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 No 24. līdz 28.maijam Vāci  jas 
Daugavas Vanagu centrā “Bēr- 
z aine”, kas atrodas Freiburgā, sa-
lidoja Daugavas Vanagu un citu 
lielāko pasaules latviešu organi-
zāciju vadītāji, lai izvērtētu paš-
reizējo darbību un iezīmētu or -
ganizācijas nākotnes centrālos 
virzienus.

Šī bija viena no visnozīmīgākajām 
Daugavas Vanagu rīkotajām kon-
ferencēm, ko pārstāvēja delegāti no 
Latvijas, Amerikas, Kanadas, Aus -
trālijas, Anglijas un Vācijas, kā arī 
lielāko ārpus Latvijas latviešu orga-
nizāciju vadītāji - Pasaules brī vo lat -
viešu aapvienības priekšsē dis Jānis 
Kukainis, Latvijas evaņģeliski lute-
riskās Baznīcas ārpus Lat vi jas ar  chi -
bīskaps Elmārs Ernsts Rozītis un 
Daugavas Vanagu Cent rālās valdes 
priekšsēdis Andrejs Mežmalis.

Tā kā ievērojams skaits latviešu 
pēdējos divdesmit gados pārcēlu-
šies uz dzīvi ārvalstīs, aktuālizējas 
nepieciešamība stiprināt vienotu 
nacionālo informātīvo telpu.Tāpēc 
arī konferences temats bija “Lat vie-
šu organizāciju ārpus Latvijas nā -
kotne un informācijas apmaiņas 
loma to darbībā”.

Daugavas Vanagi no visas pasaules pulcējas Freiburgā
24. maijā dalībnieki devās uz 

Strasbūru, kur Daugavas Vanagu 
Vācijas-Bonnas nodaļas vadītājs 
Austris Grasis bija noorganizējis 
tik šanos ar Eiropas Parlamenta de -
putātu Krišjāni Kariņu. Daugavas 
Vanagu pārstāvji ne tikai iepazinās 
ar Eiropas Parlamenta ēku, bet arī 
uz brīdi varēja viesu statusā vērot 
Eiropas Parlamenta sēdi, kuŗā no 
augšas bija labi redzami visi de -
putāti, tostarp arī Latvijas delegāti.

 Juris Vectirāns, kuŗš pašreiz vada 
Daugavas Vanagu organizāciju Lat   -
vijā, ar īpašu rūgtumu noraudzījās 
uz Latvijas delegātu Eiropas Parla-
mentā Alfredu Rubiku, ko par pret-
valstisku darbību tieši Juŗa Vecti rāna 
vadībā pēc Latvijas valsts neatkarī-
bas deklarācijas pieņem šanas ares-
tēja. 1991. gada puča lai kā Vectirāns 
veica parlamenta (to  laik vēl Aug stā-
kā padome) uzraudzību un vadīja 
LPSR kompartijas centrālkomite-
jas ieņemšanu un tās līdeŗa arestu.

Laiki mainās, daudzie negaidītie 
pavērsieni Latvijas polītiskajā un 
eko  nomiskajā dzīvē liek nopiet nāk 
ielūkoties mūsu Valsts priekšstāv-
jos un ar daudz lielāku personisko 
atbildību balsot vēlēšanās, iz  rau-

goties, kam deleģēt savu uzticību.
Īsajā uzrunā, ko viesiem veltīja de -

putāts Kariņš sēdes starplaikā, viņš 
pauda lielu cerību par Latvi jas nā   kot -
ni, augstu vērtējot latviešu jaunatni.

Ne velti Daugavas Vanagi par 
vie nu no prioritātēm nākotnē iz -
virza darbu ar bērniem un jaunie-
šiem, kā arī informācijas apmaiņu, 
kas spētu sasniegt arī tos jau nos 
cilvēkus, kuŗi devušies darba mek-
lē jumos vai studijās uz ārvalstīm, 
lai tie nezaudētu saikni ar Tēv ze mi.

Daugavas Vanagu organizācija, kas 
izveidota pēc Otrā pasaules ka  ŗa 
beigām Beļģijas kaŗa gūstekņu no -

metnē ar mērķi palīdzēt bijušajiem 
latviešu kaŗavīriem un viņu ģimenēm, 
gadu laikā izaugusi par plašu latviešu 
organizāciju, kuŗas vēlāko gadu gal  -
venie mērķi un uzdevumi bijuši 
pulcēt latviešus visā pasaulē vienotas 
tautas kopības saglabāsanai, kopt un 
uzturēt latviešu varoņgaru, nacio-
nālo vienotību un morālo stāju, pa  -
līdzēt grūtībās nonākušajiem tautie-
šiem, atbalstīt un veicināt latvisko 
kul tūru, izglītību un jaunatnes attīstī-
bu, aizstāvēt Latvijas neatkarību  un 
brīvību, stiprināt ticību Latvijas val-
stij, godināt visus kaŗavīrus, kas 
cīnījušies par Latvijas brīvību un 

neatkarību, kā arī sadarboties ar 
cilvēkiem no citām tautām kopīgo 
interešu un mērķu sekmēšanai.

 Daudzo referātu vidū īpašu ie -
vērību guva Okupācijas mūzeja di  -
rektora un Jaunās Gaitas pirmā re -
daktora Valtera Nollendorfa priekš - 
 lasījums „Informācijas apmaiņas 
un mediju loma, trimdai kļūstot 
par globālu fainomenu. Kā jau -
nākajām paaudzēm veicināt mo -
tīvāciju apgūt latviešu valodu un 
veicināt latviskumu ārpus Latvijas”. 

Konferences gaitā Valters Nollen-
dorfs klātesošos ne tikai iepazīsti-
nāja ar Okupācijas mūzeja papla-
šināšanas projektu, bet arī atklāja 
sevi par dzejnieku, vienā no vaka-
riem lasot savu valodā bagāto un dzi  -
ļām emocijām caurstrāvoto dzeju.

Induļa Bērzina referāts ”Vienotas 
informācijas telpas nozīme paaudžu 
vienošanā un organizāciju sa  ziņā ar 
latviešiem savās mītnes zemēs, sa  -
mazinoties avīžu un ap  kārtrakstu 
abonentu skaitam” pa  līdzēja kon-
krētizēt Daugavas Va  nagu organizā -
cijas nākotnes uzdevumus un snie-
dza rezumējumu šai nozīmīgajai 
konferencei.

Vera Volgemute Rozīte

Daugavas Vanagu pārstāvji Eiropas Parlamentā

Sēdē Bērzainē 
Dau  gavas Vanagu 
Centrālā valde ie -
ņem polītiski nozī-
mīgu stāju par ne  le -
gāli iesauktiem Lat -

vijas pilsoņiem abu pušu bru  ņo-
ta jos spēkos Otrā pasaules kaŗā.

Piektdien, 25. maijā, Daugavas 
Vanagu pārstāvji no visas pasau -
les sabrauca Bērzainē, Vācijas Dau- 
 gavas Vanagu skaistajā mītnē pie 
Freiburgas, pasakainajā Švarcval-
dē, lai piedalītos gadskārtējā Cen- 
t rālās valdes sēdē. Dalībnieki pul-
cējās brīvdabas svētbrīdī, ko va -
dī ja archibīskaps Elmārs Ernsts 
Rozītis. Pēc tam sēdi svinīgi atklāja 
jaunais Daugavas Vanagu priekš-
nieks, atv. admirālis Andrejs Mež-
malis. Sveicienus bija atsūtījuši Lat-
   vijas Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš, Saeimas priekšsēde un par     tijas 
Vienotība valdes priekšsē de Sol -vita 
Āboltiņa un LR vēst nieks Vā  cijā 
Ilgvars Kļava. DV priekšnieks iepa-
 zīstināja sēdes da  lībniekus ar jauniem 
DV Prezidija locekļiem – Andri 
Stakli un Ivaru Švānfeldu, kā arī ar 
jauno DV Latvijas priekš sēdi, atv. 
brigādes ģenerāli Juri Vectirānu.

Kā allaž, jautājumi par aprūpi 
ieņēma ievērojamu vietu disku-
sijās. Centrālās valdes pārstāvības 

Polītiski nozīmīga stāja
2012. gada Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DV CV) 

sēde Bērzainē  25. - 28. maijā
vadītāja Solvita Sekste savā ziņo-
jumā stāstīja par plašo un nozīmī-
go darbu, ko veic pārstāvība, gā -
dājot, lai bijušajiem leģionāriem 
tiktu izsniegtas zāles un pabalsti. 
Un aprūpes darbs nenotiek tikai 
saistībā ar leğionāriem. Ievērojami 
līdzekļi tiek ziedoti audžu ğime -
ņu, bāreņu un daudzbērnu ğime-
ņu atbalstam. Ikgadējie ziedoju mi 
pārstāvības aprūpes darbam au -
guši no 404 000 latu līdz 479 000 
latu divu gadu laikā. Organizācija 
var lepoties ar savu devumu un 
pārstāvības darbu aprūpes laukā: 
kā teikts latviešu sakāmvārdā:  
kāds darbs, tāds darītājs.

Sēdes dalībnieki pieņēma svarī-
gus lēmumus par jaunu darbības 
noteikumu izdošanu un par sa -
viem izdevumiem: DV Mēnešraks-
tu un Laiks. Telpa. Ļaudis sesto 
grā  matu. Sēde arī nolēma atbal- 
stīt DV Vācijas nodaļas valdes lo -
cekļa Austŗa Graša priekšlikumu 
par pēcskolas izglītības program-
mas sagatavošanu un īstenošanu 
Latvijā („Skaņākalna institūts”). 
Institūtam ir mērķis izglītot pa  t-
rio tisku, latviski pašapzinīgu  
jaun  atni. Galvenā doma ir sniegt 
vien gadīgu kursu - pēc kādreizējā 
Mins teres sabiedriskā institūta pa -
rauga, kur jaunizbraucēju jau  -

nieši, bijušās trimdas jaunieši, 
Sibiirijas jaunieši un vēl citi varētu 
padziļināt savas zināšanas par lat-
viešu valodu, kultūru un polītiku. 
Sēdē runāja arī par vajadzību pa -
plašināt Lestenes Brāļu kapus, kā 
arī par Okupācijas mūzeja Nākot-
nes nama projektu, tur tagad at -
sākušies plānošanas darbi.

Svētdienas vakarā dalībnieki un 
viesi klausījāas interesantu refe-
rātu, ko nolasīja Eiropas latviešu 
apvienības priekšsēdis Aldis Aus-
ters, - par ļoti interesantu projek tu - 
zemes fonda dibināšanu. Sprai  gās 
diskusijās  piedalījās arī PBLA 
priekšsēdis Jānis Kukainis. Šeit 
jāpiemin, ka sēdes laikā bija ie -
spēja ne tikai nopietni spriest, bet 
arī papildināt zināšanas un vaka-
ros papriecāties. Pirms sēdes noti-
ka konference,  ko organizēja Vā -
cijas DV priekšsēdis Indulis Bēr- 
z iņš un kur varēja noklausīties 
lieliskus referātus, ko nolasīja spe-
ciā listi, piemēram, Valters Nollen-
dorfs no Okupācijas mūzeja, Lat-
vijas Nacionālā archīva direktore 
Māra Sprūdža, Latvijas audžuģi-
meņu biedrības vadītāja Ilze Gol-
vere, bijušais Saeimas deputāts Jā -
nis Priedkalns, Austris Grasis, 
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis 
un vēl citi. Par jauku pārsteigumu 

sēdes dalībniekiem, uzstājās Bēr-
z aines jaundibinātās latviešu sko -
las audzēkņi un skolotāji. Vakaros 
bija jautra dziedāšana un pat dan-
cošana! Katru rītu DV jaunieši 
rosījās, lai sagatavotu ikdienas 
izdevumu Knābiens – kur varēja 
pārlasīt iepriekšējās dienas spilg-
tākos un asprātīgākos citātus. 

Līdztekus svarīgajām sarunām 
par organizācijas iekšējām temām 
2012. gada Centrālā valde izru-
nāja pašlaik polītiski aktuālo un 
jūtīgo jautājumu par latviešu le -
ğio nāru statusu. DV CV jau labu 
laiku ir mudinājusi Saeimas lo  cek-
ļus pieņemt likumu, kas no  dro-
šinātu leğionāriem morālu un 
praktisku atbalstu. Kā zināms, 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
ne  sen pauda publisku atbalstu le -
ğionāriem, kā arī aicināja izman-
tot 8. maija atceres rituālu, kas ik 
gadus notiek Rīgas Brāļu kapos, 
lai vienotu sabiedrību, it īpaši tos, 
kas pret savu gribu bija ierauti 
abās kaŗojošās pusēs. Maija sā  ku-
mā prezidents sacīja: „..Latvijas 
valsts traģēdija, ka mūsu tautieši 
tika ierauti divu lielvaru slaktiņā, 
kad bojā gāja desmitiem tūkstošu 
jaunu cilvēku, kad tauta pret pa -
šas gribu tika sadalīta divās kaŗo-
jošās pusēs, kad brālis tika nosta-
tīts pret brāli, - joprojām tiek iz  man  -
tota pretrunu sēšanai un tautas 
dalīšanai... Tas kaŗa traģēdijas pie-
 miņu dara daudz sāpīgāku un sma -
gāku, jo abās frontes pusēs kaŗoja 
brāļi, draugi, kaimiņi, skolasbiedri. 

Tomēr ikvienam no mums ir 
dārga savu tuvinieku pie miņa 
neatkarīgi no tā, kādā frontes pusē 
mūsu tēvi vai vectēvi ir kaŗojuši.”

Turpinot cīņu par latviešu le -
ğionāru godu un materiālo atbal-
s tu un neaizmirstot, ka Otrais pa -
saules kaŗš bija milzīga trağēdija 
visiem Latvijas pilsoņiem, DV CV 
pieņēma ļoti nozīmīgu un tālre-
dzī gu rezolūciju. Rezolūciju izsū tīs 
visiem Saeimas deputātiem, po   -
lītiskām partijām un Prezi den tam:

„Daugavas Vanagu Centrālās 
val des sēde 2012. gada 27. un 28. 
maijā konstatē, ka 1998. gadā Sa -
eimā pieņemtā rezolūcija par at -
bastu latviešu leğionāriem netiek 
pilnīgi izpildīta. Daugavas Vanagu 
organizācija lūdz Saeimas depu-
tātus pieņemt likumu, atzīstot le -
ğionārus par brīvības cīnītājiem. 
Daugavas Vanagu organizācija 
pa  ziņo, ka šis lūgums ir bezparte-
jisks un nav saistīts ne ar vienu 
polītisko partiju. Tā kā Latvijas jau-
niešus nelegāli iesauca abu oku-
pāciju kaŗaspēkos, aicinām likumā 
noteikt financiālu pabalstu snieg-
šanu jebkuŗam nacistiskās Vācijas 
vai Padomju Savienības bruņota jos 
spēkos Otrā pasaules kaŗā ne  legāli 
iesauktam Latvijas pilso nim.”

Paldies DV Vācijas valdei par 
labi organizētu sanāksmi! Nāka-
mā Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes sēde notiks Latvijā 2013. 
gada vasarā. 

Aivars Sinka,
 DV CV Informācijas nozares vadītājs
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Pārpratums
Laika 2.-8. jūnija numurā pie 

raksta „Vērtību mēraukla – pa -
darītais darbs” zem publicētā fo  -
toattēla jābūt parakstam: „ALPF 
biroja darbinieki. No kreisās: An  -
dris Gulbis, Ināra Brozovska. Jo  -
lanta Mockus, fonda priekšsēdis 
Gunārs Bērziņš, Rita Vilciņa, G. 
Bērziņa jaunākais dēls Dāvis Bēr -
ziņš un valdes locekle Iveta Knese.”

Pēdējā teikumā jābūt: „Dāvis 
Bēr ziņš ir sācis darboties birojā, 
pildot finanču konsultanta pienā-
kumus.” 

Redakcija atvainojas 
lasītājiem un raksta autorei.

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20122012

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
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Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
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  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
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 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $25,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
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Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 
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ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī TĀ J U
B A L S I S

Pastāstiet mums par sevi un savu 
nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt savus 
draugus un kollēgas!

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

2012. gada Līgo numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

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

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

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Solvitai –  redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave.,  Metuchen, 
NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445,    e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Augsta atzinība
Dr. Ilgai Švechai

Dr. Ilga Švecha, ieceļojusi Ame-
rikā, apmetās uz dzīvi Grand ra-
pidos, Mičigenā. Te viņa beidza 
Kalvina kolledžu, studijas tur pi-
nāja Mičigenas universitātē. Ilgus 
gadus viņa bija mācībspēks, pro-
fesore Case Western University  Klīv -
landē. Š. g. 19. maijā Dr. Ilgu Šve -
chu Kalvina kolledžā godināja, 
piešķirot viņai Calvin Alumni 
Association Distinguished Alumni 
Award. Pavadrakstā vēstīts, ka ap -
balvojums piešķirts par trīsdesmit 
gadu mācībspēka, psīchotera peu-
tes, profesores darbu Case Western 
University, dziedinot pacientus, 
kuŗiem ir garīgi traucējumi, par 
līdzdarbošanos un rakstiem žur-
 nālā Psychoanalytic Social Work, 
par palīdzību Latvijā izveidot so  -
ciālās palīdzības tīklu, sevišķi sie-
  vietēm un bērniem Latvijas cietumos.

Dr. Ilga Švecha

Derētu atklāt arī 
Elvīras Brambergas 

„otru pusi”
Gundega Saulīte „Laika” 22. nu -

  murā raksta par Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā atklāto izstādi, 
veltītu Pāvilam Vīlipam un El   vī -
rai Brambergai. Viņa arī atzīmē, ka 
Brambergai bijuši izcili panākumi 
dziesmuspēlēs „Trejmeitiņas” un 
„Monmartras vijolīte”. Šajās izrā-
dēs viņa patiešām bija lieliska. 
Taču izstādē būtu bijis jāpiemin 
arī Elvīras Brambergas „otra puse”, 
par ko savā grāmatā „Šoreiz bez 
grima” raksta Reinis Birzgalis. Ci  -
tēju: „Latvijas brīvvalsts laikā viņa 
savus komūnistiskos uzskatus ne  -
slēpa. Pienāca 14. jūnijs, teātŗa gar  -
derobē sievietes raudāja. Bram-
berga piecirtusi kāju un uzklie-
gusi, lai izbeidz šis vaimanas: tie 
visi bija diversanti, kuŗus jau sen 
vajadzēja likvidēt.”

Dainis Rudzītis 
Livonijā, MI
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„Tas bija viens no skaistāka-
jiem Klīvlandes latviešu kon  cer t-
apvienības rīkotajiem koncer-
tiem”, pēc sarīkojuma jūsmoja 
Dr. Vilnis Ciemiņš, komponists, 
pianists, un uzticīgs KLK at   bal-
stītājs. Līdzīgi atbalsojās arī citu 
klausītāju atsauksmes pār pilnā 
Klīvlandes apvienotās drau dzes 
zālē, pārrunām virmojot netik-
vien par dzirdētiem vijoles un 
klavieŗu atskaņojumiem, bet arī 
pieminot Ausmu Pirktiņu, ilg-
gadīgo KLK priekšnieci. Šis otrais 
57. sezonas koncerts bija veltīts 
Ausmas atcerei, un abi māk sli-
nieki – vijolniece Margarita Kreine 
un pianists Rūdolfs Ozoliņš iz  -
cēlās ar izjustu  mūzicēšanu. 

SKAISTS ATCERES
KONCERTS KLĪVLANDĒ

dārzā, kur uz katra soļa uzplaukst 
koši ziedi. Šis ir retāk dzirdēts 
komponista sacerējums, viens no 
viņa pēdējiem skaņdarbiem. 

Kreines dzidrā vijoles spēle, 
atskaņojot J.S. Bacha Čakonu vi  -
jolei solo, BMV 1004, pauda it kā 
mierinājumu. Jāpiekrīt J. Brāmsa  
izteiktajam J.S. Bacha vērtēju mam, 
ka komponists šinī Čakonā ie -
rakstījis pasaules dziļākās domas 
un jūtas. Kreine šīs domas precīzi 
pārvērta skaņās.

S. Prokofieva Otrā sonāta vijo-
lei un klavieŗēm re mažorā,op.94, 
oriģinālā bija sarakstīta flautai, 
bet pēc drauga, Dāvida Oistracha 
lūguma tā pārrakstīta vijolei. 
Sonātas daļas Moderato, Presto – 

Latviešu tautastērpam ir senas 
tradicijas, taču tās līdz 20. gs. 
tautā lielā mērā bija piemirsušās, 
jo tajā laikā un vēl agrāk Latvijā 
strauji ieviesās paradums valkāt 
pilsētas modes tērpus. Tikai da   žos 
novados 20. gs. sākumā vēl valkā  ja 
tradicionālo tērpu. Rīgā 1896. ga -
 dā notika Archaioloģiskais kon-
gress, tajā vajadzēja rīkot „Lat-
vie šu izstādi” un radās nepiecie-
šamība un ierosme tautā meklēt 
senmantas. Rīgas Latviešu bied-
rības zinību komisija rīkoja eks pe-
dīcijas nepieciešamo eksponātu 
savākšanai. Ekspedīcijās tika vāk ti 
arī senie apğērbi un rotas. Vēlāk 
šī izstāde veidoja pamatu Valsts 
vēstures mūzeja krājumiem. Šajā 
laikā tad arī sākās mūsu tautas 
apģērba apzināšana, un 20. gs. 
sā   kās nopietna tērpu pētniecība. 
Šajā darbā iesaistījās mākslinieki, 
archaiologi un vēsturnieki. Lat vi-
jas pirmās neatkarības laikā tika 
piešķirti līdzekļi šī darba sekmē-
šanai, tika izdotas tērpu grāmatas, 
tostarp „Latvju raksti”, „Novadu 
tērpi”, „Ievads latviešu tautastēr-
pu vēsturē”. Latvijas okupācija šo 

Tautastērpu skate
XIII visparējos latviešu
Dziesmu svētkos ASV
darbu uz laiku pilnīgi pārtrauca, 
bet tērpu pētniecība Latvijā atsā-
kās aizritējušā gadsimta 70. ga  dos. 
Trimdā pētniecība nebija iespē-
jama, bet tika nostiprinātas neat-
karības laika zināšanas, atkārtoti 
publicētas grāmatas, saglabātas tau   -

niecība, un šajā laukā darbojas 
zinātnieki, tiek publicēti pētījumu 
rezultāti periodikā un grāmatās.

Zināmi apmēram 20 novadi, 
kuŗos ir atšķirīgas tērpu valkāša-
nas un darināšanas tradicijas. 
Mūsu dienās valkātie tautastērpi 
galvenokārt ir 18. un 19. gs. tērpu 
atdarinājumi, jo no agrākiem lai-
kiem kapu izrakumos atrasti 
tikai 8.-12. gs. tērpu fragmenti.

ALA Kultūras fonds 2011. gadā 
izdeva manu grāmatu „Mūsu tau -
tastērps. Ieteikumi valkāšanai”. Grā -
mata ir angļu un latviešu valodā 
ar greznām illustrācijām. Tajā ir 
ieteikumi, kā skaisti un piemēroti 
valkāt savu tautastērpu.

Tautastērps ir sava laikmeta 
lie  cinieks, valkājams ar lepnumu 
un  apbrīnu par mūsu pašu mīļo 
un seno radinieku skaistuma iz -
jūtu. Tas apliecina senatnes ba  -
gāto kultūras mantojumu. 

Tautastērpu skatē parādīsim 
tautastērpu visā tā daudzveidībā 
un greznumā. Redzēsim apmē ram 
50 dažādu tautastērpu – vīriešu, 
sieviešu un bērnu. Būs skaisti!

Liena Kaugara

Dziesmu svētkos Milvokos 5. 
jūlijā plkst. 10.30 un 20.30 Todd 
Wehr Theater Marcus Center for 
the Performing Arts varēsim no  -
skatīties Andras Berkoldas vien-
cēliena komēdiju „Hotel Paradiso”. 
Luga uzrakstīta 2008. gadā Rie -
tumkrasta latviešu Dziesmu svēt-
kiem Ventūrā, kur to izrādīja di  vas 
reizes. Publikas atsauksmes bija 
ārkārtīgi pozitīvas, un režisore 
tika aicināta lugu parādīt plašākai 
publikai XIII vispārējos latviešu 
Dziesmu svētkos Milvokos. 

BANGA BŪS!
Teātŗa izrāde „Hotel Paradiso” 

Dziesmu svētkos Milvokos

tastērpu valkāšanas un darināša-
nas tradicijas. Latvijā tagad atsā-
kusies ļoti nopietna apģērbu pēt-

Banga bija tik izteiksmīgs, ka tieši 
šis tēls visvairāk palicis atmiņā. 
Ne viens vien interesējies – vai 
izrādē Milvokos Banga būs? 

Varam skatītājus nomierināt – 
jā, Banga būs!

Nesen lugas autorei Andai Ber-
 koldai radās iespēja ar Juri sazi-
nāties, un viņš labprāt atbildēja 
uz dažiem jautājumiem. 

 Kādas ir tavas izjūtas (vai arī 
bažas), kad atkal jātēlo šī loma?

 Banga ir ārkārtīgi pagodināts 
un arī satraukts vēlreiz izstāstīt 

brīnišķīgo 
stāstu par 
„Hotel Para -
diso” likteni. 
Piedalīša-
nās šajā 
stāstā pirms 
četriem ga -
diem Ven -
tūrā viņam 
s a g ā d ā j ā 
diez gan lie -
lu populā-
ritāti (tāda 
loma ir sap-
nis jebku-
ŗam aktie-
rim; paldies 
autore i ! ) , 

tā   pēc iepriecina uzaicinājums 
atkal piedalīties izrādē, kas radīja 
tik daudz pozitīvu emociju.

Vai Banga šajos četros gados 
ir mainījies? 

Banga nav daudz mainījies, bet 
ir daudz ceļojis. Bangam (latviešu 
pianistam Jurim Žvikovam) Ven-
 tūrā tik ļoti iepatikās, ka viņš 
papūlējas, lai rastos iespēja at -
griezties Kalifornijā. Tā arī no -
tika, un viņš, būdams nepavisam 
ne slikts pianists (ko var redzēt, t. i. 
dzirdētu, arī izrādē), vienu mā -

cību gadu strādāja Kalifornijas 
Māk slas institūtā (California 
Institute of the Arts), kur ame -
rikāņu studentiem mācīja spēlēt 
klavieres. Viņš spēlējis klavieres 
un apmā cījis studentus arī Eiropā 
– Somijā un Nīderlandē.

Lūdzu pastāsti, ko vēl Banga 
dara!

Laikā, kad nav jāpilda viesnīcas 
darbinieka pienākumi, viņš lab-
prāt apmeklē Latvijas teātŗu iz  -
rādes, koncertus, lasa, klausās 
mūziku, sporto un cer vēl kādreiz 
pastāstīt stāstu par „Hotel Paradiso”.

Lugas darbība notiek omulīgā 
viesnīcā Jūrmalā, Latvijā. Patmī-
līgais viesnīcas īpašnieks Edgars 
Slaidiņš kavējas atmiņās par lai-
kiem Rīgā, kad kopā ar ievērojamo 
aktrisi Liliju Saulīti bijis sabiedrī-
bas uzmanības centrā. Viņš no -
stalģiski atceras līdz rīta ausmai 
ilgās elegantās viesības. Slaidiņš 
nolēmis pārdot savu viesnīcu un 
pārcelties uz pilsētu. Gaidot vēl 
nepazīstamo pircēju, ar kuŗu pa -
 rakstīs pārdošanas dokumentus, 
viņš viesnīcas apkopējam Bangam 
atgādina, ka jācenšas, lai visur 
būtu nevainojama kārtība un 
valdītu miers. Taču jau no agra 
rīta Slaidiņa viesnīcā jūtams ne -
pa  rasts satraukums. Ierodas Slai-
 diņam pazīstams, vecāks pāris ar 
mazdēlu un viesi – šarmanta, jau   na 
rakstniece, slepeni mīlētāji, vese-
lības pārbaudes inspektors… Sāk 
risināties dīvainu notikumu virk-
ne, ko caurvij komiski pārpratumi. 
Nabaga Slaidiņš steidzas tos no  -
vērst, līdz beidzot ierodas viesnī-
cas pircējs, un Slaidiņš piedzīvo 
neiedomājamu pārsteigumu!

Izrādē Milvokos skatītāji uz 
skatuves atkal redzēs Paulu Ber -
koldu un Lalitu Saliņu (Slaidiņa 

un Lilijas lomā), bet iecienītais 
Siliņu pāris šajā izrādē diemžēl 
nevarēs piedalīties. Viņus aizstās 
divi citi ļoti spējīgi aktieŗi no 
Sanfrancisko – Andrejs Gulbis (Hel-
 muts) un Māra Martinska (Mirdza). 
Laiki mainās, un vēl diviem ci -
tiem tēlotājiem nebūs iespējams 
piedalīties. Agneses lomu tēlos 
aktrise Jūlija Plostniece, Rūža 
lomā iejutīsies Dāvis Berkolds. 
Mārtiņam Zinbergam, Sanitai 
Šū  manei un Gintam Dannem 

Komēdijā „Hotel Paradiso” 2008. 
gadā galvenajās lomās bija Pauls 
Berkolds, Laila Saliņa, ilggadējie 
skatuves mākslinieki Laimonis 
un Brigita Siliņi. Visvairāk ska tī-
tājus pārsteidza Bangas lomas 
tēlotājs Juris Žvikovs.

„Juris ir Jāzepa Vītola Latviešu 
mūzikas akadēmijas profesors, 
augstākās klases pianists un arī 
apbrīnojams aktieris,” teica 
Laimonis Siliņš. 

Turklāt Bangas lomā teksta 
tikpat kā nav. Taču Juŗa tēlotais 

būs tās pašas lomas, kādas viņiem 
bija izrādē Ventūrā. 

Vēl jāpiebilst, ka lugā skan 
Daces Aperānes oriģinālmūzika. 

Nāciet kopā izklaidēties, 
pasmieties! 

Dārzā kārti lukturīši
Fuajē smiekli, cigārīši
Dzīves jēga mīklas raida …
… „Hotel Paradiso” gaida!

Dziesmu svētku
Rīcības komiteja

Margarita Kreine un Rūdolfs Ozolinš 
Poco, Andante un Allegro con brio 
abu mākslinieku priekšne sumā 
izskanēja ar elegantu lirismu. No  -
skaņojuma maiņas, brīžiem ma  -
jestātiskas, citkārt rotaļīgas, vien-
 otrreiz pat izklausoties pēc  sav -
starpēja strīda, atklājās valdzi-
nošās attiecībās. Piedevās skanēja 
Pēteŗa Vaska kompozīcija, kas 
papildināja iepriekšējo saviļņo-
jumu, un Jāzepa Mediņa „Ārija” 
izskanēja silti, lūdzoši.

Aicinot uz kluso vīna glāzi, 
Edvīns Auzenbergs pieminēja 
Ausmas pašaizliedzīgo un neno-
gurstošo gādību par KLK kon-
certu labu izdošanos; arī šis sa   rī -
kojums bija vēl Ausmas izkārtots.

Koncerta apmeklētāji vēl ilgi 
kavējās pārrunās ar mākslinie kiem.

Klausītāju pulkā bija arī viens 
no vietējiem mūzikas vērtētajiem 
Daniel Hathaway, un viņš ļoti 
atzinīgi izteicās par abiem māk -
sliniekiem. (Lūdzu skat. tīmekļa 
saiti: http://www.clevelandclassi-
cal.com/yahoo_site_admin/
ass ets /o cs/032712Kreine-
Rev. 86112330.pdf)

Anda Sūna Cook

No kreisās Juris Žvikovs (Banga) un Pauls Berkolds 
(Slaidiņš)

Margarita Kreine sākusi vijoles 
spēli jau piecu gadu vecumā. 
Rūdolfs Ozoliņš uzsācis klavieru 
spēli, arī sasniedzis piecu gadu 
vecumu. Abu izglītība veidoju-
sies Latvijas izcilajās mūzikas 
mā   cību iestādēs, turpinājusies ar 
panākumiem konkursos un pa -
pildināšanos pie starptautiski ie  -
vērojamiem māksliniekiem, kā arī 
koncertējot vispasaules mē   rogā 
un saņemot atzinīgas atsauksmes. 
Ausmas brāļa Jāņa Pirktiņa at   gā-
dātais Elzas Gruzes gleznotais 
Ausmas portrets atstaroja agrīnā 
pavasara gaišumu. Ausma bija 
skaistuma meklētāja, atrodot tā 
izpausmi mūzikas skaņās. Mar-
garitas Kreines un Rūdolfa Ozo-
liņa spēle ļāva iztēloties, cik skaud ri 
izjūtās mijas prieks ar sāpēm. 

Margarita Kreine atskaņoja J. 
Sibeliusa vijolkoncertu re minorā, 
savukārt Rūdolfs Ozoliņš ar J. 
Vītola „Variācijām par latviešu 
tautasdziesmu temu”, op.6  klau-
sī tājus ieveda dziļi izjustā latviskā 
gaisotnē. Abu mākslinieku ne  -
vainojami meistarīgā spēle, at  -
ska ņojot K. Debisī Sonāti vijolei 
un klavierēm, atgādināja pastaigu 
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Šovasar 3x3 nometne Gaŗezerā 
būs no 5. līdz 12. augustam. Pare-
dzētas ievirzes un nodarbības 
trim paaudzēm – polītika, literā-
tūra, māksla, folklora, rotkalšana, 
kokgriešana, podniecība (kera-
mika), stikla apdare (vitrāža), 
latviešu virtuve, mākslas pašdar-
bība, rokdarbi, bērnu nodarbības.  
Ikviens atradīs kaut ko sev inte-
resantu un piemērotu. 

Folkloras ievirzes lektors būs 
Sandis Laime no Latvijas. Viņš 
pastāstīja:

„Šī gada sākumā Latvijas Uni-
versitātes Humānitāro zinātņu 
fakultātē aizstāvēju disertāciju, 
iegūstot filoloģijas doktora gradu 
mītoloģijā. Jau kopš skolas laikiem 
Cēsīs interesējos par vēsturi, dzīvo 
un nedzīvo dabu, tāpēc var  būt 
esmu „netradicionāls folk lorists”, 
jo savos pētījumos no folkloris-
tiem neierasta skatupunkta mē  -
ģinu palūkoties uz daudz ko maz 
pētītu, bet brīžiem it kā pat ļoti 
labi zināmu. Šķiet, aiz anonima-
jiem folkloras tekstiem allaž 
esmu lūkojis saskatīt ko ļoti kon-
 krētu – liecinājumu par saviem 
senčiem, kam viņi ticēja, ko do  -
māja, ko darīja. Vēlmi to iz   zināt 
stiprina apziņa, ka vienīgais, kas 

3x3 nometne Gaŗezerā
mūs šķiŗ, ir tikai gadu desmiti un 
simti, bet zeme taču ir tā pati, 
tāpēc mūsu ceļi nepārtraukti 
krustojas.

Šī iemesla dēļ folklora mani 
vienmēr interesējusi vēsturiskā 
griezumā, tradicijas – to nepār-
trauktajā mainībā. Jau skolas ga  -
dos aizrāvos ar tolaik sensācionālu 
atklājumu – klinšu rakstu jeb 
klintīs ieskrāpēto seno zīmju 
mek lēšanu, kas studiju gados 
iz vērtās nopietnākā pētījumā. 
Klinšu raksti ir Baltijas valstīm 
unikāls kultūrvēsturisks manto-
jums, kas joprojām uzskatāms 
par līdz galam neatminētu mīklu. 
Vidzemes un Kurzemes apmēram 
40 smilšakmens klintīs ieskrā pē-
tajās zīmēs samanāmas liecības 
par izzudušām bēŗu tradicijām, 
iespējams, arī dziedniecības un 
melnās maģijas rituāliem. Īpaši 
interesanti un unikāli ir pāris 
vietās atrastie sarežģītie skrā pē-
jumi, kuŗi gluži kā dainas šķiet 
stāstam par Debesu kalnu un 
Saules koku ar trim vai deviņiem 
zariem.

Maģistra studiju gados pievēr-
sos arī cita veida seno latviešu 
svētvietu, pārdabisko un mītolo-
ģisko vietu izpētei. Atziņas par 

Latvijas kulta un mītoloģiskajām 
alām 2009. gadā publicēju apjo-
mīgā pētījumā „Svētā pazeme: 
Latvijas alu folklora”. Latviešiem 
gan nebija raksturīgas monumen-
tālas kulta celtnes, taču par dabas 

 vētai „zemākai mītoloģijai” jeb lat -
viešu priekšstatiem par mirušo 
dvēselēm, mājas un dabas gariem, 
vilkačiem un tamlīdzīgām pārda-
biskām būtnēm. Mana disertācija 
„Raganu tradicija ziemeļaus tru mu 

mēm, senču svētvietām, priekš-
statiem par raganām un citām 
pārdabiskām būtnēm –  runāsim 
folkloras ievirzes nodarbībās 
Gaŗezerā.

Savos folklorista pētījumos 
esmu piedalījies gan manas di  -
sertācijas zinātniskās vadītājas 
Janīnas Kursītes, gan paša kopā 
ar Latviešu folkloras krātuves 
kollēgām rīkotajās ekspedīcijās, 
meklējot latviešus vai latviešu 
pēdas Lietuvas Kuršu kāpās, 
Baltkrievijā un Sibirijā. Vienu no 
folkloras ievirzes nodarbībām 
veltīsim stāstam par Sibirijas lat -
viešu ciemiem, šo ciemu iedzī-
votājiem un to saglabātajām tra -
dicionālās kultūras un valodas 
vērtībām. Šajos ciemos sastaptie 
vecākās paaudzes latvieši un lat -
galieši (Sibirijā latgalieši tiek 
uzskatīti par atsevišķu tautību) 
joprojām trešajā, ceturtajā un pat 
piektajā paaudzē pēc izceļošanas 
no Latvijas reizēm runā, dzied, 
varbūt pat domā un sapņo lat  vie  šu 
valodā. Uz tikšanos Gaŗezerā!”

Informāciju par 3x3 nometni 
Gaŗezerā var iegūt, zvanot vai 
rakstot Maijai Zaeskai, tālr.: 763-
972-2521; e-pasts mzaeska@gmail. 
com vai  tīmeklī: www.3x3.lv

Sietlas latviešu draudzes skolas 
61. izlaidums notika 12. maijā, 
skaistā un saulainā dienā. Šogad 
skolu beidza trīs skolēni: Marga 
Galiņa, Roberts Keire un Tālis 
Zommers. Skolas pārzine Irēne 
(Pelīte) Olsona uzrunā audzēk-
ņiem, īpaši absolventiem, atgā-
dināja, ka latviešu valoda ir 
saik ne, kas mūs vieno ar mūsu 
ģimeni – latviešu tautu. Viņa 
aicināja skolēnus sargāt vecāku 
un skolotāju mācīto valodu, lai 
šī saikne nezustu. 

Sietlas latviešu skolā šogad 
mācījās 25 audzēkņi – 16 dažāda 
vecuma skolēni; septiņi „ku   me-
liņi” – trīs un četru gadu vecuma 
pirmsskolas vecuma bērni un 
divi pavisam mazi „kurkulīši”, 
kuŗi uz skolu brauca līdzi ve -
cākam brālim vai māsai. 

Skolā strādāja divpadsmit sko -
lotāju un audzinātāju. Daira 
Cilne mācīja ticības mācību; Gija 
Galiņa – mākslu, rokdarbus, lat-
viskos rakstus; Kristīne Motivāne 
– latviešu valodu vecākiem bēr-
niem (viņa ir Vašingtonas uni-
versitātes Baltijas studiju pro-
grammas lektore); Guntis Šmid-
chens – Latvijas vēsturi, tradici-
jas, kultūru; Annamarija Pēter-
sone – valodu, lasīt un rakstīt; 
Arnis Lūsis palīdzēja dažādos 
īpašos projektos; Aleksa Grau-
diņa-Overbija (Overby), kam ir 
grads agrīnās bērnības izglītībā 
(Early childhood education), 
mācīja „kumeliņus”, viņai palī-
dzēja Indra Ekmane, Inese Grau-
diņa, Katriāna Zommere un 
Krišjānis Lūsis (pēdējie divi paši 
nesen beiguši Sietlas latviešu 
skolu). 

Izlaiduma programmā vecākie 
skolēni pastāstīja, ko mācījušies 
par latviešu tradicijām – ģimenes 
godiem un gadskārtām, un no -
dziedāja vairākas dziesmas. 
Mazie „kumeliņi” ar pāris palī-
giem dejoja „Tūdaliņ, tagadiņ”, 

Sietlas latviešu skolas 61. izlaidums
izraisot smieklus un aplausus. 
Visi skolēni skandēja alfabeta 
dziesmu ar pašu zīmētiem bur-
tiem, to var redzēt tīmeklī http://
youtube/rUo4atWV840

Četri pirmās klases skolēni 
deklamēja Jāņa Raiņa dzejoli 
„Visi desmit” un vecāko klašu 
skolēni braši skandēja Ojāra 
Vācieša dzejoli „Divi”. Skolēni 
pastāstīja par latviešu panāku-
miem Olimpiskajās spēlēs, sākot 
ar Haraldu Blau, kas pirms simt 
gadiem ieguva bronzas medaļu 
māla baložu šaušanā. Viņu stās-
tījumu papildināja videofilma.

Tāpat kā iepriekšējā gada izlai-
dumā absolventi bija sagatavo-
juši pētījumdarbu – priekšlasīju-
mu, ko, Arnim Lūsim palīdzot, 
papildināja videoslīdītes un īsfil-
ma. Absolvents Roberts Keire 
stāstīja, kā 1990. gada pavasarī ar 
Vašingtonas universitātes pār-
stāvju līdzdarbību Latvijā tika 
ieviests tīmeklis. Pirmajos tīmek-
ļa sakaros ar Latviju piedalījās arī 
daži Sietlas latviešu skolas absol-
venti. Marga Galiņa pastāsīja par 
divām dzīvnieku patversmēm 
Rīgā – „Dzīvnieku draugs” un 
„Līči” un rādīja Latvijas televīzi-

jas filmiņu par „Labo darbu 
nedēļu”, kad dzīvnieku patver-
smēs palīdz talcinieki. Tālis 
Zom  mers stāstīja par savu vec-
vecāku gaitām bēgļu nometnēs 
Vācijā – kā jaunieši dzīvoja, ko 
darīja, un rādīja nometņu laiku 
ģimenes fotografijas.

Latviešu draudzes pārstāvis Jā -
nis Atvars apsveica absolventus 
un katram uzdāvināja mazu 
angļu-latviešu/latviešu-angļu 
kabatas vārdnīcu. Latviešu bied-
rības priekšsēde Sarmīte Dāvid-
sone pasniedza absolventiem 
puķes un teica, ka viņi saņems 
grāmatu „The Latvian Saga”, 
angļu valodā tulkoto Ulža Ģēr-
maņa „Latviešu tautas piedzīvo-
jumi”. Grāmatas patlaban ir ceļā 
no Latvijas. Vecāki absolventiem 
dāvināja mugursomas, nelielas 
dāvaniņas saņēma visi audzēkņi. 
Skolas pārzine pateicās skolotā-
jiem, palīgiem, vecāku padomes 
priekšsēdei Intai Bērziņai, sekre-
tārei Zintai Šmidchenai un kasie-
riei Kristīnei Kalsonei par neno-
vērtējamo darbu un latviešu 
draudzei un biedrībai par atbal-
stu.

Irēne Olsona, ko vietējie latvie-

Sandis Laime Celpu lielajā alā

No kreisās:   Ričards Kristofers (Christopher), Laila Zommere, Aina 
Šulca, Lilja Pura

No kreisās: Markuss Kalsons, Nora Keire, Imants Šmidchens, Stefans 
Lūsis, Nils Bērziņš, Larisa Šulca, Alnis Šmidchens

No kreisās: Tālis Zommers, Roberts Keire, Marga Galiņa

svētvietām, kas vietām izmantotas 
pat līdz 19. gadsimtam, vēstī ba   gā -
tīgs folkloras materiāls, ko iespē-
jams saistīt ar dažādu laiku ce  ļo-
tāju piezīmēm, jezuītu ziņo ju miem 
un archaiologu atradu miem.

Patlaban esmu pievērsies tā dē -

Latvijā” bija veltīta raganu priekš-
statu vēsturiskai attīstībai, at   klā jot, 
ka par raganām sākotnēji tika 
sauktas nevis sievietes ar pār da-
biskām spējām, bet gan pārda-
biskas būtnes jeb rēgi – noteiktas 
katēgorijas mirušo sieviešu gari. 
Par to visu – senām klinšu zī  -

ši dēvē par „Pelīti”, vada Sietlas 
latviešu skolu jau četrus gadus. 
Viņa ir pārzine Tiffany Park 
pamatskolā Rentonā, netālu no 
Sietlas. I. Olsones skolai Vašing-
tonas pavalsts izglītības padome 
šogad 25. aprīlī īpašā ceremonijā 
piešķīra The Washington Achieve-
ment Award par izcilību izglītībā. 
Tiffany Park skola ir viena no 
labākajām visu Vašingtonas pa  -
valsts pamatskolu mērogā. Va  -

šing tonas pavalsts latvieši lepojas 
ar I. Olsones panākumiem un ir 
laimīgi, ka viņa palīdz audzināt 
un izglītot arī latviešu bērnus.

Skolas audzēkņu vecāki apmek-
lētājus pēc izlaiduma program-
mas aicināja pusdienās, un viņi 
vēl ilgi pakavējās, tērzējot un 
daloties iespaidos. Latviešu sko-
las nākotne ir nodrošināta, ja 
mācības turpinās „kumeliņi”. 

I. M.
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Izstādes atklāšana

Zīmējumi

Aija Ozoliņa

Valdis Bušs pie saviem darbiem
Laimonis Blūmbergs pie sa -
viem darbiem

Kurta Fridrihsona portrets ar darbu "Beigas"

Kopš 11.maija līdz augusta 
sā kumam Rīgas Mākslas telpā 
skatāma liela jo liela izstāde 
„Fridrichsons par Fridrichsonu”, 
kas sarīkota šī mākslinieka simt 
gadu atceres zīmē. Nu jau 21 
gadu starp mums nav Kurta 
Fridrichsona (1911-1991), taču 
šķiet, ka viņš joprojām ir tepat 
blakus. Par mākslinieku mums 
laiku pa laikam dažādās sakarībās 
atgādina viņa tuvinieki rakst-
niece Gundega Repše un akva-
relists Jānis Spalviņš, te sarīkojot 
izstādes, te laižot klajā grāmatas. 
Arī uz šīs izstādes atklāšanu, viņu 
mudināts, apgāds „Mansards” at -
 kārtoti publicējis Gundegas Rep -
šes prozas darbu „Pieskārieni. 
Kurts Fridrihsons”, nelielā for -
mātā, bagātīgi papildinātu ar 
mākslinieka darbu reproduk ci-
jām, bez kuŗām gan nav iedo-
mājama neviena viņa grāmata, 
arī par viņu rakstītā.

Izstādes rīkotāji – abi māksli-
nieka radinieki – izmantojuši zi -
nāmu teātrālu piesitienu, gan 
atkārtojot Kurta Fridrichsona un 
Pēteŗa Pētersona izrādes „Idiots” 
(pēc Fjodora Dostojevska ro  -
māna motīviem) dekorāciju, kas 
atrodas, ja izejam cauri visai iz  -
stāžu zālei, pašā viducī, gan liekot 
it kā pašam jubilāram stāstīt par 
sevi un vietvietām izliekot viņa 
izteicienus un grupējot fotografi-
jas. Šāds paņēmiens rada Kurta 
Fridrichsona klātbūtnes ilūziju. 

Pati izstāde vecāka gadagājuma 
skatītājiem atgādina reiz redzētus 
garīgos notikumus, jaunākajiem 
tā liek iegrimt pagātnes notiku-
mos, sastopoties ar Kurta Frid-

Mākslinieks ir Robinsona sala
richsona īpašo izteiksmes veidu 
darbos, kas redzēti izstādēs „Či -
gāni” (1974), „Pasāžas” (1976), 
„Indiāņu gaita” (1977), „Šopēna 
tema” (1978), „Viesi un pasažieŗi” 
(1982), „Visur ir būts” (1986) vai 
„Pēdas” (1990).

kā nejauša, bet dominējoša, māk-
slinieka iekšēji kontrolēta, var 
izraut no tukšās lapas gabaliņu 
dzīves – seju aprises, cilvēka stā -
vus, ēku fragmentus, gaisa vib-
rācijas, izteikt autora dvēseles un 
gara kustības. Ja vēl pievienojas 

Maija beigās un jūnijā sākumā 
Agijas Sūnas galerijā uzzibsnīja 
izstāde ar nosaukumu „10 pēc 
80”, kas atšifrējama – desmit 
mākslinieki, kam ir 80 gadi un 
vēl vairāk, apvienojas kopējā 
izstādē. Tie ir tēlnieki Laimonis 
Blumbergs, kam jau rit 93. gads-
kārta, un Oļegs Skarainis, kera-
miķis Pēteris Martinsons, glez-
notāji Valdis Bušs, kuŗam 88. 
va  sara, Džemma Skulme, kas ir 
gadu jaunāka, Vilis Ozols, Alek-
sandrs Stankēvičs un Gunārs 
Ezernieks, kā arī grafiķi Aija 

Gars nenoveco
Ozoliņa un Gunārs Krollis. Viņi 
mākslā sevi pieteica vienā des-
mitgadē, cits ātrāk, cits vēlāk, bet 
visus vieno, kā raksta galerijas 
vadītāja, „atbildība par sevis ra -
dīto mākslu un savu zemi”. Viņi 
visi joprojām radoši strādā, viens 
saspringtāk, cits mazāk aktīvi – 
cik nu atļauj spēki, viņi joprojām 
veido Latvijas mākslas lauku. 
Viņi ir spara pilni.

Laimonis Blumbergs stāstīja, 
ka joprojām kaļot akmenī latvie-
šu dievietes Māru, Laimu, Dēklu 
un citas, arī Pēteris Martinsons 
atrod vietu, kur veidot un ap   de-
dzināt savus darbus mālā, šamotā 
vai keramikas masā. Valdis Bušs 
vēl arvien spēcīgiem otas vilcie-
niem klāj uz audekla krāsas. Tās 
kļuvušas košākas, kontrastai nā-
kas, abstraktākas. Manā uztverē 
– arī tālākas no reālās dzīves, tu -
vodamies kādiem pārcilvēcīgiem 
mērogiem. Vilis Ozols turpina 
izcakot savās klusās dabas, bet 
Džemma Skulme kavējas bērnu 
dienu atmiņās, gleznojot mazliet 
panaīvas princeses, tās agrīnos 
gados labprāt zīmēja ikviena 
topošā jaunkundze. Gunārs 
Ez er nieks rāda plašu ainavu ar 
savvaļas zirgiem, ko vai ik dienas 
viņš vēro, pastaigājoties palienas 
pļavās aiz Jelgavas pils.

Aleksandrs Stankēvičs piedalās 
ar dzejnieka Edvarta Virzas por-

tretu, veidotu izteikti vecmeista -
ru stilā ar uzrakstu. Bet tas nav 
vienkāršs portrets. Gleznotājs 
attēlo dzejnieku uz Latvijas aina-
vas fona un mākoņaini draudī-
gām debesīm. Aizvērtās acis un 
cieši sakniebtās lūpas liek domāt, 
ka Virza kā pareģis redz Latvijas 
likteni un „baigo vasaru”.

Portretam pievērsies arī tēl-
nieks Oļegs Skarainis, patinētā 
ģipsī atveidojot mākslinieku 
Kārli Padegu un rakstnieku Al -
bertu Belu, katram atrazdams 
savu neatkārtojamu formu un 
izteiksmi.

Grafiķis Gunārs Krollis pēdējos 
gados pievērsies zīmējumam ar 
grafiti zīmuli, kam būs veltīta 
viņa 80 gadu jubilejas izstāde, 
kas tiks atvērta jūnijā, bet parallēli 
tam viņš arī glezno, izstādīdams 
vienu šādu opusu „Leģenda par 
Danaju”, tā veidota dekorātīvā 
garā.

Arī Aija Ozoliņa palaikam 
pievēršas glezniecībai, šoreiz pie-
 dalīdamās ar abstraktu triptichu 
„Cīruļputenis”.

Šī izstāde kārtējo reizi pie -
rādīja, ka lielie cipari, kas 
norāda par mākslinieku nodzī-
voto gaŗo dzī  vi, neapliecina 
neko vairāk kā tikai mūža ilgu-
mu zem šīs saules. Gars ne -
noveco, tas allaž ir jauns.

Māris Brancis

taču viņš var arī ceļot laikā un 
telpā viens pats, neatkarīgi no 
ievirzes. Būtiskais – lai skatītājs 
sasniedz tos dvēseles un garīgās 
dzīves pārdzīvojumus, kuŗi aici-
nājuši mākslinieku radīt šos dar-
bus. Tie nekad nav ikdienas 

Simtgadnieks reiz iepazīstināja 
mākslas cienītājus ar līniju kā 
būtisku iespēju pateikt to pašu, 
ko citi paveic ar krāsām. Līnija, it 

akvareļu krāsu laukumi un ritmi, 
tad tiek sasniegts galamērķis – 
darbu aplūkotājs tiek vadīts pa 
ceļu, pa kuŗu devies mākslinieks. 
Viņam tikai jāturas cieši blakus, 

sārņos vārtījušies, mākslinieks 
par tiem pat nedomā. Kurtam 
Fridrihsonam ir svarīgi pie  skar-
ties gara radiniekiem, sajust viņu 
pasauļu lielumu un plašumu un 

arī pašam paplašināt savus ap  -
vāršņus, padziļināt priekšstatus, 
piešķirt lielākas dimensijas. Māk -
sliniekam ir nozīmīgi ieelpot 
spirdzinošu gaisu un pacelties 
pāri ikdienībai, lai saprastu pa  -
saules un kosma uzbūvi.

„Varbūt visa patiesā radošā 
darbība ir tikai tās kosmiskās 
būtības atklāšana. Atklājot ap   kār-
tējās pasaules dinamiku vai pa  -
matformas, mēs, tuvojoties šai 
kosmiskajai būtībai, reizēm spē-
jam dot visam jaunu saturu un 
jaunas funkcijas.

Bet, atklājot kaut ko tādu, 
mākslinieks nevar to pašu neat-
klāt sevī. Tā arvien no jauna 
autors uzlādējas pie cilvēces 
ener ģijas centriem – palikdams 
vienlaikus par vienu no tādiem 
centriem. Atkal Robinsona sala, 
kas iegūst kontinenta nozīmi,” tā 
reiz izteicies Kurts Fridrichsons.

Šādi par mākslinieka sūtību un  
būtību, par pasauli latviešu 
mākslā nav domājis ne viens ne 
pirms, ne pēc Kurta Fridrichsona. 
Mākslinkieks iedeva mākslai ci  -
tas dimensijas, citu saturu. Un 
izrādās, ka skatītāji bija gaidījuši 
kaut ko tādu, varbūt paši to ne -
nojauzdami, bet zemapziņā tie -
kušies, ja jau simtgadnieka māk -
sla viņiem ir tuva arī mūsdienu 
triviāli saburzītajā, viduvējības 
triumfa gājiena pasaulē. Kurta 
Fridrichsona māksla un domas 
mūs paceļ, apgaro, apdvēseļo. 
Kaut nu mums nepietrūktu 
spējas to sajust, ieraudzīt un kaut 
uz brīdi pacelties no sadzīves 
sīkumiem augšup!
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Protams, ģimene ir mamma, 
tētis, brāļi, māsas. Arī vectētiņi 
un vecmāmiņas, brālēni un mā -
sīcas. Klase var būt ģimene, skola 
ir kā ģimene. Dievkalpojumā 
sapulcējušies ļaudis ir ģimene. 
Visas šīs domas izskanēja Ņu  -
džersijas latviešu skolas Ģimenes 
dienas svinībās, kas šogad notika 
mazliet agrāk nekā parasti.

Ņudžersijas latviešu skolā ir 
tradicija, ka Ģimenes dienā 
notiek dievkalpojums ar diev-
galdu, šogad to vadīja diakons 
Kaņeps. Viņš sprediķī apcerēja 
23. psalmu, ieskaitot domu, ka 
mēs esam kā Dieva avis, bet 
Viņš, gādājot par mums kā par 
savu ģimeni ir vedis mūs uz 
„zāļainām ganībām” un pie 
„skaidra ūdens”, kur ne no kā 
nav jābaidās.

Svētku uzvedumos klases vai 
nu stāstīja par savu ģimenes 
izpratni, vai arī deklamēja tau-
tasdziesmas par māmiņu un tēti. 
Pirmskolas bērni atbildēja uz 
vienkāršiem jautājumiem par 
savu ģimeni, piemēram, – kas 
gatavo ēst, kas tīra māju un ko 
cilvēki tavā ģimenē vēl dara. 
Vairums atbilžu bija jau pare-
dzamas – mamma, paps, omīte. 
Toties vienā ģimene māju netīrot 
neviens. To darot putekļu sūcējs, 
kas braukā apkārt un visu satīra. 
Pastāstot par ģimenes locekļu 
izdarībām, viens otrs vēstīja par 
draiskulīgiem brāļiem un mā -
sām. Pirmās klases skolēni bija 
sagatavojuši balvas katram savas 
ģimenes loceklim ar paskaidro-
jumu, kāpēc viņš ir „Pasaules 
vislabākais tētis, mamma, brālis 
vai māsa.” Bērni arī atļāva sevi 
apbalvot ar paskaidrojumu, kā  -
pēc viņi ir pasaules vislabākie 
bērni. Atbildes skanēja – viņi 
katru vakaru sakārto savu istabu, 
iznes atkritumus vai palīdz gata-
vot vakariņas. Otrā un trešā klase 
bija iemācījušās tautasdziesmas 
par māmiņu un tēti.

Ceturtā un piektā klase jau spēj 
aizdomāties, ka klase ir līdzīga 
ģimenei. Skolēni katrs stāstīja 
par kaut ko, ko viņi ģimenē dara 
un kā tas pavisam līdzīgi notiek 
klasē. Ģimenes locekļi cits citam 
palīdz, kopā spēlējas vai cits 
citam kaut ko aizdod. Dienas 
beigās ģimene pārrunā, ko ikka-
trs pa dienu piedzīvojis. Ģimene 
ēd kopā un dzimšanas dienas 
svin kopā. Klasē notiek tas pats! 
Ceturtā klase dienu uzsāk, katrs 
pastāstot par kādu savu pie  dzī-
vojumu aizgājušā nedēļā. Klase 
gatavojas svētkiem kopā un cits 
citu apsveic dzimšanas dienā. 
Piektajā klasē pat brālēns ar mā  -
sīcu mācās kopā. Klases biedri 
cits citam palīdz pildīt uzdevu-
mus, nemaz nerunājot par pa -
līdzību, ko saņem no sko lo-
tājām.

Kā jau ilgāk skolā gājuši, astotās 
klases skolēni bija rakstījuši ga -
ŗākus domrakstus par temu 
„Skola kā ģimene”. Tādēļ, ka ar 
visiem pilnībā dalīties nebūtu 
bijis laika, ar klases audzinātājas 
palīdzību savirknētus, jaunieši 
pamīšus lasīja izvilkumus no 
saviem domrakstiem. Bija 
skaidrs, ka viņu teiktais nāca no 
sirds. Piedāvājam šos izvilkumus, 
nevis to atstāstījumu. 

„Ģimene manā dzīvē ir pats 

Kas ir ģimene?
Ģimenes diena Ņudžersijas latviešu skolā

svarīgākais, jo es jūtos pasargāts, 
es jūtos drošībā un zinu, ka par 
mani kāds rūpējas. Es mīlu sa -
vus ģimenes locekļus!” (Dāvids 
Rozītis)

„Ne jau tikai mājās, daudzas 
ģimenes var izveidoties citās 
sabiedrībās kā sporta komandās, 
mūzikas grupās un citās vietās. 
Vietās, kur kāda cilvēku grupa 
sanāk kopā un kuŗā visiem ir 
kaut kāda līdzība un kaut kas 
vienojošs.

Šai grupai arī motīvs un mērķis 
ir viens. Ja šādas grupas locekļi 
savā starpā jūtas vienoti, saprasti, 
draudzīgi, tad var izveidoties tādi 
tuvi savienojumi kā ģimenes. 
Ģimene balstās uz ģimeniskām 
attiecībām, visi liek kopā savus 
prātus, rokas un spējas, lai tiktu 
uz priekšu ātrāk, vieglāk un 
labāk. 

Manā izpratnē ģimene ir vien-
kārši komanda, tikai ar ciešākām 
saiknēm.” (Kārlis Kancāns)

„Es ļoti labi jūtos savā hokeja 
komandā, kur mūs spēlētājus 
vieno mīlestība uz hokeja spēli, 
un bērnu vecāki un treneŗi 
rūpējas par komandas spēlē tā-
jiem. Tā ir mana hokeja ģimene.” 
(Dāvids)

„Es piekrītu. Ir visādas ģimenes. 
Mēs katru dienu ejam amerikāņu 
skolā. Bet mēs esam latvieši un 
mēs mācāmies arī latviešu skolā. 
Sestdienas nav mūsu brīvdienas, 
bet gan darba dienas un arī 
svētki. Latviešu skola dod mums 
kaut ko citu, ko nedod parastā 
skola. Tā dod mums sajūtu, ka 
mēs esam daļa no kaut kā cita, ka 
mēs esam īpaši. Kopā mēs veido-
jam vienu lielu latvisku ģimeni.” 
(Liāna Vansenta)

„Man latviešu skola ir kā 
ģimene, jo mēs redzam cits citu 
katru nedēļu. Mēs sanākam 
sestdienās kopā kā viens liels 
radu pulks. Mēs sabraucam kopā 
no tuvienes un no tālienes kā uz 
kopēju radu saietu vai ģimenes 
tikšanos.” (Aleksandra Sīpola)

Viens iemesls, kāpēc es jūtos, 
ka esmu rados ar skolas bied-
riem, ir – es esmu gājis uz skolu 
kopš pirmsskolas. Man nav 
atmiņu pirms tā laika.” (Mikus 
Bērziņš)

„Kad es esmu latviešu skolā, es 
ar visiem jūtos kā mājās. Man 
patīk, ka mēs no rīta lūdzam 
Dievu – mēs visi kopīgi kā viena 
liela ģimene – pateicamies Die -
vam. Pēc tam mēs sadalāmies pa 
grupām, un tad es varu teikt, ka 
manā klasē ir daži brāļi un māsas, 
ar kuŗiem esmu uzaudzis kopā 
pa šiem gadiem.” (Andrejs Rum-
pēters)

„Es domāju, ka mēs visi skolā 
esam kā māsas un brāļi, jo mēs 
neesam vienāda vecuma – ir gan 
jaunāki, gan vecāki.” (Laura 
Spanier)

„Mūsu skolotāja ir lielākā daļa 
no mūsu klases, tāpēc, ka viņa 
mums māca, paskaidro un dod 
darbus, ko darīt, tāpat kā to 
darītu mamma ģimenē. Es teik-
tu, ka skolotāja ir kā mamma.” 
(Laura)

„Es arī jūtu, ka skolotāji ir 
līdzīgi maniem vecākiem – viņi 
rūpējās par saviem bērniem, tas 
ir par mums – skolē niem” 
(Andrejs)

„Es savukārt domāju, ka sko -

lotājas ir tā kā manas tantes. Man 
ir ļoti jaukas skolotājas, un mēs 
cits citu pazīstam ļoti labi. Es no 
viņām daudz esmu iemācījies. 
Daudzas no manām skolotājām 
ir manas mātes draudzenes vai 
viņas bērnības paziņas no latvie-
šu skolas, nometnes, vai vidus-
sko las laikiem. Kad pats būšu 
vecāks, varbūt es arī pazīšu 
skolotājus, kas mācīs manus 
bērnus.” (Mikus)

„Es jūtos, ka mūsu latviešu 
skola šeit, Amerikā, ir kā liela 
ģimene. Es braucu no Pen sil-
vānijas, lai mā  -
cītos par mūsu 
kultūru, li   te -
rātūru, vēsturi, 
ģeografiju, ti  -
cības mācību 
un gramatiku. 
Es to nespētu 
bez savu drau-
gu kompānijas.

Es pazīstu sa -
 vus draugus 
lat  viešu skolā 
kopš Īkšķīšiem. 
Tāpēc izliekas, 
ka viņi ir daļa 
no ģimenes. 
Mēs visi tik labi 
cits citu pa  -
zīstam. Mums 
ir tūkstošiem 
atmiņu, kas 
man vienmēr 
paliks prātā. Es 
ar saviem drau-
giem ne tikai 
runājos  skolā, 
bet arī pa tele-
fonu, caur 
Xbox 360 un 
braucam cits 
pie cita ciemo-
ties. Mēs tieka-
mies arī no  -
metnēs. Visu 
to darām kopā 
ar brāļiem, mā -
sām un vecā-
kiem. Tas ir vēl 
viens iemesls, 
kāpēc es jūtos, 
ka viņi ir mana 
ģ i m e n e . ” 
(Mikus)

„Šajā klasē 
mēs esam bijuši 
kopā jau gadu 
g a d i e m . ” 
(Aleksandra)

„Jā, tas nav tā 
kā ir amerikā-
ņu skolā, kad 
katru gadu ir 
jauna klase, 
jauni klases-
biedri. Te mēs 
esam kopā, tāpēc arī pa šiem 
gadiem esam tā sadraudzēju-
šies. ” (Kārlis)

„Īstenībā mēs neesam visi 
bijuši kopā visu šo laiku. At   ce -
raties, Sofija, Dāvids un Laura 
mums pievienojās, tikai sākot ar 
piekto klasi. Viņi kuplināja mūsu 
skolu no Latvijas. Sākumā nebija 
nemaz tik viegli komunicēt ar 
viņiem, jo viņi bija uzauguši citā 
vidē. Tomēr tagad esam visi 
saliedējušies – mēs sūdzamies 
par mājas darbiem, runājam par 
dzīvi un esam kā viena liela 
ģimene. Jocīga ģimene.” (Liāna)

„Kad es pievienojos šai skolai, 
es biju kā jauns ģimenes loceklis. 

Man klase palīdzēja saprast un 
iejusties jaunajā ģimenē. ” 
(Laura)

„Mēs rūpējamies cits par citu 
– gan priekos, gan bēdās – kā 
ģimene.” (Andrejs)

„Ģimenē cilvēki uzklausa cits 
citu, tāpat kā mēs to darām skolā. 
Ja kādam ir bēdas, mēs mēģinam 
palīdzēt, tāpat kā mēs to darītu, 
ja būtu ģimene.” (Laura)

„Latviešu skolas draugi nav vien -
kārši draugi, tie ir kā ģi  mene.

„Mēs smejamies kā ģimene, 
mēs strīdamies kā ģimene, kau-

mielastus kā ģimene.” (Andrejs)
„Mums ir arī kopīgs ģimenes 

albums – Vācelīte (skolas žur-
nāls). Tā ir mūsu ģimenes die -
nasgrāmata, kas atspoguļo sva -
rīgākos notikumus un svētkus, 
bildes, skaistākos zīmējumus un 
interesantākās domas. 

Un mums visiem ir viena un tā 
pati mīļākā vieta, un tā ir 
LATVIJA.” (Laura)

„Mūsu ģimenes valoda ir 
latviešu valoda.

Mums visiem latviešu valoda 
un latviešu tradicijas ir ļoti 
svarīgas.” (Laura) 

„Mēs visi tie paši cilvēki arī 
ārpus skolas svinam svētkus, 
tiekamies brīvdienās un vasarās. 
Tas ir laiks, kad mēs visi varam 
spēlēties un atpūsties kopā. Man 
ļoti patīk pavadīt laiku kopā ar 
savu skolas ģimeni.” (Mikus)

„Mums vienmēr būs mūsu 
atmiņas no skolā pavadītajiem 
gadiem. Tas ir daudz.” (Liāna)

„Jā, nu es noteikti varu teikt, ka 
mana latviešu skola ir kā ģimene 
un es priecājos par to!” (Andrejs)

„Arī pēc skolas absolvēšanas 
un pēc “Sveika, Latvija!” brau-
ciena mēs zināsim cits citu vēl 
ilgi. Šie draugi, šī ģimene ir uz 
mūžu.” (Aleksandra)

„Skolas beigās mēs visi sa   nā-
kam kopā un sadodamies roku 
rokās rokas spiedienam. Tad mēs 
esam vienā lielā aplī, visi kopā kā 
viena liela, draudzīga ģimene.” 
(Andrejs)

Negaidīts, bet dziļi aizkustinošs 
bija brīdis astotās klases priekš-
nesuma vidū. Kāds skolēns vai -
cāja klases audzinātājai: „Bet, sko-
 lotāj, ko jūs domājat, kas ir ģi  -
mene?” Jāpiebilst, ka klase audzi-
nātāja ir dzimusi Latvijā un pie 
mums ir „jaunatbraucēja”. Viņa 
dalījās ar skumjām, ko piedzī-
vojusi, aizbraucot no Latvijas, jo 
tur atstājusi trīs māsas un divus 
brāļus. Kad abi ar vīru sākuši 
vest bērnus uz latviešu skola, ar 
laiku sākusi justies kā ar savējiem, 
un tagad latviešu skola viņai tik 
tiešām ir kā ģimene. Pēkšņi pie -
cēlās cita Latvijā dzimusi un uz 
Ameriku pārcēlusies skolotāja: 
„Es arī te jūtos kā savā ģimenē.” 
Un vēl viena: „Skola man ir 
ģimene.” Un tā šai domai bija 
piebalsojušas septiņas skolotājas 
vai mammas.  

Šī sarīkojuma daļa beidzās ar 8. 
klases pieminēto skolas tradiciju 
– sadošanos rokās ar blakus 
esošo un ciešo rokas spiedienu. 

Sarīkojums turpinājās lejas zā   lē, 
kur klases, kas visu gadu mācī-
jušās tautasdejas, varēja parādīt, 
ko panākušas. Otrā, trešā un 
ceturtā klase nodejoja „Danco, 
lāci” un „Burkāni.” Piektā, sestā 
un astotā klase nodejoja „Pa   lē-
cieniņš” un „Pankūkas”. Lai tur-
pinātu ģimenisko garu, katrs 
dejotājs lūdza uz deju kādu 
ģimenes locekli un visi vēlreiz 
nodejoja „Pankūkas.”

Sekoja vecāku sarūpētas pusdie-
nas un iespēja turpināt izbaudīt 
ģimeni, kuŗu satiekam ik sestdie -
nu. Pa to laiku varēja arī aplūkot 
pie sienām izstādītus zīmējumus, 
ģimenes ciltskokus un rakstu 
darbus, kas vēl pamatīgāk rādīja, 
kā skolēni saprot jautājumu „kas 
ir ģimene?”

K. Putene

Tija Sīpola lasa savu ģimenes balvu, Krista 
Rumpētere klausās

Sintra Rumpētere dejo ar Kurtu Vītiņu

jamies un beigās saprotam, ka mēs 
cits citam esam vajadzīgi. Kam 
gan nesanāk ģimenē pa   strīdēties 
ar brāli vai māsu? Var būt ne  -
saprašanās, bet ir jāatceras, ka 
katram ir jābūt labam pret citu. 
Ģimenē arī visu piedod.” (Liāna)

„Mēs visi kopā jautri pavadām 
brīvo laiku kā ģimene.” (Alek-
sandra)

„Mēs ēdam pusdienas pie viena 
galda kā ģimene un runājam par 
brīžiem, kuŗus visi esam piere -
dzējuši. Mums ir kopīgas atmiņas 
kā ģimenei.” (Laura)

„Mēs ēdam kopā ne tikai pus-
dienlaikā, bet arī svētkos un pa -
sākumos. Mēs kopīgi plānojam 
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Arturs Vaiders, žurnālists

No redakcijas. Kas tie īsti ir 
par „signāliem”, par ko savā 
rakstā „Piesardzīga tikšanās 
ar Latvijas Valsts prezidentu 
Či   kāgā” Laika nr. 21 rakstīja I. 
Berg manis? Ar laikraksta Diena 
laipnu atļauju publicējam šo 
rakstu, kas par minētajiem 
„sig nāliem” vēstīs vairāk.

Var jau būt, ka tā ir tikai sa -
kritība. Toties zīmīga, lai neteiktu 
vairāk. Pirms nedēļas tika pub-
liskots ASV Valsts departamen-
ta ikgadējais ziņojums par cil-
vēktiesībām pasaules valstīs pa -
gājušajā gadā. Attiecībā uz Lat -
viju par lielāko cilvēktiesību 
problēmu tiek uzskatīta korup-
cija, kas pastāvot visos valsts 
pārvaldes līmeņos. Bija arī virk-
ne citu norāžu, tomēr šoreiz ne 
jau tie ir galvenie. Ja reiz tik 
ietekmīga valsts iestāde vāc in -
formāciju, to apstrādā, izdara 
secinājumus un pēc tam infor-
mē, tad ne jau tikai tāpēc, lai 
zināmam cilvēku kopumam 
būtu darbs.

Ziņojumā gan ir arī piebilsts, 
ka varas iestādes kopumā speŗ 
adekvātus soļus, lai sodītu amat-
personas, kas pieļāvušas pārkā-
pumus, lai gan ir bažas par 
nesodāmību korupcijas lietās. 
Nekā sevišķi jauna šajā ziņoju-
mā nebija, un Latvija šīs prob-
lēmas vairumā risina. Tieši cīņa 
ar korupciju ir viena no sa   rež-
ģītākajām, jo tur ir arī spēcīga 

Divi signāli no aizokeana
pretdarbība. Arī starptautiskā 
līmenī.

To labi apliecina nākamais 
fakts. Aizvadītās svētdienas va  -
karā TV3 raidījumā „Nekā 
personīga” tika izklāstīts, kā 
Valsts prezidenta Andra Bērzi -
ņa vizītes laikā Čikāgā, kur 
notika NATO samits, algoti 
ASV lobisti iestājušies par ku -
kuļdošanā apsūdzēto Vladimira 
Vaškeviča un Ināras Vilkastes 
(VV) aizstāvību. Der piebilst, 
ka Vaškevičs daudzus gadus 
bijis nozīmīga amatpersona – 
Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) Muitas kriminālpārval-
des vadītājs.

Tikai īsts ieskats šajās lobistu 
aktīvitātēs. Tika rīkoti piketi 
pret it kā notiekošajiem cil-
vēktiesību pārkāpumiem pret 
Vaškeviču un Vilkasti, un abi 
kukuļdošanā apsūdzētie tika 
pasniegti kā cietēji. Presei un 
dažādu samita laikā rīkotu 
pasākumu organizātoriem un 
dalībniekiem tika sūtīti e-pasti 
ar aicinājumiem neatbalstīt ar 
Latviju saistītās aktīvitātes. Re  -
zultātā gandrīz tika izjaukta 
Latvijas laikmetīgās mākslas 
izstādes atklāšana mecenāta 
Driehausa mūzejā. Bijuši mēģi-
nājumi kampaņā iesaistīt arī 
bijušo ASV prezidentu (ne maz-
svarīgi – arī pašreizējās Valsts 
sekretāres Hilarijas Klintones 
vīru) Bilu Klintonu. Vilkaste ar 
viņu kopā redzama izplatītajās 
fotografijās. Čikāgas advokāts 

Tomass Kanepa pieprasījis Lat-
vijai izbeigt netaisnību Vilkastes 
un Vaškeviča lietās un pat licis 
saprast, ka Latvija vispār nav 
cienīga atrasties aliansē. No 
NATO puses tēriņi Latvijas aiz-
  sardzībai esot zemē nomesta 
nauda.

Par šiem lobistiem mēs ne -
dzirdam pirmo reizi. Kāds ik pa 
brīdim jau agrāk ir uzpeldējis 
Rīgā un mēģinājis ietekmēt 
notikumus. Rēgulārs presings 
tiek izdarīts uz Eiropas Par  la-
menta deputātiem. Jāņem vērā 
arī fakts, ka Eiropā VV aiz  stā-
vību uzņēmies bijušais Eiropas 
Padomes ģenerālsekretārs Val -
ters Švimmers, kas Vīnē iz  vei-
dojis komiteju Justice for Inara.

Pati Vilkaste izliekas, ka par 
daudzām šāda veida aktīvitātēm 
viņa neko nezina. Jā, esot lūgta 
palīdzība starptautiskām orga-
nizācijām, tomēr to darbības 
programmu un metodes nezi-
not. Tas nekas, ka, pēc Čikāgā 
mītošo latviešu informācijas, 
par pakalpojumiem samaksāti 
30 000-35 000 dolaru. Ja to nav 
maksājuši VV, kas tad gatavs 
viņu labā šķirties no tādas sum-
mas? Skaidrs, ka arī Švimme-
ram tā nav labdarības akcija.

Situācija neapšaubāmi inte-
resanta. Kā rīkoties un kā reaģēt 
Latvijai uz divām savstarpēji 
izslēdzošām aktīvitātēm? Un 
šoreiz pat nav tik būtiski, ka 
viens mesidžs nāks no valsts 
iestādes, bet otru raida tā 

dēvētie sabiedriskie aktīvisti.
Viss atkarīgs, kādā lomā 

attiecībās ar ASV jūtamies. Ja 
jūtamies kā nogrēkojies bērns, 
tad tikai jālien pagultē, lai 
paglābtos no tēva siksnas un 
kārtējā pēriena. Ja kā daudzmaz 
līdzvērtīgs partneris NATO un 
starptautiskajās attiecībās, tad 
varam pamāt ar galvu, sak, esam 
piefiksējuši aizrādījumus, zinām 
un darbojamies atbilstīgi iespē-
jām. Bet par lobistu plašajām 
aktīvitātēm labprāt aprunātos 
arī ar šīs valsts vēstnieci Latvijā. 
Jo tie tomēr nav nedz zirga 
pajūgā lēnām braucošie amiši, 
nedz Teksasas prēriju brīvie 
ērgļi, bet vīri ar vārdu ASV 
augstākajās aprindās, pat senā-
tori. Ne jau lai veicinātu viņu 
deportēšanu uz Puertoriko, bet 
lai uzzinātu oficiālās Vašingto-
nas viedokli. Jā, arī šie vīri ir 
ASV vēlētāji un spēj ietekmēt 
daudzus citus vēlētājus, tomēr 
pēdējā laikā nodara kaitējumu 
Latvijas tēlam. Pat ja VV pa  sū-
tinājums ir tikai viens no ļoti 
daudziem viņu darbiem, tāpēc 
nav sevišķi vērā ņemams. Tikai 
kā tad lai izskaidro, ka jau 
pirmajā vizītes dienā divi no 
trim amerikāņu televīzijas ka -
nāļiem, kas intervēja preziden-
tu, jautāja arī par Vilkastes un 
Vaškeviča cilvēktiesībām. Tātad, 
kamēr mēs stoiciski noraudzī-
simies uz viņu akīivitātēm un 
paši neko nedarīsim, process 
turpināsies. Ar dažām prezi-

denta intervijām ir par maz. 
Savas valsts tēls un intereses ir 
aktīvi jāaizstāv. Kā, piemēram, 
to dara Izraēlas vēstniecība. 
Patīk tas mums vai ne, – tas ir 
cits jautājums.

Par naudu gatavi dejot ne tikai 
daži ceļu policisti vai muitnieki, 
bet arī Švimmers, kas bijis 
Eiropas Padomes ģenerālsek re-
tārs, un pat Gerhards Šrēders, 
kas, būdams Vācijas kanclers, 
cītīgi lobēja Nordstream, bet 
tagad ir tā operātora kompani-
jas valdes priekšsēdis. Atšķiŗas 
tikai summas. Švimmers noteik-
ti nav lēts. Un lobisti, spriežot 
pēc pēdējām aktīvitātēm, arī ne. 
Līdz ar to loģiski ir divi jautā-
jumi. Pirmais – no kuŗienes nāk 
nauda, kas tiek tērēta kampaņai, 
un kā tā iegūta. Otrais – ja reiz 
tiek tērētas tik ievērojamas 
summas, tātad uz spēles liktas 
ļoti svarīgas lietas, kas acīm re-
dzot iziet ārpus Latvijas kabine-
tiem un ofisiem.

Labākais risinājums, protams, 
būtu iespējami ātrākas proce-
suālas darbības. Jo te patiešām 
var piekrist ziņojumam – dau-
dzas lietas skaļi ir sākušās, taču 
lēnām turpinās un klusi izčākst. 
Tas tiesu sistēmas reputācijai, 
protams, par labu nerunā. No 
Justice for Inara jātiek citā līmenī 
– Justice for Latvia.

Publicēts no laikraksta „Diena”, 
01.06.2012.

Pateicamies par sadarbību!

Šā gada 3. jūnijā plkst. 14.00 
Rīgas Latviešu biedrības nama 
Zelta zālē Latvijas Bērnu fonds 
sadarbībā ar Rīgas Latviešu 
biedrību un Brāļu Jurjānu bied-
rību pasniedza stipendijas kon-
kursa „Talants Latvijai” lau  re -
ātiem – jaunajiem mūzikas 
skolu audzēkņiem no visas 
Latvijas. Jau otro reizi tika pa -
sniegta arī Arnolda Skrides pie-
 miņas balva kādai no Latvijas 
mūzikas skolām par sekmīgāko 
dalību šajā konkursā. 

Konkurss „Talants Latvijai” 
šogad norisinājās jau divdesmit 

PASNIEGTAS STIPENDIJAS „TALANTS LATVIJAI”

pirmo reizi. Šo gadu gaŗumā 
mūzikas skolu audzēkņu vidū 
konkurss „Talants Latvijai” kļu -
vis arvien populārāks. Piemē-
ram, pagājušajā gadā vairāk 
nekā 300 bērni no dažādām 
Latvijas pilsētām piedalījās šajā 
jauno mūziķu konkursā, kas 
norisinājās visa mācību gada 
laikā. Apbalvojumus un sti-
pendijas saņēma piecdesmit 
divi pirmās, otrās un trešās vieta 
ieguvēji, kā arī pirmās vietas 
laureātu skolotāji. Šo gadu gai -
tā „Talants Latvijai” ir izcīnījis 
savu vietu daudzo un dažādo 

2010. gada decembris jauna-
jiem mūziķiem, mums visiem, 
visai sabiedrībai atnesa nežēlīgu 
ziņu. Konkursa „Talants Lat-
vijai” dibinātājs, izveidotājs un 
attīstītājs Arnolds Skride aizgā-
jis viņsaulē… Pateicībā par viņa 
lielo sirdsmīlestību pret jauna-
jiem talantiem un viņa devumu 
jauno talantu  attīstībā jau otro 
reizi tika pasniegta Arnolda 
Skrides piemiņas balva – Ls 
1 000 mūzikas skolai, kas 
ikgadējā konkursā startējusi 
vislabāk. Pirmā šo balvu pa  gā-
jušajā gadā saņēma Jelgavas 
mūzikas vidusskola. Arī turp-
māk ik gadu šī balva paredzēta 
kādai mūzikas skolai, kas kon-
kursā uzrādījusi vislabākos re -
zultātus. Kopējais stipendiju un 
balvas fonds ir 4 300 lati.

Stipendiju "Talants Latvijai" ieguvēji, viņu skolotāji un Bērnu 
fonda darbinieki pēc svinīgā sarīkojuma

Jauno mūziķu sejās lepnums

konkursu vidū, kas notiek Lat-
vijā. Daudziem jaunajiem mūzi-
ķiem tas ir pirmais atspēriena 
punkts, lai vēlāk gūtu panā ku-
mus citos konkursos un starp-
tautisku atzinību. Lepojamies, 
ka šādi piemēri ir! 

Savukārt, šī – 2011./2012.ga  -
da konkursa stipendiāti ir 47 
jaunie talanti no Rīgas, Salas-
pils, Balviem, Gulbenes, Olaines 
un Jelgavas pilsētām, Gulbenes, 
Baldones, Saldus, Ķekavas, Kri -
muldas, Siguldas un Dobeles  
novadiem. Pirmās vietas iegu-
vēji (10 laureāti) saņēma Ls 70, 
viņu skolotāji – Ls 40 lielu sti-
pendiju, savukārt otrās (20 
laureāti) un trešās (17 laureāti) 
vietas laureāti attiecīgi – Ls 60 
un Ls 50 lielas stipendijas. 

Sveicam arī mēs!
Laika redakcija



LAIKS  2012. ga da 9. jūnijs – 15. jūnijs8



LAIKS 92012. ga da 9. jūnijs – 15. jūnijs

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents 
Andris Bērziņš 

kļuvis par Latvijas Universitātes 
Goda biedru. Lēmumu par Goda 
biedra statusa piešķiršanu LU Se -
nāts pieņēma 28. maija sēdē aiz-
klātā balsojumā. 

Balsojums noticis pēc LU rek-
tora Mārča Auziņa ziņojuma no -
klausīšanās, kuŗā teikts: „ Piešķi -
ŗot Goda biedra nosaukumu, Lat-
vijas Universitāte pauž cieņu un 
atzinību par nozīmīgu veikumu 
Latvijas valsts labā, kā arī par 
atbalstu Latvijas augstākajai izglī-
tībai un zinātnei.” Goda biedra 
diplomu prezidents saņems 29. 
sep tembrī svinīgā ceremonijā LU 
jubilejas sarīkojumu laikā.

Andris Bērziņš ir 45. persona, 
kas kļuvis par LU Goda biedru. 
Pirmie par Goda biedriem 1920. 
gadā kļuva dzejnieks Jānis Pliek-
šāns (Rainis) un “Latvju dainu 
tēvs” Krišjānis Barons. Kopš tā lai-
ka titulu izpelnījušies arī tādi pa -
zīstami cilvēki kā komponists Jā -
zeps Vītols, valodnieks Jānis En -
dze līns, dzejnieks Jānis Peters, bi -
jušais Ministru prezidents Ivars 
Godmanis, bijušais Augstākās pa -
domes priekšsēdis Anatolijs Gor-
bunovs, Ventspils pilsētas galva 
Aivars Lembergs, amerikāņu ana-
litiķis un eksperts PSRS lietās Pols 
Goubls, mecenāti Aina Galēja, 
Pēteris Alunāns un Guntis Bēr- 
 z iņš. Goda biedra statusu ieguvuši 
arī gandrīz visi Latvijas Valsts pre-
zidenti, izņemot Vairu Vīķi-Frei-
bergu un Jāni Čaksti. Bijusī pre-
zidente ir LU Goda doktore.

***
Igaunijas prezidents Latvijā
Latvijā 5. jūnijā triju dienu vi -

zītē  ieradās Igaunijas prezidents 
Tomass Hendriks Ilvess ar dzīves-
biedri Evelīnu. Igaunijas prezi-
dents Latvijā ieradās ar ekspresi 
Edelaraudtee. Ar viņu kopā at -
brau ca uzņēmēji un plašsaziņas 
lī  dzekļu pārstāvji. Izvēloties uz 
Latviju braukt ar vilcienu, Ilvess 
vēlas uzsvērt Igaunijas un Latvi  -
jas nozīmību Eiropas dzelzceļa 
sa   vienojuma Rail Baltica projektā.

***
Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāra vizīte
Oficiālā vizītē Latvijā bija ie   ra-

dies Eiropas Padomes (EP) ģene-
rāl  sekretārs Tūrbjērns Jaglanns. 
Viesis tikās ar vairākām Latvijas 
augstākajām amatpersonām. Sa -
eimas priekšsēde Solvita Āboltiņa 
aģentūrai LETA norādīja, ka tik-
šanās laikā izjutusi  EP ģenerāl-
sekretāra Tūrbjērna Jaglanna ļoti 
pozitīvo attieksmi un nekādi pār-
metumi saistībā ar cilvēktiesību 
jau tājumiem nav  izteikti. Ābol-
tiņa informējusi Jaglannu, ka Lat-
vijā izglītība ir pieejama astoņās 
mazākumtautību valodās, un at -
saucās arī uz neseno Rīgas Itas 
Ko  zakēvičas Poļu vidusskolas ap -
meklējumu. EP ģenerālsekretārs 
neesot sācis sarunu par nepa -
valstnieku jautājumu, bet Saei -
mas priekšsēde sarunā pati norā-
dījusi, ka nepavalstnieki  lielā mērā 
ir tāpat aizsargāti kā Latvijas pa -
valstnieki. Nepavalstnieku vienī-
gie ierobežojumi ir polītisko tie-
sību jomā -  uz piedalīšanos vēlē-
ša nās un iespējām ieņemt amatus 
dažās profesijās. Latvijā tiek veici-

nāta naturālizācija un likum do-
šanas procesā atrodas grozījumi 
Pilsonības likumā, kuŗi nepa-
valstnieku bērnu ļaus reģistrēt      
par pavalstnieku arī vienam no 
vecākiem.

***
Ratificē ES fiskālās 
disciplīnas līgumu

Saeima 31. maijā otrā, galīgajā 
lasījumā atbalstīja likumprojektu, 
ar kuŗu tiek ratificēts Eiropas 
Savienības (ES) fiskālās disciplīnas 
līgums. Par likumprojektu bal soja 
67, pret bija 29 deputāti. Viens 
tautas kalps atturējās. Līguma ra  -
tificēšanai bija nepieciešams divu 
trešdaļu deputātu atbalsts. Līgu-
ma mērķis ir vienoties par notei-
kumiem, kas veicinās budžeta dis-
ciplīnu, nostiprinās ekonomikas 
polītiku koordināciju un uzlabos 
eirozonas pārvaldību. Tādējādi 
tiks veicināta ES ilgtspējīgas iz -
augs mes, nodarbinātības, konku-
rētspējas un sociālās kohēzijas 
mēr  ķu sasniegšana. Līgums stā- 
s ies spēkā, kad to līdz 2013. gada       
1. janvārim būs ratificējušas vis-
maz 12 eirozonas dalībvalstis.

***
Satiksmes ministrs 

dzelzceļa biznesa forumā
Satiksmes ministrs Aivis Ronis 

paneļdiskusijā Sočos VII Starp-
tautiskajā dzelzceļa biznesa fo  ru-
mā “Stratēģiskā partnerība 1520” 
uzsvēra, ka Latvija ir un arī nā -
kotnē būs nozīmīga vieta, savie-
nojot Baltiju un pārējo Eiropu ar 
1435 milimetru sliežu līniju, jo 
atrodas divu dzelzceļu sistēmu 
krustcelēs un savieno dzelzceļu 
stratēģiskos koridorus. Ronis ti -
kās ar jauno Krievijas transporta 
ministru Maksimu Sokolovu un 
pārrunāja divpusējās sadarbības 
aktuālitātes. Sliežu platums, ko 
lieto Latvijā un pārējās Baltijas 
valstīs, NVS, Somijā un Mongo-
lijā, ir 1520 milimetri, savukārt 
Eiropas un Āzijas sliežu platums   
ir 1435 milimetri.

***
Eiropas Parlamentā 

starptautiskā konferencē 
izvērtēs komūnistu noziegumus.
Eiropas Tautas partijas grupas 

Latvijas preses un komūnikācijas 
pa   domnieks Ģirts Salmgriezis 
aģen tūru LETA informēja, ka 
Eiropas Parlamentā (EP) Briselē  
5. jūnijā notikusi starptautiska 
kon  ference “Komūnistu noziegu-
mu tiesiskais novērtējums”. Kon-
fe rence rīkota, lai analizētu Eiro-
pas Savienības (ES) likumdošanas 
normas un apspriestu, kas nepie-
ciešams, lai panāktu totālitāro re -
žīmu noziegumu starptautiski  
tiesisku vērtējumu un nosodīju-
mu, bet vainīgie par noziegumu 
pastrādāšanu tiktu saukti pie at -
bildības un saņemtu sodu. Konfe-
renci organizēja Eiropas Atmiņas 
un sirdsapziņas platforma sadar-
bībā ar Eiropas vēstures izlīguma 
grupu, kuŗas priekšsēde ir Sandra 
Kalniete.

***
Melnkalnes 

ārlietu ministrs Latvijā 
Tiekoties ar Valsts prezidentu 

Andri Bērziņu Rīgas pilī, Meln-
kalnes ārlietu un Eiropas integ-
rācijas ministrs Milans Ročens  

apliecināja, ka Melnkalnes turp-
mākai integrācijai ES un NATO  
īpaši būtiska ir Latvijas piere -     
dze. Sarunā Bērziņš uzsvēra, ka 
mums un Melnkalnei - mazām 
valstīm - ir svarīgi savstarpēji sa -
darboties, īpaši ievērojot abu val-
s tu draudzīgās attiecības. Meln-
kal nei ir būtiski, lai Latvija dalītos 
ar to savā pieredzē par ceļu uz ES 
un NATO. Zināšanas par citu 
veiks mēm un pieļautajām  kļūdām 
ļaus Melnkalnei pēc ie  spē jas veiks-
mī gāk iet sarežģīto at  tīstības ceļu 
ar mērķi kļūt par ES dalībvalsti. 
Milans Ročens uz  svēra, ka nepie-
ciešamo reformu veikšana ir vitāli 
svarīga Meln kalnes turpmākajai 
attīstībai. Lat vijas  prezidents ap -
lie  cināja mūsu valsts  atvērtību un 
gatavību dalī ties  savās zināšanās.

***
Zatleram veselības problēmas 
Reformu partijas (RP) līderim 

Valdim Zatleram radušās veselī-
bas problēmas, tāpēc viņš uz ne  -
noteiktu laiku pamet partijas va -
dību. RP valdes sēdē ievēlēti trīs 
RP valdes priekšsēža Zatlera viet-
nieki - ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, Jānis Vilnītis un Sandra 
Sondore-Kukule, kuŗiem sadalītas 
kompetences jomas un kuŗi turp-
māk vadīs partiju.

Zatlers sola pēc pāris mēnešiem 
atgriezties polītikā, taču šobrīd uz 
nenoteiktu laiku viņam visa ener-
ģija jāveltījot savai veselībai. “Ārsti 
man ir noteikuši diagnozi, kas      
jau visdrīzākajā laikā paredz ope-
rāciju un intensīvu ārstēšanu,” 
skaidroja polītiķis.

Paziņojumā Zatlers  arī paslavē 
sevi, paužot viedokli, ka ar savu 
vēl  prezidenta  amatā izdoto rīko-
jumu par Saeimas atlaišanas rosi-
nāšanu esot “uzlicis mūsu valsti uz 
pareizā ceļa” un ka “vairākās jomās 
gada laikā ir panākts progress, 
kādu nespējām panākt pēdējos      
20 gadus”.

Zatlers RP vadību pamet par ti-
jai grūtā laikā, kad tās vērtējums   
ir nokritis nebijuši zemu. Latvijas 
faktu jaunākā aptauja liecina - par 
RP maijā bija gatavi balsot tikai 
1,8% vēlētāju. Vairāk nekā pirms 
pusgada RP 11. Saeimas vēlēša nās 
ieguva otru lielāko balsu skaitu.

***
Strazds atkārtoti izslēgts no 

Saskaņas centra
Polītiķis Armands Strazds atkal 

izslēgts no partijas Saskaņa un ap -
vienības Saskaņas centrs (SC). SC 
viņa izslēgšanu pamato ar jaunas 
partijas dibināšanas plāniem, ku -
ŗus polītiķis nav slēpis. Bijušie 
kollēgas no SC apgalvo, ka Strazds 
diskreditē apvienības vadību. 
Straz dam  izdevies piereģistrēt sa -
vu pirms kāda laika nodibināto 
biedrību, tiesa, ar nedaudz citu 
nosaukumu, nekā sākotnēji  iece-
rēts. Biedrība reģistrēta ar nosau-
kumu “Atjaunotā Latvija 2018”, un 
uz tās pamata iecerēts veidot po -
lītisko partiju, kas varētu pieda-
līties nākamā gada pašvaldību vē -
lēšanās. Savulaik SC izveidotajā 
ēnu ministru kabinetā Strazdam 
tika atvēlēts ekonomikas ministra 
amats.

***
Nodibināta Latgales partija
Saeimas deputāts Jānis Lāčplēsis 

(Vienotība) aģentūrai LETA pa -

stās tīja, ka Preiļos 1. jūnijā izde-
vies nodibināt Latgales partiju. Tā 
izveidota ar mērķi pārstāvēt Lat-
gales intereses un risināt reģio -
nam aktuālās problēmas. Situācija 
Latgalē ir citāda nekā citos Latvijas 
reģionos. Svarīgākais ir risināt 
Latgales ekonomiskās attīstības 
problēmas, nodrošināt iedzī votā-
jiem iespēju strādāt un saņemt 
pie nācīgu atalgojumu. Vienlaikus 
jārisina arī sociālās jomas, izglī-
tības, infrastruktūras un veselības 
aprūpes  problēmas. Kaut arī val-
dība ir akceptējusi Latgales reģio-
na rīcības plāna projektu, svarīgi   
ir nodrošināt, lai šādi pasākumi 
nebūtu kampaņveidīgi. Jauniz vei-
dotā partija plāno piedalīsies gan 
pašvaldību, gan Saeimas vēlēša-
nās. Oficiāli partija sāks darboties, 
līdzko būs reģistrēta. Par Latgales 
partijas priekšsēdi ievēlēts Preiļu 
novada domes priekšsēdis Aldis 
Adamovičs, par līdzpriekšsēdi - 
bi  jušais Daugavpils pilsētas galva, 
Saeimas deputāts Jānis Lāčplēsis.

***
Atbalsta ikviena cilvēka tiesības

ASV ārlietu ministres palīga 
vietnieks ASV Valsts departa-
menta Demokratijas, cilvēktie -
sību un darba lietu birojā Tomass 
Melia, ASV vēstnieks Igaunijā 
Maikls Polts un ASV vēstniece 
Lat vijā Džūdita Gārbere un  citas 
ASV vēstniecību Baltijā amat-
personas  2. jūnijā  piedalījās Bal-
tijas praida 2012 gājienā „Par 
cilvēktiesībām”.

 Kopš 2009. gada janvāŗa ASV 
ārlietu ministres Hilarijas Klin-
tones vadībā ASV Valsts depar-
taments īstenojis plašu cilvēktie-
sību programmu, kas paredz les-
biešu, geju, biseksuālu personu  
un transvestītu  cilvēktiesību aiz-
sardzību. ASV amatpersonu ie -
ska tā jādara viss nepieciešamais, 
lai novērstu vardarbību un dis kri-
mināciju pret lesbietēm, gejiem, 
biseksuālām personām un trans-
vestītiem visā pasaulē.

Pēc praida gājiena ASV vēstnie-
ce Latvijā Džūdita Gārbere un            
citi gājiena dalībnieki Vērmanes 
dārza estrādē teica īsas uzrunas. 
„Mēs varam sākt ar mazumiņu, 
visā pasaulē piedaloties gājienos, 
lai atbalstītu tos, kuŗu tiesības 
netiek ievērotas, un lai atbalstītu 
ikviena cilvēka tiesības,” uzsvēra 
Džūdita Gārbere.

***
Praida ieoloģija 

nav jāuzspiež Latvijai
Rīgā 2. jūnijā Baltijas praids 

2012 un sapulce Vērmanes dārzā  
notika bez ievērojamiem starpga-
dī jumiem. Atšķirībā no iepriek šē-
jiem Rīgā rīkotajiem gājieniem, 
šogad to apmeklēja tikai daži 
protestētāji, kas savās aktīvitātēs 
aprobežojās ar svilpieniem, sau-
cieniem un nepieklājīgiem žes-
tiem. Policija aizturēja vienu pro-
testētāju, kas gājiena dalībnieku 
virzienā sviedis jēlu olu. 1961. ga -
dā dzimušais vīrietis bijis alko -
hola reibumā.

Latvijas Romas katoļu Baznīcas 
Rīgas archibīskaps - mētropolīts 
Zbigņevs Stankevičs savā uzrunā 
ģimenes vērtībām un tikumiskai 
sabiedrībai veltītā oikūmeniskā 
dievkalpojumā pateicās visiem, 
kuŗi tīmekļa vidē un jebkādā citā 

veidā nostājušies pret praidu un    
tā ideoloģijas uzspiešanu Latvijā. 
Jebkāda agresija pret homosek- 
s uālām personām dod iespēju 
geju ideoloģijas aizstāvjiem pavērst 
pret mums valsts likumus un       
visu Eiropas Savienības represīvo 
un propagandas aparātu. Mums       
ir jāapzinās, ka praida ideoloģija - 
tā ir nāves civīlizācijas legālizā -  
cija un ofensīva. Homoseksuā-
lisms ir jānošķiŗ no šīs ideolo -      
ģijas aizstāvības un ieplūdināša -
nas sabiedrībā. Tad, kad sākas 
lepošanās ar šo grēku un mēģi-
nājumi uzspiest sabiedrībai vie-
dokli, ka tas ir kaut kas normāls, 
ka tā ir gluži vienkārši viena no 
cilvēku kopdzīves alternātīvām, 
tas kļūst par ļoti nopietnu ap -
draudējumu visai sabiedrībai.

***
Ušakovs un Ameriks

LNT raidījumā 900 sekundes 
Rīgas pilsētas galva un Saskaņas 
centra līderis Nils Ušakovs norā-
dīja, ka nākamvasar gaidāmajās 
pašvaldību vēlēšanās Rīgā vienā 
sarakstā varētu startēt Saskaņas 
centrs un Andŗa Amerika vei -    
dotā partija Gods kalpot Rīgai!. 
Ušakovs apliecināja, ka patlaban 
esot plāni, ka abas partijas varētu 
startēt kopā. Šā gada oktobrī plā-
noti partiju kongresi, kuŗos  va -
rētu pieņemt konkrētākus lēmu-
mus.

Ušakovs uzsvēra, ka viņam ir 
laba sadarbība ar savu vietnieku 
Ameriku. Arī Rīgas domes valdo-
šajā koalicijā esot normālas at -
tiecības un konflikti neesot no  vē-
roti. Tas esot  pretstatā attiecībām 
valdību veidojošo partiju starpā, 
kur nepārtraukti notiekot kon-
flikti.

***
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) projekta īstenošanas 
termiņš 

pagarināts līdz 2013. gada 31. 
decembrim. Projekta īstenošanas 
termiņa pagarināšana iepriekš ir 
atbalstīta LNB projekta īsteno-
šanas uzraudzības padomes sēdē. 
Galīgais lēmums būs jāpieņem 
Saeimai. Līdz šim LNB projekta 
īstenošanas likumā bija noteikts, 
ka Gaismas pils projekts īsteno-
jams līdz 2012. gada 18. novem- 
b rim. Iepriekš neparedzētu eko-
nomiskās situācijas radītu iemes -
lu pēc LNB projektu nav iespē -
jams īstenot iepriekš noteiktajā 
termiņā.

***
Uzkāpj Everestā

Piedaloties organizācijas Inter-
national Mountain Guides rīko ta jā 
ekspedīcijā un izmantojot kāp-
šanai piemērotos laika apstākļus, 
divi Latvijas alpīnisti veiksmīgi 
sasnieguši Everesta virsotni. 8848 
metrus augsto virsotni sasniegusi 
26 cilvēku grupa, kuŗā bija divi 
Latvijas pārstāvji - Olga Kotova un 
Vadims Prudņikovs. Arī alpī -   
nistu atpakaļceļš bijis veiksmīgs, 
un visa grupa ir atgriezusies bazes 
nometnē.

Tajā dienā Everesta virsotni 
veiksmīgi sasnieguši kopumā         
jau vairāk nekā 50 alpīnisti, pa -
ziņojušas Nepālas amatpersonas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Šā gada 19. aprīlī 

Izraēlā tika rīkota 
holokausta piemi-
ņas diena, atgādi-
not, ka no 1939. 
līdz 1945. gadam 
t.s. žīdu jautājuma 
galīgā atrisināju-

ma (Endlösung der Judenfrage) 
ietvaros Hitlera un Himlera ie -
rosmē Eiropā tika iznīcināti se -
ši miljoni cilvēku, tostarp pus-
otra miljona bērnu. 

24. aprīlī Armēnijā un plaši 
sazarotajā armēņu diasporā tika 
rīkota genocīda piemiņas diena, 
atgādinot, ka no 1915. līdz 1918. 
gadam Osmaņu imperijas t.s. 
jaun turku valdības ierosmē Ma z-
āzijā tika iznīcināti pusotra mil-
jona armēņu - tās tautas piede rī-
gie, kuŗa 301. gadā pati pirmā 
pie ņēma kristietību. 

Un kas tika pieminēts 21. mai-

Aizmirstais genocīds

jā? Tai dienā čerkesi Turcijā un 
Jordānijā, ASV un Vācijā, Izraēlā 
un citviet pieminēja aizmirstā 
genocīda upuŗus - 400 tūkstošus 
šīs Kaukaza kalniešu tautas pie-
derīgo, kuŗus apkāva cariskās 
Krievijas kaŗaspēks, un kādu 
pusmiljonu, kas tika padzīti no 
dzimtajiem novadiem un depor-
tēti uz Osmaņu imperiju. Čer-
kesi šo savas tautas traģēdiju pie-
min 21. maijā, jo 1864. gadā šai 
datumā krievu pārspēka priekšā 
padevās pēdējie čerkesu kauji-
nieki, un līdz ar to beidzās asi-
ņai nais Kaukaza kaŗš, kuŗš sā -
kās 1817. gadā un kuŗā piedalījās 
divi krievu literātūras dižgari - 
Michails Ļermontovs un Ļevs 
Tolstojs.

Četrdesmit septiņus gadus ilga 
šis kaŗš, kamēr Krievijas impe-
rijai izdevās pakļaut lepnās un 
spītīgās Kaukaza kalniešu ciltis - 

čečenus, ingušus, avarus, lezgi-
nus... Cara kaŗapulku spiedie-
nam līdz pēdējam pretojās čer-
kesi jeb adigi, kuŗus no Kaukaza 
grē das rietumu posma piekājes 
at  spieda līdz Melnajai jūrai, un 
izvēle visiem - ieskaitot sirm-
galvjus, sievietes un bērnus -   
bija: nāve (reizēm mokpilna) vai 
piespiedu trimda turku sultāna 
valstī. 

Šogad šī aizmirstā genocīda 
148. gadskārtu pieminēja visa 
čerkesu diaspora. Istanbulā, 
cent  rālajā Taksim laukumā, čer-
kesi, kuŗu kopskaits Turcijā sa -
sniedz četrus miljonus, pulcējās 
mītiņā pie Krievijas konsulāta, 
skandējot saukļus: “Slepkavīgā 
Krievija, ārā no Kaukaza!” - “Ne -
ļausim aizmirst genocīdu un 
trimdu!” 

Sīrijā mājo 160 000 čerkesu, 
Jordānijā - 120 000, un arī Iz -       

ra ē lā - gleznainainajā Galilejā - 
divos ciemos dzīvo 4000 čerke -
su - kādreizējo trimdinieku pēc-
teči. Viņi ir Izraēlas patrioti, veic 
obligāto kaŗadienestu, runā trīs 
valodās - ivritā, arabu un čer-
kesu. 21. maijā viņi pulcējās mī -
tiņā, kuŗā, starp citu, skandēja: 
“Krievu okupanti mūsu asinīm 
uzspļauj!”

Pašlaik Ziemeļkaukazā, Kras-
no daras novadā (Kubaņā) un 
cit viet Krievijā dzīvo līdz 700 
tūks toši čerkesu, un viņu dele-
gāti pērngad 21. maijā tikās Ma s-
 kavā ar Valsts domes deputā -
tiem. Viens no deputātiem - Ser-
gejs Markovs gan atzina, ka “to -
reiz” daudzi čerkesi nogalināti, 
bet katrs, kas apgalvo, ka noticis 
genocīds, viņaprāt esot analfa-
bēts vai “pārdevies pretkrievis -
kai sazvērestībai”. 

Tikmēr Putina personiskais 
ienaidnieks - Gruzijas prezidents 
Michails Saakašvili parūpējās,    
lai š. g. 21. maijā Anaklijā, turpat 
pie Krievijas protektorāta - Abha-

 zijas robežas, tiktu atklāts pie-
mineklis čerkesu genocīda upu-
ŗiem...

Kā zināms, Krievijas piejūras 
kūrvietā Sočos un apkārtējos 
kalnos 2014. gadā jānotiek kār-
tējai ziemas Olimpiadai. Tad ap -
ritēs 150 gadi kopš čerkesu ge -
nocīda, un jau tagad četkesu 
diaspora netaupa pūļu, lai visas 
pasaules priekšā protestētu pret 
Olimpisko spēļu rīkošanu “uz 
mūsu kauliem”, jo tieši tur 1864. 
gadā tika salauzta čerkesu iz  mi-
sīgā pretestība un notika asins-
pirts. 

Kremļa TV kanālī Russia Today 
(RT) mācītā polītoloģe Marga -
rita Simonjana - bēdīgi slavenās 
Natalijas Naročņickas līdzgait-
niece - tēloja izbrīnu: visur pa -
saulē kaut kad ir  kaŗots, un tad 
jau nekur nevarot rīkot Olim-
piskās spēles...

Sabojāt Krievijai  olimpiskos 
prie kus čerkesi ir cieši apņē  - 
mu šies: “Tur trūd mūsu kauli!”

Franks Gordons

Pagājušajā nedēļā 
Latvijas Saeimā no ti-
 ka balsojums par di -
viem jautāju miem, 
kas saistāmi ar valsts 
financēm, - viens 
starp tautiskā, otrs 
iekšzemes nozīmē. 

Starptautiskais jautājums bija 
Eiropas Savienības tā dēvētais fis-
kālās disciplīnas līgums. Lasītāji 
zinās, ka ES patlaban viegli neklā-
jas. Globālā ekonomiskā krize ir 
padarījusi savu, un it īpaši Eiro -
pas dienvidos valstīm ar finan -
cēm klājies visai plāni. Grieķija 
gadiem ilgi meloja par savām fi -
nancēm, līdz tā neko vairs neva-
rēja izdarīt. Spānijā ar katru dienu 
padziļinās smaga banku krize, kas 
draud visu valsti ieraut ekono-
mikas bezdibenī. Savas problē -
mas ir arī Italijai. Fiskālās discip-
līnas līgums paredz, ka ES iestā -
des varēs daudz aktīvāk pārbaudīt 
eirozonas dalībvalstu budžetus,   
lai pārliecinātos, ka viss notiek 
atbilstīgi prasībām. Te būtiski ir      
tā dēvētie Māstrichtas kritēriji, 
kuŗos paredzēti ierobežojumi in -
flācijas, valsts parāda un budžeta 
deficita jomā. Šo kritēriju apmie-
rināšana ir obligāta prasība visām 
valstīm, kuŗas vēl tikai cer ieviest 
Eiropas kopējo valūtu, tostarp, 
protams, arī Latvijai.

Līgumā arī paredzēts, ka viena 
dalībvalsts varēs vērsties pret citu, 
ja tai šķitīs, ka otrā valstī kaut kas 
nav kārtībā fiskālos jautājumos. 
Turpinās diskusijas par to, kā ri -
sināt eirozonas stabilitātes problē-
mas, un ir atskanējušas balsis, kas 
aicina izdot Eiropas obligācijas. 
Šai domai pretojas Vācija - pat  la-
ban atkal  Eiropas vadošā valsts - 
un apgalvo, ka pareizais risinā-
jums visām valstīm pirmām kār-
tām ir taupība.

Šāda risinājuma iespēja daudzās 
vietās Eiropā rada sabiedrības 
neapmierinātību. Cik var taupīt,  
ja bezdarbs sit augstu vilni, naba-
dzība plešas plašumā, labi nav?! 

Jo labāk mums visiem!
Divi svarīgi jautājumi
Vairākās valstīs tāpēc ir notikušas 
pārbīdes polītiskajā vidē. Piemē-
ram, Vācijā, Ziemeļreinas Vest-
fāles reģionā, valsts kancleres An -
gelas Merkeles pārstāvētā Konser-
vātīvā partija cieta smagu sakāvi. 
Lielbritanijā (kuŗa nav eirozonas 
valsts) tas pats notika ar premjēr-
ministra Deivida Kamerona pār-
stāvēto Konservātīvo partiju. 
Fran cijā valsts prezidenta amatu 
ieguva Sociālistu partijas pārstā -
vis Fransuā Olands, kas priekšvē-
lēšanu kampaņā stingri nostājās 
pret turpmāku taupību un aici -
nāja tās vietā izstrādāt ekono mi-
kas izaugsmes plānus. Tiesa, kopš 
ievēlēšanas viņš runā mērenākā 
toņkārtā, bet sabiedrības neap-
mie rinātība tomēr ir acīm redza-
ma. Nemaz nerunāsim par  Grie-
ķiju, kur tās partijas, kuŗas bija 
atbildīgas par ievērojamiem tau-
pības pasākumiem, cieta smagu 
sakāvi, bet pārējās partijas bija tik 
dažādas, ka valdību izveidot tām 
neizdevās, un grieķiem drīz jau 
atkal būs jādodas uz vēlēšanu 
iecirkņiem.

Latvijas gadījumā, protams, var 
jautāt, kāpēc apstiprināt eirozo -
nai paredzētu līgumu, ja Latvija 
pati nav eirozonā. Tas bija jautā-
jums, kuŗu visaktīvāk bīdīja Lat-
vijas Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS), apgalvojot, ka nekādas  
steigas neesot. Beigās zaļie zem-
nieki tomēr balsoja par līguma ra -
tifikāciju, gan tikai pēc tam, kad 
valdība bija piekritusi dažām      
viņu prasībām, tostarp izveidot 
fondu, kas palīdzētu financēt 
zemes pirkšanu Latvijas lauku 
rajonos. Šāda veida polītiska tir-
go šanās nav īpaši piedienīga, bet 
starptautisku līgumu ratificēša - 
nai Saeimā ir vajadzīgs divu treš-
daļu balsu vairākums, un tāpēc 
šoreiz bez opozicijas partijas at -
bals ta valdībai nebija kur likties. 
Vajadzīgo balsu vairākumu lī -
gums saņēma tāpēc, ka valdība 
tādējādi cer būt priekšzīmīga 
dalībvalsts.

Īstenībā eiro nākotne šķiet vis-
notaļ miglā tīta. Pasaulē ir taut-
saimniecības speciālisti, kuŗi ap -
galvo, ka Grieķijas iziešana no 
eirozonas ir tikai laika jautājums, 
un nevienam nav skaidrs, ko tas 
īsti nozīmētu kopējai valūtai. Un 
tad nu, protams, rodas jautājums, 
kāpēc Latvijas valdība joprojām 
tik uzstājīgi paredz eiro mūsu 
valstī ieviest 2014. gada 1. janvārī. 
Pēdējā sabiedriskajā aptaujā tikai 
15 procenti mūsu valsts iedzīvo-
tāju pauda atbalstu eiro ieviešanai, 
bet zaļie zemnieki jau ir iebubi-
nājušies, ka šis nu ir jautājums,  
par kuŗu būtu jārīko tautas no -
balsošana.

Argumenti par labu eiro ievie-
šanai vienmēr bijuši vieni un tie 
paši. Pirmkārt, ir speciālisti, kuŗu 
ieskatā, referendumā balsojot par 
iestāšanos Eiropas Savienībā, ļau-
dis arī balsojuši par ES kopējās 
valūtas ieviešanu. Otrkārt, ievē ro-
jot to, ka ES ir Latvijas galvenā 
tirdzniecības partnere, uzņēmēji 
nebūt nebūs nelaimīgi, ja varēs 
tirgoties tās pašas valūtas ietvaros 
un neraizēties par valūtas maiņas 
jautājumiem (lai gan Latvijas lats 
patlaban ir tik cieši piesaistīts      
eiro, ka lielas rokādes šādā ziņā 
nav īpaši iespējamas). Un, treš -
kārt, dalība eirozonā nozīmē arī 
dalību Eiropas Savienības finanču 
stabilitātes mechanismā, un, ja, 
nedod Dievs, gadīsies atkal kāda 
liela ekonomikas krize, tad no šī 
mechanisma būs saņemama palī-
dzība. 

Man šajā aptaujā neviens neko 
nejautāja, bet minēto iemeslu pēc 
es būtu tajos 15 procentos, kas ir 
„par”. Ja jau Eiropas Savienībā,     
tad Eiropas Savienībā. Vai vaja-
dzīgs referendums? Diez vai. Sa- 
t versmē ir noteikts, ja to pieprasa 
vismaz puse Saeimas locekļu, bū -
tiskas pārmaiņas nosacījumos      
par Latvijas dalību Eiropas Savie-
nībā izlemjamas tautas nobalso-
šanā. Kā lasītāji zina, valdošajai 
koalicijai parlamentā ir 50 vietas 

plūs to atbalsta tā dēvētais Ol- 
š teina sešnieks. Tur nu 50+1 balss 
par referendumu diez vai sanāks. 
Piedevām es eiro ieviešanā sa -
skatu krietni pulkāk plūsu nekā 
minusu, vēl jo vairāk tad, ja nā -
kamā gada laikā ES izdosies sa - 
vas finances nostabilizēt krietni 
dūšīgāk, nekā tas ir patlaban.

Savukārt iekšzemes jautājums  
ir par pensijām mūsu valstī                
vai, konkrētāk, par vecumu, kādā 
valsts iedzīvotāji var doties pen-
sijā. Pagājušajā nedēļā deputāti 
otrajā lasījumā atbalstīja likum-
projektu, kuŗā paredzēts, ka pen-
sionēšanās vecumu valsts, sākot ar 
2014. gadu, katru gadu paaug-   
sti nās par trim mēnešiem, līdz 
2025. gadā tas būs 65 gadi. Sākot-
nēji doma bija, ka pensionēšanās 
vecums tiks paaugstināts līdz 65 
gadiem jau 2020. gadā, bet šo 
domu deputāti noraidīja un izvē-
lējās lēzenāku variantu. Tā kā šis 
bija tikai otrs no trim lasīju miem, 
deputāti vēl var paredzēto vecu -
ma paaugstinājumu grozīt.

Šī situācija ir pagalam nepielū-
dzama. Dzimstība Latvijā (un, 
protams, ne tikai) ir tālu zem     
tautas atražošanas līmeņa, un tas 
savukārt nozīmē, ka ar katru ga -
du ir mazāk strādājošo, kas veic 
sociālā budžeta iemaksas un līdz 
ar to palīdz financēt valsts pensiju 
sistēmu. Jau tagad sociālajā bu -
džetā ir krietns deficits. Valdošās 
koalicijas pārstāvis Arvils Ašerā-
dens norādījis, ka tad, ja pensio-
nēšanās vecums netiks paaug- 
s tināts, 2030. gadā deficits sasniegs 
1,4 miljardus latu.

Argumenti pret pensionēšanās 
vecuma paaugstināšanu ir lielā-
koties populistiski. Protams, opo-
zicijai ir viegli plātīties, jo kuŗš gan 
negrib atpūtā doties agrāk, nevis 
vēlāk? Izskanējusi arī doma, ka it 
īpaši Latvijas vīrieši caurmērā 
nemēdz dzīvot daudz ilgāk par      
65 gadiem, tāpēc nebūtu smuki 
viņiem likt visu mūžu strādāt bez 
iespējas baudīt pensijas sniegto 
pelnīto atpūtu.

Manuprāt, tas nav arguments. 
Iemesls, kāpēc Latvijas vīrieši 
mēdz mirt jauni, nav ar uguni 

meklējams. Viņi smēķē, viņi lieto 
alkoholu, viņi ir pārgalvīgi dažā-
dās atpūtas aktīvitātēs un arī pie 
stūres. Gribi veselīgu dzīvi, ne -
dari tā! Tas nav sarežģīts reizrē-
ķins. To saku kā cilvēks, kuŗam 
garšo vīns un kuŗš, šo komentāru 
rakstot, pīpē cigāru, taču es labi 
zinu - ja man neizdosies dzīvi 
izvilkt līdz 65 gadiem (un, starp 
citu, man 65. dzimšanas diena      
būs tieši 2025. gadā, kad jaunā 
likuma varianta ietvaros es būšu 
sasniedzis pensionēšanās vecu-
mu), pats vien būšu vainīgs.

Piedevām man nav žēl, ka pen-
sionēšanās vecums tiek paaug- 
s tināts. Nevaru sevi iedomāties 
nedarām neko, pensionēties ne -
alkstu nemaz. Taču galvenais to -
mēr ir minētā demografiskā situā-
cija. Katru gadu Latvijā nomirst 
vairāk cilvēku nekā piedzimst, 
turklāt joprojām ļoti daudz Latvijas 
pilsoņu dzīvo citur, nevis Latvijā, 
un nekas īpaši neliecina, ka viņi 
plānotu masveidā atgriezties Lat-
vijā. Turklāt ar katru gadu pa -
augs tinās vidējais vecums, kuŗā 
cilvēki iestūrē laulības ostā. Gan 
vīriešiem, gan sievietēm tas tagad 
ir virs 30 gadiem, un šāds para-
dums, protams, ierobežo laiku 
bērnu radīšanai.

Demografiskajai situācijai vieg-
lu risinājumu nav. Turklāt bērns       
ir gana dārgs prieks, - laikā, kad 
Latvijai līdz Eiropas vidējam lab-
klājības līmenim vēl ir tāls ceļš 
ejams, netrūkst mūsu valstī cil-
vēku, kuŗu ieskatā izaudzināt un 
izskolot lielāku bērnu pulciņu 
vispār nav iespējams.

Tāpēc lai tik paaugstina pen sio-
nēšanās vecumu! Latvijas pensiju 
sistēma ir solidāra, mēs, strādā-
jošie, visi maksājam, lai pensiju 
varētu saņemt pašreizējā pensio-
nāru paaudze, un mēs visi ceram, 
ka sistēma joprojām būs spēkā     
un vesela, kad pensionēšanās laiks 
pienāks mums. Ja strādāsim un 
sociālā budžeta iemaksas veiksim 
ilgāk, tad vēl jo labāk būs gan 
pašreizējiem pensionāriem, gan 
arī mums.

Kārlis Streips
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Rīga – 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta
Ikviens no mums ir aicināts kļūt par tās vēstnieku

Kad arī Īslandē krize bija pašā 
dramatiskajā punktā, Reikjavikas 
centrā puscelta palika ie spai  dīgi 
projektētā koncertzāle Harpa 
(lat  viski – Arfa) – liels komplekss 
ar četrām koncertu un konfe-
renču zālēm. Bankrotēja banka, 
kuŗa bija uzņēmusies tās finan-
cēšanu. Un tomēr aizvadītā gada 
maijā tā sāka darboties. Koncert-
zāles direktore Toruna Sigurdar-
torira intervijā Dienā komentēja 
tā: „Krizes laikā Īslandē tieši 
kultūra tika sargāta visvairāk, jo 
ir iekšēja nepieciešamība iet uz 
izrādēm un koncertiem, (..) sa -
justies vienotiem kā nācijai. (..) 
Kultūra ir veids, kā dzīvojam, 
nācijas kvalitātes stan darts.” 
Šo  brīd koncertzāle Harpa jau 
pelnot pati...

Mūsu Rīga ir izraudzīta par 
2014. gada Eiropas kultūras gal-
vaspilsētu kopā ar Zviedrijas pil-
sētu Ūmeo. Kā tas notika un kā 
pošamies attaisnot šo lielo godu – 
intervijā Laikam un Brīvai Lat-
vijai stāsta biroja Rīga 2014 pro-
jektu vadītāja Aiva Rozenberga.

A. R. Ideja par Eiropas kultūras 
galvaspilsētu radās 1985. gadā 
un to izteica tolaik Grieķijas kul-
tūras ministre Merlina Merkūri. 
Atēnas arī kļuva pat pirmo Ei  ro-
pas kultūras galvaspilsētu. ES 
pie vienojoties jaunām valstīm, 
arī tās tika iesaistītas šai pro jek - 
tā. Nu pienācis laiks arī Rīgai. 
Tātad - mums gada gaŗumā jā -
pie dāvā plaša programma gan 
pa  saulei, gan pašiem sev. Ambi-
ciozs uzdevums! Lai gan Rīgā 
arvien ir bijusi un ir bagāta kul-
tūras dzīve, nu visa gada gaŗumā 
jāpiedāvā Eiropas līmeņa nori - 
s es. Līdzīgi kā projektā Rīga 800 
jāiesaista visi, programma jāvei-
do kopīgiem spēkiem, jāiesaista 
visa pilsēta un tās priekšpilsētas 
jeb apkaimes. Tēlaini izsakoties, 
Rīga būs kā zelta zivtiņa, kas 
izpildīs trīs karstākās vēlēšanās: 
pirmkārt, jābūt atjaunotai kul tū-
ras infrastruktūrai, ar to sapro -
tot jaunas vai renovētas kultūras 
būves. Tādas mums būs – Gais-
mas pils jeb Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, kultūras centrs Zie-
meļ blāzma, kas durvis vērs nā -
kamgad, 2014. gada otrā pusē 

paredzēts pabeigt Okupācijas 
mū   zeja piebūvi jeb Nākotnes na -
mu, cerējām arī uz Nacionālā 
Māks las mūzeja piebūvi. Otr-
kārt, jāveicina tūristu pieplū-
dums, kas vienlaikus arī „sildīs” 
ekonomiku, jo būs jaunas darba-
vietas, piemēram, pakalpojumu 
jomā utt. Treškārt - jāpadara Rīga 
ērti sasniedzama. Te ceram uz 
airBaltic kā spēcīgu partneri. 
Kai miņvalsts Viļņa, kas bija Ei -
ropas kultūras galvaspilsēta   
2009. gadā, piedzīvoja neapskau-
žamu situāciju šai ziņā, jo tika 
slēgta tās nacionālā aviokompa-
nija. Jāteic, citu valstu pozitīvā 
un ne tik veiksmīgā pieredze ir 
ļoti jāņem vērā, un to arī darām, 
aktīvi sazinoties ar iepriekšējo 
kultūras galvaspilsētu program-
mu veidotājiem.

Šopavasar pamanīju, ka CNN 
televīzijā ļoti plaši un aktīvi 
reklāmējas Gruzija. Bail iedo-
mā ties, cik tas šai valstij maksā, 
bet varbūt arī Latvijai derētu? 

Protams, jāizmanto visi lī -
dzekļi, bet, zinot, cik liels ir mūsu 

budžets, tas tomēr ir gandrīz ne -
iespējami. Tai jābūt valsts kam-
paņai, un tur vajadzīgs liels bu -
džets, mums jāizmanto visi citi 
līdzekļi. 

Un tomēr – vispārīgai komū-
ni kācijas stratēģijai ir jābūt jeb-
kuŗā gadījumā. Mēs ejam, ja tā 
var teikt, „partizānu ceļu”, proti, 
iesaistot ārzemēs mītošos tautie-
šus, rēķinoties ar to, ka sazinā ša-
nās viņu starpā, gan starp vi -
ņiem un Latviju ir pietiekami 
aktīva. Tātad – aicinām ikvienu 
ārzemēs mītošo tautieti kļūt 
par Rīgas vēstnieku – kā savā 
darba vietā, tā lokālajā vidē, 
tiekoties ar svešzemju drau-
giem un kaimiņiem. Varbūt jū- 
su kaimiņš ir mednieks vai mak- 
š ķernieks – pastāstiet viņam par 
šā vaļasprieka iespējām Latvijā! 
Varbūt jums izdodas atvilināt 
viņu uz kādu interesantu kul-
tūras sarīkojumu. Daudz strādā-
jam, lai izmantotu jaunās tech-
no loģijas un modernos plašsa-
ziņas līdzekļus. Un vienlaikus 
jādomā, lai katrs stāsts nebūtu 
vien kārtējā ziņa. Tā jāpiepilda   
ar bagātu saturu. 

Nav noslēpums, ka Rīgai ir 
arī kāda visai necila „slava” – 
sekstūrisma mētropoles „gods”. 
Kā tikt vaļā no tā? 

Dinamiski piedāvājot jaunas 
ziņas! Katru ziņu aizēno jauna – 
spēcīgāka. Domāju, ka īstenībā  
šī „sliktā” slava jau ir „izslimota”, 
vismaz vienā lielā sabiedrības 
da  ļā. Un ir brīva telpa jaunām, 
saturā bagātākiem un interesan-
tākiem vēstījumiem. Ikvienam 
no mums ir iespēja tos skan di-
nāt.

Bet ir arī laba ziņa – kādā 
Travel Chatter aptaujā Latvija 
minēta kā visskaistākā zeme 
pasaulē, otrajā vietā atstājot 
Meksiku, trešajā – Turciju! (Skat. 
http: blog.  firstchoise.co.uk!). 
Tātad – spožākie projekti?

Programmas „mugurkaulu” 
vei do 150 projekti, kas tika pie-
ņemti konkursa kārtā. Tos visus 
vieno nosaukums – starptautisks 
termins “Force Majeure” (lat - 
viešu valodas versijā to pasnieg-
sim kultūras kā „forša mažora” 
gaisotnē, proti, viegli un saistoši 
stāstot par kultūras milzīgajām 
iespējām pilsētas un pilsētnieku 
dzīves pārveidošanā. Tiks ietver-
tas kā lokālas, nelielas, savā pa -
galmā vai namu kvartālā īsteno-
tas kultūras norises, tā vērie -
nīgus valsts nozīmes pasākumus. 
(Šai vietā atļaušos komentāru,     
jo jau „dzirdu” mūsu lasītāju sa -
trauktās balsis par nelatvisko 
„for šais”. Leģendārie Čikāgas 
Pie cīši savulaik devušies pie lat-
viešu valodniecības autoritātes 
Ojāra Jēgena, lai viņš pārlūkotu 
Piecīšu dziesmu tekstus, un cit-
kārt prasīgais Jēgens daudzviet 
ļāvis atstāt kādu vaļīgāku vār -     
du, sakot – nu, tā taču ir „tautas 
valoda”.- L.K.) 

Piemēram. Latvijas Nacionā-
lajā operā izskanēs visas četras 
Richarda Vāgnera „Nībelunga 
gredzena” operas – ievērības cie-
nīgs projekts, ko atļaujas vien 
re  tais operteātris un kas noteikti 
piesaistīs lielu publikas daļu.

Rīgā 2014. gadā no 9. līdz 19. 
jūlijam notiks Pasaules koŗu 
olimpiada. Lai izcīnītu šo god-
pilno statusu, izdevās uzvarēt 
kon kursā Bali Tālajos Austru- 
mos  un Keiptaunu Dienvidaf-
rikā. Mēs pārliecinājām žūriju ar       
savu ilggadējo Dziesmu svētku 
un koŗdziedāšanas tradiciju,         
kā arī ar to, ka esam pierādījuši 
savu spēju uzņemt apmēram       
20 tūkstošus dalībnieku no 

gandrīz 90 valstīm. Starp citu – 
šogad Pasaules koŗu olimpiada 
notiek Sinsinati, ASV.

Un vēl – koncertcikls „Dzimis 
Rīgā”, uz kuŗu aicināti ierasties 
pasaulslaveni latviešu izcelsmes 
mūziķi, lai sniegtu koncertus kā 
Rīgā, tā citur Latvijā, kā kon-
certzālēs, tā arī brīvdabas est rā-
dēs.

Aicinu jūs ielūkoties mūsu mā -
jaslapā www.riga2014.org, kur 
vienmēr atradīsiet jaunas ziņas!

Cik liels ir Rīga 2014 bu -
džets?

17 miljoni latu jeb 24 miljoni 
eiro, un to veido: 40% kopš 2010. 
gada atvēl Rīgas pilsēta; 33% - 
Latvijas valsts; 10% plānojam 
ieņemt līdzekļus no privātā sek-
tora, atlikušie 15% - 17% plānoti 
kā ieņēmumi no ES fondiem.      
Kā tos tērēsim? 75% atvēlēti   
pašai 2014. gada programmai, 
17% - komunikācijai un mārke-
tingam, atlikušais – administrā-
cijas izdevumiem. Šī attiecība 
paredzēta, konsultējoties ar ie -
priekšējo gadu Eiropas kultūras 
galvaspilsētu organizētājiem.

Rīga 2014 birojs ir t. s. nodibi-
nā jums, ko 100% apmaksā paš-
val dība, respektīvi, Rīgas dome. 
Nodibinājums tāpēc, lai efektī-
vāk varētu piesaistīt finances, 
nodibinājumam ir sabiedriskā 
labuma statuss, un tas ziedotā-
jam un atbalstītājam ir izde -
vīgāk. Vēl ir iespēja saņemt 1,5 
miljonus eiro lielo Merlinas 
Merkūri balvu – ja starptautiskā 
žūrija būs apmierināta ar mūsu 
darbu.

Birojā šobrīd strādā 14 cilvēki, 
2014. gadā skaitu palielināsim 
līdz 30 – 35, arī te pētījām Talli-
nas un Viļņas kultūras galvas-
pilsētu pieredzi.

Vēl jāpiebilst, ka strādājam 
ciešā sadarbībā ar Tūrisma attīs-
tības valsts aģentūru (TAVA) un 
aģentūru Live Riga, kopā pieda-
lāmies starptautiskajos tūrisma 
gadatirgos. Citu valstu pieredze 
rāda, ka jau divus gadus pirms 
sarīkojumu norises jāsniedz in -
formācija lielākajiem pasaules 
tūrisma operātoriem.

Kā gadījās, ka Rīga 2014 
bukletā „iesprucis” tāds „sarī-
kojums” kā 9. maijs pie Uzva -
ras pieminekļa? Kāda pavisam 
konkrēta roka taču to ierak- 
s tīja! Kā šis nelāgais pārpra-
tums atrisinājās?

20. maija TV raidījumā „Nekā 
per sonīga” vairākkārt izskanēja 
informācija, ka 2014. gada Rī gas 
kā Eiropas kultūras galvas pil   -
sētas programmā ir iekļautas     9. 
maija svinības. Šī informācija ir 
nepatiesa. Rīgas kā 2014. gada 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
programmas plānošanā nekad 
nav bijis, nav un nebūs iekļauta 
9.maija manifestācija pie Uzva-
ras pieminekļa. Plašāku paziņo-
jumu esam snieguši gan plaš sa-
ziņas līdzekļiem, gan savā mājas- 
lapā.

Ar Aivu Rozenbergu tikās 
Ligita Kovtuna

Aiva Rozenberga

Rīgā šobrīd kā sēnes pēc lietus aug un nostiprinās radošie kvar -
tāli – katrs ar savu šarmu, aktīvitāšu spektru un personībām. 
Gada gaŗumā radošie kvartāli piedāvās programmu, kas ļaus    
Rīgu ieraudzīt ļoti personiski, radoši un daudzpusīgi. Attēlā - 
Vasarsvētki Rīgā, Miera ielā
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25. maijā Jēkabpilī notika 
Lat vijas Republikas vēstniecī-
bas Liel britanijas un Ziemeļīri-
jas Ap  vienotajā Karalistē, Lat-
vijas sūtniecības Londonā kon-
sulā rās daļas vadītāja, viena no 
Dau  gavas Vanagu Fonda dibi-
nā  tājiem un valdes locekļa, Lat-
viešu Preses biedrības Anglijas 
kopas līdzdibinātāja, glezno-
tāja Ērika ŽILINSKA 100. dzi-
mumdienas atcere.

  
25. maijā Ērika Žilinska (1912-

1990) dzimtajā Jēkabpilī (tolaik 
Jakobštate, Jēkabmiests) pie viņa 
vecāku mājas, kur viņš pavadījis 
bērnību un skolas gadus, pulcē -
jās vietējā inteliģence, pilsētas 
domes vadība, kultūras darbinie-
ki un skolēni. Skanēja kompo-
nista Pēteŗa Barisona „Aiz miglas 
man dzimtenes celiņš dārgs” un 
Žilinsku dzimtas pārstāvja, rakst-
nieka Jāņa Akuratera dzejas rin-
das: „No kuŗas puses vēji nepūstu 
ar’/ Un kāda izloksne ausīs man 
neskanētu,/Visu šīs zemes valodu 
dzirdu svētu. (..) Sirds klusa kā 
birze tiek, skaidra kā strauts,-/ 
Visu to, visu par Latviju sauc. ”

Par godu diplomāta un glez no-
tāja Ērika Žilinska 100 gadu at -
cerei 11. Saeimas Prezidija pār-
stāvei, Saeimas priekšsēdes bied- 
rei Ingai Bitei bija uzticēts at  -  
klāt piemiņas akmeni un plāksni 
pie mājas, kur aizritējusi viņa 
bērnība un skolas gadi. Māja ir 
labi uzturēta, jo par to rūpējušies 
Žilinsku ģimenes radinieki – pē -
dējos gados Maija un Jānis Bite. 
Viņi arī bija galvenie mecenāti, 
kas rosināja, lai īpaši tiktu go  di-
nāta Latvijas patriota, diplo māta 
un gleznotāja Ērika Žilinska 100 
gadu piemiņa. 

Mecenāts, Latvijas Zinātņu 
aka  dēmijas (LZA) Sēlijas aso-
ciā cijas goda biedrs Jānis Bite 
iepazīstināja ar izcilās Latvijas 
personības Ērika Žilinska dzīves 
gājumu. Žilinsku ģimenes māja 
celta 19. gs. 20. gados pilsētas no -
malē. Visapkārt bijuši „strēme-
lēs” sadalīti lauki. Turētas govis, 
cūkas, audzēta labība un dārzeņi. 
Nākamā diplomāta tēvs Kārlis 
Žilinskis bija Pēterburgā izsko-
lojies jurists. Iespējams, tāpēc      
šeit apgrozījās daudz ļaužu - no 
laukiem iebrauca radi, nāca ļau-
dis pēc padoma dažādās dzīves 
situācijās. Tika vākti ziedojumi 
Brī  vības piemineklim Rīgā un Aiz - 
  sargu nama celtniecībai Jē kab   -
pilī. Šo tēva sabiedrisko ro sī bu 
vē  roja dēls Ēriks. Pēc Jēkab pils 
vidusskolas beigšanas viņš nolē-
ma iet tēva pēdās. Māte Anna 
Ži  linska gan vēlējās, lai dēls kļūtu 
par klavieŗmeistaru, tāpat kā vi -
ņas brāļi Andrejs un Juris Socki. 
Andrejs bija studējis Pēterburgā 
mūziku un, atgriezies Jākobš ta  tē, 
kopā ar brāli Juri un brālēnu Jā ni 
Ubaģi nodibināja klavieŗfabriku 
„Ubbag un Sockis”, kā arī ska ņo -
ja klavieres pasūtinātāju mājās.

Tomēr virsroku guva onkulis 
Kārlis Martinovskis -  komponists, 
operu un dziesmu autors, ērģel-
nieks, dziesmu svētku diriģents -, 
rosinot labāk mācīties gleznie-
cību. Un Ēriks iestājās Latvijas 
Universitātes (LU) Architektūras 
fakultātes Zīmēšanas un glezno-
šanas nodaļā. Parallēli studēja      

Diplomāta un gleznotāja Ērika Žilinska 
100 gadu piemiņa

arī LU Tautsaimniecības un tie-
sību zinātņu fakultātē, kur 1943. 
gadā ieguva jurisprudences ma -
ģistra gradu. Vasaras aizritēja 
dar    bā vecāku piemājas saimnie-
cībā, bet vaļas brīžos ar „vella pē-
du” Ēriks devās ciemos pie vec -
ve cākiem Ābeļu pagasta Lie lajos 
Ubaģos, kur deviņu bērnu ģime-
nē dzimusi viņa māte. Saukas 
Lejas Ārendzānos dzīvoja Ērika 
brā lēns komponists Arvīds Ži -
linskis (1905-1993), kuŗa dzies-
mas dziedāja daudzi ievērojami 
operas solisti - Mariss Vētra, 
Ādol fs Kaktiņš, Milda Brech-

mane-Štengele u. c. Ēriku inte re-
sēja dažādas jomas. Viņš dar bojās 
korporācijā Fraternitas Aca de-
mica. Parallēli studijām augst - 
s ko lā apguva glezniecību Kon- 
s tan tīna Visotska mākslas studijā. 

Kaŗš diktēja savus noteiku -
mus, Ēriku Žilinski mobilizēja 
Lat  viešu leģionā. Viņš izstaigāja 
grūtus kaŗa ceļus līdz Vācijas 
kapitulācijai 1945. gada pavasarī. 
Leitnants Žilinskis kopā ar vai  -
rā kiem citiem leģionāriem caur 
Dan cigu nokļuva neitrālajā 
Zvied  rijā. PSRS sūtniecība Stok-
holmā iesniedza Zviedrijas Ār  lie-
tu ministrijai verbālnotu, piepra-
sot valdības viedokli par tās terri-
torijā internētajām „vāciešu vai 
vācu kontrolē bijušajām mili-
tārpersonām”. 

Zviedrijas valdība nolēma ka -
ŗavīrus izdot Padomju Savienī-
bai. Internētie  protestēja un uz -
sāka bada streiku. 25. novembrī 
visās Zviedrijas baznīcās notika 
aizlūgumi par baltiešiem. Zvied-
ru sabiedrība uzsāka plašus pro-
testus. Īpaši aktīvas bija Zvied -
rijas universitātes - Upsalā, Lun-
dā, Stokholmā un Gēteborgā. 
Vai rāki baltieši, lai netiktu aiz-
vesti, izdarīja pašnāvību vai sa -
kro pļoja sevi. Ilgstošajā bada 
streikā kaŗavīri, arī Ēriks Žilin- 
s kis, bija tā novārguši, ka viņus 
ievietoja slimnīcā. 1946. gada sā -
kumā virsleitnants Vilis Krū -
miņš un leitnants Ēriks Žilinskis 
tika atzīti par civīlajiem bēgļiem 
un atbrīvoti. Jau 25. janvārī PSRS 
iestādēm izdeva 146 baltiešu ka -
ŗavīrus, starp kuŗiem 132 bija 
lat vieši. Padomju iestādes nelikās 
mierā un 1946. gada vasarā pie-

prasīja Zviedrijai izdot pārējos 
leģionārus. Neuzticoties zviedru 
valdībai, Ēriks Žilinskis kopā vēl 
ar 16 vīriem zvejnieku laivā de -
vās uz Lielbritaniju. 

Londonā Ēriks pajumti rada 
pie Lilijas Kristlībs, kuŗas vīrs tāl-
braucējs kapteinis Augusts Edu-
ards Kristlībs bija gājis bojā 1944. 
gadā. Viņu meitai Dainai Spro -
ģis sarežģījumi veselībā liedza   
25. maijā ierasties Jēkabpilī. 

No 1947. gada marta līdz 1987. 
gadam Ērika Žilinska darbs bija 
cieši saistīts ar Latvijas sūtniecību 
Londonā, kur viņš bija reģistrā-

tors, archīvārs, konsulārais sekre-
tārs ar tiesībām parakstīt Latvijas 
pases, sūtniecības vadītājs. 1953. 
gadā ASV kongresa īpašās izmek-
lēšanas komitejas priekšniekam 
Č. Kerstenam viņš sniedza liecī-
bas par Latvijas okupāciju. 

 Tāpat kā savulaik tēvs, arī  
Ēriks aktīvi piedalījās Londonas 
latviešu sabiedriskajā dzīvē – līdz-
darbojās Daugavas Vanagu fon -
da dibināšanā, bija valdes locek -
lis un Latviešu preses biedrības 
Anglijas kopas līdzdibinātājs.

Ēriks Žilinskis līdz pēdējam 
cerēja, ka Latvija atkal būs brīva 
un neatkarīga valsts. Viņš piedzī-
voja Atmodu, Baltijas ceļu, 1990. 
gada 4. maiju, kad vairākums 
Lat vijas PSR Augstākās padomes 
deputātu nobalsoja par Latvijas 
Neatkarības deklarāciju. Viņu vi -
dū bija arī tagadējais Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš. 
Prezidents piemiņas sarīkojumā 
bija atsūtījis cieņas apliecinā -
jumu diplomātam Ē. Žilinskim. 
To nolasīja Saeimas priekšsēdes 
biedre Inga Bite. Prezidents uz -
sveŗ, ka „Ērika Žilinska paveiktais 
darbs gan trimdas laikā, gan 
Latvijas sūtniecībā Londonā ir 
bijis nozīmīgs un iedvesmojošs 
ikvienam pasaules plašumos, 
kuŗam svēta bija Latvijas valstis-
kuma atjaunošanas ideja”.

Savukārt Saeimas priekšsēdes 
biedre Inga Bite atgādināja, cik 
liela nozīme Latvijas okupācijas 
laikā bijusi sūtniecībai Londonā, 
kuŗā strādāja Ē. Žilinskis,  jo tā 
bija vienīgā Latvijas valsts pār-
stāvība, kas, starp citu, bija tiesīga 
izsniegt un pagarināt Latvijas pa -
valstnieku ārzemju pases. Sūt-

niecības darbinieku, kā arī visu 
citu trimdā dzīvojušo Latvijas 
diplomātiskā dienesta pārstāvju 
nesavtīgais darbs palīdzēja no -
drošināt Latvijas Republikas de 
iure kontinuitāti. Diplomāta Ēri-
ka Žilinska 100 gadiem veltītajā 
sarīkojumā uzrunu teica arī Jē -
kabpils pilsētas domes priekš-
sēdis Leonīds Salcevičs un vai -
rāki citi. 

1990. gada vasarā Latvijā vie-
sojās Ērika Žilinska brālēns Er -
nests Krastiņš ar kundzi Zentu 
Pontušku no Kanadas. Viņi ap -
meklēja  Jēkabpili, kā arī apska -

tīja gleznas, kas novietotas goda 
vietā Irmas Bites un Dzintras Ni -
kitinas mājās. Stāstījums par Lat-
vijā redzēto dziļi saviļņoja Ēri ku 
Žilinski. 1990. gada 18. oktobrī 
viņš aizmiga uz mūžu. Atdusas 
vieta ir Londonā, ar cerī bām reiz 
pārnākt mājās Latvijā. 

Diplomāts Ēriks Žilinskis bija 
arī gleznotājs. Kopš 1941. gada 
piedalījies izstādēs Rīgā, vēlāk 
Stokholmā, Londonā un citviet. 
Simt gadu piemiņas sarīkojumā 
mākslas salonā „Sakta” tika at -
klāta gleznotāja Ērika Žilinska 
piemiņas personālizstāde. LZA 
Sēlijas asociācijas goda biedrs 
Jānis Bite pastāstīja, ka gleznie-
cību Ē. Žilinskis mācījies Kon- 
s tantīna Visotska mākslas studijā. 
Pirms kaŗa gleznojis portretus, 
ainavas, klusās dabas. Kopš 1941. 
gada piedalījies izstādēs, bet   
1943. gadā sarīkojis pirmo per-
sonālizstādi. Nākamā notika 
1946. gadā Stokholmā, kad PSRS 
pieprasīja baltiešu izdošanu. Dzī-
vojot Londonā, viņš nācis saskarē 
ar modernajiem Rietumu strā -
vo jumiem un pievērsies abstrak-
tai glezniecībai. Taču tas bijis  
tikai līdzeklis jaunas reālitātes 
radīšanai. Darbi izstādīti Lielbri-
tanijā, ASV, Kanadā. Pēdējā - pie-
miņas izstāde sarīkota 1991. gada 
augustā „Straumēnos”, Anglijā. 

Latvijā šī ir pirmā Ērika Žilin-
s ka personālizstāde, gandrīz pēc 
70 gadiem, veltīta autora 100 
gadiem. Izstādes atklāšanā me  ce-
nāte Maija Bite bija ģērbusies 
Birutas Heisters  dāvinātajā Zem-
gales tautastērpā. Ar mecenātu 
Lielbritanijā Birutas Heisters      
un Andŗa Heistera, ar Latvijas 

vēstniecības Lielbritanijā kultū-
ras atašejas Irēnas Hamiltones 
gādību un Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas atbalstu no  
25. maija ir iespējams apskatīt 
Ērika Žilinska Lielbritanijā glez-
notos darbus. Gleznas ir arī no 
mākslinieka ģimenes draugu 
komponista Helmera Pavasara 
un viņa meitas Daces Pavasars, 
Latviešu nacionālās padomes 
Liel britanijā, Ineses Auziņas-
Smi tas,  Daugavas Vanagu fonda 
priekšnieka vietnieka Ādolfa 
Sīļa, rakstnieka Gunara Janov- 
ska dzīvesbiedres Sarmītes Ja -

novs kas-Ērenpreiss kollekcijas. 
Izstādi iekārtot palīdzēja Jēkab-
pils Mākslas skolas direktors 
Ziedonis Bārbals. Viņš savā uz  ru-
nā norādīja, ka Jēkabpilī māks - 
 las salons un izstāde ir vēl viena 
kultūras saliņa, ko skolas au -
dzēk ņiem apmeklēt. Izstādes at -
vēršanā klāt bija arī LU Latvijas 
vēstures institūta Etnoloģijas no -
daļas vadītāja Dr. hist. Aija Jan-
sone. Izstādes atklāšanai sekoja 
Ērika Žilinska dzimtas mūzeja 
„Dzimtas klēts” apmeklējms lau-
ku sētā Ābeļu Putniņi Salas no -
vadā.

Šā gada 25. maijā atšķirta vēl 
viena lappuse Latvijas kultūr-
vēsturiskajā atmiņā.

 Valija Berkina

Atklāta piemiņas plāksne pie mājas Torņa ielā 18, kur Ē. Žilinskis pavadījis bērnību un skolas gadus. Ērika Žilinska 100 gadu piemiņas 
sarīkojuma dalībnieki

Foto: Jānis Ozoliņš
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Pavasaris ar joni 
traucas uz priekšu: 
ceriņi pilnā plau-
kumā, manus logus 
drusku aizēnojusi 
kastaņa ar savām 
ziedu svecēm. Ejot 

uz Dailes teātŗa izrādi, satiku     
Ojāru Celli ar kundzi Māru, kuŗu 
ceļš arī veda uz teātri – tikai uz     
citu: viņi devās uz Nacionālo teātri. 
Vaicāju Ojāram, vai Amerikā ir tik 
daudz ziedošu kastaņkoku? Zie -
dot gan, bet ne tik daudz kā Latvijā. 
Jā, Latvija ceriņu un kastaņu zie-
dēšanas laikā ir neganti skaista! 
Po  lītiķiem ir savas problēmas, bet 
daba dzīvo savu dzīvi. Mani šo  pa-
vasar kārtējo reizi  aizkūkoja dze -
guze: nebiju brokastojis, kabatā ne 
graša, izeju ārā, – un dzeguze kūko 
kā negudra. Tad jau  var gadīties,   
ka  ķeša atkal būs  patukša.  Ieprie-
ci nājumu šajā pavasarī gan pie - 
dzī voju: 4. maijā no Valsts prezi-
denta rokām saņēmu ordeni – At -
zi  nības krustu. Tam ir sena vēstu -
re, jo ordenis nodibināts jau 1710. 
gadā. Vienmēr man prieku sagā - 
dā darbs, un tomēr kļūst tā silti ap 
sirdi, ja kāds par padarīto pasaka 
paldies.

Maija pēdējā nedēļā, protams, 
devos uz teātri, – maijā tik daudz 
jaunu izrāžu, ka grūti pat uz visām 
paspēt. Sezonai drīz būs beigas. 
Rīgā klīst baumas, ka te vēl iegrie-
zīšoties pats Džons Neilands. Ne 
nu gluži no Amerikas, tepat vie-
tējais. It kā viesošoties Dailes teātrī, 
tur tāda plaša skatuve. Džonam 
Nei landam tieši tāda vajadzīga, jo 
viņa audžutēvs esot mūsu vecais 
mīļais Ādolfs, protams, no Jelgavas. 
Tur viņam Filozofu ielā bija dzī -
vesvieta, bet tagad ir Ādolfa Alu-
nāna mūzejs.

Spilgts pieteikums
Kamēr gaidu uz Džona Neilanda 

ierašanos, Dailē jānoskatās  izrāde 
ar neparastu nosaukumu „Neprā-
tīgā Zelda”, ko rāda teātŗa ka  mer-
zālē. Jūs jautāsit: kas tā par Zeldu, 
kas tā par lugu? Par Zeldu varu 
teikt droši, tā bija neparastā rakst-
nieka Fransisa Skota Ficdžeralda 
sieva, visai neparasta personība. 
Dailes teātrī divi jauni aktieŗi – 
Dārta Daneviča un Dainis Grūbe 
bija iecerējuši veidot izrādi par       
šīm spilgtajām personībām. Vie -
niem radīt izrādi būtu grūti, pat 
neiespējami, tāpēc talkā nācis un 
vadību uzņēmies teātŗa galvenais 
režisors Dž. Dž. Džilindžers, un 
par drāmaturģiskās kompozicijas 
autoriem minēti viņi visi trīs.

 Dārta un Dainis rūpīgi izstudē-
juši F. S. Ficdžeralda darbus, pē -
tījuši viņa daiļradi, kā arī skatī -
jušies filmas gan par Zeldu, gan 
Ficdžeraldu, līdz ar to šo vēstījumu 
par abām neparastajām personī-
bām  stingri balsta biografisko ma -
teriālu studijas. Paveiktais darbs 
raisa cieņu. Izrādes centrā izvirzīta 
Zelda – skaista, patstāvīga, kaprisa, 
temperamenta pārpilna – patie -
šām neparasta, pat pustraka sie -
viete, kas neganti strīdas ar Skotu, 
pēkšņi sāk sacerēt īsus stāstus, tad 
sadomā kļūt par baletdejotāju, vēl 
pēc laiciņa – gleznot. Bet pāri  vi -
sam tomēr paceļas Zeldas mīles-
tība: viņa var neganti sastrīdēties ar 
vīru un drīz pēc tam apskaut viņu 
un apliecināt mīlestību. 

Jā, izrāde ir par mīlestību. Un ir 
dubults prieks, ka šo sarežģīto uz -
devumu – režisora vadībā – paveic 

Kad dzeguze kūko…
divi jauni aktieŗi. Īpaši gribas uz -
teikt Dārtu Daneviču - Zeldu. 
Aktrise tikko beigusi Kultūras 
akadēmijas Teātŗa fakultāti, viņai      
ir 23 gadi, un šī viņai ir pirmā lielā 
loma teātrī. Dārta gan ir piedalī-
jusies Mārtiņa Zīverta lugu lasīju-
mos Rīgas Latviešu biedrībā, po -
pu lāritāti iemantojusi ar Vandas 
lomu televīzijas seriālā „Uguns-
grēks”, bet nu  sevi apliecina teātrī. 
Gribētos teikt „uz skatuves”, taču 
tiešā nozīmē skatuves Dailes ka -
mer  zālē nav, aktieŗi turpat skatī -
tāju priekšā darbojas, dzīvo, cieš, 
izlikties tur nav iespējams, un pub-
lika patiesi noticēja jaunās, sirsnī-
gās Dārtas Danevičas pārvērtī - 
bām Zeldas lomā, viņas izbruku-
miem, agresīvitātei un arī – mīles-
tībai. Viņu viscaur balstīja Dainis 
Grūbe Ficdžeralda lomā,  apzināti 
ļaujot centrā izvirzīties savai jau-
najai partnerei, jo izrādes nosau-
kums ir tieši Zelda.

Izrādē valdzināja abu jauno ak -
tieŗu saskaņa un savstarpēja sa-
pratne. Ja izrāde būtu par Ficdžeral-
du, droši vien viņa kausā iepilētu 
vairāk pretrunu. Zeldas un Skota 
mīlestības izpausmei labi noder 
choreografes Lienes Gravas ie  stu-
dētās dejas, ko jaunieši nodejo ar 
īstu temperamentu un kaisli. Gal-
venais paldies tomēr pienākas re -
žisoram Džilindžeram, priecē viņa 
prasme uzklausīt jauniešus, saprast 
viņus un palīdzēt viņiem psīcho-
loģiski atvērties.

No izrādes aizejot, līdzi paņēmu 
svaiguma izjūtu, tieši tādu, kādu 
sniedz pavasaris.

Vēl viens 
pavasarīgs pārsteigums

Pārsteigumiem bagāts bija arī 
nākamais vakars. Šoreiz Nacionā-
lajā operā. Neesmu visai cītīgs ope-
ras pirmizrāžu apmeklētājs, taču 
šoreiz vilināja mūsu dziedātājas 
Ma   rinas Rebekas piedalīšanās 

Lučijas lomā Doniceti operā  
„Lucia di Lammermoor”. Rebeka 
dziedājusi Koventgardena teātrī 
Londonā, Hamburgas Valsts operā, 
La Skalā Milānā, un varbūt daži 
mūsu lasītāji būs Rebeku klausī-
jušies Mētropolītena operā  Ņu  jor-
kā, kādreiz izrādes tur skatīties 
rēgulāri brauca Juris Silenieks.       
Un nu viņa – mūsu Rīgā, kur sā -
kot nējo mūzikālo izglītību iegu -
vusi Jāzepa Mediņa mūzikas vi -
dusskolā. Drusku gan biedēja 
doma, kāds būs Doniceti operas 
iestudējums, jo „Lucia di Lammer-
moor” iestudējis Nacionālās operas 
direktors un arī režisors Andrejs 
Žagars, kas nu jau tradicionāli        
klasisko operu darbību mēdz 
pārcelt citā laikmetā, visbiežāk uz 
mūsdienām. Iepriekš tika ziņots, 

ka operas notikumi saistīti ar pa  gā-
jušā gadsimta trīsdesmito gadu 
beigu Italiju Musolīni diktātūras 
apstākļos. Ko lai dara – tagad tāda 
mode, no kuŗas arī mūsu Nacio-
nālā opera netiek vaļā, un tāpēc 
daudzi iestudējumi tajā sirgst ar 
šādu vienveidību. 

Šoreiz gan tik traki nebija,  izrādi 
varēja pieņemt, taču nekādu at -
svaidzinājumu sižeta darbības mo -
dernizēšana izrādē neienesa un  
nekļuva arī tā īsti skaidrs, kāpēc 
Lučijai jāpadodas brāļa Enriko 
Astona spiedienam un jākļūst par 
nemīlamā Arturo sievu. Jā, 16.       
vai 17. gadsimtā gluži aktuāla bija 
vienas vai otras dzimtas vara, kas 
lika uzplaiksnīt konfliktam, pie-
mēram, starp Astonu un Ravens-
vudu dzimtu vai Kapuleti un 
Monteki Šekspīra traģēdijā „Ro- 
meo un Džuljeta”, bet 20. gadsimta 
vidū, citā laikmetā, situāciju no- 
teica citas varas un citi spēki, bries-
tot kaŗam starp fašismu un ko- 
mūnismu. 

Operas sižetiskais risinājums rai-
sa pārdomas. Intervijās ar Marinu 
Rebeku un Dmitro Popovu varēja 
lasīt, ka darbs ar operas iestudēju-
mu radījis pārrunas, taču dziedātāji 
nākuši kopā, lai veidotu jaunu in- 
s cenējumu, un ar savu talantu ap -
lie cinājuši, ka var radīt spilgtu, ie -
spaidīgu un saskanīgu izrādi.

Operu diriģēja viesis no Vāci -      
jas – Kristofs Štillers, viņa pastāvīgā 
darbavieta ir Vīsbādenes Valsts 
teātris. Par viesi negribas sacīt ne -
ko sliktu, taču neatkāpjas doma – 
kāpēc gan pie diriģenta pults nav 
pašmāju mūziķis, Latvijā rezervē 
atstāti gan pieredzējuši meistari, 
gan spilgti iesācēji. Pirms dažiem 
gadiem Nacionālajā operā diriģēja 
Andris Nelsons, nu jau viņš kļuvis 
par Eiropas zvaigzni. Kā zvaigzne 
„Lucia di Lammermoor” izrādē 
mirdzēja Marina Rebeka: brīnišķi 
skanīga, izkopta, daudzkrāsaina 

balss, turklāt viņa ir teicama drā-
matiskā aktrise, kas skatītājiem lika 
spilgti  izjust Lučijas traģiskos dzī-
ves pavērsienus. 

Līdzās Marinai teicams bija vi -
ņas dzīvesbiedrs dziedātājs Dmit -
ro Popovs - Edgardo. Pārliecināja 
arī mūsu Jānis Apeinis - Enriko, 
vairākas ainas papildināja teica-
mais operas koris. Radās pārliecība, 
ka mūsu Nacionālās operas izrāde 
godam var stāties līdzās Vīnes 
Valsts operas iestudējumiem, ko  
varēju noskatīties pirms pāris mē -
nešiem.

Par teātŗa maģiju
Rīgas Latviešu biedrībai grūti 

laiki: nav uzkrājumu, jādzīvo tau-
pīgi, taču visam pāri – jāstrādā! Un 
jāsadodas rokās! Ar citām mākslas, 

kultūras, zinātnes iestādēm, vis-
pirms – ar augstskolām, un 22. 
mai  jā sadarbības līgums tika no -
slēgts ar Kultūras akadēmiju, ko 
vada rosīgais  rektors Jānis Siliņš. 
Vai tad  Latviešu biedrībai būtu 
trū cis sadarbības ar Kultūras aka-
dēmiju? Nepavisam ne, taču gri-
bējās to juridiski apstiprināt. Jau 
pāris gadu roku rokā sadarboja-
mies ar režisori, Kultūras akadē-

mijas asociēto profesori Annu  
Eiž vertiņu. Pēc Latviešu biedrības 
Teātŗa komisijas ierosmes viņa ie -
studējusi un parādījusi Mārtiņa 
Zī  verta lugu lasījumus –„Totems”, 
„Kopenhāgenas dialogs”, „Rīga 
dimd”. Anna Eižvertiņa ir ne tikai 
režisore, bet arī izcila jaunās pa   au-
dzes aktieŗu audzinātāja, izskolo-
jusi un skatuves dēļiem sagatavo-
jusi vismaz trīsdesmit jauniešus.

Tajā maija pēcpusdienā bijām 
kopā ar Annu Eižvertiņu un viņas 
audzēkņiem – Kultūras akadē mi-
jas aktieŗu pirmo kursu – brīniš-
ķīgi, jauni, spilgti, enerģijas pilni 
jaunieši, kas ir gatavi kārtot pirmo 
eksāmenu aktieŗmākslā. Es viņus 
nepazīstu, vārdā nosaukt nevaru, 
viena  meitene dziļi izjusti runāja 
kādu Regīnas Ezeras prozas darbu. 
Aktieŗu meistarības  trenēšanā stu-
dentiem pašiem jāveido tā sauca-
mās etīdes. Pirmajā brīdī tas var 
likties vienkārši, taču etīdēs veido-
jas nākamo aktieŗu savstarpējā sa -
p ratne. Mēs, piemēram, redzējām 
šādu ainu: jaunietis priekšplānā 
noliek galdiņu, uz tā – ieapaļš ripu-
lis, pats apsēžas uz krēsla aiz gal-
diņa – nu viņš ir kļuvis par auto -
ma šīnas šoferi, kam rokās – stūre. 
Kāda meitene paceļ roku, auto ma-
šīna apstājas, vai nevarot viņu aiz-
vest līdz netālajai pilsētai? – Var. 
Meitene iesēžas automobilī, iesā -
kas saruna, dzimst sapratne. Pilsētā 
meitene izkāpj,  puisis vaicā: „Vai 
vēl redzēsimies?” Tā dzimst etīde, 
un pēc gadiem etīdes jau ir pār-
tapušas par tādām Jaunā Rīgas 
teātŗa izrādēm kā „Vectēvs” un 
„Stāsts par mīlestību”. 

Beigās visi  – trīspadsmit – jau-
nie ši nostājās skatītāju priekšā un 
nodziedāja trīs dziesmas; viņi šīs  
dziesmas izdzīvoja - bez ārējām 
kus tībām, bez izdarībām,  kā daž-
kārt notiek televīzijas šovos, kad     
aiz dažādas rosīšanās izplēn dzies-
mas saturs un būtība. Bet pats gal-
venais – no jauniešiem staroja spirg- 
tums, labestība, garīga gaisma,  kas 
rada ticību mūsu teātŗa māks las 
rītdienai. Visu minēto dien dienā 
kopj un audzē Anna Eiž ver tiņa. 
Apbrīnojams cilvēks – līdz ar 
paidagoģes darbu Kultūras akadē-
mijā viņa jau divdesmit gadus 
neiedomājami grūtos apstākļos 

kopj un sargā teātri „Skatuve”. Un 
tieši uz šīs skatuves daudzi viņas 
audzēkņi guvuši pieredzi un ska-
tuves rūdījumu. Turklāt izrādēm 
Anna Eižvertiņa  allaž izvēlas reti 
izrādītus vai maz pazīstamus dar-
bus. Režisores spēja uzupurēties    
un sevi visu atdot teātrim raisa 
patiesu cieņu un pat apbrīnu. Bet, 
ja sastreiko veselība, kas palīdz? – 
Teātris. Esmu pārliecināts, ka te  āt-

ris tieši tā palīdz arī mums – ska tī-
tājiem. Tu, cilvēks, pārnāc mā  jās 
pēc labas izrādes, izmēri asinsspie-
dienu – normāls! Izmēri pulsu – 
normāls! Tā ir teātŗa maģija! 

Par kontaktiem
Aizvien atkārtojam, ka latvieši    

ir ne vien lieli dziedātāji, bet arī 
teātŗa spēlētāji. Bet kā to iestāstīt 
cittautiešiem? Mūsu institūta teātŗa 
nozares vadītāja Guna Zeltiņa ķē -
ru sies, kā mēdz teikt, vērsim pie 
ragiem. Nesen iznāca viņas sako-
pota grāmata angļu valodā Theatre 
in Latvia, kuŗā īsā versijā izstāstīta 
latviešu teātŗa gaita no sākumiem 
līdz pat mūsdienām. Man tika at -
vēlēta neliela nodaļa trimdas teātŗa 
apskatam. Grāmatu nosūtīju Ras-
mai Birzgalei un atbildes vēstulē 
saņēmu viņas atzinīgus vārdus: 
„Katrā ziņā ļoti priecājos, ka šoreiz 
ir raksts par trimdas teātŗu darbu. 
To, protams, izlasīju lēni un pama-
tīgi. Domāju, ka nosacītās telpas 
iespēju robežās Jūsu pārskats iz -
devies ļoti labs.” Paldies Rasmai! 
Manis uzrakstītā nodaļa patiešām 
ir visai īsa, jo grāmata pati ir tāds 
latviešu teātŗa vēstures saīsināts 
kurss, lai cittautu lasītājiem varētu 
sniegt koncentrētu pārskatu par 
latviešu teātŗa attīstību un iespēju 
apjaust, ka arī svešatnē nonākušie 
latvieši spēlējuši teātri. 

Līdz ar Rasmas Birzgales vēstuli 
saņēmu arī ziņas par ASV noti-
kušo kino mākslai veltīto konferen-
ci, kuŗā Emersona kolledžas docē-
tāja Maruta Vītola piedalījusies 
Baltijas kinomākslai veltītā paneļ-
diskusijā un ar komentāriem ie -
sais tījusies Veleslejas kolledžas pro-
fesores Flavias Laviosas vadītajā 
sieviešu tiesībām veltītajā diskusijā. 
Vēl uzzināju, ka minētajā konfe-
rencē piedalījies un runājis mūsu 
institūta kādreizējais līdzstrād -
nieks, ievērojamais kino zinātnieks 
Juris Civjans. Viņš ir augsta līmeņa 
zinātnieks un konferencē runājis 
par tā dēvētā mēmā kino specifiku. 
Ir  patīkami apzināties, ka skatītā -
jus un klausītājus saista ne tikai 
latviešu mūziķi, bet arī zinātnieki. 

Laiks beigt. Tā vien šķiet, ka 
Džons Neilands jau ir krietni 
pavirzījies  uz Rīgas pusi. 

Viktors Hausmanis

Režisore Anna Eižvertiņa

Latvijas Nacionālās operas jauniestudējumā galvenajā lomā 
Marina Rebeka
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Akcija „Atbalsts lauku biblio-
tēkām„ sākās  2002. gadā kā 
Kārļa Ulmaņa iedibinātā Drau-
dzīgā aicinājuma mūsdienīgs 
turpinājums. Ievērojot daudzu  
lauku bibliotēku un skolu trū -
cīgo nodrošinājumu ar jaunā ka-
jām grāmatām, iniciātīvas grupa 
radiožurnālistes un rakstnieces 
Birutas Eglītes vadībā rosināja 
sabiedrību ziedot līdzekļus mā -
cību un izziņas literātūras iegā-
dei, kā arī dāvināt sava pagasta 
un skolas bibliotēkai vērtīgas 
grāmatas.

B. Eglīte: Redzot lauku bib-
liotēku, skolu un sabiedrības at -
saucību, 2003. gadā nodibinā -
jām Lauku bibliotēku atbalsta 
fondu, kas, 2005. gadā maino -
ties likumam par nevalsts or  ga-
nizācijām (NVO), kļuva par 
Lau ku bibliotēku atbalsta bied-
rību (LBAB). Laika gaitā papla-
šinājies arī mūsu funkciju loks.

Novados labas jaunākās lite rā-
tūras ļoti trūkst. Lauku iedzīvo-
tājiem pieejams daudz šaurāks 
informātīvais lauks nekā  lielo 
pilsētu iedzīvotājiem, krasi sa  jū-
tama nošķirtība un atstumtība, 
ko visiem spēkiem cenšamies 
ma   zināt.

Situācija īpaši saasinājusies 
pēdējos gados, kad ekonomis -
kās krizes rezultātā daudzviet 
novadu centrālajām bibliotē -
kām financējums samazināts   
par 50% – 60%, bet ap 40% pa -
gastu bibliotēku (pēc LBAB ap -
taujas) palikušas vispār bez lī -
dzek ļiem grāmatu jaunumu ie -
gādei vai arī to apjoms ir sim-
bolisks (mazāks par Ls 300,- ga -
dā). Te gan jāpiebilst, ka dažā -  
du novadu bibliotēku financiā-
lais stāvoklis ir visai būtiski at -
šķirīgs, vēlreiz pierādot, cik ne -
vienmērīgs ir attīstības līmenis 
Latvijas reģionos.

Turklāt chroniski cīnoties ar 
trūkumu, liela sabiedrības daļa 
zaudē interesi par lasīšanu vis-
pār, un tam var būt nopietnas 
sekas tautas intelektuālajā attīs-
tībā.

Lai piesaistītu sabiedrības uz -
manību lauku bibliotēku nepie-
tiekamam nodrošinājumam ar 
jaunākajām grāmatām, lai mu -
dinātu ziedot un dāvināt bib lio-
tēkām grāmatas, lai morāli un 
materiāli atbalstītu tieši pagas -  
tu un mazpilsētu bibliotēkas,       
lai veicinātu vēlmi izglītoties un 
lasītprieku lauku reģionos visās 
vecuma grupās, lai aicinātu re -
ģionu iedzīvotājus drošāk ie -
sais tīties valsts kultūras dzīvē, 
sociālajos un polītiskajos pro -
cesos, novados jau desmit gadu 
organizējam Grāmatu svētkus. 
Pašreiz gatavojamies vienpads-
mitajai sezonai.

Lai piesaistītu finanču lī  dzek-
ļus, meklējam atbalstītājus, kas 
var ziedot naudu un konkrētas 
grāmatas, rēgulāri piedalāmies 
dažādos projektu konkursos. 

Šo gadu laikā akcija ir strauji 
attīstījusies. Tās atbalstītāji ir 
bijuši uzņēmumi (Swedbank, Rī -
gas piensaimnieks, Lattelecom, 
Latvijas Mobilais telefons, Lat vi-
jas dzelzceļš, Jelgavas tipografija 
u. c.), lielākās izdevniecības (a/s 
Lauku Avīze, Zvaigzne ABC, 
Nor dik, Tapals, Jumava, Avots, 
Atēna, Kontinents, Likteņstāsti 
u.c.), nevalsts organizācijas (Lat-

„Ir te [lauku bibliotēkās] grā-
matas, ir, kaut lielākā daļa pa -
visam nodriskātas, nolasītas, 
tāpat arī liels klāsts populāro 
žurnālu, dažas avīzes, valoda 
atkarīga no iedzīvotāju kon-
tingenta. Šiem mērķiem pa  š-
valdība atvēl kaut kādu nau -    
du, nežēlo, savu iespēju robe  - 
žās, protams. Vai vajadzētu nau-
diņu lielākam iepirku mam? It    
kā jau neskādētu, ja dotu, pirk -
tu! Ko tad iepirktu, vai jaunāko 
latviešu literātūru? Nē, tās sma-
gās, sarežģītās grā matas jau ne -
lasot, lasītāji gribot ko citu. Lasa 
to, ko saprot. Un cik tad te to 
lasītāju vispār pa  licis!? (..)

Agrāk katrā sevi cienošā lau - 
ku skolotāju, agronomu, ārstu 
u.c. ģimenē bija pasūtināts Ka   -
rogs, lasīja Literātūru un Māks  lu, 
tagad šī obligātā kultūrin for-
mācijas minimuma faktiski nav. 
Un tā nu vārās katrs ga  rai nis 
savā katliņā, literāti sūdzas par 

Kas gādās par lauku bibliotēkām?
vijas Bērnu fonds, Sorosa fonds 
Latvija, Mārketinga padome,    
LU fonds, biedrība Šamir u.c.), 
praktiski visas polītiskās orga -
ni zācijas, ES un valsts iestādes 
(Eiropas Komisijas pārstāvība 
Latvijā, Eiroparlamenta Infor-
mācijas birojs, Zemkopības mi -
nistrija, Aizsardzības ministrija, 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
Iekšlietu ministrija, Valsts ro -
bež sardze, Statistikas pārvalde, 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests, Katastrofu medi-
cīnas centrs uc.), daudzas privāt-
personas.

Lai redzētu, kā publiskajās 
bibliotēkās ienāk jaunākās grā-
matas un kuŗas no tām tiek vis-
vairāk lasītas, ik gadu (kopš 
2004.gada) noris konkurss par 
visvairāk lasīto grāmatu septi -
ņās nominācijās (konkursā var 
piedalīties tikai tās bibliotēkas, 
kuŗās ir iepriekšējā gadā iznā-
kušas grāmatas, jo tikai tās tiek 
vērtētas). Katra gada nobeigu -
mā visvairāk lasīto grāmatu au -

toriem, tulkotājiem un izdevē-
jiem pasniedzam „Lielo lasītāju 
balvu”. 2011. gadā konkursā spē-
ja piedalīties tikai 548 no 874 
publiskajām bibliotēkām.

Sabiedrības atbalsts lauku bib-
liotēkām nepieciešams ne tikai 
grāmatu fonda papildināšanai, 
bet arī kā reāla, aktīva saikne 
starp dažādiem Latvijas iedzī -
vo   tāju slāņiem un grupām, ma -
zinot jau minēto lauku ie dzī-
votāju atstumtības izjūtu, kas        
ir nopietna problēma Latvijas 
sabiedrībā, veicina depresiju, 
apatiju, aizbraukšanu ne tikai   
no laukiem, bet no valsts vispār.

Tāpēc Grāmatu svētku pro-
grammas veidojam daudzpusī-
gas un interesantas ikvienam. 
Katrai vecuma grupai ir sava 
programma, kas noris parallēli. 
Lai veicinātu dialogu starp da -
žādiem sociālajiem slāņiem, 
tādējādi sniedzot savu ieguldī-
jumu sociālajā integrācijā, ma -
zinātu plaisu starp tautu un po -
lītisko eliti, pieaugušajiem rīko-
jam publiskas diskusijas par ak -
tuāliem jautājumiem ar EP de -
putātiem, valdības un Saeimas 
pārstāvjiem, dažādu nozaŗu spe-
ciālistiem un ekspertiem, skaid-
rojot valsts polītiku un izvēršot 
problēmjautājumu apspriešanu; 
literārie sarīkojumi dod iespēju 
tikties ar rakstniekiem un dzej-
niekiem – spilgtām, radošām 
personībām, kas lauku iedzī vo-
tājiem palīdz celt pašapziņu un 
ticību saviem spēkiem, uz  zināt 
daudz jauna par valstī un pa -
saulē notiekošo, dod iespēju ie  -
lū  koties literātu radošajā labo-
ratorijā. Katros Grāmatu svēt kos 

iekļaujam sarīkojumu, kas vel -
tīts jaunumiem grāmatniecībā.

Jauniešu programmās iekļau-
jam dažādus literātūras un eru-
dīcijas konkursus, mudinot lasīt; 
radām iespēju iepazīties ar ne -
pa rastām personībām, rīkojam 
pro  zas un dzejas lasījumus, dis-
kusijas ar psīchologu, ārstu vai 
citu speciālistu par jauniešiem 
aktuāliem jautājumiem; bēr-
niem paredzēti pasaku lasījumi, 
grāmatu illustrēšanas konkursi, 
tikšanās ar pasaku tēliem, da -
žādas radošās darbnīcas utt.

Grāmatu svētku kustība nova-
dos attīstās un vēršas plašumā. 

Ik gadu novadi, kas uzņēmušies 
Grāmatu svētku saimnieku lo -
mu, cenšas noorganizēt aizvien 
daudzpusīgākus un intere san-
tākus svētkus. 

Katros Grāmatu svētkos visas 
bibliotēkas, kas tajos piedalās, 
saņem grāmatu dāvinājumus 
(gan dažādu izdevniecību dāva-
nu karšu veidā, gan konkrētas 
grāmatas). Tos saņem arī liela 
daļa svētku dalībnieku, jo se  -
višķi – bērni.

Pašreiz novados nav cita tik 
plaša, daudzpusīga, rēgulāra ik -
gadēja sarīkojuma, kuŗā piedalās 
simtiem pieaugušo, jauniešu      
un bērnu no apkārtējām maz-
pilsētām un pagastiem (kopumā 
3 – 8 novadu vidēji 25 – 30 bib-
liotēkas ar saviem lasītājiem 
katrā norises vietā). Ar katru ga -
du pieaugošais Grāmatu svētku 
apmeklētāju skaits liecina par 
sarīkojuma nepieciešamību un 
populāritāti lauku iedzīvotāju 
vidū.

Desmit gadu laikā, kopš rī  ko-
jam Grāmatu svētkus, pa gastu 
un mazpilsētu bibliotēkas izde-
vies papildināt ar grāmatu dā -
vinājumiem turpat 800 000 
latu vērtībā.

2002. gadā dāvinājumus no 
LBAB saņēma 242 bibliotēkas; 
2010.gadā LBAB dāvinājumu 
sa  ņēma vislielākais bibliotēku 
skaits – 808; 2011.gadā – 604 
bib  liotēkas.

Novadu Grāmatu svētkus ak -
tīvi atbalstīja Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga (1999. – 
2007.), Valsts prezidents Valdis 
Zatlers (2007. – 2011.) un atbal-
sta arī pašreizējais Valsts pre -
zidents Andris Bērziņš.

LBAB ir izveidojusies laba 
sa darbība ar ASV vēstniecību 
(kopš 2010. gada), ar Lietuvas 
vēstniecību (kopš 2007. gada), 
Īrijas vēstniecību (kopš 2008. 
gada) un ar Somijas vēstniecību 
(kopš 2011. gada), un ceram to 
turpināt arī 2012. gadā. Vēst-
niecību darbinieki viesojas No -
vadu Grāmatu svētkos, tiekas       
ar iedzīvotājiem, stāstot par 
savas valsts vēsturi un šodienu, 
dāvina bibliotēkām savu valstu 
autoru grāmatas.

naudas un uzmanības trū ku -
mu, elitāras diskusijas notiek 
gal vas pilsētas grāmatnīcās un 
birojnīcās, bet lauku kultūras 
darbiniece noliek uz galda Kor-
nēlijas Apšukrūmas krājumu, 
un negribas viņai neko pār mest.

Kur atrast to ģeniālo kontra-
punktu, kur savienotos aug(k)-
stā prāta spēles un abstraktas 
mākslas konstrukcijas ar to      
elpas aizžņaugšanos un asaru 
kamolu, ko ikdienā izjūt ma -    
zais cilvēks jebkuŗā zemeslo -      
des vietā, ar pamestību nodok ļu 
inspektora un parādu pie  dzi -
nēja priekšā, ar klusu prie ku       
par vienkāršām lietām, ar iz -
misīgu ticību un cerību, ka vēl 
kaut kas tīrs, balts un ne  samai-
tāts šai dievpasaulītē joprojām      
ir palicis.”

(No Latgales dzejnieces An -
nas Rancānes slejas „Kultūras 
Dienā” 2012. gada 1. jūnijā.)

Novadu Grāmatu svētki ir 
nozīmīgi Latvijas grāmat nie-
cībai. Katrā sarīkojumā pieda -
lās 8 – 14 izdevniecības ar sa -
viem grāmatu dāvinājumiem 
bib liotēkām un jaunumu piedā-
vājumu, veidojot komercizstādi, 
tādējādi pat visattālāko pagas -
tu iedzīvotājiem dodot iespēju 
iepazīties ar grāmatu jaunu-
miem un iegādāties tos par   
krietni zemāku cenu, nekā tas 
iespējams veikalos.

Novadu Grāmatu svētki ceļ 
grāmatu lasīšanas un biblio-
tēku prestižu, vairo cieņu pret 
bibliotēkāru darbu. Kad orga-
ni zējām pirmos sarīkojumus, 
lie lākā daļa bibliotēkāru bija 
bikli, baidījās no tik vērienīga 
organizātoriskā darba, jutās ne -
droši lielas auditorijas priekšā. 
Pēc desmit gadu kopīga darba    
ar LBAB bibliotēkāri ir apgu -
vuši prasmi spoži noorganizēt 
plašus sarīkojumus, savas iema-
ņas labprāt izmanto novada kul-
tūras dzīves bagātināšanai arī 
ārpus Grāmatu svētkiem, tā ap -
liecinot, ka bibliotēkas ir ļoti 
svarīgi, pilnvērtīgi kultūras, in -
formācijas un izglītības centri 
lauku reģionos.

LBAB kopš dibināšanas brīža 
ir sabiedriskā labuma organi-
zācija, un, tai ziedojot, atbals tī-
tājam ir tiesības uz likumā pa -
redzēto nodokļu atlaidi.

LBAB aicina arī Laika un 
Brīvās Latvijas draugus un at  -
balstītājus dāvināt šo avīžu abo-
nementus lauku bibliotē kām.

Ligita Kovtuna
No redakcijas. 219 Latvijas 

lauku bibliotēkās saņem Brīvo 
Latviju, kas ir BLIK (BL izde vēju 
kopas) dāvinājums.

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vadītāja Biruta Eglīte

Talsu jaunieši Grāmatu svētkos

Lauku bibliotēku atbalsta 
biedrība
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A. Gulāns
(Nobeigums)

Tad mani pārvietoja pie otra 
zā ģa. Priekšrocība bija tā, ka 
darbs notika zem jumta un alga 
bija dažus šiliņus lielāka. Bieži 
vien bija kāda jubileja, ja ne vie-
nam, tad citam. Tā bija jāsvin 
mūsu parastā stilā. Deva iespēju 
sanākt kopā, parunāt, jautri pa -
dziedāt un omulīgāk pavadīt brī-
vo laiku. „Dziesmas sirdi rem-
dina, kad to bēdas skumdina.” 
Noorganizējām pat pirmo du -
bult  kvartetu. Ik nedēļas dzies -
mas mīļojošie zēni brauca no 
ap    kārt nes zāģētavām un citām 
darbavietām pie mums Hakeā      
uz mēģinājumiem. Vecāks zēns, 
skolmeistars no Latvijas, arī vi -
jolnieks, Jānis Kalniņš sagatavoja 
mūs nākamajam gadījumam. 
Dai lonis un Gunārs jau bija ie -
gādājušies braucamo līdzekli 
Hill man Minx. Mēs pārējie apbrī-
nojām gan viņu spējas tik īsā 
laikā tikt pie tādas automašīnas, 
gan  arī vāģi pašu. Tas viņiem pa -
līdzēja organizēšanas darbā, un 
arī mums tika savas ērtības, kad 
vajadzēja transportu. 

Tā nu 1950. gada augustā brau-
cām uz pirmo Daugavas Vanagu 
sarīkojumu Pertā, lai to kuplinātu 
ar savu piedalīšanos. Pa nedēļas 
nogalēm un gaŗajiem vakariem 
sākām spēlēt tenisu un ping-
pongu. Tā pamazām iepazinā-

Bez cirvja un zāģa... uz mežu
mies ar vietējiem austrāliešiem, 
kuŗi mūs bieži ielūdza pēc sporta 
nodarbībām uz krūzi tējas. Mēs 
līdzi paņēmām kaut ko stingrā-
ku, tā viņus pieradinājām pie 
mūsu stila paražām, kas viņiem 
tīri labi iepatikās. Vakari beidzās 
ar kopējām dziesmām un jaut-
rību. Par mums parādīto vies mī-
līgo draudzību nolēmām, ka mēs 
viņiem sarīkosim Jāņus ar vi -  
sām ceremonijām, sieru un alu 
ie  skaitot. Jau vairākas nedēļas 
iepriekš uzsākām priekšdarbus. 
Sagatavojām būdeli, kuŗā novie-
tojām lielu, četrstūrainu galdu, 
kuŗam gar katru malu var apsēs-
ties desmit personas, tāpat arī 
piemērotus solus. Krāsns bija jā -
saved  kārtībā, paredzēts cūkas 
cepetis ar kāpostiem. 

Tā mūsu pulciņš čakli pava -
dīja nedēļas nogales, gatavojoties 
Jāņiem. Nevienam nebija grūti, 
un amatnieku netrūka. Viens   
otrs no vietējiem brīnījās un jau-
tāja, ko mēs darām. Bet mēs ar -
vien palikām atbildi parādā. Bei-
dzot nams  bija pabeigts un Jāņi 
arīdzan jau klāt. Piektdienas va -
karā pēc darba sākās vainagu pī -
šana un telpu izpušķošana ar 
meijām un Jāņu bildēm. No rīta 
turpinājām cepšanu, vārīšanu, 
galda klāšanu un kartupeļu mi -
zošanu. Viss ritēja raiti, krāsns 

cepa labi, telpa pildījās ar meiju 
un cepeša smaržu, siekalas sa -
skrien mutē, jau iekšā ienākot. 
Vēlā pievakarē visi pulcējāmies 
ap ugunskuru un Jāņuguni. Mū -
su ciemiņiem uzlikām galvā kro-
ņus un pasniedzām jāņuzāles. 
Pastāstījām par Jāņiem un sā -
kām līgot; šādus brīnumus viņi 
nebija iedomājušies, bet nu kļuva 
tiem liecinieki. Ar līgo – nekādu 
valodas grūtību nebija, tas ska-
nēja braši un cēli. Tad visi sasē-
dāmies pie dzīŗu galda, neviens 
pat kroni nenoņēma, visapkārt 
valdīja omulība un pacilāts gara-
stāvoklis. 

Visi labi Jāņa bērni, bet negai  -
dot viens nelūgts, pavecāks šņabj-
degunis arī ierodas mūsu svi nī -
bās. Mūsu dzērienu meistars visu 
nokārto. Oskars nosēžas cie mi-
ņam blakus, aprunājas, pielej glāzi, 
piedāvā viesim. Tas veikli izdzeŗ, 
pēc tam otru, un pēc īsa brīža on -
kulītis apveļas. Oskars pārmet ve -
co pār plecu un aiznes uz tā mā -
jokli. Varējām mierīgi un netrau-
cēti baudīt svētku mielastu. Iztrū -
ka vienīgi papardes zieda. To ne -
viens nebija iedo mā jies meklēt,  
un šeit jau arī to ne  atrastu. Tā līgo-
jām līdz agrai rīta stundai. Kā 
mums, tā  mūsu aust rāliešu drau-
giem šīs pirmās Jāņu svinības Aus-
t  rālijā palikušas mūžīgā atmiņā.  

Darbs turpinājās  smilkstošo 
zāģu ritmā no dienas dienā. Šad 
tad šur tur uzliesmoja mežs, bija 
jāiet palīgā uguni apslāpēt. No -
organizējām skolas autobusu, lai 
aizbrauktu uz tuvāko miestiņu – 
Bodingtonu (Boddington) iz  klai-
dēties vietējā ballē. Sajūsma liela, 
iedomājamies, ka tā būs līdzīga 
mūsu vakariem, bet nē, veco lai-
ku dejas. Tā nebija vienīgā nelai-
me, deju tu vari iemācīties, bet 
sirdi nepiemānīsi. Mēs taču nā -
kam no kultūrālas puses, bijām 
pieraduši pie glītām, skaistām     
un patīkamām meitenēm. Šīs ne -
iederējās šādā katēgorijā. Tikai 
pēc dažu mēnešu nodzīvošanas 
šinīs apstākļos viņas jau izskatī -
jās pievilcīgākas, skaistākas, slai-
dākas un pat pilnīgākas, arī šo -
kolādes meitenes kļuvušas kriet ni 
baltākas.

Tuvojās atkal Ziemsvētki, da -
žiem mūsējiem beidzās līgums. 
Tie varēs paši izraudzīties sev 
darbu. Daži solījās braukt uz Per-
tu, kur tos jau gaidot līgavas. Ja 
„visi pa pāŗiem pārojas, man ar   
tā kā kārojas”. 

Zāģētavā noskan skaļa, gaŗa 
svilpe, ar to beidzas gada pūles, 
sāksies gaidītās brīvdienas. Visi 
strādnieki pulcējas ap tikko at -
vesto alus mucu. Pēc īsa brītiņa  
tā jau arī nošņācas, un vēsi puto-

jošais miestiņš remdina kāri 
izslāpušās mutes. Uz lielā zāģa 
truļa atpūšas nesazāģēts baļķis, 
kas esot viens no resnākajiem 
pēdējos gados. Uzņemam foto-
gra fijas no atlikušā milža atlie-
kām. Nākamajā dienā gandrīz 
visi aizbraucam kur nu kuŗais.     
Es uz Pertu. Tur kopā ar pārē -
jiem meža brāļiem svinējām svēt-
kus, sagaidījām Jauno gadu. Biju 
pat divās draugu kāzās.

Pēc pusotras nedēļas ar skum ju 
sirdi braucu atpakaļ uz mežu. 
Nekas labāks mani nekur vēl ne -
gaida. Pēc atpūtas grūti iesākt 
vienmuļo darbu, gribas kādas 
pārmaiņas. Labu laiku viss rit 
iepriekšējā ritmā, tad galvā ie -
šaujas doma braukt uz Pertu un 
prasīt darbu pārvaldei citu „sefti” 
pilsētā. Tā arī darīju, un kungi 
bija ar mieru manu lūgumu 
izpildīt, jo biju vairāk nekā gadu 
noplēsies pa mežu.

Pienāca laiks atvadīties no 
iemīļotiem austrāliešu drau -
giem, un kļuva tā  savādi ap sirdi, 
acīs pat parādījās mitrums; drau-
dzība un tuvums ilgāk par gadu 
draugus bija pārvērtis par radiem. 

Vēl gadus vēlāk braucām pie 
viņiem ciemos, uzspēlējām te -
nisu, pārrunājām jaukos brīžus, 
iedzērām krūzi tējas ar kaut ko 
stingrāku.  

L A T V I E Š I  A U S T R Ā L I J Ā

Melburnas Latviešu biedrības 
Daugavas skolā 12. maijā svinēja 
Ģimenes dienu. Tā ir diena, kad 
kopā pulcējas visas latviešu pa -
audzes Melburnā - kā vienā lielā 
ģimenē, kur visus vieno latviešu 
valoda un dzimtas saknes Lat-
vijā.

Skolas un arī Melburnas Lat-
viešu biedrības vadītāja Iveta 
Lai ne, kas ir arī laikraksta Aus- 
t rā lijas Latvietis redaktore, dzi-
musi Latvijā. Studējusi augstsko-
lā un gatavojusies kļūt par teātŗa 
režisori, bet negaidīts ielūgums 
no radiem Austrālijā radikāli 
mainījis visu Ivetas dzīvi, jo tā -
lajā kontinentā viņa satika Aus- 
t rālijā dzimušo Valdi. 

Pirms 22 gadiem ieradusies 
Austrālijā, Iveta pabeidza angļu 
valodas kursus un iestājās vi -
dusskolas pēdējā klasē, bet pēc 
tam Latrobas universitātē, kur 
stu dēja angļu valodu. Daži mācī-
bu priekšmeti tika ieskaitīti no 
studiju programmas Latvijā. 

Parallēli studijām Iveta sāka 
strādāt Melburnas latviešu     
skolā. Nepieciešamo paidago-
ģisko izglītību viņa ieguva vairā-
kos kursos RMIT universitātē, 
piemēram, kādas metodes un 
principi tiek lietoti, mācot valo-
du, - kā mācīt bērniem izprast 
divvalodību jeb bilingvālismu. 
Uzsākot skolas vadību, Iveta pa -
beidza kursus valodas skolu pār-
ziņiem, lai labāk izprastu, kāda ir 
dinamika, prasības un noteiku-
mi, kas nepieciešami, lai latviešu 
skola varētu sekmīgi darboties. 
Vēlāk radās nepieciešamība ap -
meklēt kursus Assessment and 
training, kur viņa iemācījās, kā 
jāvērtē skolotāji.

KALPOT SAVAI TAUTAI MELBURNĀ

Nesen Iveta uzsākusi studijas 
maģistra grada iegūšanai ling-
vistikā un latviskās identitātes 
noteikšanā.

“Maizes darbs” jeb karjēra 
Ivetai Lainei saistījās ar darbu 
kādā sabiedrībā,  kur apmācīja 
un eksaminēja biroja darbinie-
kus - sekretāres, biroja vadītājus, 
personiskos asistentus u.tml.

Rūpēs par abiem dēliem – El -
viju un Magnusu, Iveta karjēras 
vietā izvēlējās bērnu latvisku 
audzināšanu, un ģimenes “pel-
nītājs” palika Valdis, kas brīvajā 
laikā nodarbojas ar kalnu riteņ-
braukšanu. 

Iveta Laine Ģimenes dienā pa -
teicās savai ģimenei par atbal- 
stu, jo 22 gadu laikā viņa skolā 
nav bijusi tikai deviņas sestdie-
nas - tikai tad, kad piedzima 
Mag nuss un vēl dažas reizes.

Iveta atceras:
“Pirms pārņēmu skolas vadī-

bu, Melburnā notika pārrunas 
par latviešu sabiedrības nākot -

ni. Tās bija diezgan pesimistis-
kas, jo Latvija tikko bija kļuvusi 
brīva un visiem šķita, ka tad nu 
vairs nevajadzēs vai nevienu 
neinteresēs sabiedrības uzturē-
šana ārpus Latvijas. Man tas likās 
nepareizi, jo es redzēju to lielo 
darbu, ko latvieši bija veikuši, 
ceļot šo sabiedrību, tāpēc, daudz 
nedomājot, gribēju ķerties pie 
darba, lai palīdzētu uzturēt spēkā 
latviešu sabiedrības turpinā-
šanos.”

 Šogad Ģimenes dienā Iveta 
Laine beidza darbu MLB Dau -
ga vas skolā. Katru gadu skolā 
mā cās apmēram 50 bērni un 
jaunieši. Daudzi no viņiem jau 
izauguši lieli un aizgājuši savās 
dzīves gaitās, nesot sevī to latvis-
ko garu, ko viņi ieguvuši Dau-
gavas skolā.

 Iveta pateicās par labo sadar-
bību daudziem līdzstrādnie -
kiem, skolotājiem un bērnu ve -
cākiem Bitei Švolmanei, Karīnai 
Padomai, Arnim Vējiņam, Irenai 

Ziedarei, Gerhardam Brēmanim, 
Zentai Dunsei, Elfrīdai Rimšā -
nei, Andai Purenai, Valijai Craw-
ford, Rūtai Zvirbulei, Ivaram 
Dragūnam u.c.

 Ivetas priekšgājēji bija atstā -
juši bagātu garīgo mantojumu- 
ne tikai ar latviskiem mācību 
materiāliem, bet arī ar tautas 
tradicijām, kas gadu no gada ir 
iekļautas skolas programmā. 
Dau gavas latviešu skola savā   
ziņā atgādina mazu Latvijas lau-
ku skolu, kas pulcina kopā cil-
vēkus no visas tuvākās apkārt -
nes, veidojot dzīvu un aktīvu 
latviešu kultūras centru.

 Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai skolas 
vadītājs būtu ne tikai spējīgs 
organizātors, bet arī cilvēks, kam 
piemīt emocionālā inteliģence, 
lai viņš/viņa spētu uzklausīt 
savus audzēkņus. Ivetas Laines 
sirdsgudrība un profesionālās 
prasmes bija pamats skolas sek-
mīgai darbībai daudzus gadus. 

 Iveta ir atturīga skaidrojumos 

par savu lēmumu aiziet no skolas.
„Šodien mūsu skolā plūst jau-

nas vēsmas, jauni spēki ar stin-
griem uzskatiem un pārliecību, 
kāda būs skolas nākotne. Un ir 
pienācis laiks šiem jaunajiem 
spēkiem pārņemt skolu.

Mana pārliecība par sabied-
rību, kas ir tālu prom no Latvi -
jas, - lai latvietība izdzīvotu, vis-
pirms ir jābūt cieņai, sapratnei 
un atziņai par otra cilvēka dar -
bu. Tas ir tāpēc, ka šī sabiedrība 
funkcionē katra brīvajā laikā. 
Mūsu ikdienas darbs saistās ar 
naudas pelnīšanu izdzīvosanai, 
ar uztraukumu par dzīvesvietas 
izvēli, rēķinu samaksāšanu, par 
to, lai ledusskapī būtu ēdiens, lai 
mūsu veselība būtu uzmanīta 
utt.

Latviešu dzīves daļa saistās ar 
mīlestību pret savu tēvuzemi, tā 
saistās ar vēlmi, lai mūsu bērni 
justu piederību tai pagātnei, tai 
vēsturei, kas ir viņu asinīs.”

Vera Volgemute Rozīte
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Iveta Laine Ar saviem lolojumiem
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Līmeniski. 1. Agrākā Lietuvas 
galvaspilsēta. 5. Apūdeņošanas 
kanālis Vidusāzijā. 8. Pilnveidot. 
9. Svinīgs mielasts. 10. Apdzīvota 
vieta Daugavpils novadā. 12. Dar-
ba rati (dsk.). 13. Aizsprostojumi, 
ko ceļ ielu cīņu dalībnieki. 14. Ser-
muļu dzimtas dzīvnieki. 17. Kus-
tīgas plāksnes pie lidmašīnu spār-
niem lidojuma sānsveres vadīša-
nai. 19. Preču zīme. 21. No put rai-
miem vai miltiem gatavots ēdiens. 
23. Minerāls. 24. Pārvietošanās lī -
dzeklis dažās austrumu zemēs.  

26. Zodiaka zvaigznājs. 27. Ko  do-
līgi teicieni, kas izsaka galveno 
domu. 30. Dzelzceļa stacija posmā 
Rīga-Krustpils. 33. Franču fiziķis 
(1859-1906). 34. Grīdas paaugsti-
nā jums durvju ailā. 35. Neliels 
grau zējs. 38. Graudzāļu dzimtas 
lop barības augs. 39. Apdzīvota 
vie  ta Tukuma novadā. 40. Skatu-
ves mākslinieku brauciens viesiz-
rādēs. 41. Apdzīvota vieta Aknīs-
tes novadā. 42. Aina. 

Stateniski. 1. Strinkšķināmais 
somu un karēļu mūzikas instru-

ments. 2. Dabiskas ūdens-
plūsmas. 3. Rotaslietas. 4. 
Indīgs zirneklis. 5. Elastīga 
mašīnu, aparātu detaļa. 6. 
Ceļš pilsētā. 7. Sūrstošas, ne 
visai stipras sāpes. 9. Balti -
jas novadpētnieks (1742-
1823). 11. Krustziežu dzim-
tas augs. 15. Asteŗu dzimtas 
augs, kuŗa saknes satur 
kaučuku. 16. Latviešu glez-
n otājs (1887-1977). 18. No -
vada centrs Latvijā. 20. Bru   - 
ņinieku sacensības vi  dus-
laikos. 21. Vakcīnas. 22. 
Jūr  malas pilsētas daļa. 25. 
Apdzīvota vieta Smiltenes 
novadā. 27. Piedzīvojumi. 
28. Valsts galvaspilsēta Vi -
duseiropā. 29. Galda veļas 
piederums. 30. Dedzīgas. 
31. Ezers Latgalē. 32. Ap -
dzī vota vieta Saldus nova-
dā. 36. Spožākā zvaigzne 
Liras zvaigznājā. 37. Apdzī-
vota vieta Ventspils no -
vadā.

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr.22) atrisinājums
Līmeniski.  1. Pingvīni. 

4. Paganīni. 8. Talka. 9. Va -
gas. 13. Abats. 14. Selga. 15. Apsēt. 
18. Ainaži. 19. Osa. 21. Ka  tete. 22. 
Stepe. 23. Bedre. 28. Nian se. 29. 
Ass. 31. Atvase. 32. Konts. 34. 
Pūkas. 36. Naski. 37. Sīgas. 38. 
Murgi. 39. Alimenti. 40. Farizeji. 

Stateniski. 1. Pastalas. 2. Vraks. 
3. Nakts. 5. Amata. 6. Asaka. 7. 
Ilgoties. 10. Sauna. 11. Alks. 12. 
Usnes. 16. Ķibeles. 17. Skudras. 
19. Opera. 20. Arbas. 24. Aneksija. 
25. Kains. 26. Gausi. 27. Pelikāni. 
30. Sīka. 33. Svīre. 34. Prast. 35. 
Skuba.36. Nīgri.       

Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Rundāles pilī atklāta jauna izstāde - „No gotikas līdz jūgendsti-
lam”, kas aptveŗ mākslas stilu attīstību no 15. gadsimta līdz Pirma -     
jam pasaules kaŗam. Pirmajā kārtā  ietverts periods no vēlīnās gotikas 
līdz vēlīnajam barokam. Ekspozīcija ik gadu tiks papildināta. Pēc tra-
dicijas ik gadu 24. maijā - pils pamatakmens ielikšanas dienā - atklāt 
atjaunotu interjeru vai izstādi.

Ventspilī 26. maijā notika festivāls „Latvju bērni danci veda”. Pie-
dalījās skolēnu deju kopas no visiem Latvijas novadiem. Festivāls 
izskanēja ar lielkoncertu brīvdabas estrādē Reņķa dārzā. 

Valkas novada dome un Valkas pilsētas kultūras nams uzsākuši 
projektu - atjaunot ceriņu stādījumus pilsētas centrālajā - Lugažu lau-
kumā. Līdz pag. gs. 70. gadiem tur bijis daudz ceriņu, bet  rekonstruk-
cijas laikā tie iznīdēti. Ziedojumu vākšanas akcijā „Kad Valkā ienāk 
ceriņi” iedzīvotāji saziedojuši 200 latus. 

Ogres Valsts technikumā notika Latvijas atklātais čempionāts 
mež izstrādātājiem - koku gāzējiem. Piedalījās profesionāļi no Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas. No 22 dalībniekiem 1. vietu ieguva 
Igaunijas pārstāvis,  2. vietu Gatis Brencis no Latvijas. Tas bija labs tre-
niņš pirms Pasaules čempionāta, kas augustā notiks Baltkrievijā.

Latvijā līdz jūnija sākumam projekta „Miljona foreļu atgrieša -
nās” laikā, kuŗu īsteno „Skonto Būve” un biedrība “Mēs zivīm”, četru 
Latvijas upju baseinos ielaisti jau 150 000 strauta foreļu mazuļu. Tā četru 
gadu laikā Latvijas upēs tiks ielaisti miljons strauta foreļu mazuļu.

Bauskas novada Codes pagasta „Pilsmuižkungos” ar jautru pasā-
kumu visai ģimenei atklāta uzņēmēja Ojāra Narvila veidotā Trušu 
pilsētiņa. Īpaši bērniem bija prieks apskatīt gandrīz 100 šķirņu garau -  
šu glītos namiņus. Šeit ir laipni gaidīts ikviens interesents un tūrists.

Jaunjelgavas vidusskolā 9. jūnijā notiek skolas 65 gadu jubilejai 
veltīts svinīgais sarīkojums un absolventu, bijušo darbinieku sali-
dojums. Sāksies ar dievkalpojumu Jaunjelgavas luterāņu baznīcā un 
piemiņas brīdi pilsētas kapos.

Pļaviņu novada ģimnazijas Odzienas filiāles 6.c klases skolēns 
Reinis Eiduks ieguvis 1. vietu starptautiskajā skolēnu pētniecisko 
darbu konkursā „Vēsture ap mums”. Viņš saņēma apbalvojumu no 
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa.

Jaunjelgavā, kas augustā svinēs 365. gadskārtu, jau kopš aprīļa 
sākuma turpinās transita ielu remonts. Tas ir vērienīgākais projekts 
pilsētas vēsturē.  Kopējās izmaksas ir ap 3,3 miljoni latu. 

Madonas novada pašvaldība atbalstījusi ieceri novadā uzbūvēt 
peldbaseinu, lai izglītības iestāžu audzēkņiem varētu nodrošināt pel-
dēšanās nodarbības.

Ogres novada dome arī šovasar rīko akciju, iesaistot maznodroši-
nāto ģimeņu bērnus novada territorijas labiekārtošanas darbos. 
Strādās ap 130 bērnu –  grābs zāli, griezīs krūmu atvases, kaplēs, ravēs 
un tīrīs celiņus un takas. Skolēni strādās četras stundas dienā, par 
padarīto saņemot trīs latus.

Staburaga pagasta Vīgantes parkā notika trešie Jaunjelgavas no -
vada Tautas mākslas svētki. Piedalījās ne tikai vietējie pašdarbnieki, 
bet arī amatnieki, dejotāji un dziedātāji no kaimiņu novadiem.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Ceturtdien, 14. jūnijā, Komū-
nistiskā genocīda upuŗu piemi-
ņas dienā, Rīgā un visos Latvijas 
novados notiks sarīkojumi 1941. 
gada 14. jūnijā uz Sibiriju depor-
tēto, no bada un pārcilvēciskā 
darbā bojā gājušo Latvijas iedzī-
votāju piemiņai. 

 Padomju Savienības okupā-
cijas režīms pastrādāja noziegu-
mu pret Latvijas tautu - lopu va -
gonos uz Sibiriju un citiem tā -
liem Krievijas ziemeļu apgaba-
liem tika izsūtīti 15 424  cilvēki 
(81,27% latvieši). Deportācijas 
mērķis bija iznīcināt Latvijas Re -
publikas intelektuālo potenciālu - 
bijušos valstsvīrus, diplomātus, 
armijas virsniekus, ievērojamus 
zinātniekus, augstskolu mācīb-
spēkus, tiesu un policijas vadību. 

 1941. gada 14. jūnijā no Latvijas 
izsūtīto personu lietas sakopotas 
Latvijas Valsts vēstures archīva 
fon  dos „Latvijas PSR VDK par se -
višķi bīstamiem pretvalstis kiem 
noziegumiem apsūdzēto per  sonu 
krimināllietas (1940-1985)”. Lat-
vi jas PSR Iekšlietu tautas komi -
sā riātā un Valsts drošības tautas 
komisāriātā „sociāli bīstamo ele-
mentu” sarakstus izsūtīšanai vei-
doja, izmantojot Latvijas Repub-
likas valsts iestāžu, organizāciju, 
likvidēto biedrību archīvus, pre-
ses izdevumus, Valsts statistikas 
pārvaldes pārskatus, kā arī ar 
PSRS pasu izsniegšanu saistītos 

Melniem burtiem ierakstīts Latvijas vēsturē

dokumentus. 14. jūnijā arests    
tika piemērots  6222 izsūtītajiem 
cilvēkiem. 78% pieaugušo vīriešu 
tika apcietināti un šķirti no ģi -
menēm. Sieviešu, bērnu un ga -
dos veco cilvēku izsūtīšanu pa -
matoja ar ģimenes galvas arestu. 
15% no visiem izsūtītajiem bija 
bērni līdz 10 gadiem. Jaunākais 
bija Arvīds Baumanis, kas pie-

dzima 1941. gada 14. jūnijā lopu 
vagonā Stendes stacijā. Daudzi 
nomira jau ceļā uz Sibiriju, neiz-
cietuši nedēļām ilgo uzturēšanos 
lopu vagonos lielā saspiestībā un 
bez ēdiena. Viņu mirstīgās atlie-
kas ierušināja smiltīs sliežu ceļa 
malā, un ešelons devās tālāk... 
Kopumā 14. jūnija represijās mi -
ris 5381 cilvēks. 

Plaša informācija atrodama 
grā  matā “Aizvestie. 1941. gada 
14. jūnijs” (2007. ). 

 Šodien no tiem, kuŗus izsū - 
tīja pirms 71 gada, dzīvi ir viņu 
bērni un Sibirijā dzimušie. Dau-
dzi viņu dzīvesstāsti sakopoti 
grā matā „Sibirijas bērni” (1. un 
2. ). Tas ir režisores Dzintras Ge -
kas sirds darbs. Kopā ar filmēša-
nas grupu viņa mērojusi tūks-
tošiem kilometru pie Krasno-
jarskā, Tomskā, Jeņisejskā un ci -
tos apgabalos palikušiem Lat -
vijas iedzīvotājiem. Viens no 
„Sibirijas bērniem” ir pirmskaŗa 
Latvijas Bankas ierēdņa dēls Il -
mārs Knaģis, kas tika izsūtīts pat 
divas reizes - 1941. gada 14. jūnijā 
un 1949. gada 25. martā. Viņš ir 
arī viens no fonda „Sibirijas bēr-
ni” un Latvijas Polītiski represē -
to apvienības izveidotājiem. 

1941. gada 14. jūnijā PSRS iekš-
lietu kaŗaspēks veica rūpīgi sa -
gatavotu operāciju pret Latvijas 
armijas virsniekiem Litenē. Par 
šo neģēlību uzņemts dokumen-

tāls stāsts „Litene. Latvijas ar -
mijas gals”. 1940. gada 17. jūnijā 
pēc Latvijas okupācijas tika iz - 
nī cināta Latvijas armija, bet au -
gustā Latvija „iestājās” PSRS.  No 
Latvijas armijas izveidoja PSRS 
Bruņoto spēku Strādnieku un 
zemnieku Sarkanās armijas 24. 
territoriālo strēlnieku korpusu, 
ko izvietoja Latvijas armijas Lite-
nes mācību nometnē. 1941. gada 
24. februārī kaŗavīri deva zvē-
restu padomju varai, bet 14. jū -
nija rītā nometni aplenca Iekš-
lietu tautas komisāriāta kaŗa -
spēks. Virsnieki bija izsaukti, lai 
dotos it kā uz mācībām, bet pa -
tiesībā sākās viņu atbruņošana. 
Kuŗš nepakļāvās pavēlei, to no  šā-
va. Pārējie bruņumašīnu un kon-
voja pavadībā tika nogādāti Gul-
benes stacijā, kur jau gaidīja aiz-
restoti lopu vagoni. Līdzīgs lik-
tenis piemeklēja arī latviešu li -
do tājus Gulbenē, kur atradās 
armijas lidlauks. Kopumā  1940. 
un 1941. gadā tika represēti 4665 
Latvijas armijas kaŗavīri, tostarp 
1086 virsnieki - 23 bija ģenerāļi 
un viens admirālis.

Latvijas armijas virsnieka viet-
nieks, vēlāk Sarkanarmijas 24. 
territoriālā korpusa jaunākais 
leitnants Roberts Gabris, 1941. 

gada 14. jūnijā apcietināts Lite -
nes vasaras nometnē un izcietis 
izsūtījumu Noriļskā, uzrakstījis 
dokumentālu grāmatu „Latvi-
jas virsnieks Nr. 35473”, kuŗā 
ievietots Latvijas armijas repre-
sēto militārpersonu saraksts. 
1988. gada 13. oktobrī Latvijas 
PSR prokurātūra ierosināja kri-
mināllietu, un sākās Litenes noti-
kumu izmeklēšana. No  500 virs-
niekiem, kas tika deportēti, pēc 
re  habilitācijas atgriezās tikai 70, 
pārējie ir nošauti vai gājuši bojā 
necilvēcīgos apstākļos spaidu 
dar bos Noriļskas nometnē. 

2001. gada 14. jūnijā Litenes ka  - 
pos atklāja I. Feldberga un S. Gri-
banovska veidoto piemiņas an -
sambli „Sāpju siena”. Ik gadu 14. 
jūnijā Litenē pulcējas daudz 
ļaužu. Pagājušajā gadā šeit no -
tika zinātniskā konference „Lat-
vijas armijas iznīcināšana. 1940. 
-1941. gads”. Aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks Litenes no -
tikumus pielīdzināja Polijas ar -
mijas Katiņas traģēdijai. 

 Saskaņā ar 1948. gada 9. de -
cembrī ANO pieņemto „Kon-
ven ciju par genocīda nepieļau-
jamību un sodīšanu par to” 1941. 
gada 14. jūnija deportāciju pa -
matoti var uzskatīt par genocī - 
du pret latviešu tautu. 

Valijas Berkinas 
teksts un foto

14. jūnijā notiek atceres sarī ko-
jumi  1941. gada 14. jūnija ko -
mū nistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas vietās
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Izīrējam dzīvokli
Rīgas centrā

vasaras mēnešos.
Informācija un saziņa:

http://ej.uz/riga2012

Jāņi Priedainē
Sestdien, 23.  jūnijā

Sagaidīsim līgotājus no 
plkst. 16:00

Tautas deju uzvedumā piedalās 
Deju kopas: Ņujorkas“Jumis”

Filadelfijas “Dzirkstele” un
Vašingtonas “ Namejs”

Koncerts:
No Latvijas 

instrumentālā kapella
 “Lauku Mūzikanti”

Normunds Ķietis un 
Inita Āboliņa

Vakarā spēlēs latviešu deju kapella:     
“Pēdējais Vilciens”

Ieeja $30   - www.priedaine.com
Informācija: 732-610-8227

Gribu pārdot FRIDRICHA MILTA gleznu,

"SAULESPUĶES"
Ļoti labā stāvoklī. $2 200.
Ar ielogu (40"x48" apm.)

Ivy Riekstiņš
(914) 665-9476

ivyriekstins@yahoo.com

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

PĀRDOD  ZEMI
5,9 ha pie ceļa Aronas pagastā, Madonas novadā,
8 km no Gaiziņkalna, 700m no Lielā Līdēres ezera,
600m no asfaltētas šosejas Madona - Vecpiebalga,
ekosotiskā vietā, var iekārtot vietēju ūdenskrātuvi,

var izmantot kā apbūves gabalu.
Aptuvenā cena Ls 15 000.

E-pasts: janisrauda@inbox.lv, tālr.: 64829877, mob.:29161275

Lauku Mūzikantu
Koncerti

Normunds Ķietis un
Inita Āboliņa

Bostonā
21. jūnijā plkst. 19:00

Latv. ev. lut. baznīcas zālē
58 Irving Street, Brookline, MA.

Ieeja $20

Vašingtonā (DC)
27. jūnijā plkst. 19:00

Latv. ev. lut. draudzes namā
400 Hurley Ave. Rockville, MD.

Ieeja $20
Turneju atbalsta: 

Latviešu Kultūras biedrība TILTS

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

BOSTONA (MA)
• 10. jūnijā, svētdien, plkst. 

11.00, kopīgs draudžu un sa   bied-
 rības Aizvesto piemiņas dievkal-
pojums māc. Jogitas Mazures 
va   dībā, Trimdas draudzes diev-
namā. Pēc dievkalpojuma plkst. 
14.00 Ģetzemanes kapsētā ziedu 
nolikšana pie Latviešu piemi-
nekļa. Norise DV Apvienības 
izkārtojumā.

CIEMS LATVIJA ( MI)
• 14. jūnijā plkst. 3.00 Tautas 

sēru dienas piemiņas akts pie 
Gaŗezera pieminekļa nomocī-
tajiem un izsūtītajiem latviešiem. 
Pēc akta sadraudzības stunda ar 
īsu garīgu un laicīgu program-
mu; būs kafijas galds. Tuvus un 
tālus ciemiņus piedalīties sirsnīgi 
aicina ciema Latvija valde. 

FILADELFIJA (PA) 
• 9. jūnijā Brīvo latvju biedrības 

novusa turnīrs; uzvarētājs saņems 
Brīvās latvju biedrības kausu. 
Pirms turnīra plkst. 1.00 doku-
mentārfilma „Pareizi uzlidot” 
par Latvijas firmu Aerodium, 
kuŗā redzams, kā jauni atlēti, 
spēcīgas vēja straumes dzīti, lido, 
lec, met kūleņus augstu gaisā – 
viņi sajūsmināja skatītājus 2006. 
gadā Turīnas ziemas olimpiadas 
beigu ceremonijā; skatītāji redzēs 
arī Latvijas paviljonu un Aero-
dium veidotā „vēja tuneļa” lido-
tājus Šanhajas Expo 2010. Plkst. 
2.30 novusa spēlētāju treniņi, 
turnīrs sāksies plkst. 3.00; kausu 
pasniegs plkst. 5.00. Lielajā zālē 
būs iespēja apskatīt Ziemeļ ame-
rikas latviešu T-kreklu izstādi, kā 
arī Lara Krēsliņa sagatavoto rī -
dzinieka Jāņa Daugavieša Latvijas 
pagrīdes mūziķu fotografiju iz  -
stādi. Sarīkojuma beigās vaka  ri-
ņas un balle, spēlēs populārā 
dejas mūzikas grupa „Pēdējais 
vilciens”, dziedās grupas sōliste 
Laila Medne. Dalības maksa par 
vakariņām $15, balli $25 perso-
nai, $20 jauniešiem līdz 35 gadiem 
$20, bērniem, jaunākiem par 13 
gadiem ieeja brīva. Ziņas par 
BLB jubilejas gada notikumiem 
atrodamas tīmeklī: www.latvian-
society.com Viesi tālbraucēji par 
viesnīcām un transportu aicināti 
sazināties ar Marku Liepu, e- pasts: 
liepama1@gmail.com 

MINEAPOLE (MN)
• 14. jūnijā plkst. 7.00 Minea-

poles un St. Paulas latviešu ev. 
lut. draudzes lielajā zālē 1941. ga -
 da 14. jūnijā aizvesto atceres sa  rī-
 kojums. Pēc ievadvārdiem Dzin-
tras Gekas dokumentārā filma 
„Sibirijas bilance” (52 minūtes). 
2010. gada vasarā izsūtītie, kuŗi 
1941. gadā bija bērni, viņu pēc-
teči un filmēšanas grupa kopā ar 
Dzintru Geku devās uz izsūtījuma 
vietām – Noriļsku, Dudinku, Ka -
 raulu, Ustjportu. Filmā ir vairāku 
izsūtīto atmiņu stāsti. Būs kafijas 
galds. Ieeja par brīvprātīgu zie-
dojumu. Rīko korp. Selga un 
LOAM.

ŅUJORKA (NY) 
• 10. jūnijā Jonkeru baznīcā 

pēc Tautas sēru dienas dievkal-
pojuma, kas sāksies plkst. 10.00, 
Dzintras Gekas dokumentārās 
filmas „Sibirijas bilance” izrāde.

PRIEDAINE (NJ) 
• 23. jūnijā Jāņu svinības (1017 

Highway 33 East Freehold, NJ 
07728); gaidīsim līgotājus no 
plkst. 4.00 pēcpusdienā. Tautas-

deju uzvedumā piedalīsies Ņu -
jorkas „Jumis”, Filadelfijas 
„Dzirk stele” un Vašingtonas 
„Na   mejs”. Dziedās un spēlēs 
„Lauku mūzikanti” – Normunds 
Ķietis un Inita Āboliņa no Lat -
vijas. Vakarā deju mūziku spēlēs 
„Pēdējais vilciens” Ričarda Skul-
tes vadībā. Dalības maksa $30. 
Informācija pa tālr.: 732-610-
8227 un www.priedaine.com

SANFRANCISKO (CA)
• 10. jūnijā no plkst. 9. līdz 6.00 

baltiešu pikniks El Sobrante 
(Ken  nedy Grove Regional Rec-
reation Area). 

• 16. jūnijā plkst. 6.00 draudzes 
namā Dziesmu vakars, piedalīsies 

Ziemeļkalifornijas latviešu koris 
Zintas Zariņas vadībā. 

 SIETLA (WA) 
• 10. jūnijā plkst. 12.00 (pēc 

dievkalpojuma) 1941. gada 14. 
jū  nijā aizvesto piemiņas sarīko-
jums kopā ar igauņiem un lie -
tuviešiem latviešu sabiedriskajā 
centrā (11710 3rd Ave. N. E. 
Seattle, WA 98125). 

VAŠINGTONA (DC) 
• 10. jūnijā pēc dievk. pie kafi-

jas galda Vašingtonas latviešu 
sabiedrības atvadīšanās no Lat-
vijas vēstnieka Andreja Pilde-
goviča un ģimenes. Rīko LOV. 



LAIKS  2012. ga da 9. jūnijs – 15. jūnijs18

(Turpināts no 17. lpp.)

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

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.

Arnolds Lūsis

Viss izzūd, viss izgaist, viss dzīvē ir nieks.
Par katru dienu, stundu vienu es Dievam pateicos.

• Bostonas latv. ev. lut. Trim-
das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): 10. jūn. plkst. 11.00 
1941. g. 14. jūnijā aizvesto pie-
miņas dievk.; pēc dievk. Ģetze-
manes kapsētā puķu nolikšana 
pie latviešu pieminekļa. 17. jūn. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. Pie -
saulē, pilsētā dievk. nebūs. 24. jūn. 
plkst. 11.00 dievk. Māc. J. Mazura.

• Čikāgas katoļu kopa: 17. 
jūn. dievk. plkst. 12.00 (7216w.
Talcott Ave); pēc dievk. pusdie-
nas un programma, kuŗā pie  da-
līsies ērģelnieks Antonijs Pun-
tužs, Emilija Puntuža un jauniešu 
kopa. No 12. līdz 17. jūlijam Či -
kāgā viesosies priesteris Juris 
Jalinksis no Rīgas.

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951) 10. jūn. plkst. 1.00 1941. g. 
14. jūnijā aizvesto piemiņas die-

nas dievk. ar dievgaldu; pēc 
dievk. kafija. 24. jūn. plkst. 1.00 
dievk., pēc dievk. kafija. Lan -
kasterā (Mt. Calvary Lutheran 
Church, 308 East Petersburg Rd., 
Lititz, PA 17601) 17. jūn. plkst. 
3.00 1941. g. 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dienas 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): 10. 
jūn. 1941. g. 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. draudzības stunda. 17. jūn. 
dievk. 24. jūn. dievk. ar dievg. 8. 
jūl. dievk. ar dievg. 22. jūl. dievk. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. 1. jūl., 
15. jūl. un 29. jūl. dievk. nebūs. 
Draudzes māc. A. Greiema, tālr.: 
517- 614-4853. Ērģ. R. Ozoliņš, 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 

Angeles, CA 90039-3704): 10. jūn. 
plkst. 11.00 dievk. 17. jūn. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg., pieminot 
1941. g. 14. jūnija izsūtītos, kopā ar 
igauņu draudzi. Māc. D. Kaņeps. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 10. 
jūn. plkst. 11.00 Tautas sēru die-
nas oikūmen. dievk. kopā ar Fi   la -
delfijas latviešu baptistu draudzi. 
17. jūn. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. angļu val. 24. jūn. plkst. 
10.00 dievk.

29. jūl. plkst. 10.00 dievk. 5. aug. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. angļu 
val. 12. aug. plkst. 10.00 dievk. 
19. aug. plkst. 10.00 dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. informācijas sapulce. 
Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-

6003): 10. jūn.Tautas sēru dienas 
dievk. 22. jūl. dievk. Dievk. sākas 
plkst. 10.00.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut dr. 
(122 Cherry Hill St., Kalamazoo, 
MI 49996): 10. jūn. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg. 17. jūn. plkst. 
10.00 1941. g. 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dienas dievk. ar dievg. 
24. jūn. plkst. 10.00 dievk. 1. jūl. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 15. 
jūl. plkst. 10.00 kapusvētki. „Ri  -
verside” kapsētā. 29. jūl. plkst. 
10.00 dievk. 8. jūl. un 22. jūl. 
dievk. nebūs. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 10. jūn. 
plkst. 10.00 dievk. 17. jūn. plkst 
2.00 1941. g. 14. jūnijā aizvesto 
baltiešu piemiņas dievk. angļu val. 
24. jūn. plkst. 10.00 dievk. 1. jūl. 
plkst. 10.00 laju vadīts dievk. 8. jūl. 
dievk. nebūs. Māc. Dr. S. Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East Lan -
sing, MI) 10. jūn. plkst. 2.00 
1941. g. 14. jūnijā aizvesto pie -
miņas dievk. Māc. A. Greiema.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. (21 
Garden St., Manchester, CT 06040): 
10. jūn. plkst. 12.15 1941. g. 14. 
jūnijā aizvesto pie  mi ņas dievk. 
kopā ar Vilimantikas draudzi, 
diak. I. Kaņeps. Dr. priekšn. A. 
Grase, tālr.: 860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
vienības dr. (1853 N. 75th Street, 
Milwaukee, WI 53213, tālr.: 414- 
258-8070): 10. jūn. dievk. ar 
dievg. 14. jūn. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda; plkst. 7.00 vakarā 1941. g. 
14. jūnijā aizvesto piemiņas dievk.; 
puķu nolikšana pie pieminekļa. 
17. jūn. dievk. angļu val. ar dievg. 
un uzrunu bērniem. 24. jūn. 
dievk. 1. jūl. dievk nebūs. 8. jūl. 
plkst. 10.00 Dziesmu svētku oikū-
 menisks dievk. Viesnīcas Hyatt 
bal  les zālē Regency. Piedalīsies ka  -
toļu baznīcas prāv. Juris Jalinskis 
no Latvijas, baptistu bazn. māc. 
Pauls Barbins, LELBAs garīdz-
nieki; dziedās koris „Ogre“. 12. jūl. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 15. jūl. 
dievk. angļu valodā ar dievg., ie -
svētībām un uzrunu bērniem. 
22. jūl. dievk. ar dievg. 29. jūl. 
dievk. Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 
421-3934 e-pasts: pastorlauma@
gmail.com; draudzes priekšn. S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. Infor mā-
 cija: www.milwaukeedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 10. jūn. plkst. 10.00 
1941. g. 14. jūnijā aizvesto pie  mi-
ņas dievk. angļu val. kopā ar 
igauņiem un lietuviešiem; pēc 
dievk. sadraudzība. 17. jūn. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg. un iesvētī-
bām; pēc dievk. sadraudzība. 24. 
jūn. plkst. 10.00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 1. jūl. plkst. 10.00 
dievk. 8. jūl. dievk. nebūs. Jūnijā 
un jūlijā draudzē kalpos diak. D. 
Demandts. No š. g. 1. jūnija par 
dievkalpojumiem un citām no -
risēm draudzē lūdzam sazināties 
ar draudzes priekšnieku Geroldu 
Lusu, tālr.: 612-333-1785, e-pasts: 
vgluss@gmail.com vai priekš nie ka 
vietnieci Kristīni Konteri, tālr.: 952-
412-4591, e-pasts: kkvk3447@ 
msn.com Informācija: www.
mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 10. jūn. plkst. 

1.30 1941. g. 14. jūnijā aizvesto pie-
 miņas dievk. ar dievg. Īstbran-
svikā (12 Gates Ave, East Brun-
swick). 17. jūn. plkst. 8.30 dievk. 
ar dievgk. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.) 24. jūn. dievk. 
nebūs. Māc. I. Pušmucāne-Kineiko, 
tālr.: 908-638-1101; e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 10. 
jūn. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers 
NY 11705) Tautas sēru dienas 
dievk. ar dievg., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. (4 Riga Lane, Melville 
NY 11747) plkst. 10.30 dievk. māc. 
L. Saliņš; 14. jūn. plkst. 7.00 va  -
karā Salas bazn. Tautas sēru 
dienas dievk. māc. L. Saliņš. 16. 
jūn. plkst. 3.00 iesvētības Kat ski ļu 
nometnē (Elka Park, NY 12427), 
māc. L. Saliņš un J. Saivars. 17. 
jūn. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars. 24. jūn. 
plkst. 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars. Mājaslapa: www.
nydraudze.org

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 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): 9. jūn. plkst 11.00 Tautas 
sēru dienas dievk.; pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. D. Kaņeps. Iz -
 ziņas: www.sandiegodraudze.com 
vai www.sandiegodraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 10. jūn. 
plkst. 11.00 1941. g. 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk. 24. jūn. 
plkst. 11.00 dievk. Māc. K. Žols. 
Inf.: www.lvnc.org

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
– 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 10. jūn. plkst. 11.00 1941. g. 
14. jūnijā aizvesto piemiņas dievk. 
kopā ar igauņiem un lietuviešiem; 
pēc dievk. piemiņas akts un sa  -
viesīgs brīdis. 17. jūn. plkst. 11.00 
Jāņu dienas dievk. brīvdabas diev-
namā Izglītības centrā Šeltonā. 
24. jūn. plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Vietne tīmeklī: www.
seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 17. jūn. plkst. 2.00 Tautas sēru 
dienas dievk. ar dievg. Trīsvie nī-
bas bazn. (35 Furman Str.) Ske -
nektedijā. Prāv. O. Sniedze, ērģ. 
D. Vitušinska-Baltazara. Dz. grām. 
Pēc dievk. groziņu azaids. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 17. jūn. 
plkst. 10.00 1941. g. 14. jūn. aiz-
vesto piemiņas dievk. Plkst. 12.00 
LELCHE ārkārtas pilnsapulce 
mazajā zālē. 1. jūl. dievk, ar 
dievg.; pēc dievk. jūnija jubilāru 
sveikšana.

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): dr. priekšn. V. Bachmute, 
tālr. 860-644-3268.

Mūžībā aizgājis

ANSIS RUICIS
Dzimis 1945. gada 22. februārī Dancigā, Vācijā,

miris 2012. gada 18. aprīlī Bostonā, MA

Mūžībā aizgājis

GUNĀRS CIMBULIS
Dzimis 1925. gada 7. septembrī Ogrē, Latvijā,

miris 2012. gada 24. maijā Ņujorkā, ASV

Dieva mierā aizgājusi

LUDMILA DRESKA,
dzimusi FREIMANIS

Dzimusi 1916. gada 5. jūlijā Dobelē, Latvijā,
mirusi 2012. gada 26. maijā Finiks (Phoenix), Arizona

Dieva mierā aizgājusi

LIJA STĪPNIECE,
dzim. PĀVULS

Dzimusi 1930. gada 18. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 3. maijā Kanberā, Austrālijā

Viņu piemin
RŪTA UN ZIGRĪDA

Par viņu sēro 
SIEVA GUNTA, DĒLS JURIS AR SIEVU CHRISTINE

Pēc viņas sēro
DĒLS ALVIS, VEDEKLA SERILA (CHERYL)

MAZBĒRNI ALEKSANDRA, METJŪ, DŽOZEFS, OVENS, DŽENISA UN MAIKLS

TAVS ĢINTS, RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, AUSTRĀLIJĀ UN AMERIKĀ 
Līdz tiksimies...
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Mūžībā aizgājis mūsu sirsnīgais jaunības draugs un teātŗa skolas biedrs

KĀRLIS ĶUZULIS
Dzimis 1923. gada 30. maijā Smiltenes pagasta „Pūcēs”,

miris 2012. gada 15. aprīlī Rockvillē, Merilandē

OLĢERTS DĪĶIS
Dzimis 1919. gada 26. janvārī Rēzeknē,
miris 2012. gada 29. aprīlī Athens, Ohio

Pēc ilgas un grūtas slimošanas
Dieva mierā aizgājis

JĀNIS E. BALODIS
Dzimis 1921. gada 12. februārī Cēsu raj.,

miris 2012. gada 5. maijā Omahā, Ne

Mūžībā aizgājis mans mīļais onkulis un krusttēvs

JĀNIS POŅEMECKIS
Dzimis 1929. gada 12. maijā Vecpilī, Liepājas rajonā, Latvijā,

miris 2012. gada 4. aprīlī Grand Rapids, Michigan

Mīļā piemiņā paturot
RŪTA SAULGOZE PETRIČEKA AR ĢIMENI

Mīļā piemiņā viņu paturēs
BĒRNI ILZE, DACE, MĀRTIŅŠ, JĀNIS AR ĢIMENĒM

MAZBĒRNI PHILIP, LAUREN, MICHAEL, BENJAMIN GREGORY AR ĢIMENĒM
MAZMAZBĒRNI MĀRA, TOMS

MĀSĪCA LATVIJĀ ZINAIDA MEŽAPUĶE
RADI ASV UN LATVIJĀ

Mīļā piemiņā paturēs
SIEVA AINA, MEITAS LIGITA UN INGRIDA AR VĪRIEM

MAZDĒLS JACOB, SIEVAS MĀSA VALTRAUTA AR VĪRU PĒTERI SIMSONU,
RADI UN DRAUGI TUVUMĀ UN TĀLUMĀ

Par viņu sēro
KRUSTMEITA INDRA SANFORD AR ĢIMENI AMERIKĀ UN

MĀSĪCA ĀRIJA GACIA AR ĢIMENI LATVIJĀ

Lielo cīņu esmu izcīnījis,
Skrējienu noskrējis,
Ticību turējis.

Kurp eju, ko vien daru,
Man pastāvīgi šķiet:
Ar klusu palmas zaru
Mans Tēvs man blakus iet.

Fr. Bārda

Saldu dusu...

Kad dzīves ceļu staigāju,
Tu, Kungs, man līdzi gāji.
Kad tālāk iet vairs nespēju,
Tad mani stiprināji.

Mūžībā aizgājis pēc grūtas slimības
mans dzīves draugs un Ivara tēvs

JURIS STRAUTIŅŠ
Dzimis 1933. gada 16. jūlijā,

miris 2012. gada 18. maijā Durham, PA

Dieva mierā aizgāja mūsu draugs

VILNIS GAGAINIS
Dzimis 1941. gada 30. jūnijā Alūksnē,

miris 2012. gada 4. maijā Naperville, IL

Mūsu mīļā 45.c. filistre

ZAIGA
PETROVSKIS,

dzim. STĀRĶIS
Dzimusi 1937.gada 22. novembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2012. gada 3. martā Grand Rapidos, MI, ASV

Sēro un piemin
MAIJA UN IVARS

Viņu vienmēr atcerēsies
DAINIS UN RUTH ZELENKO
PĒTERIS UN IRENE STRODS

BRUNO UN KAIA RENSS
JURIS UN KATE RIEKSTIŅŠ

MAIJA ZAIMIŅŠ

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Zigfrids Bruno Blums, age 85, 
passed away in Wilmington, 
Delaware on September 15, 2011 
after a six year battle with cancer. 
He was born on April 25, 1926 in 
Riga, Latvia. After completing 
high school, he served in the 
Latvian military until 1945 when 
he was interned in a British POW 
camp in Germany. Since he was 
fluent in six languages, he work-
ed as an interpreter and was 
eventually released with com-
mendation on his excellent per-
formance.

Zigfrids B. Blums
Zigfrids came to the United 

States and worked as Corporate 
Translator and Interpreter for 
the Hercules Chemical company 
in Wilmington, Delaware from 
August, 1953 until he retired on 
July 1, 1989. A memorial service 
was held on September 28, 
2011.

Additional information can be 
obtained by contacting J. Nor -
man Cahill, 614 Loveville Road, 
Unit E2H, Hockessin, Delaware, 
19707, USA. Phone: 302-239-
0553.

Ņem mūsu mīlestību
Sev zvaigžņu ceļā līdz.
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S P O R T S
Šķēpi lido aiz
80 metriem

Igaunijā, Tartu, slavenā igauņu 
šķēpa metēja Gustava Sules pie -
miņas sacensībās, kas  norisinājās 
48. reizi, piedalījās arī vairāki 
Latvijas vieglatlēti. Četri izcīnīja 
pirmo vietu. Visspožāko uzvaru 
izcīnīja mūsu junioru pasaules 
rekordists Zigismunds Sirmais. 
Sacensības šķēpa mešanā viņš 
sāka pieticīgi – 75,67 m, tad 
sekoja „nullīte” un 71,01 m. Vēl 
pēc diviem neieskaitītiem metie-
niem pats pēdējais bija vienkārši 
lielisks – 84,06 m – devītais la  -
bākais rezultāts pasaulē šosezon. 
Zigismunds ir pirmais latviešu 
šķēpraidis, kuŗš šogad jau iz   pil-
dījis olimpisko A normatīvu.

***
Latvijas šķēpmetējs Vadims 

Va  siļevskis Dimanta līgas posmā 
ASV pilsētā Jūdžinā izcīnīja uz -
varu un sasniedza savu sezonas 
labāko rezultātu, šķēpu raidot 
84,65 m tālu. Tas ir jauns sa -
censību rekords.

Tāllēkšanā Ineta Radēviča iz  -
cīnīja piekto vietu, labākajā mē  -
ģinājumā aizlecot 6,64 m. Uzva-
rētājai Sārai Proktorei Ineta 
zaudēja 20 cm.

***
Latvijas gaŗo distanču un mara-

tonu skrējēja Jeļena Prokopčuka  
izcīnīja otro vietu 5000 m skrē-
jienā Austrijas galvaspilsētā Vīnē. 
Viņas rezultāts –15 minūtes, 47,3 
sekundes. par 17 sekundēm atpa-
liekot no uzvaru izcīnījušās por-
tugālietes Anas Dulčes Fēliksas.

Sanita Pušpure 
palīdz Īrijai

Šveices pilsētā Lucernā risi-
nājās Londonas Olimpisko spēļu 
kvalifikācijas turnīrs airēšanā. 
Šajās sacensībās par pēdējām ce  -
ļazīmēm uz četrgades svarīgāko 
notikumu cīnījās arī Īrijas airē-
šanas izlase, kuŗas sastāvā ir arī 
latviete Sanita Pušpure. Airējot 
vieniniekā, Sanita pusfinālā fi  -
nišēja trešajā vietā un iekļuva 
finālā. Izšķirīgajā braucienā Puš-
pure finiša līniju šķērsoja ceturtā 
un tādējādi nopelnīja ceļazīmi uz 
Londonas Olimpiskajām spēlēm. 
Tas šobrīd ir lielākais Īrijas 
latviešu sportistu sasniegums.

dai. Līdz ar to Latviju olimpiskajās 
spēlēs nepārstāvēs neviens airētājs.
Rīgas velomaratonā

Rīgas starptautiskajā veloma-
ratonā dažāda gaŗuma trasēs 
startēja dalībnieki no vairāk nekā 
50 vienībām. Profesionālie riteņ-
braucēji cīnījās par uzvaru Rīgas 
Grand Prix 191 km gaŗajā trasē. 
Šīs sacīkstes ir iekļautas Starp-
tautiskās Riteņbraukšanas savie-
nības (UCI) sacensību kalendārā, 
un to laureātiem tiek piešķirti 
UCI punkti un naudas balvas. 
Uzvarēja latviešu riteņbraucējs 
Andžs Flaksis. Viņš saņēma 
balvu arī kā labākais jaunais 
braucējs. Otro un trešo vietu 
ieņēma Igaunijas pārstāvji.

Baltijas kauss – 
Latvijas futbolistiem

Baltijas kausa izcīņa futbolā  
pirmoreiz notika vēl 1928. gadā 
un tas ir viens no vecākajiem ko -
mandu turnīriem Eiropā. Pašlaik 
sacensības notiek reizi divos ga -
dos. Iepriekšējā turnīrā 2010. ga   dā 
Kauņā uzvarēja Lietuvas valsts-
vie nība, Latvija ieņēma otro vietu.

Šogad turnīrā Igaunijas pilsētā 
Veru piedalījās arī Somijas vie -
nība.  Latvijas futbolisti pirmajā 
spēlē pārliecinoši ar 5:0 (3:0) pār-
 spēja Lietuvas vienību. Piecus 
vārtus vienā spēlē Latvijas izlase 
guva pirmo reizi kopš neatkarības 
atjaunošanas. Kopumā pēdējo 
reizi tas valstsvienībai izdevās 
1937. gadā, kad Kauņā ar 5:1 tika 
uzvarēta tieši Lietuvas izlase.

punktiem piecās cīņās seko Slo -
vakija. Ru   mānija sešās spēlēs ir as  -
toņi, Kazachstānai – divi pun  kti. 
Lat vijas iz   lase piecās spēlēs pie pun   -

ktiem vēl nav tikusi.
Armrestlings

Eiropas meistar sa  -
cīkstēs armrest lingā 
(roku divcīņā) Po  -
lijā, Gdaņskā, Lat   -
vijas sportisti iz  cī -
nīja trīs godalgas. 
Par Eiropas čem -
pionu cīņā ar kreiso 
roku svara katēgori-
jā līdz 90 kg kļuva 

Raimonds Antonovičs. Ar labo 
roku viņš ieguva 10. vietu. Dāmu 
konku rencē svara katē gorijā virs 
80 kg cīņā ar labo roku otro vietu 
izcīnīja Žanna Čingule,  ar kreiso 
– trešo vietu.

Trīs sportisti izcīnīja sesto vietu 
– junioriem Dāvids Šperliņš (līdz 
60kg) ar kreiso roku, Maksims 
Maksimovs (virs 80 kg) un Jānis 
Juchņēvičs starp invalidiem ar 
labo roku (līdz 90 kg).

Veterāniem Evita Vītoliņa (līdz 
60 kg) cīņā ar kreiso roku izcīnīja 
septīto, juniorēm Elīna Ivbule 
tādā pašā svara katēgorijā ar krei -
so roku – astoto vietu.
Plūdmales volejbols
Latvijas plūdmales volejbola 

pāŗi Mārtiņš Pļaviņš un Jānis 
Šmēdiņš, kā arī Aleksandrs 
Samoilovs un Ruslans Sorokins 
piedzīvoja zaudējumus Ei   ro -
pas meistarsacīkšu fināl posma 
astotdaļfināla spēlēs. Pļaviņš. 
Šmē  diņš zaudēja vāciešiem – 0:2, 
Samoilovs/Sorokins ar tādu pašu 
rezultātu – nīderlandiešiem. Abi 
Latvijas dueti meistarsacīkstes 
beidza devītajā vietā. Mūsu valsts 
volejbolistiem vēl ir cerības tikt 
iekļautiem Londonas Olimpisko 
spēļu dalībnieku sarakstā. 

BMX
Kopā ar olimpisko čempionu 

Māri Štrombergu un Eiropas 
čempionu Edžu Treimani Lat-
viju Londonas Olimpiskajās 
spēlēs BMX riteņbraukšanā 
pār  stāvēs arī Richards Veide. 
Viņš šī gada Eiropas meistarsa-
cīkšu kopvērtējumā palika otrā 
vietā, zaudējot vienīgi Trei ma-
nim.

Ar Starptautiskās riteņbrau-
cēju savienības (UCI) lēmumu 
ceļazīme uz Londonu piešķirta 
arī Sandrai Aleksejevai – kā 
vienīgajai Latvijas BMX brau-
cējai elitē no valsts, kuŗas pār-
stāvis ir pirmais olimpiskais 
čempions. Olimpiskās ceļazīmes 
ieguvušo valstu sarakstā visas 
16 vakances olimpiskajās spēlēs 
sieviešu sacensībām netika aiz-
pildītas. Brīvā vieta tika piešķir-
ta nākamajai labākajai UCI 
Nāciju rangā esošai valstij, kas 
vēl nebija kvalificējusies, un tā 
izrādījās Latvija. Aleksejeva, 
kura ir vienīgā Latvijas pārstāve 
elites klasē sievietēm, pasaules 
čempionātā bija sešpadsmitā, 
rangā viņa ieņem 38. vietu,  
Latvija sieviešu Nāciju rangā 
ieņem 21. vietu.

***
Olimpiskais čempions BMX 

riteņbraukšanā Māris Štrom-
bergs  izcīnīja otro vietu ASV 
meistarsacīkšu (USA BMX) 
pos ma Music City Nationals 
otrajās sacensībās. Štrombergu 
apsteidza tikai Denzels Šteins, 
trešo vietu izcīnīja Vestons 
Poups.

Modernā pieccīņa
Pēc  Starptautiskās Modernās 

pieccīņas federācijas (UIPM) 
sniegtās informācijas, Latvijas 
modernās pieccīņas sportists 
Deniss Čerkovskis kvalificējies 

Londonas Olimpiskajām spē-
lēm. Čerkovskis gan pasaules, 
gan olimpiskajā rangā ir 29. 
vietā.

No Latvijas Londonas Olim-
piadai kvalificējusies arī Jeļena 
Rubļevska. Pērnā gada Eiropas 
meistarsacīkstēs viņa izcīnīja 
sesto vietu. 

Laura Ikauniece – 
uz Londonu

Labas ziņas saņemtas no 
starptautiskajām vieglatlētu sa -
censībām Austrijā. Latvijas 
olim piešu saime papildināju-
sies ar vēl vienu sportisti. Lon-
donas Olimpisko spēļu (OS) 
normatīvu septiņcīņā izpildīja 
Laura Ikauniece. Pērn Eiropas 
junioru meistarsacīkstēs viņa 
izcīnīja 6063 punktus un bron-
zas medaļu. Līdz Olimpisko 
spēļu normatīvam pietrūka 
mazāk par simt punktiem. Šo 
„deficitu” izdevās labot tagad. 
Vislielāko papildinājumu pun -
ktu pūrā deva 800 m skrējiens, 
kuŗā tika sasniegts jauns per-
soniskais rekords (2:13,68). 
Līdz ar to 28 dalībnieču kon-
kurencē Laura ar iegūtajiem 
6282 punktiem izcīnīja 11. vietu 
un izpildīja OS A normatīvu. 
Londonā Ikauniece startēs kopā 
ar Aigu Grabusti, kas OS nor-
matīvu izpildīja pērn (6507).

DĀMU VOLEJBOLS
 ■ Minesotas  STARTS  ceļojošā  

balva labākajai volejbolistei fināl  -
spēlēs – Margai Galēns (Kala-
mazū LSK);

■ Dr. Irenes  Norgello ceļojošā  
balva labākajai finālspēļu grem-
dētājai – Larisai  Grīnvalds (Ka -
 lamazū LSK). (Par izcilu darbību 
uz un ārpus sporta laukuma  
ALA’s balvu  nepasniedza).

KUNGU VOLEJBOLS
■ Daugavas Vanagu  balva  par 

izcilu darbību uz un ārpus sporta 
laukuma – Jurim Bļodniekam 
(Ņudžersijas Kursa);

■ Valža Treimaņa balva labā ka-
jam volejbolistam finālspēlēs – 
Paulam Ejupam (Kalamazū LSK);

■ Ulža Holandera piemiņas  
bal   va  izcilākajam gremdētājam 
finālspēlēs – Markum Trencem 
(Toronto 1 AS);

■ Leo Veisa piemiņas balva spor  tis -
kākai vienībai finālspēlēs – Čikāgai.

KUNGU BASKETBOLS
■ Imanta Štāla piemiņas balva 

par izcilu darbību uz un ārpus 
sporta laukuma – Ādamam Ga -

Individuālās ceļojošās balvas un kausi
59. ASV finālspēlēs
(ALAs 15. atklātajās meistarsacīkstēs)
2012. gada 26./27. maijā Toronto, ON, Kanadā

luppo ( Ņujorkas Rakte);
■ LKA balva labākajam basket-

bolistam finālspēlēs – Justinam 
Ķimenim (Kanadas LSAK);

■ Mārtiņa Stulpiņa piemiņas 
balva sportiskākajai vienībai 
finālspēlēs –  Kalamazū LSK.

HOKEJS
■ ALAs Sporta nozares balva 

labākajam hokejistam finālspēlēs 
– Dāvim Kuksim (Toronto 1 VK);

LATVIJAS
CEĻOJOŠIE KAUSI

■ Dāmu volejbolā – Kalamazū 
LSK (3:0), 2. v . Kanadas LSAK);

■ Kungu volejbolā – Kalamazū 
LSK  (3:2),  2. v. Toronto 1 AS;

■ Kungu basketbolā ASV (ASV 
Latviešu Virsnieku apvienības 
dā   vinātā balva ltn. Visvalža Mel -
dera piemiņai) – Kanadas LSAK 
(74:58, 42:29), 2. v. Ņujorkas Rakte;

■ Hokejā – Dr. V. Nagobada 
dāvinātā balva – Toronto 1VK  
(8:5), 2.v. Toronto 2MM.

Speciālās balvas. Viļa Čikas Žur-
nālista balva par izcilu darbību 
sporta ziņu veicināšanā (netika 
pasniegta). 

***
MEISTARSACĪKŠU 

REZULTĀTI
Basketbols. Kanadas LSAK – 

Kalamazū LSK 54:52 (OT), 44:44, 
25:18. Veiksmīgākie punktu gu  -
vēji. LSAK: T. Lokmanis – 15, J. 
Houston un M. Šustikovs – pa 
10, J. Ķimens – 8; LSK: J. Keizers 
– 20, K. Grants un N. Keizers – 
pa 10, M. Grants – 9. Ņujorkas 
Rakte – Kalamazū LSK 44:32 
(18:16). Rakte : Ā. Galuppo – 17, 
M. Trautmanis – 10, Ed. Alcu -
lumbre – 9, P. Ejups – 8; LSK: J. 
Keizers – 13, M. Grants – 8, N. 
Keizers – 4, Ē. Krievs – 3. Rakte 
–LSAK 42:40 (21:17).  Rakte: M. 
Trautmanis – 15, Ā. Galuppo – 14, 
Ed. Alculumbre – 11; LSAK: T. 
Lokmanis – 11, J. Ķimens – 10, P. 
Siksna – 6. FINĀLS.  Kanadas 
LSAK – Ņujorkas Rakte 74:58 
(42:29. LSAK: J. Ķimens – 28, T. 
Lokmanis – 19, J. Houston – 11, 
N. Dunn, R. Ķimens un P. Siksna 
– pa 4; Rakte: Ā. Galuppo – 31, 
Ed. Alculumbre – 13, A. Traut-
manis – 5, A. Ābeltiņš – 4.

Dāmu finālbrauciena fināls. 
Ceturtā – Sanita Pušpure

Laura Ikauniece

Izcilā airētāja Pušpure Latviju  
nav aizmirsusi. Sanita mācījās 
Murjāņu Sporta ģimnazijā. Viņa 
ir pateicīga trenerēm Elitai Krū -
miņai un Benitai Ceriņai par 
airēšanas meistarības apgūšanu. 

Airētāja pārstāvēja Latviju vēl 
U-23 līmenī, 2006. gadā viņa ar 
vīru pārcēlās uz Īriju. 2009. un 
2010. gadā Pušpure uzvarējusi 
šīs valsts meistarsacīkstēs.

Latvijas pārairu divniekam Lau  -
rim Šīrem un Dairim Adamaitim 
neizdevās kvalificēties Olim pia-

Rīgas velomaratona dalībnieki 
trasē pavadīja aptuveni 4,5 stundas

Somijas izlase ar 2:1 (2:1) pie -
veica igauņus un finālā spēlēja ar  
Latvijas vienību. Spēles pamat-
laiks un papildus laiks beidzās 
neizšķirti – 1:1 (0:0). 11 m sitienu 

serijā veiksmīgāki 
bija Latvijas fut-
bolisti un uzva rēja 
ar 2:1 un izcīnīja 
Baltijas kausu.

***
Latvijas futbola iz -

lase Austrijas pilsētā 
Klāgenfurtē pār-
bau  des spēlē ar 0:1 
(0:0) zaudēja vienai 

no 2012. gada Eiro pas meistar-
sacīkšu finālturnīra rīkotāj val-
stīm – Po  lijai. Poļiem vienīgos 
vārtus  81.minūtē guva  Sobiehs.

***
Latvijas U-21 futbola izlase  

2013. gada Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīra spēlē iz  brau -
kumā ar 0:3 (0:1) zaudēja Fran-
cijas vienībai. Mūsu futbolisti kva  -
lifikācijas turnīrā ie  lo  zēti  apakš-
grupā kopā ar Fran cijas, Slova ki-
jas, Rumānijas un Kazachstānas 
vienību. Grupas kopvērtējuma 
pirmo vietu ar 18 punktiem sešās 
spēlēs ieņem Francija, ar devi ņiem 

P. Karlsons


