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Kad Ņu   džer  -
sijas pamat-
skolas absol-
venti iz   lai du-
mā klausījās 
daudzās ap -
sveikumu ru  -
nas, tajās at  -
kārtojās viena 
doma: „Jums 
ir izvēle, jo jūs 
varat.” Ap   svei-
cēji uzsvēra 
to, ka ar lat vie-
šu pamat sko-
las absol vēša-
nu jau  nieši ir 
pie  rā dījuši zi  -
nāmu spēju 
un zi   nā  šanu 
līmeni. Turp-
māk vi   ņiem 
pavēr sies ie  -
spē jas iz  vēlē-
ties dzī  ves ce  -
ļus, kas pieejami tiem, kas prot 
latviski runāt, lasīt un rakstīt, 
kas pazīst savas tautas vēsturi 
un ģeografiju un kam ir bijusi 
iespēja dziedāt tautasdziesmas 
un dejot tautasdejas. Absol-
ventiem šīs spējas ir, un tāpēc 
viņi varēs izvēlēties. jo viņi var, 
nevis tāpēc, ka tiem kāds liek.

Šopavasar Ņudžersijas pa  mat-
skolu absolvēja viena no lie -
lākām klasēm skolas 60 gadu 
vēsturē: Mikus Bērziņš, Sofija 
Gallo, Kārlis Kancāns, Dāvids 
Rozītis, Andrejs Rumpēters, 
Aleksandra Sīpola, Laura Spa -
nier, Nils Veidis un Liāna Van 

ABSOLVENTI, IR JŪSU IZVĒLE!

Sant. Daži mācījušies skolā kopš 
pirmskolas, citi piebiedrojušies 
klasei vēlāk.

Skolas gada svinīgais nobei-
gums sākās ar skolas karoga ie  -
nešanu. Pēc svētbrīža, ko vadīja 
māc. Saivars, pārzine Linda 
Zālīte sveica visus, kas bija ie  -
radušies un aicināja nodziedāt 
Latvijas himnu. Galveno ap -
sveikuma runu teica vēstures 
skolotājs Mārtiņš Putenis. Viņa 
aizraušanās ir vēsture, tāpēc 
skolotājs uzdeva absolventiem 
ar vēsturi saistītu jautājumu. Īsi 
atsaucot atmiņā dažādu gudru 
vīru uzskatus par to, kādas iz  -

vēles latviešiem varēja būt 1918. 
gada otrā pusē, skolotājs uzdeva 
absolventiem izvēlēties, kurš 
ceļš bija vislabākais. Kaut visi 
likās pievilcīgi, tas kuŗu ieteica 
Jānis, bija ceļš, kas vēsturē īste-
nojās un noveda pie Latvijas 
neatkarības. Domu grauds šai 
vingrinājumā bija jau pieminētā 
izvēle. Ja ir zināšanas, tad var 
gudri izvērtēt un izvēlēties. Ab  -
solventiem ir zināšanas, ko Ņu -
 džersijas pamatskola tiem palī-
dzējusi iegūt, un nu ir laiks 
katram izvēlēties, kad, kur un 
kā tās pielietot.

Sekoja absolvēšanas apliecību 

Priekšā sēž no kreisās: Lāra Šteinblūma, Katrīna Pelda, Elza 
Pelda; stāv: Aleks Pelds, Ēriks Pelds, Laila Pelda, Elija (Elijah) 
Pelds, Mārtiņš Šteinblūms, dibinātāja un vadītāja Andra Pelda, 

Anna Pelda

pasniegšana. Jauniešus apsveica 
pārzine Linda Zālīte un klases 
audzinātāja Jana Tetere kā arī 
dažādi draudzes un vietējās lat -
viešu sabiedrības pārstāvji. Pa  -
gājušā gada 18. novembrī skolas 
labvēlis V. Dzeņa kungs pieteica 
$1000 balvu vislabākajam 8. kla -
ses skolēnam, izvērtēšanu at  -
stājot skolas vadības ziņā. Pēc 
nopietnas galvas lauzīšanas, at  -
zīmju, centības un vispārējas 
attieksmes iz   vēr tēšanas balvu 
šo   gad piešķīra Lau rai Spanier.

Pēc klases au  dzinātājas Janas 
Teteres uzrunas vairāki absol-
venti turpināja tra  dīciju pie sko-

las karoga kāta 
pie  spraust savas 
kla  ses izdomātu 
un rotkales da  ri-
nātu nozīmīti, 
tādu pašu katrs 
arī sa   ņēma pie -
miņai. Absol ven-
ti paši arī pateicās 
da  žādiem cilvē-
kiem, kas palī-
dzējuši vi  ņiem 
nokļūt līdz šai 
dienai, tai skaitā 
arī vecā  kiem, vec-
ve cā kiem un sko  -
lotājām. Vecāku 
pār stāve, Sarma 
Dindzāne ap  svei-
kumā minēja arī 
to, ka jau  niešiem 
ir iespēja izvē lē-
ties, kā viņi turp-
māk kops un at -
tīstīs savu lat vie-

tību. Klase atvadījās no skolas, 
dejojot tautasdeju „Sēju vēju.” 

Šis sarīkojums reizē bija arī 
visas skolas mācību gada bei-
gas. Katra klase stājās vecāku 
un viesu priekšā, kamēr klases 
audzinātāja īsumā pastāstīja par 
to, ko klase šajā gadā mācījusies 
un panākusi. Skolēniem pasnie-
dza grāmatu veltes un liecības. 
Visi kopā vēl nodziedāja tautas-
dziesmu „Daugaviņa lielījās.” 
Sarīkojums beidzās ar svinīgu 
skolas karoga nodošanu nāka-
mai klasei.

Teksts: K. Putene
Foto: Edgars Zālīte

 Pagājuši vairāk nekā 30 gadu, 
kopš Demoinā darbojās paš mā-
ju tautasdeju grupa. Ar prieku 
ziņojam, ka 15. janvārī nodi-
bināts bērnu tautasdeju ansam-
blis „Aijovas dārziņš”. Tā dibi-
nātāja un vadītāja ir enerģiskā 
Andra Pelda. Andra aprīlī gai-
dīja ģimenes pieaugumu, bet ar 
dzīvesbiedra Edmunda palī-
dzību viņa ātri iemācīja maza-
jiem dejotājiem pareizos deju 
soļus.

„Aijovas Dārziņā” dejo četri 
pāŗi bērnu, kuŗu vecums ir no 
pieci līdz vienpadsmit  gadiem, 
reizēm viņiem piebiedrojās vis -
jaunākā, Anniņa Pelda, kam ir 
tikai četri gadiņi.

Pirmo reizi jaundibinātais 
tautasdeju ansamblis dejoja 
Aijovas latviešu biedrības Jāņu 

„Aijovas Dārziņa” debija
ielīgošanas sarīkojumā 16. jū  -
nijā. Jauniņos dejotājus ar sa  -
jūsmu un skaļiem aplausiem 
uzņēma no tuvienes un tālienes 
lielā pulkā sanākušie skatītāji. 
Gandrīz bez kļūdām deju grupa 
nodejoja šogad Dziesmu svētkos 
Milvokos paredzēto bērnu deju 
programmu. Arī iesācējiem grū  ti 
iemācāmais polkas solītis tikai 
dažiem ik pa laikam samisējās. 
Pat mazā Anniņa dūšīgi „leca 
tiem citiem līdzi”.

Mazā latviešu saimīte Demoi-
nā lepojas ar jaunajiem dejo -
tājiem un novēl viņiem veiksmi 

un dievpalīgu Dziesmu svētkos 
Milvokos. 

Pēc programmas dejotāji pie -
dāvāja jāņabērniem vecāku sa -
gatavoto mielastu. Sarīkojums 
turpinājās ar Jāņu dienas ielī-
gošanu, dziedot Jāņu dziesmas 
un apdziedoties. Netrūka arī 
jāņusiera un saldā miestiņa, ko 
dalīja Jāņa māte Līga Briede un 
Jāņa tēvs Jānis Kursītis. Debesis 
pēc lietus gāzēm visas dienas 
gaŗumā noskaidrojās, iedegts 
bija arī Jāņu ugunskurs, ap kuŗu 
vēl ilgi līksmojās jāņabērni. 

Imants Kalniņš

Absolventi ar skolotājām. Pirmajā rindā no kreisās: Nils Veidis, Andrejs Rumpēters, Laura Spanier, Aleksandra Sīpola, Liāna Van Sant, 
Sofija Gallo, Kārlis Kancāns, Mikus Bērziņš un Dāvids Rozītis
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20122012

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

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,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $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).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

LAIKU varat pasūtināt arī Rīgas redakcijā 
Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš tikās ar folkloras grupu 
vadītājiem

1. BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA

MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ;

2. MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;

3. MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;

4. MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA, ROBEŽU ATJAUNOŠANA;

6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;

7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA

ASV- Ivars A.Petrovskis 

504 Grand Avenue N.E. 

Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 

Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005

Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356

Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

No 5. līdz 9. jūlijam Rīgā un 
daudzviet Vidzemē norisinājās 
25. Starptautiskais folkloras fes-
tivāls Baltica 2012. Šis festivāls 
jau tradicionāli ik gadu notiek 
citā Baltijas valstī. Šogad svētku 
dalībnieku vidū bija dziedātāji, 
dejotāji un tautas mūziķi no 
daudzām valstīm – Lietuvas, 
Igaunijas, Zviedrijas, ASV, Bul-
gārijas, Izraēlas, Italijas, Fran-
cijas, Ukrainas un Lielbritani-
jas. Festivālā piedalījās arī 173 
Latvijas etnografiskie ansambļi 
un kopas, svētkus kuplināja  
Latvijas stāstnieki un lietiskās 
mākslas meistari. Taču īpaši 
mīļi tika sveiktas  latviešu folk-
loras kopas no ārzemēm – „Sid-
rabavots” un „Teiksma” no ASV,  
„Dūdalnieki” no Lielbritanijas, 
„Daina” no Omskas Krievijā un 
„Dzērves”no Luksemburgas.

Visu tautas tradiciju kopēju 
prasme tika demonstrēta gan 
Rīgā, gan ārpus galvaspilsētas – 
Ikšķilē, Ķekavā, Turaidā, Si   gul-
dā, Barkavā, Cesvainē, Ērgļos, 
Koknesē, Ļaudonā un Madonā. 
Ar dziesmām un tautas melo-
dijām visu paaudžu tautas ga  -
ramantu kopēji un glabātāji 
apliecināja piederību pie savas 
tautas saknēm, jo tas dažādu 
tautu pārstāvjiem ļauj atplaukt 
krāšņā daudzveidībā.

Latviju pieskandina Baltica 2012
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No 14. līdz 23. jūlijam Siguldas 
mākslu skolā „Baltais flīģelis” 
norisināsies X Starptautiskie 
latviešu jauno mūziķu meistar-
kursi, kuŗos aktīvi darbosies 
100 mūzikas vidusskolu au  -
dzēk ņi un mūzikas augstskolu 
studenti, mūzikas izglītības 
iestāžu jaunie skolotāji un citi 
interesenti no Latvijas un ār  -
zemēm izcilu latviešu un ār  -
zemju mūziķu un paidagogu 
vadībā. Meistarkursos dalīb-
nie ki un paidagogi pārstāvēs 
desmit valstis – ASV, Austrāliju, 
Franciju, Grieķiju, Japānu, Ka  -
nadu, Latviju, Meksiku, Šveici 
un Vāciju. Meistarkursu galve-
nais mērķis ir Latvijas un citu 
valstu latviešu jauno mūziķu 
profesionālās meistarības piln-
veide.

X Starptautiskos latviešu jau -
no mūziķu meistarkursus rīko 
darba grupa, kuŗā ir darbinieki 
no Jāzepa Vītola Latvijas Mū  -
zikas akadēmijas, Latvijas Kom -
ponistu savienības, Rīgas Pai -
dagoģijas un izglītības vadī-
bas augstskolas, Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. Mūzikas skolas un Si  -
guldas mākslu skolas „Baltais 
flīģelis”. 

Meistarkursu vadītāji: Dr. In  -
grīda Gutberga un Normunds 
Vīksne, mākslinieciskā vadītāja 
– Dace Aperāne, koordinātore 
– Signe Ruduka, administrātors 
– Guntars Zvejnieks. Nozaru 
vadītāji: Normunds Vīksne (at  -
skaņotājmāksla), Gundega Šmi  te 
(kompozicija, mūzikas teorija), 
Inese Lūsiņa (mūzikas teorija, 
laikraksts Diena, Aurika Gulbe 
un Gunta Melbārde (mūzikas 
paidagoģija).

Meistarkursu temats ir „Jau -
nas dimensijas mūzikā”. Šajos 
meistarkursos īpaša uzmanība 
tiks pievērsta dažādiem „jauno 
dimensiju” – vizuāliem, skatu-
viskiem, mūzikas technoloģi -
jas, stilu krustojumu un citiem 
elementiem mūzikā. Koncertos 
meistarkursu dalībniekiem būs 
iespēja gūtās zināšanas pielietot 
radošā darbībā, kā arī par tām 
un koncertiem rakstīt rakstus 
meistarkursu avīzei. Avīzes re  -
daktors būs latviešu jauno mū -
ziķu meistarkursu idejas autors 
– Mārtiņš Štauvers no Kanadas. 
Meistarkursu laikā Vir2ual Cage 
viesu ansamblis no ASV –bari-
tons Pauls Berkolds, mecosop-
rāns Džakelīna Bobaka, Marks 
Bobaks (elektronika) izveidos 
dalībnieku ansambli un kopā 
iestudēs un izrādīs fragmentus 
no Džona Keidža „Dziesmu 
grāmatu” (Songbooks) cikla. 
Mēt ropolītēna operas asistente 
Anna Etsuko Tsuri būs režisore 
Keidža un citiem koncertuz-
vedumiem Siguldā un Rīgā (25. 
jūlijā Spīķeru koncertzālē). 
Meistarkursu koncertos būs 
iespēja noklausīties mūsdienu 
latviešu un citu komponistu 
skaņdarbus dažādiem un ne  -
tradicionāliem kameransam-
bļiem, kā arī kamerorķestrim 
diriģenta Normunda Dreģa 
vadībā un kamerkorim diri-
ģen tu Jāņa Baltiņa un Anitas 
Kuprisas vadībā. Koncertos būs 
arī pirmatskaņojumi, piemē-

X Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi
„Jaunas dimensijas mūzikā” 
X Starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem – 10 gadu jubileja!

ram, Vestarda Šimkus „Melnais 
čarlstons”, Džona Keidža „So  -
nātes un interlūdijas preparē-
tām klavierēm” un Filipa Glāsa 
skaņdarbi no opusa „Četras 
daļas divām klavierēm”. 

„Jauno dimensiju” aspektus 
atklās ievērojamu lektoru un 
mākslinieku meistarkursu lek-
cijas, instrumentālās un vokālās 
meistarklases, kompozicijas, 
mūzikas teorijas un pai dago-
ģiski-metodiskie semināri, kā 
arī mūzikas studentu, meistar-
klašu vadītāju un viesu koncerti:

13. jūlijā plkst. 7.00 pasaules 
latviešu mākslinieku kamer-
mūzikas koncerts „Satikšanās 
mūzikā” Rīgas latviešu biedrības 
nama Zelta zālē: www.rlb.lv

14. jūlijā plkst. 5.00 meis-
tarkursu atklāšanas koncerts 
Siguldas koncertzālē „Baltais 
flīģelis”, piedalīsies baritons 
Pauls Berkolds (ASV), vijol-
nieks Gunārs Larsens (Šveice), 
Dimitrijs Maronidis (elektroni-
ka, Grieķija), pianiste Lauma 
Skride (Vācija), pianiste Gun-
dega Šmite, pianisti Antra un 
Normunds Vīksnes. 

15. jūlijā plkst. 11.00 meistar-
kursu vadītāju koncerts Sigul-
das pils dārzā; piedalīsies: vijol-
nieks Dzintars Beitāns, čellists 
Jānis Laurs (Austrālija), vijol-
nieks Gunārs Larsens, baritons 
Naidžels Smits (Francija), pia-
nisti Antra un Normunds Vīk-
snes, koncertmeistars Pēteris 
Plakidis. 

15. jūlijā plkst. 3.00 meis-
tarkursu jubilejas koncerts un 
mūzikas nometņu grāmatas 
at vēršana. Piedalīsies iepriek-
šē jo mūzikas nometņu-meistar-
kursu dalībnieki (1990-2010): 
kontrabasiste Aija Beitika, kon-
trabasists Oskars Bokanovs, 
pianiste Sabīne Branta, vijol-
niece Marta Jagmane, pianists 
Juris Kalnciems, kontrabasists 
Jurģis Klotiņš, čelliste Inese 
Nelsone, čellists Valters Pūce, 
pianists Markuss Selga-Timpers, 
pianiste Solveiga Selga-Timpere, 
altvijolniece Linda Skride Zon -
dervana, kontrabasists Vik  tors 
Stankevičs, soprāns Inga Šļu-
bovska, čelliste Inga Sunepa, 
pianiste Diāna Zandberga. 
Koncertmeistari: Artūrs Cin gu-
jevs, Agnese Egliņa, Lauma 
Skride, Juris Žvikovs; dejotāji: 
Ilona Robeža un Aigars Stirna; 
grāmatas autore mūzikoloģe 
Ligita Ašme, mūzikas apgāda 
Musica Baltica vadītāja Solvita 
Sējāne un mūzikoloģe Anda 
Beitāne. 

16. jūlijā plkst. 7.00 meis-
tarkursu vadītāju koncerts Si -
guldas koncertzālē „Baltais flī -
ģelis”, piedalīsies: flautiste Dace 
Bičkovska, mecosoprāns Antra 
Jankava, flautists Andis Kluč-
nieks, čellists Jānis Laurs, vijol-
niece Rasma Lielmane, altiste 
Andra Dārziņa, pianists Ves -
tards Šimkus, flautiste Ilze Ur  -
bāne, pianists Juris Žvikovs, 
dejotāja Vija Vētra, pianisti 
Antra un Normunds Vīksnes, 
marimbists Richards Zaļupe. 
Koncertmeistari: Pēteris Pla  -
kidis, Lauma Skride, Ventis 
Zilberts. 

17. jūlijā plkst. 7.00 meistar-
kursu vadītāju un viesu kon-
certs klarnetista Sigurda Circe-
ņa piemiņai Siguldas koncert-
zā lē „Baltais flīģelis”, piedalī-
sies: vijolnieks Dzintars Beitāns, 
flautiste Dace Bičkovska, altiste 
Ināra Brīnuma, klarnetists 
Mārtiņš Circenis, altiste Andra 
Dārziņa, klarnetists Mārcis 
Kūlis, vijolnieks Gunārs Larsens, 
čellists Jānis Laurs, flautiste 
Ilona Meija, baritons Naidžels 
Smits, mežradznieks Artūrs 
Šults, obojists Egils Upatnieks, 
flautiste Ilze Urbāne. Koncert-
meistari: Agnese Egliņa, Pēteris 
Plakidis, Lauma Skride, Natālija 
Zandmane, Ventis Zilberts.

18. jūlijā plkst. 7.00 „Bez ta-
lantu vakars” Siguldas koncert-
zālē „Baltais flīģelis”.

19. jūlijā plkst. 2.00 bērnu 
kameransambļu koncerts Si  -
guldas koncertzālē „Baltais 
flīģelis”. 

19. jūlijā plkst. 7.00 meis-
tarkursu dalībnieku koncerts 
Siguldas koncertzālē „Baltais 
flīģelis”. 

20. jūlijā plkst. 7.00 meis-
tarkursu dalībnieku koncerts 
Siguldas koncertzālē „Baltais 
flīģelis”; džeza koncerta daļā 
piedalīsies Džaneta Lavsone, 
Ritvars Garoza, Oskars Pet-
rauskis.

21. jūlijā plkst. 7.00 meis-
tarkursu dalībnieku koncerts 
Siguldas koncertzālē „Baltais 
flīģelis”, piedalīsies Vir2ual Cage 
ansamblis – baritons Pauls Ber-
kolds, mecosoprāns Žakelīna 
Bobaka, Marks Bobaks (elek-
tronika), Anna Etsuko Tsuri 
(režija) un meistarkursu CAGE 
ansamblis.

22. jūlijā plkst. 11.00 meis-
tarkursu dalībnieku koncerts 
Siguldas pils dārzā.

22. jūlijā plkst. 11.00 garīgās 
mūzikas koncerts Siguldas ev. 
lut. baznīcā. 

22. jūlijā plkst. 4.00 meis tar-
kursu nobeiguma koncerts 
Siguldas koncertzālē „Baltais 
flīģelis”, piedalīsies meistarkur-
su kamerorķestris (diriģents 
Normunds Dreģis), meistar-
kursu koris (diriģenti Anita 
Kuprisa un Jānis Baltiņš), ka  -
meransambļi, solisti: vijolnieks 
Dzintars Beitāns, saksofōnists 
Artis Sīmanis, pianisti Antra un 
Normunds Vīksnes.

25. jūlijā plkst. 8.00 koncerts 
par godu Džona Keidža 100 
gadu jubilejai Spīķeru kon  cert-
zālē (www.latvijaskoncerti.lv); 
piedalīsies: pianiste Asija Ah  -
metžanova, vijolniece Justīne 
Kulakova, pianiste Lauma 
Skride, pianiste Diāna Zand-
berga, pianists Juris Žvikovs, 
Vir2ual Cage ansamblis – bari-
tons Pauls Berkolds, mecosop-
rāns Žakelīna Bobaka, Marks 
Bobaks (elektronika), Anna 
Etsuko Tsuri (režija) un meis-
tarkursu CAGE ansamblis.

Meistarkursu koncertu pie -
dāvājumu ir tik daudz, ka ik -
viens klausītājs atradīs sev ko 
piemērotu un interesantu. Ieeja 
uz visiem koncertiem (izņemot 
13. un 25. jūlijā) – brīva. In -
formācija par lekcijām un no -

risi: www.baltaisfligelis.lv/mu -
zika/meistarklases 

Administrātora Guntara 
Zvejnieka kontakttālruņi: 
67972546; kabatas: 29223302. 
e-pasts: guntars.zvejnieks@
gmail.com

Meistarkursu norises vieta: 
Siguldas mākslu skolā „Baltais 
flīģelis”, Šveices ielā 19, Siguldā.

Ļoti svarīgs meistarkursiem ir 
ārzemju latviešu organizāciju, 
fondu un labvēļu atbalsts. Vai -
rākas no 20 minētajām orga-
nizācijām bez pārtraukuma at  -
balstījušas mūzikas nometnes-
meistarkursus kopš pirmās mū -
zikas nometnes, kas 1985. gadā 
notika Kanadā! Jauno mūziķu 
un meistarkursu vadītāju vārdā 
sirsnīgi pateicos visiem ziedo-
tājiem! 

X Starptautisko latviešu jau -
no mūziķu meistarkursus at -
balsta: Amerikas latviešu ap -
vienības (ALA) Kultūras fonds, 
Amerikas latviešu koŗu apvie-
nība, Daugavas Vanagi ASV, 
vanadzes Ņujorkā, Ņujorkas 
Daugavas Vanagu apvienība, 
Ģenerāļa Goppera fonds, Klīv-
landes latviešu koncert ap vie-
nība, Latviešu jaunatnes Dzies-
mu svētku padome, Latviešu 
korporāciju „Tēvijas fonds”, 
Latviešu kultūras biedrība 
TILTS, Latviskā mantojuma 
fonds Bostonā, Latviešu ērģel-
nieku ģilde Amerikā (LEĢA), 
Latviešu ev. lut. baznīca Ame-
rikā (LELBA), Latviešu nacio-
nālās apvienības Kanadā Iz -
glītības un kultūras fonds 
(LNAK), Latviešu organizāciju 
apvienība Minesotā (LOAM), 
Knuta Lesiņa stipendiju fonds, 

Losandželosas latviešu koncert-
apvienība, Montrealas latviešu 
sabiedriskais centrs, Ņudžersijas 
latviešu biedrība, Ņujorkas ev. 
lut. draudzes Ziemeļu novada 
dāmu komiteja, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) 
Kultūras fonds. 

Goda labvēle Māra Dole, goda 
labvēlis Uga Grants, goda lab-
vēle Anita Kuprisa, goda labvē-
lis Jānis Laurs, goda labvēlis 
Dana Pauls Perna, goda labvēlis 
Andris Priedītis, labvēle Ruta 
Straumane, Brigitas Grīnvudas 
(Brigitta Greenwood) manto-
jums.

Latvijā meistarkursus dāsni 
atbalsta: Siguldas novada dome, 
Siguldas novada domes Izglī-
tības un kultūras komiteja, Si  -
guldas kultūras nams, Siguldas 
mākslu skola „Baltais flīģelis”, 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija, Rīgas Paidagoģijas 
un Izglītības vadības akadēmija, 
Latvijas Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, Latvijas Koncerti, Rīgas 
Latviešu biedrība, Rīgas Lat-
viešu biedrības Mūzikas komisi-
ja, Atbalsta fonds „Mūzicējam 
kopa ar draugiem”. 

Informātīvie atbalstītāji: In  -
terneta portāls „Mūzika Latvijā”, 
Latvijas Mūzikas informācijas 
centrs, Latvijas Komponistu 
savienība, žurnāls „Mūzikas 
Saule”, interneta portāls „Kul-
tura.lv”, laikraksts Diena, lai-
kraksts Laiks, Latvijas Radio 3 
„Klasika”, Latvijas Radio 1, „Si -
 guldas Avīze”, www.sigulda.lv, 
LR Kultūras ministrijas Kultūras 
un radošās industrijas izglītības 
nodaļa (KRIIN).

Dace Aperāne

Milvoku Plkv. O. Kalpaka 
latviešu skolā, kas dibināta 
1951. gadā, šopavasar beidzās 
61. mācību gads. Absolventu 
klase izdeva skolas žurnālu 
„Gudrā Pūce”.  Skolēni intervēja 
skolotājus, kā arī nosūtīja  
e-pasta vēstules bijušajiem sko-
las darbiniekiem ar lūgumu 
dalīties atmiņās par Plkv. O. 
Kalpaka skolu, ar domām par 
skolas nozīmi latviešu sabied-
rībā.  Milda Kalve Plkv. O. Kal-
paka skolā sāka mācīt 1955. 
gadā un strādāja 34 gadus. Viņa 
atcerējās, ka toreiz bija lielas 
rūpes par skolas nākotni, jo 
šķita, ka latviešus, tāpat kā citus 
iebraucējus, varētu ietekmēt 
asimilācija. Tomēr skolotāji ne  -
mitīgi gadu pēc gada turpināja 
strādāt. Tagad Plkv. O. Kalpaka 
skolā strādā vairāki bijušie sko-
las audzēkņi.

Pirmais uz lūgumu dalīties 
atmiņās par Plkv. O. Kalpaka 
skolu atsaucās profesors Valters 
Nollendorfs. Rakstā „Gudrai 
Pūcei” viņš pieminēja, ka 14 ga -
 du laikā ik sestdienu no Madi-
sonas uz Milvokiem vedot savus 
bērnus uz skolu un mācot Plkv. 
O. Kalpaka skolā, nobraucis 60 000 
jūdzes. Rakstot par savu pašrei-

„Gudrā Pūce”
aizceļoja uz Latviju

zējo dzīvi, prof. V. Nollendorfs 
atzīst: „Latvijas 50 gadu okupā-
cijas mūzejā jau 16 gadu es pa  -
vadu ne tikai karaļus un prezi-
dentus, bet ar lielāko prieku arī 
skolēnus – tādus pašus kā tos, 
kuŗi  mācījās Plkv. O. Kalpaka 
skolā.  Prieks par viņu spožajām 
acīm, entuziasmu mācīties. Viņi 
ir nākotne, Latvijas nākotne.”  
Prof. V. Nollendorfs nesen pie -
rādīja, cik patiesi ir šie viņa 
vārdi. Nesen viņam tika pazi-
ņots,  ka Plkv. O. Kalpaka skolas 
absolventi Oskars un Rolands 
Bērziņi, Kārlis Kalniņš un Kārlis 
Veidmans kopā ar citiem „Svei-
 ka, Latvija!” ceļotājiem 10. jū  -
nijā apmeklēs Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeju, un prof. V. 
Nollendorfs atbrauca no savām 
mājām Inčukalnā uz Rīgu, lai 
satiktos ar jauniešiem. Viņi pro  -
fesoram pasniedza žurnālu 
„Gudrā Pūce”. Tā „Gudrā Pūce” 
nonāca Rīgā, un Plkv. O. Kal  -
paka skolas absolventiem bija 
iespēja iepazīties ar prof. V. Nol  -
lendorfu, viņš ir autors dzejolim 
„Karogu nododot”, ko vienmēr 
deklamē absolventu klases au  -
dzēkņi, pasniedzot Lat vijas ka  -
rogu nākamai absolventu klasei.

M. S.
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Koris „Ogre“ ceļā uz dziesmu 
svētkiem Milvokos iepriecināja 
čikāgiešus ar koncertu „Skaista 
mana brāļu sēta“.

Koncerts notika 1. jūlijā Ci -
ānas Lielajā zālē un karstajā 
svētdie nas pēcpusdienā bija 
pulcinājis ap simt atsaucīgu 
klausītāju. Rīkotāji bija Ciānas 
draudzes un Čikāgas vīru koŗi, 
kuŗu dāmas rūpējas par koristu 
cienāšanu un labsajūtu. Ini-
ciātors un sarīko juma orga-
nizātors bija Armands Birkens.

Koris „Ogre“ dibināts 1972. 
ga   dā. No 1973. gada par koŗa 
galveno diriģentu strādā Jānis 
Zir nis, Jāzepa Vītola Latvijas 
Valsts Konservātorijas beidzējs, 
tagad šīs mācībiestādes eme-
ritēts profesors. Bijis virs  diri-
ģents četros Vispārējos Dziesmu 
svētkos. Ir diriģējis Latvijas 
Nacionālās ope  ras izrādes un 
ir diriģents vēl divos pašdarbī-
bas koŗos.

Koris „Ogre“ – rūpīgi salie-
dētas balsis. Visa grupa skan kā 
viens gan sievu, gan vīru balsīs. 
Pa   tī  kami bija, ka soprāns (seši 
pirmi soprāni), augstu un skaļi 
dziedot, nenomāca pārējās bal-
sis, kā tas dažkārt dzirdēts pat 
profesionāļu koŗos. Pāris vietās, 
dziedot spē  cīgus forte fortissi-
mo, daža tenora balss „izlēca“ 
un zaudēja virs toņus, kas padara 
balsi pievilcī gu. Desmit basi un 
baritoni dziedāja saliedēti, bet 
vietā dzir dētā doma, ka labs 
bass esot vismaz četrdes mit-
gadnieks, šeit ba  si vairumā bija 
vēl jaunības spēka gados…

Abrīnoju koncertmeistari 
Irīnu Michailovsku, kas dzie-
dā ja gan solo partijas, gan uz -
deva ar skaņu dakšiņu toni 
visām balsīm, pat notīs nepa-
skatoties, – apbrī no jama mūzi-
kālā atmiņa, jo koris dziedāja 
divdesmit četras dziesmas vis-
dažādākajos žanros. Arī tenora 
solists Matīss Palsāns, ievēroju, 

Koŗa „Ogre“ koncerts Čikāgā
visas dziesmas zināja no galvas, 
līdz šausmas – Emīļa Melngaiļa 
„Jāņuvakarā“, tik pa   zīstamā un 
daudz dziedātā dziesmā – viņa 
rokās uzreiz uz   radās nošu 
grāmata(?), bet, liekas, tas bija 
viņa īsais solo dzie  dājums, kas 
izraisīja šo neparasto satrauku-
mu, kā viņš pats to vēlāk 
apstiprināja.

Nāk prātā, piemeram, Viktora 
Baštika lī   dzīga satura dziesma, 
kur vārdos „Golgātas krusts“ 
saskanīgi akordi cildina šo 
kristietības simbolu. Pēterim 
Vaskam vārds „Golgāta“ skan 
tāpat, bet „krusts“ asās di   so -
nancēs. Krusts komponistam 
ir brutāls nāves moku smbols. 
Paula Dambja „Burvju lokā“, 

dziesmas „Sapņu tālumā“, „Se  -
natne“ un se   višķi pirmās daļas 
pēdējā dziesma „Lauztās prie-
des“ jau ne  varēja neiespaidot 
dziesmu mīļotājus, to vajadzēja 
atkārtot.

Kāpēc Latvijas koŗi, vieso-
joties pie latviešiem svešumā, 
neceļ galdā jaunās, nedzirdētās 
dziesmas no latviešu dziesmu 

Jā, diriģents Jānis Zirnis… 
kar stajā laikā tikai baltā kreklā 
virs gaišajām biksēm, kad vīri 
smaka smagajos vilnas tautiskos 
pelēkos svārkos un sievas gaŗo 
brunču tautastērpos. Bet viņš 
arī cītigi strādāja, dināmiski 
vadot koŗi visos iekritienos un 
niansēs – un koristi sekoja. Kas 
tas par darbu un disciplīnu! Ne 
velti klausītāji un skatitāji vel-
tī ja arvien vairāk atsaucības 
dziedātājiem un diri ģentam.

Koncerts iesākās ar program-
mā neparedzēto Lūcijas Garū-
tas „Mūsu Tēvs“. Pēteŗa Vaska 
„Gol gātas krusts“, laikmetīgās 
har mo nijās. Kā tās izpaudās? 

par kuŗu diriģents paskaidroja, 
ka tā veltīta Plostnieku pārim 
(Guntai un Jānim Filadelfijā), 
un šī koŗa dziedātājas, kom-
ponistes Agnetes Krilovas 
„Klusuma bērns“ – ne   dzirdētas, 
interesantas, jaunas harmonijas 
sajūsmināja. 

Sešas „klasiskās“, daudz dzir-
dētās dziesmas, protams, pub-
likai patika. Bet pēc „Klusuma 
bērna“ Jāzepa Mediņa dziesma 
„Vasaras vakars“, nevainojami 
no   dziedāta, nesaistīja, bija grū-
 ti pārslēgties. Pēteŗa Barisona 
„Lat vijā“ palīdzēja, tāpat Jāzepa 
Vītola „Upe un cilvēka dzīve“. 
Trīs ro   mantiķa Emīla Dārziņa 

bagātā pūra?
Lieki, likās, Latvijā tik parastie 

„pieteikumi“ pirms katras dzies-
mas. Tas varbūt palicis no pa  -
domju laikiem, kad nebija 
papīra un katrs rakstu galiņš 
bija jā   nodod cenzūras pār bau-
dei. To   mēr varēja arī redzēt, ka 
tas dod dziedātājiem nelielu 
atelpas brīdi padzerties, un 
tiem, kas nevar izlasīt program-
mu, ziņu par nā   kamo dziesmu. 
Pieteicēja bija Ligita Zadvinska.

Otrās daļas Jāņa Cimzes „Rīga 
dimd“ koris sāka bez diriģenta, 
kuŗš tomēr, sākot otro pantu, 
uzradās… Skaista un skanīga 
Pāvula Jurjāna „Skaista mana 

brāļa sēta“. Iepriekš dzirdētas 
bija arī Imanta Ramiņa „Pūt, 
vējiņi“ un iemīļotā Emīla 
Melngaiļa „Jāņuvakars“ – spoži 
nodziedāta. Visvairāk satrauca 
un ieprieci nā ja Ilonas Rupaines 
latgaliešu tautas dziesmas sa  -
balsojums „Oki, leji leitiņ‘“ un 
„Saule brida rudzu lauku“. 
Sabīnes Ķezberes „Pūra dzies-
ma“, Valta Pūces „Au   gu naktī“, 
kad dziesmas netiek vien godīgi 
un skaisti četrbalsīgi nodzie-
dā ta, bet tur ir solo iekritieni, 
čuksti un korim neparastas 
skaņas, izmantojot pat dziesmu 
grāmatas kā sitamos instru-
mentus, un viss cits, kas padarīja 
šo koncertu neaizmirstamu, arī 
dziedot vēl Aldona Kalniņa „Lī -
 dzat, meitas, man dziedāt“ un 
Richarda Skultes „Līgo saule 
va   karā“, kas bija daļa no kon-
certa nobeiguma Jāņu dziesmu 
virk nes, kuŗā bija arī Artūra 
Maskata „Jāņu dziesma“ 

Visam punktu pielika Ērika 
Ešenvalda „Aizej, lietiņ“, ļoti īp   at-
nējs, savdabīgs jaunā kompo-
nista opuss, kad klausoties no -
trīsam izjūtās: cik dziļa var būt 
cilvēka dziesmu dvēsele!

Interesanti bija vērot koŗa 
dzie  dātājus un pašu diriģentu 
dažādu dziesmu atskaņojumos. 
Bija rei zes, kad viss koris, dzies-
mas garā ņirbēja un atsaucās uz 
diriģenta dedzīgiem mājieniem 
arī fiziski – kustībās. Aizraujošs, 
neaizmir stams koncerts!

Pēc aplausiem un rozēm koris 
dziedāja Jāzepa Vītola „Gaismas 
pils“ un „Bēdu manu lielu bē -
du“. Koŗa priekšniece Ilona 
Palsāne pasniedza pateicības 
balvas kon  certa rīkotājiem: Ar  -
man dam Bir  kenam, Jānim Vil-
ci ņam, Ciānas koŗa priekšniecei 
Ainai Caunei, un Čikāgas vīru 
koŗa diriģentei Mārai Vārpai un 
priekšniekam Aivaram Osim.

Marta un Oļģerts Cakari

Koŗa mūzikas draugi ar in -
teresi sekoja norisēm Pasaules 
koŗu olimpiadā, kuŗa līdz 14. 
jūlijam norisinājās ASV pilsētā 
Sinsinati un kuŗā piedalījās 15 
tūkstoši dziedātāju no 362 ko -

Korim Sōla - trīs zelta medaļas Pasaules koŗu olimpiadā!
ŗiem. Pasaules koŗu olimpiada 
ir lielākais starptautiskais koŗ-
dziedāšanas sarīkojums, tāpēc 
iepriecina ziņa – Latvijas Kul-
tūras akadēmijas koris Sōla 
diriģenta Kaspara Ādamsona 

vadībā Pasaules koŗu šāgada 
sacensībās ieguvis trīs zelta 
medaļas – jaukto koŗu, folklo-
ras un sakrālās mūzikas katē-
gorijā. 

Visvairāk punktu koris iz -
pelnījās sakrālās mūzikas katē-
gorijā, kuŗā vairāki vērtētāji 
Latvijas dziedātājiem deva 
augstāko iespējamo vērtējumu. 
Jo augstāk šis koŗa sasniegums 
vērtējams tāpēc, ka bija jāsa-
cenšas tā sauktajā “čempionu 
grupā”. Koŗus šai grupai izvē -
las Pasaules koŗu olimpiadas 
mākslinieciskā padome, un ša -
jā grupā vāju koŗu nav, bet 
konkurence ir ļoti sīva. Mūsu 
koris iemantoja publikas sim-
pātijas. Visos koncertos un arī 
konkursā, kad dziedāja Sōla, 
klausītāji  kori sveica ar aplaus-
iem, stāvot kājās. Koŗa māk -
sliniecikais vadītājs Kaspars 
Ādam sons pēc veiksmīgā starta 
un finiša koristiem pauda Koŗa Sōla dalībnieki Koŗa Sōla dzied Latvijas universitātes lielajā aulā

prieku par kopīgi paveikto. 
Viņš apgalvoja, ka koŗa piln-
veidošanās pēc pašreizējiem 
sasniegumiem neapstāsies. Ko -
ris jau ir atgriezies Latvijā. 
Ot rās nedēļas konkursos un sa -
rīkojumos Sinsinati piedalījās 

arī vokālā grupa Latvian Voices. 
2014. gadā Pasaules koŗu 

olimpiada notiks Rīgā. Visa 
gada gaŗumā mūsu galvaspilsē-
ta tad baudīs godu būt Eiropas 
kultūras galvaspilsētai.
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Latvijas Nacionālās Operas Ģilde Latvian National Opera Guild, Inc.

Chairperson
Aija Pelše

Vice Chair
Ivars Bērziņš

Secretary
Aija Blūmfelde

Treasurer
Andris Padegs

Board Members
Gunta Aldzere
Vija Bērziņa
Silvija Grendze
Andris Krūmkalns
Ēriks Niedrītis
Ilze Pētersone
Baiba Rudzīte Pinne
Laila Robiņa

Audit Committee
Brigita Klausa
Jānis Reikmanis
Vera Siliņa 

Advisory Panel
Dace Aperāne
Pauls Berkolds
Viesturs Gailis
Ingrīda Gutberga
Andrejs Jansons
Juris Karlsons
Juris Ķeniņš
Jānis Kļaviņš
Ruta Lāce
Arturs Ozoliņš
Gita Padega
Edvīns Rasums
Laura Padega Zamura
Ilvija Zvaigzne

Chairs Emeriti
Indulis Lācis
Ilgvars Spilners
Beatrise Rasuma
Juris Padegs †

Latvijas Nacionālās Operas Ģilde (ASV) aicina komponistus piedalīties konkursā, radot jaunu 
latviešu operu! Konkursā var piedalīties komponisti no visas pasaules, kam interesētu sacerēt latviešu operu. 

Kādi ir Ģildes mērķi?
Atbalstīt un populārizēt latviešu mūziku un tās komponistus.
Veicināt jaunas latviešu operas sacerēšanu.
Izrādīt šo operu uz LNO lielās skatuves 2017. gadā. 

Kas ir latviešu opera? Opera ar laikmetīgu vai tradicionālu mūziku par Latviju un latviešu tautu mūsdienās, 
pagātnē vai nākotnē. Tātad – plašas iespējas!
Kādi ir noteikumi?

Operas libretam jābūt latviešu valodā ar latvisku tematu.
Lūdzam pieteikties rakstiski pirms 2013. gada 15. jūnija, rakstot
uz aijap@yahoo.com. Nosūtīsim jums pieteikšanās anketu ar
sīkākiem paskaidrojumiem.  

Pasta adrese: The Latvian National Opera Guild, Inc
c/o Aija Pelše

120 Harding Avenue
Hicksville, NY  11801-3122 USA

Žūrijā būs ievērojami komponisti un mūzikas lietpratēji, kuŗi vērtēs jaunās operas, un uzvarētāja vārdu 
paziņosim 2014. gada jūnijā Latvijas Nacionālās Operas Festivāla noslēguma laikā. 

Izraudzītās operas komponistam vai komponistei piešķirsim 
$25 000 balvu!

Latvijas Nacionālās Operas Ģilde

Latvijas Nacionālās Operas Ģilde (ASV) aicina komponistus piedalīties starptautiskā operu konkursā, radot jaunu latviešu operu.
Konkursā var piedalīties komponisti no visas pasaules, kam interesētu sacerēt latviešu operu. Paziņosim uzvarētāja(s) vārdu
2014. gada jūnijā LNO operas festivāla noslēguma laikā. Izraudzītās operas komponistam vai komponistei piešķirsim $25 000 balvu!

Lūdzam pieteikties pirms 2013. gada 15. jūnija!

Vārds: ............................................................................ Adrese: ..........................................................................................

E-pasta adrese: ................................................................... Telefona numurs: ..................................................................

*Ja librets balstās uz romānu vai stāstu, ko rakstījis mūsdienu autors, komponistam tas ir jāmin
līdz ar šo pieteikšanos un jāapliecina, ka viņš vai viņa apsola nokārtot autortiesību jautājumu.
 Es (vārdu) ........................................................................................................... apsolu nokārtot autortiesības.

*Paraksts: ............................................................................ *Datums: ................................................................................

Noteikumi

Pasta adrese: The Latvian National Opera Guild, Inc
c/o Aija Pelše

120 Harding Avenue
Hicksville, NY  11801-3122 USA

 kārtas pieteikumam – jāiesniedz detalizēti izstrādāts dramaturģijas plāns, kā arī partitūras skices (piem., 2-3 ārijām) jāiesniedz librets
 un klavierizvilkums visai operai pirms 2014. g. 31. janvāra. Vēlamies saņemt tvartu un (vai) PDF failu, sūtot: aijap@yahoo.com

 kārtas pieteikumam – komponistiem jāiesniedz pirms 2013. g. 15. jūnija detalizēti izstrādāta operas idejas koncepcija
 (5000-6000 zīmju apjomā), dramaturģijas plāns, iespējamais partitūras sastāva pieteikums, kā arī paredzamo lomu saraksts
 nozīmīguma secībā (ieskaitot raksturus un paredzamos balss tipus).

pēc pieteikumu atlases –

Operas libretam jābūt latviešu valodā ar latvisku tematu!

1.

2.
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Šogad maijā mūzeja un pēt nie-
cības centra „Latvieši pasaulē” 
pārstāvji piedalījās skolēnu pēt-
niecisko darbu konkursa „Vēsture 
ap mums” izvērtēšanā.  Apbalvo-
šanas ceremonija notika 26. mai-
 jā Rīgas Latviešu biedrības namā, 
piedaloties konkursa patronam 
Valsts prezidentam Andrim Bēr-
ziņam. Pētniecisko darbu kon-
kurss tika rīkots jau vienpa-
dsmito reizi, šogad tā temats bija 
„Prom no mājām”. 

Konkursam tika iesniegti 110 
darbi, kuŗus izstrādāja 134 sko-
lēni no visas Latvijas – gan zi   nāt-
niski pētnieciski darbi, gan arī fil -
mas scēnārijs, eseja, poēma, foto-
 stāsts, makets u. c. Lielākā da      ļa pē  -
tījumu bija par izsūtīšanām 1941. 
un 1949. gadā. Vairāki pē   tījumi bija 
veltīti trimdas vēsturei pēc Otrā 
pasaules kaŗa un iz   ce  ļošanai jeb 
Lielajai aizbraukšanai mūsdienās.

Mūzeja un pētniecības centra 
„Latvieši pasaulē” darbinieki pie-
 šķīra balvu Engures vidusskolas 
7. klases skolniecei Katrīnai Silvai 
Mierkalnei par pētījumu „Šuj-
ma    šīnas stāsts”, kuŗā meitene 
savas vecvecmāmiņas Annas Že -
 nijas Jirgensones un vecmāmiņas 
Ainas Antonijas Mierkalnes dzī  -
vesstāstus un ģimenes vēstures 
notikumus 1949. gada deportā-

Latvijas skolēnu vēstures darbu konkurss „Prom no mājām”
cijā uz Sibīriju atklāja it kā no 
ģime nes relikvijas – šujmašīnas 
viedokļa.  Ieva Krotova no Talsu 
Valsts ģimnazijas pētījumā 
„Mums visiem viena saule” 
atspoguļo trimdas vēsturi un 

„Manas vecmāmiņas bēgļu gai-
tas uz Vāciju 1944.-1945. gadā”. 
Viņam izdevies spilgti doku-
mentēt neparastu stāstu par 
vecmāmiņas Rasmas Ķirses pie-
redzi, Otrā pasaules kaŗa beigās 

čardam Šostikam no Engures vi -
 dusskolas. Viņš savā socioloģis-
  ki vēsturiskajā darbā pievērsies 
emigrācijas un migrācijas prob-
lēmām Latvijā un migrācijas 
statistikai Engurē 21. gadsimta 

Mores kauju mūzejs bija atvērts 
arī Jāņu rītā, saimnieki nedabūja 
bērnu un mazbērnu pulciņā pat 
mierīgi kafiju padzert, kad stāv-
vietā ieripoja kārtējais auto vai 
divritenis. Ikviens apmeklētājs šeit 
tiek sagaidīts kā ģimenes ciemiņš, 
un Anta un Antons Brači tūlīt 
noliek malā citus darbus, lai 
atbraucējam no sirds stāstītu par 
šo vietu un notikumiem, kuŗi 
kaŗa beigās izšķīra visas Latvijas 
un it sevišķi Rīgas likteni.

Ne tikai apskates objekts, bet daļa no dzimtas likteņa
jaunsargi, zemessardzes puiši, 
NBS kaŗavīri. Katru gadu sep  -
tembŗa pēdējā sestdienā  Mores 
kauju piemiņas sarīkojumā te 
pulcējas virsnieku un kaŗavīru 
apvienību locekļi. 

Tālab vispirms vēlējos saņemt 
atbildi uz jautājumu: Kas neļauj 
Mores mūzejam ieslīgt rutīnā 
vai šai vietai uzspiest zīmogu: 
„viens no apskates objektiem”? 

Vispirms, tās ir abu mūzeja 
idejas glabātāju un pilnveidotāju 

jama, izkopa ar Mores pagasta un 
Siguldas no   vada pašvaldības at  -
balstu. Kaŗa vīru biedrības Lat-
viešu leģiona kaŗavīrus pārbedīja 
Mores brāļu kapos. Omonieši 
1990. gadā uz  spridzināja leģionā-
riem tikko uzcelto pieminekli, tā 
lauskas atrodas mūzeja karoga 
masta pakājē. Drīz vien sagrautā 
pie  minekļa vietā  tika novietota  
vēl skaistāka piemiņas zīme. 

Mūzeja darbinieki pieteica 
mo rēniešus, 1991. gada barikāžu 
dalībniekus valsts  apbalvojuma 
zīmju saņemšanai, un tās svinīgi 
tika pasniegtas mūzeja telpās. 

Ikviens priekšmets Mores mū  -
zejā izstaro vēstures gaismu. Lie -
los mūzejos aiz bieziem vitrīnu 
stikliem individuālitātes aura ne -
 reti pazūd, turklāt vairums ek  -
sponātu, ieguluši fondu krātuvēs, 
apmeklētājiem paliek neredzami.

„Dāvinot vai uzticot mums 
kaŗa laika priekšmetus, doku-
mentus, ieročus, apbalvojumus, 
personiskās mantas, cilvēki zina, 
ka tās atradīs vietu ekspozīcijā. 
Mums nav tikai tādu mantu, kas 
liecinātu par kaŗa laiku, ekspo-
zīciju esam papildinājuši ar da  -
žādu laikmetu liecībām. Jaunākais 
projekts īstenojies mūzeja ēkas 
otrā stāvā, te izvietota latviešu 
amatniecībai veltīta ekspozīcija, 
šeit Mores bērni apgūst pirmās 
iemaņas rotkaļa darbā, kas aiz-
rauj gan zēnus, gan meitenes,” 
stāsta Anta Brača.

Otrais jautājums: Kālab tik su  -
ģestējoša ir Antona Brača stās-
tījuma intonācija? Atbilde nav 
tālā vēsturē un biezās grāmatās 
jāmeklē.

„Var meklēt arī tur, esam sa  -
ņēmuši un izlikuši apskatei lie-
lisku dāvinājumu no Čikāgas 
latviešu biedrības – trimdā iz  -
dotās grāmatas par laikposmu, 
ko padomju laikā noklusēja,” 
skaidroja Antons.

Taču galvenās patiesības zelta 
dzīslas iegulušas paša Antona 
tēva liktenī:  Antona tēvs Antons 
Bračs bija Latvijas armijas virs-
nieks, 1940. gadā iesaukts sarkan-
armijā. 1941. gadā viņam laimējās 
izbēgt no Litenes nometnes asins-

liski var apskatīt gaumīgi iekār-
totajā vietnē: www.moresmūzejs.lv; 
sazināties iespējams ar e-pasta 
starp niecību: info@moresmū zejs.
lv). Galvenais – Braču ģimene ar 
vienotiem spēkiem pārvērtuši sa -
 vu īpašumu par lieliski sakoptu, 

Prezidents Andris Bērziņš ar skolēnu pētniecisko darbu konkursa „Prom no mājām” uzvarētājiem 
apbalvošanas ceremonijā 26. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā

Anta un Antons Brači pie Mores mūzeja karoga pakājes, kur atro-
das omoniešu uzspridzinātā leģionāru pieminekļa šķembas

Bērni un jaunieši Morē ar interesi izložņā tanku

jām” joprojām ir ļoti aktuāls.
Pētījumu autoriem tika pa -

sniegta dāvanas – tvarts ar Si   bi -
rijas latviešu ciemu dziesmām 
un rotaļām, kā arī tradiciju burt-
nīca „Baškīrijas siguldiešu stāsti”, 
kuŗā apkopotas mutvārdu lie  cī-
bas par latviešu dzīvi un likteņiem 
zemnieku kolonijās Ufas guber-
ņā. Dāvanu izvēle bija apzināta, 
jo tā skaŗ latviešu izceļošanas 
vēsturi 19. gadsimta otrā pusē, 
kad latviešu emigrācija bija tik-
pat ievērojama kā mūsdienās. 

„Latvieši pasaulē” pateicas pras-
mīgajiem konkursa rīkotājiem 
un nesavtīgajiem atbalstītājiem. 
Sirsnīgs paldies zinīgajiem pē   tī-
jumu konsultan tiem par ieguldīto 
darbu un, pats galvenais, gudra-
jiem konkursa dalībniekiem, ku -
 ŗus visus var uzskatīt par uz   var -
ētājiem. Izstrādājot pētījumus, 
sko  lēniem bijusi brīnišķīga ie  -
spēja iepazīt ne tikai izceļošanas 
vēs turi, bet arī saprast un sajust 
cilvēku pieredzi, likteņus un 
vērtības uz pasaules vēsturisko 
notikumu fona. 

Informācija par konkursu at -
rodama Vēstures skolotāju bied-
rības vietnē: http://www.vsb.lv/
jaunumi/nosledziessagada-
konkurssvestureapmums 

Ieva Vītola

Mūzejs darbojas jau desmit ga -
 du, Mores kaujām šogad – 68. 
gadadiena. Desmit kilometru 
gaŗumā ierakumos pret desmit-
kārtīgu krievu armijas pārspēku 
piecas dienas turējās Latviešu 
leģiona 19. divīzijas puiši. Ne  ti -
cami, bet daži no viņiem ir ne 
tikai dzīvi, bet bieži viesi Mores 
kauju mūzeja lieliskajos sarī ko-
jumos: Latvijas armijas atceres 
dienās, Latvijas valsts dibināša-
nas atceres svētkos, Mūzeju naktī. 
Šeit patriotisma skolas mācību 
visiedarbīgākajā veidā apgūst 
Siguldas un citu novadu bērni, 

personības. Antons un Anta Bra   či 
dzīves lielāko daļu strādāja ķī   mi-
 ķu pilsētā Olainē, tur izauga trīs 
viņu lieliskie bērni. Tiklīdz radās 
iespēja atgūt Braču īpašumu – 
Kaņēnu mājas Morē, mantinieki 
ieraudzīja, ka nams ne tikai uz   ti-
 cīgi viņus gaida, bet cer uz daudz 
augstāku uzdevumu nekā atjau-
nošana un apsaimnieko ša na. Bra   či 
izvēlējās neparastu ceļu: paši ie   mi-
 tinājās padomjlaikos celtā Līvānu 
mājiņā, bet atgūto īpašumu iz  -
mantoja Mores kauju mūzeja vei  -
došanai. Kauju pie  miņas par  ku, 
bez kuŗa More vairs nav iedo mā-

pirts, 1943. gadā viņš, būdams 
kartografs, nokļuva 19. divīzijas 
stābā. Pie Lubānas Antons Bračs 
divreiz šķērsoja Aivieksti, lai ne  -
pamestu kritušo biedru. Rezultātā 
viņš un vēl divi kaŗavīri noklīda 
no sava pulka. Slēpdamies pie 
sie  vas Nītaurē un vecāku īpašumā 
Mores Kaņēnos (mūsdienu mū  -
zejā!), Antonam izdevās glābt 
savu dzīvību, bet 1952. gadā viņš 
tika arestēts un četrus gadus iz -
cieta gulaga nometnē. Ar sabeigtu 
veselību atgriezies mājās, Antons 
Bračs mira 45 gadu vecumā.

Trešais jautājums – ar ko 
Mores mūzejs pārsteidz un par 
ko pelnījis īpašu  uzslavu?

Ar nemitīgu izaugsmi, ar pras-
mi un pacietību domāt par arvien 
jauniem projektiem, lai iegūtu 
līdzekļus mūzeja territorijas un 
telpu labiekārtošanai (to visu lie-

ļoti demokratisku vietu patrio-
tiskām mācībstundām Latvijas 
vēsturē. Cik labi, ka Mores kauju 
vēsturi nevajag mācīt tikai no grā-
 matas, ka dzīva vēsture joprojām  
pulsē Morē pašā. Jāpateicas Braču 
pašaizliedzīgajai ģimenei, kam 
mūzeja izveide nekad nav bijis 
(un nevarēja būt) uzņēmēj dar-
bības projekts, bet bijis un ir 
dzimtenes mīlestības aplieci nā-
jums. Mūzeja veidotāji ir ļoti pa  -
teicīgi par sadarbību Latviešu 
virsnieku apvienībai un Latviešu 
kaŗavīru biedrībai, kā arī Ro  -
landam Kovtuņenko par Mores 
kauju aprakstu grāmatu, kas 
izdota arī angļu valodā.

Gada laikā mūzejā ierodas 
apmēram 3000 apmeklētāju, 
šogad te  viesojušies jau apmēram 
1700  cilvēku.

Anita Mellupe 

trimdinieka Imanta Baloža dzī-
ves gājumu. Dāvanu saņēma arī 
Roberts Klinsons no Siguldas 
Valsts ģimnazijas par pētījumu 

dodoties bēgļu gaitās un pēc tam 
atgriežoties savā dzimtajā sētā. 
Zinātniski korrektu un rūpīgu 
pētījumu izdevies izstrādāt Ri  -

sākumā, atklājot skaudro situ ā-
ciju mūsdienās palielajā ciemā 
pie jūras, tādējādi vēlreiz apstip-
rinot, ka temats „prom no mā  -
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Mūsu laikos vasarā sūtīt bērnu 
ganos ir tik archaisks priekštats, 
ka reti kāds tam ticētu. Taču man 
iznāca vēl iepazīt pāris tādas 
piedzīvojumu pildītas vasaras 
Latvijā, pirms klīšanas trimdā 
Otrā pasaules kaŗa dēļ. 

Bieži klausaāmies mūsu ve -
deklas prātojam par mazbērnu 
lietderīgu nodarbināšanu vasa -
ras brīvlaikā. Viņas iztirzā vē   la-
mās vietējās vasaras nometnes, 
kas varētu papildināt nākamo 
paaudzi tādos pasākumos kā 
volejbolā, teātrī, podniecībā, zir -
gu jāšanā, gleznošanā un citās 
līdzīgās labi organizētās nodar-
bībās. Skolas vasaras uzdevumos 
vienmēr ietilpst arī vairāku sko -
lotāju ieteiktu  grāmatu lasīšana. 
Man negribot jāsmaida par šo 
precīzi orķestrēto plānu, pretstatā 
tam atceroties savas agrās bēr-
nības vasaras brīvdienas,

Jau pavasarī mana mamma 
sāka ierunāties par gaidāmiem 
vasaras priekiem. Esot pietieka-
mi liela, lai brauktu no Rīgas uz 
laukiem un pavadītu vasaru 
draugu saimniecībā un svaigā 
gaisā. Puriņu dzimtas mājas 
Vidzemē varot lepoties ar zir-
giem, govīm, aitām, cūkām, vi  -
sādiem putniem un man, ği  -
menes vienīgajam bērnam, par 
prieku arī spēļu draugu Albertu, 
manas krustmātes māsasdēlu. 
Ja uzvedīšoties labi, saimnieki 
varbūt pat atļaušot man ganīt 
aitas. Albertu biju jau satikusi 
iepriekš, viņš bija pāris gadu 
vecāks par mani, bet šķita  lādzīgs 
puika. Jūnijā biju gatava braukt 
uz Raunu un piedzīvot savu 
pirmo dēku pilno lauku vasaru.

Vilciena stacijā mūs ar smaidu 
sagaidīja vecais Puriņu tēvs ar 
droškā iejūgtu brūnu zirgu. 
Ielikām manas pauniņas aizmu-
gurē un abas ar mammu ie   sē-
dāmies braucienam uz „Kam -
pām”, Puriņu mājas sētu. Tur 
mūs sirsnīgi sagaidīja vecā 
Puriņu māte, viņas meita Milda 
Amats, Alberta māte, un protams 
arī Alberts. Izkāpu no ratiem, un 
Alberta pirmais skats pievērsās 
manām pilsētas kurpēm. 

“Ar tādām tu te nevari iet. 
Kurpes nost!” un viņš rādīja uz 
savām basām kājām.

Pievērsos mammai pēc atļau-
jas. Bet viņa, aizņemta sarunā ar 
Mildu, tikai pamāja ar galvu, un 
tā es nokļuvu Alberta gādībā. 
Gandrīz vesela nedēļa pagāja, 
pirms manas mīkstpēdiņas ap -
rada ar pagalma akmentiņiem 
un šķūņa salmiem, bet tās tūliņ 
atlaba kādā lielākā dubļu pelķē. 
Tai brīdī vēl gluži to nesapratu, 
bet pieaugušie acīmredzot zi  -
nāja, ka tāds muļķa pilsētas 
skuķis bija daudz mācams, un 
tas bija labs darbs Albertam, jo 
lielie aizņemti svarīgākos darbos. 
Nodoms bija labs, bet tāda pui-
kas gādība reizēm nogāja nepa-
re dzētos un interesantos vasaras 
ceļos. 

Pirmā rītā pēc mammas at  -
griešanās uz Rīgu Alberts mani 
aicināja lasīt olas vistu šķūnītī. 
Gāju viņam līdzi un pēc viņa 
parauga lēnām slīdināju roku 
salmu ligzdā zem lielas, brūnas 
vistas, kas mani novēroja ar 
pavisam neuzticīgu skatu. Taus-
tījos pēc olas un atradu vēl 
gluži siltu. Ar gandarijumu biju 
gatava to rādīt Albertam, bet 

Ganos. Atmiņu stāsts
vista nebija apmierināta un ar 
ātru galvas pagriezienu knāba 
man elkonī. Es tikko nepalaidu 
olu, un knapi to ieliku mūsu 
pītajā groziņā.

“Aauu,” es čīkstēju, bet Alberts 
tik smējās. “Tev jāņem ātrāk, 
pirms vista apjēdz, ko dari”.

Nākamajā dienā viņš sūtīja 
mani vienu pašu olas vākt. Tikai 
nepateica, ka reizēm gailis jūtas 
kā mājas saimnieks un neļauj 
viesiem apmeklēt vistu šķūnītī. 
Torīt arī gailis stāvēja durvīs 
izplestiem spārniem un mani 
sagaidīja ar izaicinājuma pilnu 
skaļu “Ķikerigī”! Rīgā mamma 
mani vienmēr daudzināja ar 
nosaukumu „dumdroša”. Šī īpa-
šība, izrādās, bija ļoti noderīga 
manā lauku vasarā. Izslējos cik 
iespējams gaŗa, savicināju savu 
groziņu gailim knābja priekšā, 
un viņš man par laimi pārsteigts 
aizplivinājās gaŗām. Drusku vē -
lāk, kad atgriezos mājā ar pilnu 

piciņas saulīti vidū un pašceptas 
rupjmaizes, to Puriņu māte cepa 
pagalma maizes krāsnī katru 
sestdienu. Sviestu kūla no no  -
smeltā krējuma koka ķērnē reizi 
nedēļā pašiem un arī pārdoša nai. 
Protams, bērniem bija svaigs 
piens un lielie dzēra cigoriņu 
kafiju vai tēju. Īsta kafija bija 
svētdienām un svētkiem. Arī tēja 
nebija melnā Ķīnas tēja, bet paš-
žāvēta ābolu, liepziedu, ku   melīšu 
vai rožu auglīšu vārījums. Pēc 
brokastīm izklīdām katrs savos 
darbos. 

Alberts to vasaru ganīja govis 
un īsā laikā man uzticēja avis. 
Ganībās, kuŗas nebija iežogotas, 
Albertam un man ar suņa pa  -
līdzību vajadzēja uzmanīt, lai 
mūsu četrkājainie uzraugāmie 
neieklīstu kartupeļos vai kviešu 
laukā. Ilgi skatīties govis un aitas 
ēdam nav sevišķi interesanti, un 
tā mēs ar Albertu atradām citas 
nodarbības. Stabulējām no kārkla 

takas vidu. Kūts bija vēl patālu, 
kad es uzrāpos auna platajā 
mugurā. Ak tu dieniņ, kas tas 
bija par jājienu! Auns laikam 
domāja, ka viņam uzklupis vilks, 
un sāka rikšot kā apmāts, svai-
doties no takas vienas puses uz 
otru, un aitas drāzās viņam pakaļ. 
Gribēju turēties pie ragiem, bet 
ar galvas svaidīšanu spēju tika 
sagrābt ar abām rokām vilnu. Arī 
tas daudz nelīdzēja, pie pirmā 
takas līkumiņa atrados grāvī. 
Auns, ticis vaļā no savas nastas, 
mierīgi turpināja savu ceļu uz 
kūti. Nākamās dienās stūrgalvīgi 
mēģināju vēlreiz, bet aunam tāda 
jādelēšana nebija viņa repertuārā, 
un man bija jāiztiek ar Ali.

Ap vasaras vidu Alberts laikam 
bija samierinājies, ka esmu viņa 
līdzdalībniece visos pasākumos. 
Un tā kādā vareni sutīgā dienā 
pēc launaga, kad lielie visi mek-
lēja atpūtu kādā vēsākā vietā un 
mums bija noteikts nogulēties 

labi, kad pārnāksim mājās. Al  -
bertam radās ideja. Strautā dzī -
oja vēži. Viņš mundri sāka celt 
vienu akmeni pēc otra un ar lielu 
praksi sāka ķert vēžus un tos ie -
sviest mūsu tīklā. Man tā kā bija 
drusku bailes no tiem rāpoņiem, 
jo viņu spīles varēja sāpīgi ie -
kniebt. Taču gribēju Albertam 
palīdzēt un beidzot arī pāris no  -
ķēru, uzmanīgi grābjot no mugu-
ras aiz spīlēm. Īsā laikā mums 
bija vairāk nekā ducis vēžu.

Pēkšņi dzirdējām no mājas 
puses Alberta mammu: ”Albert, 
Ilga…Albert, Ilga!”

Acīmredzot viņa bija atklājusi, 
ka esam atkal kaut kur iz   mu-
kuši. 

Gājām uz māju ar dūšu pa  -
pēžos, jo rājiens vai kas sliktāks 
bija droši paredzams. Man par 
brīnumu, Alberts smaidīja un 
vicināja mūsu tīklu kā kautko 
ļoti vērtīgu.

“Skaties, mamm, ko mēs no  -
ķērām, kamēr jūs visi gulējāt!”

Mildas tante paskatījās uz vē  -
žiem un to iepakojumu, mūsu 
tīklu, un tikai sasita plaukstas:” 
Albert, Albert, kā mēs to vecai-
mammai izskaidrosim?”

Taču viņai un Albertam laikam 
piemita liels talants uz skaidro-
šanu. Mūsu vienīgais sods bija 
kārtīgi izmazgāt vecās mātes 
bikses un tās turpat pakārt uz 
veļas šņores. Droši vien palīdzēja 
arī tas, ka vēži vienmēr bija 
iecienīts ēdiens. 

Bet vislielākais iemesls nedar-
bu lielai neievērošanai bija pie -
augušo aizņemtība ar iepriekšējā 
gada pagājušo lielinieku okupā-
cijas šausmām un jaunām pār-
maiņam vācu okupācijā.

Alberta ātrā domāšana un iz -
veicība labi noderēja viņa dzīvē. 
Pāris gadus vēlāk, pēc lielinieku 
atgriešanās, viņa tēvu nošāva un 
viņš ar Mildas tanti tika izsūtīts 
uz Sibiriju. Tur viņi brīnumaini 
izturēja bargi aukstās Sibirijas 
ziemas, guļot cieši piespiedušies 
savai vienīgajai govij. Viņiem 
atļāva atgriezties mājās pēc Sta -
ļina nāves, un man vēlreiz izdevās 
viņus satikt Latvijā gadu pēc 
Latvijas atbrīvošanas. Slimīga un 
vārga tante Milda bija saistīta pie 
gultas, viņu kopa mazmeitas. Al -
berts stāstīja par Sibirijas laikiem, 
bet bija salauzts vīrs. Abi mira 
pāris gadus vēlāk, viņu dzīves 
bija nevajadzīgi izpostītas.

Pēc dažiem gadiem citā brau-
cienā uz Latviju vēlreiz iznāca 
apmeklēt „Kampas”, manu pirmo 
ganudienu, vasaras dēku un lau -
ku atmiņu vietu. Atradu skaisto 
saimniecību pēc visiem tiem kolc-
hoza saimniekošanas gadiem pa -
visam nolaistu, tikko atdotu 
Alberta gimenei. Kūts un klēts 
izskatījās, grimstot dubļos. Viena 
Alberta meita ar ģimeni tur mē -
ğināja saimniekot. Skaistais pa  -
galms ar rožu dobi bija pazudis, 
tikai vecā pirtiņa vēl sēdēja pie 
mazā dīķīša, kā sapņodama par 
veciem laikiem. Vēlēju jauniem 
saimniekiem laimi grūtajā darbā, 
kaut arī jutos skumji, raugoties 
uz laika un nevīžīgās iekārtas 
noplicināto latviešu lauku saim-
niecību. Bet sirds man apsila, 
kad atcerējos savu pirmo pie -
dzīvojumu pilno lauku vasaru. 
Es taču šeit gāju ganos!

Ilga Winicov Harrington

olu groziņu, satiku Albertu pie 
virtuves kāpnēm, un viņš, šķiet, 
man pirmo reizi veltīja drusku 
nopietnāku skatu, kopš negribot 
tika savervēts ganīt pilsētas sku -
ķi. Nebrīnītos, ka viņš manu 
konfrontāciju ar gaili būtu slepus 
novērojis aiz mājas stūra.

Kā pilsētas bērnam, mana 
pirmā lauku vasara šķita ietīta 
brīnumu plīvurī. Pilsētā dzīvoju 
visumā pieaugušo pasaulē ar 
teātri, koncertiem, operu un, 
protams, grāmatām. Kādreiz iz -
nāca saplēsties ar kaimiņu pui -
kām, un ziemā ar draugu Egīlu 
reizēm slidinājamies bez orma-
nīša ziņas aizmugurē uz kama -
nu sliecēm, bet laukos bija citādi. 
Varēju skriet un klaigāt pēc pati-
kas, un neviens man neatgādi-
nā ja, ka pieklājīgas meitenes tā 
nedara. Mani basie kāju pirksti 
ar baudu atrada katru dubļu 
peļķi un strautiņu. 

Dzīve lauku saimniecībā no  -
ritēja darba ritmā. Vasarā visi 
cēlamies, saulītei lēcot. Govis bija 
slaucamas, vistas un cūkas baro-
jamas, zirgi atvedami no piegu-
ļas dienas darbiem, un tikai tad 
saimnieces gatavotās brokastis 
parādījās virtuves galdā. Galds 
bija liels, saimnieki un kalpi ēda 
kopā. Lielai saimei ikdienas 
brokastis parasti sastāvēja no 
miežu vai miltu putras ar sviesta 

zariņa izdarinātām svilpēm un 
stabulēm, kaut arī nabaga suns 
tikai kratīja ausis no tādām 
skaņām. No ķīļveidīgiem koka 
zariem un gumijas strēlēm iz  -
darinājām pat kaķenes, ar tām 
sacentāmies ozola apšaudīšanā 
ar maziem akmentiņiem. Pēc-
pusdienā, kad govis sagūlušās 
mierīgi gremoja un aitas likās 
drošībā, Alberts man mācīja jāt. 
Aplokā gandrīz vienmēr varējām 
atrast Ali, brūno zirgu, kuŗš 
pirmajā dienā mūs atveda no 
stacijas. Viņš bija diezgan vecs 
un reti tika izmantots sma-
gākiem darbiem. Pievests pie 
sētas, Alis mierīgi stāvēja, atļaujot 
man kāpt mugurā, un tikai 
drusku paskubināts ar papēdi 
lēni soļoja gar aploka sētu. 

Jāšana man īsti iepatikās, kaut 
arī stipri turējos krēpēs un sedlos 
netiku sēdējusi līdz vasaras 
beigām. Vienreiz Alberts iemi-
nējās, vai negribot jāt kādu govi, 
varēšot turēties pie ragiem. Re -
dzot tādu mazu šķelmīgu skatu 
viņa acīs, ātri pārdomāju un 
teicu:”Paldies, nē, Brūnaļai tas 
noteikti nepatiktu”. Bet doma jāt 
ar kādu citu dzīvnieku laikam 
bija iedēstīta manās smadzenēs. 
Vakarā, dzenot mūsu ganām-
pulkus mājās, vēroju manas aitas. 
Viņas vienmēr sekoja lielajam 
aunam, gluži mierīgi tikai pa 

mazajā istabiņā aiz virtuves, 
Alberts klusi ierunājās:

“Iesim ķert grunduļus, es tur, 
mazajā strautiņā, vakar redzēju 
daudz.”

“Labi,” biju gatava gājēja. 
Mazā istabiņa bija mājas sānos, 

zem loga atradās soliņš, un tā 
mēs abi aizlaidāmies pa logu, lai 
neviens neievērotu mūsu no  dar-
bības pie strauta. Tur saulīte spī -
dēja caur kārkliem un ūdens 
malā sudrabaini vizuļoja grun-
duļi.

“Bet kur ņemsim tīklu?” es 
brīnījos, bet Alberts neapmulsis 
jau laida skatu apkārt, it kā 
zinādams, ka tīklam vienkārši 
kaut kur jāparādās. Netālu pie 
mājas stūŗa uz veļas auklas žā -
vējās no rīta mazgātā veļa. 

“Tur,” mēs abi vienā balsī iz  -
dvesām. Alberta vecāmāte mīlēja 
valkāt vecmodīgu apakšveļu, un 
tur, kā atbilde mūsu problēmai, 
karājās viņas biksītes ar kruzu -
ļiem staru galos. 

“Īsti labas,” mēs prātojam, sie-
not mezglus katrā starā. Iznāca 
tāds neparasts paliels tīkls ar 
diviem puniem, bet grunduļus 
varējām izzvejot. Diemžēl, to pa -
 nākuši, atradām, ka lomu nebija 
kur likt, un laidām atkal atpakaļ 
strautā. Bet tad ievērojām, ka 
mūsu tīkls kļuvis pavisam dub -
ļains un sapratām, ka nu nebūs 



LAIKS  2012. ga da 14. jūlijs – 20. jūlijs8
Fo

to
: L

ili
ta

 B
er

ga

Fo
to

: L
ili

ta
 B

er
ga

Fo
to

: L
ili

ta
 B

er
ga

Jāņu nedēļas nogalē 23. un 24. 
jūnijā Vašingtonas DC un ap -
kārtnes latviešu sabiedriskais 
centrs Rokvilē Merilendas pa  -
valstī atvēra durvis vietējiem 
iedzīvotājiem, lai palepotos ar 
savu tautisko mantojumu. Šis 
sarīkojums ietilpa Merilendas 
štata Montgomerijas apgabala 
(county) gadskārtējā „Manto-
juma dienu” (Heritage Days) 
programmā, kurā katrs, kas vē -
lējās izklaidēties un reizē pa -
plašināt savus apvāršņus, varēja 
iepazīties ar šī turīgā apgabala 
etnisko grupu vēstures un kul -
tūras bagātībām. Šogad apmek-

VAŠINGTONAS LATVIEŠI LEPOJAS AR 
TAUTISKO MANTOJUMU

valodā, kas dod iespēju cit  tau-
tiešiem nedaudz orientēties.

Nu jau devīto gadu Vašing-
tonas latviešu entuziastu grupa 
Intas Šrāderes un Anitas Tē  -
raudas vadībā cenšas Mantoju-
ma dienu programmā izglītot 
vietējos iedzīvotājus latviešu 
tautas mākslās, parādot tās tuv-
plānā. Tā arī šoreiz apmeklētāji 
varēja darināt latvisku piekariņu 
Andŗa Rūtiņa rotu kaltuvē vai 
arī pie Mētras Pētersones un 
Guntas Eglītes nokrāsot olu, to 
ievīstot sīpolu mizās. Tāpat arī 
paklausīties folkloras ansambļa 
„Sudrabavots” dainošanā, gan 

spēlēt. Kokle dzīvoja tautas 
atmiņā vienīgi kā simbols. Vēl 
1960. gadā plašajā Amerikas 
latviešu saimē varēja atrast tikai 
trīs kokles. Bet drīz pēc tam gan 
trimdā gan Latvijā, sākās jauns 
folkloras uzplaukums: radās 
kokļu kultūras pētītāji, kas at  -
dzīvināja tautā koklēšanas māk-
 slu. Šajā okeāna pusē kok lēšanu 
nozīmīgi veicināja stikla glez-
notājs Leonids Linauts, (kas 
darinājis Vašingtonas ev. lut. 
baznīcas logus), un it īpaši 
diriģents Andrejs Jansons ar 
izcilo Ņujorkas koklētāju un 
dziedātāju ansambli. Latvijā, 
savukārt, autentisku koklēšanu 
cēla gaismā Valdis Muktupāvels. 
Pazīstami kļuva arī kokļu ga  -
tavotāji Konstantīns Dravnieks 
un Aivars Staško. Turpmāko 
desmit gadu laikā Amerikā jau 
bija radušies 15 koklētāju an  -
sambļi un vismaz 22 instru-
mentu darinātāji.

Kamēr Maruta Kārkle ap   -
meklētājus iepazīstināja ar kok-
lēšanas vēsturi, Valdis Kārklis 
un Egons Pļavnieks viņus ie  -
priecināja ar kokles skaņām, 
spēlēdami tautas melodijas un 
arī šo to paskaidrodami par 
koklēšanas techniku. Noska tī-
jusies Valža mūzicēšanā, kāda 
klausītāja vēlējās uzzināt, no kā 
gatavots irbulītis, ar ko viņš 
strinkšķina kokles stīgas.” From 
a kitchen match!” – „No sērko-
ciņa!” Valdis paziņoja kā lielu 
noslēpumu un viņai par prieku 
nospēlēja Home On the Range.

Apmeklētāji varēja arī apskatīt 
Ēvalda Dajevska kostīmu metus 
Bruno Skultes baletam „Kok-
lētājs un velns”, ko pirmo reizi 
izrādīja 1969. gadā Toronto, 
ie studējumu vadot Zigurdam 
Miezītim un piedaloties Toron-
to „Diždancim”. Kā paskaidroja 
Maija Lele, ar šo darbu Skulte 
vēlējies parādīt kokles mūzikā-
lās iespējas. Kopš tā laika, balets 
izrādīts vairākkārt,  arī Latvijā.

Apmeklētāji varēja arī iegā dā-

ties latviskos izstrādājumus, 
grā   matas par Latviju, kā arī 
nobaudīt latviskus gardumus: 
Jāņu sieru, pīrādziņus, dzelten-
maizi. Amerikāņu bērniem va  -
ren iegaršojās rupjmaize ar me -
 du. Bērni arī pavadīja laiku 
iekrāsojot tau-
tiskus rakstus. 
Tā šķiet, ap  -
mek  lētāji – šo  -
gad lielākā skai -
tā nekā citus 
gadus – iz  bau-
dīja savu cie-
mošanos pie 
latviešiem. Vi -
ņu vidū bija 
tādi, kas par 
latviešiem ie  -
priekš nezināja 
neko; citi toties 
jau šo to bija 
dzirdējuši no 
kollēgām vai 
pat no iepre-
cētiem radiem. 
Gluži aiz  kus-
tināts, glauz-
dams pie krū-
tīm nule pirkto 
tautisko se   dzi-
ņu, bija kāds 
amerikāņu ģi -
menē adoptēts 
latviešu pusau-

Bostonā, divas nedēļas pēc 
romāna izdošanas un svinīgās 
atvēršanas Latvijā, 2012. gada 
9. jūnijā Trimdas draudzes sa  -
biedriskajās telpās Sarmas 
Muiž nieces Liepiņas vadībā 
notika Jāņa Boļa dēku pilnā 
romāna “Likuma ēnā” svinīgā 
atvēršana ASV. Ar ziediem, 
smai  diem un labiem vēlēju-
miem autoram no Rodailendas 
ieradās vairāk nekā 50 apsvei-
cēju. Uz sarīkojumu bija at  -
braukuši viesi pat no Ņujorkas. 

Autors pats, viņa rosīgā ģi  -
mene, ieskaitot saulainās maz -
meitas, un tuvie draugi sagaidīja 
apsveicējus ar vīnu un bagatī-
gām uzkodām. Visu varēja bau-
dīt jau pirms formālās program-
mas daļas. Sarunas ņudzēt ņu  -
dzēja, kamēr pircēji devās pie 
grāmatu galda zāles malā. Tur 
Boļa romānu “Likuma ēnā” 
pārdeva elegantā Kristiana 
Grinberga. 

Programma sākās ap pusse-

Jāņa Boļa romāna “Likuma ēnā” prezentācija ASV
šiem. Pēc īsa humoristiska 
ievada par Bostonas latviešu 
kriminālelementiem Sarma 
Muižniece Liepiņa salīdzināja 
Jāņa Bola pirmo grāmatu Lat-

vijas Juridiskās koledžas 2007. 
gada dzeltenvākaino izdevumu 
“Mediācija” ar nupat Juŗa Vi  -
socka Jumavas izdevniecības 
gādībā iznākušo ļoti  nopietnos 

krāsu toņos ietērpto 
romānu “Likuma ēnā”.

Sekoja stilīgs Jāņa 
Brenča sagatavots video 
no grāmatas atvērša -
nas maijā Rīgā res to-
rānā “Kitchen”. Bosto-
nas skatītāji vispirms 
sajūsminājās, videoie-
rakstā ieraugot Rīgā 
sanākušos draugus un 
paziņas, tad priecājās 
par  Boļa un grāmatas 
tulkotāja Ivara Galiņa 
raito teātŗa spēli, dzie-
dot un lasot “Likuma 
ēnā” prologu. Video 
rādīja Tālava Jundža 
un Annas Žīgures iepa-
zīstināšanu ar autoru 
un Žīgures pārdomas 
par Otrā Pasaules kaŗa 

Maruta Kārkle stāsta par koklēm

Rotu kalējas

Olu krāsotājas

lēšanai bija izraudzītas 32 pa 
visu Montgomerijas apgabalu 
izkaisītas etniski un vēsturiski 
bagātas vietas – bijušo Āfrikas 
vergu mītnes, vēsturiskas sko -
liņas, mūzeji – to vidū arī Lat-
viešu vēstures mūzejs latviešu 
namā.

Mūzejā, ko ALAs paspārnē 
jau daudzus gadus vada Lilita 
Berga, apmeklētāji varēja ap -
skatīt lauku sētas istabu, senus 
darbarīkus, tautastērpus, bru -
ņoto spēku godazīmes, „dīpīšu 
lādes” un daudz ko citu. Mūzeja 
ārpusē pie sienas tagad lasāms 
profesionāli veidots, kodolīgs 
Latvijas vēstures pārskats angļu 

„dzīvā veidā, gan skaņu ierak-
stos. 

Iespējams, ka apmeklētājus 
vis   vairāk saistīja plašais kokļu 
klāsts, ko bija sarūpējusi Maru -
ta Kārkle, telpas iekārtošanā pa -
līdzot Verneram Švalbem. Uz 
tautisku audumu fona bija 
izstādītas ap 20 dažāda tipa 
kokles, par kuŗām Maruta 
sniedza bagātīgas vēsturiskas 
ziņas. Kokle, kas daiļojusi lat-
visko mūziku jau no seniem 
laikiem, 20. gadsimta sākumā 
bija pamesta novārtā: reti kur 
vairs Latvijā bija saglabājušies 
etnografiski pareizi instrumenti 
un tikpat kā neviens tos neprata 

dzis. Tālā un svešā zemē viņš 
pēkšņi bija atkal ieraudzījis kaut 
ko tuvu un mīļu. To redzot, arī 
mēs, pārējie augstāk novērtējām 
lielo bagātību, kas mums nodota 
mantojumā.

Vilnis Baumanis

ietekmi uz ģimenēm un bēr-
niem, par kaŗa negātīvo iespai-
du uz grāmatas galveno tēlu 
Oskaru Valteru.

Pēc tam Sarma Muižniece 
Liepiņa pievērsās autora rak-
stīšanas stilam, tēlu attīstībai 
un grāmatā iekļautās temati-
kas analīzei. Uzdevums nebija 
viegls, jo Bolis gandrīz 300 lpp. 
gaŗā romānā pieskaras turpat 
vai visiem mūsu laikmeta 
smagākajiem tematiem: kaŗam, 
izsūtījumam, varmācībai pret 
sievietēm un bērniem, kaŗa 
psīcholoģiskām traumām, ģi  -
menes attiecībām, melošanai, 
narkotikām, varai, naudai, alko-
holismam, seksam un mazliet 
arī mīlestībai. Īsos teikumos, 
ātrā tempā autors sūta Oskaru 
Valteru pa visdažādākām pa  -
saules malām autobusos, zvejas 
laivās, lidmašīnās. Muižniece 
Liepiņa nobeidza savu referātu 
ar ieteikumiem par vietām, kuās 
būtu piemēroti šo grāmatu lasīt 

un kuŗās ne. 
Visbeidzot autors lasīja grā-

matas nodaļu par interviju 
Bostonas prominentākajā ad  -
vokātu firmā Bradford and 
Priest. Minētās vietas un perso-
nas daudziem no  bostoniešiem 
bija pazīstamas. 

Jānis Bolis sirsnīgi pateicās 
Ivaram Galiņam par grāmatas 
tulkojumu, Sarmai Muižniecei 
Liepiņai par programmas va  -
dīšanu, saimniecēm Rūtai 
Strau manei, Guntai Eglītei, 
Dagnijai Vēverbrants, Anitai 
Asbergai ar palīdzēm, ģimenei, 
Ivaram Bukam par audiovizuālo 
izkārtojumu un visiem, kuŗi 
atnāca priecāties par jaunā ro -
māna iznākšanu. Bija jau tumšs, 
kad autors pabeidza parakstīt 
pēdējās grāmatas un ciemiņi 
omulīgi devās mājās tās palasīt.

Rakstu 2012. gada jūnijā 
sarakstīja

Sarma Muižniece Liepiņa
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Valsts prezidenta

pirmais darba gads
Aprit Valsts prezidenta Andŗa 

Bērziņa pirmais darba gads. A. Bēr-
 ziņš 2011. gada 8. jūlijā deva Saei-
mā svinīgo solījumu un stājās 
Valsts prezidenta amatā. 

Pirmajā prezidentūras gadā 
Andris Bērziņš  likumdošanas jo -
mā izsludinājis 163 likumus, divus 
likumus nodevis otrreizējai caurlū-
košanai, sasaucis četras Saeimas 
ārkārtas sēdes, iesniedzis sešas li -
kumdošanas iniciātīvas. Ekono-
mikas, uzņēmējdarbības un nodar-
binātības jomā prezidents definējis 
vairākas prioritātes - izglītības kva-
litātes un pieejamības uzlabošanu, 
reģionālo attīstību, stiprinot pašval-
dību iniciātīvu un atbildību, kā arī 
investīciju un Eiropas Savienības 
financējuma piesaisti ilgtspējīgai 
ekonomikas attīstībai un darba 
vietu radīšanai. Stājoties amatā, 
Bērziņš uzsvēra, ka Latvijai īpaši 
būtiska ir sadarbība reģionā, kā arī 
darbs savu interešu nodrošināša -
nai Eiropas Savienībā un NATO.

Saskaņas centra ieskatā Valsts 
prezidenta Andŗa Bērziņa darbs 
pir majā prezidentūras gadā ir vēr-
tējams “neitrāli pozitīvi” un nekādi 
būtiski uzlabojumi viņa darbā nav 
nepieciešami. SC Saeimas  frakcijas 
priekšsēža biedrs Valerijs Agešins 
Bērziņu salīdzināja ar labu arbitru 
futbola spēlē.  Labs tiesnesis  spēles 
laikā nav pārāk pamanāms. Arī 
Bērziņš nepieļauj vienu otru rīcī -
bu, taču “straujas kustības” ne  veic, 
skaidroja Agešins. Būtiski uz  la-
bojumi prezidenta darbā neesot 
nepieciešami, un, veicot šos pienā-
kumus ilgāku laiku, Bērziņš “ie -
strādāsies” un  savu sniegumu uz  la  - 
  bos. Agešins  pozitīvi vērtēja arī to, 
ka  otrreizējai caurlūkošanai Sa  ei-
mā prezidents atdevis atpakaļ gro-
zījumus likumā “Par tautas nobal-
sošanu un likumu ierosinā šanu”. 
Tie paredz stingrākus iero bežo ju-
mus referendumu ierosinā šanai.

***
Valsts prezidents 
Andris Bērziņš

tikās ar leģionāru un nacionālo 
partizānu pārstāvjiem, tā turpinot 
paša iesākto Labas gribas manifes-
ta ideju, kuŗai būtu jābeidzas ar 
izlīguma sasniegšanu starp Otrā 
pasaules kaŗa abās frontēs kaŗo ju-
šajiem un ar likumu “Par Otrā pa -
saules kaŗa dalībnieka statusu”. Ie -
priekš ar sarkanarmiešu un sarka-
no partizānu organizāciju pār stāv-
jiem sarunas noritēja gludi, bet  
Dau gavas Vanagi un Virsnieku ap -
vienība iebilda pret izlīgšanu ar 
tiem, kuŗi kaŗa laikā pastrādājuši 
noziegumus, atradušiess represī -
vās struktūrās. 

Nacionālo partizānu apvienības 
priekšsēdis Ojārs Stefans skarbi 
iebilda pret brāļošanos ar sarka-
najiem partizāniem: „Nacionālie 
partizāni savu vīziju – brīvu Lat -
viju – ir sasnieguši, mēs jau esam 
veci un ar Latviju sirdī pamazām 
nomirsim, kādu mums vēl vajag 
kopīgu nākotnes vīziju  kopā ar 
sarkanajiem partizāniem... Tie ta -
ču bija cilvēki, kas slepkavoja lat-
viešu tautu, viņu kodols bija no 
Pa  domju Savienības iesūtītie di -
versanti.”

***
Svin Latvijas armijas 
93. dzimšanas dienu

Vērmanes dārzā 10. jūlijā notika  
Latvijas armijas 93. dzimšanas die-

nai veltīti sarīkojumi.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 

komandieris ģenerālmajors Rai-
monds Graube uzsveŗ, ka 10. jūlijs 
ir valstiski un vēsturiski nozīmīgs 
datums, jo tieši 1919. gada 10. jūlijā 
tika apvienotas tās vienības, kas 
līdz tam valsts drošību un nākotni  
bija sargājušas katra atsevišķi, - un 
izveidota vienota Latvijas armija. 
“Īstās uzvaras un īstie panākumi 
sākās pēc vienotas Latvijas armijas 
izveidošanas – Rīgas atbrīvošana 
11. novembrī, Latgales atbrīvoša -
na. Un visus šos notikumus vieno 
viens vārds – vienotība. Es droši 
va  ru apgalvot, ka bez šī tik ļoti 
svarīgā vēsturiskā notikuma mums 
brīvības vai nu nebūtu, vai tā tiktu 
sasniegta daudz smagākā un sa -
režģītākā ceļā,” sacīja Graube.

Vērmanes dārzā Kaŗa mūzeja 
darbinieki, tērpušies vēsturiskos 
Brīvības cīņu formas tērpos, uzru-
nāja sarīkojuma viesus, vadīja in -
ter aktīvu spēli jauniešiem par Brī-
vības cīņu notikumiem un mili -
tāro vēsturi. Pēcpusdienā notika 
Latvijas armijas 93. dzimšanas die-
nai veltīts koncerts, kuŗā piedalījās 
NBS bigbends, Zemessardzes or -
ķestris, Rīgas Latviešu biedrības 
ka  merkoris Austrums, Rīgas Lat-
vie šu biedrības tautasdeju an -
samblis Vija, Zemessardzes 51. kāj-
nieku bataljona ansamblis “Dobe-
les zemessargi”. Mūzikālo sveicie -
nu Latvijas armijas 93. dzimšanas 
dienā bija sarūpējuši arī Kaujas 
atbalsta bataljona kaŗavīri – kaprā-
lis Raivo Raudulis, kas nesen at  grie - 
 zies no starptautiskās operāci jas 
Afganistānā, un kapteinis Al  mants 
Naglis ar grupu “Novadnieki”.

***
Spriež par situāciju 

Lubāna ezerā
Lubāna ezera dienvidaustrumu 

dambis ir kritiskā stāvoklī, arī ci - 
tas Lubānas zemienes hidrotech-
nis kās būves nav atbilstoši uztu-
rētas, jo trūkst naudas, tāpēc, pār-
raujot ezera dienvidaustrumu 
dam bi, var notikt nacionāla mēro-
ga plūdi, apdraudēta būs arī Dau-
gavas hidroelektrostaciju (HES) 
kaskādes darbība. Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis  9. jūlijā 
sasauca Krizes vadības padomes 
(KVP) ārkārtas sēdi, lai izvērtētu 
situāciju Lubāna ezerā.

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta preses pār-
stāves Ingas Veteres sniegto infor-
mā ciju  KVP ārkārtas sēde sasauk-
ta pēc Zemkopības ministrijas lū -
guma, lai izskatītu tās sagatavoto 
informāciju par nacionāla mēroga 
plūdu draudus izraisītāju situāciju 
ar Lubāna ezera dienvidaustrumu 
dambi un priekšlikumiem par ne -
pieciešamo operātīvo rīcību drau-
du novēršanā.

Ja tiek pārrauts dambis, var ap -
plūst līdz 60 000 hektaru zemes, 
tostarp piecas apdzīvotas vietas - 
Zvejsola, Nagļi, Bļodāni u.c. Neat-
gri ezeniski postījumi var tikt no -
darīti ceļiem, elektrolīnijām, saka -
ru kabeļiem, lauksaimniecībā iz -
man tojamām zemēm un mežiem.

Vides aizsardzības un reģionā - 
lās attīstības ministrs Edmunds 
Sprūdžs (Reformu partija) pēc sē -
des žurnālistiem uzsvēra, ka Lat-
vijai tuvākajā laikā nekādi plūdi 
ne  draud un ar dambi “nosacīti, bet 
viss ir kārtībā”. Dambim nepiecie-
šami remonta darbi ap miljonu 
latu vērtībā, un šos līdzekļus 

nolemts piesaistīt no ministrijas 
pārziņā nodotajiem ES struktūr-
fondu līdzekļiem.

Lubāna ezera hidrotechnisko 
būvju remonts tiks veikts 2013. ga -
dā. Taču jau šogad notiks neatlie-
kamie remontdarbi, tiem financē-
jumu piešķiŗot 2012. gada valsts 
budžeta grozījumos.

***
Piedāvājums 

Mārim Sirmajam – uz Spāniju
 Diriģents Māris Sirmais nesen 

atstāja koŗa “Kamēr…” mākslinie-
ciskā vadītāja amatu. Intervijā 
žurnālam Ir Sirmais stāsta, ka sa -
ņēmis piedāvājumu sadarboties      
ar Spānijas nacionālo kori. 

Pašlaik Sirmais apgūstot spāņu 
valodu, jo jāzina profesionālā ter-
minoloģija. Vaicāts, vai turpinās 
darbu Eiropā, Sirmais norāda, ka 
par to spriest vēl ir pāragri, taču  
viņš nevarot sevi iedomāties dzīvo-
jam un strādājam citur.

“Lepojos, ka esmu latvietis, ka 
dzīvoju šajā valstī. Un piederu 
nācijai - latvieši. Kas Latviju dara 
unikālu? Ne jau popmūzika un 
hokejs. Kultūra. Bez tās valsts var 
būt valsts, taču ne nācija. Tāpēc 
mūzika nevar būt skolās izvēles 
priekšmets,” žurnālam Ir atzīst 
diriģents.

***
ASV Neatkarības dienā 

tūkstotis viesu
Tradicionālajās ASV Neatkarības 

dienas svinībās pie Mežaparka 
estrādes pulcējās vairāk nekā 1000 
viesu, tostarp Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis, citi valdības 
pārstāvji un daudzi  Latvijā pazīs ta-
mi polītiskie un sabiedriskie dar-
binieki. Abu valstu himnas atska-
ņoja Nacionālo bruņoto spēku or -
ķestris. Uzrunā klātesošajiem aiz-
ejošā ASV vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere šo sarīkojumu nosauca 
gan par priecīgu, gan skumju, jo 
daudzus no klātesošiem viņa redz 
pēdējo reizi pirms došanās atpakaļ 
uz ASV, kur viņa ieņems augsta 
ranga Valsts departamenta amat-
personas posteni. Šogad aprit      
ASV neatkarības 236. gadadiena 
un 90 gadi, kopš Latvijai un ASV       
ir diplomātiskās attiecības. Gārbere 
uzrunā  pieminēja arī Latvijas Bru-
ņoto spēku kontingenta upuŗus 
Afgānistanā, kur Latvijas kaŗavīri 
dien kopā ar amerikāņu un NATO 
spēkiem. 

Sarīkojumā bija redzami arī dau-
dzi Latvijā dzīvojoši amerikāņi, kā 
arī ASV latvieši.

***
Ievēlē tieslietu ministru

Vairākums  Saeimas deputātu 
ār   kārtas sēdē tieslietu ministra 
amatā ievēlēja Nacionālās apvie nī-
bas izvirzīto juristu Jāni Bordā nu. 
Par Bordānu balsoja 59 depu tāti, 
pret bija 19, atturējās – viens tautas 
kalps. Par balsoja Vienotības, Refor-
mu partijas, Nacionālās apvienī -
bas, Zaļo un Zemnieku savienības 
frakcijas deputāti un neatkarīgie 
deputāti,  pret bija Saskaņas centra 
frakcijas deputāti. Balsojumā at  tu-
rējās deputāts Kārlis Seržants no 
ZZS.

Pirms balsojuma Ministru pre-
zidents Valdis Dombrovskis (Vie-
notība) atzina, ka Bordānam ir gan 
parlamenta, gan valdības darba 
pieredze, kas ir būtiska tieslietu 
ministra darbā. Būdams advokāts, 
Bordāns labi pārzina tieslietu jo -
mu, tāpēc ir atbalstāma viņa ievē-

lēšana šajā amatā.
Par būtiskāko Bordāna darbu 

tieslietu ministra amatā Dom- 
b rovs kis nosauca tiesu sistēmas 
stip rināšanu, nodrošinot ātrākus 
un skaidrāk paredzamus tiesas 
procesus. Līdz šim par gaŗiem un 
ne   pro g nozējamiem tiesvedības 
procesiem dzirdēti daudzi iebildu-
mi, tostarp no ārvalstu investoru 
pu ses, un tas uzskatāms par kavēkli 
valsts ekonomikas izaugsmei.

Nacionālā apvienība līdzšinējo 
Tieslietu ministrijas parlamentāro 
sekretāru Jāni Bordānu tieslietu 
ministra amatam izvirzīja pēc tam, 
kad bija demisionējis iepriekšējais 
tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.  
Šo soli Bērziņš pamatoja tādējādi, 
ka viņam un Ministru preziden-
tam Valdim Dombrovskim esot 
pā  rāk atšķirīgi viedokļi ebrēju ko -
pienu īpašumu kompensācijas jau-
tājumā.

(Plašāka informācija par Jāni 
Bor dānu K. Streipa rakstā „Temīdas 
problēmas”.)

***
Grib sodīt Biedriņu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
lūdzis sodīt Latvijas bagātāko ba  s-
ketbolistu, NBA kluba Goldenstei-
tas Warriors spēlētāju Andri Bied-
riņu par izvairīšanos maksāt 11 543 
latu pievienotās vērtības nodokli 
(PVN). Nodoklis nav samaksāts 
par ASV nopirktas motorlaivas 
Ma  libu Wakesetter ievešanu Latvijā. 
VID pārkāpumu saskata faktā, ka 
ASV iegādātā motorlaiva Latvijā 
reģistrēta kā uzņēmuma pamatlī-
dzeklis saimnieciskās darbības no -
drošināšanai, līdz ar to nodoklis 
nebija jāmaksā, taču reāli laivu 
izmantojis tikai basketbolists pri  -
vā tajām vajadzībām. Privāti pēr -
kot laivu, PVN būtu jāsamaksā.  

Lai gan šis gadījums izskatās 
iden tisks Saeimas deputāta Dzin-

tara Zaķa automašīnas iegādes 
darījumam – transporta līdzeklis 
tiek nopirkts uz firmas vārda, bet  
to savām vajadzībām lieto privāt-
persona –, VID ieskatā nav kor-
rekti tos salīdzināt. Zaķa gadījumā  
ru na ir par preču kustību Eiropas 
Sa  vie nībā,  Biedriņa gadījumā - par 
pre ču importu no trešajām vals tīm, 
konkrētajā gadījumā - no ASV.

***
Miris piketētājs 
Uldis Freimanis,

plašākā sabiedrībā zināms kā 
dažādu pretrunīgi vērtētu notiku-
mu rīkotājs. Freimanis pie sa  vas 
mājvietas atrasts miris, bez vardar-
bīgas nāves pazīmēm.

Plašāku pazīstamību Freimanis  
iemantoja pirms pāris gadiem, kad 
1. jūlijā rīkoja pretrunīgi vērtētu 
gājienu, pieminot Baigā gada bei-
gas. Viņš bija arī viens no gājiena 
rīkotājiem 16. martā, lai, piemē-
ram, pieminētu “Baigā gada staļi-
nisko upuŗu piemiņu”, gājienus 
viņš rīkoja arī 9. maijā. Kopā ar 
dažiem domubiedriem Freimanis 
piketējis pret praida gājienu Rīgā. 
Iepriekš Freimanis  bija iesaistījies 
biedrības “Gustava Celmiņa centrs” 
rīkotajā gājienā nacistu nogalināto 
ebrēju un padomju okupācijas 
upuŗu piemiņai.

***
Nogalināts uzņēmējs

Jūrmalā uz gājēju pārejas savā 
automašīnā Porsche Cayenne ar 
pie ciem šāvieniem nogalināts uz -
ņēmējs, Krievijas pavalstnieks Vja-
česlavs Stūrainis. Valsts policijas  
dar binieki pēc apjomīgas izmeklē-
šanas noskaidrojuši vainīgās per-
sonas. Slepkavības izpildītājs jau 
atrodas apcietinājumā Krievijā par  
citu pastrādātu noziegumu, savu-
kārt pasūtinātājs izsludināts starp-
tautiskā meklēšanā

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Virsrakstu aizņē-

mos no populāra 
Maskavas laikraks-
ta un portāla nosau-
kuma, jo tas šoreiz 
šķiet īsti piemērots. 

Rīgas krievva lo-
dīgajā laikrakstā  

Vesti Segodņa  Natalija Sevidova 
nekādi nespēj saprast, kāpēc 
latvieši, runājot par “padomju 
laikiem”, atceras vienīgi depor-
tācijas un represijas, pienācīgi 
nenovērtējot to, ka šajos gados 
viņi studējuši augstskolās, raks-
tījuši grāmatas dzimtajā valo - 
dā, apmeklējuši izrādes teātŗos 
un tā tālāk,  un tamlīdzīgi. 

Jauki, nav ko iebilst. Bet Nata-
lija Sevidova pilnīgi ignorē to,   
ka Latvijā valdīja  sveša vara,      
ka   noteicēja bija Maskava,   ka 
līdz pat Brežņeva nāvei dau-
dziem Latvijā šķita, ka šis  pa -
kļautības stāvoklis nekad ne -
beig sies, - un viņi lūkoja piemē-

Argumenti un fakti

roties situācijai, mēģinot no lat-
vietības saglabāt to, kas iespē-
jams. Tie bija  okupācijas  gadi. 
Ar to viss ir teikts. 

Lūk, man rokā ir laikraksta 
Tē vija  1942. gada 26. septembŗa 
numurs. Plosījās vācu-padomju 
kaŗš: “Jauni ielaušanās ķīļi līdz 
Volgai,” vēstī virsraksts 1. lap-
pusē. Un ko mēs lasām t. s. afi-
šās? Rīgas drāmatiskais teātris: 
27.IX “Kad sievas spēkojas”, 28.
IX Par labu Aleksim Mierlau-
kam “Suņudienas”, 29.IX “Ve -
nē ciete”. Dailes teātris: 27.IX 
M.Vētras viesizrāde “Dzejnieks 
un roze”, 30.IX “Mērnieku laiki”. 
Rīgas opera: 26.IX “Otello”, 27.
IX “Gulbju ezers”,  30.IX “Ba -
ņuta”. 

Latvijas kā valsts tais dienās 
nebija. Šo zemi bija okupējis 
Liel vācijas kaŗaspēks. Rīgā no -
teicējs bija Ostlandes reichsko-
misārs Hinrichs Loze, Berlīnē - 
iekaŗoto austrumu apgabalu 

reich   sministrs Alfrēds Rozen-
bergs. No lielākā teātŗa un ope -
ras nosaukumiem vārds  Nacio-
nālais  bija svītrots, taču, kā  
vēstī afišas, kultūras dzīve nebija 
apsīkusi. “Baigā gada” žurnāla 
Karogs vietā iznāca  Latvju Mē -
neš raksts, kur publicējās lat viešu 
literāti. Taču viņi bija pakļauti 
vācu okupantu cenzūrai, tāpat 
kā vēlāk līdz 1989. gadam - 
padomju   Glavļitam. 

Es te nepieminu to faktu, ka 
līdz minētā  Tēvijas  numura iz -
nākšanai mani tautieši  General-
bezirk Lettland territorijā jau   
bija gandrīz pilnīgi iznīcināti. 
Bet citādi - Latvijas pamattauta 
“iespēju ietvaros” mēģināja sa -
glabāt savu kultūru - tāpat kā 
ot  rās padomju okupācijas ga -
dos. 

Kad mūsu ģimene savās bēgļu 
gaitās 1941. gada 5. septembrī 
izkāpa no vagona Kazachijas 
PSR galvaspilsētā Alma-Atā, 

mums teica, ka tur uzcelta lie-
liska ēka - Operas un baleta 
teātris. Tā tiešām bija masīva 
celtne “staļiniskā” pseudoklasi-
cisma stilā, ar kolonnām un ro -
tājumiem, kas atgādināja ka -
zachu nacionālo ornamentu. 

Repertuārā bija gan pasaules 
un krievu klasika, gan kazachu 
muzikālais uzvedums Kyz-Ži bek. 

Taču viss teiktais nebūt ne-
mazina tā fakta drausmas, kas     
tika noklusēts un mums toreiz 
nebija zināms: 1932.-1933. gadā 
notika īsts genocīds, kas bija 
vērsts pret kazachu tautu. Pie-
spiedu kollektīvizācijas gaitā 
sākās bads, jo kazachiem kon-
fiscēja aitu barus - šīs lopkopju 
tautas eksistences pamatu. To -
reiz divos gados bada nāvē no -
mira  pusotra miljona kazachu, 
t. i., gandrīz puse no kazachu 
kopskaita...

Šī gada 31. martā neatkarīgās 
Ka   zachstānas prezidents Nur sul-

tans Nazarbajevs savas  valsts jau-
 najā galvaspilsētā Astanā at  klāja 
pieminekli šī genocīda upu ŗiem. 

Te nu vietā ir citēt to, ko man 
1979. gada 28. novembrī no Va -
šingtonas rakstīja Imants Le šin-
s kis: “Kazachi ir niknākā kriev-
nīžu tauta tagadējā Pado mijā.”

Acīmredzot bija par ko nīst !
1942. gada rudenī - kad iz -

nāca nupat citētais Tēvijas   nu -
murs - mēs mitinājāmies Kaza-
ch  ijas autrumos, Ajaguzā, ko no 
Ķīnas robežas šķīra ar gaŗu zāli 
apaugusi stepe. Ajaguzā, var 
teikt, “visi zināja”, ka tai laikā 
tūkstošiem kazachu jauniešu 
lūkoja cauri šai stepei nokļūt 
Ķīnā. Šie dezertieŗi negribēja 
mirt par nīsto Staļinu, un Hit -
lers tiem bija pie vienas vietas.

Bet Operas un baleta teātris 
Alma-Atā turpināja darbu...

Tā nu ir dialektika: katrai lietai 
ir divas puses. 

Franks Gordons

Nu jau pavisam 
drīz sāksies Olim-
piskās spēles - 
šogad Lielbri t ani-
jas galvaspilsētā 
Londonā. Sportisti 
skries, lēks, peldēs 
un citādi demons-

trēs savu meistarību. Starp citu, 
Latvijas pārstāvis BMX riteņ-
braukšanā Māris Štrombergs 
aiz  stāvēs savu pirms četriem ga -
diem Pekinā izcīnīto zelta me -
daļu, izredzes gūt augstas vietas 
ir arī citiem mūsu valsts spor-
tistiem. Turēsim visi par vi -     
ņiem īkšķi (kārtējo reizi cerot, 
ka brīdī, kad Latvijas delegācija 
iesoļos stadionā, attiecīgais ASV 
telekanālis nedemonstrēs rek lā-
mu, kā tas pietiekami bieži ir 
noticis iepriekš).

Protams, ne visi, kas spēļu lai-
kā atradīsies Londonā, tur būs   
ar labiem, nevis ar ļaunprātīgiem 
nolūkiem. Tieši tāpēc Londonas 
tiesas ir paziņojušas, ka spēļu 
laikā tās būt atvērtas ilgāk, nekā 
ierasts, lai nekavējoties varētu 
ri  sināt jebkuŗu pēkšņi radušos 
jautājumu par likumpārkā pu-
miem. Vieglākā gadījumā runa 
varētu būt par ļaudīm, kuŗi ir 
tikai pārāk daudz iedzēruši un 
tāpēc vairs neprot sevi kontrolēt. 
Ļaunākajā gadījumā varētu būt 
nopietni, varbūt pat terroris -
tiski uzbrukumi. Nedod Dievs, 
bet tieslietu sistēma Anglijā  
katrā ziņā būs gatava rīkoties   
pat ļoti ātri. Ne jau pirmo reizi. 
Lasītāji, iespējams, atcerēsies 
pērn notikušos nemierus Lon-
donā un citās Apvienotās Kara-
listes pilsētās pēc tam, kad po -
licija bija nošāvusi kādu cilvēku, 
ko uzskatīja par noziedz nieku, 
bet daudzi tam nepie krita. To- 
reiz vandalisms, huliga nisms    
un marodierisms sita pat ļoti 
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augstu vilni, ļaudis dedzi nāja 
celtnes un automašīnas, dauzīja 
logus, izlaupīja neskaitā mus vei-
kalus u.tml. Arī toreiz tiesas 
darbojās ļoti veikli, dažos gadī-
jumos pat cauru diennakti, lai  
ar tiem, kuŗi tika pieķerti no -
ziegumos (ļoti liela loma bija 
Lielbritanijā visuresošajām vi -
deo kamerām), varētu tikt galā 
nekavējoties. Tā tas arī notika.

Šī vēsts manu uzmanību sais-
tīja tāpēc, ka Londonas tiesu lē -
mums ir krasā pretrunā ar to,   
kā šādi notikumi noris Latvijā. 
Acīm redzams ir salīdzinājums 
ar nemieriem, kas izraisījās 2009. 
gada janvārī pēc manifestācijas 
Doma laukumā. Toreiz „nemier-
nieki” izlaupīja alkoholisko dzē-
rienu veikalus un pēc tam dau-
zīja policijas automašīnas, izsita 
vairākus logus Saeimas namā   
un vispār uzvedās ļoti vaļīgi, lai 
neteiktu krietni skarbāk. Vai 
kāds zina, kad notika pirmā tie-
sas sēde, kuŗā tapa pratināti ap -
sūdzētie? - 2011. gada novembrī, 
tātad – gandrīz divus gadus pēc 
notikušā. Nekas īpaši konkrēts 
tiesā netika nolemts, process 
turpināsies vēl ilgi un dikti.

Par to, cik Latvijas tiesas spēj 
būt lēnas, esmu rakstījis arī cit-
kārt, tostarp par nu jau nebū -
tībā aizgājušo Latvijas Pirmo 
partiju, kas laikā pirms 2006. ga -
da Saeimas vēlēšanām rupji bija 
pārkāpusi priekšvēlēšanu kam-
paņas finanču noteikumus. Pir-
mā tiesas sēde par šo jautājumu 
notika… pēc 2010. gada Saei-
mas vēlēšanām. Pats nu jau 
pirms laba laika biju iesaistīts 
goda un cieņas aizskaršanas prā-
vā. Pagāja vairāki gadi, iekams 
Augstākās tiesas Senāts pateica 
pēdējo vārdu (es uzvarēju). Jo 
lielāka šī problēma izvēršas uz -
ņē  mumiem. Investori nav nedz 

akli, nedz kurli. Ja ir iemesls do -
māt, ka uzņēmējdarbības strī - 
da atrisināšana prasīs gadu ga -
dus, diez vai kāds īpaši metīsies 
ieguldīt naudu mūsu valstī. Acis 
vērsīsies citā virzienā. Runa nav 
tikai par ilgstošajiem tiesas pro-
cesiem. Valdības izstrādātie no -
teikumi par maksātnespējas no -
teikšanu ir tik vaļīgi, ka tos var 
brīvi interpretēt, līdz beidzot 
mēs nonākam, piemēram, pie 
veiksmīgā pārtikas preču tirdz-
niecības uzņēmuma SIA Palink 
pasludināšanas par maksātne-
spējīgu tikai tāpēc, ka prasību 
pret to bija vērsusi viena privāt-
persona, kuŗas ieskatā uzņē-
mums tai ir palicis parādā. Pats 
par sevi saprotams, ka arī šāds 
notikums uzņēmējdarbības vidē 
nepalika nepamanīts.

Vai ir iemesls cerēt, ka stāvok-
lis uzlabosies? Varbūt. Saeima 
nule apstiprināja jaunu, Nacio-
nālās apvienības (NA) izvir -
zītu tieslietu ministru Jāni 
Bordānu. Viņš bijis Latvijas Mi -
nistru prezidenta padomnieks 
tieslietu jautājumos, darbojies 
Tieslietu ministrijas ekspertu 
darba grupās, jau ilgstoši Latvijā 
pārstāvējis starptautisko autor-
tiesību aizsardzības organizā -
ciju, kā arī kādu brīdi pagājušā 
gadsimta 90. gadu sākumā bijis 
Saeimas deputāts ar tā dēvēto 
„mīksto mandātu” (deputāts to 
saņem tad, kad par ministru 
kļuvis cits deputāts uz attiecīgo 
laika sprīdi noliek savu man-
dātu). Partiju maiņas ziņā J. Bor-
dāns bijis sava veida staigātājs, 
Saeimā viņš pārstāvējis Latvijas 
ceļu, kādu laiku bijis arī Pilso-
niskās savienības, Vienotības un 
Demokratisko patriotu rindās, 
sa  vukārt, kā jau teikts, tieslietu 
ministra amatam viņu izvirzīja 
NA. Savā tīmekļa mājaslapā         

J. Bordāns raksta: „Esmu studējis 
tieslietas un nodarbojos ar polī-
tiku, lai maniem dēliem būtu 
brīvība mācīties matēmatiku        
un filozofiju, jūras lietas, ko -
merciju un lauksaimniecību un 
lai viņu bērni varētu mācīties 
mūziku un glezniecību.”

Saeima J. Bordānu amatā ap -
stiprināja ar 59 balsīm, par viņa 
kandidātūru balsoja ne vien val-
došās koalicijas pārstāvji no Vie-
notības, Reformu partijas un NA, 
bet arī astoņi deputāti no opozi-
cijas - Latvijas Zaļo un Zem nieku 
savienības (ZZS), kā arī Saeimas 
neatkarīgie depu tāti (tie, kuŗi no 
Reformu par tijas atšķēlās jau tad, 
kad tās nosaukums bija Zatlera 
reformu partija). Zaļo zemnieku 
balsis par tieslietu ministra kan-
didātu visnotaļ automatiski iz -
raisa jau tājumu, vai kandidāts ap -
vienī bai ir kaut ko solījis par  tās 
„premjērministra kandidātu”,  
ļoti smagos noziegumos apsū-
dzēto „Ventspils ķeizaru” Lem-
bergu, bet J. Bordāns pats to no -
liedz, tātad pieņemsim, ka tas tā 
arī ir.

Tiekoties ar Latvijas goda kon-
suliem, Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis paziņoja, 
ka jaunā ministra prioritāte būs 
tiesu sistēmas stiprināšana un 
tiesas procesu ātrāka virzīšana 
uz priekšu, jo „nokavēta tais -
nība ir liegta taisnība”. Pēc ap -
stip rināšanas amatā jaunais      
ties  lietu ministrs uzstājās Lat-
vijas Radio. Tieslietu ministrijā 
jau esot izveidotas vairākas dar-
ba grupas, viņš paziņoja, kas 
izskata jautājumu par tiesu pro-
cesu paātrināšanu. Patlaban li -
kums ļauj „pavilcināt procesu, 
paildzināt”, kā arī „vispār uzsākt 
tiesu procesu, kur tas, iespējams, 
nebūtu jāiesāk”. Saeimā jau ir 
iesniegti likumprojekti, kas pa -

redzēti minēto „robu” aizpildī-
šanai. Ir iespēja – ļaut lietas 
dalībniekiem iesniegt rakst -
veida sūdzības bez nepiecie ša-
mības pašiem piedalīties tiesas 
procesā. Tāpat izmantojamas ir 
tiesās jau ieviestās modernās 
technoloģijas, un to izmanto-
šana tieslietu ministra ieskatā 
„pat ir pienākums”. Mūsdienās 
patiešām ir iespējams izmantot 
videokonferences, lai prāvas da -
lībnieki tajā varētu piedalīties    
no attāluma. Tas novērstu pat-
laban visai biežo situāciju, kad 
viena prāvas dalībnieka pro-
miene tiesai liek jautājumu at -
likt, nereti uz ilgu laiku. Prā -      
vās, kad lietā ir liels skaits ap  sū-
dzēto, advokātu un liecinieku 
(pie mērs ir jau ilgstoši iztie sā-
jamais jautājums par tā dēvēto 
digitālās televīzijas skandalu), tā 
var izvērsties gaužām lielā pro- 
b lēmā. Gadās arī kādam prāvas 
dalībniekam vai nu saslimt, vai 
simulēt slimību. Tieslietu sistē-
mā vajadzētu būt īpašam ārstu 
panelim, kas „saslimušo” cilvēku 
izmeklē, jo ir dzirdēts, ka ne īpa-
ši godīgi ārsti tā dēvēto „slimības 
lapu” izsniedz arī tad, kad tam 
nav vienāda pamata.

Atliek cerēt, ka jaunajam ties-
lietu ministram veiksies. De  mo-
kratiskā un tiesiskā valstī tiesu 
sistēma ir pat ļoti būtiska valsts 
daļa. Ja Temīdai rokas kādā no -
zīmē ir sasietas, tad tās jāat rai - 
sa. Ja tiesneši pieņem nesapro-
tamus lēmumus, ir jārīkojas.      
Un pats galvenais – gan Latvijas 
sabiedrībai, gan arī mūsu valsts 
un citu valstu uzņēmējiem un 
investoriem ir jābūt pārlieci nā-
tiem, ka tiesāšanās procesi būs 
ātri, godīgi, racionāli un pro- 
g no zējami. Bez tā visa par tiesis-
kumu tomēr ir pagrūti runāt.

Kārlis Streips
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Nupat saņēmu Bērnu literātū-
ras centra sakopotās ziņas par 
Latvijas bērnu bibliotēkām un 
skolu bibliotēkām, kā arī diaspo-
ras kultūras centriem, kas šogad 
vēlas piedalīties Bērnu un jau-
niešu žūrijā.

Rezultāti ir pārsteidzoši, pro-
gnozes sabrukušas! 

Liels, acīm redzams lasītgribas 
pieaugums – pieteikušās 517 bib-
liotēkas (pagājušajā gadā – 450), 
15 000 lasošo bērnu (pagājušajā 
gadā bija 10 000). 

Turklāt šogad ir iespējams pie-
dalīties arī vecākiem, ir izveidota 

piecu grāmatu kollekcija, ko lasīs 
Vecāku žūrija. Nezinu, kā būtu 
pareizāk teikt – ka vecāki ar savu 
līdzdalību veicinās bērnu lasīša-
nu vai ka bērni ievilks lasīšanā 
arī vecākus, bet noteikti ir labi 
abējādi. 

Protams, par to visu ir ļoti 
jāpriecājas – taču šai labajai ziņai 
ir sava sliktā ziņa. Gan pašām 
bibliotēkām, gan Bērnu literātū-
ras centram šogad naudas Bērnu 
žūrijas grāmatu iegādei ir vēl 
mazāk. 

Viss jau ir aprēķināts: Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas atbalsta 

biedrības akcija „Sirsniņa prasa, 
lai bērniņš lasa” (gribētos atkal 
un atkal uzsvērt, ka prātiņš to 
prasa ne mazāk…), kuŗas vēst-
niece es joprojām esmu, ir saņē-
musi konkrētu lūgumu: ir jāpa-
līdz 365 bibliotēkām iegādāties 
visu šā gada Bērnu žūrijas grā-
matu kollekciju vai tās daļu. Tas 
nozīmē, ka ziedojumos ir jāsavāc 
ap 25 000 latu – krietni vairāk 
nekā iepriekšējā gadā (tad veik-
smīgi savācām apmēram 12 000 
un pietika visiem, kam trūka).

Es domāju, ka tas nav nekas 
neiespējams. Esmu pārliecināta, 

ka atbalstītāju prieks par bērnu 
gatavību lasīt un bibliotēku gata-
vību ar šiem bērniem nodarbo-
ties, un, protams, arī mūsu pozi-
tīvā spītība un vēlme, lai valsts 
mācās no saviem pilsoņiem, kur 
ir vērts ieguldīt naudu, – ka visas 
šīs labās jūtas, intelektuālie ap -
svērumi un sociālā solidāritāte 
ra  dīs lasīšanas atbalstītājos tādu 
pašu uzrāvienu kā Bērnu žūrijas 
dalībniekos! 

Ziedot iespējams www.ziedot.lv 
vai piezvanot uz viena lata zie-
dojumu tālruni 90006889. Sazi-
noties ar LNB atbalsta biedrību 

(67843767, 29355624, sanita@
gais ma.lv, www.gaisma.lv), var 
izvēlēties sev konkrētu “aizbilsta-
mo” bibliotēku, kuŗai palīdzēt.

Lūdzu, iesaistieties! Ziedojiet 
paši, stāstiet visiem par “Sirsniņa 
prasa, lai bērniņš lasa” un aici-
niet ziedot, jo mūsu labdarības 
projekts ir daudzu bibliotēku vie-
nīgā cerība. Bez tā viņi paliks 
ār  pus Bērnu žūrijas un nenotiks 
tas labais un jēdzīgais, kas varētu 
notikt, ja šīs grāmatas būtu bēr-
niem pieejamas.

Pateicībā par izpratni un atbalstu -
jūsu Inese Zandere   

Varētu Talsu novadu likt pir-
majā vietā, jo grāmatas sastā-
dītājs, literātūrzinātnieks Ilgo-
nis Bērsons, pats būdams talse-
nieks, ievadā uzsveŗ, ka Dziļle-
jas daudzšķautnainā literārā 
darbība būtu apskatāma atse-
višķā monografijā. Šis izde-
vums varot tikai izgaismot     
rakstnieka un viņa senču sa -
skari ar Talsu novadu. 

K. Dziļlejas-Tīfentāla dzīves 
ap  rakstam viela ņemta no paša 
rakstnieka atmiņām. Pirmo raks-

tu „Mana dzīve un darbs” (1924) 
viņš sāk ar senčiem, atzīstoties: 
„... neesmu izpētījis savu senču 
vēsturi, bet zinu tik daudz, ka tie 
ir ienācēji no Vācijas.” Šo apgal-
vojumu nākamajā rakstā „Es at -
skatos” (1947. g.) viņš labo, raks-
 tīdams: „Bezdubeņos mani sen -
či saimniekojuši no senseniem 
laikiem...” – Tagad uzzinu no 
rakst nieka meitas Ilzes Zīvertes 
Stokholmā, ka viņas tēvs ap 40. 
gadu no baznīcas grāmatām un 
revīzijas listēm sastādījis cilts-

Kārlis Dziļleja un Talsu novads
koku, pēc kuŗa Talsu apkārtnes 
Bezdubeņu mājas ciltstēvs miris 
ap 1779. gadu. Viņa dēls Bezdu-
beņos ir Ernests (1741-1808). 
Trešajam Bezdubeņu saimnie-
kam jau ir iedots uzvārds Ģirts 
TĪFENTĀLS (sakarā ar mājas 
atrašanās vietu – skatoties no 
kalna, tā bijusi „dziļā lejā”. Bet 
ĢIRTS gan nav vācu vārds!). 
Ceturtā paaudzē ir JANIS. Bet  
piektajā – Kārlis Tīfentāls ir 
Bruž kalnos, tuvāk Talsiem. Ses-
tajā – rakstnieka tēvs Janis Tīfen-

tāls (1869-1949), miris Sibirijā, 
un septītajā – pats rakstnieks 
KĀRLIS TĪFENTĀLS (1891-
1963, miris Stokholmā). Uzvārds 
mainīts 1940. gada 11. februārī 
ar Dziļleja, ko viņš par pseudo-
nimu lietojis kopš 1912. gada 
pamīšus ar citiem 15 segvār-
diem. 

K. Dziļleja nonāk trimdā 1944. 
gadā Vācijā, pārceļas uz Zvied-
riju 1949. gadā, pārbedīts 1991. 
gadā Talsu Jauviņu  kapos.  Sastā-
dī tājs I. Bērsons, šķiet, par cilts-

koku nav zinājis un, pamatojo-
ties tikai uz pirmo rakstu, grā-
matas 141. lappusē raksta: „Viņa 
vecvecāki nāca no Vācijas.”

No tālākām Dziļlejas atmiņām 
iztēlē var viegli sekot viņam kā 
zēnam Brūžkalna mazmājā uz 
smilšainās zemītes, kur tēvs, pel-
not iztiku, strādā par amatnieku, 
darinot un pārdodot ragavas. 
Kad puika beidzis Ģibuļu pagast-
skolu, ģimene pārceļas uz Tal-
siem, un dēls Talsu pilsētas skolā 
apgūst krievu valodu. Te jāpie-
dzīvo 1905. gada trauksmainais 
laiks, kam šeit lasāms vērtīgs kul-
tūrvēsturisks apskats (no Talsu 
Vēstneša 1932. g.). Te sākas rakst-
nieka pirmie solīši literārā laukā 
skolas avīzē (krieviski!). Taču jau 
pēc gada dzimst latvisks, nelegāls 
žurnāliņš Zvaigzne, kam diem -žēl 
ātri jānoriet. Nākamajos ga  dos 
Cēsu paidagoģiskie kursi un Bel-
 gorodas Skolotāju institūts dod 
jauneklim iespēju strādāt par 
skolotāju un vasarās dzīvot Tal-
sos, rakstot korespondences vie-
tējām avīzēm un sacerot tām dze-
joļus un stāstus. Kopš 1925. gada 
līdz trimdai Dziļleja dzīvo Rīgā, 
strādājot gan Rīgas domē, gan 
Strādnieku teātrī par direktoru 
un Tautas augstskolā par lektoru, 
kā arī daudzējādos lite rāros žur-
nālos par redaktoru. Viņš ir īsts 
darbarūķis, saraksta un izdod 
dažādu literātu mo  nografijas, 
bērnu bilžu grāma tas, visādām 
skolām vēstures, rakstniecības 
un poētikas grā matas, nepiemir-
stot arī seno piesaisti Talsiem.

Atlasīti ir arī viņa literārie dar-
bi, kas skaŗ šo novadu. Pie mērs 
no bērnu lasāmvielas šeit dzidri 
vienkāršie „Līzītes skapītis” un 
„Tirgū”. Citai auditorijai  saistoša 
ir gaŗa leģenda „Kolkas ciema 
lībietis” (1927.g.). Tur Dundagas 
barons fon der Osten-Sakens        
un K. Valdemārs kopā ar lībiešu 
nemieru varoni Niku un viņa 
Lībiņu darbojas gan Dundagā  
un Rīgā, gan Pēterpilī. Arī stāstā 
„Gočs” (1930.g.) tēlotais mežai-
nis – kā izliets pēc vietējā baro -
na Firksa – malu mednieks un 
meitu ģēģeris, dziesminieks un 
spēkavīrs, kas vandījies pa visu 
apkārtni, līdz beidzot viņu, dzel-
z īm sasaistītu, dragūni nošāvuši 
laukā pie priedes, kur arvien 
apstājas 1. maija gājieni ar no -
liektiem karogiem. Par Dziļlejas 
romānu paraugu noder frag-
ments „Atbalss Kurzemē” no 
ro māna par Garlību Merķeli 
(1935.g.). Atainota Kurzemes 
baronu tikšanās Māras tirgū 
Talsos un viņu negātīvā attieks -

me pret jaunām laika strāvām. 
Sacerējums „Pa Kurzemes Šveici” 
(1930.g.) izgaismo novadu kul-
tūrvēsturiski. Kuŗš no jums zina, 
ka vārds „Tukums” lībiski nozī-
mē „Čupu kalns”, – tur atrodoties 
šļūdoņa morēnas. „Kandavai” 
pa  matā  lībiešu vārds „celms” – 
tātad: „Celmaine”. Vārds „Talse” 
minēts jau kuršu un vācu līgu -
mā 1230. gadā.

No 16 lappušu gaŗā stāstīju - 
ma „Dinsberga skola” (1932.g.) 
var izlobīt, kā darbojušās skolas 
19. gs. 70. gados. Saglabātie sko-
lē nu domraksti (atstāti „vecajā 
drukā”, tāpēc pagrūti lasāmi) 
stās ta, ka skola izremontēta, ie -
liktas „glāžu rūtis”, telpās pa 
petrolejas lampai. 

Darba sekmes vērtē pēc krievu 
valodas prašanas. Iepazīstam 
sko  las sodus – pēršanu, stūrī lik-
šanu un ķeršanu aiz ausīm. Iz -
brīnu rada minētā lielā skolēnu 
smēķēšana: „Ja viņš (skolnieks) 
nevar dabūt pīpi, viņš bāls kā 
līķis.”  Uzsvērta rēķināšanas vaja-
dzība: „... aizbrauc uz pilsētu ko 
pārdot, žīdi var viegli piekrāpt,    
ja nemāk rēķināt...”

No četriem dzejoļu krājumiem 
šeit atlasīti 19 dzejoļi,  kaut gan 
pēc „Kursas dziesmu” piezīmēm 
(126.lpp.) liekas, ka ir vēl vairāki, 
kas saistīti ar Talsiem. Turklāt 
viens dzejolis iespiests divreiz ar 
dažādiem virsrakstiem: „Dzim-
tenes pilskalns” (72. lpp.) un „Talsu 
ģerboņa dziesma” (133.lpp.).

Nav jau viegls uzdevums sa -
liedēt kopīgā veselumā tik prāvu 
dažādību. Saskaitot iespiesto   
tekstu, šķiet, trešā daļa ir I. Bēr-
sona rokas rakstīta. Viņam, kā 
jau zinātniekam, piemīt liela 
literātu izzināšanas kāre līdz ar 
spēcīgu sevis izteikšanas vaja-
dzību. Ar šādu noslieci pagrūti 
veidot darbu mūsdienu vidē - 
jam lasītājam, bet Ievadā grā-
mata ir šādi prezentēta. Taču to 
lasīs nevis pusaudži, ne jaunieši, 
bet latviešu kultūras alcēji brie-
duma gados. Šiem lasītājiem     
nav divreiz jāatgādina K. Baro -
na nopelni. Arī raksts par K. Val-

demāra simtgadi bija noderīgs 
toreiz, nevis tagad. Nez vai Rīgas 
vai Londonas latvieši iedziļinā-
sies 35. lappuses piezīmēs par 
Zvārguļa Zobgaļa Kalendāra Vēs-
tuļnieka vēstījumu? – šo visu 
sīkumu vietā varētu lasīt piemi-
nētos, šeit neesošos Dziļlejas 
dzejoļus vai kādu fragmentu no 
viņa nepublicētā manuskripta 
„Anno 1934”. Man būtu gribējies 
pēdējās sešas lapppuses, kur 
gandrīz visu sarakstījis I. Bēr -
sons pats, atdalīt no iepriekšējā 
kopuma – kā PIELIKUMU.

Nez vai grāmatu varētu dēvēt 
par šedevru, bet tā ir izdevusies 
ļoti skaista, ar mākslinieka Žaņa 
Sūniņa gleznas „Ūdens iela 
Talsos” reprodukciju uz pelē - 
cīgā lietus lāšu fona. Grāmatā ir 
daudz fotoattēlu; tā nav bieza – 
156 lappuses. Labi iesieta un 
parocīga formāta. Interesanta ar 
daudzpusīgām vēsturiskām uz -
ziņām par plašu Kurzemes daļu 
kā novadniekiem, tā citiem Lat-
vijas patriotiem. Pieņemu, ka tā 
spēs iekārdināt lasītājus iepazī-
ties vēl ar vienu no mūsu inte-
liģentajiem un daudzveidīga -jiem 
kultūras veidotājiem, kuŗu mums 
nav nemaz tāds dau dzums.

Ziņas par grāmatu TALSOS, 
biedrībā „Aleksandra Pelēča la -
sītavā”, pie Zigurda Kalmaņa.

V. Lasmane    

Lasiet 
tīmeklī!
ASV latviešu 

laikraksta

mājaslapa 
www.laiks.us

„Zvaigznes” grāmatas varat iegādāties,
 sazinoties pa e-pastu tirdzniecība@zvaigzne.lv 

vai rakstot „Grāmatu klubam” Rīgā, 
Biķernieku ielā 19, LV-1039 

un zvanot tālr. +371 67801708

Mīļie draugi!
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Oļģerts Rozītis dzimis 1912. ga -
da 2. jūlijā Pēterburgā, Krievijā. 
Tēvs  Rūdolfs Rozītis  bija pulkve-
dis Latvijas armijā; māte Emma 
(Emīra) Rozīte (dzim. Zeibolte) – 
rakstniece.

O. Rozītis studējis tieslietas Lat-
vijas Universitātē. Ieguvis skolo-
tāja tiesības Latvijas Izglītības mi -
nistrijas Angļu institūta kursos. 
Beidzis Tautas augstskolas franču 
valodas kursus. Vēlāk, trimdā, ie -
guvis otru gradu tieslietās Mel-
burnas universitātē. 1935. gadā 
uzsācis darbu Latvijas Ārlietu 

Diplomātu, literātu, tiesībnieku, padaigogu
 Oļģertu Rozīti atceroties

ministrijā Rīgā, 1938. gadā pār-
celts uz Latvijas sūtniecību An gli-
jā, kur ar laiku kļuvis par 1. sek re-
tāru. O. Rozītis bija viens no Lon-
donas Avīzes un  Latviešu biedrī -
bas Lielbritanijā  dibinātājiem. Ar 
Latvijas valdības ārkārtējā piln-
varnieka sūtņa Kārļa Zariņa rī  ko-
jumu O. Rozītis 1952. gadā tika 
iecelts par Latvijas konsulāro pār-
stāvi Austrālijā. Konsulātā O. Ro -
zītis strādāja līdz pat mūža bei -
gām. Melburnā ilgus gadus viņš 
strādāja par skolotāju Daugavas 
skolā. Bijis arī skolotājs Melburnas 

latviešu vidusskolā un vairāku 
Austrālijas latviešu jaunatnes 
kursu rīkotājs un lektors. Aktīvi 
piedalījies trimdas sabiedriskajā 
dzīvē un dažādu organizāciju 
darbā, bet sava diplomātiskā po  s-
teņa dēļ nav bijis amatos sabied-
riskās organizācijās, vienīgi kādu 
laiku bija Latviešu preses biedrī-
bas Austrālijas kopas priekšsēdis.  
O. Rozītis atbalstījis jaunatni un 
izglītību, mūža pēdējos gados bijis 
arī skolotājs austrāliešu skolās.

Literātūrai pievērsies jau Lat -
vijā, publicējis atsevišķus stāstus 

Pēc Islandes luterāņu Baznīcas 
oficiāla ielūguma kopā ar Lat-
vijas evaņģeliski luteriskās Baz-
nīcas ārpus Latvijas archibīska-
pu Elmāru Ernstu Rozīti 24. jū -
nijā piedalījāmies Islandes bīs-
ka pes Agneses Sigurdardotiras 
svi  nīgajā konsekrācijas dievkal-
pojumā Reikjavīkas katedrālē.

Uz nozīmīgo pasākumu bija 
ieradušies vairāki Eiropas valstu 
bīskapi: Zviedrijas archibīskaps 
Anders Veirids, Somijas archibīs-
kaps Kari Mäkinens, Borgas bīs-
kaps no Norvēģijas Atle Sommer-
felts, Īrijas anglikāņu archibīskaps 
Maikls Džeksons, Dānijas vado-
šais bīskaps Peters  Skovs Jakob-
sens, Skotijas episkopāļu Baznīcas 
vadošais bīskaps Deivids Čiling-
verts, Lielbritanijas luterāņu Baz-
nī  cas bīskape - latviete Jana Jēruna-
Grīnberga u.c.

Archibīskaps E. E. Rozītis no  de-
va oficiālus sveicienus arī no Bal-
tijas luterāņu baznīcu bīskapiem.

Dienā pirms oficiālā sarīkojuma 
viesi piedalījās ekskursijā, ko va -
dīja Islandes luterāņu Baznīcas  
programmu koordinātores  Anna 
M. Olafsdotira un Adda Steina. 
Eks kursijas laikā bija iespējams  

PIRMĀ  SIEVIETE BĪSKAPE ISLANDĒ
ne tikai iepazīties ar Islandes vēs-
tures pārskatu, apmeklēt vecāko 
Islandes baznīcu un islandiešiem 
nozīmīgas vietas, bet arī savstar-
pēji iepazīties un apmainīties do -
mām. Gadījās arī daža laba anek-
dote, un tad islandieši paši par  
sevi labsirdīgi pajoko. Islandē ir 
pavisam maz koku, un, ja arī vie-
tām sastopami, tad tie drīzāk ir 
pundurkociņi, tāpēc islandieši uz 
jautājumu:  “Ko darīt, ja tu mežā 
apmaldies?” -   atbildētu:”Piecelies 
kājās!” 

Sarunas turpinājās arī vakarā 
pie viesiem un Islandes Baznīcas 
pārstāvjiem par godu rīkotām 
vakariņām.

Prieku un pārsteigumu mums 
sagādāja pie mūsu galda mums 
blakus apsēdusies jaunievēlētā  
bīs kape Agnese Sigurdardotira, kā 
arī Norvēģijas un Dānijas bīskaps 
un bīskape no Grenlandes. Nezi-
nu, vai citādi būtu bijis iespējams 
uzzināt dažādas katras zemes 
Baznīcai raksturīgas nianses, pie-
mēram, to, ka Grenlandes bīskape 
daļā no saviem draudžu apciemo-
jumiem dodas ar hēlikopteru.

Interesanti, ka islandieši ir sa  gla-
bājuši seno norvēģu valodas tradi-

ciju - uzvārdus darināt pēc tē  va 
vār da. Piemēram, Agnese Sigur-
dardotira - tas nozīmē Agne se Si -
gurda meita, bet vīriešiem, piemē-
ram, Reikjavīkas Doma baz nīcas 
dekāns Sr.Hjalmars Jon sons - jāsap-
rot kā Sr. Hjalmars  Jona dēls.

Jaunās bīskapes ievēlēšana no -
rāda uz demokratisku procesu 
attīstību Islandes luterāņu Baz-

nīcā. Kaut arī starp vairāk nekā 
150 mā  cītājiem Islandē ir arī sie-
vietes, tieši jaunievēlētā bīskape      
ir šķīrusies ar vīru un uzaudzi -     
nā jusi trīs nu jau pieaugušus bēr-
nus - divus dēlus un meitu. Bīska-
pe par to  stāstīja ar siltu mātes 
lepnumu un prieku. 

Tieši pārvarot grūtības, viņa 
ieguvusi dziļu uzticību un paļā-
vību Dievam. 

Konsekrācijas dievkalpojuma 
uzrunā bīskape uzsvēra dzīvās 
ticības nozīmi Baznīcas turpmā -
kā  attīstībā un cilvēku vienotībā.

Agnese Sigurdardotira patiesi  
likās  ne tikai Baznīcas, bet visas 
islandiešu tautas ievēlēta, jo kon-
sekrācijas laikā varenā Reikjavī -
kas katedrāle bija viesu pārpildīta. 
Cilvēki bija sabraukuši no visiem 
Islandes krastiem (kā zināms, salas 
vidiene ir neapdzīvota, līdzīgi kā 
Austrālijai). Uz dievkalpojumu 
bija ieradies arī Islandes Valsts 
prezidents ar kundzi u.c. ievēro-

un apceres izdevumos Brīvā Ze -
me, Latvijas Kareivis, Raksti u. c. 
Rēgulāri piedalījies Austrālijas lat-
viešu rakstnieku dienās un citos 
sarīkojumos, darbi publicēti arī 
vai rākos trimdas žurnālos un avī-
zēs.

O. Rozītis izdevis divas grāma-
tas: īsformu krājumu „Pavedieni” 
(1966) un stāstu krājumu „Mežā” 
(1982). Nepublicēti manuskriptā 
palikuši romāns „Spirāles” (sa -
rakstīts aizritējušā gadsimta 30. 
ga  dos par notikumiem Latvijas 
armijas stābā Rīgā 20. gados) un 

īsprozas krājums „Bija un nebija”, 
kā arī daudzi īsprozas darbi.

O. Rozītis lasījis referātus dažā-
dos forumos par literāriem, vēs-
turiskiem un sabiedriski polītis-
kiem tematiem. Publicējis rakstus 
daudzos latviešu laikrakstos un 
žurnālos: Londonas Avīze, Ceļa 
Zī    mes, Austrālijas Latvietis, AL 
Ga   dagrāmata, Brīvais Vārds, 
Gredzens, Tilts, Jaunā Gaita, 
LARAs Lapa u.c. Ar referātiem  
un rakstiem informējis arī aus- 
t rāliešu un angļu sabiedrību par 
Latviju un latviešiem.

O. Rozītis miris 1984. gada 23. 
martā Melburnā.

M. R.

jami viesi. Dievkalpojumu pār -
raidīja Islandes televīzija un radio. 

Patiesi iespaidīgi bija no malas 
vērot  svinīgo konsekrāciju ar  
daudzajiem  mācītājiem talāros ar 
baltu apkakli un dažādu valstu 
bīskapiem greznos tērpos. 

Islande, tāpat kā Latvija, ir maza, 
ar vēl mazāku iedzīvotāju skaitu, 
kas sasniedz tikai apmēram pus-
miljonu, tāpēc mūsu tautām ir 
gan līdzības, gan tomēr arī atšķirī-
bas. Ļoti svarīgi ir arvien vairāk 
apzināties, cik nozīmīga mazajām 
kaimiņu tautām ir turēšanās ko -
pā - ne skaužot, bet mācoties labā-
ko pieredzi un sniedzot draudzīgu 
roku. Islande apliecina, ka arī      
bez armijas un bruņošanās  ir 
iespējams pastāvēt un attīstīties. 
To nodrošina tautas gara spēks   
un drosme. No islandiešiem mēs 
droši varam mācīties sīkstumu, 
izturību, lepnumu par savu zemi 
un tautu un labu demokratiju.

Vera Volgemute Rozīte ekskursijas laikā kopā ar Islandes luterāņu 
Baznīcas programmu koordinātori un ekskursijas vadītāju Annu 
M. Olafsdotiru (pa kreisi) pie Gullfosa ūdenskrituma

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis pie Reikjavīkas katedrāles Hallgrimskirka, kuŗā notika bīskapes 
konsekrācijas dievkalpojums

Pēc konsekrācijas dievkalpojuma Reikjavīkas katedrālē Hallgrimskirka. 1. rindā vidū bīskape 
Agnese Sigurdardotira, trešais no labās archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

Vera Volgemute Rozīte
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Elzas Ķezberes veikums ierakstīts tautas atmiņā

Bija neparasts vasaras vakars. 
Lapu zaļums un jasmīnu aro-
mats liecināja par tikko pagā ju-
šiem Jāņiem, aiz dzejnieka Jāņa 
Akuratera mūzejmājas loga spē-
cīgām šaltīm lija jūnija lietus, bet 
līdz pēdējai iespējai pārpildītajā 
rakstnieka viesistabā valdīja sil-
tas sirsnības gaisotne. Lasītājus, 
rakstītājus, literātūras pētniekus 
un grāmatu izdevējus kopā bija 
pulcējis ilgi gaidīts priecīgs 
no tikums – dzejnieces Elzas Ķez-
beres rakstu trešā sējuma „Dzeja 
un dzīve” iznākšana. 

Lasītāji atceras, ka pirmie divi 
sējumi, dzejnieces draugu un 
līdzgaitnieku sarūpēti, iznāca 
2006. gada vasarā, un toreiz tika 
solīts – drīzumā sekos trešais, 
bei dzamais sējums, kuŗā sako-
poti dzejoļi ārpus krājumiem, 
ievietota dzejnieces autobiogra-
fija, raksti par viņu. Tomēr šī 
iecerētā sējuma liktenis izvērtās 
pavisam neparasts. Ekonomikas 
krize, kas skāra daudzus Latvijas 
uzņēmumus, tostarp arī grāmatu 
apgādu „Valters un Rapa”, radīja 
daudzus dažādus sarežģījumus 
šīs grāmatas ceļā pie lasītāja. Pat 
Elzas Ķezberes 100 gadu jubi -
leja, ko pērn ar dažādiem kupli 
apmeklētiem sarīkojumiem svi-
nēja gan dzejnieces mītnes zemē 
Amerikā, gan Latvijā – Rīgā un 
viņas dzimtajā pusē Tirzā, gan 
pašas simtgadnieces ilgošanās 
sagaidīt šo apsolīto velti nebija 
pietiekami spēcīgs iemesls, lai 
pārvarētu šķēršļus un darbu 

izdarītu līdz galam.
Pirms gada simt gadu un divu 

mēnešu vecumā Elza Ķezbere 
aizgāja mūžībā. 

Šovasar beidzot pie lasītājiem 
ir atnācis dzejnieces Rakstu tre-
šais sējums apgāda „Mansards” 
izdevumā. Violetā vijolīšu tonī 
ietērptā grāmata nu dabūjama 
Latvijas grāmatnīcās, un Elzas 
Ķezberes dzejas draugiem ir ie -
spēja pilnīgot savu priekšstatu 
par autores personību un mūža 
veikumu. Skanīgās, vienkāršās 
un dzidrās vārsmas, kuŗās ieraks-
tīts dzejnieces gaŗais, sarežģītais 
mūžs, viņas gaišā pasaules uz-
tvere un sirds siltums, Latvijā ir 
labi pazīstamas un tautā iemīlē-
tas. Par to dzejniece varēja pār-
liecināties arī pati, kad 1992. 
gadā pēc ilgas promienes atbrau-
ca uz dzimteni. Viņas dzeju šeit 
cienīja un mīlēja. Kaut arī pa -
domju varas gados darbi netika 
publicēti, lasītāji kā dārgu relik-
viju glabāja pirmskaŗa gados 
izdotās grāmatiņas, no tām 
burtnīcās pārrakstīja dzejoļus, 
atcerējās no galvas. Šo saviļņo-
jošo notikumu – Elzas Ķezberes 
tikšanos ar rakstniekiem un lasī-
tājiem Benjamiņu namā, torei-
zējā Rakstnieku savienībā, grā-
matas atvēršanas vakarā atgādi-
nāja dzejnieces drauga Pēteŗa 
Korsaka sarūpētais video mate-
riāls. Paldies viņam un viņa to -
reiz tikai desmit gadus vecajai 
meitai, kuŗi filmēja šī vēsturiskā 
dzejas vakara norisi, ka arī šo -
brīd ir iespējams redzēt un dzir-

dēt, kā savu dzeju lasa dzejniece 
pati. 

Grāmatas atvēršanas sarīko ju-
mu Jāņa Akuratera mājā vadīja 
litrātūrvēsturniece Maija Kal ni-
ņa, kas Rakstniecības mūzejā 
daudzu gadu gaŗumā aprūpē lat-
viešu trimdas autoru kollekcijas. 
Lielu pieredzi viņa guvusi arī 
darbā ar Elzas Ķezberes materiā-
liem, kas pirms vairākiem ga -
diem dāvināti mūzejam. Ar cieņu 
un maigu mīlestību pret dzej-
nieci un viņas darbiem Maija 
Kalniņa deva vārdu vakara vie-
siem, smalkjūtīgi komentējot 
faktus un personības.

Dzidra Liepiņa lasīja fragmen-
tus no Elzas Ķezberes „Solveigas 
vēstulēm Pēram Gintam” – klu-
sināti, ļaujot izskanēt vārdu iek-
šējam spēkam, kas neatstāj vie n-
aldzīgu nevienu klausītāju.

Eleonora Šturma, kas bija ie -
kārtojusi arī nelielu fotoizstādi 
par dzejnieces dzīves gaitām mīt-
nes zemē, atcerējās Elziņas dzīves 
stilu, paradumus un uzsvēra per-
sonības gaišumu, bezgalīgo lab-
vēlību pret cilvēkiem un īpašo 
at  tieksmi pret tiem, kas ienākuši 
viņas draugu lokā. 

Rita Gāle stāstījumā uzbūra 
atmosfairu, kas valdījusi dzejas 
sarīkojumos, kad savus darbus 
lasījusi Elza Ķezbere. Ap dzej-
nieci un viņas trauslo stāvu allaž 
virmojusi mīlestības un pielūg- 
s mes gaisotne.

Par tikšanos ar dzejnieci stās tī-
 ja fotovēsturnieks Pēteris Kor-
saks. Savukārt literatūrzināt nie  ce 

Inguna Daukste-Silasproģe pa  -
ka  vējās pie atklājumiem, ko pie-
dzīvojusi, sakārtojot šo trešo 
Rakstu sējumu.

Vakara viesiem tika nolasīta  
arī dzejnieces draudzenes Vijas 
Valdmanes vēstule, kuŗā skaid-
rota Elzas Ķezberes Rakstu ide -
jas tapšana, nobriešana un īste-
nošana.

Grāmatizdevējs Jānis Oga, ap  gā  - 
da „Mansards” vadītājs, uz sve ŗ ot 
Eleonoras Šturmas enerģiju un 
darba sparu, kas veltīts Elzas Ķez-
beres literārā mantojuma pub li-
cēšanai un domubiedru pul cē-
šanai, pauda gandarījumu par to, 
ka lasītājiem nu iespē jams dzej-
nieces veikumu iepazīt pilnīgi. 

Bet dzejnieces dzimtā nova -    
da – Tirzas pārstāvji uz grāmatas 
atvēršanu bija ieradušies ar 
krāšņiem pļavu ziedu pušķiem.

Rakstu sējumā „Dzeja un dzī-
ve” lasāma periodikā publicētā 
dzeja un pirmpublicējumi, to -
starp arī reliģiskā dzeja, jau pie-
minētā autobiografija „Ceļā uz 
Ulubeli”, raksti par Elzu Ķez - 
beri (autoru lokā Valdemārs 
Kārkliņš, Teodors Zeltiņš, Jānis 
Andrups, Osvalds Ķezbers, Pē -
teris Korsaks, Irēna Avena, Kārlis 
Sebris, Maija Kalniņa, Eleonora 
Šturma). Ir arī nodaļa „Veltījuma 
dzeja”, kuŗā lasāmas Roberta 
Mūka, Dagmāras Igalas un Vol-
de māra Avena rindas, vēstuļu 

izlase (Elza Ķezbere Jānim Ve -
selim, Jānim Rudzītim, Valde-
māram Kārkliņam). Visu sējumu 
nenoliedzami bagātina rādītāji. 
Pavisam unikālu pētījumu veicis 
pianists Ventis Zilberts, sastādot 
rādītāju „Elzas Ķezberes dzeja 
mūzikā”. Ir arī dzejoļu nosau-
kumu rādītājs un dzejoļu pirmo 
rindu rādītājs. Daudz derīgu ziņu 
atrodams sējuma bibliografijas 
nodaļā, izveidots arī personu 
rādītājs, turklāt katrai grāmatas 
nodaļai pievienoti komentāri. 

Eleonora Šturma sarīkojumā 
uzsvēra - šī grāmata izdota par 
Elzas Ķezberes cienītāju un drau-
gu saziedotiem līdzekļiem. Un 
visam dzejnieces draugu pulkam 
ir mērķis, lai šī grāmata būtu 
dāvinājums Latvijas pašvaldību 
un izglītības iestāžu bibliotēkām. 
Līdz ar to bagātais garīgais man-
tojums, ko atstājusi Elza Ķezbere, 
nonāktu latviešu tautas rīcībā. 

Darbs grāmatas izplatīšanā vēl 
ir priekšā. Bet, pārlapojot viole-
tos vākos iesieto sējumu, droši 
var teikt – ar draugu un domu-
biedru, literātūras cienītāju un 
lietpratēju kopīgām pūlēm dzej-
nieces Elzas Ķezberes vārds uz 
laikiem ir ierakstīts tautas at -
miņā. Apliecinājums tam ir trīs 
sējumos izdotie Raksti.

Gundega Saulīte

Eleonora Šturma un apgāda "Mansards" vadītājs Jānis Oga

Literātūrzinātniece Inguna 
Daukste-Silasproģe

Sarīkojuma vadītāja literātūr -
vēs  turniece Maija Kalniņa Foto: Pēteris Korsaks

Brīvā Latvijā (Nr.26) Valija Ber-
kina īsziņās raksta par Ogres 
Cent rālās bibliotēkas mobilo bib-
liotēku. Nesen vietējā laikrakstā 
Evening Standard lasīju ko līdzī -
gu par Čatsvertas (Chatsworth) 
pa  matskolas bibliotēku. Tagad tā 
atrodas divstāvu autobusā, tā 
stāsta Anna Deivisa. 

Ogres Centrālajai bibliotēkai 
au  tobusu pirms 15 gadiem dā  vā-
juši labvēļi no Norvēģijas, tur - 
pretī Čatsvertas pamatskolas bib-
liotēka, kas tikusi izmesta no ie -
rastās vietas, nonākusi bezizejā. 
Skola palikusi bez bibliotēkas ve -
selus divus gadus līdz tam, kad 
kāda skolnieka tēvs, kas strādājis 
autobusa firmā, ziedojis bibliotēkai 
novecojušu divstāvu autobusu.

Bibliotēkas uz riteņiem
Pirms veco autobusu nodeva 

skolai, autobusa firma to no ār  pu-
ses nokrāsojusi, nogādājusi un 
novietojusi skolas laukumā. Sko-
las labvēļi izbūvējuši autobusa sa -
lonu, un vecais autobuss pār vēr-
ties bibliotēkā. Bibliotēkāre tagad 
izsniedz skolniekiem grāmatas, 
sēžot autobusā pie stūres. Skolēni 
var izmantot arī augšstāvu, kur 
ierīkota lasītava. Ir  elektriskais ap -
gaismojums, pievienoti datori, ie -
būvēti plaukti un dīvāns, kur ap -
sēsties. Bibliotēku iespējams iz -
mantot vienlaikus 33 mazajiem 
lasītājiem. Skolotāji stāsta, ka sko-
lasbērni esot lielā sajūsmā par  
savu jauno bibliotēku, to nepār-
traukti lietojot un aizrautīgi lasot 
grāmatas. 

Ogres Bibliobuss no Čatsvertas 
pamatskolas bibliotēkas autobusa 
atšķiras tādējādi, ka Bibliobuss pie-
ved lasītājiem grāmatas ne tikai 
Ogres, bet arī Lielvārdes un Ķegu-
ma apvidū, turpretī Čatsvertas  
pa  matskolas bibliotēkas busiņš   
2012, lai gan ir uz riteņiem, palicis 
nekustīgs un stāv laukumā blakus 
skolai. 

Interesanti, ka bez labvēļiem un 
palīgiem bibliotēka ne vienā, ne 
otrā vietā nebūtu varējusi eksis tēt. 
Arī Londonas Latviešu biblio tēka, 
kas gan nav uz riteņiem, bet at-
rodas pagrabtelpā DVF namā 
Londonā, noteikti nebūtu izdzī-
vojusi 60 gadu gaŗumā bez lab-
vēļiem. Lai dzīvo labvēļi! 

Marita V. Grunts
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Sallija Benfelde

Valsts prezidents 
Andris Bērziņš ir 
atdevis Saeimai 
a  tpakaļ pārstrā  - 
dā šanai likumu 
„Grozījumi likumā 
„Par tautas no  bal-
sošanu un likumu 

ierosināšanu””. Likuma grozī ju-
mi paredzēja, ka no 2015. gada 
idejas iniciātoriem referendu -  
ma ierosināšanai par saviem lī -
dzek ļiem būs jāsavāc aptuveni 
150 000 parakstu jeb 10% no 
balsstiesīgo pilsoņu skaita. Tur- 
k lāt grozījumi arī paredz, ka pa -
rakstu vākšana vairs nenotiks 
divas reizes, kā likums to paredz 
tagad. Ja iniciātīvas autori vien-
reiz savāks 150 000 parakstu, re -
ferendums notiks. 

Vēstulē Saeimas priekšsēdei 
pre zidents raksta, ka likuma gro-
zījumi nepārprotami negarantē 
vēlētāju tiesību ievērošanu un 
likuma grozījumu spēkā stāša -
nās atlikta pārāk tālu. Likumdo-
šanas grozījumus, kas paredz at -
teikties no divu posmu pieejas 
likumu ierosināšanai, kā arī 
prasību, lai vēlētāji pašu spēkiem 
un ar iniciātīvas grupas atbalstu 
savāktu vienu desmito daļu pa -
rakstu, Valsts prezidents vērtē     
kā soli pareizā virzienā, jo “ma -
zākums par valsts budžeta lī -
dzekļiem nedrīkstētu pastāvīgi 
diktēt vairākumam dienas kār-
tību referendumos”. Taču daudz 
vairāk par šiem, jāteic, visai pa -
matotajiem iebildumiem un vēr-
tējumu par „soļiem pareizajā vir-
zienā”, manuprāt, jābažījas par 
diviem citiem jautājumiem. Pro-
ti, vienu prezidents vēstulē ir mi -
nējis: noteikums vēlētājiem ar 
pa  šu spēkiem un iniciātīvas gru-
pas atbalstu savākt vienu des-
mito daļu vēlētāju parakstu pra-
sīs tik būtisku financiālu iegul-
dījumu, kas tikai palielinās nau-
das varu polītikā un atņems pil-
soniskajai sabiedrībai iespēju 

Ko groza grozījumi?
pašai organizēties un būt aktīvai. 
Otrs jautājums ir par to, ka gro-
zījumi nekādā ziņā neizslēdz ie -
spēju nodot referendumam jau-
tājumus, kas skaŗ Latvijas valsts 
pastāvēšanu.

Diskusijas par to, ka pašreizējā 
referendumu ierosināšanas kār-
tība jāmaina, sākās jau pirms re -
ferenduma par krievu valodu kā 
otru Latvijas valsts valodu. Kā 
zināms, līdz šim referenduma 
idejas autoriem vajadzēja savākt 
10 000 balsstiesīgo parakstu, no -
dot tos Centrālajai vēlēšanu ko -
misijai (CVK), kuŗa tos pārbau-
dīja, un tad notika parakstu vāk-
šanas otrā kārta, kuŗu jau orga-
nizēja CVK. Ja tika savākti 10 
pro centi no pēdējās vēlēšanās 
piedalījušos pilsoņu balsu skai ta, 
tad referendums notika.

Pirms iepriekšējā referendu -
ma gluži pamatoti tika debatēts 
par absurdu, ka referendums no -
 tiek par valsts pastāvēšanai bū -
tiskiem jautājumiem un ka Lat-
vijā ir tik daudz okupācijas re -
zultātā savulaik no bijušās Pa -
domju Savienības  ieceļojušo un 
viņu pēcteču, lai  aptuveni 150 
tūkstošu parakstu savākšana ne -
būtu ļoti liela problēma. Jautā ju-
mā par otru valsts valodu tā arī 
notika – otrā parakstu vākšanas 
kārtā nepieciešamais balsu skaits 
tika savākts, un referendums no -
tika. Referenduma aizstāvji ap -
galvoja, ka Satversmes 73. pantā, 
kas nosaka, par kādiem jautā-
jumiem referendums nav rīko-
jams, nekas nav rakstīts par to, 
ka par valsts valodu un pat par 
pašas valsts pastāvēšanu nevar 
rīkot referendumu. Skaidroju-
mus, ka demokratiska valsts ir 
vērtība pati par sevi un ka ne -
viens, arī tautas acumirklīgais 
vairākums nedrīkst ar to apieties 
vieglprātīgi, - referenduma aiz-
stāvji nedzirdēja. Viņu galvenais 
arguments bija: tas nekur nav 
rakstīts. Kļuva skaidrs, ka kaut 

kas ir jāmaina – vai nu Satver- 
smē, vai, sliktākajā gadījumā, li -
kumā par tautas nobalsošanu.

Manuprāt, toreiz ļoti sakarīgi, 
ievērojot demokratijas princi -
pus, bija konstitūcionālo tiesību 
speciālista, ES tiesneša Egila Le -
vita ieteikumi, kā un ko mainīt 
Satversmē, lai nebūtu iespējams 
rīkot referendumus, kas ap draud 
Latvijas valsts pastāvēšanu. In -
ter viju ar Egilu Levitu toreiz 
publicējām Laikā un Brīvajā Lat-
vijā. Skaidrības labad atļaušos 
atgādināt Levita galvenās atzi-
ņas:

(..) diez vai varētu akceptēt tādu 
interpretāciju, ka, kamēr Satver-
smes tekstā par šo jautājumu ne -
kas nav teikts, tikmēr Satversme 
pieļauj Latvijas valsts un demo-
kra tijas sagraušanu. (..)

Pirmkārt, domāju, ka valsts 
pamatiem, kādi tie ir ielikti, mūsu 
valsti dibinot, un kādi tie pastāv 
joprojām, vienā vai otrā veidā va -
jadzētu tikt atspoguļotiem Sa- 
t vers  mes tekstā. Tas, kā jau teicu, 
nenozīmē, ka tie patlaban neeks-
istē tikai tāpēc vien, ka  Satversmes 
tekstā nav pieminēti, taču, ja 
sabiedrībai vai kaut  tās daļai tie 
nav tik pašsaprotami (kā tie bija 
profesoram Dišleram 1920.ga -
dā), tad ir labāk tos pacelt teksta 
līmenī, tātad padarīt visiem acīm 
redzamus.

Ir vairākas iespējas, kā to iz -
darīt.  

Vispirms ir iespējams, piemē-
ram, Satversmes preambulā no -
saukt tos virsprincipus, uz ko 
bals tās mūsu valsts (it sevišķi de -
mokratiskas, tiesiskas, sociāli at -
bil dīgas un nacionālas valsts virs-
principus), un turpat noteikt, ka 
tie nav grozāmi. Turpat varētu   
arī iezīmēt  valsts mērķus. Man 
šķiet, ka līdzīgi kā Igaunijas un 
Lietuvas konstitūcijā, arī Satver-
s mes tekstā būtu svarīgi pateikt,   
ka Latvijas valsts pamatuzde-
vums ir garantēt latviešu nāci -   

jas, valodas un kultūras pastā-
vēšanu. Tāpat tur varētu noteikt 
jau manis minēto atbildības prin-
cipu un citus pamatnoteikumus, 
kuŗus visus varētu ietvert labi 
pārdomātā „Satversmes kodolā”. 
Piemēram, Portugales konstitū-
cijā ir noteikti 14 jautājumi, kuŗi 
nedrīkst tikt aizskarti. Preambulai 
ir tāds pats spēks kā Satversmes 
pantiem, un par preambulas gro-
zīšanu var lemt Saeima, tautas 
nobalsošana nav nepieciešama. 

Cits variants būtu noteikt, ka 
Satversmes pamatpanti (1.- 4.
pants) ir negrozāmi.  Šeit būtu ne -
pieciešama arī tautas nobalsoša-
na, kuŗā vairāk  nekā pusei no 
visiem balsstiesīgajiem būtu jā -
balso par šādiem grozījumiem. 
Tas ir ļoti augsts slieksnis, un labi 
jāpadomā, vai to reāli iespējams 
sasniegt.

Ir iespējams arī papildināt Sa- 
t versmes 73. panta noteikumus, 
kas nepieļauj tautas nobalsošanu 
par tur minētajiem jautājumiem. 
Patlaban šis pants nepieļauj tau-
tas nobalsošanu, piemēram, par 
budžetu vai starptautiskiem līgu-
miem. Šo sarakstu varētu papildi-
nāt ar pamatprincipiem, kas no -
saka mūsu valsts pamatus. Arī 
šos papildinājumus var izdarīt 
Saeima, tautas nobalsošana nav 
nepieciešama.

Ir arī vēl citi varianti. Katrā 
ziņā, lai šo jautājumu virzītu uz 
priekšu, ir nepieciešama polītiska 
griba to darīt. Uzsveŗu, ka jautā-
jums ir par valsts pamatprincipu 
atspoguļošanu Satversmes tekstā, 
nevis par Satversmes pirmreizēju 
papildināšanu ar šiem pamat-
principiem. Manā interpretācijā, 
šie pamatprincipi pastāv jau kopš 
valsts dibināšanas, bet ir arī at -
tīstījušies un sazarojušies tālāk.

Bija skaidrs, ka kaut kas tiks 
darīts. Likumdevējs – Saeima iz -
vēlējās izstrādāt grozījumus ma -
nis jau minētajā likumā, ne  aiz-
tiekot Satversmi. Grūti spriest, 
kādēļ tāda izvēle; iespējams, 
radās bažas, ka Satversmes gro -

zī jumus Saeimā neizdosies pie-
ņemt. Grozījumi, kas paredz, ka 
jāsavāc 150 000 balsstiesīgo pil-
soņu paraksti, ir apstrīdami, jo 
tas ir ļoti liels skaits un pilsoņi 
referendumu reāli spēs ierosināt 
par jautājumiem, kuŗi ir ļoti ak -
tuāli. Un te nu parādās  riski, par 
kuŗiem jau minēju komentāra 
sākumā. 

Vācot parakstus, katra balss-
tiesīgā paraksts jāapstiprina no -
tāram, bet tas maksā naudu. Ne -
atkarīgi no tā, kā vērtējam Lat-
vijas pilsoņu labklājību – kā ze -
mu, ļoti zemu vai vidēju, - ir 
skaidrs, ka lielākā daļa pilsoņu  
pat pāris latu nemaksās, jo tas 
radītu robu viņu budžetā. Starp 
citu, Labklājības ministrija ir nā  -
kusi klajā ar pētījumu, ka kri zes 
gados nabadzība Latvijā ne tik 
daudz ir vērsusies plašumā, cik   
kļuvusi dziļāka. Tātad refe  ren du-
ma iniciātoriem būs jāat rod liela 
nauda, lai parakstus sa  vāktu. Ir 
pilnīgi skaidrs, ka tiem, kuŗus 
atbalstīs Krievija, pie šā das nau-
das tikt būs vienkārši – likums 
ne  aizliedz sabiedriska jām jeb 
nevalsts organizācijām sa  ņemt 
naudu no starptautiskiem fon-
diem, un līdzšinējā prakse ir pie-
rādījusi, kā tā notiek, Krie vija ar 
starptautisku fondu starpniecību  
dāsni financē savu interešu aiz-
stāju organizācijas Lat vijā. Tur-
k lāt grozījumi dod iespēju arī 
turp māk rīkot refe rendumus par 
valsts valodu, Latvijas neatkarību 
un citiem jautājumiem, kas mū su 
valstij ir būtiski. To, ka 150 000 
parakstu savākt var, pierādīja 
referen dums par otru valsts     
valodu, – par krievu valodu no -
balsoja 273 347 pilsoņu. Nauda 
parakstu vācējiem Latvijai bū -
tiskos ne at  karības un pastāvē ša-
nas jau tā jumos atradīsies, valsts 
atkal no budžeta maksās miljo-
nu, sabied rībā spriedze pieaugs, 
tā  pēc Latvijas noliedzēji varēs 
apmie rināti berzēt rokas, pat ja 
refe rendumā vajadzīgo balsu 
skaitu nesavāks.

Kaut Otrais pa -
saules kaŗš beidzās 
jau 1945. gadā, at -
miņas un pētījumi 
par to pasaulē vēl 
tiek publicēti lielā 
skaitā, rodas arī   
jaunas filmas. Kaŗš 

iezīmēja drausmu periodu arī 
Latvijas likteņgaitās. Turklāt kaŗš 
Latvijā, valstī, kas tajā vispār ne -
piedalījās, jo bija deklarējusi tīru 
neitrālitāti, izvērtās sevišķi pos-
tošs, un valsts okupācija turpi-
nājās  līdz pat 1994. gadam, kad 
no mūsu zemes izvācās pēdējās 
sarkanarmijas (nu jau Krievijas) 
kaŗaspēka atliekas.

Latvijas neitrālitāti, kas bija 
pasludināta drīz pēc kaŗa sāku-
ma 1939. gadā, vispirms izjauca 
PSRS, visām trīs Baltijas valstīm 
uzspiežot savu militāro bažu ie -
rīkošanu, bet nākamās vasaras 
jūnijā tās militāri okupējot un 
pēc tam iekļaujot savā imperijā. 
Tālākos notikumos, kuŗus mūsu 
tautai nebija ne mazākās iespējas 
pašai ietekmēt, Latvijas valsts 
zaudēja turpat trešo daļu savu 
iedzīvotāju un līdz 1991. gada 
augustam bija spiesta palikt 
nebrīvībā, PSRS okupācijā.

VĒSTURES TAISĪŠANA UN TAUTAS LIKTEŅGAITAS
Iepriekšējā gadsimta pēdējā 

gadu desmitā brīžam radās ap -
jausma, ka beidzot mums būs 
iespējams sniegt savu vēstures 
re  dzējumu, izskaidrot pasaulei, 
kas īsti šeit noticis. Dzīvi vēl     
bija daudzi toreizējo notikumu 
liecinieki. Vēstures pētīšana un 
skaidrošana notika arī visā laika 
posmā, sākot ar Latvijas okupā-
cijas brīdi. Ar protestiem un 
skaidrojumiem par to gādāja 
Lat vijas sūtniecības brīvajā pa -
saulē, vēlāk arī trimdas zināt-
nieki un polītiķi.

Taču pavisam citādi izveidojās 
apstākļi PSRS mantiniecē Krie-
vijā, kur attīstījušies pret Bal - 
tijas valstīm vērsti mīti, kas pār-
dzīvoto laiku cenšas  izgaismot, 
pamatojoties uz melīgās PSRS 
safabricējumiem. Cenšoties  
faktu sagrozījumus, okupāciju, 
brutālo terroru pret Latvijas tau-
tu un varmācīgo  Valsts ie  kļau-
šanu PSRS imperijā no jauna 
uzsildīt un patieso situāciju aiz-
segt ar  Staļina laika propagan -
das atkārtošanu, Putina Krie-
vijas paspārnē turpinās aukstā 
kaŗa laikā pret Baltijas valstīm 
veidotā patiesības apkaŗošanas 
kampaņa (izcēlums mūsu – red). 

Padomju laiku archīvus Krievija 
noslēgusi, ar tiem ārzemju zināt-
niekiem plašāk nav iespējams 
iepazīties.

Latvijā šodien dzīvo ap 550 
tūkstoši krievu un vēl pāri par 
150 tūkstošiem citu iedzīvotāju, 
no kuŗiem vairāk nekā divas 
trešdaļas ir okupācijas laikā no 
PSRS Latvijā iesūtītie un viņu 
pēcnācēji, kas jau šeit pat ir 
dzimuši. Visas pazīmes rāda, ka 
Putina valdība šo ienācēju gru - 
pu uzskata par priekšpulku,         
kas palīdzēs Latviju atkal ievest 
Krievijas interešu orbītā. Kaut 
esam NATO, ES un drīz varbūt  
būsim arī eirozonā, Putins savus 
pūliņus netaisās izbeigt, un Krie-
vijā, tāpat kā diemžēl arī Latvijā, 
netrūkst ļaužu, kas cenšas viņam 
palīdzēt.

Pret Latviju vērstā naidīgā 
Krievijas  propaganda saturā ir 
ļoti daudzpusīga. Tās primārais 
uzdevums, šķiet, ir novērst ie -
spēju, ka Krievija, būdama PSRS 
mantiniece, varētu tikt atzīta      
par līdzatbildīgu visam, ko PSRS 
ir nodarījusi Latvijai. Rēķins 
varētu būt stipri liels. Jau ar oku-
pācijas sākumu uz Krieviju tika 
izvests viss, kas piederēja valstij, 

tā tika izlaupīta. Sarkanais ter-
rors Latvijai atņēma lielu daļu    
tās vērtīgāko pilsoņu. Daļa kaŗa-
laikā radīto zaudējumu bija Hit-
lera Vācijas vainas kontā, bet 
daudz no tā izraisīja arī PSRS. 
Pēc kaŗa PSRS iznīcināja Latvi -
jas tradicionālo lauksaimniecību, 
turpināja terroru pret tās iedzī-
vo tājiem, pārplūdināja Latvijas 
zemi ar svešiem ienācējiem utt., 
utt. Saraksts ar noziegumiem 
pret Latviju ir gaŗš un dārgs. No 
tā baidās Putins un mēģina visu 
noraidīt, ka  nekā tamlīdzīga vis-
pār nav bijis. Turklāt tiek pausts 
mīts par Lielo Tēvijas kaŗu, kuŗa 
„vēsturi” speciāli ik gadus svin     
9. maijā.

Cīniņš turpinās. Lielākajā daļā 
pa  saules saprot, ka taisnība, vismaz 
pārliecinoši lielākajā daļā apstrī-
damo jautājumu, ir Latvijas pusē. 
Taču konfliktu aizēno Krie vijas lo -
ma šodienas gāzes un naftas tirgū. 
Vēl turklāt problēmas ar veto tie-
sībām, kas Apvienota jās Nācijās 
piešķiŗ Krievijai sva rīgu noteicējas 
lomu. Netrūkst arī citu iemeslu,       
kas morāli augs tāk stā vošās Rie-
tumvalstis tomēr reizēm kavē Bal-
tijas valstu jau tājumos pār liecinoši 
nostāties taisnības pusē.

Šai nostājai ir gaŗa vēsture, kas 
sākās sarunu gaitā Jaltā, Tehe -
rānā un Berlīnē pēc kaŗa beigām 
Eiropā. Staļinam nebija izdevīgi 
noslēgt Eiropā miera līgumu, un 
tāpēc tas nekad nav izdarīts. 
Staļins pārveidoja Austrumei-
ropu pēc savas patikas, un Rie-
tumvalstis bezspēcīgi noska-
tījās no malas. Tagad Staļina 
im  periālisma polītiku Putins 
kaut kā mēģina atkārtot, lai gan 
jaunajos apstākļos tas šķiet ne -
iespējami.

Tomēr sava veida vēstures pār-
rakstīšanā Krievijas polītika da -
žus panākumus ir guvusi. Pre zi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas 
laikā Krievijai tika labprātīgi  at -
dots Abrenes apgabals. To vien-
pu  sēji jau pēc otrreizējās okupā-
cijas Latvijai  bija atņēmis Sta -
ļins, bet 1991. gadā tika atjauno -
ta 1918. gadā dibinātā Latvijas 
valsts, un tās territorijā bija Abre-
nes apriņķis. Bez visas tautas 
piekrišanas nevajadzēja notikt 
pat vaļīgajam aktam, ko paveica 
mūsu prezidente un viņas ārlie -
tu ministrs Artis Pabriks. Mēs 
līdz ar to zaudējām pretenzijas 
un pretī neko neieguvām.

Ojārs Celle

(Turpināts 15. lpp.)
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Pēdējā laikā sākušās citas iz  da-
rības, kas arī nav vēsturiski atzīs-
tamas. Piemēram, leģionāru sa -
lī  dzināšana ar latviešu sarkan-
armiešiem.Tiek sludināts, ka 
abas puses cīnījušās par Lat -
viju (?). Tāpat tiek nolīdzināti 
nacionālie un sarkanie parti-
zāni. Protams, visi viņi bija Otrā 
pasaules kaŗa nejēdzību upuŗi, 
bet sarkanarmijā iesauktie lat vie-
ši cīnījās par Latvijas otru oku -
pāciju PSRS sastāvā. Nav ne ma -
zākā iemesla viņus saukt par na -
cionālajiem cīnītājiem, viņi ir ti -
kai šī kaŗa upuŗi. Arī sarkanie 
pa rtizāni cīnījās par komūnistu 
varas atjaunošanu Latvijā, kaut 
arī dažos gadījumos nav īsti 
skaidrs, vai viņi to darījuši lab-
prātīgi vai piespiedu kārtā.

Leģionāri un citi militārie spē-
ki vācu pusē cīnījās pret boļše-
vismu. Pārāk liela ticība tam, ka 
pēc Vācijas sakāves Rietumval- 
s tis viņiem atkal palīdzēs atjaunot 
Latvijas valsti, kā izrādījās, bija 
nereāla.

Nacionālās puses kaŗotāji, kaut 
arī pakļauti vācu okupācijas va -
rai, necīnījās par Hitlera Vāciju, 
viņi cīnījās pret boļševisma at -

grie šanos mūsu zemē. Šo cīņu 
motīvēja nevis fīrera aicinājums, 
bet gan ticība, ka pēc kaŗa uzva rēs 
taisnība  arī Latvijas interesēs. Viņi 
nebija vainīgi, ka Rietumi ka  ŗa 
bei gās atteicās mums palī dzēt.

Tāpēc jau tīri ideoloģisku ie -
meslu pēc salīdzināt šīs abas ka -
ŗojušās puses kaut kādā latviešu 
patriotismā nevar un nekad ne -
varēs. Tādu „patriotismu” boļše-
viku pusē nevar sameklēt, lai kā 
uz notikušo skatās vēl dzīvi pa -
likušie.

Norādot, ka Waffen SS rindās 
cīnījušies 35 Eiropas tautu pie -
de rīgie, vēsturnieks Inesis Feld-
manis skaidro, ka latvieši jau nav 
bijuši vienīgie, kam bija šādas ka -
ŗaspēka vienības. Pēc Baigā gada 
lielākā Latvijas sabiedrības daļa 
izšķīrās par labu Vācijai. „Man 
šķiet, pretējā puse šodien to ne -
maz negrib saprast. Visas šīs ru -
nas, ka padomju okupācijas nav 
bijis, es uztveŗu kā izaicinājumu 
latviešiem,” saka Feldmanis.

Viņš norāda, ka jaunie vēs-
turn ieki tagad aizraujas ar at -
miņu stāstu pētīšanu. Notikumu 
vērošana caur viena cilvēka atmi-
ņu prizmu esot interesanta, kaut 

subjektīva nodarbošanās. Feld-
manis aicina vēstures pētnie -
kus gādāt, lai, tuvojoties valsts 
100 gadu atcerei, Latvijas vēs-
tures uztvere nostiprinātos, tās 
vērtības mums ir savas. Nekādi 
kompromisi šajos jautājumos 
nav iespējami. Nekādu cerību 
no Krievijas puses sagaidīt vēstu-
res viltošanas izbeigšanu pašlaik 
nav. Krievu lācis joprojām tīko 
pēc Baltijas, it sevišķi  pēc Lat-
vijas medus podiem.

Laiks pašlaik deldē latviešu 
tau tu, tomēr ne tik strauji,  kā tas 
ietekmē Latvijas minoritātes. 
2011. gada tautas skaitīšana 
atklāj, ka latviešu tauta 11 gadu 
posmā kopš iepriekšējās tautas 
skaitīšanas ir zaudējusi 6,3% no 
sava dzīvā spēka. Tanī pašā laikā 
krievu tautība ir zaudējusi      
20,9%, baltkrievi – 29,8%, ukrai-
ņi – 28,2%, poļi – 24,7% un žīdi 
pat 38,2%. Nepārprotams seci-
nā jums: latvieši pakāpeniski 
atgūst lielāku vairākumu. Līdzīgs 
stāvoklis ir arī dzimstības-mir- 
s tības proporcijās.  No 2010. gadā 
dzimušiem bērniem 68% ir lat-
vieši un tikai 23% - krievi. Mirušo 
vidū toties latviešu ir 55%, bet 

krievu – 31%. Laiks, kaut lēni, 
dziedē arī demografiskās brū -
ces. Tas notiek, lai gan Latvijas 
valdībai nav bijusi un joprojām 
nav valstiska domāšana un tā 
nesniedz atbalstu tautas dzīvā 
spēka attīstībai. Par šādu polītiku 
pašlaik gan  tiek runāts, taču, pat 
uzsākot vispozitīvāko rīcību, 
rezultāti sagaidāmi nākam lēni. 
Tāpēc par krievu minoritātes ie -
tekmi Latvijā vēl ilgi būs ko ru -
nāt. Par to klaigāt nebeigs arī 
lielais viņu aizstāvis austrumos.

Nesen parādījies Nacionālās 
attīstības plāns (NAP), kuŗā 
apgalvots, ka 2020. gadā Latvijā 
uz vienu sievieti pašreizējo 1,17 
bērnu vietā jau dzimšot veseli 
1,97, kas ir Eiropas demogra -
fiski ražīgāko valstu vidējais rā -
dītājs. Plānā pietrūkst tikai tica-
ma varianta, kā to panākt. Dom-
b rovska valdības ministri ir spa-
rīgi sludinātāji, bet ar optimis-
tisku plānu ražošanu vien ne  pie-
tiek, lai tautas attīstībā notiktu 
kaut kas labs. Mēnešos, kamēr 
notikusi šī plāna cepšana, valsti 
atstājuši tūkstošiem jaunu cil-
vēku, lai meklētu normālas         
dar ba iespējas kaut kur citur.   

Bez nopietna pamatojuma NAP          
ap  galvo, ka līdz 2020. gadam 
50 000 aizbraukušo atgriezīšo -
ties mājās.

Latvijas polītikā lielākais spēks 
ir proporcionāli augošais pensio-
nāru skaits. Viņi spēj cīnīties par 
savām interesēm un uzlabot  
savu stāvokli. Tomēr jācenšas arī 
atbalstīt jaunu ģimeņu veidoša-
nu un jau izveidojušās daudz-
bērnu ģimenes, jo, turpinot paš-
reizējo sociālo polītiku, lēna tau-
tas izmiršana netiks novērsta.

Runājot par ierobežotajām 
dar ba iespējām un pārāk lēnu 
dar ba vietu veidošanu, jāatzīst, 
ka tieši šie apstākļi mudina jau -
no ļaužu izbraukšanu no Lat-
vijas. Darba te visiem nepietiek 
arī tāpēc, ka ierobežotajā darba 
tirgū latviešiem ir jāsacenšas ar 
visiem tiem, kas te dzīvo neai-
cināti, ievesti valstī gaŗajā oku-
pācijas laikā.

Esmu pārliecināts, ka mūsu 
tauta šos laikus izdzīvos, kļūs 
atkal vitālāka un arī bagātāka. 
Tam nepieciešams laiks, līdzekļi 
un arī stingrāka mērķtiecība      
kā no valdības, tā arī no pašu 
cilvēku puses.

(Turpināts no 14. lpp.)

Par latviešiem un Latviju zi -
nāms daudziem, arī par tiem, 
kas savu vietu atraduši ārpus 
Latvijas. Latvieši izbraukuši gan 
brīvprātīgi, gan piespiedu kār -
tā, pamest Latviju viņus  mudi-
nājis gan laiks, gan valdošā vara. 
Taču, par spīti valdošajai varai, 
latvieši ir centušies visiem spē-
kiem saglabāt saikni ar dzim-
teni. To palīdzējušas uzturēt at -
miņas par dzimteni, līdzi pa -
ņem tie priekšmeti, blakus esošie 
biedri un ģimenes locekļi, kā      
arī paši latvieši, kas neaizmirst 
savē jos, lai arī kur tie būtu no -
kļuvuši.

Šoreiz gribas runāt par 19. gad-
simta beigām, par brīvprātīgu 
izceļošanu uz Krieviju. 19. gad-
simta sākumā liela daļa atviešu 
izceļoja uz Krieviju, lai iegūtu ze - 
mi un sāktu jaunu, pārtikušu dzī -
vi ārpus Latvijas. Viena no Krie-
vijas republikām, uz kuŗu devās 
daļa latviešu, bija Baškīrija. At -
braukušajiem tautiešiem tika ie -
dalīta zeme, kuŗas iekopšana pra-
sīja daudz laika un pūļu, taču tas 
atmaksājās, jo 20. gadsimta sā -
kumā Baškīrijā bija vairāk nekā 
1000 latviešu saimniecību, turklāt 
tās bija ļoti turīgas.

Nereti nācies dzirdēt, ka latvieši 
iemācījuši baškīriem strādāt, pie 
latviešu mājām vienmēr ziedēja 
puķes, auga ābeles un ogu krūmi. 
Viss bija veidots un iekārtots tā,   
kā ierasts dzimtenē. Liekas, latvieši 
radīja savu mazo Latviju Baškī-
rijas plašumos.

Izglītības ceļš Archlatviešu ko -
lonijā saistāms ar 19. gs. beigām. 
Lai arī skolas, kur mācīties, nebija, 
vecāki saviem bērniem spēja no -
drošināt mājskolotājus, kuŗi mā -
cīja aritmētiku, gramatiku, mācī-
bas notika latviešu valodā.

Pirmā skola Archlatviešu kolo-
nijā tika uzcelta 1901. gadā Arch-
a ngeles mežā.  1903. gadā tā no -
dega, taču 1909.-1910. gadā tika       
uz  celta jauna  skolas ēka un sko -        
lai  piešķirts sākumskolas statuss. 
Sko lā bija internāts, kuŗā uzturējās 
bērni no attālām zemnieku saim-

MAZĀ LATVIJA BAŠKĪRIJAS PLAŠUMOS

niecībām, nedēļas beigās vecāki 
savus bērnus veda mājās.

1935. gadā sākumskolu pārdē-
vēja par septiņgadīgo skolu. 1939. 
gadā pēc kollektīvizācijas un Mak-
sima Gorkija ciema nodibinā ša-
nas skola tika pārvesta uz ciematu, 
taču tās celtniecību aizkavēja Ot -
rais pasaules kaŗš.

No 1947. līdz 1963. gadam sko-
las direktors bija Pāvels Michai-
lovičs Masailovs. Viņš veica skolas 
labiekārtošanu.

1967. gadā skola kļuva par Arch-
altviešu vidusskolu, 1969. gadā 
bija pirmais absolventu izlai  dums.

1978. gada pavasarī sāka jaunās 
(pašreizējās) skolas ēkas celtnie-
cību, ko pabeidza tā paša gada 
septebmrī. Skolu atklāja 1978. ga -
da 18. decembrī.

Kopš 1989. gada skolā māca lat-
viešu valodu, kultūru, folkloru. 
Sākumā tās bija fakultātīvas no -
darbības, kopš 1994. gada  - mā  cī-
bu stundas. Parallēli mācību stun-
dām skolēni var apmeklēt lat - 
viešu folkloras pulciņu, lai apgūtu 
latviešu tautas dziesmas, dejas, 
gūtu priekšstatu par latviešu 
gadskārtām.

Mācību gada beigās tiek orga-
nizēta bērnu lingvistiskā nomet -
ne “Avots”, ko organizē un vada 
latviešu valodas skolotājs. Ufas 

Latviešu biedrības direktors Vik-
tors Kārkliņš katru gadu samaksā 
ceļu skolotājam no Latvijas, kas 
ierodas, lai palīdzētu vadīt bērnu 
nometni. Papildus valodas apgu-
vei tiek apgūta latviešu kultūra, 
folklora, notiek gatavošanās Jā -
ņiem, kas arī sniedz padziļinātu 
ieskatu latviešu kultūrā. Būtiski, 
ka nometni apmeklē ne tikai tie 
bērni, kas visa mācību gada ga -
ŗumā apgūst latviešu valodu, bet 
arī tie, kas  mūsu valodas un kul-
tūras iepazīšanai nepievēršas. No -
metne skolēniem raisa interesi,  
un daļa no viņiem ir rēgulāri 
“Avota” dalībnieki. 

Šogad nometnes “Avots” dalīb-
nieki ieradās gan no vietējā Arch-
latviešu pagasta, gan no Omskas 
apgabala Latviešu biedrības, gan 
no Latvijas.

Nometnē piedalījās 20 vietējie 
skolēni, deviņi dalībnieki no Om- 
s kas apgabala, septiņi no Latvijas.

Nometne norisinājās no 16.  līdz 
23.jūnijam. “Avota” programmas 
pamatā bija latviešu kultūras ie -
pazīšana un izpratne, kaļot rotas, 
tēšot kokles, aužot, cepot latviešu 
rupjmaizi, sienot jāņusieru, mā -
coties līgo dziesmas, dejojot lat-
viešu dančus, spēlējot kokli un  
klausoties latviešu valodu, atro-
doties starp latviešiem un latviešu 

pēctečiem. Savu prasmi rādīja gan 
Latvijas amatnieki, gan vietējie. 
Jānis Vecis - viens no Baškīrijas 
lat viešiem - mācīja pīt cepures no 
kļavu lapām. Amatnieks stāstīja, 
ka šo māku apguvis puikas ga -
dos, kad ganījis govis. Sieru sēja 
Latviešu kultūrvēsturiskā centra 
direktore Ludmila Muceniece, 
mai zi pēc savas ģimenes tradici-
jām cepa M. Gorkija kultūras na -
ma direktore Jeļena Kazanceva, 
kuŗas māte, arī latviete, to  dara vēl 
aizvien.

Prasmīgs Amatas kokļu meistars 
Andris Roze ar sievu Inesi šādā 
no  metnē nebija pirmo reizi. 2010. 
gadā līdzīga nometne norisinājās 
Krasnojarskā, to rīkoja pilsētas 
Latviešu biedrība “Auseklis”. An- 
d ris mācīja darināt kokles, Inese      
un Ritma Laškova - aust un adīt. 
Edgars Žīgurs - rotu kalšanas liet-
pratējs - ar savu aizrautību saistīja 
nometnes dalībniekus, un rezul-
tātā radās lieliska seno rotu iz -
stāde.

Madonietis Tālis Karlsons da -
žiem nometnes dalībniekiem pa -
cietīgi ierādīja kokles spēlēšanas 
specifiku. Uzcītīgs darbs vaina-
gojās ar neliela koklētāju ansamb-
ļa uzstāšanos Jāņu koncertā. Ne -
izsīkstoša bija Tāļa un  rīdzinieka 
Raita Sondora enerģija latviešu 

danču un dziesmu vakaros, kuŗos 
tika apgūts daudz latviešu deju     
un rotaļu, kā arī ievērojams skaits 
Jāņu dziesmu. Katra nometnes 
diena bija darbiem un notiku-
miem piesātināta. Kumurli cie-
mata  skolas telpās klaudzēja 
āmurs, dimdēja lakta, dunēja vese-
ris, melodiski strinkšķēja kokles 
un skanēja balsis. Vakaros visi me -
tās dejās un rotaļās, lai no rīta     
celtos un turpinātu iesākto.

Paldies jāsaka idejas aizsācējai 
Laumai Vlasovai – Krievijas lat-
viešu kongresa priekšsēdei, Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
valdes loceklei. Viņa sagādāja daļu 
financējuma. Paldies Ufas Lat-
viešu biedrības direktoram Vikto-
ram Kārkliņam, Archangeles ra -
jona administrācijai, kā arī Lat-
vijas un vietējiem amatniekiem, 
kas dalījās savās zināšanās ar zi  nāt-
kārajiem nometnes dalībnie kiem.

Atliek vienīgi secināt, ka kopā 
varam paveikt ļoti daudz. Īstenojot 
ideju, var radīt kaut ko lielu un 
skaistu. Nometne saveda kopā tik 
daudz cilvēku, kuŗiem  kopīgais       
ir - latvietība. Apziņa, ka esam 
latvieši, apziņa, ka mums ir viena 
dzimtene, apziņa, ka varam pa -
veikt tik daudz, ja vien ir griba un 
atbalsts.

Ilona Saverasa

Nometnes "Avots" dalībnieki aizrāvīgās praktiskā nodarbībās
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 26) atrisinājums   

Līmeniski.  1. Podests. 
4. Sumatra. 8. Grizlilācis. 
9. Alga. 11. Apļi. 13. Knie-

des. 16. Speciāls. 18. Kilovats. 19. 
Sēras. 20. Ingus. 21. Astma. 22. 
Neass. 24. Astilbe. 25. Tablete. 
28. Paletes. 29. Tase. 31. Osis. 32. 
Stomatologs. 33. Atlants. 34. 
Talants. 

Stateniski.  1. Pagasts. 2. Elga. 
3. Sezonāls. 4. Stāpelis. 5. Alsa. 6. 
Atmiņas. 7. Piles. 10. Gubernātors. 
12. Piparmētras. 14. Rituāli. 15. 
Konsuls. 17. Sēnes. 18. Karst. 22. 
Nelaimes. 23. Sameklēt. 24. Apa-
tija. 26. Sausiņi. 27. Veste. 30. 
Esla. 31. Osta.   

Līmeniski. 7. Liels, nozīmīgs 
laika posms. 8. Trīsgalvainais 
augš delma muskulis. 10. Spo žā-
kā zvaigzne Jaunavas zvaigz nā  jā. 
11. Latviešu rakstnieks (1895-
1941). 12. Divdesmitskald nis.  
16. Šķidrie audi. 19. Ro    miešu 
filozofs, literāts, valsts darbinieks 
(ap 4 p.m.ē – 65 m.ē.). 20. Eiropas 
valsts galvaspilsēta. 21. Lielbrita-
nijas administrātīvi polītiska sa -
stāvdaļa. 22. Navigā cijas ierīces 
jūras dziļuma noteikšanai. 23. 
Zema barjēra gar skatuves grīdas 

priekšējo malu. 24. Ugunsdroši 
metalla skapji vērtslietu glab ā- 
ša nai. 25. Ziedkopa. 28. Adīts 
ma  te  riāls. 30. Grezns audums. 
31. Lī  liju dzimtas dārzenis. 32. 
Stumbrs ar diviem žuburiem.      
36. Plaša, dziedoša melodija. 40. 
Stabi zvejas  tīklu žāvēšanai. 41. 
Mazi grauzēji. 42. Spožākā zvaig-
zne Skorpiona zvaigznājā. 43. 
Signālizācijas sprāgstlādiņi. 

Stateniski. 1. Mākslas veids. 2. 
Visas latviešu valodā izdotās grā-
matas un periodika. 3. Latviešu 

literātūras un mākslas 
kritiķis (1877-1908). 4. 
Zivs, no kuŗas ikriem ga -
tavo melno kaviāru. 5. 
Garšviela. 6. Mūzikāli 
drā  matisks sacerējums. 7. 
Graudzāļu dzimtas augs. 
9. Gramatikas daļa. 13. 
Gaujas pieteka. 14. Valsts 
Centrālamerikā. 15. Tas, 
kas objektīvi pastāv. 17. 
Pilsēta Somijas dienvidos. 
18. Kaitīgi kukaiņi. 26. 
Zieda daļa. 27. Īsi viegla 
sa  tura priekšnesumi. 29. 
Amerikāņu rakstnieks 
(1903-1987). 33. Saistau-
du veidojumi. 34. Aptau-
jas lapa. 35. Rēzeknes pie-
teka. 37. Noteikta maksa 
par darbu un pakalpo-
jumiem. 38. Latviešu ba -
let  dejotājs (1936-1989). 
39. Italiešu komponists 
(1813-1901).
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Latvijas Dabas mūzejā Rīgā 
jūnija nogalē pēc triju gadu 
pārtraukuma notika izstāde 
„Ze menes”, ko rīkoja Rīgas Dārz-
kopības un biškopības biedrība. 
Savukārt jau piekto gadu  Lat-
vijas Augļkopju asociācija aici-
nā ja uz tradicionālo Zemeņu   
fes tivālu, kas ierasti notiek pie 
tirdzniecības centra „Spice”.

Četras dienas zemeņu audzē-
tāji no Latvijas novadiem veda 
uz Rīgu vairāk nekā 50 šķirņu 
kārdinoši smaržīgo un veselīgo 
pašu audzēto produkciju. Īsti 
vietā bija atgādinājums pilsēt-
niekiem, kādas izskatās Latvijā 
audzētās zemenes, jo Rīgas Cen-
t rāltirgū un lielveikalos visu va -
saru ir nopērkamas arī no Poli-
jas, Ungārijas, Beļģijas, Spānijas 
un Turcijas importētās ogas.  

Izstādē Dabas mūzejā domi nē-
ja lielražotāju audzētās zemenes. 
Piemēram, Tukuma novada a/s 
„Pūres dārzkopības izmēģināju-
mu stacija” ir vienīgā Latvijā, kas 
veic pētījumus par zemeņu šķir-
nēm un to audzēšanas technolo-
ģijām, bet Viļķenes pagasta z/s 
„Vīnkalniņi” ir bioloģiskā saim-
niecība, kas nodarbojas ne tikai 
ar zemeņu audzēšanu, bet arī      
ar lauku tūrismu. Izstādes dalīb-
nieki cildināja daudzās ogu šķir-
nes.  Kā lai nelepojas, ja Latvijā 

Dabas mūzejā – zemenes
Latvijas zemeņu audzētāju parāde Rīgā

zemeņu audzēšanas pirmsāku -
mi meklējami 19. gs. beigās. Sa -
vukārt 20. gs. 30. gados iemācījās 
izaudzēt ražīgākas šķirnes, pie-
mēram, ‘Viktorija’. Sākumā ar šo 
vārdu apzīmēja visas dārza ze -
menes. 

Pasaulē ir vairāk nekā 3000 da -
žādu zemeņu šķirņu, un tikai 
neliela daļa no tām tiek audzētas 
Latvijā. Jānis Rīderers sarakstījis 
divas grāmatas par zemeņu au -
dzēšanu. Viņa ieskatā Latvijā 

visvairāk iecienītās šķirnes ir 
‘Induka’ (radīta Holandē), ‘Red-
Gauntlet’ (Lielbritanijā), ‘Festi-
vaļ naja’ (Krievijā), ‘Senga-Sen-
gana’ (Vācijā), ‘Sara’(Zviedrijā), 
‘Venta’ (Lietuvā) un Latvijā selek-
cionētās ‘Mēness zemenes’. Taču 
izstādē bija apskatāmas un no -
bau dāmas arī citas zemeņu šķir-
nes:  ‘Polka’ (Holandē, krustojot 
šķirnes ‘Induka’/’Sivetta’), viena 
no populārākām šķirnēm Lat-
vijā, jo ir augstražīga, ar labu 

garšu, stingrām, izskatīgām 
ogām, piemērota ne vien ēša - 
nai, bet arī pārstrādei un saldē-
šanai;  ‘Saulene’ (Lietuvas dārzko-
pības zinātniski pētnieciskajā 
institūtā),  ‘Kama’ (Polijā, krusto-
jot ‘Senga-Sengana’/’Cavalier’). 
Viens no Pūres dārzkopju  radī-
tajiem lepnumiem ir šķirne ‘Sui-
tene’. Katrai zemeņu šķirnei ir 
sava selekcijas vēsture un garšas 
īpašības. 

Saņēmām arī vērtīgus pado-
mus. Novāktas zemenes vairs ne -
nogatavojas, tāpēc pirkt vaja-
dzētu tikai pilnīgi gatavas ogas, 
Nav ieteicams tās mazgāt zem 
tekoša ūdens, vislabāk ir uz īsu 
brīdi iemērkt aukstā ūdenī, tad 
tās nezaudē smaržu, garšu un 
uzturvielas. Zemenes ir ne vien 
smaržīgas un garšīgas, bet arī 
vērtīgs vitamīnu un minerālvie -
lu avots, tāpēc ļoti ieteicama un 
garšīga piedeva vasaras ēdien-
kartei. 

Uztura speciālisti iesaka ze -
menes lietot mazasinības gadī-
jumā, jo tajās  ir daudz folskābes 
(lai uzņemtu dienas folskābes 
devu, jāapēd 500 grami zeme -
ņu) un dzelzs - trīs reizes vairāk 
nekā brūklenēs un mežrozīšu 

Uztura speciālisti iesaka vasarā apēst vismaz 5 kg zemeņu, jo šīs 
ogas ir bagātas ar vitamīniem, dzelzi, kaliju un magniju, kas stip-
rina sirdi

augļos, divas reizes vairāk nekā 
dzērvenēs, vīnogās un ērkšķogās. 
Augstais kalcija saturs pasargā 
kaulus no osteoporozes, savu -
kārt silīcijskābe darbojas kā pret-
iekaisuma līdzeklis un mazina 
reumatisma radītās sūdzības. Ze -
menēs ir arī daudz C vitamīna, 
pat vairāk nekā apelsīnos un     
citronos. Tikai 175 grami ogu 
ļauj uzņemt pieauguša cilvēka     
C vitamīna dienas devu. Salī-
dzinājumā  ar citām ogām tās ir 
īpašas ar savu olbaltumvielu un 
dzelzs daudzumu. Zinātnieki 
atklājuši, ka zemenes spēj pa -
augs tināt darba spējas. To ēšana 
var mazināt saslimstību ar vēzi, 
jo specifiskās ķīmiskās vielas 
ogās palēnina dažu ļaundabīgā 
audzēja formu attīstības ātrumu. 

 Ik gadu Eiropas Savienībā   
(ES) pārdošanai tiek izaudzēts 
vairāk nekā miljons tonnu ze -
meņu, liecina Latvijas Valsts ag -
rārās ekonomikas institūta 
(LVAEI) dati. Trīs ceturtdaļas     
no tām tiek pārdotas svaigas. Ze -
meņu audzētāju lielvalstīs Spā-
nijā un Polijā  iegūst aptuveni 40 
procentu kopražas.

Ēdīsim vairāk zemeņu!
Teksts un foto Valija Berkina

Rundāles un Mežotnes pilī, Lestenes baznīcā un Kokneses 
pilsdrupās no 11. līdz 14. jūlijam notiek Senās mūzikas festivāls, 
kas sniedz iespēju iejusties viduslaiku, renesanses un baroka laik-
metā. Rundāles pils pagalmā būs radošās darbnīcas,  pēc tam Bal -
tajā zālē Andersena pasakas „Princese uz zirņa” uzvedums bēr-
niem.

Latvijas Vīnkopju un vīndaŗu biedrība jūlija sākumā rīkoja 
Latvijas augļu un ogu vīnu konkursu sadarbībā ar kulinā -                        
rijas portālu ČetrasSezonas.lv „Par kvalitātīvu Latvijas vīnu!”. 
Piedalījās 23 Latvijas vīndaŗi ar 90 vīna šķirnēm. Restorānā „Tam 
labam būs augt” godalgoja konkursa uzvarētājus.

Daugavpils iedzīvotāji gatavojas protestiem pret Visaginas AES 
celtniecību, jo tā atradīsies tikai astoņus kilometrus no Latvijas 
robežas. Protestus nolēmusi koordinēt dabas aizsardzības biedrība 
„Par mūsu nākotni”. Nosūtīs atklātās vēstules Lietuvas un Latvijas 
valdībai ar prasību apturēt AES celtniecību.

Latgali apmeklēja un ar Latvijas prezidentu Andri Bērziņu    
tikās Polijas Varmijas un Mazurijas vojevodistes maršals Jaceks 
Protass ar uzņēmēju grupu. Īpaša uzmanība tika veltīta Daugav -     
pilij, lai veidotu kopīgus nākotnes sadarbības projektus. 

Zemgales reģionā konkursā „Eiropas gada pašvaldība 2012”         
1. vietu ieguvusi Jelgavas pilsēta, 2. vietu – Bauskas novads un                
3. vietu – Dobeles novads. 

AS „Liepājas papīrs” pirms gada Baltkrievijā, Gomeļas apga -
balā, atvēra meitas uzņēmumu „NTS Poligrafija” standarta etiķešu 
un uzlīmju ražošanai. Tur strādā 27 darbinieki, apgrozījums ir 
110 000 - 120 000 eiro mēnesī. Standarta produkcijas ražošana 
„Liepājas papīram” nesa zaudējumus, bet Baltkrievijā  dod peļņu.

Pļaviņu pilsētas 85 gadu jubileju pļaviņieši un pilsētas viesi 
svinēja ar vērienu – no Jāņiem līdz pat Pēteŗiem. Svētku sarīkojumi 
beidzās ar krāšņu uguņošanu un koncertu Zviedru skanstu estrādē. 
Koncertā „Pilsētai – kur upes tiekas” piedalījās vieskopas no Lietuvas 
Jonavas pilsētas.

Aizkraukles novada pašvaldības delegācija viesojās Rīgas pilī, 
kur notika Pašvaldību ģerboņu svētki. Valsts prezidents Andris 
Bērziņš Aizkraukles domes priekšsēdim Leonam Līdumam pa-
sniedza Heraldikas komisijas apstiprināto ģerboņa apliecinājumu.

Pensionāram un būvinženierim Jānim Jermacānam ir ideja, kā 
apskatei atsegt padomju gados applūdināto Staburaga klinti, rakstīts 
Latvijas Avīze. Astoņdesmit gadus vecais inženieris joprojām strādā 
ar hidrostaciju rekonstrukcijas projektiem. Viņš iesaka iztaisnot 
Daugavas gultni labajā krastā, kur tā met līkumu augšpus un lejpus 
Staburaga, nosprostojot Daugavu ar betona dambi. 

Gulbenes novada Stāmerienes pagastā Latvijas jaunieši kopā ar 
Lietuvas, Francijas, Ungārijas, Spānijas un Krievijas jauniešiem veic 
brīvprātīgo darbu - palīdz veciem cilvēkiem skaldīt malku un sakraut 
grēdās, mazgā logus, sakopj vidi ap baznīcu, tā veidojot apziņu par 
piederību šai vietai.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Viens no Līgo vakara svi-
nēšanas un ļaužu pievilkšanas 
objektiem bija Latvijas popu-
lārais ansamblis “Iļģi”. Viņu pie-
stāšana Līgo svinību laikā Gaŗ-
ezerā līdzinājās saldas medus 
maizes riecienam. “Iļģi” ir post-
folkloras mūzikas aizsācēji 
Latvijā, viņu 30 darbības gadu 
biografija liecina, ka tas ir vis-
augstāk atzītais world music 
ansamblis Latvijā. “Iļģu” dar bī-
bu savulaik aizsāka vijolniece 
Ilga Reizniece. Diemžēl šoreiz 
viņa Gaŗezerā nevarēja ieras-
ties. Patlaban ansambļa “Iļģi” 
rindās bez Ilgas Reiznie ces dar-
bojas Gatis Gaujenieks, Māris 
Muktupāvels, Egons Kronbergs 
un Mārtiņš Linde. 

Tuvojoties novakares astotajai 
stundai, apkārtnes ceļos jopro-
jām bija vērojams liels skaits 
līgotāju. Ceļu apmalesē pildījās 
ar spēkratu rindām. Dziesmu 
lejā ātri vien tika aizpildītas 
visas piekalnes sēdvietas.

 Runājot par Līgo vakara pro-
grammu, būtu grūti iedomāties 
tās vadību bez viena no Čikāgas 
Piecīšiem, mūžam enerģiskā Al  -
berta Legzdiņa. Viņa dzirk sto-
šais humors vienmēr ir sais tījis 
daudzu pasākumu apmek lētā-
jus. Arī šoreiz, Alberta pie  teikti, 
tautasdeju ansambļi no Čikāgas, 
Indianapoles, Kala mazū, Milvo-
kiem un Gaŗezera dejoja šim 
vakaram veidotu tautasdeju 
programmu Kaijas Petrovskas 
vadībā. Visskaļākos aplausus iz  -
pelnījās paši jaunā kie dejotāji –  
Čikāgas “Zīlīte”. Arī pārējo tau-
tasdeju grupu – Indianapoles 
“Jautrā pāŗa”, Gaŗezera “Dzintar-
nieku”, Mil  voku “Metieniņa”, 
Ka   lamazū Latviešu skolas, Či  -
kāgas “Ran diņa” un “Uguntiņas” 
– priekš nesumi liecināja, ka 
dejotāji la  bi sagatavojušies Mil-
 voku Dziesmu svētkiem. 

Tautas deju starplaikā uzru-
nai vārds tika dots 13. Latviešu 

Līgo vakars latviešu mācību un atpūtas centrā Gaŗezers

Dziesmu svētku ASV organi zā-
cijas komitejas pārstāvim Ēri-
kam Kākulim. Sveicot līgotājus 
Gaŗezera Dziesmu lejā, viņš 
atgādināja par Dziesmu svētku 
norisi jau tikai pēc nedaudz 
dienām. 

Ar Jāņu Tēva un Jāņu mātes 
(viņus lomās Roberts un Terēze 
Inveisi) parādīšanos klātesošie 
tika aicināti uz savstarpēju 
puišu un meitu apdziedāšanos. 
Pa šo laiku ļaužu sēdvietu no -
gāzes augstākajā punktā jau ir 
tikusi aizdedzināta jāņuguns 
muca, tai drīz vien piebiedrojas 
Dziesmu lejas lielais uguns 
sārts. Nav ilgi jāgaida, līdz tiek 
atvērtas putojošā alus mucas 
un Gaŗezerā sieto Jāņu sieru 
ļaudīm iznēsā pati Jāņu māte. 
Uz plašās skatuves savu pro-
grammu ar Līgo dziesmu uzsāk 
“Iļģu” muzikanti. Drīz vien, par 
pārsteigumu publikai, divas 
dziesmas ar daļēju “Iļģu” pa   va-
dījumu izskan Čikāgas Piecīšu 
dziedājumā. Ievingrinātās bal-
sis sniedz patiesu baudījumu 
ikvienam. Mūzikālā sadarbība ar 
“Iļģu” mūzikantiem ir ļoti sas ka -

nīga, šī sadarbība ir aizsā kusies 
jau Latvijas koncertu laikā. 

Jāņuguns mucas liesmas pie -
kalnē un spēcīgi degošais sārts 
no ielejas augstu debesīs sūta 
dzirksteļu sveicienus ikvienam, 
kam šis vakars ir turpinājums 
vairākos gadu simtos uzturētai 
latviešu tautas gara izpausmei, 
kopēji pavadot vasaras Saul-
griežus dziesmās un dejās, kā 
arī izbaudot neatkārtojamo 
nakts burvību. Arī šeit, Dziesmu 
lejā, vasaras nakts viļņojas līdz 
ar “Iļģu” mūzikas skaņām. Masu 
rotaļās deju laukumā uzbango 
vijīgās līgotāju rindas. Smaidošas 
sejas, lauku ziedu vainadziņi 
meitenēm, pārdroši un bravūrīgi 
deju soļi, dejotājiem izlecot pol-
kas soļus vai arī uzgriežot valsi. 
Pāri staltajām eglēm un ezeram 
izskan Līgo vakara līksme, lieci-
not par tautas spēju, ne tikai 
rosīgi strādāt, bet, kopā sanākot, 
arī svešatnes takās staigājot, 
pilnvērtīgi atpūsties, svinot Līgo 
vakaru un Jāņu nakts burvību. 

 Teksts: Vilnis Trops,
Foto: Dzidra Tropa

Gaŗezerā Tautas deju grupu uzstāšanās Gaŗezera Dziesmu lejā

Līgo vakara tautas deju uzvedumā vislielāko līgotāju atzinību 
saņēma visjaunāko dalībnieku grupiņa “Zīlīte” no ČikāgasMeitu un puišu aplīgošanos vada no kreisās: Čikāgas Piecīšu 

dalībnieks Armands Birkens un Māris Muktupāvels no “Iļģiem”

Gaŗezera Līgo vakarā līgotāji sabraukuši no tuvienes un tālienes

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Visi ļaudis tevi gaida.

Kā parasti, arī šogad Jāņos 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā gan uzlija, gan 
uzspīdēja saule, bet jāņabērnu 
bija mazāk nekā pērn. Atbrau-
kušie priecājās par skaisto dabu. 
Galdi ārā pie ēdamzāles bija 
pušķoti līdzpaņemtām jāņu-
zālēm – puķēm, smilgām, pa  -
pardēm un ozolzariem, dažāda 
vecuma sievas un meitenes pina 
vainagus gan sev, gan draugiem. 
Dažas to darīja pirmo reizi, 
mācoties no mātes vai vecmā-
miņas, un visi vainagi bija skais-
 ti, tāpat kā „visa laba jāņuzāle, 
ko plūc Jāņu vakarā”.

Pēcpusdienā, tāpat kā pērn, 
notika īpatnējas divriteņa sa -
cīkstes, to mērķis nebija braukt 
visātrāk, bet parādīt dāžādas 
spējas. Vēlāk vakarā Aleksa 
Graudiņa-Overbija (Overby) 
pasniedza uzvarētājiem godal-
gas – stikla kausu un Aldaŗa 
alu. Modris Kramēns saņēma 
apbalvojumu par „braukšanu ar 
stilu”. 

Jāņa daudzināšana Rietumkrasta latviešu izglītības centrā

Aizkustināja Jāņa Alkšņa ke  -
ramikas izstādes atklāšana Iz -
glītības centra mākslas studijā, 
kas tagad nosaukta Jāņa Akšņa 
vārdā. Izstādi iekārtoja Ārija 
Miķelsone un Marisa Veja-Ro -
gaine. Bijušā Kursas vasaras 
vidusskolas direktore Biruta 
Zommere stāstīja par darbu, ko 
Jānis Alksnis ar lielu mīlestību 
veicis, mācot Kursas audzēk  -
ņus veidot māla traukus un 
citus priekšmetus. Jauno māk-

slas studiju viņš lietoja tikai 
divus gadus, jo šogad 28. martā 
aizgāja mūžībā, bet viņa gars 
tur mājos mūžīgi.

Pēc izstādes atklāšanas jāņa-
bērni tika aicināti vakariņās. 
Vairāki čaklie virtuves darbarūķi 
bija Jāņatēva ģimenes pārstāvji 
– Bonnija Veja-Rogaine, Ināra 
un Andris Rogaiņi. Protams, 
Jānis pats arī tur rosījās, kā jau 
Jāņatēvam pienākās. Palīgi bija 
arī Iveta Āva Kramēna, Jānis 

un Maija Atvari, Ārija Miķel-
sone, Juris Vērzemnieks, Jānis 
Michalovskis.

Vakara programmu pie ug -
unskura enerģiski vadīja Jāņa-
māte Maija Riekstiņa, pirms 
katra priekšnesuma skandē-
dama Jāņu dziesmiņu un izda-
lot jāņusieru. Denveras „Jūr-
malnieki” spēlēja un dziedāja, 
„Trejdeksnītis” dancoja, jāņa-
bērni skatījās, klausījās un 
dziedāja līdzi. Visi klātesošie 

Jāņi tika sumināti, divriteņa 
sacīkstes uzvarētāji saņēma 
godalgas, un trīs apmeklētāji 
laimēja izlozē, kuŗā bija Jāņa 
Alkšņa keramikas vāze un divi 
labumiem pildīti grozi.

Lija smalks lietiņš, un jā   ņa-
bērni devās uz lielo ēdamzali, 
kur, „Jūrmalniekiem” spēlējot 
deju mūziku, svinēšana turpi-
nājās līdz vēlai naktij. Nākamā 
rītā jāņabērniem, kas palika 
pārnakšņot, bija sagādāta ie -
spēja pabrokastot un piedalī-
ties dievkalpojumā Izglītības 
centra brīvdabas baznīcā.

Nezinu, cik apmeklētāju pār-
lēca pāri ugunskuram, vai kāds 
atrada papardes ziedu, redzēja 
saulīti rītā rotājam, vai kāds rīta 
rasā mazgāja seju, lai visu gadu 
būtu skaists, bet zinu, ka visi 
bija nākuši ēst, dzert, jautri 
padziedāt un Jānīti daudzināt.

Paldies rīkotājiem, palīgiem, 
fotografam Edvīnam Circenim, 
„Jūrmalniekiem”, Trejdeksnī-
tim” un jāņabērniem. Uz re   -
dzēšanos nākamgad!

I.M.

Sievu deja



LAIKS  2012. ga da 14. jūlijs – 20. jūlijs18
Fo

to
: M

od
ri

s M
or

oz
ov

s

Fo
to

: A
st

ra
  M

oo
ra

No kreisās: Kapteiņleitnants Jurijs Timofejevs, Naval Staff College 
direktors, ASV flotes kapteinis (pulkvedis) Marks Turners, Latvijas 
Goda konsuls Rodailandā Jānis Bolis, kapteiņleitnants Gvido 
Ļaudups

Prāvests Oļģerts Sniedze un 
dzīvesbiedre Dzintra Sniedze

Ņūportā, Rodailendā,15. jūnijā, 
elitārajā ASV Naval War College 
notika mācību gada nobeigums 
ar izlaidumu visiem četriem 
kolledžas akadēmiskiem depar-
tamentiem. Pavisam kopā diplo-
mus saņēma turpat 200 augstāka 
ranga virsnieki un citi militārie 
funkcionāri no visas pasaules.

Dibināta 1884. gadā, šī kolledža 
ir vecākā kaŗa skola pasaulē. 
Gadu tecējumā to absolvējuši iz  -
cili pasaules augsta ranga virs-
nieki citi militāristi un diplomāti, 
tostarp otrā pasaules kaŗā slave-
nie ASV admirāļi Nimics un 
Halsejs. 

Vienā no četriem akadē mis-
kiem departamentiem – Naval 
Staff College tiek pasniegts starp-

DIVI LATVIJAS JŪRAS SPĒKU VIRSNIEKI
ABSOLVĒ SLAVENU KAŖA SKOLU

tautisks jūras spēku virsnieku 
kurss, kur ASV apmāca partneŗ-
valstu virsniekus darbam aug stā-
kā ranga štābos. Apmācības pro-
gramma galvenokārt ietveŗ ope-
rācionālā līmeņa kaŗa mākslas 
apgūšanu, gan pētot vēsturiskus 
kaŗus un kaujas, gan analizējot 
mūsdienīgu jūras kaŗa mākslas 
stratēģiju.

Šogad šī departamenta kursā 
piedalījās 47 virsnieki no 40 da  -
žādām valstīm, tostarp arī Lat  -
vijas Jūras spēku virsnieki kap -
teiņleitnanats Gvido Ļaudups un 
kapteiņleitnants Jurijs Timo fe -
jevs, kuŗus izlaidumā apsveica 
Latvijas Goda konsuls Rodai-
lendā, Jānis Bolis. 

Latvijā kapteiņleitnanats Gvido 

Ļaudups bijis JS Flotiles mīnu 
kuģu eskadras vadības grupas ve -
 cākais virsnieks un pēdējo gadu 
pirms mācībām kolledžā – Bal -
tijas Valstu pretmīnu kuģu eskad-
ras „Baltron” stāba priekšnieks. 

Kapteiņleitnants Jurijs Timo fe-
jevs ir pirmais no Latvijas mili-
tāristiem, kuŗš piedalījies Somā-
lijas pirātu tvarstīšanā. Viņš sa  -
vām acīm redzējis jūras laupītājus 
un piedalījies irāņu zvejnieku 
glābšanā.

Pirms Ļaudupa un Timofejeva 
savas zināšanas kolledžā ir pa  -
pildinājuši jau kādi 20 Latvijas 
militāristi.

Jānis Bolis,
Latvijas Goda Konsuls 

Rodailendā

2012. gada 15. jūnijā ASV 
dzimusī un tur pirmo mūzikas 
izglītību guvusī Latvijas pavalst-
niece Lija Aleksandra  Augstroze 
absolvēja Jāzepa Vītola Latvijas 
Valsts Mūzikas akadēmiju, saņe-
mot profesionālo bakalaura gra -
du mūzikā, viņa speciālizējusies 
vijoļspēlē. Fotoattēlā: Lija Alek -
sandra Augstroze kopā ar Mū  -
zikas akadēmijas rektoru prof. 
Arti Sīmani.

Nākamajā dienā pēc izlaiduma 
Mazajā ģildē Rīgā L.A. Augstroze 
piedalījās džeza koncertā kopā ar 
iecienīto ansambli “Brokastis čet -
ratā” (Andis Klučnieks – flauta, 
Mārtiņš Zilberts – klavieres, Jānis 
Stafeckis – kontrabass, Aivars 
Krastiņš – sitaminstrumenti). 

Skenektedijas latviešu luterāņu 
draudze vasaras svētdienā, kad 
daba  pilnos ziedos, pēc dievkal-
pojuma svinēja sava mācītāja 
Oļģerta Sniedzes jubileju. O. 
Sniedze dzimis 1932. gada 17. 
jūnijā, ordinēts 1990. gada 20. 
maijā un ir Ročesteras latv. ev. 
lut. Krusta draudzes, Sirakūzu 
apvienotās Kristus latv. ev. lut. 
drau   dzes un Skenektedijas latv. 
ev. lut. draudzes mācītājs. Ske-
nektedijas draudzē O. Sniedze 
kalpoja vēl pirms ordinēšanas 
un, braucot tālu ceļu, kalpo jo -
projām jau aptuveni 25 gadus.

Skenektedijas draudze pateicas 
prāvestam Oļģertam Sniedzem par 
viņa lielo darbu draudzes labā un 
tās gara rosināšanu, visus šos ga -
 dus kalpojot, un novēl viņam un 
viņa ģimenei Dieva svētību turp-
mākajās dzīves gaitās.

Draudzes valde

Prāv. emer.
Oļģertam Sniedzem

80 gadu jubileja

Apsveicam!

Latviešu 16. salidojums  Guntara 
Geduļa vadībā notika no 16. 
līdz 26. jūnijam, tajā piedalījās 
50 cilvēku no 10 valstīm, tostarp 
12 Austrālijas „Virtuālā koŗa” 
dziedātāji (diriģente Marija Pe  -
remje) un astoņi Īrijas latviešu 
koŗa „elVē” dziedātāji (diriģente 
Inguna Grietiņa).
Priekšā (no kreisās): Aida Bēr -
ziņa (Filadelfija, ASV), Imants 
Kore (Talsi, Latvija), Ginta Kore 
(Talsi, Latvija), Māra Piksone 
(Melburna, Austrālija), Māra 
Medeniece (Melburna, Austrā-
lija), Skaidrīte Zaķe (Melburna, 
Austrālija), Guntars Gedulis 
(Karakasa, Venecuēla), Inese 
Laine (Adelaide, Austrālija), 
In  guna Grietiņa (Dublina, Īri-
ja), Inguna Ciedra (Dublina, 
Īrija); aizmugurē: Jautrīte Jun-
dze (Rīga, Latvija), Tālavs Jun-
dzis (Rīga, Latvija), Normans 
Penke (Ņujorka, ASV), Dace 
Penke (Ņujorka, ASV), Arturs 
Dudars (Ikšķile, Latvija), Katrīna Kaktiņa (Ņujorka, ASV), Agnese Kalniņa (Rīga, Latvija), Rasma Celma (Melburna, Austrālija), Sarma Zemīte (Hamburga, Vācija), 
Andris Zemītis (Hamburga, Vācija), Ivars Medenieks (Melburna, Austrālija), Daina Brunere (Edmontona, Kanada), Zigurds Sūrītis (Sirakūzas, NY, ASV) Juris Spaile 
(Dublina, Īrija), Silvija Ūdre (Bostona, ASV), Juris Ķikāns (Albanija, NY, ASV), Liena Maļika (Dublina, Īrija), Aija Blūmfelde (Ņujorka, ASV), Roberts Brutāns (Moristauna 

NJ, ASV), Indra Jākobsone (Dublina, Īrija), Dzintra Rācene (Buenosairesa, Arģentīna), Vizma Brūna 
(Adelaide, Austrālija), Biruta Brūna (Adelaide, Austrālija), Dace Skudra (Dublina, Īrija), Zinta Zem-
 zare (Rīga, Latvija), Marija Peremje (Adelaide, Austrālija), Liāna Goldštrēma (Dublina, Austrālija), 
Velta Lāce (Rīga, Latvija), Lilita Daenke (Adelaide, Austrālija), Rasa Stonkus (Dublina, Īrija), Sv. 
Dāvida anglikāņu baznīcas mācītājs Filips Aizaks (Philip Isaac); nav: Esteres Penkes (Ņujorka, ASV), 
Agneses Penkes (Glazgova, Skotija), Ilgas Vēveres (Adelaide, Austrālija), Jāņa Priedkalna (Adelaide, 
Austrālija), Ilzes Rugājas (Londona, Anglija), Liānas Sazanovičas (Londona, Anglija), Laimas Raizes 
(Sietla, ASV),  Andreja Raizes (Sietla, ASV), Džovanni Attardo (Dublina, Īrija)

Latviešu 16. salidojums Trinidadā un Tobago
Salidojuma dalībnieki 24. 

jūnijā pēc dievkalpojuma Sv. 
Dāvida anglikāņu baznīcā 

Plimatā pie
1978. gadā atklātā tēlnieka 
Jāņa Mintika pieminekļa 

kurzemniekiem
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Hermaņa Dzelzkalna mājas 
Siguldas nomalē apbrīno ikviens 
gaŗāmgājējs un braucējs: ap  -
kārtne lieliski sakopta, kokos 
un krūmos nav pamanāms ne -
viens nokaltis zariņš, ilggadīgās 
puķes ziedu krāšņumā  sacenšas 
cita ar citu. Arī sakņu dārzs ar 
kartupeļu, cūkpupu, zirņu, sar-
kano bietīšu, loku, diļļu un citu 
zaļumu vadziņām jāņabērniem 
nebija nekāda pamata aplīgot: 
viss sastādītais aug raženi, jo 
tiek rūpīgu roku kopts. 

„Mana dzimtā puse ir Bauska, 
sievai – Madona,” stāstīja Her -
manis Dzelzkalns. Viņš  dārzā 
savām rokām iestādījis un ap  -
mīļojis ikvienu koku un krūmu. 
„Tikai lielas bērzs un pāris ceļ -
malas ābeles mūs šeit, Siguldā, 
jau gaidīja. Kad abi ar sievu 
pirms 15 gadiem no Floridas 
atgriezāmies Latvijā, mums šo 
vietu un nepabeigto māju pa  -
līdzēja atrast Murjāņos dzīvo-
jošie radinieki. Nebijām tik lie -
lām pārmaiņām vairs nekādi 
jaunie, bet, Latviju atstājot, bi   jām 
apņēmušies: Noteikti at  grie  -
zīsimies! Solījumu izpil dī jām.”

Dzelzkalnu saticīgais pāris ne  -
kad nav dzinies pakaļ jaunām 
modēm: viesistaba iekārtotas 
tāpat kā Floridā un pirms tam 
Čikāgā: ik stūrītis liecina, ka te 
dzīvo cilvēki, kuŗi mītni nevar 
iedomāties bez latviešu māk sli-
nieku gleznām, keramikas, tau-
tiskiem audumiem. Uz klavie-
rēm atvērtas nošu lapas, un lielo 
istabu grezno trīs kokles. Ir tik 
viegli iedomāties: tūlīt, tūlīt vēr-
sies durvis un no virtuves ar 
pašas sietu jāņusiera rituli un 
karstiem pīrāgiem ienāks nama-
māte cēlā Praulienas novada 

Saruna ar Ziemsvētku bērnu vasaras saulgriežos
tēr pā, un, negaidot uz ciemiņu 
sadūšošanos, pirmā uzsāks 
dzies mu. Diemžēl tā ir tikai 
iztēles aina, jo Hermaņa mīļā 
dzīvesbiedre lakstīgalas jau as  -
toņus klausās kapu kalniņā 
Gaujas krastā. Paulai Dzelz kal-
nei, Paņemūnes skolas dziedā-
šanas un matēmatikas skolotājai, 

dubultkvartetos, biju Čikāgas 
Ciānas draudzes koŗa priekš-
nieks, otrais bass un koŗa kasie-
ris „Daugaviešos”, vienā no lie-
lākajiem vīru koŗiem Amerikā, 
varbūt tikai Ņujorkā bija lielāks. 
Kā nedziedāsi? Tuvojoties Līgo-
vakaram, prātā vairāk līgo dzies-
mu, galvā arvien kāda skan,” 

paguvu pie meistara Staško, tur  -
klāt pirmā kokle iznāca tik laba, 
ka viņš no manis to nopirka. 
Pavisam esmu sameistarojis kā -
 dus 14 instrumentus. Pats ne  -
varu beigt priecāties un brīnīties: 
katra kokle, lai gan viena izmēra 
un gatavota no vieniem un tiem 
pašiem materiāliem, tomēr skan 

vien Hermani Dzelzkalnu iecēla  
par jaunuzceltā restorāna pār-
valdnieku un bāra darbinieku 
priekšnieku.

„Ceļojuši tikām katrā atvaļi-
nā juma. Aizgājuši pensijā, nolē-
mām vairāk pasildīties saulītē, 
izvēlējāmies pārcelties uz Flo ri du. 
Arī tur dažus gadus pastrādāju 
bārā. Floridas mājās mums cie -
miņu, sevišķi Čikāgas draugu, 
nekad netrūka. Vismaz divreiz 
gadā rīkojām lielās kūpināto 
zivju balles, pats sameistaroju kū -
pinātavu, par pamatu izmantojot 
vecu veļas mašīnu. Sabrau ca vis -
maz 30 cilvēku, galdus nācās klāt 
vienlaikus divās istabās,” stāstīja 
mājastēvs, rādīdams suvenīrus no 
Tobago, Ēģiptes un Havaju salām.

Zivis Deitonbīčā ķērušās uz 
nebēdu, bijis tikai jāiegaumē, kad 
tās dodas piekrastes pastaigās: 
tad tik spēj mest makšķeri un 
vilkt lomu krastā. Uz Latviju Her -
manis ar kuģi pārveda arī savu 
uzticamo četriteņu ceļojuma 
biedru – buiku, pats gan vairs 
ar to nebraucot, vienkāršāk pa  -
saukt taksametru. 

„Manas autovadītāja tiesības 
derīgas līdz 2018. gadam,” lepni 
stāstīja darbīgais vīrs, kuŗa ikdie-
nas palīgs ir spieķītis, jo, kad  mu -
 guru izstiepj taisnu, tā sākot sāpēt.

„Visa mana galvenā dzīvošana 
ir mājas otrā stāvā, tur stāv arī 
trenažieris, ar to vēl pavisam ne -
sen rītā un vakarpusē nobraucu 
divus kilometrus, tagad vairs 
tikai pa vienam. No otrā stāva 
balkoniņa ik mirkli redzu savu 
dārziņu, trīsreiz nedēļā man nāk 
palīdze, ļoti jaukā Skaidrīte, past-
niecīte Inta avīzīti pienes pie 
durvīm. Mana ikdiena ir rū   pes 
par minišnauceru Pinku un ka   ķi 
Muri, viņi abi ir ļoti sati cīgi.” 
Hermanis Dzelzkalns parrādīja 
fotografija, uz kuŗas redzams ka   -
ķēns, apķēries sunim ap kaklu. 

„Mums abiem ar sievu allaž 
laimējies, ka mājas mīluļi dzī-
voja draudzīgi. Muris, būdams 
krietni jaunāks, sunīti mīl pa  -
dzenāt, man ir ko noskatīties. 
Lasu, ļoti patīk dzejoļi, pārlasu 
tos vairākas reizes, klausos ra  -
dio, skatos televīziju. Savā laikā 
biju Laika pārstāvis Norvēģijā, 
bet kaut kā iznācis, ka Latvijā 
Laiku neabonēju.”

Centos viņu  pārliecināt, ka to 
allaž vēl var paspēt izdarīt.

Hermanim Dzelzkalnam rit 
jau 103. mūža gads. 

„Protams, man ir ļoti patīkami, 
ka manā, arī sieviņas dzimum-
dienā, rēgulāri atnāk Siguldas 
pilsētas galva Uģis Mitrevics ar 
domes pārstāvjiem. Iedzeŗam 
kādu vīna glāzi, kūkas viņi paši 
atnes līdzi. Bārmeņa gados vī  -
nus esmu kārtīgi izpētījis, katrs 
vīndaris bija ieinteresēts, lai vi  -
ņa ražojumu protu novērtēt,” 
smaidot atcerējās sirmais vīrs. 

Atliek novēlēt, lai šī gada zie-
mas saulgriežos Hermanim ir 
tik daudz ciemiņu kā vēl nekad! 
Pilni 103 – tas nav nekas ik   die-
nišķs. Draugu Dzelzkalniem ne  -
kad nav trūcis, dzīves gaitā vai -
rākas viesu grāmatas pierakstītas 
pilnas ar sirsnīgiem pateicības 
vārdiem un novēlējumiem. Arī 
es pievienojos kāda teiktajam: 
„Šī ir viena no latviskajām mā  -
jām, kuŗā nācies viesoties!”

Anita Mellupe   

Daudzi grandrapidieši dažādu 
iemeslu dēļ nevarēja aizbraukt 
uz grandiozo Jāņu svinēšanu 
Gaŗezerā. Taču Jāņus nesvinēt 
viņiem nenāca ne prātā. 
Grandrapidu pensionāri un  
latviešu biedrības biedri 25. 
jūnijā pulcējās biedrības telpās, 
paši atnesa groziņus, Latviešu 

Arī Grandrapidos svinēja Jāņus

No kreisās: Jānis Plāte, Jāņa māte – Paulīne Zadvinskis, Jāņa tēvs – Zigfrīds Zadvinskis, Jāņu dienas 
vadītāja Līga Gonzalesa

Hermanis Dzelzkalns ar pašdarinâto kokli Siguldas mājās
stāstīja Hermanis Dzelzkalns.

Pēc mana lūguma viņš paņē-
ma rokās vienu no pašdari nā-
tajām koklēm.

„Cilvēks visu var iemācīties, ja 
tikai grib. Es pirmās iemaņas 

kreditbiedrības valde sagādāja 
atspirdzinājumus. Sarīkojumu 
ievadīja Jāņa tēvs un Jāņa māte 
– Zigfrīds un Paulīne Zadvinski 
– ar Jāņu dziesmām, apsveica 
sanākušos jāņabērnus, 
piedāvājot  visiem jāņusieru un 
alu. Tikmēr visi braši dziedāja 
populāras Jāņu dziesmas. Beigās 

apdziedāšanās dziesmās sievi-
etes „ņēma uz zoba”  vīriešus 
un vīrieši, kā nu prata, sievietes. 
Godalgoja labāko jāņusieru 
sējējas. Pirmo godalgu piešķīra 
Paulīnei Zadvinskai,  otro 
godalgu dalīja Līga Gonzalesa 
un Lidija  Tarbunas.  

Z.Z.

citādāk, pat ja nomaina tikai 
vienu stīgu! Sievai, kas neko ne -
 zināja no aušanas noslēpumiem, 
pagatavoju stelles no dēļu kas-
tēm, viņa iemācījās aust paš mā-
cības ceļā, pirmais darbiņš, lūk tas, 
ar kuŗu apklāts klavieŗu soliņš,” 
turpināja  Hermanis Dzelzkalns.

Manu interesi ļoti piesaistīja 
arī citas piemiņas lietiņas. ,,Kat-
rai mantai savs stāsts. Tā mazī-
tiņā  kastīte darināta no Latvijas 
apses. Un tas notika tā: bijām 
kaŗa gadu bēgļu gaitās netālu 
no Kandavas, tur vietējais saim-
nieks, pie kuŗa dzīvojām un pa -
 līdzējām laukus apkopt, iemi nē-
jās: Vācijā ir milzīgs bads un trū -
kums. Man ienāca prātā katram 
gadījumam pataisīt koka tupe-
les, tomēr tās valkāt nenācās, 
bet no pamatnēm jau Vācijā iz  -
grebu mīļas lietiņas – rotu trau-
 ciņu un maza Latvijas karodziņa 
pamatnīti ar Latvijas kontūru,” 
skaidroja namatēvs.

Izrādās, Dzelzkalni ir vieni no 
tiem trimdiniekiem, kuŗi ilgus 
gadus dzīvoja Eiropā, Norvēģijā, 
vēl ar cerību – būt Latvijas tu  -
vu  mā. Viņus par māju saimnie-
kiem un bērnu audzinātājiem iz  -
vēlējās angļu un amerikāņu dip -
lomāti. Norvēģijai tie bija smagi 
gadi, darba devēji, kuŗiem allaž 
ceļš zem kājām, ieteica: „Brau-
ciet uz Ameriku, tur ātrāk tiksit 
uz augšu!”

Tā Ameriku laulātais pāris ie -
 rau dzīja gadus divdesmit vēlāk 
nekā citi ieceļotāji. Čikāgas 
priekšpilsētas Elmhurstas resto-
rāniņā Hermanis Dzelzkalns 
mazgāja grīdas, kopa apkārtni, 
bet Paula Dzelzkalna cepa kū  -
kas, gatavoja saldos ēdienus un 
salātus. Restorāna īpašnieks drīz 
vien sapratis, ka Hermanis Dzelz-
kalns ar savām iemaņām varētu 
apkalpot pat karaļus! Un drīz 

liktenis žēlīgi lēma mūža simto 
gadu sagaidīt dzimtenē un acis 
aizdarīt gādīgā vīra rokās.  

„Vai daudz esat savā mūžā dzie-
dājis?” tas mans pirmais jautājums.

„Visu laiku. Skolā, kvartetos, 
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AUGSTĀKĀ 
ATZINĪBA

Vadības un darbinieku teica-
mais un rosīgais darbs Toronto 
Latviešu Kreditsabiedrību iz  -
virzījis par sekmīgāko provin-
ces un pat visas Kanadas valsts 
mērogā. Tā to atzinušas pār-
raudzības iestādes savā vērtē-
jumā The Top Category of 
Quality Standarts. Ar nodaļu 
Hamiltonā, kopējo biedru skai-
tu 3000 un 47 miljonu dolaru 
bilanci Kreditsabiedrība, tautā 
dēvēta par „latviešu banku”, 
ieņem redzamu vietu kā latvie-
šu sabiedrībā, tā arī provinces 
un pat valsts finanču pasāku-
mos. Iecienīti ir arī Kredit sa-
biedrības gadskārtējie kalen-
dāri, kas ir vērtīgs informācijas 
avots par visas Kanadas latviešu 
organizācijām, draudzēm un 
saimnieciskiem pasākumiem.

Biedri, organizācijas un drau-
dzes ar Kreditsabiedrības starp-
niecību uz Latviju nosūtījušas 
vairāk nekā 77 miljonus dolaru. 
Ievērojams atbalsts sniegts arī 
šejienes latviešu skolām, jau-
natnes organizācijām, bērnu 
nometnēm un sabiedriskiem 
sarīkojumiem. Naudas nogul-
dītāji par noguldījumiem sa  -
ņem dividendes divas reizes 
gadā. Šogad dividendes izmak-
sātas 1,5% apmērā. 

Kreditsabiedrības galvenais 
birojs Latviešu centrā 4 Credit 
Union Drive un Hamiltonā 
Latviešu biedrības namā darbo-
jas no otrdienas līdz sestdienai. 
Naudas sūtījumu izmaksas kār-
tība nedaudz mainīta, naudas 
saņēmējam jāatver savs konts 
Latvijas Unibankā, un sūtītājam 
jāuzrāda šī konta numurs un 
saņēmēja personu apliecinoši 
dati, pases kopija. 

Toronto latviešu Kreditsa-
biedrību vada biedru gada 
sapulcē ievēlēta valde, priekš-
sēdis ir Valdis Vāgners. Valdē 
darbojas priekšsēža vietnieks 
Aleksandrs Budrēvics, sekre-
tārs – Vilis Miklašēvics, kasieris 
– Juris Staprāns, Rita Bambere, 
Lilita Grettona, Edīte Āpše, Inta 
Briede, Arnolds Smiltnieks, 
Kārlis Jansons, pārvaldnieks 
Andris Legzdiņš.

R. Norītis   

AIZVESTO 
PIEMIŅA 

MONTREALĀ
Montrealas Latviešu Orga-

nizāciju padome (MLOP) sa -
darbībā ar Latviešu pensionā -
ru apvienību tieši 14. jūnijā, 
Latviešu centrā, rīkoja Aizvesto 
piemiņas atceri. Tā bija pul-
cinājusi 30 dalībniekus. Telpu 
rotāja Latvijas karogs ar sēru 
lenti un īpašs Laumas Cennes 
darināts skuju vainags. Tā ielogā 
bija skatāms Torņkana stacijā 
novietotais lopu vagons, kas 
atgādina par aizvesto latviešu 
likteni. Centra telpas rotāja arī 
Latvijas Ārlietu ministrijas sa  -
gatavotā fotografiju skate „Bal -
tijas ceļš”. 

Atceres sarīkojumu atklāja 
apvienības priekšnieks V. Paeg -

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

le ar īsu uzrunu un K. Skalbes 
dzejoļa „Aizvestie” skandējumu. 
Sekoja klusuma brīdis visu 
padomju okupācijas laikā aiz-
vesto piemiņai. Uzrunu teica 
MLOP priekšnieks un Latvijas 
Goda konsuls Kvebekā Roberts 
Klaiše, pateikdams itin visiem, 
kas bija piedalījušies atceres 
sarīkošanā. Sekoja Dzintras 

izsūtījumā sacerētu dzejoli un 
R. Klaiše teica īsu uzrunu. Puķu 
dobē iesprauda īpašu paskaid-
rojuma lapu 3 valodās (franču, 
angļu un latviešu), kas vēstīja 
par skarbo vēstures notikumu.  
Līdz ar to bija nobeidzies šis 
sāpīgi izjustais sarīkojums, kuŗa 
apmeklētāju saimē bija vairāki, 
kas 1941. gadā bijuši šo notiku-

mu aculiecinieki 
dažādās vietās Lat-
vijā. 

M. Štauvers

PAVEIKTS 
PIRMAIS 

SOLIS
Kopš mācītāja 

Māŗa Ķirsona at  -
teikšanās no kal-
pošanas  Otavas 
Latviešu ev. lut. 
Miera un Mont-
realas Latviešu 
T r ī s v i e n ī b a s 
drau  dzēs, sākot 
ar 2011. gada 31. 
de cembri, abās 
draudzēs dar bo-
jušās jauna drau-
dzes gana meklē-
šanas komitejas. 
Pirmais aici nā ša-
nas mēģinājums 
neizdevās, jo visi 
trīs pie teiku šies 
kandidāti savas kan  -
didatūras no   ņēma. 
Notika tā   lāka kan-
didātu mek  lēšana, 
tagad par kandi-
dātu kļuvis 42 ga -
dus vecais māc. 
Gun dars Bērziņš 
no Latvijas. Kandi-
datūru bija ap  stip-
rinājušas LELBĀL 
un Ka  nadas Lut-
rāņu Austrumsi-
nodes baznīcas, 
kuŗās abas latviešu 
drau dzes ir piln-
tiesīgas locekles. 
Abās draudzēs no -

 tika ārkartas sapulces, kuŗu 
darba sekas galvenais punkts 
bija balsojums par garīgās 
dzīves va   dītāju. 

Montrealas Trīsvienības 
draudzē šāda ārkārtas sapulce 
notika 20. jūnijā, Latviešu 
centrā. Tajā bija ieradušies 29 
draudzes locekļi. To vadīja 
draudzes un meklēšanas ko  -
mitejas priekšnieks Jānis Ma -
teus, pierakstīja sekretāre Zinta 
Mateus.

Aizklātā balsojumā kandidāts 
G. Bērziņš saņēma 26 balsis 
„par” un 3 „pret”. Līdz ar to 
draudzes izvēle bija skaidra. 
Miera draudzē līdzīgā ārkārtas 
sapulcē piedalījušies 39 drau-
dzes locekļi, kas visi balsojuši 
„par” māc. G. Bērziņu. Līdz ar 
to abu draudžu izvēle ir skaidra, 
un ir paveikts pirmais solis, lai 
tā notiktu.

Abas latviešu dzīvesvietas, 
nav šaubu, ar nepacietību gai -
dīs galīgo risinājumu, kas pa  -
līdzēs abu šo Kanadas latviešu 
luterticīgo draudžu turpmākai 
darbībai un pastāvēšanai.

M. Štauvers

TORONTO 
PENSIONĀRI
SVIN JĀŅUS

Toronto pensionāru saietu 
21. jūnijā ievadot, sarīkojumu 
daļas vadītāja Liene Martinso -
ne pastāstīja par Jāni latviešu 
tautasdziesmās. Skanot kop-
dziesmai „Sit, Jānīti, vara bun-
gas”, ieradās līgotāju koris 
vasarīgos tērpos. Meitām rokā 
bija puķu pušķi un papardes 
lapas, galvā puķu vainagi. Pui-
šiem šogad trūka ozolazaru vai-
nagu, viņi bija tērpušies baltos, 
izrakstītos kreklos.

Pēc pirmajām piecām dzies-
mām Irisa Purene stāstīja par 
Jāņu norisēm Rīgā. Jāņos sa  -
biedriskais transports esot par 
brīvu. Nodeklamējusi dažas 
mo   dernizētas tautasdziesmas, 
viņa pieminēja arī jauno ierašu 
– kailskrējienu Jāņu rītā, ko 
organizē dažos novados.  

Sekoja aplīgošanās. Puiši sā  -
kumā rūca kā dunduri, bet vē  -
lāk iedziedājās.  Meitām skanē-
 ja labāk jau no paša sākuma. 
Divas dziesmas nodziedāja „Ro -
tas” sievietes. Pretstatā „Pus  -
stundai” viņas sevi nosauca par 
„Minūtītēm”, jo tik vien laika 
viņām vajadzējis, lai  sagatavo-
tos.

Vīrieši dziedāja jautras dzies-
mas, pēdējā apgalvojot, ka „Ir 
atkal jūlijs klāt”, bet klausītāji 
gribēja ticēt, jo Jāņus taču svin 
jūnijā.

da

LĪGOŠANA 
TĒRVETĒ

Gadskārtējā līgošana ev.lut. 
Trīsvienibas draudzes īpašu-
mā Tērvetē, Sarkanās upes 
krastos Laurenča kalnos, noti  -
ka tieši Līgo dienā (23. jūnijā) 
un bija pulcinājusi vairāk nekā 
200 dalībnieku lielu līgotāju 
saimi no tuvienes un tālienes. 
Lielākā daļa bija jauni ļaudis. 
Svētku dienu ievadīja Montre -
alas Sporta kopas tradicionālais 
Jāņu jūdzes skrējiens, ko vadī-
ja Roberts Kalniņš. Uzvarētāju 
laurus ieguva iepriekšējā gada 
meistari – sievietēm Kaiva Ma  -
teus, bet vīriešiem Jānis Vītols, 
viņi saņēma ceļojošo kausu. To 
pasniedza Latvijas Goda kon-
suls Kvebekā Roberts Klaiše. 
Daudzos krējējus uzmundrinā-
ja prāvs fanu pulks. 

Priekšnesmu daļa šogad bija 
plašāka nekā citkārt. Tautas 
dejas veiksmīgi dejoja gan „Ač -
kups”, gan „Večkups”, vairākas 
dziesmas skandēja ansamblis 
Tērvetes „Trubadūri”. Sevišķu 
uzmanību iemantoja akorde-
onists Harijs Birkens. 

Līgotāju gājiens ar vairāk kā 
simt dalībniekiem šogad pie-
stāja tikai trīs sētās – Steprānu, 
Hūnu un Poriešu. Pirmo reizi 
izpalika iegriešanās Paliepu 
sētā, jo saimniece ārstējās 
slimnīcā. Visur līgošana un 
apdziedāšanas bija varena un 
skanīga, tā atbalsojās Tērvetes 
kalnos. Netrūka pīrāgu, siera 
un miestiņa. Pie Hūniem to 
bija brūvējis meistars Gints. Pie 

lielās mājas varēja našķoties ar 
skābiem kāpostiem un desi-
ņām. Jāņu ugunskura vietā lielā 
sausuma dēļ atkal bija jāap-
mierinās ar Jāņu zālēm rotātu 
Jāņu mucas stabu. 

Rīkotāji bija atskārtuši, ka 
nākotnē jasāk rūpēties par 
transportu uz Tērveti vecākā 
gadagājuma ļaudīm, jo to šo  -
reiz bija daudz mazāk nekā ie  -
priekšējos gadus. Jāņu nakts 
izrādījās dzestra. Tajā ērtāk ju -
tās tie, kas līdzi bija paņēmuši 
siltāku vamzi. Daudzi saietu 
vērtēja par sevišķi izdevušos. 
Jāpaceļ cepure rīkotājiem un 
Tērvetes saimniecei Laumai 
Cennei.

M. Štauvers

ARIĀNA LIEPIŅA
ATVĒRA
VĀRTUS
VASARAI

Modernās mūzikas pasaulē ir 
mākslinieki, kuŗus to cienītāji 
pazīst tikai ar vārdu, uzvārdu 
nevajag pieminēt, piemēram, 
Madonna un Šēra. Tāda per-
sonība ir arī latviešu tautiskajā 
mūzikā. Pietiek tikai pateikt 
„Ariāna”, lai visi zinātu, ka do -
māta dziedātāja un koklētāja 
Ariāna Liepiņa. Viņa viesojās 
Toronto pensionāru šīs sezo -
nas pēdējā saietā 28. jūnijā. 
Programma bija veltīta vasaras 
priekiem un iesākās ar kokles 
pavadījumā visiem kopīgi 
dziedāto tautasdziesmu „Ziedi, 
ziedi, rudzu vārpa”. Tai sekoja 
Ariānas pašas komponētā tau-
tasdziesma „Ai, vasara” un divas 
tautasdziesmas Ariānas apdarē 
koklei – „Es mācēju danci vest” 
un „Noriet saule vakarā”. Pēc 
tam skanēja dziesmas par va -
saras priekiem pie jūras – „Ai, 
zaļā līdaciņa”(tautasdziesma 
ar Ariānas mūziku) un viņas 
komponētā „Pie jūras” ar Jāņa 
Vanaga vārdiem. Tai pašā no -
skaņā bija arī kopdziesma „Jūriņ 
prasa smalku tīklu”.

Ariāna ar kokli lēnā dejas 
ritmā atskaņoja arī Bruno 
Skultes „Vectētiņš un vecmā-
miņa”, jo “...mūsu laikos nevar 
ātri kustēties”. Vēl dzirdējām J. 
Cīruļa „Saule laivā” ar A. Švābes 
vārdiem Ariānas apdarē koklei.

Ariāna, izmantojot avīžu 
rakstus, bija sagatavojusi hu  -
moristisku pārskatu „Kādi lai  -
ki” melodijas „Bērīt’s mans ku -
meliņš” pavadījumā. Piedzie-
dājums mainījās pēc katra 
panta, sākot ar „... pasaule uz 
galu skrien...” un beidzot ar „... 
vasariņu apsveiksim.” Nākamā 
bija K. Lietiņa tautasdziesma 
„Kur tu jāsi, ciema puisi”, pēc 
tam divas kopdziesmas, un 
koncerta beigās Ariānas kom-
ponētā tautasdziesma „Pa   -
dziedāju, palustēju”’. Prog ram-
ma tomēr likās par īsu, jo būtu 
gribējies klausīties vēl un vēl.

 Vasara ir klāt. Priekšniece 
Valija Briksne pateicās visiem 
par apvienībai veltīto darbu, 
laiku un talantiem un novēlēja 
saulainu vasaru.  

da

Gekas sagatavotās filmas „Si  -
birijas bērnu konference Rīgā” 
izrāde. Tā radīja spēcīgu emo-
cionālu pārdzīvojumu skatītā-
jos. Visi pievienojās Sibirijas 
bērnu filmā dziedātai Latvijas 
himnai. 

Pēc piemiņas akta daļas biedr-
zine I. Strautiņa nolasīja ap -
sveikuma kartītes trim jūnijā 
dzimušajiem apvienības bied-
riem. Deviņdesmitpiecus ga  -
dus vecais jubilārs Valentīns 
Klētnieks un Ilga Poruka ne  -
bi  ja ieradušies. Toties klāt bija 
Mārtiņš Štauvers, kas dienu 
iepriekš bija atzīmējis savu 85. 
dzimšanas dienu. 

Uzzinājām arī, ka apvienības 
rindās stājusies Jolita Baum-
gar te. Viņas klātbūtni daudzi-
nā ja ar aplausiem. 

Pēc tam īpaša rīkotāju dele-
gācija aizveda piemiņas vaina -
gu uz Rietummontrealas kana-
diešu armijas kritušo kaŗavīru 
piemiņas parku. Tur to nolika 
Lauma Cenne, kas pieminēja 
savus senčus un dziedāja tautas 
dziesmu „Tec, saulīte, tecēda -
ma”. Jānis Mateus lasīja kādu 

Piemiņas vainags aizvestajiem

No kreisās: R. Klaiše, A. Caune, M. Kalāce un 
M. Štauvers
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ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Meklēju draudzīgus latviešus Losandželosā,
kas izīrētu istabiņu rīdziniecei labākajos gados

uz dažām nedēļām oktobŗa mēnesī.
Lūdzu rakstīt uz e pastu – benitta2@inbox.lv

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

Jūnijā muzeja kollekciju ap  ska-
tīja 7689 apmeklētāji, tostarp 
Lietuvas prezidente Daļa Grī -
bauskaite, Eiropas Padomes ģe  -
nerālsekretārs, Portugales, Ar   -
mēnijas un Arģentīnas vēst nieki.

5. jūnijā Lietuvas Republikas 
vēstnieks Latvijā Ričards De  -
gutis mūzeja vestibilā atklāja 
lietuviešu fotografiju izstādi 
„Misija Sibirija”. „Misija Sibirija” 
ir jaunatnes pilsoniskās un pat-
riotiskās audzināšanas projekts, 
kas norisinās jau septiņus gadus. 
Tā ietvaros Lietuvas jaunieši 
dodas ekspedīcijā uz Sibiriju, lai 
sakārtotu tur novārtā atstātos 
izsūtīto un polītisko ieslodzīto 
lietuviešu kapus, kā arī tiktos ar 
lietuviešiem, kuŗi tur joprojām 
dzīvo. Foto izstāde dokumentē 
ekspedīcijas norisi un jauniešu 
gūto pieredzi.

7. jūnijā mūzejā notika Dzid-
ras Smiltēnas dokumentālās 
filmas „Lūgšana krustā” pre-
zen tācija. Sarīkojumā ievad vār-
dus sacīja Saeimas spīkere Solvi-
ta Āboltiņa un archibīskaps – 
mētropolīts Zbigņevs Stankevičs. 
Filma vēstī par pasaulē pazīstamā 
latviešu katoļu bīskapa Boļeslava 
Sloskāna dzīvi un viņa ciestajām 
represijām PSRS cietumos. Slos-
kāns  ir pirmais latvietis, par 
kuŗu Vatikāns ir oficiāli uzsācis 

JŪNIJA NOTIKUMI LATVIJAS 
OKUPĀCIJAS MŪZEJĀ

beatifikācijas procesu. Filmas 
DVD tvartu var iegādāties mū -
zeja grāmatu galdā.

14. jūnijā fonds „Sibirijas bēr-
ni” jau vienpadsmito gadu  aici-

nāja pulcēties kopā, lai atcerētos 
un pieminētu 1941. gada depor-
tācijās cietušos. Mūzejā notika 
konference PAGĀTNE NEZŪD, 
kas pulcēja vairāk nekā 400 da  -
lībnieku. Klātesošos uzrunāja 
Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
kinorežisore Dzintra Geka, mā  -
cītājs Guntis Kalme, Rīgas domes 
priekšsēdis Nils Ušakovs un vai-

rāki lektori. Konference beidzās 
ar gājienu uz Pils laukumu un 
ziedu nolikšanu pie „Bārenītes”. 

15. jūnijā mūzejā darbu uzsāka 
divi ALJAs stipendiāti no ASV – 

Pēteris Celms un Anda Sim-
mons.

20. jūnijā Kultūras ministrijā 
notika Mūzeju padomes sēde, 
kuŗā pieņēma lēmumu piešķirt 
Okupācijas mūzejam akreditāciju 
uz turpmākiem pieciem gadiem. 

Inese Krieviņa,
Latvijas Okupācijas mūzeja 

sabiedrisko lietu vadītāja

VAI AIZVADĪTĀ GADA SKAISTĀKĀ GRĀMATA
 JAU IR JŪSU GRĀMATPLAUKTĀ?

CEĻĀ PIE JUMS 
JAUNAS GRĀMATAS

Z. fon Fēgezaka grāmatu SENČI UN PĒCTEČI varat iegādāties Latvijas 

grāmattirdzniecības vietās, arī Okupācijas mūzeja grāmatu galdā.

Redakcija mīļuprāt jums šo grezno izdevumu izsūtīs pa pastu. 

Maksa, ieskaitot pasta izdevumus, uz ASV – USD 56,-, 

uz Eiropas valstīm – Eiro 35,-.

Sazinieties ar redakciju; tālr. - +371 67326761, + 371 29439423, 

e-pasts: redakcija@laiks.us

P.S. Eduarda Silkalna recenziju par Z. fon Fēgezaka grāmatu varat izlasīt

 www.laiks.us sadaļā recenzijas.

Viktors Straubs
NEZIŅAS GADI

Sekojiet reklāmai!



LAIKS  2012. ga da 14. jūlijs – 20. jūlijs22

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

SARĪKOJUMI 
FILADELFIJA (PA)
• 14. jūlijā plkst. 12. 00 

pensionāru pikniks ar grozi-
ņiem pie Ivara un Rutas 
Stiebriem, 131 Cedar Lake 
Drive, Williamstown, New 
Jersey 08094. Piknika vieta 
atrodas ezermalā, netālu no 
322. ceļa, Collings Lakes rajonā, 
tālr.: 609-561-3722. Jānogriežas 
pa labi uz Cains Mill Road, 
jābrauc līdz Cedar Lake Drive 
un jāpagriežas pa kreisi.

• 28. jūlijā un 11. augustā 
filmu maratons, Brīvo latvju 
biedrības 120 gadu jubileju 
gaidot (531 North 7th Street 
Philadelphia, PA 19123). Ik rei-
 zi izrādīs piecas filmas, sākot ar 
filmām no Latvijas kinema -
tografijas pirmsākumiem: 
„Zvej nieka dēls” (1939. g., ko 
papildinās galvenās varones, 
aktrises Ņinas Melbārdes mei-
tas Andras Zvārgules komen-
tāri) un „Dzimtene sauc: kāzas 
Alsungā” (1935. g.). Pēc tam 
rādīs filmas, kuŗu scēnārijam 
izmantota latviešu literātūras 
klasika („Purva bridējs”, „Mēr -
nieku laiki”, „Pūt vējiņi”, „Puika”, 
„Cilvēka bērns”), būs iespēja 
noskatītos agrīnos protesta 
darbus („Elpojiet dziļi”) un fil-
mas, kas tautā jau folklorizēju-
šās („Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā”, „Ceplis”). Pēdējo izrādīs 
kādu no visjaunākajām Latvijas 
filmām. Skatītājiem būs iespēja 
pamieloties ar tradicionāliem 
kinoteātŗu ēdieniem: popkor-
nu, „karstajiem suņiem”, Fila-
delfijas mīkstajiem pretzeļiem. 
Gaidām skatītājus kinoteātrī! 
Ziņas par BLB jubilejas gada 
notikumiem: www.latviansoci-
ety.com Sīkāku informāciju par 
programmām var iegūt, rakstot 
Sandrai Milevskai, e-pasts: san-
dramilevski@hotmail.com Viesi 
tālbraucēji par viesnīcām un 
transportu aicināti sazināties 
ar Marku Liepu, e-pasts: liepa-
ma1@gmail.com 

GAŖEZERS (MI)
• No 27. līdz 29. jūlijam volej-

bola nedēļas nogale. 
• 28. jūlijā 31. golfistu sabrau-

kums Gaŗezerā Informācija – 
Svens Kīns, tālr.: 312- 755-5603; 
e-pasts: skins@cookassociates.com

GRANDRAPIDI (MI) 
• 14. un 15. jūlijā 43. Zie -

meļamerikas meistarsacīkstes 
Grandrapidos. Informācija: Jā -
nis Daukšs, tālr.: 616- 874-9634; 
e-pasts: daukss@sbcglobal.net

KATSKIĻI (NJ) 
• „ĪKŠĶĪŠU” periodi:
Bērniem, kuŗi runā latviski:
No 15. jūlija līdz 21. jūlijam 

B-nedēļa;
No 22. jūlija līdz 28. jūlijam 

C-nedēļa;
No 29. jūlija līdz 4. augustam 

D-nedēļa.
Bērniem, kuŗi nedaudz saprot 

vai nerunā latviski: 
No 5. augusta līdz 11. au   gus-

tam valodas nedēļa
• NOMETNES periodi:
Bērniem, kuŗi runā latviski:
No 22. jūlija līdz 4. augustam 

2. periods.
Bērniem, kuŗi nedaudz saprot 

vai nerunā latviski:
No 5. augustam līdz 18. au  -

gustam valodas periods. 
• Senču nometne no 12. au -

gusta līdz 18. augustam. 
KLĪVLANDE (OH) 
• 18. un 19. augustā Vidējo 

valstu meistarsacīkstes golfā 
Ironwood Golf Course (Hinck-
ley Hills, Ohio). Rīko Klīvlan-
des golfa klubs. Vīriešiem un 
sievietēm būs balvas vairākās 
katēgorijās. Lūgums pieteikties, 
zvanot vai rakstot Jānim Eglī-
tim, tālr.: 440-391-9577, e-pasts: 
janiscle@aol.com vai Pēterim 
Gravam, tālr: 440- 552-4949; 
e-pasts: pgrava@ohiobox.net 
Gaidīti visi golfisti un golfa 
draugi. 

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 26. augustā plkst. 3.00 

Latvijas Dailes teātŗa aktieŗu 
viesizrāde – Raimonda Staprāna 
luga „Gūsteknis pilī” latviešu 
namā 1955 Riverside Dr., Los 
Angeles, CA 90039-3704.

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

SAGINAVA (MI) 
• 8. septembrī plkst. 3.00 

Sa ginavas latviešu kluba gads-
kārtējais „Ruksīša mielasts” J. 
Skābarža lauku īpašumā (3630 
E. Curtis Road, Birch Run, MI); 
būs ruksīša cepetis ar piede-
vām, dzērieni jāņem līdzi. Da -
lības maksa $20.00 personai, 
vidusskolas bērniem par brīvu. 
Pieteikties līdz 4. septembrim, 
zvanot: J. Skābardim, tālr.: 989-
777-1607 vai R. Martinsonei, 
tālr.: 989-792-9716. Čekus iz  -
rak stīt ar norādi Latvian Club 
of Saginaw. 

SIETLA (WA) 
• No 15. jūlija līdz 4. augustam 

Kursas vasaras vidusskolas 
programma Rietumkrasta lat -
viešu izglītības centrā Šeltonā, 
Va   šingtonā. Pieteikšanās un in  -
formācija: www.kursa.org 

• No 5. līdz 11. augustam 
Mežotnes bērnu vasaras nomet-
ne Rietumkrasta latviešu izglī-
tības centrā Šeltonā. Informā-
cija tīmeklī: www.mezotne.org 
vai sazinoties ar Inesei Grau-
diņu: inese@meztone.org 

• 24. augustā plkst. 7.30 vaka-
rā Latvijas Dailes teātŗa vies-
izrāde – Raimonda Staprāna 
luga ,,Gūsteknis pilī” latviešu 
namā (11710 3rd Ave. N. E. 
Seattle, WA 98125). Ieeja $30, 
studentiem $20. 

Informācija: www.seattlelat-
viancenter.com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 0244515. jūl. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 22. 
jūl. plkst. 11.00 dievk. Piesaulē. 
29. jūl. dievk. nebūs. Māc. J. 
Mazura.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
22. jūl. plkst. 10.00 dievk. 1. 
jūl., 15. jūl. un 29. jūl. dievk. 
nebūs. Draudzes māc. A. Grei-
ema, 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): 
22. jūl. un 19. aug. plkst. 11.00 
dievk. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
15. jūl. dievk. ar dievg. 22. jūl. 
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): 22. jūl. plkst. 
10.00 dievk. 5. aug. plkst. 10.00 
kapusvētki Woodlawn kapos, 9. 
un 23 sept. plkst. 10.00 dievk., 
pēc dievk. kafija.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Ka  -
lamazoo, MI 49996): 15. jūl. 
plkst. 10.00 kapusvētki Riversi-
de kapsētā. 29. jūl. plkst. 10.00 
dievk. 22. jūl. dievk. nebūs. 
Māc. B. Puiķe.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040): 14. jūl. plkst. 11.00, 
dievk., māc. Dr. J. Keggi. Dr. 
priekšn. A. Grase, tālr.: 860-
649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 15. jūl. 
dievk. angļu valodā ar dievg., 
iesvētībām un uzrunu bērniem. 
22. jūl. dievk. ar dievg. 29. jūl. 
dievk. Māc. L. Zusēviča, tālr.: 
414- 421-3934 e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com; draudzes 
priekšn. S. Kalve, tālr.: 414- 536-
0358. Informācija: www.mil-
waukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622): Par dievka-
lpojumiem un citām norisēm 
draudzē lūdzam sazināties ar 
draudzes priekšnieku Geroldu 
Lusu, tālr.: 612-333-1785, e-pasts: 
vgluss@gmail.com vai priekš-
nieka vietnieci Kristīni Konteri, 
tālr.: 952-412-4591, e-pasts: 
k k v k   3 4 4 7 @ m s n . c o m 
Informācija: www.mndraudze.
org

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: 22. jūl. 
plkst. 8.30 dievk. ar dievg. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E. 
7th St.). 29. jūl. plkst. 1.30 
dievk. ar dievg. draudzes bazn. 
Īstbransvikā (12 Gates Ave, 
East Brunswick). Māc. I. Puš-
mucāne-Kineiko, tālr.: 908-638-
1101; e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
15. jūl. plkst. 10.30 dievk. Salas 
bazn. (4 Riga Lane, Melville NY 
11747), māc. L. Saliņš; Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Lane, 
Yonkers NY 11705) plkst. 10.00 
dievk. ar dievg, diak. I. Kaņeps; 
Katskiļu nometnē plkst. 11.00 
dievk. ar dievg, māc. J. Saivars. 
22. jūl. Katskiļu nometnē 
plkst. 11.00 dievk., māc. J. Sai -
vars; plkst. 7.00 prāv. A. 
Vārsberga-Pāža. 29. jūl. plkst. 

11.00 dievk. Katskiļu nomet  -
nē, prāv. A. Vārsberga-Pāža. 5. 
aug. plkst. 11.00 dievk. Katski-
ļu nometnē, māc. L. Saliņš. 
Mājaslapa: www.nydraudze.org

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 15. jūl. 
plkst. 11.00 kapusvētki Forest 
Lawn kapsētā draudzes noda-
lījumā, māc. R. Franklins. 12. 
aug. plkst. 1.00 dievk. dr. diev-
namā, viesmāc. I. Larsena; pēc 
dievk. kafija. 30. sept. plkst. 
1.00 jauniešu iesvētes dievk. ar 
dievg. dr. dievnamā, prāv. L. 
Zušēvica un māc. R. Franklins; 
pēc dievk. kafija. Dr. sekretāre 
Vija Āriņa, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): 29. jūl. 
plkst 11.00 dievk. vadīs teol. 
mag. R. Stone; pēc dievk. kafijas 
galds. Māc. K. Žols. Inf.: www.
lvnc.org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 15. jūl. plkst.10.30 
dievk. ar dievg. 29. jūl. plkst. 
10.30 kapusvētki Evergreen 
Washelli kapsētā; pēc dievk. 

dāmu komiteja aicina uz pus-
dienām latviešu namā, dalības 
maksa $10; lūdzu pieteikties 
līdz 15. jūlijam, zvanot Intas 
Vīstai (Wiest), tālr.: 425-678-
8774 vai Veltai Bensonei, tālr.: 
206-232-3977. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
c i l n i s @ e a r t h l i n k . n e t 
Informācija tīmeklī: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 15. jūl. plkst 2.00 dievk. 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.) Skenektedijā, prāv. O. Snie-
dze, ērģ. D. Vitušinska-Balta-
zara; dz. grām; pēc dievk. gro-
ziņu azaids.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 29. jūl. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. jūlija 
jubilāru apsveikšana. 12. aug. 
kapusvētki Rock Creek kapsētā. 
26. aug. dievk. ar dievg., pēc 
dievk. augusta jubilāru sveik-
šana. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com In  for mā-
cija: http://www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT): 22. jūl. plks. 12.00 
dievk. ar dievg., diak. I. Kaņeps. 
12. aug. plkst. 10.00 kapusvēt-
ku dievk. Jaunajos kapos, lietus 
laikā baznīcā, dievk. vadīs I. 
Gorbants; pēc dievk. azaids 
baznīcas leja zālē. Dr. priekšn. 
V. Bachmute, tālr. 860-644-3268.

Montrealas vispārējā slimnīcā 
pēc ilgas slimības 2012. gada 
29. jūnijā miris inž. Dr. h. c. 
Andris Palejs, ing. 1954 II Viņš 
bija dzimis 1933. gada 11. aprīlī 
Rīgā. Nonācis Montrealā, kur 
izlemj kļūt par būvinženieri. 
Iestājas Makgila Universitātes 
inženieŗzinātņu fakultātē, ko 
beidz ar teicamu rezultātu. 
Strādā par inženieri dažādos 
projektēšanas birojos Montre-
alā un Ņujorkā. 1975. gadā 
iesaistās darbā Multiple Access 
Computer Group firmā Mon-
trealā. Līdztekus darbam izvei-
do datoru programmu sistēmu 
AMECO (Automated Design in 
Metals and Concrete), kas pēc 
uzdotajiem datiem izveido be  -
tona un arī tērauda augstbūvju 
konstrukcijas ģeometriju un 
izvēlas  būvelementu samērus, 
ievērojami samazinot datoru 
aprēķinu laiku un izdevumus. 
Šo programmu viņš veido kopā 
ar datoru speciālistu Imantu 
Freibergu. Viņš ir arī LTTV 
techniskais redaktors. Kļūst par 
Latviešu inženieŗu apvienības 
viceprezidentu un 1975. gadā 
prezidentu līdz tās darbības 
izbeigšanai. Viņa darbības laikā 
turpina iznākt „Technikas Ap  -
skats” un tiek izdota „Latviešu 
Techniskās Terminoloģijas 
vārd  nīca” 4 sējumos latviešu, 
angļu un vācu valodās. Šis ir 

Andris Palejs
(11.04.1933-29.06.1912.)

vērienīgs kapitālizdevums, to 
iespiež Elmāra Bārdiņa spies-
tuvē. Par nozīmīgajiem veiku-
miem Latvijas valsts viņu apbal-
vo ar Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieka pakāpi. Piedalījies 
LIA kongresu sarīkošanā un tā 
pārcelšanā uz Latviju. Izveidojis 
ciešu sadarbību ar Latvijas aug-
stākajām mācību iestādēm. 

Pirmajā laulībā ar dzīvesbied-
ri Dzintru dzimuši dēli Andrejs 
un Mārtiņš un meita Indra. Tajā 
ir arī mazmeita Anna. Otrajā 
laulībā dzīvesbiedre ir čīliete 
Patricija, kas vīram ir dzīves 
atbalsts līdz  mūža galam. Plaša 
ir viņa brāļa Jāņa Spurmaņa 
ģimene. Andris Palejs nodzīvo-
jis 79 gadus, tikpat kā viņa tēvs 
Aleksandrs. Tie ir bijuši bagāti 
un sekmīga darba gadi. 

Aizgājēju pēdējā gaitā 4. jūlijā 
no Mount Royal Funeral kom-
pleksa izvadīja māc. Rasma 
Caune un 50 pavadītāju. Atvadu 
vārdus teica brālis Jānis, Jānis 
Lukstiņš no Tērvetes bērnu 
nometnes, Augusts Pušpurs no 
Latviešu Sabiedriskā centra, 
Mārtiņš Štauvers no Montre-
alas Latviešu biedrības un kāds 
kanadiešu paziņa. Pelnu urnu 
apglabāja Spurmaņu ģimenes 
kapā. Pie tā  atvadu vārdus teica 
brāļā dēls Saša Spurmanis.

M. Štauvers
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Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

fil! ANDRIS PALEJS
ing., 1954 II

Dzimis 1933. gada 11. aprīlī Rīgā, Latvijā,
miris 2012. gada 29. jūnijā Montrealā, Kanadā

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!Sit tibi terra levis

Mūžībā aizgājis krusttēvs, tuvinieks

DZINTARS  ABELĪTE
Dzimis 1928. gada 11. jūlijā, Jelgavā,

miris 2012. gada 30. maijā Island Heights, NJ

Dieva mierā aizsaukts mūsu visu mīļais

RICHARDS
FRIDRICHS LINDE

Dzimis 1913. gada 19. maijā Burtniekos,
miris 2012. gada 1. jūnijā Toronto

Mīlestībā piemin,
KRUSTMEITA ANITA UN

ILZE , VILMĀRS, LINDA, VINETA  AR ĢIMENĒM
LĪGA, MONIKA, DIANA, PĒTERIS AR ĢIMENĒM

JĀNIS, IEVA, ALEKSIS AR ĢIMENI

Mīļā piemiņā paturēs
 DĒLS RAYMOND, VEDEKLA CORA 

 RADI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šai pusē.

2012. gada 17. janvārī savā 91. 
mūža gadā Dieva mierā aizgāja 
Margrieta Freibergs (dz. Pleska-
čevskis). Margrieta dzimusi Krie -
vijā, ar ģimeni no bēgļu gaitām 
dzimtenē atgriezās 1922. ga  dā. 
Rīgā viņa pavadīja bērnību un 
studiju gadus. Margrieta un viņas 
māsa Larisa apmeklēja Drau dzi-
ņas ģimnaziju, kur Mar  grieta ap  -
guva angļu valodu un viņas māsa 
– franču. Margrieta studijas tur-
pināja Latvijas Uni  versitātes Me -
 dicīnas faklutātē. Studiju gaitas 
tika pārtrauktas, kad pienāca 
padomju okupācija.  

1941. gada 14. jūnija naktī vi -
ņas māte, tēvs, mātes māsa un 
vecāmāte tika arestēti un izvesti 
uz Sibiriju. Tur, tālajā Sibirijā, 
no     mira gan tēvs, gan vecāmāte. 
Māte un mātes māsa abas pava-
dīja 16 gadus izsūtījumā. Marg-
rietai un Larisai izdevās izvairī-
ties no 14. jūnija deportācijas, jo 
abas bija aizbraukušas no Rīgas 
uz Jūrmalu, kur Majoros atradās 
ģimenes vasaras māja.

Kā daudzi citi tautieši, Marg-
rieta kopā ar savu māsu Larisu 
atstāja Latviju otrā pasaules kaŗa 
laikā un devās bēgļu gaitās, abas 
nokļuva Vācijā. Tur, bēgļu no  -
metnē, Margrieta strādāja no  -
metnes birojā, kur viņa palīdzēja 
Latviešu leģiona kaŗavīriem.   

Radās izdevība atstāt Vāciju un 

$600 000 liels novēlējums Toronto latviešu sabiedrībai
doties tālāk uz Kanadu. Pirmie ga -
di pavadīti Vinipegā (Winni peg), 
pēc tam Toronto. Margrieta uz  -
sāka darbu Manulife apdrošinā-
šanas firmā, kur ar lielu atbildību 
strādāja 26 gadus. Margrie tai bija 
teicama vācu valoda, angļu valo-
du viņa bija teicami apguvusi jau 
Draudziņas ģim nazijā. Viņas dzī  -
vesbiedrs Valde mārs Freibergs 
aizgāja Dieva mierā 2007. gadā. 

Margrietai vienmēr patikuši 
ziedi un dārza darbi, bet, kā stās-
ta viņas māsa Larisa, ēst gatavo-
šana nekad nav bijusi pa prā -
tam. Tādēļ viņai patika baudīt 
ēdienreizes ēdnīcās, kā arī Lat-
viešu centra azaidos un citos lat-
viešu sarīkojumos.  

Tad, kad bija jāsak domāt par 
testamentu, jo gan Margrietai, 
gan Larisai vīri bija miruši un 
bērnu nebija, tad Margrieta kopā 
ar māsu Larisu nolēma, ka visla-
bāk būtu atstāt novēlējumus 
Kanadas Latviešu centram To  -
ronto, Kristus Dārzam, ar kuŗu 
Margrieta bija saistīta jau no 
sākuma gadiem, kā arī Ukraiņu 
veco ļaužu namam, jo viņām bija 
tuvas saistības arī ar ukraiņu 
sabiedību. Kā izteicās testamen -
ta izpildītājs Jaroslaw (Jerry) Se  -
motiuks, kuŗš vairāk nekā 50 
gadus bijis ģimenes draugs un 
attālāks radinieks – Latviešu lieta 
viņām abām bija sirdslieta.  

Un tā šā gada 26. februārī 
az aida laikā Semotiuka kungs 
ieradās Kanadas Latviešu centrā,  
kur publiski pasniedza pirmos 
čekus – gan Centram, gan Kris-
tus Dārzam – katram pa $150 000. 
Kā paskaidroja Semotiuka kungs, 

šī pirmā summa bija no Marg-
rietas ieguldījumiem. Pēc tam 
jūnija mēnesī Kristus Dārza piln-
sapulcē Semotiuka kungs ieradās 
vēlreiz un nodeva katrai organi-
zācijai otro $150 000 dolaru 
mantojumu, jo bija nokārtota 

Margrietas Freibergas nekusta-
mo īpašumu pārdošana.  

Latviešu centra valde ar lielu 
pateicību saņem šo lielo dāvanu! 
Šis testamenta novēlējums no -
drošinās Kanadas Latviešu centrs 
Toronto kalpošanu sabiedrības 
vajadzībām vēl daudzus gadus, 
dodot telpas dažādām organizā-
cijām, skolām, bibliotēkai, inte-
rešu grupām, kā arī turpinās vei-
dot latvisku vidi, kur ğimenēm 
un draugiem satikties.  

Latviešu centra valde izsaka pa   tei-
 cību gan nelaiķei Margrie tai Frei -
bergai, gan viņas māsai La   risai 
Korszun, kā arī testamenta izpil-
dītājam Jaroslaw Semo tiuka kun-
gam par šo lielo devumu latviešu 
sabiedrībai Toronto un Kanadā.  

Kristus Dārzs sevišķi patceicas 
par šo ievērojamo devumu, kas 
palīdzēs mūsu latviešu vecļaužu 
aprūpes vajadzībām. Mūsu de -
vīze „Mēs gādājam par tiem,  
kuŗi gādāja par mūsu labklājību 
šeit” atspoguļo Margrietas per-
sonisko devīzi – palīdzēt citiem. 
Mēs esam ļoti pateicīgi par šo 
bagātīgo devumu un atbalstu 
latviešu sabiedrības aprūpei.

Arnis Markitants, 
KLCT valdes priekšsēdētāja 

vietnieks
Baiba Zariņa,

Kristus Dārza Latviešu Mājas 
valdes priekšsēde
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Sintija Ozoliņa-Kovala

Latviete pasniedz balvu Grieķijas izlases spē-
lētājam Karagunim 

S P O R T S

Modernā pieccīņa
Eiropas meistarsacīkstēs mo  -

dernajā pieccīņā Deniss Čer -
kovskis izcīnīja 28. vietu – 5508 
p. Čerkovskis paukošanā ierin-
dojās 29., peldēšanā – 27., jāšanā 
– 16., apvienotajā skriešanas un 
šaušanas disciplīnā – 18. vietā. 
Par Eiropas čempionu kļuva 
Italijas sportists Rikardo de Luka 
– 5888 p., kas apsteidza tradi-
cionāli spēcīgos Ungārijas piec-
cīņniekus- Robertu Kasu (5836) 
un Benci Demeteru (5824).  

Dāmu konkurencē Jeļena Rub-
 ļevska izcīnīja 21., Olga Šišlova 
– 35. vietu.

Basketbols 
Latvijas sieviešu basketbola 

izlase Eiropas meistarsacīkšu 
čempionāta kvalifikācijas tur  nī -
ra otrā riņķa trešajā spēlē iz   brau-
kumā ar 49:63  zaudēja Grieķijas 
valstsvienībai, līdz ar apgrūtinot 
savas izredzes kvalificēties fi  nāl-
turnīram. Lai kvalificētos fināl-
turnīram, mūsu basketbolistēm 
kvalifikācijas turnīra pēdējā spē -
lē savā laukumā obligāti jāuzvar  
Somijas vienība, kā arī jācer, ka 
Italija savu skatītāju priekšā 
pārspēs Grieķijas komandu.

***
Latvijas U-18 meiteņu basket-

bola izlase izcīnīja trešo uzvaru 

Baltijas kausa izcīņā, iegūstot 
galveno balvu. Pēdējā spēlē ar  
69:46 tika pārspētas Lietuvas 
vienaudzes. Rezultatīvākā spē-
lētāja Latvijas izlasē ar 18 gūta-
jiem punktiem bija Krista Brī-
diņa, 13 punktus guva Paula 
Langina.

Aināra Čukstes vadītā Latvijas 
U-18 meiteņu izlase pašlaik ga -
tavojas Eiropas meistarsacīkšu B 
grupas turnīram, kas 26. jūlijā 
sāksies Maķedonijā. Šajās sa   cen-
sībās latvietes spēlēs vienā ap  akš-
grupā ar Baltkrieviju, Maķedoni-
ju un Angliju. Grupas divas 
labākās vienības turpinās cīņu 
par trim ceļazīmēm uz A grupu, 
divas pārējās izlases cīnīsies par 
9.-16.vietu.

Motosports
Pasaules motokrosa meistar sa-

 cīkstēs blakusvāģiem piektajā 
posmā Beļģijā trešo vietu izcīnīja 
beļģis Joriss Hendrikss ar latvie -
šu kantētāju Kasparu Liepiņu. 
Uzvaru posmā, triumfējot abos 
braucienos, izcīnīja deviņ kār tē-
jais pasaules čempions Daniels 
Vilemsens no Nīderlandes. Viņš 
sezonu sāka ar latviešu kantētāju 
Haraldu Kurpnieku, bet šobrīd 
startē pārī ar savu tautieti Keniju 
van Gālenu.

Māris Rupeiks un Elvijs Mu  -
cenieks ierindojās sestajā, brāļi 

Daideri – astotajā vietā,  
Nīderlandes sportists Etjēns 
Bakss ar latvieti Kasparu Stupeli 
– devītajā vietā.

Pasaules meistarsacīkšu 
kopvērtējumā pēc pieciem pos-
miem līdeŗpoziciju ar 198 punk-
tiem saglabā iepriekšējos divos 
posmos uzvarējušie Bakss/
Stupelis, kuŗi par  16 punktiem 
apsteidz Vilemsena ekipāžu. 
Hendriksam/Liepiņam ir 165, 
Daideriem – 143, Rupeikam/
Muceniekam -  105 punkti.

Bokss
Mairis Briedis triumfēja Kiprā 

notikušajā Bigger’s Better turnīra 
ceturtajā posmā. Ceturtdaļfinālā 
jau pirmajā raundā Briedis 
nokautēja Kongo dzimušo Kipras 
pārstāvi Luisu Luisonu,  pusfinālā 
pēc punktiem pieveica vācieti 
Robertu Toiberu. Finālā papildu 
raundā pēc punktiem mūsu 
sportists pārspēja ukraini Pāvelu 
Žuravļovu. Briedis 14 
profesionālajās cīņās izcīnījis 13 
uzvaras, no tām deviņas ar 
nokautu.

Futbols
UEFA Eiropas līgas 

kvalifikācijas turnīra pirmajā 
kārtā Daugavpils Daugava 
izbraukumā ar 1:0 ( vārtus guva 
Kovaļovs 87. min.) pārspēja 

Marijampoles Sūduva no Lie -
tuvas.  Liepājas Metallurgs viesos 
ar 2:0 pieveica Sanmarīno La 
Fiorita. Atbildes spēles Daugav-
pilī un Liepājā.

Teniss
Latvijas labākā tenisiste Anas-

tasija Sevastova (224. vieta WTA 
rangā) Fersnoldas (Vācija) ITF 
50 000 serijas turnīra finālā ar 
3:6, 1:6 piekāpās mājiniecei 
Annikai Bekai (169.v.).

Plūdmales
volejbols

Latvijas jaunie plūdmales vo -
lejbolisti Haralds Regža un 
Armands  Āboliņš Eiropas 
meistarsacīkšu posmā Serbijā 
izcīnīja dalītu 13. vietu. Pirms 

tam  Regža/Āboliņš ar 2:0  pie-
veica Nīderlandes sportistus.

Cits Latvijas duets – Toms 
Šmēdiņš un Edgars Točs šajās 
sacensībās ierindojās 17. vietā.

Aleksandrs Samoilovs un 
Rus  lans Sorokins Gštādes 
(Šveice) Grand Slam turnīra 
astotdaļfinālā ar 0:2 zaudēja 
olimpiskajiem čempioniem To -
dam Rodžersam un Filam Dāl-
hauzeram no ASV.

***
Latviete Agnese Stankusa pēc 

Eiropas meistarsacīkšu spēles 
starp Krieviju un Grieķiju pas-
niedza Carlsberg balvu Grieķijas 
izlases uzbrucējam Giorgam Ka -
ragunim, kuŗš tika atzīts par šīs 
spēles labāko futbolistu. Grieķi-
jas izlase Eiropas meistarsacīkšu 
A grupas trešās kārtas spēlē ar 

1:0 uzvarēja Krie-
vi jas izlasi. Vie  nī-
gos vārtus spēlē 
guva Kara gunis. 
Iespēja pasniegt 
la bākā spēlētāja 
ba lvu  Eiropas 
meis    tarsacīkstēs  
bi   ja tikai 31 cilvē-
kam no visas pa  -
sau les, un to iegu -
va cilvēki, kuŗi uz  -
varēja Carlsberg rī  -
kotajā akcijā.

P. Karlsons

Latvijas III Olimpiadas sacen-
sībās Liepājā Sinta Ozoliņa-
Kovala izpildīja Londonas Olim-
pisko spēļu A normatīvu šķēp-
mešanā – 62,63 m. Olimpiadas A 
normatīvs ir 61, B normatīvs – 
59 m. Līdz šim A normatīvu bija 
izpildījusi tikai Latvijas rekor-
diste Madara Palameika.

Uz Londonu var posties arī 
Līna Mūze. Viņa piedalījās Lie-

tuvas atklātajās meistarsacīkstēs 
Kauņā. Mūze izcīnīja uzvaru ar 
rezultātu 61,04 m. Līdzšinējais 
Mūzes personiskais rekords bija 
60,64 metri.

Līdz ar to Latviju Londonā 
pārstāvēs trīs šķēpmetējas – Ma  -
dara Palameika, Sinta Ozoliņa-
Kovala un Līna Mūze. 

***
Vadims Vasiļevskis izcīnīja 

piekto vietu Parīzē 
Dimantu līgas septī-
tajā posmā. Labāko 
rezultātu Vasiļevskis 
sasniedza ceturtajā 
mēģinājumā, šķēpu 
raidot 80,31 m. Uz  -
varu sacensībās ar 
rezultātu 85,67 m 
iz cīnīja Ukrainas 
sportists Oleksandrs 
Pjatņica.

***

Gaŗo distanču skrējēja Jeļena 
Prokopčuka aprīlī izpildīja Lon -
donas Olimpisko spēļu A norma-
tīvu maratonā. Tomēr sportiste 
apsvēra iespēju, ka Olimpiadā 
varētu startēt 10 000 m distancē. 
Tas tāpēc, ka maratona starts tiks 
dots dienas vidū, kad pilsētā va  -
rētu būt karsti laika apstākļi un 
tas būtu viņai neparocīgi.

Prokopčuka startēja Latvijas 
III Olimpiadā un centās iegūt 
ceļazīmi uz Londonu. Tas viņai 
tomēr neizdevās. 10 000 m dis -
tancē Londonas Olimpiadas A nor-
  matīvs ir 31 minūte un 45 sekun-
des, B normatīvs – 32:10. Liepājā 
Prokopčuka finišēja pēc 33 mi   nū-
tēm un 26 sekundēm, atpaliekot 
no olimpisko spēļu B normatīva.

***
Liepājā Latvijas rekordu kārts-

lēkšanā sievietēm sasniedza 
Kris  ta Obižajeva – 4,20 m. 

Iepriekšējais Latvijas rekords 
kopš 2007. gada piederēja Alisei 
Dimantei – 4,03 m. Obižajevai 
neizdevās izpildīt Londonas 
olimpisko spēļu A normatīvu – 
4,50 m. B normatīvs ir 4,40 m.

Uz Londonu –
46 sportisti

Latvijas Olimpiskā komiteja 
(LOK) 9. jūlijā paziņoja, ka  2012. 
gada Londonas Olimpiskajās spē  -
lēs tiesības pārstāvēt Latviju iegu-
vuši 46 sportisti 12 sporta veidos.

23 sportisti piedalīsies vieglat-
lētikas sacensībās, četri plūdmales 
volejbola turnīrā un četri BMX 
riteņbraukšanas sacensībās. Vēl 
piedalīsies divi peldētāji, divi 
modernās pieccīņas pārstāvji, 
divi smaiļotāji, divi brīvās cīņas 
cīkstoņi, divi džudisti, kā arī pa 

vienam šosejas riteņbraucējam, 
vingrotājam, galda tenisistam, 
šāvējam un svarcēlājam.

Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka 
startēt varēs ne vairāk kā 45 no 
viņiem. Latvijas rekordistam 100 
m sprintā Ronaldam Arājam jū  -
nija beigās tika veikta pārrautās 
Achilleja cīpslas operācija.

Savainojumu guvusi arī tāllē-
cēja Lauma Grīva. LOK vadība 
apliecina, ka līdz iziešanai uz 
starta  vēl ir laiks, tāpēc iespējams, 
ka par viņu potenciālo startēša-
nu tiks izlemts vien neilgi pirms 
starta. Pagaidām zināms vien tas, 
ka pavisam noteikti nestartēs 
Arājs.

Pirms četriem gadiem Pekinas 
Olimpiskajās spēlēs Latvijas de  -
legāciju pārstāvēja 49 sportisti, 
bet to vidū bija sieviešu basket-
bola izlase. Šogad tā nespēja 
atkārtot šo panākumu.

Uz Londonu arī  Sintija Ozoliņa-Kovala un Līna Mūze

Latvijas
III Olimpiada

Liepājā Daugavas stadionā 6. 
jūlijā svinīgi atklāja III Latvijas 
Olimpiadu. Sacensībās piedalījās 
apmēram 4000 sportistu no vai  rāk 
nekā 80 novadiem un paš valdībām.

Latvijas III Olimpiadas lāpa no 
Ventspils tika svinīgi sagaidīta 
Liepājā, Rožu laukumā, kur to 
Liepājas pilsētas galvam Uldim 
Seskam un LOK Ģenerālsek re-
tāram Eināram Fogelim pasnie-
dza jaunais Liepājas boksa ta -
lants Ingars Mikjānis.

Liepājas sportistu stafeti, nesot 
lāpu uz Latvijas III Olimpiādes 
norises vietu atklāja Irīna Štūla-
Pankoka, kas saņēma lāpu no 
Ventspils pārstāvja. Irīna ir vieg-

latlēte, 2011. gada Latvijas čem-
pione 3000 m šķēršļu skrējienā, 
2011. gada Latvijas čempione ma -
 ratonā Val mie rā, 2012. gada Lat-
vi jas čempione pus-
maratonā Rīgā, 2012. 
gadā uzvarēja 10 km 
distancē NORDEA 
Rīgas maratonā.

Liepājā lāpu ie  -
nesa Ingars Mik-
jānis (viens no labā  -
kajiem jaunajiem 
Liepājas bokse riem). 
Rožu lau  kumā ko -
pā ar olim piadas 
talismanu Lauvu 
Liepiņu, liepāj nie-

kiem, pilsētas viesiem lāpu sa  -
gaidīja Liepājas domes priekšsē-
dis Uldis Sesks un LOK Ģenerāl-
sekretārs Einārs Fogelis. Lāpa 
svinīgi tika nodota tālāk Mak -
simam Semjonovam, (viens no 
labākajiem jaunajiem Liepājas 
vieglatlētiem), kas turpināja lā  -
pas stafetes gājienu pa Liepāju.

Atklājot Olimpiadu, Liepājas 

pilsētas galva Uldis Sesks sportis-
tiem novēlēja gūt panākumus pēc 
grūtos treniņos ieguldītā darba. 
Olimpiadas dalībniekus sveica 
Ministru prezidents Valdis Dom-
 brovskis un Saeimas priekšsēde 
Solvita Āboltiņa, kā arī izglītības un 
zinātnes ministrs Roberts Ķīlis 
un Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) prezidents Aldons Vrub-
ļev skis. Tika nolasīts Valsts pre-
zidenta Andŗa Bērziņa apsvei-
kums olimpiadas dalībniekiem.

Stadionā ienesa LOK karogu, 
ko, skanot olimpiskajai himnai, 
pacēla Liepājas sieviešu basket-
bola vienības kapteine Kristīne 
Cirša un burātājs Jānis Preiss. 
Zvērestu tiesāt godīgi tiesnešu 
vārdā deva Jānis Jēkabsons,  galda 
tenisists liepājnieks Reinis Burģis 
sportistu vārdā zvērēja ievērot 
godīgas cīņas principus.

Latvijas Olimpiada ir valsts mē  -

roga uz olimpiskiem principiem 
balstītas kompleksas sporta sa   cen -
sības. To mērķis ir noteikt Latvijas 
labākos sportistus vasaras olim-
piskajos sporta veidos. Latvijas Olim-
 piada notiek reizi četros ga   dos. 
Pirmās divas Olimpiadas 2004. 
un 2008. gadā risinājās Ventspilī.

Vienību vērtējumā pirmajā vie -
tā pārliecinoši ierindojās Rīgas 
pilsēta – 230 medaļas, to skaitā 
94 zelta, 73 sudraba un 63 bronzas. 
Otrā vietā ir Olimpiadas saim-
niece Liepāja ar kopumā 45 me  -
daļām – 20 zelta, 11 – sudraba un 
14 – bronzas. Trešajā vietā ir Dau-
  gavpils ar 50 medaļām – 19 zelta, 
12 – sudraba un 19 – bronzas.

Uzreiz aiz pirmā trijnieka pēc 
izcīnīto zelta medaļu skaita ir 
Ventspils ar 43 godalgām (15-16-
12 ), tai seko Jūrmala ar 47 me   da -
ļām (10-13-24), sešinieku noslēdz 
Valmiera ar 22 medaļām (8-6-8).Olimpiskās lāpas nodošanas ceremonija Liepājā


