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Latvijas Republikas Ārkār-
tējais un pilnvarotais vēstnieks 
ASV Andris Razāns š. g. 30. 
jūlijā svinīgās ceremonijas 
laikā Baltajā namā iesniedza 
akre ditācijas rakstu ASV valsts 
pre zidentam Barakam Oba-
mam.

Savā vēstījumā ASV preziden-
tam vēstnieks A. Razāns uzsvēra 

LR vēstnieks ASV Andris Razāns iesniedz akreditācija rakstu
ASV prezidentam Barakam Obamam

Latvijas-ASV attiecību nepār-
trauk tību un stratēģisko part-
nerību, kas izpaužas plašā val-
stu sadarbības spektrā – notiek 
cieša sadarbība, lai saglabātu 
drošību, īsenotu izglītības ap -
maiņas programmu un papla-
šinātu ekonomiskos sakarus. 
Savukārt ASV prezidents saru-
nas laikā pauda apņemšanos arī 

Latviešu fonda (LF) gada 
sapulce šogad notiks septembŗa 
beigās Filadelfijā. Kā jau ierasts, 
vietējā sabiedrība, kas uzņemas 
pulcināt LF dalībniekus un dot 
telpas pilnsapulcei, papildina 
nedēļas nogales programmu ar 
mākslas un kultūras pasāku-
miem tā saucamajā Nedēļas 
nogalē nākotnei. 

Šī nogale, ko mēdz saukt par 
NNN, būs maza daļa no pasāku-
miem, ko Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrība rīkojusi savā jubilejas 
gadā. Kā vecākā latviešu biedrība 
pasaulē, kas darbojusies bez pār-
traukuma, tā tika dibināta pirms 
120 gadiem 1892. gadā. Jubilejas 
gadam aizrautīgie un spēkiem 
neizsīkstošie Filadelfijas sabied-
riskie darbinieki ir uzņēmušies 
sastādīt gada garumā program-
mu, kuŗas ietvaros notiek 120 
dažādi pasākumi. Koncerti, 
priekšlasījumi, filmas un māks-
las izstādes ir tikai daļa no tā, ko 
var šogad piedzīvot namā 531 
North 7th Street, Philadelphia. 
Blogs, kas atrodas adresē http://

fblb120.blogspot.com/, atspogu-
ļo notikumus vārdos, attēlos un 
video klipos. 

Latviešu fonda dalībnieki var-
būt atceras, ka šis notikumu cikls 
vārdā „120 x 120” saņēma LF 

dalībnieku atbalstu pagājušajā 
gadā. Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrība pulcinās kā fonda 
da lībniekus un padomniekus, tā 
arī   in   teresentus šī gada 28. 29. un 
30. septembrī, kad LF dalībnie-

kiem būs iespēja redzēt daļu no 
tā, ko viņu devums ir atbalstījis. 

Piektdien, 28. septembrī, ap -
meklētāji varēs piedalīties biedrī-
bas “pēdējā piektdienā”, ikmēne-
ša satikšanās kluba telpās. Sest-
dien pēc pilnsapulces būs Vairas 
Paegles runa “Politiskais dialogs 
Latvijā: Vai pazudis tulkojumā?” 
un vakars veltīts latviešu protesta 
dzejai laika gaitā. Visu nogali būs 
skatāma Harija Gricēviča grāma-
tu mākslas izstāde. 

Protams, notiks arī gadskārtējā 
pilnsapulce. Sekojot ierastajai 
darba kārtībai, dalībnieki uzzi-
nās par jaunumiem organizācijā. 
Vai zinājāt, ka mājas lapā www.
latviešufonds.info varat nokārtot 
gada dalībmaksu un papildus 
ziedojumus veikt ar interneta 
palīdzību? Vai zinājāt, ka uz 
maziem projektiem šogad pietei-
cās 62 indivīdi un organizācijas? 
Vai zinājāt, ka esam mainījuši 
ieguldījumu firmu? Lūdzam 
katru, kuŗu interesē latviešu kul-
tūra un izglītība, mērot ceļu uz 
Filadelfiju. 

Pēdējos gados Latviešu fonds 
ir veicis lielas izmaiņas, tā pie-
saistot arī sauju jaunu dalībnie-
ku. Bet kas būtu jāzina katram 
LF dalībniekam? Ko zina tie, kas 
gadiem ir sekojuši fonda darbī-
bai? Padome NNN laikā piedā-
vās spēli par LF vēsturi un darbī-
bu. Gatavojoties sacīkstēm der 
ieskatīties ALAIDD.org mājas 
lapā, kur atrodas viena daļa 
Latviešu fonda archīvu, kā 
arī pašķirstīt vecos apkārtraks-
tus. Cik ātri aizskrējuši LF 42 
darbības gadi!

Satiksimies Filadelfijā 28., 29. 
un 30. septembrī un priecāsi-
mies par mūsu kultūru un 
izmantosim reto zelta izdevību 
atkal draudzīgi tikties! Tuvāka 
informācija pie Ģirta Zei-
denberga: girtszeidenbergs@
comcast.net, vai zvanot ar Sky-
pe ‘girtszeidenbergs33’, vai 011 
371 2640 7697 līdz 5. septem-
brim un 001 (302) 529-7442 
pēc 6. septembra.

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Latviešu fonda pilnsapulce Filadelfijā

turpmāk stip rināt ASV-Latvijas 
Republikas attiecības.

Līdz šim ārkārtējais un piln-
varotais Latvijas vēstnieks ASV 
bija Andrejs Pildegovičs, turp-
māk viņš būs Ārlietu ministri-
jas valsts sekretāra vietnieks – 
polītiskais direktors.

Amerikas Savienotās Valstis 
ir uzticams Latvijas stratēģiskais 

partneris un sabiedrotais. Līdz 
pat Latvijas neatkarības atjau-
nošanai 1991. gadā ASV kon-
sekventi atzina, ka Latvija ir 
okupēta valsts, daudz palīdzēja, 
lai tiktu atjaunota Latvijas 
neatkarība, sekmēja Latvijas 
integrāciju NATO un ES. 
Latvijas un ASV divpusējās 
sadarbības pamats ir drošības 

polītika. Starp Latvijas un ASV 
valsts amat personām notiek 
rēgulārs dialogs par aktuālitā-
tēm reģionā un starptautiskajā 
polītikā, to aplie cināja arī ASV 
ārlietu ministres Hilarijas Klin-
tones (Hillary Rodham Clinton) 
darba vizīte Latvijā 28. jūnijā.

Juris Pogrebņaks

Laika redakciju 27. jūlijā atkal 
piepildīja jauno tautiešu balsis – 
ciemos bija atnākusi ceļojumu 
grupa Heritage Latvia, 10 jaunieši, 
kuŗi ar ALAs atbalstu apceļo 
Latviju, iepazīstas ar tēvzemes 
kultūru un ļaudīm. Grupas 
vadītāja atkal Anita Juberte (attēlā 
pirmā no kreisās puses), Latvijas 
koordinātore – Polīna Šķiņķe 
(otrā no labās puses). 

Jaunieši ar lielu interesi uz -
klausīja redaktores Ligitas stās-
tījumu par Laika vēsturi, uzdeva 

Heritage Latvia 
atkal Tēvzemē

daudzus jautājumus par to, kā 
top avīze, kā tā nokļūst pie 
lasītāja. Viņi arī labprāt stāstīja 
par sevi, savu ģimeni, saitēm ar 
Latviju, priecājās par iespēju 
papildināt un saglabāt latviešu 
valodas zināšanas. Pēc redakcijas 
apmeklējuma jaunieši devās uz 
Okupācijas mūzeju, bet vakarā – 
uz ansambļa „Prāta vētra” kon-
certu Jelgavā.

Gaidīsim Jūs atkal tēvzemē, 
Ērika, Māri, Pēteri, Aleks, Annie, 
Dana, Jane, Justin, Kira!   
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Vēlreiz par grāmatu 
Rita Petričeka 
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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

"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 

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā 

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2012. gada 1. septembŗa numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 24. augustam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Solvitai –  redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave.,  Metuchen, 

NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445,    e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: RigaVen@aol.com

Iepriecini Savu Sirsniņu
Ar Interesantu Ceļojumu

uz SPĀNIJU

Klajā nākusi 
Viktora Strauba 

triloģijas 
„Sava laikmeta 

liecinieks” 
trešā daļa  

„Neziņas gadi”. 
Autors dzimis 1918. gada 1. 

maijā Feodosijā, Krievijā, kaŗa 
ārsta ģimenē. Kopš 1918. gada 
rudens ģimene dzīvojusi Rūjienā. 
Viktors Štraubs, vecākais dēls 
četru bērnu ģimenē, mācījies 
Rūjienas Valsts ģimnazijā un 
1937. gadā sācis studijas Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātē. 
Studijas pārtrauc kaŗadienests, 
mācības izdodas turpināt tikai 
Otrā Pasaules kaŗa gados. Ārsta 
diplomu Viktors Štraubs saņēmis 
1944. gada 31. martā. Tā paša 
gada beigās jauno ārstu iesauc 
Latviešu leģiona rindās. Kaŗa 
beigās viņa vienība nonāk 
amerikāņu gūstā pie Šverīnas. 

Grāmatas „Neziņas gadi” 
nodaļas veltītas atmiņām par 
dzīvi gūstekņu  nometnēs Putlosā 
un Cēdelgemā, par pirmajiem 
pēckaŗa gadiem, kad autors 
strādā dažādās Vācijas slimnīcās, 
apprecas un gaida atļauju 
ģimenes izceļošanai uz ASV.

Grāmatu var iegādāties Latvijas 
grāmatnīcās un Okupācijas 
mūzeja grāmatu galdā.

Grāmata iegādājama par 
ziedojumu Okupācijas mūzejam 
vai Vītolu fondam, sazinoties ar 
Juri Petričeku, – e-pasts: 
pededze@gmail.com 
Tālr. +371 26452340
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Priekšplānā Garīgās mūzikas koncerta diriģenti, no kreisās: Jānis 
Zirnis, Ingrīda Dženinga, Gunta Plostniece un Andrejs Jansons

Koncerta laikā Milvoku Sv. Jāņa katedrālē

Dziesmas Tam Kungam skanēja pacilāti un apgaroti

Visi Amerikas vidienē dzīvo-
jošie latvieši apstiprinās, ka šī 
vasara ir bijusi viena no pēdējā 
laikā karstākajām.  Ceturtdiena, 
5. jūlijs, nebija izņēmums. Spilgtā 
saule bez mitas cepināja visus, 
kas atradās zem tās tiešajiem 
stariem. Ienākot Sv. Jāņa katedrālē 
Milvokos, uzreiz sapratu divas 
lietas: pirmā – te būs, kur 
apsēsties, lai gan plašā baznīca ir 
gandrīz pilna,  jo te tomēr ir  
1100 sēdvietas. Otrā – te būs ērti, 
jo baznīcā bija patīkami vēss. 

Apsēdos. Vispirms apskatīju 
skaisto, iespaidīgo baznīcu. Tad 
atvēru piezīmju kladi, jo zināju, 
ka būs par šo koncertu jāraksta 
atsauksme. Pirmā atziņa – 
rīkotājiem jāizsaka paldies par 
izcilo baznīcas izvēli. Tie, kuŗiem 
ir labāka atmiņa nekā man, 
atcerēsies, ka šajā pašā dievnamā 
skanēja Garīgais koncerts arī 
tajos  Dziesmu svētkos, kas 
Milvokos notika 1983. gadā. Ne 
pārāk sen pilnīgi restaurētā 
baznīca, ir visai skaista un 
iespaidīga, to rotā milzīga skulp-
tūra, kas novietota altāŗa priekšā.  
Baznīcas iekārtojumā ievēroti 
mūsdienu principi. Jāizsaka arī 
kompliments zāles vadībai, kas 
gādāja par gaisa dzesināšanu. 

Atvēru programmu un sāku 
pētīt, kas mūs sagaida. Precīzi 
pulksten 2:00 majestātiski sāka 
skanēt ērģeles. Koncerts sākas ar 
minūtes precīzitāti, jo svētkos 
visiem sarīkojumiem stingri 
jāievēro paredzētais laiks, lai 
„nepiepeldētu“ par tuvu citam 
sarīkojumam. 

Ērģelniece Anita Gaide nav 
svešiniece garīgās mūzikas kon-
certos. Ar savu precīzo, izjusto 
spēli  Anita mūs apsveica kā 
labus, mīļus draugus. Klausī-
jāmies Romualda Jermaka 
„Concerto Barucco“, kas veltīts 
tieši Anitai. Piecpadsmit minūtes 
gaŗais komponējums varbūt nav 
pieskaitāms pašiem izcilākajiem 
ērģelēm komponētiem skaņ-
darbiem, bet bija viegli to 
klausīties. Sapratu, ka Concerto 
veic ne vien māksliniecisku 
lomu, bet arī tīri praktisku: - 
kamēr baznīcas plašajā telpā 
virpuļoja Anitas spēle, klausītāji 
varēja atslēgties un aizmirst visu 
citu, kas atrodas ārpus šīm 
sienām. Kad varenās ērģeļu 
stabu les apklusa, klausītāji 
priekš nesumam atsaucās ar 
spēcīgiem aplausiem. Laba izvēle 
koncerta sākumam! 

Rūpīgi un prasmīgi sakārtotā 
programma atspoguļoja vēl vie-
nas ievērojamas latviešu mūziķes 
talantu un spējas. Šī mūziķe, 
kuŗa arī ilggadīgi darbojusies 
latviešu garīgās mūzikas laukā 
un ir viena no šī žanra lielākajām 
speciā listēm, ir Gunta Plostniece 
no Filadelfijas Pensilvānijā. 
Svētku mūzikas nozare bija 
lūgusi viņai sakārtot programmu 
un vadīt šo koncertu. Atkal laba 
izvēle! Guntai šī loma nav sveša, 
jo viņa ir bijusi atbildīga par 
vairākiem garīgās mūzikas kon-
certiem gan Amerikā, gan 
Kanadā.

Koncertā bija kāpinājums, da -
žādība un patīkama, plūstoša 
norise. Izvēlētā garīgā mūzika 
sniedza ieskatu vairāku ievē-

Katedrālē
Garīgās mūzikas koncerts XIII Vispārējos latviešu 

dziesmusvētkos
rojamu latviešu komponistu 
daiļradē.

Koncerta dalībnieki bija apvie-
notais jauktais koris, stīgu 
orķestris un timpāni. Diriģenti: 
Andrejs Jansons (Ņujorkas 
ko ris), Ingrīda Dženings (Jen-
nings) (Ciānas draudzes koris, 
Čikāga), Gunta Plostniece (Fila-

– Arturs Jansons un čells –  Juris 
Ķeniņš. Vijoles solo – Kīts 
Redpats, dejotāja Tija Ore, ērģeles 
– Anita Gaide, klavieres – Ernests 
Brusubārdis III.

Pēc Romualda Jermaka kom-
pozicijas skan Imanta Ramiņa 
priecīgais un vijīgais „Līksmojiet, 
gavilējiet, spēlējiet“, ko atskaņo 

Vītola „Kantāte“. Koris, orķestris 
un ērģeles skan apgaroti un ele-
ganti. Spēcīgas, saliedētas balsis 
un skaņas. Solistam, amerikānim 
Olmanam ir  ne vien skaista 
balss, bet laba latviešu valodas 
dikcija. Visu meistarīgi vadīja 
iecienītais diriģents Andrejs 
Jansons.

delfijas koris) un Jānis Zirnis no 
Latvijas, svētku viesu koŗa Ogre 
diriģents. Vokālie solisti – 
soprāns Indra Brusubārde, bari-
tons Kurts Olmans (Ollman) un 
baritons Sandis Stepiņš. Svētku 
stīgu kvartets: 1. vijole – Kīts 
Redpats (Keith Redpath), 2. vijole 
– Ernests Brusubārdis IV, brača 

sieviešu vokālais ansamblis, 
ērģeles un stīgu instrumenti, 
diriģē Gunta Plostniece. Inte-
resants pielikums mūzikai bija 
sakrālā deja, to dejoja  Tija Ore. 
Bija ne vien interesanti, bet labi.

Tad iznāca orķestris, apvieno-
tais jauktais koris un solists Kurts 
Olmans (Ollman). Skan Jāzepa 

instrumenti un solists Sandis 
Stepiņš no koŗa Ogre. Bija 
paredzēta soliste Julija Plostniece, 
bet darba pienākumu dēļ viņa 
nevarēja svētkos piedalīties.

Jāņa Zirņa vadībā kopkoris 
dzied arī Pēteŗa Vaska emocionāli 
spēcīgo „Golgātas krusts“.

Koncerta krāsa mainās. Izcilais 
vijolnieks Kīts Redpats (Keith 
Redpath) uzrunāja mūsu dvēseles 
ar Talivalža Ķeniņa Chaconne 
par temu „Ej, saulīte, drīz pie 
Dieva“. 

Koris Ogre nodziedāja trīs 
dziesmas sava diriģenta Jāņa 
Zirņa vadībā. Vispirms dzirdējām 
Lūcijas Garūtas „Lūgšana“. Koris 
šo lūgšanu dziedāja ar īpašu sil-
tumu un emocijām. Daudzu 
skaisto mūzikas numuru vidū šī 
lūgšana izcēlās. Tad klausījāmies 
Paula Dambja „19. psalmu“. 
Trešā dziesma bija pirmat ska-
ņojums: Paula Dambja „Burvju 
lokā“  ar Annas Brigaderes 
vārdiem. Šo dziesmu Dambis 
veltījis saviem tuviem draugiem 
– Guntai Plostniecei un viņas 
vīram Jānim. Veltījums skaists 
un Ogres koŗa sniegumā tika 
skaisti nodziedāts.

Atkal mainījās koncerta no -
skaņa, koris apsēdās un nu bija 
kārta mūzicēt stīgu kvartetam.  
Skanēja Jāzepa Vītola „Stīgu 
kvartets, op. 27“. Mūziķi spēlēja 
izcili saliedēti.

Atgriežas kopkoris, gatavs kon-
certa noslēguma kulminācijai –  
Viktora Baštika kantātei „Dieva 
vadība“. Kantāte septiņās daļās 
komponēta korim, soprāna un 
baritona solistiem, ērģelēm, stīgu 
orķestrim un timpāniem. Diriģē 
Gunta Plostniece, katrā kantātes 
daļā no visiem dziedoņiem un 
mūziķiem saņemot emocionālu 
atdevi.  

Pēc kantātes klausītāji izrādīja 
savu sajūsmu un pateicību ar 
ilgstošiem aplausiem.

Mazliet vairāk nekā divu stun-
du gaŗais koncerts kopumā bija 
majestātisks, elegants, interesants 
un patiešām garīgs.

Komponistu un mūzikas izvēle, 
klausītāji un dalībniekibija sa -
tikušies vienā iedvesmojošā, 
salie dētā koncertā. Svarīgas 
tomēr ir tās sajūtas, ko koncerta 
apmeklētāji jūt savās sirdīs, kad 
izskanējusi pēdējā nots. Mēs 
meklējam to, ko mūzika spēj dot: 
patīkamu, skanīgu, vērtīgu, ie -
dvesmojošu, aizkustinošu ie  spai-
du. Pateicoties Guntai Plostnie-
cei, mēs to arī saņēmām. Liels 
paldies pienākas arī pārējiem 
diriģentiem par viņu pašaiz-
liedzīgo degsmi! Paldies visiem 
mūziķiem un solistiem! Nebūšu 
pirmais, kuŗš saka vislielāko 
paldies ikkatram koristam. 
Pateicoties tam, ka ikdienā, visa 
gada gaŗumā dziedoņi grib 
dziedāt un apmeklē mēģinā-
jumus, mums Dziesmu svētkos 
skan latviešu garīgā mūzika.

Paldies arī Dziesmu svētku 
Rīcības komitejai, it īpaši 
Ernestam Brusubārdim III par 
ieguldīto darbu šī koncerta 
sarīkošanā. Visi dalībnieki nebija 
taupījuši spēkus un iedvesmu, lai 
mēs saņemtu ko skaistu un īpašu. 
Paldies!

Armands Birkens

Jansona diriģētas sekoja divas 
koŗa dziesmas –  Emiļa Melngaiļa 
„Dievam pieder zeme“ un Oskara 
Šepska „Motete“. Dziesmu laikā 
varēja baudīt ne vien koŗa 
patīkamo dziedāšanu, bet arī 
labo dikciju. Varēja arī manīt, ka 
spēcīgais viesu koris nodrošina 
kopkoŗa skanējumu. Žēl, ka 
Ziemeļamerikā atlicis tik maz 
garīgo koŗu.

Diriģentes Ingrīdas Dženingas 
vadībā kopkoris izjusti dzied 
Daces Aperānes „Gavilējiet tam 
Kungam“ ar ērģeļu pavadījumu 
un Arvīda Purva „96. psalmu“. 
Diemžēl abi komponisti nevarēja 
būt klāt. Dacei Aperānei 
pienākumi Latvijā, kur viņa vada 
mūzikas nometni, un Arvīds 
Purvs arī nebija varējis uz 
svētkiem atbraukt. Viņš arī ir 
viens no mūsu garīgās mūzikas 
ilggadīgiem, spēcīgiem 
kopējiem.  

Cik labi bija mūsu svētkos 
redzēt vienu no Latvijas 
izcilākajiem diriģentiem Jāni 
Zirni! Viņa vadībā skanēja Ērika 
Ešenvalda „Pie Tava krusta“, ko 
atskaņo  kopkoris, klavieres, stīgu 
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Vairākas dienas tīmeklī bija 
lasāmas vaimanas par kultūras 
ministres Žanetas Jaunzemes-
Grendes neveiksmīgo ceļojumu 
uz ASV – lidmašīnā pietrūkušas 
vietas, novēlota ierašanās Mil vo-
kos, noklīdusi bagāža ar tautas-
tērpu, kādam neesot patikusi vi  -
ņas angļu valodas izruna. Acīm-
redzot arī es, pēdējā Milvoku 
Dziesmu svētku rītā pēc bro -
kastīm intervējot Juri Ķēniņu, 
ministres neveiksmju taciņā ie  -
sviedu sprungulīti: augstā ierēdne 
vēlējās steidzami pārmīt kādu 
vārdu ar nākamo Dziesmu svētku 
vicepriekšsēdi (visi steidzāmies uz 
svētrītu), tāpēc man nācās lūgt 
ministres kundzei mūsu iesākto 
interviju nepārtraukt. 

Diemžēl Latvijā ministrus par-
tijas maina kā senlaikos čigāni 
zirgus, un daudzi latvieši viņu 
uzvārdus vairs pat necenšas ie  -
gaumēt. Rakstot šīs paskarbās 
rindas, jācer, ka kultūras minis-
trija neiesūdzēs mani tiesā – paš-
laik tur modē nemitīga skaidro-
šanās, kuŗš kuŗu kārtējo reizi 
apvainojis, un masu saziņas lī  -
dzekļiem ir ko spoguļot un at   spo -
guļot. Komentāros par ministres 
neveiksmēm pat bija lasāms: 
avio biļešu kļūmes dēļ vainojami 
kādi no opozicijas partijām, dziļi 
iesēdējušies kultūras ministrijas 
struktūrā! (Arī tā tagad Latvijā ir 
„modes lieta” – tikko kāds aug-
stais kungs „izgāž podu”, to uzreiz 
izziņo par „pret viņu vērstu 
provokāciju”.)

Bet ko gan vainot, ka ministrei 
noklīst tautastērps?! Satiksmes 
ministru, ministriju un pašas 
vadīto Kultūras ministriju?! Jā, 
lidmašīnas uz Milvokiem bijušas 
pārpildītas arī citās lidostās, bet 
visu ceļojošu tautumeitu pirmais 
likums ir: turi savu godatērpu 

Dziesmusvētku aizkulisēs
Diždancis ap ministres tautastērpu...

Tautastērpi un T-krekli

mazajā bagāža, pat ja tur vieta vēl 
atliek tikai zobu sukai. 

Protams, no augstiem ierēd-
ņiem neviens negaida dižu at   ta-
pību, bet sirsnīgu vēlmi sasniegt 
iecerēto gan. No Paula Koelju 
atziņu krājumiem zināms: visa pa  -

korista nāve!”
Ministres ķibeles ir viela no  -

pietnākām pārdomām: Milvoku 
Dziesmu svētku norise ļoti vien  -
pusīgi atainota Latvijas laikrak-
stos un citos plašsaziņu līdzekļos. 
Cerams, ka šo robu labos intervi-

jas ar lat vie-
šiem: „Mār-
upes” lielis-
kajiem, ar 
ovāciju uz -
ņemtajiem 
dejotājiem, 
„Ogres” un 
„Silvicolas” 
ko  r i s t iem 
un diri ģen-
tiem, „Iļ  -
ģiem”, „Lab-
 vēlīgo tipu”. 
Daudz vēr-
tīgāk uz 
šiem svēt-
kiem būtu 
bijis sūtīt 
pāris atta-
pīgu un ta  -
lantīgu jau -
no žurnā-
listu, nevis 
m i n i s t r i , 
par kuŗu 
lat  viešiem 
būtu pamats 
vismaz uz  -
zināt: kur 
viņas dzim-

tas saknes, vai tautastērps sa   ņemts 
pūrā no mātes un vecmāmiņas, 
vai ministre pati kādreiz dejojusi 
un dziedājusi, piedalījusies Dzies -
mu svētkos? Amerikas, Kanadas 
un Austrālijas latviešiem, viņu 
bērniem un mazbērniem tau -
tastērpi nav šūdināti par kādas 
ministrijas vai sponsoru līdzek-
ļiem, tie arī netiek darināti, lai 
izrādītos. Milvoku tautastērpu 

lieliskajā skatē Liena Kaugara 
uzsvēra: „Latvijas pirmās neat ka-
rības laikā ielūgumos uz valsts 
svētkiem bija rakstīts: ierašanās 
vakara vai tautas kostīmā.” Vai šo -
 dienas Latvijas ministriju kun -
dzītēm nāktu prātā tautastērpu 
darināt arī valsts godiem, ne tikai 
Dziesmu svētkiem? Diez vai... 
Tautastērps neguļ uz kauliem ne -
 vienam partijas ieliktenim, kuŗš 
iedomājas, ka cieņu un mīlestību 
nodrošina postenis, krēsls un 
stipra partejiskā (lasi – ekono-
misko grupējumu) aizmugure.

Es varētu nosaukt desmitiem 
kultūras cilvēku (vispirms mūsu 
diriģentus) kuŗi, nokļuvuši tādās 
pašās ķibelēs kā ministres kun-
dze, tomēr svētku beigu koncertu 
nenokavētu. Arī mums, divām 
ceļotājām no Latvijas, piecās li  -
dostās pārsēžoties, atgadījās ne 
viens vien kavēklis: Amerikā pē -
dējā posmā aviosabiedrība tech -
nisku iemeslu dēļ piedāvāja uz 
Milvokiem braukt ar autobusu. 
Ļoti iespējams, ka šie Dziesmu 
svētki daudziem paliks prātā tieši 
ar ministres noklīdušo tērpu. No 
šī gadījuma tiešām ir ko pa  mā-
cīties. Ne velti ir tautas teiciens: 
gudrais mācās arī no citu kļūdām, 
muļķis tikai no savām. 

Pie viena vēlos pastāstīt par kā -
 du citu noklīdušu tautastērpu. No 
Lasvegasas atbraukušajai Bi   rutai 
Salakai-Nelsonei Dziesmu svēt kos 
bijuši daudz un dažādi piedzī vo-
jumi. Viņa ilgus gadus dziedāja 
Mil  voku Brusubārdas, arī „Dzim-
tenes” korī. Sendienās kopā ar Bru-
 subārža Ernesta I meitu Lidiju uz 
Toronto jaunieši ceļojuši vilcienā, 
gājis ļoti raibi. Uz 1968. gada 
Dzies  mu svētkiem Klīvlandē Bi  -
ruta ar māmiņu Ženiju Šaltu de   vās 
ar auto. Iz  braukšanas brīdī viņu 
mājās val dīja liels satraukums: 

pasaulē bija jānāk brāļa Antona 
piektajam bērnam! Burzmā soma 
ar tēr piem atstāta priekšistabā. 
Koncerta laikā Biruta baltajai 
kleitiņai pārmetusi kādu lakatu, 
koŗa kopējā fotografijā viņas 
misēkli nevar pat pamanīt.

Biruta stāsta: „Tāds tērps, kāds 
bija man, nez vai būs darināts vēl 
kādai latvietei: vispirms es no 
māmiņas dāvanā dabūju Puriņas 
kundzes īpaši austus Vidzemes 
brunčus ar horizontālām svītrām, 
blūzi man izšuva cita kundze, 
saktas darināja Kriķis. Villaini, arī 
Puriņas austu, saņēmu iesvētību 
dienā, māte izgatavoja jostu un 
prievīti, ko, meitās staigādama, 
liku matos. Kad apprecējos, māte 
noauda lakatiņu, tad valkāju to. 
Tērps bija tik krāšņs, ka visi par 
to brīnījās, it īpaši vidzemnieki.” 

Arī Birutas tērps pazuda, bet ne 
lidmašīnas bagāžā: ilgi viņa no 
Milvokiem bija šķirta, uz svēt kiem 
netika, jo, Lasvegasā dzīvodama, 
gadiem ilgi pašaizliedzīgi kopa 
ratiņkrēslam pēc triekas piesais-
tīto mīļoto vīru Džimu. Milvokos 
Biruta atkal bija skatītāju rindās 
un centās sadzīt pēdas savam jau-
  nības tērpam, kuŗš pārpratuma dēļ 
nonācis svešās rokās, cerams – la -
 bās. Biruta ir gatava tērpu par jeb  -
kuŗu cenu atpirkt, skaidri ap  zi-
noties, ka arī jaunajam īpaš nie-
kam tas jau pieaudzis pie sirds... 
Varbūt palīdzēs šī publikācija?! 

Anita Mellupe,
grāmatizdevēja

P. S. Šis ir mans visnotaļ sub -
jektīvais viedoklis. Neesmu bijusi 
nevienas partijas biedre ne pa  -
domju vienpartijas, ne jaunajos 
daudzpartiju laikos. Māmiņas 
austo un izšūto Lielvārdes tērpu, 
pa pasauli ceļodama, allaž turu 
rokas attālumā. To svinīgos ga  -
dījumos velku mugurā.

Svelmīgajās jūlija pirmajās die-
 nās „alus galvaspilsētā” Milvokos 
pulcējās latvieši no tuvuma un 
tāluma, lai izbaudītu trīspa dsmi-
tos Vispārējos Dziesmu svētkus 
ASV. Kas nu katram liekas karsts, 
kas auksts, ir debatējams jautā-
jums. Pa ausu galam saklausīju 
sūdzības, ka gandrīz vai jāsalstot 
nost tiem, kuŗi ieradušies no 
„dzimtās” vietas, kur karstuma 
vilnis pieturējies ap 104 gradiem 
F, un te – tikai starp 90-95... 

Svētku programma un sarī ko-
jumu telpu/viesnīcu izkārtojums 
likās ideāls – viss koncentrēts gā -
 jiena attālumā, nekur nebija jā  -
skraida pa ielām, mēģinot atrast 
tukšu taksametru, lai laikā tiktu 
uz nākamo sarīkojumu. Vienīgā 
problēma – diennaktī ir tikai 24 
stundas, daudz par maz, lai pa  -
spētu piedalīties visos sarīko ju-
mos un saietos, brokastīs, pus-
dienās, vakariņās, nīkšanā, pa   tēr-
zētu ar sen neredzētiem draugiem, 
radiem, paziņām un vēl pagūt 
nosnausties. Ar sen neredzētiem 
sarunu biedriem gan ieteicams 
uzmanīties, lai nepieliktu kādai 
sejai nepareizo vārdu.

Priecājos par tautastērpiem ko  -
ristu koncertā, tautasdeju lieluz -
vedumā un tautastērpu parādē. 
Lieli, mazi, cienījamos gados un 

vēl bērnudārza vecumu nesa-
snie guši dalībnieki – kas par da  -
žādību, krāšņumu un skaistumu!

Mazliet par koŗiem un tau  tas-
dejām. Dalībnieki un ASV, Ka  -
nadas un Latvijas koncertos pie -
dalījās gan kopā, gan atsevišķi. 
Un te nu bija samanāmas atšķi-
rības – uzminiet, kādas. Kas iespē-
jams, ja kaut ko dara bieži, rē   gu-
lāri, un kas panākams, tiekoties 
periodiski, darba/skolas apstākļu 
„starpbrīžos”, itin bieži mērojot 
iespaidīgus attālumus, lai ierastos 
uz kādu mēģinājumu. To lieliski 
pierādīja atsevišķie koŗa un tau-
tasdeju Latvijas viesu koncerti. 

Bieži vien esmu prātojis, kā visi 
lielo koŗu dalībnieki, stāvot pē  -
dējās rindās uz skatuves (nemaz 
nerunājot par lielo arēnu Meža-
parkā!) var saskatīt pašu diri ģen tu, 
kur nu vēl nojaust, ko diriģents 
vēlas! Tādēļ vien diriģenta uzde-
vums šādās reizēs ir neapskaužami 
grūts, lai panāktu visu koristu uz   -
manību un norādītu, kas jādzied, 
kad un kā. Spilgts pierādījums – 
Ogres koŗa dirģents, vadot tikai 
pats savu, krietni mazāku kori, to 
darīja atjautīgi, brīvi, bez piepūles 
un ar lielisku, vairumam diri ģen-
tu tik retu, uz skatuves gandrīz 
nemanāmu īpašību – humoru! 

Parasti priecājamies par tau -

tasdejām, ja visi lec polku, galopu 
vai skrietu teciņu solī tā, kā cho-
reografi to paredzējuši. Vērojot 
viesdejotājus no Mārupes, aiz-
rāvās elpa, mēģinot saprast, kā 
var tik ātri, precīzi un skaisti ap -
vienot ne tikai jau minētos soļus, 
bet iespraust pa vidu vēl citus, 
daudz sarežģītākus soļus gandrīz 
vai 3/4 (valša) taktī, apvienojot tos 
ar graciōzām un sarežģītām kus-
tībām. Te, lūk, parādās atšķirība 
starp brīva laika un profesionālām 
nodarbībām. Lieliska labsajūta 
radās, vērojot visjaunākās paau-
dzes dejotājus, kuŗu enerģija un 
sajūsma aizstāja soļu precīzitāti. 
Bet – vai neprasām no savām 
at vasēm mazliet par daudz? Tā 
gribējās vaicāt pēc nostāsta par 
dejotāju tautastērpā pavēlā vakara 
stundā, kas, sēžot ratiņos, izmisīgi 
mēģinājusi pārliecināt tēti, lai 
taču paņem viņu klēpī. Diemžēl 
tētim bijušas pilnas rokas, turot 
mazo brāli. 

Agrāk Dziesmu svētku sarīko-
jumu apmeklēšana saistījās ar iz   -
domu – kādu tērpu un rotaslie-
tas, kādu uzvalku un kaklasaiti 
valkāt, kad un kur. Šoreiz publikā 
dominēja T-krekli neskaitāmās 
un neiedomājamās variācijās, ga -
 ŗas, īsas un vidējas bikses, un 
kurpju augstos papēžus dāmām 

itin bieži aizstāja flip-flops! Vien-
alga, rītā, pusdienā, vakarā, pus-
naktī – tā bija noteicošā „tautas 
modes skate”. Pat galvenajā ballē 
virsroku guva šie apģērbi, kaut 
gan dāmu gaŗajām balles kleitām 
nebūtu bijis vietas – citi vai nu 
kāptu uz ģērba malām, vai pie -
trūktu vietas uz dejas grīdas. Tā 
bija tik pārpildīta, ka vienīgais 
virziens, uz kuŗu varēja kustēties, 
bija – uz augšu! Nav brīnums, ka 
gaŗās kleitas varēja saskaitīt uz 
vienas rokas pirkstiem. Var jau 
arī būt, ka svelme, ko sastapām 
katru reizi, kad atstājām dzesi-
nātās telpas, daļēji noteica tērpu 
izvēli. Iespējams, tā bija t. s. 
„modernu laiku” ievirze. 

Nevaru nociesties, nepieminējis 
vēl vienu dīvainu, manam prātam 
neizprotamu parādību. Kad dzied 
kādas valsts himnu vai godina 
karogu, būtu ne tikai jāpieceļas, 
bet jāstāv taisni un stalti, rokas 
nedrīkstētu būt kabatās līdz el   ko  -
ņiem, un, pasarg’ Dievs, nedrīk-
stētu kasīties! Ar nožēlu vēroju, 
ka publika gan uzrausās kājās, 
bet pārējais palika katra paša 
ziņā. Vai tas ir nezināšanas, slin-
kuma vai respekta trūkums mūsu 
vissvarīgākajiem brīvības sim-
boliem? Bet varbūt, ka tās ir tikai 
manas iedomas par to, kā jā  uz-

vedas tādos brīžos. 
Redzētais un dzirdētais tomēr 

atkal apliecināja, ka latvieši ar 
savu kultūras devumu un diplo-
matiju var droši doties pasaulē. 
To apstiprināja divi liela ASV laik  -
rakstā pieminēti gadījumi par 
latviešu līdzdalību pasaules mē  -
rogā, ko pamanīju tūlīt pēc at -
grie  šanās (un izgulēšanās!) no Mil-
 vokiem. Pirmajā pieminēta Lat-
vijas delegāta Valža Liepiņa at  -
gādinājumu OSCE konferences 
dalībniekiem Maskavā, ka arī 
Krievijā būtu jāpilda saistības 
attiecībā uz cilvēktiesību ievē ro-
šanu, ko valsts amatpersonas pa -
rakstījušas, pievienojoties OSCE. 
Otrais – veselas divas rindiņas 
gaŗā tekstā tika slavēts ansamblis 
„Prāta vētra” un tā jaunais tvarts 
So Low Lullaby. Šie divi atklājumi 
tikai papildināja labsajūtu, kas 
vēl tagad dominē manu ikdienu.

Par šiem Dziesmu svētkiem 
atmiņās kavējoties, aizmirsās 
smīnēt – gribot, negribot bija 
jā smaida – no vienas auss līdz 
otrai! Kā tas varēja notikt? Lai-
kam vainīgi rīkotāji, kas bija tik 
teicami visu noorganizējuši.

Labsajūtā un izbrīnā kasa galvu 
Smīns 

Biruta Salaka-Nelsone savā Vidzemes tautastērpā
saule sadodas rokās, ja kaut ko 
no sirds vēlies! Žēl, bezgala žēl, 
ka ministre nenokļuva svētkos, 
kuŗiem ārzemju un Latvijas lat -
vieši bija gatavojušies tik nopiet-
ni, ieguldot laiku, spēkus un per-
soniskos līdzekļus, atraujot tos ci  -
tām vajadzībām. Atceros, Imants 
Kokars mēdza nopietni jokot: 
„Vienīgais attaisnojošais iemesls 
neierasties uz koncertu ir paša 
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Kārlis Ulmanis 1909. gada 15. 
februārī, dienā, kad absolvēja 
Nebraskas universitāti

Arī šovasar Okupācijas mū  -
zejā Rīgā divus mēnešus strā-
dā ja ALAs iedvesmoti un fi -
nancēti ārzemju latviešu jaunie-
ši – šoreiz tie bija Vaira Ziedare 
no Austrālijas, Anda Simmons 
un Pēteris Celms no Amerikas. 
Kopš 1988. gada Okupācijas 
mū  ze jā darbojušies 44 latviešu 
jaunieši no ārzemēm, kā arī 3  
vācu jaunieši. Vaira, Anda un 
Pēteris šim braucienam posās 
jau ziemā un, kā apliecināja 
mūsu sarunā, dosies mājup ļoti 
gandarīti. 

Okupācijas mūzeja direktore 
Gundega Michele:

„Mēs patiešām priecājamies 
par šo iespēju, ko sagādājusi 
ALA – priecājamies gan mēs, 
mūzeja cilvēki, gan paši jaunieši, 
kam dota iespēja paplašināt 
savas zināšanas, iegūt jaunu 
pieredzi, iepazīt Rīgu, Latviju, 
jaunus draugus.

Visu šo laiku vestibilā skanēja 
jaunas un priecīgas balsis, jo 
jauniešu galvenais uzdevums 
bija sagaidīt apmeklētājus, pa -
stāstīt par gluži praktiskām 
lietām, piemēram, ka ieeja mū -
zejā ir par ziedojumiem, pavadīt 
uz zālēm utt. Taču pats, pats 
nozīmīgākais darbs, ko Anda, 
Vaira un Pēteris paveica un par 
ko mēs esam īpaši pateicīgi, ir 
mūsu bibliotēkas sakārtošana 
un grāmatu kataloģizācija. Tas 
ļoti atvieglos muzeja gaidāmo 
pārcelšanos.”

Jautāju, vai jaunieši tika arī 
pie ekskursiju vadīšanas. G. 
Michele: „Tam gan vajadzīga 
nopietna un ilgstoša gatavo-
šanās, bet Pēteris vienu ekskurs-
iju novadīja.” Vai mūzeja dar-
biniekiem ir kādi priekšlikumi, 
lai studenti brauktu šurp labāk 
sagatavoti? G. Michele: „Nekā-

Uz Okupācijas mūzeju pēc jaunām zināšanām un pieredzes

Ciemos pie Kārļa Ulmaņa

das īpašas prasības jau nu ne  iz-
virzīsim, domāju, ka pietiks, ja 
nākamie praktikanti izlasīs 
mūzeja grāmatu, kas iznākusi 
angļu un latviešu valodā.”

Ar praktikantiem ikdienā 
dar bojās mūzeja Izglītības pro-
grammu vadītājs Dāvis Pum-
puriņš. Viņš jauniešus rakstu-
roja kā ļoti draudzīgus, darbī-
gus un atsaucīgus. „Svarīgi ir 
tas, ka ieguvums ir abpusējs: 
mūzejam sniegta gluži praktis-
ka palīdzība, jaunieši ieguvuši 
zināšanas, izpratni par mūzeja 
darbu, strādājot ar apmeklē tā-
jiem no visas pasaules, iepazītas 
dažādas kultūras. Mūsu prakti-
kanti paveica arī labu darbu, 
aktīvi iesaistoties aptaujā – viņi 
uzrunāja apmeklētājus, izzināja 
viņu vērtējumu un ieteikumus 
mūzeja darba uzlabošanai. Pro-
tams, lai vadītu ekskursijas, ir 
jābūt dziļām un plašām zinā-
šanām, jāpārzina ekspozīcija. 
Tas nāk ar laiku un pieredzi.

Nākamgad atkal gaidām jau -
niešus, kas ir gatavi izaicinā ju-
mam un jaunai pieredzei.”  

Jautāju arī, kāda bijusi šī 
mūzeja vasara.: 

G. Michele „Ja salīdzinām ap -
 meklētāju skaitu aizvadītā gada 
jūnijā ar šo gadu, ir nedaudz 
mazāk. Taču arī šogad ir reta tā 
diena, kad ir mazāk par 400 
apmeklētājiem. Un tā mūzejam 
ir liela noslodze, ievērojot esošās 
ērtības, ventilāciju utt. Gadās, 
ka muzejs dūc kā bišu strops, 
un vienīgais glābiņš šīs vasaras 
sākumā bija vēsais laiks.

Un vēl – arvien vairāk mūzeju 
apmeklē viesi no Krievijas, arī 
ziemā, kad viņiem gaŗās brīv-
dienas. Nevaru apgalvot, ka visi 
kā viens aizietu apmierināti ar 
iegūto informāciju, pa retam 

gadās arī kāds gauži neap mie-
rināts. Taču ar jaunu informāciju 
un pārdomām aiziet ikviens.”

Piebildīšu, ka šobrīd top grā-
mata par Okupācijas mūzeju 
krievu valodā – viesiem būs 
iespēja to iegādāties, lai, mājās 
aizbraukuši, varētu jauniegūto 

No kreisās: Dāvis Pumpuriņš, Anda Simmons, Vaira Ziedare, Pēteris Celms, Gundega 
Michele, Valters Nollendorfs

Pie Kārļa Ulmaņa krūšutēla Nebraskas universitātes biblio tē-
kā. No kreisās: Ārijs Liepiņš, Katrīna Ērgle (11), Samanta 
Zane Rudzītis (12) Nebraskas universitāte

valodu. Nu ir grūtāk „pārslēgties” 
uz angļu valodu! 

Mūzejā strādāju divus mēne-
šus un palīdzēju visos darbos, 
kur biju vajadzīga. Sakarā ar gai  -
dāmo pārcelšanos daudz kas 
tiek pārkārtots, un es kārtoju bib -
liotēkas grāmatas un ievadīju 

Vasarā mūzeju apmeklē gan-
drīz tikai ārzemju tūristi: vācieši, 
somi, zviedri, angļi un ameri kā  ņi. 
Mēs bieži spēlējām spēli – mēģi-
nājām minēt, no kurienes ap  -
meklētāji ir atbraukuši. Apmek-
lētāji apgalvo, ka ekspozīcija ir 
ļoti pārdomāta un kollekcija ir 

Pa ceļam uz XIII Vispārējiem 
latviešu Dziesmu svētkiem Mil-
vokos divas latviešu vecmāmiņas 
nolēma savas mazmeitas aizvest 
uz vēsturisko vietu – Linkolnu, 
Nebraskā, kur savulaik mācījies 
Latvijas Ministru prezidents un 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. 
Pavadoņa lomu uzņēmās latvie-
šu sabiedriskajā dzīvē rosīgais 
linkolnietis Ārijs Liepiņš. Viņš 
gan laipni ceļinieces uzņēma 
savā mājā un izrādīja savu za  -
ļojošo un ļoti latvisko dārzu, gan 
pastāstīja jaunajai paaudzei par 

"Karlis Ulmanis shared with every Nebraskan a high regard for 
the pursuit of excellence, whether on the campus or in the cream-
ery, whether in the city or on the farm. His Nebraska experiences 
and education remained an influence throughout his life. Nor did 
Nebraska forget the quiet dairyman from Latvia, the University of 
Nebraska graduate of 1909 who became his country’s leading 
statesman."

(No žurnāla „Nebraska History” 1999. gada nr.2)

to, kā Linkolnā glabā Ulmaņa 
piemiņu. Karstais laiks nebija par 
šķērsli doties pāris stundu gaŗā 
pastaigā pa „Ulmaņa takām” un 
skaistajiem Nebraskas universi-
tā tes pagalmiem. Arī pa namiem, 
kur savulaik staigājis Kārlis Ul -
manis. Un atveldzēties ar garšīgu 
saldējumu, ko gatavo turpat uni-
 versitātes pienrūpniecības labo-

ratorijā. Ulmanis savulaik – no 
1910. līdz 1912. gadam – strādājis 
arī par pienrūpniecības uzņē-
muma Robert’s Dairy direktoru.

Kārlis Ulmanis Nebraskas uni-
versitāti absolvēja 1909. gada feb -
ruārī un ir vienīgais no 280 tūk-
stošiem absolventu laikā no 1873. 
līdz 1999. gadam, kas vēlāk kļuvis 
par kādas valsts prezidentu.

informāciju padziļināt.
Un tagad vārds pašiem jau-

niešiem. 
Vaira Ziedare:
„Pagāja labs laiks, kamēr va -

rēju „pārslēgties” uz latviešu va -
 lodu, bet pieradu un tiku galā 
diezgan viegli. Daudziem patika 
mans akcents, un daudzi bija 
pār   steigti par manu latviešu 

grāmatu sarakstu elektroniskajā 
sistēmā, lai visu varētu ātrāk un 
vieglāk atrast. Bet galvenokārt 
es pētīju  pastāvīgo ekspozīciju. 

Mūzeja gīdi man daudz pa -
līdzēja, viņi visi ir ļoti patīkami 
un interesanti cilvēki, prot vis-
maz trīs valodas katrs un vada 
ekskursijas angļu, spāņu, krievu, 
latviešu un vācu valodā. 

ļoti interesanta. Daži tūristi 
izstādē pavada vairāk par trim 
stundām! 

Kad atgriezīšos Austrālijā, 
stās  tīšu par savu pieredzi 
Latvijā.” 

Anda un Pēteris savus iespai-
dus vēl raksta.

Okupācijas mūzejā ciemojās 
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Latvijas armijas pirmais
komandieris Oskars Kalpaks

Jānis Čakste
(1922-1927)

Gustavs Zemgals
(1927-1930)

Alberts Kviesis
(1930-1936)

Kārlis Umanis
(1936-1940)

Latvijas Republikas Satversme

Pirmais Latvijas ministru
prezidents Kārlis Ulmanis

Pirmais Latvijas ārlietu ministrs
Zigfrīds Meierovics

L A S Ī S I M  K O P Ā  A R  J A U N O  P A A U D Z I !

Latvijas valsts 
dibināšana. 

Brīvības cīņas
1914. gadā sākās Pirmais 

pasaules kaŗš, kuŗā Krievijas 
imperija bija viena no dalīb-
valstīm. Krievijas pretiniece 
Vācijas armija 1915. gadā ie   ka-
ŗoja Kurzemi un Zemgali. 
Daudzi kurzemnieki un zem-
galieši devās bēgļu gaitās uz 
Krievijas vidieni, no Rīgas aiz-
veda rūpnīcu iekārtas. Fron tes 
līnija gāja gar Daugavu. 

Lai aizstāvētu savu zemi, 
daudzi latvieši iestājās strēlnie-
ku bataljonos. Lai gan viņi 
cīnījās Krievijas armijas sastā-
vā, formas tērpos tika izman to  ti 
dažādi nacionālie simboli – 
auseklītis, saulīte, sarkanbalt-
sarkanas krāsas lentes. Latviešu 
strēlnieki kaujās parādīja lielu 
varonību un apņēmību cīnīties 
par Vācijas armijas padzīšanu 
no Kurzemes un Zemgales. Par 
to dienu notikumiem atgādina 
vietu nosaukumi: Ložmetēj-
kalns, Nāves sala. Vēlāk daļa 
strēlnieku komandieŗu pie  da-
lījās Latvijas armijas izveidē.

Latvijas valsts 
nodibināšana

Latvijas valsts tika nodibināta 
1918. gada 18. novembrī. Tas 
notika brīdī, kad bija beidzies 
Pirmais pasaules kaŗš. Krievijas 
un Vācijas lielvalstis, kas pirms 
tam ietekmēja Latvijas tautas 
likteni, bija sabrukušas. Latviešu 
polītiķi izmantoja šo situāciju 
un proklamēja valsti. Latvijas 
valstij sākumā nebija ne finanču, 
ne savas armijas, ne robežu. 
Pirmā pasaules kaŗa cīņās bija 
sagrauta saimniecība, toties 
tautai bija apņēmība un ticība 
nākotnei. 

Latvijas Nacionālajā teātrī 
(agrāk Rīgas 2. teātrī) tika pa  -
sludināta Latvijas valsts no -
dibināšana.

Valsts pasludināšanas brīdi 
iemūžinājis fotografs Vilis 
Rīdzenieks.

Brīvības cīņas 
Ne visas kaimiņu valstis un 

varas un pat ne visi Latvijas 
iedzīvotāji vēlējās Latvijas valsts 
neatkarību. Daudzi Baltijas 
vācieši vēlējās iekļauties Vācijas 
valstī, bet latviešu komūnisti 
valsts nākotni saskatīja savie-
nī bā ar Padomju Krieviju. 
Neatkarīgās Latvijas valsts pie -
kritējiem bija jāizcīna sīvas 
kaujas, kuŗas dēvējam par Brī -
vības cīņām. Ar angļu flotes 
atbalstu pie Rīgas tika pieveikta 
Bermonta krievu-vācu apvie-
notā armija, bet Latgalē kopā ar 
jaunās Polijas armiju tika pie-
veikta komūnistu Sarkanā 
armija.

Latvijas Republikas 
Satversme

Latvijas Republikas valsts uz  -
būvi izstrādāja Satversmes sa  -
pulce laikā no 1920. līdz 1922. 

gadam. 150 deputāti sapulces 
priekšsēža Jāņa Čakstes vadībā 
pieņēma Latvijas Republikas 
Satversmi jeb pamatlikumu, 
agrāro jeb zemes likumu, kā arī 
likumus par valsts simboliem.

Latvijas Republikas 
prezidenti

No 1922. līdz 1934. gadam 
bija ievēlētas četras Saeimas un 
trīs valsts prezidenti.
Jānis Čakste (1922-1927), 
Gustavs Zemgals (1927-1930), 
Alberts Kviesis (1930-1936).

Brīvības
piemineklis

Tēlnieka Kārļa Zāles veidotais 
Brīvības piemineklis ir valsts 
neatkarības un tautas patrio-
tisma simbols, tajā atainoti gan 
senie tautas varoņi, gan strēl-
nieki un Brīvības cīņu dalīb-
nieki.

Redakcija pateicas 
apgādam „Zvaigzne”

par sadarbību!
Šie teksti un attēli
ņemti no grāmatas

Inese Berga.
Kā radās Latvija.



LAIKS 72012. ga da 4. augusts – 10. augusts

L A S Ī S I M  K O P Ā  A R  J A U N O  P A A U D Z I !

Mācīsimies dziesmu!

Mācīsimies dzejoli!

„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

Dieviņ! Tu esi tik liels un labs!
Tev elkoņi stipri un gaŗi:
kad dienā tos sniedz(i) caur mākoņiem,
Tu visus noglaudīt vari –
rudzlauku un pienenes ceļmalā,
un visgaŗāko liepu pagalmā,
un stārķi, un Janku, un mani arī.
Dieviņ, man tagad nu miedziņš nāk,
jau circenīt’s krāsnī kaļ gurdenāk –
Kad aizmigšu – būsi tik labs tak, vai nē? –
man dārzā zem ābeles, dobītē,
tur, kur tas iespraustais kadiķīt’s,
viens cukurzirnītis iestādīts.
Un kamēr es pats būšu apgūlies,

Es esmu mazais letiņš, un dūša man ir liela,
Un kad es drusciņ paaugšos, tā būs vēl lielāka!
Tad iešu meklēt pasaulē taisnību un laimi,
Ja varēja to citi, tad varēšu ar’ es!

Pie rokas Sibirijā nodrāzts vecātēva spieķis
Un kabatā būs mātes dāvinātais pieclatnieks,
Bet galvā tēva padomiņš – kā darīt labus darbus,
Ja varēj’ trešais tēva dēls, tad varēšu ar’ es!

Mazais letiņš
Alberta Legzdiņa vārdi un melodija

Maza cilvēka vakara lūgšana
Fricis Bārda

Es iešu tur, kur karaļvalstis stipriem vīriem sola,
Es iešu, kur par taisnību ar milžiem jālaužas,
Un kad tos pievarēšu, tad jāšu stikla kalnā,
Ja varēja to Antiņš, tad varēšu ar’ es!

Kad laimi atradīšu vienā pasakainā zemē,
To vecāsmātes lakatā es tūliņ ietīšu,
Un, uzmetis to pikupaunā, soļošu uz mājām,
Ja varēja to Sprīdītis, tad varēšu ar’ es!

viņš gribēs uzaugt un paaugties...
Bet zeme tik cieta, un viņam varbūt
būs zaļo galviņu pacelt grūt’, 
tad viņam gan, Dieviņ, Tu piepalīdz’!...
Bet, zaķis ja atnāk, tad nelaid to klāt!
Rīt gribu ko labu Tev izdomāt...
Kā veļas nu miedziņš, mīksts, smaržīgs un balts...
Tik saki vēl viņam, lai aug labi salds! 
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Turpinās notikumiem pār-
bagātā latviešu izglītības un 
kultūras centra Gaŗezers vasara. 
Visā plašajā territorijā samērā 
grūti būtu atrast vietu, kuŗā 
nenotiktu bērnu un jauniešu 
rosība. Jau sākot ar jūliju, pa -
šiem jaunākajiem bērniem no 3 
līdz 6 gadiņiem ir radīta brī -
nišķīga vide nodarbībām bēr-
nudārzā “Biz – biz bērni”. Sešos 
nedēļu gaŗos posmos, ko  šogad 
atkārtoti vada Zanda Zilaote, 
nodarbības ar bērniem ir iz -
kārtotas tā, lai nevienam no 
viņiem nenāktu garlaikoties, jo 
Zanda ar savām palīdzēm, au  -
dzinātājām Silviju Resni, Kristu 
Cickovsku un Intu Eilandi ma -
zo draiskuļu uzturēšanos laiku 
ir izkārtojušas ļoti lietderīgi. Ir 
saprotams, ka bērnu apmācība 
notiek latviešu valodā, lai gan 
viņi ir iedalīti divās grupiņās. 
Vieni ir tie, kuŗi runājot spēj 
izteikties latviski un otri – tie, 
kuŗiem latviešu valodas spējas 
saprast un izteikt sevi ir ap   grū-
tinātas. Tomēr ar audzinātāju 
palīdzību tas bērniem nebūt 
netraucē savstarpēji saprasties. 
Gaŗezera bērnudārzā pavadītais 
laiks aizrit nemanot. Pašu ma  -
zāko Gaŗezera iemītnieku pro-
grammas vadītājai Zandai Zi  -
laotei gandarījumu sagādā tas, 

Gaŗezera vasaras turpinājums
ka viņai uzticēto bērnu vecāki 
ar pateicību izsakās par savu 
izvēli un ir ieinteresēti turpināt 
mazuļu uzturēšanās laiku “Biz-
biz bērnos” atkārtoti. 

Paši aktīvākie ir Gaŗezera 

bērnu nometnes (GBN) iemīt-
nieki. Jau jūlija sākumā, bērnu 
nometnes pirmajā posmā, 
pirms izskanēja latviešu Vis-
pārējie Dziesmu svētki Mil vo-
kos, GBN vadītājas Ivetas Ei -

landes un viņas palīgu aprūpē 
no vairākām pavalstīm ASV un 
Kanadas vienkopus pulcējās 
bērni vecumā no 6 līdz 10 ga -
diem. Mazliet neparasta bija 
tieši šī posma populāritāte, tajā 

Gaŗezera bērnu dārza Biz-biz bērni vadītāja un audzinātāji ar 
bērniem, no  labās: GBD vadītāja Zanda Zilaote, audzinātājas Inta 
Eilande, Krista Cichovska un Silvija Resne

GBN 2. posma nometņotāji virves vilkšanas sacensībās Gaŗezera 
plūdmalē

Šogad nometņotāji Katskiļos 
sabraukuši no desmit ASV 
pavalstīm, Latvijas, Zviedrijas 
un Austrālijas. Daudzi no 
viņiem nometnē ieradās svēt-
dienā pēc Dziesmu svētkiem 
Milvokos. Citi – pirmdienā, 
lielā sajūsmā par svētkos pie-
dzīvoto. Kopā sanākuši 115 
nometņotāji un 26 vadītāji. 
Atkal tiekas vecie draugi un 
iepazīstas ar jauniem. Divas ne -
 dēļas ātri paskrien! Laiks kalnos 
ir ļoti silts, bet vakari ir patīka-
mi vēsi. Bērni iepazīstas ar 
senlatviešu vēsturi. Mācītājs 
Juris Saivars reliģiskās apceres 
papildina ar filmām. Dievkal-
pojumos rosina padomāt par 
savu nākotni.

Nometni vada Ieva Alverso-
ne, programmu vadītājas ir Lia 
Kūrēna un Tija Ore. Jau notika 
krāšņs Casino vakars. Šķēršļu 
gājiens bija ļoti jautrs – bija gan 

No Dziesmu svētkiem uz Katskiļu nometni
ūdens kauja, gan peldēšana 
ezerā. Lielais ugunskurs pul-
cināja 300 dalībniekus. Alvis 
Briģis vadīja dziedāšanu. Rai -
monds Baumanis bija vadītājs 
un pats arī sacerējis dziesmu 
„Vasara,” ko nometņotāji un 
vadītāji dziedāja lielā sajūsmā. 
Pēc ilgiem gadiem notika Nakts 
rotaļa.

Nometnes sporta nodarbības 
vadīja Kārlis Budkēvičs. Pēdējā 
nedēļas nogalē notika sporta 
olimpiada, kuŗā tika pārspēti 
līdzšinējie rekordi skriešanā un 
tāllēkšanā. Olimpiadu vadīja 
Jānis Ģiga, Vidvuds Celtnieks 
ar palīgiem, vadītājiem un ve -
cākiem. Svētdienas rītā izdalīja 
godalgas.

Pēc lielās sportošanas bija 
nometnes lielā Dinejballe. 
„Kungi” veda „dāmas” uz balli. 
Šovasar bija dzīvais orķestris 
Lugers. Skaistā ēdamzāle bija 

izrotāta ballei. Saimnieces 
Maijas Jansones vadībā bija 
sagatavojušas lielo mielastu. 
„Kungi” sēdēja blakus savām 
„dāmām”, baudīja gardo ēdienu 
un, protams, izdejojās. Vecāki, 

vecvecāki, radi un draugi, 
labvēļi pa to laiku baudīja mie-
lastu Melnajā Lācī, kur notika 
labdarības sarīkojums. Visas 
lozes tika izpārdotas. Ieradās arī 
Lugers no nometnes, lai arī šā 

sarīkojuma viesi varētu izde-
joties līdz rīta gaismai.

Svētdien notika dievkalpo-
jums, ko vadīja mācītājs Juris 
Saivars. Skaistā gājienā no brīv-
dabas baznīcas devāmies uz 
sarīkojuma zāli klausīties kon-
certu Alvja Briģa vadībā. Klau-
sījāmies gan koklētājus, pianis-
tus, pūtējus, jaunāko, vidējo un 
vecāko nometnes dalībnieku 
koŗus. Kopkoris skanēja vareni. 
Tad – atvadu pusdienas, pa  -
rakstīšanās žurnālā „Nometnes 
Taure,” kur glabāsies mūsu 
atmiņas par nometnes pirmo 
periodu. Visbeidzot pulcējā-
mies pie karoga un  nobeidzām 
pirmo periodu ar kopīgi no  -
dziedātu „Dievs, svētī Latviju!”

Paldies nometnes vadībai, 
vadītājiem un nometņotājiem 
par darbu un kopābūšanu!

Tiksimies nākamgad!
Ināra Jansone

GBN direktore Iveta Eilande (pēdējā rindā, pirmā no kreisās puses) un audzinātāji ar 1. posma 
nometņotājiem

bija pāri par 50 nometņotā  -
jiem.  GBN otrais posms, kuŗš 
risinājās no 8 līdz 21 jūlijam, 
skaitliski gan mazāks, tomēr 
enerģijas pārpilns, pulcēja 26 
nometņotājus. Bērniem atgrie-
žoties iepriekšējo gadu iestai-
gātajās takās un turpinoties 
uzsāktajām savstarpējām drau-
dzībām, divu nedēļu pavadītais 
laiks GBN aizritēja ļoti sekmī  -
gi. Nometnes dalībnieki kva li-
ficētu pasniedzēju vadībā tika 
iepazīstināti ar keramikas 
priekšmetu veidošanu  mālā un 
ar vienkāršu tautisku rotājumu 
elementu pagatavošanu no me -
talla. Šogad ar GBN program-
mas pamattemu par Dziesmu-
svētkiem, ar tautasdeju un 
dziesmu nometnei cauri vijās 
ieskats tautas daiļrades man-
tojumā. Arī šā gada GBN otrā 
posma nobeigumā izskanēja 
nometnes dalībnieku, audzi-
nātāju un mūzikas skolotāju 
sagatavotie miniatūrie Dziesmu 
un Deju Sīksvētki. Par sa   ga-
tavotās programmas izvēli bija 
parūpējušies paši nometnes da -
 lībnieki. Jau iepriekšējā mēnesī 
nometņotāju rīcībā tika nodota 
jaunā GBN nodarbību ēka, tā 
veicinot nometnes dalībnieku 
darbību un padarot to piln-
vērtīgāku. Reizē ar Dziesmu un 
Deju Sīksvētkiem bērnu vecāki 
un viesi tika iepazīstināti ar 
nometnes dalībnieku veidota-
jiem darbiem keramikā un viņu 
darbošanos pārējos praktiska-
jos darbos. 

Darbība Gaŗezera bērnu no -
metnē ne mirkli neapsīkst. 
Turpmāk GBN uz nedēļu pul-
cēsies bērni, lai labāk apgūtu 
latviešu valodas prasmi, tā 
saucamajā Kultūras posmā. 
Tam drīz vien sekos jaun ie ve-
dums – Sporta nedēļa, ar bērnu 
iesaisti aktīvās sporta nodarbī-
bās un latviešu valodas apgū-
šanā, neatkarīgi no viņu valo-
das prasmes etniski jauktajās 
ģimenēs. 

Teksts: Vilnis Trops
Foto: Dzidra Tropa

Gaŗezerā
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Pieņemti likuma grozījumi
Saeimas deputāti 26. jūlijā  ga -

līgajā lasījumā atkārtoti pieņē -
ma referenduma likuma grozī - 
ju mus. Tie nosaka, ka no 2015. 
gada 1. janvāŗa iniciātoriem pa -
šiem jāsavāc 1/10 daļa jeb ap -
mēram 150 000 vēlētāju paraks-
tu, ja viņi vēlēsies rosināt refe-
rendumus par grozījumiem Sa- 
t versmē vai likumos vai arī gri -  
bēs iniciēt tautas nobalsošanu 
par Saeimas atsaukšanu. Šāds 
rēgulējums, kas paredz atteik ša-
nās no divu posmu parakstu 
vāk  šanas sistēmas, tika noteikts 
Saeimā iepriekš jau pieņemta -    
jos un Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa otrreizējai izskatīšanai 
parlamentā atdotajos likuma 
grozījumos.

Grozījumi likumā  paredz arī 
pā  rejas posmā līdz 2015. gadam 
noteikt 50 000 parakstu slieksni 
referenduma rosināšanas pir-
majam posmam. Tas attieksies 
uz referendumu rosināšanu par 
grozījumiem likumos vai Sa- 
t vers mē. Patlaban referenduma 
ierosināšanai saistībā ar likuma 
vai Satversmes grozījumiem ir 
jāsavāc notāriāli apstiprināti             
10 000 vēlētāju paraksti, bet ar 
desmitās daļas vēlētāju parakstu 
vākšanu par valsts budžeta lī -
dzekļiem nodarbojas Centrālā 
vēlēšanu komisija.

Pārejas periods un pārējie li -
kumā “Par tautas nobalsošanu 
un likumu ierosināšanu” veiktie 
grozījumi stāsies spēkā 1. sep-
tembrī.

***
ZZS polītiķi tiekas 

ar prezidentu
Zaļo un Zemnieku savienības 

(ZZS) polītiķi 1. augustā tiekas  
ar Valsts prezidentu Andri Bēr-
ziņu. Viņi cer prezidentu pārlie-
cināt, ka Saeimai otro reizi caur-
lūkošanai jānodod grozījumi 
likumā  par referendumu kārtī-
bas maiņu. Ja neizdosies prezi-
dentu pārliecināt par nepie cie-
šamību minētos likuma grozī ju-
mus nodot Saeimai otrreiz, tad 
Saskaņas centrs (SC) atbalstīs 
ZZS nepieciešamo 34 parakstu 
savākšanā, lai rosinātu tautas no -
balsošanu. ZZS polītiķu ieskatā 
prezidentam nevajadzētu atbals-
tīt valdošās koalicijas centienus 
graut Latvijas demokratiju. Tau-
tas nobalsošanas laikā varētu arī 
nesavākt kvorumu, tāpēc tā būs 
lieki izšķiesta nauda, kas būs   
tikai uz koalicijas sirdsapziņas.

***
Grib referendumu 

par referendumiem
Intervijā Latvijas Radio Saei-

mas ZZS frakcijas deputāte Dana 
Reizniece-Ozola atzina: Ja Valsts 
prezidents Andris Bērziņš izslu-
dinās valdības koalicijas atbal- 
stī tos grozījumus par referendu-
mu rosināšanas kārtību, kuŗi 
ierobežo vēlētāju iespējas iniciēt 
tautas nobalsošanu, Zaļo un 
zem nieku savienība (ZZS) varētu 
rosināt referenduma rīkošanu 
par referendumiem. Prezidenta 
lēmums atdot otrreizējai izska-
tīšanai grozījumus likumā “Par 
tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu” izvērties par Tro -
jas zirgu jeb viltus dāvanu tau -
tai.  Likumprojekts kļuvis vēl 

neizdevīgāks tautai. Koalicijas 
par tijas nav ievērojušas prezi-
denta iebildes, ka nedrīkst izvir-
zīt nesamērīgas prasības, kas 
ierobežo tautas iniciātīvu. Jau 
trešajā lasījumā pieņemtais li -
kumprojekts bija nesamērīgs un 
palielinātu naudas varas ietekmi 
polītikā. Nu iznācis tā, ka šie 
noteikumi kļuvuši vēl stingrāki 
un naudas varai būs vēl lielāka 
nozīme. Prezidenta vēstule, ar 
kuŗu likumprojekts nosūtīts at -
kārtotai izskatīšanai, bijis neitrā-
litātes paraugs. Šī vēstule ir inte-
resanta tāpēc, ka, savus priekš-
likumus pamatojot, to citē gan 
opozicijas, gan koalicijas depu-
tāti.

***
Piedot var, aizmirst – ne

Bijušais valsts prezidenta pa -
domnieks vēstures unmazā kum-
 tautību jautājumos profe sors 
Antonijs Zunda intervijā Latvi-
jas Avīzei pauž savu viedokli       
par Valsts prezidenta Andŗa Bēr-
ziņa ideju rast samierināšanos 
starp pretējās frontes pusēs ka  ŗo-
jušajiem latviešiem – sarkana-
jiem strēlniekiem, leģionāriem 
un nacionālajiem partizāniem. 
Zundas ieskatā ideja nav slikta - 
pretējos ierakumos kaŗojušos 
nosēdināt pie viena galda, lai 
viņi, atzīdami, ka  kaŗš bijis bries-
mīgs, ka latvieši kaŗojuši zem 
svešiem karogiem un gājuši bojā  
gan  nacistu, gan Staļina režīmā, 
nonāktu pie kopīgas nostājas. 
Tāds solis varētu gūt plašāku 
atbalsi sabiedrībā. Ja viņi atzītu, 
ka neviens no šiem režīmiem 
nav rēķinājies ar latviešu tautas 
interesēm un ka ne sarkanā ar -
mija, ne vācu vērmachts  nav at -
nesis Latvijai ne brīvību, ne ne -
atkarību, - tas būtu ļoti labi. Ne -
var runāt tikai ar latviešiem, 
jārunā arī ar citiem. Maza valsts 
nevar atļauties sašķeltu sabied-
rību. Jācer, ka prezidenta iniciā-
atīva kaut  kādu pozitīvu kus - 
tību sabiedrībā izraisīs. Vismaz 
starp domājošiem cilvēkiem. Ar 
to jāstrādā, nenododot pamat-
principus. Mēs varam daudz ko 
piedot, bet ne aizmirst.  

***
Uzvar koris Kamēr...

Ungārijas pilsētā Debrecenā 
notika 25. starptautiskais B. Bar-
toka koŗu konkurss Grand Prix. 
Latviju pārstāvēja koris Kamēr... 
mākslinieciskā vadītāja Jāņa Lie-
piņa vadībā. Koris piedalījās di -
vās katēgorijās – kameŗkoŗu un 
jaukto koŗu konkurencē. Abās 
katēgorijās mūsu koris ieguva 
divas pirmās vietas. Papildus šīm 
balvām iegūta arī ceļazīme uz 
Eiropas Grand Prix, kas nākam-
gad notiks Areco pilsētā Italijā.

***
Framest – ceturtajā vietā

Jauno atskaņotāju konkursā 
Jaunais vilnis Jūrmalā Latvijas 
grupa Framest izcīnīja ceturto 
vietu.  Krievu kritiķu vērtējumā 
grupa bijusi vecmodīga – uz 
skatuves pietrūcis gan darbības, 
gan krāsu, fantazijas un oriģi nā-
litātes. Vokāls visiem grupas da -
lībniekiem labs. Vēl viena labi 
dziedoša latviešu grupa, nekas 
vairāk. 

Sarunā ar festivāla Jaunais vil-

nis rīkotājiem kultūras ministre 
Žaneta Jaunzeme-Grende aici-
nā ja festivāla programmā iekļaut 
vienu vakaru, kas būtu pilnīgi 
veltīts latviešu mūzikai un lat-
viešu atskaņotājiem. Festivāla 
galvenais rīkotājs, uzņēmējs un 
komponists Igors Krutojs at  bil-
dēja, ka Krievijas televīzijas ska-
tītājiem šāds saturs... nebūtu 
interesants.

***
Lielvalsts ideoloģisks 
uzbrukums Latvijai 

Zviedrijā dzīvojošā latviešu 
pub liciste Sandra Veinberga pauž 
kritisku attieksmi pret Jauno 
vilni:

„Šī sarīkojuma mērķis ir ne 
tikai nevainīga Kremlim lojālo 
miljonāru izklaide, bet tam ir 
ideoloģisks virsuzdevums: leģi-
timēt lielvalsts kultūru un ideo-
loģiju vecajās imperijas robežās. 
Proti – pagriezt Latviju atpakaļ 
PSRS 1990. gada robežās. Morāli, 
garīgi, psīcholoģiski, ideoloģiski 
un polītiski. Propagandas efekts 
mēdz būt ārēji nemanāms.”  

***
Aptaujās tautu par 

valsts simto gadadienu
Kultūras ministre Žaneta Jaun-

zeme-Grende, tiekoties ar Saei-
mas priekšsēdi Solvitu Āboltiņu, 
pārrunāja plašas darba grupas 
izveides iespēju, lai valsts jau       
laikus sāktu gatavoties Latvijas 
100. gadadienai 2018. gadā. 
Ābol tiņa un Jaunzeme-Grende 
bija vienisprātis, ka svētku plāno-
šanā ir jāiesaista pēc iespējas 
plašāka sabiedrība, tāpēc paral-
lēli oficiālas darba grupas izvei-
dei noteikti būtu jārīko arī ie -
dzī votāju aptauja, aicinot iesniegt 
savus priekšlikumus un idejas 
svētku norisei. Kultūras minis- 
t rijā jau ir izveidota iekšējā darba 
grupa, kas sākusi sakopot idejas 
un priekšlikumus saistībā ar 
valsts apaļo jubileju. 

***
Odisejs Kostanda – 

bezdarbnieks
Pēc Latvijas Avīzes sniegtās in -

formācijas, neapskaužamos ap -
stākļos nonācis Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris, viens no Lat-
vijas Nacionālās neatkarības kus-
tības (LNNK) dibinātājiem, Lat-
vijas Grieķu biedrības priekšsē-
dis Odisejs Kostanda. Viņš mē -
ģinājis atrast darbu gan Aizsar-
dzības ministrijā, gan Izglītības 
un zinātnes ministrijā, gan Iekš-
lietu ministrijā, gan Kultūras   
mi  nistrijā, gan Valsts vēstures     
arch ī vā, gan skolās, taču visur 
saņēmis atteikumu, nevienam 
nav bijusi vajadzīga Kostandas 
polītiskā un sabiedriskā darba 
pieredze. Mēģinājis  pieteikties 
par strādnieku gaterī, bet arī     
tur nav pieņemts. Tas ir skan-
dalozs gadījums, ka patriots ar 
pieredzi un zināšanām spēka 
gados nekam vairs neder.  

***
Nodibināta 

Lindermana partija
Uzņēmumu reģistrs (UR) ne -

sen piereģistrējis nepilsoņa Vla-
dimira Lindermana partiju      
“Par dzimto valodu”. Partijas va -
dībā ir divi nepilsoņi – līdzās 

valdes priekšsēdim Vladimiram 
Lindermanam arī Jevgenijs Osi-
povs. Pilsonis ir vienīgi Illarions 
Girss, kuŗš  arī iesniedza visus 
ne  pieciešamos dokumentus, lai 
partija oficiāli tiktu iekļauta 
reģistrā. Polītisko partiju likums 
to aizliedz darīt nepilsoņiem,     
bet neaizliedz viņiem darboties 
valdē, ko ievēlē partijas sapulce.

UR vadītāja R. Baloža ieskatā 
zvērinātam notāram būtu jāpie-
dalās arī partijas dibināšanas 
sapulcē un, partijai reģistrējo -
ties, vajadzētu iesniegt arī zvēri-
nāta notāra sastādītu partijas 
dibināšanas norises protokolu

***
Banka atsaka Lindermanam
Partijai Par dzimto valodu nav 

izdevies atvērt norēķinu kontu 
SEB bankā. Pēc partijas līdeŗa 
Vladimira Lindermana teiktā, 
atteikums pamatots ar bankas 
privātajām tiesībām nesniegt pa -
kalpojumus personām, kuŗas tā 
nevēlas redzēt savu klientu lokā. 
Skandalozais polītiķis  sadusmo-
jies uz banku, nu aicina citus 
krievus to boikotēt. Savukārt 
ban ka plašāku skaidrojumu par 
savu nepatiku pret Lindermanu 
neatklāj. Vienīgi norāda, ka ne -
kādā ziņā nevērtējot klientus pēc 
rases, tautības, dzimuma vai po -
lītiskās piederības.

Saņēmuši SEB bankas atteiku-
mu atvērt norēķinu kontu par-
tijai Par dzimto valodu, organizā-
cijas līdeŗi ar vēstuli vērsušies   
pie bankas māteskompanijas 
Zvied rijā - Skandinaviska Enskil-
da Banken (SEB), lai paustu ne -
izpratni par notikušo un lūgtu 
paskaidrot bankas polītiku.

Palīdzīgu roku Lindermanam 

apņēmusies sniegt Nordea banka. 
Tā labprāt apkalpošot polītiķi.

***
Nedrīkst pieļaut valstij 

naidīgu partiju reģistrāciju
Tieslietu ministra Jāņa Bor-

dāna (TB/LNNK) ieskatā valstij 
naidīgi noskaņotu polītisko par-
tiju iespēja tikt reģistrētām ir 
tiešs demokratijas apdraudē-
jums, un to nedrīkst pieļaut. De -
mokratiskā valstī nav pieļau -
jams, ka polītiskajās partijās, 
proti, organizācijās, kuŗu pašsap-
rotamais mērķis ir iegūt varu 
valstī, darbojas un tās vada per-
sonas, kas aktīvi veicina naida 
izpausmes sabiedrībā. “Šādu 
pret valstiski noskaņotu personu 
dibināts un vadīts polītisks spēks 
apdraud sabiedrības drošību,” – 
tāda ir Bordāna pārliecība.

***
Gapoņenko skaita... latviešus

Mūsu polītisko notikumu ap -
skatnieks  Franks Gordons Lat-
vijas Avīzē  raksta par dīvainām 
pretlaviska darboņa izdarībām. 
Latvijas Eiropas pētījumu insti-
tūta direktors (!) Aleksandrs Ga -
poņenko pārņēmis Centrālā  sta-
 tistikas biroja funkcijas un mē -
ģina no jauna skaitīt Latvijā dzī-
vojošos latviešus. Viņš konsta -
tējis, ka no latviešiem atskaitāmi 
latgalieši, jo tie neesot latvieši 
(kuŗu kopskaits esot tik vien kā 
929 000). Iznāk, ka Latvijā lat-
viešu īpatsvars ir 49,5%, atsevišķi 
seko “latgaliešu etnoss” – 12,6%, 
krievi – 37,1% un pārējie – 1%. 
Lat vieši vairs nav absolūtā vai-
rākumā –  tie ir mazāk par pusi. 
Latvijas tautu veido trīs nāci -      
jas – latvieši, latgalieši un krievi. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

“Kamēr latvietim nesit ar mietu pa galvu...” 
Stradiņa universitātes profesore Ilga Kreituse, komentējot 

1940. gada okupāciju, saka: „Kamēr latvietim nesit ar mietu pa 
galvu vārda tiešā nozīmē, viņš neko nedara. Latviešiem tiešām 
ir raks turīga padošanās, akla uzticēšanās augšām.” Vēl daži 
izvilkumi no profesores intervijas laikrakstā NRA.

• Ja mēs izpētīsim mechanismus, kas bīdīja uz nodevību 
cilvēkus toreiz, 1940. gadā, mēs sapratīsim, kā no šiem nodevības 
tīkliem izvairīties šodien.

• Mums bail atzīt, ka Vilis Lācis ir piedalījies savas tautas iz -
nī cināšanā, vieglāk pateikt, ka to darīja čekas priekšnieks Šus-
tins. Vili Lāci par tautas nodevēju kļūt mudināja iekšējās 
ambīcijas, un, kā rakstīja Mariss Vētra, katram dendijam gal-
venais bija uzvilkt kājās pareizās kurpes un nozīmēties pa 
priek šu. Vai mums šodien maz tādu cilvēku? Un kur ir viņu 
vājie punkti? Un kādas ir viņu ambī cijas? 

• Ja 1939. gadā visas trīs Baltijas valstis būtu atteikušās pa -
rakstīt līgumu par padomju armijas daļu ievešanu savā valstī, 
Padomju Savienība diez vai sāktu kaŗu ar četrām Eiropas 
valstīm vienlaikus – Latviju, Lietuvu, Igauniju un Somiju. 
Diem žēl katra valsts domāja tikai par sevi. Un kur šodien ir 
Baltijas vienotība? 

Profesore atgādina, ka 1940. gada okupāciju veicinājis lat-
viešu pašu  kollaboracionisms.

• Savulaik vinnēju derībās: teicu, lai paņem 30. gadu beigu 
Jaunākās Ziņas vai Atpūtu un pamēģina atrast vismaz vienu 
kri tisku rakstu par to, kā Padomju Savienībā tiek īstenotas 
staļiniskās represijas. Tādu rakstu nav. Toties ir raksti par tau -
tas sasniegumu izstādi, par absurdo, nereālizēto projektu, kas 
paredzēja būvēt cik tur simtus metru augsto celtni, kuŗas galā 
uzslietu Ļeņina statuju, – vienīgā problēma būtu tā, ka vadonis 
būtu mākoņos un neviens viņu neredzētu…

1940. gada jūnijā Latvijas cilvēkos nebija tik lielas trauksmes, 
tā sākās tad, kad visi ieraudzīja padomju atnesto reālitāti. 
Latvijā katrai mājsaimniecei uz galda atradās Atpūta un Zeltene 
– tā nu bija goda lieta. Un, ja Atpūtā bija Viļa Lāča stāsti, ja bija 
„Zvejnieka dēls” ar varonīgo cīnītāju Oskaru centrā, ja bija 
pozitīvi apraksti    par dzīvi Padomju Savienībā, – kādas gan 
varētu būt šaubas par lielā, komūnistiskā kaimiņa labajiem 
nodomiem?!
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Kārļa Marksa lai-

kā Anglija bija “pa -
saules farbrika”:     
tur ražoja visu - no 
tvaika dzinējiem 
līdz vilnas audu-
miem. Tagad “pa -
sau les fabrika” ir 
Ķīna: gandrīz viss, 

ko mēs pēr   kam, ir Made in China 
- no augst  vērtīgiem un komplicē-
tiem da  toriem līdz apģērbiem, 
apaviem, traukiem.

Ķīniešu izveicīgums, rūpība, 
darba spēja, tas, ko sauc par 
drive, pārsteidz, radot apbrīnu 
un, jāatzīst, skaudību.

Jūnijā un jūlijā vien trīs ziņas 
no Pekinas lika ieplest acis.

Sekmīgi beidzās kosmosa kuģa 
Šenžou 9 lidojums. Starp trim 
astronautiem, kuŗi laimīgi no -
laidās Ķīnas ziemeļrietumos,   
pirmoreiz bija sieviete - Liu Yang. 

Ko Ķīna spēj! 
Tā bija pirmā reize, kad ķīnie -      
šu astronauti, atstājot kosmosa    
kuģi, saslēdzās ar t.s. space lab 
module. Tādējādi ir likts pamats 
projektam - 2020. gadā ievadīt 
kos mosā pastāvīgu space station, 
kur cilvēki varētu atrasties ilgā -
ku laiku. Vārdu sakot, šai jomā 
Ķīnai ir izredzes panākt ASV,    
bet “Gagarina mantiniekiem” 
sen vairs nav kādreizējā plašā 
vēriena. 

No zvaigžņotās debess nolai-
dīsimies grēcīgajā zemē, kur ķī -
nieši arī veic brīnumus: jau 2006. 
gadā tika atklāts dzelzceļš, kas 
Ķīnas vidieni savieno ar Lhasu 
Tibetā un vietumis šķērso aug-
stienes, kuŗas paceļas ap 5000 
metru virs jūras līmeņa, bet ta -
gad ar pilnu jaudu tiek izbūvēts 
pasaules visaugstākais autoceļš - 
Karakoram Highway 1300 kilo-
metru gaŗumā, kas pāri Hin du-

kuša kalnu grēdai (4700 metru 
virs jūras līmeņa) savieno Kaš-
garas pilsētu Sinczjanas (Hsin-
kiang) provincē ar Pakistānas 
galvaspilsētu Islamabadu. Šī pa -
šaurā ceļa pārvēršana par mo -
dernu maģistrāli, kur attālumu 
no Ķīnas robežas līdz Islamaba-
dai būs iespējams pārvarēt 20 
stundu laikā pašreizējo 30 stun-
du vietā, prasa milzīgas pūles       
un varenu techniku apvidos,        
kur bieži ir zemes nogruvumi un 
temperātūra svārstās no +40 
Celsija gradiem vasarā līdz -40 
Celsija gradiem ziemā. Nākas 
rakt tuneļus, un tiltu skaits sa -
sniedz simtu. 

Tā ir Ķīnas dāvana Pakistānai, 
un izdevumus - 400 miljonus 
dolaru - sedz Ķīnas bankas. Šī 
dāvana Ķīnai, protams, atmak-
sāsies, jo pa šo modernizēto au -
toceļu pāri kalniem, pāri lejām 

Ķīnā ražotās preces tiks nogā-
dātas līdz Karači ostai Indijas 
okeana krastā, - tālāk tās saņems 
visa pasaule...

Grandiozi ir projekti, kas tiek 
izstrādāti Pekinā: sadarbībā ar 
citām valstīm tiek plānota trans-
kontinentāla dzelzceļa maģis- 
t rāle, kas sāksies Tjancziņā pie 
Dzel tenās jūras, šķērsos Ķīnas 
rie  tumu novadu un Kazachs tā -
nas plašumus, Uzbekistānu, 
Turk   menistānu, būs prāmis pāri 
Kaspijas jūrai (apejot Krieviju!), 
tālāk Azerbaidžāna, Gruzija, Tur-
cija, Balkāni, Italijas ziemeļi un 
cauri Francijai līdz Londo nai -   
ar atzarojumu uz Spāniju. Un tie 
būs ātrgaitas pasažieŗu un preču 
vilcieni, nevis “sutas kumeļi”.

Te nu man teiks: bet autoritā-
rais režīms, disidentu vajāšana, 
kompartijas vienvaldība? Tas 
tiesa, diemžēl. Taču šķiet, ka šai 

ziņā pavīd cerību stariņš: Ņu -
jorkā iznākošā, labi informētā 
avīze Epoch Times  “no drošiem 
avotiem dabūjusi zināt”, ka Ķī -
nas kompartijas 18. kongresā, 
kam jāsanāk oktobrī vai no -
vembrī, tikšot ievadīta demo-
kratizācija. Proti, jebkuŗas sociā-
las izcelsmes pavalstnieki varē -
šot sūtīt delegātus uz komisiju, 
kuŗai jāizstrādā jauna konstitū-
cija, kas garantēšot tiesības brīvi 
dibināt jebkuŗas biedrības vai 
partijas. Tikšot paziņots, ka KP 
ceļš kā valdošajai partijai nu esot 
noslēdzies un ikkatrs partijas 
biedrs varēšot pats lemt – palikt 
partijā vai izstāties no tās.

Izredzes šķiet pārāk rožainas - 
tā īsti negribas tam ticēt. Bet       
kas var zināt - varbūt Pekinā 
virs  roku gūs prāgmatisms, vese-
lais saprāts?

Franks Gordons

Viņi bija sanā-
kuši lielā skaitā, 
lai noskatītos  
jau nu filmu par 
ame  rikāņu su -
pervaroni Bet me-
nu. Filma sākās, 
ļaudis skatījās un 

klausījās – un tad piepeši situā-
cija mainījās. Kinoteātrī parā-
dījās cilvēks, kas bija tērpies lī -
dzīgi vienam no Betmena galve-
najiem ienaidniekiem, tā dēvē ta-
jam Džokeram. Mati spilgi oran-
ži, rokās vairāki šaujamieroči. 
Aculiecinieki sākotnēji domā-
juši, ka tas pieder pie filmas iz  -
rā des. Tas nebūtu nekas nedzir-
dēts – kinoproducenti filmas de -
   monstrēšanas zālē reizēm kaut 
ko uzsāk, lai veicinātu šausmas 
vai bailes, vai prieku. Taču  šoreiz  
viss notika pa īstam. Cilvēks at -
klāja uguni, un īsā brīdī pāri        
par desmit cilvēku bija nogali-
nāti un daudzi ievainoti. Ievai-
nojumus guva arī kāds cilvēks 
blakus zālē, jo šaujamieroči bija 
tik spēcīgi, ka spēja caursist 
kinoteātŗa sienu.

Pēc notikušā sākās tas, kas šā -
dos gadījumos parasts. Šāvēja 
paziņas stāstīja, ka cilvēks bijis 
gudrs, cilvēks bijis labs… nu, 
var būt mazliet dīvains, tomēr... 
jauns vīrietis, studē doktoran -
tūrā un cer kļūt par neurologu. 
Teiktais savukārt izraisīja ieras -
tu jautājumu: kā gan kaut kas 
tāds varēja notikt? Plašsaziņas 
lī  dzekļos psīchiatri un citi spe-
ciālisti sprieda, ka cilvēkam 
acīm  redzot gadījies kāds „klik š-
ķis”. Varbūt nomākusi depresija, 
varbūt viņš veselo saprātu uz 
brīdi zaudējis.

Taču pēcāk pienāca ziņas, ka 
pirms došanās uz kinoteātri 
cilvēks  „sakārtojis” savu dzīvokli 
ar daudzām sprāgstvielām un 
slazdiem. Policija grūti nopūlē-
jās, lai to visu novāktu bez sprā-
dziena, kas (tā pēc tam paziņoja 
speciālisti) būtu sagrāvis ne vien 

Vai vēl būtu kādi jautājumi?
Šausmas kinoteātrī

dzīvokli, bet droši vien visu 
dzīvokļu māju. Citiem vārdiem 
sakot, tas nebūt nebija mirkļa 
impulss, cilvēks bija gatavojies. 
Kļuva arī zināms, ka pirms no -
tikušā viņš lielā daudzumā ie -
pircis ieročus un patronas. Ie -
spējams, vienīgais, kas šo gadī-
jumu atšķirtu no citiem tamlī-
dzīgiem notikumiem, ir fakts,   
ka cilvēks nenošāvās pats. Poli-
cija viņu sagūstīja īsi pēc noti-
kuma, un viņš arestētājam poli-
cistam esot teicis: „Es esmu 
Džokers.”

Ierastais jautājums – „kā gan 
kaut kas tāds varēja notikt?” – 
nav jautājums tikai par konkrēto 
gadījumu vien. Katru reizi, kad 
kaut kas tāds Amerikā notiek, 
seko zobu šņakstināšana un ro -
ku lauzīšana – cik tas ir bries-
mīgi, ka tik viegli kāds var dabūt 
rokās šauteni, cik briesmīgi, ka 
kāds var tik zemu nolaisties, lai 
kļūtu par briesmīgu maniaku 
u.tml. Tas pats, protams, notiek 
arī citur pasaulē. Piemēram, pēr-
nā gada slaktiņš Norvēģijā, kad 
satrakojies cilvēks nogalināja 
des    mitiem jauniešu it kā tāpēc, 
ka viņi atbalsta multikultūrālis-
mu. Arī pie mums Latvijā, kā zi -
nāms, notika šaušana kinoteātrī, 
kad divi cilvēki sastrīdējās un 
vie nam pa rokai bija šaujamie-
rocis.

Taču starp šāda veida notiku-
miem Eiropā un Latvijā tomēr ir 
viena ļoti liela atšķirība, proti, 
Norvēģijā neviens neteica, ka 
Andersam Breivīkam ir bijušas 
visas Dieva dotas tiesības pirkt 
šaujamieroci, izmantot šaujam-
ieroci u.tml. Savukārt Amerikā 
viss ir citādi. Amerikā ir ļoti 
ba gāts un ļoti ietekmīgs lobijs, 
kuŗa vadība ir it kā nevalsts 
organizācija Nacionālā šaujam-
ie roču asociācija (National Rifle 
Association - NRA). Par to esmu 
jau rakstījis, kad tika sašauta un 
gandrīz nošauta ASV kongres-
mene Gabriela Gifordsa. Ar NRA 

un tās atbalstītāju dedzīgiem 
centieniem ir kļuvis gandrīz ne -
iespējami Amerikā pieņemt jeb-
kādu likumu, kas aizliegtu vai 
vismaz censtos samazināt šau-
jam  ieroču turēšanu privātīpa šu-
mā. Vēl vairāk, katru reizi, kad 
kāda pašvaldība cenšas kaut ko 
šai ziņā darīt, klāt ir NRA un tās 
advokāti, lai tiesas prāvā pateik-
tu, ka tā nedrīkst, tā  nedrīkst       
un vēlreiz nedrīkst! It īpaši Re -
publikāņu partija (lai gan Demo-
kratu partija arī šajā ziņā nav       
bez grēka) ir šo lobiju kabata,          
jo naudas tiem netrūkst un Ame-
rikā polītika bez naudas nav 
iedomājama.

Dažas dienas pēc notikuma 
ASV kinoteātrī kāds komentē -
tājs rakstīja, ka, domājot par 
ieroču atļaušanu vai aizliegšanu, 
ir pilnīgi skaidrs, ka patiesība 
atrodas kaut kur starp diviem 
poliem. Vienā polā ir doma, ka 
vajadzētu aizliegt pilnīgi visus 
šaujamieročus. Otrā polā - ka 
jebkuŗam cilvēkam ir tiesības 
jebkuŗā laikā un jebkuŗā vietā 
iegadāties jebkuŗu šaujamieroci, 
arī mašīnpistoli vai šauteni, kas 
spēj caururbt policista bruņu 
vesti. Kollēgam komentētājam       
ir taisnība tai ziņā, ka patiesība 
atrodas kaut kur starp šiem 
abiem poliem, vienīgi jāpiebilst, 
ka NRA un tās rokaspuiši ir ļoti, 
ļoti daudz tuvāk otrajam polam 
nekā viņu oponenti pirmajam 
polam. Ja pasaulē būtu aizliegti 
pilnīgi visi šaujamieroči, tad 
mūsu pašu Afanasijam Kuzmi-
nam nebūtu ko meklēt Olim pis-
kajās spēlēs. Var strīdēties par         
to, cik ļoti šaujamierocis ir vai 
nav vajadzīgs likuma sargiem, 
bet tas nu gan ir skaidrs, ka pa -
saulē netrūkst vietu (prātā nāk 
Londona), kur policisti daudz 
biežāk tiek galā bez šautenes, 
nekā tas tā ir Amerikā. Taču 
NRA tipa cilvēki nedomā par 
sportu vai likuma aizsardzību 
vien, viņi nudien ir pārliecināti, 

ka jebkuŗam amerikānim ir tie-
sības mājas turēt kaut vai veselu 
arsenālu ieroču, ja vien viņš  to 
vēlas. Jo, lūk, tā ir teikts Amerikas 
Konstitūcijā.

Konstitūcijas pants, uz kuŗu   
šie ļaudis rāda ar pirkstu, gan 
tika rakstīts 18. gadsimta bei -  
gās, kad, pirmkārt, dzīve ameri-
kāņiem bija krietni citāda, nekā 
tā ir patlaban, un, otrkārt, pats 
briesmīgākais ierocis bija liel-
gabals un ne jau katrs amerikā -
nis tādu varēja iegādāties lieto-
šanai savās mājās. Mūsdienās ir 
grūti iedomāties, kādēļ gan kā -
dam mājās būtu vajadzīga mili-
tāra lietojuma (un militārā spēka) 
šautene, nemaz nerunājot par 
mašīnpistoli vai lielgabalu (pie-
mēram, cilvēkam kinoteātrī bija 
pietiekami spēcīgs ierocis, lai 
caururbtu kinoteātŗa sienu un 
trāpītu kādam kaimiņzālē). Vēl 
jo grūtāk ir iedomāties, ka kāds, 
kuŗam smadzenēs turas vismaz 
kripatiņa veselā saprāta, varētu 
atbalstīt domu, ka sabiedrībai 
nav absolūti ne mazāko tiesību 
šādas „tiesības” ierobežot. Pro-
tams, kā  vienmēr apgalvo NRA 
demagogi, ne jau šautene noga-
lināja cilvēkus, kas neko citu ne -
gribēja kā vien noskatīties filmu 
par Betmenu. Šautene pati ne -
iekāpa automašīnā, šautene pati 
neaizbrauca uz kinoteātri, šau-
tene pati tur neiegāja iekšā. Taču, 
ja cilvēkam rokā būtu bijis nazis, 
tad bojā gājušo skaits būtu bijis 
daudz mazāks, un diez vai NRA 
demagogi grib teikt, ka tāpēc    
labi vien bija, ka viņam rokā        
bija šautene? Taču tieši pie kino-
teātrī notikušā noved viņu „pār-
liecība” - jebkuŗš cilvēks jebkuŗu 
šauteni jebkuŗā vietā un laikā.

Un, pēdīgi, ir vērts tomēr pa -
domāt arī par vidi, kuŗā mēs 
patlaban dzīvojam un kuŗā aug 
mūsu bērni. Tajā pašā Betmena 
filmā vardarbības ir pārpilnām. 
Atceros kādreiz lasījis, ka ik -

viens bērns pirms pilngadības 
sasniegšanas ir  televīzijā vien re -
dzējis slepkavības, kas skaitā 
mērījamas caurmērā ar četriem 
vai pat pieciem cipariem. Tas  
bija pētījums Amerikā, bet arī 
Latvijā netrūkst tāda paša veida 
filmu un raidījumu, un dator-
spēļu, un videospēļu, un visa 
pārejā, kas mūsdienās izklaidē 
jaunatni. Protams, 99 procentos 
gadījumu viss nebeidzas ar        
ska  tītāja vai spēlētāja secināju-
mu, ka viņam jārīkojas tāpat, un 
tomēr arī šis viens procents 
jāpatur prātā. Nav nekādu šaubu, 
ka asins šķīšana uz ekrāna no -
tru lina skatītāja smadzenes at -
tieksmē pret cilvēka dzīvību un 
nāvi. Nekas droši vien vairs nav 
ne glābjams, ne labojams, plaš -
sa ziņas līdekļi ir tādi, kādi tie ir, 
un mūsdienu sabiedrība ir tāda, 
kāda tā ir. 

Taču sirds tik un tā sāp. Sāp par 
tiem, kuŗiem tik bezjēdzīgi bija 
jāiet bojā, - tur bija arī puisis, kas 
nule atgriezies no dienesta Irakā, 
bija  bērni. Atliek vienīgi nopūs-
ties un kārtējo reizi jautāt: „Kā 
gan kaut kas tāds varēja notikt?” 
Bet patiesībā mēs labi zinām,      
kā tas varēja notikt. Cilvēks liku-
mīgi nopirka vairākas šautenes 
un kau dzēm patronu un sprāgst-
vielu. Atkārtoju – tas notika liku-
mīgi. Vai vēl būtu kādi jautā-
jumi? 

Kārlis Streips

Lasiet tīmeklī!
ASV latviešu 

laikraksta

mājaslapa 
www.laiks.us
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Kāds bija galvenais iemesls 
šīs vasaras sākumā ierasties 
Rīgā?

Lolita. Protams, lai dzirdētu 
un redzētu 3000 jauniešus Lat-
vijā dziedam dziesmu “Manā 
sirdī”, kas atlidoja uz Latviju ar 
100 jaunu latviešu balsīm no 
tālās Kalifornijas!

Šī gada janvārī diriģents Ro -
māns Vanags sakarā ar savu dar-
bu atlidoja no Latvijas uz Lo san  -
dželosu un atveda jauku ziņu:  
19. maijā 3000 dziedātāju liels 
Latvijas jauniešu koris Lielajā 
koŗu koncertā Saldus pilsētas 

svētkos pirmo reizi Latvijā dzie-
dās mūsu dziesmu “Manā sirdī” - 
ar skaistajiem Māras Zālītes vār-
diem, ko biju ar sajūsmu ietēr-
pusi mūzikā.

“Tev jālido! Tev jābūt tur klāt!” 
teica Romāns. “Atlido uz Rīgu! 
Uz Saldu tevi aizvizināsim!” Es 
atbildēju: “Jā, ļoti gribētos tur 
būt, tikai jāizgudro, kā to iz -
kārtot.”

Jau 2011. gada sākumā sazi-
nājos ar dzejnieci Māru Zālīti un 
lūdzu veltīt dzeju latviešu jau nie-
šiem, it sevišķi tiem, kuŗi tūlīt 
pēc Ziemsvētkiem salidos Div-
reizdivi nometnē, kas tika plā-
nota Malibu, Kalifornijā. Māra 
drīz vien atsūtīja dziesmas vār-
dus, un tie man ļoti patika.

Uzrakstīju melodiju, un tā 
radās mūsu dziesma “Manā 
sirdī”. Uz nometni sabrauca ap 
simt jauniešu no Ziemeļamerikas, 
vairāki arī no Latvijas.

Abas ar Māru Zālīti bijām mā -
cībspēku pulkā. Bija liels prieks,  
redzot, ar kādu sajūsmu mūsu 
dziesmu dzied visu dalībnieku 
koris. Likās, tā savija visus jau-
niešus vienā patriotiskā pulkā. 
Dziesma “Manā sirdī” tika ie -
ska ņota gan DVD, gan tvartā 
(kompaktdiskā). Divreizdivi no -
metnes galvenais organizētājs  
un vadītājs Aivars Osvalds šos 
ieskaņojumus aizsūtīja uz Lat -
viju un sazinājās ar diriģentu 
Mārtiņu Klišānu.

Par sirdīm, kur Latvijai drošākā vieta
Ar Lolitu Ritmani un Albertu Ritmani sarunājās Ligita Kovtuna

Tā kā koncerta datums Saldū 
bija nolikts 19. maijā, bija žēl,     
ka nevarēsim doties uz Latviju 
abi ar vīru. Maijs mums bija pār-
slogots ar darbiem. Nevarējām 
abi ar Marku vienlaikus būt pro-
jām no Losandželosas. Pavaicāju 
savam brālim Albertam, vai vi -
ņam būtu interese man pievie-
noties Viņš manu aicinājumu ar 
lielu prieku pieņēma. Lidojām   
uz Latviju.

19. jūnijā Romāns Vanags ar 
kundzi mūs abus aizvizināja uz 
Saldu, kur kopā ar Māru Zālīti 
un klausītāju pulku skatījāmies 

un klausījāmies, ar kādu sajūs -
mu mūsu dziesmu “Manā sirdī” 
dzied 3000 latviešu jaunieši.

“Manā sirdī” skāra gan dzie dā-
tāju, gan klausītāju sirdis. Biju 
laimīga, ka kopā ar Māru Zālīti 
bijām radījušas šo dāvanu Lat-
vijai un latviešiem.

Arī mūsu pārējās dienas no -
ritēja zem laimīgas zvaigznes: 
skaists laiks, jauki latvieši, skais -
tā Latvija! Viesošanās Latvijā  
bija samērā īsa. Deviņas notiku-
mu pārpilnas, jaukas dienas gan 
Rīgā, gan ārpus Rīgas, ceļojot     
pa Kurzemi, Zemgali, Lietuvas 
Kuršu jomu. Mūs savā automa-
šīnā izvadāja  mīļš mūsu ģime -
nes draugs Rolands Ivsiņš no 
Rū  jie nas. Studentu programmas 
ietvaros viņš savulaik Oregonā 
pavadīja vairāk nekā gadu, ie -
pazīstoties ar šo zemi, kā arī ie -
gūstot darba pieredzi. Sadrau-
dzējāmies.

Skaista bija diena, kad mūs pa 
Vidzemi vizināja Māra Zālīte ar 
vīru Jāni Ķuzuli.

 Ciemošanās laikā mēs Latvijā 
bijām apmetušies pie ļoti mī -
ļiem mūsu ģimenes draugiem 
Arnīšiem Mežaparkā - mana 
vectēva Alberta Meļķa mājā (ma -
nas mammas bērnības mājā). 
Priecājos, ka šajā īsajā laikā bija 
arī iespēja paciemoties ar mūsu 
māsīcām Māru un Baibu Rit ma-
nēm.

Tavi spilgtākie iespaidi?

Lolita. Pirms šīs reizes esmu 
ciemojusies Latvijā vairākkārt - 
diemžēl vienmēr tikai pašā 
vasaras vidū - pēc Jāņiem. Šoreiz 
laimējās: bija pavasaris. Rīgā vēl 
ritēja aktīva koncertu un teātŗu 
sezona. Katru vakaru devāmies 
vai nu uz kādu teātŗa izrādi, vai 
koncertu.

Pavasaris Latvijā ir neapraks-
tāmi skaists... zied ceriņi, un      
viss liekas tīrs un cerību pilns.     
Pa Vecrīgu staigā absolventi - ar 
ziediem rokās, nupat pabeiguši 
skolu, katrā koncertzālē kaut     
kas skan.

Šis bija tāds diezgan savda - 
bīgs ceļojums gan man, gan 
Albertam, jo mums bija arī 
iespēja satikties un parunāties ar 
mūsu tik ļoti iecienītiem mūzi-
ķiem, kuŗus pazīstam un cie -
nām jau ilgus gadus, galveno -
kārt kopš mūsu radītās dziesmu-
spēles “Tas vakars piektdienā” 
(mana mūzika, mana tēva Andŗa 
Ritmaņa teksts, manas māsas 
Bri gitas režija) 11 izrādēm 1990. 
gadā Latvijā. Toreiz mūs uzaici-
nāja un par mums rūpējās Kul-
tūras ministrija, ko vadīja Rai-
monds Pauls. Un nu bija jauka 
tikšanās ar mūsu iecienīto kom-
ponistu un viņa laipno kundzi 
Lanu. Raimonda Paula skaistās, 
patriotiskās dziesmas sākām 
dzie dāt jau ar 1971. gadu, kad 
mana māsa Brigita izveidoja 
jauniešu mūzikālo ansambli 
“Dzintars,” kas gandrīz 10 gadus 
koncertēja latviešu centros. Kul-
tūras ministrijas uzdevumā to -
reiz mūsu izrādes lieliski izkār-
toja komponists Zigmars Lie-
piņš. Nu ciemojāmies arī ar Zig-
maru, viņa sirsnīgo kundzi Mir-
dzu un viņu dēlu Jāni. Šogad 
Zig mars Liepiņš ir sācis svinēt 
savu 60 gadu jubileju. Mums bija 
iespēja noklausīties viņa kompo-
ziciju koncertu. Simfonisko or -
ķestri lietpratīgi vadīja Zigmara 
dēls Jānis, kas jau labu laiku ir 
bijis palīgs koŗa “Kamēr” diri-
ģen tam Mārim Sirmajam. Šo -

dien dzirdu, ka pēc 23 gadu 
darbības Māris Sirmais nodevis 
šī izcilā koŗa vadību Jāņa rokās. 

Biju ļoti laimīga, ka varēju        
tikties vēl ar citiem radošiem, 
jaukiem cilvēkiem, taču jādod 
iespēja arī manam mīļajam brā-
lim par to pastāstīt, jo abi ko pā 
izbaudījām šīs brīnišķīgās tik-
šanās.

Pirmoreiz Latviju tu apmek-
lēji, kad biji gluži maziņa, un 
kopš tiem laikiem tu glabā   

kādu smeldzīgu atmiņu, kas 
saistīta ar spēļu sunīti. Pats su -
nītis ar sašūtu vēderu tev esot 
mājās vēl šobaltdien...

Lolita. Jā, mans mazais “pie-
bāztais sunītis” – komūnisti viņu 
pārgrieza uz pusēm, meklē -            
jot kaut kādu kontrabandu!         
Man toreiz bija tikai kādi 10 
gadiņi. Vai tiešām tas bija jā -
dara?

(Turpinājums 14 lpp.)

Jānis Ķuzulis, Alberts Ritmanis, Māra Zālīte, Renārs Kaupers, Lolita Ritmane Mežaparkā 18. maijā 
(pie mūsu vectēva mājas...)

Māra Zālīte

MANĀ SIRDĪ
Pirmpublicējums*

Tā kā divdūjiņas gaisā manas ilgas skrien.
Pāri kalniem trejdeviņiem tās vairs neatgriezīsies.
Debess augsta, jūra dziļa, kur man savu mīlu likt?
Pāri kalniem drejdeviņiem nevaru es pāri tikt.

Aijā, līdaciņa zaļa projām ūdenszālēs slīd.
Tā nav līdaciņa zaļa, tā ir mana dvēselīt,
Migla, migla, rasa, rasa, zūd man tēva kumeliņš,
Dārgumi, ko dāvājusi mana balta māmuliņ.

Manā sirdī, bet lai tas ir noslēpums.
Manā sirdī, lai paliek tas tikai starp mums.
Manā sirdī ir Latvijai drošākā vieta.
Manā sirdī tai patvērums.

Divdūjiņas, kas tur skries,
Vienmēr zinās atgriezties.
Līdaciņa rāma tur ūdenszālēs līgosies.
Tumšā naktē kumeļš stalts,
Zaļā zālē sapnis balts.
Neraudi, ak, mīļo māt!
Viss ir sirdī saglabāts.

Tevi lūdzu, sargeņģeli,
Ņem zem spārna sirdi šo.
Kuŗā glabāju it visu,
Itin visu dārgāko.

Tevi lūdzu, sargeņģeli,
Gādā, lai man droša sirds!
Mani sapņi, mana mīla,
Mana Latvija tur ir.

Kopā esam, kopā būsim!
Mums ir visiem viena sirds.
Un pat kalni trejdeviņi
Nevarēs mūs šķirt.

Kopā esam, kopā būsim!
Mums ir visiem viena sirds.
Tevi lūdzam, sargeņģeli,
Lai tā mūžu mūžos ir!

Tumšā naktī sapnis balts,
Zaļā zālē kumeļš stalts,
Neraudi, ak, mīļo māt!
Viss ir sirdī saglabāts,
Manā sirdī saglabāts

Kopā esam, kopā būsim!
Mums ir visiem viena sirds!
Un pat kalni trejdeviņi
Nevarēs mus šķirt.

Kopā esam, kopā būsim!
Dzied ar mani, mīļo māt!
Viss ir sirdī saglabāts!

* Dziesmu “Manā sirdī” 2010. gada decembrī, ievadot 2011. 
gadu, dziedāja latviešu jaunieši Divreizdivi nometnē Mali -           
bu, Kalifornijā. Tā aizlidoja pāri jūrām ciemos uz Latviju!        
3000 latviešu jauniešu koris dziedāja “Manā sirdī” 2012. gada 
19. maijā Saldū, Latvijā
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Tā domāja nacionālkomūnists 
Ozoliņš  par grāmatu „Mazās 
pie zīmes”(1920), ko padomju 
cen zūra turēja specfondos ar 
aizlieguma vārdiem: „Grāmatas 
saturs buržuaziski nacionālis-
tisks, pauž šovinismu un satur 
pret padomju propagandu”( ko -
pija manā archīvā).

Diemžēl Skalbes Mūža rakstu 
sastādīšanā un izdošanā esmu 
iestrēdzis pie sestā sējuma, kuŗa 
datorsalikumā arī „Mazās piezī-
mes” stāv jau ceturto gadu. Un 
vēl jābūt sešiem sējumiem, lai iz -
pildītu Ozoliņa ieteikumu. Tāda 
ir krizes izpausme kompleksīvu 
darbu iespiešanā.

Ingrīda Burāne nekrologā par 
Latvijas Mākslas akadēmijas rek-
toru Valdi Dišleru saka: „Prāg-
matiķis ar romantiķa dvēseli. 
Komūnists [bija partijas organi-
zācijas sekretārs – I. B.], pēc 
pārliecības nacionālists” (Diena, 
2012. gada 5. janvārī).

Tādi Ozoliņi bijuši daudzi. Arī 
mūziķi Liepājā Valdis Vikmanis 
un Jānis Elsbergs, kas iestājušies 
vienīgajā partijā,  „lai paši būtu 
saim nieki savā skolā” (JG, 268:25).

Svarīga ir personas būtība un 
rīcība, nevis viņa formālā saistība 
ar kādu organizāciju.

4. Broņislava Martuževa 
1950. gadā, kad Kārlis Ozoliņš 

sāka veidot žurnālu Zvaigzne, 
dzejniece Broņislava Martuževa, 
dzīvodama pagrīdē tēva mājās 
Lubānas Lazdiņos, radīja, ar roku 
pārrakstīja un izsūtīja uztica-
miem lasītājiem Latvijas nacio-
nālo partizānu apvienības žur-

Par četrām personībām divos krājumos
268. un 269. Jaunajā Gaitā   

nālu Dzimtene. 
269. Jaunā Gaita, dzejniecei 

mū  žībā aizejot, viņai veltījusi           
Jā ņa Liepiņa sirsnīgi uzrakstī -   
tās at  miņas un izvilkumus no 
Laimas Līvenas vēstules Martu-
ževai grā matā „Ceļu krusti” 
(1990). Diem žēl lasītāji nevar 
saprast, kāpēc šī ir „vienīgā īstā” 
grāmata. Izlaists paskaidrojums 
par to, ka pēc so  da izciešanas 
1956. gadā Martu ževa nebija 
rehabilitēta, tāpēc savas pirmās 
grāmatas (1981, 1987) bija spiesta 
izdot ar radinieces Evas Mārtu -
žas vārdu. Un vēstules beigās 
„nozaudēts” Lai mas būtiskais no -
vēlējums: „Lai Dievs dod spēku 
un izturību    Tev piedzīvot mūsu 
daudzcietu šās zemes neatka rī-
bu!”

Notika tā, ka 1989. gada au -
gustā izlasīju „Ceļu krustu” pirmo 
variantu. Apgādam „Liesma”        
bija iesniegts manuskripts: „Alija 
Laz da (Broņislava Martuževa). 
Dienasgrāmata”. Redakcijas va   -
dī tāja Vija Jugāne ieteica grā -
matu izdot ar autores īsto vār -     
du, nevis ar segvārdu, un redak-
tore Laima Līvena to node va 
salikšanai jau novembrī. Abiem 
tekstiem bū  tisku atšķi rību nav.

Tūlīt sāku saraksti.
„Dienasgrāmatā” pie dzejoļa 

„Kādēļ skumjas tavās acīs šova-
kar, mans draugs…” bija rakstīts: 
Jānim Klucim. „Ceļu krustos” ad -
 resāta nav. Manos vidusskolas 
gados (1947-1951) šī bija vis mī-
ļākā saviesību dziesma. Jautāju 
par  dzejoļa rašanos, un Martu-
ževa 1990. gada Zvaigznes dienā 
rakstīja: „Jānis Klucis bija meža-
brālis: nebija paklausījis iesau-

kumam padomju armijā. Divus 
gadus māte slēpusi mājās, tad 
iestādes sākušas pratināt piede-
rīgos un kratīt mājas. Lai necies tu 
jaunākās māsas un brālis, iebē-
dzis mežā. Nav jābrīnās, ka vi -
ņam bija skumjas acis, kad grupa 
ieklīda mūsu mājās pēc kā  das 
izvajāšanas, kuŗā daži biedri bija 
krituši.

Toreiz mums, „jautrajām blu-
sām uz grūstošās laika lavīnas”, 
Remarka vārdiem runājot, vaja-
dzēja prāvu dūšu, lai izturētu. 
Vislabāk palīdz dziesma, un es      
to sacerēju. Jā, arī melodiju, ne 
tikai tekstu. Tie, kas pirmie viņu 
iemācījās un sāka dziedāt, kri -
tuši līdz pēdējam vīram, baidos, 
ka tagad jau arī Jānis Klucis. Bet 
dziesma, kā par brīnumu, dzīvo. 
To pārņēmis godavīrs Roze- 
š trauchs (diemžēl ar krietni vien 
„sadziedātu”, tautas mutē pār vei-
dojušos melodiju) un devis tai 
„otro elpu” tagad jau no skatu-
vēm.”

Vēl 1991. gada 13. martā Ma -
donas Sociālās nodrošināšanas 
nodaļa sūtīja lūgumu man uz 
Rakstnieku savienību, lai palī -
dzu Martuževai saņemt rehabi -  
li tācijas dokumentu. Gribu citēt 
Dārziņos 1991. gada 17. oktobrī 
rakstīto vēstuli – tieši problēmas 
dēļ:  „Jūsu sagādātie rehabilitā-
cijas dokumenti skaŗ Magda -  
lēnu [B. māsu – I.B.] krietni 
vairāk nekā mani, jo es jau esmu 
„putniņš zara galiņā”, bez nevie-
nas darba stāža dienas, tālab 
neatkarīga, bet viņa, nu jau des-
mit mēnešus pie gultas piesais-
tīta, tagad, pateicoties tiem tālo 
ziemeļu gadiem un papīriem,      
kas to apliecina, ir dabūjusi pilnu 

darba stāžu un tiesības uz visu    
to, kas pienākas represētajiem        
un pensionāriem. Nav vairs jā -
turas kā pret krusu tikai ar sa -      
vu pašcieņu vien. Dīvaini, bet ir 
nozīme tam, ka esi atzīts par 
nevainojamu, lai gan fakti paliek, 
kādi bijuši, un, ja padomā, - kas 
gan mēs būtu, kā būtu varējuši 
cits citam acīs paskatīties, ja        
būtu bijuši uzskatāmi par ne  vai-
nojamiem pilsoņiem toreizē jās 
varas acīs!? Pasaule ir ačgārna  
un, jo tālāk dzīvojam, jo ačgār-
nāka šķiet. Raug, - ir jau pacē-
lušās balsis pret to tiesāto re -
habilitāciju, kuŗiem „pie rokām 
lipušas asinis”. It kā pretošanās 

kustības dalībniekiem nebūtu 
tiesību lietot ieroci. It kā tiesī -     
bas to lietot būtu tikai „istre bi-
ķelim” un čekistam, kas līda me -
žā pretošanās kustību vajāt. It       
kā no to rokām nebūtu krituši 
tūkstoši! Bet tiem, lūk, paslu -
dina piedošanu, sak, kas bijis, 
bijis! Viņi nav jāapzina, un viņu 
no  ziegumi nav jāizmeklē. Lai 
tiktu pie vārda humānisms!       
Vien pu sīgs. Jo nacionāli domā-
jošie hu  mānismu nav pelnījuši. 
Dī  vaina pasaule. Vaimanā, ka 
iece ļotāji mūs iznīcināšot. Gan 
jau paši to paveiksim,”

B. Martuževa – spoža dzejniece 
un tikpat spoža publiciste.

(Nobeigums)

ATDZIMŠANA
 

Kad dzīvošu otru reizi,
es būšu
šķemba akmens Daugavā, Rīgai vidū -
gan tik akmens, bet ilgu mūžu un tur.
Elpos man tuvu
krastmala, debess un torņi mani,
un kā maza sirds balta
es skaitīšu Rīgas dienas,
Rīgas vasaras, Rīgas ziemas.
 
Es gaidu - es būšu
šķemba akmens Daugavā, Rīgai vidū.

Dace Micāne Zālīte

Labi pazīstams ir bēdīgais 
anekdots par ēzelīti, kas stāvējis 
starp divām siena kaudzēm, bet, 
nevarēdams izšķiŗties, no kuŗas 
ēst, nomiris badā. Savā ziņā 
līdzīgs liktenis kā muļķa ēzelītim 
ir bijis mūsu gudrajam valsts-
vīram, vienam no neatkarīgās 
Latvijas pamatu licējiem Zig frī-
dam Annai Meierovicam. Šķī -
ries no sievas un savu bērnu 
mātes Annas, viņš apprec mīļoto 
Kristīni Bakmani, tomēr visus 
sakarus ar Annu un bērniem 
nepārtrauc. Pēc ciemošanās pie 
viņiem lauku mājās Tukuma 

Spēja raisīt interesi
Tālivaldis Margēvičs, Zigfrīda Annas Meierovica sadalītā mīlestība, apgāds Jumava, 96 lpp.

apkaimē Meierovics zaudē dzī-
vību auto avarijā, bet Kristīne 
dažas nedēļas pēc viņa bērēm 
izdara pašnāvību. Divu sievu   
vīrs zaudē abas sievas, bet sie -  
vas – savu vienīgo vīru. Nebūtu 
tas viss tik traģiski un nebūtu 
Meierovicam tik sabiedrībai no -
zīmīgu nopelnu, varētu runāt     
par ziepju operu. 

Tālivalža Margēviča it kā luga 
Zigfrīda Annas Meierovica sa -
dalītā mīlestība ir „Jumavas” 
apgāda jau trešā Meierovica 
tematikai veltītā grāmata piecu 
gadu laikā. Mūsu laikraksta    
2007. gada 24. – 30. novembŗa 
numurā vēstīju par Jāņa Ūdŗa 
darbu Zigfrīda Meierovica trīs 
Annas, bet 2008. gada 23. – 29. 
februāŗa numurā - par Richarda 
Treija Zigfrīds Meierovics. Vai 
būtu palicis vēl kas sakāms, kas 
šajās abās grāmatās nav pa -
teikts?

Negribēdams pieteikt konku-
renci Treija vairāk vai mazāk 
akadēmiskajai Meierovica bio-
grafijai vai Ūdŗa vairāk vai ma -
zāk uz romāna pusi tiecošamies 
darbam, filmu režisors Margē-
vičs savu sakāmo ietērpis it kā 
trīs cēlienu lugas apģērbā. Ja sa -
turā nekā īpaši jauna vairs nav 
atlicis ko ietilpināt, lai svaigumu 
ienes forma!

Iekausēt Meierovica dzīves-
stāstu lugas veidolā autoram 
tomēr nav nācies viegli. Četri 
desmiti darbojošos personu pa -
dara tādas lugas parādīšanu 
skatuvē  stipri problēmatisku. 
Autoram vairāk rūpējis chrono-
loģiskā secībā attēlot gan doku-
mentētus un tāpēc faktuālus,        
gan iztēlē radušos, tomēr pati-
camus notikumus sava varoņa 
mūža pēdējos divos gadu des-
mitos, bet maz viņš domājis par 
drāmatiskas spriedzes veido -
šanu. Daudzviet teksta nolūks 
liekas būt skatītāja vai lasītāja 
informēšana un grūti iedomā-
ties, ka tieši tādi vārdi reiz varētu 
būt tikuši lietoti reālajā dzīvē. 
Piemēram, Meierovics 1909. ga -
dā elitāras Rīgas sabiedrības tik-
šanās reizē skaidro Viļa Olava 
dzīvesbiedrei, kāda izcelsme bi -
jusi telpā redzamajai puķu jūrai, 
šādiem vārdiem: „Tas viss no 
uzņēmēja Augusta Dombrovska, 
jūsu cienītāja un apbrīnotāja!” 
(17. lpp.) Vai tad attiecīgajā sa -
biedrībā kāds varēja nezināt, ar 
ko nodarbojas filantrops Dom -
b rovskis un kāds ir viņa priekš-
vārds? Mūsdienās taču arī visi 
runā tikai par Dombrovski, mūs-
dienējo Dombrovski, tuvāk par 
Ministru prezidentu Valdi ap -
zīmējot tikai tad, ja viņš jāatšķiŗ 

no Reformu partijas polītiķa 
Vjačeslava Dombrovska vai ja 
sarunas biedrs ir galīgs tālum-
nieks vai ārzemnieks.

Ka dialoga formā viss svarī-
gākais par Zigfrīdu Annu Meie-
ro vicu nemaz nav izstāstāms, 
rāda bieži itin pagaŗie prozas 
iestarpinājumi starp ainām. Ak -
tieŗu vēršanās pie skatītājiem       
ar tiešu uzrunu pazīstama jau 
kopš teātŗa pirmsākumiem, un 
tādu no jauna ieviesa Brechts ar 
savu t. s. episko teātri, tomēr 
kopumā šāds gājiens mūsdienu 
teātŗmīļiem laikam gan liekas 
pārāk vienkāršs.  Īsas „starpuz-
runas” vēl izrādē varētu teikt 
kāds redzams pieteicējs vai kā -   
da balss iz skaņu pastiprinātāja, 
bet režisoram tik gaŗas, kādas ir 
Margēvičam, nāktos brangi ap -
cirpt, lai vēl vairāk neciestu jau   
tā nelielā, nestiprā lugas dinami-
ka.

Ar ko tad Meierovics īsti dalās 
savā lugas virsrakstā nosauktajā 
sadalītajā mīlestībā? Pirmā div-
saruna ar Kristīni viņam ir otrā 
cēliena ceturtajā ainā, kad luga 
un grāmata jau pāri pusei, bet 
Annu ieraugām tikai trešā cē -
liena sestajā ainā Meierovica 
bērēs, kur autors viņai neieliek 
mutē nevienu pašu vārdu. Tā -
livalža Margēviča „izpildījums” 

izskatās citāds, nekā būtu varē-
jusi būt viņa iecere: mīlestības 
divdalījuma vietā starp divām 
sievietēm, Annu un Kristīni, drī-
zāk iznācis divdalījums starp 
mīlestību uz Latviju (īpaši pir-
majā pusē) un mīlestību uz Kris-
tīni (īpaši otrā pusē). 

Vienā piesēdējienā viegli iz -
lasāmās grāmatiņas galvenā vēr-
tība ir tās spēja gados jaunākos 
lasītājos vai Latvijas vēstures 
pētīšanas iesācējos par savu ti -
tulvaroni  raisīt interesi. Te liela 
loma bagātīgam ietilpināto foto-
attēlu klāstam. Daži pieraksti        
pie attēliem papildina skatīju -   
mu uz Meierovicu, kādu sniedz 
luga. Luga neko neliecina par 
Meie rovica attieksmi pret sie vie-
šu dzimumu vispār, tas ir – ārpus 
Kristīnes un Annas, bet viens 
pieraksts informē, ka „Zigfrīds 
patika sievietēm”, bet cits foto 
rāda, kā „sieviešu mīlulis Meiero-
vics arī pats labprāt paflirtē ar 
kādu pievilcīgu dāmu”. Ja pēc 
Zigfrīda Annas Meierovica sa -
dalītās mīlestības izlasīšanas 
lasītājs ķersies arī pie daudz 
dziļākajiem un pamatīgākajiem 
Ūdŗa un Treija darbiem, tad Tā -
livalža Margēviča grāmatiņa 
nebūs velti sarakstīta un izdota.

Eduards Silkalns   
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Latvijas korim Kamēr... jauni 
starptautiski panākumi

Ar spožiem panākumiem no 
25. Starptautiskā B.Bartoka koŗu 
konkursa Debrecenā, Ungārijā, 
atgriezušies koŗa „Kamēr...” dzie-
dātāji jaunā mākslinieciskā va -
dītāja diriģenta Jāņa Liepiņa va -
dībā. Konkursā iegūtas divas pir-
mās vietas un Grand Prix. Koris 
dziedājis divās katēgorijās – jauk-
to koŗu un kamerkoŗu kon ku-
rencē. Saņemta augstākā atzi -
nība – ceļazīme uz Eiropas Grand 
Prix konkursu nākamgad Itali -    
jas pilsētā Areco.

Koris Kamēr... dibināts 1990. 
gadā, līdz šā gada jūlija sāku -
mam tā mākslinieciskais vadī -
tājs bija diriģents Māris Sirmais. 
Jānis Lie piņš, kas tagad kļuvis  
par mākslineicisko vadītāju un 
galveno diriģentu, ar kori strādā-
jis jau kopš 2006. gada, veikdams 
otrā diriģenta pienākumus.

***
Gadām Gaismas pils 

pabeigšanu! 
Jūlija pēdējā pirmdienā Rīgas 

iedzīvotājiem bija iespēja vērot 
ne  parastu akciju. Vesels simts ri -
teņbraucēju veica goda apli ap 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
jaunceltni, kas tautā saukta par 

Gaismas pili. Velobraucienu „Par 
bibliotēkām” ierosinājuši Somijas 
kollēgas. Braucēji bija daudzu 
pasaules valstu bibliotēkāri, kas 
braucienā cauri Baltijas valstīm 
devušies no Lietuvas cauri Lat-
vijai uz Igauniju, lai dalītos pie-
redzē, apspriestu profesionālās 
problēmas un populārizētu eko-
loģisku dzīves veidu. Pēc šī goda 
apļa riteņbraucēji devās pāri til-
tam uz Daugavas labo krastu,  
kur tos Rātslaukumā uzrunāja 

KULTŪRAS NOTIKUMU MOZAĪKA
Latvijas kultūras ministre un 
Rīgas domes pārstāvji.  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas  
jaunās ēkas pabeigšanas termiņš 
jau vairākkārt pārcelts, tāpēc 
goda aplis ap būvlaukumu nozī-
mēja arī visas pasaules bibliotē -
ku lietpratēju solidārizēšanos ar 
mūsu speciālistiem, kas jau ilgus 
gadus dzīvo ar gaidām un cerī-
bām pēc iespējas drīzāk uzsākt 
darbu jaunajā Gunāra Birkerta 
projektētajā ēkā.

***
Teātŗos sākas 

jaunais darba cēliens
Pēc vasaras atvaļinājuma dažos 

teātŗos jau ir sācies jauns darba 
posms. Jūlija pēdējā nedēļā kopā 
sanāca Valmieras teātŗa saime, lai 
sāktu savu 90. sezonu. Pašas ju -
bilejas svinības gan plānotas ti -
kai nākamā gada rudenī, jaunās 
teātŗa sezonas galvenais noti-
kums paredzēts martā, kad no -
tiks Starptautiskais Rūdolfa Blau-
maņa teātŗa festivāls. 2013. gads 
ir latviešu drāmas klasiķa 150 ga -
du jubilejas gads, un nu jau tra-
dicionālais Blaumaņa izrāžu fes-
tivāls Valmierā, cerams, izvērtī-
sies par šīs gadskārtas kulmi-
nāciju.

Ar jaunāko izrāžu virkni Val-
mieras teātris jau augusta otrā 
pusē viesosies Rīgā, uz Dailes 
teātŗa skatuvēm. 

Darbu sācis arī Latvijas Leļļu 

teātris un Liepājas teātŗa saime, 
kas ar savām izrādēm jau augustā 
iepazīstinās Rīgas skatītājus.

Tikām Kultūras ministrija pub-
li cējusi skaitļus, kas raksturo Lat-
vijas teātŗu darbību visa 2011. 
gada laikā. Šajā ziņojumā teikts, 
ka pagājušā gada laikā mūsu 
teātŗu izrādes apmeklējuši 
748 915 skatītāji. Visvairāk ap -
meklētāju šai posmā bijis Nacio-
nālajam teātrim – 204 500, sa -
vukārt gada laikā visvairāk izrā -       
žu – 589 – Leļļu teātrim.

Latvijas Radio koris 
Zalcburgas festivālā

Jau 5. augustā mūsu Radio koris 
piedalīsies Zalcburgas (Austrija) 
festivālā, koncertējot kopā ar ie -
vērojamo komponistu un obojis-
tu Heincu Hollingeru. Kopā ar 
Ensamble Contrechamps un flau-
tistu Fēliksu Rengli ( Felix Reng-
gle) tiks atskaņots Hollingera 
„Skar danelli cikls” jauktajma ko -
rim, flautai un kamerorķestrim. 
Šī divarpus studas gaŗā skaņdar -
ba fragmentus koris komponista 
vadībā jau ir atskaņojis Rīgā, nu 

gaidāms pilna apjoma priekšne-
sums. 

Pirms došanās uz Zalcburgu 
ko  ris Sigvarda Kļavas vadībā pa -
guvis piedalīties arī festivālā Eu -
ropa Cantat Italijas pilsētā Turīnā, 
kur sniedza paraugdemonstrē ju-
mus.

Šovasar Zalcburgas festvālā 
pie  dalās arī citi Latvijas pārstāvji. 
Vairākos koncertos dziedās me -
cosoprāniste Elīna Garanča, bet 
teātŗa režisors Alvis Hermanis 
iestudē B. A. Cimmermaņa operu 
„ Zaldāti”.

20. jūlija vakarā Starptautisko 
latviešu jauno mūziķu meistar-
kursu rīkotāji un dalībnieki no 
Siguldas devās uz Mazo Mežot-
nes pili, kur mūzikas draugus 
pul cēja Pēteŗa Vaska fonds un 
pils saimnieki - Regīna un An- 
d ris Deičmaņi un, protams, arī 
meistarkursu galvenā persona, 
rīkotāja un dvēsele Dace Ape-
rāne. Daces „Vasaras balādes” 
pirmatskaņojums bija šā mūzi-
kā lā notikuma galvenais ak -
cents. Skaņdarbs altam un kla-
vierēm ir P. Vaska fonda šā gada 
pasūtinājums, komponiste to 
vel tījusi abām atskaņotājmāks li-
niecēm – vijolniecei Andrai Dār-
ziņai un pianistei Laumai Skri-
dei. Abas talantīgās mākslinieces 
mīt Vācijā, Laumas saknes ir 
Latvijā, bet Andras – Austrālijā. 
Abas ir ievērojamas un pieprasī-
tas mūziķes. Andra ir profesore 
Štutgartes mūzikas augstskolā, 
aktīva orķestŗu mūziķe un solis-
te. Lauma savukārt saņēmusi no -

„Vasaras balāde” Mazajā Mežotnes pilī
zīmīgo ECHO Classic balvu un 
Bēthovena gredzenu. 

Par D. Aperānes jaundarbu 
laik raksta Diena mūzikas ap -
skatniece Inese Lūsiņa raksta:

„Savā „Vasaras balādē” viņa jo -
projām ir uzticīga mūzikas valo-
das vienkāršībai, savai liriķes un 
sapņotājas dabai un latviskajai 
intonācijai, ieaužot partitūrā re -
miniscences par jaunībā Kana-
das līdzenumos dzirdētajām lī -
gotņu melodijām (..). Skaists un 
harmonisks darbs, kas necenšas 
lauzties pašmērķīga novatorisma 
durvīs.”

Drīzumā Mazajā Mežotnes  
pilī skanēšot arī otrs P. Vaska 
fonda pasūtinājuma darbs – jau-
nās kom ponistes Santas Ratnie-
ces skaņdarbs klarnetei, vijolei 
un klavierēm „Mirdzums”. Šī 
jaunā darba iestudēšanu uzņē-
mies RARO Trio, kas Ratnieces 
opusu spēlēs šādā sastāvā – klar-
netists Reto Bjēri, vijolniece 
Alina Pogostkina un pianiste 

Diāna Ketlere. Opuss pasaules 
pirmatskaņojumu piedzīvos 
Mont rē festivālā Šveicē, bet 
Latvijas klausītāji skaņdarbu 
varēs dzirdēt „Rudens kamer-

mū zikas festivāla” koncertā Ma -
zajā ģildē 2012. gada 26. sep-
tembrī. 

Pēteŗa Vaska fonds 2012. gadā 
izsludināja klavieŗmūzikas mi -

nia tūru konkursu Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas stu-
dentiem. Konkursa mērķis bija 
mudināt jaunos komponistus, 
patlaban vēl studentus, rakstīt 
jaundarbus – miniatūras kla vie-
rēm. Par labākajiem tika atzīti 
jauno komponistu Lindas Lei-
manes, Lauras Gustovskas, Os  ka-
ra Herliņa un Platona Buravicka 
jaundarbi. Konkursa uzvarētāju 
skaņdarbi tiks iekļauti ”Rudens 
kamermūzikas festivāla” koncer-
tos šā gada rudenī.

Aicinām ikvienu veikt ziedoju-
mu Pēteŗa Vaska fondam. Arī 
kon certa apmeklētāja nopirktā 
biļete ir personisks ziedojums 
Pēteŗa Vaska fondam.

Nodibinājums „Pēteŗa Vaska 
fonds”

Reģ. nr. 40008178138
AS „DNB banka”
LVL konts:
LV37RIKO0002013234730
Kods: RIKOLV2X
      

Valmieras teātŗa saime, 90. sezonu iesākot

Radio koris pārstāv Latvijas mūziķus Zalcburgas festivālā

Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā vēl daudz darāmā

No kreisās: Pēteris Vasks, Dace Aperāne, Lauma Skride un Andra 
Dārziņa
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Par sirdīm, kur Latvijai drošākā vieta
Ar Lolitu Ritmani un Albertu Ritmani sarunājās Ligita Kovtuna

(Turpināts no 11. lpp.)

Kāda, tavuprāt, ir tā formula, 
pēc kuŗas tētis un mamma jū -
sos visos iestādījuši latviskumu, 
kas kuplo vēl joprojām un kas 
tev liek atrast laiku, lai piedalī-
tos vai katros latviešu Dziesmu 
svētkos?

Lolita. Mani vecāki uzauga 
Lat vijas ziedu laikā. Viņos dabis-
ki uzplauka patriotisms un mī -
lestība pret savu tautu un savu 
zemi. Šo dārgumu viņi nesa sev 
līdzi pat vistumšākos laikos, jau 
tad, kad Latvija bija jāatstāj kaŗa 
laikā, kā arī tālākajā, normālākā 
dzīvē Amerikā. Mēs tikām au -
dzi nāti mīlestības, latvietības un 
mūzikas pilnā atmosfairā. Es ne -
jutu, ka būtu bijusi kāda īpaša 
„piestrādāšana”, lai mēs turpinātu 
latviešu tradicijas un lai mājās 
runātu latviski. To mēs tāpat  
vien darījām. Bez šaubām, tagad 
zinu, ka tētis un mamma tomēr 
ļoti „piestrādājuši,” lai ne tikai 
mums būtu iespēja saglabāt savu 
latvietību, bet arī mūsu bērniem. 
Manu vecāku paaudze būvēja 
latviešu centrus, rīkoja Dziesmu 
svētkus, protestēja pret komū-
nistu okupāciju... Visi dziedājām 
koŗos, dejojām tautasdejas. Mēs 
piedalījāmies sabiedriskos sarī-
kojumos, un manas paaudzes 
lat vieši arī sāka darboties vado-
šās lomās latviešu sabiedrībā. 
Diemžēl ar katru nākamo pa -
audzi, dzīvojot tālu no mūsu 
Tēvzemes, šīs aktīvitātes kļūst 
arvien grūtāk īstenojamas...

Nav nevienas dienas, kad es 
nepateicos Dieviņam par savu 
ģimeni. Cilvēkiem, no malas ska-
toties, dažreiz liekas “drusciņ par 
daudz”, ka Ritmaņu dzimta tik 
ļoti turas kopā. Tā mums patīk! 
Ar katru paaudzi mūsu lielā 
dzimta kļūst arvien lielāka, un 
no paaudzes uz paaudzi tiek      
dots tālāk šis mantojums - līdz ar 
to arī dziļa mīlestība pret mūsu 
Latviju, kā arī dziļa cieņa un 
mīlestība pret mūsu patvēruma 
zemi Ameriku. Cenšamies uzti-
cīgi dzīvot “abās pasaulēs”, cik 
vien tas iespējams.

Ko novēli latviešiem - Latvijā 
un citur pasaulē?

Lolita. Novēlu Latvijai un lat-
viešiem gaišus un saulainus nā -

kamos gadus!
Tavi spilgtākie iespaidi pēc 

Latvijas apciemojuma?
Alberts. Grūti iedomāties     

kaut ko skaistāku nekā kopā ar 
Lolitu pavadītās deviņas dienas 
Latvijā! Tajās bija daudz jauku 
notikumu un tikšanos. Latvija       
ir tik skaista un mūsu tuvākie 
cilvēki sirsnīgi un viesmīlīgi. Par 
mūsu ģimeni Lolita jau ir tik 
daudz pastāstījusi, ka varu teik-
tajam tikai piekrist.

Apsveicu par jaunās LR pa -
ses saņemšanu! Manīju, ka tas 
tev bija nozīmīgs notikums...

Alberts. Jau ilgus gadu esmu 
lepojies, ka līdz ar ASV pavalst-
niecību esmu ieguvis arī Lat - 
vijas pavalstniecību. 

Manas darbavietas (Kraft com-
pany) žurnālā par to reiz bija 
publicēts diezgan liels raksts. Ta -
ču es pats uz sevi dusmojos, ka 
līdz šim neesmu izņēmis Latvijas 
pasi. It sevišķi to sev pārmetu  
ne  sen, jo bez Latvijas pases ne -
varēju balsot referendumā par 
latviešu valodu!

Ko tagad dari, ar ko pelni 
“mai zīti”? Ar ko aizraujies no 
darba brīvajā laikā?

Alberts. Trīsdesmit gadus strā-
dāju Kraft fabrikā par iepirku -
mu daļas vadītāju. Priecājos, ka 
maniem draugiem garšo mūsu 

firmas ražojumi. Arī mūsu ģi -
menei. Mans tētis ir sevišķi iecie-
nījis mūsu firmas cepumiņus 
(Ritz crackers).

Tā nu ilgus gadus man ir bijis 
daudz ko darīt, bet laika vienmēr 
bija par maz. Šodien man laika  
ir vairāk. Darbu jau netrūkst, ta -
ču nav ar tiem jāsteidzas. Laiku 
varu izmantot, kā pašam tīk, - 
varu ceļot, apkopt savu māju      
vai pat atpūsties no nekā neda-
rīšanas...

Vai jūties tikpat mūzikāls kā 
tavas māsas? Vai varbūt tev ir 
dzejnieka talants - kā tavam 

tētim? Vai varbūt jūties, ka esi 
kaut ko īpašu mantojis no 
mam mas Magitas?

 Alberts. Agrās jaunības gados 
spēlēju ģimnazijas orķestrī kon-
t rabasu, dažus gadus dziedāju arī 
Portlandes jauniešu ansamblī 
„Dzintars”, kas bija, kā toreiz tei-
cām, liels fans!, taču pamazām 
kļuvu “normālais" Ritmanis, tā -
pat kā mana mīļā mamma Ma -
gita. Mēs manu māsu un mana 
tēta mūzikāliem tempiem ne -
spējām turēt līdzi. Dziedājām un 
dzīvojām gan visam līdzi, taču  
uz skatuves nekāpām. Nav ne -
maz slikti būt klausītāju pulkā   
un noskatīties un noklausīties, 
kā citi dzied un darbojas.

Kā tev patika Latvija šovasar? 

Kas mainījies kopš tava pirmā 
tēvzemes apmeklējuma?

Alberts. Patika ĻOTI! Latvija 
vienmēr ir bijusi skaista, taču 
šoreiz tā man likās vēl skaistāka. 
Arī cilvēki brīvi, daudz laipnāki 
un ļoti viesmīlīgi. 

Lolita jau pastāstīja par jau-
kajām tikšanās reizēm. Labprāt 
turpināšu. Man ļoti patīk klau-
sīties mūziku. Daudz klausos 
latviešu populāro mūziku, gan 
tvartos, gan tīmeklī. Viena no 
manām mīļākajām dziesmām ir 
Renāra Kaupera “Mana dziesma”. 
Bija liels prieks un pārsteigums, 
ka satikām Renāru Mežaparkā - 
mājā, kas piederējusi manas 
mammas ģimenei. Lai arī Lat -
vijā slavens, Renārs bija ļoti 
sirsnīgs un jauks, ne mazākās 
iedomības!

Man ļoti iepatikās Lauŗa Rei-
nika spraigā dziesma “Es skrie-
nu”, ko varēju mājās noklausīties 
vairākās valodās. Tik populārais 
dziedonis un komponists kopā 
ar Gunāru Raču (daudzu R. Pau-
la dziesmu vārdu autoru) mūs 
abus ar Lolitu pārsteidza un uz -
veda Rīgas galerijas pašā augšā, 
kur no restorāna skatījām skais -
to Rīgu no putna lidojuma un 
nogaršojām Latvijas gardos pa -
dzērienus.

Mūs Mežaparkā apciemoja arī 
Ieva Akurātere ar savu jauko 
māti Līviju. Jau sākot ar Latvijas 
Atmodas laikiem, esam klausī-
jušies Ievas dziedāto “Manai tau-
tai” („Palīdzi, Dievs!”), kam mū -
ziku komponēja mana māsa Bri-
gita 1976. gadā. Vārdus rakstīja 
mans tētis. Vēl tagad stāv acu 
priekšā, kā 1988. gadā skatījā-
mies un klausījāmies, kad Ieva  
šo dziesmu dziedāja milzu kon-
certā Liepājā. Tas bija varonīgi 
un ļoti aizkustinoši. ES BIJU 
LEPNS! Jo toreiz Latvijā vēl val-
dīja komūnisti, taču Latvijas 
Atmoda jau bija sākusies un 
“Manai tautai” kļuva par Latvijas 
Atmodas neoficiālo himnu un 
Latvijas Likteņdziesmu. Ievai ir 
ne tikai skaista balss, viņa pati ir 
silts, sirsnīgs cilvēks.

Ilgus gadus nebiju saticis Ilzi 
Jurkāni (dz. Auzere),  ar kuŗu un 
citiem latviešu jauniešiem kopā 

pavadījām skaistas 12 dienas 
pirmajā ASV Rietumkrasta Div-
reizdivi nometnē Kolumbijas 
upes krastā, netālu no Portlan-
des. Ilze jau ilgus gadu dzīvo 
Latvijā. Ir gluži neticami, ko 2x2 
nometnes mums devušas, jo jau 
ar pirmajām minūtēm jutāmies 
tā, it kā pirms tam tikai nesen 
būtu bijuši kopā latviešu jauniešu 
bariņā. Pirms Z. Liepiņa “Parīzes 
Dievmātes katedrāles” izrādes 
sēdējām Latvijas Nacionālā teāt-
ŗa kafejnīcā, un mums bija tik 
daudz ko atcerēties un pārrunāt. 
Ilze mani pārsteidza ar elegantu 
dāvanu: savu autobiografisko pa -
vārgrāmatu „Dzīves garša”. Tajā 
pārstaigātas Ilzes dzīves gaitas. 
Grāmatā ievietotas arī ģimenes 
un pazīstamu cilvēku, daudzu 
zemju un ēdienu skaistas foto-
grafijas un jauki apraksti par 
vals tīm un cilvēkiem, ko Ilze ap -
ceļojusi, līdzi atvedot daudzas     
šo zemju ēdienu receptes, - 320 
ēdienu receptes no 55 valstīm!

Bija liels prieks vērot Juri 
Sējānu, kad viņš ar palīgiem 
Saldū ieskaņoja lielā jauniešu 
koŗa dziedāto Māras Zālītes un 
Lolitas dziesmu “Manā sirdī”.

Mūsu apmešanās manas mam-
miņas Magitas ģimenes mājā 
Mežaparkā bija ļoti jauka. Par 
mums ar lielu mīlestību rūpējās 
tagadējie mājas īpašnieki Ieviņa 
un Modris Arnīši, kuŗi ilgus 
gadus rūpējās arī par Magitas ve -
cākiem. Magitas tēvs Alberts 
Meļķis ar Magitas un viņas brāļu 
Valdemāra un Zigurda piekri-
šanu šo Meļķu ģimenes māju jau 
komūnistu okupācijas laikā at -
dāvināja savam krustdēlam 
Ļoņam Jirgenam, Ieviņas tēvam.

Man ilgi nav bijusi tik laba 
gulēšana kā mana vectēva mājā. 
Brīnumainā kārtā, pat rītos ce -
ļoties, nesāpēja mugura...

Varu tikai teikt, ka ir liels prieks 
būt skaistajā Latvijā un satikt tik 
daudz talantīgu, spējīgu, drau-
dzīgu latviešu. 

Ko novēli Latvijai un lat vie-
šiem visā pasaulē?

Alberts. Mēs uzvarējām! Mūsu 
Tēvzeme - Latvija ir atkal brīva, 
neatkarīga! Lai tā paliktu brīva 
mūžu mūžos! Stāvēsim par to!

Alberts, Lolita, Mirdza, Zigmars, Jānis. Ciemos pie draugiem - 
pēc Zigmara “Parīzes Dievmātes katedrāles”

Visu vasaru kopš 31. maija 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas mūzejā skatāmas Li -
dijas Dombrovskas-Larsenas 
gleznas. Tās atceļojušas no Aus-
t rālijas un kā mākslinieces dāvi-
nājums  iekļausies mūzeja māks-
las darbu kollekcijā. Starp citu, 
tāpat arī gleznotājas Ritas Val-
neres šovasar Jelgavai uzdāvātās 
55 dažādu periodu gleznas un   
37 zīmējumi. 

Gleznotājas un rakstnieces Li -
dijas Dombrovskas-Larsenas 
sen ču saknes meklējamas Zem-
galē.  Viņa stāsta, ka tēvs un tēva-
brālis, Zemgales saimnieka dēli, 
mācījušies Jelgavas reālskolā, bet 
viņa pati ciemojusies pie tantes 
Jelgavā, kuŗai māja bijusi pie Zir-
gu tirgus, taču kaŗa laikā diemžēl   
nodegusi. Sakņu tema laikam 
mūsos ir ļoti spēcīga, pat tālā pa -
saules malā senči apciemo pēc-

Ekspresīvā abstrakcija Jelgavā
tečus un liek atcerēties savus 
pirm sākumus. Tāpēc nav brī-
nums, ka Lidija Dombrovska-
Lar sena nolēmusi uzdāvināt Jel-
gavai 14 gleznas.

Kā zināms, māksliniece mācī-
jusies Karaliskajā Mākslas aka-
dēmijā Kopenhāgenā, darboju-
sies starptautiskajā mākslinieku 
un literātu apvienībā Cobra, kas 
nodevās abstraktajam ekspre-
sionismam, Parīzē studējusi         
F. Ležē (Fernand Léger) skolā, 
kas veicināja eksperimentēšanu 
un novatorismu. Moderno strā-
vojumu apguve un kontakti ar 
sava laika slavenajiem modernis-
tiem, starp tiem arī ar Pikaso un 
Šagalu, noteikusi latvietes per-
sonisko rokrakstu, mākslas iz -
pratni un pasaules uzskatu.

Viņas māksla ir atraisīta paš-
atklāsme, emocionāli uzlādēta, 
iekšēji dinamiska, dekorātīvi 

izteiksmīga, pozitīvi noskaņota. 
Reālitātē gūtie personiskie ie -
spaidi spontāni klājas uz gleznas 
virsmas lielos krāslaukumos, ku -
ŗos konkrētas lietas mijas ar šķie-
tami nevērīgu līniju ritmiem, 
krāsu punktiem un laukumiem. 
Lidijas Dombrovskas-Larsenas 
darbus var uzskatīt par impul-

sīviem romantiķes gūto emociju 
un pārdomu pierakstiem. Šajos 
piezīmju tulkojumos mākslas 
valodā katrs izlasīs kaut ko savu, 
ļaujoties gleznu krāsu un ritmu 
iedarbībai.

Pati māksliniece savus darbus 
sauc par „ekspresīvām abstrak-
cijām”, tādi  dzimtenes mākslā 

sa  stopami maz. Tāpēc ir ļoti pa -
tīkami, ka mūzeju kollekcijās 
ārpus Rīgas parādās darbi, kas 
atspoguļo latviešu mākslas 
daudz veidību kā mūsu zemē 
Baltijas jūras krastā, tā tālu aiz 
tās robežām - plašajā pasaulē.

Māris Brancis
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Islandes vienīgais koks ir zie-
meļu bērzs, kas aug salas  dienvi-
dos, bet pārējos kokus ieved un 
mēģina ieaudzēt vismaz vietās, 
kur tas ir  iespējams, tāpēc maizes 
cepšanas tradicija tur ir citāda 
nekā citviet pasaulē. Senāk nav 
bijušas krāsnis, uz uguns pan - 
nās ceptas plānas maizītes, kas  
pārklātas ar liesām kūpinātas       
jēra gaļas šķēlītēm. Šādas maizī-
tes  nopērkamas vēl šodien. Bet 
vietējā rupjmaize, kas izskatās 
pēc poraina ķieģelīša, tiek gata-
vota pēc senām  tradīcijām – tu -
rēta veselu dienu karstā zemē.

Islandieši, kaut arī atturīgi, 
labprāt angļu valodā sniedz pa -
skaidrojumus, gan palīdzot  vei-
kalā iepirkties, gan dodot pado-
mu, kā atrast pareizāko ceļu.

Skolās obligāti jāmācās dāņu 
un angļu valoda, taču islandieši 
labi pārzina arī seno islandiešu 
valodu. Ne  jauniem, ne arī ve -
ciem nesagādājot nekādas grū-
tības  seno vikingu laiku sāgu 
tekstu lasīšana sennorvēģu va -
lodā.  

Islandiešu valoda ir viena no 
senākajām ziemeļģermāņu va -
lodām, kas cēlusies no sennor vē-
ģu valodas. Tā ir vienīgā dzīvā 
valoda, kuŗā saglabājies rūnu 
rakstos izmantotais burts, kas 
līdzīgs P un D, bet nav atrodams 
mūsu alfabētā. Šāds rakstījums 
redzams ielu un vietu nosauku-
mos.

Latviešu valodā ir tulkotas 
islandiešu viduslaikos rakstītās 
sāgas un eddas. Braucot automa-
šīnā, klausījāmies mums dāvi  - 
nā tos Islandes tautasdziesmu ie -
skaņojumus, kas mūs pavadīja 
vairāku tūkstošu kilometru ga -

ISLANDE UN LATVIEŠI
ŗumā - cauri nepārskatāmiem, 
tuksnešainiem plašumiem, kur 
ceļa abās pusēs stiepjas tikai pe -
lēki lavas un izdedžu lauki ar 
vietām kūpošiem geizeriem un 
karstajiem avotiem, pāri kalniem, 
kuŗu galotnēs vēl dusēja sniegs, 
bet ielejās ziedošu pureņu un pie-
 neņu laukiem  pa vidu spoguļo -
jās kristalldzidri zili ezeri vai arī 
bangojošas, svinpelēku dubļu 
dzītas kalnu upes ar vareniem 
ūdenskritumiem kalnos un jūras 
ieteku tuvumā. Līdzīgi latviešu 
tautasdziesmām -  no skumjām 
un sērīgām, kas tapušas,  vistica-
māk, polārajās naktīs, līdz drais-
kām un pārgalvīgām – kā jātnie-
kam, dziedot trakulīga zirga seg-
los vai griežoties tautasdeju rit-
mā, noreibušam no  spirdzinošā 
Islandes alus un priekā par ie -
vākto ražu vai varbūt apskurbu-
šam no pirmās mīlestības? Kaut 

arī vārdus saprast nav iespējams, 
skaidrāk par vārdiem runā dzies-
ma, kuŗā iedziedāta tautas dvēsele.

Jaunākā paaudze visā pasaulē 
iemīļojusi savdabīgo islandiešu 
dziedātāju Bjorku, kas savās 
dzies  mās nes pasaulē savas tau -
tas vārdu. Viņas savdabīgi veido-
tie tērpi reizēm stāsta par dzie-
dātājas Dzimteni - šo tik neparas-
to, atturīgo, bet arī tik spilgto un 
krāsām bagāto zemi. Dažkārt 
viņas tērpi ir balti un viegli kā 
kalnu sniegs, kā polārlapsa ziemā 
vai kā lielie ledāji, kas, lēni un 
cienīgi saulē kūstot, veido pasa-
kainus rakstus visneparastākās 
formās. 

  Ir jāredz un jadzird, kā klusu-
mā pil kūstošā ledus lāses un kā 
ūdens straume nes ledus gabalus 
jūras plašumos. Tad var saprast 
Bjorkas melodijas un viņas 
tērpus.

 Laikam nebūs neviena, kuŗš 
Islandi atstās vienaldzīgs. Man 
šķiet, ka pat vistrulākajam un 
ska ļākajam pasaules tūristam, 
redzot, kā apvienojas dabas skar-
bums, kur vienīgā dzīvības zīme 
kilometriem tālu ir divi vai trīs 
jēriņi, kuŗiem nav pat ne ma -
zākā krūmiņa vai aizvēja, kur 
paslēpties no lietus,vai arī traus-
lās puķītes izdedžu lauku vidū, 
kas zied, it kā tikai pasaules Ra -
dītājam par prieku, zinot, ka ne -
viens cits par to ziedēšanu ne -
priecāsies, jo cilvēks tur nokļūt  
nespēj, - un dabas daiļums, ko 
ra  da neskaitāmie ūdenskritumi, 
neparasti skaistie putni okeana 
krastā, kuŗi, savus bērnus sargā-

jot, metas nācējiem pretī ar 
drosmīgām klaigām un riņķo-
šanu tieši virs to galvas, - tas viss 
kausē pat visciešāk nocietinātās 
sirdis. Bet varbūt tieši tas ir vis-
vairāk nepieciešams katram cil-
vēkam, lai kādas rases, tautības 
vai sociālās izcelsmes viņš būtu.

Aizbraukt vismaz uz dažām 
dienām prom no trokšņa, no 
maskām, no bailēm būt tam,      
kas tu, cilvēks, esi Dieva priekšā. 
Islandē nav no kā baidīties. Tā ir 
vieta, kur nav ne kukaiņu, ne 
plēsīgu zvēru. Pat odu tur nav.   
Tā ir vieta, kur runā vienīgi 
klusums un vējš un kur polārās 
dienas saulītē brīvi lido putni.

Vera Volgemute Rozīte  

(Nobeigums)

Lavas lauki apauguši ar biezu sūnu un ķērpju kārtu

Atpūtas vieta, kur krēsli darināti no vaļa kauliem

Latvijā dārzos un tirgos smar-
žo zemenes. Šovasar to raža esot 
patiešām laba. Varam priecāties 
un varam baudīt veselīgās ogas.

Laimonis Zandmanis savu un 
dzīvesbiedres Edītes izaudzēto 
zemeņu ražu jau daudzus gadus 
ved uz Vidzemes tirgu. Te „Liel-
degunu” zemenes allaž tiek gai-
dītas. Arī es, starp citu,  jau asto-
ņus gadus pērku vienīgi „Lielde-
gunu” zemenes un esmu nogar-
šojusi visas šķirnes. 

Trīsdesmit astoņi gadi ze  me-
ņu laukā. Ko tas nozīmē? Un 
kas šajā laikā ir mainījies?

Jā, 5. septembrī paies 38 gadi,  
kopš mēs esam sākuši audzēt ze -
menes. Pirmo hektaru iestādī-
jām 1974. gada rudenī. Kas ir 
mainījies? Apjomi. Tagad mūsu 
zemeņu lauka platība ir 0,6 hekt-
ari. Kādreiz bija 2,5 līdz 3 hekt-
ari. Tad gan mēs zemenes au -
dzējām saimniecībai. Tagad tas ir 
mūsu privātīpašums. Atšķirība 
ir. Tagad viss, ko iegūstam, ir 
mūsu. Taču mēs, divi pensionāri, 
nespējam visus darbus padarīt. 
Iesaistās arī mazdēli, meita un 
znots. Kādreiz palīgā ierodas 
kāds no paziņām.

Cik zemeņu šķirņu pašlaik ir 
„Lieldegunos”?

Laikam kādas deviņas. ‘Polka’, 
‘Pandora’, ‘Eldorado’, ‘Simfonija’, 

Zemeņu garša
Ar Saldus rajona Brocēnu novada zemeņu un augļkoku audzēšanas piemājas saimniecības „Lieldeguni” 

īpašnieku Laimoni Zandmani tikās Armīda Priedīte
‘Pegazs’, ‘4 x Favorit’ ...

Vai pēdējos gados nākusi klāt 
arī kāda jauna šķirne? 

Jā. Tikko pavairošanai nopir-
kām ‘Sonāti’. Nedaudz, trīsdes-
mit stādus. Tā ir sertificēta šķir-
ne, bet mēs ar stādiem nedrīks-
tam tirgoties. Un to mēs arī ne -
grasāmies darīt.

Vai šī pavasaŗa vēsās naktis 
zemeņu ražu nav ietekmē jušas?

Mūsu zemeņu laukā salnas nav 
bijušas.

Kāda, jūsuprāt, ir priekšrocība 
Latvijas zemenēm? Jāēd tas, kas 
audzis apgabalā, kuŗā dzīvojam? 

Importa zemenes līdz Latvijai 
ir jāatved. Tas prasa vismaz dien-
nakti un varbūt pat vairāk. Dien-
nakts laikā zemenes ļoti daudz 
no savas garšas zaudē. Ļoti daudz. 
Nerunāsim nemaz par to, ka uz -
pircēji tās atkal ieliek saldētavā 
un tirgo varbūt vēl nedēļu. Tur tā 
atšķirība. Mums ir svaigas ogas. 
Divas dienas es  nekad tās neturu.

Par zemeņu vērtīgumu esam 
runājuši jau agrāk – par vita mī-
nu un minerālvielu daudzu -
mu. Sezonā būtu ieteicams 
apēst četrus līdz septiņus kilo-
gramus.

Četri kilogrami ir minimums, 
bet arī divpadsmit kilogrami 
nebūtu pārāk daudz.

Vidzemes tirgus, šķiet, jau ga -

diem ir jūsu iecienīta tirdznie-
cības vieta? Laika gaitā esmu ie -
vērojusi, ka tūlīt pēc jūsu aiz-
brauk šanas  jūsu vietu steidzīgi 
ieņem cits tirgotājs. Jūsu zeme-
nes ir tik iecienītas, ka šis tirgo-
tājs acīmredzot cer, ka pircēji 
viņa zemenes noturēs par „Liel-
degunu” produkciju. Jums tas 
droši vien nav nekāds jaunums?

Jā, esam to pamanījuši. Taču 
arī mūsu pastāvīgie pircēji sa-
prot, ka šī vieta tiek izmantota 
vi  ņu maldināšanai. Vidzemes 
tirgus patiešām ir vienīgā vieta, 
kur mēs tirgojam. 

Lai iegūtu labu ražu, ar mī -
lestību uz zemenēm vien ir par 
maz. 

Mīlestība ir abstrakts jēdziens. 
Katram darbam, lai gūtu rezul-
tātu, ir jāpieiet nopietni. Nevar 
dzīt jociņus. Pircējam ir jāpa-
sniedz kvalitātīvs produkts par 
pieņemamu cenu. Tā ir visa 
gudrība.

Un kā ar zemeņu lauka ķī -
misku apstrādi? Esat katēgo-
risks tās pretinieks? 

Nav jau tā, ka neko nelietoju. 
Neesmu bioloģiskais lauksaim-
nieks. Taču es daru tā: pavasarī 
migloju tikai pret puvi. Tikai un 
vienīgi. Neko citu nelietoju. Kad 
beidzas ogu ražas sezona, jauna-
jiem stādījumiem mēs lapas 

nepļaujam. Sākot ar trīsgadī-
giem, četrgadīgiem stādījumiem 
nopļaujam visas lapas.  Nogai-
dām, lai tās ataug, un tad miglo-
jam pret ērci. Un, ja vajag, miglo-
jam arī pret lapu plankumai -
nību. Miglojot pret ērci, mēs no -
beidzam arī smecernieku.

Vai kāds no jums abiem, jūs 
vai Edīte, uzskatāt sevi par 
lielāku speciālistu zemeņu au -
dzēšanā? 

Pieredze mums abiem ir vie-
nāda. Mēs sākām ar to, ka apstā-
dījām hektaru un divatā to ra -
vējām. Nebija ar ko rušināt. Sa -
dabūjām zirgu un šādu tādu 
arkliņu. Tā tad arī rušinājām. 
Nākamajā gadā dabūjām trak-
toru. Laistāmo iekārtu sākumā 
uztaisīju pats. Zemenes bez lais-
tīšanas nevar audzēt.

Ja tagad nāktos sākt, vai jūs 
dotu priekšroku zemeņu au -
dzēšanai?

Tā ir grūta problēma. Domāju, 
ka es drīzāk izšķirtos par ābe -
lēm. Tagad tā arī esmu sācis da -
rīt. Zemenes mēs samazinājām 
un ābeles pavairojām. Mazāk 
darba. Ābolus varu noturēt pus-
gadu un pārdot. Zemenes jāpār-
dod nākamajā dienā pēc lasīša-
nas. Tā ir pirmā, galvenā atšķi-
rība. Otrkārt – darbs. Ja ābelei  
kaut ko vajadzīgu neizdara tūlīt – 

tas nekas. Bet zemenēm jāizdara 
viss, kā nākas. Un galvenais – 
ātri. Ābelei var kaut ko pavilkt 
gaŗumā. Ja šajā gadā neizgrie -
zīšu visus zarus, kā vajag, izda-
rīsim to nākamajā gadā.

Vai kāds no mazdēliem ies 
jūsu pēdās? Jūs reiz likāt cerības 
uz Pēteri.

Mēs arī tagad ceram uz Pēteri. 
Viņš studē Techniskajā univer si-
tātē. Šovasar strādā pie mums.

Kas jums un Edītei sagādā 
vislielāko prieku?

Prieks – gandarījums ir par to, 
ka mēs kaut ko varam izdarīt.  
Vēl mums  prieku sagādā vide, 
kuŗā mēs dzīvojam. Pirmām 
kārtām. Un, protams, gandarī-
jums ir par to, ka savā vecumā 
mēs vēl varam strādāt. Ka tura-
mies.

Ja kāds no lasītājiem intere-
sējas par zemeņu audzēšanu, 
vēlas saņemt jūsu padomu vai 
varbūt  iegādāties zemeņu stā-
dus, vai drīkstam publicēt jūsu 
kabatas tālruņa numuru?

Jā, lūdzu! Edītes kabatas tālru-
ņa numurs: + 371 29102443.

Paldies par sarunu! Lai jums 
un Edītei veicas arī turpmāk! 
Ne vien zemeņu, bet arī ābolu 
audzēšanā. Dārzā jau jums 
pašu ēšanai ir vēl citas ogas. Lai 
arī tām laba raža!
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

Liepnas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze iecerējusi celt 
jaunu baznīcu, tāpēc vērsusies Alūksnes novada domē ar iesniegu mu 
par zemesgabala piešķīrumu jaunajai baznīcai. Pašvaldība pau dusi 
atbals tu jaunas baznīcas būvniecībai.

Gulbenes baznīcā 30. jūlijā bija apskatāma Čenstochovas Diev-
mātes svētgleznas kopija. Šī ir viena no retajām svētgleznām, ko go  dina 
gan katoļi, gan pareizticīgie. No Gulbenes svētgleznas kopija ceļos uz 
Cesvaini un pēc tam uz Madonu. 

Beidzies viens no pēdējā gadu desmita nozīmīgākajiem posmiem 
Ventspils Livonijas ordeņa pils vairāk nekā septiņus gadsimtus ilgajā 
vēsturē. Pēdējos divos gados restaurētas fasādes visām pils kompleksa 
ēkām, izveidota kapella, kapitula zāle, restaurētas ordeņa brāļu gu  ļam -
telpa un ēdamtelpa, labiekārtota pils apkārtne.

Jau astoto gadu notiek velomaratons “Barona taka”, kas iesākas 
Igaunijā, pie Tartu universitātes, un beidzas Dundagā, velobraucējiem 
mērojot ceļu, kuŗu savulaik kājām gājis Dainu tēvs.

Alūksniešus satraukusi neoficiāla informācija, ka līdz ar Hipo tēku 
bankas pārdošanu nākamgad pilsētā strādās tikai viena banka - “SEB 
banka”. Alūksne nav vienīgā vieta Latvijā, kur veidojas šāda si  tuācija. 
Finanču pieejamība reģionos ir valsts mēroga problēma.

Vidzemē par konkursa „Eiropas gada pašvaldība 2012” uz  va rē tā-
jiem atzīts Rūjienas novads, Valmieras pilsēta un Gulbenes novads, kas 
izvirzīti Latvijas mēroga konkursam. 

Liepājas universitātes rīkotajā starptautiskajā angļu valodas vasa -
ras skolā English Summer School 2012  sertifikātus saņēma 40 dalībnieki 
no Latvijas, Lietuvas un Spānijas. Nodarbības vadīja paidagogi no Lie pā-
jas un Amerikas.

SIA Cotton Club Liepāja drīzumā uzsāks kokvilnas pārstrādes un 
mitro salvešu ražotnes celtniecību. Pilsētas būvvalde ir jau akceptē jusi 
pasūtināto celtniecības skiču projektu. Firmas pamatkapitāls ir Ls 2,475 
miljoni.

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē. 5. augustā skanēs Latgales Ērģeļu 
die nas - Latgales komponistu un citu autoru mūzika. Latgales Ērģeļu 
die nas ir labdarības pasākums - ieeja visos koncertos ir par ziedoju miem, 
kas šogad tiek vākti vēsturisko Prezmas baznīcas ērģeļu restaurācijai.

Viesītes mūzejam „Sēlija” izveidota nodaļa „Paula Stradiņa skola”, 
lai saglabātu izcilā novadnieka - medicīnas zinātņu doktora, profesora 
Paula Stradiņa (1896-1958) piemiņu un viņa atstāto vēsturisko man-
tojumu. Nodaļa  atrodas Viesītes pamatskolā, kur mācījies P. Stradiņš. 
Profesora piemiņas saglabāšanai viņa vārdā tika nosaukta Republikas 
klīniskā slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas vēstures mū -
zejs, Rīgas 2. medicīnas skola, kā arī vairākas ielas.

Borisa un Ināras Teterevu fonds un  Ziedot.lv aicina pieteikties  uz 
financiālu atbalstu zupas virtuves visā Latvijā. Pērnā gada aukstajā pe -
riodā 37 zupas virtuves Latvijā ik mēnesi paba rojušas 70 000 mazturīgo.

Latvijas Biškopības biedrības rīkotā Biškopju vasaras saietā 2012,  
kas pulcēja 1100 biškopjus no visas Latvijas, tika paziņoti konkursa 
„Garšīgākais Latvijas medus 2012” rezultāti. Par gada garšīgāko Latvijas 
medu atzītts biškopja Jāņa Kārkļa (Vietalvas pagasts) dažādu ziedu 
medus, 2. vietu ieguva biškopis Igors Ignatjevs (Valkas novads) par 
dažādu ziedu medu, bet 3. vietu - biškopis Jānis Vainovskis (Brocēnu 
novads) par latvāņu ziedu medu.

Gulbenē 4. un 5. augustā sarīkots 9. Kāzu vedēju salidojums „Ie -
lūgums uz īstām kāzām”, kuŗu izkārto Kāzu mūzejs. Gulbenes luterāņu 
baznīcā notiek laulību ceremonija – zemgalietis prec vid zemnieci. 
Turpinājumā atpūtas parkā „Lācītes” pulcējas kāzu vedēj pāŗi no visas 
Latvijas. 

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 7. Sprāgstviela. 8. 
Skriešanas distance. 10. Skatu -
ves deja. 11. Dabiska ūdenstilpe. 
12. Skrimšļaudu veidojums. 16. 
Ierīces meteoroloģisko datu re -
ģistrēšanai atmosfairas augšējos 
slāņos. 19. Pilsētvalsts antīkajā 
pasaulē. 20. ASV pavalsts. 21. 
Amū  ras pieteka. 22. Svēti putni 
senajā Ēģiptē. 23. Valsts galvas-
pilsēta Austrumāzijā. 24. Dzelz-
ceļa stacija Rīgā. 25. Pēc kāda 
laika. 28. Pilsēta Igaunijas zie-

meļ austrumos. 30. Lielbritanijas 
administrātīvi polītiska sastāv-
daļa. 31. Indiāņu trofeja. 32. Ne -
liela slēgta izbūve ārpus sienas 
laida. 36. Z. Skujiņa romāns. 40. 
Spe ciālists kuģu vadīšanā noteik-
ta rajona robežās. 41. Pilsēta Vā -
cijas rietumos. 42. Ala ar klinšu 
gleznojumiem Spānijā. 43. Lie-
lākais ezers Ungārijā.

Stateniski. 1. Mechanisms ne -
lielu kuģu izcelšanai krastā. 2. 
Pilsēta Vācijas ziemeļos. 3. Jūr-

ma  las pilsētas daļa. 4. M ī -
lestības dievs seno romiešu 
mītoloģijā. 5. Ūdens trans-
portlīdzeklis. 6. Amerikāņu 
gleznotājs un izgudrotājs 
(1791-1972). 7. Vēršu cī -
ņas dalībnieks. 9. Rakst-
vei da uz skaitījums. 13. Ka -
ŗa dievs seno romiešu mī -
toloģijā. 14. Optiska ierīce 
novērošanai no aizsega. 
15. Čemurziežu dzimtas 
augs. 17. Valsts galvaspil-
sēta Viduseiropā. 18. Sena 
valsts tagadējās Irakas 
territorijā. 26. Stiķene. 27. 
Lašveidīgo kārtas zivs. 29. 
Paveids. 33. Galvaskausa 
daļa. 34. Valsts Afrikas 
dien vidaustrumos. 35. 
Kār šu spēle. 37. Diplomā-
tiskie akti. 38. Neliels 
ūdenskritums. 39. Iet pa 
pēdām.

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr. 29) atrisinājums

Līmeniski. 1. Liktenis. 4. 
Astilbes. 8. Pirtis. 9. Pērles. 

12. Pīne. 13. Karotes. 15. Pīle. 16. 
Teksasa. 17. Knē veļi. 18. 
Grafoloģija. 23. Austris. 24. 
Defekti. 25. Akas. 26. Artjoma. 
29. Mist. 32. Stirna. 33. Flauta. 
34. Stalažas. 35. Eskadras. 

Stateniski.  1. Liliputi. 2. Eiro. 
3. Inita. 5. Spēle. 6. Iela. 7. Sirsenis. 
8. Pānika. 10. Svīres. 11. Mor fo-
loģija. 13. Kostarika. 14. Sengileja 
19. Salabots. 20. Oskars. 21. Ak -
cija. 22. Miltenes. 27. Rinda. 28. 
Malks. 30. Aina. 31. Duna. 

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19

20

21 22

23 24

25 26 27 28 29

30

31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43

Sestdien, 28. jūlijā, jau 20. 
reizi Sillamē notika Igaunijas 
leģiona veterānu salidojums, 
kuŗā piedalījās arī Latvijas le -
ģionārus vienotājas organi zā-
cijas Daugavas Vanagi Latvijā, 
partiju Visu Latvijai!, Tēvzemes 
nacionālo spēku savienības un 
citu patriotisko organizāciju 
pārstāvji. 

 Sillamē Igaunijā ir sauszemes 
strēle starp Baltijas jūru un Pei-
pusa ezeru, kur 1944. gada vasarā 
un rudenī notika sīvākās kaujas 
Otrā pasaules kaŗa laikā. Kur 
kat ra zemes pēda slacīta 20.  
igau ņu grenadieŗu divīzijas ka -
ŗavīru asinīm. Tā bija izmisīga 
cīņa „uz dzīvību un nāvi” pret 
lielo krievu armijas pārspēku, 
par brīvu Igauniju. Igauņu kaŗa-
vīru varonība nodrošināja iespē-
ju tūkstošiem igauņu paglābties 
no „sarkanā mēŗa” pāri Baltijas 
jūrai. Līdzīgi kā Latvijā dau  -
dziem latviešiem brīvības ceļu 
nodrošināja latviešu leģionāru 
varonība Kurzemes cietoksnī.

 Tieši tāpēc Sillamē katru ga -
du jūlijā, šoreiz 28. datumā, Igau-
nijas leģiona veterāni pulcējas 
salidojumā, ko rīko Igauņu le -
ģio na draugu klubs. Godināt 
kai miņu valsts leģionāru piemi-
ņu pēdējos gados dodas arvien 
vairāk patriotisko organizāciju 
pārstāvji no Latvijas. Jūlijs izvē -
lēts tāpēc, ka 1944. gada 26. jūlijā 
Vācijas armijas daļas atstāja Nar-
vu un atkāpās uz Sillamē (Zila-
jiem kalniem), kur 1944. gada 
beigās notika asiņainākās Otrā 
pasaules kaŗa kaujas Igaunijas 

Latvieši godina Igaunijas leģionāru piemiņu
territorijā. Līdz šim nav zināms 
konkrēts kritušo un kaujās ievai-
noto kaŗavīru skaits. Neoficiā - 
los avotos minēts, ka kaujās pie 
Narvas 1944. gadā abās frontes 
pusēs cietuši 180 000 kaŗavīri, 
tostarp bijis 37 000 kritušo. 

Veterānu salidojumā atmiņu 
stāstos bija saklausāms - kaŗa 
brūces sadziedētas, bet dziļi dvē-
selē saglabājusies skaudra sāpe, 
ka Otrā pasaules kaŗa beigas 
1945. gada 8. maijā, kad tūks-
tošiem igauņu jau bija atdevuši 
dzīvību, Igaunijai brīvību neat-
nesa. Tieši pretēji, valsts okupā-
cija notika pēc vecā scēnārija –  
ar krievu armijas klātieni un 
represijām. Tāpat kā Latvijā. Le -
ģionārus izsūtīja uz Sibiriju. Kuŗi 
spēja tur smagā darbā un pusba -
dā izdzīvot, tos 1946. gadā atsū-
tīja – kāda ironija! – atpakaļ uz 
Sillemē, kur viņi kopā ar latviešu 
leģionāriem piedalījās kaŗa seku 
likvidēšanā un urāna pārstrādes 
rūpnīcas celtniecībā. Tāpēc pa -
domju gados Sillamē bija slēgta 
pilsēta. Kā plecu pie pleca ir strā-
dājuši kopā ar igauņu leģionā-
riem, to labi atceras bijušais lat-
viešu leģionārs Rūdolfs Sma -
gars. Tas aprakstīts 2001. gadā 
iz  devniecībā „Elpa” izdotajā at -
miņu krājumā „No kariņa pār-
nākdams...”. Vēl lielāka likteņa 
ironija -  leģionārus demobili-
zēja... kā padomju armijas kaŗa-
vīrus.

Igauņu leģiona veterāni un 
Igauņu leģiona draugu kluba 
pārstāvji ir bijuši Latvijā rīkota-
jos leģionāru salidojumos 16.

martā. Dziļas cieņas apliecinā ju-
mus Igaunijas leģionāriem Silla-
mē izteica pārstāvji no Latvijas – 
partijas Visu Latvijai! nodaļas 
va  dītājs Gundars Kalve un topo-
šais vēsturnieks, organizācijas 
"Nacionālais spēks" biedrs Os -
kars Krīgers. Abas patriotiskās 
orga  nizācijas ir Latviešu leģio nā-
ru salidoju mu sarīkotājas Rīgā 
un citviet Latvijā. Viņu teikto 
igauņu valo dā tulkoja Pasaules 
Igau ņu kaŗa vīru un Brīvības cī -
nītāju laik raksta Vōitleja (Cīnī-
tājs) redaktore Jānika Kressa, kas 
arī 16.martā ir bijusi Rīgā. 

Par asiņainajām kaujām Otrā 
pasaules kaŗa laikā Igaunijā un 
daudzu tūkstošu igauņu atdo -
tām dzīvībām mēms liecinieks       
ir lielais metalla krusts, kas kau-

sēts no Sillamē kaujas laukā at -
rastajām kaŗa trofejām, kā arī 
pieminekļi, kur salidojuma laikā 
sagūla ziedi.

 Igauņu leģiona veterānu sali-
dojums ir vieta, kur reizi gadā 

satiekas leģionāri, viņu atbalstī-
tāji un draugi no daudzām pa -
saules valstīm. Priecīga bija tik-
šanās arī latviešu sabiedrībā labi 
pazīstamajai Austrālijas sabied-
riskai darbiniecei Ilgai Nirādijai 
ar Igaunijas kaŗa veterānu aso-
ciā cijas Austrālijā prezidentu 
Rai vo Kalamē. Daugavas Vanagu 
Latvijā valdes pārstāve Edīte Ort-
veina jau vairākus gadus dodas 
uz leģionāru salidojumu Igau-
nijā, ņemot līdzi organizācijas 
dalībniekus. Tā esot arī pieredzes 
pārņemšana patriotisku sarīko-
jumu izkārtošanā. Jo gan Igau-
nijā, gan Latvijā ir pretinieki 
jebkādiem leģionāru sarīkoju-
miem. Igaunijas premjērministrs 
Andrus Ansips pērn Vašingtonā 
un Ārlietu ministrija šogad savā 
vēstījumā raksta: „Centieni šo 
sarīkojumu kritušo piemiņai 
skaidrot kā neonacisma iz -
pausmi dziļi pazemo igauņus. 
Igaunija ir nopietni cietusi kā 
no komūnisma, tā arī no na -
cisma.”

Valija Berkina
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Latvijas pārstāvji Igaunijas leģionāru salidojumā Sillamē. Vietā, 
kur notika Otrā pasaules kaŗa asiņainākās kaujas Igaunijas 
territorijā
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Pirms nepilna gada Laikā 
parādījās ziņa, ka uz Vašingtonas 
Baleta skolu pošas jaunā Latvijas 
baleta cerība Jūlija Brauere. 
Nebūs grūti nosaukt kādu no 
slavenajām latviešu operdziedā-
tājām, taču mūsu baleta māksli-
nieki, šķiet, ir mazāk pazīstami 
un, iespējams, zināmi tikai patie-
siem šī mākslas veida cienītā-
jiem. Izņēmums, protams, ir 
baleta lielzvaigzne Michails Ba -
rišņikovs. No jaunajiem talan-
tiem ārpus Latvijas visaugstāk ir 
tikusi siguldiete Anna Laudere, 
kuŗa ir vadošā soliste Hamburgas 
baletā.

Ko mēs zinām par Jūliju? Viņa 
ir no Sibirijas Lejas Bulānas lat-
viešu ciema. Pirms desmit 
gadiem 3×3 nometnes apmek-
lējuma laikā parādījusi savus 
bērna dejas soļus un pēc baleta 
paidagoģes Regīnas Kaupužas 
ieteikuma tiek uzņemta Rīgas 
Choreografijas vidusskolā, kuŗu 
beidza 2011. gadā. Skolas laikā 
Jūlija īpaši izcēlās komponista 
U. Prauliņa un choreografes R. 
Kaupužas rokbaletā bērniem 
”Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” 
kuŗā viņa sāka ar Septīto, vis-
mazāko rūķīti un beidza ar 
Pamātes un Sniegbaltītes lo -
mām. Pēc skatītāju nostāstiem, 
zālē bijušas ovācijas, kad Jūlijas 
mazais Septītais rūķītis droši 
virpuļojis pa Rīgas Operas teā-
tŗa lielo skatuvi. 

Pēc skolas ļoti sekmīgas absol-
vēšanas Jūlija kopā ar paidagoģi 
Indru Lapšinu jūlija beigās devās 
uz Seulas 8. Starptautisko baleta 
konkursu, kuŗā par savu dejas 
prasmi viņa saņēma žūrijas 
priekšsēdētāja balvu – viena gada 
stipendiju Vašingtonas Baleta 
skolā. Tā vietā, lai uzsāktu darba 
gaitas jau labi pazīstamajā 
Latvijas Nacionālā baleta trupā, 
nācās gatavoties jaunam un 
negaidītam izaicinājumam – 
iespējai papildināties baleta dejas 
prasmē svešas zemes slavenā 
skolā. Gan vilinoši, gan arī 
nedroši. Šo kraso dzīves pavēr-
sienu noteikti var salīdzināt ar 
pārcelšanos no klusā ciema 
Sibirijā uz Rīgu pirms daudziem 
gadiem. Tikai šoreiz uz ļoti tālu 
zemi ar nevienu tuvu un mīļu 
cilvēku, uz kuŗu var paļauties 
grūtos brīžos. Nav brīnums, ka 
Latvijas baleta bijušajai prīmaba-
lerīnai Litai Beiris kopā ar Indru 
Lapšinu nācās pārliecināt un 
burtiski pierunāt Jūliju doties lie-
lajā ceļojumā uz Ameriku.

Tā kādā lietainā septembŗa 
dienā Jūlija ieradās Vašingtonā, 
lai jau nākamajā dienā sāktu 
nodarbības tā sauktajā pirms-
profesionālajā līmenī. Šīs nelielās 
grupas nodarbības ir cieši saistī-
tas ar Vašingtonas Baleta kom-
pānijas gatavošanos sezonas 
izrādēm. Mazliet novēlota iera-
šanās Amerikā, šķiet, negātīvi 
iespaidoja Jūlijas iekļaušanos 
skolas dejas grupas kopējos plā-
nos ar profesionālā baleta trupu. 
Nereti nācās ”nīkt”, kamēr citas 
meitenes apguva viņām paredzē-
tos deju soļus un technikas ele-
mentus. Varbūt negaidīts Jūlijai 
izrādījās choreogrāfijas apguves 
temps, kuŗš šķita nedaudz par 
ātru, ņemot vērā viņas ierobežo-
to valodas prasmi. Tāpat nav 
viegli, ja jāapgūst cita choreogrā-

fija variācijās, kas labi zināmas 
vēl no skolas laika Rīgā. Pirmos 
mēnešus arī sadzīve nelutināja. 
Gaŗās stundas, kas pagāja ceļā no 
mājas līdz skolai, piespieda trīs 
reizes mainīt dzīves vietu, līdz 
jaunajā 2012. gadā skola uz 
atvieglotiem noteikumiem Jūlijai 
piešķīra vietu kopmītnē.

Jau novembrī notika pirmās 
izrādes Kenedija centrā ar Jūlijas 

(Push Comes To Shove).
Pēdējais lielais uzvedums 

Vašingtonas Baleta 2011.-2012. 
sezonā bija pilnīgi jauns ”Alise 
Brīnumzemē” variants pēc S. 
Vebra choreogrāfijas, kuŗu 
autors raksturo ar šādiem skatī-
tājiem veltītiem vārdiem: ”Lūdzu 
piesprādzēties ar drošības jostu, 
pirms dodamies trakajā braucie-
nā”. Diemžēl kājas potītes trau-

fonds varēja samaksāt mācību 
maksu. Jau nodarbību sākumā 
notika konkurss uz skolas aug-
stākā līmeņa pirmsprofesionālo 
grupu, un Jūlija tur ir pieņemta 
ar pilnu stipendiju. Ir skaidrs, ka 
Jūlija atrodas uz ASV profesio-
nālā baleta sliekšņa.

Jānovēl veiksme un izturība, lai 
izdotos šo slieksni pārvarēt! 
Jūlijas studijas Vašingtonā un 

resējās par Jūlijas baleta studijām 
un palīdzēja viņai krietni vairāk 
nekā to paredzēja darba pienā-
kumi. Sirsnīgs paldies visiem!

Laika lasītājiem būs intere-
santi uzzināt kaut ko vairāk par 
dzīvi baletā no pašas Jūlijas. 
Tātad neliela intervija ar Jūliju.

Vai ir atšķirības starp baleta 
elementu apmācību Latvijā un 
Amerikā?

Patiesībā atšķirības nav nekā-
das, jo klasiskā baleta elementi 
visur ir vieni un tie paši. 
Jāatzīstas, ka bija grūti piespiest 
sevi pielāgoties Balančīna (G. 
Balanchine) stila dejas ātrajam 
tempam. Rīgas Choreogrāfijas 
skolā mūs mācīja pēc krievu 
balerīnas A. Vaganovas meto-
des, kur uzsvars ir uz katras 
pozas un dejas elementa ideāla 
sasniegšanu.

Ko jaunu tev ir devušas bale-
ta studijas Vašingtonā?

Varbūt pats svarīgākais ir 
sevis iepazīšana pavisam citā-
dos apstākļos, nekā tas bija 
Rīgas skolas laikā. Te tu esi pati 
par sevi. Pasniedzējiem vien-
kārši nav laika ne ar vienu īpaši 
nodarboties. Ja kaut ko uzreiz 
nevarēju izpildīt, es tomēr nepa-
devos. Ja kritu, tūlīt cēlos augšā 
un mēģināju vēlreiz. Droši var 
teikt, ka Vašingtonas baleta 
skola iemācīja cīnīties par 
saviem mērķiem un sapņiem, 
lai cik grūti arī būtu. 

Kuŗa no izrādēm Vašingtonā 
tev vislabāk palikusi atmiņā?

Man visas izrādes ir palikušas 
atmiņā, jo viss likās kaut kas jauns, 
interesants un modernāks nekā 
tas, ko biju dejojusi līdz šim.

Esmu lasījis, ka gada laikā 
baleta solistes ”novalkā” vai-
rākus simtus puantu pārus. Kā 
tev izdevās tikt cauri tikai ar 
pieciem pāriem?

Pati brīnos, kā man tas izde-
vās. Parasti pāris nedēļu laikā 
tās vairs nav derīgas. Varbūt 
nespēju tās laicīgi izmest laukā, 
apzinoties, ka ikkatrs pāris 
maksā ap simt dolaru. Godīgi 
sakot, tā nevajadzēja, jo trauma 
gadījās tieši puantu dēļ.

Šķiet, ka balerīnas ļoti rūpē-
jas par savu slaidumu. Vai arī 
tu par to uztraucies? Kas ir 
tavs mīļākais ēdiens?

Es nekad neesmu īpaši domā-
jusi par diētu vai ierobežojusi 
sevi. Laikam man ir paveicies ar 
gēnām un vielmaiņu. Man garšo 
augļi un saldumi, sevišķi šoko-
lāde, bet cenšos neaizmirst arī 
gaļas ēdienus, jo tie dod vaja-
dzīgo spēku dejošanai.

Ko tu darīji brīvajā laikā? Ko 
tu vēlētos darīt, ja būtu ļoti 
daudz brīva laika?

Kamēr ir skola, brīva laika 
nav vispār. Balets no agra rīta 
līdz vēlam vakaram. Pārnāc 
mājās un saproti, ka gribi tikai 
paēst un doties gulēt. Ja ir brīvs 
laiks, tad cenšos to pavadīt 
ārpus mājas kopā ar draugiem. 
Ja būtu ļoti daudz laika ... lai-
kam domātu, kad atkal varēšu 
dejot. Gribu pateikties visiem 
cilvēkiem, kuŗi mani veselu 
gadu atbalstīja un palīdzēja.

Īpašs paldies Imantam un 
Vērai Platais, bez kuŗiem ir 
grūti iedomāties, kā es būtu 
tikusi ar visu galā.

IP

Baleta gulbis ceļas spārnos

piedalīšanos jaunajā mūziklā-
baletā ”The Great Gatsby” par 
pagājušā gadsimta 20.  gadu 
džeza ēru pēc tāda paša nosau-
kuma F. Skota Ficdžeralda romā-
na motīviem un ar S. Vebra 
(Septime Webre) choreogrāfiju. 
Tad sāka parādīties sāpes potītē, 
kuŗa Rīgā reiz tika traumēta 
izrādes laikā. Tomēr līdz sezonas 
”bestselleram”– baletam ”Riekst-
 kodis” sāpes pierima. Pēteŗa 
Čaikovska ”Riekstkodis” ir īpaši 
populārs ASV, kur katra baleta 
kompanija cenšas sagatavot šo 
ikgadējo uzvedumu. Vašingtonas 
Baleta ”Riekstkodis” tradicionāli 
tiek dejots uz The Warner 
Theater skatuves, sākot ar 
novembŗa pēdējo nedēļu līdz pat 
Ziemas svētkiem, bet nedēļas 
nogalē pat divreiz dienā. Jūlija 
piedalījās visās 35 (!) izrādēs, 
kuŗās dejoja Ķīniešu ”tējas” deju, 
kā arī Sniegpārsliņu un Ziedu 
valšus. Pēc tāda baleta marato-
na, iespējams, ka ļaunais peļu 
ķēniņš ar savu kaŗapulku kādu 
laika pat rādījās sapņos. Pēc neil-
gas atpūtas sākās gatavošanās 
Vašingtonas Baleta jaunuzvedu-
mam Kenedija centrā ”Twyla 
Tharp: AllAme rican”. Ievērojamā 
amerikāņu choreogrāfe T. Sarpa 
ir radījusi vairāk kā simt jaunas 
dejas, kuŗas kļuvušas par mūs-
dienu baleta neatņemamu 
sastāvdaļu. Tajās klasiskā baleta 
elementi organiski savijas ar 
džeza ritmiem un, piemēram, 
bokseŗa kustībām cīņas laikā. 
Viena no pazīstamākajām ir 
”Sinatras deviņas dziesmas”, kas 
izpelnījās nedalītas skatītāju 
simpātijas Kenedija centrā. Jūlija 
dejoja šī uzveduma pirmajā daļā, 
kuŗas nosaukumu aptuveni var 
pārtulkot ”Kaut Kas Ir Jādara” 

mas dēļ īsi pirms izrāžu sākuma 
Jūlijai nācās atteikties no pieda-
līšanās aizraujošajā Alises skatu-
ves ceļojumā pa brīnumzemi.

Pēdējais mēnesis tika pavadīts, 
lai sagatavotu tradicionālo bale-
ta skolas Pavasaŗa programmu, 
kuŗā piedalās visu līmeņu 
audzēkņi un rāda, kas nu gada 
laikā ir apgūts. Skolas paidagogs 
Vladimirs Džuluchadze iestudē-
ja jaunu variāciju ”Atmirdzums” 
(Reflection), izmantojot Sergeja 
Prokofjeva mūziku. Jūlijai tajā 
bija viena no vadošajām lomām. 
Tā 26. maija vakarā mēs, neliels 
pulciņš Jūlijas labvēļu, moderna-
jā THEARC teātrī Vašingtonas 
dienvidaustrumu rajonā ar 
sajūsmu noskatījāmies Jūlijas un 
citu audzēkņu priekšnesumus. 
Līdz ar to Vašingtonas posms 
Jūlijai noslēdzās. Pat no šī īsā 
pārstāsta var spriest, ka ne viss 
ritēja kā pa diedziņu. Sadzīves 
un valodas grūtības, trauma, 
neierastā vide – tas var ietekmēt 
savu sapņu piepildījumu daudz 
pieredzējušākajiem cilvēkiem, 
nemaz nerunājot par tādu traus-
lu būtni kā balerīna.

Jūlija par to daudz neskumst, 
kā apliecina viņas ”3N” dzīves 
devīze - Nekas Nav Neiespējams. 
Un patiešām, Jūlijas gaitām 
Amerikā ir patīkams turpinā-
jums! Aprīļa mēnesī viņa pieda-
lījās Bostonas Baleta kompānijas 
konkursā (audition), kuŗā tika 
izvēlēti kandidāti iespējamam 
darbam kompānijā. Tas ir gaŗš, 
grūts un gandrīz neparedzams 
process, kuŗā tiek izraudzīti labā-
kie no labākajiem, bet pirmie soļi 
ir daudzsološi. Vispirms Jūlijai 
tika piedāvāta iespēja piedalīties 
piecu nedēļu Vasaras Deju prog-
rammā. Laimīgā kārtā Jūlijas 

Bostonā nebūtu iespējamas, ja 
viņu neatbalstītu labvēļi Latvijā 
un Amerikā. Rīgas Hanzas Rotari 
klubs jau gadiem atbalsta jauno 
mākslinieci, un šī kluba palīdzī-
ba bija izšķirošā, lai viņa varētu 
nokļūt Amerikā un uzsākt studi-
jas. Rotari kluba dāsnie līdzekļu 
sūtījumi ievērojami atvieglināja 
dažādo izmaksu segšanu. Paldies 
nezināmajiem mecenātiem, 
kuŗu devīgums ļauj Rotari klu-
bam palīdzēt talantīgiem jaunie-
šiem tiekties uz augstākajām vir-
sotnēm savā izvēlētajā profesijā. 
Starp Amerikas latviešiem vis-
pirms jāpiemin Dace Person un 
Māra Vīksniņa, kuŗas savās 
mājās izmitināja Jūliju līdz 
Vašingtonas Baleta skola varēja 
piedāvāt kopmītnes. Vašingtonas 
DC un Mineapoles- St. Paulas 
evanģēliski luteriskās latviešu 
draudzes kopā ar dāmu komite-
jām ar lielu entuziasmu atbalstī-
ja Jūlijas studijas. Baleta cienītāji 
no Arizonas, Merilendas, 
Minesotas, Ņujorkas un 
Virdžīnijas štatiem, kā arī no 
Vašingtonas DC: Zaiga Apinis, 
Anna Čakste Rollins, Rita Drone, 
Liāna Eglītis, Kārlis Ķirsis, 
Brigita Ķurbis, Vēra Platais, Vita 
Ramanis, Ints Siliņš, Juris 
Vīksniņš, Vija Udenāns un 
Rasma Upmanis kopā saziedoja 
vairāk nekā piecus tūkstošus 
dolaru. Dagnija Krustiņš savu-
kārt sarūpēja prāvu saini ar drā-
nām un ikdienas piederumiem, 
par kuŗiem Jūlija ir no sirds 
pateicīga. Ilggadējā Sibirijas lat-
viešu labvēle Vaira Strautniece 
no Latvijas pazīst Jūliju no bērna 
kājas un ar aizrautību seko līdz 
viņas gaitām tālajā zemē. 
Vašingtonas Baleta skolas pārzi-
ne Donna Glover nemitīgi inte-

Jūlija Brauere
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 Amerikas Latviešu katoļu 
apvienība šogad dievkalpojumu 
rīkoja 22. jūlijā, to vadīja Rīgas 
Sv. Jēkaba katedrāles prāvests 
Juris Jalinskis. Parasti Gaŗezera 
svētdienu dievkalpojumos pie-
dalās arī visa Gaŗezera saime, 
nometnes darbinieki un vidus-
skolas audzēkņi ar audzinātājiem 
un skolotājiem. Āra baznīca bija 
pilna ar dievlūdzējiem. Svētos 
rakstus lasīja Lūcija Sālzemniece 
un Leons Liepa. Dievkalpojumā 
dziedāja Gaŗezera skolēnu 
an samblis skolotājas Andras 
Fenhanes vadībā. Ērģeles spēlēja 
Ieva Rozenbacha. 

Sprediķī prāvests Juris Jalinskis 
runāja par lielo ikdienas dzīves 
steigu, kam lielākā vai mazākā 
mērā visi esam pakļauti. Viņš 
teica: „Evaņģelija lasījumā mēs 
dzirdējām, ka pēc tam, kad apus-
tuļi bija atgriezušies no savas 
pirmās misijas sludināt Labo 
vēsti, Jēzus viņiem teica – nāciet 
vieni paši kādā vientuļā vietā un 
drusku atpūšaties. Par pārdomu 
tematu tāpēc esmu izvēlējies ko 
svarīgu cilvēka dzīvē – atpūtu. 
Jēzus uzaicināja savus mācekļus 
paiet mazliet malā, uz kādu laiku 
nedomāt par ikdienas darbu un 
pienākumiem. Jēzus vēlējās 
iemācīt saviem mācekļiem, ko 
Viņš darīja pats, proti, saistīt 
aktīvo darbošanos ar atpūtu un 
klusumu. Jēdziens atpūta mūs-
dienu pasaulē ir ļoti svarīgs un 
aktuāls. Mūsu dzīves ritms bieži 

uzņem tik strauju apgriezienus, 
ka mēs netiekam tiem līdzi. Šāda 
skriešana daudziem pat kļuvusi 
par slimību. Ir nācies dzirdēt: kas 
apstājās, tas ir pazudis, bet bieži 
vien pazudis ir tas, kas nekad 
neapstājās, jo viņu pārņēmusi 
emōciju un informācijas plūsma, 
kas mūs ātri izsmeļ un iztukšo. 
Nav vairs laika priecāties par 
katru jaunu dienu. Tu atgādini 
cilvēku, kuŗš ar abām rokām 
ieķēries auto stūrē, vēloties pēc 
iespējas ātrāk sasniegt galamērķi, 
nemaz nepamanot skais-
to apkārtni, kuŗai brauc gaŗām. 
Vienam otram tā var paskriet 
visa dzīve, un viņš nemaz nepa-
mana, ka ir dzīvojis. 

Īpašs mūsu, bet sevišķi jaunie-
šu dzīvē ir vasaras laiks. Tā bija 
jūsu un jūsu vecāku ļoti laba 
izvēle pavadīt daļu no sava vasa-
ras brīvlaika Gaŗezerā. Atrodoties 
te, skaistā vietā pie dabas, jums ir 
iespēja arī uzzināt daudz par lat-
viešu tautu, tās kultūru, ar ko 
esat saistīti caur savu vecāku un 
vecvecāku saknēm. Šeit, Gaŗ-
ezerā, jūs varat izbaudīt prieku 
 un savstarpēju draudzību.”

 Pēc dievkalpojuma katoļi un 
viņu viesi pulcējās piknikam 
Gaŗezera ciema paviljonā ar pašu 
sanestiem groziņiem. Vecie pazi-
ņas un draugi nekavējoties sāka 
tērzēt un bija grūti viņus pieru-
nāt sākt piknika maltīti. Lūgšanas 
vārdus pirms maltītes teica prā-
vests Juris Jalinskis. Viņš pateicās 

Tradicionālais katoļu dievkalpojums un pikniks Gaŗezerā

Prāvests Juris Jalinskis vada katoļu dievkalpojumu Gaŗezerā 22. jūlijā

par iespēju būt Amerikā, Dzies-
mu svētkos Milvokos, Gaŗezera 
katoļu sabraukumā, kā arī 
apmeklēt latviešu katoļu kopas 
Indianapolē, Čikāgā un Grand-
rapidos. Amerikas latviešu kato-
ļu apvienības priekšsēdis Leons 
Liepa pateicās prāvestam par 
viņa piedalīšanos Dziesmu svēt-

kos un te, Gaŗezerā. Viņš patei-
cās visiem dievkalpojuma un 
piknika dalībniekiem, saimnie-
cēm, īpaši grandrapidietēm par 
maltītes sagatavošanu. Gaŗezera 
ciema vecākais Andrejs Rozentāls 
apsveica visus un pauda cerību 
mūs sagaidīt arī nākotnē.

 Pēc maltītes sākās kopēja dzie-

dāšana, ko vadīja klātesošie diri-
ģenti un dalībnieki ar dziedāša-
nas talantu. Piknika beigās sākās 
fotografēšanās gan lielākās, gan 
mazākās grupās. Daudzi gribēja 
nofotografēties kopā ar prāvestu 
Juri Jalinski. Visi jutās omulīgi un 
mājās devās labā noskaņojumā.

Z. Zadvinskis

Desmitie gadskārtējie Rudens 
svētki Sv. Jāņa draudzes Toronto 
laiku īpašumā Saulainē

Šogad Rudens svētkiem svi-
nam desmit gadus! Pārlasot visu 
pēdējos gados izstādīto mākslas 
darbu mākslinieku vārdus, pār-
ņem prieks. Tie visi ir mākslinie-
ki ar  apbrīnojamu talantu, izdo-
mu un uzņēmību!

Būtu jāpiemin pats pirmais no 
izstādītajiem māksliniekiem, 
visiem zināmais Visvaldis Rein-
holds, pazīstams ar savu darbu 
abstrakto stilu, viņš pielieto dabā 
pieejamus materiālus, lai pēc 
savas izjūtas atdarinātu dabā 
atrodamas krāsas un formas. 
Latvju enciklopēdijas (1962-
1982) , IV sējumā, par Reinholdu 
rakstīts: “Viņa tēmatika ir gais-
mas mirdzums, atspulgi, pirmat-
nējā fantazijas telpa un nereāla 
ainava – zemnieciski raupja un 
laikmetiski artikulēta.” Katrs, kas 
ir iedziļinājies kādā no Reinholda 
darbiem, šo aprakstu sapratīs. 
Reinholds ļoti cienīja 1903. gadā  
Daugavpilī dzimušā pasaules sla-
venajā Marka Rotko, abstraktā 
ekspresionisma celmlauža dar-
bus. 

Šī gada Rudens svētku norise 
būs tikpat bagātīga kā visus citus 
gadus. Svētdien, 16. septembrī, 
rīta cēliens sāksies pulkstens 
10:00 ar kafiju un maizītēm. 
Skaistās āra baznīcas dievkalpo-
jums pie čalojošās upītes būs 
10:30 māc. Anitas Gaides vadībā. 
Tūlīt pēc tam, 11:30 laikraksta 
Latvija Amerikā redaktore Vita 
Gaiķe atklās mākslas izstādi 
omulīgajā “Saulšķūnī”. Šogad 

izstādīsies Anne Marie Cosgrove 
(gleznas), Uga Dzenis (fotografi-
jas), Pēteris Grasmanis (fotogra-
fijas), Ilze Kalniņa (keramika), 
Arturs Lauzis (metalla darbi). 
Pulksten 12:30 baudīsim bagātī-
gas pusdienas, Maijas Miķelsones 
meistarīgā gādībā. Pēc tam 14:00 
sāksies vienmēr populārā rudens 

ražas loterija. Grāmatu klētiņa 
būs atvērta visu nedēļas nogali. 
Mākslas izstādi slēgs 16:00 pp. 
Dalības maksa pieaugušajiem 
$25; jauniešiem līdz 13 g.v. $8; 
bērniem līdz 5 g.v. ieeja bez mak-
sas.

Beidzamo desmit gadu laikā 
Rudens svētku sarīkojumā 

Tas viss sākās ar Reinholdu...

Saulainē ir izstādījušies Miķelis 
Jānis Auģis, Arianna Behan, 
Dace Birkhāne, Laura Cīruls, 
Elmārs Dambergs, Ēriks Dzenis, 
May Dzērvītis-Harvey, Māris 
Gailītis, Kristīna Gūtmanis, 
Guna Ikona, Pēteris Jansons, 
Niņa Jurševskis, Ilze Kalniņš, Ila 
Kellerman, Agnese Krūmiņš, 

Jolita Krūmiņš-Horvat, Tālivaldis 
Ķiķauka, Juris Kornets, Edgars 
Krūmiņš, Imants Lapiņš, Arturs 
Lauzis, Beta Ludviks, Ināra 
Matīss, Laimonis Mieriņš, 
Visvaldis Reinholds, Džesika 
Rode, Māris Rutulis, Elviga 
Sebris, Māra Strazdiņš, Aldis 
Sukse, Aina Tīlups, Jānis Tīlups, 
Ivonne Vaar, Maksis Vējiņš, 
Gunta White, Aivars Zandbergs, 
Miguel Deras Zapata un Valda 
Zobens. Paldies visiem māksli-
niekiem par Saulaines sarīkoju-
mu kuplināšanu! Diemžēl vairā-
ki no šiem māksliniekiem ir jau 
aizsaulē – Cīruls, Ķiķauka, 
Reinholds, Ikona, Krūmiņš un 
Mieriņš. Paldies par viņu neat-
vietojamo devumu latviešu 
mākslai! Paldies arī tiem māksli-
niekiem, kuŗi Saulainē izstādīju-
šies vairākkārt – tie ir Kalniņš, 
Lauzis, Rutulis, Sebris un Aina 
Tīlups.

Kādreiz kāds mākslas cienītājs 
esot Reinholdam jautājis: „Kas 
tad tur ir īsti domāts?” Reinholds 
atbildējis: “Nu, tas ko tu tur sare-
dzi, tas tur arī ir.” 

Brauciet uz Saulaini, lai baudī-
tu visu, ko šis populārais sarīko-
jums dod! Varbūt arī jūs kādā 
mākslas darbā saskatīsiet ko aiz-
raujošu un velēsieties to nopirkt, 
lai uzdāvinātu  sev vai kādam 
citam! 

Tuvākai informācijai zvanīt: 
Elviga Sebris: 705-424-1118, 
elvigasebris@hotmail.com vai 
Guntis Tannis, 416-225-8635, 
gunnartannis@gmail.com.

Kristīne Stivriņa
www.campsaulaine.com
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Olimpiskās spēles nešaubīgi ir 
ne tikai augstākais punkts četru 
gadus sporta notikumos, bet, kā 
jau ierasts, tās ir sasaistītas ar 
kultūru un tradicijām. Diemžēl 
neiztikt laikam arī bez zināmas 
polītikas. To, ka polītika ir ņēmusi 
dalību arī šajos sporta svētkos, 
liecina arī piemēri vēsturē.

Vasaras Olimpiskās spēles 
1980. gadā bija divdesmit otrās 
Vasaras Olimpiskās spēles. Tās 
no 1980. gada 19. jūlija līdz 3. 
augustam notika PSRS gal-
vaspilsētā Maskavā. Šīs bija 
pirmās un vienīgās Olimpiskās 
spēles, kuŗas rīkoja PSRS. Tāpat 
šīs bija pirmās Olimpiskās spēles, 
kuras notika Austruma bloka 
valstīs. ASV un vēl 64 valstis 
boikotēja Maskavas Olimpiadu, 
tā parādot savu attieksmi pret 
PSRS iebrukumu Afgānistānā. 
Bet ne tikai. Maskavas spēles bija 
patiešām nozīmīgas arī bal-
tiešiem. Turklāt ne tikai augsto 
sportisko sasniegumu ziņā. 1980. 
gada sākumā vairumā Rietum-
valstu bija spraigas debates par 
iespējamo Maskavas olimpisko 
spēļu boikotēšanu. Baltiešu trim-
das organizāciju pārstāvji šajā 
boikotā saskatīja vēl vienu iespēju 
atgādināt par Baltijas valstu lik-
teni. Un apstāklis, ka par olim-
piskās regates vietu bija izvēlēta 
Tallina, bija pamatots cēlonis 
protestiem.

Par gaidāmajām olimpiskajām 
spēlēm Maskavā tika runāts 
vai rāk vai mazāk visu pirmo 
gada pusi. ASV iznākušajā trim-
das laikrakstā Laiks tika 
publicēts pavisam neliels 
fragmentiņš no Norvēģu 
burāšanas sporta žur nāla 
Seilsport, kurš jau 1977. gadā 
bija diskutējis par olimpiskās 
regates rīkošanu Tallinā un tās 
ētiskajiem aspektiem: „Ja Vācija 
būtu uzvarējusi pēdējā kaŗā, ko 
norvēģi domātu un darītu, ja 
vācieši rīkotu ziemas olimpiskās 
spēles Oslo? Vai piedalīšanās 
Tallinas spēlēs nebūtu ņir-
gāšanās par brīviem cilvēkiem 
visā pa  saulē un sevišķi par 

okupētajiem igauņiem?”
Laikraksts Laiks pauda viedok-

li, ka Olimpiskās regates atklāšana 
Tallinā pagodinās Igaunijas 
okupāciju, un vienlaikus aicināja 
boikotēt šīs spēles: „Kamēr 
Kanadas valdība vēl joprojām 
turpina apsvērt, vai boikotēt 
olimpiskās spēles Maskavā, vai 
ne, Baltijas tautu federācija Ka -
nādā uzskata, par savu pienāku-
mu izteikt savu viedokli šajā 
svarīgajā jautājumā,” teikts 
federācijas 15. aprīļa iesniegumā 
Kanadas ār  lietu ministram Mar-
kam Mak gigenam. Vēstulē, ko 
parakstījis federācijas priekš sēdis 
T. Kron bergs, noteiktā un 
uzskatāmā veidā motīvēts fe -
derācijas ciešais aicinājums Ka -
nadas valdībai pievienoties boi-
kotam, lai nedotu jaunu legāli-
zējumu Padomju Savienības 
nelegāliem starptautiskiem ie -
bru  kumiem. Olim piskās regates 
atklāšana Tallinā, okupētās Igau-
nijas galvaspilsētā, nolikta 21. 
jūlijā. Tā ir tieši tā diena, kad 
1940. gadā sanāca komūnistu 
uzspiestais parlaments un, bru-
ņotiem padomju kareivjiem stā-
vot, sardzē parlamenta sanāksmju 
zālē, pieņēma rezo lūciju, kas 
proklamēja Igau niju par Padomju 
republiku.”

Nereti Laiks pārpublicēja raks-
tus no citiem laikrakstiem, kas 
kaut kādā mērā bija saistīti ar 
Baltiju. Pēc šiem pārpubli cē-
jumiem var spriest, ka tieši olim-
piskā regate Tallinā daudzviet 
lika aizdomāties par Baltijas val-
stu prettiesisko stāvokli un 
okupāciju. Atsevišķs apskats tika 
veltīts Rietumvācijas presei, 
paskaidrojot, ka starptautiskās 
preses interese par notikumiem 
Baltijas telpā nekoncentrējas tikai 
uz jūnija mēnesī atzīmējamiem 
datumiem vien, bet sākas jau 
krietni agrāk, kam par iemeslu 
bijusi tieši okupētās Igaunijas 
galvaspilsētas Tallinas izrau dzī-
šana par vienu no olimpisko 
spēļu vietām un Padomju Sa -
vienības iebrukums Afgānistānā. 
Kanadas laikraksta The Toronto 

Sun apskatnieks Roberts Mak-
donalds 6. jūlija slejā, kas bija 
veltīta Igaunijai, šajā sakarā raks-
tīja: „Tas būs pirmais gadījums 
vēsturē, kad daļa no olimpisko 
spēļu atklāšanas notiks okupētā 
citas valsts territorijā.”

Jau pēc olimpiskās regates 
Tallinā atklāšanas tika rakstīts 
pārpublicējums no zviedru lai-
kraksta Dagens Nyheter, kuŗa 
līdzstrādniekam kāds igauņu 
disidents Tallinā sacījis: „Jūs 
televīzijā redzējāt, cik skābs bija 
Brežņevs olimpisko spēļu atklā-
šanā. Viņš bija rēķinājies ar 
daudziem tūristiem un prāviem 
valūtas ienākumiem. Rietumu 
tūristu bija maz, un maz būs arī 
valūtas modernās technoloģijas 
iepirkšanai ārzemēs.”’ Igaunijas 
opozicionāri, tāpat kā daudzi 
Tallinā, nenožēlo, ka tūristu bijis 
tik maz – raksta  Dagens Nyheter. 
Tiesa, pēc vasaras olimpiskajām 
spēlēm Maskavā par šo jautājumu 
praktiski vairs nerakstīja, 
nerakstīja arī par Rietumu valstu 
reakciju vai novērojumiem 
Padomju Savie nības territorijā. 

Ko šajā baltiešu sakarā darīja 
2012. gada spēļu mājvieta – 
Lielbritanija? 

Savdabīgi, ka Londonas Avīze 
tolaik par iemeslu Maskavas 
olimpisko spēļu boikotam pār-
svarā minēja tieši Afgānistānu, 
nevis olimpiskās regates sacīk-
stes okupētas zemes territorijā – 
Tallinā, ko tik ļoti uzsvēra trim-
das pārstāvji. Izņēmums saistās 
ar parlamenta locekli seru Fre-
deriku Benetu, kuŗš Londonas 

Uzziņai.

ANETE JENČA 2012. gadā ieguva maģistra gradu vēsturē 
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Par 
pētījuma temu viņa izvēlējusies Baltijas jautājuma 
problemātikas atspoguļojumu lielākajos trimdas laikrakstos 
20.gs. 80. gados. Anete šogad plāno uzsākt doktorantūras 
studijas un pētīt trimdas un nacionālās atmodas procesu 
kopsakarības.  

IESKATS VĒSTURĒ. BALTIJAS JAUTĀJUMA UN MASKAVAS 
OLIMPISKO SPĒĻU ATSPOGUĻJUMS TRIMDAS PRESĒ

Avīzē tika nepārprotami novēr-
tēts par baltiešu interešu aizstāvi, 
un viņš ir arī tas, kurš Maskavas 
olimpisko spēļu boikotu pama-
toja arī ar Baltijas valstu okupā-
ciju un olimpiskās regates rīko-
šanu Tallinā.

Igaunijas neatkarības dienā 
rīkotā Maskavas olimpiadas boi-
kota sanāksmē pievērsa uzmanī-
bu Igaunijas galvaspilsētā Tallinā 
noliktai olimpiadas regatei un 
padarīja to par vienu no svarī-
giem iebildumiem pret olimpia-
du Maskavas režijā. Pēc tam, kad 
Poļu klubā, Londonā, 24.februārī 
notikušajā sanāksmē vairāki 
runātāji, kā Mekvērters, Eiropas 
sakaru grupas priekšsēdis R. 
Marcetičs un latviešu pārstāvis P. 
Reinhards, bija aprādījuši, ka 
regates rīkošana okupētā zemē ir 
olimpisko principu pārkāpšana, 
jau nākamajā dienā sanāksmes 
rīkotājs parlamenta loceklis sers 
Frederiks Benets lūdza lordu 
Keringtonu šo Lielbritanijas 
no stāju apstiprināt, tādā kārtā 
pasvītrojot motīvus, kuŗu dēļ 
britu sportistiem nav iespējams 
uz maskaviešu rīkotajām olim-
piskajām spēlēm doties. Par šo 
sanāksmi rakstīja arī Londonas 
Avīze: „Sanāksmi Poļu klubā, kur 
bija pulcējušies ap 200 klausītāju, 
organizēja sera Frederika vadītā 
„Nogo” komiteja (National 
Committee Olympic Games – 
Moscow Objectors). Tā bija 
sasaukta, lai Britu olimpiskās 
komitejas locekļiem Ekseteras 
marķīzam un baronam Lukam 
dotu iespēju uzklausīt Austrum-

eiropas tautu pārstāvju ieskatus 
par olimpiadas rīkošanu Maska-
vā. Abi augstie lordi nebija drīk-
stējuši vai nebija atraduši par 
vajadzīgu ierasties, un viņu nožē-
lojamo prombūtni uzskatāmi 
pasvītroja tukšie krēsli ar viņu 
vārdiem.” Tas vēlreiz apliecināja, 
ka vienprātīgu uzskatu par visiem 
ar Baltijas jautājuma saistītiem 
problēmjautājumiem nav ne tikai 
valdībā, bet arī citās organizāci-
jas, tostarp, Britu olimpiskajā 
komitejā.

Sera Frederika Beneta pozitīvā 
darbība vēlreiz tika akcentēta 1.
augusta numurā: „Baltiešu pado-
me 16. jūlijā Fītstrītā bija rīkoju-
si preses konferenci sakarā ar 
Baltijas valstu okupācijas 40 
gadiem. Sanāksmi vadīja parla-
menta deputāts sers Frederiks 
Benets un savos ievadvārdos 
aprādīja Baltijas valstu okupēša-
nas gaitas līdzību ar krievu 
iebrukumu Afgānistānā. Runā-
tājs ar gandarījumu uzsvēra, ka 
britu burātāji nepiedalīsies 
ūdenssporta olimpiadā Tallinā, 
jo rīkot olimpiskās sacensības 
okupētā zemē ir pret katru 
morāli.”

Beigu beigās Lielbritanija bija 
viena no tām valstīm, kas tomēr 
sūtīja savu delegāciju uz 
Maskavu. Jādomā, ka gana dau-
dzām valstīm lēmuma pieņem-
šana boikotēt Olimpiskās spēles 
Maskavā vai ne, nebūt nebija 
tikai morālas dabas jautājums. 
Jācer, ka šāgada Londonas spēlēs 
galvenais, par ko runās, būs izci-
li sportiski sasniegumi.

Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas projekts ir bijis ļoti 
sarežģīts un ilgs ceļš 23 gadu 
gaŗumā. Šobrīd ēkas celt-
niecība tuvojas nobeigumam. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka  
darbību pilnvērtīgi uzsāks un 
durvis apmeklētājiem vērs 
2013./2014. gada mijā.

Iezīmējot Gaismas pils at -
klāšanu, paredzēts izdot 
grāmatu – albumu „Latvijas 
Nacionālā bibliotēka”. Grāmatas 
autors ir architekts Jānis Dripe 
(bijušais Rīgas pilsētas galve-
nais architekts, Latvijas vēst-
nieks Zviedrijā, Lielbritanijā un 
Ziemeļīrija). Viņš veido greznu 
albumu par jaunās bibliotēkas 
tapšanu no Gaismas pils archi-
tekta Gunāra Birkerta idejas 
līdz pilnīgi pabeigtai ēkai. 

 Jānis Dripe par ēkas 
architektūru un veidolu pilsētas 
telpā saka: 

Domāju, ka varam būt lie-
cinieki patiesi lielam notikumam 
Latvijas kultūras vēsturē un Rī -
gas pilsēttelpā. Ēka ir liela mei  s-
tara radīta zīme. Jo gatavāku 
ēku redzam, jo pārliecinošāk tā 
izskatās. Daugavas kreisais 
krasts pamazām kļūst par Rīgas 
vēsturiskā centra papildinājumu. 
Bibliotēka ir Pārdaugavas lielā 
kultūras iespēja. Nacionālā bib-
liotēka noteikti būs architūrisma 
galamērķis, un Gunārs Birkerts 
savā solidajā vecumā var būt 
patiesi gandarīts par šādu savas 
bagātās architekta karjēras vain-
agojumu. Tā ir meistara visla-
bākā iespējamā atgriešanās 
Rīgā.

Bibliotēkas architekts Gunārs 
Birkerts uzsveŗ, ka “galvenais 
bibliotēkas uzdevums ir uzgla-
bāt un aizsargāt mūsu kultūras 
mantojuma vērtības. Bibliotēkas 
archīvi glabā mūsu literātūras 
un vēstures dokumentus un 

folkloru – mūsu DNS. Tā ir 
mūsu tautas likteņa lieciniece. 
Ēkas veidols runā. Bibliotēka 
pārtop funkcionālā nacionālā 
simbolā” (Latvijas Būvniecība, 
2012 Janv./Febr.Nr.1).

Grāmatā tiks atspoguļots 
bibliotēkas projekta sarežģītais 
attīstības ceļš, būs daudz 
kvalitātīvu attēlu, teksts  latviešu 
un angļu valodā. Grāmata būs 
ne tikai vērtīgs ieguvums 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai,  
tā noteikti būs atrodama arī 
daudzu valstu nacionālo 
bibliotēku krājumos.

LNB Atbalsta biedrība saņē-
musi ziedojumu grāmatas 
izdošanai no Jāņa Liepkalna 
ASV, bet vēl nepieciešams 
atbalsts $ 20 000 apmērā. 
Ziedojums tik nozīmīgam izde-
vumam ir lieliska iespēja atstāt 
par sevi ziņu nākamajām 
paaudzēm. 

Lai teiktu īpašu paldies, 

ziedotāja vārds būs lasāms 
grāmatā un bibliotēkas ēkas 
interjerā -  plāksnē pie sienas, 
pie krēsla, galda, plaukta vai 
auditorijas atbilstoši ziedojuma 
summai (100, 300, 500, 1000, 
50000 lati). Tādējādi katram ir 
dota iespēja sniegt savu ārtavu 
LNB projekta īstenošanā un 
Gaismas pils izveidošanā par 
latviešu tautas garīgo bagātību 
krātuvi un simbolu, atstājot par 
to liecību nākamajām 
paaudzēm.

Katrs ziedotājs saņems īpašu 
apliecinājuma rakstu par vārda 
iemūžināšanu.

ZIEDOT IESPĒJAMS:
• ar kreditkarti 
www.gaisma.lv 

• nosūtot čeku: Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrībai, Tērbatas iela 75, Rīga, 
LV1001, Latvija

• Biedrībā: Tērbatas ielā 75, 
4. stāvā, 404. kab.
bankā Beneficiary: Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. : 
LV84HABA0551006763188

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

• Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST 
COMPANY AMERICAS, New 
York
ABA/FW: 021001033

Plašāku informāciju iespē-
jams saņemt LNB Atbalsta 
biedrības birojā, rakstot ar 
e-pastu: gaisma@gaisma.lv vai 
zvanot -  + 371 67843767.

Top grāmata par jauno Latvijas Nacionālo bibliotēku
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Sarmīte Janovskis-Ērenpreiss

Un satikāmies ar’! Nezinu, kā 
citur Vācijā, bet Teitoburgas 
me  žu apkārtnē Dieviņš bija 
izkārtojis siltas, saulainas die-
nas mūsu saietam jūlija sāku-
mā. Biju vienīgā, kas mēroja ceļu 
no Anglijas, – gana nervoza, jo 
ceļš lidmašīnā un vilcienā šķita 
gaŗāks nekā uz Latviju. Taču, kad 
nonācu vecā labā Minsterē, Ai -
jas Ebdenes viesmīlīgajā dzīvoklī 
pašā pilsētas centrā, jutos gaidīta 
un droša, jo nākamā dienā uz 
Det moldu ar vilcienu devāmies 
jau trīs augustdorfieši. Mums 
piebiedrojās mākslinieks Pēteris 
Purmalis, un divas stundas trie-
cām, it kā būtu tikai vēl nesen 
tikušies.

Šeit jāpiemin, ka Augustdorfa 
bija bēgļu nometne  no 1946. līdz 
1958. gadam, turpat 12 gadus. 
Pirms tam šīs 1937. gadā celtās 
Nordlager kazarmas bija kalpoju-
šas par krievu gūstekņu nomet -
ni. 1945. gadā kaŗam beidzoties, 
krie vus atbrīvoja, lai repatriētu  
uz Plašo Dzimteni. Kamēr tas 
tika izkārtots, krievi jau bija pa -
spējuši aiz atriebības dzērumā 
nodedzināt tuvējo Lopshornas 
medību muižu (mums tolaik 
stāstīja, ka muižkungs ar ģimeni 
iemesti akā un flīģelis pa virsu) 
un nogalināt vietējos savvaļas  
zirgus. Beidzamās atvadas - koka 
barakas bija pieķēzītas cilvēku 
izkārnījumiem – pat griesti, – tur 
bija darbojušies itin spējīgi akro-
bati... Divas atejas celtnes (rozā 
mājiņas) bija izpostītas un nelie-
tojamas. Turpretī daba, kaut ze -
me - neauglīgas smiltis, bija me -
žonīgi skaista, mežā un izcirtumā 
sēņu un ogu pārpilnība. Tāpat 
Lopshornas krāsmatas mūs, vis-
maz pirmos gados, apgādāja ar 
spaiņiem jāņogu. Krievu gūstek-
ņi gan lielākoties nonāca Sibirijā.

Mūsu lielģimene bija viena no 
pirmām, kas ieradās nometnē. 
Mana 13 gadus vecā māsa Anita 
atbrauca dienu pirms mums, lai 
iztīrītu mums piešķirto 6 m gaŗo 
istabu. Cenzdamās atturēt asaras, 
jo nometnē ūdens bija noslēgts 
un tīrāmie līdzekļi – pudele ku -
melīšu tējas, smiltis un viršu vīkš-
ķi. Nākamā dienā mūs atveda 
an  gļu armijas smagās automašī-
nās no netālās Hidesenas pilsēti-
ņas viesnīcas "Skaidrais avots’’ 
(Frische Quelle), kas bija kalpoju-

Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēt!
Augustdorfā – tur, kur gali satiekas... 

si par bēgļu nometni tikai mums, 
latviešiem, vien. Tur kopā ar    
vietējo pilsētu Detmoldu, kur 
likti Augustdorfas skolas pirm-
pamati, glabājās arī latviešu Le -
ģionāru archīvs. Viesnīcā dzī - 
voja daudzi mūs tautas dižkoki – 
mūziķi prof. Jāzseps Vītols, Al -
berts Jē  rums, Longīns Apkalns, 
dzejnieki, rakstnieki, skolu dibi-
nātāji/mācībspēki, prof. K. Kun-
dziņš u.c. Tobrīd Hidesenu un 
Det mol das kazarmas evakuēja uz 
Au   gust dorfu. Jaunā nometnē bija  
arī lietuvieši, igauņi, poļi, serbi un 
ukraiņi. Ar mūsu baltiešu brā-
ļiem satikām labi, taču slavu no -
metnes daļā, sauktā Monte Casino 

vai Kamčatka, mums nebija ie -
teikts spert kāju. Tur kaut cik  
kār tību  sadarbībā ar angļu ma -
joru Young vienīgais ieviesa kāds 
augs  tāka armijas ranga poļu 
pans.

Kā jūrmalas smiltis paisumā  
un bēgumā allaž mainījās nomet-
nes sastāvs, jo drīz vien sākās lielā 
tautas staigāšana – izceļošana, tai 
pašā laikā pieplūstot klāt jauniem 
tautiešiem, jo, tāpat kā mūs, vēlāk 
arī Senni, Grēveni, Blombergu 
u.c. pārcēla uz mūsu „meža no -
metni”. Iemesls - Augustdorfā vēl 
bija latviešu ģimnazija, nu jau ar 
trešo direktoru – Ansi Dreimani 
no Grēvenes.

Minēto iemeslu pēc, pulcējoties 
mūsu saietā, pirmais jautājums 
dalībniekiem: „No kuŗa līdz ku -
ŗam laikam tava ģimene bija 

Augustdorfā?’’ Daudzi bija vēl 
zīdaiņi, mums, lielākiem bēr-
niem, gaužām neinteresanti ra -
dījumi, citi vēl mūsu laikā nepie-
dzimuši! Pazīšanās un gadugā -
jumus varēja noskaidrot, salīdzi-
not katra ceļasomā atvestās fo -
tografijas. Palīdzēja arī tas, ka 
mūsu ir maz uz šīs zemes, toties 
katrs latvietis vai tā radagabals ir 
tautas labā ko panācis vai ar ko 
izcēlies, – tā par viņu ir lasīts 
presē vai dzirdēts dziesmu svēt-
kos un citos sarīkojumos. Nu 
varēja vārdam „pielikt seju”. Pati 
es atstāju nometni 1951. gada 
beigās, nenobeigusi ģimnazijas 
otro klasi, lai ar ģimeni caur 

Ventorfas (Wentorf) caurlaides 
nometni dotos uz ASV. Izceļo-
šana laimīgā kārtā neizdevās. 
Tālāk nokļuvu Anglijā. Tas nozī-
mēja, ka mūsu ģimnazijas turp-
māko laiku ar internātu un vi -
sām vēlākām izdarībām iepazinu 
tikai pēc brāļa stāstījumiem. Tā -
pat gluži nesaskanēja mūsu abu 
Augustdorfas nometnes zemes 
kartes, ko zīmējām katrs atseviš-
ķi. Tos saietā viens otrs kārtīgi 
palaboja un droši vien labotu vēl 
tagad, jo arī barakas nometnē 
mainīja lietojumu un sastāvu. 
Mūsu ģimene vien ir dzīvojusi 
četrās dažādās barakās. Tā, pie-
mēram, Danīša (Daniševska) 
pirmais veikals izcirtuma malā 
vēlāk pārtapa par skolas internā-
tu. 1957. gada 31. jūlijā vācu di -
rek tors Goetzels atteicās no no -

metnes vadības, un 1958. gada 
au  gustā Kurts Hohmanns to slē-
dza. Atlikušie latviešu bēgļi un 
ģim nazija tika pārcelti uz Mins-
teri. 

Tas īsumā par mūsu nometnes 
vēsturi. Tagad dažam labam, pēc 
61 gada promienes atgriežoties 
pazīstamā vidē, visupirms jābau-
da gleznainais brauciens uz vies-
nīcu, 12 km attālo Rothensiek 
muižu, kuŗā pavadīsim trīs nak-
tis. Detmoldas stacijā mūs (un arī 
citus bez riteņiem) sagaidīja vie-
tējie - Ieva Rituma (Suermann) ar 
vīru Joachimu. Un labi, ka pašā 
Detmoldā apmesties visi kopā 
nevarējām. Muiža atrodas dziļu 

mežu ielokā, ar vecām celtnēm, 
staļļiem un kūtīm, ar laipnu, var-
būt mazliet ”šokētu” saimnieci, – 
Aija Ebdene savu smago ceļaso-
mu izkravāja viesnīcas ieejas zālē, 
saliekot uz galda un gar sienu 
grāmatas un informāciju par 
mums vācu valodā, tostarp arī 
Jaunsudrabiņu, "Mērnieku laikus" 
un vietējo informāciju pašiem. 
Grāmatas vēlāk tika izdalītas un 
dāvātas visiem vācu amata vīriem 
un sievām, kas mūs pieņēma  
katrā apmeklējuma vietā. Aija 
bija arī uzņēmusies būt mūsu 
runassieva/diplomāte un ar sa -   
vu ļoti labi pārdomāto sakāmo      
drosmīgi uzrunāja „birģermeis-
tarus”, archīvārus un nometnes 
vācu armijas majoru. Aijai bija 
visviens, vai viņa runas turēja 
tau tas namos, kā, piemēram, Au -
gustdorfas ciemā un Detmoldā, 
vai pie Detmoldas parka ieejas, 
kur tūristi lauzās cauri mūsu 
baram uz labierīcībām, vai saules 
tveicē Blombergas kapsētas lat-
viešu nodaļā, vai uzrunājot majo-
ru autobusā. Tāpēc vien mēs lai-
kam gan būtu uzņemti tikpat 
sirsnīgi – turpat vai kā savējie. 
Divreiz mēs, baltieši, tikām no -
saukti par „virsslāņu” šķiru, un 
tas nebija,  tikai lai atšķirtu mūs 

no krievu gūstekņiem un anal-
fabētiem Monte Casino...

Trešdien, 4. jūlijā,  ap pusdienas 
laiku pagalmā no visām malām 
pamazām sāka plūst tauta. No 
Vācijas dienvidiem organizētāji 
Māra Apel-Blūmiņa ar vīru Volf-
gangu, bagāžā - Ieviņa Picka 
(Em  hardt) un ceļmalā salasīts 
liels margrietiņu un uzpirkstīšu 
pušķis, tāpat skaists ozollapu vai-
nags ar sarkanbaltiem ziediem 
un Latvijas karoga lenti, – tas do -
māts Blombergas latviešu kapu 
piemineklim. No Dortmundas šī 
saieta līdzorganizētāja Rūta Sie c-
nieks (Buklēvica), iz Latvijas Vel-
ga un Ģirts Zēgneri un Vija Bri-

ga dere. Vistālākās gaidītās bija 
māsas Ziemeles – Līga (Stam) no 
Ņudžersijas un Valda no Aļaskas, 
cepuri nost! Žēl, ka no Amerikas 
kontinenta laikam vairāk neva-
rējām gaidīt, – tos vilināja Mil vo-
ku Dziesmu svētki ar savām pra-
sībām.

Drīz vien ieradās arī divas mū -
su gaidītās viesu grupas no Lat-
vijas:  Dzintra Geka (Trimdas 
bēr nu pierakstītāja) ar savu ko -
mandu, gandrīz vai taisnā ceļa no 
Sibirijas, un prof. Janīna Kursīte 
(Dzintara ceļš) ar savu svītu, lai 
papētītu, kāda katram no mums 
ir attieksme un jūtas pret dzinta-
ru, un apskatītu mūsu līdzatves-
tās rotas. Nu bijām „čupa un 
pusass” un programma varēja 
sākties. Tikai saimniecei radās 
mazi pārpratumi, saskaņojot ista-
bas ar gulētājiem. Ar Ieviņu P. 
bi   jām jau norunājušas dalīties 
istabā, bet mums tika piešķirts 
mazliet vairāk – laulības gulta!! 
Arī ar to saimniecei radās maza 
problēma – kas maksās par mat-
raci, kas par alu... Laikam jau 
nebijām vienīgās. Mēs dzīvojām 
šķīsti kā māsas un lēses kristīgi 
nokārtojām.

Mīļie augustdorfieši! Mūsu 
Latvijas ekspedīcijas dalībnieki 
esam atgriezušies mājās pēc divu 
nedēļu Dzintara ceļa brauciena 
pa Vāciju un Poliju. Daudz re -
dzējām, daudz safilmējām, in  -
ter vējām, ieraudzījām. TOMĒR 
Au   gustdorfa bija un palika šī 
brauciena maksimpunkts, par  
ko esam visiem jums – gan        

Pateicība
tiem, ko paspējām intervēt, gan 
tiem, ko nepaspējām, – lielu pa -
teicību parādā. Galvenais konsta-
tējums – Dzintara ceļš mūsdie -
nās vairs tik daudz nenozīmē fi -
zisku  kāda ceļa posmu, Dzintara 
ceļš iet no sirds pie sirds. 

Cieņā un pateicībā visu eks-
pedīcijas dalībnieku vārdā –

Janīna Kursīte

(Turpinājums sekos)

Aija Ebdene uzrunā tautu Mūsu viesnīca
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www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

ETNOGRAFISKI PAREIZAS
latviešu

tautas tērpu
brunču drēbes

no vairākiem novadiem
732-842-4867

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Sandrai Hāznerei 2012. gada 5. maijā  University of Dayton 
piešķīra doktores gradu (DPT) Physical Therapy.  Viņa ir pieņēmusi 
darbu Deitonā “Functional Pathways”.

Sandra Hāznere ir beigusi Klīvlandes apvienotās latviešu ev. lut. 
draudzes skolu un ir GVV absolvente. Viņa dzied draudzes korī, kā 
arī meiteņu ansamblī.  Viņa ir Klīvlandes deju kopas “Pastalnieki” 
dalībniece.

Apsveicam ar doktores gradu!

Meklējam pārvaldnieku 
Salas baznīcai,Melville, NY. 

Atalgojums un brīvs dzīvoklis. Zvaniet 631-253-3943, 
vai sūtiet e-pastu kanceleja@nydraudze.org.

Mūsu mīļā

DANUTA ŠĶIRMANTS
(dzim. Donass)

Dzimusi 1918. gada 14. jūnijā Pleskavā, Krievijā,
mirusi 2012. gada 16. jūlijā Brūmfīldā, Kolorado, ASV

Mīlestībā viņu piemin
MĀSAS RENĀTES UN BRĀĻA VANDALĪNA

BĒRNI AR ĢIMENĒM UN RADI
ASV, KANADĀ UN POLIJĀ
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI 
FILADELFIJA (PA) 
• 4. augustā plkst. 12.00 otrais 

Filadelfijas pensionāru kopas 
vasaras pikniks pie Dzintras un 
Andreja Baidiņiem (1104 
Windon Drive, Wilmington, 
Delaware 19803, tālr.: 302- 478-
7065), ziemeļos no Vilmingtonas 
pilsētas, Chatham ciemā pie 
Delaveras 261. ceļa. Līdzi 
ņemami groziņi. Viesi laipni 
gaidīti. 

• 11. augustā filmu maratons, 
Brīvo latvju biedrības 120 gadu 
jubileju gaidot (531 North 7th 
Street Philadelphia, PA 19123). 
Izrādīs piecas filmas, vispirms 
„Dzimtene sauc: kāzas Alsungā” 
(1935. g.), pēc tam filmu, kuŗas 
scēnārijam izmantota latviešu 
literātūras klasika, arī kāda no 
agrīnajiem protesta darbiem un 
tautā jau folklorizējušos filmu; 
beigās kādu no visjaunākajām 
Latvijas filmām. Skatītājiem būs 
iespēja pamieloties ar tradi–
cionāliem kinoteātŗu ēdieniem: 
popkornu, „karstajiem suņiem”, 
Filadelfijas mīkstajiem pret–
zeļiem. Gaidām skatītājus 
kinoteātrī! Ziņas par BLB jubile-
jas gada notikumiem: www.lat-
viansociety.com Sīkāku 
informāciju par programmām 
var iegūt, rakstot Sandrai 
Milevskai, e-pasts: sandrami-
levski@hotmail.com Viesi 
tālbraucēji par viesnīcām un 
transportu aicināti sazināties ar 
Marku Liepu, e-pasts: liepa-
ma1@gmail.com 

GAŖEZERS (MI)
• 3x3 nometne sāksies tūlīt pēc 

Gaŗezera vasaras vidusskolas 
izlaiduma. 

5. augustā plkst. 3.00 reģis–
trācija; plkst. 7.00 iepazīšanās 
vakars Kronvalda zāles 
pagalmā. 

Ievirzes un nodarbības pare–
dzētas katru dienu; katru vakaru 
būs cita programma, piedalīties 
aicināti arī vietējie tautieši, 
dalības maksa $7; Gaŗezera dar-
biniekiem un 3x3 dalībniekiem 
piedalīšanās bez maksas.

6. augustā plkst. 8.00 „Gudrīšu” 
spēle (līdzīga Trivia) Kronvalda 
zālē.

 7. augustā plkst. 8.00 pārrunas 
par polītiku Kronvalda zālē vadīs 
Jānis Peniķis un Jānis Kukainis; 
plkst. 21.30 Valdemāra zālē filma 
„Ziga Miezīša daudzinājums 
Rīgā 2012. gada 29. jūnijā”. 

8. augustā plkst. 8.00 folkloras 
vakars Valdemāra zālē. Pie–
dalīsies folklorists Sandis Laime 
un nometnes mūzikanti..

9. augustā plkst. 7.30 ugun-
skurs zēnu kabīņu pagalmā.

10. augustā plkst. 8.00 – Latvijas 
filmu un TV režisores Virdžīnijas 
Lejiņas dokumentārfilma par 
Emili Melngaili – „Nebridis, 
nezināsi, cik dziļi” Valdemāra 
zālē. Pēc filmas režisores 
komentāri.

11. augustā no plkst. 4.30 līdz 
6.00 3x3 nometnes amatnieku 
ieviržu izstāde Kronvalda zāles 
pagalmā; plkst. 6.30 karoga 
nolaišana Vēja kalnā; plkst. 6.45 
vakariņas Kronvalda zālē; dalības 
maksa $15; plkst. 7.30 beigu pro-

gramma un saviesīgs vakars 
Kronvalda zālē un pagalmā.

 Uz redzēšanos Gaŗezerā!

 KATSKIĻI (NJ) 
• Senču nometne no 12. augus-

ta līdz 18. augustam. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 18. un 19. augustā Vidējo 

valstu meistarsacīkstes golfā 
Ironwood Golf Course (Hinckley 
Hills, Ohio). Rīko Klīvlandes 
golfa klubs. Vīriešiem un 
sievietēm būs balvas vairākās 
katēgorijās. Lūgums pieteikties, 
zvanot vai rakstot Jānim Eglītim, 
tālr.: 440-391-9577, e-pasts: jan-
iscle@aol.com vai Pēterim Gra–
vam, tālr: 440- 552-4949; e-pasts: 
pgrava@ohiobox.net Gaidīti visi 
golfisti un golfa draugi. 

LANSINGA (MI) 
• 15. septembrī 15. Lansingas 

LHH golfistu sabraukums. 
Informācija: Ligita Ķepīte, tālr.: 
517- 930-9131; e-pasts: ligita@
voyager.net 

 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 

Saginavas latviešu kluba gads–
kārtējais „Ruksīša mielasts” J. 
Skābarža lauku īpašumā (3630 E. 
Curtis Road, Birch Run, MI); būs 
ruksīša cepetis ar piedevām, 
dzērieni jāņem līdzi. Dalības 
maksa $20.00 personai, vidussko-
las bērniem par brīvu. Pieteikties 
līdz 4. septembrim, zvanot: J. 
Skābardim, tālr.: 989-777-1607 
vai R. Martinsonei, tālr.: 989-792-
9716. Čekus izrakstīt ar norādi 
Latvian Club of Saginaw. 

SIETLA (WA) 
• No 5. līdz 11. augustam 

Mežotnes bērnu vasaras nomet-
ne Rietumkrasta latviešu izglī–
tības centrā Šeltonā. Informācija 
tīmeklī: www.mezotne.org vai 
sazinoties ar Inesei Graudiņu: 
inese@meztone.org 

• 24. augustā plkst. 7.30 vakarā 
Latvijas Dailes teātŗa viesizrāde 
– Raimonda Staprāna luga 
,,Gūsteknis pilī” latviešu namā 
(11710 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125). Ieeja $30, studen–
tiem $20. 

• 8. septembrī Sietlas latviešu 
11. golfa sacensības. Informācija: 
Rolands Abermanis, tālr.:425-
398-9145; e-pasts: letinsh.rol@
frontier.com 

Informācija: www.seattlelatvi-
ancenter.com 

VAŠINGTONA (DC)
• 9. septembrī mācību gada 

sākums Vašingtonas draudzes 
latviešu pamatskolā. Tiek gaidī-
tas visas ģimenes, kuŗas vēlas 
audzināt bērnus kristīgā garā, 
latviskā vidē un sadraudzībā. 

Mācības notiek katru svētdienu 
no plkst. 9.15 līdz 1.00 pēcpus-
dienā. Skolā pieņem bērnus no 
četru gadu vecuma; bērniem 
līdz 4 gadiem notiek zaķīšu 
nodarbības. Lūgums reģistrēties 
līdz 15. augustam. Informāciju 
var iegūt, rakstot: 

dclatviesuskola@gmail.com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): 5. 
aug. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
12. aug. plkst. 2.00 kapusvētku 
dievk. Ģetzemanes kapsētā. 19. 
aug. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
26. aug. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. Piesaulē. Draudžu, ģime-
ņu un bērnu svētki Piesaulē. 
Pilsētā dievk. nebūs. Māc. J. 
Mazura. 

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 5. 
aug. dievk. 12. aug. plkst. 10.00 
no rīta kapusvētki Woodlawn 
kapsētā latviešu (27.) nodalīju-
mā, lūgums ņemt līdzi krēslus. 
19. aug. dievk. nebūs. 26. aug. 
dievk. ar dievg. 2. sept. dievk. 
nebūs. 9. sept. dievk. ar dievg. 
16. sept. dievk. 23. sept. dievk. 
ar dievg., pēc dievk. draudzības 
stunda. 30. sept. dievk., Latvijas 
Universitātes atcere. Bībeles 
stunda: 28. sept. plkst. 11.00 no 
rīta. Draudzes māc. A. Greiema, 
tālr.: 517- 614-4853. Ērģ. R. 
Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, L. Upīte. 

 • Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 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): 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.latvianluthc-
hurchphila.org.

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-
6003): 5. aug. plkst. 10.00 kapus-
vētki Woodlawn kapos. 9. un 23. 
sept. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. kafija.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., 

Kalamazoo, MI 49996): 5. aug. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 12. 
aug. plkst. 10.00 dievk. 19. aug. 
plkst. 10.00 dievk. 26. aug. plkst. 
10.00 dievk. Māc. B. Puiķe. 

 • Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040): 25. aug. plkst. 10.00 
kapusvētku dievk. Austrumu 
kapsētā, lietainā laikā baznīcā; 
māc. D. Salnīte. 23. sept. plkst. 
12.15 dievk., prāv. Dāvis Kaņeps. 
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): 5. aug. 
dievk. nebūs 12. aug. dievk. ar 
dievg. 19. aug. dievk. angļu val. 
ar dievg. 19. aug. plkst. 2.00 kap-
susvētki Fondulakā. 26. aug. 
plkst. 11.00 kapusvētki 
Viskonsinas piemiņas kapsētā. 2. 
sept. dievk. ar dievg. 4. sept. 
plkst. 7.00 draudzes padomes 
sēde. Bībeles stunda: 9. aug., 16. 
aug., 6. sept. plkst. 10.00. Māc. L. 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšn. S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): Par dievkalpoju-
miem un citām norisēm draudzē 
lūdzam sazināties ar draudzes 
priekšnieku Geroldu Lusu, tālr.: 
612-333-1785, e-pasts: vgluss@
gmail.com vai priekšnieka viet-
nieci Kristīni Konteri, tālr.: 952-
412-4591, e-pasts: kkvk3447@
msn.com Informācija: www.
mndraudze.org 

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 5. 
aug. plkst. 11.00 dievk. Katskiļu 
nometnē, māc. L. Saliņš. 
Mājaslapa: www.nydraudze.org

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 12. aug. 

plkst. 1.00 dievk. dr. dievnamā, 
viesmāc. I. Larsena; pēc dievk. 
kafija. 30. sept. plkst. 1.00 jau-
niešu 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 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa; pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. Draudzes 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): 12. aug. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Bībeles stunda. 26. aug. plkst. 
10.30 dievk. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net Informācija tīmek-
lī: www.seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 19. aug. plkst. 2.00 dievk. 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.) Skenektedijā. Prāv. O. 
Sniedze, ērģ. D. Vitušinska-
Baltazara. Dz. grām. Pēc dievk. 
groziņu azaids. 

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT):  12. aug. plkst. 10.00 kapus-
vētku dievk. Jaunajos kapos, lie-
tus laikā baznīcā, dievk. vadīs I. 
Gorbants; pēc dievk. azaids baz-
nīcas lejas zālē. Dr. priekšn. V. 
Bachmute, tālr. 860-644-3268.

Dieva mierā aizsaukta mana mīļā māmiņa

DAINA AUNS,
dzim. LĀVA

Dzimusi 1915. gada 21. novembrī Latvijā,
mirusi 2012. gada 20. jūnijā Toronto

Apbedīta 2012. gada 27. jūnijā Bīčvuda (Beechwood) kapsētā Otavā

Mīlestībā un sērās
DĒLS JĀNIS

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība;
šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Pāvila vēst. korintiešiem 13:13

ZIGRĪDA KUDRENICK,
dzimusi LANDSMANIS

atraitne ABREMSKI
* 1936. gada 17. novembrī Latvijā,

+ 2012. gada 6. jūlijā Pittsburgā, USA

Skumjās piemin
VIJA UN ZINTA AR ĢIMENĒM

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss.
No atmiņu avota drebot 
Dzeŗ brīdis, sen aizšalcis.

Mūsu mīļā māsica Zigrīdiņa aizsaukta zvaigžņu ceļos.
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Skaistie, skanīgie un latviešu 
tautu vienojošie Dziesmu svētki 
Milvokos nu ir pagājuši. Tie 
priecēja ar brīnišķīgiem kon-
certiem, kopīgu sadejošanos un 
sadziedāšanos. Tie mūsu atmi-
ņā paliks ar atkalsatikšanās sa  -
jūsmu un neizsakāmu, krūtīs 
kņudinošu apziņu par mūsu 
tautas gara bagātībām.

Paldies Dievam, mums ir 
daudz garīgu bagātību. Un nav 
jāgaida no vieniem līdz nāka-
majiem Dziesmu svētkiem, lai 
mēs atkal būtu kopā, satiktos 
un stiprinātu savu dvēseli, garu 
un draudzību. Latviešu luteris-
kā baznīca Amerikā un Kanadā 
gādā par to, lai ikviena latvieša 
ticība tiktu uzrunāta un stipri-
nāta. Tādas iespējas ir gan drau-
dzes, gan sabiedriskajā dzīvē.

Vēl viena sadraudzības, kopā 
būšanas, ticības un dvēseles 
stiprināšanas iespēja tiek piedā-
vāta jums jau nākamajā pavasa-
rī – saulainajā un siltajā Floridā, 
palmu zaru paēnā un okeana 
viļņu šalku tuvumā. Tās ir 
Draudžu dienas 2013 ar mudi 
”Jēzus aicina zvejot”. 

Sadarbībā ar Sv. Pēterburgas 
draudzi un tās mācītāju Aivaru 
Peldu ieceres top, tiek apspries-
tas un nobriest skaistās idejās 
par to, kā pēc iespējas jaukāk 
un sirsnīgāk jūs uzņemt nāka-
majās Draudžu dienās. Vēlamies 
ikvienam radīt neaizmirstamu 
laiku kristīgā gaisotnē, māsu un 
brāļu sadraudzībā un patiesā 
Dieva Gara vadībā. 

Draudžu dienu nosaukums 
nav radies nejauši, uz to pamu-
dināja pati Florida, kur tika 
ieteikts pulcēties. Un ja Florida 
iztēlē saistās ar okeanu, jūŗu vai 
ezeru, tad nav tālu jāmeklē pie-
jūŗas un ezermalas notikumus 
arī Bībelē. Tikpat aktuāla mūsu 
baznīcā ir pati metafora „zvejo-
šana”. Draudzēm skaitliski sarū-
kot, ir svarīgi joprojām saglabāt 
to garīgo spēku un ticības dros-
mi, uz ko Jēzus aicināja savus 
mācekļus, mudinot doties pla-
šajā pasaulē un darīt misijas 
darbu. Tāpēc aicinām, mudi-
nām un ielūdzam jūs uz 

Draudžu dienām 2013. gadā no 
26. februāra līdz 3. martam, 
Parrish, Floridā!

Esam iecerējuši Draudžu die-
nas iesākt ar bibliski eksotisku 
piedzīvojumu, „paviesojoties 
Svētajā Zemē” Orlando, kur 
jums būs iespēja iejusties gan 
Jēzus laikos, gan Viņa mācekļu 
lomā, gan izbaudīt tā laika 
atmosfairu interesantā un aiz-
raujošā piedzīvojumā. Tas būs 
vienas dienas izbraukums, ko 
piedāvājam kā piekabinājumu 
Draudžu dienām, tāpēc tas 
paredzēts pirmajā dienā. 

Ir ielūgti četri lektori no 
Amerikas un Kanadas, kas 
uzrunās Draudžu dienu dalīb-
niekus par dažādu paaudžu 
„zivīm” mūsu draudzēs, kā arī 
iespējamiem veidiem, paņēmie-
niem un pieejām, kā tās aiz-
sniegt un palīdzēt tām peldēt 
skaidrajos Dieva ūdeņos. 

Jums tiks piedāvātas arī dažā-
das ievirzes, jo Jēzus kopā ar 
saviem mācekļiem – dvēseļu 
zvejniekiem – atrada laiku, lai 
atjaunotu spēkus, garīgi piln-
veidotos un atpūstos.  Būs 
iespēja dziedāt Draudžu dienu 
korī, spēlēt koklētāju ansamblī, 
kā arī ceram rast iespēju apmek-
lēt mākslas, mūzikas, kustību 
un citas vērtīgas, veldzējošas un 
atjaunojošas terapijas, kas uzru-
nās gan garu, gan dvēseli, gan 
arī ķermeni. Mēs ceram, ka 
līdzās pamatprogrammai arī 
ieplānotie dievkalpojumi, svēt-
brīži, rīta rosmes, koncerti, 
dziesmu un dzeju vakari atspir-
dzinās jūsu dvēseles gaidāmajās 
Draudžu dienās Floridā.

Katrā ziņā mēs – Draudžu 
dienu rīkotāji, darīsim visu 
iespējamo, lai jūs izjustu Dieva 
pieskārienu, sajūsmu, prieku, 
sadraudzību, sirsnību un lielis-
ku veldzi.

Veidosim tīklus, darīsim tos 
stiprus, izturīgus un drošus, un 
atsauksimies Jēzus aicinājumam 
zvejot! Uz tikšanos Floridā 
nākamgad 26. februārī! 

Māc. Gundega Puidza,
LELBA Evaņģelizācijas 

nozares vadītāja

Draudžu Dienas Floridā 
2013. gadā!

Dieva mierā aizgājuši mūsu radi un draugi

VITALIS RUDZĀTS
Dzimis 1920. gada 4. martā Līvānos,

miris 2012. gada 24. aprīlī Indianapolē

un viņa 63 gadu laulības sieva

AUSMA RUDZĀTS,
dzim. PILS

Dzimusi 1925. gada 13. janvārī Apē, Latvijā,
mirusi 2012. gada 30. maijā Indianapolē

Mīļā piemiņā paturēs
MĀSU BĒRNI

INDIANAPOLES SABIEDRISKAIS CENTRS
INDIANAS LATVIEŠU KATOĻU BIEDRĪBA

DAUGAVAS VANAGU INDIANAPOLES VIENĪBA

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz kluso mūžības salu.

Kārlis Skalbe

Mūžībā aizgājis mūsu sirsnīgais ģimenes draugs

ĒRIKS AVOTIŅŠ
Dzimis 1919. gada 26. jūlijā Liezēres pagastā,

miris 2012. gada 17. jūnijā Sietlā

Līdzjutību izsakām ģimenei

ILZE BERKOLDS
KĀRLIS UN TRUDY KRASTIŅŠ

AIVARS UN SKARLETA OSVALDS
PAULS UN ANDRA BERKOLDS

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

JĀNIS J. KRŪZE
Dzimis 1962. gada 25. februārī Bruklinā,
miris 2012. gada 30. maijā Bayside, NY

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MĀTE BERNADETTE UN MĀSA ZINTA

Ir tuvām sirdīm grūta
Šai brīdī šķiršanās,
Bet mīlestība gūta -
Tā nekad neatstās.

(Nikolajs Kalniņš)

Mūžībā aizgājis

KĀRLIS GRANTS
Miris 2012. gada 8. jūnijā Portlandē, 

Oregonas pavalstī

Viņu mīļā piemiņā paturēs
INĀRA, LAILA UN TIJA VEHVILAINEN

Spoža zvaigzne pārtecēja ...

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Ā. Elksne
Dieva mierā aizsaukts

ULDIS MĀRTIŅŠ KLAUSS
Dzimis 1929. gada 9. novembrī Rīgā,

miris 2012. gada 28. jūlijā Rīgā
Visdziļākā līdzjutība tuviniekiem un draugiem.

Dziļās sērās un mīlestībā
IRĒNA PĀRUPE
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Olimpisko uguni Londonas 
Olimpisko spēļu atklāšanas cere-
monijā 27. jūlijā iededza Lielbri-
tanijas sporta leģendu un jauno 
sportistu saime, tās atklāja Liel-
britanijas karaliene Elizabete II. 
Olimpiskās lāpas pēdējos stafetes 
posmos piedalījās arī kādreizējais 
Anglijas valstsvienības kapteinis 
un pasaules futbola ikona Deivids 
Bekhems, izcilais britu airētājs 
Stīvs Redgreivs un kādreizējo 
Liel britanijas olimpisko medaļ-
nieku saime, kuŗiem salutēja 
valsts jaunie sporta talanti. Pēdējā 

Latvijas olimpiskās delegācijas devīze Londonas Olimpiadā - “Iespēja jaunām uzvarām”
un ieguldīto lielo darba apjomu. 
Roge īpaši izcēla, ka pirmo reizi 
olimpisko spēļu vēsturē visu 
dalībvalstu sastāvos ir sieviešu 
kārtas sportistes. “Pārņem sajūta, 
ka olimpiskās spēles atgriežas 
savās mājās.”

Savukārt Londonas olimpisko 
spēļu organizācijas komitejas 
priekšsēdis Sebastjans Ko at -
klāšanas ceremonijā izteicās, ka 
vēl nekad nav bijis tik lepns būt 
brits, uzsverot, ka šīs olimpiskās 
spēles vēlas iedvesmot savu 
paaudzi. “Šis ir mūsu laiks. Kādu 
dienu mēs varēsim pateikt sa -
viem bērniem, ka sev doto laiku 
esam izmantojuši.”

Olimpiskā karoga pacelšanas 
procesā piedalījās leģendārais 
bokseris Muhameds Ali. Olim-
pisko zvērestu sportistu vārdā 
izteica teikvondo cīkstone Sāra 
Stīvensone, tiesnešu vārdā to 
izteica boksa uzraugs Miks Bāsī, 
treneŗu vārdā - smaiļošanas un 

posmā vairāki jaunie sportisti 
vienlaicīgi iededza daudzas olim-
piskās lāpas, kuŗas vēlāk savie-
nojās vienā veselā un izveidoja 
kopīgo Londonas Olimpisko 
spē ļu lāpu.

Atklāšanas ceremonija sākās ar 
nedaudz vairāk par stundu ilgu 
kultūras programmu, kurā Lon-
donas olimpisko spēļu stadions 
80 000 klātesošo skatītāju priekšā 
tika pārveidots par “Lielbritanijas 
laukiem”. Sarīkojumam tika pie-
saistīti 10 000 brīvprātīgo, kuŗi 
veidoja lauku ainavas. Dekorācijās 
tika attēlotas pļavas, lauki un 
upes, kā arī ģimenes piknika 
laikā, cilvēki, spēlējot sporta 
spēles, un zemnieki, aram zemi.

Ceremonijas turpinājumā sava 
loma humora un asprātības pil-
nos numuros tika atvēlēta ne -
senākajam Džeimsa Bonda lo -
mas attēlotājam Danielam Krei-
gam, slavenajam komiķim un 
mistera Bīna lomas iemiesoju-
mam Rovanam Atkinsonam, 
Liel britanijas karalienei Elizabetei 
II un izcilākajām britu pop-
kultūras personībām.

Starptautiskās Olimpiskās ko -
mi tejas (SOK) prezidents Žaks 
Roge neilgi pirms spēļu oficiālās 
atklāšanas pauda pateicību Lon-
donai par sacensību uzņemšanu 

Latvijas delegācija Londonas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Valsts karogu nes plūdmales 
volejbolists Mārtiņš Pļaviņš

kanoe speciālists Ēriks Ferels.
Pirms tam Latvijas karogu 

plkst.1.10 pēc Latvijas laika XXX 
vasaras Olimpisko spēļu atklā-
šanas ceremonijā ienesa plūd-
males volejbolists Mārtiņš Pļa-
viņš. Viņš šajā amatā nomainīja 
šķēpmetēju Vadimu Vasiļevski, 
kas karogu bija nesis iepriekšējās 
divās olimpiadās. Latvijas dele-
gācija stadionā iesoļoja kā 104. 
no 204 dalībvalstīm. Stadionā 
iesoļoja visi 26 olimpisko spēļu 
ciematā uz vietas esošie Latvijas 
sportisti, kā arī 13 treneŗi un 
Latvijas delegācijas vadītājs Žoržs 
Tikmers.

Iepriekš Latvijas neatkarības 
gados valsts karogu vasaras olim-
pisko spēļu atklāšanas ceremonijā 
stadionā ienesuši vieglatlēts Ar -
vīds Ķibilds, cīkstonis Alberts 
Zvejnieks, vieglatlēts Jānis Dim-
za, šāvējs Haralds Marvē, 
svarcēlājs Raimonds Bergmanis, 
vieglatlēts Einārs Tupurītis, šķēpa 
metējs Voldemārs Lūsis un 
Vasiļevskis.

Londona ir pirmā pilsēta, kurā 
vasaras olimpiskās spēles noti-
kušas trīs reizes - iepriekš tās 
Liel britanijas galvaspilsētā ri si-
nājās arī 1908. un 1948. gadā.

Par medaļām Londonā līdz 
12. augustam cīnīsies aptuveni 

10 500 sportisti, kuŗi sadalīs 302 
godalgu komplektus 36 sporta 
veidos.

Olimpisko spēļu palīgu 
pulkā – arī latvietis

Par Londonas Olimpisko spēļu 
sekmīgu norisi gādā apmēram 
70 000 brīvprātīgo izpalīgu 
(Games Maker). Viņi palīdz ska-
tītājiem atrast ieejas biļetē norā-
dīto vietu, atbild uz  jautājumiem. 
Olimpiskajā parkā var sastapt arī 
Londonā dzimušo latvieti Pēteri 
Pētersonu (attēlā).

Redakcijai atsūtītajā vēstulē 
Pē teris raksta:

Es pieteicos kļūt par Olimpisko 
spēļu palīgu jau 2010. gada 
rudenī. Pirms Olimpiskajām spē-
lēm bija jāapmeklē sagatavošanas 
stundas. Tagad strādāju par brīv-
prātīgu palīgu Olimpiskajā parkā 
kur kopā ar kollēgām sagaidu 
Olimpisko spēļu apmeklētājus. 

Motīvācija strādāt ir vienkārša, jo 
Olimpiskās spēles notiek manā 
dzimtajā pilsētā, Londonā, un es 
kaut kādā veidā gribēju piedalīties 
šajā brīnišķīgajā notikumā.  

Pēteris Pētersons ilgus gadus 
aktīvi darbojas latviešu sabied-
rībā. Studējis informācijas sistē-
mas, vada savu uzņēmumu. Pre-
cējies ar  igaunieti Tīnu, ģimenē 
aug meita Heli. Augustā svinēs 
27 gadu kāzu jubileju. Heli šogad 
beidza Līdsas universitāti, iegūs-
tot bakalaura gradu franču 
valodā.  Pētersons  bijis DVF val-
des loceklis (kasieris), pēdejos 
trīs gados strādājis viesnīcas Radi 
un draugi valdē, tagad ir pa -

domdevējs finanču jatājumos 
Brīvās Latvijas izdevēju kopai.

Četras skaistas volejbolistu 
izrādes sākumā

Latvijas plūdmales volejbolisti 
Aleksandrs Samoilovs/Ruslans 
Sorokins un Mārtiņš Pļaviņš/
Jānis Šmēdiņš dalību Londonas 
Olimpisko spēļu turnīrā sāka ar 
uzvarām. D apakšgrupas pirmajā 
spēlē  ar 16. numuru izliktie 
Samoilovs/Sorokins ar rezultātu 
2:1 (12:21, 21:15, 15:12) pieveica 
poļus Gžegožu Fijaleku un 
Mariušu Prudelu, kuŗiem Lon-
donā piešķirts devītais numurs. 
Pirmo setu latvieši sāka veiksmīgi 
un izvirzījās vadībā ar 2:0 un 
vēlāk ar 4:2, tomēr pēc tam pie 
rezultāta 5:3 Samoilovs/Sorokins 
bieži sāka kļūdīties, kas ļāva 
Polijas duetam gūt sešus punktus 
pēc kārtas un pārņemt vadību ar 
9:5. Arī turpinājumā latviešiem 

Londonas Olimpisko spēļu 
palīgs Pēteris Pētersons

cerības: pārliecinoša uzvara divos 
setos ar 21:13 un 21:10.

Otrs Latvijas duets - Mārtiņš 
Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš, kuŗi 
izlikti ar 17. numuru, pirmās 
kārtas cīņā tikās ar vāciešiem 
Kaju Matisiku/Jonatanu Erd-
manu, kuŗiem turnīrā ticis asto-
tais numurs. Sīvā cīņā mūsu 
volejbolisti pirmo setu zaudēja – 
19:21, bet otro un trešo uzvarēja 
– 23:21 un 15:9. Līdz ar to uzvara 
visā spēlē ar 2:1.

Otrā spēlē Pļaviņš/Šmēdiņš ar 
2:0 (21:14, 21:16) pārspēja 
Venecuēlas duetu - Igoru 
Ernandesu un Hesusu Viljafanu. 

 
Sveicam mūsu kaimiņus 

par zelta medaļu!
Lielu sensāciju peldēšanas 

sacensībās sagādāja Lietuvas 
pārstāve, 15 gadus vecā Rūta 
Meilutīte, kas uzvarēja 100 m 
distancē brasā -1:05,47. Viņa 

neizdevās lauzt pirmā seta gaitu 
un pie nelabvēlīga rezultāta 6:15 
tika paņemts techniskais pār-
traukums. Pēc tā cīņas gaitā 
nekas būtiski nemainījās un 
pirmo setu Samoilovs/Sorokins 
zaudēja - 12:21. Otro setu mūsu 
volejbolisti sāka ar svaigām 
emocijām un atkal izvirzījās 
vadībā ar 2:0,  pēc tam pakāpeniski 
palielināja pārsvaru, kas vienu 
brīdi sasniedza jau septiņus 
punktus - 12:5. Turpinājumā 
Samoilovs/Sorokins droši turējās 
6 - 8 punktu attālumā no preti-
niekiem, bet seta galotnē poļi 
pietuvojās līdz 15:20, taču tas 
neapdraudēja Latvijas dueta 
uzvaru otrā setā.

Izšķirīgā, trešajā setā Samoilovs 
un Sorokins uzvarēja ar 15:9 un 
līdz ar to visā spēlē - 2:1.

Otrā spēlē pret Dienvidafri kas 
Republikas duetu - Grantu Gold-
šmidu/Frīdomu Čiju. mūsējie 
pretiniekiem neatstāja nekādas 

Teicami nospēlēts! 

izcīnīja Lietuvai pirmo zelta 
medaļu Londonas Olimpiskajās 
spēlēs. Meilutīte pirms tam 
pusfinālā bija  sasniegusi jaunu 
Eiropas rekordu.

Visu distanci lietuviete bija 
vadībā, pēc pirmajiem 50 
me triem atrodoties drošā vadībā, 
bet pēdējos 50 metros nosargāja 
čempiones titulu. Distanci lietu-
viete veica minūtē un 5,47 
sekundēs, par 0,08 sekundēm 
apsteidzot amerikāņu peldētāju 
Rebeku Soni. Trešajā vietā  
ie rindojās japāniete Satomi 
Suzuki (+0,99).

“Nespēju vēl aptvert. Tas ir 
kaut kas neticams,” uzreiz pēc 
fināla jauniete savu vēs turisko 
panākumu vēl nespēja apjēgt.

Meilutīte pirms diviem gadiem 
devās mācīties uz Lielbritaniju, 
kur varēja pilnvērtīgi turpināt 
trenēties. Viņa šobrīd mācās 
Plimutā, apmēram 300 kilo-
metrus no Londonas.

Rūta Meilutīte uzreiz pēc fināla


