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PLŪDMALES VOLEJBOLISTI SNIEDZAS PĒC MEDAĻĀM!

Londonas Olimpiadā lieliski
spēlē mūsu plūdmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Jānis
Šmēdiņš. Savā pēdējā apakšgrupas spēlē viņi sagādāja pirmo sensāciju, kad pretinieki
bija titulētie Nīderlandes volejbolisti Ričards Šuils un Reiners
Numerdors. Latvijas volejbolisti
uzvarēja ar 2:0 (21:14 un 21:18),
iegūstot pirmo vietu savā grupā.
Šuils/Numerdors ar divām uzvarām trīs spēlēs palika otrie.
Līdz ar to izslēgšanas spēlēs
Latvijas volejbolisti pirmajā
kārtā varēja cerēt uz nosacīti
vieglāku pretinieku.
Izslēgšanas cīņas viņi sāka
pret norvēģiem Tarjeiju Skārlunnu un Martinu Spinnangru.
Atkal mūsu duets demonstrēja
lielisku meistarību un sīvā cīņā
pārspēja norvēģus ar 2:0 (21:18
un 21:16), iekļūstot ceturtdaļfinālā.
Ceturtdaļfinālā ar 17. numuru izliktais Latvijas duets ar
rezultātu 2:1 (19:21, 21:18, 15:11)
aizraujošā, saspringtā cīņā 58
minūšu laikā uzvarēja spēcīgos
amerikāņus Džeikobu Gibu/

Šonu Rozentālu, kuŗiem turnīrā
ir ceturtais numurs. Viņi tika
uzskatīti par šīs spēles neapšaubāmiem favorītiem. Līdz ar
to Pļaviņš/Šmēdiņš iekļuva
pusfinālā un turpina cīņas par
Olimpisko spēļu medaļām.
Tas ir lielākais sasniegums
Latvijas plūdmales volejbola
vēsturē.
Pusfinālā mūsu sportisti spēlēja ar brazīliešiem Alisonu Čeruti un Emanuelu Regu, kuŗi Londonā izlikti ar pirmo numuru.
Amerikāņu plūdmales volejbolistam Džeikobam Gibam
nav izskaidrojuma, kāpēc viņš
pārī ar Šonu Rozentālu ceturtdaļfinālā piekāpies latviešiem
Mārtiņam Pļaviņam un Jānim
Šmēdiņam. „Vairs nepazinu
pretinieku aizsardzību. Parasti
man labāk veicas tās apspēlēšanā,” Gibs uzslavēja latviešu
sportistu taktiku. “Mums bija pāris iespēju. Visu spēli jutu, ka
mums izdosies atspēlēties, tomēr
beigās tā neiznāca. Nezinu, kas
notika.” – “Zaudēt šo spēli mums
bija smagi, centāmies no tā izvairīties,” bēdājās Gibs. “Tagad
jādomā par sezonas beigām. Sākumā gaidāms Pasaules kausa
posms Polijā, bet vēl par vienu
Olimpiadu nedomāju, – iešu uz
priekšu gadu pēc gada.”
***
Artūram Plēsniekam –
septītā vieta
Artūrs Plēsnieks svarcelšanas
sacensībās svara katēgorijā līdz

Sacensību moments mūsējo spēlē pret amerikāņiem

105 kilogramiem ierindojās
septītajā vietā. B grupas sacensībās raušanu Plēsnieks sāka ar
167 kilogramiem, ar kuŗiem
tika galā pirmajā piegājienā. Ar

pirmo piegājienu viņš pacēla arī
171 un 175 kilogramus. 175
kilogrami raušanā viņam bija
jauns personiskais rekords.
Grūšanas vingrinājuma pirma-

***
Ministru
prezidents
Londonā
Uz Londonas Olimpiskajām spēlēm
devies Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis (Vienotība). Dombrovskis 7. augustā vēroja
vieglatlētikas
sacensības un
vakarā Latvijas vēstniecībā
rīkoja pieņemšanu par godu
Latvijas olimpiskajai delegācijai.
Vizītes programmā Ministru prezidentam bija
plānots kopā
ar Oksfordas
universitātes
Oriel kolledžas
rektoru, Lielbritanijas Nacionālā ekonomisko un sociālo pētījumu institūta locekli Dereku Morisu
un Lielbritanijas Parlamenta
apakšpalātas locekli Timu Džeo
apmeklēt uzņēmumu TMO Renewables Limited. Šis uzņēmums
nodarbojas ar alternātīvās ener-

Latvijā ieradies jaunais ASV vēstnieks

Jaunais ASV prezidenta ieceltais vēstnieks Latvijā Marks Pekala š. g. 10. jūlijā ASV valsts departamentā zvērēja pēc labākās
sirdsapziņas un godam pildīt viņam uzticētā amata pienākumus.
M. Pekala ieradās Rīgā 8. augustā,
viņa akreditācija paredzēta 4.
septembrī.
ASV prezidents Baraks Obama
nominēja Marku Pekalu vēstnieka darbam Latvijā š. g. 17. februārī, ASV Senāts viņu vēstnieka

amatā apstiprināja 29. martā.
Marks Pekala kopš 2010. gada
bija ASV Valsts departamenta
personālvadības biroja vadītājs,
pirms tam – ASV vēstnieka vietnieks Parīzē. No 2005. līdz 2007.
gadam M. Pekala bija ASV ārlietu
ministra palīga vietnieks ASV
Valsts departamenta Eiropas un
Eirāzijas lietu birojā, kuŗā pārraudzītas ASV attiecības ar piecpadsmit Skandinavijas, Baltijas
un Centrāleiropas valstīm. No
2002. līdz 2005. gadam M. Pekala
bija vēstnieka vietnieks ASV vēstniecībā Talinnā, Igaunijā; no
2000. līdz 2001. gadam – vecākais
ierēdnis ASV Valsts departamenta
vadības centrā un īpašais palīgs
jauno neatkarīgo valstu goda vēstniekam (1999.- 2000.) M. Pekala
1998. un 1999. gadā bija Džordžtaunas universitātes dekāns, lasīja
lekcijas par ASV-Krievijas attiecībām un Eiropas drošību. No
1995. līdz 1998. gadam viņš bija

ASV misijas NATO (Brisele, Beļģija) pirmais sekretārs. M. Pekala
strādājis ASV Valsts departamenta
nodaļā Polijā un polītiski-militāro lietu birojā. Marks Pekala
saņēmis deviņus ASV Valsts departamenta goda apbalvojumus,
kā arī V. Averella Harimana un
Matildas V. Sinklēras balvu. Igaunijas valdība 2007. gadā M. Pekalam piešķīra Māras Zemes
krusta trešās šķiras ordeni.
Marks Pekala absolvējis Mičigenas universitāti, Kolumbijas
universitātē ieguvis maģistra gradu starptautiskajās attiecībās. V.
Averella Harimana (William Averell Harriman) institūts piešķīris
Markam Pekalam filozofijas zinātņu maģistra gradu polītiskajās
zinātnēs ar speciālizāciju PSRS
ārpolītikā un aizsardzībā.
M. Pekala ir precējies, ģimenē
divas meitas.
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

Artūra Plēsnieka kilogrami

jā piegājienā Plēsnieks veiksmīgi pievārēja 208 kilogramus,
otrā pacēla 215 kilogramus,
nodrošinot uzvaru B grupā.
A grupas sacensībās, kuŗās
piedalījās deviņi potenciāli spēcīgākie svarcēlāji, Plēsnieku nespēja apsteigt divi, un latvietis
savā olimpiskajā debijā ierindojās septītajā vietā.

ģijas ieguves technoloģiju risinājumu izstrādi un ieviešanu.
12. augustā Dombrovskis piedalīsies Lielbritanijas valdības
rīkotajā pieņemšanā par godu
Londonas Olimpisko spēļu nobeigumam un apmeklēs Olimpisko spēļu nobeiguma ceremoniju.
(Turpināts 20. lpp.)
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Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
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e-pasts - redakcija@laiks.us
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Precīzējums
Daži labojumi Laika 28. jūlija
– 3. augusta numurā ievietotajā
rakstā „Dieva plaukstas zīmju
tulkotāji”.
Nebiju runātāja dievtuŗu daudzinājumā, iekārtoju grāmatu
galdu. Apmeklētājus uzrunāja

Spuru Lilita, tērpusies savā greznajā 12. gadsimta tautastērpā.
Mineapoles folkloras kopa „Lini”
dibināta 1993. gadā, tajā dzied
visas četras tautasdziesmu ansambļa „Teiksma” dalībnieces.
Folkloras kopa „Teiksma” darbojas tikpat ilgi kā Čikāgas Piecīši,
tā jau 1990. gadā devās turnejā

Lai veicas!

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

uz Latviju, pārstāvēja pasaules
latviešus Tobago un Venecuēlā
un šovasar jau otro reizi Latvijā
piedalījās festivālā Baltica, kas
notika tieši tajā pašā laikā, kad
XIII vispārējie ASV latviešu
Dziesmu svētki Milokos. Rīgas
folkloras kopas „Savieši” vienīgā
vadītāja ir Amanda Jātniece.
Maija Zaeska

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!
Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
E-pasts: RigaVen@aol.com

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

Pauls Edvīns Reinfelds 2012.
gada maijā ieguvis doktora gradu
(PHD) molekulārajā bioloģijā
Illinois Institute of Technology,
aizstāvot disertāciju: „Structural
survey of select spectrin type
repeats within the rod region of
dystrophin using hydrophobic
moment analysis and molecular
dynamics to supplement crystallographic data”. Vēlam veiksmi
jaunajam latviešu zinātniekam!
Red.

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

ABONĒJIET LAIKRAKSTU
"LAIKA" abonements ASV maksā: 3 mēnešiem US $45,6 mēnešiem US $78,1 gadam
US $136,Gaisa pasts 1 gadam ASV US $225,6 mēnešiem US $120,Ārpus ASV "LAIKS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Kanadā 1 gadam US $235,pusgadam US $125,Latvijā 1 gadam US $235,pusgadam US $125,Citur pasaulē 1 gadam US $295,pusgadam US $155,Abonenti bez maksas saņems sešus "Jauno Laiks" pielikumus
un gada beigās nākamā gada kalendāru.
"Jauno Laiks" 6 numurus var pasūtināt atsevišķi.
Maksa US $25,Abonēšanas maksu var atsūtīt ar čeku vai naudas pārvedumu
(rakstot čeku uz "Laiks – Latvian Newspaper Inc." vārda).
Lūdzam noteikti norādīt, no kuŗa laika vēlas laikrakstu abonēt.
=========================================
Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Lūdzu piesūtīt man laikrakstu "LAIKS" no ________________
līdz ______________ uz ______ mēnešiem uz sekojošo adresi:
(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1. BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ;
2. MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;
3. MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;
4. MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;
5. JAUNAUDŽU KOPŠANA, ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;

7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA
ASV- Ivars A.Petrovskis
504 Grand Avenue N.E.
Grand Rapids,MI 49503
Tel:(616)454-8012
Email:latcreun@tds.net

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226
Tel;(414)6070390

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,
Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477
Email: arniszv@gmail.com

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
Runājam angliski:
201-944-1273
1-866-944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

LATVIJA –
2012
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

Tālrunis ___________________________________________
E-pasts ____________________________________________
Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________
abonementa uzsākšanai/pagarināšanai (nevēlamo svītrot)
Ja adrese mainīta, lūdzam uzdot arī agrāko adresi.
LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
pagarināšanas un adrešu maiņas veic 3–4 nedēļu laikā.

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

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

Kārļa Smiltēna
kaŗa pieredze
attēlos un grāmatā
Dienvidkalifornijas pilsētas Redlendas laikrakstā Redlands Daily
Facts š. g. 2. jūlijā bija ievietots
raksts par 90 gadu veco latvieti,
Otrā pasaules kaŗa veterānu, mākslinieku un rakstnieku Kārli
Smiltēnu. Rakstā pieminēts, ka
Kaŗa mūzejā Rīgā atrodas 150
Kārļa Smiltēna akvareļi un zīmējumi, kuŗos attēlotas drūmas kaŗa
ainas. Ilgus gadus K. Smiltēns
bijis mākslinieks Holivudas animācijas filmām. Pirms 20 gadiem
viņš sarakstīja animācijas noveli
The Dog Pond, satīru par dažādām valstīm – ASV, Krieviju,
Angliju un Japānu, kā tās cita citu
apkaŗo. Viņš to piedāvājis daudziem
izdevējiem, bet visi teikuši, ka lasītājus vairāk interesē sekss, vardarbība un slepkavības. K. Smiltēns domā, ka izdevējiem pietrūkst vēstures zināšanu, jo bez
tām viņa satīra nav saprotama.
„Labi zināms, ka izdevēji saņem
tūkstošiem grāmatu un tikai dažas
tiek izdotas,” sevi mierina Kārlis
Smiltēns. Varbūt grāmatu varētu
pārtulkot un izdot latviešu
valodā.

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

Kārlis Smiltēns
savā mājā Redlendā
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Tautastērpu skate:
greznuma un kultūras
daudzinājums
Tautastērpu skate XIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos
nenoliedzami bija viens no krāšņākajiem sarīkojumiem. Ap pussimt dažādu Latvijas novadu tautastērpu rūpīgi pārdomātā un
lieliski organizētā parādē demonstrēja latviešu sievas, vīri un bērni. Visu šo krāšņumu pavadīja
Iļģu spēlētā mūzika un skates
rīkotājas un dvēseles Lienes Kaugaras izsmeļošais stāstījums.
Liena ir augstākās raudzes
speciāliste tautastērpu zinībās.
Aizvadītajā gadā nāca klajā arī
viņas grāmata „Mūsu tautas
tērps. Ieteikumi valkāšanai” (latviešu un angļu valodā, ar krāsainām illustrācijām). Zināšanas
ieguvusi, mācoties pie izcilajām
šīs jomas speciālistēm – Mirdzas
Štrausas, Aleksandras Dzērvītes,
Ernas Puriņas-Jansones un Ainas
Alsupes, ilgas stundas pavadījusi
Latvijas Valsts vēstures mūzeja
fondos un izurbusies cauri vai
visai pieejamai literātūrai par
tautastērpiem. Profesionālās pētniecības pamati nostiprināti To-

ronto un Ohaijo pavalsts universitātēs, iegūstot zinātņu gradu
Eiropas vēsturē. Un tas papildina
Lienas lieliskās organizātores dāvanas – tautastērpu skate bija precīzitātes un labas vadības paraugstunda: tērpi pārbaudīti un sakārtoti līdz pēdējai vīlītei, visi
pussimt dalībnieki – lieli un mazi
– skaidri zināja savu vietu un
lomu, negadījās ne mazākais misēklis. Liekas inteliģence un pārliecība par sava darba nozīmīgumu tiešām bija iedvesmojusi
skates dalībniekus, arī aizkulisēs
un pat ģenerālmēģinājumā valdošās noskaņas bija draudzīgums
un pacilātība. Skaists darbs! Zīmīgi, ka skatē bija aplūkojams arī
atjaunots 19. gs. Varakļānu novda
sievietes goda tērps, kas ir vienīgais eksemplārs pasaulē, un to izgatavojusi pati valkātāja, biedrības „Latgaļu sāta” vadītāja Marika
Zeimule. Ikvienam, kas šai skatē
piedalījās vai arī to vēroja no skatītāju rindām, noteikti modīsies
vēlēšanās tādā kaut reizi piedalīties. Mazajiem dalībniekiem jau

nu noteikti. Tas taču ir īpašs rituāls – sakārtot tautastērpu un
uzvilkt to mugurā (bieži jau neiznāk!), un tā ir īpaša izjūta –
sajust villaini un brunčus viļņojamies, kad latviskas pašapziņas
pilns vari stalti nest savu grezno
rotu.
Izmantojot izdevību, vēlos pateikties Lienai par piedāvāto iespēju piedalīties un Lilijai Treimanei par aizlienēto Sēļu zemes
tautastērpu. Meistares darbus iznāca aplūkot arī Gaŗezera O. Grīna Tautas mākslas mūzejā, kur
mūsu gīdi bija saulainais Reveliņu
pāris Astra un Jānis. Paldies par
iedvesmas pilnajiem mirkļiem!
Pagātnei pieder tie gadi, kad
tēvzemē tautastērps – mūsu patiesās greznības un kultūras apliecinājums – bija piemirsts, un
jācer, ka valsts – līdzīgi kā Latvijas
pirmās brīvvalsts laikā – atkal atradīs veidus un līdzekļus, kā
veicināt seno tautas bagātību
pētniecību un populārizēšanu. Ir
taču, ar ko lepoties, vai ne?
Ligita Kovtuna,
Dainis Mjartāns
Evarista Bērziņa fotomirkļi
no Tautastērpu skates
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Raimonda Staprāna luga „Gūsteknis pilī”
dodas pie skatītājiem Amerikā un Kanadā
Pie tautiešiem uz Ameriku un
Kanadu viesizrādēs pošas Dailes teātŗa aktieŗu ansamblis. Kā
vēsta reklāma, dažādās pilsētās,
sākot ar 23. augustu, notiks
piecpadsmit izrādes „Gūsteknis
pilī” – Raimonda Staprāna dokumentālā drāma režisora Kārļa
Auškāpa iestudējumā.
Luga stāsta par Kārļa Ulmaņa
pēdējām dienām un stundām
Rīgas pilī 1940. gada vasarā, tā
sarakstīta, balstoties uz kādreizējā Valsts prezidenta pils
komandanta Oskara Neimaņa
atmiņām un citiem vēsturiskiem materiāliem. Situācija ir
nokaitēti drāmatiska – kopš
jūnija vidus Latvijā ir ienākusi
Sarkanā armija, valstī un galvaspilsētā saimnieko jaunās
varas pārstāvji, bet pilī – savā
pēdējā bastionā – prezidents
Kārlis Ulmanis cenšas saglabāt
mieru un aicina to darīt arī
citiem. Taču apkārtējie notikumi, kas atbalsojas ziņojumos no
„ārpasaules” savelk biedējošu
cilpu ap prezidentu, kuŗa valsti
un pavalstniekus jau izrīko
svešā vara. Atliek vai nu tai pretoties, vai padoties. Kārlis
Ulmanis, lugas galvenais varonis, meklē vidusceļu, vēloties
saglabāt ārējo mieru, taču, soli
pa solītim piekāpjoties nepieņemamai ideoloģijai un svešinieku demagoģijai, viņš ir zaudējis ne tikai savu varu un valsti, bet arī personisko drošību

un spiests pili atstāt, slepeni
bēgot. Kaut gan – itin nemanot
klāt ir arī „pavadoņi”, kas gādās,
lai bijušais prezidents „aiz-

Juris Kalniņš Kārļa Ulmaņa lomā

brauc” pareizā virzienā – uz
austrumiem…
Parādot šīs dokumentālās
ainas, izrādes veidotāji ne vien
pārcilā senu notikumu faktus
un atgādina vēsturisko personu
rīcības argumentāciju tik sarežģītā situācijā, bet rosina skatītājiem meklēt atbildes uz ļoti
svarīgiem jautājumiem, kas skar
arī šībrīža Latvijas un latviešu
tautas problēmas. Piemēram –
cik viegli, bez mazākās pretestības esam gatavi atdot svešiem
savus iekaŗojumus? Vai mūsu
lēmumi, kas pieņemti, aizbildinoties ar mīļā miera saglabāšanu vai situācijas spaidiem, nav
drīzāk kapitulēšana sava personiskā gļēvuma un neizlēmības

priekšā? Līdz ar to „Gūsteknis
pilī” skatītājiem Latvijā ir nozīmīgs ne tikai ar vēsturisko notikumu izklāstu. Šī izrāde aktīvizē

Skats no izrādes "Gūsteknis pilī"

skatītāju apzināties, cik svarīgi
ir aizstāvēt savus dārgumus, jo.
tā piekāpjoties, itin nemanot
varam nodot vissvarīgāko –
savu valsti.
Līdz ar Kārli Ulmani, ko izrādē atveido aktieris Juris Kalniņš, uz skatuves darbojas arī
citas vēsturiskas personas – prezidenta pils komandants Oskars
Neimanis – Gints Grāvelis, prezidenta adjutants Lūkins – Juris
Bartkevičs, sekretārs Rudums –
Pēteris Gaudiņš. Juŗa Kalniņa
tēlojumā iespējams ieraudzīt
pat zināmu portretisku līdzību
ar Valsts prezidentu, viņam ir
lieliskas orātora spējas, stalts
augums un braša stāja, taču
dažu dienu laikā, kad aiz pils

tiešām kļūst par gūstekni pats
savā pilī, kas gatavs slepeni bēgt,
kad viss jau ir zaudēts. Esmu
pārliecināta, ka, skatoties izrādi,
neradīsies ne mazākais iemesls
vēsturiskā Ulmaņa aizstāvju un
nopēlēju sadursmei, jo lugas
varoņa rīcība Juŗa Kalniņa atveidā ir cilvēciski saprotama,
katra soļa pamatojums zālē sēdošajiem skaidri saredzams.
Līdz ar to mūsu priekšā ir cilvēks, kas no stalta valstsvīra
pārvēršas par sabrukušu, pazemotu cilvēku, kas aiziet pretī
savai bojāejai.
Aktieŗi Ulmaņa tuvākos līdzgaitniekus Neimani, Lūkinu un
Rudumu tēlo kā godavīrus, kas
lieliski izprot situāciju, vīrišķīgi

Zigurda Elsberga tulkojumā
Gintera Grasa dzejolis „Ko vajag
pateikt” (Was gesagt werden muss)
uzrunā arī latviešus, brīdinādams
nebūt līdzvainīgiem Izraelas kodolvaras „jau tā trauslā pasaules
miera” apdraudēšanā. Rolfs Ekmanis pavadrakstā skaidro šī dzejoļa kontekstu un kontroversiju,
ko tas izraisīja pasaules presē.
Lietuviešu rakstniece un mākslas vēsturniece Kristina Sabaļauskaite, sarunājoties ar Ingmāru
Balodi, stāsta par savu 17. gs.
vēstures romānu Silva rerum un
tā turpinājumu Silva rerum II.
Par pašaizliedzīgu darbu Aleksandra Kinklāva vārdā nosauktās
mākslas galerijas izveidošanā
Gaŗezerā, Mičigenā, Līga Ejupe
saņēma Jāņa Bieriņa Piemiņas
fonda balvu. Intervijā ar Juri
Zommeru Ejupe paskaidro, ka šī
galerija darbojas gan kā mākslas
darbu krātuve, gan kā izejpunkts
ceļojošām izstādēm.
Ērika Raistera Piemiņas fonda
balva šogad piešķirta Frankam

Gordonam, kuŗa novērojumu un
komentāru krājums izdots pērn
ar virsrakstu „Publicistika”. Rolfs
Ekmanis detalizēti un kodolīgi
apraksta viņa mūža darbu un
apliecina, ka Gordons, kaut žīdu
tautai piederīgs, visu mūžu bijis
latviešu autors.
Juris Šlesers apraksta un komentē divas grāmatas: Juŗa Zīverta „Kā mēs pārdzīvojām ‘visinteresantāko’ laikmetu vēsturē:
Otrais pasaules kaŗš un manas
paaudzes likteņgaitas” un sešu
vēsturnieku anotēto „(Divas)
puses / Latviešu kaŗa stāsti: Otrais
pasaules kaŗš kaŗavīru dienasgrāmatās.”
Dāvids Zalāns, vecākais referents LR Finanču ministrijas Eiropas Sociālā fonda plānošanas
nodaļā, rūpīgi dokumentē un
aukstasinīgi argumentē „Par vienlīdzību”, secinādams, ka ekonomiskas nevienlīdzības pieļaušana
jebkuŗā valstī rada problēmas
itin visai sabiedrībai, un tādai
nav nekāda attaisnojama.
Laimonis Purs raksta „Uzdrīkstēšanās” trešā turpinājumā
sniedz fascinējošas liecības par
žurnalistu Rafaēlu Blūmu un
rakstnieku Ēvaldu Vilku un viņu
darbošanos laikposmā pēc Staļina nāves.
„Dažos vārdos” blīvā sakopojumā ir Viļņa Auziņa, Māŗa
Branča, Rolfa Ekmaņa un Vitas
Gaiķes kodolīgas īsziņas nodaļās
„Mūžībā aiziet”, „Jaunizdevumi”,
„Cildinājumi”, „Mūzika”, „Tēlotājmāksla”, „Tradiciju veicināšana”, „Scripta manent”, „Tīmeklis”,
„Diaspora”, „Dubultpilsonība”,
„Periodika”, „Ērmīgas būšanas”,
„Latvija – ar skatu viņdienās”,

Jaunā Gaita Nr. 270
Šis ziņojums sasniegs lasītājus,
pirms rakstu krājuma kultūrai
un brīvai domai Jaunā Gaita
rudens numurs būs nonācis lasītāju rokās, bet abonenti kas
e-pastā saņemuši tā elektronisko
versiju (t. s. „.pdf ” datni) jau pasteigušies liecināt, ka jaunais numurs izdevies, kā jau vienmēr,
reti izcils! Lindas Treijas vāka
apdare esot pat „seksīga” atskaņa
no Chansons de Bilitis (kaut bez
mūzikas), un atgādinot aizritējušā gadsimta 20. gados piedzīvoto
brīvību latviešu mākslā... Līdzīgu
noskaņojumu izraisa arī redaktores L. Treijas mākslas reprodukciju izvēle – Gerdas Rozes
darbi, kā arī Roberta Koļcova
un Rudītes Mazūres Godfrejas
(Godfrey) darbi no izstādes Riga
Nouveau Babes Losandželosā šāgada pavasarī. Pati māksliniece
R. Mazūre Godfreja dzīvespriecīgi un silti apraksta šo izstādi.
Krāsu un līniju zintnieka Laimona Mieriņa dzīvesstāstu
turpina šķetināt Māris Brancis.
Dzejnieks Uldis Bērziņš uzskata, ka valoda ir vairāk nekā darbarīks sazināšanās vajadzībām −
tā ir neatkarīga dzīva būtne, kas
ar cilvēka starpniecību nonāk
saskarē ar fizisko pasauli. Septiņos dzejiskos „motīvos” viņš rāda
piemērus. Nosaukdams vārdā septiņus cilvēkus: Olafu Gūtmani,
Gunti Eniņu, Māri Bišofu, „freidistu” Juri Rolandu Zvirgzdiņu,
Džeku Londonu un Egīlu Plikpaura dēlu, Bērziņš katram veltī
īsu tādu kā buramvārdu savirk-

nējumu, bez skaidra sākuma un
gala, mīklainu, bet tomēr – nepārprotami dziļu un veselu.
Madaras Rutkēvičas īsstāstā
„Baba” stipru emociju uzplūdumā bailes, aizvainojums, vainas apziņa un skumjas šķietami
šķeļ vīru no sievas un tomēr
tuvina vienu otram naktī, kamēr
sievas vecāmāte šķiŗas no dzīves.
Kārlis Vērdiņš komentē Baibas
Bičoles dzejisko ražu, atzīmēdams, ka „Elles ķēķa” principu –
mikrokosms un makrokosms atspoguļo viens otru – Bičole „noved
līdz konsekvencei, pasaules norises vienādojot ar sievietes ķermeni,
savukārt personības psīchiskos
procesus pārvēršot simboliskos
dabas tēlos.”
Una Alksne sava pētījuma „Estētisms Friča Bārdas lirikā” pirmā
daļā apraksta kultūras strāvojumus
Eiropā 19. gs. vidū, kas veidoja un
ietekmēja latviešu lielā romantiķa
un ekspresionista F. Bārdas dzejiskās vielas izvēli un izteiksmi.
Liene Lauska liecina par rakstu
mākslas mūzas noturību septiņos
latviešu rakstniekos visgrūtākajā
pēckaŗa laikā trimdā Vācijā, pieminēdama Pēteri Ērmani, Jāni
Jaunsudrabiņu, Zeltīti Avotiņu,
Irmu Bērziņu, Oskaru Kalēju,
Vili Lesiņu un Nikolaju Lečmani.
Savukārt Juris Silenieks augstu
vērtē L. Lauskas grāmatu „Pēteris
Ērmanis und Jānis Jaunsudrabiņš: Die soziale und kulturelle
Integration lettischer Schriftsteller in Lettland und im deutschen Exil”.

sienām notiek prātam grūti aptveŗamas pārvērtības valsts un
tautas dzīvē, šis plecīgais vīrs
arvien vairāk sagumst un tik

turas reglamentā noteiktās uzvedības robežās, kaut savas valsts
un prezidenta aizstāvībai būtu
spējīgi ne tikai uz padošanos
liktenim, bet arī cīņai ar to.
Jaunās varas brutālo būtību
autors un režisors ietvēris Maģera tēlā, to atveido aktieris
Lauris Dzelzītis.
Taču izrāde sola arī kādu pārsteigumu. Daļa ainu tiek spēlētas
leļļu teātŗa estētikā. Pamatojot
šo paņēmienu ar autora repliku
par padomju varas ielikteņa
Augusta Kirchenšteina „leļļu valdību”, režisors vairākas ainas
risina ar leļļu teātŗa līdzekļiem.
Starp citu, tāda stīva, vadāma
lelle izrādē ir arī pats Kirchenšteins. Arī dekorācijās un rekvizītos pamanīsit leļļu tēlus un
leļļu nosacītību. Lelles vadīs
aktieŗi Laila Kirmuška un
Pēteris Šogolovs.
Dailes teātŗa aktieŗi dodas
pāri okeanam ar cerību, ka tiks
saprasti viņu centieni runāt par
patriotismu un vēstures izpratni, par vērtībām, kas bija dārgas
neatkarīgās Latvijas pavalstniekiem pirms 1940. gada un ir
svētas arī mūsdienās. Sekojiet
reklāmai un apmeklējiet izrādes, ko rīko kultūras biedrība
TILTS, atbalsta ALA, Latviešu
fonds un Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds!
Gundega Saulīte

„Latvija – ar skatu mūsdienās”,
„Latvijai visapkārt”, „ANO/AI/
ECHR”, „Citur ģeopolītiskajā telpā”, „Statistika”.
Kiberkambara vēstkopā „Sveiks”
pārrunas par zinātnes lomu reliģijā un otrādi.
Grāmatu recenzijas: Voldemārs
Avens par Māra Branča „Krāsa
un līnija: Laimonis Mieriņš”;
Aina Siksna par Andras Manfeldes uz Sibiriju deportēto vecvecāku likteņstāstu „Zemnīcas
bērni”; Juris Žagariņš par Andrieva Ezergaiļa „Lapu agonija.
Grāmata par Intu”; Andrejs Ģērmanis par gleznu reprodukciju
klāstu „Uldis Zemzaris. Jūra un
krasts / The Sea and the Shore.”;
Juris Silenieks par Vilņa Baumaņa
agro trimdas gadu Ņujorkā aprakstu „Pārbaudījums”; Vita Gaiķe par Lidijas Dombrovskas dienasgrāmatu ierakstiem „Klaidonis ar krizantēmu”; Gundars Ķeniņš Kings par Journal of Baltic
Studies 2012. g. pavasaŗa numuru.
Jaunās Gaitas atsevišķu numuru par $10 var pasūtināt, rakstot
vai zvanot Jurim Žagariņam,
tālr.: 413-732-3803, e-pasts:
<juris.zagarins@gmail.com>.
Divu gadu abonements (astoņi
numuri) maksā $76, viena gada
(četri numuri) − $39. Čeks jāizraksts: Jauna Gaita, Inc. (vēlams
ASV dolaros, bet tiek pieņemta
arī cita valūta) un jānosūta Tijai
Kārklei, 616 Wiggins Road, St.
Paul, MN 55119, USA. Atsevišķus
rudens numura rakstus, kā arī
topošo, bet jau plašo Jaunās
Gaitas rakstu krājuma e-archīvu
var apskatīt JG mājas lapā: <www.
zagarins.net/JG>.
Juris Žagariņš
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Arēnā

Tautasdeju Lieluzvedums XIII Vispārējos dziesmu svētkos
Milvokos, Cellular Arena, 2012. gada 6. jūlijā
dināšana. Katrs, kuŗam ir bijis
sakars ar latviešu tautasdejām,
zin, kas bija Zigis Miezītis. Viņš
no mums šķīrās, mūžībā aizejot
2011. gada 6. oktobrī, Toronto.
Vadonī ir skaists Solveigas Miezītes raksts par vīru Zigi. Šis ir
pirmais tautasdeju lieluzvedums

Ziemeļamerikas dziesmu svētkos apmēram pusgadsimta gaŗumā, kuŗos neredzam Zigi dejojam. Šajā Lieluzvedumā ir divas no viņa pazīstamākajām un
iemīļotākajām choreografijām
– Taču Jāņu deja un Kurzemnieku Pērkoņdancis. Šajos svēt-

Foto: Evarists Bērziņš

Foto: Evarists Bērziņš

rojums, kas palīdzēja visu saprast.
Atgriežamies pie Lieluzveduma. Kad visas deju grupas
bija uznākušas, nodziedājām
ASV un Latvijas himnas. Sekoja
skumja, bet nepieciešama daļa
– Zigurda, „Ziga“, Miezīša go-

Foto: Evarists Bērziņš

Arēna satumst. Veidojot viļņu
efektu, gaismas dejo pa laukuma tukšo grīdu. Sāk skanēt
mūzika. Dzirdam dziedam populāro duetu Edmundu Medni
un Ēriku Kīnu, viņi spēlē kopā
ar E. Brusubārdi II un IV. Skan
ieraksts – pirmatskaņojums,
jauna dziesma „Mājupceļš“ ar
Edmunda vārdiem un mūziku,
viņa veltījums šim Lieluzvedumam. Dziesmu dzirdam pirmo,
bet cerams, ne pēdējo reizi.
Aptumšotā zālē pa vienai iesoļo visas deju kopas. Arēnas
vienā galā ir skatuve ar runātāju
pulti, aiz kuŗas liels ekrāns. Lieluzveduma pieteicējs, milvokietis Vilnis Strēlnieks, pie pults
stāvēdams, nosauc katru kopu
un pilsētu. Kā vienmēr, skatītāji
ar īpašajiem sajūsmas aplausiem un saucieniem sveic savas
pilsētas dejotājus, kaut gan ar
saliedētu, vētrainu sajūsmu visa
arēna apsveic tās deju kopas,
kuŗu sastāvā ir mazie dejotāji.
Te jāmin Čikāgas Zīlīte, kuŗā
dejoja paši jaunākie bērni – no
3 līdz 5 gadiem, un Detroitas
Auseklītis. Visi bērniņi skaisti
saģērbti tautastērpos. Ja būtu jāizvēlas viens Dziesmu svētku
mirklis, kad visi skatītāji ir līdz
sirds dziļumiem aizkustināti,
tad, domāju, grūti būtu atrast
citu mirkli kā vien to, kad uznāk
un dejo mazie dejotāji. Jau savos
trijos, četros un piecos gados,
mazie bērniņi izrāda raksturus,
katrs lecot un griežoties kā varēdami, un cenšas atcerēties tūres. Liels paldies vecākiem un
vadītājiem par svēto ieguldījumu
latviešu tautasdeju nākotnē!
Protams, katra paaudze dod
savu. Gribas izcelt Gaŗezera
Vasaras vidusskolas tautasdeju
kopu, kuŗā dejo jaunieši no
visas Amerikas un Kanadas, un
kas dejas iemācījās īsā laikā. Ir
jāpiemin visi jaunieši, kuŗi, par
spīti tam, ka bieži vien jāiegulda ļoti daudz laika amerikāņu
skolās, sportā un citās nodarbībās, atrod spēkus arī savas
tautas dejām. Dejo arī pensionāri, sirmgalvji! Visas paaudzes
atrod kaut ko skaistu un patīkamu latviešu tautasdejās.
Lieluzvedumā piedalījās 35
deju kopas no Amerikas, Kanadas un viena no Latvijas –
Mārupieši. (Mārupe ir neliels
pagasts ārpus Rīgas, Pārdaugavā). Kopumā Lieluzvedumā
piedalījās apmēram 650 dejotāju. Un kādam ir jāuzņemas
atbildība par tik lielu dejotāju
pulku un visu, kas notiek Lieluzvedumā. Šai personai ir jābūt
apveltītai ar lielu degsmi un
dejas mīlestību. Tāpat kā 1983.
gadā, kad iepriekšējo reizi svētki bija Milvokos, šo atbildību
uzņēmās Ildze Rudzīte, Lieluzveduma mākslinieciskā vadītāja. Ildze izvēlējās Lieluzveduma temu – „Šalci, mana
Daugava.” Programma sadalīta
sešās daļās: Mīļas atmiņas;
Bērnu dienas; Jaunības dēkas;
Mīlestības meklēšana; Atvasara
un Cerību pilna nākotne. Jāatzīstas, ka nesapratu, kāds
sakars dejām ir ar temu, bet
svētku Vadonī ir Ildzes paskaid-

kos nebija arī čikāgietes, deju
kopas Randiņš vadītājas Māras
Tomsones, kuŗa mūžībā aizgāja
2011. gada 10. jūnijā. Randiņš šajos svētkos dejoja. Vadonī ievietots skaists raksts arī par Māru.
Zigis un Māra – divi negurstoši
sabiedriskie darbinieki, kuŗu
mums ļoti pietrūks...
Pirmā deja bija Taču Jāņu deja,
trīs deju kopu izpildījumā. Pēc
tam sekoja 25 dejas un deju virknes. Lai visu sīkāk aprakstītu, sanāktu pieklājīgi bieza grāmata.
Deju izvēlē redzama liela dažādība, pārstāvēti vairāki choreografi, gan veci gan jauni;
dejo tikai bērni, tad jaunieši,
tad vecākas paaudzes, tad visi
kopā. Arī deju pavadījumos
liela dažādība. Ierakstos dzirdējām visdažādāko ansambļu un
mūziķu virkni. Tautasdziesmu apdares un oriģināli komponētas
dziesmas. Ne mirkli nebija garlaicīgi. Vienu solo deju sniedza
viesu kopa Mārupieši. Mārupiešu
vadītājas Guntas Skujas choreografētā Gosti bija viena no interesantākajām, foršākajām dejām, kādu sen nebiju redzējis.
Mārupiešu augsto līmeni vēlāk
baudīsim ansambļa sniegumā
atsevišķā izrādē.
Pēc starpbrīža paziņoja Jaundeju skates apbalvojumus. Uzvarēja choreografs Vilnis Birnbaums ar deju Sasukōju bāru
zyrgu.
Gribas arī pievērsties problēmai, kādas agrāk nebija – gaismas! Jau deju Lieluzvedumā iepriekšējos Dziesmu svētkos Hamiltonā 2009. gadā ievēroju, ka
arēnā trūkst lielo gaismu, kas
vienmēr spilgti un spoži apgaismojušas deju grīdu. Šoreiz varēja saprast, ka vienkārši pietrūkst spilgtu gaismu, ja visa
deju grīda bija jāapgaismo, un
bija gadījumi, ka viena otra deju
grupa dejoja neapgaismotā arē-

nas malā. Bet gribas taču ne vien
redzēt deju tūres, bet arī skaidri
saskatīt dejotājus, draugus. Tas
man traucēja, un vēlāk, runājoties ar draugiem, uzzināju, ka
es nebiju vienīgais. Trūka arī
starmetēju, kuŗi agrāk bija. Pēc
Lieluzveduma Hamiltonā no
rīkotājiem uzzināju, ka lielās
gaismas nebija, jo – nevarēja tās
vairs atļauties. Izrādās, tas pats
notika tagad Milvokos. Laiki
mainījušies. Technoloģija un
darbinieku algas, likumi mainījušies. Tagad vajag zāles darbiniekus, kuŗi speciāli apmācīti
digitālās apgaismošanas technikā. Darbinieki izmaksā dārgi,
un gaismas pašas tagad maksā
lielu naudu. Jāņem vērā, ka vajadzīgi arī mēģinājumi, kas vēl
vairāk sadārdzina izmaksas. Kā
hamiltonieši, tā milvokieši teica,
ka naudas summa, kas nepieciešama, ir liela, vairāki desmiti
tūkstoši dolaru. 1983. gadā, kad
šajā pašā arēnā dejojām, šīs problēmas nebija. Toreiz bija baltās
lielās gaismas un starmetēji. Ļoti
žēl, ka laiki mainījušies nelabvēlīgā virzienā. Rīkotāji ir spiesti
izmantot mazākas, lētākas gaismas. Tāpēc nedrīkstam kritizēt
rīkotājus, jo citu variantu pagaidām nav. Jācer, ka nākotnē
būs atrisinājums.
Lieluzveduma noslēgumā –
Pūt, vējiņi Ildzes Rudzītes apdarē,
mūzika – Edmunda Medņa un
Ērika Kīna izpildījumā. Ievērojot
tradiciju, visi dejotāji un skatītāji
sadevās rokās, lai kopīgi nodziedātu Daugav‘ abas malas. Šo
svētku devīze bija: „Dziedāsim,
dejosim – latvju tautu vienosim!” Piemēroti, aizkustinoši.
Ar baudu skatījos, ar kādu sajūsmu un precīzitāti visi dejoja.
Soļi raiti un sparīgi. Prieks
skatīties. Liels darbs un emocijas ieguldītas.
Ildzei palīgu netrūka – programmā gandrīz veselu lappusi
aizņem palīgu saraksts. Jāpiemin
Lieluzveduma virsvadītājas Inta
Veldre un Sandra Medne. Techniskā vadība: Aigars Dombrovskis, Linda Zušēvica, Bruno Baumanis un Kārlis Dindzāns. Dejas
laukuma mākslinieciskais iekārtojums: Armīns Muižnieks. Tautasdeju nozares administrātore:
Kaija Petrovska. Dekorācijas: Zane
un Lauris Rožkalni un Laima
Rožkalne. Bija vairāki konsultanti, tostarp mūzikas konsultanti un lieluzveduma norises
palīgi. Jāņem vērā arī, ka mēģinājuma laiks pašā arēnā ir ļoti
ierobežots. Apbrīnoju tos, kuŗi
īsā laikā izkārto tik daudz dejotāju uziešanu un nonākšanu. Tas
apliecina darbinieku un dejotāju
spējas. Vai viss norit gludi un bez
aizķeršanās? Nē, bet es nezinu,
kam būtu jānotiek, lai Lieluzveduma noslēgumā nejustos sajūsmināts, iespaidots un aizkustināts. Ildze, Inta, Sandra un visi
rīkotāji pelnījušies mūsu atzinību
un paldies! Dejotāji saņēma mūsu aplausus un urrā saucienus.
Domāju, ka viņi sajuta, ka mēs
viņus mīlam un ka novērtējam
viņu pašaizliedzīgo ieguldījumu
latviešu tautasdeju mākslā.
Armands Birkens
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Kursas vasara – mācības, sacensības, rotaļas, ekskursijas, draudzības
ASV rietumkrasta latviešu
vasaras vidusskola Kursa dibināta
pirms 38 gadiem.
Šī gada mācību vasaru vidusskolā Kursa ievadīja mastā paceltais sarkanbaltsarkanais karogs
un skolēnu un skolotāju dziedātā
latviešu tautas lūgšana „Dievs,
svētī Latviju!” Rietumkrasta Latviešu izglītības centra brīvdabas
baznīcā notika īss svētbrīdis, ko
vadīja mācītāja Daira Cilne.
„Daudz kas gadu gaitā ir
mainījies, bet daudz kas palicis
nemainīgs. Sākuma gados šejienes jauniešos bija jāieaudzina
lepnums un piederības izjūta
latviešu tautai. Tagad mums
jāaug kopības un vienotības garā,
lai mūsu dzimteni celtu košu un
skaistu,” teica administrātore
Jogita Jurevska.
Šogad Kursu beigs divi jaunieši:
Andris Abermanis no Sietlas un
Markus Staško no Losandželosas.
Visi audzēkņi bija sadalīti divās
grupās, ievērojot viņu latviešu
valodas zināšanas. 1. grupā: abi
absolventi, Helēna Abermane,
Laila Birzniece, Valdis Birznieks,
Kaija Staško, Rikijs Teteris; 2.
(jaunāko) grupā: Madara Tiāna
Altmane, Māra Brainarde, Maija
Dindzāne, Ella Lutere, Emīlija
Šteinblūma.
Audzēkņi mācās latviešu valodu, latviešu literātūru, vēsturi
un ticības mācību. Pēcpusdienā
notiek nodarbības interešu grupās: fotografija, latviskā virtuve,
rokdarbi, rotkalšana, zīmēšana.
Daudzi audzēkņi bija pierakstījušies podniecības nodarbībās,
bet šogad podniecības mājas
vārti stāv aizvērti, jo šī gada 28.
martā stāja pukstēt mūsu skolotāja, podniecības meistara Jāņa
Alkšņa sirds.
Skolotāja Maija Riekstiņa
mācības sāk ar dziedāšanu, un
arī pēc pusdienām atsevišķās
grupās zēnus un meitenes māca
dziedāt. Tautasdejas māca pagājušā gada absolvente Ingrīda
Birzniece. Audzinātāji ir Ingrīda
un Kristaps Birznieki. Viņi ir
vienmēr smaidīgi, iejūtīgi, izdomas un prasmes bagāti, izgudrojot vakara u. c. nodarbības. Sporta spēles vada skolotājs Tāgī
Holmkvists (Taage Holmquist).
Saimnieks Harijs Saukants nopļāva lekno zāli, kas klāja sporta
laukumu. Priekšzīmīgi savus
pienākumus veic saimniekpuisis
Varis Kārkliņš, arī iepriekšējā
gada absolvents. Gardas pusdienas gatavo saimniece Ārija Miķelsone ar palīdzēm Viju Raudu,
Bonniju Veju (Bonney Way),
Daci Garūtu, Dzidru Freimani.
Saldskābmaizi ik dienas cep
Maija Riekstiņa, mazsālītus gurķīšus piedāvā Maija Atvara.
Kasieŗa pienākumus uzņēmies
Valdis Atvars.
Jau kopš pagājušā rudens
milzīgu darbu ieguldījuši Izglītības centra sekretāre Marisa
Veja-Rogaine un direktors Jānis
Rogainis, lai ASV Rietumkrasta
vasaras vidusskola Kursa arī
šogad varētu sekmīgi darboties.
Lielu pateicību pelnījuši visi
ziedotāji, privātpersonas un
organizācijas. Talcinieki bija
papūlējušies, lai uzlabotu un
atjaunotu telpas, ēku jumtus,
baseinu utt. Viņu darbs ir nenovērtējams!
Paldies audzēkņu vecvecākiem

un vecākiem, paldies audzēkņiem daļai audzēkņu izruna otrajā
par centību un skolotājiem par nedēļā bija uzlabojusies.
viņu darbu!
Pirms skolas sākuma audzēkņiem bija uzdevums intervēt
vecākus vai vecvecākus. Pirmajā
latviešu valodu mācīja
Jauniešu iespaidi nedēļā
skolotāja Māra Reinolde. AuEmīlija Šteinblūma: „Biju ļoti dzēkņi iepazīstināja klasespriecīga, ierodoties Kursā. Es ļoti biedrus ar savas ģimenes stāstu.
gribu, kaut visi mani draugi Vairāki tos bija pierakstījusi
brauktu uz Kursu un te mācītos. angļu valodā. Kāda jaunietei,
Iepriekšējā vasara bija jauka, kam nebija iespēja intervēt kādu
varbūt šogad būs vēl labāk. Kursā radinieku, iztaujāja fotografijas
man ļoti garšo enčiladas.”
skolotāju Edvīnu Circeni.
Andris Abermanis: „Katru
Vēstures skolotājs Viktors
vasaru es šeit tiekos ar saviem Pūpols-Petzals stāstīja, ka šogad
vislabākajiem draugiem. Mācos stundās skaidro par imigrantiem,
latviešu valodu, dejošanu, dzie- emigrantiem un migrantiem.
dāšanu, pagatavot latviešu ēdie- Kursā mācās jau trešā ieceļotāju
nus. Kursa man ir kā otras mājas, paaudze, šie jaunieši bieži intedraugi, skolotāji, darbinieki kā resējas ja ne par vēsturi, tad par
mana otra ģimene.”
savu ciltskoku. Viņiem bija iespēMaija Dindzāne: „Jau pirmajā ja noskatīties filmu par latviešu
dienā Kursā es satiku savas pēctečiem, kuŗi Pirmā pasaules
draudzenes. Man patīk vakara kaŗa laikā aizbēga uz Krieviju, un
nodarbības, kur mēs spēlējam kādos apstākļos dzīvoja tie,
visādas spēles. Ļoti garšo kuŗiem bija izdevies izglābt kailo
ēdieni.”
dzīvību. Tika rādīta arī filma par

Šogad viņam bija tikai četri pretinieki, citgad bijuši pat desmit,
un visus puišus izdevās uzvarēt.
Viktors Pūpols-Petzals cer, ka
nākamgad viņi būs spēcīgāki, jo
katru pēcpusdienu nāk trenēties.
Dziedāšanas skolotāja un uzveduma vadītāja Maija Riekstiņa šovasar izvēlējās tematu –
kā latviešu bēgļi ieradās
Amerikā un kādas bija viņu
jaunās dzīves gaitas. Mūzikālā
uzvedumā tas tika apvienots ar
Jāņu svinēšanu, lai saprastu, ka
tikai kopīgi turpinot senās
tradicijas, bērni varēja augt
latviskā garā. Skolēnus iepazīstināja ar Jāņu paražām, ticējumiem, nodarbībām un, protams, dziesmām. Uzvedumā skanēja dziesma „Zeme, zeme...”,
Alberta Legzdiņa dziesma „Līgo
veci, līgo jauni”. Kulminācija
bija trešā daļa no Maijas Riekstiņas kantātes „Latviešu gadalaiki” . Beigās skanēja Brigitas
Ritmanes dziesma ar Andŗa Ritmaņa vārdiem „Manai tautai”.

Kursas saime

Māra Brainerde: „Man patīk
atkal būt Kursā, es priecājos
satikt visus savus draugus. Mana
istabas biedrene ir Madara Tiāna.
Man patīk mana audzinātāja
Ingrīda. Svētdienas vakaros mēs
pavadām brīnišķīgus brīžus
mūsu baznīcā svecīšu dievkalpojumos, priecājoties par jauniešu
dziesmām, dejām un svētvārdiem
mācītājas Dairas Cilnes vadībā.”
Ticības mācības skolotāja
māc. Daira Cilne pastāstīja, ka
ticības mācībā jaunieši mācās
par Dieva tēlu Bībelē – Radītāju
Vecās Derības pirmajā grāmatā
„Genesis” un par Jēzu, lasot
stāstus par viņu un līdzības
evaņģelijos: „Mācāmies paust
Dieva prieku dziesmās un dejās.
Kursā jauniešiem ir iespēja
iemācīties četrbalsīgas dziesmas
(viņiem ļoti patīk dziedāt, un
viņi to dara skaņi un skaisti!), kā
arī pašiem sacerēt liturģiskas
dejas un to visu izmantot svētdienas vakaru svecīšu dievkalpojumos.”
Literātūras un latviešu valodas skolotāja Inguna Galviņa
skaidroja, ka šogad galvenā
uzmanību pievērsta to jauniešu
likteņiem, kuŗi tika izrauti no
pierastās dzīves, bieži arī no
ģimenes. Pārcietuši kaŗa briesmas, viņi centās iedzīvoties jaunā
zemē, citādos apstākļos un
cilvēkos, atrast savu vietu dzīvē.
Par to daudz vēstīts latviešu
literātūrā.
Literātūras stundas papildina
dzejas vakari ceturtdienās: vienā
no tiem Kursas saime skandēja
dzejoļus par dabu, citā – par
ūdeni. Varēja just, ka lielākai

bēgļu pārpilniem kuģiem, kas
Otrā pasaules kaŗa beigās, padomju zemūdeņu torpedēti, nogrima Baltijas jūŗā. Notika pārrunas par „jauno zemi, vecām
paražām” un „neierasto Ameriku”. Kā pārrēķināt litrus galonos,
kilometrus jūdzēs?
Skolēni tika iepazīstināti arī ar
apstākļiem, kādi bija pirms un
pēc Otrā pasaules kaŗa, kad tik
daudziem latviešiem vajadzēja
doties trimdā. Viņi noskatījās
vairākas filmas – Jāņa Jaunsudrabiņa darba „Vēja ziedi” ekranizējumu, Sibirijas bērnu fonda
vadītājas Dzintras Gekas dokumentālo filmu The Train Station
LATVIANS 1937 par latviešu
dzīvi Krievijā un viņu iznīcināšanu 1937. gadā, kad komūnisti
arestēja 22 360 cilvēku, un 74%
tika nogalināti. Par tiem, kuŗiem
izdevās savu dzīvību glābt, un
par tiem, kas to zaudēja, stāsta
filma The Ghosts of the Baltic
Sea. Noskatoties filmu par palestīniešu pusaudža un meksikāņu pusaudža ģimeni – Amreeka
un The Better Life – skolēniem
bija iespēja salīdzināt un izdarīt
secinājumus – līdzīgi sarežģījumi
vēl joprojām jāpiedzīvo daudzu
tautu parstāvjiem.
Ar lielu interesi visi noskatījās
dziesmuspēli „Eslingena”, jo tajā
ir gan dokumentālas ziņas, gan
pieminēti pazīstami cilvēki, kā
arī skan skaistas dziesmas, turklāt
tajā piedalās vairāki bijušie
Kursas audzēkņi, viņu vecāki un
vecvecāki.
Viktors Pūpols-Petzals ir arī
šacha skolotājs, un 22. jūlijā viņš
atkal spēlēja „aklo” simultānspēli.

Fotografijas interešu grupas
skolotājs Edvīns Circenis visus
Kursas audzēkņiem, kuŗiem ir
interese iemācīties labi fotografēt, iepazīstina ar šā mākslas
veida noslēpumiem.
Rotkalšanas skolotājs Andris
Rūtiņš nožēlo, ka Kursa ir tikai
trīs nedēļas, nevis ierastās piecas. Taču par spīti tam, šogad
darbi ritot raženāk nekā iepriekšējos divus gadus: darbnīcā ieradušies gan audzēkņi, gan
nometnes darbinieki ar skaidru
ideju, ko viņi vēlas darīt.
„Šovasar top trīs sudraba Nameja gredzeni, vairākas variācijas par Nameja gredzenu bronzā, bronzas rotadata, liela bronzas pakavsakta, un, manuprāt,
visinteresantākais – sudraba
spraišļu sakta. Šovasar arī ceram
izmēģināt jaunu rotkalšanas
veidu, ko mūsu senči ļoti bieži
izmantoja, proti, atliešanu. Izveidosim matrices smilšu-mālu
maisījumā, kuŗā izliesim izkausētu metallu. Atveŗot lejamveidni, izceļ gandrīz gatavu rotu, kas
tikai jānotīra un jānospodrina.
Rotkalšanas iespējas Kursā ir
lielas, aicinu braukt uz Kursu
darināt rotas!” aicina Andris
Rūtiņš.
Rokdarbu ievirzes skolotāja
ir Maija Atvara, rokdarbu grupiņā piedalās astoņi skolēni.
Maija Atvara atzina, ka meitenes
strādā cītīgi un patstāvīgi, izvēloties un uzzīmējot izšujamo
rakstu un krāsas, skolotājai
vajadzēja palīdzēt galvenokārt
atšķetināt mezglus, jo, kā katru
gadu „mezglu velniņš” traucēja
darbu.

Izbraukums uz
Kušmana
(Cushman) ezeru
Kušmana ezers un ieleja, kuŗā
tas atrodas, tika atņemti Skokomišu (Skokomish) cilts indiāņiem 20. gs. sākumā, kad pie
Ziemeļskokomišas un Dienvidskokomišas upju satekas tika
uzbūvēts dambis, lai apgādātu ar
elektrību Takomas pilsētu. Šeit
atradās Skokomišu ciems ar
garīgo centru; dziesmās apdziedāts, ka no sniega klātajiem kalngaliem, kā pasaules jumta, lejup
sūtīta, iesākās dzīvība. Kalnu
augstumos Skokomišu garīgie
vadoņi, šamaņi, saņēma Lielā
Gara iedvesmu. Šī bija svēta vieta
pamatiedzīvotāju ciltij, kas dzīvoja starp Olimpijas kalniem un
Puget Sound. Tas viss tika applūdināts. Gadu gaidā šeit tika izveidots parks (State Park) ar pārgājienu takām, īpaša vieta telšu celšanai, laivu piestātnēm. Skokomišu cilts indiāņi 80 gadu centās
atgūt zaudēto zemi. Tikai tagad
tas viņiem beidzot ir izdevies.
Izbraukums uz ezeru Kursas
audzēkņiem notika 20. jūlijā
pulksten deviņos no rīta. Audzēkņi devās četru jūdžu pārgājienā, peldējās, spēlēja futbulu,
mielojās ar Jāņa Rogaiņa ceptajām desiņām. Parka uzraugs
audzēkņiem pastāstīja, kā celts
aizsprosts, kas applūdināja skokomišu indiāņu zemi un ciemu
un kāpēc šis zemes stūris viņiem
ir tik svarīgs.

Meisonas apkaimes
gadatirgus

Kursas audzēkņi piedalījās arī
Meisonas apriņķa gadatirgū, kas
šogad notika no 27. līdz 29.
jūlijam. Latvijas karogs tika uzvilkts mastā gadatirgus atklāšanas
ceremonijā 27. jūlijā. Uz gadatirgus atklāšanu aizbrauca audzinātāji Ingrīda un Kristaps Birznieki krāšņos latviešu tautastērpos, skolotāja Maija Riekstiņa
uzvilka Kursas kreklu.
Nākamā dienā Kursas audzēkņi
uzvilka tautastērpus, skolotāji un
darbinieki Kursas kreklus, un
visi autobusā brauca uz gadatirgu. Priekšnesumi sākās pusdivpadsmitos, līdz tam laikam jaunieši pastaigājās pa tirgu, un
apmeklētāji apbrīnoja viņu krāšņos tautastērpus. Ieradās arī iepriekšējo gadu Kursas audzēkņi –
Marisa Rogaine, Silvija Upeniece,
Diāna un Andra Atvaras u. c.
Maija Riekstiņa pastāstīja skatītājiem par šī mācību vasaras tematu, par auglības svētku Jāņu
svinēšanu, kad visa daba ir pilnziedā, izskaidroja dziesmu vārdus
un deju nosaukumus. Viņa arī pateicās gadatirgus rīkotājiem par
uzaicinājumu piedalīties. Jaunieši
dziedāja trīs dziesmas – „Līgodama upe nesa”, „Mēness ņēma
Saules meitu” un daļu no Maijas
Riekstiņas kantātes „Latviešu gadskārtas” dziesmas „Līgo”. Dejas viņi
sāka ar rotaļu „Šurp, Jāņu bērni!”,
pašiem dziedot, tad „Sudmaliņas”
un beigās – „Palēciens”.
Maija Riekstiņa ielūdza skatītājus uz Kursas izlaiduma uzvedumu „Jāņi” 4. augustā.
I.G.
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VIESĪBU VIRPULĪ
Šis feļetons tika uzrakstīts
80. gadu sākumā ar nodomu
pasmaidīt par mūsu tautiešu
sadzīves amizantajām izdarībām. Saprotams, ka ši vairs
nav mūsdienu tema, bet sagribējās ar smaidu atcerēties
vesos laikus.
Autore
Klāvs un Klotilde Kāpostiņi
gatavojās savai 30 gadu laulības
atceres jubilejai. Klāvs gan
labprātāk uz viesībām gāja, nekā
tās rīkoja, jo šādas izdarības
vienmēr prasīja daudz darba un
naudas. Viņš gan sevi neuzskatīja
ne par slinku, ne skopu. Bet...
tīšā prātā aplikties ar nevajadzīgām klaušām un sūri grūti
pelnīto naudu svaidīt kā spaļus
vējā viņa ieskatā nekāds prāta
darbs nebija. Pie tam visu to
pūliņu rezultātā pa lielākai daļai
nepatikšanas vien iznāca.
Toties Klotilde bija taisni traka
uz viesību un jubileju rīkošanu.
Viņai ļoti patika būt ievērības
centrā un visu apbrīnotai, bet,
lai kā viņa pūlējās, nekur citur
tas nekādi neizdevās citu rīkotajās viesībās, Toties savējām
„ballēm” vajadzēja būt pēc jaunākās modes, pārspēt visu iepriekš redzēto, un tad nauda
kusa kā sviests uz pannas.
Vairākkārt Klāvs bija gribējis
sievu vest pie prāta, bet tad
vienmēr mājā izcēlās šausmīgs
skandāls. Klotilde viņu nosauca
par sarūsējušu knīpstangu un,
kliegdama, ka vīrs viņu nesaprot, ieskrēja blakusistabā elsodama tā, ka pat suns aiz žēlabām
gaudoja. Sievietes asaras Klāvs
nevarēja paciest, un to laulene it
labi apzinājās. Tādā veidā Kāpostiņu ģimenē bija nostiprinājusies zināma kārtība, proti,
Klotilde vienmēr panāca savu,
atstādama vīram – ģimenes galvai – pēdējo vārdu: „Tev taisnība,
mīļā!”
Klāvs pārstādīja krūmus un
puķes, lai atbrīvotu vietu lielajai
teltij, kas bija noīrēta ar visiem
galdiem, krēsliem un dejas grīdu.
Sviedrus slaucīdams, viņš atcerējās vairākas viņu mājā rīkotās
viesības. Vislabāk atmiņā bija
palikuši pirmie „rauti” piecdesmito gadu sākumā viņu
vienistabas dzīvoklītī, ne īpaši
labā rajonā.Viņš aizbrauca uz
pilsētu un pie itaļiem nopirka
pusi cūkas galvas. Klotilde no
tās izvārīja auksto gaļu. Rupjmaizes kukuli pārnesa no poļu
bodes, bet ciemiņi katrs atnesa
pa pusgalonam žīdu vīna. Tā kā
šajā pilsētas daļā naktsmiers
nebija modē, tad dziedāja un
līksmoja līdz rīta gaismai. Tās
tik bija ballītes uz ūsiņu!
Kad bija iegādāta sava māja
un, tā sakot, apostīts vietējais
gaiss, viesību rīkošana kļuva par
daudz komplicētāku būšanu.
Klāvs vairākas dienas vadāja
Klotildi krustu šķērsu pa pilsētu
– pa visādām žīdu, vāciešu un
poļu bodēm, kamēr viņa sapirkās latviešu iecienītos „zakušmentus” – siļķes, ķilavas,
šprotes, vēršu mēles, Vestfāles
šķiņķi un citādus gardumus.

Arī dzērienu izvēle vairs nebija tik vienkārša. Bez gadu gaitā
ierastās ierastās Smirnova vodkas vēl vajadzēja likt galdā viskiju „Četras Rozes”( Four Roses),
jo viena sabiedrības grupa to
uzskatīja par smalkāku dzērienu
nekā parastā vodka. Klāvam
ganšis brūnais šķidrums atgādināja kādreiz Vācijas nometnē
baudītās „Grāvja vaimanas”, bet,
kas jādara, jādara – ar draugiem sanīsties nebūtu
prāta darbs. Vienīgi
žēl, ka latvieši arī
šajā „branžā” sāk
šķelties. Viesības vairs
ne drīkstēja
beigties bez
sasodīti
dārgā konjaka, ko
tautieši
dzēra kā
ūdeni, klāt
piekozdami
citrona ripiņu
ar cukuru. Šo
d z ē r i e n u
nodēvēja
par
„Nikolašku”.
Vistrakākais tomēr
bija tas, ka Klotilde uztiepa
dancošanu rīkot pagrabā. Tā
tagad visi darot – mielasts
augšā, bet balle „beizmentā”.
Tas nu Klāvam nemaz nepatika.
Dzīvojamā istaba bija liela, un,
ja mēbeles piestumj vairāk pie
sienas, dancošanai vietas diezgan. Kādas gan piruetes te
griezīs? Tāpat uz vietas pamīcīsies un labi vien būs. To
viņš pateica Klotildei, taču tā
vīru nosauca par dīpīšu mentālitātē atpalikušu rāpuli, un
skaļie šņuksti atkal panāca
savu.
Pagraba izbūve Klāvam prasīja vairākus mēnešus smaga
darba, un viņa klusībā iecerētā
motorlaiva „iepeldēja” pagraba
katakombās. Vēl tagad jābrīnās,
kā viesi nenolauza kaklu, klunkurodami visu nakti lejā un
augšā pa stāvajām un šaurajām
kāpnēm, it īpaši jau dāmas
augstpapēžu kurpēs. Laimīga
kārtā šoreiz bija tikai pāris
izmežģītu potīšu.
Kad bija sapirktas mājas ar
apkārt ierīkotiem „botāniskajiem” dārziem, modē nāca pikniki. Klotilde strikti noteica, ka
vasarā nav ko muļļāties pa iekšu,
un atšķirībā no citiem viņiem
būs glauni dārza svētki.
Klāvs priecīgs, ka šoreiz nekas
nav jāpārbūvē, tūlīt pieteicās
uztaisīt dārzā galdus un solus.
Klotildi ķēra vai trieka: „Vai tu
no ēģiptiešu kapenēm esi izlīdis?
Kuŗš tad šodien vairs sēdēs uz
cietiem koka beņķiem? Mums
būs īrēti krēsli un galdi ar visiem
širmjiem!”
Nekāda „gurķošanās” arī šoreiz Klāvam neiznāca. Bija jāved
velēnas zālājam, jātaisa jaunas
rožu dobes un gar mājas sienu
jāstāda vairākus lielus, ziedošus
košuma krūmus. Tika nopirktas
divas „grilles”, uz kuŗām jau
pāris nedēļu iepriekš Klāvam
bija jāpraktizējās gaļas cepšanā.
Uzskatot to par visīstāko sieviešu

nodarbi, viņš veltīja ne visai
izsmalcinātus vārdus gļēvajiem
amerikāņu vīriem, kuŗi tādu
idiotisku parašu bija pieļāvuši.
Svētku dienā dārzs izskatījās
pasakains. Klotilde priekā gavilēja, jo bija salūgusi visus
apkārtnē dzīvojošos latviešus,
lai paši savām acīm skatītu
Kāpostiņu lepno dzīvi.

Bet... ak, vai! Pēcpusdienā,
kur gadījās, kur ne – savilkās
tumši mākoņi un sacēlās stiprs
vējš. Kad piebrauca pirmie viesi,
jau lija kā pa Jāņiem, un gar logu
ik pa brīdim aizvirpuļoja kāds
vēja nests galds vai krēsls. Pie
durvīm ar skābu smaidu viesus
sagaidīdama, Klotilde uzsauca
Klāvam, lai stēkus liekot cepeškrāsnī.
Vēl tagad Klāvs šausmās
noskurinājās, atceroties stāvgrūdām pieblīvētās telpas ar
slapjajiem cilvēkiem un melnos
dūmu mutuļus, kas līdzinājās
filmās redzētiem indiāņu rituāliem.
Dzīves apvāršņiem paplašinoties, smalkais tonis prasīja
viesības rīkot amerikāņu stilā,
t.i., bez galdiem, bufetes veidā.
Protams, ka latviešu cilvēks nav
pieradis stundām ilgi stāvēt kājās
ar pliekana padzēriena krūzīti
vienā un kaltēta kartupeļa
plāksnīti otrā rokā. Tā būtu
briesmīga blamāža! Mūsu tautas
nerakstītais likums pieprasa, lai
bufetes galds lūztu no ēdienu un
dzērienu pārpilnības. Starpība
tikai tā, ka šoreiz šķīvjus turēs
klēpī. Klāvam gan labāk patiktu
zem šķīvja sajust stingru pamatu, bet, ja jau reiz Klotilde tā bija
izdomājusi, lai tad tā arī notiek.
Galu galā tā ir viņas jubileja un
vismaz šoreiz nedraudēja nekādi
lielie blakus izdevumi. Tomēr
šim prātojumam bija ļoti īss
mūžs. Tā kā visa tā būšana notiks
dzīvojamā istabā, jubilāre uztiepa pirkt jaunas mēbeles. Tas nu
Klāvam nemaz nepatika – kas
par to, ka pašreizējās bija drusku
izsēdētas un nobružātas. Neviens
taču nepētīs ar vairojamo glāzi.
Vīra filozofēšana Klotildi
neinteresēja, un, protams, tika
nopirktas jaunas melna plīša
mēbeles un balts tepiķis.
Ar ēdieniem nu bija pavisam

traki – jaunākā mode prasīja, lai
viss būtu mājās gatavots, jo
veikalā pirktos ēdienus neviens
vairs neēdot. Nabaga Klotilde
ņēmās cauras dienas un naktis
cepdama, vārīdama, mīcīdama
un putodama, terrorizēdama arī
vīru, kuŗš gribēja tomēr kādu
stundiņu nosnaust. Domājot par
dzērieniem, Klāvam gluži tumšs
gar acīm nogriezās. Bez daudzām un dažādām stipro
dzērienu markām vēl
vajadzēja šampanieti
pēc „Daudzu baltu
dieniņu” nodziedāšanas, kā arī
smalkus ārzemju liķieŗus pie kafijas un tortēm.
Lai viesības
pārspētu visu
iepriekš redzēto, Klotilde ar draudzenēmnolēma
uzposties vakartērpos.
Viesību vakarā
Klāvs pārlaida skatienu
šifonos plīvojošajai sievai,
skaisti sapostajām telpām un
labpatikā pasmaidījām. Bija
jāatzīst – Klotildei taisnība –
izskatījās eleganti.
Sajūsmas pārņemtais Klāvs,
gribēdams sievu iepriecināt,
nolēma uzcirsties smokingā, kas
bija gluži jauns, tikai pāris reižu
bijis mugurā pirms kādiem 25
gadiem. Jā, latvieši pēdējos gadu
desmitos vairs tā nepucējās kā
toreiz, tikko no dīpīšu nometnēm
izkūņojušies. Un tā, atceroties
skaistās formālās balles, Klāvs
nopurināja no plastikas maisa
lielu putekļu kārtu un mēģināja
iežņaugties savā jaunības dienu
smokingā. Stāvot pie spoguļa,
viņš ilgi prātoja: „Kas gan tā,
velns, toreiz bijusi par traku
modi? Bikses apakšā platas kā
brunči, bet vidū neiet ciet!” Kad
tās sasprauda ar lielu drošības
adatu un pārvilka pāri akselbanti, nemaz tik traki nebija.
Klotilde, viņu ieraugot, gan
iekliedzās, bet tālākām debatēm
nebija laika, jo pie durvīm jau
zvanīja pirmie viesi. Ciemiņi
sveica jubilāri ar rozēm un
dāvanām, un Klotilde laimē
staroja.
Pirmais negadījums notika
pašai mājasmātei, kas, skaļi
runādama un ar rokām pa gaisu
airēdamās, nepamanīja, ka šķīvis
ar visu saturu pēkšņi atradās uz
baltā tepiķa. Kungi, palīgā steigdamies, apgāza zemā noliktās
dzērienu glāzes un pelnu traukus. Arī kafiju dzeŗot, gadījās
dažas kļūmes. Plostiņš vairs
nevarēja noturēt taisni savu kafijas tasi, un melnais šķidrums
nemitīgi lija uz tepiķa. Sieva gan
grūda viņam dunku sānos, bet
tā tikai stāvoklis vēl pasliktinājās.
Klotilde pieliecās un ar salveti
mēģināja glābt, kas vēl glābjams.
Kuplītis, būdams džentelmenis,
gribēja dāmai palīdzēt. Viņš
nedrošiem soļiem tuvojoties,
uzskrēja virsū paplātei, kas ar

lielu troksni nokrita uz grīdas.
„Piedodiet, cienītā kundze! Es
laikam jums iespēru pa galvu,”
viņs nošļupstēja, un, liekdamies
skūpstīt viņai roku, apgāza puķu
podu.
Klāva pienākums bija izdancināt visas dāmas. Pirmo valsi
nodejojis ar savu kundzi, viņš
zemu paklanījās Klotildes
draudzenei Tusneldai. Tā, priecīgi un strauji augšā lēkdama,
noplēsa kleitai visu apakšmalu,
kas nejaušības dēļ bija piespiesta
grīdai ar blakussēdētāja krēsla
kāju. Dejošana notika romantiski izgaismotā blakus istabā.
Kazanovskis, nodejojis ugunīgu
tango ar trīskārtējo šķirteni
Amarillas kundzi, vēl transā
būdams, iemeimuroja dzīvojamā
istabā. Viņš bezspēcīgi atkrita
mīkstajā krēslā, nemaz nemanīdams tur atstāto šķīvi ar tortes
gabalu. Pēc brīža istabā kā ēna
ieslīdēja arī Amarilla un saļima
dīvāna stūrī. Kazanovskis veikli
pārvietojās uz otru dīvāna stūri.
Redzēdams, ka viņa sieva otrā
istabā aizrāvusies ar runāšanu,
lēnām piešļūca blakus Amarillai,
atstādams treknas tortes sliedi
pa visu melno plīša mēbeli.
Otrā rītā Klāvs viesistabā
izdzirdēja Klotildes izmisuma
kliedzienus. Viņš tikai sērīgi
pasmaidīja – te tev nu bija baltais tepiķis un smalkās plīša
mēbeles!
Priekšā stāvošā kāzu jubileja
arī neko jauku nesola. Klāvam
bija iedota divas pēdas gaŗa liste
ar neizlasāmiem un neizrunājamiem dzērienu nosaukumiem. Tagad katrs dzerot tikai
savu marku, salaistītu ar visādām sulām un piešpricēm. Ieprasoties sievai, kāda tad maltīte paredzēta pie tik smalkiem
dzērieniem, vīrs saņēma atbildi,
ka šoreiz pati neko nedarīšot,
bet ņemšot „keitereri”. Savilkusi
lūpas kā redīsu ripiņas, Klotilde
izvēla veselu rindu nesaprotamu
skaņu, no tām Klāvam atmiņā
palika tikai a la carte. Viņam
pietrūka dūšas pavaicāt, kāds
sakars ALAs biedru kartēm ar
kulināro mākslu?
Nē, nē, nekas labs nerādās arī
šoreiz...
VELTA

Rīgā dzirdēti
anekdoti
xxx
Kāds ir krietns Latvijas
pavalstnieks? – Vesels, turīgs,
kārtīgi maksā nodokļus un
nomirst tai pašā dienā, kad
jāiet pensijā.
xxx
Sieva zvana vīram pa
mobilo tālruni un jautā:
– Vai vari runāt?
– Jā!
– Nu tad klausies...
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Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēt!
Augustdorfā – tur, kur gali satiekas...

Pēc apsveikšanas (Aija, šoreiz
basām kājām stāvot uz pīta krēsla!) bija laiks doties uz Blombergas latviešu kapiem. Tik krāšņu,
ziedu pilnu kapsētu nebiju redzējusi. Arī mūsu – latviešu kapu
nodaļa un piemineklis sakopti.
Vietējais archīvārs Zorembas
kungs uzrunā pastāstīja, ka par

puķu podiem. Sajūsmā dzirdot, ka
te dažas dienas uzturēsies latvieši,
viņa bija arī izkārtojusi viesnīcas
atļauju mūs ik vakaru pēc savas
darba dienas pacienāt ar lieliem
kurvjiem siltu pīrāgu un smalkmaizīšu. Tie tik tautiski gāja pie
sirds ar vēsu alus kausu! Paldies
Andai un viņas mātei! Jutāmies

Aija pasniedz dāvanu Dr. Wulfam Augustdorfas Rātsnamā

to rūpējas Blombergas pilsēta.
Taču pēkšņi uzradās jauna sieviete – latviete Anda Martins, kas
ar ģimeni dzīvo un strādā Detmoldā jau 10 gadus. Viņa bija
palīdzējusi atrast mūms viesnīcu
un pušķojusi kapu pieminekli ar

īsti gaidīti no visām pusēm.
Kapsētā lielo koku ēnā pie pieminekļa sirsnīgu sprediķi teica
diakone Laima Urdze no Brēmenes. Varonīgi nodziedājām mums
pasvešu Dieva dziesmu savā meldijā (katrs savā..). Devāmies “mā-

jup’’ vakariņās, lai pēc tam noklausītos Dr. Kārļa Kangera vēsturisko atskatu ar referātu Latvieši Vācijā – Blombergā, Detmoldā, Augustdorfā, kas lielākoties
pamatots ar statistiku. Vai tiešām
mūsu bija tik daudz – nācēji,
gājēji, izceļotāji? Kopējā skaitā
arī ikkatrs no mums, kas šajā
vakarā te sēdēja. Katrs ar saviem
piedzīvojumiem, atmiņām un
pārdomām, viena maza statistikas daļiņa. Sveicienus no ASV
sūtīja Daumants Hāzners.
Bija jau vēls, kad mūs iepazīstināja ar Dzintru Geku un viņas
pavadoņiem. Solīja vēl rādīt kādu
viņas uzņemtu filmu, bet, tā kā
jau biju tās redzējusi, pakavējos
pārrunās zālē un devos čubās.
Nekāda liela gulēšana te nav – kā
kārtēji Dziesmu svētkos, agri no
rīta jau uz strīpas, lai nekavētu
programmu. Turklāt bija jāiemācās “spēlēt sunīšus’’: Dzintra un
Janīna mūs ķēra uz intervijām,
vai diena, vai nakts. Nez kad viņas un viņu filmētāji atdusējās?
Ceturtdienas rītā piebrauca
liels autobuss, lai vestu mūs uz
Augustdorfu. Satraukums? Jāatzīstas, jā. Lai tik nu nebūtu vilšanās, ka vietējā daba būs izpostīta. Vispirms jau prieks, ka
vecais Dēriņkrogs (Dörenkrug)
vēl stāvēja dažus simtus metru
no nometnes vārtiem – uzposts,

bet nedarbojas, iemesls nezināms.
Tāpat nometnes vārti tajā pašā
vietā, tikai tiem pagaidām paslīdējām gaŗām uz Augustdorfas
ciemu. Autobusa piestātnes ārpus
vārtiem uz ciemu un Pivitshaidi/
Detmoldu turpat vien. Arī ciems
kā agrāk – viena gaŗa iela ar veco
skolu, kuŗā mācījās arī vairāki
bērni no mūsu nometnes, baznīca,
Pagasta nams (Rathaus), pa kreisi tīrumi (vienā, ak vai to kaunu!
– vācu zemnieks mani reiz pieķēra graužot zagtu kāli ar visām
smiltīm), pa labi – mums pazīstamā mežotā pakalnu ainava.
Jo sirsnīgi mūs pieņēma birģermeistars Dr. Vulfs (Wulf), kas
ekrānā mums radīja vēsturiskus
nometnes un apkārtnes attēlus.
Entuziastiski tika stāstīta nometnes vēsture pirms mūsu laika, lai
gan stāstītājs pats gados jauns.
Klāt arī ciema archīvisti. Iegriešanās Augustdorfas baznīcas kapos skumja. Palikušas tikai divas
rindas poļu un baltiešu kaŗavīru
kapu zīmju. Kapi paši nolīdzināti
– kur pieminekļi? No kapsētas, kur
apglabāts mans tēvs un patēvs, paņēmu līdzi sveķainu egļu čiekuru.
Un nu uz nometni pašu – pie
vārtiem liela zīme: ROMMEL
KASERNE. Tur mūs sagaida vietējā prese un kazarmu majors
Klocke. Izrādās, majors un autobusa šoferis ir seni draugi, – abi

mūs izvadāja pacietīgi, lēnām
(pirmā “gaņģī”) pa visiem nometnes ceļiem. Kazarmā ir otrs lielākais vācu armijas kaŗavīru izvietojums – 4 000 kaŗavīru, lielākais
tanku reģiments Eiropā. Redzējām mirdzošu tanku “beidzamos
kliedzienus’’, arī vecus un antīkus,
un zaldātus tos uzpošam. Protams, nometnes būves ir jaunas,
modernas, liela bazīca, vingrotava, sporta zāle un ēdamhalle, kur
arī mēs, iebraukušie čigāni, par
sīknaudu ēdām pusdienas kopā
ar zaldātiem. No vecām celtnēm
patuvu vārtiem biezos krūmos
palikuši tikai kādas mūra barakas
pamati – pēc mana aprēķina pirts,
kur sestdienās siltās dušās pēc
skolas gājām sievietes, pēcāk vīrieši. Visus apkalpoja sīks polis.
Nometne pat vairāk zaļa nekā
kādreiz mūsu priedulāji. Šeit stādīti vareni lapu koki. Tikai tālumā,
redzot mūsu eglēm apaugušo kamaniņu kalnu, varējām orientēties, kuŗā debess pusē atrodamies.
No tā pa mežsarga izcirstu stigu
varēja laisties lejup uz “mazo” šoseju, apmēram 2 km līdz Pivitsheides-Detmoldas lielajai šosejai.
Retai meitenei bija pa spēkam uzkāpt kalnā otram nobraucienam.
Paēduši un pamielojuši acis ar
staltiem vācu kaŗavīriem (bet, ak
Kungs, ko viņi var pīpēt!), autobusā pateicāmies mūsu saimniekam/majoram, kas arī saņēma
literātūras velti no Aijas, un ripojām tālāk.
(Turpinājums sekos)

Tā ir dziesma no manas tautas...

Gaŗezera vidusskolas Jauno talantu koncerts 2012. gada jūlijā
Jāatzīmē, ka GVV Jauno talantu koncerts tapa pēc Dziesmu
svētkiem īsā laikā un tajā tika
iekļauti laikmetīgi, populāri un
jauniešu sabiedrībā kā Latvijā,
tā arī šai krastā iecienīti skaņdarbi. Klausoties dziesmās, uzmundrinājums caurstrāvoja ne
tikai pašus jauniešus, bet arī
klausītājus. Prātā ir fraze, kuŗu
dažas stundas pirms koncerta
sākuma izteica Jauno talantu

Lucāna rokās. Viņu raitā vadība
koncertā liecināja par īpašu talantu šajā jomā. Koncerta ievada
daļā ar izjustu vokālo izpildījumu
sevi pieteica soliste Elisa Steele,
viņa dziedāja “Dvēseles dziesmu”
(Ē. Ešenvalds/A. Kārkliņa).
Simt jauniešu (jā, visa GVV ir
100% dziedoša!) aizpildīja plašo
paviljona skatuvi, lai dziesmā
pieteiktu sevi par rūpīgā darbā
saliedētu kori. Dzirdējām I. Kal-

Foto: Dzidra Tropa

Gaŗezera vasaras vidusskolas
(GVV) audzēkņu veidotais Jauno talantu koncerts gadu no
gada tiek gaidīts ar lielu interesi.
Kā ik gadus, arī šoreiz ir jāpateicas GVV “mūzikālajam tandēmam” – Ievai Rozenbachai un
Andrai Fenhanei no Latvijas.
Ar apbrīnu ir jānovērtē abu
profesionālo mākslinieču izvēle
atkārtoti ziedot vasaras atvaļinājuma laiku, lai strādātu Gaŗ-

Ar aizrautību GVV koris seko diriģentes Andras Fenhanes dziesmas vadībai

ezerā. Varam teikt droši, ka
Andru Fenhani, kuŗa vada GVV
kori, un Ievu Rozenbachu, kuŗa
daudzos mūzikālajos sarīkojumos strādā par koncertmeistari,
GVV jaunieši un skolas darbinieki tiešām mīl un ciena. Līdztekus mācībām tika iestudēts viss
kārtējo Dziesmu svētku apvienoto koŗu dziesmu repertuārs,
dodot iespēju visai skolas saimei
piedalīties šajos XIII Vispārējos
latviešu dziesmu svētkos.

skates ilggadējais patrons, labvēlis un vienlīdz arī koncertu
vadītājs Alberts Legzdiņš, – par
to, ka arī šoreiz ir sagaidāms
kaut kas īpašs.
Jauno talantu koncerts allaž
pulcina lielu skaitu klausītāju.
Šogad no grupas Čikāgas Piecīši
ilggadējā vadītāja un stūŗakmeņa
Alberta Legzdiņa rokām Jauno
talantu koncerta vadības stafete
tika nodota talantīgo GVV darbinieku Jāņa Lazovska un Māra

niņa tautas dziesmas apdari “Es
ar Sauli saderēju”. Pārmaiņus,
dziedājumā iekļaujot skaņu
efektus, GVV 3. un 4. klases
audzēkņi atraisīti dziedāja latviešu tautasdziesmu “Sasala jūriņa”. Cildinoši publikas aplausi
bija šī skaņdarba novērtējums.
Šajā Jauno talantu koncertā ar
Z. Liepiņa latviešu tautasdziesmas apdari “Zibsnī zvaigznes
aiz Daugavas” diriģentes un
mūzikas pasniedzējas Terēzes

Inveisas vadībā pirmo reizi
uzstājās Gaŗezera sagatavošanas skolas (GSS) pēdējā gada
audzēkņi. Jau nākamajā gadā
viņi papildinās GVV audzēkņu
rindas. Ir patīkami vērot, ka
Gaŗezera mācību programmās
arvien lielāku vietu ieņem bērnu un audzēkņu mūzikālā apmācība. Izņēmums nav pat Gaŗezera bērnu nometnes (GBN)
vasaras posmi, kuŗos tiek rīkotas
talantīgāko pašu jaunāko mūziķu skates. Aug jaunā mūzikāli
izglītoto bērnu maiņa, kuŗi pēc
nedaudz gadiem papildinās
GVV audzēkņu saimi. Par viņu
sasniegumiem varēsim jūsmot
nākamajās GVV Jauno talantu
skatēs un koncertos.
Šoreiz koncertā diemžēl varējām pārliecināties par individuālo izpildītāju skaita samazināšanos mūzikas žanros, kas
iepriekšējos gados bija papildinājuši GVV audzēkņu uzstāšanās daudzveidību. Starp tiem,
kuŗi šajā koncertā priecēja
klātesošos, bija Rūtas Auziņas
izteiksmīgais dziedājums “Jaunās egles” (J. Lūsēns/K. Skalbe).
Instrumentālo darbu žanrā labu
iespaidu atstāja Maija un Terēze
Inveisas ar flautas un ģitaras
duetu šo instrumentu skaņu
kompozīcijā Night Gypsy, kā arī
Kristapa Liziņa trombona solo
par tautasdziesmas variāciju
“Ej, saulīte, drīz pie Dieva” ar
Ievas Rozenbachas klavieŗu pavadījumu. Duetā dziesmu “Zēns
un māmiņa” (J. Lūsēns/V. Plūdons) dziedāja Līva Zemīte un
Elisa Steele.
Samērā īsā laikā izveidotā
GVV audzēkņu Līvas Zemītes,
Elisas Steeles, Madelēnas Mi-

niatas, Kristiānas Grīnbergas,
Kristapa Liziņa, Nikolaja Kārkliņa un Jēkaba Hayes vokālā
ansambļa uzstāšanās ar dziesmām “Mazu brīdi pirms” (I.
Lūsēns/V. Plūdons), “Pārliecība”
(R. Pauls/J. Peters) un “Pasaulīt,
pasaulīt” (B. Rezņiks/D. Dreika)
patīkami pārsteidza klausītājus,
atklājot pirmo divu dziesmu
lirisko noskaņu. Pēdējās dziesmas atskaņojumā ansamblis
tika sumināts ar publikas sirsnīgiem aplausiem.
Koncerta noslēguma daļā
GVV audzēkņu apvienotā koŗa
izpildījumā izskanēja dziesmas
“Paši skaistākie vārdi” (J. Lūsēns/M. Zālīte), “Sitiet bungas”
(I. Kalniņš/V. Kalniņš ), “Mana
dziesma” (R. Kaupers/I. Cipe)
un “Satikšanās” (H. Zariņš / I.
Purmaliete ), liecinot par koŗa
spēju diriģentes Andras Fenhanes vadībā apgūt jaunas
dziesmas.
Izskanot pēdējam Jauno talantu koncerta skaņdarbam,
ziedu veltes nerimstošu aplausu
pavadībā tika pasniegtas diriģentēm Andrai Fenhanei, Teri
Inveisai un koncertmeistarei
Ievai Rozenbachai. Pēdējā dziesmā “Pūt, vējiņi!” GVV korim
pievienoties tika aicināti visi
klātesošie Gaŗezera Grašu paviljonā.
Vasaras Jauno talantu koncerts ir izskanējis. Tas kārtējo
reizi apliecināja jauniešu mūzikālo sagatavotību. Ar interesi
turpmāk sekosim GVV audzēkņu nākamajai uzstāšanās reizei
skolas mācību cēliena nobeigumā Gaŗezera Dziesmu lejā.
Vilnis Trops
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Jāaptur referendumu likums
Zaļo un Zemnieku savienība
(ZZS) ar Saskaņas centra (SC)
atbalstu savākusi nepieciešamos
34 Saeimas deputātu parakstus,
lai Valsts prezidents uz diviem
mēnešiem apturētu referendumu likuma apstrīdamos grozījumus. Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) jāsāk parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu. Ja tiks savākti apmēram
150 tūkstoši parakstu, likuma
grozījumu referendumā izlems
balsstiesīgie iedzīvotāji. CVK
jau aplēsis, ka parakstu vākšana
varētu izmaksāt 0,5 miljonus
latu.
***
Vajadzētu savākt nevis 150 000,
bet gan 75 000 parakstu
Lai panāktu kompromisu saistībā ar tautas nobalsošanas rosināšanas kārtības maiņu, referendumu iniciātoriem varētu likt
no 2015. gada pašiem savākt nevis apmēram 150 000, bet 75 000
parakstu, Latvijas Radio intervijā
sacīja Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēde Ilma Čepāne
(Vienotība). Čepāne skaidroja,
ka atlikušo 75 000 parakstu vākšanu, lai iegūtu Satversmē noteiktos 1/10 jeb apmēram 150 000
vēlētāju apliecinājumus, turpinātu valsts. Deputāte uzsvēra,
ka pauž savu personisko viedokli.
Raidījumā klātesošā deputāte
Dana Reizniece-Ozola (ZZS)
norādīja, ka Zaļo un Zemnieku
savienība (ZZS) noteikti nav gatava tādiem kompromisiem, kas
ierobežos iedzīvotāju iespējas
rosināt referendumus. Čepānes
ierosinājumu viņa nodēvēja par
“ļoti nekorrektu tirgošanos ar
skaitļiem”.
Juridiskās komisijas priekšsēde

apliecināja, ka noteikti piekrīt
idejai sadalīt Valsts prezidenta
Andŗa Bērziņa otrreizējai izskatīšanai nodoto likumprojektu
par referendumu rosināšanas
kārtības maiņām, lai normas,
kas attiecas uz ārvalstu līgumu
nosacījumiem un Eiropas Savienības pilsoņu iniciātīvu, tiktu
pieņemtas kā atsevišķs likums.
***
Valsts prezidents
Andris Bērziņš
3. augustā nosūtīja motīvētu
rakstu Saeimas priekšsēdei Solvitai Āboltiņai, kuŗā saskaņā ar
Satversmes 71. pantu prasa likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”” otrreizēju caurlūkošanu. Izvērtējot Saeimas iepriekš
veiktos labojumus un pieņemtos likuma grozījumus, Valsts
prezidents vērš uzmanību uz to,
ka viņa 2012. gada 28. jūnija motīvētajā rakstā Saeimai par likuma grozījumu otrreizējo caurlūkošanu ietvertie apsvērumi ir
ņemti vērā
Prezidenta lēmums taps, tāpēc, ka saņemti 38 Saeimas
deputātu paraksti. Valsts prezidenta ieskatā referenduma rīkošana šobrīd nav iespējama
aiz juridiskuiem iemesliem (likumā ietvertas normas, kas īsteno Lisabonas līgumā noteikto)
un par atsevišķiem jautājumiem
ir iespēja panākt kompromisu
Saeimā bez tautas nobalsošanas. Nav pieļaujams, ka par Eiropas Savienības tiesību aktu
prasībām ne vien tiktu rīkots
Satversmes 73. pantam neatbilstošs referendums, bet arī tās
netiktu laikus izpildītas. Par šādu prasību neizpildi Latvijai
iestājas atbildība, proti, Eiropas

Komisija var uzsākt pārkāpuma
izskatīšanas procedūru pret Latviju.
***
Iegūst Eiropas gada
pašvaldības titulu
Latvijas Pašvaldību savienība
(LPS) izvērtējusi 15 pašvaldību
darbu. Tituls “Eiropas Gada
pašvaldība 2012” piešķirts Ventspils pilsētai un Gulbenes novadam.
Arī citām pašvaldībām tikuši
dažādi tituli. Nominācijā “Pašvaldība starppaaudžu sadarbībai” uzvarējušas Jelgavas pilsēta
un Alojas novada pašvaldība,
tituls “Pašvaldība senioru vērtības celšanai sabiedrībā” piešķirts Balvu novadam un Daugavpils pilsētai, tituls “Pašvaldība
veselīgam dzīvesveidam” - Liepājas pilsētai un Dobeles novadam, nominācija “Pašvaldība
Eiropas Savienības vērtību populārizēšanai un iedzīvotāju iesaistei” - Rīgas pilsētai. Savukārt
Rūjienas, Bauskas, Kuldīgas,
Dagdas novada pašvaldības, kā
arī Jūrmala un Valmiera tiks pie
speciālbalvām, kā arī pie īpašas
atzinības par panākumiem konkrētā sfairā.
***
Paidagogu kvalifikācijas
vērtējums
LTV raidījumā Labrīt, Latvija!
izglītības un zinātnes ministrs
Roberts Ķīlis norādīja, ka Latvijas izglītības iestādēs 2000 paidagogi atbilst augstākajai - ceturtajai vai piektajai profesionālās
darbības kvalitātes novērtējuma
katēgorijai. Lielākā daļa Latvijas
paidagogu - 60% - atbilst trešajai katēgorijai. Pamatojoties uz
šo novērtējumu, ar 1. septembri
tiks ieviesta paidagogu atalgojuma sistēma.
Grozījumi paidagogu darba
samaksas noteikumos paredz ar
1. septembri paaugstināt paidagogu zemākās mēneša darba
algas likmes par 10%, tādējādi
palielinot algu jaunajiem paidagogiem un tiem, kuŗi patlaban
saņem vismazāk. Tā tiks panākta
visu paidagogu zemākās mēneša
darba algas likmes vienādošana,
novēršot nevienlīdzību starp
Izglītības un zinātnes ministrijas
un citu ministriju pakļautības
izglītības iestāžu paidagogiem.
Ar 1. septembri plānots palielināt arī izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un paidagogu mēneša darba algas likmes
par 10%, tādējādi palielinot arī
atalgojuma gradāciju atkarībā
no izglītojamo skaita. Paidagogiem, kas projektā “Paidagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” ir ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes ceturto
pakāpi, par viņu veikto paidagoģisko darbu plāno noteikt piemaksu 8% apmērā, savukārt paidagogiem, kas ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes piekto pakāpi, - 12%, tādējādi motīvējot tos paidagogus, kuŗiem ir
augstākā profesionālā kvalifikācija.
Grozījumos tiks precīzēti un
papildināti paidagogu amatu
nosaukumi - skolotājs mentors,
skolotājs karjēras konsultants,
skolotāja palīgs, pirmsskolas metodiķis.

Gatavos Latvijas vēstures
enciklopēdiju
Par godu Latvijas 100. gadadienai 2018. gadā vēsturnieki
plāno sagatavot Latvijas vēstures
enciklopēdiju, kas aptvertu posmu no aizvēstures līdz mūsdienām. Pēc tikšanās ar Valsts
prezidentu Andri Bērziņu Latvijas Vēsturnieku komisijas
(LVK) vadītājs Inesis Feldmanis
atzina, ka tas nav tikai vēstures
jautājums, jo mēs nevaram samierināties ar to, ka skolotājiem
vēstures faktu meklēšanai bieži
jāizmanto Latvijas padomju enciklopēdija. Enciklopēdija tikšot sagatavota uz Latvijas Valsts
100. gadadienu 2018. gadā. Enciklopēdijas veidošanai varētu
tikt radīta grupa un lūgts Kultūras ministrijas atbalsts, jo šāda
darba izdošana prasīs lielus līdzekļus.
***
Idejas par jauniem
valstiskiem veidojumiem
Valsts prezidents Andris Bērziņš nesen prognozēja, ka nākamie gadi mums varētu nest
pārmaiņas, kādas šobrīd nevienam pat prātā nenāk. Tūlīt sarosījās polītisko notikumu apskatnieki, kā arī ekonomisti un izteica dažādus minējumus - kas varētu notikt, un kam būtu vēlams
notikt. Dažas idejas.
• Vērts būtu apsvērt vienotu
monētāro polītiku Baltijas reģionā. Šāda ideja tika izvirzīta
jau pag. gs. 90. gados, taču tad
katra valsts izvēlējās suvērēni izmantot savu neatkarību. No ekonomikas viedokļa lielāks tirgus
būtu neapstrīdams ieguvums, jo
pašmāju tirgus ar diviem miljoniem patērētāju ir pārāk mazs.
Normāla ekonomiskā attīstība
sākas ar noteiktu cilvēku skaitu –
no pieciem miljoniem iedzīvotāju.
• Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes ieskatā
Latvijai būtu lietderīgi izveidot
Savienību ar Igauniju, palielinot
mūsu polītisko un ekonomisko
mērogu. Kalniete saņem iebildumus - vienai mazai valstij pieskaitīta otra maza valsts nedod
spēka pieaugumu.
• Pēdējos gadu desmitos Latvija
cenšas virzīt Baltijas kopības
ideju, taču ne Lietuva, ne Igaunija to neatbalsta. Igaunija vairāk skatās uz Ziemeļvalstīm, ar
Lietuvu Latvijai vienmēr bijušas
un ir domstarpības ekonomikas
jautājumos.
• Gunta Ulmaņa prezidentūras
laikā tika izvirzīta ideja par Latvijas, Igaunijas un Somijas sadarbības modeli. Prezidents ideju
noraidīja.
• Piecu Ziemeļvalstu (Somijas,
Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas,
Islandes) un triju Baltijas valstu
sadarbību atbalsta Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess.
Vizītes laikā Latvijā Ilvess paziņoja, ka Baltijas reģions ir novecojis pagājušā gadsimta termins, 21. gadsimtā mērķim jābūt lielākai vienībai.
***
Rīgā ierodas ASV kaŗa kuģis
Rīgā ierodas ASV jūras kaŗa
flotes kuģis USS Farragut. Vizītes
mērķis ir turpināt ASV 6. flotes
sākto sadarbību ar Baltijas val-

stīm jūras partnerības un jūras
drošības jomā. Vizītes programmā ir ASV jūrnieku piedalīšanās
Lielās talkas organizētāju biedrības “Pēdas LV” rīkotajā talkā
Mīlestības salā, draudzības spēle
ar Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku basketbola vienību, sociālās aprūpes centra Stella maris
apmeklēšana.
***
Veidos Latgales vēstniecību
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
Latgales reģiona rīcības plānā
“Iespēju Latgale” iecerēts sākt
darbu Latgales vēstniecības Rīgā
izveidē. Pārstāvības izveide plānota par vienu no pasākumiem
Latgales uzņēmumu atbalstam
un attīstībai. Paredzēts, ka līdz šā
gada beigām ministrija apzinās,
cik liels financējums nepieciešams šādam projektam un kāda
būs kārtība, kā šāda vēstniecība
tiks izveidota galvaspilsētā. Latgales pārstāvībā Rīgā būs iespēja
iegādāties Latgales mazo ražotāju produkciju.
***
Latvijas skolēnu panākumi
Latvijas skolēni piedalījās
Starptautiskajā ķīmijas olimpiadā (IChO 44) ASV galvaspilsētā
Vašingtonā. Viņi 72 valstu dalībnieku konkurencē ieguva vienu
sudraba, divas bronzas medaļas
un vienu atzinību. Georgijs Treņins no Rīgas 95.vidusskolas ieguva sudraba medaļu, turklāt
labās ķīmijas zināšanas viņam
palīdzēja šādu pašu medaļu iegūt arī šā gada Starptautiskajā
fizikas olimpiadā. Bronzas medaļas saņēma 12. klases absolventi Jānis Briška no Jēkabpils
Valsts ģimnazijas un Viktorija
Sacharuka no Rīgas 40. vidusskolas, atzinību ieguva Rīgas
Valsts 1. ģimnazijas skolēns Ervīns Cauņa. Komandu pavadīja
mentori - Latvijas Organiskās
sintezes institūta vadošais pētnieks Juris Fotins un LU Ķīmijas
fakultātes Vispārīgās ķīmijas laboratorijas vadītāja Skaidrīte
Pakule.
***
Miris Latvijas kaŗavīrs
ASV bruņoto spēku hospitālī
Vācijā 1. augustā ar pārkaršanas
izraisītiem veselības sarežģījumiem miris Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) 1. kājnieku bataljona kaprālis Jānis Voitkevičs. Kaŗavīra veselības stāvoklis pasliktinājās 25. jūlijā kalnu apmācības kursa laikā Gruzijā. Viņš nekavējoties tika nogādāts Gruzijas
pilsētas Gori slimnīcā, savukārt
27. jūlijā pārvests uz ASV bruņoto spēku hospitāli Landštūlē,
Vācijā, kas ir viena no labākajām
ārstniecības iestādēm, kur strādā
ārsti ar lielu pieredzi šādu gadījumu ārstēšanā. Kalnu apmācības kurss jūlija beigās notika
Gruzijā, Sačherē, NATO programmas “Partneŗattiecības mieram” Kalnu apmācības un izglītības centrā. Latvijas kaŗavīri
tur apguva pamatiemaņas darbībai kalnainā apvidū, tostarp ekipējuma lietošanu, maršruta plānošanu, evakuāciju un citas
prasmes.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Kāds izlīgums?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa
ierosinātais izlīgums diez vai ir
iespējams - gan
šaurā, gan plašākā
nozīmē.
Prezidenta labo
nodomu garā formulēto Labas
gribas manifestu parakstījuši ap
4000 iedzīvotāju, tostarp Marija
Naumova un Georgs Andrejevs,
Solvita Āboltiņa un Edgars Rinkēvičs. Manifestā teikts: “Mēs uzskatām, ka mīlēt Latviju un rūpēties par tās nākotni nozīmē mīlēt
un cienīt tās unikālo vēsturi, latviskās tradicijas, kultūrtelpu un
latviešu valodu.”
Spriežot pēc tā, kas rakstīts avīzēs Vesti Segodņa un Čas, kā arī
portālā www.IMHOclub.lv, krietna daļa Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju šos vārdus nevēlas iegaumēt un aicinājumu nevēlas
saklausīt. Negrib, un cauri. Nākamais manifesta teikums, kuŗā norādīts, ka “mīlēt Latviju nozīmē
mīlēt un cienīt citas Latvijas telpā
mājojošas tradicijas un kultūras,
visu tautību cilvēkus, kam Latvija

ir mājas”, šiem cilvēkiem liek vienīgi raustīt plecus, jo viņiem acīmredzot Latvija nav mājas.
Un izlīgums starp abu pušu
frontiniekiem? Pirms 27 gadiem 1985. gada 9. novembrī avīzē Laiks
ievietots mans raksts Vai veterāni
nekad nesalabs?. Es tajā atgādināju, ka “abās pusēs - vācu Waffen-SS
un padomju gvardes divizijās” bija “neapšaubāmi godīgi frontinieki, kuŗi kaŗoja tāpēc, ka viņus
iesauca, ka viņiem nebija citas izejas, ka bija (..) jāaizstāvas pret
bruņotu ienaidnieku. (..) Sirmie
veterāni, rimstieties un mēģiniet
beidzot salabt - kaut vai pie pusstopa!”
Sekoja nikna atbilde: avīželē Atbalss, ko KGB mēdza piesūtīt
tālaika latviešu trimdiniekiem
(1986, Nr.2), Mavriks Vulfsons
raksta, ka “šim blusu stāstiņam ir
sava āža kāja, par kuŗu Laiks
maksā. Tas ir vārdiņš “un”, ar kuŗu
Jūs it kā nemanot, bet ai, cik tīši
gribat iebāzt vienā maisā fašistus
un boļševikus.”
Pagāja krietns ceturtdaļgadsimts, un kāds! Valsts prezidents
Andris Bērziņš vērsies pie abu

pušu frontiniekiem ar aicinājumu salabt, bet atsaucību īpaši nemana. Un tos, kas kaŗojuši “vācu
pusē”, abu Rīgas krievvalodīgo
avīžu un minētā portāla IMHO
rakstoņi joprojām uzskata par
“fašistiem”.
Šoreiz ne vairs sen mūžībā aizgājušais Mavriks Vulfsons, bet
Konstantins Gaivoronskis, kas
publicējas vienlaikus IMHO portālā un avīzē Vesti Segodņa, nācis
klajā ar pamfletu Akts par bezierunu atzīšanu, kuŗā gan atzīst, ka
ir bijis tāds Molotova-Ribentropa
pakts, taču apgalvo, ka šis pakts
nebūt nav bijis faktors, kuŗš izraisīja Otro pasaules kaŗu, kas sākās,
kad Vācija uzbruka Polijai 1939.
gada 1. septembrī, jo šo iebrukumu Hitlers sācis plānot jau 1939.
gada aprīlī, “ilgi pirms pakta”. Gaivoronskis nevēlas saprast, ka Hitlers nebūtu šo iebrukumu sācis,
ja nebūtu nodrošinājis sev partneri, vienodamies ar Staļinu, kas
savukārt uzbruka Polijai no austrumiem 17. septembrī.
Gaivoronskis sašutis par to, ka
prezidents Bērziņš prasa, lai padomju kaŗaspēka veterāni atzīst

Traģēdija Sīrijā, traģēdija citur
Tas ir nebeidzams slaktiņš.
Katru dienu iet
bojā daudzi civīliedzīvotāji, un pārējā
pasaule šķiet gluži
nespējīga kaut ko
darīt lietas labā.
Runa, protams, ir par Sīriju, kur
tā dēvētais Arabu pavasaris nav
nesis tādus pašus augļus kā Ēģiptē,
Tunisijā un citur. Sīrijas diktātors ir
iecirties, un centieni pārtraukt asiņaino kaŗu starp režīmu un tā pretiniekiem, izrādās, ir tik veltīgi,
ka Apvienoto Nāciju organizācijas
ieceltais sūtnis minētā jautājuma
risināšanai Kofi Annans ir atteicies
no amata, jo cerību vairs neesot nekādu.
Starptautiskā nespēja atrisināt
Sīrijas konfliktu ir krasā pretrunā
ar to, kas tika piedzīvots pērn, kad
līdzīgi uzbrukumi civīliedzīvotājiem notika Lībijā. Toreiz starptautiskā sabiedrība itin naski saorganizēja bombardēšanas kampaņu,
kuŗas rezultātā režīma pretinieki
ātri guva uzvaru un valsts ilggadējais un visnotaļ maniakālais diktātors Kadafi tika sagūstīts un
nogalināts.
Protams, arī minētajās valstīs
viss nav noticis gluži tik gludi, kā
varētu cerēt. Piemēram, Ēģiptē
Augstākā tiesa anullēja vairāk vai
mazāk demokratiski ievēlētu parlamentu, dodot priekšroku valsts
militāristiem, kuŗi šķiet visnotaļ
negribīgi jautājumā par valsts pārvaldes nodošanu civīlistu rokās.
Pat jaunievēlētais valsts prezidents
nebija spējīgs atjaunot atceltā parlamenta darbību.
Sīrijā viss ir citādi. Vaina par to,
ka starptautiskās organizācijas nav
spējīgas pārtraukt nebeidzamo
asinsizliešanu, ir jāuzņemas Ķīnai,
kas allaž izturas pat ļoti slimīgi pret

centieniem „iejaukties” citu valstu
darīšanās, kā arī Krievijai, kuŗai
Sīrija ir tuvs partneris, lielākoties
taisni ieroču tirdzniecībā. Abas lielvalstis atkārtoti ir bloķējušas centienus atrisināt radušos situāciju,
un tas nekādā ziņā nedara godu ne
Pekinai, ne Maskavai. Abos gadījumos var jau saprast, kāpēc attiecīgo valstu vadītāji ir tik uzstājīgi, ka
Sīrijā neviens nedrīkst iejaukties.
Ķīnai ir neatrisināti jautājumi
gandrīz ar visām kaimiņvalstīm, it
īpaši ja runa ir par jūras robežu,
nemaz nepieminot to, ka tā okupē
Tibetu un joprojām apgalvo, ka
Taivana ir Ķīnas province, nevis
neatkarīga un pat ļoti turīga valsts.
Savukārt Krievija vienmēr ir apgalvojusi, ka nevienam nav tiesību
iejaukties tajos procesos, kuŗus
diktē Kremlis un tā saimnieki.
Starp citu, kā jau visiem zināms,
Krievija okupē daļu Gruzijas, joprojām iejaucas Moldovas lietās,
dara visu iespējamo, lai Baltkrievijā
un Ukrainā saglabātu režīmus,
kuŗi vēršas vairāk austrumu, mazāk
rietumu virzienā u.tml. Taču tas
nav un nevar būt aizbildinājums
tam neprātam, kādu Krievija un
Ķīna ir demonstrējušas attiecībā
uz notikumiem Sīrijā.
Kas par to būtu jādomā Latvijā?
Sāksim ar to, ka neviens īpaši negribētu doties kaŗā pret Sīrijas valdību. Mūsu valstij joprojām kaŗavīri ir Afgānistānā, tur nemieri
turpinās un mūsu puiši ir briesmās
tāpēc, ka nemieri turpinās, kādreizējie valdnieki no talibu kustības
nekur nav pazuduši, un reizēm pat
tie afgāņi, kuŗi piedalās drošības
spēkos, izrādās, ir terroristi. Skaidrs,
ka ārvalstu klātiene Afgānistānā
būs vajadzīga vēl ilgi un dikti, lai
arī turpmāk apmācītu pašu afgāņu
drošības un policijas spēkus, kā arī
lai nodrošinātu, ka valsts, kuŗa jau

vairāku gadu desmitu gaŗumā ir
tikusi kaŗa plosīta, varētu atkopties
un kļūt par normālu valsti ar normālu tautsaimniecību un normālu
polītisku iekārtu. Pagaidām ar to
joprojām iet kā pa brikšņiem, jo
prezidenta Karzaji pārvaldītā valsts
ir korupcijas pārņemta, piedevām
joprojām lielu daļu savu ienākumu
afgāņi gūst no opija magonēm,
ko ārvalstu spēki cenšas iznīcināt,
bet paši afgāņi - saglabāt.
Nepārprotams ir fakts, ka liela
daļa mūsu planētas iedzīvotāju
joprojām dzīvo vairāk vai mazāk
nosacītā verdzībā. Mums kaimiņos ir Baltkrievija, ko aizvien vēl
vada cilvēks, kuŗu joprojām sauc
par Eiropas pēdējo diktātoru, –
Aleksandrs Lukašenko. Arī Krievija ir valsts ar visnotaļ diktātorisku valdību - ar caru Vladimiru
priekšgalā. Būtībā vienīgā atšķirība
starp bijušo PSRS un mūsdienu
Krieviju ir tā, ka robežas vairs nav
slēgtas un Krievijai ir starptautiski
konvertējama valūta. Citādi viss ir
tāpat, kā tas bija pirms 20 gadiem
un senāk, – policija ir pagalam patvaļīga, cenzūra plašsaziņas līdzekļos ir visnotaļ visaptverīga, valstī ir
gaužām daudz polītisko cietumnieku (piemēram, trīs meitenes,
kuŗas it kā apgānījušas baznīcu un
tagad var rēķināties ar septiņu gadu cietumsodu, ko pieprasījuši
prokurori) u.tml. Arī citur bijušajā
PSRS territorijā ir diktātoriskas
valdības, it īpaši „stānās” – Uzbekistānā, Kazachstānā, Turkmenistānā –, un pat Azerbaidžānā; zināmā
mērā arī Ukrainā un Gruzijā.
Tuvajos Austrumos demokratija
ir reta parādība, Saūda Arabiju
pārvalda karaliskā ģimene, kas
nekādi negrasās atbrīvot valsts pilsoņus no stingras jo stingras pārvaldes. Irānu pārvalda radikāli
islāmisti, arī viņu valsts patlaban

Molotova-Ribentropa pakta noziedzīgo raksturu. Tas nozīmē,
gaužas Gaivoronskis, ka no sarkanarmijas 130. latviešu korpusa
veterāniem tiek prasīts “parakstīt
aktu par bezierunu kapitulāciju
vēstures oficiālās versijas priekšā,
ko apstiprinājušas Latvijas tagadējās varas iestādes”.
Tālāk pats Gaivoronskis “apgriež
vēsturi otrādi”: viņš apgalvo, ka
nekādi Staļina noziegumi neattaisnojot t.s. nepilsoņu statusu Latvijā un to, ka krievu valoda skaitās
svešvaloda. Tā jau ir tā nelaime,
ka Latvijas okupācijai, ko īstenoja
noziedzīgais Staļina režīms, sekoja
krievvalodīgo migrantu plūdi, kuŗu rezultātā vēl tagad LR pamattautas īpatsvars nepārsniedz 60 %,
un Latvijas valdība spiesta darīt
visu, lai šī zeme nepārvērstos divkopienu valstī ar divām valsts valodām. Jo vairāk tāpēc, ka ceturtdaļmiljona LR pavalstnieku ar savu balsošanu t.s. valodas referendumā parādīja, ka diez vai Latvija
viņiem ir “mājas”.
Par noskaņām Latvijas krievvalodīgajā publikā, kuŗas izlīgumu
padara maz ticamu, liecina Dmitrija Marta raksts Skandalozā plāksnīte avīzes Vesti Segodņa 31. jūlija
numurā.
Liepājā ir 1977. gadā uzceltais

piemineklis ar uzrakstu Zvejnieku
un jūrnieku piemiņai, kas gājuši
bojā jūrā. Un 2000. gadā zem šī
uzraksta tika piestiprināta plāksnīte ar tekstu angļu valodā, godinot amerikāņu izlūklidmašīnas
apkalpes locekļu piemiņu, kuŗi
gāja bojā, kad 1950. gada 8. aprīlī
to notrieca padomju iznīcinātāji.
Skandaloza galu galā ir nevis šī
plāksnīte, pie kuŗas ik gadu 8. aprīlī noliek ziedus ASV vēstniecības darbinieki, bet to nezināmo
vandaļu rīcība, kuŗi tagad šo
plāksnīti aizkrāsojuši un līdzās
krievu burtiem ieskrāpējuši vārdus: Slava PVO SSSR (slava PSRS
pretgaisa aizsardzībai).
Šo vandaļu rīcību attaisno un atbalsta visi - viscaur krievvalodīgie,
- ar kuŗiem sarunājies Vesti Segodņa žurnālists Dmitrija Marts. Tātad viņiem - arī gados jaunajiem ASV joprojām ir ienaidnieks, bet
PSRS - zaudētā “mūsu valsts”.
Kāds Vitālijs Budovskis, ar kuŗu
uz ielas runājis Dmitrijs Marts,
sašutis par to, ka Rīgā Revolūcijas
mūzejs pārtapis par Kaŗa mūzeju
un Sarkano strēlnieku mūzejs par
Okupācijas mūzeju. Viņaprāt tas
esot galīgs absurds.
Nu, kāds gan te var būt izlīgums?
Franks Gordons

ir starptautiskās sabiedrības uzmanības centrā, jo režīms it kā cenšas
iegūt kodolieročus. Bahreinā Arabu pavasaŗa izpausmes apspieda
ar Saūda Arabijas bruņoto spēku
palīdzību. Jemena ir tik chaotiski
pārvaldīta, ka tur samērā nesen
nogalinātā Osamas bin Ladena terroristu organizācija kļūst arvien
stiprāka. Afrikā ir visai daudz valstu, kuŗās valda diktātori un korupcija; Somālija, piemēram, ir uzskatāma par sabrukušu valsti,
Kongo „demokratiskajā” republikā
un Sudānā plosās pilsoņu kaŗš,
Zimbabvi joprojām lielākoties
kontrolē maniakālais diktātors
Mugabe. Āzijā dažas valstis cenšas
atbrīvoties no diktātoriskas pagātnes, it īpaši tas patlaban sakāms
par Mjanmu (kādreizējo Birmu),
kur beidzot ir notikušas demokratiskas vēlēšanas un no ilgstoša
mājas aresta atbrīvota opozicijas
varone Aung San Su Kiji. Taču turpat ir arī Ziemeļkoreja, kur valda
masīva nabadzība un arī bads, bet
valsts diktātors un viņa rokaspuiši
bauda jo bagātu dzīvi. Turpat ir arī
Ķīna, kuŗā komūnisti it kā ir palaiduši brīvākā solī valsts tautsaimniecību, bet polītiku joprojām
kontrolē ar tikpat skarbu attieksmi
kā allaž.
Ko darīt? Diplomātija ne vienmēr ir efektīva, ja runa ir par aptrakotiem diktātoriem, sankcijas
mēdz vairāk kaitēt vienkāršiem iedzīvotājiem nekā iedarboties uz
režīmiem. Militāros procesos Amerika mūsdienās arvien vairāk izmanto bezpilota lidmašīnas, kuŗas
var bombardēt militāras installācijas un terroristu nometnes bez
riska, ka bojā ies arī pilots. ASV tās
izmanto Pakistānā un Afgānistānā,
kā arī Tuvajos Austrumos, bet diez
vai tā vēlētos sūtīt kaŗavīrus vēl uz
citām valstīm, ja jau viņi turpina
darbu Irakā un Afgānistānā. Irānas
gadījumā ir iespējams, ka uzbrukumu pret vietām, kur it kā tiek

attīstīti kodolieroči, izdarīs Izraēla,
bet tas varētu izraisīt plašāku konfliktu. Izraēlā pašā turpinās konflikts ar palestīniešiem, - gan
Amerikā, gan arī Rietumeiropā
grūti spriest, vai atbalstīt Telavivas
režīmu vai palestīniešus, vēl jo
vairāk tāpēc, ka palestīniešus pārvalda organizācijas, ko dažas valstis
joprojām uzskata par terroristiskām.
Sava loma, protams, ir arī ekonomikas jautājumiem. Ja arī Ķīnai
nebūtu tās milzīgais kaŗaspēks,
diezin vai kāds tomēr gribētu
iesaistīties kaŗā tāpēc, ka šī valsts
apspiež tibetiešus un slikti uzvedas
visā savā reģionā. Ķīnai pieder ļoti
liela daļa ārvalstu parādu, tā ar
precēm apgādā vai visu pasauli, un
tādas saites pārtraukt, visticamāk,
neviens negribētu. Tas pats sakāms
arī par Krieviju un it īpaši par tās
energoresursiem.
Ir ļoti žēl, ka tik daudziem cilvēkiem pasaulē jādzīvo nebrīvē.
PSRS sabrukums deva lielas cerības, ka nu bijušajā tās territorijā
valdīs demokratija un cilvēka brīvība, bet kas to deva?! Būtībā vienīgi Baltijas valstis ar visām savām
lielajām polītiskajām un ekonomiskajām problēmām ir patiesi
demokratiskas, kā to apliecina
fakts, ka visas trīs valstis jau labu
laiku ir Eiropas Savienības un
NATO locekles. Laikam atliek vienīgi cerēt uz cilvēku veselo saprātu,
bet visās tais valstīs, kuŗās joprojām
valda diktātori, no tādām cerībām
labuma ir ļoti maz. Laika un Brīvās
Latvijas lasītāji var būt pateicīgi
Dievam vai liktenim par to, ka viņi
gandrīz visi dzīvo brīvās valstīs.
Taču atbildība par pasauli un tās
nākotni ir mūsu visu rokās. Vismaz turēsim īkšķi, lai drīzāk un
nevis vēlāk tādu pašu brīvību
baudītu visi pasaules iedzīvotāji,
tostarp arī Sīrijā.
Kārlis Streips
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MŪZEJS „LATVIEŠI PASAULĒ”
Top ārzemju latviešu mūzejs Latvijā “Latvieši pasaulē”.
Mums visiem ir iespēja piedalīties mūzeja īstenošanā un
pilnveidošanā. Ar mūzeja valdes locekli Mariannu Auliciemu tikos dienu pirms Jāņiem
mūzeja biroja telpās Ausekļa
ielā. Tajā brīdī nebija zināms, ka
Latviešu apvienība Austrālijā
un Jaunzēlandē (LAAJ) aicinās
tieši Mariannu teikt šā gada
18. novembŗa uzrunu Austrālijas lielākajās pilsētās. Marianna
šo ielūgumu ir pieņēmusi, un
lasītājiem būs iespēja daudz vairāk par mūzeju uzzināt tieši no
viņas. Intervijas laikā Marianna
vairākkārt pauda nožēlu, ka
līdz šim nav izdevies Austrālijas
latviešiem pastāstīt par mūzeju,
bet tagad, paldies LAAJ, šāda
iespēja ir radusies. Marianna
daudziem lasītājiem būs pazīstama, jo uzaugusi Brisbanē aktīvā latviešu ģimenē un vēlāk dzīvojusi Melburnā.
Kā radās ideja par mūzeju
“Latvieši pasaulē”, saīsinājumā
LaPA?
Marianna Auliciema: 2007.
gadā šī ideja radās Maijai Hinklei. Viņa ir Amerikas latviete,
vadījusi ALAs mutvārdu vēstures projektu Amerikā (sadarbojoties ar Māru Zirnīti Latvijā –
V.L.). Maija intervējusi ļoti daudzus cilvēkus, un pēc Norvēģijas
Emigrantu mūzeja apmeklēšanas viņai radusies doma, ka varētu izveidot veselu mūzeju par
latviešu emigrāciju un došanos
trimdā. Viņa piepulcēja draugus, domubiedrus, un dibinājām biedrību. No sākuma mums
nebija darbinieku, tad izveidojām biroju un krātuvi un domājām, ka būtu labi, ja kaut
kad būtu paliekama mājvieta.
Kā tu iesaistījies?
Maija man zvanīja, jo es Austrālijā strādāju Melburnas mūzejā (Melbourne Museum). Es
palīdzēju Emigrācijas mūzeja
filiālei uzsākt pirmo izstādi.
Esmu mūzejoloģe un mācījos
mūzejoloģiju Austrālijā – Brisbanē, Kvīnslandes universitātē,
un pēc tam Dīkina (Deakin)
universitātē Melburnā. Strādāju
arī Kvīnslandes mūzejā. Bet Latvija mani sauca, un tā nu mēs te
dzīvojam. Kad mani bērni bija
mazi, es tulkoju, bet, tā kā esmu
mūzeju speciāliste, Maija lūdza
mani pievienoties. Mēs veidojam projektus par latviešu izbraucēju vēsturi, bet galvenais
ir tas, ka mēs tagad vācam materiālus. Tagad ir laiks, kad
mums tas jādara. Ja mums jebkad būs mūzejs, kāda paliekama mājvieta, kur ir ekspozīcija,
kur var nākt ciemos, tad šobrīd
svarīgākais ir, lai mums ir krājums un materiāli, ko parādīt.
Strādājam ar projektiem, kuŗos
izstādām to, ko esam savākuši.
Mums ir arī izstāde tīmeklī, to
var apskatīt mūsu mājaslapā –
www.lapamūzejs.lv. Mums ir
bijušas vairākas īslaicīgas izstādes – Okupācijas mūzejā, Latvijas Universitātē, Latvijas Nacionālā archīva direkcijā. Vispār ir
arī tādi mūzeji, kuŗi apgalvo,
ka viņiem nekad nebūšot mājvietas, – tīmeklī ir tāds Komūnisma mūzejs (Museum of Communism), kas ir pilnīgi virtuāls,
bet tas strādā tāpat kā mūzejs.

Viss ir pieejams, bet tikai virtuāli. Tātad nekur nav teikts, ka
mūzejam obligāti vajag paliekamu mājvietu.
Es šobrīd sēžu jūsu birojā.
Te ir viena telpa, – kur ir citas
telpas eksponātu nodrošināšanai?
Mums šeit ir birojs, un blakus
ir krātuve. Pašlaik ir viena istaba,
bet šobrīd arī tā kļūst par mazu.
Mēs mēģinām tur visu apstrādāt, tāpat kā profesionālā mū-

izbraukušajiem, piemēram, uz
Brazīliju, kas neietilpst viņu
redzeslokā. Pati trimda ir kaut
kas tik plašs, ka viņi apzinās –
paši viņi nevar to sakopot, un
tādējādi mūsu abu darbs papildina viens otru.
Kādas lietas cilvēki no Amerikas, Vācijas vai Zviedrijas ir
ziedojuši?
Pārsvarā ziedo tādas lietas, kas
ir izvestas no Latvijas. Mēs tās
gribam un pieņemam, bet tā ir

Marianna Auliciema un Tedis

zejā, bezskābes papīros visu kārtīgi iepakojam, apstrādājam un
tad saliekam plauktos. Taču
pašlaik esam uzsākuši sarunas
ar Andri Vilku, Nacionālās bibliotēkas direktoru, viņš ir liels
mūsu projekta idejas entuziasts
un saprot, ka nav tik viegli nodrošināt mājvietu, īpaši tāpēc,
ka esam privāta biedrība. Viņš
ir piedāvājis izmantot telpas
Nacionālajā bibliotēkā, kur būs
liela krātuve, jo viņiem jāplāno
krātuves telpas vairākus gadus
uz priekšu. Viņiem būšot daudz
vietas, un mēs varētu savu krājumu novietot tur. Krājums nebūs redzams publikai, bet vismaz varēsim priekšmetus tur
glabāt drošā un piemērotā vietā.
Ar Okupācijas mūzeju jums
nav šādas sadarbības iespēju?
Notiek sarunas, un viņi ir
mūsu draugi. Okupācijas mūzejs pats mums ir teicis - viņi
ļoti priecājoties, ka esam sākuši
šo darbu, jo labi apzinās, ka
trimdas tema ir ļoti plaša. Nemaz nerunājot par 19. gadsimtā

tikai maza daļiņa no tā, ko gribam savam krājumam. Piemēram, pagājušā gada novembrī
mēs bijām ekspedīcijā Brazīlijā,
un tur Ilona Gulbis mums uzdāvināja mazu, mazu paciņu.
Kokvilnas maisiņš, kuŗā bijis
iešūts rupjmaizes gabaliņš un
trīs naudiņas no Latvijas. Viņas
mamma to vienmēr nēsājusi –
visus gadus Brazīlijā. (Piemetināšu, ka pēc intervijas Marianna
man šo brīnumu arī parādīja.
No rupjmaizes palikuši vairs
tikai milti – atliek vienīgi minēt,
kas tur reiz bijis – V. L.). Šādas
lietas ir fantastiskas un ļoti emocionālas.
No trimdas un trimdas kultūras dzīves mums ir pavisam
maz objektu. Ļoti svarīga tema
ir polītika, bet svarīgas ir arī
kultūras temas un vispār - kā
latviešu kopienas ir dzīvojušas.
Es pieļauju, ka interesēt varētu mūsu tautastērpi vai to
daļas, kas darinātas trimdā.
Piemēram, Druvas kundze
auda tautastērpu brunčus,

Purēns un Polikēvičs kala saktas. Mūsu keramiķu darbi ir
pavisam citādi nekā Latvijā
darinātie.
Jā, daiļamatniecība ir kaut kas
tāds, ko nodod citiem, un latviešiem tā ir ļoti labi redzama. Ir
visādas lietas. Mums nupat radās nometņu tema – man šķiet,
ka mums kādā brīdī būtu
jāsarīko prāta vētra vai pārrunas, kur mēs varētu visi nākt
klajā ar idejām, ko mūzejam
krāt. Tās pērles, kas gan glabājas, gan ir pazudušas... Kad
sākam ar cilvēkiem runāt, viņi
saka: “O, man bija tas, man bija
vēl tas...” - un, protams, liela daļa
jau ir izmesta. Es ļoti gribētu, lai
cilvēki par to sāktu domāt un
pēc iespējas visu paturētu, jo,
piemēram, kādā sarunā Amerikas latviete sāka runāt par savu
brīvības kasti. Es jautāju, kas tā
tāda. Amerikā vairākiem latviešiem bijušas tādas brīvības kastes
automašīnas bagāžniekā. Kastē
bija latviska lellīte Baiba, šampanieša pudele, Latvijas karodziņš,
svecītes un vēl kaut kas. Bija
domāts, ka tajā brīdī, kad Latvija
atgūs brīvību, lai kur cilvēks
atrastos, viņš var piestāt ceļa
malā un šo brīdi nosvinēt. Tas
bija ļoti aizkustinoši! Tāda kaste
bija ne tikai vienam, bet vairākiem cilvēkiem. Un tieši par
šādām lietām daudzi nepadomā,
ka vajadzētu tās paturēt.
Vēl es domāju par visām mūsu
Austrālijas demonstrācijām –
kur palikuši visi tie plakāti?
Pērn Zinātņu akadēmijas izstādē bija daži, bet toreiz to bija
tik daudz! Vēl ilgi bija palikuši
kādi mūsu nestie – gan tikai uz
papes gabala uzrakstīti saukļi,
bet arī tā ir daļa vēstures.
Mums ir palikuši tikai daži
mazi karodziņi, ko mana mamma sašuva. Bija kādi piecdesmit, sešdesmit. Mēs allaž lūdzām, lai cilvēki atdod, lai būtu nākamām demonstrācijām,
bet pēc demonstrācijām daudzi tos paņēma līdz, un beigās
ir palikuši ļoti maz.
Mūs interesē arī citi priekšmeti, kas varētu parādīt, kā
cilvēki dzīvojuši.
Es domāju, ka Austrālijas latvieši bieži vien neapzinās, cik
tā ir bijusi nozīmīga latviešu
kopiena, nedz arī to, cik liela
loma bijusi Austrālijas daudzkultūru polītikas izveidošanai.
Tas gan ir jautājums, kas vēl
būtu jāizskata. Būdama Melburnā, latviešu ciemā, es runāju par to, lai cilvēki, kas
domā sūtīt grāmatas uz Latviju, meklē kādas lauku bibliotēkas vai skolas, jo lielajām
bibliotēkām grāmatas jau ir.
Taču ir problēmas ar muitu,
un tās būtu jārisina. Tāpat
jārisina arī jautājums, kā cilvēki var kaut ko nosūtīt uz
Latviju, piemēram mūzejam.
Taču skatos LaPAs brošūrā,
ka Austrālijas latvieši bijuši
kūtri ar pārstāvja pieteikšanu
mūzejam. Kas būtu jādara, ja
kādu interesētu kļūt par mūzeja un pētniecības centra
LaPA pārstāvi?
Jāraksta man e-pasts. Īstenībā
mums pašiem ir vairāk jādara –
mums jātiek uz Austrāliju un
jārunā ar cilvēkiem. Mūsu pieredze tagad ir tāda, ka mums

jāredz cilvēki un jāskatās viņiem
acīs un jāstāsta. Tāpat vien ar
rakstiem cilvēki nav gatavi uzticēties šādā jautājumā. (Mūsu
saruna notika, pirms mēs zinājām, ka LAAJ aicinās Mariannu
teikt 18. novembŗa uzrunu
Austrālijā – V.L.)
Varbūt uzrunātie neapzinās,
cik viņi tomēr ir bijuši svarīgi.
Jā - arī. Taču es domāju tomēr arī šis attālums, jo, kad
braucām uz Brazīliju, iepriekš
paziņojām, ka būsim. Mēs zinājām, ko gribam, – izsludinājām,
ka brauksim. Bet bija maz atsaucības. Viņi vairāk atsaucās uz
personisku kontaktu. Tāpēc arī
es jūtu, ka man vajadzīgs personisks kontakts ar cilvēkiem
Austrālijā, – mēs tur vēl neesam
bijuši kā LaPA. Pagājuši jau
desmit gadi kopš tā laika, kad
es tur dzīvoju.
Bet vajadzētu vismaz kaut
kādu vietu, kur cilvēki varētu
šobrīd nodot priekšmetus, jo
es domāju - ir cilvēki, piemēram, kas pārceļas uz mazākām
mājām, uz latviešu ciemu, un
tad rodas šis jautājums – kur
ko likt, ko paturēt; es saprotu,
ka tas ir svarīgi, bet man vairs
nav kur to likt.
Daina Grosa bija mūsu valdē.
Viņai diemžēl bija pārāk daudz
pienākumu, un viņa no valdes
izstājās. Taču Daina ir viens
cilvēks Melburnā, kas zina, ka
mēs esam, ir labvēlīgi noskaņota
un droši vien varētu mums palīdzēt. Bet mums vajag arī cilvēku, kas ļoti aktīvi darbotos. Es
gribētu, lai kāds pieteicas! Cilvēkus vajag uzrunāt klātienē.
Ja lasītāji vēlēsies vairāk par
jums uzzināt, kāda ir mājaslapas adrese?
www.lapamūzejs.lv
Pēc sarunas Marianna mani
ieveda krātuves telpā, kur “dzīvo” arī mīļais lācītis Tedis. Izrādās, viņš atstājis Latviju kopā ar
savu īpašnieci Anitu 1944. gada
rudenī, tālāk 1951.gadā devies
uz ASV. Vēlāk Anitas meita Vita
Tedi paņēmusi līdzi, dodoties
uz Minsteres ģimnaziju Vācijā.
Tagad Tedis ir atgriezies dzimtenē un jūtoties ļoti labi. “Latvieši pasaulē” krājuma telpās par
gaŗajiem trimdā pavadītajiem
gadiem liecina viņa apvalkātais
un nodriskātais kažociņš. Varbūt arī lasītājiem mājās glabājas kāda rotaļlieta vai kas cits,
kas ļoti ilgojas atkal nokļūt
Latvijā?
Valda Liepiņa

Lasiet tīmeklī!
ASV latviešu
laikraksta

mājaslapa

www.laiks.us
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Uz mēness staru tilta / pagātnes jūrā stāvam…
8. augustā dzejniecei, rakstniecei Indrai Gubiņai – 85
Toronto rit kādreizējās Zemgales meitenes, tagad rakstnieces un dzejnieces Indras Gubiņas ikdiena. Ar katru dienu pieaug smeldze, atmiņu blīvums,
sāpe par tuviem aizgājējiem.
„- Brauc mājās! Trimda ir beigusies. /Beigusies? Bet kā lai tiek?/
Pāri jūrām, zemēm un kapiem,/
kā lai tiek?” Svešuma ceļos izstaigāta arī Vācija un Anglija.
Vienīgi sapnis par mājām, Latviju, palicis sapnis.
„..mēs, augdami svešā vidē,
gan šo to iemācījāmies, bet par
īstiem kultūras cilvēkiem sākām veidoties krietni pavēlu, jo
bijām bēgļu bērni, strādnieki,
kuŗiem pie kultūras bija jātiek
pa sētas durvīm vai pašiem uz
savu roku, kad daudz kas jau
bija nokavēts,” kādā vēstulē rakstījusi augusta gavilniece, rakstniece un dzejniece Indra Gubiņa.
1927. gada 8. augustā Līvbērzes pagastā Benconu ģimenē
piedzima meita Indra. Skolas
gaitas aizritēja Jelgavā, daži mācību gadi Jelgavas Skolotāju
institūtā (1941-1944). „Esmu
jelgavniece. Jelgavā pagājusi mana bērnība un agrā jaunība. Biju
tikko kā beigusi trešo vidusskolas klasi Jelgavas Skolotāju institūtā, kad ar divriteni izbēgu, atstājot aiz muguras savas mājas,
kuŗas vēl tagad atzīstu par savām īstajām mājām, jo te [domāta Kanada] man ir tikai pagaidu mājvieta.” Līdzīgi daudziem tūkstošiem latviešu, arī
Benconu ģimene devās bēgļu
gaitās uz Vāciju. „Savu pēkšņo
iekrišanu dzīvē ar visām tās
rūpēm, likstām, netaisnībām un
sāpēm toreiz Vācijā izteicu dzejoļos un tādu pārdzīvojuma dziļumu nekad vairs neesmu varējusi pantos atstāt, kaut arī tas
bija parādīts klišejiskā, bērnišķā
veidā,” atminas jubilāre. Bēgļu
gaitas aizritēja Vācijā, Lībekas
latviešu ģimnazijā tika turpinātas mācības (tur par literātūras
skolotāju strādājis Jānis Rudzītis, mācījies arī Olafs Stumbrs).
Šis laiks topošajai autorei deva
spilgtu pārdzīvojumu un piedzīvojumu, kas vēl pēc gadiem atblāzmojas prozas tekstos. Bija
iecerēts turpināt studijas Baltijas
universitātē Pinebergā, tomēr
apstākļi mainījās, un bijusī ģimnaziste Indra Bencone izceļoja
1947. gadā uz Angliju, bija austuves strādniece Bradfordā, bet
vakaros apguva grāmatvedību
un mašīnrakstīšanu. Jaunā vide, Anglija un tur sastaptie cilvēki Indrai palika sveši, bet iepriecināja Anglijas mākslas galerijas. Tomēr Anglijā, dzejnieka
Pēteŗa Aigara mudināta, Indra
mērķtiecīgāk pievērsās jaunradei. 1951. gada decembrī laikrakstā Londonas Avīze publicēts
pirmais stāsts „Rudens mīlestība”. Atkāpei der minēt, ka dzejot Indra bija sākusi jau skolas
gados, institūtā bija darbojies literārais pulciņš, ko vadījis Gunars Saliņš, tajā piedalījušies arī
Rita Gāle un Ernests Aistars.
Anglijā ar sporta žurnālistu,
bijušo valmierieti Gunāru Gubiņu izveidota ģimene. 1952. gadā jaunā ģimene izceļoja uz Kanadu. Un kopš tā laika Indru
Gubiņu varēja sastapt Toronto

rakstniecībā un filozofijā.
Indras Gubiņas literārā jaunrade rit vairākos virzienos –
romāni, stāsti un noveles, kuŗos
ir spēcīgs reālistiskais tēlojums,
tomēr netrūkst arī romantiskas
smeldzes un ilgu. „Viņas stāstījuma veids būtu saucams par
psīcholoģisko reālismu, tas reizē ir vecs un jauns un ir pastāvējis un pastāvēs vienmēr kā
viens no centrālajiem literātūras paveidiem, jo tajā rakstnieks
varbūt vistiešāk un skaidrāk var
parādīt ne vien dvēseles dzīvi
vispār, bet arī attiecīgā laikmeta
īpatnības un psīcholoģiskās
problēmas” (Nora Valtere).
Indra Gubiņa ir rakstniece, kuŗas darbos spēcīgs autobiogra-

skaudrāka ir zaudējuma smeldze, tāpat spēcīgas pārdomas
par dzīvi un mūžu kopumā.
Otrs Indras Gubiņas darbības
virziens attīstās ceļojumu ietekmē, top aizraujošas ceļojumu
piezīmes, vērojumi un skicējumi („Kaza kāpa debesīs”, 1984,
„Ar gliemežvāku”, 1988, „Ar
ēzeli uz Akropoli”, 1993). Jaunākais autores darbs ir atmiņu
stāstījumi „Vēlreiz turp un atpakaļ” (2008), kas pirms tam lielākoties publicēti Latvija Amerikā: „.. visa nākotne ir pagātnē.
Es tikai esmu, dzīvoju. Jā, tas
viss. Esmu, eksistēju, domāju
un atceros.” Šī grāmata vēlreiz
apliecina, ka dzīvot tagadnē palīdz arī atmiņas, pagātnes nospiedumi. Dvēseliski visvairāk
atkailināta autore atklājas dzejā

bet acis - ar atmiņām. Pēdējo
gadu dzeja ir rudens dziesmas.
„Ja es būtu saules stars, / es uzsēstos okeana vilnim / un pāršūpotos pāri, / kur rīta rasā spoguļojas manas bērnības dienas.”
Indra Gubiņa pārsteidz ar savu radošo spēku – top jauni un
jauni darbi. 2006. gada septembrī Jaunās Gaitas lappusēs publicētais „Lai sadeg” gan ir smeldzes pilns, tomēr neko tā pa
īstam nav iespējams sadedzināt – „Deg, tu redzi – tava pagātne deg un sadeg. Sadeg īstās
liesmās. Nē, nē! Pagātne nemaz
nevar sadegt, jo tā jau ir tevī, ne
papīros!” Indras Gubiņas literārais veikums novērtēts ar dažādām balvām, godalgām un atzinībām. Arī Latvijas grāmatu
krātuves glabā daudzus Indras

Indra Gubiņa

Dziesma debesīs kāpj
Dziesma kāpj.
Ne griesti to aiztur,
ne stikla logi.
No zāles, no pašām saknēm tā sadreb,
pārviļņo krūmiem, ieķeŗas bērzos
un kāpj,
tieši pret debesīm zilām
augšup kāpj.
Ne pašu balsis vien,
bet arī tās – zem velēnām slēptas,
savijas, atbalso, skan.
No citiem laikiem un dvēselēm citām,
caur mūsu elpu, caur siržu pukstiem
brīvo un apspiesto vārdā
par savu tautu, par savu zemi
dziesma debesīs kāpj.
(Gotlande, 1979)
(tur veidojās latviska literārā
sabiedrība, tostarp Ingrīda Vīksna, Angelika Gailīte, Velta Toma), sastapt Latviešu dziesmu
svētku rakstnieku rītos, rakstnieku sarīkojumos, literārās pārrunās. Tomēr pirmajos gados
Kanadā jaunajai ģimenei ar
diviem maziem bērniem – meitu Noru un dēlu Arni - klājās
pagrūti. Pārsteidzoši, ka līdzās
visām mājas un ikdienas rūpēm, biroja darbiem Indra Gubiņa pati turpinājā studijas Toronto universitātes Mākslas
zinātņu fakultātē un bibliotēku
zinātnē. Turpmākās darba gaitas Indru Gubiņu saistīja ar
Toronto Mākslas galeriju un
Toronto universitātes mākslas
departamentu un universitātes
bibliotēku.
Kanadā veidojās visa turpmākā literārā jaunrade, rakstīšana pamatos vairs nebija tikai
„hobijs”, Toronto universitātes
vakara kursos tika apmeklētas
lekcijas īsstāstu rakstniecībā,

fiskais vai biografiskais pavediens. Tur atradīsim gan Anglijas, gan Kanadas pieredzējumus – dabu, attiecības, cilvēku
vērojumus. Tieši ģimene (arī
jauktās ģimenes problēmas), cilvēku attiecības un sievietes ikdienas gaitas darbā (ar vēlmi
atrast sevi, atrast piepildījumu),
ģimenes rūpēs jo spilgti atklājas
romānos. Nereti autore iezīmē
arī dažādās paaudzes – kur katrai ir savas domas, uzskati,
pretišķības, bet ne vienmēr savstarpēja sapratne. Indras Gubiņas romānu varoņi visbiežāk
it kā atmostas no ikdienības,
viņi pieredz arī tuvu cilvēku
zaudējumus, ar gadiem, ar katru
nākamo romānu rakstnieces
varoņi „kļūst vecāki”, rezignētāki un arī jūtīgāki, labprātāk
kavējas pagātnes notikumos un
atmiņās, bet tagadne slīd gaŗām
un skumdina, nesniedzot piepildījumu. Ar katru jaunu literāro
darbu varoņos pieaug smeldze
par dzīves rudeni un daudz

Rakstniece literāri mūzikālā pēcpusdienā koorporācijā
Gundegas

(„Paskaties kļavā”, 1974, un „Vai
ilgi vēl?”, 1989 (kopā ar Gunaru
Janovski), „Dziesma – esmu tevī”, 1979, „Pār plašu jūŗu”, 1982,
„Dīvaina spēle”, 1999). „Bet reizēm liekas – es nesu / savu dvēseli kā sarkanu tulpi / izstieptā
rokā.” Dzeja gadu gaitā kļūst rezignētāka, smeldzīgāka, pārdomu pilnāka, tomēr saglabā emocionālitāti, latvisko smalko skanējumu un vārdu burvību. Ar
gadiem dzejas noskaņu papildina filozofisks apcerīgums,
smeldze, vientulība. Ar vārdiem
diemžēl nevar tumsu pabīdīt
malā, tomēr dzejnieces es nevēlas dzīvot pagātnes mirkļos, kaut
arī apzinās, ka pagātni nav tik
viegli aizmest kā senas vēstuļu
lapas. Viņa veŗas mākoņos, gaida rītu un meklē prieku, jo citādi dvēsele nosals; dzeja kļūst
kā divsaruna. „Uz mūžības kokles liktenis spēlē neatkārtojamu
dziesmu – manu dzīvi. Mēs dzīves rudenī esam, bet ar siltām
dvēselēm.” Cauri visam gadam
dzejai saglabājas latviskais skanējums un apziņa, ka no savas
tautas nevar un negrib aiziet,
kaut nereti šīs saites asi duŗ,
pieaug neziņa – kas esmu?, izsapņojoties ceļi uz mājām ir
aizauguši ar dadžiem, nātrēm,

Gubiņas literāros darbus. Tagad,
kad esmu pievērsusies latviešu
literārajai dzīvei Austrālijā, atkal
„rakstos” esmu sastapusies ar
Indru Gubiņu. Pēc viesošanās
Austrālijā un sastapšanās ar
rakstnieci un paidagoģi Lūciju
Bērziņu viņai veidojās korespondence vairāku gadu gaŗumā.
Tas nozīmē, ka arī šādas pastarpinātas „sastapšanās” ir iespējamas un iepriecina. Tāpat rakstnieces kollekcijā Rakstniecības
mūzejā ir vērtīgas fotografijas
no „Austrālijas laika”. Un vēl –
man atmiņās ir mirkļi gandrīz
pirms desmit gadiem, kad sastapāmies Sanfrancisko Ivara
Lindberga rīkotajā Rakstnieku
cēlienā Latviešu Dziesmu svētku ietvaros.
Par to, ka jaunradīšanas process turpinās, liecina publikācijas laikrakstā Latvija Amerikā,
Laikā, Jaunajā Gaitā, un ir gaidāms, ka divdesmit sešām Indras Gubiņas grāmatām piepulcēsies vēl kāda. Kaut arī „Mans
laiks, tavs laiks – rit”, vēlu radošu
nākamo dzīves gadu. Un ļoti
ceru, ka kāda grāmata tiks izdota arī Latvijā.
Daudz baltu dieniņu vēlot,
Inguna Daukste-Silasproģe

Kļūdas labojums
Cienījamie lasītāji!
Nelāga pārpratuma pēc 30. numurā publicētais dzejolis
„Atdzimšana”, kuŗa autore ir Valda Dreimane, piedēvēts Dacei
Micānei Zālītei. Atvainojamies par kļūdu!
Red.
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VASARAS ELĒĢIJA
Latvijas vasaras
vienmēr bijušas
negaidīti mainīgas, neprognozējamas, neparedzamas. Laikam jau
Dieviņš zina, ko
dara: kad citi Eiropā brien pa sniega kalniem un
drebinās aukstumā, mēs sildāmies saulītes siltajos staros. Kad
Viduseiropā cilvēki, karstuma nomākti, peldas, plunčājas un bradā
pa pilsētu strūklakām, mēs meklējam kādu siltāku drēbes gabalu
un skaužam ungārus, kuŗi, karstumā iztvīkuši, nespēj pat veldzēties ar saviem slavenajiem vīniem.
Arī mūsu vasaras mūzikas dzīvē viss norisinās līdzīgi: blakus
augsta rūdījuma un kvalitātes apzīmogotām mūzikas kopām un
atskaņotājiem sevi mēģina varītēm pieteikt mākslinieciskā ziņā
ne tik augstvērtīgi ansambļi un
autori. Bet tāda ir mākslas dialektika – patiesie mākslas mīlētāji
un izgaršotāji vienmēr veidos
elitāru loku, kam pretī nostāsies
tie, kuŗu jaunradē eksplozīvi izvirdumi ir tikai sapnis, bet vēlme
sevi apliecināt - dzīves mērķis.
Un to būs vienmēr krietni vairāk.
2. jūnijā Rīgas Domā „Rīgas
Festivāla” ietvaros Latvijas Nacionālās operas koris un koris „Latvija” igauņu diriģenta Tēna Kaljustes vadībā atskaņoja divus
skaņdarbus ar vienādu nosaukumu – igauņu komponista Arvo
Pērta un latviešu autora Pēteŗa
Vaska Credo. Abu salīdzinājums
gandrīz līdzsvarojas, mākslinieciskā nozīme abiem opusiem
augsta.
Pērta Credo sacerēts 1970.1971. gadā, komponistam savu

jaunrades ceļu uzsākot. Aiz muguras jau bija 1968. gadā skandalu izraisījušais darbs, ko PSRS
„pirmie komponisti” nosauca
par komponista „kļūmīgo soli”.
Taču tas atnesa Pērtam plašu pazīstamību. Toties ar Credo Arvo
Pērts turpina savu mākslinieciskās publicitātes pieteikto izaicinājumu nogludinātajai padomju
mūzikai. Ticības apliecinājums
papildināts ar Vecās derības
saukli – „Zobu pret zobu, aci pret
aci!”. Pirmā brīdī kristīgās ticības apliecinājums, apvienots ar
jūdu „kaŗa saucienu”, Eiropas
kristīgajai auditorijai šķita izaicinoši neiespējams. Taču komponists sava darba komentāros
rakstīja, ka „pasaules miera aizstāvji (zinām taču šīs kustības
iniciētājus!) ir bīstamāki par
pašiem agresoriem”. Arī to zinām,
ka par agresoriem sauca gan ASV,
Lielbritanijas, gan citu valstu valdības, kuŗas veidoja vienotu fronti pret komūnisma izplatību visā
pasaulē. Arī šis Pērta darbs izpelnījās asu oficiālo nosodījumu.
PSRS Komponistu savienības vadība Maskavā to nosauca par
„rietumnieciskas ideoloģijas ievazājumu, pretpadomisku un tāpēc nosodāmu”. Ar šo brīdi komponista darbi turpmāk padomijā
vairs netika publiski atskaņoti.
Kaut igauņi ne īpaši ievēroja šo
liegumu. Toties Eiropā Credo tika
atskaņots daudzās koncertzālēs.
Pērta Credo pamatu veido divi
mūzikāli pretstati: Bacha Do-mažora prelūdija no „Labi skaņotā
klavesīna” pirmās daļas un no
komponista izvēlētā ekspresīvā,
stingri limitētā skaņu materiāla
„izkaisījuma” orķestrī, kas pretstatā bachiski svinīgajam koŗa
ievadam ieved klausītāju negan-

tu disonanču un garīga līdzsvara
meklējumos. Dvēseles līdzsvars
un apkārtējās pasaules spazmas
veido šī ārkārtīgi mūzikāli bagātā darba jēgu un būtību. Interesanti, ka Latvijā šis darbs koncertā
skanēja pirmo reizi. Tam ir paliekama, pārlaicīga vērtība, ko radījis autors, izmisīgi cīnoties par
cilvēcīguma vietu mūsdienu izārdītajā pasaulē.
Pēteŗa Vaska Credo sacerēts
nesen un nes sevī iekšēja miera,
līdzsvara un pārdzīvās gudrības
pieredzi. Citiem vārdiem, tas ir
vieds darbs, kas spēj nomierināt
ikdienas skrējienos un rūpēs nogurušo dvēseli. Reliģiski ekstatiskais stāvoklis šajā darbā dominē
pār sīko nozīmju un mazsvarīgo,
postmoderno vieglprātību piedzīvojumiem. Komponists te ar smeldzošām dvēseles sāpēm runā katram klausītājam saprotamā, sevī
izstrādātā mākslinieciski emocionālā valodā. Diriģents abus skaņdarbus atskaņoja dziļi izjusti un
izprasti. Par to arī ovācijas!
4. jūnijā Latvijas Nacionālajā
operā ar koncertu uzstājās Maskavas P. Čaikovska simfoniskais
orķestris diriģenta Vladimira
Fedosejeva vadībā. Kādēļ operā,
kuŗā akustikas kvalitāte ir tikai
vēlējuma līmenī, un nevis Lielajā
ģildē? Atbilde droši vien būtu jāprasa visuvarenajam Krievijas
vēstniekam un čaklajiem izpildgariem, kuŗiem šķita, ka svarīgāks par atskaņojuma kvalitāti ir
reprezentācijas iespaids. Reprezentējās zāles pirmajās rindās,
protams, krievu prominences un
viens otrs no mūsu varas vīriem/
sievām, kuŗi parasti koncertos
nav redzēti.
Maskavas orķestris, šķiet, savus
labākos laikus jau pārdzīvojis,

Divdesmito reizi Siguldā
Jau divdesmito reizi vasaras
pilnbriedā skatītāju tūkstošus
pulcē Siguldas Starptautiskie
opermūzkas svētki. To organizētājs ir privātpersona – entuziasts
un operas noburtais Dainis
Kalns. Viņam izdevies praktiskam prātam neaptveŗamais – ik
gadu vairāku dienu gaŗumā uzburt mūzikas dzīres, kuŗās publiku iepriecina gan latviešu, gan
citzemju opermākslinieki. Dainis
Kalns arvien īpaši uzsveŗ kvalitātes kritērijus, kas ir noteicošie,
izraugoties dalībnieku kandidātūras kā koncertiem, tā arī speciāli
šiem svētkiem veidotajiem operu iestudējumiem. Līdz ar organizātoriskām spējām šim aizrautīgajam vīram piemīt arī īpaša
spēja jauno operas mākslinieku
vidū ieraudzīt sevišķi apdāvinātos un dot iespēju viņiem pirmos atbildīgos soļus spert tieši
Siguldas pilsdrupu estrādē. Uz
viņa aicinājumu šo divdesmit gadu gaŗumā arvien atsaukušies arī
jau starptautisku slavu ieguvušie
Latvijas operas mākslinieki. Siguldā labprāt dzied Inese Galante, Egils Siliņš, Aleksandrs
Antoņenko un daudzi citi. Arī
daudzi citzemju solisti Siguldā
ir ar mieru atgriezties vēl un vēlreiz. Nemaz nerunājot par opermākslas draugiem, kas šos svētkus gaida kā savas vasara mūzikālo kulmināciju, jo Siguldas

Dž. Verdi operā “Traviata“ galvenās lomas atveidoja Viktorija
Jastrebova un Jevgeņijs Akimovs
Foto: Diena.lv

ainava, atjaunotās pilsdrupas un
apkārt valdošā mākslas atmosfaira braucienu uz koncertu vai
izrādi šajos svētkos padara par
brīnišķīgu piedzīvojumu.
Īpašs stāsts ir par Maiju Kovaļevsku, kas jau kopš 2003. gada rēgulāri piedalās Siguldas vasaras koncertos un izrādēs. Arī
šogad dziedone bija apsolījusi
piedalīties Dž. Verdi „Traviatas”
iestudējumā, kas tika veidots speciāli opermūzikas svētkiem un
viņas debijai Violetas Valerī lomā. Diemžēl Maija Kovaļevska
saslima, un dažas dienas pirms
pirmizrādes izrādījās, ka viņas

līdzdalība nav iespējama. Tas,
protams, skumdināja dziedones
talanta cienītājus, jo kopš pērnvasar Siguldas svētkos spoži atveidotās Tatjanas P. Čaikovska
operā „Jevgeņijs Oņegins” māksliniece Latvijā nebija uzstājusies.
Atlika tikai domās novēlēt iemīļotajai dziedātājai drīzu izveseļošanos.
Taču svētku organizētājs Dainis Kalns, spītējot neparedzētām
grūtībām un šķēršļiem, „Traviatas” izrādi svētku viesiem tomēr
uzdāvināja. Zibenīgi tika nodrošināts cits galveno varoņu atveidotāju pāris – ievērojami dzie-
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jo daudzi labi mūziķi labprātāk
spēlē dažādos pasaules orķestŗos
nekā Maskavā. Kad 1974. gadā
Vladimirs Fedosejevs pārņēma
orķestri savās rokās, neviens neko īpašu negaidīja no šī kapelmeistara, kuŗš pārnāca no Krievu
tautas instrumentu orķestŗa vadīšanas. Rokas pastīvas, ar mūzikālitāti arī varēja būt labāk. Taču,
gadiem ejot, diriģents, atspēlējot
galvenokārt labi zināmo repertuāru, noturējies šī orķestŗa priekšā.
Tā nu abi, nesot aiz sevis „labāko
laiku” pieredzi, uzstājās Latvijas
klausītājiem. Arī šoreiz piedāvājot
divus labi zināmus darbus: Nikolaja Rimska-Korsakova simfonisko ainavpasaku Šeherezade
un Sergeja Rachmaņinova Trešo
klavieŗkoncertu. Solists Antons
Ļachovskis.
Klausoties Šeherezadi, radās
iespēja to salīdzināt ar RimskaKorsakova paša talantīgākā audzēkņa Igora Stravinska „Ugunsputnu” jeb sākotnēji nosaukto
„Uguņošana”. Abi tiešām orķestrāli spoži instrumentēti, mirdz
dažādu skaņkrāsu gaismās. Kā
raķetes gaisā izspurdz neparasti
instrumentētās temu un motīvu
kaskādes. Taču šoreiz atskaņojums bija visai ikdienišķs, bez
jaunu izjūtu atmodināšanas,
klausoties šo sen zināmo mūziku.
Diriģents esot bijis slims ar bronchītu, tāpēc tas būtu piedodami.
Taču S. Rahmaņinova 3. klavieŗkoncerts galīgi negāja kopā ar
solistu. Brīžiem viens steidzās,
otrs kavējās, akustiskie trūkumi
jūtami iedragāja savstarpējo mūzikālo saspēli. Ko lai dara, ja prezentācija ir svarīgāka par jēgu?
Interesantu vakaru solīja 12.
jūnija nakts koncerta programma „Nakts sirdspuksti”, ko sniedza triju meiteņu ansamblis Art-ishok (varbūt labāk – Artišoks?)
Spīķeŗu koncertzālē. Čelliste Gu-

na Āboltiņa, sitamo instrumentu
spēlētāja Elīna Endzele un pianiste Agnese Egliņa piedāvāja gan
dzīvo atskaņojumu, gan elektroniskās mūzikas ieskaņojumus.
No septiņu autoru darbiem sev
atlasīju dažus, kuŗi pēc koncerta
saglabājās atmiņā: islandieša
A. Masona sitamdziesma 13 instrumentiem Frum (?), zviedra
O. Parmeruda Dreaming of darkness (elektriskā mūzika), norvēģa
R. Vallina 7 imperatives klavierēm
(atskaņoja četrus), kā arī divi latviešu komponistu darbi – Kristapa Pētersona „Rīgas nakts”
čellam, klavierēm un sitaminstrumentiem, – drīzāk tukša grabināšana ar klišejām. Autors ievadrunā uzsvēra, ka darbs nav nopietns
un tam nav meklējams saturs.
Tur nu viņam bija tiesa. Labāk tad
atskaņot mūzikāli interesantāko
Pēteŗa Plakida „Nakts pastaiga”,
kuŗā asprātība un humors iet
roku rokā. Santas Bušs „Absints”
ar gaŗiem autores komentāriem
gaŗlaikoja, jo arī šī opusa seklums,
pļāpība un meklēts daudznozīmīgums var uzdzīt tikai gaŗlaicību.
Jautājums: kādēļ mums pēdējā
laikā tik daudz seklas, tukšas mūzikas? Kādēļ to atskaņot? Varbūt
atstāt autoru atvilktnēs. Absints
ne jau katram garšo, un Rīgas
naktis var būt tik dažādu notikumu pilnas, ka autoram pat aptvert šo daudzveidību ir grūti.
Par nozīmīgāko mūzikālo notikumu būtu minams 21. jūnija
Verdi Rekviēma atskaņojums
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē
Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestŗa, koŗa „Latvija” un solistu
priekšnesumā, no kuŗiem īpaši
jāizceļ Elīnas Garančas dziedājums – precīzs, mūzikāli piepildīts. Ar visu teicami tika galā orķestŗa galvenais diriģents Karels
Marks Šišons.
Pauls Dambis

doņi no Sanktpēterburgas Marijas teātŗa (arī iepriekš paredzēto Alfredo atveidotāju bija
piemeklējušas veselības problēmas). Un, ticiet vai neticiet, sestdienas vakarā neviena biļete netika atdota atpakaļ kasē, tieši
pretēji – visas līdz pat pēdējai bija
pārdotas. Šādā saasinātā ieinteresētības un uzmanības atmosfairā vairāku tūkstošu klausītāju
klātienē norisinājās speciāli
Opermūzikas svētku 20. gadadienai veidotā oriģināliestudējuma - Dž. Verdi operas „Traviata”
pirmizrāde.
Iestudējuma mūzikālā virsvadība bija Vīnes diriģenta Vladimira Kiradžijeva rokās. Smalkjūtīgi un niansēti mūzicēja Latvijas Nacionālās operas orķestŗa
mākslinieki, tā ka „Traviatas” populārās temas, ārijas un ansambļi ieguva dzidri pirmreizīgu skanējumu. Diriģents orķestri un
solistus vadīja pa iedvesmotas
mūzicēšanas ceļu, ļaujot operas
skaņu rakstam un varoņu emocijām raisīties dabiskā vieglumā,
bez jebkādas forsēšanas. Kiradžijevs panāca brīnišķīgu saskaņu
ar dziedoņiem uz brīvdabas skatuves. Violetas lomā bija Pēterburgas Marijas teātŗa soliste Viktorija Jastrebova, kas klausītājus
savaldzināja ar smalki izstrādātu
vokālo un aktierisko priekšnesumu. Mēs redzējām trauslu
būtni, kas nolemta bojā ejai uz
krāšņas sabiedrības fona, un pat

mīlestības jūtas, kas uz brīdi
Violetu paceļ lidojumam, nespēj
aizkavēt šo likteņa nolēmumu.
Liriskais tenors Jevgeņijs Akimovs, kas mūsu publikai pazīstams jau pēc iepriekšējo gadu
Siguldas brīvdabas izrādēm (viņš
Opermūzikas svētkos piedalījās
jau septīto reizi!), Alfredo lomā
pārliecināja ar dabisku lirismu
un partnerībā ar Violetas atveidotāju panāca lielisku balsu un
dvēseļu saplūsmi Verdi mūzikā.
Alfredo tēva Žorža Žermona
lomā šajā izrādē bija italiešu baritons Vitorio Vitelli, šāgada visspilgtākais atklājums. Dziedonis
ar veiksmīgu karjēru, kas veidojusies pēc 1996. gada uzvaras
Plasido Domingo rīkotajā konkursā Operalia, ar plašu liriskā
baritona repertuāru atturīgi elegantā aktieriskā formā izrādes
koptēlā iekļāvās, pārstāvot izteiktu belcanto dziedāšanas skolu.
Lai „Traviatas” izrādē uz Siguldas pilsdrupu skatuves varētu
satikties ievērojami solisti no
dažādām valstīm un kopā radīt
viena vakara brīnumu (otra
izrāde notika Ventspils Teātŗa
namā Jūras vārti 7. augustā), atzīstamu, profesionāli augstu vērtējamu darbu bija veikuši režisors Edmunds Freibergs, scēnografs Reinis Suchanovs un kostīmu māksliniece Ieva Kundziņa.
Gundega Saulīte
(Turpināts 14. lpp.)
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(Turpināts no 13. lpp.)
Baltā divstāvu skatuves izbūvē
Verdi varoņi iekļāvās itin dabiski, viņi nebija pakļauti nekādai „no malas” izraudzītai un
uzspiestai koncepcijai, bet dzīvoja mūzikā – viegli un iedvesmoti. Ar skatuves izgaismošanu
un krāsu akcentiem, ko uzsvēra

kostīmu „spēle”, tika panākta atšķirīgu ainu noskaņa, atmosfairai mainoties no gaiši dzeltenīgi
vieglprātīgas līdz vīnsarkanai
kaislību krāsai, pēdējā cēlienā
nonākot līdz aukstam baltumam, kas apņem galveno varoni.
Darbā ar koŗa grupu bija panākta

precīza, lakoniska mizanscēnu
izteiksmība, bet otrā plāna lomās
atbildīgi darbojās gan Kristīne
Zadovska – Flora Bervuā, gan
Krišjānis Norvelis un Guntars
Ruņģis – Barons Divāls un Gastons, bet Antra Bigača nepateicīgajā Violetas istabenes Anīnas

Okupācijas mūzeja biedrība
...jūlija trešās nedēļas nogalē
ir sasaukusi gadskārtējo jūlija
pilnsapulci. Šoreiz tā notiek
man ļoti pazīstamā vietā - viesnīcā Radi un draugi, jaunajā
konferenču zālē, kas ir labi apgaismota un dzesināta. Nav arī
jākāpj 4. stāvā, kā tas bija Rīgas
Techniskās universitātes telpās.
Tā kā esmu viena no biedrības
revīzijas komisijas locekļiem, nolemju piedalīties. Turklāt Okupācijas mūzejs taču ir viena no
manām četrām lielajām mīlestībām Latvijā. Tāpēc esmu klāt, jo
mani interesē, kas mūzejā noticis, radio ziņās esmu dzirdējusi,
ka valdība beidzot piešķīrusi
līdzekļus mūzeja pārbūvei.
Biedrībai tagad pievienojušies
daži gados jauni biedri, bet nav
vairs redzami vairāki tuvi paziņas no Amerikas, kuŗi ļoti aktīvi
darbojās vēl tikai pirms pāris
gadiem. Biedrības priekšsēža darbu tagad līdz ar ārlietu direktora
un Nākotnes nama projekta vadītāja pienākumiem pašaizliedzīgi veic Valters Nollendorfs un
vēl vienmēr bez algas. Bez algas
tur šovasar darbojas arī ALA
stipendiāti Pēteris Celms un
Anda Simmons no ASV un Vaira
Ziedare no Austrālijas. Mūzejs
noteikti ir viena no tūristu slavenākajām „atrakcijām” Latvijā,
pagājušā gadā to apmeklējuši ap
102 tūkstoši ceļinieku, un šogad
Mūzeju naktī vien tur iegriezušies vairāk nekā 10 tūkstoši. 2.
jūlijā mūzejs saņēma atzinības
rakstu no starptautiska uzņēmuma tripadvisor, kas ceļotājiem
iesaka labākos restorānus, viesnīcas, atrakcijas utt. Okupācijas
mūzejs atzinības rakstā novērtēts
par populārāko atrakciju pēc
Vecrīgas, Pēteŗa baznīcas torņa
un Operas. Tas ir ļoti augsts novērtējums, un tāpēc mūzeja darbinieki un vadība var tiešām būt
lepni par labi organizēto tūristu
uzņemšanu un apkalpošanu.
Apmeklētāju vidū ir gan vienkārši cilvēki no ļoti daudzām pasaules valstīm, gan sabiedriskas
slavenības un citu valstu augstas
amata personas, ieskaitot mūsu
pašu prezidentu Andri Bērziņu
un galvaspilsētas lielvecāko Nilu
Ušakovu. Nez ko mūzeja apmeklējums prasīja no Nila Ušakova,
ja atceramies viņa parakstīšanos par krievu valodas statusu
Latvijā. Augsto citu valstu amata
personu vidū ir bijuši 3 prezidenti, 4 ministri, 11 vēstnieki un
vairāku valstu parlamentārieši.
Viņi visi par mūzeju izteikušies
ļoti atzinīgi
Šai rītā uz sapulci ir ieradusies
arī pašreizējā kultūras ministre
Žaneta Jaunzeme-Grende. Pēc
Valtera Nollendorfa atklāšanas
runas viņa sapulces dalībniekiem
veltī uzmundrinošus vārdus.
Ministre atzīst, ka mūzejs dara
Latvijai ļoti svarīgu darbu, iz-

skaidrojot cilvēkiem pasaulē Latvijas vēsturisko situāciju. Viņa
pateicas katram mūzeja darbiniekam par paveikto un atgādina, ka liels, ļoti liels darbs mūzeju gaida arī dažos nākamajos
gados, it sevišķi tāpēc, ka 2014.
gadā Rīga būs Eiropas kultūras
galvaspilsēta un 2015. gads Latvijai būs Eiropas prezidentūras
laiks. Saprotams, ka ar to Rīgā
ir sagaidāms liels tūristu pieplūdums, un tas no mūzeja darbiniekiem prasīs lielu atdevi. Liels
un grūts darbs mūzejam būs

plānu izstrādi. Turklāt problēmas
varētu radīt arī prezidenta drīzā
pārcelšanās uz Melngalvju namu blakus mūzejam, jo drošības
zonā tiek iekļauta arī mūzeja ēka.
Mūzeja direktore Gundega
Michele savā ziņojumā uzteic
darbiniekus, kuŗi sekmīgi turpinājuši augstākās izglītības papildināšanu; sevišķi izceļas mūzeja
vēsturnieki, jo Uldis Neiburgs jau
ir iesniedzis doktora disertāciju,
Ojārs Stepens savu disertāciju vēl
izstrādā Latvijas Universitātē, un
gīds Dāvis Pumpuriņš ieguvis

2012. gada 11. augusts – 17. augusts

lomā tieši mirdzēja.
Latvijas vasaras vakara gaisotne it organiski apņēma itāliešu
operas skaņu viļņus, tā sakļāvās
ar parīziskām izpausmēm skatuves norisēs, kopā radot neaizmirstamu mākslas pārdzīvojumu. Šādi iespaidi tik drīz neiziet
no prāta un sirds.
Nākamajā dienā Siguldas opermūzikas svētkus vainagoja plašs

galā koncerts ar kuplu starptautiski atzītu viessolistu un Latvijas
spēku līdzdalību. Bet tas jau ir cits
stāsts. Jāpiebilst, ka mūsu lietainajā, pērkona negaisiem bagātajā
vasarā dienās, kad Siguldā svētkus
svinēja opermūzika, laika apstākļi
mūs nepievīla. Ne velti svētku
organizētājs Dainis Kalns mēdz
atkārtot: „Dievs operu mīl!”
Gundega Saulīte

publikācijai žurnālā Ilustrētā Pasaules Vēsture - par sacelšanos
Noriļskā, publikācijās laikrakstā
Diena par Latviešu leģionu, žurnālā IR - par bijušo Valsts drošības komitejas ēku Rīgā, arī
I-phone un Android viedtālruņu
un sociālo tīklu aplikācijas „Pacel karogu” izveidošanai un uzturēšanai. Ir labi zināt, ka mūzejs
joprojām informē pasauli par patiesiem notikumiem, kas sāpīgi
skāruši latviešu tautu. Lelde Neimane un Aivars Reinholds vēl
arvien vāc video liecības, tagad
vairākumā gan no t.s. trimdas
(ārzemju) latviešiem. Krātuvē
līdz 2012. gada 1. jūlijam atrodas

pācijas līdz brīvībai” un „Pretējās pusēs: Latvijas kaŗavīri Otrajā pasaules kaŗā”. Tās paredzētas 9. un 12. klašu skolēniem, kā arī jebkuŗam interesentam. Izstādēm sagatavoti
arī metodiskie materiāli. Līdz
mācību gada beigām izstāde rādīta astoņās Kurzemes skolās, ar
to iepazinušies aptuveni 2300
apmeklētāji. Izstādei „Latvija
1939.– 1991.: No okupācijas līdz
brīvībai” ir izdarīti papildinājumi un uzlabojumi. Mūzeja ceļojošās izstādes apmeklējuši aptuveni 14 250 interesenti 26 dažādās Latvijas skolās un sarīkojumos. Ar ziedotāju atbalstu mūzejs turpina skolu atbalsta programmu. Ziedot līdzekļus ceļa
naudas segšanai skolām iespējams arī ar tīmekļa vietnes www.
ziedot.lv starpniecību.
Lai uzzinātu datus par financēm, biedru mapēs atradu informāciju, ka 2011. gadā valsts, tāpat kā 2009. un 2010. gadā,
piešķīrusi 28 816 latus, diemžēl
Rīgas domes solītie 16 500 lati
vēl arvien ir domes kasē. Par to
laikam nav jābrīnās, ja atceramies, kas tagad vada Rīgas pašvaldību. Pilsētas galvam Ušakovam vārdu „okupācija” pār lūpām
dabūt nācās ļoti grūti.
Sapulcē daudz laika tiek patērēts ar nolikumu apstiprināšanu,
kas pēc manām domām ir īsta
laika nosišana, bet arī tas pieder
pie Latvijā pārmērīgās birokratijas procedūrām, kas katrai iestādei ir jāizdara, patīk vai ne.
Pusdienas ieturam turpat viesnīcas restorānā, kas tagad gan
vairs nav viesnīcas aprūpē, kā
bija manā laikā, bet ir iznomāts
atsevišķam uzņēmumam. Visa
grupa ir sadalījusies pa trim vai
četriem pie atsevišķiem galdiņiem, tāpēc kopējas pārrunas
nesanāk, bet tas nekas, pēc pusdienām pārrunām laika vēl diezgan.
Mani vēl interesē informācija
par Nākotnes namu, un pēc tās
saprotu, ka līdzekļus pārbūvei
piešķīrusi valdība, bet līdzekļi
telpu aprīkojumam un ekspozīciju iekārtošanai jāgādā pašiem.
Pēc jaunā Finanču komitejas
priekšsēža Ivara Švānfelda ziņojuma man top skaidrs, ka šīm
vajadzībām būs nepieciešams
viens miljons latu, bet ziedojumi
un solījumi līdz šim sasnieguši
tikai 600 tūkstošu latu līmeni.
Tas nozīmē, ka līdzekļu rūpētājiem darba vēl ir daudz un mūsu
sabiedrībai būtu jākļūst aktīvākai. Man jau šķita, ka savu pienākumu esmu izpildījusi, samaksājot pašas „Draudzīgā izaicinājuma” solījumu. Nu zinu, ka ar to
nepietiek un Klīvlandes Kreditbankas meitenēm atkal būs jāsūta e-pasts. To izdarīšu tuvākajā
nākotnē un aicinu radus, draugus
un paziņas darīt to pašu. Mūzeja
nozīme Latvijai ir pārāk svarīga,
lai to atstātu pašplūsmā.
Astrīda

2012. gada 21. jūlijā Rīgā pie viesnīcas Radi un draugi. No kr.: Ivars Švānfelds, Anna Putniņa, Ieva
Gundare, (aizmugurē) Jānis Andersons, Ģirts Zēgners, Egons Piķelis, Inta Bušmane, Andrejs
Ozoliņš, Ojārs Celle, Ilze Kuduliņa, Juris Kaža, Uldis Grava, Guntars Krasts, Gundega Michele, Līga
Strazda
2. rindā no kr.: Valdis Bērziņš, Inese Auziņa-Smita, Valters Nollendorfs, Valdis Krastiņš, Ritvars
Jansons, Taiga Kokneviča

pārcelšanās uz bijušajām ASV
vēstniecības telpām un apmešanās tur, kamēr mūzejā notiks
pārbūve. Tad, novēlējusi sapulcei
veiksmi, Žaneta Jaunzeme-Grende dodas savās ministres gaitās.
Viņa ir vienkārša un sirsnīga.
Tūlīt arī sākas sapulcei paredzētā darba kārta un biedrības
priekšsēdis Valters Nollendorfs
sniedz ziņojumu. Viņš ir lasījis
vairākus referātus, piedalījies
konferencēs un diskusijās, sniedzis laikrakstiem intervijas - gan
no Mūzeja biedrības priekšsēža,
gan arī mūzeja ārlietu direktora
un Nākotnes nama projekta vadītāja viedokļa. Prioritāte Valtera Nollendorfa darbībā ir bijusi
mūsdienīga ekspozīcija un
daudzpusīga mūzeja darbība Nākotnes namā. Darbs jaunās ekspozīcijas veidošanā rit ļoti veiksmīgi ar mūsu jauno vēsturnieku
pūlēm, bet Nākotnes nama būvniecību kavē Latvijas birokratiskās procedūras, jo vēl nav parakstīts pat līgums par technisko

maģistra gradu vēsturē.
Mūzejs sadarbojas ar Skolotāju biedrību un apbalvo skolēnus un viņu skolotājus, kuŗi piedalījušies gadskārtējā konkursā
„Vēsture ap mums”. Sadarbība
turpinās arī ar Sibirijas bērnu
fondu, darbs joprojām tiek veikts
ar trīsgadīgo izglītības projektu
Different Nations – Shared Experiences, ko vada Igaunijas organizācija Unitas Foundation, bet no
mūzeja puses ar šo projektu strādā Andris Šillers. Kopā ar Kultūras ministriju mūzejs izstrādā
„Sabiedrības saliedēšanas (integrācijas) projektu” un turpina darbu ar Eiropas atmiņas un sirdsapziņas platformu. Tā ir nolēmusi
izveidot starptautisku tiesu komūnistu noziegumu izskatīšanai.
Sagatavošanā ir ceļojoša izstāde
par totālitāro varu noziegumiem.
Izstādei Mūzeja vēsturnieki materiālus ir jau nosūtījuši.
Gundega Michele pastāsta, ka
mūzeja krājumā materiāli 2012.
gada pirmajā pusgadā izmantoti

2105 videoliecības. Viena videoliecība ilgst no 25 minūtēm līdz
pat 11 stundām. Visas videoliecības kopumā ilgst 3763 stundas.
Ar Latviešu fonda financiālu
atbalstu Audiovizuālo materiālu
krātuves darbinieki Lelde Neimane un Aivars Reinholds no
2012. gada 26. aprīļa līdz 4. jūlijam strādājuši videoliecību ekspedīcijā ASV vidienes pavalstīs –
Ilinojā, Minesotā, Viskonsinā un
Mičiganā. Ekspedīcijas rezultātā
krājums papildināts ar 91 videoliecību un 14 videoreportāžām,
ievērojamu skaitu vēsturisku fotografiju kopiju un vairākiem
priekšmetiem un oriģināldokumentiem. 2012. gada 14. jūnijā
Audiovizuālo materiālu krātuves vadītājs A. E. Feldmanis uzrunājis Cēsu novada represētos
ļaudis „Deportācijas. Cēsis. Litene” Latvijas armijas Cēsu Instruktoru skolas telpās.
Ceļojumu pa Latvijas skolām
turpināja divas ceļojošās izstādes: „Latvija 1939–1991: no oku-
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2012. gada 11. augusts – 17. augusts
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Lai sprīdīši atgrieztos mājās
21.-27. jūlija
Laikā publicētais
konferences „Latvieši pasaulē –
piederīgi Latvijai” atreferējums,
kā arī jaunākie
dati par 30 380
no Latvijas izbraukušajiem
ļaudīm mudināja mani rakstīt par iemesliem, kas kavē Latvijas iedzīvotāju atgriešanos
Latvijā.
Konferences dalībnieki kārtējo reizi ilgi un dikti apsprieda
tematu par latvietības saglabāšanu ārzemes un saiknes stiprināšanu ar Latviju, taču, kā raksta autore piebilst, – „emigrācija
aizvien turpinās”. Kaut gan LR
ekonomikas ministrs Daniels
Pavļuts min turīguma nodrošināšanu sev un saviem radiniekiem par galveno emigrācijas
iemeslu, manuprāt, ir arī citi,
daudz sarežģītāki iemesli, kāpēc Latvijas sprīdīšiem mājupceļš šķiet nepievilcīgs.
Cilvēki vēlas dzīvot valstī, kas
sniedz efektīvus pakalpojumus,
neapgrūtinot viņus ar pārlieku

sarežģītiem, birokratiskiem procesiem. Latvijā birokratija strādā ar uzviju - kā valsts pārvaldē, tā arī privātajā sektorā. Bez
neskaitāmiem „iesniegumiem”,
kas nepieciešami, lai kaut ko
nokārtotu, nav iespējams iztikt,
tāpat bez notāra pakalpojumiem, iesietiem dokumentiem
un apzīmogojumiem. Valsts pārvaldes sarakste ar iedzīvotājiem
no valodas viedokļa ir tik sarežģīta, ka bez jurista pakalpojumiem nevar iztikt. Šeit arī saduŗamies ar jautājumu par attieksmi no pakalpojumu sniedzēju puses, kuŗi savus pakalpojumus uzskata par „privilēģiju”, nevis par nodokļu maksātāju un pircēju tiesībām.
Būdama Saeimas deputāte, aicināju kollēgas pārskatīt Administrātīvā procesa likumu, kā
arī aicināju tiesībsargu izvērtēt
stilu, kāds ir komūnikācijai ar
iedzīvotajiem. Diemžēl – bez
panākumiem, jo birokratijai
taču svarīgi ir sevi atražot!
Vēl viens atgriešanās šķērslis
ir nespēja krieviski nerunājošiem latviešiem atrast darbu

Latvijā. Var jau priecāties par
grozījumiem Darba likumā, kas
ierobežo nepamatotas valodu
prasības, kā arī par Ārlietu ministrijas ziņojumu, kuŗā vēstīts,
ka latviešu valodas prasme pieaug, taču prasme un lietošana ir
divas dažādas lietas. Diemžēl.
Vasaras sākumā biju Latvijā,
un jau pirmajās dienās, risinot
jautājumus valsts un privātajos
uzņēmumos, mans sašutums
auga augumā, jo dzirdēju tikai
krievu valodu. Iesāktais ceļš uz
de facto divvalodību Latvijā nav
apsīcis.
Viens no okupācijas smagākajiem mantojumiem ir jēdziens
„savējie”, ko Krievija ir iemūžinājusi Putina partijas jauniešu
organizācijā Naši. Darba tirgū
tas nozīmē, ka zināšanas, pieredze un kompetence nav svarīgas – svarīgi ir tikai tas, ka cilvēks ir „savējais” – draugs, radinieks, skolasbiedrs utt. Trimdas latvieši un jaunie emigranti,
kas atgriežas Latvijā, nekad nav
bijuši un arī nebūs „savējie”, vēl
vairāk – viņi ir nevēlami konkurenti. Ērtāki ir imigranti no

citām valstīm.
Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā ir attīstījusies pilsoniska, bet ne labestīga sabiedrība, jo neiecietība un aizspriedumainība virmo valsts pašapziņā, ietekmējot visas sadzīves
sfairas. Šī tendence īpaši krasi
ir redzama naidīgajos tīmekļa
komentāros. To varbūt nejūt tie
Latvijas iedzīvotāji, kuŗi ilgāku
laiku nav uzturējušies ārzemēs,
vai arī tie, kas atgriežas Latvijā
tikai īslaicīgi, lai baudītu kultūras izpriecas, taču jaunie emigranti, dzīvojot citās Eiropas
valstīs un ASV, ir pieraduši pie
citas sadzīves kultūras un pakalpojumu kvalitātes.
Manuprāt, arī centieni stiprināt latvietību ārzemēs nonāk
pretrunā ar vēlmi veicināt repatriāciju, jo ir taču vieglāk būt
latvietim ārzemēs, kur dzīve ir
ērtāka un vide labestīgāka, nekā
atgriezties valstī, kas padara
dzīvi sarežģītu un skarbu.
Ja mans raksts šķiet izaicinošs, tad teikšu - tāds arī ir mans
mērķis, jo, pirms kādu problēmu var atrisināt, ir jāatzīs, ka

problēma eksistē, turklāt visā
pilnībā. Neatbildēts tomēr paliek jautājums – ko darīt, lai
pārvērstu Latviju par „mīļotām
mājām” saviem sprīdīšiem?
Kādreiz ar demokratiju un
brīvību vien nepietiek, lai valsts
kļūtu pievilcīga saviem iedzīvotājiem, – ir nepieciešama arī cilvēciskā un morālā dimensija.
Valsts prezidents Andris Bērziņš
ir pavēris durvis šādai iecietības un samierināšanās idejai,
uzrunājot Otrā pasaules kaŗa
dalībniekus. Ir arī citi ceļveži –
piemēram, Vaira Vīķe-Freiberga,
Egils Levits, Anna Žīgure, Anda
Līce un Vita Matīsa, kuŗi ar savu
morālo autoritāti spēj ietekmēt
Latvijas ļaužu sirdis un prātus.
Apvienojot savus spēkus un
idejas, šie cilvēki var darboties
par morālo kompasu ārzemēs
dzīvojošo latviešu repatriācijai
uz Latviju, kuŗa kā Brigaderes
vecmāmiņa un Lienīte tad mīļi
viņus sagaidīs mājās un kura
kā Puisis atzīs viņu pasaulē
pieredzētās gudrības un lūgs
viņu gudros padomus.
Vaira Paegle

VAI IENĀK CITA KULTŪRA UN CITA DOMĀŠANA?
Pēdējās nedēļās Latvijā atkal
virmoja kaislības ap Dzintaru
koncertzālē, Jūrmalā, Krievijas
rīkoto (ar Latvijas - partneŗa palīdzību) jauno populārās mūzikas atskaņotāju konkursu
Jaunais vilnis. Kā zināms, pirmais konkurss notika 2002.
gadā. Vienpadsmit gadu laikā
konkursa uzvarētāja trīs reizes
ir bijusi Krievija, Latvija – divas
reizes, ASV – divas reizes un pa
vienai reizei Moldova, Gruzija,
Armēnija un Indonēzija. Lai
gan viesu statusā uzstāties konkursa koncertos tiek aicinātas
ne vien Krievijas popmūzikas
zvaigznes, bet vairāk vai mazāk
pazīstami dziedātāji no dažādām pasaules valstīm, konkurss
tiek uzskatīts par krievu populārās mūzikas sarīkojumu un
pulcē lielākoties krievu valodā
runājošos skatītājus un Krievijas bagātniekus. Protams, attieksme pret visu krievisko Latvijā nav gluži viendabīga, un jau
konkursa pirmajā gadā sākās
diskusijas, vai Latvijai tas ir vajadzīgs. Konkursa aizstāvji visu
šo laiku atgādina, ka konkurss
Jūrmalas uzņēmējiem ļauj ļoti
labi nopelnīt, un tā tas tiešām ir,
jo viss notiek ar vērienu, ar Krievijas popmūziku saistītie cenšas
izskatīties un uzvesties kā ļoti
bagātas pasaules mēroga zvaigznes, un tātad viņu tēriņi ir lieli.
Tomēr nepatiku pret kaimiņvalsti un visu krievisko, ko
daudzi Latvijā patiešām izjūt,
ja tā varētu teikt, tīri automatiski, pastiprināja konkursa rīkotāju un dalībnieku attieksme.
Nepārtraukti tika lietots apzīmējums naša Jurmala (mūsu
Jūrmala), organizētāji izturējās
tā, it kā Jūrmala tiešām būtu
viņu personiskais īpašums, un

attieksme pret Latviju, tās karogu bija pat ņirdzīga, sarīkojuma vadītāji mēdza par Latviju
un latviešiem jokot tā, ka pirms
dažiem gadiem draudēja izraisīties starptautisks skandals un
sākās nopietnas runas, ka Jauno
vilni Jūrmalā vajag aizliegt. Tas
tomēr nenotika, jo Jaunais vilnis
acīmredzot ļāva krietni nopelnīt arī Latvijas konkursa rīkotājiem.
Sauklis naša Jurmala vairs nav
tik dzirdams, konkursa vadītāji
vairs neatļaujas atklāti smīnēt
par Latviju. Ir gan sākušies citi
ķīviņi – starp Krievijas puses
organizātoriem un Jūrmalas
pašvaldību par kaut kādiem it
kā nesakārtotiem ikdienas jautājumiem, un vienubrīd gada
sākumā pat tika paziņots, ka
Krievija te vairs neko nerīkos,
atradīs labāku vietu. Ej nu zini,
kuŗai pusei interese rīkot konkursu bijusi lielāka, bet šogad
konkurss notika, un pašlaik tiek
runāts, ka nākamgad tas atkal
varētu notikt Jūrmalā.
Vārdu sakot, šovasar šķita, ka
viss notiks kā vienmēr, – vieni
gozēsies konkursa sarīkojumu
gaismā, cenšoties parādīt, ka
viņi atrodas turpat blakus Krievijas popmūzikas zvaigznēm
un bagātniekiem, citi sēdēs pie
televīzoru ekrāniem, ar sajūsmu
raugoties savos elkos, no kuŗiem
daļa kļuva populāri jau padomju laikos, vēl citi par to visu neliksies ne zinis, bet daļa sabiedrības paudīs sašutumu par šo
krievisko notikumu.
Un tad Rīgas pilsētas galva Nils
Ušakovs nāca klajā ar vēstījumu,
ka Jaunais vilnis rīkos nakts diskotēku 11. Novembŗa krastmalā un ka satiksme krastmalā
un tuvākajās ielās tāpēc būs
slēgta gandrīz trīs dienas. Tas
bija kā bumbas sprādziens!
Jāpiebilst, ka līdz šim gadam
Jaunais vilnis savu nakts disko-

tēku bija rīkojis Jūrmalā. Savukārt 11. Novembŗa krastmalā
parasti tiek organizēti sarīkojumi, kas vairāk vai mazāk interesē lielāko Rīgas iedzīvotāju vai
pat Latvijas sabiedrības daļu:
piemēram, Lāčplēša dienas sarīkojumi, Jāņu līgošana vai lielie
koncerti, kas veltīti kādai idejai
vai notikumam. Jaunā viļņa diskotēkas pretinieki protestēja
gan pret to, ka krastmala tik ilgi
būs slēgta un tas radīs sastrēgumus; gan pret to, ka Krievijas
saiets samērā šauram interesentu lokam tiek rīkot vietā, kur
Lāčplēša dienā godina Latvijas
Brīvības cīņās kritušos, gan visbeidzot, – kas maksās par šo
grandiozo pasākumu, kuŗa dēļ
pašvaldība pilsētas sabiedrisko
transportu norīkoja strādāt arī
naktī, lai diskotēkas apmeklētāji
varētu nokļūt mājās. Turklāt
jāteic, ka skaidru atbildi uz jautājumu - kas par to visu maksā
un vai pašvaldībai nenācās piemaksāt no savas kabatas - sagaidīt neizdevās. Zinot Rīgas domes
darba stilu, ir skaidrs, ka ticamu
atbildi ne pēdīgi nesaņemsim.
Varbūt diskotēkas ieejas biļešu
cena sedza pilsētas izdevumus,
bet varbūt arī ne. Diskotēku
esot apmeklējuši aptuveni 15
tūkstoši cilvēku, par apsardzes
un it kā arī par valsts policijas
darbu esot maksājuši Jaunā viļņa orgānizatori, un vispār tā
esot ļoti laba Rīgas reklāma, jo
konkursu un visu ar to saistīto
pārraidīja vairāki Krievijas TV
kanāļi.
Par to varētu daudz nedomāt,
jo, pirmkārt, par gaumi nestrīdas, konkursu klausās un par to
interesējas tie, kam tāda mūzika
iet pie sirds, un ar likumu aizliegt mīlēt Krievijas populāro
mūziku un ļoti uzkrāsoto, safrizēto un mākslīgo stilu nevar.
Otrkārt, ir arī skaidrs, ka ar šo
diskotēkas rīkošanu Nils Uša-

kovs jau sācis savu reklāmas
kampaņu nākamā gada pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 1.
jūnijā. Kamēr oficiālais priekšvēlēšanu kampaņas laiks vēl nav
sācies, var sevi reklāmēt, pat izmantojot domes administrātīvos resursus. To var darīt un,
šķiet, jau dara ne tikai Ušakova
pārstāvētais Saskaņas centrs
(SC). Tā teikt, vēlēšanas tuvojas,
un rosība pieaug.
Tomēr kāda nupat publicētā
rīdzinieku socioloģiskā aptauja
liek bažīties, ka tik vienkārši vis
nav un ka Ušakova rosība var ne
tikai dot labus rezultātus pašvaldību vēlēšanās, bet arī liek rasties nojausmai par zināmu domāšanas un vērtību maiņu vismaz rīdziniekos.
Ja Rīgas domes vēlēšanas notiktu jau rīt, tad 50% balsstiesīgo rīdzinieku, kas ir izdarījuši
izvēli, balsotu par SC, liecina
tirgus un sabiedriskās domas
pētījumu centra SKDS veiktā
aptauja. Par Vienotību balsi gatavi atdot 20,9% aptaujāto pilsoņu, bet par Nacionālo apvienību – 14,3%. Savukārt pārējās
partijas nesasniegtu pat nepieciešamo piecu procentu robežu,
lai iekļūtu Rīgas domē, – Latvijas
Zaļajai partijai būtu 3,4%,
Reformu partijai – 3,3%, Latvijas
Zemnieku savienībai – 3,1%,
bet atlikušās partijas saņemtu
mazāk par 2% balsu. Tas nozīmē,
ka SC iegūtu 35 deputātu mandātus no domes 60 mandātiem
un arī nākamos četrus gadus
valdītu Rīgā.
Protams, Ušakova populāritāti
vairo ne jau tikai Jaunā viļņa
diskotēka, turklāt aptauja notika, jau pirms kļuva zināms, ka
tāda būs Rīgā. Daudzi jo daudzi
rīdzinieki ir pārliecināti, ka
labāka pilsētas galvas Rīgai nekad nav bijis, jo pensionāriem
un skolēniem braukšana Rīgas
sabiedriskajā transportā ir bez

maksas. Saprotams, tas ir labi un
atvieglo dzīvi ļoti daudziem cilvēkiem, bet pašvaldības uzņēmumam Rīgas satiksme ir nopietnas finanču problēmas, publiski pat ir izskanējis, ka uzņēmumam draud bankrots. Šādā
situācijā būtu tikai normāli, ja
pašvaldība bezmaksas braucienus sabiedriskajā transportā
pensionāriem un skolēniem
būtu noteikusi zināmās stundās
darba dienās; tas gan atvieglotu
pensionāru un skolēnu vecāku
dzīvi, gan neuzliktu tik nopietnu slogu sabiedriskā transporta
financējumam. Tagad ir pamats
bažīties, ka pēc nākamā gada
vēlēšanām, kad SC atkal iegūs
varu Rīgā, sabiedriskā transporta biļešu cenas tiks paaugstinātas, jo uzņēmums bankrotēt nedrīkst.
Populāritāti ir ieguvusi arī
Ušakova rīkotā Jāņu svinēšana
11. Novembŗa krastmalā, daudzi
rīdzinieki nevar vien viņu noslavēt par tādām rūpēm rīdzinieku prieka un labsajūtas labā.
Taču rīdzinieki laikam nepamana, ka Rīgas budžets ir rēķināms minusos, ka pilsētas parādu slogs kļūst arvien lielāks,
bet daudzi pašvaldībai darāmie
ikdienas darbi notiek slikti vai
nenotiek gandrīz nemaz. Izpriecas un populistiski lēmumi, kas
tiek reklāmēti vai ik dienas,
vēlētājus ieaijā kā lāča miegā un
neļauj redzēt, ka Rīga, lai arī
ārēji eiropiska, savā būtībā kļūst
aizvien krieviskāka. Jaunais vilnis ir tikai kā lakmusa papīrs,
kas apliecina vērtību maiņu, –
šo sarīkojumu par labu un noderīgu uzskata daudzi, kuŗi to
neklausās un par to neinteresējas,
jo tas taču nesot naudu. Atliek
cerēt, ka vēlētāji savos uzskatos
tomēr nepaliks pie senās Romas
saukļa „Maizi un izpriecas!”, bet
atcerēsies vēl citas vērtības.
Sallija Benfelde
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Visi ceļi ved uz Aglonas baziliku
Starptautiskajā svētvietā
Aglonas bazilikā 14. un 15. augustā notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, vieni no galvenajiem
katoļu Baznīcas svētkiem, kas
tiek svinēti par godu Jaunavai
Marijai, Jēzus Kristus Mātei.
Tie pulcina tūkstošiem kristiešu ne tikai no Latvijas, bet arī
no vairākām Eiropas valstīm.
Lai labāk sagatavotu lielāko
svētceļojumu centru Ziemeļaustrumu Eiropā – Aglonas baziliku svētkiem, Ministru kabinets piešķīris 400 688 latus. Ir
pabeigta Aglonas bazilikas renovācija. „Aglona gaida svētceļniekus,” saka Aglonas bazilikas
prāvests Daumants Abrickis.
Jau kopš jūlija beigām Aglonas virzienā dodas svētceļnieku
grupas. Pirmie 27. jūlijā pēc
dievkalpojuma Sv. Krusta baznīcā ceļu turp uzsāka kristieši no
Ventspils un no Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles. Liepājas diecēzes svētceļnieku grupām, kuŗām jānoiet 460 km, ir kopīga
tema – „Ticība, cerība, mīlestība”,
kas ir kā ievads Romas pāvesta
Benedikta XVI izsludinātajam
Ticības gadam, kuŗš sāksies 11.
oktobrī. Aglonu kurzemnieki
cer sasniegt 13.augusta pēcpusdienā. Pirmo reizi svētceļojumā
devusies lietuviešu grupa no
Klaipēdas 29. jūlijā. Tās vadītājs
Gintars Naudžiūns lēš, ka 12.
augustā viņi nonāks Daugavpilī
un 14. augustā caur Višķiem –
Aglonā.
Rīgas Sv.Jēkaba katedrālē 1.
augustā notika archibīskapa

Starptautiskā svētvieta Aglonas bazilika ir kā balts gulbis, kas
iznirst no apkārtējās ainavas. Daudzi kristieši 14.un 15.augustā
gūst mieru dvēselei un Dieva svētību

Zbigņeva Stankeviča vadītā Svētā mise svētceļnieku pavadīšanai. Ceļā uz Aglonu devās arī
Rīgas Sv.Alberta un Valmieras
Vissvētākās Jaunavas Marijas
katoļu draudzes kristieši. Savukārt Gulbenes katoļu draudzes
pārstāvji izvēlējušies iet pa
priesteŗa - mocekļa Vladislava
Litaunieka (1909 - 1941) dzīvesvietām. Līdzgaitnieki priesteri
uzskatīja par svēto, 1941.gadā
viņa mūžs 32 gadu vecumā aprāvās Daugavpils cietumā, kur
pēc spīdzināšanas viņš nogalināts.
Pirmo baznīcu Aglonā dominikāņi – „baltie tēvi” uzcēla no
koka 1700. gadā. Pie altāŗa novietoja no Viļņas līdzi atvesto
Dievmātes svētgleznu. 1768. gadā uzsāka šodien zināmās mūŗa
baznīcas un klosteŗa būvi, tos
iesvētīja 1780. gadā. 19. gs. bei-
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Līmeniski. 1. Emocionāls stāvoklis, kam raksturīgs žēlums
un vieglas bēdas. 4. Blakus dzīvokļa iemītnieki. 8. Daiļrades
paņēmienu kopums. 10. Ādama
un Ievas pirmdzimtais. 12. Viena mūziķa atskaņots skaņdarbs.
13. Starptautisks briesmu signāls. 14. Aitu tēviņi. 15. Mundra, moža. 17. Ierīce sijāšanai.
19. Druvu auglības dievs latviešu
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mītoloģijā. 20. Mirāžas paveids.
21. Kalns Rīgā. 27. Iedobums
krāsns mūrī. 28. Ātri ņemt rokā
(ko). 29. Slavinājums, godinājums. 32. Sala Lielo Zunda salu
grupā. 34. Pilsēta Nīderlandes
vidienē. 35. Plūdi pavasarī. 36.
Čemurziežu dzimtas augs, kuŗa
sēklas satur smaržīgu, ēterisku
vielu. 37. Čakli kukaiņi. 38. Dieva vēstnesis. 39. Pavisam niecī-

gās nomira pēdējais baltais tēvs,
un Aglonā sāka kalpot parastie
diecēzes priesteŗi. 1920. gada
22. augustā par Rīgas diecēzes
bīskapu Aglonā tika konsekrēts
pirmais latviešu izcelsmes bīskaps Antonijs Springovičs, kas
Aglonas baznīcu izvēlējās par
atjaunotās Rīgas bīskapijas katedrāli. Klosterī tika atvērts Garīgais seminārs, gadu vēlāk Aglonas katoļu ģimnazija. Uz turieni devās daudz svētceļnieku,
tāpēc Aglonu sāka dēvēt par
Latvijas katoļu garīgo centru.
1922. gadā Latvijas valdība noslēdza konkordātu ar Svēto
krēslu. Romas pāvests bīskapu
A. Springoviču paaugstināja
par archibīskapu un 1980. gadā
piešķīra Aglonas baznīcai basilica minoris - mazās bazilikas titulu. Bazilikai ir divi 60 m augsti
torņi, tā ir 45 m gaŗa, 13 m plata
gas atšķirības.
Stateniski. 1. Kaltēti maizes
riecieni. 2. Īss, kodolīgs teiciens
sacerējuma sākumā. 3. Brīvas
vietas ēkas sienā logiem, durvīm.
5. Drēbnieka darbarīks. 6. Dānijai piederoša sala Baltijas jūrā.
7. Panākt, ka ieviešas. 8. Just skābekļa trūkumu. 9. Sena spāniešu
tautasdeja. 11. Lielumu saskaitīšanas rezultāts. 16. Kalns Turcijā,
Armēnijas pierobežā. 17. Uzsākt
sacensību. 18. Pārvērst drupās;
iznīcināt. 19. Gavilnieces augustā. 22. Pilsēta Somijas DA. 23.
Rotājums grāmatā. 24. Pārvešanai paredzēts priekšmetu kopums. 25. Šauras dobes. 26. Samērā tievs. 30. Medībām ierobežoti meža gabali. 31. Pliki.
33. Sievietes vārds (jūl.). 35. Sīks
grauzējs.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 30)
atrisinājums
Līmeniski. 7. Melinīts. 8. Maratons. 10. Steps. 11. Ezers. 12.
Skrimslis. 16. Zondes. 19. Polisa.
20. Teksasa. 21. Usuri. 22. Ibiss.
23. Seula. 24. Brasa. 25. Vēlāk.
28. Narva. 30. Anglija. 31. Skalps.
32. Erkers. 36. Fornarīna. 40.
Locis. 41. Ķelne. 42. Altamira.
43. Balatons.
Stateniski. 1. Slips. 2. Lībeka. 3.
Asari. 4. Amors. 5. Prāmis. 6. Morze. 7. Matadors. 9. Saraksts. 13.
Marss. 14. Periskops. 15. Koriandrs. 17. Berlīne. 18. Asīrija. 26.
Ērkšķoga. 27. Ālata. 29. Variants.
33. Žoklis. 34. Angola. 35. Vists.
37. Notas. 38. Rumba. 39. Sekot.

un vienlaikus var uzņemt aptuveni 6000 kristiešu.
1993. gada 9. septembrī Aglonas baziliku apmeklēja Romas pāvests Jānis Pāvils II.
1995. gadā Latvijas Saeima pieņēma likumu „Par Starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā”.
Aglonas svētvietā ietvertas bazilikas sakrālās ēkas, svētavots,
klosteris, sakrālais laukums un
Aglonas kapsēta. Savukārt balto
tēvu no Viļņas atvesto Dievmātes svētgleznu kristieši sauc
par Aglonas Brīnumdarītājas
Dievmātes svētbildi. Tās izcelsmes laiks un autors nav zināms,
bet Lietuvas valdnieku rezidencē Traķos atrodas identiska svētbilde. Aglonas Dievmāte tiek
dēvēta arī par „Ziemeļu ķēniņieni”, jo atrodas vistālāk katoliskās Eiropas ziemeļaustrumos.
Aglonā svētki sākas 11. augus-

tā ar Slimniekiem veltītu dienu
un 13. augustā tiek svinēta Ģimenēm veltīta diena un Svētā
Meinarda lielie svētki.
14. augustā – Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas lielie svētki no
plkst. 18.15. Plkst. 22.00 sakrālajā laukumā Tautas Krustaceļš,
24.00 pie pāvesta altāŗa Pusnakts
Sv. mise, 1.00-7.00 adorācija
bazilikā).
15.augustā – 7.00 rīta Sv. mise
latgaliski - bazilikā pie Dievmātes altāŗa vakarā plkst. 19.00 –
Vakara Sv. mise pie Dievmātes
altāŗa.
Latvijas Televīzija kā ik gadu
14. augusta vakarā sniedz iespēju sekot līdzi svētku kulminācijai - Tautas Krustaceļam un
15. augusta rīta Svētai misei.
Teksts un foto Valija Berkina

Z I ŅA S Ī S U M Ā
Rankas pagasta “Kalna Pakalniešos” 11. augustā notiek otrie mūzikas un mākslas svētki “Zemes balss”. Mākslu pārstāv gleznotājas,
topošās mākslas vēstures skolotājas, rancēnietes Evitas Rusovas darbi.
Svētkus kuplinās arī koris “Sidrabe”, kas ir senākais un tradicijām
bagātākais koris Zemgalē. Būs arī kaimiņu mājražotāju un amatnieku izstrādājumi.
17. un 18. augustā vīrišķīgas izklaides piedāvās Starptautiskais
Valgas Kaŗa vēstures festivāls. Interesenti varēs vērot Otrā pasaules
kaŗa kaujas, kaŗa technikas parādi un kaŗavīru maršu vēsturiskās
formās. Notiks senlietu gadatirgus. Festivāla nobeigumā Pedeles upes
ielokā būs koncerts, kuŗā uzstāsies Bruņoto spēku orķestris un
Igaunijas labākie mūziķi.
Valmierā norisinājās Starptautiskais gaisa balonu festivāls
“Valmieras kauss 2011”. Festivāla dalībnieki varēja skatīt gaisa balonu
nakts spīdēšanu Nazareno (Italija) un Hugo (Portugale) akustisko ģitaru pavadījumā. Uz lielā ekrāna bija vērojama Londonas Olimpisko
spēļu atklāšanas ceremonija.
Beigusies Daugavas krasta dambja rekonstrukcija Jaunjelgavā.
Izveidota pastaigu taka, atpūtas vietas, kāpnes līdz Daugavai, pārbūvēta pārceltuve un ierīkots apgaismojums. Izdota arī tūrisma brošūra
par Jaunjelgavu latviešu, krievu un angļu valodā, kā arī uzņemta dažas
minūtes gaŗa videofilma.
Gulbenes slimnīcā no siltummezgla šachtas izlīduši zalkšu mazuļi,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis informāciju no
iedzīvotājiem. Kad glābēji ieradās norādītajā vietā, zalkši jau bija prom.
Dagdas novadā notika Latvijas mazpulcēnu nometne „Visu daru
es ar prieku!”, kuŗā piedalījās 200 mazpulcēnu, 34 mazpulku vadītāji
no visas Latvijas, kā arī 10 viesi no Igaunijas un Dānijas. Mazpulcēni
piedalījās radošās darbnīcās, pārgājienā, sporta rosmēs un vairākās
ekskursijās.
Bauskas novada svētku nobeiguma sarīkojumā pirmo reizi tika
piešķirti novada augstākie apbalvojumi. Nomināciju „Mūža ieguldījums” saņēma Latvijas vecākais aldaris, ilggadējais SIA „Bauskas
alus” vadītājs un konsultants Kārlis Zālītis. Savukārt Nacionālā teātŗa
aktrise Lāsma Kugrēna par novada populārizēšanu ieguvusi pirmās
Bauskas novada Goda pilsones titulu.
Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem ar 1. septembri braukšana sabiedriskā transporta līdzeklī (autobusā vai
tramvajā) būs bez maksas, bet arodskolu audzēkņiem - ar 50 % atlaidi,
jo viņi saņem mācību stipendiju. Šim mērķim no pilsētas budžeta
līdz gada beigām tiks atvēlēti kopumā 245 000 lati.
Jēkabpils kokrūpniecības uzņēmumu „Gaujas koks” apmeklēja
valdības vadītājs Valdis Dombrovskis. Uzņēmuma peļņa pērn palielinājusies par 73% - līdz 3,97 miljoniem latu, bet apgrozījums - par 16%,
sasniedzot Ls 34,20 miljonus latu. Uzņēmumam ir ražotnes Gulbenes
novada Stradu pagastā un Jēkabpilī, kur strādā 300 darbinieki .
Sērenes pagasta daudznozaŗu sabiedrības „DK Daugava” 50%
akciju pārdotas sabiedrībai „AB holdings”, kas eksportē zivju
produktus vairāk nekā uz 30 valstīm un gaļas izstrādājumus uz 10
valstīm. „DK Daugava” ražo piena produktus, maizes un konditorejas
izstrādājumus un gaļas produktus „Daugavas delikateses”. Produkciju
pārdod 39 tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Limbažu vecajā rātsnamā atklāts mūzejs „Dzīvais sudrabs”, kuŗā
apskatāmi Latvijā pazīstamā juvelieŗmākslinieka Oļega Auzera no
sudraba veidotie lielformāta mākslas darbi un rotaslietas. O. Auzers
Rīgā atvēris juvelieŗu mākslas centru. Mūzejā arī apmeklētājiem ir dota
iespēja iemēģināt roku sudrablietu darināšanā. Kopā ar Limbažu
novada uzņēmējiem un tūrisma informācijas centru drīzumā tiks
izveidots tūrisma maršruts „Sudraba ceļš”.
Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde
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ETNOGRAFISKI PAREIZAS
latviešu
tautas tērpu
brunču drēbes
no vairākiem novadiem
732-842-4867

Lasiet
tīmeklī!
www.laiks.us
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Ziemeļkalifornijas latviešu ev. lut. draudze piešķirs

MATĪSS KUKAINIS

ARTURA JULLAS

ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

kopsummā līdz $ 10 000 kā financiālu atbalstu
centīgiem universitātes, kolledžas vai kādas citas valsts
atzītas augstākās mācībiestādes studentiem.

■ Mantošana.
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana.
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.
Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com
+371 28390346

Dailes teātŗa viesturneja Ziemeļamerikā 2012. gadā ar
Raimonda Staprāna lugu ‘Gūsteknis Pilī’
PORTLANDĒ - ceturtdien, 23. aug., plkst. 19:00
Oregonas Latviešu centrā – 5500 SW Dosch Rd. Portland, OR
Rīko Oreganas Latviešu biedrība – Ināra Beitlere 503-277-8600
SIETLĀ - piektdien, 24. aug., plkst. 19:30
Sietlas latviešu garīgais un sabiedr. centrs – 11710-3rd Ave. NE Seattle, WA
Rīko Latviešu biedrība Vašingtonas štatā – Iveta Felzenberga 253-517-3864
SANFRANCISKO - sestdien, 25. aug., plkst. 16:00
Latviešu draudzes namā – 425 Hoffman Ave. San Francisco, CA
Rīko Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība – Aldis Simsons 510-655-1419
LOSANDŽELOSĀ - svētdien, 26. aug., plkst. 15:00
Latviešu Sabiedriskajā Centrā - 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA
Rīko Dienvidkalifornijas Latviešu biedrība - Ivars Mičulis 818-585-5748
MINEAPOLĒ - trešdien, 29. aug., plkst. 19:00
Minn.-St. Paulas lat. ev. lut. dr. telpās – 3152 17th Ave. S, Minneapolis, MN
Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā – Visvaris Giga 615-644-0886
KALAMAZŪ - svētdien, 2. sept., plkst. 16:00
Kalamazū Sabiedriskā Centrā - 100 Cherry Dr. Kalamazoo, MI
Rīko Kalamazū un apkārtnes latviešu bied. - Imants Minka 269-873-1862
DETROITĀ - otrdien, 4. sept., plkst. 19:00
Sv. Pāvila dr. sabiedr. telpās - 30623 W. Twelve Mile Rd. Farmington Hills, MI
Rīko Latviešu apvienība Detroitā - Līga Jekabsone 734-426-8488
KLĪVLANDĒ - trešdien, 5. sept., plkst. 19:00
Apvienotās draudzes namā - 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH
Rīko Klīvlandes Latviešu biedrība - Maija Grendze 440-895-0647
TORONTO - sestdien, 8. sept., plkst. 16:00
Kanadas Latviešu Centrā - 4 Credit Union Dr. Toronto, Ont.
Rīko Kanadas Latviešu Centrs Toronto 416-759-4900
BOSTONĀ - otrdien, 11. sept., plkst. 19:00
Trimdas draudzes zālē - 58 Irving St. Brookline, MA
Rīko Mākslas draugi Bostonā - Maija Priede 781-329-7491
VAŠINGTONĀ DC - piektdien, 14. sept., plkst. 20:00
Vašingtonas draudzes namā - 400 Hurley Ave., Rockville, MD
Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā - Anita Juberte 301-814-1080
ŅUJORKĀ - sestdien, 15. sept., plkst. 16:00
Ņujorkas Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās - 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome - Baiba Pinne 917-270-4786
PRIEDAINĒ - svētdien, 16. sept., plkst. 14:00
Priedainē - 1017 State Route 33 Freehold, NJ
Rīko NJ Latviešu biedrība - Sarmīte Leja-Grigalinoviča 732-610-8227
Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība ‘’TILTS’’
sadarbībā ar Amerikas Latviešu Apvienību, Latviešu Fondu
un izrādes vietējām organizācijām.

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.
ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu vēl ilgus gadus
nākotnē.
Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com

stipendijas

Stipendija domāta studentiem, kuŗi parādījuši ne tik vien labas
akadēmiskas sekmes, bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt
latviešu valodu, kultūru un sabiedriskās vērtības. Priekšroka
Ziemeļkalifornijas un Amerikas rietumkrastā dzīvojošiem studentiem.
Pieprāsītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts ar sasniegumiem,
aktīvitātēm un nākotnes iecerēm. Pieprasījums un vismaz
divu skolotāju vai sabiedrisku darbinieku atsaksmes iesūtāmas
līdz š. g. 20. oktobrim draudzes priekšniekam
Gvīdo Bergmanim
678 Daffodil Drive, Bentcia, CA. 94510-3824
Tālr.: 707-748-0138, fakss: 707-748-0971
e-pasts: gbergsf1@aol.com

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?
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.
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
FILADELFIJA (PA)
• 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 tradicionāliem kinoteātŗu ēdieniem: popkornu, „karstajiem suņiem”, Filadelfijas mīkstajiem pretzeļiem. Gaidām skatītājus kinoteātrī! Ziņas
par BLB jubilejas gada notikumiem:
www.latviansociety.com Sīkāku
informāciju par programmām var
iegūt, rakstot Sandrai Milevskai,
e-pasts: sandramilevski@hotmail.com Viesi tālbraucēji par
viesnīcām un transportu aicināti
sazināties ar Marku Liepu,
e-pasts: liepama1@gmail.com
KATSKIĻI (NJ)
• No 12. augusta līdz 18. augustam „Senču nometne”.
KLĪVLANDE (OH)
• 18. augustā plkst. 10.00 Klīvlandes un apkaimes latviešu izcelsmes bērni, vienalga, kādas ir
viņu latviešu valodas zināšanas,
aicināti piedalīties vanadžu un
draudzes skolas rīkotos gadskārtējos Bērnu svētkos Metro parka Royalview piknika laukumā ar
nojumi (turpat, kur pērn). Būs
atjautības stendi, interesantas nodarbības, sporta spēles, pusdienas
un atspirdzinājumi. Bērniem par
nodarbības un pusdienām nav jāmaksā. Pieaugušajiem piedalīšanās par vismaz $5.00 ziedojumu.
Informāciju iespējams uzzināt, zvanot vanadžu priekšniecei Vitai
Reinekai, tālr.: 440-268-8357.
• 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: janiscle@
aol.com vai Pēterim Gravam,
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- 9309131; 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.
• 22. septembrī nama talka.
• 29. septembrī nama gada svētki.
• 21. oktobrī draudzes bazārs.
DKLB informācijas tālr.: 323663-6267. DK LB Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com
SAGINAVA (MI)
• 8. septembrī plkst. 3.00 Saginavas latviešu kluba gadskārtējais „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, vidusskolas 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)
• 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, studentiem $20.
• 8. septembrī Sietlas latviešu
11. golfa sacensības. Informācija:
Rolands Abermanis, tālr.:425398-9145; e-pasts: letinsh.rol@
frontier.com
Informācija: www.seattlelatviancenter.com
VAŠINGTONA (DC)
• 9. septembrī mācību gada sākums Vasingtonas draudzes latviešu pamatskolā. Tiek gaidītas
visas ģimenes, kuŗas vēlas audzināt bērnus kristīgā garā, latviskā
vidē un sadraudzībā. Mācības
notiek katru svētdienu no plkst.
9.15 līdz 1.00 pēcpusdienā. 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): 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, ģimeņu
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): 12.
aug. plkst. 10.00 no rīta kapusvētki Woodlawn kapsētā latviešu
(27.) nodalījumā, 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): 12. aug.
plkst. 10.00 laju vadīts dievk. 19.
aug. plkst. 10.00 dievk. ar dievg.;
pēc dievk. informācijas sapulce.
26. aug. plkst. 11.00 kapusvētki
Glenwood kapos; plkst. 12.00
Montrose kapos. 2. sept. dievk.
nebūs. 9. sept. plkst. 11.00 dievk.
ar dievg.; pēc dievk Pētera
Rabanes referāts. 16. sept. plkst.
11.00 dievk., māc D. Kaņeps. 23.
sept. plkst. 11.00 dievk. Vilmingtonā (1530 Foulk Rd. – Rt. 261)
dievk. ar dievg. plkst. 3.00; pēc
dievk. kafijas galds. 30. sept.
plkst. 11.00 dievk. 7. okt. plkst.
11.00 dievk. ar dievg.; Pļaujas
svētku bazārs. Māc. I. Dzelzgalve.
Informācija: www.latvianluthchurchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.
(1780 Knapp Street NE, Grand
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-3616003): 9. un 23. sept. plkst. 10.00
dievk., pēc dievk. kafija.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut dr.
(122 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI
49996): 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.: 414258-8070): 12. aug. dievk. ar dievg.
19. aug. dievk. angļu val. ar dievg.
19. aug. plkst. 2.00 kapsusvētki
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: 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.: 612722-4622): Par dievkalpojumiem
un citām norisēm draudzē lūdzam
sazināties ar draudzes priekšnieku

Geroldu Lusu, tālr.: 612-333-1785,
e-pasts: vgluss@gmail.com vai
priekšnieka vietnieci Kristīni Konteri, tālr.: 952-412-4591, e-pasts:
kkvk3447@msn.com Informācija: www.mndraudze.org
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: 12. aug. plkst.
10.00 kapusvētki Van Liew kapsētā North Brunswick (neliela lietus gadījumā lūdzam ņemt līdzi
lietussargus, ja stipri līs, pulcēsimies baznīcā plkst.1.30 12 Gates
Ave, East Brunswick). 19. aug. plkst.
9.30 kapusvētki Woodlawn kapsētā
Lakewood (apvienoti ar Toms River kapusvētkiem). 26. aug. plkst.
1.30 dievk. ar dievg. draudzes
baznīcā Īstbransvikā (12 Gates
Ave, East Brunswick). Māc. I.
Pušmucāne Kineiko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 12.
aug. plkst. 10.00 dievk. ar dievg.
Jonkeru bazn. (254 Valentine Lane,
Yonkers, NY 10705), māc. J. Saivars; plkst. 12.00 Katskiļos, māc.
L. Saliņš. 19. aug. plkst. 10.30
dievk. Salas bazn. (4 Riga Lane,
Melville, NY 11747) , māc. L.
Saliņš. 26. aug. plkst. 10.00 dievk.
Jonkeru bazn.māc. J. Saivars.
• 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 jauniešu iesvētes dievk. ar dievg. dr. dievnamā, prāv. L. Zušēvica un māc.
R. Franklins; pēc dievk. kafija.
Dr. sekretāre Vija Āriņa, e-pasts:
vijaarins@yahoo.com

• 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 groziņiem. Draudzes priekšn. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, e-pasts:
kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 –
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125):
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 tīmeklī: 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.: 301251-4151): 12. aug. kapusvētki
Rock Creek kapsētā. 26. aug. dievk.
ar dievg., pēc dievk. augusta jubilāru sveikšana. 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 kapusvētku dievk. Jaunajos kapos,
lietus laikā baznīcā, dievk. vadīs
I. Gorbants; pēc dievk. azaids
baznīcas lejas zālē. Dr. priekšn.
V. Bachmute, tālr. 860-644-3268.

Mūsu mīļā

LIENE SĪLE,
(dzim. KOLBS)

Dzimusi 1923. gada 10. decembrī Rīgā,
mirusi 2012. gada 30. jūlijā Paloalto, Kalifornijā
Bet ja nu tev svešumā jāaiziet
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tad mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu.

Mīlestībā viņu piemin
MĀSĪCU UN BRĀLĒNU ĢIMENES

(Terēze Brence)

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs un brālis

DZINTARS MELNBARDIS
Dzimis 1930. gada 9. martā Madlienā, Latvijā,
miris 2012. gada 9. jūlijā Toronto, Kanadā
Mīļo tētiņ,
Paldies par Tavu mīlestību.
Dusi saldi.
Jo to Tu esi nopelnījis.

Pēc viņa sēro
MEITA: PAMELA
DĒLS: IVARS (UN NICOLE)
BRĀĻI: JĀNIS, DAILIS (UN JUNE)
MAZBĒRNI: AIDAN UN ALEX
BRĀĻA BĒRNI: LINDA, ROBERT, LISA, BRANT, VALERIE

Čellists

INGUS NĀRUNS
Dzimis 1925. gada 29. aprīlī Latvijā,
miris 2012. gada 23. jūlijā Lindenhurst, New York

Pārtrūka stīgas,
Viss kluss...

Sērojot un atceroties
MEITAS INGRIDA UN SILVIJA, DIVI MAZBĒRNI
KATHY ELLIS
DZIDRA ZEBERIŅA
DACE PEPIC
UN NĀRUNU DZIMTA PASAULĒ

LAIKS
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Paldies!
Ļoti skumdināja ziņa, ka uz
Aizsaules dārziem pārcēlies
Uldis Klauss (1929. g. 9. XI –
2012. g. 28. VII), viens no
Amerikas latviešu apvienības
(ALA) bijušajiem priekšsēža
vietniekiem un vicepriekšsēžiem. Taču jāatceras, ka šo
gadugājuma ļaudīm pienākuši
t. s. „iesaucamie gadi”, kā to savulaik atgādināja bij. ALAs ģenerālsekretārs Bruno Albats.
ALAs valdē U. Klauss darbojās no 1984. līdz 1989. gadam,
vispirms bija viens no vicepriekšsēžiem, līdztekus vadot
arī ALAs apgādu, un kopš 1985.
gada arī priekšsēža vietnieks.
Viņa vadības laikā apgāds izdeva K. Skalbes pasaku izlasi un
8. klases lasāmgrāmatu „Ilgu
zeme”, abas 500 eksemplāru
metienā, un nākotnē plānoja
izdot A. Pumpura „Lāčplēsi”, A.
Ivaskas bērnu grāmatu „Iesim
palīgā”, latviešu literātūras izlasi
vidusskolas 1. klasei un B. Bērziņas-Grundmanes „Saules gredzens”. Šīs mācībgrāmatas lieliski papildināja Izglītības nozares materiālus, kādi nepieciešami latviešu svētdienas skolām
ASV.
Uldis Klauss strādājis uzņēmumā General Builders Corp.,
starptautiskajā ķīmijas uzņēmumā Celanese un bankā Bankers Trust. Iegūtā izglītība un
pieredze finanču nozarē lieliski
noderēja, vadot arī ALAs ieguldījumu un finanču komisiju.
Latviešu sabiedrībā Ņujorkā
Uldi bieži varēja sastapt latviešu organizāciju, īpaši Fraternitas Vanenica sarīkojumos.
U. Klausa interese par Latviju
un tās nākotni neaprobežojās
tikai ar financēm. Viņš vienmēr
sekoja notikumu attīstībai okupētajā Latvijā, lai labāk saprastu
pārmaiņas polītikā un citās nozarēs. Pirmajā un līdz šim vie-

nīgajā ALAs ārkārtas kongresā
1988. gada 10. decembrī Vašingtonā, ko sasauca, lai izvērtētu
mainīgo polītisko situāciju okupētajā Latvijā, U. Klauss atgādināja delegātiem, ka debatēs jāievēro trīs pamatprincipi: 1. mērķis – brīva un neatkarīga Latvija, 2. draudi – okupantu darbības sekas, 3. uzdevums – sasniegt mērķi un mazināt draudus.
U. Klauss aizritējušā gadsimta
90 gadu sākumā, līdzīgi bij.
ALAs valdes priekšsēdim Valdim Pavlovskim, atgriezās Latvijā, lai palīdzētu īstenot atgūtās neatkarības mērķus. Viņa
galvenais pienesums bija finanču laukā – Latvijas Bankas
izveidošanā, lata banknošu atjaunošanā, starptautisku financiālu sakaru izveidošanā, Baltijas Bankas darbā u. c. U. Klausu
2002. gadā ievēlēja par Latvijas
Republikas 8. Saiemas deputātu,
kur viņš darbojās Budžeta, Finanču un Pieprasījumu komisijās.
Par izciliem sasniegumiem
Latvijas labā U. Klausu apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni.
ALAs darbu veicot, sadarbība
ar Uldi vienmēr bija laba – mērķtiecīga un draudzīga. Viņa interešu loks bija plašs, arī mūzika,
teātris u. c. mākslas nozares.
Viesojoties Rīgā, šad tad pamājām viens otram, ejot vai
nākot no kāda teātŗa vai koncerta. Pēdējo reizi tikāmies
Nacionālajā operā, sagaidot
2000. gadu. Mazliet paskumja
tikšanās – atcerējāmies aizvadītos gadus un mēģinājām zīlēt
nākotni...
Paldies, Uldi, par labo sadarbību un izcilo pienesumu ALAs
darbam un Latvijai!

Mūžībā aizgājis

VALDONS ELMARS FRICKAUSS
Dzimis 1926. gada 20. novembrī Alūksnē, Latvijā,
miris 2012. gada 1. jūlijā Adelaidē, Austrālijā
Viņu mīļā piemiņā vienmēr paturēs
RADI UN DRAUGI AUSTRĀLIJĀ, LATVIJĀ,
AMERIKĀ UN KANADĀ

Lai tev svešās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...

Mūžībā aizgājusi mūsu

MAIJA IEVA ZARIŅŠ GROSC
Dzimusi 1932. gada 11. maijā Rīgā,
mirusi 2012. gada 11. jūnijā Linkolnā
Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.

Mīlestībā piemin
MĀSA RUTA AR ĢIMENI
MEITAS KIA, KARI UN KRISTI

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā māmiņa un vecmāmiņa

Bij. ALAs ģenerālsekretāre
Anita Tērauda

LIENE SĪLE
Dzimusi 1923. gada 10. decembrī Rīgā,
mirusi 2012. gada 30. jūlijā Palo Alto, Kalifornijā

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

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA ILZE UN DĒLS ANDRIS AR ĢIMENĒM

ALFREDS RAISTERS, PHD
Dzimis Rīgā 1921. gada 30. aprīlī,
miris Losandželosā, Kalifornijā, 2012. gada 24. jūlijā

Mūžībā aizgājis

KĀRLIS GRANTS
Miris 2012. gada 8. jūnijā Portlandē,
Oregonas pavalstī
Viņu mīļā piemiņā paturēs
INĀRA, LAILA UN TIJA VEHVILAINEN

Spoža zvaigzne pārtecēja...

Tie, kas aizejot neaiziet Labs vārds, zemē ieliktā sēkla.
Puķu zirnīšu maigums aiz loga Paliek un dzīvo ar mums.
(Z. Liepa)

Piemin ģimene
LUDMILA, SILVIJA, ĒRIKS UN INESE, DAIRA,
VARIS, ALDIS UN SANDRA, EDUARDS

LAIKS
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2012. gada 11. augusts – 17. augusts

SPORTS
(Turpināts no 1. lpp.)

Londonas Olimpiskajās spēlēs
zaudēja ar 0:2 (12:21, 17:21).
Tādējādi Latvijas duets ierindojās
dalītā devītajā vietā. Samoilovs
pirms četriem gadiem Pekinas
Olimpiadā, spēlējot pārī ar Mārtiņu Pļaviņu, arī ieņēma dalītu
devīto vietu. Sorokinam šī bija
debija olimpiskajās spēlēs.

Samoilovs/Sorokins ar
mainīgām sekmēm

Iepriecina Laura
Ikauniece

Plūdmales volejbolistiem Aleksandram Samoilovam un Ruslanam Sorokinam divas uzvaras
savā grupā vēl nenodrošināja
priekšlaicīgu iekļūšanu astotdaļfinālā. „Patraucēja” poļi, kas
iepriekš ar 2:0 bija pārspējuši
Dienvidafrikas pārstāvjus. Līdz
ar to Latvijas volejbolistiem bija
vajadzīga uzvara spēlē pret amerikāņiem. Zaudējuma gadījumā
trim vienībām būtu pa divām
uzvarām un vienam zaudējumam. Pirmās divas vietas tādā
gadījumā tiktu noteiktas, rēķinot
gūtos un zaudētos punktus
savstarpējās spēlēs.
Īstenojās mums sliktākais scēnārijs. No paša sākuma amerikāņi Džeikobs Gibs/Šons Rozentāls izvirzījās vadībā un iniciātīvu
neatdeva līdz sacensības beigām.
Pirmo setu mūsējie zaudēja bezcerīgi – 10:21. Turpinājumā gāja
labāk, taču atkal zaudējums –
16:21, visā spēlē – 0:2.
Pirmās divas vietas tika noteiktas, rēķinot gūtos un zaudētos
punktus savstarpējās spēlēs.
Pirmo vietu ieņēma ASV sportisti, poļi ierindojās otrā vietā,
bet Samoilovs/Sorokins ieņēma
trešo vietu. Saskaņā ar nolikumu
no katras grupas tālāk tiek divas
labākās vienības, kā arī divas
labākās trešo vietu ieguvējas. Pēc
visu apakšgrupu spēļu pabeigšanas noskaidrojās, ka A grupā
ceturtdien brazīlieši Alisons Ceruti/ Emanuels Rego ar 2:0
(26:24, 21:18) pieveikuši italiešus
Danieli Lupo/ Paolo Nikolai un
izcīnījuši pirmo vietu savā grupā.
Četrās grupās trešo vietu ieguvēji
bija ar vienu uzvaru trīs spēlēs.
Tādējādi Samoilovs/Sorokins,
kuŗi palika trešie savā apakšgrupā ar divām uzvarām, tika nodrošinājuši vietu astotdaļfinālā.
Astotdaļfinālā Samoilovs/Sorokins spēlēja ar šī gada Eiropas
čempioniem Jūliusu Brinku un
Jonasu Rekermanu no Vācijas.
Mūsu volejbolisti tikai spēles otrā
setā spēja izrādīt sīvāku pretestību Eiropas čempioniem un

Laura Ikauniece septiņcīņā
atkārtoja Latvijas rekordu, ierindojoties augstajā devītajā vietā.
Ikauniece summā ieguva 6414
punktus, atkārtojot Aigas Grabustes sasniegto Latvijas rekordu.
100 m barjērskrējienā abas
Latvijas sportistes startēja vienā
skrējienā un blakus skrejceļos.
Skrējienā viņas bija pēdējās divas,
bet kopvērtējumā Aiga Grabuste
bija 26., Ikauniece – 27.vietā.
Grabustes rezultāts bija 13,65
sekundes, Ikaunieces – 13,71
sekunde.
Augstlēkšanā Ikauniece ieņēma devīto, Grabuste – 23. vietu.
Ikaunieces rezultāts bija 1,83
metri, bet Grabustei – 1,77, kas
viņai ir sezonas labākais rezultāts.
Tāllēkšanā, Ikauniece sasniedza rezultātu 6,13m, ieņemot
astoto vietu.

uz devīto vietu.
Pēdējā disciplīnā – 800 m skrējienā Ikauniece sasniedza jaunu
personisko rekordu 2:12.13 minūtes, kas bija devītais labākais
rezultāts starp visām dalībniecēm. Tas viņai deva 934 punktus.
Par olimpisko čempioni ar
jaunu Lielbritanijas rekordu
kļuva Džesika Enisa – 6955 p..
Sākotnēji sudrabs ar 6628 punktiem tika krievietei Tatjanai
Černovai, bet bronzas godalgu
ieguva ukrainiete Ludmila Osipenko (6618 punkti). Tomēr
vēlāk 800 m skrējienā diskvalifikācija tika atcelta vācietei Lilijai
Švarckopfai, līdz ar to viņa ieguva
6649 puntus un sudraba godalgu. Bronza tika Černovai, bet
Osipenko palika bez godalgas.
Lietuvas septiņcīņniece Austra
Skujīte pirms pēdējās disciplīnas
bija otrā, tomēr 800 m skrējienā,
kas nav viņas stiprākā disciplīna,
viņa zaudēja savas pozicijas un
ieņēma piekto vietu ar jaunu personisko rekordu 6599 punkti.
***
Lodes grūšanā Māris Urtāns
kvalifikācijas sacensībās ierindojās 27. vietā un neiekļuva finālā. Lai iekļūtu finālā starp 12
labākajiem, lodi vajadzēja grūst
20,25 m tālu, bet Urtāna rezultāti divos ieskaitītos mēģinājumos bija 18,92
un 19,13 m.
***
Veseŗa mešanā
Igors Sokolovs
kvalifikācijā savā
grupā ieņēma 12.
vietu, kopvērtējumā palika 21.
vietā un neiekļuva
finālā. Viņa rezultāti bija 71,77 un
72,76 m. Kvalifikācijas norma bija
78 m. Sokolovam
sezonas labākais rezultāts ir
78,21 m, personiskais rekords
– 80,14 m.
***
1500 m skrējienā Dmitrijs Jurkevičs savā priekšskrējienā distanci veica 3:40, izcīnot devīto
vietu. Viņš neiekļuva pusfinālā.
Kopvērtējumā Jurkevičam – 25.
vieta.
***
400 m skrējienā Jānis Leitis savā priekšskrējienā ierindojās piektajā vietā (46,41), par pussekundi
atpaliekot no sava personiskā
rekorda, un neiekļuva pusfinālā.
Kopvērtējumā viņam 35. vieta.

Laura augstlēkšanas sektorā

200 m skrējienā Ikauniece finišēja ar rezultātu 24,16 sekunds,
kas viņai ir jauns personiskais
rekords. Savā skrējienā viņa bija
otrā vietā.
Lodes grūšanā Ikauniece labākajā mēģinājumā sasniedza
12,64 m, Grabustes rezultāts bija
13,52 metri. Pēc šīs disciplīnas
Grabuste papēža sāpju dēļ no
sacensībām izstājās.
Savā kroņa disciplīnā šķēpmešanā Ikauniece labākajā mēģinājumā sasniedza rezultātu
51,27 metri, un ieguva 885 punktus, kopvērtējumā pakāpjoties

***
20 km soļošanā Arnis Rumbenieks jau no starta bija
atpalicēju grupā un ar katru
starpfinišu viņa atpalicība palielinājās. Pirmajos starpfinišos
viņš bija 53. un 52. vietā, bet
distances otrā pusē pēc vairāku
sportistu izstāšanās diskvalifikācijas dēļ pakāpās augstāk.
Nobeigumā viņš ierindojās 45.
vietā.
***
3000 m šķēršļu skrējienā
Poļina Jeļizarova sasniedza
personisko rekordu un iekļuva
finālā. Gandrīz visu distanci
Jeļizarova atradās skrējiena
beigu daļā un 15 skrējēju konkurencē finišēja 13. vietā, sasniedzot rezultātu – 9:38,56.
***
Maratona skrējienā Dace Lina ieņēma 98. vietu. Latvijas
sportiste jau ar pirmajiem kilometriem bija starp atpalicējām
un tikai pēdējos kilometros
iekļuva labāko simtniekā. Viņas
rezultāts bija divas stundas un
47:47 minūtes. Viņas personiskais rekords ir divas stundas un
38:11 minūtes.

Neveicās arī otram Latvijas
pārstāvim Jevgeņijam Borodavko. Sešpadsmitdaļfinālā 43.
minūtē viņš ar tīru uzvaru
pārspēja Amerikāņu Samoa
pārstāvi Entoniju Liu. Astotdaļfinālā Borodavko piekāpās
Vācijas džudistam Dmitrijam
Petersenam, kuŗš 15. sekundē
guva punktu ar paņēmienu
yuko.

Peldēšana

Latvijas peldētājs Uvis Kalniņš ar jaunu personisko rekordu finišēja Londonas olimpisko
spēļu 100 m brīvā stila distancē,
tomēr ar to nepietika, lai sasniegtu pusfinālu. Kalniņš distanci veica 49,96 sekundēs, savā
peldējumā ieņemot otro poziciju. Līdz pusfinālam viņam
pietrūka nepilna sekunde, un
sacensības Latvijas sportists
noslēdza 30. vietā.
Gabriela Ņikitina 50 m distances brīvajā stilā priekšsacīkstēs ieņēma 39. vietu, neiekļūstot pusfinālā. Savā peldējumā 18 gadus vecā Ņikitina
finišēja otrajā vietā, uzrādot
laiku 26,26 sekundes un zaudējot vienīgi olimpiskajai čemŠaušana
pionei 100 m brasā Rūtai MeiĀtršaušanā ar pistoli Latvijas lutītei no Lietuvas. Startēja 73
olimpiskās komandas vecākais peldētājas.
dalībnieks Afanasijs Kuzmins
pirmās dienas kvalifikācijas
Dala
sacensībās trijās šaušanas serijās
čempiones
zeltu
kopā savāca 289 no iespējamajiem 300 punktiem – 98 punkPēc lietuviešu peldētājas Rūtus pēc šāvieniem pa astoņu tas Meilutītes sensacionālās
sekunžu mērķiem, 97 punktus uzvaras 100 m brasa peldējumā
pēc šāvieniem pa sešu sekunžu viņai tiek pievērsta milzu
mērķiem un 94 punktus pēc uzmanība. Plašsaziņas līdzekšāvieniem pa četru sekunžu ļos tiek komentēts, ka Rūta
mērķiem. 18 dalībnieku konku- olimpisko zeltu ieguvusi, būrencē viņš izcīnīja 11. vietu.
dama britu skolniece, tāpēc daļa
Otrā dienā Kuzmina sniegums no šī cēlmetalla pienāktos arī
krasi pasliktinājās, viņš izcīnīja Lielbritanijai. Meilutīte mācās
280 punktus (96 +93+91). Ko- Plimutas kolledžā, sacensībās
pējā ieskaitē Kuzmins iekrāja pārstāv britu klubu, viņai ir
569 punktus. Sliktākais rezultāts, britu treneris, tāpēc arī angļi ir
ar kādu varēja iekļūt finālā, bija lepni par viņas sasniegumiem.
583 punkti. Finālā iekļuva sešu Visus nosacījumus Rūtas sporlabāko rezultātu īpašnieki. Kop- tistes karjērai nodrošina Anglivērtējumā Kuzminam 17. vieta. ja, jo Lietuvā nav tādu iespēju
trenēties.
Anglijā, Plimutā, dzīvo Rūtas
Džudo
tēvs, un viņš bija uzskatījis par
No mūsu džudistiem pirmais savu pienākumu atrast labu
uz paklāja izgāja Konstantīns peldēšanas klubu. Meilutīte tur
Ovčiņņikovs (svara katēgorijā ieradās 2010. gadā un drīz vien
līdz 81 kg). Viņš sešpadsmit- uzsāka treniņus. Pagājušā gada
daļfinālā piecu minūšu cīņā nogalē Rūta jau tika nominēta
piekāpās titulētajam brazīlietim par pilsētas labāko jauno sporLeandru Gilheiru, kas pielietoja tisti. Arī kolledžā viņai ir labas
paņēmienu yuko.
sekmes.

Ziemeļamerikas 43. meistarsacensības golfā
nas sacensībām visi tika laipni
200). Vecmeistaru
lūgti paviesoties Jāņa, Sandras,
senioru
klasē:
Svena un Aksela Daukšu mājās.
Tālis
Libants
Abu dienu rezultāti. Vīriešu
(171); Dzintars
meistarklasē: Pauls Reinfelds
Abuls (183), Brons
(146); Rons Rasells (Ron Russell,
Visockis (191).
152); Andris Līzenbergs (153).
S i e v i e š u
Vīriešu A klasē: Andris Runka,
meistarklasē:
Jr. (161); Jānis Daukšs, Jr. (162);
Darlene Putāne
Andris Runka, Sr. (163). Vīriešu
(225). Iepriekšējo
B klasē: Skots Bellands (Scott
gadu visvairāk
Belland) 197);; Andrejs Plāte (213);
uzlabotais
Jānis Dauksts (222). Senioru
rezultāts
–
meistarklasē: George Putāns (183); Ziemeļamerikas 43. golfa meistarsacensību D z i n t a r a m
Stīvens Putāns (Steve Putans, dalībnieki
Abulam.
Foto: Jānis Plāte

Mičigenas Grandrapidu Alpine
golfa laukumā 14. un 15. jūlijā
notika Ziemeļamerikas 43. meistarsacīkstes golfā, tajās piedalījās
39 sportisti. Par Aivara Knubles
piemiņas kausu sacentās Čikāgas
un Grandrapidu vienība, pirmo
vietu ieguva čikāgieši – Ēriks
Kildišs, Andris Līzenbergs, Pauls
Reinfelds un Arnis Tupurītis.
Golfa turnīra pirmās dienas
vakarā sportisti pulcējās Grandrapidu latviešu biedrības telpās.
Maltīti sagādāja Regīna Daukša
un Sandra Daukša. Pēc otrās die-

Sportistus reģistrēja Velga Plāte,
Treisija Pjū (Tracy Pugh) un Lindija Tanne. Rezultātus ar skaitļotāja palīdzību aprēķināja Ēriks
Kildišs un Pēteris Daukšs; sacensību palīgi: Brons Visockis, Regīna Daukša un Sandra Daukša.
Paldies par ziedojumiem Kārlim
Vizulim, Latvian Heritage Federal
Credit Union un ASV Vidējo valstu latviešu sporta pārvaldei.
Ziemeļamerikas 44. meistarsacensības golfā 2013. gadā notiks
13. un 14. jūlijā.
Jānis Daukšs, Jr.

