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Dzied Liepājas aktieri

Priekšplānā no kreisās: Vilis Vītols, Japānas vēstnieks Latvijā Takashi Osanai un dzejniece Māra Zālīte

Rietumkrasta vasaras vidusskolas Kursa 38. gada izlaiduma uzveduma „Jāņi svešumā” dalībnieki. 
Pirmā rindā no kreisās: Laila Birzniece, Helēna Abermane, Ingrīda Birzniece, Tiāna Altmane, Kaija 
Staško, Emīlija Šteinblūma, Ella Lutere, Māra Brainerde, Maija Dindzāne; otrā rindā: Varis Kārkliņš, 
Tāge Holmkvists, Kristaps Birznieks, Andris Abermanis, Markus Staško, Valdis Birznieks, Rikijs 
Teteris (uzvedumā piedalījās arī Jūlijs Pružinskis) (Vairāk lasiet 6. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Kursas vasaras vidusskolas
38. izlaiduma svinības
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Latvijas Televīzijas un Kok ne -
ses fonda rīkotajā topošā Lik  teņ-
dārza atbalsta akcijā “Top Lat-
vijas Likteņdārzs!” sa  ziedoti 28 tūk -
stoši latu. Akcijā savu sniegumu zie -
doja Liepājas teātra aktieŗi un mū -
ziķi Valts Pūce, Raimonds Ozols, 
Aija Andrejeva, Andris Ērglis, 
Nor  munds Kal niņš, Reinis Lapa.

„Kokneses fonds pateicas vi  -
siem, kuŗi ar savu ziedojumu 
atbalstījuši Likteņdārza Skatu te  -
rases tapšanu. Ziedojumu vāk-
šanas akcija norisinājās piekt-
dien, 24. augustā, akcijas tiešrai-
des laikā LTV1 ēterā un LTV.LV, 
kā arī sestdien, 25. augustā, kad 
LTV1 ēterā bija skatāms „Top Lat-
 vijas Likteņdārzs!” atkārto jums. 
Mēs izsakām pateicību mākslinie-
kiem, kuŗi ziedoja savu talantu, 
bez maksas koncertējot akcijā, 
kā arī Latvijas Televīzijai par ini -
ciātīvu un radošu spēju reālizēt 
idejas,” uzsveŗ Kokneses fonda 
valdes loceklis Vilis Vītols. 

Augusta vidū Likteņdārzā sā  ku-
 sies Skatu terases izbūve. Skatu 
terase top pēc Latvijas jauno ar  chi -
tektu Rīgas Techniskās uni  ver si -
tātes Architektūras un pil sēt plā no-
šanas fakultātes absolventu Lau ras 
Lauderes un Didža Jaunzema ideju 
skices, kas 2009. gadā uzvarēja kon-

Top Latvijas Likteņdārzs!
architekta Shunmyo Masuno ie  ce ri. 
Likteņdārza veidotāji izvēlējušies 
atvērto dārza veidošanas procesu 
un vēlmi iesaistīt sabiedrību dār za 
tapšanā nevis, kā ierasts, „pasniegt 

vietas prioritāte, jo tieši tā ir 
mierinājums. Skatu paviljons un 
terase veidota, ievērojot noviet-
nes īpatnības – reljefu, koku izvie-
tojumu, svarīgākos skatu punk-

 kursā. Skatu terases būvniecību 
līdzfinancē Japānas fonds „Com -
memorative Organization for the 
Japan World Exposition (70)”; 
Skatu terases būvniecība tiks pa  -
beigta jau 2012. gada rudenī. 

No jauno architektu Lauras 
Lauderes un Didža Jaunzema 
iecerētās Skatu terases pavēr sies 
plašs skats uz Daugavu un Kok-
neses pilsdrupām. Architekte 
Laura Laudere: “Man ļoti patīk 
doma radīt ko skaistu, lai gan 
liela dārza daļa veltīta smagas un 
negātīvas pieredzes piemiņai. 
Tas, manuprāt, palīdz samieri-
nāties ar pagātni un koncentrēties 
uz šodienu un nākotni. Un tieši 
šī ideja spēcīgi caurstrāvo japāņu 

visu uz paplātes.” Iesaistīšanās 
tap šanas procesā sniedz lielā-
ku piederības un arī atbildības 
sajūtu.”

Lauras Lauderes un Didža Jaun-
zema kopdarbam ir viegla kon-
strukcija, tas maksimāli pie  kļau-
jas vietējam reljefam un ir emo-
cionāli atbrīvo, vislabāk iekļau-
joties projekta autora Shunmyo 
Masuno filozofiskajā koncepcijā. 
“Skatu terase un paviljons novie-
tots piemiņas parka Mierinā-
juma zonā, kas ir pirmā Nākotnes 
daļas zona Likteņdārza parkā. 
Projektā akcentēta latvieša ciešā 
saikne ar dabu, kas ir kā iekšējās 
enerģijas, spēka, miera un har-
monijas avots. Dabai ir ierādīta 

tus. Skatu terasei un ēkai tiek 
veidoti dažādi „atklātības līmeņi”, 
kas rada iespēju to izmantot gan 
dažādos laika apstākļos, gan kat-
ram apmeklētājam izvēlēties sev 

tīkamāko atklātības vai noslēg-
tības līmeni. Galvenā projekta 
architektoniskā ideja ir ēkas ap -
joms, kas, sekojot cilvēku kustībai 
novietnē, no taciņas un soliņa 
pakāpeniski pārtop ēkā,” akcentē 
Skatu terases architekti.

Konkursā, kas beidzās 2009. 
gada nogalē, tika aicināti pieda-
līties RTU Architektūras un pil -
sētplānošanas fakultātes un Lat vi-
jas Mākslas akadēmijas studenti. 
Darbu bija iespējams izstrādāt 
individuāli vai grupā. Pavisam 
konkursā tika iesniegti 24 darbi. 
Konkursa uzdevums bija iz  strā  dāt 
metu skatu terasei un paviljonam 
Daugavas krastā ar nosacījumu, ka 
tam jāiekļaujas apkārtējās vides un 
paredzamā parka izveides kon-
tekstā. Konkursa žūrijas darbus 
vadīja tās priekšsēdis – Kokneses 
fonda padomes priekšsēdētājs Vi   lis 
Vītols. Žūrijā bija pārstāvēti Lat-
vijas architektūras eksperti An  dris 
Kronbergs un Raimonds Saulītis no 
SIA “Projektēšanas birojs ARHIS”, 
LMA asociētā profesore Barbara 
Ābele un RTU APF dekāns aso-
ciētais profesors Uģis Bratuškins 
u.c.

Valda Auziņa, 
Kokneses fonda valdes 

priekšsēdētāja
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

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

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

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

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

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

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

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

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

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

E-pasts: rigaventravel@gmail.com

Ceļosim līdzi Inesei uz
SPĀNIJU

No 4–14 aprīlim

11 dienas – Madride~Toledo~
Sevilla~Cordoba~Granada~Barcelona

Tuvojas pirmā
skolas diena

Ar gladiolām

Dailes teātŗa viesturneja Ziemeļamerikā 2012. gadā
ar Raimonda Staprāna lugu ‘Gūsteknis Pilī’

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 651-644-0886
INDIANAPOLĒ - piektdien, 31. aug., plkst. 18:30
 Latviešu sabiedriskā centra telpās - 1008 W. 64th St. Indianapolis, IN
 Rīko Indianapoles latviešu organizāciju padome- Valdis Dričs 317-564-4673
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.
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Raksta autors Juris Ķeniņš ar dzīvesbiedri Māru šogad Milvokos

Kora "Ogre" diriģents Jānis Zirnis

Ziemeļamerikas dziesmu 
svētku tradicija jau 20 gadus 
ir ielūgt kādu no Latvijas izci-
liem koŗiem tajos piedalīties. 
Līdz ar to vairāki pazīstami 
koŗi ir ciemojušies „šī krasta” 
dziesmu svētkos, starp tiem 
izcilie jauniešu koŗi Balsis un 
Kamēr, kā arī profesionālais 
Latvijas Radio koris. Protams, 
Garīgā koncerta un Kopkoŗa 
koncerta koristi labprāt dala 
skatuvi ar tik spējīgiem dzie-
dātājiem, un, domāju, ka vis-
pārējais koŗa līmenis top daudz 
augstāks. Bet vietējie koristi, 
acīmredzami lielākie koŗa mū -
zikas cienītāji, kopā ar dziesmu 
svētku saimi ar sajūs  mu sagaida 
ikviena viesu koŗa patstāvīgo 
koncertu svētku ietvaros.

Un tā īsi pēc XIII Vispārējo 
latviešu dziesmu svētku ASV 
pirmā kopkoŗa mēģinājuma 6. 
jūlijā lielā koristu saime  atstāja 
ērtās, dzesinātās Milvoku Hyatt 
viesnīcas telpas un devās 100° F 
karstumā uz vēsturisko Pabst 
teātri, lai baudītu jauktā koŗa 
Ogre sniegumu. Der piebilst, 
pirms lasītāji iedomājās, ka 
gan dziedātāji, gan klausītāji 
„ce  pās” Milvoku krāsnī, elegan-
tais teātris, kur Bēthovena un 
Vāg nera statujas nopietni vēro 
māksliniekus no ložām, ir nesen 
atjaunots un aprīkots ar gaisa 
dzesinātājiem. Diemžēl dzesi-
nāšana gan ir kaitīga dziedātāju 
balsīm, bet neviens no klausītāju 
puses nesūdzējās.

Ogres trikotāžas kombināta 
jauktais koris dibināts 1972. ga -
dā ar mērķi – piedalīties dzies-
mu svētku simtgadē Rīgā. Bet 
vēl 40 gadus pēc tā koris ir ļoti 
aktīvs, pieņēmis savas dzimtās 
pilsētas vārdu, un gandrīz visus 
šos gadus strādā  Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
profesora Jāņa Zirņa vadībā. 
(Jānis Zirnis ir jau pazīstams 
Ziemeļamerikas dziesmu svētku 
saimei, jo ar sieviešu kori 

Par koŗa „Ogre” koncertu Milvokos
“Ausma” 2000. gadā viesojās 
Toronto.)

Koris Ogre bija ieradies Mil-
vokos kuplā sastāvā – ar 30 
meitenēm un 16 puišiem, lepni 
savos elegantos sarkani rūtai-
nos tautastērpos, kuŗos koris 
2008. gada Latvijas dziesmu 
svētkos ieguva pirmo vietu tau-
tas tērpu skatē.

pēc viņam tur ir jābūt. Sieva  
(Renée Zellwiger) viņam atbild: 
“You had me at ‘hello’”. Ievadot 
koncertu ar Emīla Dārziņa 
pasakaino “Sapņu tālumā”, ar 
Aspazijas superromantisko tek-
stu, koris jau no pirmās frazes 
bija ieguvis klausītāju mīlestību. 
Un šī mīlestība bija pelnīta – 
koŗa skaistās balsis saliedētas 

nakti”) un veikli un precīzi mai-
not tempus –  kā BMW sporta 
vāģis maina ātrumus Alpos. 
Vienā vārdā: fantastiski! Korim 
dziedot Jāzepa Mediņa “Vasaras 
vakaru” ar aicinājumu “Nāc!”, 
biju gatavs viņiem iet līdzi, vie-
nalga, kur.

Domāju,  vai šī patīkamā pro-
gramma bija veidota, lai izpa-

starp dziesmām uzdodot korim 
nākamās dziesmas toņus.

Ierodoties Pabst teātrī, satiku 
savu bijušo Gaŗezera Vasaras 
vidusskolas dziedāšanas klases 
audzēkni Loriju Vudu, kuŗa bija 
uzstājusies pirmajā svētku va -
karā ar Čikāgas Piecīšiem. Viņai 
blakus sēdēja vīrs, Latvijas virs-
diriģents Ivars Cinkuss (viņš 

Ciemu dienās Latvijā laiku 
iegriezties mūsu redakcijā 
atrada kolēģe no Čikāgas 
Ziņām – Kristīne Sīmane-
Laimiņa.  Laika darbinieki 
vienmēr ar interesi izlasa 
Kristīnes „sleju” Čikāgas 
Ziņās, aizvien to novērtējot 
par dziļu un profesionālu 
sacerējumu. 

Kristīne arī piedalījās 
Latviešu Fonda valdes sēdē 
– jo kopš aizvadītā gada 
oktobra viņa ir šī fonda 
valdes priekšsēde.

Kristīne arī priecājās, ka 
Rīgā atradusi laiku radošam 
darbam – izbrīvējusi stun-
das zīmēšanai. Un apgalvo, 
ka no Latvijas mājup dosies 
garīgi uzlādēta un pacilāta.   

Redakcijas viešņa

Koncerta sākums man atgā-
dināja Holivudas filmu Jerry 
Maguire, kad Toms Krūzs (Tom 
Cruise), atgriežoties mājās pie 
sievas, kuŗu viņš bija atstājis, 
noskaita gaŗu monologu, kā  -

vienotībā, ansamblis perfekts 
un mūzikālā pieeja pārliecinoša 
un nevainojama. Sevišķi ie -
spaidīgas bija koŗa ritmiskās 
spējas, viegli veicot āķīgo 7/8 
taktsmēru (Valta Pūces „Augu kopā ar profesori Airu Birziņu 

veido XXV Latvijas Dziesmu 
svētku noslēguma koncerta 
pro grammu). Bija jauki abus 
atkal sastapt, bet pēc pār  trau-
kuma viņš pazuda. Labi, ka  
koncerta beigās viņš atkal pa -
rādījās, bet šoreiz uz skatuves – 
kā solists Jāzepa Vītola “Zie -
meļblāzmā” (arī daļa no 2013. 
gada noslēguma koncerta re -
pertuāra). Nezināmu iemeslu 
pēc šim koncertam drukātas 
programmas nebija, un maestro 
Zirnis, uzzinājis, ka kollēģis 
Cinkuss būs Milvokos, varēja 
pēdējā brīdi ielikt šo dziesmu 
programmā. Tas notika tik vēlu, 
ka pat Irīna bija spiesta šo 
vienīgo dziesmu dziedāt pēc 
notīm. Šeit nu ir labums, ka 
programmas nav drukātas, un 
kaut kas spontāns drīkst notikt. 
Bravo!

Apsveicu šo lielisko kori un 
profesoru Zirni par sniegumu! 
Nākamajā dienā tūlīt iegādājos 
koŗa 2012. gada CD “Skaista 
mana tēva sēta”, kur ietilpināta 
liela daļa šīs izcilās program-
mas. No sirds iesaku ikvienam 
koŗa mūzikas cienītājam, vai 
viņš piedzīvojis šo eleganto 
koncertu vai ne, disku iegādā-
ties un gadiem ilgi baudīt šo 
mūziku!

Juris Ķeniņš 

tiktu Ziemeļamerikas klausī-
tājiem?  Protams, bija klasika – 
kā Emīla Dārziņa “Sapņu tā -
lumā” un “Lauztās priedes”, 
Emiļa Melngaiļa “Senatne” un 
Jāzepa Vītola “Gaismas pils”, bet 
no gaŗās programmas (11 
skaņdarbi) apmēram puse bija 
no Latvijas 2013. gada dziesmu 
svētku noslēguma koncerta 
programmas, pāris – no Mil-
voku kopkoŗa programmas un 
četras, ko dziedās 2014. gadā 
Hamiltonā. Laikam jau visiem 
latviešiem, vienalga, kur viņi 
atrodas pasaulē, patīk tas pats 
repertuārs. Bijām gandarīti, ka 
dzirdējām arī abas dziesmas no 
Ziemeļamerikas, kuras nā  kam-
gad dziedās Rīgā: Richarda 
Skultes vienkārši skaistā Jāņu 
dziesma “Līgo saule vakarā” un 
Imanta Ramiņa pasakainā “Pūt, 
vējiņi!” apdare.

Protams, koŗa augstais līme-
nis ir lielākoties profesora Zirņa 
nopelns. Bet jāizceļ arī kor-
meistare Irīna Michailovska, 
viņa bija arī soprāna soliste 
piecās dziesmās. Tik vieglu balsi 
esmu reti dzirdējis, bet Meln-
gaiļa “Jāņu vakarā” viņas balss 
pēkšņi mainīja tembru un kļuva 
asa un spēcīga. Brīnījos, kāpēc 
vispār Irīna turēja rokās koŗa 
nošu mapi,  jo visu programmu 
viņa dziedāja no galvas, turklāt 
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Saldējums ir viena no manām 
vājībām. Arī ziemā tas vienmēr 
atrodas manā ledusskapī. Pro-
tams, tikai un vienīgi – Rūjienas. 
Par gaumi taču nestrīdas. Rei-
zēm man patīk baudīt saldējumu 
pirms gulētiešanas. Kādēļ gan lai 
es tā nedarītu?! Katram galu galā 
savi ieradumi...

Rūjiena un saldējums... Ļoti at -
 bilstīgs vārdu savienojums. Vis tā -
lāk ziemeļos esošai Latvijas pil sētai 
saldējums, man šķiet, pat ļoti pie  -
stāv. Rūjienā agrāk nekā citviet 
Latvijā ierodas ziema. Pa  vasaris 
savukārt nedaudz mēdz kavēties. 
Galu galā – tā taču ir Ziemeļ-
vidzemes pilsēta! Un nav nekāds 
brīnums, ka ziemas tur gaŗākas.

Saldējumam Rūjienā ir senas 
tradicijas Kā man stāstīja Rū  jie-
nas saldējuma rūpnīcas valdes 
priekšsēdis Igors Miezis, šogad 
rūpnīcai būšot simt gadu jubile-
ja. Sensenos laikos rūpnīcā ražoti 
dažādi piena produkti. Pagājušā 
gadsimta trīsdesmitajos gados 
rūp nīca sviestu ražojusi pat eks-
portam. Kad rūjenieši sākuši pro -
dukciju papildināt ar saldējumu, 
no Rūjas upes esot ņemts ledus 
un smalcināts. Saldējuma pārde-

„iesēdinātas” starp divām apa  ļām 
vafeļu ripiņām. Izejvie   las saldē ju-
mam, protams, bijušas dabiskas. Un 
tradicijas tiek tur pi nātas. Jau pār  des-
mit gadu rūpnīca gan spe  ciālizē ju-
sies tikai uz sal dē juma ra  žošanu. Par 
to jau liecina arī tās nosaukums. 

ne visas pussimt šķirnes vienko-
pus var ieraudzīt. Taču dažādība 
ir liela. Litra tilpuma kārbās no  -
pērkams šokolādes un banānu 
plombīrs ar marakujas piedevu, 
ar valriekstiem... Un vēl, un vēl. 
Protams, arī tradicionālajās va  -

Rūjienas saldējuma rūpnīcas valdes priekšsēdis Igors Miezis

Šajā ēkā top daudzu iecienītais Rūjienas saldējums

Rūjienas saldējuma daudzveidīgais piedāvājums

Rūjienas saldējums arī Sietlā

Ar dziesmām un dejām izvadām mācību vasaru Gaŗezerā

Foto: Dzidra Tropa

feļu glāzītēs pildīts saldējums ar 
atšķirīgām garšām. Konusveida 
vafelītēs pildīts aveņu, zemeņu, 
dzērveņu un vēl cits saldējums. 
Un kur tad vēl izcilais rupjmaizes 
kārtojums litra tilpuma kārbās! 
Ar rīvmaizi no īstas rupjmaizes 

(Lāču un Liepkalnu). Ievārījums 
saldējumam tiekot iepirkts 
Pūrē. Piens ir Rūjienas, krējums 
gata  vots no pašu reģiona piena. 
Viss ir savs un īsts! Jā, bet ir vēl 
kaut kas īpašs, un, šķiet, tikai 
rūjeniešiem: saldējuma torte! 
Tā var ieprieci nāt vislielākos 
gardēžus. Ļoti, ļoti kārdinoša.

Konkurence Rūjienas saldē  ju-
mu, šķiet, neapdraud. Vismaz 
pagai dām. Jo augu taukus rūje-
nieši neizmanto un arī nākotnē 
to nedomā darīt. Tas ir rūjeniešu 
lielais plūss – tikai un vienīgi 
dabīgas izejvielas.

Veikalos ir plašs un daudz vei-
dīgs arī citu ražotāju gatavots 
sal  dējuma klāsts. Jā, tiek pie dā-
vāts arī saldējums no krējuma 
un piena, arī citviet tiek gatav-
ots tiešām gards saldējums. 
Tikai maza ni   anse –  jāpalūkojas 
uz sastāvu, lai pār liecinātos, cik 
procentu ir krējuma, cik augu 
tauku. Bet tā galu galā ir katra 
ražotāja izvēle – kā viņš savu 
produkciju gatavo, cik un kādu 
izejvielu pieliek. Un, protams, 
arī pircējs izvēlas, kāds sal dē-
jums viņam labāk garšo. Man 
savukārt ar labu garšu vien šķiet 
par maz. Vēlos pirkt tādu pro -
duktu, kuŗā nav augu tauku un 
īsta krējuma ir daudz, daudz. 
Un Rūjienas  sal  dējumā, kā teica 
Igors Miezis (un to var izlasīt 
arī uz iepakojuma), īstais krē -
jums ir 80 procenti. Ir taču 
starpība, vai ne? 

Ir jau arī cilvēki, kam garšo lie-
 sāks saldējums. Un, lai man pie-
dod citi ražotāji, es nebūt nekri-
tizēju viņu saldējumu, ir jau daudz 
citu patiesi garšīgu kārumu.

Rūjienas saldējums šogad ir 
eksportēts arī uz ASV, uz Sietlu. 
Vai nav jauki? Nedaudz ekspor-
tējot arī uz Igauniju un Īriju.

Vai Igoram Miezim pašam 
saldējums garšo? „Protams, pro -
tams! Man tas garšo jau no bēr-
nības.”

Armīda Priedīte
vējam bijuši ratiņi ar diviem to  ve -
ŗiem. Vienā saldējums un otrā, lie -
lākajā, – ledus. Saldējuma pi  ci ņas 

Rūjienas saldējumam, kā pa -
stāstīja Igors Miezis, ir turpat 50 
šķirņu. Veikalu plauktos, pro tams, 

GVV apvienotais koris dzied Latvijas himnu. Kori diriģē Andra 
Fenhane. Pie Latvijas un GVV karogiem 4. klase

Solo koŗa dziesmai “Dvēseles dziesma” dziedātāja 
GVV 3. klases audzēkne Elisa Steele

Dejo GVV 4. klases audzēkņi

Dzied GVV koris
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Līlija Zīverte un Rūdolfs Hofmanis ir seni draugi 

Dr. Līlijai Zīvertei – cienījamai, 
Ņu  jorkas latviešu sabiedrībā pazīs-
 tamai ārstei tuvojas 93. dzimum-
diena. Šajā tveicīgajā vasarā man 
laimējās izbaudīt Līlijas viesmī-
lību, un nebeidzu vien brīnīties par 
viņas mitekļa racionālo vienkār-
šību. Dzīvokļa saimnieces gaumi 
vislabāk raksturo gleznas, viesis-
tabā goda vietā – Ludolfa Liberta 
Rīgas panorāma ar Daugavu 
priekš plānā. To dāvinājusi glez-
no tāja dzīvesbiedre Amanda Li -
berte. Viņu mūža novakarē Līlijas 
māte Milda Zīverte bieži apcie-
moja, sagādājot vienu otru saulai-
nāku mirkli. Skatoties uz šo gleznu, 
saredzu tajā Līlijas mūža gājuma 
būtību: viņa allaž bijusi kā jachta 
ar latvisku nebalināta lina buru, 
kas zina un sasniedz savu mērķi. 
Greznumam un pašreklāmai uz 
šīs burulaivas klāja nav vietas. Uz 
jautājumu, ko atvest no Latvijas, 
daudzajiem paziņām un radiem 
Līlija vienmēr atbild: kādu grā -
matu vai žurnālu un, ja čemodānā 
vieta, dažus riecienus rudzu mai-
zes, lūdzu, vairāk neko...

Līlija dzimusi Maskavā, jo Pir mā 
pasaules kaŗa laikā uz Krieviju 
evakuējās viņas vecāki un citi radi. 
Rīgā vecāki atgriezās, kad meiti-
ņai bija tikai pusgads. Līlija sagla-
bājusi savu pirmo, 1936. gadā iz -
doto Latvijas pasi. 

Rīgā, mācoties Natālijas Drau-
dziņas ģimnazijā, Līlija nolēma ap  -
gūt autovadīšanas prasmi. Apmā-
cība notika ar vecajiem, melnajiem 
fordiem, kuŗiem bija „iedzimta kaite” 
– aizdusa, un, ja auto noslāpa ek -
 sāmena laikā, braucējam lika at -
nākt vēlreiz. Līliju braukt mācīja 
divi – pavecāks balamutis un labi 
audzināts jaunskungs. Vecākais in -
struktors pie gājēju pārejas auro jis: 
„Pasteidzieties, šodien morgā 
ballīte!” Līlija braukšanas pārbau-
dījumu Rīgas ielās godam iztu rēja, 
un jaunais instruktors viņai atnesa 
puķes! Drīz vien pazīstams dakte ris 
jaunietei uzticēja 5000 latu auto 
iegādei un lūdza ar to atbraukt uz 
Vidzemi. Bija vasaras brīvlaiks, ne  -
kas netraucēja šo nodomu īstenot. 
Jauniņā autovadītāja sēdās pie 
ķiršsarkanā angļu firmas auto 
Morris Eight stūres un brauca uz 
Ērgļiem, ka ceļi putēja vien. 

Liels pārsteigums rīdzinieci sa -
gaidīja Ērgļos. Inspekcijā bija iera-
dies Izglītības ministrijas skolu de -
 partamenta vicedirektors Arnolds 
Čuibe. Abas ziņas izplatījās kā 
uguns: ārstam Albertam Meista ram 
ir auto, un no galvaspilsētas iera-
dies skolu pārraugs! Ērglēnieši, 
lepni būdami, nolēmuši augsto 
viesi pa baltajiem lielceļiem izvi-
zināt ar lepniem spēkratiem, taču 
izrādījies, ka auto īpašnieks pats 
braukt vēl nemaz neprot, un par 
šoferi tika aicināta glītā rīdziniece. 
Jauniete pie sevis smējusies: nez vai 
skolu revidentam ir kaut mazākā 
nojauta, ka viņu vizinās ģimna-
ziste. (Šoferīte bija tik jauna, ka, 
tiesības saņemot, viņu pats savām 
acīm gribējis aplūkot Rīgas pre-
fekts, jo tolaik autovadītājas tiesī-
bas Latvijā bija izsniegtas labi ja 
pāris daiļā dzimuma pārstāvēm.) 
Pieredzes šoferītei bija pamaz, auto 
iesti dzis kādā smilšainā dangā, tā 
vien šķitis, ka bez palīdzības to ārā 
neizdabūt. Viņa attapusies ieslēgt 
atpakaļgājienu, tad motoram lie-
lāks spēks. Līlijai joprojām bez-
gala sāp, ka nākamo reizi Arnoldu 
Čuibi ieraudzīja pēc Baigā gada 

Dzimtas sakņu stiprais un skaistais zarojums
Centrālcietumā, kad devās līdzi kai -
miņienei meklēt viņas dēlu un sa  -
kropļoto līķu rindā atpazina no  mo-
 cīto bijušo izglītības darbinieku.

Amerikā visus gaŗos gadus auto 
Līlijai bijis dzīves līdzeklis, pie tā 
stūres viņa apceļojusi visu Eiropu, 
kur apmeklēja operas festivālus, 
brauca uz latviešu Dziesmu svēt-
kiem ASV un Kanadā, arī Ventūrā, 
kad uzņēmīgajai klausītājai jau 
tuvojās 90. mūža gads. 

skandējusi Raiņa vārsmas: „Vienā 
tumšā vakarā sarkanbalta debess 
mirdz...” Līlijai bija lemts būt 
daudzu Z. Lazdas dzejoļu pirma-
jai lasītājai un deklamētājai dzej-
nieces šaurajā istabiņā Ģertrūdes 
ielā un sarīkojumos: „Cildenais 
draudzības gars apspīd mani kā 
stars lietainā vakarā...”

Līlijas grāmatplauktos atrodas 
daudz vērtīgu izdevumu ar auto  gra-
 fiem, un īpaša vieta tajos ir Zina-

grāmatas, mūzika, māksla. Šovasar 
3x3 nometnē Kandavā Manfreds, 
ilggadējs šo latvisko saietu apmek-
lētājs un atbalstītājs, tika sumināts kā 
gados cienījamākais dalībnieks.

Medicīnas studijas Līlija turpi-
nāja Heidelbergas universitātē un 
vēl arī uzņēmās Manheimas lat-
viešu ģimnazijā mācīt latviešu va   -
lodu. Notika nelaime – 1948. gada 
vasarā viņa saslima ar bērnu trieku. 
Gandrīz sešus mēnešus jaunā sie -

nieku pulks izauga, Mildas sirds 
arvien vairāk tiecās atpakaļ pie 
zemes un latviešiem. Atrast vietu 
kopīgai vasarnīcai Katskiļos palī-
dzēja znots Eižens Oskars, viņš 
sievasmāti dziļi cienīja un mīlēja. 
Zemes īpašnieki jaunos apsaim-
niekotājus brīdināja, ka apakšā ir 
klints, bet Milda palika pie sava: 
„Ūdens ir visur!” Un viņai kārtējo 
reizi izrādījās taisnība. Katskiļu va -
sarnīcas dārzā Līlijas māte rosījās 
no agŗa pavasara līdz vēlam rude-
nim. Ņujorkas dzīvoklis viņai un ar 
laiku arī Līlijai bija tikai pārzie-
mošanas vieta, gluži kā gājput nam. 
Tolaik apkaimē dzīvoja diezgan 
daudz latviešu, visi kopā svinēja 
Jāņus, un dziedātās līgodziesmas 
tālu jo tālu skanēja pār Katskiļu 
kalniem, pļavām un mežu galiem.

Jau Latvijā māte mudināja meitu 
apmeklēt vērtīgus koncertus. Laz  -
diņu dzimtā ir vairāki mākslinieki: 
mātes brālis Pēteris Lazdiņš bija 
viens no Nacionālā teātŗa aktie ŗiem, 
bet diemžēl agri mira ar tolaik ne -
dziedināmu kaiti, Līlijas mātes jau -
nākajai māsai Teai ļoti patika teāt-
rinieku bohēma. Aleksandrs Čaks 
viņai veltījis rindas: „Un tad ienāci 
tu, pēkšņa un asa kā caurvējš, kā 
smarža, kas apsmaržo visu...” Teas 
dzīvesbiedrs Arnolds Vilkins bija 
dekorātors, Niklāva Strunkes palīgs 
operā, viņš Līlijai piegādāja brīv bi-
ļetes. Opera Līlijai kļuva par ikdienu 
jau pusaudzes gados, viņai pat lai -
mējies Lieldienu koncerta rītā 
dzirdēt Elfrīdu Pakuli dziedam 
Nakts karalienes āriju. Mētro po-
lītēna operā Līlijai ar dzīvesbied-
ru 50 gadu bija abonements.

Dr. Līlija Zīverte Veterānu slim-
nīcā (Veterans Affairs Hospital) 
Manhatanā bija anestezioloģijas 
nodaļas vadītāja un Ņujorkas uni -
versitātē profesora asistente. Pa -
jautāju, vai mācīt ir vieglāk, nekā 
stāvēt operācijas zālē pašai? Līlijas 
atbilde: „Nebūt ne, uzņemties at -
bildību par citu, it sevišķi jauno 
kollēgu darbu ir daudz grūtāk, 
nekā paveikt to pašai.” 

Veterānu slimnīcā viņas kollēga 
bija dr. Valda Viviāna Kalniņa. 
Draugi turas „buntītēs” – aktrise Anta 
Klints mēdza nopietni jokot. Līlija 
vēl aizvien vai ik pārdienas pa tāl-
runi sazinās ne tikai ar izpalīdzīgo 
Viviānu, bet arī apmainās informā-
cijā ar citiem Ņujorkas latviešiem 
– Benitu Cīruli (medicīnas iestāžu 
administrātori), Laimdotu Sauso 
(izcilu asins donoru bankas spe -
ciālisti), Astrīdu Butneri (sociālo zi -
nātņu un antropoloģijas speciāl isti). 
Tuvumā dzīvo Ārija un Haralds 
Krieviņi. „Buntīte” vairs nespēj sa -
tikties tik bieži kā agrāk, bet cits 
par citu joprojām sirsnīgi domā. 
Līlijai ļoti sāp draudzenes Frīdas 
Grūbes (dzejnieces Martas Neretas) 
aiziešana, tagad vairs palikuši 
dze  joļi un iespēja dalīties atmiņās 
ar Frīdas sirsnīgajiem bērniem. 

Līlija Zīverte piedalījās 1. pa -
saules latviešu ārstu kongresā Rīgā 
un rēgulāri sazinās ar vairākiem 
Latvijas ārstiem. Pie sevis Longai l-
endā viņa uzņēmusi arī dzimtenes 
kultūras zvaigznes: Ģirtu Jakov-
ļevu, Rūdolfu Heimrātu, Māru 
Zemdegu, Ventu Koceŗi, Ingūnu 
Cepīti un daudzus citus. 

Katrai dzimtai ir sava „Liel vār-
des josta”, kuŗā ierakstīti tās dzīves 
principi, Līlijas dzimtā viens no 
goda kanoniem ir: „Ja vien vari, 
palīdzi arī citiem!” 

Anita Mellupe

Līlijas māte Milda Zīverte agri 
kļuva atraitne. Būdama kuplas un 
spēcīgas ģimenes atvase,viņa no -
lēma ne tikai pati bērniem sagā dāt 
maizi un izglītību, bet arī augstāku 
dzīves līmeni. Viņu dzimtā bija ne -
rakstīts likums – grūtā brīdī ne   vie -
nam palīdzību neatteikt. Milda uz 
laiku uzticēja bērnus radiem, ka  mēr 
pati Rīgā atvēra ēdienveikalu. 
Brālīti Manfredu pieskatīja Āgens-
kalna vecmāmiņa, bet piecus ga   dus 
vecāko Līliju aizsūtīja pie krust-
mātes Līlijas Lazdiņas uz Saku. 
Skolotājas dzīvoklis bija pamat-
sko las otrajā stāvā: Ilgi jau meitēns 
viens istabiņā nepalika – klusām 
nolaidās pa stāvajām kāpnēm un 
ieslīdēja vienā vai otrā klases tel pā. 
Skaidrs, ka tādējādi Līlija agri bez 
piepūles iemācījās lasīt, rakstīt, rē -
ķināt. Māte sūtīja meitai uz lau -
kiem sainīšus ar kakao un šoko-
lādi, viņai nebija laika pat atbraukt 
ciemos. Taču mazā par gaŗlaicību 
nevarēja sūdzēties: krustmāte, sa  -
biedriski aktīva būdama, meiteni 
veda līdzi uz sapulcēm un priekš-
lasījumiem. Līlijai saglabājusies fo  -
tografija, kuŗā viņa, sīka knīpa, 
redzama lielā nopietnu ļaužu 
pulkā. Krustmāte nesūdzējās, ka 
audzināšanā pieņemtā meitene met 
ēnu uz viņas personisko dzīvi, jo 
ne viens vien potenciālais pre-
cinieks nodomāja – skuķēns viņai 
droši vien piedzimis meitās. 

Dzīves ceļā Līlijas prātam un 
sirdij bijusi grūta izvēle. Ģim na-
zijas gados uz viņu neizdzēšamu 
iespaidu atstāja dzejniece, latviešu 
valodas skolotāja Zinaīda Lazda. 
Arī skolotāja prata novērtēt ģim-
nazistes dotības. Izlaiduma aktā 
skolotāja savai audzēknei dāvināja 
Frančesko Petrarkas sonetu krāju-
miņu ar ierakstu: „...par smalko 
dzejas izpratni.” Valsts svētkiem 
tuvojoties, Zinaīda Lazda klasē jau-
 tājusi, vai kāda no skolniecēm var 
nodeklamēt patriotisku dzejoli. 
Līlija nekavējoties piecēlusies un 

 īdas Lazdas krājumiem. Atmodas 
sākumā man, grāmatizdevējai, bija 
lemts atkārtoti laist klajā Z. Laz das 
krājumu „Tālais dārzs”. Līlijas bib -
liotēkā nav atrodams šis biblio gra-
fiskais retums: latvieši Atmodas 
gados bija burtiski izslāpuši pēc 
trimdas autoru darbiem, no kuŗiem 
viņus šķīra dzelzs priekškars. 

Zinaīdas Lazdas ietekmē Līlija 
sāka studēt baltu filoloģiju, bet pēc 
diviem gadiem, nespēdama pre-
toties spēcīgākam dzīves aicinā ju-
mam, pārgāja uz Medicīnas fakul-
tāti. Līlija ziedojusi līdzekļus Gais-
mas pils celtniecībai, Rīgas operā 
viņai ir divi krēsli, viņa atbalstījusi 
Operas ģildi, Profesora Ilmāra La -
zovska medicīnas fondu, palīdzē-
jusi segt studiju maksu Līvai Raitai, 
savas krustmātes mazmeitai, kas 
ir rentgenoloģe Jeila universitātes 
slimnīcā, arī materiālo atbalstu vai -
rāku grāmatu izdošanā, tostarp   
kād  reizējās studiju biedrenes va  -
lodnieces Rasmas Grīsles mūža-
darba klajā laišanā.

Grāmatā „Profesora Endzelīna 
atbildes” Rīgas Latviešu biedrības 
valodniecības nodaļas 1942. gada 
18. marta sēdes dalībnieku sarak stā 
līdzās Marijas Saules-Sleines, Kārļa 
Draviņa, Aleksandra Pelēča, Vel tas 
Rūķes, Rūdolfa Hofmaņa, Valeri jas 
Bērziņas vārdam ir arī Līlijas Zī  -
vertes paraksts. Daudzi šie lat vie šu 
valodas entuziasti sadraudzējās uz 
mūžu. Gaŗum gaŗas vēstules Lī -
lijai sūtīja studiju gados iepazītais 
valodnieks un novadpētnieks Val -
demārs Ancītis. Viņa grāmatas 
rēgulāri ceļoja no Saldus uz tālo 
Ņujorku. Savus mākslas darbus viņai 
ar sirsnīgiem veltījumiem dāvā juši 
Rūdolfs Heimrāts un Džemma 
Skulme. Arī Līlijas brālis Man freds 
Zīverts allaž gādīgo māsu apdā vi-
nājis ar paša gleznotiem, nepa ras-
tiem darbiem. Manfreda darba dzī-
 ves lielākā daļa aizritēja Kolum-
bijas universitātes bibliotēkā, bet 
viņa vaļasprieki joprojām ir trīs: 

viete pusparalizēta pavadīja Hei -
del bergas slimnīcā. Neticamā kārtā 
viņa atlaba, lai gan pēckaŗa vie -
nīgās zāles bija zemūdens masā žas. 
Pamazām Līlija atsāka iet uz lekci-
jām, un viņu no trešā stāva stu-
denta istabiņas lejā noveda un dau-
 dzus mēnešus pacietīgi, pie rokas 
turot, pavadīja bijušais skolēns 
Manheimas ģimnazijā Viktors 
Lācis, baidoties, ka draudzene 
viena uz ielas varētu pakrist. 

Heidelbergas universitātes Medi-
cīnas fakultāti 1949. gada pavasarī 
absolvēja trīs latvieši: Cipriāns Ga -
rancis (viņš kļuva par elektroniskā 
mikroskopa ekspertu), Georgs Res -
nēvics un Līlija Zīverte. Cipriāns 
Garancis un Līlija Zīverte tā paša 
gada rudenī ar smagu sirdi iz  ce-
ļoja uz Ameriku, jo cita ceļa nebija.

„Galvojumu iebraukšanai mums 
sagādāja tēva brālēns Kūla. Viņš 
jau gadsimta sākumā bija devies 
pāri okeanam, cerēdams uz ie  ne-
sīgu uzņēmējdarbību. Ņujorkā 
me  diķa praksi sāku Džamaikas 
slimnīcā, pirms tam gan pusgadu 
sakņu lieltirgotavā liku kārbiņās 
tomātus stāstīja Līlija.

Heidelbergā viņa atgriezās aizri-
tējušā gadsimta 80. gados un pie-
 dalījās starptautiskā anesteziolo-
gu kongresā, pārstāvot Ņujorkas 
universitāti. 

Ņujorkā Līlijas māmuļa Milda 
Zīverte dabūja bērnaukles darbu 
Steinveju ģimenē. Mūzikas instru-
mentu firmas īpašnieki enerģisko 
latvieti cienīja, vienmēr ar viņu ie -
pazīstināja savus augstos viesus. 
Mildas vārīto boršču un kāpostu 
pīrāgus īpaši augstu slavējis rēgu-
lārais Steinveju ciemiņš, pianists 
Arturs Rubinšteins. Gardos ēdie-
nus viņa bija iemācījusies gatavot 
Maskavā mātes māsas Kates res-
torānā. Steinveji bieži apmeklējuši 
instrumentu fabrikas visā pasaulē 
un ceļā devušies, bērnus bez rai-
zēm atstājot uzticamās kalpotājas 
aprūpē. Kuplais Steinveju manti-
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Nedēļā no 12. līdz 18. augustam 
Ņujorkas ev. lut. draudzes lauku 
īpašumā Katskiļu kalnos pulcējās 
26 latviešu pensionāri – tā dēvētie 
senči. Viņi apmetās „Atpūtas na -
 mā”, kur ēdamzālē veidojās viņu 
sadraudzība un risinājās nodar bī-
bas un kur no sienas uz viņiem ar 
stingru skatu noraudzījās Otto 
Grun des gleznots saimnieks un 
zirgs. Bet galvenā teikšana pār sen-
 čiem bija ilggadīgai daudzu no  -
metņu vadītājai Ingrīdai Mie mei, 
viņas pozitīvais, ar humoru ie   krā-
sotais vadības stils lika sir majiem no  -
metņotājiem justies ērti un mājīgi.

Dienišķās programmas nozī mī gu 
sastāvdaļu veidoja mācītāja Laŗa 
Saliņa reliģiskās apceres, kuŗās 
viņš, stāstīdams par Vecās derības 
Jāzepu, bieži aizveda klau sītājus 
pa interesantiem blakus celiņiem. 
Pēcpusdienās un vakaros pensio-
nāri skatījās „kultūras ministres” 
Māras Bukas sagādātās filmas: to 
vidū „Vadoni” – mūziklu par Kār   li 
Ulmani; „Danci par trim” – drā-
matisku stāstu par jaunu cilvēku 
likteņiem Kurzemē pirms Vācijas 
kapitulācijas; „On the Way” – fil  mu 
par bēgšanu no Sibirijas; kā arī 
operas „Vilkaču mantiniece” 
pirm izrādi Rīgā 2011. gadā.

Senči daudz dziedāja. Dziedāja 
pēc brokastīm, reliģiskajās ap  ce rēs. 
Dziedāja pēc pusdienām, kad vi   ņus 
uz to sparīgi iešūpoja no bērnu 
nometnes aizlienētā dziedāšanas 
skolotāja Irēne Jasuta. Vakaros arī 
man nācās nosēsties pie klavie rēm, 
lai apmierinātu senču dziedātkāri. 
Varēja manīt, ka viņu balsis ar 
katru dienu kļūst drošākas un 
spēcīgākas. Un kad pēdējā vakarā 
viņus pavadīt ar akordeonu ie   ra-
dās Studentu Jānis, tad reta bija 

SENČI KATSKIĻOS
tāda dziesma, kas jau pa nedēļu 
nebija izdziedāta.

Savu laiku pensionāri veltīja arī 
nopietnai domāšanai. Dzīvas pār -
runas izraisīja nometnes dalīb-

bija saistošs. Senčiem patika arī 
manis gatavotā „prāta rotaļa”, 
kuŗā viņi centās atcerēties senos 
skolas gados mācīto Latvijas vēs-
 turi, kā arī atbildēt uz jautājumiem 

Briģe, Maija Baumane, Laila Gan-
serte, Maija Braunfelde, Māra 
Buka un Ingrīda Mieme. Galds 
allaž bija tik bagātīgs un ēdieni 
tik gardi, ka uz nedēļas beigām 

Latviešu pensionāri – Senču – Katskiļu nometnē šovasar

Skaistā, saulainā 4. augusta 
die  nā Kursas vasaras vidussko-
las audzēkņi, skolotāji, radi un 
draugi pulcējās Rietumkrasta 
latviešu izglītības centra lielajā 
zālē. Kursas vasaras vidusskolas 
38. izlaiduma programmu ieva-
dīja mācītāja Daira Cilne ar īsu 

Kursas vasaras vidusskolas 38. izlaiduma svinības
valdes priekšsēdis un Kursas va   -
dītājs Jānis Rogainis. Piemē ro-
joties šīgada vasaras vidus sko-
las galvenajam tematam par lat-
 viešu ieceļotājiem ASV aizri tē-
jušā gadsimta 50. gados, viņš pa -
stāstīja, kā pats iebraucis Ame-
rikā sešu gadu vecumā, nesdams 

Pēc uzrunas J. Rogainis no -
lasīja ALAs izglītības nozares 
vadītājas Andras Zommeres ap -
sveikumu Kursai. Viņš apsveica 
absolventus Andri Abermani 
no Sietlas un Marku Staško no 
Losandželosas un izsniedza vi -
ņiem skolas beigšanas apliecī-
bas. Skolotāji Ingūna Galviņa 
un Viktors Pūpols-Petzals sko -
lē niem izdalīja liecības. J. Ro   gai-
 nis pateicās visiem Kursas sko -
lotājiem, audzinātājiem un ci -
tiem darbiniekiem; Izglītības 
centra valdes sekretāre Marisa 
Veja-Rogaine viņiem pasniedza 
puķes.

Dziedāšanas skolotāja Maija 
Riekstiņa atkal bija sagatavojusi 
skaistu izlaiduma uzvedumu, 
kuŗā piedalījās Kursas skolēni 
un audzinātāji. Mūzikālā uzve-
dumā skolēni attēloja, kā lat -
viešu bēgļi sanāca kopā svinēt 
Jāņus. Viņi iepazīstināja ar Jāņu 
paražām, ticējumiem, dziesmām 
un dejām. Uzveduma beigās 
audzēkņi dziedāja Brigitas Rit-
manes dziesmu ar Andŗa Rit-
maņa vārdiem ,,Manai tautai” 
un atvadām Čikāgas Piecīšu 
dziesmu ,,Rudens vēji”. 

Pēc izlaiduma programmas 
skolas saime un viesi gāja uz 
karoga laukumu, kur jaunieši 
nolaida karogu, visi kopā no -
dziedāja ,,Daugav’ abas malas” 
un, rokās sadevušies, ,,Pūt’ vē -
jiņi”. Kursas audzēkņi, skolotāji 
un viesi vēl pakavējās kopējās 

pusdienās, pirms katrs devās uz 
savām mājām. Daži dzīvo kriet-
ni tālu no šīs skaistās vietas 

meža vidū. Uz redzēšanos ci -
tugad!

I.V.

Uzveduma beigās Maija Riekstiņa pateicās Ingrīdai Birzniecei un 
visiem, kas piedalījās uzvedumā un uzveduma sagatavošanā, arī 
Andrim Rūtiņam, Ilzei Stāmerei un Edvīnam Circenim

Absolventu deju „Padarēju olu” dejoja absolventi Andris Aber ma-
nis un Markus Staško ar Ingrīdu Birznieci un Helēnu Abermani

Absolventi aizdedzināja sveces nākamā gada Kursas absolventiem 
Helēnai Abermanei un Rikijam Teterim; no kreisās: Helēna 
Abermane, Andris Abermanis, Markus Staško, Rikijs Teteris; 
priekšā Valdis Birznieks

nie ces Veras Siliņas priekšlasījums 
par to, kā vēsturiskā apspiestība 
dažkārt negātīvi ietekmējusi lat-
viešu tautas raksturu. Šīs atziņas 
Vera smēlusies no Ulža Ģērmaņa 
referāta 1970. gados, kuŗā viņš citē, 
gan pašu, gan cittautiešu vēro ju-
mus par latviešiem. Latvietis spēj 
būt izturīgs, izdarīgs un centīgs, 
bet arī materiāli ievirzīts aprēķi-
nātājs. Dažkārt pat pazemīgs pie-
 līdējs.Vai nekad neesam spējuši 
pacelties ideālisma augstumos? Par 
to domas dalījās; tomēr, temats 

par Dziesmu svētkiem, olimpis-
kajām spēlēm, pazīstamām per-
sonām, dzejoļiem un dziesmām. 
Piemēram: „Kuŗa no trim Baltijas 
valstīm 1918. gadā pirmā paslu-
dināja neatkarību?” Vai arī: „Pir-
majos dziesmu svētkos 1873. ga   dā 
kopkorī bija ap 1 000 dziedātāju. 
Apmēram cik bija vīriešu? 300? 
500? 800? Pajautājiet senčiem!

Bet varbūt vistīkamākās sajūtas 
viņu dienaskārtībā izraisīja ēdie-
nreizes. Par tām rūpējās piere-
dzē jusi saimnieču vienība: Janīna 

daži sāka kunkstēt, ka vairs ne  -
spējot aizpogāt pogas. Bez paras-
tajiem latviskās virtuves gardu-
miem, „Vilkaču mantiniecei” par 
godu, pensionāri nobaudīja arī 
īstas laucinieku vakariņas: cūkas 
cepeti, skābus kāpostus, griķus 
un pelēkos zirņus ar speķi.

Kā liecina neliela aptauja ne  dē-
ļas beigās, nometņotājiem īpaši 
patikusi latviskā sabiedrība, sav-
starpējā draudzība un „lutinā ša na” 
no saimnieču puses. Arī varenā 
dziedāšana un filmas. Un, pro tams, 
Katskiļu daba. Miers. Klusums. 
Ko viņi nometņojot atklāja? Va  -

lija Upate atklāja, ka koki izauguši 
lieli. Rita Juzupa – ka, ieejot mežā, 
cilvēks ieiet kā svētnīcā. Nanija 
Pētersone – to, cik ļoti viņa pa   tei-
cīga Dievam, ka joprojām spēj 
brīvi kustēties. Ausma Grīviņa – ka 
mums tik daudz skaistu dziesmu. 
Gunārs Klipsons no Ohaio prie-
cājās par „Atpūtas nama” biblio-
tekā atrastu vēstures grāmatu, 
kuŗā viņš iegrimis brīvajos brīžos. 
Viņa kundze Rasma atklāja, cik 
labi kādu laiku padzīvot bez 
pasaules ziņām. Un Taina Laiviņa 
nonāca pie slēdziena, ka „ikkat-
rai dienai ir savs brīnums un 
katram cilvēkam ir ko teikt.”

Cits jautājums: vai no sava gaŗā 
mūža varat minēt kādu īpaši pa  -
cilājošu brīdi? Operu mīļotājai 
Solveigai Ērmanei tāds brīdis 
radies Vāgnera operu festivālā 
Baireitā, klausoties „Meistar dzie-
doņu” pēdējā cēliena kori, ko viņa 
pati kādreiz dziedājusi jaunībā. 
Vallija Skrodele atceras saulaino 
jūlija rītu 1941. gadā, kad Rīgā ie  -
nāca vācu kaŗaspēks un radio 
pēk  šņi pārraidī „Dievs, svētī Lat-
 viju!”, liecinot, ka beidzies Baigais 
gads. Aina Priedīte atceras pa  ci -
lātību, kas valdīja Rīgā 1990. ga  da 
dziesmu svētku laikā, kad ielās 
drūzmējās tūkstošiem latviešu 
un visur plīvoja Latvijas karogi. 

Tādi bija šie „senči”. Pa dienu 
viņi dažkārt devās gaŗās pastaigās, 
ar vai bez spieķīšiem, bet vakaros 
aizrautīgi spēlēja „bingo” un „zo -
 līti”. Un jutās labi. Grundes glez-
notais saimnieks un viņa zirgs, 
veselu nedēļu viņus vērodams, pa -
 šūpoja galvas un nosprieda: „Kar-
 tupeļu talkai diez vai no  de rēs. 
Bet sirds viņiem pareizā vietā.”

Vilnis Baumanis

svētbrīdi, pateikdamās Dievam 
par labo laiku, skaisto vietu un 
mīļajiem cilvēkiem, kuŗi centās, 
lai šīs trīs nedēļas Kursā ikvie-
nam būtu neaizmirstamas. Kur-
sas audzēkņi nodziedāja Lolitas 
Ritmanes komponēto ,,Jaunas 
sirds lūgšanu” ar teologa, profe-
sora Kārļa Kundziņa vārdiem. 

Uzrunu teica Izglītības centra 

koferīti, ko glabā vēl arvien. 
Kopš tā laika daudz mainījies 
latviešu valodas mācīšanas me -
to dikā, jo lielai daļai latviešu iz -
celsmes jauniešu šai zemē pirmā 
ir angļu valoda. Kursā nākotnes 
uzdevums ir atrast vislabāko 
veidu, kā mācīt latviešu valodu 
jauniešiem, kuŗi runā latviski, un 
arī tiem, kuŗi latviski nerunā. 
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Kocēnu novada sirds – biju-
šais Kokmuižas centrs – no 9. 
līdz 15. jūlijam bija Kocēnu 3x3 
saieta mājvieta, kas pulcēja 293 
latviešus no Latvijas, ASV, Krie-
vijas, Austrālijas, Norvēģijas, 
Ka  nadas. Kocēnu saiets 3x3 
vēsturē paliks ar vislielāko bēr-
nu un jauniešu skaitu. Gandrīz 
puse dalībnieku – veseli 140 – 
bija no dažu mēnešu līdz 18 
gadu vecumam. 

Saietu pirmo reizi vadīt bija 
uzņēmušies Dina un Reinis 
Cepļi kopā ar saviem četriem 
bērniem – Doru (16 gadi), Justu 
(10 gadi), Jāni (5 gadi), Madi 
(1gads). Kocēnu 3x3 saieta tema 
bija „Atāls” –  zāle, kas ataugusi 
pēc pļaušanas.

Latvijas 3x3 padomes priekš-
sēde Inese Krūmiņa saieta avīzes 
pirmajā numurā “Atāls”, uzrunā-
jot nometnes dalībniekus, teica, ka, 
“atskatoties gan uz vēstures noti-
kumiem, gan katrs pats uz savu 
dzīvi, mēs redzam, ka esam ti  -
ku  ši pļauti. Daudz reižu. Un to   mēr 
neesam kļuvuši par angļu mau-
riņu... Varbūt mums pietrūkst 
resnu stumbru un krāšņu ziedu, 
bet mēs izdzīvojam un dzīvojam 
tālāk. Jo mums ir stipras saknes. 
Tās ir iepriekšējās pa   audzes pirms 
mums, kam pieticis spēka iztu-
rēt visu, kas pār viņiem gājis, un 
pieticis mīlestības, lai laistu 
pasaulē mūs. Vai mums pietiek 
spēka? Vai mums pietiek mīles-
tības? Vai mums ir drosmes ma  -
zāk domāt par sa  vām ērtībām un 
vairāk – par bērnu smaidiem 
un laimīgajām acīm? Vai mūsu 
iekšējie resursi ir gana plaši? Pat 
ja ne, mēs esam šeit, 3x3, lai 
mācītos, kā uzlādēt savas latvis-
kās baterijas, kā stiprināt savu 
pārliecību un piederības apzi-
ņu, kā atbalstīt tos, kas mums 
blakus un kā piepildīt mūsu 
atvašu ceļa somas tā, lai tajās 
būtu ne tikai ceļa maize, bet arī 
mūsu svētība un arī tas burvju 
gredzentiņš, kuŗu paberzējot, 
var atgriezties mā   jās. Mūsu visu 
kopīgajās mājās. Vienīgajās.”

Kocēnu saieta dalībniekiem 
bija iespēja apmeklēt vairāk ne -
 kā 30 ievirzes, kuŗās varēja pa  -
pildināt gan teorētiskās zināša-
nas, gan pilnveidot jau esošās 
prasmes vai apgūt jaunas. Ģi  -
meņu semināra vadītājas Līga 
Ruperte un Māra Tupese pulcē-
ja kuplu skaitu dažādu vecumu 
apmeklētāju, kam rūpēja vēlme 
uzlabot savstarpējās attiecības 
un saskarsmi ģimenē, gūt jau-
nus padomus bērnu audzināša-
nā. Latvijas vēstures stāstus fo  -
tografijas centās apzināt vēstur-
nieks Andris Tomašūns kopā ar 
saviem ievirzes dalībniekiem. 
Latvijas dabas gudrības mežā 
un pļavā ievirzes dalībniekiem 
atklāja pieredzējusi mežkope 
Anna Āze. Latviešu godu ēdie-
nus saieta dalībnieki mācījās 
gatavot kopā ar Ievu Kušķi. 
Latviešu sievietes visos laikos ir 
gādājušas par elegantām skais-
tumlietām, tādēļ Anita Balt alk-
sne ierādīja mežģīņu darināšanu 
frivolitē technikā. 3x3 kustības 
aizsācēja Līga Ruperte apgalvoja, 
ka šī nometne viņai paliks atmiņā 
arī puķu dēļ, jo Latvijas vasaras 
ziedu kompozicijas rotāja ne ti -
 kai saieta pagalmu, bet arī Ru  -
benes dievnamu, kur notika 

Kocēnu 3x3 – bērniem bagātākais saiets
dievkalpojums saieta dalībnie-
kiem, un daudzinājumu Zilajā 
kalnā. Tas viss tapa, pateicoties 
floristei Initai Jurgenbergai, vi  ņa 
ar savu entuziasmu aizrāva dau-
 dzus dalībniekus. 

Vairākas ievirzes bija veidotas 
tā, lai tajās varētu darboties 

stāstīts par zirgu dzīvi, rakstu-
ru, dalībnieki mācījās  kopt zir-
gus, jāt un vizināties droškās un 
ratos. Saiets bija bagāts arī ar 
sporta nodarbībām, jo Kocēni 
ir slaveni ar savu florbola ko  -
mandu, futbolisti arī nometnes 
dalībniekiem mācīja to spēlēt. 

Olmanis gadiem ir veidojis un 
vadījis skautu kustību novadā, 
tādēļ viņam bija bagāta piere-
dze, ko mācīt 3x3 bērniem un 
jauniešiem.

Aktieŗi Laila un Jānis Kirmuš-
kas mācīja darināt etnografiskās 
un mūsdienu tradicionālās mas-

dalībnieks varēja izrādīt kādu savu 
talantu dziedāšanā, mūzicēšanā, 
dejošanā, joku stāstīšanā. Šķiet, 
lielākā daļa nometnes dalībnieku, 
daudzi no viņiem pat vairākas 
reizes, kāpa uz skaistās Kocēnu 
kultūras namā skatuves, lai no -
dziedātu kādu latviešu tautas-
dziesmu vai nospēlētu skaņdarbu 
un priecātos par draugu ovāci-
jām un aplausiem.

Daudzinājuma kulminācijā Zi  -
lajā kalnā bija kopējā izjūta, ka 
saietā esam domājuši vienu do   mu 
– dot un ņemt no Dieva, Māras, 
Laimas – debesīm un zemes, ci -
 tam no cita. Sanācām aplī kā bišu 
saime, kur katrs zina, ko darīt, 
lai notiktu iecerētais. Dažkārt 
nevajag vārdus, pietiek ar acu 
skatu, kustību, kopīgu dziesmu.

Šķiet vienīgās asaras, ko saieta 
dalībnieki notrauca, bija pēc brī   vā 
aktieŗa un režisora Kārļa Krū -
miņa izrādes “Domino”, kurā sa -
 ieta dalībnieki izstāstīja un pa  -
rādīja patiesi skaudru stāstu par 
to, kā no Latvijas svešumā dodas 
cilvēki, izjūkot ģimenēm, drau-
dzībām, mīlestībām. Un tomēr 
ir cerība.... Cerība, ka mēs visi 
kādreiz atgriezīsimies mājās... 
Vienīgajās... Kur skan latviešu 
valoda, dziesmas, raiti vijas deju 
soļi, smaržo rupjmaize, zied 
mar  grietiņu pļavas un uz skur-

Iepazīšanās ar zirdziņu

No kreisās Reinis Ceplis, Arnolds Ruperts, Līga Ruperte, Dina Ceple

Baškevicu ģimenes trīs paaudzes uzvelk karogu saieta sākumā

Krūmiņu dzimta Brīvajā mikrofonā

māmiņas kopā ar bērniem, pie-
mēram, Linda Briķe mācīja fil-
cēt putnu un zvēru apaļlellītes, 
Daina Klints – latviskas lellītes. 
Māmiņas varēja mācīties, kā vin -
grot pēc dzemdībām kopā ar 
saviem mazulīšiem. Daudz pie-
kritēju bija tradicionālajām ie -
virzēm – ādas apavu darināša-
nai, pirts mācībai, zāļu sievas 
Līgas Reiteres padomiem, rotkal-
šanai bērniem un pieaugušajiem, 
linu kreklu un pirts cepuŗu 
darināšanai, keramikai, kuŗā 
Daina Zilauce mācīja darināt 
traukus pēc senču padomiem. 
Saieta jaunums bija vīna darīšana 
ievirze, ko vadīja Linards Li  -
berts, viņš radījis recepti vīnam, 

Bangladešā strādājošā Baškevicu 
ģimene bija noorganizējusi nakts 
orientēšanos, kur uzvaras lau-
rus plūca tie, kam bija gudrākas 
galvas uz pleciem, nevis ašākas 
kājas. Tāpat bija tradicionālais 
nakts basketbols, orientēšanās, 
ķermeņa modināšana, lai veselā 
miesā būtu vesels gars. Putnus 
pazīt un viņiem mājas darināt 
mācīja Armands Zeidmanis. 
Ma  ruta Voitkus-Lūkina aicināja 
dalībniekus iedziļināties dievtu-
 rības cilmē, likteņgaitās un sa   turā, 
kā arī runāja par tās kopšanas 
veidiem un izaugsmi. Žurnālists 
Ansis Bogustovs stāstīja par Lat-
  vijas polītiku un katra iespējām 
iesaistīties atbildīgu lēmumu pie -

ko gatavo no bērza sulām. 
Šis saiets bija īpašs ar to, ka 

Kocēnu zirgaudzētavas speciāl-
isti dalībniekus iepazīstināja ar 
latviešu lielāko palīgu daudzu 
gadsimtu gaŗumā – zirgu. Tika 

ņemšanā. Daudziem puikām acis 
mirdzēja gan pirms, gan pēc 
skautu nodarbībām, tajās viņi ie  -
pazina skautu likumus, vērtības, 
mācījās dzīvot dabā. Kocēnu no -
 vada domes priekšsēdētājs Jānis 

kas. Noslēguma pasākumā dau-
dzus aplausus izpelnījās bērnu 
zīmētā animācija filmiņa “Ko  -
cēnu pankūkas”. 

Kocēnu saietā 15. jubileju svi-
nēja “Brīvais mikrofons”, kuŗā katrs 

steņiem stārķi audzē savus bēr-
nus, rādot piemēru mums.

Daiga Kļanska,
Kocēnu 3x3 avīzes „Atāls” 

redaktore
Foto: Andris Tomasuns
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Kamerkoris ,,Dzirksts”, priekšā koŗa diriģente Vizma Maksiņa (labā pusē) un koŗmeistare Helēna 
Gintere

Grandrapidu latviešu biedrība 
26. augustā aicināja savus biedrus 
un labvēļus uz sarīkojumu un 
mal  tīti bez jebkādas dalības mak-
sas. Sarīkojumu atklāja biedrības 
priekšniece Līga Gonzalesa ar īsu 
lūgšanu. Programmu bija sagata-
vojusi sarīkojumu daļas vadītāja 
Rūta Puriņa. Ivars Petrovskis 
nesen atgriezās no ceļojuma pa 
Latviju un dalījās iespaidos. Viņš 
bijis Rīgā, Lestenē, apmeklējis 
savas un mūžībā aizgājušās sievas 
Zaigas dzimtās vietas. I. Petrov-
skis stāstīja, ka Rīga un Latvijas 
lauki ir divas atšķirīgas pasaules. 
Rīga ir sagatavojusies un piemē-
rojusies ārzemju tūristu vasaras 
sezonai Latvijā ar koncertiem un 
izrādēm teātŗos un operā, da   žā-
dās vietās notiek pazīstamu mū -
ziķu koncerti, kur ievērojama pub-
 likas daļa ir ārzemnieki. Vecrīgā 
vairs neredz ubagus. Vienā no 
lielākajām Rīgas viesnīcām līdz 

Grandrapidu latviešu biedrības
draugu un labvēļu pēcpusdiena

Vasara tuvojas beigām, tātad 
drīzumā sāksies rosīgāka sa -
biedriskā dzīve. XIV latviešu 
Dziesmu svētku Kanadā Rīcī-
bas komitejas locekļi Milvokos 
sa   ņēma Dziesmu svētku karogu 
un, nedaudz atvilkuši elpu, ar 
svaigiem spēkiem ķersies pie 
darba, gatavojoties Dziesmu 
svētkiem 2014. gadā.

Saskaņojot svētku priekš dar-
bus ar vietējām iestādēm vai 
meklējot atbalstu, bieži tiek jau-
tāts, ko Rīcības komitejas lo -
cekļi dara, lai iegūtu līdzekļus 
svētku rīkošanai. Nevar tikai 
lūgt atbalstu, pašiem arī kaut 
kas jādara! Atrisinājums radās. 
Kamerkoris „Dzirksts” piedāvāja 
Hamiltonā sarīkot koncertu, 
honorāru ziedojot Dziesmu 
svēt kiem. Rosīgās vietējās lat-
viešu organizācijas bija ar mieru 

Aicinājums uz kabarē vakaru
„Mīla un rozes” Hamiltonā

piedalīties priekšdarbos. Tātad 
tiek izsludināts pirmais lielais 
sarīkojums Hamiltonā rudens 
sezonā.

Svētdien, 23. septembrī notiks 
kamerkoŗa „Dzirksts” sarīko-
jums diriģentes Vizmas Mak-
siņas un koŗmeistares Helēnas 
Ginteres vadībā Dziesmu svētku 
atbalstam – kabarē vakars „Mīla 
un rozes”.

Pulksten četros paredzēta sa  -
draudzības stunda, programma 
sāksies pulksten piecos. Būs arī 
bagātīgs kafijas galds ar mai -
zītēm, pīrāgiem un ūdens kriņ-
ģeļiem, kā arī tortes, kūkas un 
citi gardumi. 

Sarīkojums notiks lietuviešu zā  -
lē Our Lady of Mercy jauniešu 
centrā (48 Dundurn St. N.) Ha -
mil  tonā. Auto varēs atstāt uz ielas 
vai Fortinos veikala lau kumā, pie 

Toronto pensionāru vasaras 
pēdējā saietā 23. augustā ārā vēl 
valdīja svelme, bet Latviešu 
centra telpas bija patīkami vē -
sas. Vasarā saietos dalībnieku 
mazāk, jo daudzi dzīvo savās 
vasarnīcās vai dodas uz Latviju. 
Nebija īpašu programmu, bet 
vienmēr skanēja dziesmas un 
tika stāstīti joki. 

 Jauns inženieris Vilis Karjērs 
(Willis Carrier) 1902. gadā iz  -
gudroja metodi gaisa tempe rā-
tūras un mitruma rēgulēšanai, 
lai grāmatspiestuvē saglabātos 
papīra kvalitāte. Ar laiku gaisa 
vēsinātājus ieviesa arī fabrikās 
citur, jo atklāja, ka tādējādi tiek 
uzlabota darba produktīvitāte. 
Logos ieliekamie vēsinātāji pa  -
rādījās aizvadītā gadsimta 30. 
gados, bet depresijas laikā tikai 
retais tos varēja atļauties. Tie arī 
radīja lielu troksni. Uzlabotus 
un lētākus modeļus varēja 
iegādāties 50. gados, bet tagad 
jaunajās mājās, iestādēs un 
dzīvokļos ir centralizēta gaisa 
vēsināšana. 

Gaiss tomēr nebija vēsināts 
pensionāru izbraukumā uz Sau-
 laines bērnu nometni 16. au  -
gustā. Pārsteidza, ka nometnē 
tik daudz dalībnieku, visvairāk 
jaunākā gadagājuma bērnu. Vi  -
ņi bija labi samācījušies dzies-
mas, galvenokārt no „Čikāgas 
piecīšu” repertuāra. Pēc bērnu 
koncerta pensionārus ieprie ci-
nāja Maria Tornborna (Thorburn) 
un AlbertsVītols, dziedot duetā, 
A. Vītolam spēlējot ģitaru. Jā  -
piemin gardās pusdienas ar 
glāzi vīna piedevām. Kristīnes 
grāmatu galds tukšojās. Saulainē 
mums, nudien, labi klājas!

Lai gan vasaras saietos pro-
grammas nebija paredzētas, to  -
mēr beigās pensionārus gai  dīja 
patīkams pārsteigums: Irisa Pu  -
rene gādāja, ka mūs apciemoja 

Ardievu, vasara,
svelmaini karstā!

pazīstamā vijolniece Rasma 
Lielmane. Viņai līdzi no Latvijas 
bija atbraukusi kādreizējā sko -
lotāja, tagad draudzene, koncert-
meistare Dace Bērzāja. Abas mū -
ziķas apsveicām ar aplausiem.

Irisai Purenei spēlējot klavie-
res, vijolniece atskaņoja Mocarta 
un Paganini kompozijas, pār-
trau kumā pastāstot par Latvijā 
pavadīto vasaru. Viņa bijusi 
mūzikas nometnē Siguldā, 3x3 
nometnē Kandavā un pieda-
lījusies komponista Arnolda 
Šturma 100 gadu piemiņas 
koncertā. Rasma Lielmane pie -
minēja arī Zigurda Miezīša 
piemiņas koncertu, kuŗā rādīta 
filma par choreografa dzīvi un 
darbu, un Baiba Rubesa dalī-
jusies atmiņās. 

Koncerta turpinājumā dzir-
dējām divus Lūcija Garūtas 
skaņdarbus, un vijolniece pie-
bilda, ka komponistes darbi 
iemīļoti Meksikā. Vēl klausī jā-
mies Daces Aperānes „Pastorāli” 
un Emīla Dārziņa „Melancho -
lisko valsi”, bet piedevās mek -
sikāņu komponista Manuela 
Ponses (Ponce) „Estrellita” un 
Jo  hannesa Brāmsa „Čigānu 
deja”.

Jātic vien, ka vasara beidzas, 
jo 25. augustā Sidrabenē notika 
vanadžu gadskārtējais sarīko-
jums „Vasarai aizejot”. Linda 
Maruta spēcīgā balsī dziedāja 
gan skumjas, gan priecīgas 
dziesmas par vasaru. Pusdienas 
bija īsti latviskā gaumē: siļķe ar 
krējumu, desiņas, cūkupupas 
un karstajā dienā slāpju dze -
sēšanai paniņas. Varēja dabūt 
arī pīrāgus un cepumus ar ka -
fiju. Pārdošanā bija pavāru grā-
matas, kuŗas ātri izpirka. Pro-
tams, notika loterija, un lai  mī-
gie vērtīgo mantu ieguvēji aiz-
gāja mājās smaidīdami. 

da

ar  īpašnieku maiņu galvenokārt 
tiek lietota  tikai krievu vai angļu 
valoda. Lestenes leģionāru kapi 
ir ļoti labi sakopti, leģionāru pie-
 miņa tiek godināta. Lauki ko  pu  mā  
tukši, cilvēkiem tur nav darba. Sa -
 nāksmēs redz veco un jaunāko pa  -
audzi, daļa vidējās pa  audzes strā dā 
Rīgā vai ārzemēs. Kaut arī lauki 
tukši, kapusvētkos pulcējas vairāki 
simti cilvēku, kuŗi aizklīduši no 
savām dzim tajām mājām. Viņi 
sabrauc jau piektdienas vakarā, lai 
uzkoptu savas dzimtas kapu ko  -
piņas un satiktu vecos draugus un 
kaimi ņus. Savā dzimtajā novadā un 
draudzē Ivars Petrovskis dzir dēja 
no vietējiem pateicības vārdus par 
palīdzību, ko viņi saņēmuši no 
Amerikas latviešiem aizritējušos 
gados. 

Beidzamā programmas daļa bija 
veltīta smiekliem. Rūta Pu  riņa at  -
gādināja, ka smiešanās atstāj ve   se-
 līgu iespaidu uz cilvēka organismu,  

labsajūtu un aicināja sanāksmes 
dalībniekus pastāstīt kādus jokus, 
lai cilvēki var izsmie ties. Atsaucās 
Vera Visocka, pa   stās tot par vairā-
kiem humorpilniem atgadīju-
miem  plūdmalē un frizētavā.

Programmas beigās Zigfrīds 
Zadvinskis informēja, ka pēdējos 
desmit gados smieklu iespaidu uz 
cilvēka organismu pētī arī Ame-
rikas universitātēs. Pētīju mos at  -
klāts, ka smiešanās ne tikai uzlabo 
krūškurvja elpošanas mus  kula-
tūru, bet arī samazina spriedzes 
hormonus asinscirkulācijā, sti -
mu lē imūnsistēmu, kas cīnās pret 
infekcijām. Viņš pastāstīja trā pī-
gu joku, lai visiem būtu iespēja 
uzlabot savu veselības stāvokli, 
kārtīgi izsmejoties. Tā arī notika, 
atskanēja skaļi hi-hi-hi un ha-
ha-ha.

Maltīti gatavoja biedrības dā -
mas Lidijas Tarbunas vadībā.

Z. Zadvinskis

King un Dundurn ielas krusto-
juma netālu no lietuviešu zāles. 
Dalības maksa pieaugušiem – 
$20, studentiem – $10, līdz 16 
gadu veciem bērniem ieeja brīva. 
Biļetes iepriekš iespējams iegā dā-
ties Hamiltonas latviešu bied-
rības grāmatnīcā (16 Queen. St. N.)

Sarīkojuma atlikums pare-
dzēts programmai svētku laikā 
galvenajā satikšanās vietā, uz 
„Svētku jumta”, ārpus Šeratona 
viesnīcas otrā stāva, kas ir jumts 
iepirkšanās centram. Pro  gram-
mā paredzēti priekšnesumi, 
bērnu nodarbības un citas inte-
resantas izdarības. Turpat varēs 
iebaudīt maltīti, atspirdzinā-
jumus un tikties ar draugiem.

Aicinām atbalstīt Dziesmu 
svētkus un apmeklēt sarīko-
jumu 23. septembrī!

Baiba Bredovska

Precīzējums
Laika  š. g. 4.-8. augusta nu -

mura  18. lpp. ir apraksts par 
tradicionālo katoļu saietu un 
pikniku Gaŗezerā. Tā autors 
raksta, ka pēc dievkalpojuma 
katoļiem un viņu viesiem notika 
pikniks Gaŗezera ciema pa   vil-
jonā. Tāda Gaŗezera ciema nav.

Gaŗezeram blakus atrodas 
ciems „Latvija”, un pikniks no -
tika ciema Latvija paviljonā.

Svarīgi pieminēt, ka ciems 
„Latvija” šogad svin savus 45 
gadu svētkus.

Mirdza Lejiņa

Palīdzēsim
Zielinska ģimenei 
Zielinsku ģimenei ļoti ne  -

pieciešama palīdzība. Stīvens 
Zielinskis slimo ar vēzi, kas 
izplatījies plaušās un citās ķer-
meņa daļās. Dzintra Zielinska 
bija skolotāja Bostonas latviešu 
skolā.  Ģimenē aug divi bērni, 
Harijam ir deviņi gadi, Almai 
četri. Zielinsku ģimene aktīvi 
piedalās Pīlēnu rotaļgrupā, 
katru gadu brauc uz Piesauli 
svinēt Jāņus. Lūdzam palīdzēt 
viņiem šajā grūtajā dzīves 
posmā. 

Vairāk uzzināt par Stīvenu 
un palīdzēt var tīmekļa vietnē: 
http://4stevezielinski.chipin.

com/steve-zielinski
Bostonas latviesu skolas sai-

 me un māc. Jogita Mazūra
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Ārlietu ministri

tiekas Rīgā
23. augustā Latvijā ieradās 

Vācijas ārlietu ministrs Gvido 
Vestervelle, Igaunijas ārlietu 
ministrs Urmass Paets un Lie-
tuvas ārlietu ministrs Audroņus 
Ažubalis. Tikšanās laikā minis-
tri pārrunāja aktuālos jautāju-
mus Eiropas Savienībā, īpaši fi -
nanču un ekonomikas situāciju. 
Ministri nolika ziedus pie Brī-
vības pieminekļa, pieminot Mo  -
lotova-Ribentropa pakta 73. 
gadskārtu.

Baltijas valstu un Vācijas ār  -
lietu ministru polītiskās kon sul-
tācijas notika Latvijas Etno gra-
fiskajā brīvdabas mūzejā. Kon-
sultāciju nobeigumā ministriem 
tika piedāvāta iespēja iepazīties 
ar mūzeja ekspozīciju, kā arī 
noklausīties koncertu Usmas 
baznīcā. Mūzeja darbiniece Lat-
vijas ārlietu ministram Edga  ram 
Rinkēvičam un Vācijas ārlietu 
ministram Gvido Vestervellem 
uzdāvināja grābeklīti, ar kuŗu 
latvieši savulaik atbaidījuši lietu. 

Pēc konsultācijām divpusējās 
vizītes gaitā Vācijas ārlietu mi -
nistrs Vestervelle tikās ar Mi   nis-
tru prezidentu Valdi Dombrovski 
(Vienotība) un ārlietu ministru 
Edgaru Rinkēviču (Reformu par-
tija), lai pārrunātu aktuālā kos 
Latvijas un Vācijas divpusējās 
sadarbības jautājumus.

Šāda formāta Baltijas valstu 
un Vācijas ārlietu ministru sa -
nāk smes ir rēgulāras un notiek 
reizi gadā. Pirmo reizi šāda veida 
tikšanās tika rīkota 1996. gadā 
Leipcigā pēc toreizējā Vācijas 
ārlietu ministra Klausa Kinkela 
iniciātīvas. Konsultācijas katru 
gadu rotācijas kārtībā tiek rīko-
tas citā valstī. Pagājušajā gadā 
konsultācijas notika Vācijā, ie  -
priekšējo reizi Latvijā Baltijas 
valstu un Vācijas ārlietu ministri 
tikās 2008. gadā.

Vācijas
ārlietu ministrs

par ES stiprināšanu
Vācijas ārlietu ministrs Gvido 

Vestervelle intervijā plašsaziņas 
līdzekļiem norādīja, ka ekono-
miskās krizes dotā iespēja jāiz-
manto, lai ciešāk integrētu Ei  -
ropas Savienību (ES). “Mums jā     -
strādā ciešāk, lai pārvarētu šo 
krizi,” uzsvēra polītiķis. Lai gan 
krizes laikā strauji pieaudzis 
eiroskepticisms,  jāstājas pretim 
nacionālisma idejām, dodot 
priekšroku dziļākai integrācijai. 
ES nepieciešama efektīvāk pār-
valdīta Eiropas Komisija, komi-
sijas prezidents būtu jāievēlē 
tiešās vēlēšanās, kā arī ES būtu 
vajadzīga konstitūcija. “Es aici-
nātu neaizmirst, ka ES ir kas 
vairāk nekā atbilde mūsu vēs -
tures tumšākajai nodaļai. ES – tā 
ir mūsu dzīvības apdrošināšana 
globālizācijas apstākļos. Nākamo 
desmit gadu laikā mēs redzēsim, 
vai Eiropa joprojām būs lielvara, 
vai arī mēs zaudēsim savas po -
zicijas,” sacīja Vestervelle.

Vestervelle atzinīgi vērtēja Lat-
vijā veiktās struktūrālās refor-
mas un norādīja, ka ikvienai ES 
dalībvalstij, kuŗa atbilst Mās t-
richtas kritērijiem, vajadzētu 
pievienoties eirozonai.

Atbalsta budžeta 
grozījumus

Saeima ārkārtas sēdē ar 87 
balsīm “par” un vienu “pret” pir-
majā lasījumā konceptuāli at   bal-
stīja šā gada budžeta grozījumus, 
kas paredz prioritārajiem pasā-
kumiem papildus sadalīt 70 mil-
jonus latu. Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis, uzrunājot 
Saeimu, aicināja atbalstīt budže-
ta grozījumus un paturēt prātā 
ne   senās krizes mācības. “Laikā, 
kad, ekonomikai atlabstot un 
nodokļu ieņēmumiem pieau-
got, Valsts kasē parādās papildu 
līdzekļi, aicinu neieslīgt euforijā 
un ne  pa  kļauties “trekno gadu” 
kārdi nā jumam spiest gāzi grī-
dā,” sacīja valdības vadītājs. Fi   s-
kālajai dis  ciplīnai esot jākļūst 
par normālu valsts rīcības mo -
deli, jo nespēja tikt galā ar bu  -
džetu uzreiz at  spo  guļojas valstu 
kreditreitingos un naudas cenā, 
tā ka financiālā sta  bilitāte un 
stingra fiskālā discip līna ir eko-
nomiskās izaugsmes priekš no-
teikums.

Parakstu vākšana
referendumam

 Kustība “Par vienlīdzīgām tie-
 sībām” aicinājusi iedzīvotājus 
pa  rakstīties, lai tiktu ierosināta 
tautas nobalsošana par Latvijas 
pilsonības piešķiršanu visiem 
nepilsoņiem. Akcijas koordi nā-
tors Andrejs Tolmačevs pazi ņo-
jis, ka 20. augustā parakstījušies  
10 250 cilvēku. Pēc viņa apgalvo-
juma, no visiem cilvēkiem, kuŗi 
parakstījušies par šo iniciātīvu, 
aptuveni 10% līdz 15% ir latvieši. 
Ja apstiprinās vismaz 10 000 sa  -
vākto parakstu, turpmākā parak-
stu vākšana jāorganizē  Centrā-
lajai vēlēšanu komisijai. Referen-
duma rīkošanai jāsavāc 10% vē -
lētāju parakstu.

Bumba
ar laika degli

Diskusijā “Otrais pasaules kaŗš 
Eiropas vēsturē” Eiropas Parla-
menta deputāte Inese Vaidere ru -
nāja par vairākiem Latvijai sva -
rīgiem jautājumiem. „Kad no Lat-
vijas territorijas tika izvesta pa  -
domju armija, daudzi palika šeit. 
Šis jautājums nav līdz galam at -
risināts. Tāpēc mums arī bija 
referendums par krievu valodu 
kā otru valsts valodu,  nu jau ir 
arī savākti desmit tūkstoši parak-
stu par referenduma ierosināša-
nu pilsonības jautājumā. Tā ir 
bumba ar laika degli, kas liecina, 
ka neesam tikuši galā ar visām 
Otrā pasaules kaŗa sekām,” sacīja 
eiroparlamentāriete.

Ždanoka priecājas...
Eiropas Parlamenta deputāte 

Tatjana Ždanoka (PCTVL), ko -
men tējot parakstu vākšanu, sa -
cīja, ka partijas Par cilvēka tiesī-
bām vienotā Latvijā (PCTVL) 
savāktie 10 000 parakstu par pil-
sonības piešķiršanu nepilsoņiem 
dod iespēju par šo jautājumu 
runāt Eiropas līmenī. Ždanoka 
gan atgādināja, ka šajā gadījumā 
Eiropas institūcijas nevar Latvijai 
uzlikt par pienākumu atrisināt 
jautājumu ar pilsonības piešķir-
šanu nepilsoņiem, jo tie tomēr ir 
katras valsts iekšējie jautājumi, 
un Eiropas institūcijas var tikai 

sniegt rekomendācijas vai izteikt 
nosodījumu.

“Neviens mums nepalīdzēs, ja 
mēs paši to nedarīsim. Ir savākti 
desmit tūkstoši parakstu, līdz ar 
to šo jautājumu varēsim pacelt 
Eiropas līmenī un, iespējams, 
ra  dīt sava veida spiedienu,” pa  zi-
 ņoja Ždanoka. Viņa un viņas do -
mubiedri joprojām aizstāv ideju, 
ka Eiropas Savienības pilsonība 
būtu jāattiecina uz visiem iedzī-
votājiem, kuŗi dzīvo kādā no 
Eiropas Savienības dalībvalstīm, 
taču pagaidām tam nav gūts 
atbalsts. 

Apdraudēta valsts 
nepārtrauktība

Partijas Vienotība valde iztei-
kusi savu viedokli Pilsonības li -
kuma jautājumā. Parakstu vāk-
šanai nodotie grozījumi Pilso-
nības likumā, kuŗi paredz auto-
matisku Latvijas pilsonības pie -
šķiršanu visiem nepilsoņiem, ap -
draud Latvijas valsts nepār trauk-
tības principu un ir pretrunā ar 
Satversmi. Minētie grozījumi 
tur klāt ir uzskatāmi par acīm 
redzami neizstrādātiem, jo tajos 
ietvertās normas juridiski un 
techniski nav iespējams integrēt 
mūsu valsts tiesību sistēmā, īpaši 
Pilsonības likumā.

Latvijai saistošās starptautisko 
paražu tiesību normas liedz uz  -
spiest personām pilsonību bez 
viņu piekrišanas, norāda Vieno tība, 
atgādinot, ka iztrūkst precīzas in -
formācijas, cik nepilsoņu Latvijā 
ir, kuŗi no viņiem te uzturas pa  -
stāvīgi un kuŗi jau ieguvuši kādas 
ārvalsts pilsonību. Līdz ar to teo-
rētiski iespējama situācija, ka 
Latvijas pase tiktu izsniegta per-
sonām, kuŗas vairs nav nepilsoņi, 
jo jau ir uzņemtas, piemēram, 
Krievijas pilsonībā. Uz pilsonību 
var pretendēt tikai sabiedrībā 
integrētas personas, kas akceptē 
Latvijas – nacionālas un demo-
kra   tiskas valsts pamatvērtības, 
pauž Vienotība. Vai likumpro jekts 
ir pilnīgi izstrādāts, tas jāvērtē 
Centrālajai vēlēšanu komisijai 
(CVK), ja tai tiks iesniegti 10 000 
parakstu. Līdz tautas nobalso ša-
nai nedrīkst nonākt prettiesisks 
likumprojekts.

Vienotība arī atgādina, ka Zaļo 
un Zemnieku un Saskaņas centra 
destruktīvās rīcības dēļ nav stā ju-
šies spēkā pirms pusgada izstrā-
dātie grozījumi referendumu li  -
kumā, kas paredz detalizētāku 
kārtību šādu procesu vērtēšanai, 
iesniedzēju identitātes atklāša-
nu, kā arī aģitācijai paredzēto 
finanču līdzekļu avotu un apjo-
ma kontroli.

Juridiskās
komisijas atbalsts

Saeimas Juridiskā komisija 28. 
augustā atbalstīja Pilsonības li  -
kuma grozījumus otrā lasījumā. 
Par grozījumiem balsoja koalicijas 
deputāti, bet balsojumā tos neat-
 balstīja Saskaņas centra deputāti.

Iecerēts, ka Saeima par Pilso-
nības likuma grozījumu atbalstī-
šanu otrā lasījumā lems 6. sep-
tembŗa sēdē, bet priekšlikumu ie -
sniegšanas termiņš būs 20. sep-
tembris. Likums pēc pieņem ša-
nas Saeimā stāsies spēkā 2013. 
gada 1. janvārī. Komisija iece rē-
jusi rakstīt vēstuli Ministru pre -
zidentam Valdim Dombrovskim 

(Vienotība), lai laikus tiktu iz -
strādāti nepieciešamie Ministru 
kabineta noteikumi.

Likuma grozījumos noteikts, ka 
trimdinieki  saglabās tiesības re -
ģistrēties par Latvijas pilso ņiem. 
Runa būs par tiem trimdiniekiem, 
kuŗi iesniegs apliecinājumu, ka 
laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 
1990. gada 4. maijam ir atstājuši 
Latviju, lai nepaliktu PSRS vai 
Vācijas okupācijas režīma varā, vai 
tikuši deportēti un minēto ie  -
meslu pēc līdz 1990. gada 4. mai -
jam nav atgriezušies Latvijā uz 
pastāvīgu dzīvi. Šiem cilvēkiem, 
reģistrējoties par Latvijas pilso-
ņiem, varēs būt dubultpilsonība.

Pie Latvenergo 
Enerģētikas mūzeja 

Ķegumā 
atklāta UNESCO pazīstamības 

zīme. Tā veltīta Eduarda Krauca 
kollekcijai – fotonegātīvi uz stik-
la pamatnes – „Ķeguma spēksta-
cijas celtniecības gaita 1936.–
1940”. Plāksnes atklāšanā pieda-
lījās UNESCO Latvijas Nacio nā-
lās komisijas ģenerālsekretāre 
Dagnija Baltiņa un akciju sa  -
biedrības Latvenergo valdes 
priekšsēdis Āris Žīgurs.

Vai latviešu
valoda dzīvos?

Tādu jautājunu Latvijas Avīzes 
korespondents intervijā uzdeva 
Maskavas Paidagoģijas univer si-
 tātes profesoram Markam Djač-
kovam. Viņš atbildēja: „Tā dzī  vos, 
par to es nešaubos, taču ar lielām 
grūtībām, kas ir mākslīgi radītas. 
Grūtības rada Lindermana po  -
lītiski provokātīvie izgājieni. Ma -
nuprāt, Latvijas valdībai vaja  dzē-
tu aizliegt un aizslēgt laikrakstu 
Čas par pretvalstisku darbību. 
Tas, ko līdz šim esmu tajā lasījis, 
ir pretvalstisks, citādi to nevaru 
nosaukt. Krievijā analoģiskā si -
tuācijā jau sen par to būtu sacelts 
liels troksnis. 

Īrijā Latvijas
vēstures materiāli

Īriete Anna Breidija visu mūžu 
bija glabājusi savas krustmātes 
Izoldes Pētersones archīvus. Starp 
dokumentiem ir arī Zig frīda 
Annas Meierovica 1918. ga  da 18. 
novembrī rakstīta vēstule ar ai   ci -
nājumu noklausīties zi   ņojumu 
par Latvijas nākotnes izredzēm 
un uzdevumiem 24. novembrī. 
Archīvā skatāma arī Z. A. Mei -
erovica vizītkarte ar personisku 
piezīmi par to, ka Latvijas Re  -
publika proklamēta.

Latvijai svarīgajā datumā – 21. 
augustā Latvijas vēstnieks Īrijā 
Pēteris Kārlis Elferts un avīzes 
Sveiks! redaktore Sandra Bonda-
revska tikās ar  Annas Breidijas 
meitu Diedri Breidiju. Viņa vēst-
niecības rīcībā nodeva vērtīgos 
dokumentus.      

Izoldes Pētersones glabātajā 
archīvā atrodamas arī ziņas par 
Īrijas pīpju fabrikas Peterson of 
Dublin līdzīpašnieku, latvieti 
Kārli Pētersonu un viņa dzimtu. 
Izolde Pētersone 1961. gadā bija 
viena no trim starptautiskās 
kus tības Amnesty International 
nodaļas dibinātājām Īrijā.

Trešie trīnīši
Paula Stradiņa Klīniskajā uni-

versitātes slimnīcā piedzimuši 
šogad jau trešie trīnīši – divas 
meitenītes un puisītis. Mazuļi 
nākuši pasaulē 14. augustā, un 
gan bērniņiem, gan viņu mam-
mai viss ir kārtībā, viņi  izrakstīti 
no slimnīcas un devušies mājās.

Uz Sudrabas
pleciem... tikt Saeimā
Polītisko partiju apvienības 

Saskaņas centrs (SC) Saeimas 
frakcijas priekšsēdis Jānis Urba-
no  vičs intervijā NRA paudis 
savu viedokli par Valsts kontro-
lieres Ingūnas Sudrabas iespē-
jamo ie   saistīšanos Latvijas polī-
tiskajā dzīvē. Pēc Urbanoviča 
domām, uz Sudrabas rēķina ļoti 
daudzi gri  bēs iekļūt Saeimā. “Lai 
Dievs stāv vi   ņai klāt. Kaut nu 
viņai pietiktu prāta būt izvēlīgai, 
jo ļoti daudzi gribēs uz viņas 
pleciem iebraukt Saeimā. Sud-
raba ir ļoti bīstama pašreizējiem 
polītikāņiem. Viņai ir stingra 
stāja, kā godīgai teicam niecei. 
Taču, ja Sudraba paliek kopā ar 
Saskaņas centru, ieguvēji nebūtu 
ne viņa, ne SC, jo nemi tīgi tiks 
atgādināts, ka viņa ir nopirkta, 
ka viņai ir bijušas problēmas ar 
pielaidi valsts noslēpumiem, jo 
viņai esot tuvi kontakti ar bijušo 
Krievijas specdienestu pārstāvi 
utt. Sudraba visu laiku būs spies-
ta taisnoties un pierādīt, cik tālu 
atrodas no SC, viņu visu laiku 
ķircinās, aizvainos un provocēs,” 
sacīja Urbanovičs. 

Berdņikovs protestē...
Bijušās kultūras ministres Sar-

mītes Ēlertes (Vienotība) padom-
nieks integrācijas jautājumos po  -
lītologs Andrejs Berdņikovs ie -
stājies Vladimira Lindermana vei -
dotajā partijā Par dzimto valodu. 
Intervijā laikrakstam Vesti Segod-
nja Berdņikovs izteicies, ka pē   dējā 
laikā Latvijā aktīvizējies “īsts kaŗš 
pret citādu domāšanu”. Tas arī  esot 
kļuvis par iemeslu viņa lēmu mam 
iestāties partijā. “Esmu iekšēji no  -
briedis spert simbolisku soli, lai 
uz savas ādas pārbaudītu polī-
tiskā režīma demokratiskumu 
Latvijā. Lai gan apzinos riskus 
gan man, gan manai ģimenei, es 
publiski paziņoju par savu lē   mu mu 
iestāties partijā Par dzimto valodu,  
un tā zināmā mērā ir protesta ak -
cija,” norāda Berdņikovs. “Tieši 
šī partija pašlaik tiek pakļauta 
vistiešākajām represijām tās po  -
lītisko motīvu dēļ.”

Nojaukt Uzvaras 
pieminekli...

Tā dēvētais Uzvaras pieminek-
lis Rīgā ir simbols, kas nav saistīts 
ar apbedījumiem, bet ir ieman-
tojis lielu polītisko svaru, – inter-
vijā Neatkarīgajai Rīta Avīzei saka 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
(Vienotība). Kaut arī morāli šis pie -
mineklis būtu pelnījis no   jauk-
šanu, tomēr šādām darbībām 
būtu ļoti daudz bīstamu seku. 
Pabrika ieskatā 9. maija svinības 
tādā veidā, kā tās notiek Rīgā un 
Latvijā, aizskaŗ lielu daļu Latvijas 
iedzīvotāju. Šā sarīkojuma 
organizētāju galvenais  mērķis ir 
nevis pieminēt Otrā pasaules 
kaŗa upuŗus, bet gan turēt mūs 
ģeopolītiskajā telpā, kas beidza 
eksistēt pirms 20 gadiem.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Pagājušā nedēļā 
visnotaļ aizmirstā 
partija Par cilvēka 
tiesībām vienotā 
Latvijā (PCTVL) 
atkal sevi atgā-

dināja ar paziņojumu, ka esot 
savākti tie 10 tūkstoši parakstu, 
kas ir nepieciešami, lai uzsāktu 
referenduma (tautas nobal-
sošanas) procesu, šoreiz ar 
domu, ka visiem Latvijas ne -
pilsoņiem būtu piešķiŗama 
pilsonība. Lasītāji, iespējams, 
zina - ja aktīvisti ir savākuši 
nepieciešamos desmit tūkstošus 
parakstu, seko vēl viens parak-
stu vākšanas posms, bet šai reizē 
to financē nevis aktīvisti, bet gan 
valsts. Ja izdodas savākt aptuveni 
150 tūkstošus parakstu par 
attiecīgo jautājumu, tad tas 
vispirms tiek iesniegts Saeimā, 
un, ja Saeima to noraida, seko 
referendums. Tāpat lasītāji droši 
vien atceras, ka šogad jau reiz 
bija tā paša polītikas spārna 
inspirēts referendums,bet toreiz 
jautājums bija par to, ka krievu 
valodai Latvijā būtu jāpiešķiŗ 
valsts valodas statuss. 
Referendums izgāzās, jo trūka 
kvoruma, bet liels vairākums 
Latvijas pilsoņu balsoja pret.

Šoreiz, iespējams, situācija būs 
mazliet citāda. Valodas referen-
duma idejai pieslēdzās Saeimā 
pārstāvētā Saskaņas centra (SC) 
partiju apvienība, un Rīgas 
pilsētas galva Nils Ušakovs 
paziņoja, ka viņš referendumu 
atbalsta. Polītikas novērotāji 
visnotaļ vienbalsīgi piekrita 
domai, ka līdz ar to SC ir novil-
cis treknu svītru zem iespējas 
vismaz šajā Saeimas sasaukumā 
tikt iekļautam valdības koalicijā. 
Apvienībai ir ļoti daudz dažādu 
vēlmju un ideju, tāpēc, 

Rietumos pat 
i n t e l e k t u ā ļ u 
aprindās maz 
kāds zina, kas bija 
Michails Bachtins 
(1895 - 1975). Bet 
brīdī, kad pasaulē 
veselu vētru sacēla 

tie trīs draiskulīgie skuķi no gru-
pas Pussy Riot - droši latviskojot, 
piedodiet, Dumpīgās P*****, 
konteksta izpratnei bez Bachtina 
nevar iztikt. 

1929. gadā viņam piesprieda 
piecus gadus izsūtījuma Kus-
tanajā - skumjajā kazachu stepē. 
Bachtins sirga ar smagu osteo-
mielītu, un 1938. gadā viņam 
amputēja kāju. Invaliditāte un 
daudzo viņa talanta apbrīnotāju 
pūles paglāba viņu no skarbākām 
represijām, bet jāuzsveŗ, ka viņa 
kultūrvēsturiskā teorija bija 
pilnīgā pretrunā ar t.s. soc-
reālismu un “marksistisko” 
aistētiku. Šis Orlā dzi mušais 
autodidakts, kuŗš sakās esam 
studējis divās universitātēs, bet 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Karnevālisks protests - vietā un nevietā

nevienu nav beidzis, ieviesa 
jaunu terminu – karnevālizācija: 
pamatā ir “universālā tautas 
smieklu kultūra”. Viņš smēlās 
iedvesmu no Fransuā Rablē 
(Rabelais), norādīja uz comme-
dia del’arte lomu Eiropas kultūrā 
un, gluži kā paredzēdams 
mūsdienu kaislības, uzsvēra, cik 
aizrāvīgs un iedarbīgs var būt 
karne vāliskais protests, ko pauž 
jaut rībā un nerātnībā, kad 
ļaunums tiek šaustīts “caur” 
smiekliem, pārgalvīgi, draiskulīgi 
un pietiekami skaļi.

Grupa Vojna (Kaŗš) Pēterpilī 
sāka “provocēt stulbos drošīb-
niekus”, iepretim FSB (bij. KGB) 
stāba ēkai uz paceļamā tilta naktī 
ar gaismas stariem projicējot 
milzīgu vīrieša dzimumorgana 
attēlu. Šī grupa palīdzēja izvei-
doties kopai Pussy Riot. 

Pēc pagājušās ziemas masvei-
da protestiem, kas tomēr arī 
neaizkavēja Putina trešo 
inaugurāciju, šīs trīs nerātnās 
precētās jaunās sievietes tad nu 

sarīkoja zibenīgu performance 
(40 sekundes) Kristus Pestītāja 
katedrāles altāŗa priekšā. Spilg-
tos jokdaŗu tērpos, “balaklava” 
kapucēm slēpjot seju, viņas 
lūdza Dievmāti “padzīt” Putinu.

Atbalss bija dārdoša, sprie-
dums bargs: pievilcīgajai tumš-
matei Nadeždai Tolokon niko-
vai, Marijai Alechinai un Jeka-
terinai Samucevičai būs divi gadi 
jāpa vada t. s. vispārējā režīma 
ko  lonijā kopā ar rūdītām kri-
mināl noziedzniecēm. 

Viņas apsūdzētas “huliganis-
mā uz reliģiskā naida pamata”. 
Pavisam aplams formulējums: 
naids tika vērsts ne jau pret 
reliģiju, bet pret Putinu, kam 
autoritāro varu stiprināt palīdz 
Krievijas pareizticīgās Baznīcas 
patriarchs Kirills (Gundjajevs), 
kuŗš savulaik faktiski atradās 
KGB dienestā, gluži kā – pilnīgi 
oficiāli – Krievijas Federācijas 
prezidents...

Sievišķīgās trijotnes aizstāvji 
pamatoti norādīja, ka saskaņā ar 

Krievijas Federācijas konstitū-
ciju Baznīca ir atdalīta no valsts 
un ka tāds pārkāpums kā “Dieva 
zaimošana” nav paredzēts mūs-
dienu Krievijas krimināl ko-
deksā.

Trijotnes atbalstītāji atgādina, 
ka patiesi civīlizētā valstī tai 
“pienāktos” vienīgi naudas sods 
un brīdinājums par sabiedriskās 
kārtības traucēšanu. 

Šo “trejmeitiņu” karnevāliskais 
protests pelna pat apbrīnu, 
raugoties no izglītotu, eiropiski 
orientētu cilvēku skatpunkta. 
Rietumvalstīs tādu nav mazums, 
bet Krievijas plašumos, pareizāk 
– dzīlēs, trulo “padomju cilvēku” 
masa kļuvusi par tumsonīgu 
mizantropu pūli, kuŗš “nesaprot 
jokus” un kuŗa ieskatā viss 
ļaunums nāk no Rietumiem, 
ieskaitot visādus “pankus” u.
tml. 

Pussy Riot akcija modinājusi šī 
pūļa zvēriskos instinktus. Tāpēc 
varbūt gan jāsecina, ka pasākums 
bijis nevietā.

Trijotnes dedzīgās aizstāves 
savās solidāritātes izpausmēs 
nonākušas līdz absurdam: 
Ukrainas galvaspilsētas Kijevas 
centrā sievietes no daudzinātās 
grupas FEMEN, kuŗas mēdz 
demonstrēt ar kailām krūtīm, 
nozāģējušas lielo krustu, kas 
uzsliets, godinot boļševistiskā 
terrora upuŗu piemiņu. Tā ir 
vairāk nekā dumjība.

Nobeigumā dažas reminis-
cences: 15. gadsimtā tās trīs 
meitenes tiktu saskaņā ar 
inkvizīcijas spriedumu sade-
dzinātas uz sārta, saskaņā ar 
Veco Derību tās nomētātu ar 
akmeņiem... un mūsdienās, ja 
uzvedums notiktu mošejas 
priekšā, tās tiktu saraustītas 
gabalos – vārda vistiešākajā 
nozīmē.

Karnevālisks protests ir jauka 
lieta, bet te jābūt ļoti, ļoti 
uzmanīgiem – jebkuŗā aspektā.

Franks Gordons

Balsosim! Bet vai ļaus?
visticamāk, šoreiz neatkārtosies 
iepriekšējais process, kad SC 
ļaudis publiski paziņoja savu 
atbalstu referenduma pieteiku-
mam. Tas nu būtu par traku, it 
īpaši paturot prātā faktu, ka 
mūsdienās nepilsoņi lielākoties 
ir ļaudis, kuŗi aiz slinkuma vai 
skaidras negribēšanas neizdara 
to, kas ir nepieciešams, lai iegūtu 
pilsoņa pasi. Nav runa par to, kā 
dažkārt apgalvo Krievija un tās 
atbalstītāji mūsu valstī, ka valsts 
diskriminē cilvēkus, turklāt 
konkrēti nepieņemamā veidā.

Nav ne mazāko šaubu, - ja arī 
izdosies savākt nepieciešamo 
skaitu parakstu, referendums 
par nepilsoņu tiesībām cietīs to 
pašu neveiksmi, ko cieta 
iepriekšējais referendums par 
valodu. Arī šoreiz, visticamāk, 
nesavāktos Satversmē pare-
dzētais kvorums, bet, pat ja 
piedalītos pietiekami liels skaits 
pilsoņu, vairākums noteikti atkal 
balsotu pret. Runa tomēr ir par 
valsts un sabiedrības pamatiem, 
un, ja cilvēkiem nepietiek tik 
daudz vēlmes valsts atbalstīšanai, 
lai nokārtotu naturālizācijas 
eksāmenu, nav neviena iemesla, 
kāpēc viņiem pilsonība būtu 
jādod tāpat vien.

Taču ar referendumu ir sais tīti 
daži jautājumi. Te pirmām kār-
tām pilnīgi noteikti būs darbs 
Latvijas Drošības policijai un 
Satversmes aizsardzības biro-
jam, lai pārliecinātos, ka referen-
duma atbalstītāji nesaņem 
aizliegtu naudu no ārzemēm. 
Zināms, ka par desmit tūkstošu 
parakstu savākšanu priecājās 
pašas Latvijas krievvalodīgie 
plašsaziņas līdzekļi, un tas nav 
pārsteigums, bet par parakstu 
vākšanu tādā “vajag visiem 
parakstīties” toņkārtā vēstīts arī 

Krievijas plašsaziņas līdzekļos. 
Protams, nevienam plašsaziņas 
līdzeklim  nav aizliegts ziņot par 
visu, kas šķiet interesants, nedz 
arī komentēt notikumus, bet, ja 
no Krievijas šajā procesā nācis 
arī financējums, tad tas nu ir 
konkrēts likuma pārkāpums un 
likuma sargiem uz to attiecīgi 
jāreaģē.

Lielāks jautājums tomēr ir par 
pašu referendumu nākotni mūsu 
valstī. Referendums par valodu 
lika sarosīties Saeimas koalicijas 
partijām, un tām radās doma, ka 
varbūt vajadzētu mainīt referen-
duma rīkošanas kārtību un 
pašiem jautājuma pieteicējiem 
likt, lai savāc lielāku skaitu 
parakstu, iespējams, – pat visus 
tos 150 tūkstošus, kuŗu savāk-
šanai patlaban financējumu 
piešķiŗ valsts. Lai šo domu 
saldinātu, deputāti paredzēja arī 
iespēju izmantot elektronisko 
parakstu, taču Valsts prezidents 
Andris Bērziņš apstiprināto 
likumu divreiz atsvieda atpakaļ, 
- pirmoreiz, lai liktu deputātiem 
atbildēt uz likumā neatbildētiem 
jautājumiem, un otrreiz tāpēc, 
ka to pieprasīja pietiekami liels 
skaits Saeimas opozicijas de -
putātu. Vispār opozicijai Saeimā 
ir iespēja forsēt referendumu, 
taču opozicijas deputāti ir 
atzinuši, ka rīkot “referendumu 
par referendumiem” nav viņu 
mērķis, un patlaban jautājums 
atkal „marinējas” Saeimas 
komisijās. Paredzēts, ka par to 
deputāti atkārtoti spriedīs 
septembŗa otrā pusē.

Manuprāt, te ir runga ar di -
viem galiem. Saeimā šis likum-
projekts tika izstrādāts vismaz 
daļēji tāpēc, ka referendums par 
valsts valodu koalicijas partijām 
nepatika. Ir jau tiesa, ka parak-

stu vākšana un referenduma 
rīkošana valstij maksā vairāk 
nekā divus miljonus latu, tāpēc 
ir iemesls jautāt, vai tiešām 
ekonomisku grūtību laikā ir 
pamats ļaut tautas nobalsošanu 
rīkot katru reizi, kad kādam 
izdodas savākt 10 tūkstošus 
parakstu. Taču vai šāds likum-
projekts tiktu pieņemts, ja  refe-
rendums būtu bijis par latvie-
šiem tīkamu jautājumu? Diez vai.

Un tomēr vēl ir jautājums par 
demokratijas pakāpi. Otrā kārtā 
vāktajiem parakstiem jābūt 
notāriāli apstiprinātiem, un šis 
apstiprinājums maksā naudu - 
nelielu  naudiņu, un tomēr, ja tā 
jāmaksā 150 tūkstošus reižu, 
krietna summa sanāk gan. Tas 
gandrīz automatiski nozīmētu, 
ka referendumu ierosināšana ir 
pa makam tikai ļoti turīgiem 
ļaudīm, un tas nu nebūtu īsti 
demokratisks process. Jā, vācot 
parakstus elektroniski, šis jau-
tājums tiktu atrisināts, jo doma 
būtu, ka cilvēki parakstam 
autorizējas ar pierādītu infor-
māciju (piemēram, sistēmai 
pieslēdzoties „caur” kādu no 
valsts interneta (tīmekļa) ban-
kām, kuŗas, protams, pieprasa 
ļoti konkrētu autorizāciju, pirms 
kaut kas vispār var notikt). Taču, 
pirmkārt, ne jau visiem Latvijas 
iedzīvotājiem ir interneta ban-
kas konts vai pats internets (dati 
rāda, ka internetu mūsdienās 
izmanto aptuveni 70 procenti 
valsts iedzīvotāju, un kas tad 
notiku ar atlikušajiem 30 pro-
centiem?). Otrkārt, ar procesu 
elektronizāciju mūsu valsts 
tomēr stipri klibo. Kaut vai tas 
pats citur pasaulē plaši pa  zīs-
tamais elektroniskais pa  raksts 
Latvijā joprojām ir pavisam 
bērna autiņos, un patlaban pie -

ejamo elektronisko identifi-
kācijas karti ir izņēmuši tikai 
saujiņa valsts iedzīvotāju, lie-
lākoties tāpēc, ka tā nav obligāta. 
Elektroniska parakstu vākšana 
lielā mērā ir analogs elektro-
niskām vēlēšanām, un arī tā ir 
joma, par kuŗu Latvijā vēl tikai 
notiek pārrunas, nekas konkrēts 
pagaidām nav izdarīts. Jautāju-
mu tāpēc par elektronisku pa  -
rakstu vākšanas sistēmu būtu 
krietni daudz.

Pasaulē ar referendumiem ir 
bijusi dažāda pieredze. Spilgts 
piemērs ir Kalifornijas pavalsts 
Amerikā, kur referendumi 
notiek itin bieži un reizēm tie ir 
par jautājumu, kas krietni 
ietekmē pavalsts budžetu 
(košākais piemērs bija 1978. 
gadā apstiprinātais referendums, 
kuŗā bija noteikts, ka nekustamā 
īpašuma nodoklis nedrīkst būt 
lielāks par vienu procentu no 
attiecīgā īpašuma vērtības, un 
tas pamatīgi sagrāva budžeta 
ienākumus pašvaldību līmenī). 
Taču kopumā demokratiskā 
valstī ir pamats ļaut pilsoņiem 
spriest par būtiskiem jautā-
jumiem. Latvijas Satversmē ir 
noteiktas jomas, kuŗās referen-
dumu nedrīkst rīkot, piemēram, 
par valsts budžetu. Taču ar refe-
renduma palīdzību Latvijas 
pilsoņi apstiprināja valsts iestā-
šanos Eiropas Savienībā – un tas 
bija labs un pareizs lēmums, - kā 
arī aizliedza elektrības piegā-
dātāja Latvenergo privātizāciju, 
un tas  nebija vienprātīgi vērtē-
jams spriedums. Citādi referen-
dumi mūsu valstī ir cietuši 
ne veiksmi, bet tāpēc krietni 
sašaurināt pilsoņu iespējas tos 
rīkot? Diez vai tas būtu pats 
demokratiskākais process.

Kārlis Streips
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Ar komponisti Daci Aperāni 
tiekamies āra kafejnīcā pie Ope-
ras nama Rīgā pēc iepriekšējā 
vakarā izskanējušā Džona Kei-
dža simtgadei veltītā koncerta,  
ar ko beidzās X Starptautisko lat-
 viešu jauno mūziķu meistar - 
 kur su „Jaunas dimensijas mū -
zikā” programma.

Kā tu redzi meistarklašu 
virzību? Kādēļ tu dari šo apbrī-
nojamo darbu? Tevis organi-
zētajām mūziķu nometnēm 
visus šos 18 gadus ir zelta rau-
dze – gan apjoma, gan kursu 
kva litātes ziņā.

Paldies par labiem vārdiem. 
Misija ir piedāvāt un sniegt ra -
došu vidi jauniem, topošiem 
mūziķiem, kas vēlas kļūt par 
profesionāļiem. Lai viņi var ie -
pazīties cits ar citu, mācīties cits 
no cita, izprast cits citu, atska-
ņojot latviešu mūziku, vai mā -
cīties pie izciliem paidagogiem 
un veselu nedēļu netraucēti 
dzīvot mūzikas pasaulē. Tas, ka 
viņi un paidagogi ir kopā šajā 
mūzikas pasaulē, - tas  rada īpa-
šu enerģiju.  Un, vai nometnes 
no  tiek Jaungulbenē, Ogrē vai 
Siguldā, – noskaņa ir tieši tāda 
pati, tikai tā vibrē katru reizi 
citādi. Mēs varam būt kopā 169 
mūziķi, visas paaudzes, dzīvot 
mūzikā, mācīties, tāpēc ka at -
rodamies īpašā meistarklašu 
vidē. Vēl misija ir piedāvāt tā -      
du mācību vielu, ar kādu viņi 
nesastopas mācību gadā savā 
akadēmiskajā vidē. Mēs snie-
dzam  ieskatu jaunos mūzikas 
stilos, pieejā. Piemēram, šī gada 
tema ir „Jaunas dimensijas mū -
zikā”,  un mēs arī apskatījām šīs 
dimensijas mūzikā, mākslā.

 Zīmīgi ir mana tēva Mārtiņa 
Štauvera nometnes atklāšanā 
teiktie vārdi:  „Vēlu jums būt īpa-
šai notij latviešu mūzikas vei -
do tāju saimē! Un izdomājiet,      
kā jūs skanēsit, kāds būs katra 
dalībnieka devums, ne tikai gu -
vums.” Un tiešām: „Nometnes 
no  beigums apliecināja, ka katrs 
ir bijis kā nots, un kopā veidojās 
skanējums,” nometnes nobei-
gumā teica Mārtiņš Štauers. 
„Manuprāt, ļoti svarīgi ir jau-
niešus uzrunāt un viņos ieklau-
sīties, svarīgs ir personisks kon-
takts. Arī mūziķis tad būs piln-
veidīgāks, jo mūziķis nevar dzī-
vot viens, bez klausītājiem, vi  ņam 
ir jāveido arī klausītāju vide.”

Kas īsti notiek meistarkursos, 
kādi ir paidagogi, studenti?

Studenti satiekas no Rīgas, 
Dau gavpils, Cēsīm, Rēzeknes, 
Liepājas, Ventspils un citām pil-
sētām Latvijā, kā arī no Eiro pas, - 
viņi mūzicē kopā, ap mek lē lek-
cijas, viņiem ir aktīva kon cert-
dzīve un meistarklašu daudz-
veidība. Jauniešiem patīk, ka       
var mācīties multidimensijās. 
Šogad vairāk nekā jebkad stu-
denti, kas pierakstījušies uz vie-
nu meistarklasi, apciemoja arī 
citas. Paidagogu kodols galve-
nokārt ir no Latvijas – no Rīgas 
Paidagoģijas un izglītības vadī-
bas akadēmijas, JV Latvijas Mū -
zikas akadēmijas un visām mū -
zikas vidusskolām. Starptautiski 
mācībspēki šogad ir no desmit 
valstīm – ASV, Austrālijas, Fran-
cijas, Grieķijas, Japānas, Lietuvas, 

Daces Aperānes globālā vīzija latviešu mūzikā
Komponisti Daci Aperāni intervē Dace Misāne Zālīte

Meksikas, Šveices, Vācijas un 
Lat vijas.

Viņi visi ir izcili atskaņotāj-
mākslinieki, piemēram, Ves tards 
Šimkus. Nav nepiecie šams, lai 
mācībspēks strādātu kādā uni-
versitātē, tie ir arī izcili brīv -
mākslinieki, kuŗi izjūt misiju 
nodot zināšanas tālāk jaunajiem 
mūziķiem. Iepriek šējie meis-
tarklašu dalībnieki ta  gad ir pai-
dagogi, piemēram, komponists 
Andris Dzenītis. Tā  tad šajos 
gandrīz 20 gados ir veidojusies 
pēctecība – no studenta par 
mācībspēku.

Par Mūzikas nometnes vēsturi 
ir izdota Ligitas Ašmes grāmata, 
kuŗā aprakstīta meistarkursu 
vēsture Latvijā un Kanadā.

Koncertā, ko tu organizēji 
meistarklašu ietvaros 13. jūlijā - 
„Satikšanās mūzikā”, - mirdzēja 
latviešu kamermūzika un at -
skaņotāji. Rīgas Latviešu bied-
rības greznajā Zelta zālē, iz  jū-
tot īpašo latviešu komponistu 
un kompoziciju gara smalku-
mu mūzikā, noskaņā, pusto-
ņos, dzidrumā, šķita, ka klau-
sītāji zālē to „ieelpoja”. Kādi 
tev pēc koncerta palikuši at -
miņā augstākie mūzikālie 
mirdzumi?

Man svarīga ir koncerta pro-
gramma, ar to ilgstoši strādāju, 
un, piedāvājot māksliniekiem 
uzstāties, es dodu brīvu skaņ-
darbu izvēli. Man tā ir Pēteŗa 
Plakida „Romantiskā mūzika”’, 

esam latviešu mūziķi, vienalga, 
kur dzīvojam, mēs esam kā  
viena ģimene, domubiedri, un  
ir svarīgi šo sajūtu nodot tālāk 
jaunajiem. Tagad tie ir Agnese 
Egliņa, Inga Šļubovska, Gun-
dega Šmite, Egils Upatnieks,       
Ilze Zvaigznekalne un vēl dau  -
dzi citi.

Veiksmīgs un novatorisks 
izskanēja koncerts „Keidža 
avangards un latvieši”  25. jū -
lijā Spīķeŗu koncertzālē Rīgā. 
Tas tapa sadarbībā ar apvie-
nību Latvijas Koncerti.

Pauls Berkolds sazinājās ar 
mani, un meistarklašu ietvaros 
mums dzima ideja par viesoša-
nos Latvijā. No Kalifornijas at -

skaņot Džona Keidža skaņdar-
bus atbrauca  ansamblis Vir2Ual 
Cage ENSEMBLE, kuŗā mūzicē 
vokālistu paidagogs Kalifornijas 
Mākslas universitātes Herba Al -
perta mūzikas skolā  baritons 
Pauls Berkolds. Opusu „Dzies-
mu grāmatas” (Song Books) an -
sambļa dalībnieki performan -
ces stilā uzveda mijiedarbībā ar 
meis tarklašu studentiem, talkā 
nāca režisore, gaismu māksli-
niece no Japānas Anna Ecuko 
Curi. Dž. Keidža darbu inter-
pretācijā tradicionālo režiju ne -
drīkst lietot, jo procesam jābūt 
atstātam pašplūsmā. Klausītāji 
varēja izsekot priekšnesumam – 
avangardiskai performancei, 
kuŗā bija neparasti veidota ska-
ņu partitūra – gan klaudzinot 
smagus soļus, sitot plaukstas, 
radot sakņu jūkli ar balss pa  lī-
dzību, ekrānā projicējot ainavu, 
sekojot asociāciju plūsmai. Lat-
vijas 13 mūzikas studentēm tā 
patiesi bija jauna dimensija un 
pieredze šāda veida skaņdarbu 
novatoriskā atskaņojumā, tur - 
k lāt meistarklašu dalībnieces iz -
vēlējās sarežģītākās dziesmu 
partitūras. Koncertā līdz ar Dž. 
Keidža darbiem skanēja jauno 
latviešu komponistu Asi jas 
Ahmetžanovas, Gundegas Šmi-
tes, Andŗa Dzenīša darbi. 
Vir2Ual Cage ENSEMBLE mū -
ziķi pēc meistarklasēm secināja, 
ka ar tik atsaucīgiem jaunie -
šiem nekad nav strādājuši.

Latvijā šovasar valdības lī -
me nī norisinājās konference 
“Latvieši pasaulē – piederīgi 
Latvijai”. Tavs darbs rāda, ka     
ir ārzemju latvieši, kas sen ir    
to sapratuši un tiltus veido -   
juši jau 20 gadus. Kā aizsākās 
meistarklases?

1985. gadā pati pirmā nomet-
ne bija manu vecāku Mārtiņa 
Štauvera un Ilgas Štauveres iz -
veidota. Viņi saņēma Kvebekas 
valdības Labatt Moore balvu par 
kultūras darbu Kvebekas pro-
vincē – 5 tūkstošus dolaru, un 
abi nolēma, ka šos līdzekļus iz -
mantos par sēklas naudu,1985. 
gadā rīkojot profesionālu lat-
viešu mūzikas nometni. 1985. 
gadā ārpus Latvijas dzīvojošie 
profesionālie mūziķi sanāca ko -
pā, rekomendāciju nometnes 
darbam toreiz rakstīja kom-
ponists Tālivaldis Ķeniņš, viņa 
padoms bija arī man, veidojot 
meistarklašu darbu turpmāk. 
1990.gadā uz vasaras mūzikas 
meistarklasēm atbrauca Latvijas 

Tagad jaunie mūziķi atrodas uz brīnišķīga 
jauna sliekšņa. Izcils pamats, iespēja mācīties 

ārzemēs.  Ļoti daudzi grib būt Latvijā. Viņi sāk 
vairāk un vairāk apzināties savu nacionālo 

identitāti, – par to es pārliecinājos šajos kursos. 
Jaunie mūziķi vēlas būt šeit ar saviem domu-
biedriem Latvijā, bet viņi mācās tagad Šveicē, 

Vācijā, Anglijā un citur. Tomēr Latvijas mūziķi 
pasaulē meklē cits citu un priecājās par iespēju 
kopā mūzicēt.  Savā vīzijā es paredzu ļoti spožu 
nākotni mūsu jaunajiem mūziķiem. Vairāk nekā 
jebkad es izjūtu, ka Latvijas jaunie mūziķi dziļi 

apzinās latviešu tautas un klasiskās mūzikas 
mantojuma vērtību dārgumu – un viņi tagad 

katrs ar lielu radošu iedvesmu paplašina šo man-
tojumu jaunās, krāšņās mūzikālās dimensijās!

mūziķi Artūrs Maskats, Juris 
Kulakovs, Dita Krenberga, In -
grīda Zemzare. Tad diriģents 
Sigvards Kļava 1992. gadā iz -
teica ideju – kāpēc tāda nomet-
ne nevarētu būt Latvijā?

Toreizējais kultūras ministrs 
Raimonds Pauls ieteica sazinā-
ties ar Gulbenes mūzikas skolas 
direktoru Donātu Veikšānu,      
kas savukārt ieteica mūzikas no -
metni rīkot Jaungulbenes Lauk-
saimniecības technikumā, jo       
tur bija arī naktsmājas un vie -
nas klavieres, pārējās klavieres 
atvedām no Gulbenes mūzikas 
skolas. Kad meistarklases pār-
cēlās uz Latviju, sapnis ieguva 
jaunas krāsas. 

Tavā komponistes radošajā 
daiļradē šovasar notika pirm-
at   skaņojums kompozicijai 
„Va saras balāde”, ko tu kom po-
nēji Pēteŗa Vaska fonda kon-
certa programmai. Kādi bija 
tavi iedvesmas avoti un impul-
si, radot šo mūziku?

 Skaņdarbs radās, domājot       
par vasaru – tās burvību un gai-
šumu. Vasaras izjūtas man bieži 
saistās ar līgotņu melodijām, ku -
ŗas dzirdēju jaunībā, uzaugot 
Kanadas līdzenumos. Iespējams, 
ka šo melodiju noskaņas arī      
būs ievijušās „Vasaras balādē”,   
ko esmu ar lielu prieku veltī -         
jusi Andrai Dārziņai un Laumai 
Skridei.

Astoņpadsmit gadus dzīvo-
jot ASV, garīgi, radoši un or  ga-
nizātoriski plānojot vasaras 
mūzikas nometnes, savā misijā 
tu esi šeit – Latvijā.

Latvijā ir brīnišķīga mūzikas 
dzīve, un manā ieskatā jauniem 
mūziķiem ir tāds potenciāls! 
Do  māju, ka jaunā paaudze, trīs-
desmitgadīgie, piemēram, kom-
ponisti Ēriks Ešenvalds, Santa 
Ratniece, vijolniece Vineta Sa -
reika, pianisti Vestards Šimkus 
un Lauma Skride un citi arī  
turpmāk Latvijas vārdu nesīs 
pasaulē. Mums visiem mūziķi 
jāatbalsta tik, cik mēs varam!

Kāda ir komponistes Daces 
Aperānes globālā vīzija - kā -     
da tad ir latviešu mūzikas 
šodiena un nākotne, jo tu jau 
arī esi bijis viens no avotiem, 
kas jaunos spēkus latviešu mū -
zikā audzējuši – ar vasaras 
rado ša jām mūzikas nomet-
nēm? 

Tagad jaunie mūziķi atrodas 
uz brīnišķīga jauna sliekšņa. 
Izcils pamats, iespēja mācīties 
ārzemēs.  Ļoti daudzi grib būt 
Latvijā. Viņi sāk vairāk un vai-
rāk apzināties savu nacionālo 
iden ti tāti, – par to es pārlieci-
nājos ša   jos kursos. Jaunie mū -
ziķi vēlas būt šeit ar saviem 
domubiedriem Latvijā, bet viņi 
mācās tagad Šveicē, Vācijā, An -
glijā un citur. Tomēr Latvijas 
mūziķi pasaulē meklē cits citu 
un priecājās par iespēju kopā 
mūzicēt.  Savā vīzijā es paredzu 
ļoti spožu nākotni mūsu jau-
najiem mūziķiem. Vairāk nekā 
jebkad es izjūtu, ka Latvijas jau-
nie mūziķi dziļi apzinās lat -      
viešu tautas un klasiskās mūzi-
kas mantojuma vērtību dārgu-
mu – un viņi tagad katrs ar lielu 
radošu iedvesmu paplašina šo 
mantojumu jaunās, krāšņās 
mūzikālās dimensijās!

jo man bija svarīgi paust patei-
cību komponistam par pieda-
līšanos visās desmit meistar-
klasēs. Bija pārdzīvojums, dzir-
dot šo kompoziciju pirmoreiz 
dzīvā atskaņojumā, kad to spēlē 
Pēteris Plakidis, jo ap viņu ir 
īpaša aura. Jānis Laurs no Aus -
t rālijas spēlēja čellu un Dzin-
tars Beitāns – vijoli. Vēlējos dot 
ie  spēju skanēt Selgas Mences 
mū  zikai, viņas skaņdarbam  
“Dzies mas” divām klavierēm, ar 
ko Antra un Normunds Vīksnes 
spoži pabeidza koncertu. Kon-
certā skanēja izcili kamermū-
zikas darbi – Gunārs Larsens 
at   skaņoja Harija Ores „Sonatīni” 
– mirdzošs darbs, Lauma Skride 

un Andra Dārziņa spēlēja Pē  -
teŗa Vaska spilgto „Mazā vasaras 
mūzika”. Koncertēja meistar-
klašu mācībspēki ar uzsvaru       
uz ārzemju latviešiem – Rasma 
Lielmane no Meksikas, Gunārs 
Larsens no Šveices, Jānis Laurs 
no Austrālijas. Tieši tāpēc es iz -
vēlējos nosaukumu „Satikšanās 
mūzikā”, jo meistarklasēs sa -
brauc ļoti liels skaits ārzemju 
latviešu mūziķu. Varbūt vēl tikai 
Dziesmu svētki būtu otrs šāds 
notikums.

Varētu tikai vēlēties ko lī  dzī-
gu, ja tas notiktu, piemēram, 
teātŗa mākslā.

Tā bija mana misija no sāku-
ma gadiem. Es jutu, ka mēs visi 

Dace Aperāne
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Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Viss pasaulē mainās ar laiku, 
arī ko cilvēks radījis. Un, ja 
cilvēks ir ko radījis, tad viņš to 
arī var mainīt. Izņēmums ir 
Latvijas valdība – nedrīkst 
sievietēm pasēs rakstīt uzvārdus 
vīriešu kārtā. Še parādās 
netaisnība pret vīriešiem – nekad 
nav pieprasīts, ka sieviešu kārtas 
uzvārds jāmaina uz vīriešu 
kārtas rakstību (Priede, Veide, 
Skuja u.c.).

Ejot atpakaļ vēsturē, sākumā 
dzimtcilvēkiem lietoja tikai 
vārdus, tikai vēlāk dodot tiem 
uzvārdus. Devēji bija vācu 
muižnieki, lietojot vācu valodas 
likumus. Un vācu valodā nav 

V I E D O K L I S

Par uzvārdiem laiku maiņā
starpības uzvārdā starp vīriešu 
un sieviešu kārtu. Veco grāmatu 
ierakstos atrodam vārdus, kā, 
piemēram, Marri Sarrin un Otto 
Sarrin, Julius Bersin un Anne 
Bersin. Endzelīns ieveda likumu, 
ka sievietēm uzvārdi jālieto ar 
sieviešu kārtas galotni. Endzelīns 
bija izglītojies laikā, kad Latvija 
bija zem Krievijas varas, un viņš 
varbūt tika ietekmēts no krievu 
valodas īpatnībām uzvārdu 
rakstībā. Pirmā brīvvalsts laikā 
tas neradīja problēmas. Bet laiki 
mainās. Pēc neatkarības 
atgūšanas globālizācija radīja 
pārmaiņas arī Latvijā. Kad 
Latvija pievienojās Eiropas 

Savienībai, sākās lielāka cilvēku 
kustība un līdz ar to problēmas 
ar uzvārdu rakstību pasēs. 
Piemēram, māte ar meitu un 
dēlu brauc uz ārzemēm. Pie pasu 
kontroles dēlam ir savādāks 
uzvārds nekā mātei un meitai. 
Mantojuma saņēmējai sievietei 
Latvijā ir savādāks uzvārds nekā 
mantojuma devējam ārzemēs.

Uzvārds pieder personai, ne 
valstij, tādēļ tai jābūt tiesībām 
rakstīt savu uzvārdu, kā to vēlas. 
Rakstnieks Plūdons reica, ka 
viņš nav nekāds Plūdonis. Ne -
drīkstētu latviskot svešu valo du 
uzvārdus. Tādā veidā šīm per-
sonām tiek iedoti jauni uzvārdi, 

piemēram, Schneider uz Šnei-
ders, Wright uz Raits. Laikrak-
stos šī problēma tiek atrisināta, 
lietojot izrunas rakstību, iekavās 
pievienojot pareizo rakstību.

Lietuvā neprecētām sievietēm 
lieto galotni –ite, un precētām 
galotni –aite, Eiropas Savienībā 
tā ir vienīgā valsts, kas to dara. 
Sievietes Lietuvā protestē, ka 
šādā veidā  tiek aizskarti per-
sonīgie dati, norādot uzvārda 
rakstībā ģimenes stāvokli. Lie-
tuvā senos laikos šī problēma 
nebija, tā radās laikā, kad Lietuva 
bija zem poļu varas.

Laiku maiņā valodas likumi 
uzvārdos Latvijā radījuši ne -

paredzētas sekas. Valdībai tas 
būtu jāņem vērā, ka starptautiskā 
sadzīvē šīs starpības rada pro -
blēmas, un tādēļ jāmaina valo-
das likumi attiecībā uz pasēm, 
lai šīs problēmas novērstu. Lat-
vijas pases tad pieprasītu arī 
sievietes, kuŗas atteicās mainīt 
savus uzvārdus. Bet laikam Lat-
vijas valdība mainīs savu nostāju 
tikai pēc tam, kad pūcei aste zie-
 dēs un slotas kātam lapas plauks.

Džems Apsītis

Piebilde. Materiāls publicēts 
bez jebkādiem redakcionāliem 
labojumiem.

Red.     

Māris Brancis, Krāsa un līnija. 
Laimonis Mieriņš, apgāds 
„Mansards”, 2012. g.,96 lpp.

Ja redaktore grāmatu recen-
zentam dod apcerēšanai pub-
likāciju, ko sarakstījis un sa -
stādījis tā paša laikraksta māk-
slas recenzents, rodas dilemma: 
ko tagad darīt? Kollēgas slavē-
šana varētu izskatīties pēc 
bodītes vai draugu būšanas, tur-
pretim nopēlums varētu likt 
dažam lasītājam aizdomāties 
par nesaskaņām vai nenovīdību 
kollēgu starpā. Bet, ja nu nesen 
viena no mūsu teātŗu apskat-
niecēm Gundega Saulīte veikli 
tika galā, apceŗot otra teātŗu 
apskatnieka Viktora Hausmaņa 
grāmatu par Vero niku Janelsi  -
ņu, neatliek nekas cits kā vien 
pieņemt izaicinājumu un izteik-
ties.

Laimonis Mieriņš (1929-
2011), kuŗa piemiņai veltīts 
glezniecības un plastikas eksper-
ta, mūsu mākslas recenzenta 
Māŗa Branča sastādītais albums, 
bija varbūt pats redzamākais 
latviešu gleznotājs un zīmētājs 
britu salās. Izsekojis Mieriņa 
mākslinieka gaitu nedrošajam, 
vairāk uz agrāka laika meistaru 
darbu atdarināšanu orientēta-
jam sākumam, Brancis aplūko 
abus galvenos Mieriņa daiļrades 
virzienus: abstrakto glezniecību 
(te tās albuma virsrakstā no  sauk-
tās krāsas!) un sieviešu plikņu 
zīmējumus (te tās līnijas).

Mieriņa glezniecības filozofiju 
Brancis raksturo šādi:

Viņš vēlējās strādāt tikai un 
vienīgi ar krāsām, to mijiedar-
bību, attiecībām, pārējais viņu 
neinteresē. Viņaprāt, ar krāsu var 
izteikt to pašu, ko ar stāstījumu. 
Par nožēlu, skatītājs ir pieradis 
gleznā ieraudzīt sev pazīstamo 
pasauli, taču glezniecībai jāprot 
izteikties skaidri tikai ar saviem 
specifiskajiem izteiksmes lī  dzek-
ļiem. Kādēļ gan glezniecībai būtu 
jāseko un jāatkārto tas pats, ko 
dara literātūra. Šādā nozīmē 
Laimonis Mieriņš pieskaitāms 
pie abstrakcionistiem. (25. lpp.)

Mieriņa mākslinieciskās dar-
bības otrai pusei, aktu zī  mē ju-
miem, un abu pušu savie no-
jamībai Brancis pievēršas tikpat 
tieši un precīzi:

Laimoņa Mieriņa gleznas un 
zīmējumi – abstrakcija un 

reālitāte – var likties nesavieno-
jami jēdzieni, divas pretējības. 
Tomēr šie pretmeti nav kādas 
neizprotamas iedomas diktētas 
konstrukcijas. ... Acīm redzami 
māksliniekam bija par maz ar 
savas radošās enerģijas izlikšanu 
tikai krāsu problēmu risināšanā, 
meklējot arvien jaunas variācijas 
krāslaukumu ritmos un kom-
pozicijas uzbūvē. Tikpat spēcīgi 
viņu pievilka līnija. Visai 
iespējams, ka Laimonis Mieriņš 
savu vīrišķo libido līdz galam 
varēja ielikt tieši sieviešu plikņu 
attēlojumos. Krāsu kontrasti un 
saskaņošana ir viens aspekts, cits 
– aktu zīmējumi. Tikai abi kopā 
pilnīgi izsaka Laimoņa Mieriņa 
kā radoša cilvēka būtību. (35.)

Grāmatas teksta daļā (7. – 43.) 
daudz fotoattēlu, kā arī Mieriņa 
veidotu grāmatu, žurnālu un 
katalogu vāku reprodukciju. 
Otrā pusē (45. – 77.)  skatāmas 
gleznas un zīmējumi pāri ik -
vienai lielformāta lappusei. 
Grāmatas izskaņā (79. – 95.) 
Mieriņa dzīves chronika un ļoti 
plaša bibliografija. Patīk Māŗa 
Branča tēlainā izteiksme, viņa 
salīdzinājumi. Izstiepušos Šip-
lejas pilsētu, kur 1953. gadā 
Mieriņš ar kundzi Ilgu apmeties 
uz dzīvi, Brancis redz „gaŗu kā 
izstīdzējušu meiču”, bet telpa, 
kuŗā viņš iekārtojis sev darbnīcu, 
bijusi „neliela kā dālderis” (7.). 
Bet kā var cilvēks palikt pasaulē 
„viens kā pirksts” (10.)? Katram 
pirkstam taču ir četri tuvi kom-
panjoni! Vērtīgā grāmata tik 

rūpīgi nostrādāta, ka izdevās 
pamanīt tikai divas faktuālas 
kļūdas, bet, tā kā tās skaŗ recen-
zenta draugus, rakstāmspalva 
niez tās pieminēt. Foto attēls 19. 
lappusē, kur Laimonis Mieriņš 
skatāms ar Pēteri Krūmiņu it kā 
1962. gadā Līdsas stacijā, varēja 
tapt ne agrāk kā 1966. gadā, kad 
Krūmiņš no Austrālijas pārcēlās 
uz dzīvi Anglijā. Zinu, jo bijām 
ceļabiedri uz viena kuģa. Sko-
lotājs un publicists Alberts 
Spoģis 87. lappusē savukārt pat 
pa divi lāgi „uzlabots” par Sproģi, 
tādu neražu viņam nākas pa -
ciest bieži.

Var diskutēt ar Māri Branci 
par Mieriņa kā cilvēka un 
sabiedrības locekļa attieksmi 
pret Anglijas latviešu trimdas 
sabiedrību. Ir jau paveca tradi-
cija, ko pasaulē iedibināja ro -
mantiķi, uzskatīt sekmīgus māk-
sliniekus par tādiem kā pār-
cilvēkiem, kas viņiem veltītās 
monografijās nekad nevar kļū-
dīties vai būt „nepareizā pusē”, 
kamēr ikdienas cilvēki, kas ap 
viņiem, ir nenozīmīgi, bet arī 
kaitināt gribīgi kā „sīcošas 
mušas”. Šai tradicijai zināmā 
mērā pakļaujas arī Brancis, 
nosaukdams Mieriņa pirmo 
gadu latviešu tautības skolotājus 
par „aizejošo pasauli, kas dzīvo 
ar ilgām pēc dzimtenes” (12.): 
„Viņi veidoja savu noslēgtu vidi, 
kuŗā pūlējās saglabāt visu no 
dzimtenes līdzi paņemto. Tas 
bija viņu stiprums un posts. Viņi 
turpināja strādāt, kā paši reiz 

bija mācījušies, šo tradiciju 
mēģinādami iedēstīt jaunatnē.” 
(11.) Kaut autors runā par šīs 
parādības stiprumu un postu 
reizē, kopiespaids no grāmatas 
tomēr tiek, ka vairāk bijis posta 
nekā stipruma: jaunais māk-
slinieks tiek parādīts kā īsti 
atraisījies un uz ceļa pretī savam 
mākslinieciskajam briedumam 
vienīgi tad nonācis, kad iestā-
jies angļu mākslas skolā. Jau no 
stāstījuma pirmajām lappusēm 
iepazīstam Mieriņu kā poten-
ciālu izcilnieku, ko sūnu vecīši 
tikai attur no viņa māksliniecis-
kās potences piepildīšanas.

No 1973. gada sākot, Laimonis 
Mieriņš vairākkārt viesojies 
Latvijā. Viņš tātad pieskaitāms 
pie „kultūrsakarnieku” aprin-
dām, kas prāvai trimdas sabied-
rības daļai bija lamu vārds, bet 
citiem – uzslava. Kultūrsakari 
savā laikā trimdas sabiedrībā 
bija temats, kas uzvandīja sevišķi 
asas jūtas. Atceros 1976. gadā 
Londonā rīkotās globālajās 
Daugavas Vanagu dienās lasījis 
referātu, lūkodams analizēt kul-
tūrsakaru ieguvumus un zaudē-
jumus un beigās seci nādams, ka 
trimdas sabiedrībai zaudējumu 
no sakariem ir vairāk nekā iegu-
vumu. Māris Brancis saskata 
tikai medaļas vienu pusi, caur-
caurim nostādamies sakar nieka 
pusē. Par Mieriņa brauk šanu uz 
dzimteni viņš raksta: „Zināmas 

aprindas, bet jo sevišķi atseviš  -
ķi cilvēki Daugavas Vanagu or -
ganizācijā šādu rīcību uzskatīja 
par nodevību. Īste najiem lat-
viešiem nevar būt ne  kādu saka-
ru ar okupēto Latviju. Daudzi 
kultūras darbinieki tika uzskatīti 
par komūnistiem vai sarkana-
jiem, ja izteica kaut ne  daudz 
savādākas domas nekā trimdas 
varas spice.” (38.)

Nu nebija gluži tā, nebija! 
Nebija ne daudzo Latvijas ap -
ciemotāju, nedz par komūnis-
tiem apsaukāto. Un nebija tādas 
trimdas varas, bija tikai paš aiz-
liedzīgi neatalgoti sabiedrības 
darbinieki, kuŗu patriotiskie 
sirdspuksti pulsēja godīgā har-
monijā ar viņu izvirzītāju „spicē” 
pukstiem. Vara jau ir tikai tad, ja 
materiālus vai citus labumus var 
piespēlēt vadāmajiem, bet uz 
varas bazes trimdas sabiedrība 
nekad nav strādājusi.

Paldies Dievam, mūsu tautas 
divdalījuma laiki nu ir gaŗām. Ir 
brīnišķīga tā dažādība uzskatos, 
kādus tagad Latvijā var paust. Ir 
skaisti, ka viena un tā paša laik-
raksta līdzstrādnieki var paust 
atšķirīgus lietu vērtējumus un ka 
ikvienam ir iespēja cita domas 
atspēkot. Paldies Mārim Bran-
cim par vērtīgo grāmatu, arī par 
brīvo domu! Žēl, ka mūsu vidū 
vairs nav mākslinieka Laimoņa 
Mieriņa.

Eduards Silkalns

Izcilnieks un sūnu vecīši
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Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

Ikvienu Vītolu fonda zie do-
tāju var uzskatīt par Lat vijas 
patriotu, kam rūp savas zemes 
nākotne, un ir bezgala patīkami 
apzināties, ka tādu cilvēku ar 
katru gadu kļūst aizvien vairāk. 
Arī Matīss Dāvis Ku  kainis, viens 
no Draugu stipendijas at  bal-
stītājiem, šogad nodibinājis pats 
savu stipendiju, kuŗa ļaus kādam 
jaunietim no Valmieras kļūt par 
zinīgu spe  ciālistu inže nieŗzi -
nātnēs, matēmatikā vai fizikā.

Ģimene ikvienam cilvēkam ir 
pati pirmā patriotisma skola. 
Tikai no  vecākiem, vecvecākiem 
var iemācīties attieksmi pret savu 
tautu un kultūru, kā to cienīt, mī -
lēt un kā tās labā darīt visu ie -
spējamo. Ģimene ir vide, kuŗā 
vecākās paaudzes jaunā kajām 
nodod tradicijas, tātad arī cilvē-
ka pamatvērtības un attieksmi 
pret tām. 

Matīss D. Kukainis dzimis 
Det  roitā, viņš ir Aijas un Jāņa 
Ku  kaiņu dēls (Jānis Kukainis ir 
PBLA priekšsēdis, vectēvs Ro -
berts Kukainis savulaik varonīgi 

Darbs Tēvzemes labā
cīnījies leģionā pat Latvijas brī-
vību). Matīss absolvējis Det roi tas 
Latviešu skolu, Gaŗezera vasaras 
vidusskolu, Mičiganas pavalsts 
universitātes (Michigan State 
Uni versity) mechanikas inže nieŗu 
fakultāti (B.S.M.E. – Bachelors of 
Science – Mecha nical Engineer-
ing), Mičiganas pavalsts juris-
prudences augstskolu (J.D. Juris 
Doctor – Mi  chigan State College 
of Law), ieguvis maģistra gradu 
(LL.M) starptautiskās un Eiro-
pas Sa  vienības tiesībās Rīgas Ju -
ri  dis kajā augstskolā. Bijis audzi-
nātājs Gaŗezera vasaras vidus-
skolā, ar ALJA stipendiju strā-
dājis Okupācijas mūzejā.

Matīss Kukainis ir zvērināts 
advokāts Amerikas Savieno tajās 
Valstīs, Ilinojas pavalstī, un zvē -
ri nāts advokāts Latvijas Repub-
likā, partneris advokātu birojā 
„Spīgulis un Kukainis”, kas atro-
das Vecrīgā, Vaļņu ielā 3, netālu 
no Pulveŗtorņa. Viņa speciāl i zā-
cija aptveŗ tādas nozares kā ne  -
kustamā īpašuma tiesī bas (īpa-
šuma mantošana, pārdošana, 

iznomāšana, meža īpašuma pār-
došana un vērtēšana), tiesvedība, 
mantojuma tiesības, intelektuālā 
īpašuma tiesības un komerc tie-
sības. Ko merctiesību nozarē 
Matīss rēgulāri sniedz padomus 
klientiem.

Kopš 2007. gada Matīss ieņem 
valdes locekļa amatu Amerikas 
Tirdzniecības palātā Latvijā 
(ATPL). 2010. gadā viņš tika 

ievēlēts viceprezidenta amatā, 
pirms darbošanās ATPL valdē  
bija arī Lielbritanijas Tirdznie-
cības palātas Latvijā valdes lo -
ceklis. Turklāt viņš jau vairākus 
gadus vada kursus starptautiskās 
tiesībās, Eiropas Savienības tie -
sībās un komerc tiesībās gan ba -
kalaura, gan maģistrantūras stu-
dentiem vai  rākās universitātēs 
Latvijā. Matīss šogad saņēma at -

zinības rakstu “Vislabākais pa -
sniedzējs” Eiropas biznesa studi-
ju bakalaura programmā Rīgas 
Starptautiskajā Ekonomikas un 
biznesa administrācijas augst-
skolā, kur jau piecus gadus viņš 
māca komerctiesības un Eiropas 
Savienības tiesības. Matīss pār-
stāv Latviju Eiropas Savienības 
organizācijā Team Europe, kuŗā 
darbojas akadē miskās vides ek  s-
perti no katras ES dalībvalsts. 

Matīsa tēvs – PBLA priekšsē-
dis Jānis Kukainis savulaik teicis: 
,,Tikai ar izglītību mēs varam tikt 
uz priekšu. Mēs varam paveikt 
vēl daudz. Un Latvijas nākotni 
var nodrošināt tikai pašapzinīgi 
un labi in  formēti patrioti.” Vēl 
viņa ie  skatā viena no patiesībām, 
kas apliecinājusi Dieva esamību, 
– Latvijas neatkarības atgūšana. 
Šī atziņa allaž ir pavadījusi ik -
vienu Kukaiņu ģimenes veikto 
darbu savas Tēvzemes labā, ta -
gad – arī jaunizveidoto Matīsa 
Kukaiņa stipendiju.

Vita Diķe

Ārlietu ministrija
nodod Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai 
diplomāta Kārļa Zariņa 

grāmatu kollekciju
24. augustā ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs Latvijas Nacio-
nālajai bibliotēkai (LNB) nodeva 
izcilā Latvijas diplomāta Kārļa 
Zariņa 630 grāmatu kollekciju.

Svinīgais grāmatu nodošanas sa  -
rīkojums notika LNB Jaunākās li  -
terātūras lasītavā K. Barona ielā 14.

Grāmatu kopums saņemts no 
Latvijas vēstniecības Lielbritanijā 
2012. gadā, un tā vēsture saistīta 
gan ar sūtņa Kārļa Zariņa dzīves 
gājumu, gan Latvijas sūtniecības 
Londonā vēsturi.

Grāmatu kopumā ir galve no-
kārt daiļliterātūras darbi. Ap 200 
izdevumu ir zinātniski pētījumi 
par vēstures, polītikas, jurispru-
dences un tautsaimniecības jau-
tājumiem, kā arī likumu un val-
dības rīkojumu krājumi (1920-
1939), atsevišķi likumu izdevu-
mi, Ārlietu ministrijas izdevumi 
par ārzemju pasu izdošanu un 
konsulārajiem jautājumiem, kā 
arī citi izdevumi, kas ir bijuši 
sūtniecības īpašumā un izman-
toti sūtniecības darbā.

Ārlietu ministrijā saņemto iz  -
devumu (daiļliterātūra, zināt nis-
kās grāmatas, mākslas un skatu 
albumi, likumdošanas kopojumi, 
vārdnīcas, brošūras, žurnāli u.c.) 
izdošanas laiks ir no 19. gs. vidus 
līdz 20. gs. 90. gadiem. Dažiem 
izdevumiem ir izcila vērtība 
(pie  mēram, “Daugavas” apgāda 
Zviedrijā serija  Latvijas vēsture). 
Latvijas brīvvalsts laika (1918-
1940) un trimdas laika izdevumi 
(1941-1990) apjoma ziņā ir lī  -
dzīgi. Apmēram trešā daļa ir 
svešvalodās (angļu, arī franču 
un vācu, dažas – krievu valodā).

Dāvinājuma nodošanas sarī-

Jaunumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
kojumā apskatei izstādīta ap  -
mēram puse no Kārļa Zariņa 
personiskās bibliotēkas un sūt-
nie cības Londonā grāmatu ko -
puma. Ministrija ir pārliecināta, 

nests. Livonijas laikā ķoniņi 
nebija ietverti nevienas muižas 
administrātīvajā vai tiesu varā. 
Kurzemes – Zemgales herco-
gistes laiks sākās ar tiesību 

matas, kas bija ķoniņu īpašā sta-
tusa tiesiskā pamata aplieci nā-
jums. Vecākā zināmā lēņu grā-
mata 1320. gadā piešķirta Ton-
tegodem (Pliķu ciems). Apskatei 
pieejama arī kuršu ķoniņienes 
tērpa replika.

Starp izstādē aplūkojamām 
grāmatām atrodami pētnieku 
darbi un ceļojumu apraksti, 
kuŗos koniņu dzīve aplūkota ne 
tikai no etnografiskā un vēs tu-
riskā, bet arī no tiesiskā aspekta.

Interesenti aicināti aplūkot arī 
LU prof. Janīnas Kursītes uz  -
ņemto ķoniņu dzimtas pēcteču 
fotoportretu galeriju, kas tapusi 
izpētes ekspedīciju laikā.

Izstāde ir nozīmīga kultūr-
vei dojošo vērtību aktuāli zē-
šanas un pētniecības izpratnē, 
jo „kuršu ķoniņi un viņu 
dzīves vi de – brīvciemi Kuldī-
gas ap     kār tnē latviešu vēstu-
riskajā apziņā ir kļuvuši nevis 
par objektīvi izvērtētu kul tūr-
vēsturisku pa   rādību, bet par 
neskaidru brī vības un pat-
stāvības alku simbolu”. (A. ka dāvinājums būs nozīmīgs 

Lat   vijas vēstures pētniecībā.

Atklāj izstādi „Kuršu 
ķoniņi” 

No 22. augusta līdz 29. sep-
tembrim Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Izstāžu zālē 
K. Barona ielā 14 apskatāma 
izstāde „Kuršu ķoniņi”.

Kuršu ķoniņu senākās dzimtas 
ir seno kuršu valdnieku pēcteči, 
kas pēc Kurzemes pakļaušanas 
Livonijas ordenim 13. gadsimtā, 
saņemot no ordeņa lēņu grā-
matas, saglabāja personisko brī-
vību un īpašuma tiesības. Iz   lē-
ņotā zeme bija brīva no node-
vām, un lēņavīram par tās 
lietošanu nebija jāveic klaušas, 
bet tikai lēņa pienākumi, no 
kuŗiem galvenais bija kaŗa die-

ierobežojumu un muižnieku 
vēlmi pārņemt zemes. Krievijas 
imperijā savas tiesības bija jā -
pierāda no jauna. Neatkarīgās 
Latvijas gados ķoniņu sociālās 
privilēģijas tika likvidētas, un 
1929. gada likums paredz zemes 
sadalīšanu viensētās.

Izstāde veidota kā ieskats kur-
šu ķoniņu kultūrvēsturiskajā 
mantojumā, izstādot gan vērtī-
gākos pētījumus un periodisko 
izdevumu rakstus no LNB krā-
juma, gan Kuldīgas Novada mū -
 zeja krājumā un privātpersonu 
dzimtas archīvos glabātās unikā-
lās materiālās un dokumentālās 
liecības – fotografijas, dokumen-
tus, sadzīves priekšmetus un 
lietiskās mākslas darinājumus. 
Līdz ar citiem juridiska rakstura 
dokumentiem apskates vērtas ir 
ekspozīcijā iekļautās lēņu grā-

Sūtnis Kārlis Zariņš savā kabinetā

Lēņu grāmata

Dzenis) Tādējādi kur šu ķoniņu 
vēsturiskā pieredze rosina 
domāt par to, kā izpaužas 
personiskā, tiesiskā un saim-
nie ciskā brīvība un kādi apstākļi 
to nodrošina.

Izstāde tapusi sadarbībā ar 
Kuldīgas Novada mūzeju, prof. 
Janīnu Kursīti, vēsturnieku 
Agri Dzeni, demografu Ilmāru 
Mežu, Kuldīgas Galvenās bib-
liotēkas metodiķi Līgu Brenci, 
Peniķu dzimtas pārstāvi Initu 
Peniķi.

Izstādes laikā septembŗa vidū 
LNB aicina uz izzinīgu sarīko-
jumu, kuŗā viesosies vēstur-
nieks Agris Dzenis, kas pie-
vērsies padziļinātai kuršu 
ķoniņu vēs tures izpētei; prof. 
Janīna Kursīte, kuŗas vadībā 
norisinājušās jau minētās iz -
pētes ekspedīcijas, kā arī ķoni-
ņu dzimtas pārstāvji, kas do -
kumentē savas dzimtas vēsturi 
un glabā atmiņas.

Informāciju sagatavojusi
Kristīne Liniņa, LNB Izstāžu 

nodaļa
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Septembris ir klāt, un līdzi 
tam nāk prieks par jauna 
mācību gada sākumu. Dažādu 
Latvijas augstskolu durvis vērs 
mērķtiecīgi jaunieši, kuŗu sap-
nis ir ne tikai iegūt labu 
izglītību, bet savas zināšanas 
nākotnē veltīt savas tēvzemes 
izaugsmei un attīstībai. Viņu 
vidū nu jau desmit gadus ir arī 
Vītolu fonda stipendiāti - 
centīgi un talantīgi jaunieši no 
maznodrošinātām ģimenēm, 
kuŗi ar saviem sasniegumiem 
mācību darbā izpelnījušies 
fonda ziedotāju uzticību.

 
Šogad vairāk nekā ar 300 

ziedotāju atbalstu jauno mācību 
gadu uzsāk 600 jaunieši. 
Stipendijās plānots izmaksāt 
vairāk nekā Ls 690 000. 
Stipendijas  lielumu - no Ls 1000 
līdz Ls 2000 - nosaka ziedotājs. 
Ar 417 stipendiātiem līgumi  
pagarināti, bet 183 stipendiāti 
atbalstu saņems pirmo gadu. 
Vilis Vītols allaž stipendiātus ir 
uzskatījis par savas tautas ,,zeltu’’ 
un teicis: Viņi visi... ir mana 
cerība. Cerība, ka izaugs jauna 
paaudze, citāda. Ka viņi uzcels 
jaunu Latviju – tādu, par kādu 
esam sapņojuši. Par kādu 
cīnījušies mūsu senči, strēlnieki, 
leģionāri un tie, kas gāja uz 
barikādēm. 

Fonda jubilejas svinības 
aizsākās 4. aprīlī, kad ziedotāji 
un stipendiāti ar svecīšu lies-
miņām pie Brīvības piemi nekļa 
simboliski turpināja Vītolu 
ģi menes aizsākto Gaismas ceļu, 
bet 16. augusts pulcēja ziedotājus 
un stipendiātus 10 gadu jubilejas 
sarīkojumā, lai kopā priecātos 
par paveikto un pateiktos 
ziedotājiem.

Alfrēds Grava, ilggadējs un 
nesavtīgs fonda atbalstītājs, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, 
saka: Allaž esmu bijis pārliecināts, 
ka visi fonda ziedotāji ir īsteni 
savas tēvzemes patrioti, kuŗi vēlas 
nākotnē nodrošināt tās veiksmīgu 
attīstību. Priecājos, ka arī man 
liktenis dāvājis iespēju būt viņu 
vidū. Bet jauniešiem vēlu, lai 
pietiek spēka un uzņēmības 
turpināt iesākto!

Stipendiāti augstu vērtē 
parādīto uzticību un apliecina to 
ar sasniegumiem mācību darbā. 
Pagājušajā mācību gadā izcilus 
rezultātus sasnieguši 132 stu-
denti, kuŗu sekmju caurmēra 
vērtējums ir 9 balles un augstāk. 
Savukārt mīļas vēstules pauž, ka 
jauniešiem bieži tikpat svarīga 
kā materiālais atbalsts ir apziņa, 
ka viņu liktenis kādam  nav 
vienaldzīgs. Stipendiāte Sintija 
Dīka vēstulē raksta: Tie nav tikai 
naudas līdzekļi, tas patiešām ir 
sirds siltums, jo jūs pierādāt, ka 
nepaliekat vienaldzīgi ne tikai 
cilvēku, bet arī savas valsts 
priekšā. Latvija ar jums lepojas! 
Bet Linda Broka saka: Mans 
domu, dvēseles un baltākas, 
skaistākas nākotnes lidojums ir 
sācies, tāpēc ka esmu ieguvusi 
jūsu labestību, uzticību un 
mīlestību, kas dāvā man iespēju 
mainīt sapņus pret īstenību.

Ar ziedotāju atbalstu šo desmit 
gadu laikā augstāko izglītību 
dažādās Latvijai nepieciešamās 
speciālitātēs ieguvuši 1500 
jaunieši. Fonda desmit gadu 

jubilejas sarīkojumā bijušie 
stipendiāti vēlreiz apliecināja: 
,,Finiša nav, ir tikai starts!” - jo 
savulaik saņemtais atbalsts ir 
licis ne tikai attaisnot ziedotāju 
uzticību, bet arī turpināt labo 
darbu ķēdi, - ir nodibināta Drau-
gu stipendija, ko veido nu jau 
augstskolas beigušo jauniešu 
ziedojumi.

Ziedotāju un stipendiātu 
kopīgais gājums ir līdzīgs Piena 
Ceļam - tikpat plašs, bezgalīgs. 
Taču ir nepieciešama uzņēmība, 
neatlaidība un vēlme par savu 
padarīt ne tikai šo laiku, bet arī 
nākotni, - tikai tā iespējams 
īstenot fonda pamatideju: ,,Ar 
izglītību dzī  vē sasniegt tādu 
līmeni, lai va   rētu nākotnē 
palīdzēt citiem.”

Kad svētku sarīkojuma īpašie 
viesi - diriģenta Inta Teterovska 
vadītais jauniešu koris ,,Balsis” 
atskaņoja J. Mediņa ,,Tev mūžam 
dzīvot, Latvija’’, ikviens juta, ka 
desmit gados paveiktais ir 
apliecinājums patiesai savas 
zemes un tās cilvēku mīlestībai.

Vītolu fonda jubilejas sarī-
kojuma goda viesis, Rundāles 
pils mūzeja direktors Imants 
Lancmanis svētku ievadā sacīja:  
Šodien mūs kopā savedis viens 
vārds – izglītība. Šis jēdziens 
satur vārdu glīts. Taču tas nav 
sejas un stājas glītums, bet kaut 
kas daudz būtiskāks – prāta, sirds 
un dvēseles glītums. Cilvēks var 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi tad, ja 
izglītība spējusi atraisīt to, kas 
katrā ir ielikts, ja izkoptas ie -
maņas un prāts. Savukārt tauta 
var būt pilnvērtīgs kopums tikai 
tad, ja tajā ir izglītoti pilsoņi, kas 
nāk ar savu augstvērtīgo piene-
sumu visās dzīves jomās.

Fonda dibinātājs Vilis Vītols 
savu svētku uzrunu beidza ar 
vārdiem: Cilvēka mūžs nav bez-
galīgs, bet vislielāko ganda rījumu 
jebkuŗam jau dzīves laikā sniedz 
apziņa, ka pēc mums kaut kas 
paliks – uzceltais nams, izaudzi-
nātie un izskolotie bērni, kāds 
izcils mākslas darbs. Taču ikviens 
ziedotājs pēc sevis atstās vēl 
daudz vairāk – ieguldījumu Lat-
vijas nākotnē, kas turpmāk iz -
glītos gudrus un centīgus jau  nie-
šus, kamēr vien pastāvēs mūžīgā 
Latvija. 

Mīļš paldies visiem ziedo tājiem!

2012./ 2013. mācību 
gadā administrētās 

stipendijas
Mūža stipendijas:

Vītolu fonda stipendija, In 
Memoriam Biruta Rubess sti-
pendija, Osvalda un Ilgas Kēses 
(Selonijas) stipendija, Jaun-
sardzes fonda, Ērikas Rītiņas 
ģimenes piemiņas stipendija, 
Alfreda un Sarmītes S. Gravu 
ģimenes stipendija, Arņa Tiliba 
piemiņas stipendija, Vairas 
Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdo -
la, Kanadas un ASV latviešu 
devums, stipendija Aleksandra 
un Austras Circeņu piemiņas 
stipendija, Emmas A. Kampes 
piemiņas stipendija, Miķela un 
Ievas Gravu piemiņas stipen di-
ja, Vairas Vīķes-Freibergas, 
Korp! Spīdola, Kanadas un ASV 
latviešu devums, stipendija, 

Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! 
Spīdola, Vilhelmīnes Līnas 
Ozolas piemiņas stipendija, 
Evarista un Mārītes Bērziņu sti-
pendija, Kārļa Cīruļa stipendija, 
Oskara un Irenes Dumpju sti-
pendija, Annas un Jāņa Cerbuļu 
stipendija, Jāņa Arvīda Bungs 
un Metas Kalniņas-Bungs 
piemiņas stipendija, Kornēlija 
Dinberga piemiņas stipendija, 
In Memoriam Dagnija Straut-
nieks stipendija, Daugavas 
Vanagu Toronto nodaļas sti-
pendija, Paula un Ariadnes 
Dzintaru stipendija, LAB-AN 
stipendija, Leopolda Sīpoliņa 
stipendija, Viktorijas Mickānes 
piemiņas stipendija, Mirdzas un 
Zelmas Lūsis piemiņas stipendi-
ja, Juŗa Melbārža piemiņas sti-
pendija, Astrīdas un Laimona 
Jansonu stipendija, Birutas un 
Daumanta Heisteru stipendija, 
Birutas un Dzintara Abulu 
ģimenes stipendija, Valža 
Muižnieka piemiņas stipendija, 
Ārstu Mirdzas un Voldemāra 
Gulēnu piemiņas stipendija, 
Karakasas dāmu komitejas sti-
pendija, Daugavas Vanagu 
Kanadas valdes stipendija, Ritas 
(Saulītes) Petričekas piemiņas 
stipendija, Metas Ūdris piemiņas 
stipendija, Veras Diwisch sti-
pendija, Dr. Emīla Osis un Daces 
Muriks-Osis stipendija, Hugo 
un Mirdzas Karlsson piemiņas 
stipendija, Māmulītes stipendija, 
Veltas Skultānes piemiņas sti-
pendija, Pauderu ģimenes sti-
pendija, Emīlijas Krūss piemi-
ņas stipendija, Viļa Barēvica 
piemiņas stipendija, Mairas 
Zālītes-Turaids piemiņas sti-
pendija, Visvalža un Māras 
Sniedzes piemiņas stipendija.

Fondu stipendijas
Zvejnieku ģimenes stipendija, 

Anglijas Latviešu izglītības fonda 
stipendija, Arnolda un Helēnas 
Sildegu fonda stipendija, Elfrīdas 
un Jāņa Rutku fonda stipendija, 
Daugavas Vana gu Melburnas 
nodaļas stipendija, Daugavas 
Vanagu Anglijas fonda stipendi-
ja, Lielvārdes novada stipendija, 
Lat viešu fonda - Kārļa Irbīša 
piemiņas stipendija, Talsu 
novada fonda stipendija.
Organizāciju stipendijas

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības stipendija, Saginavas 
Latviešu kluba stipendija, Ade-
laides Latviešu biedrības – 
Benitas Vembris piemiņas sti-
pendija, ELJA 50 stipendija, 
Rīgas Hanzas Rotari kluba sti-

pendija, Korporācijas Fraterni-
tas Lataviensis – Alfreda un 
Almas Apses piemiņas stipen-
dija, Latvijas Zontu klubu sti-
pendija, Rīgas Starptautiskā 
sieviešu kluba, Korp! Imerija, 
Anglijas kopas stipendija, Lat-
viešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē stipendija, Kanbe-
ras Latviešu biedrības stipen-
dija, Sidnejas Latviešu biedrības, 
Čikāgas latviešu kultūras sakaru 
grupas stipendija, Cēsu pils 
ģildes stipendija.
Uzņēmumu stipendijas
“Danske Bank” stipendija, 

“Latvija Statoil” stipendija, 
“Biko-Lat” stipendija, Viesnīcas 
“Radi un draugi” stipendija, SEB 
stipendija, “Microsoft Latvia” 
stipendija, “Lāčplēša centrs” sti-
pendija, Puratos Latvia stipen-
dija, KPMG Baltics stipendija, 
ERGO stipendija, “SEB Wealth 
Management” stipendija, SIA 
“Apsīte” stipendija, SIA “Inflekss” 
stipendija, Benitas Krēsliņas 
piemiņas stipendija, Edgara 
Voļska ģimenes stipendija, SIA 
“Kurekss” stipendija, SIA “Ernst 
& Young” stipendija, SIA 
„Euroskor Latvijā” stipendija.
Privātpersonu stipendijas

Juŗa Vītola R. piemiņas sti-
pendija, Andreja Alfrēda un 
Silvijas Zeltkalnu stipendija, Īras 
un Pēteŗa Bolšaitis stipendija, 
Aivara Andersona ģimenes sti-
pendija, Viļa un Carolinas Vītolu 
stipendija, Viļņa Viktora Šveics 
stipendija, Leopolda un Kristīnes 
Klišānu, Līgas Korsts Streipas 
un Laimona Streipa stipendija, 
Buduļu ģimenes stipendija, 
Dulcie un Andreja Ozoliņu sti-
pendija, Annas Māras Hrgetič 
stipendija, Kristian Hrgetič sti-
pendija, Pētera Hrgetič stipen-
dija, Ata Bredovska un Balvas 
Kūlas Bredovskas stipendija, 
Gundara un Astrīdas Strautnieku 
stipendija, Edvīna Kalniņa 
piemiņas stipendija, In Me  mo-
riam Gaida Rīsbergs stipendija, 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas stipendija, Guntara 
Kokoreviča stipendija, Gunāra 
un Ināras Reiņu stipendija, Juŗa 
Gravas piemiņas stipendija, 
Āboliņa-Elsiņa stipendija, Ārstes 
Hermīnes Mednes piemiņas sti-
pendija, Ingrīdas Ķirses sti-
pendija, Maldas un Raimonda 
Vernera Dzelzkalns stipendija, 
Renātes un Gunāra Duburu sti-
pendija, Rūjienas stipendija, 
Baibas Ināras Cīrules piemiņas 
stipendija, Cēsu stipendija, 

Aivara Sluča stipendija, Ineses 
Auziņas Smitas un Rodžera 
Smita stipendija, Mācītāja 
Arveda Celma piemiņas sti-
pendija, Intas Ķirses stipendija, 
Ulda un Sarmītes Gravu sti-
pendija, Artūra Cipuļa piemi ņas 
stipendija, Briseles Latviešu sti-
pendija, Ērika Grūbes stipendi-
ja, Zirģeļu ģimenes piemiņas 
stipendija, Zelmas Grīnfeldes-
Brežinskis piemiņas stipendija, 
Ernas Bertas Meijas Gurķis un 
Veltas Meijas Gipters piemiņas 
stipendija, Māra un Elitas 
Jurēviču stipendija, Paula Jēkaba 
Anstrata piemiņas stipendija, 
Kristīnes Anstrats un Janet 
Geovanis stipendija, Vaidas 
Miķītes Jordan stipendija, Neal 
F.Jordan stipendija, Rasmas 
Balodes piemiņas stipendija, 
Hugo un Eleonoras Streipu 
piemiņas stipendija, Andŗa un 
Daces Dārziņu stipendija, Ilzes 
Vijas un Vitauta Kalniņu sti-
pendija, Mirdzas un Alfreda 
Grāmatiņu piemiņas stipendija, 
Sandras Kalnietes stipendija, 
Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara 
Juŗa Sinkas stipendija, Anitas un 
Georga Andrejevu stipendija, 
Zaigas Alksnes Phillips stipen-
dija, Jāņa Neiburga un Natālijas 
Riters-Neiburgas stipendija, 
Noras Mičules stipendija, Edvī-
na Samuļa stipendija, Jāņa un 
Valdas Kārkliņu stipendija, 
Cerbuļu ģimenes stipendija, 
Sven un Kristina stipendija, 
Ilmāra Lazovska piemiņas sti-
pendija, Krogzemju dzimtas sti-
pendija, Laimas Speakman-
Brown piemiņas stipendija, 
Annas Pāvulānes piemiņas sti-
pendija, Viļņa Plūmes piemiņas 
stipendija Aizkraukles attīstībai, 
Sandras Pētersons – Ādolfa Sīļa 
stipendija, Edvarda Dunēna – 
Ādolfa Sīļa stipendija, Prof. 
Edgara Imanta Siliņa piemiņas 
stipendija, Mecenātu Borisa un 
Ināras Teterevu stipendija 
mūzikā, Elgas Rodzes-Ķīselis 
piemiņas stipendija, Viktora 
Kanberga piemiņas stipendija, 
Bertas Elīnas Pilskalnes (dzim.
Bērziņa) piemiņas stipendija, 
Jevgenija un Olgas (dzim.
Rubenes) Petričeku piemiņas 
stipendija, Lidijas un Bertrama 
Rozenbergu piemiņas stipendi-
ja, Jāņa Tauriņa stipendija, Vis-
valža un Sigrīdas Dzeņu Diman-
ta kāzu stipendija, Beņķu-
Rubeņu ģimenes stipendija, 
LU docenta Jāņa Fridrichsona 
piemiņas stipendija, Vaino V. 
Keelmann stipendija, Elzas 
Ķezberes piemiņas stipendija, 
Viļa un Martas Vītolu Zelta 
kāzu stipendija, Viestura Nei-
maņa stipendija, Zobārstes 
Birutas Vanagas stipendija, 
Ulda un Bitītes Bluķu, Ginta 
un Ilzes Purmaļu stipendija, 
Ausmas un Kārļa Bļodnieku 
stipendija, Voldemāra Pa  mov-
ska piemiņas stipendija, Ainas 
Kļaviņas piemiņas stipendija, 
Valdas Neimanes piemiņas sti-
pendija, Ērika Brītiņa piemi ņas 
stipendija, Kārļa Kleina sti-
pendija, Advokātes Ilzes Šulces 
stipendija, Almas Alužānes 
piemiņas stipendija, Raymond 
Lawrence Drake stipendija, 
Draugu stipendija.

Vita Diķe

Sācies Vītolu fonda 11. mācību gads

Vītolu fonda 10 gadu jubilejas svinībās
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Pieprasīt ES tiešmaksājumu likvidēšanu

Pareizāk būtu, ja Latvija ne -
ubagotu tiešmaksājumu izlī  dzi-
nā šanu, bet iestātos par to likvi-
dēšanu.

Ir labi, ka Latvijas lauksaim-
nieki sākuši nopietnu cīņu par 
godīgiem Eiropas Savienības 
(ES) tiešmaksājumiem. Taču ir 
svarīgi zināt to cīņas lauku, kur 
uzvara būs aptveŗoša, iespaidīga 
un ieguvums patiešām būs ne 
tikai lauksaimniekiem.

ES Kopējās lauksaimniecības 
polītikas (KLP) maksājumus 
veido trīs pīlāri jeb trīs cīņu 
lauki. Pirmais pīlārs ir 
tiešmaksājumi. Otrais pīlārs 
veicina ilgtspējīgu, it sevišķi 
bioloģisku  lauksaimniecību. 
Tre šais pīlārs veicina innovāci  jas 
lauksaimniecībā.

Tik tiešām visām bijušajām 
Padomju Savienības bloka 
valstīm pirmā pīlāra maksājumi 
ir zemāki nekā pārējām ES 
valstīm. It sevišķi tas attiecas uz 
Baltijas valstīm, un Latvija 
saņem vismazākos pirmā pīlāra 
maksājumus. Vai šī situācija ES 
ir ņirgāšanās par Baltijas valstīm 
un it sevišķi par Latviju? Te 
tomēr der zināt, kādēļ šie 
maksājumi ieviesti.

Pamats ES tiešmaksājumiem 
bija tas, ka austrumos no Elbas 
upes veidojās kolchozi. Citviet 
– Francijā, Italijā un it sevišķi 
Beļģijā – bija izveidojušās 
spēcīgas komūnistiskās partijas, 
kas propagandēja jauno 
lauksaimniecības organizācijas 
veidu: zeme ir visas tautas 
īpašums, un to apstrādā attiecīgi 
izveidotie kopuzņēmumi. Der 
arī zināt, ka Brisele spēcīgās 
Beļģijas komūnistiskās partijas 
dēļ kļuva par ES galvaspilsētu. 

ES ieviesa tiešmaksājumus lauk-
saimniekiem, lai aizkavētu ES 
lauksaimniecības pār orga ni-
zēšanu pēc Austrumu parauga.

Ar tiešmaksājumiem aizka vē-
ja arī badu bēgļiem no Aus  t rum-
eiropas, tostarp arī daudziem 
latviešu bēgļiem. Ar tieš mak-
sājumiem panāca, ka ES attīstī-
jās lauksaimniecības technikas 
ražošana, daudzās jomās vēl 
šodien tā ir vadošā pasaulē un ar 
daudzām labi samaksātām darba 
vietām. Uz šī fona var saprast, 
kāpēc vecās ES dalībvalstis ne -
grib piekrist, ka jaunajām ES 
dalībvalstīm ir jāsaņem tādi paši 
tiešmaksājumi kā vecajām. Ir 
pat maz ticams, ka Eiropas Ko -
misija (EK) piekritīs palielināt 
tiešmaksājumus Latvijai vai 
kādai citai jaunajai ES dalīb-
valstij.

Tiešmaksājumiem 
pamata vairs nav 

Pareizi būtu, ja jaunās ES 
dalībvalstis – it sevišķi jau Latvija 
– neubagotu tiešmaksājumu 
izlīdzināšanu, bet uzsvērtu, ka 
vairs nav pamatojuma tieš -
maksājumiem un tāpēc 
tiešmaksājumi vispār jālikvidē 

ES un visa tiešmaksājumu nauda  
jāizmanto KLP otrā un trešā 
pīlāra vajadzībām.

Ar to jaunās ES dalībval stis un 
it sevišķi Latvija nostātos priekš-
galā arvien spēcīgākai attīstībai 
un diskusijai par nākotnes 
lauksaimniecības polītiku ES. 
Vecajās ES dalībvalstīs pastip-
rinās uzskats, ka tiešmaksājumi 
veicina vairs vienīgi lauku 
rūpniecisku apsaimniekošanu 
ES. Sekas ir ar herbicīdiem, 
pesticīdiem un minerālmēsliem 
piesārņota zeme, dzeŗamais 
ūdens bez filtrēšanas un ķīmiskas 
apstrādes nav iegūstams. Ne tik-
vien Baltijas jūra aizaug ar aļģēm, 
industriālās lauksaimniecības 
piesārņota, un tādējādi arvien 
ātrāk tiek iznīcināta tur mītošā 
zivju populācija. Vāciju arvien 
biežāk pāršalc ziņas, ka kūtīs 
notiek bezmaz vai lopu un putnu 
mērdēšana, lai lielveikaliem 
varētu piedāvāt lētu gaļu un lētas 
olas.

Ilgtspējīgu 
lauksaimniecību 

Maiņu no industriālās uz 
ilgtspējīgu lauksaimniecību ES 
pieprasa ne tikai zaļās partijas, 
bet, piemēram, Vācijā šis 
pieprasījums ir jau aktuāls. Par 
to var katru gadu februārī 
pārliecināties Nirnbergā, kad tur 
notiek aptverīgā bioloģisko 
preču izstāde BioFach.

Tur ļoti iestājas par to, ka 
tiešmaksājumi ir likvidējami, 
bet tiešmaksājumu nauda  
jāizlieto ilgtspējīgas lauk saim-
niecības un lauksaimniecības 
innovāciju atbalstam un vei-
cināšanai.

Uz šī fona būtu gudri darīts, ja 
arī Latvija pieprasītu, ka ES 
tiešmaksājumi ir jālikvidē un ES 
atbalsta vairs vienīgi ilgtspējīgu 

Dr. Kārlis I. Āboliņš, 
Ķelnes universitātes
ekonomikas zinātņu doktors

un innovātīvu lauksaimniecību 
bez pesticīdiem, herbicīdiem un 
minerālmēsliem. Pareizi būtu, ja 
ne tikai Latvija, bet visas Baltijas 
valstis savu lauksaimniecības 
polītiku veidotu, atbalstot un 
veicinot vienīgi ilgtspējīgu, gal-
venokārt bioloģisku un inno-
vātīvu lauksaimniecību.

Kaņepes –   atjaunots 
piemērs 

Innovācijas ir skārušas tādas 
vecas kultūras kā, piemēram, 
kaņepes. Tās strauji pāraug 
nezāles, tādējādi nevajag ne 
herbicīdus, ne pesticīdus. 
Kaņepes bija pagājušo gadsimtu 
svarīga rūpnieciska izejviela, un 
tās būs nākamo gadu desmitu 
svarīga rūpnieciska izejviela. No 
kaņepēm ražo papīru, audumus, 
siltumizolāciju, pārtiku, medika-
mentus, kosmētiku, detaļas 
automobiļiem un dzīvojamām 
mājām, eļļas, degvielu un sil-
tumu. Plastmasu un stikla šķied-
ru var aizstāt ar izstrā dājumiem 
no kaņepēm bez kvalitātes zu -
dumiem. Kaņepju izstrādājumu 
atkritumus var atkal pārstrādāt, 
un tā mazinās dabas piesār-
ņošana.

Vācijā mājas arvien vairāk sil-
tina, lietojot kaņepes. Latvijā sil-
tuma izolācijai importē akmens 
vati. Gandrīz 50 procentus koka 
savrupmājas detaļu var pagata-
vot no kaņepēm. Kaņepju deta-
ļas savrupmājās veicinot cilvēku 
veselībai labu gaisu, tādējādi 
aizkavējot klepu, iesnas un re -
dzes pasliktināšanos. Kaņepju 
sastāvdaļas ne tuvu nav pilnīgi 
izpētītas, tāpēc zinātniekiem un 
pētniekiem paveŗas plašs 
nākotnes darbalauks. Taču ne 
tikvien kaņepes piedzīvo jaunas 
iespējas. Ar lupīnām cer aizstāt 

no Dienvidamerikas dārgi im -
portējamo soju. Lupīnas bez-
bēdīgi aug Latvijas grāv malās.

Ilgtspējība  nesīs 
pārmaiņas 

Ilgtspējīga lauksaimniecība 
aizstāj kolchozu industriālo 
lauksaimniecību un tādējādi ir 
mazu un vidēju, un innovātīvu 
produktīvu uzņēmumu pamats. 
Sekas tam var redzēt jau šodien. 
Piemēram, Vācijā un Francijā 
cilvēku aizplūšana uz lielpilsētām 
mazinājās vai apstājās pavisam. 
Rūpnieciskai ražošanai arvien 
mazāk ir vajadzīgi cilvēki  – to 
arvien vairāk mechanizē un 
automatizē.

Alternātīva ir ilgtspējīga ražo-
šana un innovācijas. Uz šiem 
diviem aspektiem ir jābalstās 
ekonomikas un it sevišķi lauk-
saimniecības polītikai Lat vijā. 
No mārketinga viedokļa neap-
šaubāmi būtu labi, ja tāda būtu 
visu Baltijas valstu ekonomikas 
un lauksaimniecības polītika. 
Tad vairs nevajadzētu domāt un 
runāt par pabalstiem, lai lauku 
ļaudis pārceltos uz pilsētām. 
Tieši pretēji. Pabalsti būtu va  ja-
dzīgi, lai no pilsētām un ārze-
mēm cilvēki aizpildītu darba 
vietas ilgtspējīgos un innovātī-
vos mazos un vidējos uzņē-
mumos provincē.

Taču uz šī fona būtu nepie-
ciešams pārorganizēt vismaz 
vienu polītisko partiju Latvijā. 
Tad nevarētu būt kopā zaļie 
zemnieki ar rūpnieciskiem zem-
niekiem.

Pirmpublikācija Latvijas 
Avīzē (20.08.2012)

Šo un citus rakstus varat lasīt 
portālā LA.lv

Vācbaltu izdevumā Baltische 
Briefe  Pēters Krīnics veltījis rak-
stu admirāļa barona Ferdinanda 
fon Vrangeļa 215. dzimšanas 
dienas atcerei, stāstot par viņa  
nozīmīgo lomu Igaunijas vēs-
turē. 

Vrangelis dzimis 1796. gadā 
Pleskavā nabadzīgā ģimenē. Kad 
zēns paaugās, vecāki, kuŗiem 
nebija līdzekļu dēla skološanai, 
nolēma viņu ar radinieka 
palīdzību sūtīt Sanktpēterburgas 
kadetu skolā, kur mācījās krievu 
muižnieku atvases. Ferdinandam 
bija gaiša galva, un viņš drīz vien 
savā klasē kļuva par primus – 
labāko skolnieku un šo „titulu” 
saglabāja līdz mācību beigām. 
Par apdāvināto  jaunekli uzzināja 
cars Aleksandrs I un nolēma 
viņu virzīt zinātnieka karjērai. 
Admirāļa Johana Ādama fon 
Krūzenšterna vadībā Ferdinandu 
iekļāva ekspedīcijā, kas gatavojās 
pasaules apceļojumam. 

Mičmanis Vrangelis bija sa -
jūsmā par iespēju redzēt pasauli 
un nodoties pētījumiem. No 
1820. līdz 1824. gadam tika 
organizēta ekspedīcija uz Sibi -
rijas ziemeļaustrumiem, lai 
veiktu okeana krasta mērījumus 
un noskaidrotu, vai imperijas 

Galējos ziemeļus un Aļasku 
savieno cietzeme. Tagad mēs 
zinām, ka tā tas nav, taču vairāk 
nekā pirms divsimt gadiem 
jautājums nebija tik skaidrs. 
Jaunais zinātnieks ekspedīcijā 
ieguva daudz vērtīgu materiālu. 
Viņa zinātniskie pētījumi 
saglabāja vērtību vairāk nekā 
100 gadus. Sala Ziemeļu ledus 
okeanā iepretim Kolimas upes 
grīvai tika nosaukta par Vrangeļa 
salu. 

Vrangeļa zinātniskie darbi 
guva atzinību valdības aprindās. 
1829. gadā Vrangeli iecēla par 
Aļaskas (toreiz piederēja 
Krievijai) gubernātoru. Viņš bija 
arī Krievijas-Amerikas sabied-
rības direktors. Vrangelis aktīvi 
protestēja pret cara valdības 
nodomu pārdot Aļasku Ame-
rikai. Būdams gubernātora 
amatā, Vrangelis izpētīja okeana 
piekrasti no Beringa jūras 
šauruma līdz Kalifornijai un 
izveidoja meteoroloģisko obser-
vātoriju. 1836. gadā sabiedrības 
uzdevumā viņš veica savu trešo 
apceļojumu apkārt pasaulei.Tajā 
pašā gadā Vrangelim piešķīŗa 
kontradmirāļa dienesta pakāpi 
un pasniedza augstus Krievijas 
imperijas apbalvojumus.

1840. gadā Vrangeļa man-
tojumā nonāca Rūilas muiža 
Igaunijā. Vrangeļu ģimene tur 
dzīvoja gandrīz simt gadus, 
apsaimniekojot 12 000 hektaru 
zemes, un nodibināja Rūilas 
bērniem pirmo skolu. Fer di-
nanda dzīvesbiedre baronese 
Elizabete Rosiljone, ar kuŗu viņš 
apprecējās 1829. gadā, ciema 
iedzīvotājiem sniedza medi cī-
nisko palīdzību. Vrangeļa ģi -
menē piedzima deviņi bērni, 
izdzīvoja pieci. Dzīvodams lauku 
klusumā, Vrangelis turpināja 
meteoroloģiskos novērojumus, 
rakstīja dienasgrāmatu, kas 
saglabājusies viņa archīvā.

Ferdinands fon Vrangelis miris 
1870. gadā, apglabāts ģimenes 
kapličā Rūilā. Apbedīšanas ce -
remonija atbilstīgi aizgājēja 

vēlmei bija vienkārša. Ciema 
zemnieki nesa zārku uz pleciem 
no baznīcas līdz kapavietai, 
gājiena priekšgalā Vrangeļa 
dibinātās skolas bērni dziedāja 
viņa iemīļoto korāli. Ciema 
ļaudis sēroja par slavenā vīra 
aiziešanu mūžībā un pateicās 
Dievam, ka ciemā dzīvojis tāds 
augstdzimis cilvēks un viņiem 
veltījis daļu savas dzīves gā -
juma.  

 Barona Ferdinanda fon 
Vrangeļa iedibināto tradiciju – 
būt vienkāršo ļaužu labdarim – 
turpināja viņa pēcnācēji līdz pat 
1944. gadam, kad nācās doties 
emigrācijā. Rūilas muižas 
pēdējais īpašnieks bija Ferdi-
nanda mazmazdēls Hanss ba -
rons fon Vrangelis.

Aprīlī Tukumā, Lielā ielā 20, 
atklāja piemiņas plāksni vācbal-
tu literātei Ģertrūdei fon den 
Brinkenai (1892-1982). Durbes 
pilī notika viņas dzejas grāmatas 
„Kad mājās nāc...” atvēršana. 
Dzejas izlase pirmo reizi izdota 
latviešu valodā par godu dzej-
nieces 120. dzimšanas dienai. 
Vācu literātūrā Ģertrūde fon 
den Brinkena pazīstama ar 
savām balādēm un arī ar dzeju 
un romāniem par Kurzemes 
vēsturē nozīmīgām temām. Pla-
šākai sabiedrībai Latvijā dzej-
niece nav pazīstama, jo viņas 
darbi līdz šim latviešu valodā 
nebija izdoti. Brinkenas  dzeja 

pieskaitāma pie vācbaltiešu dze-
jas zelta fonda. Viņa saņēmusi 
vairākas nozīmīgas literārās bal-
vas Vācijā. Grāmatā sakopoti 
dzejoļi no vienpadsmit krāju-
miem.

Ģertrūdes fon den Brinkenas 
dzejas izlasē “Kad mājās nāc…” 
iekļauti dzejoļi no 11 krājumiem, 
un tajos dominē mūsdienu 
Latvijas lasītājam aktuālas temas 
– dzimtenes mīlestība, zaudēju-
ma tema, ticība un pārdomas 
par eksistenciālām vērtībām. 
Dzeja lasāma arī orģinālvalodā. 
No vācu valodas dzeju tulkojis 
filoloģijas zinātņu doktors Valdis 
Bisenieks. Izlase papildināta ar 
Volfdītricha Šmīda-Kovarcika 
sagatavoto dzejnieces biografiju, 
Dr. Māras Grudules recenziju 
un Tukuma mūzeja speciālistes 
Intas Dišleres sakopojumu par 
dzejnieces saistību ar Tukumu.

Ģertrūde fon den Brinkena 
dzimusi 1892. gada 18. aprīlī 
Briņķu Pedvālē pie Sabiles, 
skolojusies Jelgavā un Tērbatā. 
Pirmā pasaules kaŗa sākumā 
bijusi medicīnas māsa krievu 
kaŗa hospitālī Bērzainē pie 
Cēsīm. 1915. gadā kopā ar māti 
pārcēlās uz Tukumu un apmetās 
Tukuma ārsta Vilhelma Bilova 
mājā Lielajā ielā 31 (tagad 20). 
1927. gadā pārcēlās uz Frankfurti 
pie Mainas Vācijā.     

Baltische Briefe lasījis 
P. Karlsons 

Barons Ferdinands fon 
Vrangelis. Pēc nezināma 
Rūilas mākslinieka gleznas

Baltische Briefe  par Baltiju
Ferdinandu fon Vrangeli atceroties
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Daiga un Ilmārs Kalni  (ASV)

N OVA D U  Z I ŅA S

Līmeniski. 5. Audeklam 
līdzīgs,  no vienas puses ar lipīgu 
vielu pārklāts materiāls, ko 
izmanto medicīnā nelielu 
pārsējumu pielīmēšanai. 6. Katra 
no taisnleņķa trīsstūŗa malām, 
kas veido taisno leņķi. 7. Precīzs 
oriģināla atkārtojums. 10. Gaŗš, 
tievs apdarināts apaļkoks. 11. 
Slimība, kuŗai raksturīgs elpas 
trūkums. 13. Stāvoklis, ko rak-
sturo ciešanas, bēdas. 16. 
Priecīga, līksma. 17. Saldas, 

smaržīgas ogas. 18. Braucot 
pārkļūt (kam pāri). 19. Gaujas 
pieteka. 21. Ierobežojums; 
augstākā norma. 25. Gudrot, 
plānot (ko ļaunu). 26. Vissīkākā, 
nedalāma runas plūsmas fizikālā 
sastāvdaļa valodā. 28. Tāda, kam 
liela masa. 29. Rīgas pilsētas 
daļa. 30. Atklājums, kas radies 
pieredzes vai pētījumu rezultātā. 
31. Liels celtniecības panelis. 

Stateniski. 1. Šauras auduma 
sloksnes. 2. Lieli izturīga 

materiāla priekšauti. 3. Skats uz 
kādu apvidu, kas plešas tālumā. 
4. Spēja saglabāt un atjaunot 
apziņā (agrāk redzēto, dzirdēto). 
6. Likt, izvietot (ko) noteiktā 
kārtībā. 8. Viengadīga dārza 
puķe. 9. Pakāpeniski kļūt skaid-
ram. 10. Skaists, krāšņs; ļoti 
bagāts. 12. Notiesāto atbrīvošana 
no soda izciešanas. 14. Papīra 
lokšņu daļas. 15. Cilindrisks 
metalla trauks (kā) vārīšanai. 20. 
Pilsēta Vidzemē. 22. Jāņuzāle. 
23. Ķīmiskie elementi, kas nepie-
der pie metalliem. 24. Teikt 
lāstus, ļauna vēlējumus. 27. 
Daļēji aizaugusi dziļa bedre 
purvā. 28. Kāršu spēlē – spēles 
partneŗa kāršu ieguvums. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 
33) atrisinājums

Līmeniski. 7. Amalgama. 8. 
Kalevala. 10. Usuri. 11. Alnis. 
12. Perikards. 16. Riepas. 19. 
Verona. 20. Sadarbs. 21. Karno. 
22. Tases. 23. Mesas. 24. Krīki. 
25. Smēre. 28. Bordo. 30. Liepāja. 
31. Pleura. 32. Albums. 36. 
Koriandrs. 40. Rīmes. 41. Bojas. 
42. Skarlati. 43. Trifeles.

Stateniski. 1. Taurs. 2. Balles. 
3. Bardi. 4. Skara. 5. Slaidi. 6. 
Rauls. 7. Austrija. 9. Alikante. 
13. Kojas. 14. Barometrs. 15. 
Vestibils. 17. Kabacis. 18. Ibērija. 
26. Melinīts. 27. Apara. 29. 
Domkrats. 33. Domnas. 34. 
Tronis. 35. Kedas. 37. Irsis. 38. 
Nante. 39. Kokle.     

Pasaules Dabas fonds (PDF) un SEB banka pēc Baltijas jūras 
entuziasta, liepājnieka Dzintara Jūras iniciātīvas, viņam šovasar 
uzsākot ilgtermiņa akciju „Spēks ir tīrā jūrā”, – aicina ikvienu 
mājaslapā www.pdf.lv/dzintars parakstīt petīciju „Par tīru un dzīvu 
Baltijas jūru!”, tādējādi iesaistoties jūras glābšanā no lielā 
piesārņojuma. Plānots savākt vairākus tūkstošus parakstu, lai 
aicinātu valdības pieņemt lēmumus par ilgtspējīgu un atbildīgu 
zemes apsaimniekošanu.

Preiļu novada.Pelēču ezerā šonedēļ ielaisti 16 000 zandartu 
mazuļu, ko piegādāja zivju audzētava “Pelči”, bet financēja Zivju 
fonds, piešķiŗot 1920 latus. Pelēču ezerā (platība 82 ha) mīt līdakas, 
asaŗi, raudas, līņi, karūsas, plauži, ķīši, pliči. 

Telesabiedrība LNT sadarbībā ar veikalu tīklu Maxima jau 
trešo gadu 3. septembrī (tiešraidē) pasniedz mācību stipendijas 
izcilākajiem Latvijas skolēniem. Īpašās žūrijas vērtējumā un 
sabiedrības balsojuma rezultātā pieciem skolēniem, kas humānitā-
ra jās un eksaktajās zinātnēs, mākslā, mūzikā vai sportā parādījuši 
izcilus sasniegumus, piešķiŗ galveno balvu – 1000 latus katram. 
Savukārt 40 skolēni saņem 200 latu stipendiju.

Ilūkstē no 3. līdz 25.augustam tika svinēta pilsētas 450 gadu 
jubileja un Ilūkstes novada svētki. Novadpētniecības mūzejā 
apskatāma izstāde „Ilūkstei – 450”. Novads aptveŗ Ilūkstes un Su  -
bates pilsētu, kā arī Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes 
un Šēderes pagastu.

Subates pamatskola augustā nosvinēja 330 gadu jubileju. Pirmā 
skola Subatē  dibināta 1682. gada 24. jūnijā, tās izveidei baroni brāļi 
Osten-Sakeni ziedoja 2000 dāldeŗus. Pēc Otrā pasaules kaŗa Subatē 
darbojās divas skolas – latviešu un krievu septiņgadīgās pamatsko-
las. 1986. gadā lietošanā tika nodota pašreizējā skolas ēka. Skolā 
mācās 80 skolēni un ir 12 skolotāji. 

Teiču dabas rezervātam šogad aprit 30 gadi, Krustkalnu dabas 
rezervātam – 35 gadi, Ķemeŗu nacionālajam parkam un Zie -
meļvidzemes biosfairas rezervātam – 15 gadi, bet jaunākajam 
Rāznas nacionālajam parkam – pieci gadi.

Gaļas pārstrādes uzņēmums „Nākotne” palielinājis ražošanas 
jaudas. Pagājušajā gadā pārdevis 7281 tonnu produkcijas, – 83,2 
tonnas eksportētas uz ES valstīm. Apgrozījums bijis 10,9 miljoni latu 
– par 28,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Peļņa palielinājusies par 
29%. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Ventspilī, Piemiņas lauku-
mā, 7. septembrī oficiāli atklāj 
18. Eiropas Kultūras mantoju-
ma dienas Latvijā „Baltijas 
jūras piekrastes un iekšējo 
ūdeņu kultūras mantojums”, 
kas notiek no 7. līdz 9. septem-
brim un ko rīko Valsts Kultū-
ras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija (VKPAI). Pie 29 
„ūdens” objektiem Latvijas 
reģionos tiek pacelti Eiropas 
Kultūras mantojuma zilie 
karogi. 

 Eiropas Kultūras mantojuma 
dienu atbildīgā koordinātore ir 
VKPAI Kultūras mantojuma 
polītikas daļas vadītāja Baiba 
Mūrniece. Kurzemes pilsēta 
Ventspils par Mantojuma dienu 
oficiālās atklāšanas vietu izvēlēta 
tāpēc, ka Ventspils atrodas pie 
jūras un ir otra lielākā ostas 

pilsēta Latvijā,   bagāta ar  man-
tojumu, kas saistīts ar jūru un 
tiek uztverts kā vērtība, kopts un 
izmantots attīstībai.

 Kurzemē atrodas visvairāk 
(14) Baltijas jūras piekrastes un 
iekšējo ūdeņu kultūras manto-
juma objektu, un Mantojuma 
dienās īpaši godā tiks celts 
Piejūras brīvdabas mūzejs, enku-
 ru taka un Loču tornis Ventspilī, 

Mūŗa tilts pār Imulu, Liepājas 
kanāļi, Ovīšu bāka, jūras 
piekrastes mantojums Jūrkalnē, 
Vilkumuižas ezera senkapi 
Talsos, vikingu laika senvietas 
pie Ālandes upes, Miķeļbāka, 
Užavas bāka, Slīteres bāka, 
Dundagas novada (Kolkā) steķi, 
piestātne laivām, Papes bāka un 
Kuldīgas tilti.

 Zemgalē Eiropas Kultūras 

Aicina Eiropas Kultūras mantojuma dienas
mantojuma karogs tiks pacelts 
Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskajā 
centrā, pie Sēlpils pilskalna un 
viduslaiku pils, kā arī  pie 
Mežotnes pilskalna. 

Latgale pārstāvēta ar dabas 
parku „Daugavas loki” un 
Slutišķu sādžu, Daugavpils 
cietoksni, Ičas apmetni un 
Zvejnieku ciemu Īdeņu Rēzeknes 
novadā. 

Vidzemē tūristus un intere-
sentus gaidīs pārceltuve pār 
Gauju Līgatnē, Āraišu ezerpils, 
mūŗa loka tilts pār Kujas upi un 
Pilssala Alūksnes ezerā.

Rīgā un Rīgas reģionā īpaši 
tiks izcelts Jūrmalas brīvdabas 
mūzejs, Daugavas mūzejs, 

Latvijas zvejnieku dzīves liecības 
Latvijas Etnografiskajā brīvda-
bas mūzejā un Daugmales pils-
kalns.

Būtiska Latvijas kultūras man-
tojuma daļa ir saistīta ar ūdeni, 
kuģošanu un zvejniecību, par ko 
saglabājušās vēstures liecības. 
Cilvēks jau kopš senatnes savu 
dzīvesvietu ir izvēlējies ūdeņu 
tuvumā. Latvijā jūras krasta 
līnijas kopgaŗums ir 498 kilo-
metri. Latvijā ir 2256 ezeri (lie-
 lā kie – Lubāns, Rāznas, Engu-
res, Burtnieks) un vairāk nekā 
12 400 upes (nozīmīgākās – 
Dau gava, Lielupe, Gauja un 
Venta).

Valija Berkina

Eiropas Kultūras mantoju-
ma dienu zilā karoga simbo-
lika No Slīteres bākas (celta 

pirms 160 ga  diem) 
paveŗas lielisks skats 
uz Slī teres nacionālā 
parka me  žiem un 
Baltijas jūru — skaidrā 
laikā var redzēt Sirves 
bākas torni Sāmsalā 
(Igaunija), Irbenes 
radiolokātora šķīvi un 
Miķeļbāku

Foto no VKPAI archīva Ventspils – ostas pilsēta
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Pārdodu īpašumu
Talsu novadā,

skaistā vietā – māja, 
saimniecības ēkas,

zeme un mežs 78,5 ha.
T. 371 26359770

Latviete vēlās palīdzēt 
vecākiem cilvēkiem

mājas darbos (uzkopt telpas, 
gatavot ēdienu, pļaut zālāju

un citus darbus).
518-459-994

Pārdod labiekārtotu
3 istabu dzīvokli (88.7m²),

tuvu centram, Pārdaugavā
1. stāvā, apsargātā mājā

un pagalmā. Zvanīt:
Rīgā 371 28895541Rīgā 371 28895541 – E. Lismanis
ASV 305 7316226ASV 305 7316226 – A. Muižnieks

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

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

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

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

+371 28390346

Vēlos iegādāties kokli.
Zvanīt Jolantai 917-544-2033

Zvaniet arī, ja paši gribat
iemācīties spēlēt kokli.

Iespējams izveidot koklēšanas pulciņu 
pie Filadelfijas Brīvo latvju biedrības.

Ziemeļkalifornijas latviešu ev. lut. draudze piešķirs
ARTURA JULLAS

stipendijas
kopsummā līdz $ 10 000 kā financiālu atbalstu

centīgiem universitātes, kolledžas vai kādas citas valsts
atzītas augstākās mācībiestādes studentiem.

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

Meklējam pārvaldnieku Salas baznīcai,
Melville, NY.  Brīvs dzīvoklis un atalgojums.

Zvaniet 631-253-3943 vai
sūtiet e-pastu: kanceleja@nydraudze.org.

The NY Latvian Ev. Luth.
Long Island Church  in Melville, NY
seeks a caretaker for the church.

Free apartment and salary.
Call 631-253-3943, or e-mail: kanceleja@nydraudze.org.

Esmu nolēmis Bauskā uz  -
stādīt pieminekli kritušiem un 
vēl dzīvajiem Bauskas aiz-
stāvjiem, kuŗi 1944. gadā no 
28. jūlija līdz 14. septembrim 
aizstāvēja Bausku pret otr-
reizēju Padomju Krievijas 
okupāciju. Šīs kaujas 
bija asiņainas un ne  -
žēlīgas, par ko šo  dien 
liecina Bauskas ap -
riņķī kritušo krievu 
kaŗavīru kapi, kuŗos 
guldīti vairāki des-
miti tūkstošu krievu 
kaŗavīru. Bauskas 
aiz  stāvēšanas kaujas 
mainīja Otrā pasau-
les kaŗa gaitu; tās  
deva iespēju no Vid-
zemes vēl caur Rīgu 
atkāpties Lat vie-
šu leģiona 15. 
un 19. di  -
v īz i j a i , 
18. vācu 
armijai, 
kā arī 
simtiem 
tūkstošu bēgļu, kas caur Rīgu 
un Jūrmalu spēja nokļūt Kur-
zemē.

Bauskas aizstāvēšanas kauju 
rezultātā varēja izveidoties  Kur-
zemes cietoksnis, kur no Lie-
pājas un Ventspils ostas tika 
evakuēti bēgļi, kuŗi varēja no -
kļūt Vācijā. Zinām, ka pulkveža 
Januma kaujas grupa nokļuva 
Vācijā cauri Austrumprūsijai 
un no Liepājas ar kuģiem uz 
Vāciju, lai varētu aizstāvēt 
Berlīni. Pulkvedis Janums, lai 
saudzētu un saglabātu latviešu 
kaŗavīru dzīvību, aizveda savus 
dēlus apkārt Berlīnei un pade-
vās amerikāņu armijai. Es tanī 
laikā gulēju lazaretē Tīringā, 
Šmalkaldena zēnu skolā, un tur  
1945. gada 1. aprīlī ienāca ame-
rikāņu kaŗaspēks. Tā es tapu 
par amerikāņu kaŗa gūstekni. 

Vai bez visa tā būtu Cēdelge-
ma, vai būtu tāda Daugavas 

Daugavas Vanagiem
visā pasaulē

Vanagu organizācija, kas šodien 
pastāv visā pasaulē. Vēršos pie 
tautiešiem visā pasaulē financi-
āli atbalstīt iepriekš minētā 
pieminekļa izveidošanu un 
uzstādīšanu Bauskas varo nī ga-
jiem aizstāvjiem. Šodien vēl 

dzīvi Latvijā esam 
mēs tikai trīs, kas 
piedalījās Bauskas 
aiz stāvēšanas kaujās, 
– LNKB vadītājs Ed -
gars Skreija, kas bija 
majora Rubeņa šo -
feris, Laimonis Ezer-
gailis no Dobeles un 
es – Imants Zeltiņš 
no Bauskas brīvprā-
tīgo bataljona. Kaujās 
piedalījos no pirmās 

līdz pēdējai dienai, 
kad mani smagi 

ievainoja. 
Uzskatu 
par sa -
vu pie -
nā ku mu 
B a u s -
kas aiz-

stāvju piemiņai uzstādīt pie mi-
nekli. Ceru, ka jūs atradīsit 
iespēju financiāli atbalstīt šo 
ieceri. Naudas līdzekļus varat 
pārskaitīt meistaram, kas veido 
šo piemiņas akmeni.

Banka AS “Citadele”,
Kods PARXLV22,
Konts:
LV06PARX 0004 9600 2000 1,
Adrese Jūrkalnes iela-6, 
Jūrmala,
Latvija, LV-2011.
Reģ. nr.5002060631. 

Neskaidrību gadījumā zvanīt 
I. Zeltiņam

pa tālruni +371 63928922.

Imants Zeltiņš,
LNKB Bauskas nod. 

priekšsēdis 

Iznākusi jauna 
grāmata!

Šo grāmatu varat 
iegādāties Latvijas 

grāmatu tirdzniecības 
vietās un Okupācijas 

mūzeja grāmatu galdā

Grāmatas autors Viktors 
Straubs ir Amerikā un 
Latvijā pazīstams ārsts. 
Viņa atmiņu grāmata 

"Neziņas gadi" stāsta par 
gūstekņu nometnēs Putlosā 

un Cēdelgemā pēc Otrā 
pasaules kaŗa pieredzēto.

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 11. septembrī plkst. 7.00 

Trimdas draudzes zālē (58 
Irving Street, Brookline) Lat-
vijas Dailes teātŗa aktieŗu izrā-
de – Raimonda Staprāna luga 
„Gūsteknis pilī“, režisors Kārlis 
Auškāps. Ieeja $20, skolēniem 
brīva. Informācija, zvanot 
Maijai Priedei, tālr.: 781-329-
7491. Rīko Mākslas draugi 
Bostonā.

• 15. septembrī plkst. 9.30 
mācību sākums Bostonas lat-
viešu skolā (58 Irving Street, 
Brookline, MA) Trimdas drau-
dzes telpās. Jaunas ģimenes 
lūgtas pieteikt audzēkņus ie -
priekš, rakstot vai zvanot skolas 
pārzinei Krisītei Skarei, e-pasts: 
krissyskare@gmail.com, tālr.: 
978-590-5540 vai 617-524-
1204). BLS meklē 1. klases au -
dzinātāju, lūgums sazināties ar 
pārzini. Informācija: www.
blskola.org

CIEMS LATVIJA (MI) 
• 22. septembrī plkst. 4.00 

ciema Latvija 45. gada svētki un 
koŗa „Ciema balsis” 25. gada 
svētki. Būs programma un cie-
nasts. 

FILADELFIJA (PA) 
• 4. septembrī plkst. 11.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Brīvo latvju biedrības 
telpās (531 North 7th Street). 
Programmā valdes ziņojumi, 
nākotnes darbība, pārrunas par 
neseniem notikumiem, referāts. 
Beigās dzimumdienu svinēšanu 
un kafijas galds. Viesi laipni 
gaidīti. 

• 7. septembrī plkst. 7.00; 8. 
septembrī no plkst. 2.00; 9. 
septembrī no plkst. 2.00 līdz 
5.00 latviešu un amerikāņu 
jauno mākslinieku darbu izstā-
de „30 zem 30/30 under 30”; 
saviesīgs vakars; latviešu audu-
mu, izšuvumu, rotu izstāde. 

• 15. septembrī German So -
ciety of PA rīko Oktoberfest 
2012. Svinības sāksies plkst. 
2.00, būs vācu ēdieni, mūzika, 
saviesīga dzīve. Filadelfijas Brī-
vo latvju biedrība no plkst. 
12.00 līdz 5.00 stūŗa dārzā 
piedalīsies lietoto mantu tir-
dziņā. Lūgums ziedot mantas 
tirgošanai un pieteikt, zvanot 
Jolantai, tālr.: 917-544-2033. 
http://www.germansociety.org/
oktoberfest.html 

• 22. septembrī plkst. 6.30 
vakarā Filadelfijas Daugavas 
Vanagu apvienības Rudens 
balle Brīvo latvju biedrības 
telpās. Aukstā galda vakariņas, 
Billy Aust deju mūzika; dalības 
maksa (vakariņas un balle) $30. 
Vēlams iepriekš pieteikties, 
zvanot apvienības priekšnie-
kam. tālr.: 484-842-1498. 

• No 28. līdz 30. septembrim 
Latviešu fonda „Nedēļas nogale 
nākotnei”. 29. septembrī plkst. 
7.00 Vairas Paegles referāts: 
„Polītiskais dialogs Latvijā: vai 
zudis tulkojumā?”; vakara sarī-
kojums veltīts latviešu protesta 
dzeja laika gaitā. 

Ziņas un jaunumi par BLB 
jubilejas gada notikumiem: 
www.latviansociety.com In  for-
mācija par jau notikušajiem 
sarīkojumiem 120 gadu jubilejā: 
www.fblb120.blogspot.com

KLĪVLANDE (OH) 
• 15. septembrī plkst. 6.00 

vanadžu gadskārtējais bazārs 
Apvienotās draudzes lielajā zālē 
(1385 Andrews Ave. Lakewood, 
OH). Būs bufete, priekšnesumi, 
rudens iepirkumu galds un lot-
erija; sarīkojuma atlikums ap -
rūpes darbam. Dalības maksa 
(ar vakariņām) $15.00. Infor-
mācija, zvanot vanadžu priekš-
niecei Vitai Reinekai, tālr.: 440-
268-8357. Auto varēs novietot 
Masoņu laukumā.

LANSINGA (MI) 
• 15. septembrī Lansingas 

latviešu vienības golfa spēles 
Timber Ridge Golf Club (16339 
Park Lane Rd., East Lansing, 
MI, tālr.: 517-339-8000, tīmekļa 
adrese: www.golftimberridge.
com). Reģistācija plkst. 10.00 
no rīta, sacensības sāksies plkst. 
11.00. Dalības maksa $60 per-
sonai (ieskaitīti golfa ratiņi ar 
GPS sistēmu un maltīte pēc 
spēlēm). Golfa sacensību atbal-
stītāji un labvēļi laipni lūgti 
vakariņās kopā ar sportistiem 
plkst. 4.00; dalības maksa $20 
personai. Jāpiesakās līdz 5. sep-
tembrim, zvanot vai rakstot 
Ligitai Ķepītei, tālr.: 517-930-
9131, epasts: ligita@voyager.
net; Jurim Morusam, tālr.: 517-
755-9485, e-pasts: georgemo-
russ@gmail.com; Valdim Vīto-
lam, tālr.: 517-331-2546, e-pasts: 
valdis44@gmail.com vai Ģirtam 
Austriņam, tālr.:517-349 5624, 
e-pasts gigaus@comcast.net 

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 22. septembrī plkst. 1.00 

nama talka. 
• 29. septembrī plkst. 4.00 

nama 39. gada svētki. 
• 21. oktobrī plkst. 12.30 

draudzes bazārs.
DKLB informācijas tālr.: 323-

663-6267. DK LB Informācijas 
biļetens tīmeklī: www.biletens.
com 

MILVOKI (WI) 
• 6. septembrī plkst. 11.00 

pensionāru biedrības saiets un 
pusdienas. 

 • 9. septembrī mācību sākums 
Plkv. Oskara Kalpaka latviešu 
skolā. 

• 23. septembrī plkst. 12.00 
draudzes Rudens sarīkojums 
latviešu namā (8845 W. Lynx 
Ave. Milwaukee, WI 53225). 

ŅUJORKA (NY) 
• 15. septembrī plkst. 4.00 

Dailes teātŗa aktieŗu izrāde – 
Raimonda Staprāna luga „Gūs-
teknis pilī” Ņujorkas Latviešu 
draudzes baznīcas telpās Jon -
keros (254 Valentine Lane). 
Ieeja $25. Informācija, zvanot 
vai rakstot Baibai Pinnei, tālr.: 
917-270-4786 e-pasts: pinnis@
banet www.nylatvian.org

PRIEDAINE (NJ) 
• 16. septembrī plkst. 2.00 

Latvijas Dailes teātŗa aktieŗu 
viesizrāde – Raimonda Staprā-
na luga „Gūsteknis pilī”.

SAGINAVA (MI) 
• 8. septembrī plkst. 3.00 

Saginavas latviešu kluba gads-
kārtējais „Ruksīša mielasts” J. 
Skābarža lauku īpašumā (3630 
E. Curtis Road, Birch Run, MI); 
būs ruksīša cepetis ar piede-
vām, 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 iz  -
rakstīt ar norādi Latvian Club 
of Saginaw. 

SIETLA (WA) 
• 8. septembrī Sietlas latviešu 

11. golfa sacensības. Informā-
cija: Rolands Abermanis, tālr.: 
425-398-9145; e-pasts: letinsh.
rol@frontier.com Informācija: 
www.seattlelatviancenter.com 

VAŠINGTONA (DC)
• 9. septembrī mācību gada 

sākums Vasingtonas draudzes 
latviešu pamatskolā. Tiek gai -
dītas visas ģimenes, kuŗas vēlas 
audzināt bērnus kristīgā garā, 
latviskā vidē un sadraudzībā. 
Mācības notiek katru svētdienu 
no plkst. 9.15 līdz 1.00 pēcpus-
dienā. Skolā pieņem bērnus no 
četru gadu vecuma; bērniem 
līdz 4 gadiem notiek zaķīšu 
nodarbības. Informāciju var 
iegūt, rakstot: dclatviesuskola@
gmail.com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): dievk. 9. 
sept. ar dievg., 16. sept., 23. 
sept., 30. sept. Dievk. sākas 
plkst 11.00. Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951): 9. sept. plkst. 2.00 
dievk., pēc dievk. kafija. 23. 
sept. plkst. 2.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. 7. okt. plkst. 2.00 
Pļaujas svētku dievk., pēc dievk. 
kafija. 21. okt. plkst. 2.00 Re -
formācijas svētku dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. Dr. R Ziedone 
un emer. māc. Dr. A. Ziedonis. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Lankasterā Mt. 
Calvary Lutheran Church (308 
East Petersburg Rd., Lititz, PA 
17601): 16. sept. plkst. 3.00 
Pļaujas svētku dievk. 28. okt. 
plkst. 3.00 Ticības atjaunošanas 
dievk. Māc. Dr. R. Ziedone un 
emer. māc. Dr. A. Ziedonis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 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 Univer-
sitātes 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): 
16. sept. plkst. 11.00 dievk., 
māc. A. Ozoliņš. 21. okt. plkst. 
11.00 draudzes locekļu vadīts 
dievk.; pēc dievk. rudens bazārs. 
28. okt. plkst. 11.00 dievk., māc. 
A. Ozoliņš. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
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. 
In formācija: www.latvianluth-
churchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505; tālr.: 
616-361-6003): 9. sept. plkst. 
10.00 dievk.; pēc dievk. kafija 
un sadraudzība. 23. sept. plkst. 
10.00 dievk. 7. okt. plkst. 10.00 
dievk.; pēc dievk. Pļaujas svētku 
sarīkojums. 28. okt. plkst. 5.00 
svecīšu vakars Woodlawn kap-
sētā. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Ka  -
lamazoo, MI 49996). Māc. B. 
Puiķe. 

• Lansingas latv. ev. lut dr.: 
9. sept. plkst. 2.00 dievk. Uni-
versity Lutheran Church (1020 
S. Harrison Road, East Lansing, 
MI), māc. A. Greiema (Graham); 
pēc dievk. kafijas galds. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040): 23. sept. plkst. 12.15 
dievk., prāv. Dāvis Kaņeps. Dr. 
priekšn. A. Grase, tālr. 860-649-
1362. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 2. sept. 
dievk. ar dievg. 9. sept. dievk. 
ar uzrunu bērniem. Mācību 
sākums Plkv. Oskara Kalpaka 
latviešu skolā. 11. sept. plkst. 
7.00 draudzes padomes sēde. 
16. sept. dievk. angļu val. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. 
Bībeles stunda angļu val. 23. 
sept. dievk., pēc dievk. plkst. 
12.00 draudzes Rudens sarī ko-
jums latviešu namā. 26. sept. 
plkst. 7.00 vakarā sanāksme pie 
kamīna. 27. sept. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 30. sept. dievk. 
ar dievg. un uzrunu bērniem; 
LELBAs nozares vadītājs dia-
kons Dags Demandts pastāstīs 
par projektu „Būsim gudri!”, 
ceļojumu pa Vidzemi, dalot 
saziedotās mugursomas un 
naudu; būs prāta asināšanas 
spēle, iespēja ziedot. Visi rē -
gulārie dievkalpojumi sākas 
plkst. 10.00. Māc. L. Zusēviča, 
tālr.: 414- 421-3934 e-pasts: 
p a s tor l au m a @ g m ai l . c om ; 
draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 
414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622): Par diev-

kalpojumiem un citām nori-
sēm draudzē lūdzam sazināties 
ar draudzes priekšnieku Ge -
roldu 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 Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: 9. sept. 
plkst. 1.30 dievk. ar dievg. 
draudzes baznīcā Īstbransvi-
kā (12 Gates Ave, East Brun-
swick). 30. sept. plkst. 8.30 
dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St., 
Lakewood). Māc. I. Pušmucā-
ne-Kineiko (Kineyko); e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
9. sept. plkst. 10.30 dievk. Ņu -
jorkas draudzes Salas baznīcā 
(4 Riga Lane, Melville NY); pēc 
dievk. visi laipni ielūgti uz 
pikniku.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street). Dr. sek-
retāre Vija Āriņa, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 

• Safrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave): 2. sept. 
plkst. 11.00 dievk. 9. sept. plkst. 
1.00 draudzes Dārza svētki 
(12635 Indio Ct, Saratoga). 16. 
sept. plkst. 11.00. dievk. 23. 
sept. plkst. 11.00 dievk,; pēc 
dievk. kafijas galds. Prāv. K. 
Zols. Inf: www.lvnc.org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 9. sept. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg. 16. sept. plkst. 
10.30 dievk. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net Informācija tī -
mek lī: www.seattlelatvian-
church.org 

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 21. sept. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg., māc. Daina Salnīte; 
pēc dievk. kafijas galds lejas 
zālē.

Jaunības draudzenīte

LILIJA EISERTS
mirusi Toronto, Kanadā

2012
skumjās

DAGMĀRA
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Mūžīgā mierā iegājis mūsu mīļais

ĒVALDS GUNĀRS 
KRIVĀNS

Dzimis 1937. gada 15. martā Doriņos, Sarkaņu pag., Latvijā,
miris 2012. gada 26. jūlijā Bostonā, ASV,

apbedīts 2012. gada 31. jūlijā Melroses kapsētā Brocktonā
Viņu ar mīlestību atcerēsies

BRĀLIS ULDIS
KRUSTDĒLI ANDREJS UN ERNESTS

MĀSĪCA ZIGRĪDA AR ĢIMENI
RADI LATVIJĀ UN ASV

Es sapni par dzimteni pagalvī likšu,
Ar viņu atkal laimīgs es tikšu
Un dusēšu saldi kā mātes rokās
Pat nāves mokās.
(Kārlis Skalbe)

Dieva mierā aizgājis
mūsu mīļais dzīves draugs, paps, vectēvs

VIKTORS BUKS
Dzimis 1935. gada 8. februārī Rīgā, Latvijā,

miris 2012. gada 2. augustā Pensilvānijā, ASV

Mūžībā aizgāja

DR. LIDIJA I. NEIBERGA
Dzimusi 1912. gada 4. februārī Charkovā, Krievijā,

mirusi 2012. gada 16. augustā Arizonā, ASV

Mūsu mīļais

EDUARDS
KOKTS-PORIETIS

Dzimis 1921. gada 11. martā Krustpils pag.,
miris 2012. gada 13. jūlijā Kalgaria, Kanadā

Mīlestībā piemin
MĀRA, ASTRĪDA UN ANDREJS, AIJA UN KEN

MAZBĒRNI ĒRIKS, KEVIN, KĀRLIS, KRISTAPS, MARISA, EMĪLIJA
BRĀLIS IVARS UN MARET

Sērās un mīlestībā piemin
DĒLI JURIS UN ANDRIS UN VEDEKLA DORA NEIBERGA

PIECI MAZBĒRNI UN SEŠI MAZMAZBĒRNI
LAMBERTU UN CAIRE ĢIMENE ASV

ARVĪDA NEIBERGA ĢIMENE ASV
UN ALEKSANDRA NEIBERGA ĢIMENE LATVIJĀ

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds: 
Un liekas, ka ikkatrā zvaigznē 
Vēl Tavas acis mirdz.

Mēs klusi paliekam šai krastā
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Ir augusts, kad Latvijā tūk sto-
šiem zvaigžņu līst no debesīm. 
Tās šai laikā ir tik tuvu cilvē-
kiem – iespējams,  tādēļ, lai aiz 
zvaigznēm mītošās dvēseles la -
bāk var ieskatīties mūsu do  mās 
un sirdīs. Arī Annas Cerbules 
dvēsele nu piepulcējusies tām – 
tālajām, vairs nesasniedza ma-
jām, bet mūžīgajām. 

Anna Cerbule dzimusi Vec-
lai cenes pagasta Opekalna mā -
cītāja mājās Andreja un Bertas 
Dombrovsku ģimenē. Viņas tēvs 
bija pirmais latviešu mā  cītājs 
Opekalna draudzē, un Anna bēr-
nību pavadīja tur, kur pāri mūsu 
un kaimiņzemes Igaunijas zila-

Ardievas Annai Cerbulei 
(1925-2012)

Ilze, Dace un Kārlis, kam tagad 
piebiedrojušies mazbērni. 

Anna strādāja par terapeiti 
dažādās slimnīcās un iestādēs, 
mācīja  bērnus latviešu sestdie-
nas skolā, dažkārt izpalīdzēja, 
spēlējot ērģeles, dziedāja drau-
dzes korī un sniedza atbalstu 
vientuļiem veciem cilvēkiem. 
Visu mūžu viņas dzīvesbiedrs 
Jānis Cerbulis aktīvi cīnījās par 
Latvijas brīvību, kā arī atbalstīja 
jauniešu latvisko izglītošanu. Ar 
šādu domu pēc viņa aiziešanas 
Mūžībā Anna Cerbule izveidoja 
Jāņa Cerbuļa piemiņas stipen-
diju, ko uzticēja administrēt 
Vītolu fondam. Stipendija no -

jiem mežiem slejas visaugstāk 
Latvijā celtā baznī ca. Varbūt tā  -
pēc Anna Cerbule visu mūžu 
pratusi redzēt tālāk, sa  skatīt 
vairāk un pamanīt tos, kuŗiem 
viņas palīdzība un mī  lestība vis  -
vairāk nepie cie šama. Viņai allaž 
Dievs sargājot ir stāvējis klāt, 
dāvājis savu lab vēlību arī pašās 
smagākajās dzīves stundās un 
ļāvis satikt sirdij tuvus cilvēkus.

Skolas gaitas Anna uzsāka 
uzsāka Veclaicenes pagasta pa  -
matskolā,  turpināja Alūksnes 
un Jēkabpils ģimnazijā. Atstāt 
bērnības zemi un doties svešā 
pasaulē un nezināmos ļaudīs 
lika Otrais pasaules kaŗš. Bēgļu 
gaitas Annu aizveda uz Vāciju, 
kur viņa uzsāka veterinār me-
dicīnas studijas Minchenē un 
vēlāk medicīnas studijas Hei -
delbergā. Studijas pārtrauca iz -
ceļošana uz Ameriku. Tur Anna 
vispirms strādāja par kalponi, 
vēlāk radās iespēja studēt fizio-
terapiju Pensilvānijas uni ver-
sitātē. 1952.gada jūnijā Anna 
salaulājās ar Jāni Cerbuli. 
Laulībā tika pavadīti 53 gadi. 
Ģimenē uzaudzināti trīs bērni: 

vēlēta teoloģijas studentiem. 
Arī viņas dēls Kārlis ir kļuvis 
par fonda atbalstītāju – viņš ne 
tikai joprojām pārvalda mam-
mas dibināto stipendiju, bet arī 
pats palīdz skoloties Latvijas 
jauniešiem. 

 Vecumdienas Anna Cerbule 
pavadīja savās lauku mājās mei-
tas Ilzes aprūpē. Liktenis Annai 
mūža nogalē gan bija liedzis acu 
gaismu, tāpēc viņa savu stipen-
diātu pateicības vārdus dzirdēja 
meitas lasītus. Taču tas viņai ne -
liedza izbaudīt dziļu gandarī-
jumu par paveikto un par savu 
ieguldījumu Latvijas rītdienā.

 Anna Cerbule savai Tēvzemei 
atstāja daļu savas sirds un labo 
domu. 14. augusta Likteņa lē -
mumu vairs nav iespējams gro-
zīt, taču skumjas par zaudēto lai 
mierina doma, ka vistumšākais 
laiks parasti ir pirms rītausmas, 
kura gan nāks pilna smeldzīgu 
atmiņu, bet bagāta ar atziņu, ka 
mums kādu īsu Mūžības mirkli 
ir bijis gods dzīvot blakus cēlam 
un piepildītam mūžam.

Vītolu fonda vārdā
Vita Diķe
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Uzvaras prieks

Māŗa Štromberga lidojums pretī Londonas zeltam

S P O R T S

Mūsu laikraksta lasītājiem 
piedāvāju atskatu uz Londonas 
Olimpiskajām spēlēm, kuŗas 
Starptautiskās olimpiskās ko  -
mitejas (SOK) prezidents  
Žaks Roge apzīmēja par 
“priecīgām un spožām”. Olim-
piada notika no 27. jūlija līdz 
12. augustam.

Kā allaž tas notiek, arī šoreiz 
Olimpiada sacensoņiem nesa 
gan triumfu, gan sarūgtināju-
mu, gan apmierinājumu par to, 
ka izdarīts viss iespējamais, kaut 
arī bez uzvarām vai augstām 
vietām. Ko varētu sacīt par Lat-
vijas sportistu dalību? Vai olim-
pisko panākumu trauks bija pus -
pilns vai pustukšs? Piekritēji, 
droši vien, būs abiem variantiem. 
Izsekosim olimpiešu gaitām.

***
Abi Latvijas smilšu (plūd-

males) volejbola pāŗi Mārtiņš 
Pļaviņš ar Jāni Šmēdiņu un 

Zelts un bronza Latvijas olimpiešiem
Vai olimpisko panākumu trauks bija puspilns, vai pustukšs?

pelnot bronzas medaļas. Mūsu 
bronzas olimpiešus līdz goda 
pjedestalam aizveda treneris  
Aigars Birzulis. 

***
Toties cerēta, ja ne gaidīta bija 

zelta medaļa Latvijai BMX 
riteņbraukšanā. Latviju pār  stā-
vēja 2008. gada olimpiskais zelta 
medalists Māris Štrombergs, 
Eiropas meistars Edžus Trei ma-
nis un Richards Veide, dāmu 
sacensībās – Sandra Aleksejeva. 
Galvenie favorīti bija Štrombergs 
un pasaules meistars austrālietis 
Sems Vilobijs (Willoughby).

Šo sporta veidu nereti apzīmē 
par “traku” un, protams, bīs  ta-
mu. Īpaši uzbūvētā trasē dominē 
līkumi un pakalni, pēc kuŗu 
pārvarēšanas lielā ātrumā sa  -
cen   soņi gandrīz vai lido. Sacen-
sībās, diemžēl, bieži gadās kri-
tieni, jo startē līdz  pat deviņiem 
sportistiem vienlaikus. Vis dro-
šāk izvairīties no kritiena ir 
izrauties priekšā jau no starta, 
ko, protams, mēģina darīt visi...

Sacensības sākās ar indivi-
duāliem braucieniem uz laiku, 
lai iegūtu labāku starta poziciju 
(iekšējo) priekšbraucienos un 
arī vēlāk. Laika braucienā, ne -

izcīnījis zelta medaļas divās 
Olimpiskajās spēlēs. Trešo vietu 

ne junioru pasaules rekordists 
Zigismunds Sirmais. Tas bija 

brīvajā stilā sasniedza 30., Gab-
riela Ņikitina 50 m brīvajā stilā 
– 39. laiku.

Brīvā cīņā Armands Zvirbulis 
(svara katēgorijā līdz 84 kg) 
klasē uzvarēja pirmajā kārtā, 
zaudēja nākamajā. Līdzīgi vei-
cās arī Anastasijai Grigorjevai 
(līdz 63 kg) klasē, un džudistam 
Jevgeņijam Borodavko (līdz 
100 kg), bet džudists Konstan-
tīns Ovčiņņikovs zaudēja pir-
majā kārtā.

Vingrotājs Dmitrijs Trefilovs 
ieņēma 38.,  šosejas riteņbrau-
cējs Aleksejs Saramotins – 56. 
Vietu.

  
Kā vērtēt
sasniegto?

Par to, vai latviešu Londonā 
sasniegtais bija “labs”, “vājš” vai 
“normāls”, kritiķu uzskati dalās, 
īpaši atkarībā no tā, ar ko sa -
līdzinām. Medaļu (viena zelta, 
viena bronzas) šoreiz gan bija 
mazāk nekā 2008. gadā (tad no 
katra kaluma pa vienai). 2004. 
gadā bija četras, bet nevienas 
zelta - visas sudraba. 2000. gads 
Sidnejā bija īpaši veiksmīgs – 
viena zelta, četras sudraba, 
viena bronzas medaļa. 1996. 
gadā bija jāsamierinās ar vienu 
vienīgu sudrabu, bet 1992. gadā 
Barselonā – pirmajā startā  pēc 
Latvijas neatkarības atjauno-
šanas – divas sudraba, viena 
bronzas. Taču medaļas vēl nav 
viss; pirmajā desmitniekā šoreiz 
iekļuva astoņi sacensoņi, Bei -
džingā (Pekinā) – tikai četri.

Ja paskatāmies uz mūsu kai -
miņiem, tad Lietuvai šīs bija 
varenas spēles: divreiz zelts 
(peldētājai Rūtai Meilutītei un  
modernās pieccīņas pārstāvei 
Laurai Asadauskaitei), viens 
sudrabs – kanu sprintā (K1 
2000 m), divas bronzas (boksā 
un brīvajā cīņā). Pirms četriem 
gadiem Lietuvas olimpieši spēja 
izcīnīt trīs medaļas.

Igaunijas sportistiem tika 
sud rabs brīvajā cīņā un bronza 
– veterānam Gerdam Kante-
ram diska mešanā. Beidžingā 
Kanters bija uzvarētājs.

Valstu iegūtās medaļas: 1. 
ASV – 46 zelta, 29 sudraba, 29 
bronzas (kopā 104); 2. Ķīna 38 
– 27 – 23 (88); 3. Lielbritanija 
29 – 17 – 19  (65);. ... 10. v. 
Austrālija 7 – 16 – 12 (35); ... 
34. v. Lietuva 2 – 1 – 2  (5); ... 
49.v. Latvija 1 – 0 – 1 (2); ...64.v. 
Igaunija 0 – 1 – 1(2). 

Un kā būtu, ja aprēķinātu 
medaļas uz iedzīvotāju skaitu? 
Viena vienīga medaļa dotu 
pirmo vietu Grenadai, otro 
vietu ar 12 medaļām – Jamaikai, 
trešo vietu ar 4 medaļām – 
Trinidadai un Tobago. Ceturtā 
būtu Jaunzēlande (13 medaļas), 
12. vietā Lietuva, 13.v. Austrālija, 
14. v. Igaunija, 24. v. Latvija.

Cik vērtētāju, tik būs arī atzi-
numu...

Gunārs Bērzzariņš

Aleksandrs Samoilovs ar Rus-
lanu Sorokinu, bija iekļuvuši 
astotdaļfinālā, pirmais pāris uz -
 varot visas trīs spēles priekš-
grupā; otrais – ar divām uz   va-
rām un vienu zaudējumu. Sa  -
moilovs/Sorokins astotdaļfinālā 
zaudēja Eiropas čempioniem 
vāciešiem – 0:2 un izstājās, bet 
Pļaviņš ar Šmēdiņu pieveica 
norvēģus Skarlundu/Spinaugu  
ar 2:0, iekļūstot ceturtdaļfinālā. 
Tas jau labāk salīdzinājumā ar 
Pekinas Olimpiskajām spēlēm 
2008. gadā. 

Arī ceturtdaļfinālā latviešiem 
spēle gāja no rokas: sīvā cīņā vi   ņi 
„izsita” amerikāņus Gibu/Ro -
zentālu ar 19:21, 21:18, 15:11.

Pusfinālā latviešu uzvaru se -
riju apturēja brazīlieši Seruti un 
Rego, kas uzvarēja 21:15 un 
22:20. Pļaviņam un Šmēdiņam, 
kuri olimpiskajā rangā bija 
novērtēti ar 17. vietu, cīņā par 
trešo vietu pretim stājās ho  -
landieši Nummerdors/Šuils. 
Latvieši zaudēja pirmo setu – 
19:21, uzvarēja otro – 21:19 (ie -
dzenot no 3:8) un triumfēja arī 
trešajā ar 15:11, negaidīti no -

viena netraucēts, krita Trei ma-
nis, iegūstot priekšbraucienā 
sliktāko (ārējo) poziciju. Lai -
mīgā kārtā viņš tika cauri bez 
nopietna savainojuma.

Dalībnieki bija sadalīti pie -
cos priekšbraucienos. Pēc trim 
priekšbraucieniem četri ātrākie 
(skaitot vietas) nopelnīja vietu 
ceturtdaļfinālos, pārējiem bija 
jāstartē vēl divos, lai noskaid-
rotu, kas vēl varēs turpināt sa  -
cen sības. Štrombergam, Vilo-
bijam un diviem holandiešiem 
pietika ar trim braucieniem, 
pēc pieciem (kuŗos bija kri tie-
ni) ceturtdaļfinālos iekļuva arī 
Treimanis un Veide. Arī tur 
visiem trim latviešiem veicās. 

Pusfinālos izstājās Treimanis 
un Veide, atstājot Štrombergu 
ka vienīgo Latvijas pārstāvi fi -
nālā. Tajā viss bija jāliek “uz 
vienas kārts”, jo ir tikai viens 
brauciens. Štrombergs pierādīja 
savu augsto klasi ar varenu 
izrāvienu startā. Visu distanci 
viņu  izmisīgi mēģināja iedzīt 
Vilobijs, taču bija spiests ap  mie-
 rināties ar otro vietu. Štrom-
bergs kļuva par vienīgo latvieti 
visā Latvijas sporta vēsturē, kas 

ieguva Zabala (Kolumbija).
Sandra Aleksejeva savās pir-

majās Olimpiskajās spēlēs kva-
lificējās pusfināliem kā trīs pa-
dsmitā (mazā dalībnieku skaita 
dēļ nevajadzēja ceturtdaļ fi nā-
lus), bet finālā neiekļuva. Ie -
priekš pasaules meistarsacīkstēs 
viņa bija ieguvusi 16.vietu. Sa  -
vainojums liedza Londonā 
startēt veiksmīgāk.

***
Vieglatlētikā Latvijai bija 

kupls dalībnieku skaits. Nieka 
divi centimetri sķīra Inetu Ra -
dēviču no bronzas medaļas. 
Viņa sasniedza 6,88 m – savu 
sezonas labāko rezultātu, četrus 
centimetrus atpaliekot no sava 
Latvijas rekorda. 6,90 m tāls 
lēciens būtu devis bronzu, bet 
amerikāniete Delouča aizlēca 
6,89. Uzvarētājas pārvarēja 7 m 
robežu: angliete Britnija Rīse 
spēja 7,19 m, krieviete Jeļena 
Sokolova – 7,07 m. Lauma 
Grīva ar 6,10 m atpalika no sa -
va šīgada  labākā lēciena. 

Vērtīgu 8. vietu šķēpa mešanā 
ar 60,73 m izcīnīja Madara 
Palameika. Finālā neiekļuva ne 
Sinta Ozoliņa-Kovala, ne Līna 
Mūze, paliekot tālu aiz saviem 
labākajiem varējumiem. 

Veiksmīgi savās pirmajās 
Olimpiskajās spēlēs debitēja 20 
gadus vecā Laura Ikauniece, 
iegūstot 9. vietu septiņcīņā ar 
personisko un atkārtotu Latvijas 
rekordu, ko viņa tagad dala ar 
Aigu Grabusti. Viņa, diemžēl, 
izstājās savainojuma dēļ. Lauras 
mātei Vinetai Ikauniecei vēl 
arvien pieder Latvijas rekordi 
100, 200 un 400 m distancē.

Poļina Jeļizarova 3000 m 
šķēršļu skrējienā sasniedza per-
sonisko rekordu, izcīnot 13. 
vietu.

Pārējiem vieglatlētiem bija 
jāapmierinās ar vietām otrā, 
trešā un ceturtā desmitā. Viss-
magākais – un arī visnegaidī-
tākais – fiasko piemeklēja lat -
viešu šķēpmetējus. Tieši no 
viņiem tika gaidīts visvairāk. 
Nekvalificējās ne Atēnu sudra-
ba medalists Vadims Vasiļevskis, 
ne Beidžingas (Pekinas) otrās 
vietas ieguvējs Ainārs Kovals, 

negaidīts trieciens ne vien šiem 
sacensoņiem, bet arī trenerei 
Valentīnai Eidukai un visiem 
Latvijas sporta mīļotājiem.

Negaidīti šķēpa mešanā uz -
varēja pasaules junioru meistars 
Volkots (Trinidada un Tobago) 
– 84,58 m. Gan Vasiļevskis, gan 
Sirmais šogad bija metuši tālāk 
par viņu... Ukrainis Pjatņica 
palika tikai 7 cm. aiz Volkota. 
Bronza krita somam Ruska-
nenam – 84,12 m., atstājot 4. 
vietā čechu Veseliju – 83,34 m. 
Diviem sezonas “lauvām” – 
somam Pitkameki (pirms čet-
riem gadiem bronzas medalists) 
– 82,80 un uzvarētājam Bei -
džingā (Pekinā) norvēģim Tor-
kildsenam (82,63 m) bija jāsa-
mierinās ar 5., resp.6. vietu.

***
Astoņniekā vietas ieguva vēl 

divi Latvijas pārstāvji. Artūrs 
Plēsnieks svara katēgorijā līdz  
105 kg uzcēla 390 kg, kas deva 
7. vietu. Jeļena Rubļevska savās 
ceturtajās Olimpiskajās spēlēs 
(atcerēsimies viņas otro vietu 
Sidnejā) modernajā pieccīņā 
izcīnīja 8. vietu ar 5228 p. Viņa 
pierādīja sevi par labāko 
paukošanā, bet peldēšana nav 
viņas stiprā puse. Šeit zeltu 
izcīnīja lietuviete Laura Asa -
dauskaite (2008. gadā 15.v.).

Kungu konkurencē Deniss 
Čerkovskis ierindojās 19. vietā. 
Arī viņam paukošanā veicās 
labi, bet neizdevās saprasties ar 
zirgu.

***
Smaiļošanas divnieks (K2) 

Krists Straume ar Alekseju 
Rumjancevu 200 m B finālā 
ierindojās trešajā vietā, kop-
vērtējumā – 11. vieta.

Pirmo reiz Olimpisko spēļu 
vēsturē Latvijai bija pārstāvis 
galda tenisā: 22 gadus vecais 
Matīss Burģis cīnījās godam –  
pirmajā kārtā smagā cīņā uz -
varēja Kanadas pārstāvi – 4:3, 
bet zaudēja otrā kārtā. 

Šaušanas veterāns Afanasijs 
Kuzmins savas devītajās Olim-
piskajās spēlēs priekšsacīkstēs 
palika 17. vietā un finālā ne -
iekļuva.

Peldētājs Uvis Kalniņš 100 m 


