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Baltezera baznīca šā gada janvārī

Latvijas de iure atzīšanas 
92. gadskārta

1921. gada 26. janvārī ārlietu 
mi  nistra Zigfrīda Annas Meie ro  - 
 vica diplomātu, visu ārlietu die-
nesta darbinieku darbs sasnie -
dza mērķi – Latvijas Republika 
ie  guva starptautiski atzītas vals ts 
statusu. Vienlaicīgi tika sasniegts 
otrs ārpolītiskais mērķis – Latvija 
tika ievesta Eiropas un pasaules 
valstu saimē. Tam bija izšķirīga 
nozīme valsts turpmākajā lik -
tenī – nebrīves gados Latvija ne -
zau  dēja valstiskumu de iure iz -
pratnē.

Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds 
Anna Meierovics

Kā tas notika?
1921. gada 24. janvārī Parīzē 

bija paredzēts sanākt Sabiedroto 
Augstākajai padomei, piedalo  -
ties Lielbritanijas, Francijas, Ita-
lijas, Japānas un Beļģijas pārstāv-
jiem. 21. janvārī Latvijas sūtnis 
Francijā ne tikai minēto piecu, 
bet arī citu Parīzē rezidējošo val-
stu pārstāvjiem iesniedza raks tu 
ar lūgumu atzīt Latviju de iure. 
23. janvārī Parīzē ieradās Z. A. 
Meierovics. Augstākās padomes 
sēde, kā paredzēts, sākās 24. jan-
vārī. Baltijas valstu jautājuma iz -
skatīšana divreiz tika atlikta, līdz 
beidzot 26. janvārī tas tika iz -
skatīts. Par referentu uzstājās 
Fran cijas Ārlietu ministrijas ģe -
nerālsekretārs Bertelo. Lai gan 
kopējais noskaņojums bija Bal-
tijas valstīm labvēlīgs, līdz pat 
pē  dējam lēmuma pieņemšanas 
brīdim situācija saglabājās ne -
skaidra. Tomēr Francijas ārlietu 
ministra Briāna  un Italijas ār lie  - 
tu ministra grāfa Sforcas uzstā-
šanās un Loida Džordža atbalsts,  

nostājoties pret savu ārlietu mi -
nistru Kerzonu, svaru kausus no -
svēra par labu Latvijai. 26. jan - 
vārī Antantes Augstākā pado -
me vienbalsīgi nolēma atzīt 
Latviju un Igauniju de iure, un 
Latvijas puse saņēma šo faktu 
apliecinošu oficiālu rakstu. Pie-
cas valstis - Lielbritanija, Fran-
cija, Japāna, Beļģija un Italija bija 
atzinušas Latvijas neatkarību      
bez jebkādiem ierobežojumiem. 
Z. A. Meierovics 18. februārī, uz -
stājoties Satversmes sapulces sē -
dē, norādīja: “Mēs esam panākuši 
de iure atzīšanu bez nekādām 
klauzulām un varam tagad savu 
nākamību veidot kā pilntiesīga 
valsts, kā mūsu intereses to vis-
labāk prasa.”

Pēc lielvalstu 26. janvāŗa lē -
muma sākās vispārēja Latvijas   
de iure atzīšana.  Pirmās to ar at -
pakaļejošu datumu izdarīja Po -
lija (atzīšanas raksts datēts ar 
1920. gada 31. decembri) un So -
mija (atzīšanas raksts datēts ar 
1921. gada 26. janvāri). 1. februārī 
sekoja atzīšana no Vācijas, 5. feb-
ruārī - Norvēģijas un Zviedrijas, 
7. februārī - Dānijas, 10. februā rī - 
Persijas, 17. februārī  - Austrijas, 
19. februārī - Portugales, 26. feb-
ruārī - Rumānijas. 8. martā atse-
višķu atzīšanas rakstu piesūtīja 
Japāna, lai gan tā bija pārstāvēta 
Sabiedroto Augstākajā padomē. 
Viena no pēdējām Latviju atzina 
Dienvidslavija 1926. gadā.

ASV Latviju de iure atzina  
1922. gada 28. jūlijā. Līdz tam      
to kavēja ASV prezidenta Vudro 
Vilsona uzskats, ka Krievijā boļ-
ševisms ilgi nenoturēsies un tai 
jābūt nedalāmai.

Turklāt ASV deklarācijā tika 
no  rādīts, ka ASV atzīst pastā-
vošo valdību, nevis valsti. Ja 
atzīšanas rakstā nebūtu piemi-
nēts, ka Valsts departaments gai-
da Kongresa lēmumu par ofi-
ciālu diplomātisko pārstāvību 
iz  veidošanu, tā būtu uztveŗama 
tikai kā pagaidu de facto stāvokļa 
atzīšana. Atzīšanas rakstā bija  
atruna, ka “Savienotās Valstis 
vien mēr bijušas ieskatā, ka neat-
karības Krievijā nedrīkst tikt 
izmantotas par cēloni Krievijas 
territoriju atsavināšanai”. Šis pie-
ticīgais Latvijas neatkarības trak-
tējums vēlākajos gados tika re -
vidēts.

Līdz 1922. gada beigām Lat -
viju de iure bija atzinušas 28 val-
s tis, bet visā starpkaŗu periodā – 
42 valstis.
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CEĻOSIM LĪDZI INESEI UZ DIENVIDAMERIKU!
Laiks ir silts – iedzīvotāji draudzīgi –

10 dienas 2013. gada rudenī
RIO DE JENAIRO – IGUASSU

BUENOS AIRES un TURES

Vietu skaits ierobežots.
Lūdzu steidzīgi ziņojiet, ja vēlaties pievienoties!

Nacionālās 
pašapziņas pave-

diens...
Ilgus gadus Latvijas griba 

tecēja pazemē, tagad tīrie avoti 
ir virspusē, bet īstenības ideāli un 
reālās ainas attālinājušās viena 
no otras, un vispārējās lab klā-
jības illuzorie paraugi zūd tālē. 
Varas citadeles gars lokās kā 
kārkla vica unisonā ar tautas 
raizēm. Diemžēl ar veselīgām 
sēklām esam iesējuši arī kokali  
un nezāles, tāpēc nav jābrīnās, 
ka pipars apprecēja pipar mēt ru.

Latvijas likteni kapinot kā 
izkapti, tautas zelta kodols drūp 
kā kristalls ugunī. Nacionāļu 
sērīgie skatieni noklājuši Dau-
gavas dzelmi, ūdens krēslo no 
sirdēstiem. Likstu Everesti ož 
pēc grēku darvas. Aizbraucēju 
devītais vilnis ir tumšs prologs 
nācijas nepastāvēšanai, tas sirdij 
liek trīcēt kā tai Evaņģelija apsei, 
kuŗā Jūda pakārās. Sāļā ūdens 
aukstumā Jūrmalas kaijas ķērc 
pilnā rīklē – izstumtas no Noja 
laivas! Debesīs zvaigznes līdz-
jutībā nobāl... nacionālās sāpes 
iziet no krastiem. Neaptēstā 
bēda ir smaga, bet vēl smagākas 
ir aizturētās asaras. Ticība pār-
maiņu dzidrai upei trausla kā 
nestandarta olas čaumala. Ce -
rību indekss kūst kā vasks uguns 
tuvumā. Dvēselē īpaša smeldze, 
skumju skavas un jocīgas mi -
rāžas, izmisums melnāks par 
sodrējiem. Zeme spētu iegrimt 
no nacionālās sāpes sloga. Pēc-
teči bargi vaicās, kas režisēja 
tādu absurdu, ka savas etniskās 
zemes mantinieki ar aizcirstu 
ģenetisko kodu ir autsaideru 
lomā? Visai drīz viņiem Latvija 
būs kā rezervāts.

Lai tautas ģenetiskās atmiņas 
balss latviešus pasargā no citu 

ietekmes, jo šeit aizvien transita 
zirgiem lekna ganību zāle. Ar 
cieņu izturamies pret atšķirīgiem 
uzskatiem līdz tai robežai, iekams 
tie ar zābakiem nemīda etnisko 
iedzīvotāju nacionālo cieņu un 
Latviju nerāda greizā spogulī. 

Dīvaiņi vēl tic, ka vispirms 
bija Vārds, nevis Lats vai Dolars. 
Sirds tiecas pa kreisi, toties ma -
ciņš velk pa labi. Dolara vara kā 
mistiskais Grāls vilina meklēt 
likteni pasaulē.

Vai nācija vārpos no pašlaik 
sētām sēklām? Šodien jāglābj 
nevis kāda partija, kuŗas cena 
nav pat trīs santimi tirgus dienā, 
nevis valdība, bet gan tauta, 
bērni! Polītiskajā Olimpā neka-
vējoties jāizstrādā nācijas aiz-
sardzības līdzekļi, jo politikā, 
tāpat kā šachā, tempa zudums 
ved uz paspēli. Nākotne stingri 
jāsaista ar pagātni.

Svešatne dod patvērumu un 
slavu, bet zem kājām noklāj 
bēdu dūrienus. Lai gan svešatne 
kaltē dzimtas lakstus un cilts-
koka kroni, – asinsbalss nezūd. 
Kaut vai cik turīga un pārticīga 
dzīve emigrācijā, tomēr sirds ir 
Latvijā , – gars tvīkst ilgās. Gluži 
kā zelta krēslā noliktā varde tik 
un tā lec dubļu peļķē. Dzīdamies 
pēc sveša vizuļzelta, gar degunu 
tiek palaists savas kultūras vēs-
tures, savas tautas šolaiku dzīves 
patiesais zelts. Nepametiet Lat-
viju likteņa varā, nestāviet malā 
kā nepiederīgi svešinieki! Bā  le-
liņiem jāatgriežas uz sentēvu 
sliekšņiem, lai tos nebradā pa -
saules staiguļi, kuŗu akvārijā 
Latvija ir Zelta zivtiņa – gards 
kumoss! Tikai nācijas vienotība 
un godīguma svēts taisnīgums 
nosargās latviskumu.

Klaudija Tiltiņa,
Latvijas Žurnālistu

savienības biedre

Par Latvijas 
Republikas

Ārzemju pasi
Man par „šo un līdzīgiem 

tematiem” bija jātiesājas četrās 
tiesās līdz Satversmes tiesai un 
atpakaļ. Bez rezultāta man un 
manai ģimenei, kā arī pārējiem 
ieinteresētajiem.

Es ar Latvijas Republikas Ār -
zemju pasi esmu nodzīvojusi 
gandrīz visu savu līdzšinējo 
dzīvi. Pase tika atzīta no visas 
demokratiskās pasaules un ir 
pieštempelēta līdz pēdējai lapai.

Viena no pēcokupācijas Lat-
vijas izcilībām ir 9. Saeimas ar 
100 tās pārstāvjiem un ar tās 
priekšsēdi Gundaru Daudzi 
priekš galā man un manai ģi -
menei izsniegtais rakstiskais ap -
liecinājums, ka mēs esam kri-
mināli elementi, jo mēs dzīvo-
jām ar Latvijas Republikas Ār -
zemju pasēm, kuŗas bija no vi -
sām demokratiskām valstīm at   -
zītas, tikai ne no pašas Latvijas...

Pati Latvija 23 gadus ir atļā-
vusies neatzīt savas pašas valsts 
pārstāvniecību dokumentus un 
pavalstniekus, kuŗi tika apkal-
poti, piemēram, sūtniecībās ār  -
zemēs, lai pasaulei rādītu, ka 
tāda LV tomēr eksistē, kaut arī 
tikai Padomju Savienības sa -
stāvā...

Faktiski šodienas LV būtu 
jābūt pateicīgai par katru cil-
vēku, kuŗš māk kaut ko pateikt 
šajā valodā un visam pa virsu 
vēl to, ka viņš ir latvietis...

Baiba Lapiņa-Strunska

Vai Helmars 
Rudzītis akceptētu?
Esmu Laika abonents no laik-

raksta 1. numura iznākšanas. 
ALA un vietējās latviešu orga-
nizācijas ir nodarbojušās ar abu 
ASV partiju polītiķiem, kuŗi ir 
atbalstījuši Latvijas un latviešu 
tautas intereses. Tagad Laika 
ievadnieks atbalsta tikai vienu 
partiju. Nedomāju, ka Helmars 
Rudzītis, Kārlis Rabācs un Ar -
turs Strautmanis, kuŗus es labi 
pazinu, varētu akceptēt šādu 
laikraksta virzienu.

Dainis Rudzītis

No redakcijas. Acīmredzot 
Dai  nis Rudzītis savā vēstulē 
domājis Kārli Streipu. Viņš gan 
ir viens no vairākiem Laika un 
Brīvās Latvijas polītiskajiem ko -
mentētājiem un nekādi nav uz -
tverams par mūsu laikrakstu 
virziena vienīgo paudēju. Laik-
rakstu slejas ir atvērtas disku-
sijām, un mūsu slejās arī at  tie-
cībā uz prezidenta vēlēšanām 
ASV parādījās dažādi viedokļi.

Kļūdas labojums
Laika 3. numurā 8. lappusē 

rakstā „Draudzība 20 gadu ga -
ŗumā” ieviesusies kļūda. 1. sle-
jas 16. un 17. rindā  jābūt: „...
piedalījās 22 studenti no Lie -
pājas un 16 no Belvjū ap  kai-
mes...” Redakcija atvainojas 
autorei un lasītājiem par kļūdu.
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Latviešu ār -
stu un zobār-
stu apvienība 
(LĀZA), svi-
not 65 gadu 
d a r b ī b a s 
atceri, izdeva 
p a s t m a r k u 
2012. gada 7. 
decembrī Lat-
vijā.

LĀZA ir viena no vecākajām 
profesionālajām organizācijām 
ārzemēs, varbūt pat pati vecākā, 
dibināta 1947. gada 7. decembrī 
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""Solitas" tulkoju kā "vientuļ-
nieks." Vientulības tēma man ir 
ļoti tuva, es pie tās pa laikam 
atgriežos un, iespējams, at  grie-
zīšos vēl. Varbūt kāds atceras 
manu kameroperu "Šahs" – tā 
bija saruna par līdzīgu tēmu. 
Tai gan pārāk bieži nedrīkst 
pieskarties, tomēr ikkatram 
cilvēkam tā ir lietas būtība – 
svarīgos brīžos esam ļoti vien-
tuļi. Bet tā nav nožēla, drīzāk 
refleksija, ar kuŗu var arī maz-
liet pajokoties."

Dace Aperāne Santa Ratniece

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2013. gada 16. februāŗa numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 8. februārim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai –  redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave., Metuchen, 

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

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Viens no Latvijas izcilākajiem 
mūslaiku komponistiem Pēteris 
Vasks aizpērn nāca klajā ar ini-
ciatīvu veidot materiālo lī  dzekļu 
uzkrājumu latviešu mūzikas at -
balstam. Pēc šī ierosinājuma 
2011. gada maijā nodibināts Pē -
tera Vaska fonds (PVF), kurā 
aktīvi iesaistījušās vairākas iz -
cilas personības – mūziķe Dita 
Krenberga, tēlniece un uzņēmēja 
Regīna Deičmane, kā arī pats 
komponists Pēteris Vasks. Fon da 
mērķis ir atbalstīt latviešu mū -
zikas attīstību, dodot iespēju 
cilvēkiem, kas nav vienaldzīgi, 
būt klāt radīšanas procesā. PVF 
atbalsta mecenātisma idejas at -
dzimšanu un aicina cilvēkus 
pievienoties ziedotāju pulkam. 
Visi iegūtie līdzekļi paredzēti 
Latvijas komponistu jaundarbu 
tapšanai.

Pēteris Vasks: “Latvija nav ie  do-
mājama bez mūzikas, bez kul-
tūras. Laikā, kad mūsu nācijas 
kultūras pastāvēšana ir patiesi ap -
draudēta, neviens sevi cienošs 
pilsonis nedrīkst sēdēt, rokas 
klēpī salicis. Tādēļ ar mūziku 
mīlošu cilvēku palīdzību tapis 
šis fonds, kuŗam gan mēs paši, 

Pēteŗa Vaska fonds turpina darboties
gan arī citi, kuŗus aizrauj mūsu 
idejas, sniedz materiālu atbalstu 
jaunu skaņdarbu radīšanai.”

2011. gadā pēc PVF pasūti nā-
juma tapa komponistes Selgas 
Mences jaundarbs “Vasaras smar-
žas” un komponistes Evijas Ve -
cum nieces jaundarbs “Tālu kal-
nos / Mazu putnu ceļā / Saules 
gaisma”. Klavieru kvartets RIX 
šos abus opusus atskaņoja Ma -
zajā Mežotnes pilī un Mazajā ģil -
dē, tie ieskaņoti Latvijas Radio. 

2012. gada aprīlī Spīķeru kon-
certzālē pianistes Lienes Cir ce-
nes solokoncertā pirmatska ņo-
jumu piedzīvoja Edgara Ra -
ginska jaundarbs “Maza elek-
tro niskā mūzika”. Jūlijā Mazajā 
Mežotnes pilī mākslas plenēra 
atklāšanas koncertā altistes An -
dras Dārziņas un pianistes Lau-
 mas Skrides sniegumā pir mo 
reizi izskanēja ASV dzīvojošās 
latviešu komponistes Daces 
Ape rānes jaundarbs “Vasaras 
balāde”. Komponiste Santa Rat -
niece pēc Pētera Vaska fonda 
pasūtinājuma radīja jaundarbu 
klavierēm, vijolei un klarnetei 
“Mirdzums”. Šī jaunā darba ie -
studēšanu veica RARO Trio 
(klar netists Reto Bjēri, vijol-
niece Alina Pogostkina, pianiste 
Diāna Ketlere), kas Ratnieces 
opusu pēc pasaules pirmat ska-
ņojuma Montrē festivālā Šveicē 
atskaņoja 26. septembrī Mazajā 
ģildē. Šajā pašā gadā fonds iz -

sludināja klaviermūzikas mi -
niatūru konkursu JVLMA stu-
dentiem. Par labākajiem tika 
atzīti jauno komponistu Lindas 
Leimanes, Lauras Gustovskas, 
Oskara Herliņa un Platona Bu -

pasūtinās jaundarbu kompo-
nistei Ilonai Breģei, kuŗa iztei-
kusi gatavību radīt partitūru 
obojai, vijolei, altam un čellam. 
Jaundarba pirmatskaņojumu 
varam gaidīt “Rudens kamer-

Aicinām arī jūs
ar savu ziedojumu piedalīties
Pēteŗa Vaska fonda darbībā!

Nodibinājums “Pētera Vaska fonds”
Reģ. Nr. 40008178138
AS DNB banka
LVL konts: LV37RIKO0002013234730
Kods: RIKOLV2X
e-pasts: info@vaskafonds.lv

ravicka jaundarbi. Lauras Gus-
tovskas miniatūra “Zīds” tika 
iekļauta “Rudens kamermūzi-
kas festivāla 2012” programmā. 

Pēc PVF pasūtinājuma tapu-
šais Valta Pūces opuss Solitas 
pirmatskaņojumu piedzīvoja 
Latviešu simfoniskās mūzikas 
lielkoncertā 2013. gada 12. jan-
vārī Lielajā ģildē. Vēl šogad PVF 

mūzikas festivālā 2013”. Sadar-
bībā ar Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Kompo-
zīcijas katedru PVF atkal mudi-
nās kompozīcijas katedras stu-
dentus rakstīt jaundarbus – šo -
reiz vokālo kamermūziku ar 
2013. gada jubilāru Ojāra Vā -
cieša un Imanta Ziedoņa dzeju.

LĀZAs 65 gadu darbības atceres marka

LĀZAs 65. jubileja nosvinēta arī Rīgā

grāmatu autori.
Piemiņas markas ir iespiestas 

loksnēs, katrā loksnē ir 36 mar-
kas, kuŗas attiecīgi var sagriezt 
un uzlīmēt uz aploksnēm. Tau-
tieši markas var iegādāties, čekā 
rakstot – „LĀZA” un nosūtot: 
Dr. Jānim J. Dimantam, Jr., 2330 
Innsbruck Parkway, Minnea-
polis, Minnesota 55421-2058, 
USA. Katra loksne maksā 
£2.00.

Dr. Jānis J. Dimants, Jr. 

Pēc ikgadējās apaļā galda diskusijas, šoreiz par tematu „Demografija un dzimstība Latvijā. 
Valstiskais skatījums”, tās dalībnieki pacēla vīna kausus un pamielojās ar īpašo torti, ko izcepa 
restorāna „Benjamiņš” šefpavārs un ko rotāja uzraksts – „LĀZAi – 65”.
Attēlā no kreisās: žurnāliste Māra Libeka (Latvijas Avīze), Kristīne Jučkoviča, Dr. Ingūna Lubauva, 
prof. Aris Lācis, LR veselības ministre Ingrīda Circene, Dr. Jānis Dimants, LR Saeimas deputāts 
Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK), Dr. Maija Pozemkovska, Ligita Kovtuna (Laiks) un dēmografs 
Ilmārs Mežs

Eslingenā, Vācijā. Tā apvieno 
visus ārzemēs dzīvojošos lat-
viešu izcelsmes ārstus un zob-
ārstus, skaitā apmēram 600. 
Laika tecējumā ārzemēs ir iz -
augušas jau četras ārstniecības 
profesionāļu paaudzes, kas ir 
piedalījušies un piedalās sav-
starpējā profesionālo iemaņu 
celšanā, bet pēdējos gados pa -
plašināti sadarbojās ar kollē-
gām Latvijā. Kollēgas arī aktīvi 
piedalās vietējās sabiedriskās 
aktīvitātēs, daudzi ir iesaistīju-
šies polītiskā procesā, vairāki ir 
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No kreisās: Indrānu tēvs – Ģirts Jakovļevs, Indrānu māte – Lolita Cauka, Edvarts – Uldis Anže, Ieva 
– Daiga Gaismiņa, Kaukēns – Juris Lisners
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Pirmo divu darbības gadu 
laikā Latvijas skautu un gaidu 
fonds piesaistījis 55 biedrus no 
Latvijas, ASV, Kanadas un 
Austrālijas, ziedojumos saņe-
mot 6638 latus. Pirmajā skautu 
un gaidu projektu konkursā 
2012. gadā financējums tika 
piešķirts trīs projektiem, kas 
saņēma atbalstu 920 latu apjo-
mā un deva iespēju reālizēt 

LATVIJAS SKAUTU UN GAIDU FONDS
FINANCĒ PIRMOS PROJEKTUS

skautu un gaidu aktīvās āra 
nodarbības, kā arī izdot vēstu-
riski nozīmīgu grāmatu.

Februārī apritēs divi gadi, kopš 
Latvijas skautu un gaidu fonda 
dibināšanas. Šajā laikā fonds pie-
saistījis 55 ziedotājus, kas ar 
saviem ziedojumiem atbalsta 
skautu un gaidu brīvprātīgo vadī-
tāju darbu, centienus veidot piln-
vērtīgu Latvijas bērnu un jaunie-
šu dzīvi un audzināt Latvijas 
nākotnes vadītājus. Ikviens 
Latvijas skautu un gaidu fonda 
ziedotājs kļūst par fonda biedru, 
atkarībā no ziedojuma apjoma 
iegūstot Ziedotāja, Gada biedra 
vai Mūža biedra statusu ar tiesī-
bām piedalīties skautu un gaidu 

financējuma iesniegumu izvērtē-
šanā.

Pirmais Latvijas skautu un 
gaidu fonda projektu konkurss, 
kuŗa pieteikumi tika nodoti 
fonda biedru vērtējumam, noti-
ka 2012. gada pavasarī. Šajā kon-
kursā fonda financējums 920 latu 
apmērā tika piešķirts trim pro-
jektiem:

Valmieras 4. skautu vienības 
piedzīvojumu pārgājiena „Palu 
laiks” organizēšanai; 

Gaidisma simtgades nometnes 
„Gadsimta ceļojums” 
organizēšanai;

Sengaidu dzimtas Daugavietes, 
vadītājas Intas Vilkas grāmatas 
„Es vēl atceros” izdošanai. (No 

redakcijas. – Šī grāmata iznāks 
Laika Rīgas redakcijas apgādā š. 
g. martā.)

Skautu un gaidu vienības, kā 
arī Latvijas skautu un gaidu 
centrālā organizācija savu 
nākamās sezonas nodarbību 
atbalstam, ziemā gatavo iesniegu-
mus fondam. Par līdzekļu 
piešķiršanu pavasarī lemj fonda 
valdes locekļi kopā ar fonda 
Mūža biedriem un Gada biedri-
em. Redzot pirmos trīs sekmīgos 
projektus, skauti, gaidas un to 
vadītāji otro projektu kārtu šī 
gada pavasarī gaida ar īpašu 
nepacietību, jo ideju un vēlmju 
dažādām nodarbībām netrūkst.

Latvijas skautu un gaidu fonds 

ir biedrības Latvijas skautu un 
gaidu centrālā organizācija 
struktūrvienība. Fonda mērķis ir 
ar ziedojumu līdzekļiem 
nodrošināt skautu un gaidu 
vienību darbības financēšanu, 
Latvijas skautu un gaidu centrālās 
organizācijas atbalstāmo 
pasākumu financēšanu, kā arī 
fonda aktīvu pieaugumu 
ilgtermiņā. Fonds dibināts 2010. 
gada 5. oktobrī, divdesmit gadus 
pēc skautisma un gaidisma 
atjaunošanas Latvijā. Sīkāka 
informācija par fonda darbību, 
ziedošanu un ziedotājiem piee-
jama fonda mājas lapā

www.skautugaidufonds.lv

Latvijas Nacionālajā teātrī 
Rūdolfa Blaumaņa 150. dzim-
šanas dienas mēnesī notikusī 
drāmas „Indrāni” jauniestu dē-
juma pirmizrāde ir spēcīgs aplie-
cinājums tās radītāja nemirstībai. 
No lugas uzrakstīšanas mūs šķiŗ 
jau vairāk nekā gadsimts, taču 
katrā jaunā iestudējumā, lai kuŗā 
Latvijas teātrī tas notiktu, vēl jo -
projām atklājas kas jauns, līdz šim 
neievērots un nesaprasts. „In  drā nu” 
satura ietilpība un dzi ļums patiesi 
ir neizsmeļams, jo beidzamo ga -
du laikā vien esam pieredzējuši 
vairākus atšķi rīgus iestudējumus. 
Šai latviešu dzīves drāmai savu 
risinājumu meklējuši gan Māra 
Ķimele Val mieras teātrī, Lauris 
Gundars neatkarīgajā teātrī TT, 
gan El  mārs Seņkovs M. Čechova 
Rīgas krievu teātrī, gan tagad 
Valters Sīlis Nacionālajā. 

Zīmīgi, ka Seņkovs un Sīlis 
pieder pie visjaunākās režisoru 
paaudzes un viņu pievēršanās 
Blaumaņa pasaulei nav nejauša. 
Par būtisku sava radošā ceļa 
posmu to uzlūko jaunie režisori 
paši, par nozīmīgiem šie iestu-
dējumi kļūst arī skatītāju pie re-
dzē. Skolā pie Blaumaņa ieguvēji 
esam mēs visi, jo iestudējumu pa -
matā ir nopietna iedziļināšanās 
pirmavotā un spēja skaidri un 
pārliecinoši skatuves valodā at -
klāt savus secinājumus. Sīļa „In -
drāni” tiek spēlēti Nacionālā te -
ātŗa Aktieŗu zālē, tas lugā tēlo-
tajām sadursmēm liek risināties 
kamerspēles apstākļos. Pieļaujot, 
ka ikkatram zālē sēdošajam lugas 
notikumi un tēlu sistēma ir pa -
zīstama un ka šis klasikas darbs 
gan skolā tiek mācīts, gan savu 
reizi ir redzēts arī iepriekšējos 
uzvedumos, nevar nepamanīt 
koncentrēto uzmanību un aiz tu-
rēto elpu skatītāju rindās, viņiem 
sekojot šim jaunajam variantam. 
Ansambļa spēle ir skaudri tieša, 
un attiecības risinās bez mazākās 
teātrālitātes vai sentimenta. Spē-
les laukums Aktieŗu zāles šaurībā 
šķiet visai plašs, jo Uģa Bērziņa 
scēnografija sniedz tikai darbības 
fonu un dažas lugai nepieciešamās 
detaļas. Ir mājas siena ar durvīm, 
ir gultiņa, galds, ir plauktiņš, uz 
kuŗa redzamas Indrānu mātes 
drapes un tēva pudelīte.

Uz galda stāv puķu pods, to, 
istabā ienākusi, jaunā saimniece 

Klasiskie „Indrāni” skan aktuāli
Ieva novieto pēc sava prāta, liekot 
mums ar šo vienu žestu ieraudzīt 
gan viņas rakstura ievirzi, gan 
vēlmi visu šai mājā pārkārtot. Nā -
kamā cēlienā, kad jaunie Indrāni 
jau tēva mājās saimnieko pilnā 
sparā, spēles laukuma fonā zaļ -
ganos toņos gleznots prospekts 
ar ainavu. Daudz telpas ir atstāts 
lugas varoņu attiecībām, un tās 
raisās ārēji vienkāršas, bet pa -
tiesībā – psīcholoģiski sarežģītas, 
spriegums aug un piepilda visu 
spēles telpu ar samežģītu mez-
glojumu, kam nevar būt nedz 
laimīga, nedz vienkārša atrisinā-
juma. Aktieŗu spēle šai drāmā 

tomēr ētiskās robežas reiz jau ir 
pārkāptas, un meli, kas likti lietā, 
lai iegūtu savu saimnieku statusu, 
nepārvarami grauž viņu cilvē cis ko 
būtību. Ulža Anžes Edvarts ir īsts 
sava tēva dēls – dedzīgs un tem-
peramentīgs, darbīgs un čakls. 
Izrādes otrā pusē ir bez vārdiem 
izspēlēta aina, kuŗā jau aklā māte 
tukšumā pastieptu roku sauc dēlu, 
jo sajūt viņu tuvumā. Ed  varts jau 
ir gatavs viņai atsaukties, tomēr 
to neizdara, nepasniedz roku 
sa vai mātei un novēršas. Uldis 
Anže šai nelielajā, bet tik svarī-
gajā epizodā izpauž Edvarta 
drāmu – tās pretrunas, ar kuŗām 

Sīļa skatījumā nesaistās nedz ar 
Indrānu ošiem, nedz saimnie-
košanas veidu, nedz pat ar domu, 
kas saimniekos mājās. Galvenā 
problēma iestudējumā ir traģiskā 
nespēja saprasties dažādām pa -
audzēm, tuviem cilvēkiem. Tā ir 
neprasme dzīvot, jo, kā režisors 
uzsvēris, „nav nekādas vērtības, 
ja tiek pazaudēta cilvēcība.” Un 
kas gan cits ir bērnu kaŗš pret 
vecākiem, ja ne cilvēcības pazau-
dēšana? 

Šai iestudējumā cilvēcības dīg-
lis tiek meklēts un arī atrasts ik 
tēlā. Aināra Ančevska Noliņš, 
piemēram, dodas pasaulē tāpēc, 

tais Edžiņs, Ievas un Edvarta 
dēls, ir nenoliedzams iepriekšējo 
paaudžu noliegums, viņš skaidri 
un gaiši pauž savu nodomu pa -
mest visu un aizlaisties uz Ameriku.

Izrādes satura dimensijas izvēr-
sumā svarīga ir sasaukšanās ar 
iepriekšējiem četriem „Indrānu” 
iestudējumiem Nacionālajā teāt rī. 
Režisors ir atradis savdabīgu 
veidu, kā citēt 1920. gada iestu-
dējumu, kas savā laikā filmēts 
mēmā kino līdzekļiem. Pirms 
vaļā veŗas priekškars jaunajam 
iestudējumam, uz tā atdzīvojas 
A. Mierlauka, B. Rūmnieces, J. 
Skaidrītes, J. Ģērmaņa un T. Pod-
nieka spēle. Vēlāk starp cēlieniem 
tiek atgādināts 1954. gada iestu-
dējums ar M. Šmitcheni, V. Sile-
nieku, E. Zīli un E. Ezeriņu. Bet 
1988. gada izrāde, kuŗā vecos 
Indrānus tēloja Velta Līne un 
Kārlis Sebris, jau pavisam aktīvi 
iejaucas darbībā. Īpaši drāmatisku 
akcentu sniedz šīs izrādes skats, 
kuŗā tēvs ar māti noskatās, kā 
pāri pagalmam cits pēc cita gāžas 
Indrānu oši, ko Edvarts licis no -
cirst. Šīs atsauces uz iepriekšējo 
paaudžu veikumu teātrī apliecina 
ne tikai cieņu un goddevību 
Blau manim un Nacionālā teātŗa 
vēsturei. Tajā iespējams izlasīt arī 
izrādes veidotāju pārliecību, ka 
mūsdienu skatuves mākslā nekas 
nerodas tukšā vietā, ka liela no -
zīme ir pēctecībai un harmoni-
skai attīstībai. Režisors Valters 
Sīlis nenāk kā iepriekšējo paau-
džu noliedzējs vai tradiciju ārdī-
tājs. Viņš savu skatījumu uz dzīvi 
un iestudējamo darbu rada, tur-
pinot priekšgājēju darbu. Tāpēc 
it loģiska un kompozicijas ziņā 
pamatota ir varoņu ietērpšana 
mūsdienu lauku cilvēku nepa vi sam 
ne pievilcīgajos mūsdienu kostī-
mos. Netiek mainīts ne vārds Blau-
maņa tekstā, problēma arī netiek 
atcelta, tikai drānas ir citas…

Varbūt illustrātīvs var šķist pē -
dējais uzfilmētais epizods, kuŗā 
mūsdienu Edžiņš ar sagrabējušu 
automašīnu iegriežas lauku māju 
pagalmā, ieiet pussabrukušā mājā 
un vēro, kas palicis pāri no kād-
reizējās ģimenes ligzdas… Pesi-
mistiski, sāpīgi, drāmatiski, bet 
patiesi… Taču, iespējams, tieši šī 
brīdinājuma dēļ „Indrāni” šobrīd 
ir tik aktuāli.

Gundega Saulīte

sasniedz savus augstumus, kad, 
tā vien šķiet, skatītāja acu priekšā 
notiek neticamais – vienkāršība 
izpausmēs, precīzitāte teksta snie-
gumā sakausēta ar sarežģītu iek-
šējo norišu atainojumu. Un mēs, 
zālē sēdošie, esam īpaši izredzēti, 
lai apjaustu Lolitas Caukas In -
drānu mātes mūža traģiku, lai 
Ģirta Jakovļeva Indrānu tēvā 
ieraudzītu ne tikai lauku sētas 
patriarcha tikumus, bet arī rak-
stura iecirtību un neiecietību. 

Daigas Gaismiņas Ieva un Ulža 
Anžes Edvarts ir enerģiski un 
pilnasinīgi saimnieki tēva mājās, 

viņš ik brīdi dzīvo, ar kuŗām 
cīnās, nespējot  novērst „kaŗa-
stāvokli” ar vecākiem. 

„Indrānu” jaunajā iestudējumā 
būtiska ir izrādes veidotāju at  -
tieksme pret Blaumaņa tēliem. Te 
nav dalījuma „labajos” un „slik-
tajos”, nav domāts norādīt, kuŗam 
ir taisnība, kuŗam ne. Turklāt nav 
ne mazākās noslieces raksturu 
pētniecībā uzsvērt kādas spilg-
tākas komiskās iezīmes, kā tas 
dažkārt noticis, atveidojot „In -
drānu” otrā plāna personāžu. 
Liktenīgā un mūžīgā problēma, 
ko attēlojis Blaumanis, režisora 

ka tik tiešām nav radīts lauku 
dzīvei, kaut viņa apjukums un ne -
noteiktība nekādu gaišu nākotni 
nesola. Annas Klēveres Gustei, no 
viņa šķiŗoties, nobirst pat kāda 
asara, taču jādzīvo vien tālāk mā -
sas pajumtē. Daigas Kažociņas 
Līze ir vitāla lauku meita ar 
izteiktu taisnības izjūtu, Anetes 
Saulītes Zelmiņa – bārene ar līdz-
jutīgu sirdi, kuŗa dzīvē var paļau-
ties tikai uz saviem spēkiem. 
Kaukēns Juŗa Lisnera atveidā – 
kaimiņš, padomdevējs, kam no -
tiekošajā padoms par īsu. Šajā 
pulkā Jurģa Spulenieka atveido-
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Zigurds Sūrītis:
Mans vēlējums lat vie-
šiem – turēties pie savas 
tautas, neskriet prom 
no savas zemes, bet no -
vērtēt to, kas dots.

Dr. Zigurda Sūrīša dzīvesstāsts 
daudz neatšķiŗas no to daudzo 
tūkstošu latviešu dzīvesstāstiem, 
kuŗu gaitas savulaik veda prom 
no Latvijas, caur nometnēm uz 
tālo Ameriku. Iepazīstoties un vai -
rākas stundas pavadot ar viņu sa -
runās, gan atklājas apbrīnojami 
daudzpusīga un bagāta personība 
– latviešu vīrs, kas apguvis ļoti sa -
režģītu profesiju, sasniedzis tajā 
vērā ņemamu profesionālitāti, 
izaudzinājis un izskolojis dēlu un 
meitu un līdztekus gaŗos gados 
iegūtai izglītībai un pieredzei iz -
kopis jo plašu interešu un zinā-
šanu loku. Allaž esmu pateicīga 
liktenim par iespēju tikties ar 
šādiem cilvēkiem.

Atmiņās aizstaigājam līdz 
1944. gada rudenim, kad Otrais 
pasaules kaŗš tuvojās beigām un, 
pirms krievu armija ienāca Lat-
vijā, Sūrīši kopā ar 99 citiem lik-
teņa biedriem no Līgatnes papīr-
fabrikas ciemata sāka ilgo ceļu 
pretī nezināmajam. Sākumā ceļā 
devās māte ar Zigurdu un trīs 
gadus par viņu vecāko māsu. 
Tēvu, pēc profesijas ārstu, vācieši 
nepalaida. Bija ceļojumi ar kuģi 
un vilcieniem, glābjoties no bum-
bošanām, līdz ģimene nonāca 
Sudetijā. Pievienojās arī tēvs. 
Līdz 1945. gada aprīļa beigām – 
dzīve kopā ar citiem bēgļiem 
lielā, ar starpsienām atdalītā 
šķūnī, līdz, tuvojoties krieviem, 
33 cilvēki nolēma bēgt, dodoties 
kājām cauri Sudetijai uz drošāku 
vietu. Galamērķi sasniedza tikai 
14. Arī 10 gadus vecais Zigurds 
vilka savus vāģīšus ar visai pie-
ticīgo iedzīvi. Daudziem tas vairs 
nebija pa spēkam, vāģīši bija jā -
pamet ceļmalā... Vācieši Sudetiju 
bija ieņēmuši kā savu territoriju, 
par ko sudetieši svila naidā pret 
viņiem. Domādami, ka bēgļi ce -
ļinieki ir vācieši,viņus nelaida pat 
ne savos pagrabos, lai paglābtos 
no bumbošanas. Čechi bieži vien 
bija manāmi, stāvam ceļmalās ar 
sarkaniem karogiem – cerībā, ka 
krievi kaut ko vērsīs par labu. 

Atmiņa glabā kādu nodevīgu 
stāstu – tēvs lūdza vācietim, kas 
ceļā devies ar pajūgu, pieāķēt 
vāģīšus pie ratiem. Saņēmis attei-
kumu, viņš piedāvāja atlīdzību 
jeb „kukuli”. To vācietis paņēma, 
bet vāģīšus tomēr ne... Bēga arī 
vācieši, nometuši savas unifor-
mas un saģērbušies diez kur 
dabūtās civilajās drēbēs.

Kā zināms glābiņš nāca ceļmalā 
pamests pajūgs ar tikko dzīviem 
zirgiem. Tēvs, būdams laucinieks, 
prata ar lopiņiem apieties – 
sasēdināja ģimeni ratos un pats 
gāja blakus zirgiem. Līdz krust-
celēs viņus apturēja čechs ar sar-
kanu karogu, norādīdams, ka 
Sūrīšu pajūgam jādodas Prāgas 
virzienā. Informācija par bries-
mām, kas tur sagaida, jau bija, 
un, pārvarējis nāves draudus, 
tēvs pajūgu tomēr pagrieza uz 
otru pusi, uz Pilzeni.

Pilzenē bēgļi nonāca vēlā, tum šā 
naktī un, kā izrādījās, – krievu 
nometnē! Gaismai austot, klu-
sītiņām devās prom. Zigurdam 
bija augsta temperātūra, un ko 

Dr. Sūrīša ceļš Hipokrata kalpībā un viņa simtpunktu programma
Ar Dr. Zigurdu Sūrīti tikās Ligita Kovtuna

gan te varēja līdzēt tēvs – dak-
teris ?!

Liktenis bija gana labvēlīgs, un 
Sūrīši sasniedza Karlsrūes no -
metni, kur tēvs dabūja ārsta 
darbu.

1950. gada 23. martā – tālākceļš 
uz Ameriku. Garantijas Sūrīšiem 
brīnumainā kārtā bija atļauts dot 
kādam likteņbiedram, kas tikai 
3–4 mēnešus mita Ņudžersijā. 
Bet pie viņa jau nebija ne darba, 
ne vietas, kur apmesties. Sūrīšus 
laipni pieņēma mācītājs Richards 
Zariņš un izmitināja sava Ņu -
jorkas draudzes nama bēniņos.

Tēvs dabūja sētnieka jeb „su -
pera” vietu – kā daudzi latvieši. 
Miteklis par brīvu, bet algā daži 
dolari, ar kuŗiem pabarot ģimeni 
nu nekādi nebija iespējams. Ģi -
menē vienojās tā, ka nu jau 15 
gadus vecais Zigurds darīs sēt-
nieka darbus, bet tēvs dabūja 
apkopēja vietu universitātē. Par 
ko mēdzis jokot: „Es taču strā-
dāju universitātē!”

Vienudien klāt vēstule – puika 
neapmeklē skolu! Tā nedrīkst! 
Un Zigurds sāk iet skolā.

Par to skolu Manhatenā, kur 
viņš nonāca, atmiņas ir visai 
īpatnas. Proti, tajā bija nosūtīti 
mācīties puisieši, kas izmesti no 
citām skolām. Ne tā pati labākā 
sabiedrība. Staigājuši ādas jakās 
un vienkārši ņirgājušies par sko-
lotāju, citreiz ielencot to ar skolas 
soliem, citreiz pievienojot elek-
trības vadus skolotāja krēslam, 
vēl citreiz – gaitenī uzkuŗot uguns-
kuru no salauztiem krēsliem. 
Kā    dos vilkos esi, tā jāgaudo, –  
māca tautas gudrība. Jo citādi tas 
var slikti beigties. Un Zigurdam 
bija jātur mute ciet. Šajā laikā 
viņš bieži domājis: „Kāda būs 
mana nākotne?!”

Notikumi tomēr pavērsās tā, 
ka Zigurds turpināja mācības va -
karskolā, otrā mācību gadā sa -
sniedzot vislabāko rezultātu – 
98%! Un tas – pateicoties Vācijas 
nometnes lieliskajai matēmati-
kas skolotājai. Nācies pārliecināt 
skolas pārzini, ka rezultāti nav 
„norakstīti”. 

1952. gadā, pateicoties labajām 
sekmēm, pavērās iespēja iestāties 
kolledžā un saņemt daļēju sti-
pendiju. Atlikusī nauda bija jā -
aizņemas no skolas. Ar noteiku-
mu, ka par katru aizdoto dolaru 
viens jānopelna pašam. Zigurdam 
iznāca būt gan par strādnieku 
pārtikas veikalā, gan miesnieku, 
gan viesmīli. Nelika mieru doma: 
„Šai laikā labāk būtu mācījies!”

Pēc diviem gadiem kolledžā 
vajadzēja izvēlēties, vai mācības 
turpināt inženieŗzinātņu vai me -
dicīnas nozarē. Pāris nedēļu laikā 
nāca izvēle – medicīna. Patika 
ana  tomija un ķīmija. „Tēva ietek-
me? Nē, tomēr izšķīros pats, lai 
gan tēva personībai un viņa pro-
fesijai manā ieskatā bija liels res-
pekts.” Mācībās Zigurds „ietau-
pīja” vienu gadu, jau pēc pirmā 
mācību kursa saņemot bakalaura 
gradu. 1959. gadā Zigurds Sūrītis 
beidza Medicīnas fakultāti. Tad 
sekoja viens gads internātūrā, 
bet, lai iegūtu rekonstruktīvā 

chirurga speciālitāti, vēl četri 
gadi bija jānostrādā rezidentūrā.

Pirmā darbavieta – ASV Gaisa 
spēki. Zigurdam 1965. gadā jau 
trīsdesmit „ar astīti”. „Divi Gaisa 
spēkos pavadītie gadi bija vieni 
no interesantākajiem manā mū -
žā,” tagad atzīst Zigurds. Bija 
Vietnamas kaŗa laiks, un uz ASV 
klīnikām pārveda kaŗavīrus, kas 
šai kaŗā bija stipri savainoti, 
precīzāk – kuŗiem bija vajadzīga 
rekonstruktīvās chirurģijas palī-
dzība. Bija jāatjauno ķermeņa 
daļas, jālabo apdegumu sekas. 
Vērtīga pieredze, taču jaunam 
vīrietim arī gana traumatiska – 
redzēt, kas notiek ar cilvēku kaŗā, 
redzēt ļoti smagus sakropļojumus 

Vai Dr. Sūrītis savās zināšanās 
dalījies ar Latvijas amata brā-
ļiem? 

„1989. gadā, kad braucu uz 
Pirmo pasaules ārstu kongresu 
Rīgā un tajā lasīju lekciju, Lat-
vijā tādas rekonstruktīvās jeb 
plas tis kās chirurģijas nozares 
nemaz nebija. Jo tādas nebija 
Padomju Savienībā. 1979. gadā 
gan man iznāca būt Centrālāzijā, 
vairākās klīnikās Uzbekistānā, 
Tadžikis tānā un Kazachstānā. 
Tur ārsti rādīja savu pieredzi 
ādas pārstā dīšanā. Jāteic, tas 
bija diezgan primitīvi. Un tā 
bija mana pirmā saskare ar to, 
kas chirurģijas jomā notiek 
Padomju Savienībā. Latvijā 

plastiskās chi -
rurģijas laukā 
tolaik gan jau 
praktizēja pro-
fesors Viktors 
Kalnbērzs.”

Latviju Zi -
gurds apmeklē 
kopš 1975. ga -
da. Arī viņš pie-
der pie tā plašā 
tautiešu pulka, 
kas snieguši pa -
līdzību tēv ze-
mes medicīnai. 
Atjaunotās ne -
at  karības sā -
kum  gados Lat-
vijas slimnīcām 
bija nepiecie ša-
ma gluži prak-
tiska pa   līdzība. 
Piemēram, chi-
rur ģiskās šuves, 

kas ar Dr. Sūrīša laipnu roku 
desmitiem tūkstošu skaitā no -
sūtītas uz dzimteni. Zigurds 
vien kārši lūdza Amerikas kol-
lēgas, lai pataupa neizmantotās 
šuves. Arī speciālos pārsējus ar 
maisiņiem, kas nepieciešami 
cil vēkiem pēc iekšējo orgānu 
ope rācijām. Sūtīti arī operāciju 
galdi, zobārstu krēsli utt. Dr. 
Sūrītis piekrīt, ka šobrīd gan 
palīdzība Latvijas mediķiem va -
jadzīga zi  nāšanu un pasaules 
pieredzes apguves jomā. 

Dr. Sūrīša viedoklis par Lat-
vijas medicīnu īstenībā neat šķi-
ŗas no daudzu citu viņa Ame-
rikas amat brāļu viedokļiem – 
Latvijas kollē gas ir augsti kva-
lificēti. „Taču labas medicīnas 
aprūpes Latvijā nebūs, ja valsts 
tai nepiešķirs pietiekami daudz 
finanču. Lai tauta dzīvotu piln-
vērtīgu dzīvi, ir jābūt labai ve -
selības aprūpei. Un ir jābūt 
valsts stratēģijai medicī nas jo  mā. 
Un vēl – jāizskauž kaitīgie para-
dumi – smēķēšana, alkoholisms. 
Sirds un asinsvadu, arī plaušu 
slimības ir par iemeslu pārlieku 
lielam mirstības procentam 
Latvijā.”

1997. gada 1. janvārī Dr. Zi -
gurds Sūrītis devās pelnītā at -
pūtā jeb pensijā. Un izveidoja 
savu „simt punktu programmu”, 
proti, uzrakstīja simt darbus, ko 
vēlētos izdarīt. Tostarp: izlasīt 
100 klasis kās literātūras grā-
matu, redzēt pasauli (jāpiebilst, 
viņš bijis 80 pasaules zemēs un 

visos Ame rikas Nacionālajos 
parkos), re  dzēt 10 augstākos 
ūdenskritumus utt. „Saraksts 
gadu gaitā netop īsāks, gluži 
otrādi – pagarinās. Jo uz  skatu, 
ka dzīvē ir tik daudz vēr tīga, kas  
jāredz un jāizjūt. Mana aizrau-
šanās ir ceļot uz neparastām 
vietām, turklāt pašam saviem 
spēkiem tikt ar visu galā. Esmu 
bijis aiz Polārā loka, Norvēģijā, 
Somijā, Aļaskā, Špicbergenā.  
Divatā ar sievu (viņa pirms 
diviem gadiem aizgāja mūžībā 
– L.K.) Nepālā izgājām caur 
Hima lajiem, Tibetā sabiju 
17 500 pēdu augstumā... Man 
patīk gaŗi pār braucieni ar kanoe 
laiviņu pa straujām upēm, patīk  
būt vietās, kas pārsteidz.”

Skaidrs, ka jābūt teicamā for-
mā, lai to iespētu. Zigurds slēpo 
ar kalnu slēpēm un ūdensslēpēm, 
trīsreiz nedēļā pa pusotrai stun-
dai spēlē tenisu. „Kamēr kauli un 
locītavas klausīs, tā turpi nāšu,” 
Zigurds ir apņēmības pilns.

Nopietnas nodarbošanās lī -
me nī ir izvērsies vēl viens 
Zigurda vaļasprieks – fotografi-
ja. Ar to viņš sācis nodarboties 
jau kol ledžas gados, taču foto-
grafēšana un foto attīstīšana, kā 
zināms, nav lēts prieks. „Strā-
dājot ASV Gaisa spēkos, tiku 
pie pārpalikušā fotopapīra, uz 
kuŗa tad arī taisīju savas bildes. 
Vēlāk iestājos Sira kūzu foto klu-
bā, tiešām labā klubā, kuŗš rīko 
izstādes, slīdīšu noskatīšanos, 
ko vērtē ne vien kluba biedri, 
bet arī fotofirmu, kā, pie mē-
ram, Kodac pār stāvji. Ir jā  savāc 
noteikts punktu skaits, lai tiktu 
pie atzinības jeb godalgas. 
Vienugad arī es tādu saņēmu. 
Mani kā fotografu in  teresē gan 
cilvēki, viņu izskats, izturēša-
nās, sejas izteiksme, gan arī 
daba. Man patīk fotografēt, un 
es ar prieku to daru. Labprāt 
par saviem ceļojumu iespaidi-
em stāstu kā latviešu, tā arī 
ame rikāņu centros. Tātad – 
laipni lūdzu, pastāstīšu un savas 
fo  tografijas parādīšu arī kādā 
latviešu sa  rīkojumā!”

Kā jau minēju, Zigurda ģimenē 
izaudzināti divi bērni – meita 
darbojas finanču laukā, arī me -
dicīnas centrā Sirakūzās. Dēls 
strādā IBM, dzīvo netālu no 
Vašingtonas, un viņa ģimene 
aktīvi darbojas latviešu sa  bied-
rībā. Pērnvasar dēla ģimene 
(Zi    gurdam ir trīs mazmeitas un 
mazdēls. – L.K.) piedalījās Lat-
viešu dziesmu un deju svētkos 
Milvokos. Protams, arī Zigurds 
devās turp.

„Mans vēlējums latviešiem – 
turēties pie savas tautas, neskriet 
prom no savas zemes, bet no -
vērtēt to, kas dots,– turklāt par 
velti – Latvijas daba, kultūra, tra -
dicijas. Latvieši ir tauta ar senu 
vēsturi, lai gan neatkarības gadi 
nav bijuši ilgi. Un arī tie ir jā -
novērtē. Un jābūt centīgiem – 
jāinteresējas par polītiku, jāiet 
balsot, jākopj sava personība un 
veselība. Jāatbalsta bērni, lai tie 
iegūtu labu izglītību. Jo mums ir 
jāsacenšas ar pārējo pasauli...”

un ciešanas. Bet pie visa jau pie -
rod, un ārsts jau citādi nemaz 
nevar.

Pēc šiem gadiem – darbs Ņu -
jorkas pavalsts medicīnas centrā 
Sirakūzās, kur gadu gaitā Dr. Sū -
 rītis apmācīja arī rezidentus, 
vēlāk kļuva par nodaļas vadītāju. 
Zigurds praktizējis arī kosmē tis-
kajā chirurģijā, taču atzīst, ka 
labprātāk darbojies gadījumos, 
kad operāciju gaita jāplāno vai -
rākās stadijās, kad vairāk jāpie-
lieto zināšanas un gūtā pieredze. 
„Tas ir milzīgs gandarījums, kad 
redzi rezultātu, piemēram, bēr-
nam novērsta iedzimta vai iegūta 
trauma, un tas nozīmīgi atvieglo 
viņa dzīvi.” Bieži nācies strādāt 
kopā ar neurochirurgiem – tie 
„sakārto”, piemēram, mugur-
kaula defektu, Dr. Sūrītis „ap -
audzē” ar audiem.

Jautāju, vai darba gaitā veikti 
pieraksti, uz kuŗu pamata tapt 
pētījumiem – kā to darījis izcilais 
latviešu profesors Kristaps Za -
riņš. „Neesmu cītīgs rakstītājs, 
taču, lai iegūtu zinātnisko gradu, 
bija jāveic un jāapraksta 12 
neparasti rekonstruktīvās chirur-
ģijas gadījumi. To esmu izdarījis, 
taču neesmu publicējis.”
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Latvieši ir grāmatu lasītāju 
tauta. Katrā latviešu mājā ir 
grāmatas, katrā ciemā un pagastā 
Latvijā ir bibliotēkas, kur nu vēl 
grāmatu krātuves un lasītavas 
pilsētās. Pie daudzām latviešu 
draudzēm pasaulē ir grāmatu 
mīļotāju pulciņi.

Mūsu draudzes lasītāju pulciņu 
vada Skaidrīte Štolcere un, patei-
coties viņas plašajām zināšanām, 
darbīgumam un sirsnībai, nu jau 
vairāk nekā desmit gadus sa  -
nākam reizi mēnesī, pārrunājam 
izlasīto grāmatu. Ir labi uzzināt 
pārējo lasītāju domas, tās ne 
vienmēr visiem ir vienādas, ir pa -
tīkami, ja citiem arī iepaticies kāds 
rakstnieka domu grauds, kāds 
spilgts citāts, kāds notikums.

Decembŗa mēneša tikšanās 
reizē mūsu pulciņu kuplināja 
rakstnieka Valentīna Pelēča meita 
Līvija Karlsone (Carlson), jo bi -
jām izlasījuši grāmatu „Apvāršņi”, 
ko sarakstījis viņas tēvs. 

Rakstnieks Valentīns Pelēcis 
sava mūža lielu daļu nodzīvoja 
Minesotā, un „Apvāršņus” pirmo 
reizi 1957. gadā izdeva Tilta ap -
gāds, izdevējs Hugo Skrastiņš 
bija mineapolietis. Arī Valentīns 
Pelēcis darbojās Tilta apgādā.

Latvijas Nacionālaja bibliotēkā 

Lasīšanas pulciņš iepazīstas ar Valentīnu Pelēci
2012. gada 12. jūlijā lasītāji ie  pa-
zinās ar „Apvāršņu” jauno izde-
vumu Rīgā, Latvijā to sauc par 
grāmatas atvēršanas sarīkojumu. 
Tur piedalījās arī rakstnieka meita 
Līvija Karlsone ar fotografiju 
izstādi.

„Apvāršņiem” ir divas daļas – 
“Saules gredzens” un “Kaŗa kalpa 
pasakas“. Nosaukums “Saules gre -
dzens” radies pēc rakstnieka vār-

diem: “Jo 12. mēnesī jau ir saules 
apritēšanas loks ikkatrā gads-
kārtā.” Grāmatā ar lielu mīlestību 
tēlota Latvijas daba – skaisti, 
gleznaini, ne velti savulaik dzej-
nieks Ojārs Vācietis vēstulē rakst-
niekam nosaucis “Saules gre-
dzenu” par dzeju prozā. Dažiem 
pulciņa dalībniekiem grāmata 
atsauca atmiņā Ed. Virzas “Strau-
mēnus”, kuŗā tēloti gadalaiki 

latviešu zemnieka sētā.
“Saules gredzena” jaunajā iz  de-

vumā pievienoti paša rakstnieka 
sniegtie paskaidrojumi vārdiem, 
kas dažiem lasītājiem varētu būt 
nezināmi. Daži ir rakstnieka 
dzimtā apvidus vietvārdi, daži, 
šķiet, paša rakstnieka darināti 
jaunvārdi. Tie ne tikai palīdz 
labāk saprast, bet bagātina mūsu 
valodu. Daži vārdi, kuŗiem rakst-
nieks devis paskaidrojumus, ir 
“ģiedrums” – tikko jaušams rīta 
gaišums; “padebešu nešļavas” – 
smagi, pelēki mākoņi; “saules 
vainags” – simbols, kad saule ir 
savā augstākajā kāpienā debesīs; 
“plaukas” – atsevišķi saraustīti 
mā  koņi; “lāmas” – lielāki mākoņu 
krājumi.

Rakstnieks ar latvieša dzīves 
pieredzi un gudrību vēro un ap  -
raksta, kā katru mēnesi mainās 
debesis, kādi ir mākoņi, kā katrai 
debess pusei ir savi vēji, kuŗi var 
atnest lietu vasarā vai sniegu 
ziemā, kāda ir saule gadalaiku 
maiņā, cik ļoti cilvēki un putni 
gaida saullēktu. Ieklausieties, cik 
agri rītos arī Minesotas putni 
uzsāk savu dziesmu!

Koki un mežs ir daļa no rakst-
nieka mīlestības, un maija mē  nesī, 
“zemei un saulei kalpodami, 
koki viens pēc otra salapo”. Jūlijā – 
“pietiek jau uzlūkot debesis, un 
tur katru dienu tiek ierakstīts un 
apliecināts šis mēnesis ar tā skais-
tajiem rakstiem”, augustā – “zvaig-
žņu saime ir kļuvusi daudz spod-
rāka”, septembrī – ”mēness sāk 
gaŗo nakts jūdzi”, novembrī – 
“mežu un tīrumu smaržas ir kļu -
vušas pavisam plānas un skopas”. 
Par decembri varējām lasīt “Svēt-
rīta zvanu” 12. numurā. “Ziema, 
šī skarbā, bet brīnišķīgā spodrības 
gadskārta!” un “Paklausies vien un 
varbūt iemīlēsi baltās ziemas 
dzīres!’ (Atcerēsimies to, kad Mi -
nesotā plosās sniega vētra!)

Rakstnieka padoms lasītājiem 
varētu būt: “Kaut kas ir atkal mai -
nījies, un tev atliek tikai saredzēt 
un izlasīt apvāršņos ierakstītās 
zīmes”.

“Apvāršņu” otrajai daļai ir no -
saukums “Kaŗa kalpa pasakas” – 
tās ir atmiņas par kaŗa laikā pie -
dzīvoto, pārciesto, arī sāpes un 
ilgošanās pēc dzimtenes, dzīvojot 
tālu no tās. Rakstnieks pats bijis 
kareivis, gūsteknis, dzīvojis DP 
nometnēs, kalpojis angļu sardzes 
dienestā Vācijā, trimdinieks Jau -
najā pasaulē. Zīmīgs ir rakstnie-
ka sacītais: “Vārdam kareivis allaž 
ir divi tulkojumi – varonis un 
bandīts”, un tas arvien ir to 
latviešu sirdīs un prātos, kuŗiem 
bijis līdzīgs liktenis. Tā bija liela 
laime, vai pareizāk sakot, Dieva 
dāvana –  pēc kaŗa Vācijā satikt 
savus bērnus, savu ģimeni, pa  lī-
dzēt viņiem, jo daudziem latvie-
šu kareivjiem tas nebija lemts.

Atmiņas, gribētas vai negribē-
tas, nāk mums līdzi, sevišķi tiem, 
kuŗi redzējuši kaŗa šausmas, – 
“manā dvēselē vēl kūpēja kaŗa 
puiša ceļā pārstaigātie gruveši”.

Gūstekņa gaitas – vilciens lat-
vie šu kareivjus ved uz Cēdelgemu, 
“mēs braucām cauri Vācijas gru-
vešiem, un paši nebijām nekas 
vairāk kā draza, ko tobrīd vāca 
malā, lai pie uzvarētāju dieviš ķī-
gajiem zābakiem nepieliptu nai da 
un nemiera mēsli”. Domājot par 
savu dzimtenē palikušo māti, 

rakstnieks atzīstas: “Naids, kas 
nu jau gadiem bija saradis ar 
manu vientiesīgo zemnieka sirdi, 
pēkšņi aizsvila aklā trakumā, un 
man šķita, ka tepat pavisam tuvu 
ir paslēpies nelietis, kas izkāvis 
manu dzimtu un samaitājis manu 
vienkāršo mūžu un mīlestību.” 
Rakstnieks ir atklāts savās pār-
do mās un nekaunas “būt līdz 
galam uzticīgs sev”. “Es negribu 
svešumā”, pat nokāpjot no kuģa 
Jaunās pasaules krastā, viņš vē -
lētos doties atpakaļ. Vai daudziem 
bija šāda vēlēšanās? Mierinājumu 
dod daba – koki, veca mežābele, 
kalni. Vai tas bija miers vai ne -
miers, kas lika salīdzināt atmiņas 
par to, kas bija dzimtenē ar to, 
kas bija svešajā zemē, ko grūti 
bija iemīlēt no visas sirds. At  mi ņās 
ceļi Latvijā bija šauri un pazemīgi, 
apvāršņi – skaidri un dziļi, trim-
das zemē debesis – cietas un 
pelēkas, bez atbalss. Skumjš sa  -
līdzinājums! 

Savādi ir lasīt par Mineapoli, 
kuŗu rakstnieks nosaucis “par 
dzirnavu un labības torņu pil -
sētu”, kāda tā bija toreiz, esam jau 
to aizmirsuši. Skaisti, kaut skarbi 
ir vārdi par pilsētu, kur kādreiz 
bijušas bifeļu ganības, tās ir ap -
klājis asfalts un cements, un 
tomēr arī zem tā kaut kas vēl 
dzīvo, – un tās ir skudriņas – 
“mazo pasauļu lielais brīnums”.

Valentīns Pelēcis ar savām ne -
parastajām pārdomām liek arī 
mums būt vērīgākiem, liek pār-
domāt ne tikai to, kas notiek paš-
 laik. Pārdomas radīja stāsts par 
paštaisīto spieķi un apses lapu, 
ko rakstnieks paņēmis no Eiropas 
un glabājis  gandrīz visu mūžu.

Tēlojumā “Pelni” autors uzsveŗ 
cilvēka mūža niecību, grūti uz -
skatīt tādus pelnus, kuŗos reiz 
mitinājusies labi pazīta cilvēka 
dzīvība. Kādreiz Minesotā dzī-
voja un strādāja rakstniece Kon-
stance Miķelsone, kuŗai veltīts šis 
tēlojums.

Nu jau arī paša rakstnieka 
Valentīna Pelēča pelnu urniņa 
atdusas Alūksnes kapos senču 
kapvietā. To uz Latviju aizveda 
meita Līvija. Pulciņa dalībnieki 
ar lielu interesi noklausījās Līvijas 
stāstījumu par tēvu, jo, kā viņa 
pati sacīja, – Līvija bija “tēta 
meita.” Stāstījums, pilns mīles-
tības un dziļas cieņas par savu 
tēvu, mums pavēra to rakstnieka 
pasauli, ko vislabāk pazīst tikai 
vistuvākie ģimenes locekļi. Pal-
dies Līvijai Karlsonei, ka viņa 
piedalījās mūsu sanākšanā. Do  -
māju, ka viņa pieņēma arī mūsu 
uzskatus, paldies, ka atnesa “Ap -
vāršņu” jauno izdevumu, ko va -
rējām iegādāties. Varbūt mēs 
kādu nākamo reizi izvēlēsimies 
lasīt vēl kādu Valentīna Pelēča 
grāmatu un cerēsim, ka rakst-
nieka meita būs atkal mūsu 
pulciņā. Neaizmirsīsim savus 
Minesotas rakstniekus!

Savu rakstu uzsāku ar visiem 
zināmām patiesībām, ka esam 
lasītāju tauta. Turpinot šo salīdzi-
nāšanas veidu, gribētu jautāt, vai 
kāds varētu salīdzināt Latvijas un 
Dvīņu pilsētu iedzīvotāju skaitu 
attiecībā pret bibliotēku skaitu 
(neņemt vērā arī skolu un augst-
skolu bibliotēkas). Paldies, ja 
kāds to veiktu!

Zigrīda Freiberga

Lasīšanas pulciņš 2013. g. 16. janvari. no kreisas: Jānis Dimants, 
Ingrida Otto, Aina Dravniece, Biruta Treiberga, Ruta Prauliņa, 
Skaidrīte Štolcere, Arnis Valdovskis aizmugurē: Armands un 
Zigrīda Freibergi, Maija Stumbre, Ilze Grotāne, Aija Vikmane, 
Rita Drone, Edija Banka Demande, Ranta Sarma, Inta Lāčplēse

Šī ir trešā grāmata serijā „Tū -
risma ceļvedis vēsturē”, šoreiz 
veltīta zviedru laikiem Vidzemē. 
Chronoloģiski tā aptveŗ laika 
posmu no 1629. līdz 1710. ga -
dam. Kā jau mēs zinām, Ziemeļu 

Jauns tūrisma ceļvedis vēsturē
„Zviedru laiki Vidzemē”

daudz ko illustrēt ar seno laiku 
zīmējumiem. Un tad izrādījās, 
ka, atšķirībā no Kurzemes, Vid-
zemē ēkas tika būvētas no koka 
un bija tik pavirši celtas, ka jau 
pēc 10-20 gadiem tās bija uz sa -
brukšanas robežas. Tikai Zvied-
rijas karaļu financētās mūŗa 
baznīcas ir nonākušas līdz mūs-
dienām un joprojām ir apskates 
cienīgi kultūras objekti.

Pārsteigums izrādījas Vecrīga: 
tajā saglabājies tik liels zviedru 
laiku celtņu skaits, ka to var uz -
skatīt par fainomenu. Ar pār do-
mātu ēku atjaunošanas polītiku 
to varētu padarīt par skandinavu 
tūristiem pievilcīgu apskates ob -
jektu, ja vien... pēc architektu 
ieceres Vecrīga nebūtu kļuvusi 
par modernās architektūras eks-
perimentālo poligonu. Lai vēstu res 
draugi neapjuktu senatnes pie -
minekļu daudzumā, kuri nekādi 
uz vietas nav paskaidroti, speciāli 
šai grāmatai ir sastādīts Rīgas Do -
ma plāns ar apskates objektiem. 
Līdzīgs plāns ir arī Melngalvju na -
mam un Cēsu Sv. Jāņa baznīcai.

Arī šajā grāmatā sakopotas ar 
zviedru laikiem datējamas teikas, 
bet jo sevišķi daudz ir palīgnodaļu 
par visdažādākajiem 17. gadsimta 
Vidzemes vēstures aspektiem. 
Īpaša vērība pievērsta tik daudz 
mocītam un locītam latviešu zem-
nieku jautājumam. Īsi un pār ska-
tāmi aplūkota zemnieka sēta, 
lauku apstrādāšana, nodokļi un 
mēģināts atbildēt uz chrestoma-
tisku jautājumu: vai latviešu zem-
nieks zviedru laikos bija vergs? 

Plašākas nodaļas veltītas ievē-
ro jamākajām zviedru laiku per-
sonībām: latviešu tautības mācī-
tājam Jānim Reiteram, vācu mā -
cītājam Ernstam Glikam, viņa 
kalponei Martai Skavronskai, kas 

vēlāk kļuva par Krievijas ķeiza-
rieni Katrīnu I, būvmeistaram 
Rupertam Bindenšū.

Tā kā mums visiem ir labi 
zināma hercoga Jēkaba rosīgā 
saimniecība ar daudzajiem rūp-
niecības uzņēmumiem, bija inte-
resanti sameklēt rūpniecības uz -
ņēmumus zviedru pārvaldītās 
Vidzemes territorijā. Izrādījās, to 
ir bijis tikpat daudz, ne velti Rīgas 
tirgotāja Heinriha Rademachera 
dzelzāmurs no Salaspils tika pār-
celts uz Eskilstūnu Zviedrijā. 
Sešas smēdes zviedri ir sagla bā-
juši, un tagad te darbojas mūzejs. 
Rīdzinieki būvēja arī kuģus, un 
tirgotājam Dannenšternam Fosa 
salā bija kuģu būvētava.

Jaunā grāmata ir 434 lappuses 
bieza, bagātīgi illustrēta ar 350 
krāsu fotoattēliem un 284 seniem 
melnbaltiem attēliem, 9 kartēm 
un 17 ēku un pilsētu plāniem. Tā 
sadalīta nodaļās, kas būtu at  bil-
dušas rajonu iedalījumam, tikai 
tagad tie ir novadi, jo tās sarak-
stīšanas laikā notika adminis tra-
tīvā reforma. Grāmatu izdevis 
apgāds „Stāsti un Romāni”.

Un vēl kāds kuriozs. Krievu 
valodā iznākošais laikraksts „Biz-
ness&Baltija” 2007. gada 3. feb-
ruārī publicēja interviju ar Krie-
vijas vēstnieku V. Kaļužniju. Cita 
starpā vēstnieks apgalvoja: 
„Krievi nekad nevienu nav ieka-
ŗojuši, mēs vienmēr atbrīvojām. 
Ņemiet par piemēru Aleksandra I 
kazakus, kā viņus Parīzē sagaidīja 
ar ziediem… …Bet kas atbrīvoja 
Eiropu no zviedriem? Pēteris I. 
Krievi ne vienu reizi vien at -
brīvojuši Vidzemi…’’

Lieks atgādinājums, ka vēsture 
ir arī polītika. Lai kā negribētos, 
no tā mums neizbēgt.

Mag. hist. Ainārs Radovics

kaŗa laikā krievu karŗaspēks 
grāfa Šeremetjeva vadībā ar ne -
žēlīgu rūpību postīja Vidzemi, 
aiz sevis atstājot nodedzinātas 
baznīcas, skolas un muižas. Un 
kā izrādās, – uzreiz pēc krievu 
aiziešanas iedzīvotāji visu at  jau-
noja, bet līdz nākamajam krievu 
iebrukumam. 

Šķiet, ikviens latviešu vēstur-
nieks ir kaut nedaudz pētījis 
zviedru laikus, jo no tiem ir sa -
glabājušies neskarti gandrīz visi 
archīvi. Sevišķi vērtīgi ir zviedru 
mērnieku veiktie kartografijas 
darbi un daudzie baznīcu zī  mē-
jumi. Jaunajā grāmatā bija iespē-
jams apkopot daudzos pētījumos 
izkaisītās ziņas par muižu, baz-
nīcu un skolu vēsturi, turklāt 
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Latviešu pensionāru biedrības priekšniece Diāna Krūmiņš 
Engstedt pateicas Dr. Aivaram Celmiņam par referātu, nododot 
viņam grāmatu par mūsu pazīstamo fotogrāfi Intu Ruku

Staunton, 
January 19 – 
The “real 
opposition” 
to the powers 
that be is not 
in Moscow 
but in the 
provinces, a 
Lipetsk wri-

ter says, because in Moscow, 
opposition figures simply want 
to replace one ruler with another, 
while in the provinces people 
want the authorities, whoever 
they are, to play an ever-smaller 
role in their lives.

According to his post on the 
Newsland.com aggregator, Mak-
sim Maksimovich says that peo-
ple in Russia’s provinces now tell 
the following joke: Asked how 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Real Opposition to the Authorities is in the 
Provinces, Lipetsk Writer Says

many Muscovites it takes to 
change a light bulb, they answer 
that the minimum number is 
500,000. They will march around 
until Putin sends them an elec-
trician.

Because they have lived thro-
ugh so few leadership changes, 
he says, Muscovites are still 
inclined to think that the arrival 
of a new leader on the scene will 
be a panacea. But those in the 
regions, as in Lipetsk, where 
people have seen leaders come 
and go over the past two decades 
know in advance that a change at 
the top won’t lead to the solution 
of all problems.

In this sense, the poster con-
tinues, Muscovites lag behind 
the provinces in the develop-
ment of their civic self-con-
sciousness by almost two de -

cades. People in the provinces 
have learned what Muscovites 
still must: the situation will likely 
get worse with any change of 
leadership and in any case not 
better.

“’Don’t be childish,’” people in 
the regions want to tell the 
Moscow protesters. The current 
authorities aren’t going to pay 
attention to you just as they don’t 
pay attention to us. Consequently, 
he says, ever more people recog-
nize that they won’t get anything 
from the authorities and they 
need to resolve problems on their 
own, independent of who is in 
office.

Such people are turning to pri-
vate contractors to provide ser-
vices, but they will pay for the 
services only if they are provided. 
And as a result, the authorities 

are becoming less and less neces-
sary for the population. And that 
is a real opposition, opposition 
not to a particular leader but to 
the authorities as such.

People in the provinces and in 
Moscow should start thinking 
about what this means. First of 
all, no one will come to the meet-
ings of the opposition, because if 
you aren’t demanding anything 
from the authorities, then you 
don’t need an opposition. That 
will disappoint the demonstra-
tion leaders, but then it will dis-
appoint the authorities as well.

That is because it both reflects 
and promotes disappointment in 
the very essence of the authori-
ties as a system of power. The 
state will remain as long as there 
is a foreign threat, but its signifi-
cance for the people of Russia 

will be much less. And that will 
frighten the state even more than 
the population itself.

The powers that be will recog-
nize not just how far they are 
from the people, but more 
importantly how little anyone 
needs them. And to prevent that 
from happening, Maksim 
Maksimovich continues, they 
will do whatever they can to pre-
vent such a development from 
taking place.

But the view that the state is 
much less important to the peo-
ple than the state thinks it is, is 
spreading across the provinces 
and it is even possible that this 
attitude will reach Moscow itself. 
If that occurs, Maksim Mak-
simovich concludes, then there 
truly be “no retreat beyond 
Moscow”.

LPB sarīkojums 9. decembrī 
vēstniecības telpās labi iederējās 
Zviedrijas svētku noskaņojumā. 
Adventa tradiciju garā mēs, ap 
pussimt sirmīšu, nodziedājām 
„Kluso nakti” un „Ak tu, prie-
cīgā” Gunāra klavieŗu pavadī-
jumā. Ierastajā 13. decembŗa 
„Lūcijas gājienā” mūs apbūra 
sīkie mazbērniņi, ne vienai vien 
vecmāmiņai izvilkdami sirdi no 
krūtīm laukā. Bet sanāksmes 
galvenais programmas punkts 
it kā mērķēja uz 10. decembri 
– nākamdienu: lielo zinātnes 
triumfu ar Nobela prēmijas 
svētkiem.

Mums priekšā pie ekrāna 
iznāca īsts zinātnieka paraugs: 
neliela auguma, bet lielos gados, 
sprauns un neuzkrītošs cilvēks 
– Aivars Celmiņš. Zinot, ka viņš 
ir profesors Amerikā, dabas zi-
nātņu doktors un matēmatiķis, 
es ar interesi gaidīju, ko un kā 
viņš stāstīs par savu vectēvu – 
mūsu prominento (nedaudz pie-
mirsto), arī profesoru (gandrīz 
pirms 100 gadiem), taču nevis 
eksaktajās zinātnēs, bet grafis-
kajā mākslā Latvijā. Māksla un 
ma tēmatika ar gadsimta starp-
laiku – kādas gan tām attiecības, 
prātoju šurpbraucot. Taču profe-
sora raitais stāstījums (bez ne -
vienas piezīmju lapiņas) vien-
kāršā, skaidrā latviešu valodā 
(bez neviena svešvārda) lika 
spraigi klausīties, reizē skatoties 
daudzajos tik sen (un reti) re -
dzētajos attēlos, kas plūda secīgā 
kārtībā no ekrāna, izraisot paši 
savu aistētisko pārdzīvojumu. 
Prof. Celmiņš sava vectēva mūžu 
bija sīki zinātniski izpētījis un 
no sadabūtām vectēva dienas-
grāmatām varējis faktus papil-
dināt un atdzīvināt ar ikdienas 
sīkumiem, turklāt ierobežotā 
laikā, atlasot mums visbūtis kā ko.

Mēģināšu īsi atstāstīt kaut ko 
no dzirdētā. Respektējot per-
sonvārdu rakstību – Richards 
Zarriņš (1869-1939) dzimis Zie-
meļvidzemē. Viņa tēvs, būdams 
muižas pārvaldnieks, varējis 

Saturīga pēcpusdiena Latviešu pensionāru biedrībā Stokholmā
mainīt darbavietas, dodot dēlam 
iespēju plašāk ieraudzīt apkārt-
ni, dabu un ļaudis. Māte bija 
zēnam pirmā skolotāja. Jau pir-
majā skolā (Papīrfabrikas skola 
Līgatnē) puika iepazinies ar sava 
nākamā darba galveno mate  -
riālu – papīru un tā dažādām 
īpašībām un iespējām. Nākamā 
mācību iestāde bija Latgalē, kad 
cara armija kaŗoja ar turkiem un 
Richards cītīgi zīmējis kaŗavīru 
tērpus un ieročus, saņemdams 
pirmo peļņu par darbu, kādam 
poļu muižniekam uzzīmējot 200 
poļu vapeņus. Šo skolu viņš bei-
dzis 16 gadu vecumā, un vecāki 
dēlu palaiduši uz Pēterburgu, 
kur mātei bija radi, – lai pats vei-
dotu sev ceļu. Gultasvieta bijusi, 
šo to dienā varējis reizēm pa -
strādāt, bet vakaros gājis zīmē-
šanas skolā, līdz viņa zīmējumu 
kvalitāte bijusi pietiekama, lai 
iekļūtu Štiglica zīmēšanas skolā. 

Sākumā kāds latvietis Richar-
dam iedevis nelielu stipendiju. 
Ar laiku audzēknis saņēmis 
atbalstu arī no skolas un pats 
iemācījies sūtīt savus zīmējumus 
žurnāliem (Austrumam) un ka -
rikatūras Svariem. Tā kā skola 
lielu vērību veltīja lietiskajai 
mākslai, zīmējot metus mēbe-
lēm, traukiem utt., studenti 
nereti piedalījās arī izsludinātās 
dažādu ražotņu sacensībās. Tā 
Richards nopelnīja 150 rubļus, 
saņemot  II godalgu  par zīmē-
jumu „Cara šķīvis”. Skolu bei dzis 
26 gadu vecumā, ieguvis stipen-
diju izglītības turpinā šanai 
ārzemēs. Toreiz katru mēnesi 
Stipendiju komisijai vajadzējis 
sūtīt  zīmējumus kā pārskatu 
par darbu, lai stipen dijas iz -
snieg šana varētu turpi nāties. 
Papildināšanās nolūkā Richards 
strādājis Berlīnē, Vīnē un Parīzē 
līdz 1898. gadam, kad saņēmis 
piedāvājumu strā dāt par zīmē-
tāju Krievijas Valstspapīru spies -
tuvē Pēter burgā. Tur viņš drīz 
paaugsti nāts par mākslas no -
daļas va  dītāju un šo amatu vei-
cis 20 gadus, līdztekus nododa-

mies arī  radošam darbam.
Ar Richarda Zarriņa roku 

zīmētas Nobela Akciju sabied-
rības akciju zīmes, visādi kata-
logu vāki un daudz kas cits. 
1919. gadā Zarriņš pārbraucis 
Latvijā un tūlīt zīmējis past-
kartes strēlnieku atbalstam. Brī-
vajā Latvijā viņš arī iecelts par 
Latvijas Vērtspapīru spiestuves 
vadītāju. Parallēli šim amatam 
Zarriņš bija Latvijas Mākslas 
akadēmijas profesors un vadīja 
grafikas meistardarbnīcu. Zar -
riņu Latvijā uzskata arī par 
celm lauzi mākslas grāmatzīmju 

dzēkņiem. Vēl svētīgāks laiks 
Richardam Zarriņam bijis Ba -
vārijā, kur, iepazinies ar vietējo 
zemnieku dzīvi un mājkultūru, 
viņš dziļāk ieskatījies viņu 
lietiskajā mākslā – darbarīkos, 
traukos, drēbēs. Zarriņš  sapra-
ta, ka, pats pusaudža gados aiz-
braucis no dzimtenes uz liel-
pilsētu Pēterburgu, to visu tik 
tikko bija pamanījis latviešos. 
Tad nu apņēmies rūpēties, lai 
latviešu lietiskā māksla nāktu 
gaismā. Šī apņemšanās vēl vai-
rāk nostiprinājās, kad, atgrie-
žoties mājās caur Stokholmu, 

darba prieku, apzinīgumu un 
nesavtību, radījusi daudzas „ne -
pieciešamas” lietas – viņš zī  mē-
jis Latvijas ģerboni, mūsu papīra 
naudas zīmes, monētas, orde-
ņus, nozīmes, goda rakstus un 
daudz ko citu. Stājgleznu aina-
vās bieži redzams mežs nevis no 
attāluma, bet no iekšienes. Viņa 
illustrācijas ir gan bērnu grā -
matās un grāmatā „Tautas tei-
kas”, gan citos izdevumos. Cil-
vēku tēliem vienmēr bijuši mo -
deļi. Prof. Celmiņš pastāstīja, ka 
Latvijas pieclatnieka sievietes 
profils ir uzzīmēts pēc konkrētas 
Valsts vērtspapīru spiestuves 
darbi nieces. Prof. Zarriņa darbi 
ir vei  doti reālisma garā, bet 
sižetos bieži vīd vēlā romantis-
ma at  blāzma, kas jāuzskata par 
tā laika strāvojumu ietekmi. 

Iespējams, būšu uz papīra iz -
likusi būtiskāko, lai dotu jums 
nojausmu, ko esat zaudējuši, 
šurp neatnākot, vai arī devusi 
ierosmi pašdarbībai. Taču, pašai 
rakstīto pārlasot, iekrita prātā, 
ka šinī reizē tik tiešām matē ma-
tika ar grafikas mākslu ir bijusi 
sadraudzē. Varbūt tāpēc, ka abus 
profesorus vieno gan viņu ve -
cu ma tuvība (mazdēls gan ir 
vecāks par vectēvu), gan līdzīga 
saskare viņu attieksmē pret savu 
darbu: abi risina abstraktas vai 
lietiskas problēmas racionālā 
domu procesā. Tāpēc prof. A. Cel-
miņa stāstījums mums, sirmī-
šiem, tā patika. PALDIES! Klau-
sītājiem dedzīgi aplaudējot, prof. 
Celmiņš ar ziediem un Intas 
Rukas skaisto fotogrāmatu rokā, 
žirgts un smaidošs kā iepriekš, 
pievienojās jautrā loterijas no -
risē, kam sekoja svētku uzko-
das. Sanāksmes beigās vēl kriet-
ni ilgi skanēja  tautasdziesmas 
ar un bez piedziedājumiem.

Pieņemu, ka visi šķīrāmies 
gan  darīti un iepriecināti par 
jaunās biedrības ierosmi un 
darbaspēju radīt tik labi noor-
ganizētu un saturīgu pēcpus-
dienu. PALDIES!

V. Lasmane

(ex libris) laukā, no tām daudzas 
varējām redzēt ekrānā. 

Mūsu referents prof. Celmiņš 
jo sevišķi uzsvēra to nepilnu 
četru gadu posma nozīmi māk-
 slinieka turpmākajā dzīvē, kuŗš  
pavadīts ārzemēs. Papildinā da-
mies Vīnē pie grafiķa Ungera, 
Zarriņš iemācījās Ungera at -
rasto jauno oforta techniku. To 
tālāk izkopdams, viņš radīja 
iespēju ļoti smalkām noskaņām 
zīmējumos, kuŗas agrāk grafikā 
nebija iespējamas, kā to redzam 
viņa izcilajā ofortu ciklā „Ko 
Latvijas meži šalc”. Protams, 
šajās zināšanās un mākās viņš 
dalījies ar studentiem un au -

viņš ieraudzījis Skansenu. Šo 
so  lījumu Zarriņš sirsnīgi un 
godprātīgi izpildījis visu mūžu, 
pats strādādams un citus mā -
cīdams. Ar zinātnieka pacietību 
viņš pētījis latviešu ornamentus 
un formas sieviešu un vīriešu 
darinātos lietiskajos darbos. Re -
zultātā no 1924. līdz 1931. ga -
dam viņš izdeva Latvju Rakstus, 
vispirms ikmēneša burtnīcās, 
lai katrs lēti varētu iegādāties 
sev vajadzīgo. Vēlāk šīs 56 burt-
nīcas sakopotas lielos, skaistos 
trīs sējumos, kur visi apraksti ir 
latviešu un franču valodā. 

Prof. R. Zarriņa roku veiklība, 
izmeklētā gaume, vienota ar 
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Pagājušā gada pēdējais sabied-
riskais notikums Krievijas lat-
viešu dzīvē bija piemiņas sarī ko-
jums, kas veltīts 75. gadskārtai, 
kopš likvidēts Smoļenskas lat vie-
šu teātris un visi aktieŗi nošauti.

Bija 1937. gada 18. novembris...
Mēs daudz runājam par Latvijas 

valsts pirmskaŗa posmu, par šo -
dienas Latviju, par vēsturi un pa  t-
riotismu, par pienākumu utt.  
Tas, protams, ir ļoti labi un va -
jadzīgi, bet bez tautas, bez lat-
viešiem nav iespējams veidot Lat-
vijas tēlu. Latviešu vēsture ir bi -
jusi ļoti sarežģīta, daudz par to ir 
rakstīts un diskutēts, bet vēl ar -
vien atrodas fakti, par kuŗiem 
maz kas zināms. Žēl, jo šo cilvē -
ku likteņi ir pelnījuši, lai viņus 
atcerētos un turētu godā. Tā ir 
mūsu tautas daļa pat tad, ja šo -
dien tas kādam arī nepatīk.

Pirmie izceļotāji no Latvijas 
Smoļenskas apgabalā ieradās 19. 
gs. vidū, un jau 1897. gadā viņu 
tur bija ap 3500. Pirmā pasaules 
kaŗa laikā uz šo apgabalu bēgļu 
gaitās devās daudzas latviešu 
ģimenes, daudzas no tām vēlāk 
tur arī palika un sāka jaunu dzīvi 
cerībā uz pārticību un laimi. Jau 
1916. gadā nodibinājās Smoļen-
s kas Latviešu biedrība, kas orga-
nizēja tautiešu dzīvi, rūpējās par 
latvisko izglītību un kultūru. 
1926. gadā Smoļenskas apgabalā 
jau bija 7500 latviešu, bet visā 
Rie tumu apgabalā – 18 000. Kad 
Padomju Savienībā sākās pie-
spiedu kollektīvizācija, tā, pro-
tams, skāra arī latviešu koloni -   

PAR SMOĻENSKĀ SALAUZTAJĀM DVĒSELĒM

jas. Būtībā tad arī beidzās sapnis 
par skaistu un pārtikušu dzīvi     
un cerība šo sapni īstenot. Bet 
atpakaļceļa vairs nebija...

 1932. gadā Rietumu apgabalā 
bija 31 latviešu kolchozs, deviņas 

latviešu sākumskolas, viena pa -
matskola, latviešu bērnudārzs     
un pat divi latviešu bērnunami, 
kuŗos uzturējās bez vecākiem 
palikušie latviešu bērni. Diemžēl 
tajā pašā laikā sākās represijas, arī 

tās, kuŗām iemesls bija tikai  tau tī-
ba – latvietis. Tomēr vēl 1932. ga -
dā bijušais kolchozu teāt ris iegu-
va profesionāla teātŗa statusu un 
arī telpas Smoļenskas pilsētā. 
Izrādes notika latviešu valodā, 
viesizrādēs aktieŗi devās uz vi -
siem latviešu centriem Rietumu 
apgabalā un Baltkrievijā. 1937. 
gada 18. decembrī teātri likvi -
dēja un visus darbiniekus – no 
direktora līdz apkopējai - nošāva 
Katiņas mežā. Vienlaicīgi tika 
lik vidētas visas latviešu skolas, 
baz nīca, Latviešu biedrība. Gan- 
d rīz visus latviešus fiziski iznīci-
nāja, labākajā gadījumā izsūtīja 
uz Sibiriju.

Šodien no „tiem” latviešiem ir 
palikuši tikai daži, tie ir toreizējie 
bērni, kuŗiem šodien jau ap 80 
un kuŗi diemžēl ļoti maz ko at -

ceras no tā laika, kuŗi vairs neru-
nā latviski, bet kuŗi ļoti vēlas 
piederēt pie savas tautas.

Pirms pieciem gadiem pie bi -
jušā Latviešu teātŗa, šodienas 
Smo ļenskas Latviešu biedrības 
„Saknes” ēkas tika atklāta pie mi-
ņas plāksne, un Kaškurinas cie-
mā, kas savā laikā bija viens no 
latviešu centriem, – uzstādīja un 
iesvētīja krustu, sakārtoja latviešu 
kapus.

Tikko aizgājušā gada  18. de  -
cemb rī Smoļenskā bija 25 gra -     
du auksts. Noliekot ziedus pie 
teātŗa ēkas un Katiņas memoriā-
lā, tie skanēja un lūza kā trausls 
stikls, kā tās latviešu dvēseles, 
kuŗas vēl arvien netiek pieminē-
tas viņu tēvu zemē – Latvijā.

L. Vlasova              

Piemiņas plāksnes Katiņā nošautajiem no dažādām  reliģiskām 
konfesijām

Smoļenskas tautieši pie piemiņas plāksnes latviešu teātrim Zvans Katiņā

Pirms kāda laika vienā no 
Rietumu latviešu laikrakstiem iz -
lasīju kāda Rietumu latviešu sa- 
biedriskā darbinieka izteikumu, 
ka Krievijas latvie šiem ir „izmir-
stoša kultūra”. Mani tas ļoti pār-
steidza, arī aizvainoja, jo ko viens 
cilvēks var spriest par Krievijas 
latviešu kultūras esa mību vai ne- 
esamību, būdams ciemos tikai 
divas dienas!

Šogad Valsts svētku laikā – 18. 
novembrī Omskas Latviešu bied-
rība svinēja  20 gadu pastāvēša-
nas jubileju. Un es nolēmu it kā 
no malas pavērot: ir vai nav sa -
glabājusies latviskā kultūra, kāds 
ir bijis vai nav bijis spiediens no 
citām kultūrām. Un vai vispār ir 

Vai tiešām izmirstoša kultūra?
iespējams saglabāt „tīru” nacio-
nālo kultūru, 150 gadus dzīvojot 
svešā vidē. 

Visus šos 20 gadus esmu bijusi 
kopā ar šo biedrību, piedzīvo -  
jusi laiku, kad  viņi organizējās, 
kā mē   ģināja celt savu „latvisko 
māju”, nezinot „būvniecības” 
likumus. Māja tomēr tika uzcel -
ta – ar stingriem pamatiem un 
plašiem logiem. Biedrībā sanāca 
dažādu likteņu latvieši: gan „vec-
latvieši”, gan represētie, gan jaun-
atbraucēji, un katrs atnesa sev 
līdzi savu pieredzi, savas atmiņas 
un savu redzējumu par to, kāds 
tad ir latvietis, kāda ir latvieša 
dzīvesziņa un kultūra. Daudz      
kas no šī pienesuma tika atjau-

nots un likts lietā. Biedrības bied-
ri sāka braukt uz Latviju, apgūt 
tur šodienas Latvijas kultūru, 
mācīties dažādus tautas amatus 
un tos tālāk nodot tautiešiem Si -
birijā.

Šajos gados Omskas latvieši ir 
ne tikai ņēmuši sev, bet arī de vu ši 
Latvijas kultūrai, piedalo ties gan 
folkloras svētkos, gan dziesmu 
svēt kos ar savu program mu, ar 
sa  vām no senčiem saglabātām 
dziesmām un rotaļām. Jubilejas 
dienā Omskas Draudzības namā, 
kur sev telpas raduši arī latvieši, 
tika izvērsta plaša lietisko amatu 
izstāde, kuŗā bija gan klasiskie 
rokdarbi, gan adījumi, gan koka 
darbi un pinumi, gan tautas 
mū zikas instrumenti – viss pašu 
rokām darināts. Latviešu „čaklās 
rokas” katru gadu sniedz paraug-
stundas lielajā Omskas apgaba -      
la amatnieku izstādē. Māca cim-
du adīšanu bērnunamos un veco 
ļau  žu pansionātos. Omskas Lat-
viešu biedrības folkloras kopa 
Daina ieguvusi Tautas kollektīva 
nosaukumu (Krievijā tas ir visai 
svarīgs nosaukums), viņi pieda-
lās visos nozīmīgākajos sarīkoju-
mos savā mītnes zemē, populā-
rizējot latviešu tradicijas un tau-
tas mākslu, kopa piedalās arī 
folkloras svētkos un Dziesmu 
svētkos Latvijā. Gandrīz visus 
mū  zikas instrumentus savai ko -
pai dalībnieki darinājuši paši,      
pat kokles. Interesanti, ka kokles 

darina  krievu meistars ( viņa sie-
va gan ir latviešu izcelsmes), pats 
arī kokli spēlē un svētkos apģērb-
jas latviešu tautastērpā. Šā meis-
tara darinātās kokles ir pieprasī-
tas pat Latvijā! 

Domājot par citu tautu ietekmi 
uz latviešu kultūru, man šķiet,      
ka īstenībā tas notiek pretēji - 
latvieši ar savu mākslu ietekmē 
cittautiešus, jo mūsu kultūra nav 
salīdzināma ne ar vienu citu: mēs 
esam unikāli! Svētku koncerta 
laikā bija bezgala patīkami re -
dzēt, kā citu tautu pārstāvji kup-
lina svētku programmu ar „lat-
viešu dejām”, kā ļoti populārā 
Omskas bērnu deju kopa lat -
viešu tautastērpos un pat pasta-
liņās kopā ar latviešu folkloras 

kopas dalībniekiem dejo sarež-
ģīto „Govju kazaku”. Šī deja pa -
liks mazo dejotāju repertuārā un 
izies tautā.

Sibirijā dzīvojošās tautas ir ļoti 
draudzīgas savā starpā, un ne par 
kādiem nacionāliem konflik -
tiem te  nevar būt ne runas. Šādu 
attieksmi citam pret citu pilnīgi 
pārņēmuši arī latvieši. Un tas ir 
ļoti svarīgi, dzīvojot svešā vidē. 
Taču svešā vide latviešu kultūru 
neietekmē. Īsi sakot: latviskā kul -
tūra pastāvēs tikmēr, kamēr pa   -
stā vēs paši latvieši, kamēr viņiem 
būs svarīgi, lai pastāvētu Latvija 
un latvieši.

Lauma Vlasova,
Krievijas latviešu kongresa  

(KLK) priekšsēde

Pie Omskas latviešiem 2010. gadā. No kreisās: Latviešu biedrības 
priekšsēdis Andris Tupesis, raksta autore Lauma Vlasova, tolaik 
PBLA priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, Omskas Draudzības nama 
direktore Natālija

Omskas meistara darinātās kokles iemēģina Artūrs un Amanda 
no Latvijas
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(Turpinājums 10. lpp.)

Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, 

iesākot 1991. gada barikāžu 
aiz    stāvju atceres dienas svinīgos 
sarīkojumus, iededza barikāžu 
aizstāvju atceres ugunskuru Do -
ma laukumā un piedalījās diev-
kalpojumā barikāžu aizstāvju at  -
cerei.

***
Valsts prezidenta
 vizīte Jēkabpilī

Latvijas Valsts prezidents An -
dris Bērziņš, turpinot iesākto tra-
diciju apmeklēt Latvijas reģio -
nus, šogad pirmajā vizītē 16. jan-
vārī devās uz Latvijas Lielo pil -
sētu asociācijas locekli Jēkabpili, 
lai iepazītos ar aktuālitātēm, uz -
ņēmējdarbību, ar iespējām un lai 
pārrunātu notikumus izglītības 
jomā.

Prezidents apmeklēja tiltu bū -
ves Latvijas-Lietuvas kopuzņē-
mu mu SIA „Viadukts”, kas ir vie-
nīgais šāda profila uzņēmums 
Bal tijā, kuŗa speciālisti remontē-
juši arī 1961. gadā celto Jēkabpils 
tiltu pār Daugavu. Tas bija  iemesls 
divu pilsētu - Krustpils un Jēkab-
pils apvienošanai. Daudznozaŗu 
uzņēmumā SIA „Ošukalns” pre-
zidents iepazinās ar kokapstrā -   
di un siltumenerģijas ražošanas 
technoloģiju, bet apģērbu ražo-
šanas uzņēmumā SIA „Viola-
Stils” vēroja, kā tiek izmantotas 
vis jaunākās technoloģijas ārval- 
s tīs pieprasīto bezvīļu triko izstrā-
dājumu (kleitas, svārki, džemperi) 
ražošanā.

Piemēram, Daugavas Vanagu 
Lat  vijā valdes pārstāve Edīte Ort-
veina jautāja, vai prezidents plāno 
16. martā, Leģionāru piemiņas 
die nā, piedalīties oikūmeniskajā 
dievkalpojumā Doma baznīcā  
un pēc tam nolikt ziedus pie Brī-
vī bas pieminekļa. Prezidents at -
bil  dēja, ka viņš „ar savu piedalī-
šanos nevēlas saasināt situāciju”, 
jo to varētu ļaunprātīgi izmantot 
pirmsvēlēšanu gaisotnē. Prezi-
den ta vadībā uzsākta sabiedrības 
saliedēšana Otrā pasaules kaŗa 
abu frontes pušu veterānu izlī-
guma veicināšanai.

***
Ievērot kristīgās vērtības 

un glābt valsti

1991. gada barikāžu aizstāvju 
at    ceres dienā 20. janvārī Doma 
lau   kumā notika Atmodas mani-
fes tācija “Par tautas dzīvību!”. Ta  jā 
piedalījās vairāki sabiedrībā zi     -  
nā mi cilvēki, tostarp archibīska pi 
Zbigņevs Stankevičs un Jānis Va -
nags, valsts kontroliere Inguna Sud-
 raba, kinorežisors Jānis Strei čs, 
lietuviešu filozofs Arvīds Jo   zaitis.

Sarīkojumā klātesošie turēja  

tvaros notika trīs Baltijas valstu 
vēstnieku Francijā konference, 
Latvijas Ārlietu ministrijas iz  stā-
des The Baltic Way that moved the 
world atklāšana un Igaunijas do  -
kumentālās filmas Baltijas ceļš 
iz   rādīšana. Sarīkojums bija plaši 
apmeklēts, un tajā piedalījās Mar-
ly-le-Roi, kā arī citu tuvējo pil -
sētu iedzīvotāji, visu trīs Baltijas 
valstu diasporu pārstāvji, kā arī 
Baltijas valstu draugi.

Visu 2013. gadu Marly-le-Roi 
pil sētā notiks Latvijai, Lietuvai un 
Igaunijai veltīti kultūras sarīko-
jumi: mākslas un foto izstādes, 
te  matiskās konferences, literārie 
vakari, mākslas un animācijas fil-
mu demonstrēšana, koncerti, kā 
arī citi kultūras sarīkojumi.

***
Ronis par valdības koaliciju
Intervijā laikrakstam Diena  

bez partejiskais satiksmes ministrs 
Aivis Ronis, kas no 1. marta atstāj 
ministra amatu, atzinis, ka val dī-
bas  koalicija dažos jautājumos 
nav varējusi vienoties par kopīgu 
nostāju. Tas ir signāls, ka koali-
cijai vajag “vēlreiz aprunāties, 
saprast savu misiju un mērķus 
šajā situācijā. Zināmā mērā re - 
s tar tēties, lai ietu tālāk”. Viens no 
Roņa demisijas iemesliem  esot 
apzināšanās, ka  viņš vairs nevar 
palīdzēt ne koalicijai, ne opozici-
jai.  Viņa ierosināti jautājumi, arī 
par atalgojumu, nav guvuši at -
balstu, lai gan sākumā tam pie-
kritusi koalicija. Roņa ieskatā ir 
nepieciešams palielināt atalgoju-
mu vismaz tām kapitālsa bied-
rībām, kuŗas pārvalda miljardus 
vērtus aktīvus. Ministru prezi-
den tam esot visas iespējas koali-
ciju “sapurināt”.

Daudzas Saeimā pārstāvētās 
par tijas ir vājas, un Latvijas polī-
tiskās sistēmas apstākļos tās ra -
da nestabilas koalicijas “no trijām 
un četrām partijām”. Roņa ieska-
tā eiro ieviešana Latvijā būtu zi -
nāms stabilizātors, kas investo-
riem ļautu ar paļāvību skatīties  
uz mūsu valsti, ignorējot frag-
men tēto polītisko sistēmu. “Mēs 
redzam pēc iepriekšējās piere-
dzes - koalicijas un valdības mai-
nās pārāk bieži. Bet eiro būtu 
jeb kuŗam - pat vietējam investo-
ram drošas prognozējamības  
faktors,” sacīja Ronis.

Vaicāts, vai Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis nav noguris 
no valdības vadīšanas, Ronis at -
zinis, ka darbs ir grūts, bet Dom-
brovskim alternātīvas viņš neredz. 
Ar reformu plānu Dombrovskis 
ved valsti laukā no krizes, uz 
eiro zonu. Koalicijai Ministru pre-
zidents būtu  jāatbalsta. Un arī 
opozicijai.

Latvija atbalsta ES militārās 
apmācības misijas sākšanu Mali 

Eiropas Savienības augstās ār -
lietu un drošības polītikas jautā-
jumu pārstāves Katrinas Eštones 
pārstāvis Maikls Manns paziņo-
jis, ka ES spēki Mali neiesaistīsies 
kaujas misijās, tomēr pēdējo no -
tikumu ietekmē kaŗavīru izvieto-
šana tiks pasteidzināta. Latvijas 
Ārlietu ministrijas valsts sekre-
tārs Andris Teikmanis,  piedalo-
ties ES ārkārtas Ārlietu padomes 
sēdē Briselē, pauda atbalstu ie -
spējami drīzākai bloka militārās 
apmācības misijas sākšanai. Ār -
lietu padome pieņēma lēmumu 
par šīs misijas sākšanu, par tās 
ko  mandieŗa iecelšanu, ES īpašā 
pārstāvja Mali amata izveidoša-
nu, atbalstu Mali civīliedzīvo tā-
jiem un iesaisti starptautiskās pa -
līdzības koordinēšanā, tostarp 
sniedzot financiālu atbalstu. Da  -
lībvalstu diskusijā, paužot Lat-
vijas viedokli, Teikmanis atbal- 
s tīja iespējami drīzu ES misijas 
sākšanu un iesaisti Mali bruņoto 
spēku kaujas spēju pilnveido-
šanā.

***
Pabriks pateicas Ungārijai 

par iesaisti gaisa telpas 
patrulēšanas nodrošināšanā 

virs Baltijas

Aizsardzības ministrs Artis 
Pab riks, tiekoties ar Ungārijas 
aiz  sardzības ministru Čabu Hen di 
(attēlā),  izteica gandarījumu par 
Ungārijas lēmumu ar 2015. gadu 
iesaistīties patrulēšanā NATO 
gaisa telpā virs Baltijas. Aizsar-
dzī bas ministrs informēja, ka 
Lat vija un pārējās Baltijas valstis 
ir apņēmušās palielināt savu ie -
guldījumu un atbalstu valstīm, 
kas nodrošina gaisa telpas patru-
lēšanu.

Pabriks atzinīgi novērtēja Un  -
gā rijas plānu piedalīties mācībās 
Steadfast Jazz 2013, kuŗu uzņem-
šana šā gada novembrī Latvijai     
ir liels gods un izaicinājums. Mi -
nistri bija vienisprātis, ka vieni   
no lielākajiem izaicinājumiem 
šobrīd ir  kiberdrošība, enerģēti-
kas un informācijas telpas dro-
šība. Hendi norādīja, ka Ungārija 
pēdējo gadu laikā ļoti rūpīgi pie-
vērsusies enerģijas diversifikā-
cijas jautājumam, lai palielinātu 
enerģētikas drošību.

***
Sarīkojumiem latviešiem 

ārvalstīs šogad atvēlēti 
vairāk nekā 323 tūkstoši latu
Pēc Ārlietu ministrijas speciālo 

uzdevumu vēstnieka diasporas 
jau tājumos Rolanda Lappuķes do -
  mām, kultūras ministres Žane tas 
Jaunzemes-Grendes koman dē  -
jums Austrālijā neietekmēs turp-
māk plānotos latviešu diasporas 
apmeklējumus ārzemēs. Saiknes 
uzturēšanai ar latviešiem ārzemēs 
valdība pašlaik pievērš pastipri-
nā tu uzmanību, jo pēdējos gados 
notikusi liela emigrācija. 

“Manā ieskatā kultūras minis-
t res vizīte  Austrālijā bija ļoti pie-
mērota un nepieciešama. Austrā-
lijas latviešiem tā bija kultūras 
dzīves kulminācija, jo ik pēc di -
viem gadiem tiek rīkotas kultū -
ras dienas. Lai man piedod visi, 
kas domā, ka polītiku var īstenot 
tikai no kabineta, – ir jāsatiek arī 
latvieši no diasporas gan ārze-
mēs, gan arī tad, kad viņi atbrauc 
uz šejieni,” skandalu komentēja 
Lappuķe. Diplomāts  uzsvēra, ka 
rūpes par tautiešiem ārzemēs ir 
daļa no valsts atbildības.

***
Valsts kontroli vadīs

Elita Krūmiņa
Saeima Valsts kontrolieŗa amatā 

ievēlēja līdzšinējo Valsts kontro-
les padomes locekli Elitu Krū-
miņu (attēlā). Šāds lēmums pie-
ņemts, lai gan daži juristi un po   -
lī tiķi pauda  bažas par Krūmiņas 
tiesībām darboties Valsts kontro-
les padomē trešo termiņu pēc 
kārtas.

Par Krūmiņu balsoja 66 de  pu-
tāti,  pret bija 19 deputāti. Sa   vu-
kārt par otru kandidāti Ivetu 
Rutkovsku nobalsoja 18 depu -
tāti,  pret bija 67 . 

***
Protestējot pret ES polītiku, 
zemnieki rīkos jaunu akciju
Pēc tīmekļa medija Äripäev On -

 line sniegtās informācijas, Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas zem-
nieki plāno īstenot jaunu Baltijas 
ceļa akciju. Līdzās ceļam no Talli-
nas līdz Lietuvas un Polijas ro  be-
žai tiks aizdedzinātas siena kau-
dzes, šādi paužot  protestu pret 
Ei   ropas Savienības (ES) kopīgo 
zem kopības polītiku. Baltijas 
zem  kopju organizācijas vieno ju-
šās, ka kopīgo akciju rīkos pirms 
7. februārī Briselē gaidāmās ES 
Padomes sēdes.

 „Mēs  iedegsim Baltijas uguns-
 kuru ceļu no Tallinas rātslauku-
ma līdz Lietuvas-Polijas robežai, 
lai apliecinātu, ka neesam apmie-
rināti ar kopīgo zemkopības polī-
tiku. Mēs arī protestēsim pret to, 
ka vienādas subsīdijas paredzētas 
zemniekiem, kas audzē labību, 
un tiem, kuŗi audzē tā dēvēto ei  -
ro sienu, - tiem, kauŗi nopļauj 
sie  nu un pamet to uz lauka,” sa -
cīja Igaunijas Zemnieku konfe-
derācijas priekšsēža vietnieks Jā   ns 
Serra un  piebilda, ka Igaunijā 
ceturtā daļa subsīdiju saņēmēju 
ir „eirosiena” audzētāji.

Latvijas prasība Briselei ir ob -
jektīvi tiešie maksājumi visiem 
ES lauksaimniekiem, nosakot,      
ka minimālais maksājumu līme-
nis ir vismaz 80% apmērā no ES 
vidējā maksājuma, kas jāsaņem 
ikvienai ES dalībvalstij, sākot jau 
ar 2014. gadu. Tiešmaksājumi 
Lat   vijas zemniekiem patlaban ir 
viszemākajā līmenī ES, nepār-
snie dzot 63 latus par hektaru, bet 
vidējais ES rādītājs ir 266 eiro jeb 
186 lati par hektaru.

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš (no labās) iepazīstas ar ap -
ģērbu ražošanas uzņēmuma SIA „Viola-Stils”  moderno technoloģiju
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Vienā no sešām Latvijas pa -
raug skolām - Krustpils pamat -
sko lā prezidents tikās arī ar pil-
sētas skolu direktoriem un sko-
lotājiem un apsprieda iespējas 
izglītības procesu sasaistīt ar dar-
ba tirgus prasībām. Izglītības jo -
mu skaŗ nozares ministrijas re  -
for mas. Pieminot publiskā telpā 
izskanējušās debates par bez -
maksas mācību līdzekļiem, pre-
zidents uzsvēra, ka „daudz būtis-
kāk ir nodrošināt brīvpusdienas 
visiem skolēniem nekā cīnīties 
par bezmaksas mācību materiā-
liem”.

Prezidents skaidroja, ka arī ār -
valstu eksperti Latvijai iesaka vai-
rāk izmantot savus dabas resurs-
us. Arī Daugavu. Tāpēc šis jautā -
jums būtu rūpīgi jāizpētī. Netrū-
ka arī cita rakstura jautājumu. 

plakātus, kuŗu galvenie saukļi bija 
pret eiro ieviešanu Latvijā,par ne -
 atkarību no Briseles un no Mas-
ka vas, kā arī par tradicionāla - 
jām ģimenes vērtībām. Nobei gu-
mā klātesošie kopīgi noskaitīja 
Tēvreizi, nodziedāja Latvijas      
Vals ts himnu un mierīgi izklīda. 
Dau dzi arī palika Doma laukumā 
pie barikāžu piemiņas ugunskura.

***
Atklāj Baltijas valstu gadu

Latvijas vēstniece Francijā Sa -
nita Pavļuta-Deslandes (attēlā) 
17. janvārī piedalījās Baltijas val-
s tu gada atklāšanas sarīkojumā 
„Igaunija, Latvija, Lietuva: atšķi-
rī gais un kopīgais” Parīzes priekš-
pilsētā Marly-le-Roi.

Baltijas valstu gada Marly-le-
Roi atklāšanas sarīkojuma ie-
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iegādes apjomus un nu koncen- 
t rējas uz mežu apsaimniekošanu. 
BergvikSkog ir viens no lielāka-
jiem mežu īpašniekiem Latvijā, 
kas vairāk nekā 100 tūkstošu hek-
taru iegādē investējis 100 miljo-
nus latu.

***
Gada spārnotais teiciens, 

gada vārds un gada nevārds
Paziņoti Rīgas Latviešu bied rī-

bas latviešu valodas attīstības ko -
pas rīkotās akcijas rezultāti. 

Par 2012. gada spārnoto teicie-
nu atzīts Ministru prezidenta 
Val ža Dombrovska sacītais par 
Vienotības Saeimas frakcijas va -
dītāja Dzintara Zaķa automašī-
nas iegādes darījumu, kad pir-
kums radīja aizdomas par centie-
niem „optimizēt” nodokļu no -
mak su: „Vilks paziņoja, ka Lap-
s as sūdzība par Zaķa pārkāpumu 
tiks izskatīta.” 

Par Gada vārdu izvēlēts „zie-
motne”, par nevārdu – „uzrunāt”.

Preses konferencē par akcijas 
re   zultātiem stāstīja profesors Ju -
ris Baldunčiks, literātūras kritiķe, 
rakstniece Ieva Kolmane, RLB 
Latviešu valodas attīstības kopas 
koordinātore Maija Sinka, filo lo-
ģijas doktore Dzintra Paegle un 
dzejnieks Jānis Rokpelnis.

***
Latvijā liedz iebraukt 

Krievijas ekstrēmistam
Latvijā liegts iebraukt vienam 

no Krievijas ekstrēmistu ideju at -
balstītājiem Maksimam Mar cin-
kevičam, kas  Rīgā bija iecerē jis 
sa    rīkot semināru. Drošības po   li-
cija nekomentē, kāpēc jauna jam 
vīrietim liegts Latvijā ie  braukt. 
Viņam anullēta Latvijas vīza. Šo 
lēmumu pieņēmis Ārlietu minis-
t rijas Konsulārais departaments.

Tīmekļa  vietnē youtube.com 
Mar    cinkevičs ievietojis video,  ku -
ŗā viņš tērpies melnā (attēlā). Or -
ganizācija Nacionālsociālistiskā 
sabiedrība (NSO) uztur neona cis-
tu aktīvitātēm veltītu tīmekļa mā  -
jaslapu. NSO mērķis ir „krievu 
na  cionālsociālisma ideoloģijas 
propaganda”, un viens no gru pē-
juma aktīvistiem - Maksims Mar-
cinkevičs savulaik arestēts ap  sū -
dzī bās par rasu naida kurināšanu. 
Arī tīmeklī Marcinkevičs  izplatījis 
ekstrēmiska satura videoierakstus.  

Ziņas saskopojis P. Karlsons 

lie  tu” atzina par šā sarīkojuma 
la    bāko mākslas darbu, tā foto iz -
mantojot izstādes reklāmas vi  zuā - 
 lajam tēlam.

Rovershāgenas ledus skulptūru 
festivāls Eiszeit („Ledus laik-
mets”) ir lielākais Vācijā. Šogad, 
svinot festivāla 10. gadskārtu, da -
lībnieki tika atlasīti no visas pa -
saules pēc stingriem kritērijiem, 
vērtējot iesūtītās pretendentu ski-
ces, taču noteicošā bija līdzšinējā 
mākslinieciskā darbība. Latvijas 
pārstāvji tēlnieki Kārlis Īle un 
Agnese Rudzīte-Kirillova pēdē-
jos gados pierādījuši savu māksli-
niecisko spēku, izcīnot daudzas 
godalgas starptautiskos tēlniecī-
bas festivālos. Organizātori kopš 
1921. gada veiksmīgi darbojas 
ze  meņu biznesā, tāpēc šo pro-
duktu nolēma iedzīvināt ledus 
skulptūrās. Astoņas mākslinieku 
komandas, katrā divi cilvēki, no 
Krievijas, Polijas, Lietuvas, Fran-
cijas, Holandes, Malaizijas, Bul-
gā rijas un Latvijas uzbūra savas 
fantazijas par piedzīvojumiem 
ze  meņu Brīnumzemē. Latviešu 
mākslinieku radītajā kompozi -
cijā „Zemeņu lietus” attēlota Ali-
se, kas sēž dīķa malā un sapņaini 
vēro ūdenī krītošas zemenes. 
„Ze   meņu lietus” skatītājiem uz -
buŗ fantasmagorisku noskaņu: 
zilganās, caurspīdīgās sēnes un 
ūdensaugi ir cilvēka augumā, sir-
reālās, no debesīm krītošās mil zī-
gās, sarkanās zemenes no  plunkšķ 
ūdenī un pazūd, meitenes pirkst-
gali liegi iemērkti ūdenī, acis 
aizvērtas...

Ledus kompozicija ir 7 m plata 
un 3,5 m augsta. Māksliniekiem 
reti tiek dots ledus tik lielā apjo-
mā, lai varētu reālizēt lielizmēra 
kompozicijas.

***
Ārzemnieku interese par 

Latvijas mežu iegādi
sāk mazināties. Tādu viedokli 

paudis Zviedrijas uzņēmuma Berg - 
vikSkog pārstāvības Latvijā iz -
pilddirektors Larss Georgs Hed-
lunds. Ārzemnieku - īpaši skan-
dinavu interese par Latvijas mežu 
iegādi sarukusi pasaules ekono-
misko problēmu apstākļos, kā arī 
tāpēc, ka lielākā daļa uzņēmēju 
jau sasnieguši pašu  nospraustos 

vu vēsturisko izskatu, gan ap  rī-
kota ar vismodernāko skatuves 
techniku.

Savstarpēji rīkotās viesizrādes 
kļuvušas par gaidītu kultūras 
notikumu gan Rīgā, gan Maska-
vā, jo abus teātŗus vieno radoši 
meklējumi un augsta līmeņa pro-
fesionālitāte. Esam gandarīti at -
kal tikties ar Maskavas Lielā te -
ātŗa zinīgo publiku un lepoja-
mies, ka varam atrasties tādu 
pro minentu sadarbības partneŗu 
kompanijā kā Ņujorkas Metro-
politan, Milānas La Scala, Lon-
donas Covent Garden un citiem,” 
uzsveŗ LNO direktors un abu ie -
studējumu režisors Andrejs Ža -
gars.

Lielā teātŗa apmeklētājiem LNO 
sniegs vērtēšanai divus iestudē-
jumus. Opera “Jevgeņijs Oņe-
gins” būs skatāma uz vēsturiskās 
skatuves; Tatjanas lomu tajā in -
terpretēs lieliskā latviešu dzie dā-
tāja Kristīne Opolais, kas Maska-
vā ieradīsies pēc debijas Ņujor -
kas Metropolitan operā. Viņas 
ska tuves partneris būs baritons 
Jānis Apeinis, kas ar Oņegina lo -
mas traktējumu pārliecinājis ska-
tītājus gan Rīgā, gan Sankpēter-
burgas Michaila teātŗa jauniestu-
dējumā. Pie diriģenta pults - Lat-
vijas Nacionālās operas galvenais 
diriģents Modests Pitrens.

***
Nacionālo mākslas mūzeju 

restaurēs par 24 miljoniem latu

Nacionālā Mākslas mūzeja re  s-
taurācijas darbu izmaksas būs 
divreiz lielākas, nekā bija plānots 
sākotnēji. Sadārdzinājums radies 
projektēšanas gaitā, lai veiktu da -
žādus papildu darbus. Gandrīz 
pusi no lielajām restaurācijas iz -
maksām plānots segt no Eiropas 
naudas. Rīgas dome vienbalsīgi 
nolēma piešķirt trūkstošos 2,2 
miljonus latu, lai remonts varētu 
sākties pēc iespējas drīzāk.

Nacionālā Mākslas mūzeja va -
dība pauž gandarījumu par do -
mes lēmumu, jo ēka jau sen ir 
katastrofālā stāvoklī. Remont dar-
bus plānots sākt nākamo mēnešu 
laikā. Diemžēl mūzejs būs slēgts 
arī 2014. gadā, kad Rīga būs Ei -
ropas kultūras galvaspilsēta.

***
Vāciju pārsteidz latviešu 

„Zemeņu lietus”
Daudzgadējs Jelgavas ledus 

skulptūru festivāla mākslinie cis-
kais vadītājs, tēlnieks Kārlis Īle un 
Agnese Rudzīte-Kirillova Ros to-
kas piepilsētā Rovershāgenā (Vā -
cija) izveidojuši apjomīgāko le-
dus skulptūru, kādu jebkad no 
ledus pašrocīgi veidojuši lat - 
viešu mākslinieki. Tēlnieku tan-
dems uzbūris izstādes „Ienāc 
zemeņu brīnumzemē!” centrālo 
kompoziciju „Zemeņu lietus”. Sa -
rīkojuma organizātori slavēja lat-
viešu meistarību un tieši Kārļa   
un Agneses veidoto „Zemeņu 

Muižnieka ieskatā Eiropā ne -
drīkst būt bērni bez pilsonības  
un katra bērna interesēs ir būt 
pilsonim. Eiropas Padomes cil-
vēk tiesību komisārs savā blogā 
apraksta situāciju ar bērniem     
bez pilsonības vairākās Eiropas 
Padomes valstīs, tostarp Latvijā 
un Igaunijā.

***
Triumfāla Opolais debija 

Metropolitan operā
Mūsu laikraksta iepriekšējā nu -

murā rakstījām, ka latviešu oper-
dziedātāja Kristīne Opalais uz -
stāsies Metropolitan operā Ņu   jor-
kā. Tagad tas ir noticis. Ar nelielu 
misēkli – fana mestu ziedu pušķi 
pa galvu un vētrainām ovācijām 
izskanējusi Opolais debija. Dzie-
dātāja 11. janvārī uz skatuves kā -
pa  Pučīni operas “Bezdelīga” (La 
Rondine) iestudējumā.

Kristīne Opolais un Džuzepe 
Filjano izrādē „Bezdelīga” (La 
Rondine)

Latviešu dziedātājas talantu no -
vērtējuši ne tikai skatītāji, po  zi-
tīvas atsauksmes saņemtas arī     
no kritiķiem. “Opolais attaisno-
jusi uz sevi liktās cerības. Brīniš-
ķīga sieviete un talantīga aktrise. 
Viņas pulsējoši bagātīgā, samtai-
nā balss nezaudē asumu nevienā 
izdziedātajā frazē, pat tajās, ku -
ŗās viņa koķetē. Ir vajadzīga dros-
me, lai Metropolitan operā debi-
tētu lomā, kas iepriekš nekad     
nav dziedāta. Viņa nav baidījusies 
eks  perimentēt un novirzīties no 
Pučīni stingrā Magdas tēla trak-
tē juma,” - tā par Kristīnes Opolais 
uzstāšanos  raksta New York Ti -
mes recenzents Antonijs Toma-
sīni, piebilstot, ka Metropolitan 
operai esot lieli turpmāko sezonu 
plāni saistībā ar latviešu dzie dā-
tāju.

“Viņas balss ir krāsu un toņu 
pilna, viņas skatuves manieres ir 
šarmantas.  Iepriekšējā lomas at -
vei dotāja Andžela Georgiu bija 
dīva, bet Opolais vairāk ir kā 
kaimiņu meitene,” - tā par dzie-
dā tājas sniegumu rakstīts avīzē 
The Republic.

***
Latvijas Nacionālā opera 

viesizrādēs uz 
Maskavas Lielo teātri

No 7. līdz 10. februārim Latvi-
jas Nacionālā opera (LNO) jau 
tre šo reizi dosies viesizrādēs uz 
Maskavu, lai Lielajā teātrī (Bolšoi) 
četrus vakarus pēc kārtas izrā -
dītu Čaikovska operu “Jevgeņijs 
Oņegins” un Doniceti Lucia di 
Lam mermoor. Šoreiz LNO vie-
sošanās šajā teātrī būs īpaša, jo 
pasaules skaistāko celtņu vidū 
ierindotā ēka pēc fundamentālas 
rekonstrukcijas gan atguvusi  sa -

Reformu partijas kandidāte – 
Inga Antāne

Reformu partijas (RP) Rīgas 
no  daļas kopsapulcē par Rīgas do -
mes priekšsēža amata kandidāti 
izvirzīta nodaļas vadītāja Inga 
An       tāne (attēlā). Kopā ar Ingu 
An   tāni nosaukti arī RP Rīgas vē -
lēšanu saraksta otrais un trešais 
kandidāts. Ar otro numuru star-
tēs Ekonomikas ministrijas par-
lamentārais sekretārs Vilnis Ķir-
s  is, ar trešo – ekonomikas ministra 
padomniece Ilona Platonova.

“Rīga ir Latvijas sirds un eko-
nomikas dzinējspēks. Rīga ir lie -
lākā pašvaldība, tai ir lielākās 
ie spējas un līdz ar to arī daudzas 
problēmas. Es un mana koman-
da - mēs esam Rīgas patrioti, mī -
 lam savu pilsētu un zinām, kā to 
padarīt vēl labāku,” sacīja An  tā ne.

***
ASV vēstnieka rosināta diskusija 

ASV vēstnieka Latvijā Marka 
Pe  kalas sociālajā tīklā Twitter ro -
sinātā diskusija par Eiropas Pa  -
domes cilvēktiesību komisāra 
Ni l a Muižnieka (attēlā) iepriekš 
pausto domu, ka valstīm auto-
mātiski jāpiešķiŗ pilsonība bēr-
niem, kas dzimuši šo valstu ter ri-
torijā, raisījis samērā lielu in  te resi. 
Vairākumā  komentāru  kri ti  zēta 
Muižnieka ideja, ka visiem Latvijā 
dzimušajiem bērniem au  to ma - 
tis ki pienākas pilsonība, ta   ču ir 
arī tādi, kas šo ideju atbalsta.

Eiropas Parlamenta deputāts 
Krišjānis Kariņš (Vienotība) no -
rāda, ka, pirms mēģina “atrisināt” 
tā dēvēto bezpilsoņu jautājumu, 
visi bērni Latvijā  jāmāca latviešu 
valodā. Saeimas deputāts Jānis 
Dombrava (VL/TB/LNNK) vēst-
niekam iebilda, - ja Pekala atbal-
s tītu padomju migrantu repatriā-
ciju, tad varētu apsvērt ieceri 
visiem Latvijā dzīvojošajiem pie-
šķirt pilsonību. Vēstniekam arī 
norādīts, ka nepilsoņu problē - 
ma būtu jārisina Krievijai, jo 
Latvijā dzimušajiem bērniem ir 
paredzēta iespēja iegūt pilsonību. 
Kāds Twitter lietotājs raksta, ka 
ASV saprastu nostāju Latvijā      
šajā jautājumā, ja būtu piedzīvo-
jušas 50 gadu okupāciju.

„Zemeņu lietus”
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Pirms simt ga -
diem valdnieki 
Berlīnē, Vīnē, Pēter-
burgā vērsās pie 
tautas ar manifes-
tiem, kas sākās ar 
vārdiem: “MĒS, no 
Dieva žēlastības” 

Vilhelms Otrais... Francis Jozefs 
Pirmais... Nikolajs Otrais. Šī impe-
rātora titula formula bija nemai-
nīga vismaz 1500 gadus, kopš Bi  -
zantijas Justiniāna valdīšanas. Bet 
bija taču jau 1913. gads: bija ne 
tikai elektrība, telegrafs un sliežu 
ceļu tīkls, bija arī jau telefons, bija 
radio, automobiļi un pat aeroplā-
ni. Šie technikas brīnumi krasi 
kontrastēja ar dažādu grāfu un 
baronu privilēģijām, ar šo privi-
lēģiju nodošanu no tēva uz dēlu 
kopš tumšajiem viduslaikiem. 

Taču tā paša 1913. gada 29. mai-
jā kāds uzvedums Parīzē kā zib- 
s nis ļāva jaust, ka šai vecajai Eiro -
pai tuvojas gals, ka aust jauns laik-
mets - caur asinīm, caur cieša -

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

1913: “vecās Eiropas gala” nojauta

nām. Trāpīgs vācu apzīmējums 
šim laikmetam ir Die Moderne, 
un vēstures mācību grāmatā, ko 
šķirstīju, būdams Rīgas Franču 
liceja 6. klases skolnieks, tie bija 
Jaunākie laiki, kas nomainīja stipri 
ieilgušo Jauno laiku. 

Kas tad bija noticis tajā 1913. 
ga   da 29. maijā? Par to, var teikt, 
aizrāvīgi un valdzinoši rakstīts 
lieliskajā grāmatā Rites of Spring: 
The Great War and the Birth of the 
Modern Age, kuŗa iznāca 1989. 
gadā un kuŗas autors ir Kanadā 
mītošs latvietis Modris Ekšteins, 
dzimis Rīgā 1943. gadā.

Nu pie lietas: 1913. gada 29. 
mai  jā Parīzē, Elizejas Lauku teātrī 
(Theatre des Champs-Elysies) tika 
uzvests balets Le Sacre du Prin  - 
t  emps (The Rite of Spring, Vesna 
svjaš čennaja, Svētpavasaris). Savu 
māku demonstrēja Sergeja Dja gi-
ļeva Ballets Russes dejotāji un de -
jotājas no Pēterburgas, choreo-
grafs bija Vaclavs Ņižinskis, deko-
rāciju un kostīmu radītājs bija 

Nikolajs Rērichs, un mūziku sa -
cerēja Igors Stravinskis. 

Šis uzvedums, šī izrāde saviļ -
ņoja Parīzes publiku un kļuva par 
sezonas sensāciju: senais pirms-
kristiešu Krievzemes pagāniskais 
pavasaŗa rituāls beidzas ar to, ka 
jaunava kļūst par upuri, ekstātis -
kā dejā griezdamās līdz nāvei. Šī 
uzveduma kultūrvēsturiskā nozī-
me meklējama gan saulgriežu un 
upurēšanas rituāla simbolikā, gan 
tā radītāju personībās: Igora Stra-
vinska mūzika stipri atšķīrās no 
Čaikovska un viņa laikabiedru 
dar biem, Djagiļevs un Ņižinskis 
izdarīja apvērsumu baleta māks -
lā, un Nikolajs Rērichs savā jaun-
radē bija mistiķis, ko iedvesmoja 
gan patiesi sirmā Krievzeme, gan 
Tibetas klosteŗu mīti.

Modris Ekšteins pārliecinoši 
rāda, kā šis neaizmirstamais Pa - 
rī zes vakars lika skatītajiem no -
dre bēt nojautā, ka Eiropu gaida 
šķīstīšana asiņu straumēs, bet iz -
nākumā pasaule pārvērtīsies, būs 

jauna daile, jauna gaisotne, jauna 
dabas un cilvēka uztvere. 

Trīspadsmit mēnešiem bija vēl 
jāpaiet, līdz Gavrilo Princips 1914. 
gada 28. jūnijā Sarajevā nošāva 
Austroungārijas troņmantnieku 
un šis šāviens “iezvanīja” Pirmo 
pasaules kaŗu ar miljoniem upuŗu 
abās pusēs.

1913. gads ienāca kultūras vēs-
tu rē arī ar citu šķautni: izbrīnu 
ra  dīja futūrisms kā jauns virziens 
dzejā un tēlotājā mākslā.

Tikko bija beidzies Otrais Bal-
kā nu kaŗš, kad Bulgārijai, kas ne -
gribēja šķirties no Pirmajā Bal -
kānu kaŗā iegūtās territorijas, nā -
cās pa otram lāgam kaŗot pret 
tur kiem. Bulgāri bija iepirkuši 
Fran cijā dažus aeroplānus - finie -
ŗa divplākšņus, un viens no tiem, 
saceļot ellišķīgu troksni, sāka  riņ-
ķot virs turku pozicijām pie Ad -
ria nopoles (Edirnes). Pēkšņi viens 
no abiem aviātoriem nometa di -
vas - pat ne bumbas, bet parastas 
rokasgranātas. Turki bēga šaus mī-
gā izbīlī - gan no lidmašīnas mo -
tora dārdoņas, gan no paša fak -     
ta - nāve no gaisa, no debesīm! Tas 
bija pirmais uzlidojums Eiropas 
kaŗu vēsturē. Italietis F.T. Mari-

neti, kas, būdams Parīzes laikraks-
ta Gil Blas korespondents, atradās 
Balkānu frontē un 1909. gadā bija 
publicējis savu “Futūristisko ma -
nifestu”, šis uzlidojums tik stipri 
ietekmēja, ka drīz vien tapa El 
bom bardeo de Adrianapolis - pir-
mais futūrisma stilā ieturētais   dze-
jolis (tutto tutto taratatarata utt.), 
kam radās daudzi atdarinā tāji gan 
Francijā, gan Vācijā un Krievijā.

Ar mūsdienām sasaucas šāda 
ziņa no 1913. gada jūnija: dzelzceļš 
no Osmanu imperijas galvaspil-
sētas Konstantinopoles (Istambu-
las) līdz Mesopotamijai - t. s. Bag-
dadbahn, kuŗa būvi steidzināja 
Vācija, nu bija gatavs posmā līdz 
Alepo pilsētai (tagadējā Sīrijā), un, 
kad tika apsolīts, ka galapunkts 
būs Basra (tagadējā Irakā), Anglija 
nomierinājās, jo tās noteicošā ie -
tekme Persijas līča krastos netiks 
apdraudēta...

Krievijā 1913. gada galvenais 
no  tikums bija Romanovu dinas-
tijas 300 gadu jubileja, kas tika 
vērienīgi svinēta visā imperijā - no 
Libavas (Liepājas) līdz Vladivos-
to kai. Ka tuvojas beigas, cars un 
cariene vēl nenojauta...

Franks Gordons

Ārvalstu investī-
cijas jebkuŗai val- 
s tij, it īpaši tām, ku -
ŗas skaitās attīstī -
bas valstu katēgo-
rijā, ir tikpat svarī-
gas, kā cilvēkam 
bū  tisks ir gaiss un 
ēdiens. Visur pa -

sau lē valstis dara visu iespējamo, 
lai investīcijas piesaistītu sev un    
ne citām valstīm. Kad valstu pir-
mās personas dodas polītiskās vi -
zītēs, nereti tām līdzi pošas uzņē-
mēju delegācijas, kas cer rast kon-
taktus un, iespējams, jau gatavus 
sadarbības līgumus. Tā dara arī 
mūsu valsts pirmās personas, un 
šad tad no šāda veida vizītēm 
rodas liels labums.

Taču kopumā Latvijā ar inves-
tīcijām tā ir, kā ir. Protams, mū -
sējais ir mazs tirgus, noiets precēm 
un pakalpojumiem te ir visnotaļ 
ierobežots. Taču vēl daudz lielāka 
problēma bieži vien ir valdības 
visai nevīžīgā attieksme pret to,    
kā mūsu valsti aplūko potenciāli 
ārvalstu investori. Tā, piemēram, 
starptautiskajā investīciju vidē 
pilnīgi noteikti nepamanīts nebija 
gadījums pērn, kad uzņēmums 
Pasažieŗu vilciens pasūtināja jau-
nus dzelzceļa vagonus un tālab 
no  slēdza līgumu ar spāņu uzņē-
mumu, kuŗš, starp citu, solīja ievē-
rojamu daļu attiecīgā industriālā 
procesa veikt tieši Latvijā, nevis 
Spānijā. Kas notika pēc tam? Lī -
gums bija noslēgts, kad polītiķi 
sāka ņurdēt, ka tas neesot tāds, 
kāds vajadzīgs, un galu galā lī -
gums no Latvijas puses tika vien-
pusēji lauzts. Jautājums patlaban 
tiek izskatīts starptautiskā arbi t-
rāžas procesā, bet signāls, ko vals ts 
līdz ar to nosūtīja investoriem,  
bija ļoti skaidrs: slēdziet vien savus 
līgumus, mīļie, bet, ja mums kaut 
kas nepatiks, mēs pēc tam jūs 
pasūtīsim, tā teikt, trīs mājas tālāk. 
Vai tas ir pozitīvs signāls?!

Investori, ejiet bekot!
Jaunākais piemērs polītiķu vis-

notaļ greizajai attieksmei pret in -
vestīcijām bija redzams pirms 
pāris dienām, kad Saeima pirma -
jā lasījumā noraidīja sen iecerētus 
un daudz apspriestus labojumus 
valsts būvniecības likumā, lai sa -
mazinātu laika posmu, kuŗā ie -
spējams apstrīdēt būvatļaujas iz -
sniegšanu. Patlaban situācija ir tā -
da, ka jebkuŗa pašvaldība ar jeb-
kuŗu potenciālu investoru var 
noslēgt līgumu par kaut kā celša-
nu, taču pietiek vienam cilvēkam 
celt iebildumus, un process tiek 
apstādināts līdz brīdim, kad par  
to ir spriedusi tiesa. Un šajā laika 
posmā, starp citu, nekādus celt-
nie cības darbus nedrīkst veikt. Tā 
kā instance, kas spriež par šāda 
veida lietām, ir Administrātīvā 
tie sa, tas var nozīmēt daudzus jo 
daudzus mēnešus gaidīšanas. 

Tā, piemēram, Administrātīvās 
tiesas gausumu citā jomā, proti, 
atzinumu, ka Latvijas Pirmā par-
tija 2006. gada Saeimas vēlēšanās 
rupji pārkāpusi partiju financē-
šanas noteikumus, tiesa publi-
cēja... tikai pēc 2010. gada Saeimas 
vēlēšanām. Tas bija polītisks pro-
cess, bet celtniecības gadījumā 
problēma ir ļoti skaidra. Ja inves-
toram tiek pateikts, ka, pirms sāk 
būvēt iecerēto ražotni, viņam būs 
jāgaida divi, trīs gadi vai ilgāk, tad 
ir vairāk nekā skaidrs, ka inves -
tors pacels cepuri un dosies savu 
ražotni būvēt kaut kur citur, kur 
noteikumi ir citi.

Šī lieta ir nudien nopietna. 
Pasaules Banka reizi gadā veic tā 
dēvēto Doing Business pētījumu, 
kuŗā tiek pētīts, cik viegli vai sa -
režģīti katrā valstī ir veikt uzņē-
mējdarbību dažādās jomās. Lat-
vija šajā reitingā šogad ir 25. vietā 
no 185 pārbaudītām valstīm. Īpa -
ši veiksmīga mūsu valsts ir katē-
gorijā „aizdevumu pieejamība” 
(dalīta 4. vieta pasaulē, kopā vēl     
ar septiņām valstīm). Tas gan nav 

pats labākais rādītājs, ja atcera-
mies, ka aizdevumu pārāk lielā 
pieejamība šī gadsimta pirmā ga  -
du desmita otrajā pusē bija viens 
no galvenajiem iemesliem, kāpēc 
veidojās tā dēvētais nekustamā 
īpašuma burbulis, kuŗa plīšana 
valsti iegrūda ekonomiskajā kri -
zē, no kuŗas tā nav pilnīgi atkopu-
sies joprojām. 

Nopietnāki rādītāji investoru 
skatījumā ir citi. Katēgorijā „in -
vestoru aizsardzība” Latvija ir 70. 
vietā. Elektrības pieslēguma iegū-
šanas katēgorijā, lai arī cik grūti 
mūsdienās tam būtu ticēt, – tikai 
82. vieta pasaulē! Investori domā 
par maksātnespējas procesu un     
tā ļaunprātīgu izmantošanu (33. 
vieta). Un vēl arī jautājums, par 
kuŗu rakstu šoreiz. Jautājumā      
par būvniecības atļauju iegūšanu 
Latvijas Republika ir 113. vietā no 
aplūkojamām 185 valstīm. Mi nē - 
tā situācija ir viens no zemo reitin-
gu galvenajiem iemesliem. Ir vērts 
arī pieminēt faktu, ka 2012. gadā 
Latvija kopējā reitingā noslīdējusi 
no 21. līdz 25. vietai, daļēji tāpēc, 
ka situācija ar būvniecības atļau-
jām kļuvusi sliktāka.

Nekur pasaulē nav atļauts jeb-
kuŗā vietā un jebkuŗā laikā celt 
jebko. Tā, piemēram, daudzviet 
pa  saulē krogu nedrīkst celt blakus 
skolai vai baznīcai, nemaz neru-
nājot par tādiem potenciāli bīsta-
miem objektiem kā kodolspēk-
stacija vai atkritumu izgāztuve. 
Taču, pirmkārt, diezgan bieži pa  š-
valdības cenšas iegūt arī šāda vei-
da objektus, kaut vietējā sabiedrī-
ba pret to kurn, jo šādi objekti 
nodrošina darba vietas un nodok-
ļu ieņēmumus. Un, otrkārt, ja vi -
sos iespējamos gadījumos būtu 
ļauts turēties pie daudzviet pasaulē 
pazīstamā principa „manā dārzā 
ne”, tad jau nekad nekas un nekur 
netiktu celts. Latvijā, starp citu, 
princips „manā dārzā ne” ir liedzis 
celt papīrfabriku, kā arī daudzos 

gadījumos paplašināt lauksaim-
niecības darbus, it īpaši tādā jo -
mā kā cūku fermas. Protams, cil-
vēkam ir tiesības dzīvot nepiesār-
ņotā vidē, taču arī šajā joma būtu 
jāievēro mērenība. Situācija, kuŗā 
jebkuŗš cilvēks jebkuŗa iemesla 
pēc var uz vairākiem gadiem ap -
turēt jebkuŗu celtniecības projek-
tu, nudien nav īpaši pieņemama.

Kas tad nesen Saeimā īsti noti-
ka? Balsojumā 42 deputāti bija 
par, 10 bija pret un veseli 36 attu-
rējās. Tā kā vairākums nebija par, 
priekšlikums tika noraidīts, jo „at -
turos” būtībā ir tas pats, kas bal-
sojums „nē”. Saeimas Juridiskās 
ko  misijas priekšsēde Ilma Čepāne 
paziņoja, ka viņa šo priekšliku -
mu nevar akceptēt, jo „manuprāt, 
uz šiem grozījumiem uzstāja at  -
sevišķi investori, proti, arī ār   valstu 
investori, kuŗi, manuprāt, ir saņē-
muši nepatiesu informāciju par 
situāciju šajā jomā”. Tiesa, depu-
tāte arī atzina, ka celtniecības jo -
mā valda pārliecīga birokratizā -
cija un celtniecības projekti tāpēc 
tiekot atlikti uz ļoti ilgu laiku. 
„Kaut kas būtu jādara,” polītiķe 
piebilda, bet šie grozījumi, kuŗu 
mērķis bija būvniecības apstrīdē-
šanas laika sašaurināšana līdz vie-
nam mēnesim, acīmredzot nebija 
tas, kas viņasprāt būtu darāms.   
Ko citu darīt? To I. Čepāne nepa -
teica. Grūti spriest, kuŗa informā-
cija „par situāciju šajā jomā” būtu 
nepatiesa, jo šaubu par to, ka ties-
vedība šādos jautājumos var ilgt 
pat ļoti, ļoti ilgi, - nav un nevar būt.

Šķiet, patiesībā te varbūt jāru -  
nā par polītisku untumu, proti,       
ja tu man šitā, tad es tev tā. Tajā 
pašā dienā, kad deputāti norai -
dīja grozījumus būvniecības li -
kumā, viņi arī ievēlēja jaunu Valsts 
kontrolieri. Kandidātes bija di -  
vas. Vienu virzīja I. Čepānes (un 
Ministru prezidenta Valža Dom-
b rovska) pārstāvētā Vienotība, ot -
ru – Reformu partija un Nacio-
nālā apvienība VL!-TB/LNNK. 
Balsojumā virsroku guva Nacio-

nālā apvienība, proti, – tās virzītā 
Elita Krūmiņa. Ļoti iespējams, ka 
ne jau bez Vienotības iesaistes daži 
cilvēki pirms balsojuma apgal vo-
ja, ka E. Krūmiņa  nedrīkst ieņemt 
kontrolieres amatu, jo viņa jau 
maksimālos divus termiņus ir pa -
vadījusi Valsts kontroles padomē, 
un, tā kā Valsts kontroliere ir arī 
padomes vadītāja, viņas iecelšana 
nozīmētu attiecīgā principa pār-
kāpšanu. Arguments gan šķiet vis-
notaļ baltiem diegiem šūts, bet 
tāds nu tas bija.

Iespējams, ka Vienotība nolē-
musi noraidīt būvniecības liku -
ma grozījumus tāpēc, ka tie nā -
kuši no Reformu partiju pārstā-
vētajā ekonomikas ministra Da -
niela Pav ļuta puses. Tā teikt, ja      
RP nevarēja atbalstīt Vienotības 
kontrolieres kandidāti, tad še tev     
piga! Tas nekas, ka visai bieži būv-
niecības atļaujas tiek apstrīdētas 
tādēļ, lai „faktiski šantāžētu in -
vestorus un būvniekus, no tiem 
pieprasot noteiktas naudas sum-
mas par to, lai šādi iesniegumi 
netiktu iesniegti tiesā”, kā to pa -
vēstīja Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās polī-
tikas komisijas vadītājs Vjačeslavs 
Dombrovskis, jo arī viņš pārstāv 
„nerātno” Reformu partiju.

Ja tā ir patiesība, tad jāsaka - no -
 žēlojami. Būtu labāk domājuši     
par to, ka Latvija būvniecības jomā 
Pasaules Bankas pētījumā ir 
kaunpilnā zemākā vietā nekā, pie-
mēram, Pakistāna, Malaizija un 
pat kaŗā ierautā Mali, taču nē - 
polītikāņi izvēlas kārtot savstar - 
p ējos rēķinus. Lai gan konkrēti 
nekas īsti nav zināms, tomēr kaut 
kas nelāgi ož, jo Vienotība sevi 
cildina par visa tiesiskā un godīgā 
lielu aizstāvi. Tiesiskuma jomā 
Administrātīvās tiesas gausums       
ir jo liela problēma. Pagaidām 
nezināma iemesla pēc Vienotība 
šoreiz ir pierādījusi, ka šis tai nav 
būtisks jautājums. Kāpēc?
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Latviešu sabiedriskais un kul-
tū  ras darbinieks, valodnieks, 
Bon  nas universitātes ilggadējais 
(35 gadus!) baltu valodu lek tors, 
etnologs fil. mag. Austris Gra  sis 
kopš 2007. gada ir Latvijas valsts-
 piederīgais par visiem simt pro-
centiem – viņš dzīvo meža vidū 
netālu no Mazsalacas savā mājā, 
ko nopirka jau 2000. gadā. Ir ap  -
ņēmis par sievu Latvijas latviešu 
meiteni, Ievu Freinbergu, Latvijā 
pazīstamu kā TV populārā folk-
loras raidījuma „Klēts” veidotāju. 
Abu kopdzīve ir arī radošs tan-
dems, ko apliecina, piemēram, 
kopīgi veidotā dokumentālā vi -
deofilma par „Eiropas sievieti” 
Zentu Mauriņu. Šo filmu aiz va-
dītā gada nogalē varēja skatīties 
Latvijas sabiedriskās televīzijas – 
LTV 1 vērotāji, un tā tapusi, Lat-
vijas Televīzijai sadarbojoties ar 
Daugavas Vanagiem Vācijā.

Vācijas Daugavas Vanagi finan-
cēja to raidījuma daļu, kas tapa 
Vācijā un Zviedrijā, Bad Krocin-
genā un Memingenā, arī Mins-
terē, Upsalā un Stokholmā, vie-
tās, kas saistās ar Zentas Mauri-
ņas dzīvi un darbību.

Austrim Grasim ir vēl vienas 
rūpes - latviešu valodas studijas 
Bonnas universitātē, par ko viņš 
nenoguris cīnās.

***
A.G. Latviešu valodas mācī -

bas universitātē ir kļuvušas vēl     
jo aktuālākas tāpēc, ka Vācijā ir 
daudz jauniebraucēju no Lat-
vijas. Pats galvenais – viņiem ir 
in terese studēt latviešu valodu. 
Un būs! Jo, raugi, Bonnas latviešu 
skoliņā mācās 15 bērni, kuŗu 
vecāki, lai gan daļa precējušies     
ar vāciešiem, ir ieinteresēti sko -
lot savus bērnus latviešu valo -  
dā. Bet... pēdējais financiālais at   -
balsts no Latvijas valdības ienāca 
pirms pieciem gadiem! Aizva dī-
tajā gadā, uzrunājot korporā -
cijas, pāris nedēļu laikā izdevās 
savākt 3000 eiro – maksu par 
vie na sēmestŗa mācībām. Tātad 
interese ir! Latviešu valodas vals ts 
aģentūra nesniedz nekādu at  -
balstu, esmu runājis gan ar kultū-
ras, gan izglītības ministru. At -
sau cības diemžēl darbos nav bi  -
jis. Tiklīdz izglītības un zinātnes 
ministrs Roberts Ķīlis būs atkal 
darbā, došos pie viņa. Šobrīd do -
 cētāja Anita Kaņepe mācības va -
da bez samaksas, bet tā taču nav 
normāla situācija.

Vai esi nobažījies par lat - 
viešu valodas likteni?

Ļoti! Tas, kas gadu gaitā Lat -
vijā iekustināts, diemžēl nerod 
turpinājumu. Mēs joprojām dzī -
vo jam krieviskā vidē. Padomju 
laiku ietekme turpinās visos lī  -
meņos. Piemēram, reklāma, ko 
skatām televīzijā, klausāmies ra -
dio un lasām avīzēs. „Kāposti 
skā  bēti”, nevis vienkārši latviski – 
„skābēti kāposti” lasām uz eti ķe-
tes. Sludinājumos raksta: „No -
pirk šu dzīvokli Rīgas centrā”, 
”Siers Krievijas fasēts Smiltenē” 
utt. Neviens to neaptur. Bet kā 
būtu, ja pie sarunu galda aici -
nātu Maximas un  Rimi vadību 
un teiktu – kungi, jūs Latvijā no -
pelnāt milzu naudu, vai tad ne -
varētu izrādīt lielāku cieņu pret  
šīs valsts valodu! Vai jūs savās 
valstīs pieļautu, ka kropļo jūsu 

„Mēs joprojām dzīvojam krieviskā vidē”
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku, valodnieku un etnologu Austri Grasi  sarunājas Ligita Kovtuna

valodu!? Spicē 80% reklāmu ma -
ni uz  runā krievu valodā. Bet es 
šo valodu neprotu! Lattelekoms  
mani aicina izvēlēties valodu, ku -
 ŗā ar viņiem sazināties. Kāpēc? 
Valsts valoda taču ir latviešu! 
Televīzijā monotona balss pār-
klāj oriģinālvalodas tekstu – 
sausa, samocīta, emocionāli ne  -
at  bilstoša valoda. Kaut gan ek   rā-
nā vajadzētu parādīties subtit-
riem latviešu valodā. Tas turklāt 
veicinātu svešvalodu apguvi. Ta  -
ču subtitri parādās raidījumos 
krievu valodā. Man mēģina ie -
stāstīt – lai kurlmēmie saprastu. 
Ko tad darīsim ar aklajiem! Pie-
dodiet šo cinismu, taču tas viss 
tikai veicina apziņu, ka bez lat-
viešu valodas mierīgi var iztikt. 
Aizbildinājums – tās ir privāt fir-
mu samaksātas reklāmas, kuŗās 
mēs nevaram iejaukties, – neiz-
tur kritiku.

Pirms pāris gadiem devos līdzi 
Latvijas Valsts valodas gal  ve na-
jam inspektoram Anto nam Kur-
sītim – bijām galerijas Rīga vei-
kalos. Un neatklājām nevienu 
pār kāpumu – visas pār devējas 
ru   nāja latviešu va  lodā, preču 
ins trukcijas bija iztulkotas. Ta -
ču – gados jaunās krievu pārde-
vējas sūkstījās: mēs labprāt ru  -
nātu latviski, taču latvieši paši 
pāriet uz krie vu valodu. Ko nu?!

Jā, ko nu? Jaunajā gadā gribu 
novēlēt latviešiem vairāk pašap-
ziņas un pašlepnuma!

Ar šo pašu pašapziņas un paš-
lepnuma jautājumu, manu -
prāt, cieši saistītas arī diskusijas 
par tautības ierakstu pasē. Vai 
tu gribi, lai tavā pasē būtu ie -
raksts – „latvietis”? 

Pavisam noteikti! Es gribētu, 
lai arī manā vācu pasē būtu ie -
raksts „latvietis”. Esmu Vācijas 
pavalstnieks, bet – latvietis. Tais 
60 gados, ko nodzīvoju Vācijā, es 
taču neesmu kļuvis par vācieti. 
Kāpēc izdzēst to, ar ko mēs, lat-
vieši, varam lepoties, – savu na -
cionālās piederības apstiprinā - 
ju mu? Jā, protams, tai jābūt per-
soniskajai gribai.

Vai tāpat kā sieviešu vai vī -
riešu dzimtes galotnes lietoju-
mam sieviešu uzvārdos?

Jā! Ja mums labi pazīstamā Lai-
la Freivalde latviešu sabiedrībā     
ir bijusi Freivalde, tad kāpēc ta -
gad būtu jāraksta Freivalds, kā 
viņa sevi sauc Zviedrijā? Mēs 
raks tām – Hilarija Klintone, bet  
vi  ņai neprasām, vai viņa vēlas,   
lai uzvārdā būtu šī latviešu va -
lodas galotne. Kur tad konsek-
vence? Turklāt mēs stūrgalvīgi 
sau  cam Klintoni par Valsts sek-
re tāri, lai gan viņa gluži vien -
kārši ir ASV ārlietu ministre! 
Valsts sekretārs taču ir pavisam 
kas cits! Vai angļu Annas dēvē-
sim par Ennām, bet Antonus par 
En toniem? Norvēģi, kuŗiem va -
lodā nav ortoepijas normu, ne -
pro testē, ka mēs sakām Oslo, bet 
viņi savas galvaspilsētas vārdu 
izrunā – Ušlu.

Latviešu valodā ir pieļautas ne -
pamatotas pārmērības, piemē-
ram, vietvārdu tulkošanā. Vai 
manam adresātam Latvijā, kad 
sūtu kartīti no Vācijas, būtu ad -
resē jāraksta Brivibas Street? 
Smiek līgi! Tas tiešām liecina tikai 
par latviešu pašapziņas trūku -
mu, jo adrese uz aploksnes ir 
va  jadzīga tikai Latvijas pastnie-
kam. Vai kādam francūzim, no 
Latvijas rakstot, ienāktu prātā 
rakstīt ”Šarla Degola laukumā”, 
nevis ” Place Charles  de Gaulle”?

Un ko tu saki par integrāciju? 
Joprojām neizprotu šo „valsts 
programmu”, kuŗā tiek iegul-
dīti finanču līdzekļi. Kas tad 
īsti ir jāintegrē, kas ir šī integ -
rē jamā ļaužu grupa? Man pa -
zīs tama krievu/žīdu izcelsmes 
daktere, kas dzimusi un augusi 
Latvijā, lieliski orientējas visās 
Latvijas jomās – kultūrā, po -  
lī tikā utt. Viņas integrācijā      
Lat vijas valsts nav ieguldījusi 
ne  vie nu santimu. Viņa arī brī -
vi runā franču valodā. Es to 
sais tu ar cilvēka vēlēšanos  vai 
neie vē lēšanos iekļauties tās 
valsts vi  dē, kuŗā viņš dzīvo un 
strā dā.

Kopā ar LR Valsts prezidentu Andri Bērziņu pēc Triju Zvaigžņu 
ordeņa saņemšanas

Austris Grasis vada nodarbību 3x3 nometnē

Jāiegulda skolās. Jāiet, jāskaid-
ro, kāpēc bērns, kas apgūst arī   
tās valsts valodu, kuŗā viņš dzī -
vo, būs ieguvējs. Jā, viņš būs pri-
vilēģēts, jo ne tikai runās nu jau 
divās valodās – savā dzimtajā un 
savas valsts valodā -, bet viņam 
arī vieglāk padosies svešvalodas. 
Mācības jāsāk bērna dzimtajā 
valodā, bet jāmācās – un jāmo-
tīvē apgūt! – savas valsts valodu. 
Bet kā lai motīvē, ja nav radīta 
vide, kuŗā šī valsts valoda ir ne -
pieciešama. Starp citu, piemē-
ram, Mazsalacas vidusskolā  nav 
bijis retums, ka labākās sekmes 
latviešu valodā ir meitenei ar 
krievu uzvārdu...

ka 1989. gadā pēc manas iniciā tī-
vas notika Abrenes konference 
līdz ar PBLA sēdi. Kā vilciņš 
brau kāju starp Minheni un Rīgu, 
lai pārliecinātu toreizējo PBLA 
priekšsēdi Gunāru Meierovicu 
un Tautas frontes vadītājus par 
šādas konferences lietderību. 
PBLA protokoli ir vienīgā lie-
cība, taču tie ir šīs organizācijas 
sēdes protokoli, nekas vairāk. Šai 
konferencē tika pieņemts lē -
mums par Tautas frontes pilnīgu 
iestāšanos par Latvijas pilnīgu 
ne   atkarību jeb izstāšanos no PSRS. 
To Abrenes konferencei seko -
jošā preses konferencē Parīzē 
paziņoja toreizējais Tautas fron-

Parunāsim par Latviešu Tau -
tas augstskolu ABRENI – to lat -
viešu īpašumu Francijā, ko tu 
vadīji un kas darbību izbei dza 
drīz pēc neatkarības atjau noša-
nas Latvijā. Nav jau nekas ne  pa-
rasts, ka izbeidza, jo ir laiks, kad 
latvieši savus īpašu mus galve-
nokārt pārdod, visā pasaulē... Jo 
nav naudas, lai uz  turētu, kur        
nu vēl pirktu un celtu jaunus.

ABRENE  būtu mums ļoti iz -
de vīga. Bet to „aizlaida” jau 1995. 
gadā. Un nevajadzēja lielu naudu, 
lai saglabātu. Protams, šīs Fran-
cijas muižas nosaukumā bija ie  -
likts īstās Abrenes vārds, un tam 
bija „jāpazūd”. Sarūgtina fakts, 
ka nekur netiek pieminēti  vēstu-
riskie notikumi un lēmumi, kas 
šai vietā tika pieņemti. Vēl 22. 
neatkarības gadā konferencē par 
trimdas pienesumu Latvijas ne -
atkarības atjaunošanā ABRENE 
tika izslēgta. Bet īstenība ir tāda, 

tes Valdes priekšsēdis Pēteris La -
ķis. Dokumentos rakstīts un to 
vēl nesen LTV paziņoja Juris Ro -
zenvalds, ka šis lēmums tapis 
kaut kur starp Berlīni un Varša-
vu. Aizmirsies, vai vienkārši salti 
meli? Arī nelaiķis Andris Kade-
ģis par to tā savās atmiņās rak- 
s tīja, lai gan pats nemaz Abrenē 
nepiedalījās. Arī Jānis Ritenis 
raks tīja. Vēsturiskie fakti tomēr 
palikuši noklusēti...

Varbūt Mazsalacas  mežu klu-
sumā un mierā uzrakstīsi?

Tu domā, ka man trūkst darba? 
Tūlīt došos uz Latvijas Zinātņu 
akadēmiju, kur sadarbībā ar Folk-
loras institūtu top Pēteŗa Šmita 
latviešu pasaku un teiku tulko-
jums vācu valodā. Kā vācu valo-
das pratējs un folkloras pazinējs 
piedalos šai projektā. Un jopro-
jām darbojos, lai mēģinātu sa -
kārtot aizvien vēl neatrisinātus  
lat viešu valodas jautājumus. 
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Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Mans tēvs, kas skolā gāja Lat  vi-
jas pirmā neatkarības perioda 
agrīnos gados, reiz stāstīja, ka vi -
ņa matēmatikas skolotājam bi -
jusi iesauka Leņķis. Kaut nezinu, 
kāds šai iesaukai bijis iemesls, ve -
das pieņemt, ka ģeometrijas stun-
dās skolotāja bieži lietotais vārds 
„leņķis” tolaik būs bijis jaunvārds, 
ko patriotisks audzinātājs būs 
centies ieviest skolēniem ierastā 
ģermānisma „viņķelis” vietā. Viss 
jaunais un svešādais jau pusau-
džiem arvien liekas smieklīgs, tā -
tad arī jaunvārds, kas nav īpaši 
daiļskanīgāks par veco. 

No ģermāniskiem vecvārdiem 
nav vairījies Pēteris Bolšaitis, tul-
kojot baltvācu rakstnieka Zigfrī-
da fon Fēgezaka (1888-1974) ro  -
mā nu triloģiju Baltiešu traģē di - 
ja un tās turpinājumu Pēdējais 
cēliens. Bolšaitis runā par stiķe-
nēm ērkšķogu vietā, par atslēgu 
bunti saišķa vietā, par durvju 
kliņķi roktuŗa vietā, par drātīm 
stiepļu vietā, par trepēm kāpņu 
vietā... Deguns viņam ir spicāks, 
ne smailāks, šķūnis tiek mālēts, 
nevis krāsots, akmens tiek slīpi 
uzstutēts, nevis uzsliets. Ne mirk-
li nenāk prātā veiklajam tulko-
tājam ko pārmest: baltvāciešu 
vides notēlojumā ģermānismi ir 
īsti vietā, tie nav vulgāri, un tos 
runas valodā latvieši lieto vēl 
mūsdienās, pat ja valodas pūristi 
tos nevēlētos redzēt rakstos.

Tiesa, monumentālajā 800 lap-
pušu sējumā neuziesim ne latvis-
ko leņķi, nedz vācisko viņķeli, 
to  mēr viss diždarbs ir skatījums 
uz notikumiem Latvijā un ne  -
daudz arī ārpus tās no 19. gad-
simteņa beigām līdz baltvācu re -
patriācijai no īpaša leņķa, proti – 
ar baltvācu muižniecības acīm. 
Neskaitāmos vēstures sējumos, 
autobiografijās un daiļliterātūras 
darbos esam savu Baltijas telpu 
nupat minētajā laikmetā ieraduši 
skatīt ar savas kalpu tautas acīm, 
bet šoreiz paveŗas iespēja to vērot 
no cita, no kungu tautas leņķa. 

Pirmajā romānā jeb grāmatas 
pirmajā daļā iepazīstam muiž nie-
ku atvases Aurela un viņa drau ga 
Borisa idillisku bērnību Loberģu 
un Vecgulbjezeres muižā. Caur-
vītas intrigas un spriedzes vietā 
lasām rāmus un rātnus, bērna 
acīm skatītus sendienu dzīves tē -
lojumus. Meklējot līdzības mūsu 
pašu literārajā mantojumā, do -
mas vispirms aizsteidzas pie Sta-
buraga bērniem Janča un Mārča, 
bet tikpat epizodiskas un gaišas 
jau ir arī Dievs, daba, darbs visas 
trīs daļas un Baltā grāmata. 
Šķiriskā atšķirība gan manāma ik 
uz soļa; jau pašā sākumā (16.lpp.) 
Aurels mana, ka ap viņu virmo 
„divas pasaules”, kungu un kalpu 
pasaule, un viņš jūtas ar kalpu 
„ļaudīm saistīts, lai gan patie -  
sībā tie viņam bija noslēgti”. Cik 
tāla no Baltās grāmatas un no 
Bri gaderes triloģijas pasaules īste    - 
nībā bijusi Fēgezaka bērnības pa -
saule, rāda kaut vai šāds teksta 
paraudziņš:

Mācītāja kundze spēlēja lendle-
ru, un tante Madelēne un mācī-
tājs Netkens lēni griezās uz riņķi, 
kamēr pārējie skatījās. Mācītājs 
li  ka kājas svinīgi, savu sudraba 
balto galvu turēja mazliet slīpi, un 
viņa rožainā, gludi skūtā seja    

Skats no cita leņķa
Zigfrīds fon Fēgezaks (Siegfried von Vegesack), Baltiešu gredzens, romānu tetraloģija, 

no vācu valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis, „Laika Grāmata”, 2012.g., 800 lpp.

guva laimīga bērna izteiksmi. Un 
kā tante Madelēne dejoja! (115.)  

Otrā daļā iepazīstam Aurelu, 
īstenībā jau pašu Fēgezaku, ģim-
nazista un studenta gados Rīgā, 
kur viņam patīk vienīgi opera,   
un īslaicīgi arī Tērbatā un Berlī-
nē. Baltvācu dzīves stils Rīgā līdz 
1905. gada revolūcijai skaisti pa -
rādīts 211. lappusē. Baltvācieši 
bi  juši pakļauti stipri līdzīgām ru -
sifikācijas tendencēm kā latvieši. 
Aurelam skolotājs liek rakstīt 
burtnīcā „Es esmu krievs”, bet 
Au  rela sirds pret tādu melošanu 
saceļas. Viņam rodas domstar pī-
bas ar skolasbiedru Erhardu,  
kuŗš saka: „Ne jau pret krieviem 
mums jācīnās, bet masām, kas ir 
zem mums, kopā ar krievu diž-
ciltību mums jāuztur mūsu virs-
kundzība. Šie latvieši taču ir sa  -
lašņas, kā visas cilvēku masas!” 
(206.) Kad Aurels uzdod latvie-
šiem draudzīgo jautājumu: „Vai 
nebija netaisni, ka mēs paši šo   
ze  mi iekaŗojām un latviešus sev 
pakļāvām?” - onkulis Remberts 
pauž nupat minētā Erharda ska-
tījumam pilnīgi pretēju viedokli:  
„Kad mēs te pirms septiņsimt ga -
diem ieradāmies, šeit dzīvoja lī  -
bieši, – latvieši bija maza cilts at   vase 
pie Lietuvas robežas. Tikai vā  cu 
paspārnē latvieši izpletās, izspiežot 
lībiešus. Vācieši un lat vieši saderas 
kopā, tikai tā viņi spēs pretoties 
pārkrievošanai.” (209.)

Baltvācu ciešo, izjusto attieks-
mi pret Latvijas zemi, pat ja viņi 
bieži nesaprata mūsu valstisku-
ma vēlmes un taisnības izjūtu, 
labi illustrē moments, kad Aurels 
no Rīgas atgriezies savā bērnības 
pusē Loberģos: „Katrs akmen tiņš, 
katrs zāles stiebriņš, katrs smilšu 
graudiņš, ko viņš sajuta zem kā -
jām, bija daļa no viņa paša vai   
viņš pats šīs zemes daļa.” (217.)

Grāmatas trešā daļa, drāma tis-
kākā no visām, parāda Pirmo 

pasaules kaŗu un beidzas ar Lat-
vijas neatkarības iegūšanu un 
Au   rela aizceļošanu uz Vāciju. Uz -
skatāmi parādīta identitātes kri-
ze, kādā nonāca baltvācieši, iz -
ceļoties kaŗam. Vai viņiem nostā-
ties savas izcelsmes ļaužu, t.i, vā -
cu pusē, jeb vai palikt uzticīgiem 
cara Krievijai, kas taču viņiem 
ļāva saimniekot un valdīt savās 
muižās? Aurela brāļa Kristofa iz  -
vēle ir – iet kaŗā ar krieviem pret 
vāciešiem. Viņš saka: „Vasaļa uz  -
ti cība stāv pāri asins uzticībai, – 
tā jau Nībelungu dziesmā raks-
tīts!” (390.) Tomēr, kad Rīgā ie -
nāk vācu kaŗaspēks, baltvācieši 
priecājas. (460., arī 473.) Jau 394. 
lappusē krieviete Soņečka brī nī-
jās: „Jūs, baltvācieši, esat jocīgi 
ļaudis – vēlaties vācu uzvaru, bet 
cīnāties pret vāciešiem! To es ne  -
spēju aptvert. Un neviens krievs 
to neaptvers!” Šai grāmatas daļā 
arī iespaidīgi attēlota boļševiku 
vardarbība (piem., 535., 575.). Ie -
skanas arī baltvācu naidīgā at  -
tieks me pret notikumiem pēc ag -
 rārās reformas: „Ak vai! Šīs kar-
tupeļu un linu valstiņas – cik tad 
ilgi tās spēs turēties? Kad visi me -
 ži būs izcirsti, atliks tikai smiltis, 
ko eksportēt!... Atsavināšana – tā 
taču ir tīrā laupīšana! Zagļi un 
laupītāji...” (580.)

Pēdējā daļa sākas ar Madelēnes 
atgriešanos dzimtajā pusē div-
padsmit gadus pēc aizceļošanas, 
tātad ap 1932. gadu. Noskaņas 
vi  sai līdzīgas tām, kādas pēdējo 
divdesmit gadu laikā periodikā 
un grāmatās pauduši Otrā pa  -
saules kaŗa latviešu bēgļi trim-
dinieki, kas no savām mītnes 
zemēm paciemojušies dzimtenē 
un neko vairs nav atraduši tādu, 
kāds tas reiz bijis. Vēl arvien pār-
dzīvojot sev nodarīto šķietamo 
pā  restību, muižatliekās un citur 
dzīvojošie baltvāci netic jaunās 
kārtības ilgtspējai: „Šīs mazās 

valstiņas ir viendienītes. Krievija 
tās kuŗu katru dienu no jauna 
aprīs. Pietiek paskatīties kartē,      
lai saprastu, ka šīs pundurvalstis 
milzīgās Krievijas malā savu ne  -
atkarību ilgi nespēs saglabāt.” 
(676.)

Nesimpatiski notēlota Kārļa 
Ul  maņa autoritārā režīma laika 
Latvija, kad grāmata jau tuvojas 
izskaņai. Kad Borisam (ne Aurela 
draugam 1. daļā, tas jau bērnībā 
nomira, bet citam) iestājeksāme-
nā Latvijas Universitātē liek uz  -
vārdam Heidenkamp piekabināt 
latvisko s galotni, rakstniekam 
ro   das iegansts gluži vai tirādei 
pret mūsu tautas vēlmēm un in -
teresēm:

Aurelam prātā nāca viņa cīņas 
ar krievu vēstures skolotāju Rīgas 
pilsētas ģimnazijā. Toreiz vācie-
šiem prasīja, lai viņi pārtop par 
krieviem, bet tagad, lai kļūst par 
latviešiem. Vienīgā starpība, ka 
krie vi tomēr ir liela nācija, bet lat-
vieši tikai sīka tautas drumstala. 
Latviešu valoda pamatā bija kā 
sle  penvaloda, kuŗu pasaulē ne  viens 
cits kā latvieši nesaprata. Un tagad 
vāciešiem bija jāliek visi eksāmeni 
šajā slepenvalodā. Vai jābrīnās,      
ka pret to dumpojās un ka īpaši 
jauniešu vidū latviešu šovinisms 
iededza arī vācu? (724.)

Šī, lūk, ir nožēlojama rindkopa, 
un atliek tikai cerēt, ka tā no ci -
tādi ļoti baudāmās tetraloģijas 
neaizbaidīs vienu otru patriotis -
ki noskaņotu potenciālu lasītāju. 
Katrai pamattautai ir tiesības 
prasīt un sagaidīt, ka tās valsts 
territorijā dzīvojošie cittautieši 
iemācīsies un lietos pamattautas 
valodu, un ir pavisam nesvarīgi, 
vai šī valoda ir lielas tautas vai 
mazas tautas valoda. Izrakstīša-
nās par mums kā par sīku tautas 
drumstalu un par mūsu valodu 
kā par slepenvalodu rakstnieku 
Fēgezaku apkauno.

Fēgezaks savai romānu trilo ģi-
jai bija izvēlējies kopīgo virsraks-
tu Baltiešu traģēdija, bet vēlāk 
atsevišķi izdotajam ceturtajam 
ro  mānam – Pēdējais cēliens. 
Tul kotājs Bolšaitis, iekārtodams 
visus četrus darbus vienā grāma-
tā, izdomājis visiem jaunus virs-
rakstus. Baltiešu traģēdija var 
būt gana piemērots vācu lasītā-
jam, kas lasa no sava leņķa, bet 
vai baltvācu likteņus par traģē-

diju vēlēsies uzskatīt arī latviešu 
lasītājs? Vai tad to privilēģiju zau-
dēšana, kuŗas muižniecība gadu 
simteņiem bija netaisnīgi bau dī-
jusi tās senču iekaŗotā zemē, bū -
tu uzskatāma par traģēdiju? Nē, 
ag  rārā reforma nozīmēja kādas 
ne  taisnības likvidāciju un tais nī-
bas atgriešanos! Lasot Pēdējo cē -
lienu, brīžiem liekas, ka lielākā 
nelaime, kas baltvāciešus pie-
mek lēja, bija nevis viņiem atvē lē-
tais pieticīgākais dzīves stils, bet 
gan atskārsme, ka viņiem Latvijā 
nav nākotnes, „jo šeit viss vācis-
kais beigsies: nebūs ne vācu skolu, 
ne vācu dievkalpojumu” (746.). 
Punktu visam, protams, pielika 
Hitlers, aicinādams baltvāciešus 
1939. gadā repatriēties un tad no -
mitinādams viņus Polijā.

Pēteris Bolšaitis visai asprātīgi 
un veikli mainījis kā kopīgo virs-
rakstu, tā atsevišķiem romāniem 
domātos. Visa tetraloģija tagad 
nosaukta Baltiešu gredzens. Šis 
nosaukums, pirmkārt, sasaucas 
ar Richarda Vāgnera četru operu 
ciklu Nībelungu gredzens. Cikla 
pirmajai Vāgnera operai Reinas 
zelts atbilst Gaujas zelts, bet otrai 
operai Valkīra – Valdnieki bez 
valkīrām. Seko Aurels nav Zig-
frīds, kas atbalso Vāgnera Zigfrī-
du, un beigās Baltiešu mijkrēs -
lis Vāgnera Dievu mijkrēslis  
vietā. Nosaukumi izvēlēti īpaši 
trāpīgi, jo romānu cikla varonim 
Aurelam Rīgā patika apmeklēt 
operas izrādes, patika Vāgners. 
Bet, otrkārt, Fēgezaka sarakstītās 
vielas apjoms – 800 lappuses! – 
jau sāk atgādināt Vāgnera operu 
apjomu. 

Grāmata iespiesta endzelī nis-
kajā ortografijā, kas entuziastis-
kajiem cīnītājiem par tās vispā-
rēju atjaunošanu var dot jaunu 
sparu un ticību, ka „viss vēl nav 
pagalam”. Visai nekonsekvents 
gan ir ch un h lietojums. Ir Bachs 
(234.), bet ir arī šahs (374., 701.). 
Ir technika (384., 385.), mecha-
nika (398.) un upe Embacha, bet 
ir arī haoss (456.) un Donkihots 
(522.).

Grāmatā daudz melnbaltu foto 
attēlu, kas bagātīgās devās izstrā-
vo seno dienu gaisotni! Grezns 
izdevums, īsts šedevrs, sevišķi 
piemērots arī dāvināšanai lielos 
godos.

Eduards Silkalns            
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No Latvijas uz 
KD bija atbrauku-
šas arī Latvijas Na  -
cionālā kultūriz glī-
tības centra dejas 
mākslas eksperte 
Ma   ruta Alpa un 
tau tasdeju skolo-

tāja Gunta Skuja. Viņas apmācīja 
tos tautasdeju dejotājus, kuŗi ie   ce-
rējuši šogad braukt uz Latviju, lai 
piedalītos Latvijas XV Deju svēt kos.

Ar lielu atsaucību tika uzņemti 
mūziķi no Latvijas – Pēteris Endze-
lis, Andris Poga, Sondra Lejmal-
niece, Ints Dālderis, vienā vārdā – 
radošā apvienība Mūza. Savā kon-
certā viņi iepazīstināja ar dažiem 
latviešu klasiskās mūzikas dar - 
b iem. Speciāli šim braucienam un 
speciāli šim sastāvam Andris Poga 
bija aranžējis vairākas Emīla Dār -
z iņa dziesmas, ko dziedāja Ivars 
Cin kuss. Dārziņa Melancholisko 
valsi šādā aranžējumā daudzi dzir-
dējām pirmo reizi;  - ļoti aizkusti-
noši, lieliski. Pēc koncerta aplausi 
nevarēja vien rimties; kā vēlāk kā -
da skatītāja sacīja:  „Mēs vēlētos, lai 
koncertam būtu vēl trešā un vēl 
ceturtā daļa...“

Adelaides universitātes Skota 
teātrī norisinājās tautasdeju uzve-
dums Nāk rudentiņis. Tajā pieda-
lījās septiņas deju kopas no Ade  -
lai des, Sidnejas, Kanberas un Mel-
bur nas; kopumā  apmēram 70 de  -
jo tāju. Sešu mūziķu grupa – Vepons 
ov rok – Vēsma Putniņa, Tija Lo  -
diņa, Valda Biezaite, Inguss Pu   rēns 
un Mārtiņš Ozols – Ances Dek- 
snes vadībā dziedot un spēlē jot 
pavadīja dejotājus. Mūziķi dzī vo 
dažādās Austrālijas pilsētās, ku  ŗas 
nebūt nav tik tuvu, tāpēc ap -
sveicams, ka mūziķi ar īpašu rūpī-
bu bija sagatavojuši pavadījumus 
katrai dejai, lai vairāk izceltu tās 
raksturu, ritmu, noskaņu. Uzve du-
ma teicējs Māris Caune – laba dik-
cija, piemēroti piemeklētas tau tas-
dziesmas, kas labi raksturoja un 
papildināja deju uzveduma gaitu. 
Uzveduma vadītāja Rasma Celin-
s ka bija sastādījusi interesantu pro-
grammu, iekļaujot tajā ne tikai 
daudzas Austrālijā labi pazīstamās 
choreografes Skaidrītes Dariusas 
dejas, bet arī astoņas jaunas dejas, 
kas šajā vakarā piedzīvoja pirmuz-
vedumu. Vairāk nekā 560 skatītā -
ju piepildīja zāli un balkonu. Deju 
uzvedumā piedalījās 14 skolas -

Latviešu lielie svētki Austrālijā
Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienas

kas man ir mīļas no manas dziedo-
šās pagātnes, dziesmas no Dziesmu 
svētku programmas, jo tad cilvēki 
varētu iemācīties tās dziesmas un 
tad paši dosies uz Dziesmu svēt -
kiem Latvijā, tad arī tādas dzies-
mas, kas varbūt nav dziedātas 
Austrālijā, bet ir labas koŗa dzies-
mas, un ir vērts mūsu repertuārā 
tādas iekļaut. Dažas no Alda izvē-

(Nobeigums)
Ilze Nāgele, 
Brīvai Latvijai un Laikam

bērni un 13 spēļu grupas mazuļi     
ar savu tēti vai māmiņu. Atkal – 
pārpildīta skatītāju zāle, un atkal 
aplausi negribēja vien rimties, – 
skatītāji bija sajūsmā par krāšņo 
deju uzvedumu.

Viens no daudzajiem KD sarī-
kojumiem bija rotkales Ilzes Švar-
cas referāts Latviešu rotu vēsture un 
to ornamenta simbolika – rūpīgs, 
pārdomāts, izziņas faktiem bagāts 
un daudzām fotografijām papil  -  
di nāts stāstījums. Liels bija Ilzes 
gan darījums, kad pēc referāta viņas 
sniegumu atzinīgi novērtēja Lat-
vijas kultūras ministre. 

Adelaides Latviešu nama Tāla -
va Lielajā zālē koncertu sniedza 
Trio Šmite Kārkle Cinkuss. Vairākās 
dzies mās viņiem pievienojās Ed -
gars Kārklis. Te notika arī viņu jau-
nā, Latvijā ieskaņotā kompaktdiska 
Gaviles atklāšana. Zanes Šmites, 
Kristīnes Kārkles-Puriņas un Ivara 
Cinkusa spēcīgās balsis ar savu 
vienkāršību un patieso tautisku -
mu uzbūra noskaņu, aizvedot pub-
liku Latvijas laukos līgo vakarā... 
Koncerts bija ļoti labi apmeklēts, 
publika atsaucīga un gandarīta. 
Trio dziedātā Mazs bij’ tēva nova-
diņis, bet diženi turējās... skanēja kā 
Kultūras dienām radīta.

Šim  koncertam sekoja pārstei -
gums – KD Rīcības komitejas 
priekšsēdis Juris Skābe iepazīsti-
nāja klātesošos ar animācijas filmu 
un tās autoru Raijanu (Ryan) Gro-
binu. Latviski viņš nerunā, bet ir 
latviešu izcelsmes, un viņu interesē 
paša latviešu senči un latviešu vēs-
ture. Noskatījāmies Raijana  veido-
to filmu par Turaidas Rozi. Šo 
teiks mu filmā stāsta Astra Kronīte. 

KD laikā sportistiem norisinājās 
Austrālijas Latviešu meistarsa cīks-
tes (ALM) un kongress. Austrālijas 
latviešu skolotāji pulcējās  konfe-
rencē, kuŗā piedalījās arī LELBĀL 
archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 
un Latvijas kultūras ministre Ža -
neta Jaunzeme-Grende.

viens no KD centrālajiem noti -
ku miem, protams, bija Kopkoŗa 
koncerts Adelaides Latviešu nama 
Tālava Lielajā zālē. Visas biļetes bija 
pārdotas. Koris un koŗa koncerti 
allaž bijuši ļoti populāri, – tie KD 
apmeklētāji, kas paši korī nedzie-
dāja, bija aredzami publikā. Kop-
koŗa koncerta rīkotājs Aldis Sils, 
gatavojot koncerta programmu, 
saka: ...esmu izvēlējies dziesmas,     

Jolanta Lārmane. Gan koncerta 
pirmajā, gan otrajā daļā dzirdējām 
arī Trio Šmite Kārkle Cinkuss – viņi 
bija solisti koŗa dziesmās un arī uz -
stājās ar savu priekšnesumu. Ivars 
Cinkuss bija ne tikai diriģents, bet 
arī solists.

Koncerta otrajā daļā koristiem 
pie  vienojās Adelaides Filharmo ni-
jas koŗa (Philharmonia Chorus) 44 

tājiem. Bet īpaši liels paldies pie nā-
kas Intai un Jurim Skābēm. (..) Ai  -
cinu jūs visus pēc diviem gadiem      
uz Sidneju, uz cerību pilnām Aus- 
t rā lijas Latviešu 55. Kultūras die -
nām!

Korim Alda Sila vadībā dziedot 
J. Mediņa Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija, publika piecēlās kājās un pie-
vienojās dziesmai, pēc kuŗas ka -
rogs tikai svinīgi iznests.

Īsā laikā Lielā zāle tika pārkār to-
ta – krēslu rindas pazuda, zāle pil-
dījās ar galdiem un krēsliem ap 
tiem. Skatītāji un arī koristi – vai-
rāk nekā 300 dalībnieku - pēc gar-
šīgu, īsti latvisku vakariņu iebau -
dī šanas uzsāka dziesmas. Sadzie-
dāšanās vakaru vadīja Aldis Sils,   
uz lielā ekrāna zāles priekšā pa   rā-
dījās dziesmu vārdi, un pianista 
pavadījumā cita pēc citas tika skan-
dētas tautā zināmas, pazīstamas un 
iemīļotas dziesmas, un vienā brīdi 
dziedāšana bija pārgājusi lustīgos 
dančos.

Vēl gada pēdējās dienas rītā 
Adelaides Latviešu namā Tālava 
notika Latviešu apvienības Aus- 
t rālijā un Jaunzēlandē informātīvā 
sanāksme. Tai sekoja LR kultūras 
ministres Žanetas Jaunzemes-
Gren des referāts un tikšanās ar 
tautie šiem.

31. decembŗa vakarā Austrālijas 
Latviešu 54. Kultūras dienu izska-
ņā  bija sarīkojums – Nobeiguma 
balle. Apmēram 230 viesu un pieci 
mūziķi – Trio Šmite Kārkle Cin-
kuss, Ed  gars Kārklis un melburni-
etis Inguss Purēns dziedāja un 
spēlēja latviešu dančus un dejas ar 
tautas, populārās mūzikas un roka 
mel dijām; bija arī pāris pazīstamu 
dziesmu angļu mēlē. Balle tika 
rīkota Adelaides Nacionālajā vīna 
centrā. Dienvidaustrālijas pavalsts 
ir visā pasaulē plaši pazīstama kā 
labu un izcilu vīnu dzimtene.

Mūzikai un dziesmām skanot, 
arvien ar pilnu dejas grīdu, vakars 
pagāja, un Jaunā gada pirmā stun-
da piedancoja klāt jautrībā un 
draugu pulkā.

Sācies jaunais – 2013. gads. Lai-
mīgu Jauno gadu! Uz tikšanos nā  -
kamajās Austrālijas Latviešu Kul -
tūras dienās Sidnejā 2014. gada 
nogalē!

Ilze Nāgela,
laikraksts Latvietis Laikam un 

Brīvajai Latvijai

Mākslas un foto izstādes atklāšanā. No kreisās: Austrālijas 
Latviešu 54. Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēži Juris un 
Inta Skābes, Anlijas pilsētas (City of Unley) mērs Loklans Klains 
(Lachlan Clyne) (kuŗš atklāja izstādi), LR kultūras ministre 
Žaneta Jaunzeme-Grende

Fo
ti:

 Il
ze

 N
āg

el
a.

lētajām dziesmām,  piemēram, Sa  -
sala jūriņa bija pirmatskaņojums 
Austrālijā.

Koncertā klausītāju rindās bija 
LR kultūras ministre Žaneta Jaun-
zeme-Grende un archibīskaps El -
mārs Ernsts Rozītis. Varētu teikt,   
ka Adelaides Latviešu nama Tālava 
Lielā zāle bija ne tikai cilvēku pilna, 
tā bija pārpildīta – vairāk nekā 540 
skatītāju un 165 koristi, mūziķi.

Koncerta sākumā – Latvijas Vals ts 
himnu Dievs, svētī Latviju! diriģen-
ta Alda Sila vadībā nodziedāja kop-
koris, pievienojoties visiem klāt-
eso šiem. Piecas dziesmas diriģen-
tes Astras Kronītes un Ivara Cin-
kusa vadībā nodziedāja apvieno -
tais vīru koris - 35 dziedātāji.

Koncertu turpināja kopkoris, 
no  dziedot piecas dziesmas. Di   ri-
ģenti: Aldis Sils, Marija Perejma un 

dalībnieki un diriģentes Lilitas 
Daen kes, diriģentu Alda Sila un 
Ivara Cinkusa vadībā nodziedāja 
astoņas dziesmas. Programmas iz -
skaņā pēdējai dziesmai Pūt, vējiņi! 
pievienojās arī vīru koŗa dziedātāji. 
Programmas pieteicējas koncertā 
bija Adelaides skolnieces Daila 
Šmi te un Liene Brūna.

Austrālijas Latviešu 54. Kultūras 
dienu rīkotāji Inta un Juris Skābes 
pateicās KD rīcības komitejas lo  -
cekļiem un nodeva Kultūras dienu 
karogu nākamo KD rīkotājam Jā -
nim Čečiņam, kuŗš teica: ... Pirmās 
Kultūras dienas tika rīkotas, godi-
not pagātni un ar cerīgu skatu nā -
kotnē! (..) Šīs Kultūras dienas bija 
tiešām izcilas, te bija ierastais un 
jaunais. Te bija māksla, un te bija 
draudzība. Par to liels paldies vi -
siem dalībniekiem un darba darī-

1. Agrā bērnība un bērnudārzs
Pirmās bērnības atmiņas ir vēl 

no vecāku Rīgas dzīvokļa. Bija 
liela mana istaba, kuŗā bija daudz 
telpas, kur spēlēties. Kamēr ve  -
cāki bija darbā, drīkstēju arī iz -
likt klučus koridorā pie bērnis-
tabas durvīm. Bija gan grūtības 
pēcpusdienā savākt un sakrāmēt 
visu lielo koka kluču klāstu at -
pakaļ kastē tā, lai visi kārtīgi tajā 
saietu.

Patikās arī skatīties pa ēdamis-
tabas logu, no kuŗa pavērās skats 
taisni uz Stabu un Tērbatas ielas 
stūri. No trešā stāva dzīvokļa va -
rēja redzēt oranžā krāsā nokrā-
sotu namu otrā pusē Tērbatas 

Skolā jāiet, jāmācās
Atmiņu stāsts

Aleksandrs Gārša

ielai. Stabu ielas otru stūri grez-
noja masīva, tumši brūna celtne, 
ko sauca par Kažoka namu. Pa 
logu pašā ēdamistabas stūrī va -
rēja mazliet tālāk redzēt arī pe -
lēko Aizsargu namu. Bija jau vēl 
Ulmaņa laiki, un uz tā plīvoja 
sarkanbaltsarkanais karogs. At -
ceros vēl, ka 18. novembrī visos 
logos dega svecītes un bija tāda 
cēla svētku noskaņa. Gandrīz tā -
pat kā Ziemsvētkos, kad lielajā 
dzīvojamā istabā ieradās gaŗa 
Ziemsvētku egle. Tās galotne 
gand rīz skāra augstos istabas  
griestus. Pašu egles spicīti grez-
noja skaista zelta zvaigzne. Viss 
toreiz likās daudz lielāks un 

varenāks – egle, istabas vecāku 
dzīvoklī, attālumi, celtnes Rīgas 
ielās un pakalni parkos. Sevišķi 
priecājos, kad aukle ziemā mani 
veda uz Bastejkalnu braukt ar 
kamaniņām. Tomēr lielākie prie-
ki bija, kad vēlā pavasarī zirgu 
vilktos ratos tika sakrauta vasa -
rai nepieciešamā iedzīve un mēs 
abi ar aukli devāmies uz vasar-
nīcu Lielupē. Vecāki parasti va -
saras vakaros  arī turp atbrauca. 
Siltās dienās aukle mani veda uz 
jūru peldēties. Platā plūdmale, 
skaistā, baltā, pūderīgā smilts, 
šal cošās priedes un mīlīgie vil-
nīši man toreiz šķita kā paradīze. 
Mitrākajās smiltīs pašā jūras ma -
lā varēja būvēt smilšu pilis un 
rakt bedrītes, līdz tajās iesūcās 
ūdens.

Dzimšanas un vārda dienās ie -
radās draudziņi un sanāca pa -
matīga svinēšana.

Šo manu pašas agrās bērnības 
paradīzi gan kādu dienu sagrāva 
mātes teiktais, ka ar rudeni būšot 
jāiet bērnudārzā. Ne jau latviešu, 
bet, nedod Dievs, gan vācu, lai 
iemācoties lietderīgu svešvalo -
du. Būšot jau tur daudz arī citu 
latviešu bērnu, ar kuŗiem es va -
rēšot draudzēties. Tā nu radās 
mana pirmā saskare ar „mācīša-
nos” un ko līdzīgu skolai, kaut 
gan mācības galvenokārt bija 
rotaļas – gan vācu valodā. Bija 
pir mā pieredze ar grupas discip-
līnu.

Aukle veda mani reizes trīs ne -
dēļā gaŗā pārgājienā pa Tērbatas 
ielu, caur Vērmanes dārzu uz 
Merķeļa ielu, kur ceturtā stāvā 
tieši līdzās Latvijas Universitātes 
ēkai atradās bērnudārzs. Tur arī 
sākās manas pirmās nedienas: 
viens no zēniem ar ievērojami 
lie lāku dzīves pieredzi nekā      

man ieteica, ja liekot ko darīt,    
kas man nepatīk, tad lai sakot: 
„Ej d...” Tad nu arī, kad apskaitos 
uz skolotāju, kuŗa man lika dzie-
dāt vācu dziesmiņu, skaļā balsī 
to viņai pateicu. Izsmalcinātā 
balt vācu dāma tapa bāla sejā un 
aicināja vecākus „aprunāties”. 
Kad tas bija noticis, izpelnījos 
gaŗāko kaktā stāvēšanas sesiju 
savā agrajā mūžiņā. Tikai vēlāk 
vecākiem ienāca prātā, ka es 
nesaprotu šo vārdu nozīmi un 
neaptveŗu, ka tie ir rupji lamu-
vārdi. Tā nu man gāja ar izglītī-
bas sākumu. 

Tomēr bija vēl citi prieki. Tēvs 
mani nēsāja „kukuragā” uz ple-
ciem pa dzīvokli, lai redzot Rī -
gu. Tā man pa logiem tiešām at -
klājās vēl labāks skats uz abām 
ielām. 

(Turpinājums sekos)
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Tā savā televīzijas intervijā tei-
ca pasaulē labi pazīstamais te -
nors Aleksandrs Antoņenko.       
6. jan vārī Latvijas Nacionālajā 
operā dziedonis kopā ar savu 
part neri, italiešu gaišo soprānu 
Rafaēlu Andželeti un Pēter bur-
gas Mazā teātŗa diriģentu An - 
d re ju Jurkeviču uzstājās Dž. Ver-
di operā Aīda. Aīdas pasaka nav 
tā, kas mani īpaši aizkustinātu, 
taču pēdējā cēliena dēļ esmu     
spiests nosēdēt visu izrādi. Šo -
reiz tas bija tā vērts. Par Anto-
ņenko pēdējo gadu amokskrē jie-
niem pa Eiropas operskatuvēm, 
par viņa veiksmes stāstiem dažā-
dās operu lomās lasīts daudz la -
ba. Atceros viņa pēdējās debijas 
Latvijā, kas solīja daudz. Tagad 
slavas un klausītāju pielūgsmes 
apņemts, dziedonis atgriezies uz 
nelielu brīdi mājās. Liktenīgā 
kārtā abi dziedoņi bija kārtīgi 
saaukstējušies, bet izrāde netika 
atcelta un cīkstiņš ar klepu, īpaši 
klusajās operas vietās, paņēma 
savu. Taču varonība tika dāsni 
at  algota ar ilgstošām stāvovā ci-
jām. Tā bija patiesa varonība, ko 
izdarīt var, tikai jūtot aiz sevis 
savas mājas.

Antoņenko liriskais tenors ir 
savā ziņā unikāls. Tembra krā -
sas ļoti daudzveidīgas, mainīgas. 
Dzie donis perfekti pārvalda sa- 
vu vokālo instrumentu. Varbūt 
tas izskan nedaudz banāli, bet     
šo lirisko balsi gribētos salīdzi -
nāt ar tādām pasaules operzvaig-
z nēm kā Rolando Vilasona vai 
Alanjas balsīm. Kāds kritiķis An -
toņenko balsi pat salīdzina ar   
jau klasisko Franko Korelli ta -
lantu. Viņa balss ir kļuvusi vēl 
dzidrāka, „italiskāka”, kā bel canto 
balss īpašniekam pienākas. 

Par šo Aīdas izrādi runāja tū -
daļ pēc reklāmas parādīšanās. 
Ru  nāja aizrautīgi un daudz. Pat 
tie, kuŗi uz operu nelabprāt iet 
tās sasodītā snobisma un eks klu-
zīvā prestiža dēļ. Uz operu nāk 
sava, „īpašā” opermīļu publika, 
ku  ŗu nekad neredzēs koŗu vai 
simfoniskās mūzikas koncertos. 
Īpatni ir arī šīs publikas mūzikā-
lās gaumes kritēriji, bet par to 
citu reizi. Operas vakarā zālē re -
dzēju pat vienu otru mūzikas 
ap  skatnieku. Šķiet, dziedoņi, arī 
daļēji orķestris (ne vienmēr) un 
pat koris (koristi gan bija visai 
nesavākti uz skatuves) spēja visus 
aizraut pat klepus reizēs. Mūzi -
kas apskatniekiem kritikai uzasi-
nātie zīmuļi pārvērtās par diri-
ģentu zižļiem...

Aleksandra Antoņenko balss 
prie cējusi gan angļus, spāņus, 
vā  ciešus, pat frančus, kuŗu ie  ska-
tā labāki dziedātāji ar viņu ma- 
zajām balsīm citi nemaz ne var 
būt. Taču lielais vīrs ar varen 
skanīgo balsi no Latvijas ir ne ti  -
kai viņus pārsteidzis. Viņš vai-
rāk kārt uzstājies latviešu saie tos 
un koncertos ārzemēs. Un vien-
mēr apgalvojis, ka viņa mājas ir 
tikai vienas un tā ir viņa Latvija. 
Dzimis Latvijā ukraiņu ģime -     
nē, runā latviski, dzied latviešu   
komponistu dziesmas un tautas-
dziesmas un lūdz to neuzskatīt 
par ko īpašu. Viņš ir vairāk lat-
vietis un patriots nekā dažs labs 
no mums, Latvijā dzīvojošiem. 
Viņa vārds slavas zālē liekams 
blakus Marisa Vētras vārdam.

“Man pietiek ar Latviju! 
Tās ir manas mājas!”

Tikšanās reizēs dziedonis ir 
vienkāršs, atklāts, nedaudz pui-
ciski pļāpīgs, bet tas droši vien 
tāpēc, ka bieži nav ar ko latviski 
vārdu pārmīt. Vientulība un do -
mas par mājām tiek aizstātas ar 
noslogotu kalendāro plānu. Sa -
runās nav nekā no varoņtenora 
uzspēlētās pozēšanas.

Aīdas uzvedumu savā laikā  
bija veidojusi režisore Māra Ķi -
mele, labi pazīstamā Rīgas Jaunā 
teātŗa režisore. Varbūt nedaudz 
statiskais uzstādījums vairāk at  -
gā dina mūsdienu grieķu traģē-
diju uzvedumus, taču, tā kā iz  -
rāde iestudēta pasen un reži -  
so riski nav atjaunota, tas nebi -       
ja slikti. Statiskums īpaši bija    
ne   pieciešams koŗa dēļ, jo mēģi-
nā ju ma trūkums izpaudās kā 
diezgan chaotiska mīņāšanās un 
laks  tīšanās pa skatuvi visu ope-
ras laiku. Mākslinieka Ilmāra 
Blum  berga krāšņā, nedaudz psī-
chodēliskā scēnografija piešķīra 
jau paplukušajai izrādei spožu-
mu. Bet varbūt paplukusi jau tajā 
laikā bija pati Ēģiptes valsts?

Ēģiptes  valdnieka meitu, otru 
Pirmo Dāmu dziedāja Pēterbur-
gas Marijas teātŗa dziedone Ļu -
bova Sokolova. Viņas meco izļo-
dzīts un vokāli neprecīzs. Līdz ar 
to Amnerisai šoreiz bija jāsamie-
rinās ar mazāku lauru vainagu.

Viesdiriģents Andrejs Jurke-
vičs centās savu iespēju robežās 
sastrādāties ar orķestri, kaut ne 
vienmēr tas izdevās tik teicami 
kā vadošajiem solistiem. Brī -
žiem par skaļu, brīžiem par ne  -
precīzu, orķestris pamazām sa -
ņēmās un līdz izrādes beigām jau 
viss bija līmenī. Labā līmenī.

Izrāde kopumā sniedza spē-
cīgu, emocionāli dziļu pārdzī-
vojumu, kas pat manu kritisko 
prātu spēja aizraut. Protams, īpa-
ši uzteicami ir abi solisti – Ra -
faela Andželeti (cik viņa sieviš-
ķīgi skaista!) un Aleksandrs An -
toņenko (cik drošs uz skatuves 
un vīrišķīgs bija viņa uznā-
ciens!). 

I have a dream... Man ir sapnis:  
uz mūsu Baltā nama skatuves 
kopā skatīt Maiju Kovaļevsku, 
Kristīni Opolais, Elīnu Garanču, 
Egilu Siliņu un, protams, Alek- 
s andru Antoņenko. Vai kāds no 
mūsu varas un valdības vīriem 
ko līdzīgu varētu nosapņot?

Daudziem patīk opera. Patīk 
tās vēsture, krāšņums, augsta 
prestiža publika, dārgie tērpi, 
smaržas, šampanietis starpbrī-
žos. „Labdien, doktora kungs!” 
(„Kas tas tāds bija?”) „O, jums ir 
zeltīta kaklasaite un kundzei 
Diora somiņa!...” Cik jauki! Teo-
dors Adorno rakstījis par operu 
kā ākstību izrādīšanu operas 
faniem, Pjērs Bulēzs izvirzīja re -
vo lūcionāru tezi (vismaz jaunī-
bas gados) - tezi, ka operu nami 
ir jānodedzina. To, starp citu,  
franči savulaik jau bija paspē - 
juši izdarīt. Tagad izklaides in -
dustrija ražo primadonnas op -
tiski fascinējošas, bet bez klasis-
kās aizrautības un iejutības. Pir-
mās Donnas ieslēgtas tīmekļa un 
TV stikla zārkos kopā ar pop-
zvaigznēm, modelēm, sporta un 
kino zvaigznēm grūti izturamā 
darba ritmā, elpojot naudas tīro 
gaisu. Kāda varētu būt operas 
nākotne?...

Taču vecajā, feodālajā Rīgā di -
vu lielisku dziedoņu uzstāšanās 
pamodināja manī kaut kādas    
sen neizjustas sajūsmas trīsas. 
Aizmirsās banālais librets (vai 
būtu kāds operas librets, kuŗš 
tāds nebūtu?), noputējušie samti, 
koristu mīņāšanās. Varu teikt,   
ka būšu pirmais, kas ķers Bulēzu 
aiz kājas, ja viņš rāpsies uz mūsu 
operas jumta ar lāpu rokā!

Blakus operas kaislībām uz -
plaiksnījās kārtējais skandals 
starp Latvijas Nacionālā simfo-
niskā orķestŗa galveno diriģentu 
Karelu Marku Šišonu un kul-
tūras ministri. Diriģents jutās va -
ren aizvainots, ka viņam izteikts 
pārmetums par ziemas koncert-
sezonas atklāšanas koncerta no -
raušanu. Esot bijis slims un nav 
varējis iziet no mājām. Taču tajā 
pašā vakarā šķietamais „slim-
nieks” diriģēja koncertu Parīzē. 
Vai parīzieši pārdzīvoja mūsu 
simfoniskā orķestŗa ļaužu satrau-
kumu par iespējām atcelt plā -
noto koncertu? Ak, kas daļas 
Karmenai par Hosē pamestās 
līgavas asarām?! Lai pati tiek 
galā! Un mūsu orķestŗa direkcija 
atrada aizstājēju,  un koncerts 
no   tika. Šišons ar primo uomo 
(gal venā operas varoņa) žestu ie -
bēra ministrei acīs tik pārstei-
dzoši daudz prasību, ka tagad šo 
zelli sāku vērtēt citādi.

Pārmetumi no orķestŗa puses 
bija par diriģenta nevēlēšanos 
strādāt ar orķestri ikdienas „mel-
no darbu” – strādāt ar instrumen-
tu grupām, ar atsevišķiem mūzi-
ķiem. Arī programmas sastāv 
tikai no populārās mūzikas. Pro-
tams, to arī vajaga spēlēt, bet kā  -
dās proporcijās? Vienīgi E. Dār - 
z iņa Melancholiskais valsis, cita 
latvieša darba viņa programmā 
tikpat kā nav. Par to esmu vai-
rākkārt rakstījis.

Savā četrus gadus ilgajā dar  bī-
bas laikā diriģenta ieskats par 
Latvijas publiku nav mainījies. 
Tā viņam šķiet neizglītota, ne -
pra sīga, nekultūrāla un neprot 
franču valodu. Svarīgs argu-
ments. Taču pretī var likt vidu-
vēja diriģenta ambīcijas, kuŗš 
iedomājas, ka klausītājiem jāēd 
vienīgi un tikai sīpolu zupa un 
spāņu vēršu cīņās nodurto vēr-
šu... nu, jūs jau zināt, kādu ēdie -
nu es domāju.

Pauls Dambis  

Aleksandrs Antoņeko Radamesa 
lomā Verdi operā “Aīda”

FEBRUĀRIS
19. februāris – Lielās Mūzikas balvas pasniegšanas sarīko jums 

Lat vijas Nacionālajā operā. Vairāk www.muzikasbalva.lv/
26. februāris – 3. marts – LELBAs Draudžu dienas Floridā. Vai  rāk 

www.lelba.org

MAIJS
2. maijā – ASV latviešu organizāciju pieredzes apmaiņas semi-

nārs. Vairāk www.alausa.org
3. maijs – 5. maijs – Amerikas latviešu apvienības (ALA) 62. 

kong ress Sietlas priekšpilsētā Tukvillā. Vairāk www.alausa.
org/lv/citi/alas-62-kongress-sietla-vasingtona/

JŪNIJS
4. jūnijs – 15. jūnijs – Rīgas Operas festivāls. Vairāk www.lno.lv
21. jūnijs – 22. jūnijs – Pasaules latviešu amatnieku saiets Val-

mie  rā. Vairāk www.macibucentrs.lv
21. jūnijs – 15. jūlijs – Cēsu Mākslas festivāls. Vairāk www.

ce     su festivals.lv

JŪLIJS
30. jūnijs – 7. jūlijs – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV 

Deju svētki Rīgā:
29. jūnijā 11.00 koŗu kaŗi LU aulā un Rīgas Latviešu biedrībā
30. jūnijā 18.00 Dziesmu svētku atklāšana un virsdiriģentu/virs-

vadītāju godināšana Dziesmu svētku parkā
2. jūlijā 19.00 J. Vītola 150 gadu jubilejai veltīts koncerts LU aulā
3. jūlijā 19.00 Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts Arēnā Rīga 

19.00 Pūtēju orķestŗu koncerts Lielajā ģildē
4. jūlijā 18.00 Kokļu ansambļu koncerts Izstāžu centrā Ķīpsalā, 

zālē nr.2
5. jūlijā 14.00 Deju lieluzvedums, 1. koncerts Daugavas sta dionā

22.00 Deju lieluzvedums, 2. koncerts Daugavas stadionā
6. jūlijā 12.00 Deju lieluzvedums, 3. koncerts Daugavas sta dio nā 

17.00 Dižkoncerts Doma laukumā
22.00 Deju lieluzvedums, 4. koncerts Daugavas stadionā

7. jūlijā 10.00 Gājiens
 19.00 Nobeiguma koncerts „Līgo” Mežaparka estrādē
 23.00 – 4.00 Sadziedāšanās nakts

2. jūlijs – 4. jūlijs – Pasaules latviešu ekonomikas un innovācijas 
forums Rīgā. Vairāk http://www.facebook.com/#!/events/385
140108232030/?fref=ts.

7. jūlijs – 14. jūlijs – 3x3 nometne Neretā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Alsungā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Anglijā

AUGUSTS
3. augusts – 4. augusts – Siguldas Operas svētki
11. augusts – 18. augusts – 3x3 nometne Īrijā
11. augusts – 18. augusts – 3x3 nometne Gaŗezerā, ASV. 
18. augusts – 25. augusts – 3x3 nometne Katskiļos. 

Vairāk par nometnēm www.3x3.lv

SEPTEMBRIS
19. septembris – 21. septembris – Latviešu ārstu 7. kongress Rīgā
18. septembris – 20. septembris – Latvijas māsu un vecmāšu       

3. kongress Rīgā. Vairāk www.arstubiedriba.lv

OKTOBRIS
2. oktobris – 4. oktobris - PBLA gadskārtējā valdes sēde Rīgā. 

Vai rāk www.pbla.lv

Veidosim šo kalendāru kopā!
Ja vēlaties, lai par jūsu rīkoto notikumu uzzinātu avīžu Laiks 

un Brīvā Latvija lasītāji un abu mājaslapu apmeklētāji, lūdzu, 
sūtiet informāciju uz Rīgas redakciju:

redakcija@laiks.us
redakcija@brivalatvija.lv
fakss +371 67326784
tālr. +371 67326761

LATVIEŠU NOZĪMĪGĀKO 
NOTIKUMU KALENDĀRS 
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons   

1 2 3 4 5 6 7

8
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15 16

17 18 19 20

21 22

23 24
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33 34 35
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 3) 
atrisinājums

Līmeniski.  2. Maigs. 4. Skečs. 
8. Daļa. 10. Ēnas. 11. Kariess. 12. 
Liesa. 15. Stute. 17. Dante. 18. 
Klades. 20. Aiz. 21. Kaltēt. 26. 
Rings. 27. Tīkls. 28. Smēde. 29. 
Salaka. 32. Ore. 33. Skapis. 38. 
Lelde. 39. Sters. 42. Eleja. 45. 
Pienene. 46. Liet. 47. Mūsa. 48. 
Aukas. 49. Stiga. 

Stateniski. 1. Labi. 2. Mačs.       
3. Grandi. 5. Kastes. 6. Sērt. 7. 
Rakt. 9. Dienvidkarolīna. 13. Eļļa. 
14. Apse. 15. Seja. 16. Urbt. 18. 
Kurss. 19. Dogma. 22. Limfa. 23. 
Treks. 24. Ota. 25. Osa. 30. Līme. 
31. Kārs. 34. Kāpe. 35. Pase. 36. 
Plaisa. 37. Pelnīt. 40. Trio. 41. 
Rota. 43. Lama. 44. Just.    

2013. gads Latvijai varētu būt 
īpašs gads – garīgas atmodas 
gads. Ir pagājuši 22 gadi, kopš at   -
gu vām valstisku neatkarību. Tas    
ir tikpat ilgs laiks, cik ilgi pastāvēja 
Latvija pirmajā brīvvalsts posmā. 
Simboliski varam teikt, ka esam 
nostājušies uz kājām. Šīs vasaras 
pirmās pasaules latviešu ģimeņu 
3x3 nometnes moto ir: Pirtī ma -
na dvēselīte Ar Dieviņu runājās.

Pamattema, par ko nometnes  
lai  kā runāsim un domāsim, ir tī  -
rība. Ne tikai fiziska, bet arī garīga.

Nometne notiks Sēlijas pusē - 
Ne   retas novada Neretas pagastā 
no 7. līdz 14. jūlijam.

Kopš  2009. gada Nereta ir no -
vada centrs, un 2002. gadā Neretā 
jau ir notikusi viena no Latvijas 
3x3 nometnēm (24. pēc skaita). 

Janīna Kursīte Sēlijas 2. kongre-
sā teikusi: „Sēlija - silta un skaista 
saule. Sēlijā - silti un skaisti ļaudis 
un daudz vietvārdu, kas sākas ar 
burtu ‘‘S’’.” Arī pirts mums, latvie-
šiem, kas piederam pie Ziemeļei-
ropas, vispirmām kārtām saistās 
ar SILTUMU. Nometne pamatā 
noritēs Jāņa Jaunsudrabiņa Ne  re-

Jūs gaida 3x3 nometne Neretā

tas vidusskolā. 
Nometnē aicināti ieviržu va   dī-

tāji, bez kuŗiem 3x3 Latvijā īsti  
nav iedomājama. Līga Ruperte, 
3x3 kustības māmuļa, un Māra 
Tupese vadīs ģimeņu semināru, 
Ilga Reizniece - folkloru ģime-
nēm, Aloida Jurčenko  -  ievirzi 
„Spēka avoti”, Andris Tomašūns 
runās par dzīvo vēsturi un pētīs 
arī pirts vēsturi. Neiztiksim, pro-
tams,  bez polītikas, ko vadīs Ansis 

Bogustovs, teātŗa ievirzi vadīs 
Laila un Jānis Kirmuškas (ļoti ce -
ram uz viņu „Zaķīšu pirtiņu”). 
No  darbosimies arī ar kokles spē-
lēšanu, rotu kalšanu, seno ādas 
apavu darināšanu (vadīs Agrita 
Krieviņa), linu kreklu šūšanu (Vija 
Liepa), aušanu stellēs (aušana ar 
dabas materiāliem – Ausma Spal-
viņa), ritmu darbnīcu, skaņu rīku 
darināšanu Arta Gulbja vadībā, 
pirts slotas mācīs siet Inta Brik ma-

ne, dabas augu daudzveidīgo dzie-
dinošo spēku atklās Līga Reitere. 
Aina un Gvido Tobji stāstīs par 
šamanisma praksi, un kopā mēģi-
nāsim saprast, ko sevī varētu slēpt 
vārdu kombinācija “latviskais ša -
manisms”. 

Ievirzi Vīru lietas puikām vadīs 
Jānis Atis Krūmiņš. Neiztiksim bez 
animācijas ievirzes bērniem - Da  -
ces Liepas vadībā. Plānots teāt ŗa 
sports ar Jurģi Spulenieku. Bēr  ni  3 - 
6 gadu vecumā  darbosies ½ x ½ 
ievirzē, ko vadīs grupa vietējo iz  -
glītības darbinieku, būs arī Jāņa un 
Lailas Kirmušku vakara pasa ciņa.

Aicināti arī citi Latvijā pazīsta-
mi, bet ne tik bieži 3x3 redzēti 
ieviržu vadītāji. Dievtuŗu dižva-
donis Valdis Celms mums visiem 
nodos gadu desmitiem krātās zi  -
nāšanas par mūsu senču senajām 
zīmēm, to nozīmi, latvju raks -
tiem. Psīcholoģe Sarmīte Krišma-
ne dalīsies savā vērtīgajā pieredzē 
un milzīgajās zināšanās latviskajā 
dzīves ziņā, pirtniecībā un zint-
nie cībā. 

Gan ievirzēs, gan vakara noti-
kumos piedalīsies arī Jānis un 
Dace Vītoli un viņu pieci bērni.  
Tā ir  dziedošā Vītolu ģimene, ko 
cilvēki iepazina  pirmā televīzijas 

šovā “Dziedošās ģimenes”. No Vī -
tolu ģimenes mācīsimies neiz-
sīkstošo ģimeniskumu un latvisko 
garu.

Ik rīts sāksies ar rīta rosmi, tāpat 
notiks tradicionālās TV ziņas un 
tiks izdota nometnes avīze, kas 
atspoguļos katras dienas norisi. 

Nometnes laika vidū mums būs 
pirts vakars. Plānojam ikvienam, 
kuŗš vēlēsies, ļaut, lai izbauda uni-
kālo latviskās pirts rituālu. Mēs 
ku    rināsim daudzas Neretas pir ti-
ņas, un varbūt kādam no pui -     
kām – līdzīgi kā Jānim Jaunsud ra-
biņam  pēc šī pirts vakara būs atkal 
ko rakstīt savā Baltajā grā matā. 

Nometne plānota 270 dalīb nie -
kiem. Daļa dalībnieku dzīvos Ne -
retas vidusskolas klasēs, daļa die -
nesta viesnīcā. Dienesta viesnīca   
ir labiekārtota, ar nelielām (2-5 
vietas), glītām un ērtām istabām 
un labierīcībām. Dzīvošana teltīs 
netiek paredzēta. Diem žēl visām 
ģimenēm atsevišķas is   tabas nav 
iespējams nodrošināt: jaunākiem 
un spraunākiem da līb niekiem 
piedāvāsim gulēt uz matračiem. 
Jārēķinās, ka sadzīves ērtības būs 
ierobežotas.

Aelita un Juris Batņas,
3x3 Neretā vadītāji

aktuālitātēm un iesaistīs dalīb nie-
kus spēlēs. Katra individa perso-
niskos spēka avotus palīdzēs at -
rast psīcholoģe Aloida Jurčenko. 
Archaiologs Guntis Zemītis ie  pa-
zīstinās ar lietām, kas atrastas iz -
rakumos, un stāstīs par vēstures 
saikni un nozīmi mūsdienās. Kā -
das liecības glabā mūsu foto albu-
mi? Saprast saglabātās fotografi -
jas palīdzēs vēsturnieks Andris 
Tomašūns. Viņš dalībniekus lūdz 
ņemt līdzi savas dzimtas foto, lai 
kopīgi varētu raudzīties, ko pēc 
tiem iespējams secināt par tautas 
vēsturi. Iepazīsimies arī ar dzīves-
stāstiem no Okupācijas mūzeja fon - 
diem. Par suitu novada bagāto vēs-
tu ri mums stāstīs paši alsundz nieki. 

Tradicijas, rituāli, godi no senat-
nes – vai un kā tie iederas mūsu 
ikdienā, būs Ineses Krūmiņas va  -
dītās ievirzes temats. Maruta Voit-
kus-Lūkina iepazīstinās ar diev -
tu rības veidošanās vēsturi. Uzzi-
nāsim zāļu sievas Līgas  Reiteres 
padomus par augiem laukā un 
mežā. Mācīsimies spēlēt kokli pie 
Edgara Lipora un iepazīsimies ar 
suitu kulināriju pie alsundznie-
cēm. Citās praktiskajās nodarbī-

Suitu novads aicina uz 3x3
nozīmīgus tematus no senatnes 
līdz mūsdienām.

Stipras un stabilas ģimenes ir 
tautas pamats, – par to, kā stiprināt 
ģimeni un veicināt labas attiecī -
bas visu ģimenes locekļu starpā,  
runāsim ģimeņu seminārā, ko 
vadīs psīcholoģes Līga Ruperte un 
Māra Tupese. Žurnālists Ansis 
Bo  gustovs stāstīs par polītiskām 

les mērogā – 2009. gadā Alsungu 
iekļāva UNESCO Pasaules nema-
teriālās kultūras mantojuma sa  -
rakstā. Plašāku informāciju var 
at  rast tīmeklī www.suitunovads.lv 
un www.Alsunga.lv 

Nodarbības ir plānotas dažādam 
vecumam, praktiskās būs saistītas 
ar senām amatniecības prasmēm, 
teorētiskajās pārrunāsim Latvijai 

3x3 saiets Alsungā notiks no 
2013. gada 21. līdz 28. jūlijam. Šī 
ir īpaša vide, kur senās, krāšņās 
latviskās tradicijas ir cieši saaugu-
šas ar katoļticību. Tautastērpu Al -
sungā ciena ne tikai brašās dzie-
dātājas Suitu sievas, arī novada 
domes ļaudis svētkos dižojas no -
vadam raksturīgajos tērpos. Suitu 
tradicijas ir novērtētas arī pasau -

bās kalsim rotas, audīsim Alsun-
gas audēju stellēs paklājiņus vai 
dažādu techniku jostas bez stel-
lēm, ar celu dēlīšiem pie Lilijas 
Treimanes un Dagnijas Pārupes, 
pīsim dziju adatas pinumā un dis-
kutēsim par 9.-12. gadsimta ar- 
ch ai oloģisko tērpu Madaras Brie - 
des vadībā, pie citiem meistariem 
grebsim karotes, šūsim pirts krek-
lus, adīsim zeķes un cimdus un 
mīcīsim mālus. Vecāki ar bērniem 
varēs kopīgi pīt cepures no do -
ņiem, bet bagātīgs nodarbību 
klāsts gaidīs arī dažāda vecuma 
bērnus, kamēr vecāki pievērsīsies 
savām interesēm. 

Alsunga ir mazs novads, arī sko-
la, kuŗa uzņem 3x3, ir neliela, līdz 
ar to infrastruktūra un rocība ir 
mazāka un praktiskās dzīvoša nas 
nodrošināšana prasa vairāk lī -
dzekļu no ārpuses. 3x3 orga ni zētāji 
būtu pateicīgi par atbalstu  ar zie-
dojumiem, piemēram, papildu 
trauku iegādei, kā arī vairā kām 
citām praktiskām vajadzībām.

Anna Gobzeme-Nulle 
un Guntis Nulle,

3x3 Alsungā vadītāji

No kr.:  Alsungas domes priekšsēdis Grigorijs Rozentāls, Suitu 
sievu vadītāja Ilga Leimane, Kultūras nama direktore Gunta 
Matevica un 3x3 vadītāja Anna Gobzeme-Nulle 

Fo
to

: G
un

tis
 N

ul
le

Līmeniski. 1. Lapu koks. 5. 
Truls. 8. Kaste ar rasēšanas pie-
derumiem. 9. Valsts Eiropā. 10. 
Kāpostu dzimtas dārzenis. 12. 
Hidrotechniska būve. 13. Rīk -      
les gļotādas iekaisums. 14. Ka ķu 
dzim tas dzīvnieks. 17. Pasaules 
čempions šachā (1969 – 1972). 
19. ASV pavalsts. 21. Nupat. 23. 
Tautas komēdijas senajā Romā. 
24. Aparāts atmosfairas spie die -
na mērīšanai. 26. Zodiaka zvaig-

z nājs. 27. Izejviela vīna ražošanai. 
30. Kurpnieka darbarīki. 33. Lat-
viešu rakstnieks (1924-1989). 34. 
Segtas nestuves – pārvietošanās 
lī  dzeklis dažās austrumu zemēs. 
35. Kalni Eiropā. 38. Tjanšana 
zie meļrietumu atzars. 39. Jutek lī-
ba. 40. Satikt. 41. Seno grieķu un 
romiešu rēķinu galdiņš. 42. Acā-
liju dzimtas krūms. 

Stateniski. 1. Bignoniju  dzim-
tas koks. 2. Redzes organi. 3. Vul-

kānisks masīvs Armēnijas kal-
nienē. 4. Valodniecības noza-      
re. 5. Nepaklausīga. 6. Novada 
centrs Latvijā. 7. Pilsēta Brazīlijas 
DA. 9. Budistu mūki. 11. Sastip-
rinājuma elements. 15. Ierīce el -
pošanai zem ūdens. 16. Kondi-
torejas izstrādājumi. 18. Mau rī-
cijas galvaspilsēta. 20. Skumbrija. 
21. Kuģa kāpnes. 22. Pundurži-
rafe. 25. Jūras ainavu gleznotājs. 
27. Pēc neilga laika. 28. Vēsturisks 
novads Spānijas ziemeļos. 29. 
Tiesiskais stāvoklis. 30. Medicī-
nas instruments. 31. Valsts gal-
vaspilsēta Eiropas ziemeļos. 32. 
Spožākā zvaigzne Jaunavas 
zvaigznājā. 36. Vulkāns Sicīlijā. 
37. Ierīce jūras dziļuma noteik-
šanai.        

Kā pieteikties? 3x3 dalībniekus no ārzemēm lūdzam pieteikties pie koordinā tora Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink N,E Grand Rapids MI, 49 503 USA,               
tālr. 616- 456-8023, līdz 1. maijam. Dalības maksa ir $300.-  personai (bērniem līdz 3 gadu vecu mam bez maksas,  3 -7 g.v. pus cena), bet nepārsniedzot $750.-  kodolģimenei. 

Pirts rituālam viss vajadzīgais sagatavots
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Roberts Ābele ar savu sieva Gundegu un mei tām Aiju un Liju

No kreisās: E. Lēmane kopā ar aktrisi I. Klausu un teātŗa zinātnieku 
V. Hausmani

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Janvāŗa vidū no Austrālijas 
saņēmu skumju ziņu: mūžībā 
aizgājusi viena no spilgtākajām 
ar teātri saistītajām personībām 
Austrālijā – Erna Lēmane. Viņa 
bija aktrise, drāmatiķe, teātŗa 
vēsturniece. Aktīvajos darbības 
gados Erna Lēmane nekad ne -
mēdza sūroties, vēl 1999. gada 
7. decembrī viņa vēstulē man 
rakstīja: „Ieceŗu daudz. Idejām, 
uzmetumiem pierakstītas kla-
des. Gribētos vēl rakstīt. Ne jau 
par savām ciešanām un gaudot, 
bet rakstīt ko jautru un priecīgu, 
jo cilvēkiem jau katram savas 
bēdas ir diezgan.” Ernei Lēmanei 
bija sākušās redzes problēmas, 
kas apgrūtināja rakstu darbu 
tapšanu, un tāpēc jau 1993. ga -
dā viņa atteicās no pašas aiz-
sākto satīrisko uzvedumu „Zob-
gals” veidošanas. Tas bija ak -
tuālu satīrisku skeču un īslugu 
kopojums, kas sasaucās ar die-
nas notikumiem, darbībā ievi-
jot sabiedrībā pazīstamas per-
sonas. „Zobgaļi” Austrālijas Lat-
  viešu teātrī parādījās ik pēc 
gada un baudīja lielu populā-
ritāti, līdz 1993. gadā notika 
pēdējā „Zobgaļa” izrāde. 

Darbību teātŗa laukā Erna 
Lēmane bija uzsākusi, būdama 
jauna meitene. Viņa Rīgā sāka 
apmeklēt Voldemāra Pūces va -
dītās Latvju drāmas ansambļa 
studijas nodarbības, taču sekoja 
bēgļu gaitas, Lēmane (toreiz 
Skujiņa) Vācijā mājvietu atrada 
Bavārijas novadā Filzekas no -
metnē, kur bija apmeties arī 
kādreizējais Jelgavas teātŗa ak -
tieris Pauls Kalniņš, viņa vadībā 
armijas kādreizējās kazarmu 
telpās sāka darboties teātŗa 
kopa. 1945. gada 18. novembrī 
notiek pirmais uzvedums – 
„Dievs, tava zeme deg”, kuŗā 
tika izmantoti Andreja Eglīša 
dzejoļu teksti un Lūcijas Garū-
tas mūzika, viena no teksta 
teicējām bija Erna Lēmane. 
Nākamā gada sākumā Filzekā 
notiek Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” 

Viņa kalpoja teātrim
izrāde, un Erna ir Baiba. Tad 
teātŗa kopa pārcēlās uz Rēgens-
burgu, darbs turpinājās, te Erna 
izdzīvoja Ingas lomu M. Zīverta 
drāmā „Tīreļpurvs”. Un tieši Rē -
gensburgā notiek arī Ernas Lē -
manes pirmās lugas „Opāls” 
pirm uzveduma izrāde. Par Vā -
cijā pavadīto laiku 1998. gada 
vēstulē Lēmane rakstīja: „Inte-
resants, pareizāk sakot, unikāls 
bija Vācijas nometņu laiks. Ne -
kad tāds mūsu tautas vēsturē 
nav bijis un nebūs. 5-6 gadus 
cita darba cilvēkiem nebija kā 
tikai spēlēt teātri, dziedāt koŗos, 
dancot tautas dančus. Plauka 
arī lirika, dzeja un diemžēl arī 
diletantisms. Darbnīcās strā-
dāja daiļamatnieki kā Trokšņu 
ielā, dienu un nakti no skārdiem 
kaļot saktas un rotas savām tau-
tas meitām. To laiku tiešām 
derētu iegrāmatot.”

Sākas lielais izceļošanas laiks: 
Pauls Kalniņš ar sievu Skaidrīti 
dodas uz ASV, Erna Lēmane – 
uz Austrāliju, taču draudzīgas 
saites ar savu pirmo režisoru 
viņu saista gadiem ilgi. Pauls 
Kalniņš ASV – Sjūfolsā izvei-
doja latviešu teātŗa kopu, kas 
darbojās gadu desmitus.

Erna Lēmane, nokļuvusi Aus-
trālijā, drīz vien nodibina kon-
taktus ar teātri. Pirmā saskar-
sme bijusi pavisam neparasta 
Melburnā luterāņu baznīcas 
ģērbkambarī notiek Blaumaņa 
„Trīnes grēku” mēģinājums, Lē -
mane tajā tiek iesaistīta par 
suflieri. 1953. gadā, nodibino-
ties Austrālijas Latviešu teātrim, 
Erna Lēmane kļūst par uzticīgu 
šīs teātŗa kopas dalībnieci un 
tēlo virkni visdažādāko lomu: 
Ciepu Raiņa lugā „Pūt, vējiņi!”, 
Bitnertanti M. Zīverta lugā 
„Durnā merga”, Sofiju Gravu 
Anšlava Eglīša lugā „Pēc kaut 
kā cēla, nezināma”, Bebeni Blau-
maņa „Skroderdienās Silma-
čos”, Līnu Rozi F. Dīrenmata 
lugā „Fiziķi”. Tomēr izrādījās, 
ka īstākais viņas izpausmes 

veids ir rakstniecība, 1965. gadā 
iznāk Ernas Lēmanes stāstu 
kopojums „Suņa roze”, bet vis-
labāk viņa spēja sevi izteikt tieši 
drāmā, un par pirmo lugu 
„Opāls” viņa vēstulē 1995. gada 
17. novembrī rakstīja: „Kāpēc 
rakstīju lugu? – Rakstīju uz 
šķiršanos no Eiropas krasta. 
Lai šķiršanās mirklis no drau-
giem un iemīlētajiem nometnes 
ļaudīm būtu iespējami skaists 
un sirsnīgs. Man vismaz ir viena 
apzināta mūža atziņa: teātŗa 
dzīvē par visu jāpateicas ska-
tītājiem.” Vēstules beigās pie-
bilda: „Pāris reizes mēģināju to 
pārstrādāt, bet uzdevu. Reiz, 
atvilktnes tīrot, pārvarēju savu 
sentimentu, un „Opāls” tika 
krematizēts manas vecās mājas 
kamīnā.” Labāk veicās lugai 
„Svētelis”, ko 1963. gadā izrādīja 
Latviešu teātris Melburnā. Tajā 
autore mēģināja meklēt citādu 
izpausmes veidu. Drāma „Svē-
telis” ir par mīlestību un naidu, 
par uzticību un spēju piedot, taču 
darbības gaitā Erna Lē  mane 
ieved arī kādu nosacītu tēlu – 
Svēteli, kas ir kaŗa laikā kritušā 
puiša Eduarda gara iemieso-
jums – velis, un tas izstāsta pa -
tiesību par puiša bo  jāejas ap   stāk-
ļiem. „Svētelis” ir neparasta luga, 
kuŗā parādās Lēmanes griba ie -
spēju robežās paplašināt drāmas 
lauku un liek tajā darboties gan 
dzīvajiem, gan mirušiem. 

Erna Lēmane lugās nereti lika 
darboties arī simboliskām būt-
nēm, tāds tēls ir viņas radītais 
Svētelis, bet drāmā „Solterra” 
simbolisks ir pats lugas nosau-
kums – Solterra – tā ir nosacīta 
brīnumzeme, uz kuŗu aicina 
doties pustraks profesors Johai, 
taču lugas risinājumā Lēmane 
pauž atziņu, ka skaistā brī num-
zemes izjūta jāmeklē un jārada 
pašā cilvēkā. Simboliski vispā-
rināta jēga ielikta arī viņas nā -
kamajā lugā „Atgriešanās”, tajā 
Lēmane stāsta par aiziešanu no 
ģimenes loka, aiziešanu no 

dzimtās vietas un par neapslā-
pējamām alkām atgriezties. 
Vecāki Jari audzina latviskuma 
garā un cenšas Austrālijā dzī-
vojušajam puisim ieaudzināt 

trimdas lugu rakstītāji”. Pie do-
diet, aušība arī ir vecuma pa -
zīme.” Tā viņa rakstīja 1997. ga -
da 1. decembŗa vēstulē, un 
Ernas ieteikums tā arī palika 

apziņu par  savu latvisko izcel-
smi. Zēns tam nepakļaujas, līdz 
nonāk svešā vidē Anglijā, kur 
uzturēdamies, Jaris nonāk pie 
latvietības izpratnes un iemanto 
svarīgu atziņu: „Dzīvo tā, lai 
vakarā vari pateikt – es savu 
dienu esmu saspraudis kopā ar 
mazu saules staru.”

Tāds saules stars zaigo pretī 
no Ernas Lēmanes lugām. Es 
pieminu tikai dažas Lēmanes 
lugas, un žēl, ka līdz Latvijai un 
tās skatuvēm tās nav atnākušas. 
Viņa gan pati pret savām lugām 
izturējās kritiski un neuzskatīja 
sevi par rakstnieci. Strādājot pie 
grāmatas par trimdā rakstīta-
jām lugām, ievaicājos Ernai – 
kāds varētu būt grāmatas no -
saukums, un viņa pusnopietni 
atbildēja: „Šīs grāmatas nosau-
kumu nevarēšu pateikt. Varbūt 
meklēt kaut ko abstraktāku. Ja 
pieminam tekstā „Kas tie tā -
di…”, tad apķērīgs lasītājs sap-
rastu, ka daudzpunktes turpina 
jautājumu ar vēl trīs vārdiem: 

manas grāmatas virsrakstā. 
Ernas Lēmanes viedais padoms 
palīdzējis arī dažu citu manu 
trimdas teātŗa dzīvei veltīto 
grāmatu tapšanā. 

Erna Lēmane rakstīja, kamēr 
spēja, līdz acu gaišums aptum-
sa, tad vēstuļu vietā tika atsūtīta 
pa kādai īsai apsveikuma kar-
tītei. Tajās bija tikai daži ne -
veikli rakstīti vārdi, bet tie 
pauda garīgu siltumu. Taču tad 
arī šīs apsveikuma kartītes ap -
stājās nākt uz Rīgu. Iestājās 
klusums. Pasliktinājās viņas 
dzirde. Režisors Gunārs Klauss 
šā gada 12. janvārī rakstīja: 
„Kamēr kaut cik varēja dzirdēt, 
mēģināju lasīt viņai priekšā Jūsu 
rakstus no Laika. Liekas, ka tie 
vēl viņu mazliet interesēja. Vē -
lāk vairs nevarēja sazināties ne -
maz.” Dzīvot, bet neko vairs ne 
redzēt, ne dzirdēt! Baisi! Erna 
Lēmane taču visu mūžu bija 
izstarojusi tik daudz gaismas, 
un tieši ar to paliks atmiņā.

Viktors Hausmanis

Bijušais detroitietis Roberts 
Ābele savu karjeru 1994. gadā 
uzsāka, strādājot par internu 
uzņēmumā Siemens Automotive 
biznesa vadībā. Pēc mācekļa 
gadiem Roberts Kalifornijas 
Valsts universitātē ieguva ba -
kalaura gradu, bet Siemens šo 
gaišo un centīgo internu nebija 
aizmirsis. 1995. gadā viņi Ro -
bertu aicināja uz darba interviju 
Auburn Hills, Mičiganā, un viņš 
piekrita kļūt par Siemens pār-
došanas menedžeri (sales ac -
count manager). Pēc neilga lai-
ka Roberta Minsteres ģimna-
zijā iegūtā izglītība un viņa vācu 
valodas zināšanas pavēra iespēju 
strādāt Vācijā.

Pēc sešiem veiksmīga darba 
gadiem Eiropā, sasniedzis kor-
poratīvās kvalitātes direktora 
pozīciju, Roberts 2002. gadā 
atgriezās Mičiganā. Viņa ģi  me-
ne iestājās Sv. Pāvila latviešu ev. 

Roberta Ābeles veiksmes lidojums
lut. draudzē un Robertu ievēlēja 
draudzes valdē.

2005. gadā Roberts Ābele iz -
pelnījās nākamo paaugsti nā-
jumu un tika pārcelts uz Hunts-
ville, Alabama, kur kļuva par 
Actuator & Control Electronics 
viceprezidentu. Sekoja vēl divi 
paaugstinājumi. Savas darbības 
laikā viņš pārkārtoja nodaļu, 
paplašināja biznesu un turpi-
nāja saņemt arvien lielāku at -
balstu no saviem darbiniekiem.

Pēc laika Siemens uzņēmumu 
nopirka Continental Automo-
tive, un 2012. gada septembrī 
Roberts saņēma ļoti nozīmīgu 
paaugstinājumu, viņš kļuva par 
Senior Vice President Power-
train, Engine Systems & Electro-
nics uzņēmumā Continental 
Auto motive. Viņa financiālā at -
bildība sasniedz divus miljar-
dus dolaru, un pārziņā ir 15 
ražotnes un vairāk nekā 4500 

darbinieku vairākās pasaules 
valstīs. Continental Automotive 
ir viena no vadošajām firmām 
pasaulē, kas nodrošina auto 
industriju ar bremžu, elektroni-
sko daļu un inženieŗu pakalpo-
jumiem.

Analizēt situāciju, sasniegt 
nospraustos mērķus, atrast 
labus darbiniekus un atalgot tos 
atbilstoši viņu spējām – šī for-
mula ir bijusi visai veiksmīga 
tikai 41 gadus vecajam daudz-
sološajam administrātoram. 
Runājot par lidojumu un lid-
mašīnām, karjera ir tikai viens 
spārns. Otrs spārns, kas viņa 
lidmašīnai dod līdzsvaru, ir 
Roberta lielākais dārgums – 
ģimene – sieva Gundega, mei-
tas Aija un Lija. Svarīga viņa 
dzīvē, kā atzīst jaunais veiksmi-
nieks, ir arī ticība Dievam un 
lepnums par savu latvietību.

Herbs Everss
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Starp līksmajām Ziemsvētku 
skaņām ikgadējais Kringle Shoppe 
Ziemsvētku tirdziņš atvēra savas 
durvis Bukskauntijas Latviešu 
baptistu baznīcā, Applebachsvill, 
Pennsilvānijā, 7., 8., un 9. de -
cembrī. Kringle Shoppe joprojām 
kalpo par galveno financējuma 
piesaistīšanas pasākumu gan 
vietējai pagasta vēstures sabied-
rībai Haycock Historical Society, 
gan Latviešu kioskam. Karīnas 
Ril lingas un Silvijas Augstrozes 
vadībā kioskam šogad bija iespēja 
nosūtīt dāsnu ziedojumu($6000) 
Latvijas zupas virtuvēm. Ekono-
misko grūtību un krizes laikā ir 
parādījusies pastiprināta vaja-
dzība pēc šīm zupas virtuvēm, it 
īpaši aukstajos ziemas mēnešos.

Baznīca bija skaisti izpušķota 
ar egļu zaru vītnēm, mirdzošām 
sarkanām un zelta lentēm, un ar 
spožām gaismiņām gan iekšpusē, 
gan ārā. Pircēji, kopskaitā to bija 

Latviešu kiosks strādā!
vairāk nekā 1000, ieradās agri, lai 
pirmie novērtētu un izvēlētos 
piedāvātās dzintara rotaslietas, 
tradicionālos ēdienus – pīragus, 
piparkūkas, rudzu maizi un skā-
bus kāpostus. Latviešu ēdienu 
smarža bija brīnumaina! Pircē-
jiem bija pieejamas vēl tādas pre-
ces kā vilnas dūraiņi, latviski 
spilveni, tautiskas vilnas šalles, 
keramikas svečtuŗi un vāzes. 
Pārējo baznīcas zāli aizpildīja 
Haycock Historical Society mazie 
kioski, tajos varēja nopirkt Ziem-
svētku rotājumus, keramiku, 
mākslas darbus, kartītes, spilve-
nus, adītas drēbes, rotaslietas, un 
konservētus ēdienus – sinepes, 
ievārījumus, cepumus un kūkas. 
Cauri šim trīs dienu pasākumam 
skanēja arī dzīvā mūzika dažādu 
mākslinieku priekšnesumā.

Svētdien notika ekumēnisks 
dievkalpojums, kur ciema ame -
rikāņu Svētā Pāvila luteriskās 

draudzes mācītājs sniedza svēt-
runu angļu valodā vietējās un 
citu draudžu dievlūdzējiem.

Par prieku gaŗām ejošiem pir-
cējiem, pēc dievkalpojuma Lat-
viešu baptistu draudzes koris 
devās uz baznīcas blakus zāli, lai  
dziedātu Ziemsvētku dziesmas.

Gatavošanās šim vērienīgajam 
projektam sākās jau pagājušā 
gadā, drīz pēc tam, kad ie  priek-
šējais Kringle Shoppe noslēdzās. 
Latviešu kiosks turpina lūgt zie-
dojumus, gan materiālos objek-
tos – dzintars (dzintara rotaslie-
tas), keramika, spilveni – gan 
financiāli.

Visi dalībnieki un organizētāji 
vēlas izteikt sirsnīgu pateicību 
visiem dāsnajiem rotaslietu un 
financiālo līdzekļu ziedotājiem, 
kuŗi veicināja šo procesu un 
palīdzēja tam izdoties.

Silvija Augstroze

Nometni nākamvasar vadīs 
Inguna un Imants Mieži no 
Dublinas, abi aktīvi un rosīgi 
latviešu sabiedrībā. Bez viņu 
klātbūtnes pēdējo piecu gadu 
laikā nav noticis praktiski ne -
viens latviešu pasākums Zaļajā 
salā, jo abi strādā interneta 
portālā “Baltic-Ireland”, ko 
Imants kopā ar kollēģi Laimu 
Ozolu nodibināja pirms vairāk 
ne kā pieciem gadiem. To  reiz 
pavisam jauno un svaigo ideju 
īstenot viņam talkā nāca sieva 
Inguna, pēc profesijas žurnāliste. 
Miežu ģimenē aug trīs dēli 
Mikus, Krišjānis un Niklāvs un 
meita Līga, kuŗai ir jau sava 
ģimene.

3x3 Īrijā notiks no 11. līdz 18. augustam
2012. gada pirmā nometne Dublinā Īrijas latviešiem ir devusi ierosmi arī šogad rīkot 3x3 ģimeņu saietu Īrijā. 

Tas notiks augustā Castlebar pilsētiņas atpūtas centrā Lough Lannagh, skaistā vietā ezera krastā.
Īrijas 3x3 saieta tema šoreiz ir “Saknes” un sauklis – “Saknes jau vējš neizdzēš...”

ciematiņā Lough Lannagh, ko 
no īru valodas varētu tulkot kā 
Ezerlīcis. Un patiešām, blakus 
nometņošanas vietai ir visai 
paliels un gleznains ezers.

To, kā Lough Lannagh no -
metņošanas vieta izskatās va -
sarā, varat apskatīties interneta 
vietnē www.loughlannagh.ie.

2013. gada Īrijas 3×3 nometnē 
atkal būs ievirzes/nodarbības 
gan bērniem, gan pieauguša-
jiem, un šoreiz ir arī kāds jau-
nums, īpaša ievirze ģimenēm, 
kurā varēs piedalīties arī otrā, 
ģimenes nelatviskā pusīte. Ne -
dēļas garumā Ezerlīcī jūsu dzī -
vesdraugs varēs vairāk uz  zi nāt 
par latviešu valodu, vēsturi, kul-

Bērniem: Latviešu valodas 
nodarbības (grupas 3 – 7 ga -
diem un 8 – 13 gadiem); Mū -
zika un folklora, Sports, Vilku 
mā  cība; Radošās nodarbības 
bērniem; No vecām lietām – 
jaunas (bērniem no 8 gadiem); 
½ x ½ ; Mazuļu akadēmija (0 – 
3 gadiem)

Jauniešiem un pusaudžiem: 
Īsta mīlestība gaida 

Ģimenēm: Rotaļa un tautas-
dziesma visai ģimenei; 3x3 
Teātris

Pieaugušajiem un jaunie-

šiem no 13 gadiem: Koris; 
Reliģija un ētika; Žurnālistika; 
Mēs veidojam ziņas vai ziņas 
veido mūs?; Zenta Mauriņa; 
Ģimeņu seminārs

Ģitāras spēle; Jostu, prievīšu 
aušana, pīšana; Lakata aušana 
uz rāmja; Fotografēšana; Deja 
un kustība; Maizes skola; Lat-
viešu tautas dzīvesziņa 

Tematiskās ievirzes: Latviešu 
skoliņu skolotāju seminārs; Pro-
jektu vadība sabiedrisko orga-
nizāciju līderiem 

Apvārsnis (Eiropa; Dzimtas 

koks; Svētbrīdis; Daudzi nā jums)
Dalība 3x3 nometnē ir 150 

eiro no personas. Bērniem līdz 
7 gadiem – pusmaksa jeb 75 eiro. 
Šajā maksā ir iekļauta septiņu 
dienu apmešanās un ēdinā šana, 
un nodarbību apmek lē šana. Ja 
vēlaties pieteikties vai jums ir 
kādi jautājumi, rakstiet uz: 
inguna.mieze@gmail.com jeb 
info@3x3.ie. Pagājušā gada 
Īrijas 3x3 saieta fotografijas 
varat apskatīt internetā: http://
www.3x3.ie/arhivs/fotoarhivs

Sandra Bondarevska

Montrealas
latviešu rosība

Turpmāk ik pirmo vai otro 
mēneša nedēļu Montrealas lat-
vieši pulcēsies sarīkojumos, 
kuŗos piedalīsies ev.lut. Trīs-
vienības draudzes mācītājs 
G. Bērziņš ar savu dzīvesbiedri 
Dzirkstīti. Šīs nedēļas ievadīs 
dievkalpojums draudzē, otr-
dienās notiks draudzes valdes 
sēdes, svētbrīži Belvediere veco 
ļaužu aprūpes mītnē, kuŗā šo -
brīd mīt 9 latvieši, bet ceturt-
dienās pensionāru un DV 
Mont realas nodaļas sarīkojumi. 

6. janvārī Latviešu centrā no -
tika draudzes Zvaigznes dienas 
dievkalpojums, bet 7. janvārī – 
valdes sēde un 8. janvārī Bel-
vediere mītnē – svētbrīdis, bet 
10. janvārī – Montrealas lat-
viešu pensionāru saimes sa -
iets. To vadīja priekšnieks V. 
Paegle. Ievadā viņš nolasīja 
pāris dzejoļus un sveicināja 
dalībniekus Jaungadā. Galvenais 
notikums šoreiz bija māc. G. 
Bērziņa Zvaigznes dienai veltī-
tais svētbrīdis un lūgšana. Bija 
ieradušies 30 pensionāri. Nā  ka-
mais saiets notiks 7. februārī 
plkst. 13 Latviešu centrā. Pāris 

Tiekas Toronto 
pensionāri

 Toronto pensionāru 17. 
janvāŗa saiets sākās ar skumju 
vēsti: valdes priekšniece Valija 
Briksnis ziņoja, ka pirms da -
žām dienām mūžībā aizgājusi 
ilggadīgā darbiniece Biruta 
Ādamsone un pieminēja viņu, 
nolasot sirsnīgu dzejoli.

Programma bija veltīta Kur-
zemes cietokšņa Ziemsvētku 
kauju atcerei. Savas atmiņas par 
šo deviņas dienas ilgušo kauju 
bija uzrakstījis Valdis Tikiņš, 
bet viņš pats nevarēja ierasties, 
lai tās nolasītu, tāpēc to darīja 

Montrealas 
pensionāri
ieskandina
Jauno gadu

 Iesākot Jaunā gada pirmo 
saietu, Toronto pensionāru ap -
vienības valdes priekšniece 
Valija Briksne apsveica klāt-
esošos, novēlot Jaunajā gadā 
Dieva svētību, veselību un dzī-
vesprieku. Saņemti apsveikumi 
no Montrealas pensionāriem 
un no bijušās apvienības priekš-
nieces Silvijas Vankas Rīgā. 
Viņa atgādināja par pilnsapulci 
28. februārī un aicināja to ap -
meklēt kuplā skaitā, jo dalīb-
nieku skaits jāuzrāda valdībai, 
lai tā varētu pārliecināties par 
mūsu aktīvitāti un piešķirt or -
ganizācijai atbalstu. 

 Liene Martinsone lūdza ņemt 
vērā ziņu no Centra, ka nākamā 
saietā būs grūtības ar auto 

dienas vēlāk – 9. februārī, 
Latviešu centrā notiks Latvie -
šu sabiedriskā centra rīkotā 
masku balle.

M. Štauvers

Imants un Inguna 2011.gadā 
Latvijā saņēma prestižo “Lat-
vijas Lepnums” apbalvojumu.

Nometnes norisei šogad ir 
izraudzīta vieta salas rietumos 
– Kastlbārā, Meijo grāfistē 
(Castlebar, Co Mayo) brīvdienu 

 tūru un tradīcijām. Šī ievirze 
notiks angļu valodā, bet pārējās 
gan pieaugušajiem, gan bērniem 
būs tikai un vienīgi latviski.

Nometnes laikā ir paredzētas 
ievirzes un mācību cikli par 
dažādām temām.

novietošanu, jo Toronto skolu 
pārvalde būs aizņēmusi lielu 
daļu no laukuma. Nākamais 
saiets būs veltīts Ziemsvētku 
kauju atcerei, ar “Pusstundas” 
dziesmām un Ērika Eislera 
lasījumu. Lienes novēlējums 
visiem bija – labu veselību! 
Paldies Edītei un Viesturam 
Zariņiem par pagājušā saieta 
Ziemsvētku puķēm, ko varēja 
ņemt līdzi uz mājām.

Bija jau zināms, ka gada pir-
majā programmā būs koncerts, 
bet tā dalībnieki tika turēti 
noslēpumā, lai būtu pārstei-
gums. Šis pārsteigums bija vi -
jolniece Ji Soo Choi. Astoņpa d-
smitgadīgā korejiete vijoli 
sākusi spēlēt jau trīs gadu ve -
cumā un piedalījusies dažādās 
sacensībās, iegūstot daudz god-
algu. Pirmo viņa spēlēja J.S. 
Bacha 1. sonātu, solo vijolei.

Piesakot P. Čaikovska vijoļ-
koncertu, Irisa Purene stāstīja 
par šī skaņdarba rašanos un 
komponista dzīvi. Šī kompo-
zicija uzrakstīta Šveicē, kurp 
komponists devies, lai ārstētos 
no mīlestības kaitēm. Šveices 
varenie dabasskati viņu tā 
iespaidojuši, ka skaņdarbs uz -
rakstīts mēneša laikā. Tas sa -

stāv no trim daļām: Allegro 
moderato, Canzonetta andante 
un Allegro vivacissimo, un tiek 
uzskatīts par visgrūtāko kā 
techniskā, tā arī mūzikālā ziņā.  
Apdāvinātā vijolniece arī šo 
koncertu atskaņoja  bez notīm 
Irisas Purenes meistarīgā kla-
vieŗpavadījumā. Mākslinieces 
bija tā saspēlējušās, ka abu in -
strumentu skaņas saplūda vienā 
vijumā. Aplausu netrūka.

da

Ēriks Eislers. Apraksts bija tik 
dzīvs, ka šķita – tūlīt būs dzir-
dama lielgabalu dunoņa. Šajā 
kaujā vien savas dzīvības zau-
dēja 3000 Latvijas aizstāvju. 
Tikiņš uzsvēra, ka nedrīkstam 
aizmirst Kurzemes cietokšņa 
cīnītāju varonību, jo viņi tur-
pināja pretoties daudz lielākam 
pārspēkam un nekad neizkāra 
balto padošanās karogu.

Programmu turpināja vīru 
ansamblis “Pusstunda” diri ğen-
tes Irisas Purenes vadībā ar 
piecām tautasdziesmām par 
kaŗavīru tematu. Sekoja Imanta 
Lapiņa drāmatiskais solo “Vi -
siem rozes dārzā zied” ar Irisu 
pie klavierēm. Pēc kopdzies-
mām “Nu ardievu, Vidzemīte” 
un “Es vēlos mājās pārnākt”, 
“Pusstunda” turpināja ar Imanta 
Kalniņa “Gaidi mani Ventas 
krastā” un leğionāru dziesmu 
“Dzimtenes dziesma”. Bravūrīgi 
skanēja “Kurzemes pēdējo le -
ğionāru dziesma”. Beidzamā 
dziesma bija “Kaŗavīra vēlē-
jums” ar Jāņa Miķelsona tekstu 
un mūziku. Piedevās pēc klau-
sītāju pieprasījuma bija jāat-
kārto “Kurzemes pēdējo leğio-
nāru dziesma”. 

 da
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2012. gada 4. decembrī mū -
žībā aizgājis mans labais draugs 
Andrejs Straubergs – viens no 
Eiropas latviešu spilgtākām 
personībām. Dzimis profesora 
Kārļa Strauberga ģimenē Rīgā 
1932. gada 20. martā. Bēgot no 
komūnisma terrora, 12 gadu 
vecumā kopā ar ģimeni devās 
trimdā uz Zviedriju. Skolā gāja 
Stokholmā, bet, redzot, ka mā -
cības noris par lēnu viņa pa -
tiesajām spējām, vidējo izglī-
tību ieguva privātskolnieka 
kārtā. Andreja intelektuālās 
spējas mācīties, ātri lasīt grā-
matas un saprast sarežģītas lie-
tas ir īpašības, kuŗas nosaka 
visu viņa dzīvi. Nebija tādas 
dziesmas, ko viņš nezināja, ne 
tādu vēstures faktu, kuŗus ne -
mācēja izskaidrot. Andrejam 
patika dziedāt, un viņš vienmēr 
zināja vairāk dziesmu nekā 
jebkuŗš cits.

Sākoties Korejas kaŗam, bai-
dīdamies no komūnisma iz -
platīšanās tālāk Eiropā, profe-
sors Straubergs aizsūtīja An -
dreju un vecāko dēlu Jāni uz 
Austrāliju. Vidējais brālis Ludis 
un māsa Ieva palika ar vecā-
kiem Zviedrijā. Uzsācis studijas 
Melburnā, Andrejs pēc diviem 
gadiem atgriezās Zviedrijā, bet 
brālis Jānis palika Austrālijā.

Atgriezies no Austrālijas, 
1954. gadā jaunais students ar 
labām angļu valodas zināšanām 
iestājās Stokholmas universi-
tātē studēt ķīmiju, fiziku un 
matēmatiku. Ar savu gudro 
prātu eksāmenus Andrejs no -
kārtoja bez jebkādām grūtī-
bām, taču, to apzinādamies, 
viņš ar studijām nesteidzās, bet 
aktīvi piedalījās jaunatnes dzīvē. 
Vecāki saņēma pensiju, tomēr 
divu dēlu un meitas uzturēšana 
ne vienmēr bija pa makam. 
Jaunieši paši kaut kur pie strā-
dāja. Arī es kopā ar Andreju, 
Ludi un daudziem citiem 
Stokholmas un Upsalas lat vie-
šiem piestrādāju saldējumu 
fabrikā GB Glace. „Latviešu 
maiņu” no pulksten desmitiem 
vakarā līdz sešiem no rīta vadīja 
prāvesti Sakārnis un Teriņš. Ne 
jau vienmēr visiem pretenden-
tiem, gan studentiem, gan 
pensionāriem, pietika vietu, 
tāpēc prāvesti brālīgi sadalīja 
nakts stundas starp visiem 
gribētājiem. Andrejs Straubergs 
ar savu jautrību un humoru bija 
šīs latviešu trimdinieku grupas 
iedvesmotājs. Visu cauru nakti 
netrūka jautrības kopā ar labi 
padarītu darbu. 

Andrejs Straubergs aizsaulē
Nacionālā un internacionālā 

polītika bija Andreja sevišķa 
interese. Viņš organizēja de -
mon strācijas pret Vietkongu un 
par ASV iesaistīšanos Indoķīnas 
kaŗā. Viņš bija viens no aktī-
viem līdzdalībniekiem Stok-
holmas jauniešu rīkotā demon-

ieņēma vairākus amatus Zvied-
rijas letoņu kopā, divus gadus 
bija arī seniors. Lettonia viņš 
darbojās katrā iespējamā ga  dī-
jumā, un šī darbošanās viņam 
bija pirmajā vietā. Deviņ des mi-
tajos gados Andrejs piedalījās 
Album Lettonorum korriģēšanā 

strācijā pret Chruščovu. Pa -
domju diktātora vizītes laikā 
Stokholmā viesnīcas tuvumā 
tika izlaists sivēns ar uzzīmētu 
Chruščova ģīmetni. Incidents 
guva plašu preses ievērību visā 
pasaulē.

Eiropas Latviešu jaunatnes 
apvienības rindās Andrejs bija 
jau no paša sākuma, un nebija 
neviena starp piecdesmito līdz 
pat septiņdesmito gadu latvie-
šiem, kuŗš  nezinātu, kas ir Stru-
biķis, vai viņu nepazītu. Andreja 
per sonība, humora izjūta un 
mil zīgās zināšanas par visu ko 
vienmēr ap viņu pulcēja jaunos 
latviešus, kuŗi uzmanīgi klau-
sījās Andreja teiktajā, lai gudros 
vārdus nodotu tālāk Eiropas 
trimdas latviešu saietos. 

Zīmīgi, ka Andrejs parasti 
neieņēma amatus ELJA, vienu 
vienīgu reizi viņš bija prezidija 
priekšsēža amatā, tas notika  
1959. gada kongresā Ham-
burgā. Parasti viņš piedalījās 
visās debatēs, pārliecinot klau-
sītājus – toreizējo liberālisma 
pārņemto jaunatni –  ar savu 
konservātīvi nacionālo stāju. 
Debates visvairāk ieilga vakaros 
un bieži turpinājās cauru nakti 
līdz pat rītausmai. Andrejs bieži 
bija pēdējais, kas devās pie 
miera. Raksturīgs piemērs va -
rētu būt gadījums no Berlīnes 
uz Hannoveru pārceltā 1. Pa -
sau les jaunatnes kongresa laikā 
1968. gadā. Trīs dienas pēc kon-
gresa beigām pulciņš jauniešu 
vēl nebija varējuši aizbraukt 
mājās, – debates un draudzē-
šanās kādā krodziņā bija ieil-
gušas, nauda izbeigusies, kad 
Andrejs izsaucās: „Mums jātiek 
ārā no Hannoveras!” 

Ilgus gadus Andrejs darbojās 
Zviedrijas Latviešu centrālajā 
padomē no Nacionālo darbi-
nieku saraksta. Astoņdesmi-
tajos gados bija arī viens no 
Zviedrijas pārstāvjiem LAK EC.

Stokholmas Latviešu teātris 
pagājušā gadsimta 50. gados 
uzveda „Mērnieku laikus”. Arī 
Andrejs tur atrada sev lomu. 
Nemaz jau nerunājot par Laim-
dotas lomu, ko nācās tēlot ELJAs 
kongresā Gēteborgā 1960. gadā.

Savā iemīļotā korporācijā 
Lettonia Andrejs Straubergs 

un, protams, bija gaidīts viesis 
atjaunotajā korporācijā Lettonia 
Rīgā. Letoņus viņš uzņēma arī 
savās lauku mājās ”Seski” 
Džūkstē.

Andreja dzīvi – tikt ārā no 
Hanoveras – izglāba satikšanās 
Hallstahamarā jaunatnes dienās 
ar Dzintru Vilporu. Sekoja kā -
zas 1966. gadā, piedzima dēls 
Kārlis un meita Laila. Sekoja arī 
augstskolas beigšana ar kan di-
dāta gradu un iestāšanās sko-
lotāja darbā Rogsvedas skolā 
Stokholmā. Kā jau nacionālam 
latviskam cilvēkam, skatiens 
vērsās uz Minsteres Latviešu 
ģimnazijas pusi, kur Andrejs 
nostrādāja divus mācību gadus 
no 1972. līdz 1974. gadam par 
matēmatikas skolotāju. Atkār-
toti viņš atgriezās Minsterē par 
direktora vietnieku 80. gados. 
Turpinājās skolotāja gaitas 
Stokholmā, Botvidas ģimnazijā, 
Andrejs bija iecienīts – stingrs, 
bet draudzīgs skolotājs. Tiklīdz 
rādās izdevība, viņš iesaistījās 
datoru zinātnes attīstīšanā un 
piemērošanā ģimnazijas vaja-
dzībām. Pēdējos dzimtenes 
okupācijas gadus arī palīdzēja 
Latvijas Izglītības ministrijai 
datoru jautājumos.

Andreju varētu raksturot ar 
vārdiem labestība un draudzība. 
Dažkārt cilvēki to izmantoja, lai 
pie viņa pārlaistu nakti, kad bija 
aizgājis pēdējais vilciens. An -
drejs nesūdzējās un nekad ne -
lamājās, kā tas bija ierasts to -
reizējiem jauniešiem. Viņš bija 
personība, kuŗa tuvumā un 
draudzībā gribējām būt mēs 
visi. Ar smaidu un laipnību viņš 
visus arī pieņēma. Andrejs pa -
liks mūsu visu atmiņā, kamēr 
vien paši būsim dzīvi.

Visu mūžu Andrejs bija 
pārliecināts latvietis, kas gaŗajos 
trimdas gados par savu pār-
liecību nekad nešaubījās. Par 
latvieti viņš bija piedzimis un 
kā latvietis arī nomira. Par viņu 
sēro sieva Dzintra, meita Laila 
un dēls Kārlis ar ģimeni un 
divām Andreja mazmeitām, 
sērojam mēs visi, viņa līdz-
gaitnieki. Vieglas smiltis dzim-
tajā Džūkstē novēl

Māris Slokenbergs

Šīs zemes gaitas 2013. gada 2. 
janvārī Kalamazū beidza sa -
biedriskais darbinieks Osvalds 
Reinvalds. Viņš dzimis 1919. 
ga  da 11. martā Bērzes pagastā 
četru bērnu ģimenē. Brālis 
Gotfrids kritis II pasaules kaŗā, 
māsas Lida un Marta ar ģi  me-
nēm de  portētas 1949. gadā un 
gājušas bojā Sibirijā. Savu otrās 
pakāpes izglītību Osvalds iegu-
vis Dobelē. Dobelē arī iesvētīts 
un ar dziļu sirsnību atcerējās šo 
dienu un Dobeles dievnamu. 
Kalamazū vai rākus gadus bijis 

OSVALDS REINVALDS MŪŽĪBAS CEĻĀ
KLB priekš nieks, vietējās DV 
organizācijas loceklis, ilggadīgs 
vīru koŗa da  lībnieks, pretko mū  -
nistiskās ap  vienības loceklis, 
mednieku un makšķernieku ko     -
pas biedrs. Visās minētās or  ga-
nizācijas ne tikai aktīvi darbo jies, 
bet arvien atbalstījis ar dās niem 
naudas ziedojumiem. Draugi un 
darba biedri atce rēsies viņa un 
viņa dzīvesbiedres Monikas (mi -
rusi 2007. gadā) vies mīlību, ko sa -
ņē ma, pavadot jaukas stundas viņu 
īpašumā, kur siltā laikā aizdārzā 
dažkārt pulcējās pāri par 40 viesu.

Piemiņas brīdi Langelanda 
bēŗu namā pie aizgājēja attēla 
vadīja Kalamazū latviešu apvie-
notās ev.-lut. draudzes mācītāja 
B. Puiķe-Wilson, ērģeles spēlēja 
D. Koplande (Copeland). Atva du 
vārdus teica apvienotās draudzes 
priekšnieks U. Grīnbergs, KLB 
pārstāvis I. Minka, no DV vietē-
jās apvienības G. Auziņš. Tā kā 
vietējā laikrakstā bija ziņots, ka 
piemiņas brīdis un apbedīšana 
kapsētā ir privāta, tad arī bē -
rinieku skaits bija niecīgs.

I.Š.

Par jaunajiem sporta
veidiem invalidiem – 

PARABOBSLEJU un PARASKELETONU
Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras ratiņbasketbola ko -
mandas treneris un Starp tau tis -
kās bobsleja un skeletona fe  de-
rācijas Paraolimpiskās ko   mi-
tejas loceklis Kristaps Ko  tāns, 
Soču Olimpisko spēļu bob  sleja 
un skeletona sacensību orga ni -
zātors Normunds Ko  tāns, Lat-
vijas invalidu inte grā cijas veici-
nāšanas asociācijas direktore un 
Pekinas Para olim pisko spēļu sēd -
volejbola izlases trenere Vita 
Ko  tāne, ciešā sa  darbībā ar Lat-
vijas bobsleja un skeletona fede  -
rāciju, kuŗas struk  tūrā iekļauts 
invalidu sports, uzklausot inva-
lidu sporta sabiedrības vēlmes, 
uzņēmušies iniācitīvu pasaulei 
piedāvāt jau  nus pielāgotos zie-
mas sporta veidus – parabob-
sleju un pa  raskeletonu.

Vita Kotāne:
„Tradicionāli un vēsturiski 

Latvijas sportisti ir bobsleja 
aizsācēji Padomju Savienībā un 
līdeŗi pasaulē arī šobrīd. Jaunā 
sporta veida aizsākšana Latvijā 
un atbalstīšana ir loģisks tur-
pinājums tradicijām, lieliska 
iespēja izmantot Latvijas tre-
neŗu zināšanas augstu rezul tātu 
sasniegšanai. Sportistiem riteņ-
krēslā šī ir lieliska iespēja po  -
pulārizēt savu valsti pasaulē, 
izcīnīt Latvijai augstas vietas 
ziemas Paraolimpiskajās spēlēs, 
kā arī, nodarbojoties ar sportu, 
iegūt jaunas iespējas baudīt 
dzīvi un būt pilnvērtīgiem sa -
biedrības locekļiem.

Mūsu iniciātīva veicināt pa -
rabobsleju un paraskeletonu  
tiek atbalstīta Starptautiskajā 
bobsleja un skeletona federā  -
cijā (FIBT/IBSF), parabobsleja 
attīstīšanai atvēlēti arī FIBT 
budžeta līdzekļi. Par FIBT ko -
mitejas locekli ievēlēts Latvijas 
pārstāvis Kristaps Kotāns. Starp  -
tautiskā Paraolimpiskā komiteja 
(IPC) ar prieku atbalsta šo ie  ro-
sinājumu, – dot jaunu iespēju 
cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem pierādīt sevi jaunā 
sporta veidā. 

Mūsu mērķis ir sasniegt aug-
stu līmeni pāris gadu laikā, lai 
iegūtu iespēju šos sporta veidus 
parādīt Soču Olimpiskajās spē-
lēs 2014. gadā un aktīvi darbo-
ties arī starptautiskajā laukā,  lai 
parabobslejs kā patstāvīgs spor-
ta veids tiktu iekļauts Pjenča nas 
Paraolimpiskajās spēlēs 2018. 
gadā. Ir paredzēts piedāvāt spor -
tistiem ar muguras smadzeņu 
bojājumiem sacensībās startēt 

ar monobobsleja kamanām, kas 
ir tikai nedaudz mazākas par 
divnieku bobsleja kamanām, un 
sportistiem ar kāju traumām, 
amputācijām startēt ar pielā-
go tu skeletonu. 

Nākamās sezonas uzdevums 
izstrādāt sportistu-invalidu kla-
 sifikācijas kritērijus, sacensību 
noteikumus, formātu, Latvijā 
radīt pielāgotas monobobsleja 
kamanas, kuŗu priekšrocība 
būtu augstā kvalitāte, drošība 
un pieejamā cena, lai Starp tau-
tiskā bobsleja un skeletona fe -
derācija pasūtinātu un iegādātos 
Latvijā ražotās kamanas, pie-
dāvātu sportistiem sacensībās 
startēt ar vienādu inventāru, 
novēršot sporta veidu sadār-
dzināšanos, veidot tos pieeja-
mā kus, samazinātu transpor-
tēšanas izmaksas, mazajām val-
stīm rastu iespēju iesaistīties 
jaunajos sporta veidos.

2013. gada 18. – 24. martā Si -
guldā notiks starptautiska tre -
niņnometne un pasaulē pirmas 
sacensības parabobslejā un pa -
raskeletonā, kuŗās piedalīsies 
Ukrainas, Krievijas, Italijas, 
Šveices, ASV, Kanadas, Austri-
jas, Norvēģijas u.c. valstu spor-
tisti – invalīdi. 

Aicinām tautiešus iesaistī-
ties mūsu darbā, kļūstot par 
parabobslejistu „krustve cā-
kiem” Kanadā un ASV, kurp 
plāno doties divi sportisti ra  -
tiņkrēslos un divi treneŗi. Sa -
censības notiks Kalgari 2013. 
gada 18.-23. februārī, Soltleik-
sitijā (Jūtas štats) 2013. gada 
26. februārī – 2. martā.Varbūt 
jums ir iespējas izmitināt 
sportistus un treneŗus vai 
sniegt kādu gluži praktisku 
palīdzību? Mēs būsim ļoti 
pateicīgi!”

PARABOBSLEJA
VIDEO YOUTUBE –
„Parabobslejs” 
„Parbobsleigh Latvia”

Vita Kotāne,
Latvijas invalidu integrācijas 
veicināšanas asociācijas
direktore
+371 26613574
Vita.Kotane@gmail.com
Kristaps Kotāns,
Latvijas Bobsleja un Skeletona 
federācijas
Paraolimpiskās Bobsleja un 
Skeletona sekcijas vadītājs
+371 26640490
Kristaps.Kotans@inbox.lv
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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
DENVERA (CO)
(10705 West Virginia Ave,, 

Lakewood, CO 80226). Latv. 
centra vad.: R. Jergensen, tālr. 
720-484-9857

Piektdienās 19:00 tiekas lat-
viešu deju grupa. Piektdienās, 
20:30 notiek koŗa dziedātāju 
tikšanās. Latviešu centra piln-
sapulce paredzēta februāŗa ot  -
rajā pusē. Datums tiks pre cī-
zēts. 

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th Street) Info: 
www. latviansociety. com 

Par sarīkojumiem 120. jubile-
jas gadā: www. fblb120. blog-
spot. com 

5. februārī 11:00 biedrības 
telpās notiks pensionāru kopas 
saiets. Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un pār-
runas par neseniem notikumiem, 
kā arī Necijas Van Bessalar stāsts 
par braucienu pa Donavu pagā-
jušajā vasarā. Turpinājumā dzim-
šanas dienu svinēšana pie kafi-
jas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!(AB)

GRANDRAPIDI (MI)
(1780 Knapp Str. NE, Grand 

Rapids, MI 49505), tālr. 616-
717-3726. Pr. Kārlis Kaugars, 
tālr. 269-353-4659

LOSANDŽELOSA (CA)
(1955 Riverside Dr.:, Los An -

geles CA 90039-3704), tālr. 323-
669-9027, inf. tālr. 323-663-6267

27. janvārī 12:00 Draudzīgais 
aicinājums. Viesosies Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Razāns 
ar kundzi. 

MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut. draudzes 

nams (3152 17th Ave S) Maija 
Zaeska, e-pasts: zaeska@fron-
tiernet. net

2. februārī 18:00 draudzes 
nama lejas zālē būs saviesīgs 
vakars ar filmu „Par mani, 
draudziņ, nebēdā’’ – dokumen-
tāla filma par Čikāgas Piecīšiem, 
kuŗu veidojusi Juŗa Podnieka 
Rīgas filmu studija. Redzēsim 
vēsturiskas ainas no ansambļa 
50 gadu darbības, kā arī intervi-
jas ar dažiem bijušajiem un 
vi siem pašreizējiem Piecīšu 
dalībniekiem. Vēlams līdzi ņemt 
groziņus kopējam kafijas gal-
dam un priecīgu garastāvokli, 
lai visi kopā uzdziedātu dažas 
pazīstamas Piecīšu dziesmas. 
Ieeja: $ 10, bērniem līdz 16 g. 
bez maksas. Pasākumu rīko 
Lat viešu organizāciju apvienība 
Minesotā (LOAM). Daļu no 
ienākumiem ziedosim Juŗa 
Pod nieka filmu studijai. 

9. februārī 12:00 – 17:00 
draudzes nama lielajā zālē būs 
gleznu izstāde un tirgus. Pār-
došanā būs vietējā mākslinieka 
architekta Aleksandra Grustāna 
gleznu krājums – dabasskati un 
puķes. Vairākas gleznas ir ar 
krāšņiem, moderniem rakstiem. 
Varēs iegādāties arī dažas citu 
mākslinieku (Tūtere, Trulis, 
Kņess-Kņezinska, u. c. no baz-
nīca krājumiem) gleznas, kā arī 
gleznu rāmjus. 16. februārī  
12:00 – 17:00 turpināsies gleznu 
tirgus. 

10. februārī 13:00 pēc dievk. 
draudzes nama lejas zālē vieso-
sies Valters Nollendorfs ar jau-
nā kajām ziņām par Okupācijas 

mūzeju un Nākotnes nama 
technisko plānu izstrādes uz -
sākšanu. PBLA šo gadu izslu-
dināja par Okupācijas mūzeja 
gadu, un ir ļoti svarīgi piesaistīt 
ziedojumus šim projektam. Ka -
fijas galds. Ieeja par ziedojumiem.

ŅUJORKA (NY)
Daugavas Vanagu nams (115 

West 183rd. St., Bronx, NY). 
Baiba Pinne, tālr. 917-270-4786, 
Info: www. nylatvian. org

26. janvārī Priedainē, Ņū -
džersijā koncertēs pianists Rū -
dolfs Ozoliņš. 

27. janvārī 11:15 latv. ev. lut. 
bazn. Jonkeros 2013. gada lat-
viešu kultūras dienas ar īpaši 
bagātu programmu, ko ievadīs 
pianista Rūdolfa Ozoliņa lat-
viešu mūzikas koncerts. Pēc 
koncerta būs pieņemšana ar 
uzkodām un vīnu, kā arī Latvijas 
Nacionālās operas ģildes izloze. 
Kultūras dienas rīko Ņujorkas 
latviešu organizāciju padome 
(ŅLOP). Ieejas maksa $ 20, bēr-
niem līdz 14 g. v. – bez maksas. 

28. janvārī 20:30 džeza ka -
mermūzikas koncerts „Salins 
sings Sexton”. (Cornelia Street 
Cafe, 29 Cornelia Str., NY, tālr.: 
212-989-9319). Laila Saliņa 
dzie dās savas kompozicijas ar 
dzejnieces Anne Sexton (1928-
1974) tekstiem džeza kamer-
mūzikas ansamblim. Šis kon-
certs ir pirmatskaņojums viņas 
jaunajam CD „ Lifts uz debesīm” 
(Elevator into the Sky). Piedalās 
Laila Saliņa, dziedātāja un kom-
poniste (www. lailasalins. com); 
Jamie Reynolds, klavieres; Marty 
Ehrlich, saksofons un klarnete; 
Jerome Harris, bass. Info: http://
www. corneliastreetcafe. com/P
erformances.p?sdate=1/28/201
3&amp;from_cal=0

3. februārī 11:00 (Salas bazn., 
4 Riga Ln, Melville, NY11747) 
notiks Latviešu federālās kredit-
sabiedrības Ņujorkā gadskār-
tējā biedru pilnsapulce. Dienas 
kārtībā: 

1. Kvoruma konstatēšana. 
2. Iepriekšējā gada sapulces 

protokola pieņemšana. 
3. Valdes priekšsēža ziņo jums.
4. Kasieŗa ziņojums. 
5. Aizdevumu komisijas zi -

ņojums. 
6. Revīzijas komisijas ziņo-

jums. 
7. Vēlēšanas. 
8. Dažādi jautājumi. 
Pēc sapulces cienasts. Jauni 

biedri mīļi gaidīti! Atsevišķus 
paziņojumus kredītsabiedrības 
biedriem neizsūtīs.

PRIEDAINE (NJ)
Info: www. priedaine. org 
26. janvārī 13:00 Draudzīgā 

Aicinājuma atcere – literārā 
pēcpusdiena: „Kārlim Ulmanim 
135” – Rita Gāle, „Jaunākais 
Lat  vijas prozā” – Baiba Bičole, 
„Ņūbransvikas-Leikvudas ev. 
lut. draudzes literārai kopai 40” 
– Valija Skrodele. Sekos kon-
certs: Rūdolfs Ozoliņš, klavie-
res. Programmā Jāņa Mediņa, 
Jāzepa Vītola u. c. skaņdarbi. 
Ieeja par ziedojumiem, sākot ar 
$ 25. 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs:(11710 3rd Ave. N. E., 
Seattle, WA 98125), tālr. 206-
362-9894, Info: www. seattlelat-
viancenter. com 

27. janvārī 12:00 Kursas va -
saras vidusskolas Draudzīgais 
aicinājums. 

9. februārī 17:30 Sirsniņu 
vakariņas un filmu vakars, rīko 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrs. 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
(1705 9th Ave N, St. Peters-

burg, FL 33713), tālr. 727-365-
7856. 

29. janvārī 13:00 videoizrāde 
– pēc Regīnas Ezeras romāna 
„Aka” Rīgas kinostudijā uz -
ņemtā mākslas filma ’’Ezera so -
nāte’’. Kafija un cepumi. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $ 3.

5. februārī 10:00 Biedrības 
valdes sēde. 

9. februārī 17:00 Sirsniņu 
balle. Priekšnesumus sniegs lie -
tuviešu balles deju grupa. Sekos 
vakariņas, kā arī dejas I. Dzeņa 
un P. Ozola mūzikas ritmos. 
Būs arī loterijas izloze. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $ 25. 12. febr. 
13:00 videoizrāde – Annas Bri-
gaderes lugas iestudējums Lat-
vijas Nacionālajā teātrī „Kad sie-
vas spēkojas”. Kafija un cepumi. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 3.

16. februārī 10:00 pulcēsimies 
uz Biedrības nama apkārtnes 
sakopšanas talku, ņemot līdzi 
savus darbarīkus. 

23. februārī 15:00 Kanadas 
latviešu dziedātājas – meco sop-
rāna Vilmas Vītolas koncerts. 

9. martā 15:00 – Kultūras 
Diena.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445). Māc. 
Jogita Mazur. 27. janvārī 11:00 
dievk. Epi fanijas laika 3. svēt-
diena. 3. februārī 11:00 dievk. 
ar dievg. Epifanijas laika 4. 
svētdiena. 10. februārī 11:00 
dievk. Epifanijas laika pēdējā 
svētd. 17. februārī 11:00 dievk. 
ar dievg. Ciešanu laika 1. svētd. 
24. februārī 11:00 dievk. Cie-
šanu laika 2. svētd.

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Baznīca (424 Juniper 
Street, Quakertown, PA 18951), 
tālr.:215-536-4393

• Lankastera (Mt. Calvary 
Ch., 308 East Petersburg Rd., 
Neffsville, PA 17601). 

27. janvārī 15:00 Epifānijas 
laika 3. svētd. dievk.. 24. febr. 
15:00 Ciešanu laika 2. svētd. 
dievk.. 24. martā 15:00 Pūpolu 
svētd. dievk. ar dievg.. Māc. Dr.: 
Arvīds Ziedonis (1294 Paradise 
Falls, Cresco, PA 18326-9144), 
tālr.:570-629-6181; Fax: 570-
629-6181; E-pasts: ziedonis@
uplink. net

Māc. Dr.: Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville, PA 
18332), tālr.: 570-629-2619

• Kvēkertaunā (St. Paul’s Ev -
an gelical Lutheran Church, 837 
Old Bethlehem Rd., PA 18951) 
3. febr. 14:00 Epifānijas laika 4. 
svētd. dievk.; kafija. 17. febr. 
14:00 Ciešanu laika 1. svētd. 
dievk.; kafija. 3. martā 14:00 
Ciešanu laika 3. svētd. dievk.; 
seko kafija un pilnsapulce. 17. 
martā 14:00 Ciešanu laika 5. 
svētd. dievk.. 29. martā 16:00 
Lielās Piektdienas dievk. ar 
dievg.; kafija. 31. martā 14:00 
Lieldienu dievk.. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

(10705 West Virginia Ave., La -
kewood, CO 80226). Māc. H. 
Godiņa, tālr. 720-484-9857. 
Svētdienās, 9:30 dievk.. Pēc 
dievk. sadraudzība. Trešdienās, 
19:00 Bībeles stundas. Treš die-
nās, 15:00 – 17:00 un ceturt die-
nās 9:00 – 13:00 mācītāja pie -
ņemšanas stundas. 10. febr. pēc 
dievk. notiks draudzes piln-
sapulce.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: (Ft. Lauderdale, FL, 
Shepard of the Coast Lutheran 
Church, 1909 E Commercial 
Blvd.). Diak. A. Venta, tālr. 954-
427-3558

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr.: 
Los Angeles, CA 90039). 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: (100 
Rockview St., Jamaica Plain, 
MA 02130). dievk. ar dievg.. 
Katru svētdienu 11:00, māc. 
Dr.: J. Keggi.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. 

Info:www. latvianluthchurch-
phila. org 

 27. janvārī 11:00 dievk. ar Sv. 
Vakarēdienu. 3. febr. 11:00 dievk.. 
Pēc dievk. seko Draudzīgais ai -
cinājums. Māc. Jāņa Siliņa sti-
pendijas fonda izloze. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505), tālr.: 
616-361-6003. 

 27. janvārī 10:00 dievk. 10. 
febr. 10:00 dievk.. 24. febr. 10:00 
dievk. Pēc dievk. Meteņdienas 
sarīkojums. Informācijai 
E-pasts: lejins@att. net 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr.: (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996). 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave-
nue, Lakewood, OH 44107). 
dievk. notiek katru svētdienu 
11:00, māc. Dr. S. Eglīte. Bībeles 
stundas mēneša otrā un trešā 
trešdienā 10:00. Baptistu dr. 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

27. janvārī 11:00 dievk., 12:00 
Draudzīgā Aicinājuma atcere. 
3. februārī 11:00 dievk. ar 
dievg. 10. februārī 11:00 dievk.. 
13. februārī 19:00 Pelnu dienas 
dievk. ar dievg. 17. febr. 11:00 
Ciešanu laika 1. dievk. ar dievg. 
14. februārī. 11:00 Ciešanu 
laika 2. dievk. ar dievg. 24. feb-
ruārī 10:00 Bībeles stunda. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040). Dr.priekšn. A. 
Grase, tālr. 860-649-1362. Māc. 
Daina Salnīte. Dr. priekšn. A. 
Grase, tālr.:860-649-1362.

9. februārī 11:00 dievkalpo-
jums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070). Māc. L. 
Zušēvica, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail. com; 
draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 
414- 536-0358. Info: www. mil-
waukeedraudze. org 

27. janvārī 10:00 dievk. Pēc 
dievk. sekos Draudzīgā aicinā-

juma akts kamīntelpā. Visus 
laipni aicina Plkv. Oskara Kal-
paka skola. 3. februārī 10:00 
dievk. ar dievg. 5. februārī 
19:00 padomes sēde. 

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

 27. janvārī 11:00 dievk. ar Sv. 
Vakarēdienu. Epifanijas laika 
trešā svētdiena. Pēc dievk. sa -
draudzība. 3. februārī 11:00 
dievk. Epifanijas laika 4. svētd. 
Pēc dievk. sadraudzība. 10. feb-
ruārī 11:00 Epifanijas laika 
pēdējā svētd. – Mūsu Kunga 
apskaidrošanas diena, dievk. ar 
Sv. Vakarēdienu. Pēc dievk. sa -
draudzība. 17. februārī. 11:00 
Ciešanu laika 1. svētd. dievk.. 
Pēc dievk. sadraudzība. 21. feb-
ruārī 11:00 Bībeles stunda. 24. 
februārī 11:00 Ciešanu laika 
2. svētd. dievk. Pēc dievk. pro-
jekts „Būsim gudri”, atstāstījums 
un bildes sadraudzības stundā. 
Piedalīsies Laura Kontere, Māra 
Treiberga un Edija Banka-
Demandta. 3. martā 11:00 Cie-
šanu laika 3. svētd. dievk. Pēc 
dievk. sadraudzība. 10. martā 
11:00 Ciešanu laika 4. svētd. 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. Pēc 
dievk. sadraudzība.

Ar mūsu jauno garīdznieku 
diakonu Dāgu Demandtu tik-
šanās pēc dievk., kā arī baznīcā 
trešdienās 10:00 – 14:00, ceturt-
dienās 13:00-16:00. Visi laipni 
lūgti! Dāga tālr.: 612-280-9333, 
E-pasts:dagdemandt@hot mail. 
com

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Māc. I. Puš mu-
cāne-Kineiko (Kineyko), tālr.: 
908-638-1101; E-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail. com 

27. janvārī 13:30 dievk. drau-
dzes bazn. Īstbransvikā (12 Ga -
tes Ave, East Brunswick, NJ). 3. 
februārī 12:30 dievk. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St., 
Lakewood, NJ). 10. februārī 
13:30 dievk ar dievg. draudzes 
bazn. Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick, NJ). 13. 
februārī 10:00 Pelnu dienas 
svētbrīdis draudzes bazn. Īst-
bransvikā, Bībeles stunda un 
launags (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). 17. februārī 
12:30 dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St., 
Lakewood, NJ). 24. februārī 
13:30 dievk. draudzes bazn. 
Īstbransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:
26. janvārī 9:45 dievk. 

Springfildā (639 Mountain Ave., 
Springfield, NJ07081), māc. 
Saivars. Pēc dievk. novada info. 
sapulce. 27. janvārī 10:00 dievk. 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
ln., Yonkers, NY11705), māc. 
Saivars. 27. janvārī 10:30 dievk. 
Salas bazn. (4 Riga Ln., Melville, 
NY11747), māc. Saliņš. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N. Elm St, Saginaw, MI 
48602). Dr. sekretāre Vija Āriņa, 
E-pasts: vijaarins@yahoo. com 

17. februārī 13:00 dievk., 
māc. R. Franklins. Pēc dievk. 
kafija un draudzes pilnsapulce. 
31. martā 13:00 Lieldienu dievk. 
ar dievg., māc. R. Franklins. Pēc 
dievk. kafija. 
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Ziedojiet bērnu zupas virtuvei!
Daudzi bērni Rīgā un Latvijā ir badā!

Ziedojumam konts: LV39HABA0551028747690,
 Swedbank, S.W.I.F.T: HABALV22

 Biedrība Vidzemes priekšpilsētas lielo ģimeņu centrs
”Ģimenes Atbalsts”

 Reģistrācijas Nr 40008058111
Var sūtīt čeku: Klusā iela 23-6,Rīga,LV1013, Centram

”Ģimenes Atbalsts” (e-pasts: lgc@inbox.lv)
Profesors, ārsts Andris RUBINS e-pasts: arubins@apollo.lv 

Pārdodu savu
Zemgales tautas tērpu.

Nonita.Prieditis@gmail.com
(760) 565-6135

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd., San Diego, CA 
92103), (ieeja no sētas). Prāvests 
Kārlis Žols, tālr.: 925-788-1101, 
e-pasts: kazols@msn. com. Dr. 
priekšnieks Jānis Legzdiņš, tālr.: 
858-598-5451, e-pasts: jlegz-
dins@san. rr. com

2. februārī 12:00 dievk., pēc 
dievk. kafijas galds. 9. martā 
12:00 dievk. Pēc dievk. kafijas 
galds. 6. aprīlī 12:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
draudzes gada pilnsapulce un 
kafijas galds. 11. maijā 12:00 
Ģimenes dienas dievk.. Pēc 
dievk. kafijas galds. Dievkal-
pojumus apmeklēt laipni lūdz 
San Diego Latviešu ev.-lut. 
draudzes valde. 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr.: (425 Hoffman Ave). Info: 
www. lvnc. org, E-pasts: no -
ransm@aol. com

27. janvārī 11:00 dievk. Māc. 
prāv. K. Žols. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 Dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Web-
ster 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). Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600; E-pasts: cilnis@
earthlink.net Info: www. seat-
tlelatvianchurch. org. Inta Wiest 
E-pasts: intawiest@gmail. com

27. janvārī 10:30 dievk. Pēc 
dievk. Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojums latviešu namā. 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman Street

Schenectady, NY 12308), prāv. 
O. Sniedze. 

. St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: (Mūsu pestītāja (Our 
Savior) baznīcā, 301 – 58th 
Street S, St. Petersburg, FL 33707). 
Draudzes mācītājs Aivars Pelds, 

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

Kollekcionārs pērk
un pārdod Baltijas valstu 

pastmarkas, novērtē 
kollekcijas.

Organizē jaunākās
preses, grāmatu un 

mūzikas ierakstu 
nosūtīšanu uz ārzemēm. 

tel. +371 26004055, 
e-pasts cma@btv.lv

Draudzes priekšniece Aija Nor-
berga, tālr. 727-367-6001. 

27. janvārī 11:00 Bībeles 
stunda Biedrības namā. 3. feb-
ruārī 14:00 dievk., kuŗu kup-
linās Ilmārs Vilmanis. 4. feb-
ruārī 11:00 Valdes sēde Bied rī-
bas namā. 10. februārī 11:00 Bī -
beles stunda Biedrības namā. 13. 
februārī 13:00 Svecīšu svēt brī dis 
Biedrības namā. No 26. feb ruāŗa 
līdz 3. martam LELBA Draudžu 
dienas Floridā, Ellen tonā. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121), 
tālr. bazn.: 301-251-4151. Info: 
http://www. dcdraudze. org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT). Māc. Daina Sal-
nīte, dr. priekšn. Vija Bachmute, 
tālr. 860-644-3268

16. februārī 11:00 dievk. 

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz E-pastu: rasma@laiks. us

LATVIEŠU FEDERĀLĀ 
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ

Paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks
SVĒTDIEN, 3. februārī plkst.11.30 dienā

Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY.

DIENAS KĀRTĪBA:
1. Kvoruma konstatēšana;
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola pieņemšana; 
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums; 
4. Kasieŗa ziņojums; 
5. Aizdevuma komisijas ziņojums;
6. Revīzijas komisijas ziņojums;
7. Vēlēšanas; Dažādi jautājumi.

Pēc sapulces – cienasts. Jauni biedri mīļi gaidīti! 
Atsevišķus paziņojumus kredītsabiedrības biedriem neizsūtīs.

SIRSNIŅU BALLE FLORIDĀ!
St. Pētersburgas latviešu 

biedrība aicina 9. februārī 
17:00 uz Sirsniņu  balli. 
Programmā lietuviešu

dejotāju grupas uzstāšanās ar 
deju priekšnesumiem 

(Ballroom dancing). Sekos 
vakariņas un deju mūzika

I.Dzeņa un P.Ozola izpildījumā. 
Ieejas ziedojums $ 25.

(1705 9th Ave N, St.
Petersburg,FL33713) 

727-365-7856

Redakcija joprojām savā darbā izmanto tikai 
Līgatnes papīru, bet makulātūru cītīgi krāj 
īpašās Līgatnes papīrfabrikas kastēs, lai tā būtu 
atkārtoti izmantojama ekoloģiski tīrā papīr-
rūpniecības procesā.

Aicinām arī jūs sekot mūsu priekšzīmei!

Denveras baznīcā 
kopš 2012. gada 16. 
de  cembŗa ir jauna 
mā cītāja. Rev Helēna 
Godiņa ir mūsu iegu-
vums. Esam ļoti 
priecīgi.

Draudzes vārdā
Māra Pavāre,

Centra bibliotēkāre

Laika un Brīvās Latvijas redakcija
saņem Līgatnes papīrfabrikas
Pateicības rakstu

Jauna mācītāja Denverā

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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Pēc gaŗas un bagātas dzīves Dieva mierā aizgājusi

MAIGA PĒTERSONS,
dz. EZERGAILIS

Dzimusi 1920. gada 31. decembrī Zvanniekos, Kosas pagastā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 22. decembrī Greely, Ontario, Kanadā

Izvadīta Yorkas kapsētā 27. decembrī

Mūsu mīļā filistre

LUDMILA KĻAVIŅŠ,
1938-I

Dzimusi 1913. gada 1. maijā,
mirusi 2012. gada 22. decembrī Manchester, CT.

Par viņu sēro
VARAVĪKSNES KONVENTS

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā sieva, mamma, vecāmāte

ILZE INDĀRS
(VIMBA)

Dzimusi 1932. gada 3. novembrī,
mirusi 2012. gada 6. oktobrī

Mūžībā aizgājusi mūsu māte

ZENTA GOLTS,
dzim. LAPIŅA

Dzimusi 1910. gada 25. janvārī Sinolē,
mirusi 2013. gada. 14. janvārī Port Townsend, WA

Sērās piemin
DĒLS MĀRTIŅŠ AR ĢIMENI,

AMOLIŅA PĒTERSONA UN TURNER ĢIMENES MAZBĒRNI,
MAZMAZBĒRNI UN PIEDERĪGIE

Mīļi atcerēsies
VĪRS VISVALDIS, MEITA ELIZABETE, DĒLS MĀRTIŅŠ,

MĀSAS IEVA, RUTA UN MĀRA,
MAZBĒRNI ANDREJS, LEA UN JONATHANS

Mīlestībā pieminot
DĒLS ULDIS UN RITA

DĒLS IMANTS UN ELSA AR DĒLIEM UN MAZDĒLU

Vakarzvaigzne mirgo klusi –
Sirds ir mieru ieguvusi.

Mani sauc, mani sauc,
Kāda balss man’ mīļi sauc.
Lēni apklust zemes dziesmas,
Tālēs blāzmo gaišas liesmas,
Jauna gaisma mani sauc.

Mūsu mīļā māsiņa

MUDĪTE FINKELDEY,
dzim. ZANDBERGS

Dzimusi 1941. gada 25. oktobrī Skrundā,
mirusi 2012. gada 21. decembrī Old Saybrook, CT

Mūsu mīļā klases biedrene
no R. Blaumaņa pamatskolas laikiem

ELFA FOLDI,
dzim. OZOLIŅA

aizgāja mūžībā 2012. gada 23. decembrī

Mūsu sirdīs vienmēr,
MĀSAS ELGA O’DELL UN MĀRĪTE BURNS AR ĢIMENĒM,

BRĀLIS AIVARS ZANDBERGS AR ĢIMENI

Skumst
ANNIŅA, ANTA, GUNĀRS, IRĒNA,
IVARS, JURIS, MANFRĒDS, VAIRA

Cik jauks bij ceļš, ko visi kopā gājām,
Liels spožums pārklājies par dienām tām.
N. Kalniņš

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.”

(Jāņa ev. 11:25)

2012. gadā Dieva mūžībā aizsaukti draudzes locekļi:

Mīlestībā piemin
Bostonas latviešu ev. lut. Trimdas draudze

2012. gadā Dieva mierā aizgāja
mūsu apvienotie locekļi

JĀNIS DAINA
Dzimis 1922. gada 4. jūlijā Kārķu pagastā, Latvijā,
miris 2012. gada 21. martā St. Petersburg, Floridā

IGNATS KUZMINS
Dzimis 1918. gada 4. novembrī Zvirgzdenes pagastā, Latvijā,

miris 2012. gada 15. aprīlī St. Petersburg, Floridā

RASMA KALNIŅŠ-MADARA,
dzim. Svots

Dzimusi 1918. gada 23. jūnijā Annas pagastā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 20. maijā Greeen Cove Springs, Floridā

VALDIS NORIS JUDOVICS
Dzimis 1943. gada 19. jūlijā Savienē, Latvijā,

miris 2012. gada 10. septembrī South Carolina

PĒTERIS VEIDE
Dzimis 1944. gada 17. jūlijā Dobelē, Latvijā,

miris 2012. gada 23. oktobrī St. Petersburg, Floridā

AINA BERKULIS,
dzim. Rozmanis

Dzimusi 1922. gada 17. decembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 11. decembrī Palm Harbor, Floridā

Sērās piemin
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE un

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FLORIDĀ

Dzidra Lambergs,
dzim. Alsiņa

Dzimusi 1930. gada 27. maijā
mirusi 2012. gada 5. janvārī

Anna Voldiņš,
dzim. Tomsons

Dzimusi 1916. gada 22. martā
mirusi 2012. gada 8. februārī

Māra Dole,
dzim. Efferts

Dzimusi 1921. gada 17. februārī
mirusi 2012. gada 15. aprīlī

Zelma Niedrājs,
dzim. Bendiks

Dzimusi 1919. gada 15. martā
mirusi 2012. gada 29. februārī

Elvīra Pūpols,
dzim. Rumbergs

Dzimusi 1919. gada 7. decembrī
mirusi 2012. gada 10. martā

Jānis Bībelnieks
Dzimis 1943. gada 15. februārī

miris 2012. gada 22. martā

Jānis Sils
Dzimis 1921. gada 27. martā

miris 2012. gada 12. aprīlī

Ansis Ruicis
Dzimis 1945. gada 22. februārī

miris 2012. gada 18. aprīlī

Gunda Šmits,
dzim. Ikerts

Dzimusi 1921. gada 27. decembrī
mirusi 2012. gada 3. jūnijā

Elza Vasmanis,
dzim. Broks

Dzimusi 1910. gada 10. oktobrī
mirusi 2012. gada 28. septembrī
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ZELTIŅŠ ANATOLS
Dzimis 1921. gada 16. jūlijā Rīgā, Latvijā,
miris 2012. gada 3. februārī Reno, Nevadā

LIENE SĪLIS
Dzimusi 1923. gada 10. decembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2012. gada 30. jūlijā Palo Alto, Kalifornijā

JURIS KANAŠEVICS
Dzimis 1934. gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2012. gada 5. augustā Pleasant Hill, Kalifornijā

Pateicībā pieminam
Gaŗezera labvēli un atbalstītāju

AUGUSTU GRASI
1925 - 2012

GAŖEZERA VADĪBA UN SAIME

Mūsu mīļā

META AVENS,
dz. VEBERS

Dzimusi 1915. gada 6. novembrī Lielstraupē, Latvijā,
mirusi 2012. gada 26. decembrī Klīvlandē, Ohaio

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā māmiņa

RASMA ŠIFERS,
dzim. LEDIŅŠ

Dzimusi 1913. gada 21. februārī Latvijā,
mirusi 2012. gada 19. decembrī Demoinā, Aiovā

Apbedīta 2012. gada 28. decembrī Oralabor kapsētā Ankeny, Aiovā

Viņu mīļā piemiņā patur
MEITA ILZE AR VĪRU ANDREW BEKENY
MAZMEITA PAULA AR VĪRU ERIKU ŪSI
MAZDĒLS KĀRLIS AR SIEVU AMANDU

MAZMAZBĒRNI MĀRIS, ANDRA UN ANTON

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITAS BAIBA KUNTZ UN IEVA ŠIFERS

Laima Tev ceļu šķīra,
Šai saulē dzīvojot;
Lai Dieviņš vārtus veŗ
Viņā saulē ieejot.
(T.dz.)

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināja,
Pate māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.
T.dz.

Leģionārs

DZINTARS RINKULIS
Dzimis 1924. gada 31. martā Mētrienas pagastā,

miris 2013. gada 14. janvārī Trapenes pagastā

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā ilggadīgā bērnības draudzene

ĀRIJA BABĀNS
Dzimusi 1933. gada 10. jūnijā,

mirusi 2013. gada 3. janvārī Vītonā, IL

Sērās viņu piemin
MARĢERS, DZINTRA CAUNE UN ĢIMENE

VALDIS UN MĀRA CAUNE

GUNTA EGLĪTIS
Draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka:
 -Vēl atmiņā ziedēt tā var.

Jums zeme bij svēta, kur piedzimāt,
Jums valoda mīļa, ko runājāt,
Jums tālos ceļos pagura kājas
Un svešā zemē apstājās sirds.

Jūs mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGI UN VANADZES

ZIEMEĻKALIFORNIJĀ

Floridā, St. Pēterburgas Lat-
viešu biedrībā Māras Ritumas 
vadībā rēgulāri darbojas lite-
rārais pulciņš. Uz tā nodarbībām 
reizi mēnesī kopā sanāk grāma-
tu mīļotāji, lai dalītos iespaidos 
par izlasītām grāmatām, pār-
spriestu lasīto. Parasti uzsvars 
vairāk tiek likts tieši uz sarakstīto 
darbu, taču šā gada 10. janvāŗa 
tikšanās reize bija savādāka, 
īpaši tika pieminēts trimdas 
dzejnieks un filozofs Roberts 
Mūks, kuram 2013. gada 14. jan-
vārī būtu apritējuši 90 gadi. Šī 
tikšanās reize bija īpaša arī 
tāpēc, ka šai literārajā pēcpus-
dienā piedalījās Roberta Mūka 
atraitne Elza Avena. Viņa, kopš 
vīra aiziešanas aizsaulē 2006. 
gadā un atgriešanās no dzīves 
Latvijā, mājvietu atradusi Flo-
ridā. Īpašais sarīkojums bija 
piesaistījis daudzu uzmanību, 

Pieminot dzejnieku un 
domātāju Robertu Mūku

un tas bija kupli apmeklēts.
Avena kundze šai pēcpus die-

nā bija gatava ne tikai dalīties 
atmiņās par savu dzīvesbiedru 
un atbildēt uz klātesošo jautā-
jumiem, bet bija arī atnesusi 
brīnišķīgu ciema kukuli – ļoti 
interesantu Latgales reģionālās 
televīzijas veidotu videofilmu 
par Robertu Mūku, viņa pie mi-
ņai izveidoto mūzeju Latgalē, 
Riebiņu novada Galēnu pagastā, 
kas ir dzejnieka dzimtā vieta. 
Filmā iekļauti dažādu cilvēku 
atmiņu stāstījumi par Robertu 
Mūku, redzams arī dzejnieks 
pats, izsakot savas pārdomas par 
vairākiem jautājumiem. Visiem 
klātesošajiem bija lieliska izde-
vība uzzināt dzejnieka dzīves-
stāstu, viņa gaitas pēdējos dzīves 
gados Latvijā. Kādreiz, lasot Ro -
berta Mūka dzejoļus, daudziem 
tie varbūt palika nesaprasti. Pēc 
filmas noskatīšanās, dzejnieka 
iepazīšanas tuvāk, personiskāk, 
viņa dzeju varbūt būs vieglāk 
izprast. Par dzejnieka domu dzi -
ļumu, viņa filozofiskajiem uz  ska-
tiem un nebeidzamajiem dzīves 
jēgas un Dieva esamības meklē-
jumiem stāstīja arī Māra Rituma. 
Viņa šos jautājumus bija pama-
tīgi pētījusi un mēģināja palīdzēt 
klātesošajiem labāk izprast, kā -
dēļ Roberts Mūks rakstīja dze -
joļus par nopietnām temām, par 
esamības pretrunām, pievie nojot 
dzejas rindām arī savu ironijas 
devu. Pats dzejnieks at  zinis, ka 
viņam nepadodas sal deni dze -
joļi par mīlestību. Tika lasīti arī 
vairāki dzejnieka darbi, un katrs 
no literārās pēcpus dienas ap -
mek lētājiem varēja izteikt savas 

domas par tikko dzirdēto. 
Ļoti interesanti bija dzirdēt 

atmiņas par dzejnieku no viņa 
dzīvesbiedres Elzas Avenas, ku  ŗas 
kopdzīve ar šo ārkārtīgi sav da-
bīgo un spilgto personību nebūt 
nav bijusi vienkārša, bet, kā viņa 
pati teica, – interesanta gan. Se -
višķi neaizmirstami bijuši pē -
dējie gadi, kuŗus viņi abi pava-
dīja Latvijā. Robertam Mūkam 
tā bija atgriešanās īstajās mājās, 
kur viņš jutās piederīgs. Viņš bijis 
laimīgs būt atkal Latgalē, un tur 
viņš arī palika uz visiem laikiem, 
kad bija iegājis veļu valstībā, par 

kuŗu viņam patika spriest. 
Latgalieši ļoti lepojas ar ievē-

rojamo dzejnieku, kuŗš savu 
dzīvi sācis viņu pusē. Par to 
spilgti liecina Galēnos izveido-
tais mūzejs Robertam Mūkam. 
Elza Avena arī ir piedalījusies šī 
mūzeja veidošanā, nododot at -
klātībā ievērojamu skaitu dzej-
niekam piederējušās grāmatas, 
sadzīves priekšmetus un viņa 
pīpju kollekciju. Kā stāstīja Avena 
kundze, dzejnieka piemiņas sa -
glabāšana nebeidzas ar mūzeja 
iekārtošanu un uzturēšanu. Ga -
lēnos ik gadus tiek izsludināts 

konkurss skolniekiem par la -
bāko literāro sacerējumu, kas 
saistīts ar Robertu Mūku. Un 
liels prieks visiem dzejnieka 
cienītājiem, ka konkursā ikreiz 
piedalās vairāki simti skolnieku. 
Ir ļoti svarīgi, lai tieši jaunā 
paaudze zinātu par Robertu 
Mūku, lasītu viņa darbus.

Šķiet, ka šai pēcpusdienā dzir-
dētais, redzētais un uzzinātais 
palīdzēja visiem atklāt Robertu 
Mūku no jauna.

Gundega Vilemsone
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da  lībnieki kopā nodziedāja Bri-
gitas Ritmanes-Jameson kom-
ponēto Novusa himnu ar Andŗa 
Ritmana vārdiem “Lai dzīvo 
novuss!”. Turnīrs ilga visas die-
nas garumā, tajā tika pārstāvētas 
visas paaudzes.

Turnīru ar degsmi organizēja 
Latvijas vēstniecības pārvald-
nieks Valdis Bormanis, kuram 
gan iespēja pašam spēlēt atkrita, 
jo viņš uzņēmās atbildību par 
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Latvijas vēstniecībā Vašing-
tonā notika trešais gadskārtē jais 
novusa turnīrs “Vēstniecības 
kauss 2013”. Šī gada turnīrā 
piedalījās 36 dalībnieki, kas bija 
mērojuši ceļu no Kalifornijas, 
Ņujorkas, Ņūdžersijas, kā arī no 
Vašingtonas un Baltimoras. Pie-
dalījās 28 latviešu spēlētāji, kā 
arī 8 Vašingtonas apkārtnē dzī-
vojošie igauņi. Vēstnieks Andris 
Razāns atklāja sarīkojumuu, 

Novusa turnīra atklāšanā dalībnieki dzied Novusa himnu
Turnīra  uzvarētāji Latvijas vēstniecībā ASV, kopā ar Latvijas 
vēstnieku ASV Andri Razānu un Guntu Razāni

tiesneša pienākumiem. Vēst nie-
cība vēlas izteikt pateicību Va -
šingtonas latviešiem, kas palī-
dzēja sagādāt novusa galdus. 

Nobeigumā vēstnieks pasnie-
dza apbalvojumus uzvarētājiem.  
Pirmo vietu gan dubultspēlēs, 
gan individuālās sacensībās ie -
guva Agris Priede no Kalifornijas.

Uzvarētāji dubultspēlēs: 1. 
Agris Priede un Pēteris Staško 
no Losandželosas; 2. Ilmārs 
Krasts ar dēlu Juri Krastu no 
Merilandes; 3. Jānis Laubergs 
(Ņujorka) un Jānis Daugavietis 
(Losandželosa); 4. Ivo Mogiļnijs 
(Latvijas militārais atašejs ASV) 
un Mikus Bormanis (students). 

Individuālās spēlēs:
Agris Priede (Losandželosa); 

2. Jānis Daugavietis (Losan dže-
losa); 3. Jānis Laubergs (Ņu -
jorka); 4. Francis Dižgalvis 
(Losandželosa).

Šoreiz pirmo reizi notika at -
sevišķs turnīrs sievietēm, pirmo 
vietu ieguva Līze Zālīte no Ņū -
džersijas. Otrā vietu ieguva 

Sieviešu turnīra uzvarētājas: Daina Bīriņa-Krasta (2.vieta), Līze 
Zālīte (1.vieta), Valdis Bormanis (turnīra rīkotājs), Svetlana 

Bormane (3.vieta)

Brāļiem Dukuriem 
zelts un bronza

Eiropas čempionātā
Latvijas skeletonisti Martins 

un Tomass Dukuri  Īglsas trasē 
Austrijā izcīnīja pirmo un trešo 
vietu Pasaules kausa astotajā 
posmā, kas vienlaicīgi bija arī 
Eiropas čempionāts. Tāpat pēc šī 
posma kļuva zināms, ka šosezon 
Latvija izcīnīs uzvaru Pasaules 
kausa kopvērtējumā.

Martins Dukurs (attēlā) pār lie-
cinoši kļuva par Eiropas čem pio-
nu, uzvarot arī kārtējā Pa  sau les 
kausa posmā. Tomass Dukurs 
divu braucienu summā izcīnīja 
trešo vietu gan Eiropas čem pio-
nātā, gan Pasaules kausa izcīņas 
posmā.

Martins Dukurs ļoti labi veica 
pirmo braucienu, bija ātrākais 
startā un finišā sasniedza jaunu 
Īglsas trases rekordu – 52,68 se -
kundes. Otrais pēc pirmā brau -
ciena bija krievs Aleksandrs 
Tret jakovs, kuŗš atpalika par 0,38 
sekundēm, bet 0,76 sekundes 
lēnāks par Martinu Dukuru pir-
majā mēģinājumā bija cits krievu 
sportists Sergejs Čudinovs.

Novusa turnīrs Latvijas vēstniecībā
Daina Bīriņa-Krasta no Meri-
lendes, trešo vietu Svetlāna Bor-
mane (Latvijas vēstniecības 
saim niecības pārzine) un cetur-
to vietu – Ilze Vītuma, Latvijas 
vēstniecības trešā sekretāre un 
konsuls.

Pārliecinoši labākais atkal bija 
pēdējo trīs sezonu Pasaules kausa 
ieguvējs Martins Dukurs, kurš 
labākos rezultātus sasniedza abos 
braucienos, turklāt abas reizes 
laboja trases rekordus.

Par Eiropas čempionu M. Du -
kurs kļuva ceturto reizi pēc kārtas.

Pēc šī posma ir zināms, ka Lat-
vija ir ieguvusi Pasaules kausu 
kopvērtējumā. Pārliecinošs līde-
ris ar 1785 punktiem ir Martins 
Dukurs, bet viņu kopvērtējumā 
var teorētiski apsteigt tikai To -
mass Dukurs, kurš atpaliek par 
223 punktiem (par uzvaru posmā 
dod 225 punktus). Trešais kop-

vēr tējumā ir Aleksandrs Krekels, 
kurš šoreiz bija tikai devītais. 
Tomass Dukurs viņu apsteidz par 
102 punktiem (attiecīgi 1562 un 
1460 punkti). Tādējādi pēdējā 
posmā Soču olimpiskajā trasē 
Krekelam, lai apsteigtu Tomasu 
Dukuru kopvērtējumā, ir jāierin-
dojas par vairāk nekā desmit 
vietām augstāk.

Šis posms bija arī otrais no tri-
jiem cīņā par FIBT speciālo nau-
das balvu – 100 000 eiro. Tā kā 
Martins Dukurs tagad ir uzvarējis 
Kēnigzē un Īglsā, tad viņam vēl 
jāuzvar pēdējā posmā Sočos, un 
FIBT naudas prēmija pienāksies 
viņam.

Pasaules kausa kopvērtējumā 
pēc astoņiem posmiem M.Du -
kurs ir līderis ar 1785 punktiem 
un teorētiski viņu var apsteigt 
vien brālis Tomass, kuŗam ir 
1562 punkti. Par uzvaru posmā 
dod 225 punktus.

Savukārt trešais ar 1460 punk-
tiem ir Aleksandrs Krekels no 
Vācijas.

VEF ar Roulendu 
priekšgalā sagrauj 

Bilbao Basket
Eiropas kausa izcīņā VEF Rīga 

basketbolisti Arēnā Rīga ar re -
zultātu 99:76 (25:21, 25:23, 25:17, 
24:15) pārspēja Spānijas koman-
du Bilbao Basket. Rīdzinieku la  bā 
30 punktus guva Ērls Roulends, 
Gatis Jachovičs – 16 punktus. 
Latvijas basketbola čempion vie-
nība VEF Rīga aizvadīja vienu no 
savām labākajām spēlēm kopš 
kluba atjaunošanas. Eiropas kau-
sa izcīņas otrā posma spēlē Rīgā 
ar 99:76 tika pieveikta spēcīgā 
Spānijas vienība Bilbao. Skatītāji 
redzēja trīspadsmit iemestus trīs-
punktniekus, aizrāvīgu uzbru-
kuma basketbolu, agresīvu aiz sar-
dzību un savu trūkumu pieseg-
šanu ar visas komandas perfektu 
mechanismu.

VEF Rīga sastāvā ir spēles di -
riģents un uzbrukuma līderis 
Ērls Roulends (attēlā). Speciālistu 
ieskatā viņš šosezon noteikti ir 

viens no labākajiem saspēles va -
dītājiem visā Eiropas basketbolā. 
Roulenda individuālā meistarība 
bija viens no ieročiem, kas otrajā 
puslaikā Bilbao vīrus piespieda 
noliekties līdz zemei. To atzina 
arī viņu treneris Focis Kacikaris. 
Savu šosezon labāko spēli aiz-
vadīja Gatis Jachovičs, ierastajam 
melnajam darbam aizsardzībā 
klāt pieliekot 13 punktus uzbru-
kumā ar 100 procentu precīzitāti. 
“Izdevās izmantot savas iespējas 
un, jāteic – beidzot! –, spēlē uz -
varēt ar uzbrukumu. Pirmajā 
puslaikā mums īsti nesekmējās 
aizsardzībā, taču pēc pārtrau ku-
ma bija arī tā. Vienmēr patīkami 
uzvarēt, īpaši tik spēcīgus pretin-
iekus,” priecājās Gatis Jachovičs.

Eksprezidenta dēls 
boksa zālē 

Patriotiskās audzināšanas un 
militārās tuvcīņas skolas boksa 
zālē Ogrē viesojās un treniņ no-
darbību novadīja profesionālā 
boksa zvaigzne Mairis Briedis. 
Viņam līdzi uz Ogri bija aizbrau-
cis arī eksprezidenta Valda Zat-
lera dēls Kārlis, kuŗš savu meis-
tarību papildināja pie Ogres 
boksa trenera Igora Viktorova 
(attēlā).

šobrīd ieņem 133. poziciju pa -
saulē un pirmo vietu Latvijā.

Briedis pēc tuvcīņas skolas 
vadītāja Egila Helmaņa uzaicinā-
juma kopā ar treniņa biedriem 
viesojās Ogrē, skolas telpās iz  vei-
dotajā boksa zālē, kur novadīja 
treniņnodarbību, atzīstot, ka tik 
labi aprīkota boksa treniņu zāle 
Latvijā ir retums. Kopā ar Briedi 
uz Ogri bija devušies arī kādi 
astoņi viņa treniņa biedru, to -
starp arī eksprezidenta Zatlera 
dēls Kārlis. Ogrē Zatlers – juniors 
ne tikai iepazinās ar boksa zāli, 
bet arī uzklausīja Patriotiskās 
audzi nāšanas un militārās tuv-
cīņas skolas boksa treneŗa Igora 
Viktorova norādījumus. Vikto-
rovs ir pasaules klases boksa tre-
neris, kas sagatavojis ne vienu 
vien boksa čempionu gan kād-
reizējās PSRS, gan Dānijas izlases 
sastāvā. Tagad viņš vada boksa 
nodarbības Ogrē.

Širovs uzvar Keresa 
memoriālā

Latvijas šacha lielmeistars 
Alek sejs Širovs (attēlā) izcīnīja 
pirmo vietu Paula Keresa me -
moriālā ātrspēlē Tallinā.

No Latvijas pārstāvjiem vēl 
piekto vietu izcīnīja Jevgeņijs 
Svešņikovs – 5,5 punkti,  desmit-
nieku noslēdza mūsu dāmas – Sa -
eimas deputāte Dana Reiz nie ce- 
Ozola – 1,5 un Ilze Bērziņa – 0,5p.

Pauls Keress (1916-1975.) bija 
viens no spēcīgākajiem pasaules 
šachistiem laika posmā no pa -
gājušā gadsimta 30. līdz 60. gadiem. 
Viņam trīsreiz izdevās izcīnīt 
valsts čempiona titulu (1947., 
1950., 1951.), turklāt Keress bija 
arī pasaules čempiona titula 
kandidāts. Keresa memoriāls 
notika 22. reizi.

***

Latviešu izcelsmes 
sportisti 

starptautiskajā arēnā
Markuss Zuševics  spēlē 

ameri kāņu futbolu

Markuss Zuševics ir amerikāņu 
futbola spēlētājs uzbrukuma lī -
nijā. Šobrīd viņš pārstāv Nacio-
nālās futbola līgas (NFL) vienību 
New England Patriots.

Zuševica vecvecāki Otrā pa -
saules kaŗa laikā pārcēlās uz dzīvi 
ASV, tomēr sportistam ir saikne 
ar Latviju. Viņš ir bijis savu vec ve-
cāku dzimtenē, un nedaudz prot 
runāt latviski. Intervijā kā  dam 
ASV radio viņš stāstīja, ka dažreiz 
treniņos mēdz vienības biedriem 
pateikt pāris vārdus latviski.

Pēc vidusskolas beigšanas Ili noi   sā 
Zuševics 2009. gadā pieņēma 
Aiovas universitātes piedāvā ju mu, 
lai spēlētu ASV kolledžu sporta 
asociācijas (NCAA) meistarsa cīk-
stēs Hawkeyes vienībā. 2012. ga -
dā Zuševics noslēdza līgumu ar 
Patriots komandu.

P. Karlsons

Policists Mairis Briedis ir la  bā kais 
Latvijas profesionālais bok  seris. 
Starptautiskajā reitingā boxrec.
com viņš smagsvaru kon kurencē 

Širovs deviņās cīņās ne reizi 
nezaudēja – četras uzvaras un 
pieci neizšķirti – 6,5 punkti. Tu -
vākos konkurentus viņš pārspēja 
par pus punktu. Pēc papild rā-
dītājiem par otrās vietas ieguvēju 
kļuva amerikānis Jāns Elvests 
(pēc tautības igaunis),  trešo vietu 
ieņēma igaunis Aleksandrs Bo -
lodins un bijušais rīdzinieks, 
tagad Vācijas pavalstnieks Da -
niels Fridmans.


