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18. februārī vizītē pie Ka  li-
fornijas kongresmeņa Ad   am 
B. Schiff ieradās BAFL lo  cekļi, 
lai pateiktos kongresmenim par 
piekrišanu būt par Baltic Causus 

Tiekas Baltiešu-Amerikāņu
Brīvības līgas (BAFL) locekļi

Amerikas latviešu apvienība, 
atsaucoties uz Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) lūgumu, aicina 
atsaukties trimdas latviešu auto-
rus, to mantiniekus un izdevējus, 
lai vienotos par iespēju nodro-
šināt pieeju šo autoru darbiem 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
digitālajā bibliotēkā.

Pagājušā gada rudenī LNB no -
slēdza trīs gadu darbu pie grā ma  tu 
un periodikas izdevumu masvei da 
digitalizācijas, kas aptveŗ gan Lat-
vijā, gan ārpus Latvijas izdotus 
latviešu autoru darbus, gan pub -
likācijas par Latviju. Šobrīd LNB 
digitalizētie iespieddarbi, kas ir aiz-
 sargāti ar autortiesībām, ir pie  ej ami 
Latvijas bibliotēku tīklā, tomēr 
daudziem no tiem nav iespējams 
piekļūt ārpus bibliotēku telpām. 

Lai veicinātu sabiedrības inte-
re si un zināšanas par trimdas lat -
viešu publikācijām, Latvijas Na -
cionālā bibliotēka aicina autorus, 
to mantiniekus un izdevējus dot 
piekrišanu šo publikāciju brīvai 
pieejamībai LNB digitālās biblio-
tēkas portālos – www.periodika.lv 
un gramatas.lndb.lv. Tādā veidā 
trimdas latviešu autoru darbus 

Aicinājums atsaukties trimdas latviešu
autoriem un viņu pēctečiem 

līdz priekš sēdi, kā arī lai lūgtu 
viņa atbalstu „HR 7790-Black 
Rib  bon Day” – Melnās lentes 
dienai 23. augustā.

A.B. Schiff arī aicināts teikt 

svētku runu BAFL banketā š. g. 
6. aprīlī Losandželosas Latviešu 
namā. Vairāk lasiet nākamajā 
numurā.

varētu sasniegt daudz plašāka 
au  ditorija, tajā skaitā lasītāji ār  pus 
Latvijas. Šādu piekrišanu savu 
darbu nodrošināšanai brīvpieejā 
jau ir devusi Amerikas latviešu ap -
vienība vairākiem tās izdevumiem 
– grāmatām un periodikas izde-
vumiem, kā, piemēram, „ALA 
Vēstis“, „ALA Kultūras Biļetens“ 
u.c., kas dokumentē latviešu sa -
biedrisko un kultūrālo dzīvi ASV. 
Apmeklējot LNB digitalizētās pe -
riodikas portālu, interesentiem 
ir iespējams ne tikai aplūkot un 
lasīt šos izdevumus, bet arī iz -
mantot portāla piedāvāto mek-
lēšanas funkciju, kas ļauj ļoti ātri 
un ērti atrast nepieciešamo in -
formāciju par konkrēta laika no -
tikumiem un personām. 

Šādā pašā veidā LNB digitālajā 
bibliotēkā ir pieejamas ALAs vēs -
tures grāmatas, kā arī „Latvju 
Enciklopēdija“. ALAs kādreizējā 
ilggadējā ģenerālsekretāre Anita 
Tērauda, kas kopā ar Irēnu Karuli 
sarakstījusi ALAs vēstures grā-
ma tu „ALA 1986 – 2000“, savu 
lēmumu atļaut grāmatu nodot 
brīvpieejā skaidro šādi: „Mana 
motīvācija ir apziņa, ka grāmata 

nekam nekalpo, ja tā guļ bib lio-
tēkā. Ja grāmata būs brīvi pieejama, 
tad varbūt tas palīdzēs šai in  for-
mācijai nonākt līdz plašākai sa -
biedrībai. Digitalizētā veidā grā-
mata ir pieejama vairāk cilvēkiem, 
nekā ja tā būtu pieejama tikai 
grāmatas formā.“

Interesenti un autortiesību tu -
rētāji, kas vēlas uzzināt, kādas grā -
matas un periodikas izdevumi ir 
iekļauti LNB digitālajā bibliotēkā, 
šo informāciju var iegūt, izman-
tojot LNB elektronisko kopkata-
logu. Digitalizēto grāmatu un 
pe  riodikas izdevumu sarakstu 
iespējams atrast arī ALAs mājas 
lapā www.alausa.org sadaļā: „Trim -
das vēsture: Kā to nodosim tā  lāk?“ 
Sarakstā norādīto publikāciju au -
toriem, to mantiniekiem un iz -
devējiem, kas ir gatavi nodrošināt 
šo izdevumu ievietošanu digitālās 
bibliotēkas brīvpieejā, ieteicams 
sazināties ar LNB Digitālās bib -
liotēkas projektu vadītāju Karīnu 
Banderi pa e-pastu: karina.ban-
dere@lnb.lv vai zvanīt pa tālruni: 
+371 67439943

Ilze Garoza

Imants Ziedonis
(1933.03.05. – 2013. 27. 02.)

***
Es izeju tai gaismā, 
kur tālāk nav kur iet.
Brīvs putns esmu gaisā,
man kapu nerociet.

Varbūt es nolaidīšos,
kādreiz varbūt, mazliet,
var būt, ka zilos viršos
vai ceriņos, kas zied.

Un tajā mirklī viela
pa dzejolim man dos.
Ak, nē, ir gaisma liela – 
Es nenolaidīšos.

Un tad jau dzejas nebūs,
būs tīra gaisma vien.
Es neesmu vairs dzejnieks.
Es biju vakardien.

(Vairāk lasiet 12. un 13. lpp.)
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 727 286 8543, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 139.00; 
6 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 48.00.

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

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

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

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

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543 e-pasts: rasma@laiks.us,

1292 S. Kimona Dr. Clearwater Fl. 33764
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 727-286-8543, 

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

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

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

INESE ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

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

E-pasts: rigaven@aol.com

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!

Pārdod māju Latvijā,
Saulkrastos,USD 99000

+371 29231774, 
fonons@latnet.lv

www.ss.lv/msg/lv/real-estate/
homes-summer-residences/
riga-region/saulkrastu-l-t/
zvejniekciems/agiib.html?

0.6615222588281509

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

(732) 549-0445, laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 48.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 80.00
                                                1 gadam.............ASV $ 139.00
Gada abonenti saņems bez maksas:
    1) sešus JAUNO LAIKS pielikumus;
    2) gada beigās – nākamā gada Laika mākslas kalendāru
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $230.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $240.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $25.00
Kanadā gadā...............ASV $30.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Atbildam lasītājai
Tikai pārdomām.... 

 9. februārī Laika slejās lasīju, 
ka Latgalē tiek uzņemta filma 
“Melānijas chronika” pēc rakst-
nieces Melānijas Vanagas auto-
biografijas “Veļupes krastā”.

Pārlasīju šo grāmatu, un tagad 
mani mulsina doma, kāpēc pēc 
neatkarības atgūšanas 1991. gadā 
nevienam nav ienācis prātā šo 
darbu tulkot angļu valodā un, tā 
sakot, laist pasaulē? Tā būtu vien-
reizēja izdevība parādīt komūnis-
tiskā režīma bezjēdzību. Sievietes 
ar maziem bērniem kā tautas 
ienaidnieki, ar varu izrautas no 
mājām un izkaisītas Sibirijas 
taigā, pametot tās likteņa varā.

Man gribas cerēt, ka kaut kad 
kādam atradīsies nauda finan-
cējumam un tulkojums angļu 
valodā ieraudzīs dienas gaismu. 

Ausma Biks
Longailendā

No redakcijas. Patiesi, režisors 
Viesturs Kairišs uzņems šo filmu, 
kuŗā galveno lomu gan spēlēs 
šveiciešu aktrise Sabīne Timoteo. 
Cerēsim, ka viņai izdosies iejus-
ties latviešu sievietes drāmatis-
kajā liktenī un to talantīgi atklāt 
kinoskatītājiem.

Par grāmatas „Veļupes krastā” 
tulkojumu. Latvijas Literātūras 
centra direktors Jānis Oga pa -
stāstīja, ka grāmata šobrīd tiek 
tulkota krievu valodā. To tulko 
Roalds Dobrovenskis. Ja vien 
atrastos financējums, to tulkotu 
un izdotu arī angļu valodā.

Ja kādam no jums, cienījamie 
lasītāji, ir kāds priekšlikums vai 
vēlēšanās financiāli atbalstīt šāda 

tulkojuma tapšanu, sazinieties, 
lūdzu, ar 

Jāni Ogu, Pērses ielā 14-8, Rīgā, 
LV-1010. Tālr. +371 67311021, 
epasts: janis@literature.lv

Solis uz priekšu,
divi atpakaļ

Pirms dažiem gadiem mēs lau-
kos “varonīgi cīnījāmies” ar ra  jo-
 niem un pagastiem, tos uzva rē-
jām, iznīdējām un radījām Lat-
vijā vairāk nekā 100 dažāda lie-
luma novadus. Kā nupat izteicās 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības (VARAM) ministrs Ed -
munds Sprūdžs, padarījām Lat-
vijas karti par lupatu deķi. Katrai 
no brīvprātīgi piespiedu kārtā 
apvienotajām novadu pašval dī-
bām dāsni “piespēlējām”, liekas, 
pa divdesmit vai divsimt tūk sto-
šiem latu (labi neatceros, cik) no 
valsts budžeta. Un tagad, kad nu 
šīs novadu pašvaldības ir kaut cik 
iestrādājušās, apzinājušas savas 
territorijas un savus iedzīvo tā jus, 
VARAM atkal nāk ar jaunas reor-
ganizācijas plāniem samazināt 
novadu skaitu līdz 30, un katram 
šoreiz piešķirt tikai pa 100 tūk-
stošiem latu, atkal no valsts bu -
džeta. Cik tad ilgi var rīkot reor-
ganizācijas pašu reorganizāciju 
dēļ! Katra no tām taču izmaina 
daudzu cilvēku likteņus, katra no 
tām ir saistīta ar ieguldīju miem, 
kas jaunajos apstākļos kļuvuši 
lieki un nevajadzīgi. Varbūt būtu 
laiks valdībai atklāti paziņot, ka 
visa novadu veidošanas kampaņa 
bija polītiska afēra, lai nodrošinātu 
dažu polītisko partiju priekšro cī-
bas vēlēšanās, atzīt tolaik pie  ļau tās 

kļūdas, atgriezties pie praksē pār -
baudītās rajonu (apriņķu) un pa -
gastu sistēmas, un reizi par rei zēm 
izbeigt dažādas avantūristiskas 
reorganizācijas poltītiski partij-
isku manipulāciju dēļ. 

Un vēl – jūrniekiem ir ticē jums, 
ka žurkas steidz pamest kuģi, 
kam draud nenovēršama bojāeja. 
Citādi es nevaru izskaidrot mi -
nistra un viena no Reformu par-
tijas dibinātājiem Edmunda Sprū -
dža lēmumu pamest savas parti-
jas valdi laikā, kad tā gatavojas 
pašvaldību vēlēšanām. Varbūt tas 
ir viņa pirmais solis uz “pār or-
ientēšanos”, lai, partijas kuģim 
grimstot, nepaliktu aiz borta bez 
glābšanās plostiņa.

 E. V. Upelnieks.

Par Ādažu baznīcu...
Kad un kuŗš pārdēvējis baz  nīcu 

par „Baltezera” baznīcu, – nezinu. 
Tā bija arī manas bēr nības baz -
nīca. Tēvs Jānis Alberts Ozoliņš 
jaunībā bija Ādažu pa  gasta ziņ -
nesis, vēlāk dziedāja Āda  žu korī un 
spēlēja amatieŗ teātrī. (Kur satika 
tikko Cesvai nes paidagoģijas klasi 
beigušo skolotāju Alvīni Kalniņu...)

Vectēvam lietošanā bija nodoti 
„Maz-Kraču” tīrumi pie pagast-
mājas, bet agrārreformas laikā 
piešķirta Ādažu muižas „diben-
kaktā” neliela jaunsaimniecība. 
„Dravnieku” purvainajā dien vid -
galā vēl bijušas neaizraktas Brī-
vības cīņu Juglas kaujām pa  re -
dzētās tranšejas, pilnas dzeloņ-
drātīm. Tāpēc dienvidgals tautā 
iedēvēts par „Drātsleju”, kas iz  -
runā pārtapis par „Drāksleju”. 
(Juglas kaujas tur nenotika, jo 
vācieši, ziemeļnieku un igauņu 
vajāti, pēc Cēsu kaujām atkāpās 
vairāk gar Pleskavas šoseju un 
Carnikavu.)

Visas ēkas, ko vecvecāki ar sa -
viem pieciem bērniem „Drav nie-
kos” bija uzcēluši, kopā ar iekopto 
augļu dārzu, birzīti un iebraucamā 
ceļa liepām melio rā cijas vīri 1976. 
gadā „apbe dīja” dziļā bedrē... 

Vectēvs – mūrnieks Miķelis 
Ozo liņš (1872-1952), sākotnēji 
Ozols, tad Ozols-Ozoliņš (!), kā 
diplomdarbu Ādažu kapos ne -
tā  lu no baznīcas 1920. vai 30. ga    dā 
(?) uzcēla kapliču, kas, skais ti iz  re -
montēta, stāv vēl šo   dien. Diemžēl 
tēva māsa mūr nie ka diplomu 
ielika vectēva zār kā. Būtu jā  mek lē 
apstiprinā jums kapličas celša nas 
gadam! Toties saglabājušās foto-
grafijas, kuŗās vectēvs ar zelli Pu -
riņu ga  tavojas pamatu likšanai.

Kādā dievkalpojumā Ādažu 
baznīcā (ap 1943. g.) mācītājs sa    -
aicināja bērnus pie koka sētiņas 
iežogotā altāŗa. Teikto neatce ros, 
bet svinīgais noskaņojums pava-
dījis mani trimdas ceļos.

Skaudrākas atmiņas pie Ādažu 
baznīcas ir par 1944. gada 3. ok -
tobri, bet šai reizei pietiek.

Baiba Alise Vītoliņa, 
dz. Ozoliņa
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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 krāsainajā Lieldienu numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 22. aprīlim 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?

Šī ir Sanfrancisko Teātŗa 
darbnīcas otrā izrāde. 2011. 
gada februārī izrādījām Leldes 
Stumbres „Plīvurītis ar punk-
tiņiem”. Kādu laiku bija miers, 
bet tad atkal sāka niezēt rokas 
un galvā mudžēt idejas.

Visgrūtāk ir atrast piemērotu 
lugu – lai pašiem būtu inte-
resanti un pa spēkam un lai 
skatītājus neatstātu vienaldzī-
gus. Apstājāmies pie gruzīnu 
autora Otara Bagaturias „Kara-
lis Līrs nabagmājā”. Šo lugu 
2009. gadā Valmieras teātrī 
iestudēja pats autors, un tā ar 
lieliem panākumiem tika iz  rā-
dīta Cēsu mākslas festivālā tā 
paša gada augustā.  

Nācās izmantot lugas saīsi-
nātu varianta. Drāmatiskā dar -
ba oriģinālā ir 25 darbojošās 
personas, no kuŗām 17 vīrieši 
un 8 sievietes. Kā mazā teātŗa 
sanfrancisko aktrise Brigita 
Siliņa izteicās: „uz skatuves ne -
maz nav vietas tik daudziem 
aktieŗiem – būs jāliek viņus 
vairākos stāvos”. Saīsinātajā va -
riantā ir 11 vīriešu un 5 sieviešu 
lomas.

Meklējot lomu tēlotājus, iz -
rādās, ka vīriešu pārstāvji lab-
prāt nāk skatīties izrādes, bet 
uzņemties aktieŗu pienākumus 
viņiem liedz darba slodze, ie -
dzimtā kautrība vai arī citi, 
vēsturei vēl neatklāti iemesli.

Protams, vienmēr var paļau-
ties uz vienu no Sanfrancisko 
Teātŗa darbnīcas dibinātājiem, 
uz  ilggadīgo sanfrancisko mazā 
teātŗa aktieri Andreju Gulbi, 
bet kur atrast vēl desmit vīrie-
šus,  kas būtu ar mieru „teijāteri 
spēlēt”? Epizodiskām lomām 
tēlotājus atradām diezgan ātri, 
apsolot Edgaram Kalnam, Fi  li-

Karalis Līrs nabagmājā
pam Andersonam un Krista-
pam Baltiņam, ka mēģināsim 
vienu reizi mēnesī vai arī teksts 
nebūs jāmācās, ja loma ir „balss 
pa telefonu”. Kad visi poten-
ciālie Sanfrancisko līča apkārt-
nes aktieŗi nebija pierunājami, 

Eglīša un A. Jansona mūzikā-
lajā izrādē „Homo Novus”, 
spēlējis Edītes Neimanes vadī-
tajā Vecpilsētas teātrī Rīgā, 
strādājis ar režisoriem Hariju 
Petrocki, Hermani Paukšu, fil-
mējies vairākās Latvijas, Krie-

Jau kļuvis par tradiciju, ka ik 
gadu, Latvijā ieradies, diriģents 
un komponists Andrejs Jansons 
kopā ar jauno mūziķu grupu 
dodas uz skolām un vada 
meistarklases mūzikā. Tā kā 

Andrejs Jansons māca
Latvijas bērniem mīlēt mūziku

Andrejs ir klasiskās mūzikas, it 
īpaši latviešu, vērtību cienītājs, 
viņš skolasbērniem māca ie -
mīlēt tieši to. Nodarbību gaitā 
bērni iepazīstas ar mūzikas 
instrumentiem, rauga ieklau-

sīties mūzikas skaņās, toņkār-
tās, harmonijās. Šogad Andrejs 
Jansons ar jaunajiem kollēgām 
bija Mālpilī, Jaunpiebalgā, Dun-
dagā, Aizputē un Ērgļos.

Pirmā rindā no kreisās: Sallija Filica, Ilze Pleiša, Andrejs Gulbis, Aivars Savelis. Otrā rindā: Gundega 
Ozola, Biruta Magone, Iveta Kalnozola. Trešā rindā: Armīns Staprāns

Attēlā – Andrejs Jansons sniedz meistarklasi Ērgļos

nācās ķerties pie „ārzemēm”: 
no Losandželosas tika „izrak-
stīts” Mārtiņš Zinbergs, kas sevi 
lieliski pierādīja XIII Vispārē-
jos Dziesmu svētkos Milvokos 
2012. gada jūlijā Tērauda lomā 
Andras Berkolda komēdijā 
„Hotel Paradiso”; no Parīzes – 
Gints Danne, kuŗš ne tikai 
atveidoja Briedi „Hotel Para-
diso”, bet arī ir piedalījies A. 

vijas u.c. valstu filmās un 
se riālos, tai skaitā jaunākajā 
A.Graubas filmā „Sapņu ko -
manda 1935”. Gan Mārtiņš, gan 
Gints ir vēlreiz apliecinājuši, ka 
īstam aktierim attālums nav 
šķērslis. Viņi ieradīsies Sanfran-
cisko 10. martā, un tad mēģi-
nājumi sāksies pa īstam. Vēl 
viens Sanfrancisko Teātŗa darb-
nīcas atradums ir Aivars Savelis, 

kuŗš atveido Giorgiju ar tādu 
dabiskumu, ka jābrīnās, kāpēc 
līdz šim Aivars tik maz ir bijis 
iesaistīts skatuves darbos. 

Astoņi aktieŗi atveidos vien-
padsmit lomas, tas nozīmē, ka 
Fils Andersons, Gints Danne, 

Andrejs Gulbis, Mārtiņš Zin-
bergs katrs iejutīsies divās lomās 
– tas noteikti izrādei piešķirs 
asumu. 

Sieviešu lomas atveidos Sallija 
Filica un Gundega Ozola, viņas 
abas stāvējušas pie Sanfran  -
cisko Teātŗa darbnīcas šūpuļa 
un spēlēja arī iepriekšējā iz -
rā  dē. Pirmo reizi uz skatuves 
redzēsim Ilzi Pleišu un Ivetu 

Kalnozolu. Galveno sieviešu 
lomu atveidos Biruta Magone, 
kuru skatītāji jau ir iepazinuši 
gan kā mazā teātŗa sanfran-
cisko aktrisi un dekorātori, gan 
pazīst kā mākslinieci un ilg  ga-
dīgu Apskata redaktori. Biruta 
ir lielākais ansambļa ieguvums, 
jo viņa var nospēlēt jebko, arī 
izteiksmīgu telefona stabu, ja 
būtu tāda vajadzība, bet Dodo 
loma šķiet it kā tieši viņai būtu 
rakstīta. Biruta ir mūsu Džūlija 
Lamberta (Somerseta Moema 
„Teātris”).

Uzveduma daļas vadītāja – 
Rūta Granda ir pieredzes ba -
gāta šajā jomā un ķeŗas vērsim 
pie ragiem gan suflējot, gan 
rūpējoties par butaforijām, ska-
ņām un gaismām. 

Esam lepni, ka šoreiz mums 
ir arī profesionāls plakāts, ko 
darinājusi Solvita Marriott. 

Pirmo reizi dekorācijas mums 
būvēs Armīns Staprāns. Viņš ir 
gan dekorātors, gan aktieris 
mazajā teātrī sanfrancisko. Ar -
mīns tiešām visus pārsteidza ar 
savu profesionālitāti, atbildības 
izjūtu, ātro un precīzo darbu un 
īpaši ar aizrautīgo pieeju mūsu 
izrādei. Kad Armīnam jautā -
jām par karaļa Līra krēslu, acis 
iemirdzējās, un viņš kautrīgi 
piemetināja: „Es pamēģināšu 
uztaisīt.”

Tieši tā prieka dzirkstele acīs 
mūs visus tur kopā. Darbs ir 
milzīgs, attālumi lieli, patērētais 
laiks nav saskaitāms, un izrāde 
ir tikai viena: 2013. gada 23. 
martā pulksten 4 pēcpusdienā 
Sanfrancisko Draudzes namā.

Māra Martinska,
režisore
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Daiļliterātūra, pētījumi, ap -
ceres, mākslas darbu attēli, 
atmiņu raksti, vēsture, ak  tuā-
litātes, grāmatu recenzijas – viss 
gaumīgā salikumā!

Pagājušā gada rudens numurā 
(JG270) kritiķis Kārlis Vērdiņš 
Baibas Bičoles īsos dzejoļus 
raksturo kā lauskas, no kuŗām, 
tās skatot vai rumā, atmirdz 
pasaules un per sonības veselu-
ma atziņa. Jaun iznākušajā pa -
vasaŗa numurā dzejniece sniedz 
22 tādas mir dzo šas „lauskas”:

...............................................
spriguļi spridzekļi sitieni
skarbi uzputo lausku lietus
vēlīgi dzēlīgs.
...............................................
Imants Auziņš dzejiski izsakās 

par modernajiem sakaru rīkiem:
................................................
Prātus pārlieku putro:
visas šīs kodu, datoru, mobilo,
pārnesamo tālruņu pogas.
................................................
Trīs īsstāsti: Laima Kalniņa 

par bērna spēles samaitāšanu, 
pieaugušajiem modernizējot is -
tabas iekārtu, Uģis Jansons par 
sacelšanos pret sīpoliem uzturā, 
kas novesta līdz galējībai, Ieva 
Dāboliņa par vecmātes drau-
dzeni Cīlīti, „mazu sieviņu ar 
milzum resnu dibenu”.

Lindas Treijas sakopotā māk-
slas nodaļā trīs mākslinieku 

Jaunā Gaita Nr. 272
darbi attēlos: Laimoņa Eglīša 
un Brenča Sila gleznas un 
Artūra Virtmaņa instalācija 
„Mākslas telpā” Rīgā. Mākslas 
vēsturniece Dace Lamberga ap -
raksta izstādi „Latviešu māksla 
trimdā”, kas tiks atklāta 9. maijā 
Rīgā. Māris Brancis Laimoņa 
Mieriņa dzīvesstāsta turpinā-
jumā attēlo meistaru kā iecie-
nītu un prasīgu paidagogu Lī  d-
sas Mākslas kolledžā Anglijā. 
Arī šī numura vāka attēls ir 
Lindas Treijas devums.

Mūzikoloģe Helēna Gintere 
iepazīstina ar Ēriku Ešenvaldu, 
vienu no vairākiem jauniem 
latviešu komponistiem, kuŗi 
apgrozās pasaules mūsdienu 
mū    zikas virsotnē. Ingmāras Ba -
lodes apcerē dzejniece Velga 
Krile (1945-1991) raksturota kā 
ekspresioniste, salīdzināma ar 
Ojāru Vācieti un Aleksandru 
Čaku. Līvija Baumane raksta 
par Elzas Ķezberes (1911-2011) 
dzejas priekšmetiskumu un 
mūzikalitāti. Pētījuma turpinā-
jumā par estētismu Friča Bār-
das dzejā Una Alksne pievēršas 
Orfeja mīta temai.

PSRS Konstitūcijas dienas 
agrā rītā 1963. gada  5. decembrī, 
tumsā, ledus lietū, divdesmit-
divgadīgais Bruno Javoišs uz -
kāpa 100 metru augstajā radio 
tornī Rīgā, nogrieza tur pie  stip-

rināto LPSR karogu un to at -
vietoja ar brīvās Latvijas ka  -
rogu. Javoišs pats atstāsta šo 
varoņdarbu un tā sekas.

Mākslas vēsturnieks, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidents 
Ojārs Spārītis apraksta Zvied-
rijas ķēniņa Gustava Augusta 
vizīti Rīgā 1621. gadā un tur vēl 
šodien atrodamos viņa piemi-
ņai veltītos mākslas darbus. 

Juris Šlesers, izlasījis Veras 
Kacenas romānu Kājāmgājējs 
kaŗā un „paklejojis pa inter-
netu” meklējot informāciju par 
autori, atradis daudz, par ko 
nopietni padomāt.

Dažos vārdos ziņas par cil-
dinājumiem, jaunizdevumiem, 
mūzikas/teātŗa/dejas uzvedu-
miem, mākslas izstādēm. Īpaša 
vērība pievērsta tradiciju vei -
cināšanai, izglītībai, diasporai, 
ērmīgām būšanām; sniegti iz -
meklēti rakstu vārda spēka 
paraugi; ieskats viņdienās un 
mūsdienās, Latvijas kaimiņ-
valstīs un tālāk ģeopolītiskajā 
telpā, statistikas datos.

Grāmatu recenzijas: 
Rasma Birzgale, Juris Sile nieks 

un Andra Silapētere par Viktora 
Hausmaņa „Veronika Janelsiņa 
rakstos un darbos”; Laimonis Purs 
par Vladimira Kaijaka „Koka kāja, 
Kapu māja”; Indra Ekmane par 
lietuviešu autora Lai mo nas Brie-

dis „Vil nius: City 
of Strangers”; 
Kat rīna Ku  du ma 
par diviem dzej-
krājumiem: An -
 nas Fomas „Jaunā 
Vāgnera klusē-
šana” un Ing  mā  -
ras Ba  lo des „al -
ba”; Ai  nas Sik-
snas „Pie  rak sti uz 
Intas grā matas 
malām” – par li -
teratūr zi nāt nie ci 
Intu Ez    er gaili; 
un Gun dars Ķe -
niņš Kings par 
AABS ce  turkšņ -
iz de vu ma „Jour-
nal of Bal tic Stu-
dies” 2012. gada 
rudens nu  muru.

Globālā kul-
tūrai veltītā vis-
latviešu rakstu 
krājuma Jaunā 
Gaita atsevišķu 
numuru par $10 
varat iegādāties, rakstot vai zva -
not Jurim Ža  ga  riņam – tālr.: 413-
732-3803, e-pasts: <juris.zagarins@ 
 gmail.com>. Divu gadu abone-
ments (astoņi numuri) maksā 
tikai $76, viena gada (četri nu   muri) 
− $39. Sū  tiet čeku „Jauna Gaita, 
Inc.” vārdā (vē  lams ASV dolāros, 
bet varam pieņemt arī jebkurā 

Sestdien, 2013. gada 23. feb-
ruārī, notika Rīgas Latviešu 
biedrības (RLB) biedru ikga-
dējā pilnsapulce, lai atskatītos 
uz pagājušā gadā paveikto un 
spriestu par biedrības nākotnes 
iecerēm. Pilnsapulce noritēja 
gaišā noskaņā un iezīmēja  RLB 
145. jubilejas gadu. 

Pagājušā gadā Rīgas Latviešu 
biedrība (RLB) kļuvusi par bied-
ru divās  starptautiskās organizā-
cijās – „Europa Nostra” un „In -
ter pret Europa”. „Europa Nostra” 
un „Interpret Europa” apvienojas 
organizācijas, kuŗām rūp kultū-
ras mantojuma saglabāšana Ei -
ropā un kultūras pieminekļu uz -
turēšanas, saglabāšanas un ap -
saimniekošanas jautājumi. 

Pagājušā gada biedrības finan-
ču rādītāji un budžeta izpilde 
rāda, ka 2012. gads bijis sekmīgs 
un, salīdzinot ar 2011. gadu, vē -
rojams ieņēmumu palielinājums 
un izdevumu samazinājums, kas 
liecina par pakāpenisku situāci-
jas stabilizāciju un pozitīvām 
tendencēm. Biedrības vadība 
tur pina stingru taupības režīmu 
un aktīvu darbu dažādu struk-
tūrfondu līdzekļu piesaistē. Pa -
gājušajā gadā, īstenojot ES atbal-
stītus un financētus projektus, 
kopā izdevies piesaistīt un apgūt 
96 tūkstošus 997 latus un 95 san-
timus. Kopsummā biedrības pa -
rādsaistības samazinājušās par 44 
tūkstošiem 484 latiem, kas ietveŗ 
2010., 2011. gada parādsaistības 
uzņēmumiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, nodokļu parādus, 
kā arī kredita maksājumus. 

2012. gads biedrībā ir bijis in -
tensīvs, kultūras notikumiem un 
sarīkojumiem bagāts. Pagājušā 
gadā Rīgas Latviešu biedrībā 

Rīgas Latviešu biedrības biedru pilnsapulcē 
ievēlēti 3 jauni Goda biedri un vērtēts paveiktais

rīkoti 342 sarīkojumi, kuŗus ap -
meklējuši 61 tūkstotis 399 cilvēki, 
no tiem pati biedrība rīkojusi 
113 sarīkojumus, kuŗus apmek-
lējuši 12 tūkstoši 743 cilvēki. RLB 
priekšsēdis uzsvēra, ka 2012. ga  da 
15. novembrī Rīgas Latviešu bied-
rības zālēs vienlaicīgi notika des-
mit dažāda spektra sarīkojumi. 

projektu īstenošanas: unikālā 
mākslas pieminekļa RLB nama 
fasādē – Jaņa Rozentāla 1909. ga -
dā veidoto fresku izgaismošanas 
ieceres un speciālās iekārtas izga-
tavošanas un uzstādīšanas pro-
jekta, lai cilvēki ar kustību trau-
cējumiem varētu nokļūt no 1. 
stāva vestibila līdz liftam. 

pilnsapulce ievēlē izcilus māk-
slas, kultūras un zinātnes darbi-
niekus vai personas, kam ir lieli 
nopelni Biedrības mērķu īsteno-
šanā. Biedrības Goda biedrus 
ievēlē uz mūžu. Par Goda biedru 
tiek ievēlēta persona, par kuŗu 
balsojuši ne mazāk kā 2/3 klāt-
esošo pilnsapulces dalībnieku. 

citā valūtā pēc pastāvošā valūtas 
kursa) Tijai Kārklei, 616 Wiggins 
Road, St. Paul, MN 55119, USA. 
Atseviš ķus rudens numura raks-
tus, kā arī arvien topošo, bet jau 
plašo Jaunās Gaitas rakstu krā-
juma e-arhīvu, var apskatīt JG 
mājas lapā: <www.zagarins.net/JG>.

Juris Žagariņš

nieks Andris Kolbergs un dzej-
nieks Imants Ziedonis. Pieci Goda 
biedri aizgājuši mūžībā – diri-
ģents Imants Kokars, diriģents 
Haralds Mednis, ārsts Kārlis 
Skal  ders, rakstnieks Andrejs Eg  -
lītis, tagad arī dzejnieks Imants 
Ziedonis. Interesanti, ka Haralds 
Mednis un Kārlis Skalders Rīgas 
Latviešu biedrībā darbojās jau 
pirms tās darbības pārtraukša nas 
1940. gadā un piedalījās biedrī-
bas atjaunošanā 1989. gadā. 

Šā gada pilnsapulcē par Rīgas 
Latviešu biedrības Goda bied-
riem tika ievēlēti: rakstnieks, 
publicists, Rīgas Latviešu bied-
rības domnieks, ilggadējs Lite-
rātūras komisijas vadītājs Ēriks 
Hānbergs, akadēmiķis, teātŗa 
vēsturnieks Rīgas Latviešu bied-
rības domnieks, Teātŗa komisi-
jas vadītājs Viktors Hausmanis 
un maestro Rai monds Pauls. 
Jaunievēlētie Goda biedri tiks 
aicināti uz svinīgu Goda biedru 
Godināšanas ceremoniju.

Tuvojoties biedrības 145 gadu 
jubilejai, Guntis Gailītis aicināja 
atcerēties, ka RLB ir dibināta 
lai  kā, kad par Latvijas valsti 
varēja tikai sapņot, – jau 50 
gadus pirms Latvijas valsts di -
bināšanas. RLB stiprinājusi 
Latvijas valsts tapšanu ar 
Dziesmu svētku rīkošanu, li  kusi 
pamatus Latvijas zinātnes un 
citu nozīmīgu kultūrvēstu ris  ku 
procesu attīstībā, tāpēc tā ir 
vērtīgākā un nozīmīgākā vieta 
Rīgā un Latvijā. 

Noslēgumā pilnsapulces 
dalībnieki vienojās kopīgā 
dziesmā, dziedot RLB himnu 
“Nevis slinkojot un pūstot!”

Zinta Gugane

Faktiski neviena kultūras iestāde 
Rīgā nevar lepoties ar šādu sarī-
kojumu intensitāti. 

2013. gadā turpināsies darbs 
pie jau pagājušajā gadā uzsāktu 

Pēdējais pilnsapulces kārtības 
punkts bija RLB Goda biedru 
vēlēšanas. RLB Statūti paredz, ka 
par RLB Goda biedriem, pēc 
Domes ierosinājuma, biedrības 

Kopš biedrības atjaunošanas 
1989. gadā RLB Goda biedri ir 
eksprezidenti Vaira Vīķe-Frei-
berga un Guntis Ulmanis, aka-
dēmiķis Jānis Stradiņš, rakst-

RLB Zelta zālē 20. februārī mūzikas draugi pulcējās uz Maestro Roberta Zuikas simtgadei 
veltīto koncertu „Paliek tikai tas, ko tu atdod citiem” un Arnolda Klotiņa grāmatas „No 
zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris kaŗā, gūstā, trimdā” atvēršanas 
svētkiem. Ar kuplu programmu koncertā piedalījās jauniešu koris „Balsis” Inta Teterovska 
vadībā, sieviešu koris „Ausma” Jāņa Zirņa vadībā, vīru koris „Gaudeamus” Ivara Cinkusa 
vadībā un J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris Romāna Vanaga vadībā. Runāja 
grāmatas autors Arnolds Klotiņš, sveicienus sirmajam Maestro sūtīja visi pilnajā Zelta 
zālē esošie klausītāji. Koncerta videoieraksts aizceļoja pie paša Roberta Zuikas Amerikā.
Attēlā: Dzied koris „Balsis” Inta Teterovska vadībā
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(Turpinājums sekos)

Zirdziņš Pegažs, ragavās Lauras tante un Rutas tante

Draugi – Miška, Koļka, Kaspars, Jurko un Mikola

Pūcesbērna brīnumainie piedzīvojumi Padomijā
Kaspars Pūce
(4 . turpinājums)

Tajā gadā mēģināju uz „tu” 
uzrunāt divas no daudzajām 
stichijām. Vispirms bija „nopiet-
na” iepazīšanās ar elektrību. 
Klīstot pa cepļa territoriju, ie  lū-
kojos kādā no sagatavotā māla 
noliktavām. Visu telpu piepildīja 
milzīga mitra māla kaudze, bet 
virs kaudzes, rokas stiepiena 
attālumā, karājās elektrības pat-
rona. Bez spuldzes. Es, uzrāpies 
uz čupas, ziņkārīgi vēroju pat-
ronu. Kā būtu, ja tur iebāztu 
pirkstu? Domāts – darīts. Pirk-
stiņš tukšajā lampas patronā 
iekšā gan. Nezināmi spēki satri-
cināja ķermeni, un es tenteriski 
noripoju no kaudzes lejā. Sēdēju 
un domāju, kas tas tāds tur bija? 
Tā lāgā nesapratu. Mēģināšu 
vēlreiz, tikai šoreiz centīšos tu -
rēties tik ilgi, cik vien varēšu. 
Iebāzu pirkstu vēlreiz patronā, 
atkal tas pats satricinājums, bet 
tik viegli nepadevos. Centos ne -
krist. Tad gar acīm satumsa. Pēc 
kāda laika atguvos māla kalna 
pakājē. Laikam biju zaudējis sa -
maņu. Visu pārējo dienas daļu 
staigāju kā apdullis, ar nelieliem 
līdzsvara traucējumiem. Pēc tam 
gan vairs neesmu centies cīk-
stēties ar elektrību. Es to neiz-
protu līdz pat šai dienai. Un ar to, 
ko neizproti, cīnīties nav vērts. 
Tik un tā būsi zaudētājs. Šo savu 
„eksperimentu” turēju dziļā no -
slēpumā ļoti ilgi. 

Dažreiz karstajās vasaras svēt-
dienās latviešu bariņš devās uz 
tuvējo upi atpūsties, papeldēties 
un smelt spēkus nākamai darba 
nedēļai. Šī upe saucās Toma, 
pieteka Zejai, kas savukārt iete-
cēja Amūrā. Pieaugušajiem pa 
vidu parasti maisījos arī es. Upe, 
pēc Latvijas mēroga, varēja būt 
tāda kā Gauja pie Valmieras. 
Baltu smilšu liedags, diezgan 
plašs, lai varētu celt arī smilšu 
pilis. Lielie sauļojās, pļāpāja, 
reizēm iebrida arī ūdenī, par 
mani nelikdamies ne zinis. Un 
tad es dabūju iepazīties ar Nep -
tūna apkampieniem. Iebridu upē 
drusku par dziļu, lejupejošais 
upes dibens pēkšņi pazuda no 
kāju apakšas, un es atrados ūdenī 
līdz uzacīm. Knapi, knapi ar 
pirkstgaliem sataustīju grunti un 
izmisīgi lēcu uz krasta pusi, bet 
neko vairāk, kā izbāzt degungalu 
virs upes līmeņa, nevarēju. Ātri 
ievilku nāsīs gaisu un atkārtoju 
manevru. Tas pats rezultāts. Tā 
tas turpinājās vairākas reizes. 
Jutu, ka straume mani lēnām 
skalo prom. Bet tā jau laikam ir, 
kam „lemts būt pakārtam, tas 
ne   slīkst” (citāts no J. Hašeka 
„Šveika”). Pēdējā brīdī, jau krietni 
sarijies ūdeni, atradu sevī spēkus 
pēdējam izrāvienam. Vēl viens 
atspēriens pret upes smilšaino 
dibenu, varbūt tur trāpījās kāds 
uzkalnītis, un mana galva jau 
atradās brīvā atmosfairā. Neptūns 
palika bešā. Trīcošām kājām iz -
bridu krastā, apsēdos baltajās 
smiltiņās, ilgi klepoju un baudīju 
dāsno sauli. Paskatījos uz pieau-
gušajiem. Tie, aizņemti ar savām 
problēmām, neko nebija pama-
nījuši...

Karstā vasara pie Amūras tur -
pinājās. Mēs, puikas, bieži nīku-
līgi vazājāmies pa sādžas vienīgo 
ielu, rīdami putekļus un gudro-

dami, kur lai dabū kaut ko 
ēdamu. Vismaz pāris reizes va -
sarā pēcpusdienās no tālienes 
mūsu dzīvesvietu sasniedza lēnas 
un smagas pūtēju orķestra ska ņas. 
Tās mūs elektrizēja un, papēžiem 
zibot, nelabi bļaujot: „Mironi 
ved! Mironi ved!” visa mūsu 
mazā varza joza uz apmēram 
kilometru attālo lielceļu. Tur 
vērojām, kā uz smagās mašīnas 

dāmām. It īpaši bieži viesi mai-
nījās kaimiņu mājā. Tur dzīvoja 
Koļka ar savu mammu. Koļkas 
vientuļā māmiņa tik ļoti slāpa 
pēc īstas mīlestības, ka viesi uz 
viņas nama sliekšņa mainījās vai 
ik pārsestdienu. Mani pārņēma 
skaudība, ka Koļkam atkal ir 
jauns tētis, un viņš, tas ir Koļka, 
staigā pa ciema ielu, lepni gre-
modams končas, mūs nemaz 

kravas kastes, kuŗai nolaisti borti, 
melni sarkanā drapējumā gulēja 
sarkans zārks bez vāka un tajā 
atradās nelaiķis, bieži vien jau 
drusku uzpūties lielajā karstumā. 
Aiz mašīnas sekoja bēŗu pro-
cesija. Tās gaŗums un blīvums 
bija atkarīgs no aizgājušās perso-
nas svarīguma. Sādžas puišeļi, to 
vidū arī es, putekļainos vēderus 
kasīdami, vēroja, kā pavadītāji 
kopā ar nelaiķi, ordeņspilven ti-
ņiem un automobili pazuda aiz 
lielceļa līkuma, kur atradās pil -
sētas kapsēta. Pēc tam mēs ko -
pējās pārrunās vērtējām aizgā-
jušās personas svarīgumu, kas 
viņš varēja būt un kādus darbus 
veica tautas labā.

No rītiem cauri sādžai gāja ga -
nāmpulks. Gani, plīkšķinādami 
trīs metrus gaŗas pātagas, vāca 
kopā mājlopus. Vēl samiegojušās 
saimnieces no kūtiņām dzina 
laukā izslauktās govis un kazas, 
tās pievienojās kopējam ganām-
pulkam, lai vakarpusē atgrieztos 
mājās ar pierietējušiem, smagiem 
tesmeņiem. Nereti pašā dienas 
karstumā cauri sādžai soļoja cits 
„ganāmpulks”. Smagi elpodami, 
slāja noguruši, noputējuši „zilo-
ņi”. Tie bija netālu stepē uz vasaru 
dislocētās armijas daļas zaldāti. 
Par „ziloņiem” mēs tos saucām 
tāpēc, ka ļoti bieži viņiem galvās 
bija gāzmaskas un garās masku 
šļaukas atgādināja ziloņu snuķus. 
Dzimtenes aizstāvji cepļa tuvumā 
atradās gandrīz visu vasaru, jo, 
šajā periodā, paplašinot ķieģeļu 
ražošanu, trūka darbaroku. Kā 
vienmēr, „karstajos caurumos” 
bāza iekšā armiju. Tas bija ekono-
miski izdevīgi, jo algu dzimtenes 
aizstāvjiem nevajadzēja maksāt. 
Tā nu viņi no kaujas un taktis-
kajām mācībām brīvajā laikā 
strādāja, lai stiprinātu Padomju 
celtniecības varenību. Protams, 
zaldātiņiem eksistēja personi-
skais jeb brīvais laiks. To zēni iz  -
mantoja lietderīgi, rēgulāri cie-
modamies pie sādžas brīvajām 

ne uzcienādams. Dažreiz kāda 
militārā cepurē tērpta galva pār-
liecās pāri arī mūsu sētas vār ti-
ņiem. Uz jautājumu, kas šeit dzī  vo, 
es parasti atbildēju: „Lau ras tan -
te, Rutas tante”, un, šķelmīgi 
smaidīdams, piebildu: „un mana 
mamma, vēl tīri jauna!”

Kā man gribējās, lai arī man 
būtu tētis! Tēvs man ir, to es 
zināju, tikai tā bija tukša skaņa, 
jo viņš atradās kaut kur ļoti tālu, 
Vorkutā. Pat iedomāties nevarēju, 
cik tas tālu. Tas taču bija netaisnīgi 
– Jurkam ir tēvs un pat divas 

dvīņu māsas, Miškam ar Mikolu 
arī, Koļkam vai katru sestdienu 
jauns tētis, vienīgi man nebija 
nekā! Tad nu mēģināju izrādīt 
iniciātīvu un pats sev atrast tēti. 
Atradu arī! Telšu pilsētiņā pie zal -
dātiem, kur bieži viesojos, sadrau-
  dzējos ar fantastisku tipu. Viņu 
sauca par Stepanu. Manās acīs 
toreiz tā bija ideāla kandidātūra 
tēva lomai. Liela auguma, blonds, 
muskuļains, jautrs, „zelta” (tas ir 
– baltmetalla) zobiem, uz krūtīm 
uztetovētu ērgli, uz abiem ple -

ciem skaistu sieviešu portreti, uz 
muguras arī kaut kas bija uz  zī-
mēts, tikai neatceros, kas. Stun -
dām varēju skatīties un apbrīnot 
šos dižos gleznojumus. Vārdu sa -
kot, Stepans bija notetovēts kā 
papuass. Un viņš piekrita būt par 
manu tēvu!!! Visu sarunājām, 
kur viņš gulēs, ko ēdīs, ko mēs 
kopā darīsim, kur iesim. Priecīgs 
skrēju uz mājām. „Mamm, mamm, 

es atradu tēti! Ste -
pans būs mums tē -
tis!” Mamma pie-
spieda manu balto 
izbalējušo galviņu 
sev pie krūtīm. „Ak, 
tu manu mazo muļ-
ķīti...” Viņas maigā, 
raupjā roka glāstīja 
manus spurainos 
ma  tus, un pār kal-
snajiem vaigiem ri -
tēja asaras. Kāpēc, 
to sapratu tikai pēc 
dau  dziem gadiem, 
bet toreiz... Jutos kā 
saldummīlis, kuŗam 
atņemta aizsūkāta 
karamele. Manī pa -
modās pretnis, un 
nolēmu, par spīti vi -
sam, savu nodomu 

reālizēt un ievest Stepanu mūsu 
šaurajā dzīvesvietā. Kaut kad va -
saras beigās tas man arī izdevās. 
Kādas sestdienas novakarē ierau-
dzīju Stepanu, kuŗam kājās no -
turēties traucēja pamatīgs „sān-
vējš”. Brašais kareivis bija tik 
pilns, ka mūsu sādžas iela viņam 
atgādināja šauru līkloču meža 
taciņu. Izmantodams viņa bez  pa -
līdzīgo stāvokli, virzīju savu nā -
kamo tēti uz mūsu mājeles pusi. 
Stepans man pretī nerunāja un 
klausīja kā tāds dresēts sunītis. 
Mājā tajā sestdienas vakarā, pēc 
darbiem pārguruši, visi jau gu -

kondīciju, viņa pamodināja savu 
māsu Rutas tanti, par abām manu 
potenciālo papucīti klusiņām iz -
stiepušas ārā un saudzīgi nogul-
dījušas sētmalē augošajā vībotņu 
cerā. Drīz pēc šī starpgadījuma 
ceplī izmitinātā kaŗaspēka no -
daļa, savākusi teltis, lauku virtuvi 
un pārējos loriņus, devās atpakaļ 
uz pamatdislokācijas vietu... Tā 
es toreiz paliku bez tēva.

Pienāca rudens. Mamma da -
būja paaugstinājumu. No fiziskā 
darba frontes tika pārcelta darbā 
uz kantori. Kaut ko rakstīja 
papīros. Es itin bieži aizstaigāju 
uz turieni, jaucos visiem pa 
kā jām un traucēju strādāt. Tad 
mani dzina laukā, sak, puika, ej 
ārā un netraucē! Tā notika arī 
toreiz, kaut kad novembŗa vidū. 
Sniegs vēl nebija uzsnidzis, vai-
rākas dienas pieturējās viegls kail-
sals. Netālu no kantoŗa atradās 
māla karjers. Lielās bedres, katra 
paprāva peldbaseina lielumā, 
ru dens lietavās pielijušas līdz 
augšai, pārvilkās ar spožu gludu 
ledus kārtu. Satikos ar otru pui -
šeli, kādus pāris gadus vecāku par 
mani, un devāmies slidināties. 
Žvīks, žvāks! Slīdam uz vienu 
pusi, uz otru ..... Tad pašā bedres 
vidū ledus pēkšņi lūza, un es ar 
visiem skaistajiem baltajiem filca 
zābaciņiem, kuŗi bija atsūtīti no 
Latvijas, un tie man bija pirmo 
reizi kājās, pazudu zem ūdens. 
Kaut kā izniru un, pieķēries pie 
ledus, sāku brēkt nelabā balsī. 
Mans draugs brīdi pastāvēja krastā 
un tad laidās lapās. Es, kū  ļājot 
baltajos zābaciņos ieautās kājas, 
izmisīgi turējos pie ledus un tur -
pināju bļaut. Paldies Dievam, 
garām gāja viens no ukraiņiem, 
kuram kaut ko vajadzēja kantorī, 
noorientējās situācijā, sadabūja 
kādu dēļa galu un, piestumjot to 
man klāt, izvilka mani no ūdens. 
Arī šoreiz izspruku no Neptūna 
nagiem. Tāds slapjš tiku ienests 
kantorī, izģērbts un nosēdināts 
uz silta mūrīša. Mamma aizņēmās 
naudu, aizskrēja uz veikalu un 
atnesa lielu zaļu vīna pudeli: 
”Dzeŗ!”

Dzēru garšīgo saldo vīnu tik, 
cik varēju.Tad ķermeni pārņēma 
tīkams siltums...., vēl jutu, ka tiku 
satuntuļots segā un saudzīgas 
rokas mani nesa uz mājām. Tur 
nogulēju bez pamošanās kādas 
36 stundas. Pamodos pilnīgi ve -
sels. Nebiju pat saaukstējies. Šī 
atgadījuma rezultātā manu pār-
vietošanās brīvību atkal ierobe-
žoja. Kamēr mamma bija darbā, 
uz visu dienu tiku ieslēgts istabā. 
Par to daudz nebēdāju. Izveidoju 
viena aktiera teātri, tas ir, runājos 
pats ar sevi dažādās balsīs, kad 
apnika, rotaļājos ar kaķi, klausījos 
pa radio dziesmas par padomju 
un ķīniešu tautu nesatricināmo 
draudzību, meklēju radiorepro-
duktorā, kur atrodas tie mazie cil -
vēciņi, kas dzied un runā. Ne  ko 
vairāk kā vadiņus un vēl šādus 
tādus dzelzīšus neredzēju. Kad 
šausmīgi sagribējās ēst, klusiņām 
ielīdu pieliekamajā kambarī un 
„mazdrusciņ” pagrauzu pienu. 
Protams, jājautā: „vai tad pienu 
var grauzt?” Amūras ziemā var. 

lēja, tāpēc „līgavaini” mūsu dzīvo-
 jamajā kambarī ievedu bez starp-
gadījumiem. Nelaime tikai tā, ka 
Stepans, ienākot telpā, aizķērās 
aiz ķeblīša, uzkrita uz galda un 
momentā aizmiga. Tā viņš tur 
gulēja – galva uz galda, pārējais 
ķermenis uz ceļiem, kā Dievu 
lūdzot. Es klusiņām ielīdu savā 
guļvietā un arī aizmigu. Vēlāk, kā 
uzzināju, Lauras tante, iedama 
naktsvidū ārā, aizķērusies aiz 
Ste  pana zābaka un nokritusi. 
Konstatējusi vēlā ciemiņa fizisko 
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Kas ir ne -
pie ciešams, 
lai kaut uz 
brīdi radoša 
doma, talanta 
dzirksts tevi 
iesildītu? Lai 
māk slinieks, 
līdz šim nezi-
nāms un ne   pa-

zīstams, kļūtu pat tavu drau gu? 
Iespējams, ka tas notiek tad, kad 
mākslas darbs mūs uzrunā tieši, 
intimi un patiesi. Nevis ar zināmu 
patiesību, jēdzienu kli šeju palī-
dzību, bet ar tieši man, tev ad -
resētu vēstījumu. Tad no cilvēku 
murskuļa izdalīsies viens. Viens 
vienīgs cilvēks – māksli nieks.

Mākslinieks nenoliedzami ir 
diriģents Māris Sirmais, kas jau 
vairāk nekā 20 gadus veidojis un 
stiprinājis mūsu lielākā profe sio-
nālā koŗa Latvija slavu dzimtenē 
un pasaulē. Šī koŗa vienība šogad 
svin 70 gadu darbošanās vēsturi.

Koŗa Latvija vēsture savā ziņā 
atspoguļo visu Latvijas koŗu pēc-
kaŗa vēsturi. No nelielas, vi  du  vē-
jas koŗa grupas līdz gandrīz 70 
cilvēku lielai kopai, no marša 
dziesmām līdz orātorijām un rek -
viēmiem. No ordeņotiem vī  riem 
un sievām līdz brīdim, kad likās – 
koris tūdaļ nomirs dabiskā nāvē.

Savu diriģentu apčubināts, ap -
mīļots, aprūpēts – arī nostrādi-
nāts līdz trim slapjiem krekliem, 
valsts koris Latvija izturējis visus 
laika un mākslas pārbaudījumus 
un ir pasaulē labi zināms un 
cienījams. Pat tālajā Japānā.

No harmonijas līdz lūgšanai

Dzeja un polītika
Jānis Peters, Minchauzens un kamikadze, Neatkarības gadu dzeja 2005 -2012,

apgāds „Jumava”, 2012. g., 240 lpp.

Arī šo rindu autoram nācies 
sadarboties ar šo kopu, jo, patei-
coties viņam, 50 gadu gaŗumā 
tika iestudēti vairāki lieli darbi. 
Taču runa nav par to. Runa ir par 
koŗa pēdējo koncertu 24. novem-
brī Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā. Zalē brīvu vietu nevarēja 
atrast, klausītāju noskaņojums – 
kā pirms jāņuguns iedegšanas. 
Visi gaidījām brīnumu. Mākslas 
brīnumu. Un tas nāca ar pirmo 
darbu – Džona Adamsa (John 
Adams,1947) pag. gs. 80. gadu 
sākumā sacerēto trīsdaļu skaņ-
darbu Harmonium. Darbā ne -
valda neprāta metafiziskie mā -
koņi, pieslēgšanās reālitātei un 
atslēgšanās no tās, kā to gadu 
viena otra amerikāņu kompo-
nista mūzikā varēja saklausīt. 
Drīzāk pārsteidzošā harmonija, 
dvēseles līdzsvars, ko noteica 16. gs. 
angļu dzejnieka Džona Donnes 
(John Donne, 1572-1631) un 19. gs. 
dzejnieces Emilijas Dikinsones 
(Emily Dickinson, 1830-1886) 
skumjo gaismēnu piepildītā 
dzeja: „Es nevaru neapstāties 
nā ves priekšā, jo viņa mani maigi 
aptur...” (Donne – Because I could 
not stop for death.) Trīs nāves 
elēģijas dzejā un optimistisks, 
minimālismā ietērpts dzīves ri -
tējums veido šī darba pretrunu 
dinamiku. Nāve/dzīves ritums – 
divi mūsu eksistences pamatli-
kumi. Komponists – pēc pārlie-
cības minimālmūzikas piekritējs, 
bet pēc dvēseles aicinājuma – 
nokavējies 19. gadsimta roman-
tisma tradiciju kopējs, sava Har-

monium’a trīs daļās patiešām 
vēlas, lai pasaule no tiesas mai-
nītos, lai nākotnes bērnus gaidītu 
daudzmaz dvēselisku izjūtu pil-
dīta dzīve.Skaņdarbs un līdz ar 
to Džona Adamsa vārds Rīgā 
izskanēja pirmo reizi. Koris Māŗa 
Sirmā vadībā bija ļoti rūpīgi 
piestrādājis pie šī darba. (Ko gan 
īstenībā viņš nebūtu īsti pelnījis.) 
Autors, ja būtu klāt, droši vien 
aiz pārsteiguma noelstos: kas to 
būtu domājis, ka no maniem 
klišeju ķieģelīšiem latviešu koris 
izveidos tik vērienīgu celtni!

Taču Adamss var mierīgi 
braukt savā Short Ride in a fast 
Machine, jo kā sprādziens mie-
rīgo dvēseļu pasaulē izskanēja 
neliels fragments no Gustava 
Mālera VIII simfonijas. Šī simfo-
nija man neliek mieru jau vai -
rākus desmitus gadu. Nekādi 
nespēju izskaidrot to neiedo mā-
jamo izjūtu bagātību, mūzikālās 
domas gandrīz fanātiski loģisko 
virzību. Manā mazajā pasaulē 
nemaz nav nepieciešama tik kos-
miski liela un emocionāli pie -
sātināta mūzika. Tā saka daudzi.

Taču koris un solistes Liene 
Kinča un Kristīne Gailīte pilnā 
mērā varēja apmierināt mūzikas 
gardēžus ar Mālera pasaulei tu  vi-
 nātu priekšnesumu. Tikai vai va -
jadzēja šīs divas stundas gaŗās 
orātorijas – simfonijas piecu mi  -
nūšu izgriezumu? Simfonija „1000” 
jau skanējusi Rīgā vai  rakkārt.

Līdzīgi arī ar pārējiem kon-
certprogrammas lieldarbiem – 
Karla Orfa (Carl Orff) Carmina 

Burana divas daļas In Taberna 
(krodziņā), Hektora Berlioza 
his  tēriski pretenciozā „Fausta 
pazudināšanas” skata (vai nepie-
tika ar Mālera Faustu iepriekšējā 
simfonijā?) un Johannesa Brāmsa 
Vācu Rekviēma finālu „Lūgšana”. 
Un vēl klāt populāritātes ap -
dullinātais ķīnietis Taņ Duņ ar 
savu 2000 – Today – tūkstošgades 
simfonijas daļām. Stila ziņā sa -
caurumotā, postmodernā ķēmīgā 
kollāžu čupa neiederējās visai 
akadēmiski veidotajā program-
mas kontekstā.

Taču, nenoliedzot koŗa māk-
slinieciskās iespējas un panāku-
mus, nedaudz pārsteidza jubile-
jas koncertu finālā latviešu mū -
zikas trūkums. Vai diriģenta ie -
skatā mūsu mūzika nespēj mē -
roties spēkiem ar ķīnieša vai 
amerikāņa mūzikālajām intar-
sijām? Ļoti žēl, ka neskanēja ne -
viens no agrāko gadu latviešu 
koŗu lieldarbiem. Vai mūsu mū -
zikas pasaule runā tikai par zaķ-
kāpostiem, raspodiņiem un zir-
nekļu tīmeklīšiem? Latviešu koŗa 
mūzikas temu loks nav šaurāks kā 
programmā izvēlēto darbu temats. 
Ar līdzīgu pretenziju gribu sākt 
sarunu par 28. no  vembŗa kon-
certu Rīgas Domā ar nosauku-
mu „Mātes Terēzes lūgšana”, ko 
bija sagatavojis Lat vijas Radio 
koris un orķestris Sinfonietta 
Rīga Sigvarda Kļavas vadībā.

Kādēļ Māte Terēze? Kādēļ ne 
vecās Ozolmammas vai gaišās 
kaimiņu vecmātes lūgšanas? Pro-
tams, mūsu māmuļas nav Nobela 

prēmiju ne sapņos re  dzējušas, bet 
ir piedzīvojušas divtik daudz bē  du 
un ciešanu. Žēl, ka ārpus Latvijas 
notiekošais joprojām pārāk kutina 
mūsu iz  tēli. Bet varbūt tas ir ru -
tīnas lāsts? Tīmekļa un citu plaš-
saziņas līdzekļu novēlotie pastāsti 
šķiet daudz svarīgāki par pašu 
mājās izdzīvotajiem mūžiem.

Bet varbūt nevajaga kritizēt? Ir 
latviešiem ticējums, ka Kates 
dienā nevajaga mēslus kraut. Var 
saspert zibens.

Priecēja, ka šoreiz Rīgas Doms 
bija tik pilns, ka pat nebija kur 
piesēst. Klausītāji gribēja sagai  dīt 
mūzikālas lūgšanas.

Tādu arī sniedza Richards 
Dubra Silence, Love and Light. 
Manuprāt, labākais koncerta pro -
grammā. Andreja Seļicka „Litā-
nijā mātei Terēzei” pravoslavās 
tradicijas apvienotas ar instinktu 
sprādzieniem, liekot korim iz -
mocīt atšķaidītas skaņu masas. 
Piedevām pārmēru gaŗi. Autors, 
kas vairāk dzied savā pareizticīgo 
korī, šoreiz bija pārrēķinājies. 
Iespaids bija pelēks. Pārrēķinājies 
bija arī diriģents, par visu varu 
mēģinādams no pelēcīgas zinā-
mas masas izspiest zeltu. Un ne 
pirmo reizi vien...

Kādēļ Pēteris Vasks bija savu 
jaundarbu sacerējis angļu valodā 
(Lord, open our eyes!) un kārtējo 
reizi mēģinājis uzspodrināt savu 
iepriekšējo gadu desmitu stilis-
tiku, paliek paša autora ziņā.

Koncertu publika uzņēma silti 
un sirsnīgi.

Pauls Dambis

Kādā literārā sarīkojumā Kul-
dīgas Kultūras namā doktorande 
no Rīgas reiz runāja par dzeju. 
Viešņa no mētropoles lūkoja pro -
vinciāļiem iestāstīt, ka dzejas te -
matika nepazīstot robežu. Neesot 
vienmēr obligāti jādzejo par 
dzimteni, ziediem vai mīlestību. 
Drīkstot taču dzejot kaut vai par 
zirni un pupām. Vismaz man, 
sē  žot vienā no zāles pēdējām rin -
dām un vecumdienās arī drusku 
kurlam kļūstot, šķita, ka referen te 
nosauc zirni un pupas. Vēlāk kāds 
man kautri pačukstēja, ka ne jau 
garšīgi pākšaugi esot tikuši mi  nēti: 
esot runāts par cilvēka miesas 
daļām, turklāt pirmajai esot bijis 
izvēlēts vismazāk pieklājīgais no 
tās iespējamiem apzīmēju miem.

Būtu Kuldīgas auditorijā klāt 
bijis Jānis Peters, viņš referentes 
domai, ka var dzejot par it visu, 
būtu no sirds pievienojies. Sava 
jaunākā dzejoļu krājuma Min-
chauzens un kamikadze 37. lap -
pusē Peters deklarē:

Es rakstīšu, kā mana roka raksta,
nedz man ir kanons kāds, nedz 

modes ateljē.
No sava dzejnieka mūža sākta 

gala pag. gs. 60. gados viņš gluži 
tik vaļīgu nostāju nebūtu varējis 
ieņemt: bija citi laiki, citi apstākļi, 
valdošo ideoloģiju gluži ignorēt 
nevarēja. Tagad, izvēloties krā-
jumu saukt par neatkarības gadu 
dzeju, Peters liekas savas dzim-
tenes polītiskajai neatkarībai lī  dz -
tekus uzsveŗam arī savu garīgo 
neatkarību. Viņam vairs nav jā -

slēpj pantos zemteksti, kā dzejis-
kās darbošanās pirmajos gadu 
desmitos, bet varbūt tieši kā oku-
pācijas gadu mantojums viņam 
vēl arvien nāk līdzi domas sa -
mudžinājums, kas pacietīgāku 
lasītāju var intriģēt, bet steidzī-
gāku – kaitināt. Labvēlīgs lasītājs 

kas parīzei tik lieti der
par eifeli reiz nokrustījis
un aizmirsis bij gulivers
achmatova un modiljāni
kūst svečturī skaists noslēpums
skūpsts vīna glāzē uzaust sarkans
klauns aizlokās kā liktens skumjš
Ko te varam saprast un ko ne?
Ar milzu svečturi, protams, 

domāts Eifeļa tornis, kas ar savu 
augstumu izceļas starp Parīzes 
zemākiem namiem jeb rūķiem. 
Gulivers būs tas liliputu zemē 
nonākušais Džonatana Svifta va -
ronis, kas starp mazajiem cilvē-
ciņiem izskatījās pēc milzeņa. Bet 
Eifeļa tornis taču tika nosaukts tā 
konstruktora inženieŗa vārdā. Vai 
par Guliveru, milzi starp rūķiem, 
dzejnieks iztēlojies pašu Eifeli? Bet 
kādā ziņa Eifeļa tornis jebkad būtu 
ticis aizmirsts? Tas gan izgāja no 
tā veidotāja apziņas, veidotājam 
mirstot, bet tūristu tūkstoši torni 
taču apbrīno vēl ik dienu!

Par krievu dzejnieci Annu 
Achmatovu un italiešu māksli-
nieku Amadeo Modiljāni varam 
painformēties plašajos Petera 
„komentāros un pārdomās” grā-
matas beigu daļā. Dabūjam zināt, 
ka abi reiz 1910. gadā pa Parīzi 
pastaigājušies un fotografējušies, 
bet, ka italieti pārdzīvojusī Ach -
matova, cik lasāms starp rindām, 
savas atmiņas par Modiljāni stipri 
vien uzfrizējusi, ļaujot tām kļūt 
par „literāro leģendu”, ko tad ta -
gad paturpina – jā, vēlāk arī ap -
šauba – Peters. Bet kādā nozīmē 
skūpsts ir sarkans? Vai te darīšana 

ar tradicionālo mīlestības krāsu, 
jeb vai 1910. gadā abiem saticējies 
bijusi simpatizējoša attieksme 
pret sarkano ideoloģiju? Un kas 
tas tāds par klaunu, kas „aizlokās 
kā liktens skumjš”? Jau pa lielu 
gabalu sadzirdu dzejas mīļotājus 
saucam, ka mērena neskaidrība ir 
kvalitātīvai dzejai būtiska: dzeja 
nedrīkstot visu izlikt kā uz delnas, 
bet tai lasītājā esot jārada vēlme 
meklēties, pētīt tālāk, visu rūpīgi 
pārdomāt, pamēģināt in  terpre-
tēšanu ne vien šā, bet arī tā...

Krājums ir par plašu un daudz-
pusīgu, lai pienācīgi aplūkotu tā 
tematiskās ievirzes, bet, vairāk vai 
mazāk pazīstot Laika un Brī vās 
Latvijas lasītājus, atļaušos minēt, 
kas viņiem tajā varētu patikt un 
kas nepatikt. – 

Droši vien patiks krājuma 
pēdējā daļa no 153. lappuses uz 
priekšu. Te ir skaists mīlestības 
apliecinājums Rīgai un dzejoļi 
vieglāk uztveŗami nekā daudz-
viet citur. Varētu gan nepatikt 
ru  nas par „kārli mazo” (174., 
231.-232.). Aizkustinās dzejolis 
par deportācijām „1949”. (58.-59.)

Droši vien nepatiks biezi uz -
trieptie dzejnieka Jāņa Sudrab-
kalna slavinājumi. Nepatiks do -
ma, ka Maskavas Sarkano lau-
kumu būtu precīzāk saukt par 
Krāšņo laukumu. Nepatiks di -
ferencēšana starp boļševismu 
un komūnismu, par pēdējo iz -
sakoties krietni vien saudzīgāk 
un populārizējot do  mu, ka 
„komūnisms kā ideja ir bijis un 

būs mūžīgi”. (204.)
Savu plašo apceri par Jāņa 

Petera dzeju grāmatā Latviešu 
literātūras vēsture (1999.) Gun   -
tis Berelis beidz ar vārdiem: 
„Pēc Tautas skaitīšanas Peters 
pār kva  lificējās par polītiķi un 
Lat vijas vēstnieku Krievijā un 
dzeju vairs nav publicējis.”

Minchauzens un kamikadze 
tagad, četrpadsmit gadus vēlāk, 
atņem nupat citētā Bereļa tei-
kuma beigām aktuālitāti. Tomēr 
Petera kā polītiķa iedaba sevišķi 
spilgti manifestējas viņa 2012. 
ga  dā uzrakstītajos „autora ko  -
men tāros un pārdomās”. (189.-
234.) 

Un tomēr: cik labi tik daudz 
polītikas iederas vienos vākos 
ar dzeju? Polītika ir pārejoša, 
dzeja mūžīga. Polītika prasa 
enerģiskus piegājienus, dzeja – 
meditātīvu no  skaņu. Polītika 
nes tās praktikantiem un tās 
skartajiem uzvaras un zaudē-
jumus, galējā konsek vencē tā 
var nest ciešanas un pat nāvi, 
kurmet dzeja var sajūsmināt, 
gaŗlaikot un darīt vēl visu ko 
neiznīcinošu pa vidu. Teiksit, 
ka pat mūsu dzejas klasiķiem – 
Rai nim, Skalbem polītika ne -
bija sveša un ka interesēties par 
polītiku ir ikviena pilsoņa pie-
nākums? Pa  lasiet tad gan Peteru 
paši un spriediet, kādā ziņā viņš 
no nule minētajiem priekšgā-
jējiem at  šķiŗas!

Eduards Silkalns

Pauls Dambis

priecāsies par „teātrālo rotaļī gu-
mu”, ko daļai Petera dzejas pie -
dēvē viņa apcerētājs Latviešu 
rakst niecībā biografijās. Cits sa -
vukārt domās, ka dzejnieks viņu 
tīši un nevajadzīgi apgrūtina. 

Lai nebūtu jāpaliek pie vispā-
rinājumiem, apstāsimies pie dze -
joļa „literāra leģenda – parīze 
1910” pirmajiem diviem pan-
tiem 103. lappusē: 

to milzu svečturi starp rūķiem
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Staunton, 
March 1 – 
Five new sta-
tistics about 
Russia this 
past week – 
one about 
Muslims in 
the army, a 
second about 

the state of its roads, a third 
about the number of illegal mi -
grants in the country, a fourth 
about Russian attitudes toward 
religious instruction in the 
schools, and a fifth about public 
trust in television news – say far 
more that a first glance might 
suggest.

First, Boris Lukichev, the head 
of the Russian Armed Forces 
Administration for Work with 
Believing Soldiers, said that “up 
to 20 percent” of those in uni-
form are Muslims and that in 
some units and districts, their 
share is much higher. As a result, 
the military is working hard to 
provide them with mullahs and 
opportunities to attend prayers 
at mosques on Fridays.
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A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Five New Statistics about Russia That Say 
More Than a Glance Might Suggest

Luichev’s figures, which he said 
were based on a recent poll, are 
much higher than Russian offi-
cials typically acknowledge, but 
even more significant is his state-
ment that if a soldier professes 
Islam, then “the task of a military 
religious person is to help him 
remain a Muslim in [the Russian] 
army and on the basis of this 
religion fulfill his military obli-
gation.”

Unlike some populist politici-
ans in Russia, who seek support 
by staking out an anti-Islamic 
position, Russian commanders 
appear to have calculated that 
they are going to be relying so 
heavily on Muslim draftees in 
the future that they cannot afford 
to do so whatever their personal 
inclinations may be.

Second, Konstantin Romo-
danovsy, the head of Russia’s 
Federal Migration Service, said 
that there are some 10 million 
immigrant workers in the Rus -
sian Federation at the present 
time and that 3.3 million of them 
are there illegally, largely because 
they have overstayed the time for 
which they were admitted .

Most of these are from the 

countries of Central Asia, he 
continued. Not only are these 
numbers much higher than he 
and other Russian officials have 
admitted in the past, but they are 
testimony to the inability of the 
state to enforce its immigration 
laws and to the opposition from 
businesses to their doing so.

In that, the Russian Federation 
is not terribly different from 
many other countries. But given 
Russian expectations about the 
state and claims by the Kremlin 
about its commitment to enfor-
cing the law, this situation is 
certain to disturb many Russians 
and heighten demands for an 
even tougher approach to immi-
grants to Russian cities.

Third, the World Economic 
Forum announced that the Rus-
sian Federation ranks 136th out 
of 144 countries surveyed in 
terms of the quality of its high-
ways. Russian roads compared 
most closely to those of Mozam-
bique, Guinea, and Mongolia, 
and were notably better only 
than those in Romania, Haiti 
and Moldova. 

That ranking will not surprise 
anyone who has used Russia’s 

roads, but it represents one of the 
most important choke points in 
that country’s economic and po -
litical development. Not only 
does this lack of infrastructure 
limit economic growth, but it 
limits Moscow’s options in its 
relations with its far-flung regions 
and republics.

Indeed, the political conse-
quences may be the more impor-
tant because bad roads mean 
that Moscow and the regions are 
more isolated from one another 
than they would be if the high-
ways were better and that the 
center has fewer levers on the 
regions and the regions have 
more options for avoiding cen-
tral diktat than would otherwise 
be the case.

Fourth, the Levada Center 
reported today and “Izvestiya” 
highlighted its finding that “only 
22 percent” of Russians support 
the introduction of religious 
instruction in the country’s 
schools, a figure that undercuts 
the ideological plans of both the 
Kremlin and the Moscow 
Patriarchate.

Opposition to religious instruc-
tion comes not only from non-

Orthodox groups such as the 
Muslims, but also from those 
who identify with Orthodoxy 
but fear that such courses take 
too much time away from basic 
instruction, undercut the secular 
nature of the state, and divide 
rather than unite pupils who are 
Russia’s future.

And fifth, the Public Opinion 
Foundation reported that while 
Russians overwhelmingly rely on 
state-controlled television for 
their news, they are increasingly 
skeptical about what those chan-
nels tell them, a situation that 
calls in question the Putin re -
gime’s decision to rely on control 
of television as opposed to other 
media outlets.

Its poll found that about 90 
percent of Russians turn to tele-
vision for their news, far more 
than to Internet sites, radio or 
the print media, but that the 
public’s trust in television has 
fallen from 52 percent to 45 per-
cent over the last year as has the 
percentage of Russians who be -
lieve television provides objecti  ve 
news, 41 percent now as opposed 
to 47 percent a year ago.

Bijām ļoti pārsteigti un sa -
šutuši par šā Kārļa Streipa rak-
sta negātīvo toni un atklātu 
naidu pret Romas katoļu baz-
nīcu. Tur nebija nekādas dis-
kusijas vai vēstures notikumu 
objektīvas izvērtēšanas. Viņš 
sāk ar pāvesta vārdu – Jozefs 
Racingers, kas jau pašā sākumā 
it kā neko labu nesolot, turklāt 
vēl vācietis. Kārļa Streipa pir-
mais iespaids, kad viņš savā 
laikā vērojis televīzijā tikko iz -
raudzīto pāvestu bez per soniska 
kontakta, bijis: „Lūk, ļauns cil-
vēks!” Viņš pat nodie vojas, lai 
šo teicienu vēl vairāk pastip-
rinātu. Raksts turpinās tādā 
pašā garā. Pāvests esot sastāvējis 
Hitler Jugend organi zācijā, ne -
minot, ka pēc 1939. gada ar val-
dības rīkojumu vi  siem skolnie-
kiem bija tur jā  sastāv, skola 
vienkārši ieveda viņus organi-
zācijas sarakstos. Teikt, ka šā 
cilvēka darbs, pirms viņš kļuva 
pāvests, nebija tālu no šīs or -
ganizācijas ideoloģijas, ir tīrais 
absurds un ļauna no  zākāšana. 
Benedikts XVI nekad neko nav 
sludinājis tuvu na   cistu ideolo-
ģijai – ne pirms, ne pēc viņa iz -
raudzīšanas par pā  vestu. Viņš 
iestājās seminārā, darbojās kā 
priesteris, vēlāk bīskaps un 
kardināls. Kā tāds viņš darbojās 
Katoļu baznīcas organizācijā 
Svētā kongre gā  cija doktrīnai 
un ticībai, kas vēsturē pazīstama 
kā Romas inkvizīcija. Šīs or   ga-
nizācijas uzdevums ir sekot 
katoļu dok trīnu un vērtību ie -
viešanai dzīvē un sargāt tās no 
Baznīcai ne  labvēlīgām pārmai-
ņām. Vidus laikos šīs organi-

Komenti pie Kārļa Streipa raksta „Pāvestam aizejot”
zācijas darbība bija saistīta ar 
pārmērībām, cilvēku nežēlīgu 
sodīšanu. Tā  das pārmērības to -
reiz notika un nebija saistītas 
vienīgi ar Katoļu baznīcu. Daudz 
no tā, kas notika pasaules vēs-
turē vi  duslaikos, bija barbarisks, 
ko nevar attaisnot. Tajā pašā laikā, 
izvērtējot notikumus tālā pa -
gāt nē, uz tiem jāskatās tā laika 
acīm, ņemot vērā tā laika zi -
nāšanas un normas. Izdomātās 
raganas toreiz dedzināja visur. 
Tie bija citi laiki, bet, protams, 
attaisnot to nevar.

tiesības saukt pie kārtības savus 
locekļus, arī mūķenes, ja viņas 
neseko Baznīcas mācībai. Ka -
toļu baznīca vienmēr bija un 
būs pret abortiem, kas ir jau  nas, 
neaizsargātas dzīvībiņas iznī-
cināšana. Cilvēku attieksme vis-
 pār lēnām, bet noteikti vēršas 
pret abortiem.

Katoļiem, kas iet pie kom mū-
nijas svētdienas dievkalpojumos, 
nav arī obligāti jābauda vīns, ne -
būt ne visas draudzes to piedāvā.

Katoļu priesteru seksuālie 
pārkāpumi izsauca pelnītu 
sašutumu pasaulē. No tā cieta 
arī Benedikts XVI, bet viņš 
mēģināja to apturēt, ievedot tā 
saucamo nulles variantu at  tie-
cībā uz šiem likumu pār kā-
pējiem. Ja kāds bīskaps atklāj, 
ka jelkāds no viņa diecēzes 
priesteŗiem izdarījis šo seksuālo 
pārkāpumu, tad šis priesteris 
tūlīt jānodod valsts civilām 
iestādēm izmeklēšanai un 
eventuālai sodīšanai. Pagātnē 
bīskapi dažādu iemeslu dēļ ne 
katrreiz to darīja.

Katoļu baznīca nekad nav 
apgalvojusi, ka pāvests ir ne -
kļūdīgs visās lietās. Pāvests ir 
nekļūdīgs tikai ticības lietās.

Kas attiecās uz Vatikāna 
administrācijas darbiniekiem, 
tad tie ir kā visi cilvēki ar sa -
viem trūkumiem un kļūdām.

Kārlis Streips saka, ka Dievs ir 
kaut kas viens, bet cilvēka radītā 
baznīca ir pavisam kas cits. Tas 
ir nodrāzts apgalvojums jau no 
Marksa un Engelsa laikiem.

Zigfrids Zadvinskis
Amerikas Latviešu katoļu 
apvienības valdes loceklis

Lasīju Streipa kunga rakstu 
“Pāvestam aizejot”, kas publi-
cēts avīzes Laiks š.g. 23. feb -
ruāra – 1. marta numurā. Ne -
zinu, kāds nolūks šim naida 
pilnam rakstam. Nezinu arī, 
kādi panākumi iecerēti. Ar 
diezgan lielu pārliecību gan 
gribu teikt – ja es būtu šo rakstu 
rakstījis, tad tas nebūtu ticis 
tālāk par redakcijas papīra 
atkritumu kurvi.

Streipa kungs raksta, ka svēti 
tic Jēzus vēstij par grēcinieku 
“iekļaušanu”, bet turpat ar otru 
mutes pusi vitriolā valodā mē -
ģina apskaidrot pāvesta Bene -
dikta XVI un Romas katoļu 
baznīcas “noraidīšanu”. Streipa 

Kārlis Streips: naids un 
ticība Jēzum?

kungs aizmirst Jēzus mācību 
par mīlestību, aizmirst, ka Jē -
zus ir mīlestība. Bailes domāt, 
kāda būtu mūsu eksistence 
šodien, ja Streipa kungs būtu 
bijis to ļaužu barā, kas gribēja ar 
akmeņiem nomētāt sievieti par 
laulības pārkāpšanu. Liekas, 
viņš būtu tas, kas būtu metis 
pirmo akmeni. Neesmu re  dzē  jis 
Streipa kunga acis. Ceru, ka tās 
ir laipnas un smaidīgas un 
nekādā veidā nav ļaunas. 

Pēc manām domām, autora 
rakstā sludinātā paštaisnība nav 
ne patīkama, ne vēlama, ne 
vajadzīga.

Oļģerts Svilāns

... Dievs ir kaut kas 
viens, bet cilvēka radītā 
baznīca ir pavisam kas 
cits.

Jā, kritizēt islāmu ir riskanti. 
Ar Izraēlu Benedikts XVI uz -
turēja labas attiecības. Par to 
viņam publiski pateicās galve-
nais Izraēlas rabīns Yona Metz-
ger, atzīmējot, ka attiecības 
starp Izraēlu un Vatikānu nekad 
nav bijušas labākas. Rabīns arī 
teica, ka Benedikts XVI daudz 
darījis labu attiecību izveido-
šanai starp ticībām pasaulē, 
starp jūdaismu, kristiānismu un 
islāmu. Pāvestu cildināja arī 
Pasaules Ebrēju kongresa prezi-
dents Ronald S. Lauder un An -
glijas galvenais rabīns Jonathan 
Sacks. Katoļu slimnīcām ir jā -
seko savas Baznīcas ticībai un 
principiem. Amerikas konsti-
tūcija dod saviem pilsoņiem 
tādas tiesības. Valdībai nav 
tiesību uzspiest katoļu slim-
nīcām kaut ko tādu, kas ir pret 
viņu ticību. Katoļu baznīcai ir 
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Gribu informēt par šo grāmatu 
galvenokārt tos, kam grāmatu 
plauktā ir jau tās priekšgājēja – 
„Mēs nebraucām uz Zviedriju, 
lai kļūtu par zviedriem”. Tanī bija 
lasāmi desmit zviedros nonākušo  
latviešu dzīvesstāsti. Jaunā, pērn 
izdotā, aptveŗ 13 personu dzīves 
fragmentus gan tālajos Rietumos 
un Austrumos, gan arī Latvijā. 
Laivās atbraucējiem būs intere -
santi palasīt, ko par sevi pastāsta 
pārcēlāji Pēteris Jansons ar sievu 
Ingu un Ēriks Tomsons. Par veco 
rotkalēju Juri Kļaviņu no ASV šo 
to zina kā ELJA, tā 3x3 nomet-
ņotāji, taču šeit uzzināms viņa 
paša stāstījums.

Ir vairākas intervijas ar Latvijas 
lauku ļaudīm, kas atceras kol-
chozu dibināšanu un dzīvošanu 
tanīs, kā arī dažādu amatpratēju 
iespēju darbos iet. Ir stāsti par de -
portācijām un atgriešanos dzim-
tenē. J. Salmiņš atceras, ka gribējis 
braukt atpakaļ uz Sibiriju, jo nav 
varējis tikt līdzi pārējiem skolā. 
Taču ģimene palikusi, un ar laiku 
viņš kļuvis par rajona būvdarbu 
vadītāju, pieredzot kolchozu uz -
plaukumu. Veronika Vaivode no 
Vārkavas pagasta saka: „Mans 
mūžs nav velti nodzīvots. (..) Es 
esmu krievu laikos nostrādājusi 
par priekšnieci ciema padomē vi   su 
mūžu.” Tik pozitīvas nostājas dzī -
vesstāstos parasti parādās mazāk. 
Mutvārdu vēstures (MV) pētnieki 
atzīst, ka cilvēkiem ir tendence 
izrunāt „tos grūtos laikus”, bet, 
kad viss sāk ritēt normāli un ir 
pat kādi panākumi, – tos uzskatīt 
par nenozīmīgu stāstīšanai.

Viena no vecākajām MV pēt-
niecēm Māra Zirnīte savā rakstā 
aplūko, kas vēl būtu darāms, lai 
padziļinātu interviju interpre tē-
šanu. Tam 2011. gadā bija noor-
ganizēts izbraukums Gotlandē 
kopā ar biedrību Gotland-Bal  ti -
cum Tur Almedālenes bibliotēkā 
Visbijā, Fores salā, Slītē, satikās 
jaunatbraucēji no Latvijas ar 

Dzīvesstāsts un pašapziņa
Mutvārdu vēsture Latvijā

Dr.philol. Gardas-Rozenbergas zinātniskajā redakcijā, FSI. Rīga. 2012.
zvied  riem Gotlandē, kā arī ar tur 
dzīvojošiem latviešiem. Divās 
dienās intervēja sešus zviedrus, 
kas dzīvojuši netālu no vietām, 
kur toreiz piestājušas laivas no 

lekciju, ko glabā viņa vedekla, bija 
lielu emociju pārpilna. To visu 
sakopojot, M. Zirnīte pieņem, ka 
līdz ar faktu pārbaudi arī šāda 
vēsturisku vietu apskate, vietējās 

līdz 1945. gada maijam. Citēju: 
”(..) augustā, kad piestāj 407 lai-
vas, oktobrī iebrauc 1619, no  vem-
brī 704, turpinās decembrī 119 
laivas.” Diemžēl laivu vietā jābūt 
personas, jo 108. lappusē minēts 
par laiku no 1944. līdz 1946. ga -
dam, kad iebraukuši 3407 latvieši.

Tāpat kā iepriekšējā grāmatā, 
arī šinī apmēram puse veltīta teo -
rētiskām problēmām, ko skaidro 
septiņi MV pētnieki. Jaunā nian se, 
ko šie zinātnieki vēlējušies izcelt, 
ir formulēta grāmatas virsrakstā 
„Dzīvesstāsts un pašapziņa”. Tur-
 pat vai visos rakstos tiek diskutēts 
par šo jautājumu un, analizējot 
savāktās intervijas, tās pamatotas 
ar prominentu zinātnieku atzi ņām. 
Jautājums: „Vai un Kā Vēsture iz -
gaismo atsevišķa cilvēka redzē-
jumu pašam par sevi (savu paš-
apziņu), tālāk veidojot savu pie -
derību pie sabiedrības, nācijas 
resp. valsts – savu nacionālo paš-
apziņu. Minēšu divus piemērus.

Pētniece D. Beitnere – La Galla 
analizē intervijas no diviem Lat-
vijas ikgadējiem notikumiem – 
16. marta gājiena pie Brīvības 
pieminekļa un 9. maija svinībām 
Rīgā, kur pirmajā krasi parādās 
mūsu iedzīvotāju sašķeltais vēs-
tures skatījums. Otrajā, pretēji, pa -
rādās liela vienotība. Tas ir vēl 
padomijas laikos, sākot ar pro -
testa akcijām pret STABURAGA 
applūdināšanu 1961.-1966. gadā, 
vēlāk, 80. gados, pret metro būv-
niecību Rīgā un visvairāk protesta 
vēstuļu plūdi pret Daugavpils 
hidroelektrostacijas (DHES) celt-
niecību 1986. gadā. DHES aktī-
vists Dainis Īvāns savā grāmatā 
„Gadījuma kaŗakalps” konstatējis, 
ka 1986. gada vienā mēnesī sa -
ņemts 700 vēstuļu, kuŗas parak-
stījuši vairāk nekā 30 000 Latvijas 
iedzīvotāju, kas nebija tikai lat-
vieši vien. Toreizējā laikā tā bija 
neiedomājami varena nacionālās 
pašapziņas atklāsme. – Jautājumu 
paliek daudz: vai var labi justies 

otras puses. Šie zviedri gan bija 
tikai no tās paaudzes, kas bēgļu 
laivas redzējuši bērnībā vai jau -
nībā. Viņu atmiņas savijušās ar 
vecāku cilvēku nostāstiem, kam ir 
kultūrvēsturiska nozīme. Toties 
iepazīšanās ar fotografa Dāvida 
Holmerta baltiešu bēgļu foto kol -

sabiedrības un tās kultūras tiešā 
saskare kopā ar vizuālo vēsturi fo -
toattēlos rada lielāku drošību 
izprast intervijas patiesumu.

Neliels misēklis gan radies M. 
Zirnītes raksta 109. lappusē, mi -
not bēgļu skaitu, kuŗi ieradušies 
Gotlandē no 1944. gada augusta 

diametrāli sašķeltā sabiedrībā? 
Vai intensīvāk jāmeklē iespēja 
izdiskutēt šo pretrunīgo vēsturi? 

Līdz ar šiem smagajiem jau tā-
jumiem MV pētniekiem vēl jā  -
skaidrojas ar kollēgām: tradi cio-
nālie vēstures pētnieki pārmet, 
ka MV AVOTI nav stabili. Da -
žādu personu stāstījumi esot sub -
jektīvi, spontāni, balstoties uz at -
miņu, kam savukārt ir sarežģīta 
specifika, – tā ir nepilnīga, se  lek-
tīva etc. Mag. hist. M. Krūmiņa 
aizstāvoties rakstā aizrāda, ka 
vēsturnieki pēc savu „avotu kri-
tikas” labi zina, ka viņu ”stabilie 
avoti” arī var būt nepilnīgi, mal-
dinoši. Dažviet tie ir pārnesumi 
no nekontrolētas preses, ko nevar 
„pārprasīt”, kā tas iespējams MV 
pētniekam. Turklāt pēdējā laikā 
vērojams, ka vēsturnieki par sa -
viem avotiem izmanto arī mut-
vārdu liecības, dienasgrāmatas, 
vēstules, un pat atsauces uz li -
terāriem darbiem. Visus vēstures 
avotus tāpat interpretē subjek tī-
vais cilvēks, kaut viņš ir apguvis 
vēstures zinātnieka izglītību. MV 
pētnieki bieži ir ar plašāku ska -
tījumu, jo līdztekus vēstures stu -
dijām pievērsušies arī citām dis-
ciplīnām: socioloģijai, etnoloģijai 
vai vēl kam citam, šādi gūstot 
iedvesmu un idejas jaunajām 
metodēm sadarbībā ar saviem 
avotiem.

Vēsture kā akadēmiska zināt -
ne (modernā nozīmē) vispār ir 
jauna zinātne. Mūsu vārds tai 
„vēsture” ir tikai A. Kronberga 
radīts. Citi tās nosaukumu aiz -
ņēmušies no grieķu historia (iz -
zināšana), bet vācieši to sauc par 
Geschichte (stāsts). Mūsu vēsture 
aptveŗ vēstis un vēstī par tām, 
kas ir bijušas, kas ir un (arī) kas 
būs. Mutvārdu vēsture ir pašā 
jaunības plaukumā: LAI AUG 
PRĀTĀ UN AUGUMĀ, piesaistot 
jaunus pētniekus, kam būs spēks 
un spars stāvēt par savu lietu!

 V. Lasmane

Sietlas latviešu ev. lut. draudzes 
dievnamā 2013. gada 24. februārī 
mācītājas amatā ordinēja diakoni 
Giju Galiņu. Kuplā skaitā apmek-
lēto dievkalpojumu vadīja archi-
bīskaps Elmārs E. Rozītis, pieda-
loties Rietumu apgabala prā ves-
tam Kārlim Žolam un Sietlas 
draudzes mācītājai Dairai Cilnei. 
Jaunordinētā mācītāja iestādīja 
un pasniedza Svēto vakarēdienu. 
Jūlijs Pružinskis, iesvētāmais jau-
nietis, lasīja Svētos rakstus; drau-
dzes ērģelniece Maija Riekstiņa 
mūzikāli saistīja notiekošo.

Pirmsordinācijas sprediķī ar  chi -
bīskaps Rozītis atzīmēja, ka šai 
svētdienai baznīcas gadā ir no -
saukums Reminiscere (Piemini) – 
teicot „tam pieder nākotne, kas 
stiprs savā piemiņā”. Pagātnes no -
zīmi izcēla tas, ka Gijai Galiņai 
tika uzlikts mācītāja Alberta Ga -
liņa amata krusts. Alberts Galiņš 
bija Sietlas draudzes pirmais mā -
cītājs – un krustu ģimenes vārdā 
pasniedza viņa dēls Pēteris Ga  -
liņš.

Vašingtonas pavalstī jauna mācītāja

Pēc ordinācijas draudze dzie-
dāja jaunajai mācītājai mīļo ko -
rāli Kad Dievs zied tavā dvēselē 
un noslēgumā – Alberta Galiņa 
Katru dienu, ko Tu devis.

Latviešu ev. lut. baznīcas Ame-

rikā priekšnieces prāvestes Lau-
mas Zušēvicas sirsnīgi uzrak-
stītajam apsveikumam sekoja 
silti vārdi no Takomas, Sietlas, 
Dienvidkalifornijas un Ziemeļ-
kalifornijas draudzēm. Giju su -

mināja viņas korporācija Dzintra 
un vairāki personiski apsveicēji. 
Maijas Atvaras vadībā draudzes 
dāmu komitejas sarīkotais svi-
nību mielasts noritēja īpašā un 
jaukā tuvības gaisotnē.

Pirmā rindā no kreisās: Marga Galiņa, māc. Gija Galiņa, māc. Daira Cilne, draudzes priekšnieks 
Andrejs Zāmelis; otrā rindāno kreisās LELBĀL laicīgais viceprezidents Dr. Juris Cilnis, arch. Elmārs 
Rozītis, prāv. Kārlis Žols, Jūlijs Pružinskis

Mācītāja Gija Galiņa absolvē-
jusi Latvijas Universitātes Teo-
loģijas fakultāti un turpinājusi 
studijas Sietlas Universitātē, ie -
gūstot maģistra gradu. Diakones 
amatā ordinēta pirms 18 gadiem 
un kalpojusi Takomas latviešu 
ev. lut. draudzē, izpalīdzot arī 
Sietlai. 2012. gada 1. decembrī 
Sanfrancisko Pārbaudes komisija 
izskatīja Gijas Galiņas izglītību, 
gaitas baznīcā, tāpat personīgās 
un profesionālās kvalifikācijas un 
vienbalsīgi ieteica viņu ordinēt 
mācītājas amatā. To apstiprināja 
LELBĀL prezidijs.

Dienu pirms ordinācijas archi-
bīskaps Rozītis apciemoja Sietlas 
latviešu draudzes skolu, kur tikās 
ar skolēniem un audzinātājiem. 
Archibīskaps aicināja bērnus pa -
līdzēt salikt kopā viņa zizli, ko 
viņi darīja ar lielu interesi un 
sajūsmu. Archibīskapam par go  du 
bērni nodziedāja divas no savām 
mīļākajām baznīcas dziesmām.

M. B.
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(Turpinājums 10. lpp.)

Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš

svinīgā ceremonijā Melngalvju 
namā pasniedza akreditācijas vē s- 
  tu les jaunajam Latvijas Republi-
kas ārkārtējam un pilnvarotajam 
vēstniekam Izraēlā Andrim Vil-
cā nam (attēlā).

AndrisVilcāns darba gaitas Ār -
lietu ministrijā uzsācis 1991. gadā 
un sākotnēji strādājis Ārlietu mi -
nistrijas Polītiskajā departa men-
tā,veicis NVS valstu nodaļas va  -
dī tāja pienākumus, kā arī bijis 
Ārlietu ministrijas ģenerālinspek-
tors. Karjēras laikā A. Vilcāns ir 
bi   jis Latvijas Republikas ārkārtē-
jais un pilnvarotais vēstnieks Uz  -
be  kistānā, Ukrainā un Gruzijā, kā 
arī veicis nerezidējošā ārkārtējā  
un pilnvarotā vēstnieka pienā ku-
mus Ēģiptē, Kirgīzijā, Moldovā, 
Rumānijā un Azerbaidžānā. Ie -
priekš Latvijas ārkārtējā un piln-
varotā vēstnieka Izraēlā pienā ku-
mus veica vēstnieks Mārtiņš Perts.

***
Kamerons pauž atbalstu 
Latvijas dalībai OECD

Rīgā notika Ziemeļvalstu, Bal ti-
jas valstu un Lielbritanijas amat-
personu un ekspertu diskusija jeb 
Ziemeļu nākotnes forums. 

Lielbritanijas premjērministrs 
Deivids Kamerons savā uzrunā 
at       balstīja Latvijas pievienošanos 
Ekonomiskās sadarbības un attīs-
tības organizācijai (OECD), kā arī 
izteicās par ciešāku sadarbību        
va  ls tu abpusējā tirdzniecībā. 

Atbildot uz jautājumu, vai Ka -
merons saredz atšķirības starp 
Latvijas un Lielbritanijas pozici-
jām ES, kad viena valsts runā par 
izstāšanos, bet otra tieši par cie šā-
ku pievienošanos, Kamerons at -
bildēja, ka ES valstis visas nevar  
vērtēt vienādi, “Eiropai jākļūst  
elastīgākai un jāsaprot, ka katra 
valsts rīkojas atšķirīgi. Tā, piemē-
ram, tā ir tieši Latvijas izvēle pie -
vienoties vai nepievienoties eiro-
zonai.”

Šis bija jau trešais šāda veida fo -
rums. Pirmo reizi tas notika 2011. 
gada janvārī Londonā, otru reizi - 
2012.gada februārī Stok hol mā.

OECD ir 1961. gadā dibināta 

starpvaldību organizācija, kuŗā  
ap     vienojušās 34 attīstītākās pa -
saules valstis, tostarp  21 ES dalīb-
valsts. Organizācija palīdz valstīm 
apzināt iespējamās ekonomiskās 
un sociālās problēmas sektoru 
griezumā un  noteikt problēmu 
ri    sināšanas stratēģijas. Organi zā-
cijas galvenais mērķis ir veicināt 
demokratijas un tirgus ekonomi-
kas principu ievērošanu un iz   pla-
tīšanu, sekmējot valstu ilgt  spē jīgu 
tautsaimniecisko attīstību.

***
Latvija oficiāli lūdz 

pievienošanos eirozonai
Valdība 4. marta ārkārtas sēdē 

atbalstīja projektu vēstulei, kas ie -
sniedzama Eiropas Komisijai un 
Eiropas Centrālajai bankai par ār -
puskārtas konverģences ziņojuma 
pieprasīšanu, kas nepieciešams,  
lai Latvija tiktu uzaicināta pievie-
noties eirozonai. Ziņojumā tiks 
izvērtēta Latvijas ekonomikas rā -
dītāju atbilstība noteiktajiem Mās t - 
richtas kritērijiem. Savukārt gala 
lēmumu par Latvijas gatavību pie-
vienoties eirozonai vēlāk pieņems 
Eiropas Padome.

Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-
vičs (RP) valdības kollēgas brīdi-
nāja, ka šis ir tikai technisks lē -
mums, jo priekšā vēl ir būtisks po -
lītiskais lēmums,  un tas nozīmē, ka 
būs jāstrādā ar Eiropas vals tīm, lai 
tās Latvijas pievienošanos atbals tī-
tu polītiski. Ārlietu minist ram pie-
vienojās arī Ministru pre zidents 
Valdis Dombrovskis (Vie notība), 
paskaidrojot, ka Māstrich  tas kritē-
riju izpildes ziņā mēs gan izska tā-
mies pārliecinoši, tomēr  tas ir tikai 
pirmais solis. Nākama jos mēnešos 
viena no būtiskāka jām Latvijas 
prio ritātēm gan iekš polītikā, gan 
ārpolītikā būs pa nākt, lai arī polī-
tiskā ziņā mums nerastos problē-
mas pievienoties eirozonai.

Latvijas pieteikuma vēstuli pa  -
rakstīja Ministru prezidents, fi -
nanču ministrs Andris Vilks (Vie-
notība) un Latvijas Bankas prezi-
dents Ilmārs Rimšēvičs. 5. martā 
pieteikuma vēstule tika nogādāta 
Briselē.

***
Dombrovskis rosina 

visā ES ieviest vienotas 
eID kartes un e-parakstu

Rīgā  Ziemeļu nākotnes foruma 
diskusijā Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis (Vienotība) no -
rādīja, ka ir pienācis laiks visā Ei -
ropas Savienībā ieviest vienotas 
elektroniskās identifikācijas (eID) 

kartes un vienotu elektronisko 
parakstu. “Mums ir daudz dažādu 
pārrobežu kontaktu. Ja  izveido-
sim vienu elektronisko identi fi kā-
cijas karšu un vienu elektroniskā 
paraksta sistēmu, mēs nodro ši nā-
sim ciešāku sadarbību starp val- 
s tīm,” teica Dombrovskis un uz -
svēra, ka tas būtu vērtīgāk nekā 
izveidot 27 dažādas sistēmas, kas 
izraisa savietojamības problēmas.

***
Aprīlī varētu notikt 

Dombrovska un Medvedeva 
tikšanās

Ministru prezidents Valdis 
Domb rovskis (Vienotība) 5. un 6. 
aprīlī Sanktpēterburgā piedalīsies 
ikgadējā Baltijas jūras reģiona val-
dību vadītāju galotņu apspriedē 
(samitā). Konferences darba kār-
tībā viens no galvenajiem notiku-
miem būs debates par Helsinku 
komisijas 2007. gadā pieņemtā 
jūras vides aizsardzības rīcības 
plā na reālizāciju un nacionāla -
jiem plāniem šajā jomā.

Sanktpēterburgas apspriedē, ie -
spējams, varētu notikt Dom- 
brovs ka divpusējā tikšanās ar Krie-
vijas premjērministru Dmitriju 
Medvedevu. Dombrovskis ir sa -
ņē mis Medvedeva ielūgumu pie -
dalīties samitā. Sanktpēterburgā 
tas notiek tāpēc, ka  Krievija šogad 
ir prezidējošā valsts Baltijas jūras 
reģiona valstu padomē. Latvija no 
savas puses ir izteikusi vēlmi pa -
nākt abu valstu premjēru divpu-
sējo tikšanos.

***
Par SAB direktoru virzīs bijušo 

ģenerālprokuroru Maizīti 
Nacionālās drošības padome  

no  lēmusi Satversmes aizsardzī -
bas biroja (SAB) direktora ama-
tam virzīt Valsts prezidenta pa -
domnieku nacionālās drošības 
jau tājumos, bijušo ģenerāl pro ku-
roru Jāni Maizīti.  Par SAB direk-
tora apstiprināšanu būs jālemj 
Saeimai.

Pašreizējais SAB direktors Jānis 
Kažociņš biroju vada kopš 2003. 
gada 2. maija. Augstajā amatā viņš 
tika apstiprināts divus termiņus 
pēc kārtas. Šā gada 2. maijā Kažo-
ciņam beigsies pilnvaru termiņš, 
bet trešo reizi viņš uz šo amatu 
nolēmis nekandidēt.

***
Satiksmes ministra amatā 
apstiprināts Anrijs Matīss 

Satiksmes ministrs Aivis Ronis 
pirms mēneša paziņoja, ka vi -
ņam dažos jautājumos ir izvei do-
jušās viedokļa atšķirības gan ar 
valdības koaliciju, gan opoziciju, 
un, lai noņemtu spriedzi koalicijā, 
viņš pieņēmis lēmumu aiziet no 
darba valdībā. Ronis turpināja 
darbu līdz 1. martam.

Saeima ārkārtas sēdē satiksmes 
ministra amatā apstiprināja līdz-
šinējo Satiksmes ministrijas valsts 
sekretāru Anriju Matīsu (attēlā). 
Par Matīsu nobalsoja 73 deputāti, 
pret – 12, nebalsoja trīs tautas kalpi.

Par Matīsu balsoja arī Reformu 
partijas frakcijas deputāti, lai gan 
iepriekš bija izteikuši iebildu -    
mus pret paredzēto Matīsa ievē lē-
šanas kārtību  – ar opozicijas de -
putātu atbalstu. Līdz ar Nacionā -
lās apvienības frakcijas iebildu-
miem koalicijas balsu Matīsa ap -
stiprināšanai nepietiktu.

***
Rīgas domei 

publiski jāatvainojas 
Daugavas Vanagiem par lēmu-

mu aizliegt rīkot gājienu 16. martā.
Biedrība Daugavas Vanagi Lat -

vijā un biedrība Daugavas Vanagi 
Latvijā, Limbažu nodaļa ar pie-
teikumiem tiesā vērsās 2011. un 
2012. gadā, lūdzot atcelt Rīgas do -
mes lēmumus, ar kuŗiem aizliegts 
rīkot gājienus 16. martā.

Saskaņā ar tiesas lēmumu Rīgas 
domei tomēr būs publiski jāatvai-
nojas biedrībai Daugavas Vanagi 
Latvijā par prettiesisko lēmumu 
aizliegt rīkot gājienu 16. martā, 
Leģionāru piemiņas dienā. Tā lē -
mis Augstākās tiesas Senāts. Rī -
gas domei uzlikts par pienākumu 
pub  licēt atvainošanos laikrakstos 
Diena, NRA, Latvijas Avīze, Tele-
graf, Čas, Vesti segodņa par pret-
tiesisko Rīgas pilsētas izpilddi-
rektora 2011. gada 8.marta lēmu-
mu. Ar otru AT Senāta rīcības sē  -
des lēmumu stājas spēkā Admi-
nistrātīvās rajona tiesas Valmie - 
ras tiesu nama 2012. gada 12 . de -
cemb ŗa spriedums, ar kuŗu Rīgas 
domei uzlikts par pienākumu 
publiski atvainoties biedrībai 
Daugavas Vanagi Latvijā, Limbažu 
nodaļa par prettiesisko Rīgas do -
mes izpilddirektora 2012. gada 7. 
marta lēmumu. AT Senāta rīcības 
sēdes lēmumi nav pārsūdzami.

Par š.g. 16. marta sarīkojumiem 
lasiet kalendārā 9. lpp.

***
Latvijas vīzu pārstāvības 

līgums ar Beļģiju
martā stājās spēkā Latvijas Re -

publikas Ārlietu ministrijas un 
Beļ  ģijas Karalistes Ārlietu, ārējās 
tirdzniecības un attīstības sadar b ī - 
bas ministrijas līgums par pār stā-
vību Šengenas vīzu izsniegšanā. 
Sa  skaņā ar šo līgumu Beļģija Lat-
vijas vārdā izsniegs Šengenas vī -
zas Burundi Republikas, Kongo 
Demokratiskās Republikas un 
Ruandas Republikas iedzīvotā-
jiem. Pašlaik Latvija ir noslēgusi 
vī  zu pārstāvības līgumus ar 10 
Šengenas dalībvalstīm. Līgumos 
paredzēts, ka Latvija Šengenas vī  -
zu izsniegšanā tiek pārstāvēta 60 
dažādās pasaules vietās, bet Latvija 
pārstāv astoņas Šengenas līguma 
dalībvalstis kopumā astoņās Lat-
vijas pārstāvībās ārvalstīs.

***
Īrijā atjauno latvieša Konrāda 

Pētersona atdusas vietu
1. martā Latvijas vēstnieks Īrijā 

Pēteris Kārlis Elferts kopā ar Lat-
viešu biedrības Īrijā pārstāvjiem 
sakopa latvieša Konrāda Pēter-
sona atdusas vietu Ātijas pilsētas 
kapos, Īrijā. Konrāds Pētersons 
bija Kilberijas kūdras fabrikas 

direktors, zinātniskā centra Bord 
na Móna pētnieks un slavenā 
Dublinas pīpju meistara, latvieša 
Kārļa Pētersona brāļadēls.

Pēc mērķtiecīgiem meklēju-
miem 2012. gada jūnijā K. Pēter-
sona kapavieta tika atrasta, un 
uz  raksts uz kapa plāksnes bija 
gandrīz nesalasāms. Šobrīd plāks-
ne (attēlā) ir atjaunota, un uz tās 
skaidri ir rakstīts, ka Ātijas kapos 
atdusas latvietis, kas ir dzimis 
Rīgā.

Pēc talkas advokāts, Ātijas pil sē-
tas iedzīvotājs Frenks Tefe (Frank 
Taaffe) parādīja māju, kuŗā dzīvo-
jis K.Pētersons.

***
Latviešu filma piedzīvo 

pirmizrādi Kanadā
Kanadas galvaspilsētā Otavā   

8. februārī pirmizrādi piedzī -
voja Lat vijā dzimušā vācu re   ži-
sora Aleks andra Hāna veidotā 
spēlfilma “Monsieur Tauriņš”. 
Lat viešu filma tika demonstrēta 
Bal tijas un Ziemeļvalstu filmu 
festivāla Bright Nights jeb „Gai-
šās naktis” ietvaros.

Bright Nights festivālu rīko Bal-
tijas valstu un Ziemeļvalstu vēst-
nie cības Kanadā sadarbībā ar Ka -
nadas Filmu institūtu un Kvebe-
kas filmu institūtu Cinémathèque. 
Festivāls notiek trešo gadu; tas 
tradicionāli tiek rīkots divās pils ē-
tās - Otavā un Montreālā. Filmas 
„Monsieur Tauriņš” pirmizrāde 
Montreālā paredzēta 9. martā. 
Lat vijas vēstniecība sirsnīgi pa -
teicas filmu studijai Visio par at -
saucību un veiksmīgo sadarbību 
filmas „Monsieur Tauriņš” izrādī-
šanā Otavā un Montreālā.

***
Hokejists Kaspars Daugaviņš 

viesojas vēstniecībā 

Kaspars Daugaviņš  ir profesio-
nāls latviešu hokejists, spēlē krei-
sās malas uzbrucēja pozicijā, Lat-
vijas hokeja izlases dalībnieks. Pa  š- 
laik viņam ir līgums ar NHL klu bu 
Otavas Senators. 2012./2013. gada 
NHL sezonas lokauta laikā Dau-
gaviņš spēlēja KHL kluba Rī  gas 
Dinamo sastāvā. Nesen viņš bija 
uzaicināts Latvijas vēstniecībā Ka- 
nadā pastāstīt par savām sporta 
gaitām.

Lielbritanijas premjērministrs Deivids Kamerons jau labi pazīst Mār-
 tiņa Rītiņa pavārmākslu – 2011. gada janvārī viņš ar mūsu Mārtiņa 
cienastiem mielojās Londonā, Downing Street 10. Ziemeļu nākotnes 
foruma laikā 7. martā Kalnciema kvartālā Mārtiņš Rītiņš cienāja de -
viņus premjērministrus ar ēdieniem, kas gatavoti no Latvijas labumiem

Latvijas vēstnieks Kanadā Juris 
Audariņš (pa kr.) un vēstniecības 
Kanadā darbinieki tikās ar 
NHL kluba Ottawa Senators 
uzbrucēju Kasparu Daugaviņu 
(otrais no labās) (Foto: Latvijas 
vēstniecība Kanadā)
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PVD uzņēmumā veic pārbaudi, 
lai noskaidrotu, kur iegūta kon -
servos izmantotā zirga gaļa un 
kāpēc šī informācija nav norādīta 
produktu marķējumā. Uzņēmu-
mam uzdos konkrēto produkta 
partiju atsaukt no tirdzniecības. 

 Arī gaļas izstrādājumu ražoša-
nas uzņēmumā SIA Forevers vi -
sos desmit PVD ņemtajos gata -
vās produkcijas un izejvielu pa -
raugos akreditētā Eurofins/GfA 
laboratorijā Vācijā konstatētas 
zirga gaļas pazīmes, lai gan mar-
ķējumā tā nebija norādīta. Līdz ar 
to lielākie veikalu tīkli Latvijā sā -
kuši ierobežot vai pilnīgi pārtrau-
kuši šīs firmas ražoto produktu 
tirgošanu.

Zirga gaļas izmantošana pārti-
kas produktu ražošanā nav aiz -
liegta, taču tam jābūt atspoguļo-
tam marķējumā. Latvijā pērn uz 
sertificēto kautuvi Aibi aizvesti 
400 zirgi. Salīdzinājumā ar citām 
valstīm tas nav liels skaits. 

 Lietuvas territorijā ir  sertificēta 
lopu kautuve, kuŗā gada laikā no -
kauti 160 zirgi. Gaļa tiekot eks-
portēta uz Italiju. 

***
Miris Latvijā dzimušais 

kinorežisors Hercs Franks
Astoņdesmit  astoņu gadu vecu-

mā mi  ris Latvijā dzimušais ki  no-
režisors Hercs Franks. Viņa slave-
nākais darbs ir kopā ar Juri Pod-
nieku uzņemtā īsfilma “Vecāks 
par 10 minūtēm”.

Hercs Franks saņēmis neskai tā-
mus dažādu kinofestivālu apbal-
vojumus. 2011.gadā par mūža ie -
guldījumu kino mākslā, Latvijas 
dokumentālā kino skolas izveidē 
un tās starptautiskās pazīstamī - 
bas veicināšanā Frankam tika pa -
sniegts Triju Zvaigžņu ordenis. 
Herca Franka labākie darbi pieder 
pasaules dokumentālistikas klasi-
kai un aptveŗ plašu tematisko lo -
ku – no cilvēka dzimšanas brīnu-
ma līdz slepkavībai. Herca franka 
filmografijā ir vairāk nekā 80 
filmu. 

Franks lasījis lekcijas daudzās 
pasaules kino skolās. Līdztekus 
kinorežijas un mācībspēka dar-
bam viņš uzrakstījis daudzus pub-
licistiskus rakstus un divas 
grāmatas – „Ptolemaja karte. 
Kinodokumentālista piezīmes” 
(1975) un „Uz sliekšņa atskaties. 
Dažādu gadu publikācijas” 
(2009).

Ziņas sakopojis P. Karlsons

mākslā, jo līdz šim nevienu gra-
fikas mākslas darbu nav izdevies 
pārdot par tādu summu. Padega 
darba “Hallo, Bebi!!!” izsoles sā -
kumcena bijusi 5000 latu.

Latviešu grafiķa un gleznotāja 
Kārļa  Padega 1934. gada darbu 
“Hallo, Bebi!!!” var uzskatīt par 
la  bāko viņa grafikas darbu.

***
Pauls un Anča zaudē 

Satversmes tiesā
Satversmes tiesa (ST) pieņēmusi 

Raimondam Paulam un izdev-
niecības Žurnāls Santa līdzīpaš-
niecei Santai Ančai, kā arī vēl 
vairākiem cilvēkiem nelabvēlīgu 
spriedumu sūdzībā par Latvijas 
Krājbankas  maksātnespējas situā-
cijas risinājumu. Pieteikuma au -
tori vērsās ST, jo viņu ieskatā tiek 
pārkāptas viņu tiesības lemt par 
savu īpašumu un rīkoties ar to. 
Sūdzības iesniedzēji ST norādīja, 
ka pretrunā ar Satversmē garan-
tētajām tiesībām ir kārtība, kādā 
tiek atmaksāti atgūtie līdzekļi. 

Zaudētais nav atgūstams – sku-
mīgi bija spiesti secināt Rai-
monds Pauls un Santa Anča

Savukārt ST ieskatā sūdzības 
au  toru zaudējums nav tik liels kā 
sabiedrības ieguvums no akcep-
tētā Krājbankas maksātnespējas 
risinājuma.

***
Zirga gaļas skandals 

veļas pāri Eiropai 
Eiropā vēršas plašumā feb-

ruāŗa vidū radies zirgu gaļas 
skandals. Iepakojuma marķēj u-
mā uzrādītajai liellopu gaļai pie-
vienoto zirga gaļu pirmie kon- 
s tatēja atbildīgie dienesti Liel -  
bri tanijā, kur to atklāja lazanjā 
un burgeros. Tagad zirga gaļas 
skan dals pārņēmis jau vairāk 
nekā 12 Eiropas valstis un licis 
vairākiem ražotājiem atsaukt 
savus produktus no tirdzniecī-
bas vietām. 

Eiropas Komisijas Ātrās brī di-
nāšanas sistēmā izskanēja pa z i  -
ņo jums, ka Vācijas pārtikas apriti 
uz    raugošā kompetentā iestāde 
firmā Latvijas SIA Kuršu zeme 
ražotajos liellopu gaļas konservos 
laboratoriski ir kons  tatējusi pie-
vienoto zirga gaļu. Savukārt Lie -
tu vas Pārtikas un ve  terinārā die -
nesta izplatītajā paziņojumā teikts, 
ka zirga gaļa konstatēta Kuršu ze  -
mes ražotajos sautētas liellopu ga -
ļas, sautētas cūkgaļas un liellopu 
gaļas tūristu brokastu konservos, 
kas tiekot izņemti no veikalu 
plauk tiem. Uz to reaģēja arī tirdz-
niecības uzņēmums Maxima, 
kam ir veikalu tīkli Lietuvā un 
Latvijā (141 veikals). Arī tirdznie-
cības uzņēmums Rimi izņem no 
veikalu apgrozības Kuršu zemes 
ražotos gaļas konservus. Latvijas 

atšķirīgās iezīmes un tendences. 
Antoloģijā pārstāvēti dažādu pa -
au džu dzejnieki, sākot ar klasi-
ķiem Uldi Bērziņu un Leonu 
Briedi un beidzot ar jaunajiem 
talantīgajiem autoriem Arvi Vi -
gulu un Arti Ostupu.

***
Rīgā uzstāsies Lana del Reja
Pēdējā gada spožākā popmū-

zikas sensācija un viena no vis vai-
rāk pieprasītajām mūziķēm Lana 
del Reja (attēlā) 14. jūnijā uzstāsies 
Arēnā Rīga. 

Noslēpumainā dziedātāja, īstajā 
vārdā Elizabete Grānta, ir viena 
no šī brīža populārākajām ameri-
kāņu alternātīvās popmūzikas at -
skaņotājām. Apburot un saviļņojot 
teju visu pasauli, Lana dej Reja ap -
vieno blūza, soula, indī un džeza 
mūzikas skanējumu ar pašas sa -
cerētiem dziesmu tekstiem, kas 
atspoguļo mūziķes visdziļāk ap -
slēp tās emocijas un izjūtas. 
Mākslinieces mūzikālās karjēras 
sākumi meklējami Bruklinas ne -
lielajos klubos un bāros. 2011.ga -
dā tika izdots viņas pirmais singls 
Video Games. Šis singls iekļauts 
La  nas del Rejas 2012. gada albu-
mā Born To Die. Mūziķes debijas 
albums pārdots vairāk nekā četru 
miljonu tirāžā. Dziedātāja saņē-
mu si arī vairākas svarīgās mūzikas 
balvas.

***
Pārdod Padega grafiku 

“Hallo, Bebi!!!”
Klasiskās mākslas galerijas “An -

tonija” rīkotajā mākslas darbu iz  -
solē par 8500 latiem izdevies pār-
dot Kārļa Padega grafiku “Hallo, 
Bebi!!!”.

Galerijas “Antonija” direktors 
Norberts Sarmulis norāda, ka šis 
ir jauns rekords Latvijā grafikas 

partijas var „uzpūst vēju, lai tas 
le  dus gabals nokļūst cietzemē vēl 
pietiekami liels”. Koalicijā notie-
košo Bērziņš vērtēja kā neloģis -
ku, taču pieļauj, ka to ietekmē vē  -
lē šanu tuvums. Prezidents aicināja 
koalicijas partijas izvērtēt situāciju 
un tās nopietnību un darīt darbus, 
nevis meklē vieglākos veidus, kā 
gūt sev īslaicīgu populāritāti.

***
Ekonomiste: Latvija martā 

izpildīs Māstrichtas kritērijus
 Pēc Swedbank vecākās ekono-

mistes Lijas Strašunas (attēlā) pro - 
g  nozēm Latvija martā izpildīs 
Māst   richtas kritērijus. Divpadsmit 
mē   nešu vidējā inflācija Latvijā būs 
starp trīs zemākajām Eiropas Sa -
vienībā (ES) pēc Zviedrijas un 
Grieķijas. Valdības procentu li   k-
mju kritērija aprēķināšanai tiks 
izmantoti Zviedrijas un Latvijas 
rādītāji, un mūsu valsts izpildīs     
arī šo kritēriju.

Šogad janvārī gada inflācija Lat-
vijā - 0,6% - bija trešā zemākā ga -
da inflācija ES  pēc Grieķijas, kam 
bija 0%, un Portugales, kur gada 
inflācija bija 0,4%.

***
Divi Latvijas kaŗavīri 

dodas uz Libēriju 
Divi Nacionālo bruņoto spēku 

virsnieki devušies uz Afrikas valsti 
Libēriju, lai sadarbībā ar ASV ka  -
ŗa vīriem sāktu Libērijas bruņoto 
spēku virsnieku centrālizētas ap  -
mācību sistēmas izveidi. Līdz šim 
Latvijas un ASV kaŗavīri veica ti  -
kai Libērijas bruņoto spēku in -
struk toru apmācību.

Latvijas un ASV Mičiganas Na -
cionālās gvardes pārstāvji vadīs 
apmācību kursu Libērijas armijas 
virsniekiem, lai nodotu pieredzi 
apmācību sistēmas izveidē un ap -
mācību plānošanā, kā arī virs -
nieku sagatavošanā nākotnes 
kaŗavīru apmācībai.

***
Lietuvā iznākusi latviešu 

mūsdienu dzejas antoloģija
Lietuvas Rakstnieku savienības 

izdevniecība (Lietuvos rašytojų są -
jungos leidykla) laidusi klajā lat vie-
šu mūsdienu dzejas antoloģiju 
“Pavasaris būs kā vienmēr” (Pava-
 saris bus kaip visuomet). Antolo-
ģiju sastādījusi un atdzejojusi lie-
tuvie šu dzejniece un literātūrzi  - 
n āt  niece Ērika Druņģīte (Erika 
Drungytė). 

Grāmatā iekļauti Latvijas ne   at-
karības laikā tapušie 16 latviešu 
rakstnieku dzejoļi, kuŗi atspoguļo 
pašreizējo situāciju latviešu dzejā, 

Turku universitātē izstāde 
„Sibirijā rakstītās vēstules 

uz bērza tāss”
Latvijas vēstnieks Somijā Juris 

Bone (attēlā) Turku universitātē 
Arken centrā atklāja Tukuma mū -
zeja ceļojošo izstādi „Sibirijā raks-
tītās vēstules uz bērza tāss”. Pirms 
tam izstāde tika eksponēta Saga-
lundas mūzejā Kemiö pilsētā. Tur-
ku izstāde būs apskatāma līdz 15. 
martam.

Tukuma mūzejs 2010. gadā ar Ei  - 
ropas Parlamenta deputātes San-
d ras Kalnietes atbalstu izveidoja 
ceļojošo izstādi „Sibirijā rakstītās 
vēstules uz bērza tāss”. To 2010.
gadā atklāja Eiropas Parlamenta 
ēkā Briselē. Izstāde veidota, iz -
mantojot 10 reālu cilvēku rakstī -
tas vēstules uz bērza tāss. Vēstu -  
les rakstītas Sibirijā – ieslodzījumā 
vai spaidu darbu nometnēs un 
nometinājuma vietās – laikā no 
1941. līdz 1956. gadam. Līdz šim 
izstāde bijusi apskatāma Beļģijā, 
Latvijā, Kanadā un Īrijā.

***
Stokholmā atklāta Ģederta 

Eliasa darbu izstāde
Latvijas vēstniece Zviedrijā Maija 

Manika (attēlā) Latvijas vēstnie-
cībā Stokholmā 2. martā atklāja 
gleznotāja Ģederta Eliasa darbu 
izstādi. Ekspozīciju veido 18 glez-
nas, tostarp arī darbi no Zviedrijā 
dzīvojošās mākslinieka māsas-
mei tas Izabellas Cielēnas privātās 
kollekcijas.

Izstādi kopīgi organizēja Latvi-
jas vēstniecība Zviedrijā, Zvied-
rijas Latviešu apvienība un Ģe -
derta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas mūzejs. Šī būs jau otrā 
iespēja skatīt Ģederta Eliasa glez-
nas Stokholmā, – pirmā viņa 
darbu izstāde Zviedrijas galvas pil-
sētā notika 2008. gadā. Ar šo eks-
pozīciju beidzas Ģederta Eliasa 
125. dzimšanas dienas atceres iz  -
stāžu cikls, kuŗa ietvaros latviešu 
glezniecības vecmeistara darbi 
tika izstādīti arī Jelgavā, Rīgā, 
Tallinā un Francijas pilsētā Ruel-
mal mezonā (Rueil-Malmaison).

***
Prezidents situāciju koalicijā 

salīdzina ar „Nāves ēnu”
Valsts prezidents Andris Bērziņš 

intervijā LNT raidījumā 900 se  -
kun des šābrīža situāciju valdības 
koalicijā salīdzināja ar Rūdolfa 
Blaumaņa noveli „Nāves ēnā”. Pre-
zidents tomēr pauda cerību, ka 

Latvijā pērn kautuvēs nonākuši 
400 zirgi
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Legislative, execu-

tive, judiciary: šīm 
jau senajā Romā 
ko dificētajām trīs 
varām - mūsdienu 
izpratnē parlamen-
tam, valdībai un tie-
sām - kopš 19. ga  d-

simta beigām pievienojusies “ce   - 
t urtā vara” - prese. Pēc Otrā pasau-
les kaŗa prese bieži vien ietekmē-
jusi ne tikai sabiedrisko domu,    
bet arī polītisko notikumu gaitu. 
Pietiek pieminēt divu Washington 
Post žurnālistu lomu, liekot ASV 
prezidentam Niksonam atkāpties 
no amata, 1962. gadā par “nodevī-
bu” apsūdzētā žurnāla DER SPIE-
GEL izdevēja Augšteina attaisno-
ša nu, kas iezīmēja vārda brīvī -      
bas triumfu Rietumvācijā, kā arī 
1968. gada studentu nemierus 
turpat, kad demonstranti grasījās 
nodedzināt bulvāŗlapas BILD re -
dakcijas mitekli. 

Patlaban Latvijā vairs negruzd, 
bet gandrīz vai kvēlo kaŗš, ko Ne  -
atkarīgā Rīta Avīze (NRA) pietei-

“Ceturtās varas” ietekme
kusi nedēļrakstam IR. Vienkāršo-
jot var teikt, ka “lembergistiem” 
(NRA) kremt rietumnieciski libe-
rālā IR augšupeja, un ar dažu die-
nu atstarpi birst žultainu uzbru-
kumu krusa: 17. janvārī Ritums 
Rozenbergs - “Kas ir žurnāla IR 
pa  tiesie īpašnieki”, 21. janvārī 
Māris Krautmanis - “Sorosa sapņa 
piepildījums”, 22. janvārī Ritums 
Rozenbergs - “Advokāti: IR izde-
vēji vēlējušies slēpt financējumu”, 
28. janvārī Bens Latkovskis - 
“Ideo loģiskie rupori”, 4. februārī 
Uldis Dreiblats un Ritums Ro -
zenbergs - “Žurnālā IR valda “A 
gru pas” akcionāri”. IR kļūst par 
nozīmīgu faktoru Latvijas sabied-
riskajā dzīvē, un tas “besī” NRA 
saimnieku(s). 

Par īstu žults izplūdumu izvēr-
ties Bena Latkovska raksts NRA 
25. februāŗa numurā (“Patiesības 
monopola atgriešanās LTV”). Ci  -
tēsim: “Kas ir Tjarve? Šobrīd viņš 
pirmām kartām ir Latvijas ārval-
s tu kapitāla (kas tas tāds? - F.G.) 
intereses aizstāvošā žurnāla IR 

gal venās redaktores Nellijas Loč-
meles vīrs (..) IR ir viens no Lat-
vijas polītizētākajiem preses iz -
devumiem ar boļševistiski karei-
vīgu retoriku (..) Šī ģimenīte pār-
stāv kādu šauru, bet ļoti mērķ tie-
cīgu grupējumu, kuŗu Latvijā pie-
ņemts dēvēt par sorosiešiem.” Un 
tā tālāk...

Varam teikt, ka suņi rej, bet ka -
ravāna iet tālāk: 17. janvārī žur-
nāls IR atklāja jauniešu atbalsta 
programmu “IrPalīgs”, kuŗas ie -
tva ros 11. klašu skolēniem no da  -
žādām Latvijas skolām tiks pie-
meklēti “IrPalīgi” - vidusskolēnu 
mentori, kuŗi palīdzēs jauniešiem 
saprast viņu nākotnes vēlmes un 
iespējas.

Un publicistikas jomā IR nāk 
klajā ar tādiem meistardarbiem   
kā 23. februārī publicētais Aivara 
Ozoliņa raksts “Trakais Jākobsons 
un uzlauztais Ušakovs”. Tā ir pa -
tiesa Latvijas pamattautas intere -
šu aizstāvība, lai nu šo žurnālu 
apsaukā, kā grib. 

No Daugavas lejteces  parau dzī-

simies uz Vidusjūras austrum-
krastu, kur brāzmo daudz de  dzī-
gāks avīžu kaŗš. 

Yediot Ahronot ir lielākais Iz  ra-
ēlas laikraksts, kuŗa metiens darb-
dienās ir 300 000, piektdienās (ne -
dēļas nogalē) 600 000 eksemplāru. 
Avīzes nosaukums latviski būtu 
Jaunākās Ziņas, un zināmas pa - 
ra  l lē les ar Benjamiņu pirmskaŗa 
avīzi ir saskatāmas. Šis Telavivas 
laikraksts ir ģimenes īpašums, un 
tā tagadējais izdevējs Arnons Mo -
zess ir dibinātāja mazdēls. Kon-
cernam pieder arī Izraelas televī -
zijas Otrais kanālis un kabeļu TV 
firma HOT. Avīzes polītiskais vir-
ziens ir centrisks, laikraksts sniedz 
plašu, vispusīgu informāciju un 
kļuvis par īstu tautas avīzi.

Un, lūk, 2007. gadā Izraēlā sāka 
ielās un laukumos izdalīt par 
brīvu jaunu dienas avīzi Israel 
Hayom (Izraēla šodien). Šis lielais, 
bagātīgi illustrētais laikraksts tiek 
stūrēts “no aizjūras”: tā iniciātors 
un financētājs ir žīdu izcelsmes 
amerikāņu miljardieris Šeldons 
Adelsons, kam pieder spēļu zāles 
gan Lasvegasā, gan Ķīnā - Makao 
brīvzonā. Viņš ir sens Izraēlas 
premjērministra Benjamina Ne -

tanjahu draugs un šo Telavivas 
avīzi dibinājis, lai “nestu masās” 
Netanjahu un viņa partijas vie-
dokli. Israel Hayom metiens darb-
 dienās pārsniedz Yediot Ahronot 
metienu, un var saprast, ka Ar      -
nonu Mozesu šī visai negodīgā 
konkurence padara vai traku. 

Izraēlas Knesetā (parlamentā) 
reiz jau tika iesniegts priekšli -
kums - ar likumu aizliegt izplatīt 
avīzes bez maksas, bet tas nerada 
atbalstu. 

Pagājušā gada decembrī, kad Iz -
raēlā izvērsās vēlēšanu kampaņa, 
Yediot Ahronot diendienā kriti-
zēja premjēru Netanjahu, atbal- 
stot savu ilggadējo slejinieku Jairu 
Lapidu, kuŗa partija, kas aizstāv 
vidusšķiras intereses, vēlēšanu 
iz nākumā ieguva 19 mandātus, 
kļūs tot par otro lielāko frakciju. 

Kad rakstu šīs rindiņas, Izraēlā 
turpinās smagas un grūtas saru-
nas, mēģinot sastiķēt rīcībspējīgu 
koaliciju, un Arnons Mozess no -
zvē rējies, ka panākšot Netanjahu 
krišanu - ja ne šoreiz, tad tuvākajā 
nākotnē. Šāda apņemšanās nav ar 
vieglu roku ņemama - demo kra-
tiskā valstī prese ir spēks.

Franks Gordons

Labklājības mi -
nistrija nākusi kla-
 jā ar ziņojumu 
„Pār skats par bēr -
nu stāvokli Latvijā 
2011. gadā”. Šokē-
jo ša ir ne tikai at   zi-
  ņa, ka Latvijā caur   - 

mērā 45 procenti bērnu vecumā 
līdz 15 gadiem cieš no materiā -
lās nenodrošinātības, skarba ir 
arī mi  nistrijas paustā patiesība, 
ka nabadzība kļūst aizvien dzi-
ļāka un iedzīvotāju materiālais 
stā voklis joprojām pasliktinās. 
Nabadzības riskam pakļauto bēr-
nu īpatsvars Latvijā 2011. gadā 
bija trešais lielākais starp ES 
valstīm.

Ministrijas ziņojums pārstei -
dza nevis tāpēc, ka tajā minētie 
skaitļi un fakti ir tik skarbi, bet 
gan tāpēc, ka visu laiku valdība 
runā par veiksmes stāstu un arī 
Labklājības ministrija ir apgal-
vojusi, ka trūcīgo cilvēku skaits 
samazinās, ka viss pamazām iet 
uz labo pusi. Publiskajā telpā gan 
ir izskanējuši viedokļi, ka naba-
dzīgo skaits samazinās tāpēc, ka 
cilvēki aizbrauc no Latvijas vai 
gluži vienkārši nomirst. Tāpat ik 
pa laikam kāds ir atgādinājis, ka 
pēc statistikas to cilvēku skaits, 
kuŗi nonākuši zem nabadzības 
sliekšņa, samazinās, jo samazi nā-
jies arī nabadzības riska slieksnis 
jeb, citiem vārdiem sakot, ir mai-
nīti kritēriji, pēc kuŗiem šis sliek-
s  nis tiek noteikts. Tomēr minist-
rija visu laiku „varonīgi” ir turē-
jusies pie apgalvojumiem, ka viss 
pamazām kļūst labāk un neap-
mierināti lielākoties ir sliņķi un 
pabalstu diedelētāji. 

Kāpēc pēkšņi tādas atklāsmes 
no ministrijas puses? Vai tāpēc, 
ka patiesību vairs nav iespējams 
noslēpt un ka šogad ir pašvaldī-
bu, bet nākamgad – Saeimas vē -
lēšanas? Ja rūpīgi seko tam, ko 
dara labklājības ministres par - 

Patiesības skaudrais stāsts
tija Vienotība, un pašas ministres 
izteikumiem un rīcībai pēdējā 
gada laikā, tad diezgan nepār pro-
tami izskatās, ka ministre pošas 
uz premjēra krēslu pēc nāka ma-
jām Saeimas vēlēšanām. Un, pro-
tams, tāpēc ir pēdējais laiks „no -
stāties tautas pusē”, nevis nemi -
tīgi apgalvot, ka viss ir labi un būs 
vēl labāk. 

Labklājības ministrija ir saga ta-
vojusi priekšlikumu – līdz 2013. ga - 
da 15. martam vairākām mi   nis- 
t rijām jāiesniedz Labklā jības mi -
nistrijai savi priekšliku mi pro b -
lēmu iespējamam risi nā jumam. 
Priekšlikumi tiek gaidīti no Ve   se-
lības ministrijas, Iekšlietu minis-
t rijas, Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas, Vides aizsardzības un 
re  ģionālās attīstības ministrijas, 
Tieslietu ministrijas un Satik- 
s mes ministrijas. Pirmajā brīdī 
tam var tikai piekrist, jo nabadzī-
ba un atstumtība tiešām nav tikai 
vienai atsevišķai ministrijai risi-
nāms jautājums. Starp citu, pagā-
jušā gada oktobrī tirgus un sa -
biedriskās domas pētījumu centrs 
SKDS veica aptauju, kā iedzīvotāji 
paši vērtē naudas daudzumu sa -
vos maciņos. 

Saskaņā ar pašvērtējumu tikai 
14% iedzīvotāju varētu tikt uz  -
ska tīti par turīgiem, – viņiem 
pie tiek naudas gan pārtikai, gan 
apģērbam, gan ilgtermiņa lieto-
šanas preču iegādei. Vairāk nekā 
trešdaļa būtu uzskatāmi par ļoti 
trūcīgiem, jo ir atzinuši, ka nau-
das nepietiek pat pārtikai (10%) 
vai arī ka līdzekļu pārtikai pie-
tiek, bet apģērba iegāde rada fi -
nanciālas grūtības (28%). Vēl in -
te resanti ir pieminēt Eiropas Par-
lamenta (EP) deputātes Ineses 
Vaideres ziņojumu par finanču 
un ekonomiskās krizes ietekmi 
uz cilvēktiesībām, ko EP Ārlietu 
komiteja pieņēma ar lielu balsu 
vairākumu. „Nereti ekonomika 
un tirdzniecība tiek skatītas no -

šķirti no cilvēktiesībām. Ekono-
mikas atveseļošanas pasākumi 
bieži balstās vienīgi uz makro-
ekonomiskiem un fiskāliem ap -
svērumiem. Taču krizes radītās 
ekonomiskās un sociālās problē-
mas tiešā veidā ietekmē visma -
zāk aizsargāto sabiedrības grupu 
cilvēktiesības,” skaidro Vaidere. 
Tiesa, ziņojumā galvenā uzma nī-
ba pievērsta jaunattīstības val- 
s tīm un vismazāk attīstītajām 
vals   tīm, bet secinājumi ir attie-
cināmi arī, piemēram, uz Latviju, 
jo nav tā, ka vieniem nabadzība 
ietekmē viņu tiesības, bet uz ot -
riem tas galīgi neattiecas. 

Tātad ko piedāvā pati Lab klā-
jības ministrija? Februāŗa vidū 
notika šīs ministrijas rīkota dis-
kusija par gados vecāku cilvēku 
konkurētspēju un iekļaušanos 
darba tirgū. Kā zināms, statistika 
liecina, ka cilvēki vecumā virs 50 
gadiem ir viena no bezdarba 
riskam visvairāk pakļautajām ie  -
dzīvotāju grupām. Pirmspensijas 
vecuma bezdarbnieku īpatsvars 
kopējā bezdarbnieku skaitā 
pieaug - 2010. gada 4. ceturkšņa 
beigās tas bija 10,5%, 2011. gada 
4. ceturkšņa beigās – 12,3%, 2012. 
gada 4. ceturkšņa beigās – 13,4 %. 
2012. gada novembŗa beigās 
lielākajā reģistrēto bezdarbnieku 
skaitā bija bezdarbnieki vecu mā 
no 45 līdz 54 gadiem – 30 406 
bezdarbnieki, tātad 29,1% no 
kopējā reģistrēto bezdarbnieku 
skaita, savukārt vecuma grupā 
virs 55 gadiem – 20 670 cilvēku. 

Kopumā pareizas frazes - ka 
jā    atbalsta, jāiesaista un jāpiesais -
ta Eiropas fondu nauda, lai ris i-
nātu šo jautājumu. Neko būtisku 
diskusijā atrast neizdevās. Latvijā 
tik bieži daudzinātā pārkvali fi-
kācija neko daudz nedod, jo gadu 
gadiem bezdarbnieki tiek apmā-
cīti par pavāriem, šuvējām, fri-
zieŗiem, manikīrēm – varētu do -
māt, ka esam kļuvuši par pavāru 

un frizieŗu lielvalsti, kuŗā uz 
katriem desmit iedzīvotājiem ir 
pa vienam pavāram, frizierim      
un šuvējam. Jā, cilvēki tiek ap -
mācīti arī darbam ar datoru, tiek 
mācītas valodas, bet darbu tas 
nepalīdz atrast. Palūkojos tīmeklī, 
kādu darbu cilvēkiem piedāvā 
manā dzīvesvietā, skaistajā Vid-
ze mes pilsētā Cēsīs. Tiek meklēti 
palīgstrādnieki, traktorists, auto-
atslēdznieki, zāģētājs, galdnieks, 
slaucēja, mežstrādnieki... Diez vai 
šie darbi tā īsti būs pa plecam cil-
vēkam pirmspensijas vecumā, un 
arī sievietēm šis darbu saraksts 
galīgi neder, ja nu vienīgi slaucē-
jas darbs. 

Otrs lielais jautājums, protams, 
ir par to, kā cilvēks lai nokļūst 
līdz darbavietai, jo bezdarbnieki 
dzīvo ne tikai pilsētās un darba 
piedāvājumi sameklējami ne tikai 
pilsētās. Personisko automašīnu 
nav ļoti daudziem, turklāt ar ne -
lielajām Latvijas algām un dārgo 
degvielu cilvēki nemaz nevar at -
ļauties katru dienu braukāt ar 
auto. Labklājības ministrija gan 
no šī gada sāk t.s. reģionālās mo -
bilitātes pasākumu „Darbs Lat-
vijā”, un tas nozīmē, ka šogad 350 
cilvēki, kuŗi atraduši darbu tā -  
lāk par 20 km no mājām, 4 mē -
nešus varēs no ministrijas sa -
ņemt pabalstu transporta izdevu-
miem segšanai regulāriem brau-
cieniem no deklarētās dzīvesvie-
tas uz darbavietu un atpakaļ un 
mājokļa īres izdevumu kompen-
sā cijai, ja nav iespējams (vai ir 
samērā neizdevīgi) katru darba 
dienu braukt uz darbavietu un 
atpakaļ. Droši vien 350 cilvēki 4 
mēnešus tiešām jutīsies ja ne lai-
mīgi, tad vismaz uz brīdi paglā-
bušies no izmisuma. Grūti gan 
teikt, ko viņi darīs pēc tam, jo ceļš 
no darba līdz mājām četru mē -
nešu laikā ne īsāks, ne arī lētāks 
nekļūs.

Kopumā, pavērojot ministrijas 
plānus, jāteic – kaut kas darīts 
tiek, nevar sacīt, ka valda galīgs 

tukšums un klusums, tomēr tie    
ir tikai virspusēji ielāpiņi, kas 
varbūt izskatās koši un jauki, bet 
nemaina stāvokli, ka Latvijā lie-
lākoties ir atrodami maz apmak-
sāti un maz kvalificēti darbi, ku -
ŗos darba devēji, protams, daudz 
labprātāk pieņem gados jaunā -
kus cilvēkus. Aptaujas vēstī, ka 
par došanos darbā uz ārzemēm 
domā 48 procenti Latvijas iedzī -
votāju. Protams, ne visi, kas par 
to domā, aizbrauks, tomēr rodas 
jautājums, kas ar mums notiks. 

Nupat darbā uz Holandi devās 
kāds mans paziņa, kam Latvijā 
darbu atrast neizdevās, kaut viņš 
bija gatavs strādāt arī par krā -
vēju lielveikalā. Diemžēl viņa ve -
cums ir „piecdesmit ar astīti”. 
Lie ki teikt, kas paziņam ir ne ti -
kai augstākā izglītība, bet arī zi -
nātniskais grads bioloģijā un pie-
tiekami plašs prasmju klāsts. Viņš 
tagad strādā Holandē lielā ko -
šum krūmu un skujeņu audzēta-
vā, pareizāk sakot, audzētavas 
filiālē, kas komplektē pasūtinā-
jumus. Vaicāts par nākotnes plā-
niem, paziņa sacīja, ka atgriezties 
nedomā, jo Holandē viņš ir cil-
vēks, kuŗam ir ne tikai pienāku-
mi, bet arī tiesības. „Piecdesmit 
ar astīti” šobrīd Latvijā ir kā nā -
ves spriedums un prasmēm, iz -
glītībai un vēlmei strādāt nav lie-
las nozīmes. 

Skumjāka ir atziņa - pagaidām 
vēl nešķiet, ka varu patiesi inte-
resē, kas notiek ar Latvijas cilvē-
kiem. Protams, vairs nav iespē -
jams izlikties, ka viss ir vislabā-
kajā kārtībā, jo pārāk daudzi 
skarbie dzīvesstāsti ir kļuvuši 
plaši zināmi arī ārpus Latvijas     
un patiesos skaitļus nevar bezga-
līgi „apvārtīt” puspatiesībās. Vara 
ir spiesta sākt kustēties. Domāju, 
ka gan šī, gan nākamā gada vē -
lēšanas ir iespēja piespiest amat-
vīrus un amatsievas sākt nopiet -
ni „dancot”, nevis dancošanu 
tēlot.

Sallija Benfelde
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Imants Ziedonis – vai ikvie-
nam latvietim ne vien Latvijā pa -
šā, bet arī ārpus tās zināms vārds, 
jēdziens. Viņš – Dzejnieks. Viņš – 
Cilvēks. Slavinātais, cildinātais. 
Mīlētais. Dziļumos un augstu-
mos tēmēdams, tajos vēries re -
dzīgām acīm, atvērtu sirdi un 
prātu un bez rimas dalījies ar 
mums savos atradumos. Viņš 
reiz teica: „...bezgalība manī kār-
pās...”,„...Es esmu gaismas un 
tumsas izgumzītais.” 

Daudz viņam bija dots; sa -
ņemto viņš deva tālāk. Daudz   
no viņa tika prasīts; viņš bija pa -
nesīgs. Viņā bija plašums un tā -
le, tai pašā laikā atvēršanās un 

saprat ne, iejutība vismazākajam, 
vār gākajam, pie zemes piespies-
tajam. Imanta Ziedoņa proza un 
publicistika spilgti rāda viņa, 
latvieša, rūpes par savas tautas 
dzīvošanu un izdzīvošanu. Viņš 
dubļuskrīņa nevairījās. Viņam 
bija laime savu mūžu nodzīvot 
paša dzimtenē, starp saviem ļau-
dīm, to bēdām un priekiem. Viņš 
bija – un arī turpmāk būs – gais-
mas turētājs savai tautai.

*
Paldies, Imant, par gadu gaitā 

mums lemtajām tik labajām tik-
šanās reizēm un Tavu draudzību! 
Man paliek tās starojums.

Baiba Bičole

Kaut no liela tāluma, gribas būt 
Imanta Ziedoņa bērinieku pulkā, 
nolikt pāris atmiņu ziedus. Zie-
donim - vārdā Imants.

Viens no atmiņu ziediem sai s- 
  tīts ar bostoniešu iemīļotu dzej-
nieci, kultūras darbinieci, profe-
sori Valdu Melngaili-Dreimani. 
Saņēmusi ziņu, ka Toronto vieso-
jas dzejnieks Imants Ziedonis, 
viņa vēlā nakts stundā kāpa au  -
tomobīlī, lai mērotu tālo ceļu 
vie  nīgi, lai satiktos ar Imantu, 
pēc tam atkal tieši uz lekcijām 
universitātē. Tas bija jādara sle-
pe ni. Īpaši to nedrīkstēja zināt 
vi  ņas tēvs. Tolaik Bostonā sprakš-
ķēdams liesmoja naida uguns-
kurs. To kūra īstenībā labi cilvēki, 
bet pārliecināti, ka Latvijas lite-
rāti un mākslinieki uz brīvo pa  -
sauli brauca kā čekas pakalpiņi. 
Savu viedokli tie gribēja uzspiest 
visai latviešu sabiedrībai. Daž-
kārt tikšanās ar Latvijas viesiem 
notika privātās mājās, jo sabied-

Ziedonis - vārdā Imants
riskās telpas netika atvēlētas.

Otrs cieņu apliecinošs zieds ir 
saistīts ar Baibas Peteres ciemo-
šanos Bostonā, kad viņa viesu 
grā matā ierakstīja nevis sava sla-
venā vīra Jāņa Petera, bet gan 
Imanta Ziedoņa dzejas rindas: 

“Es nesu ūdeni pats savās saujās,
Es zinu, uz ko man jāpaļaujas”.
Trešais, pats krāšņākais zieds ir 

Imanta Ziedoņa ieraksts mūs-
mā ju viesu grāmatā: „Man patīk 
šī māja, kas turas pie dabas un 
cilvēciska skata aiz logiem. Acij 
un sirdij vajag, kur ieskrieties!”

Lai šie atmiņu ziedi izsaka pa -
tiesu cieņu ne tikai dzejniekam 
un vārda māksliniekam, bet vie-
nam no dižākajiem Latvijas ozo-
liem, pret kuŗu paaudžu pau-
dzēm būs ko atmērīties.

Imants Ziedonis mūžam paliks 
mūsu tautas ziedonis, kas neno-
ziedēs nekad...

Ivars Galiņš

Tālu Vidzemē baltā bērzā.
Tur mani sapņu strazdi ziemo.
Es tevi lūdzu: pavasarī
Aizbrauksim abi apskatīties. 
  (Imants Ziedonis)

Atmodas laika sākumā, 1989. ga -
 da oktobrī, pie mums uz Losan-
dželosu, Kalifornijā, no Latvijas 
at   lidoja jauki ciemiņi - Imants 
Ziedonis ar “savu garu” un savu 
nesalaužamo ticību Latvijai un      
tās labākai nākotnei. Ieva Akurā-
tere ar Latvijas Atmodas dziesmu, 
ko pa slepeniem ceļiem uz ko -
mūnistu okupēto Latviju viņai no 
mums bija nogādājis Alfrēds Stin-
kuls, - ”Palīdzi, Dievs, visai latviešu 
tautai.” Mēs visi priecīgi un aizkus-
tināti to klausījāmies un dziedā-
jām līdzi. Imanta Ziedoņa dēls Ri    - 
mants skandēja savu dzeju, bet 
mākslas fotografs Gunārs Janaitis 
rādīja skatus no skaistās Latvijas, 
kā arī iemūžināja šo vienreizējo 
tikšanos.

“LATVIJA, MŪSU LATVIJA” – 
tā sauca šo vienreizīgo sarīkoju -
mu – šo jauko tikšanās brīdi.

Imants Ziedonis vairs pie mums 
neatbrauks, taču viņa vērtīgie, 
neaizmirstamie darbi, viņa domu 
graudi un dzejas rindas uz mums 
veŗas un mūs uzrunā, un skan 
dziesmās ik dienu.

 “Dziediet, dziediet… Dziediet, 
kad jums ir labi. Bet visvairāk 
dziediet, kad jātiek pāri nejēdzī-
bām! Dziediet...” - “Tur, kur no  likts 
mans mētelis, sēd mans gars! Tā 
vieta nav dodama citam, tā ir ma  -
na,” - Imanta Ziedoņa vieta Lat-
vijā! 

Imanta Ziedoņa gars palaikam 
pieteica sevi šeit, tālu no Tēvze -
mes jau ilgus gadus pirms tam, 
kad Latvija atguva neatkarību. 
Spilgti atceros, kā jaunieši ar sa -

Es tev dāvinu strazdu būri

IMANTU ZIEDONI PIEMINOTIMANTU ZIEDONI PIEMINOT

Pēc ilgstošas lūgšanās no visām 
Amerikas pusēm Sakaru komiteja 
beidzot palaida lielo Imantu Zie-
do ni. Bet ne jau vienu. Viņam 
pie      komandēja latgalieti Anatoliju 
Baranovski, vīru, kuŗš  teicās esam 
žurnālists. Tāpat kā iepriekšējos 
braucējus, Latviešu draudzes na  -
mā Ziedoni neielaida. Sagaidīju 
lielāku ļaužu pieplūdumu nekā 
parasti, tāpēc šoreiz sarīkoju vi   -
ņam dzejas vakaru kādā ameri -
kā ņu baznīcā.

Ziedonis: “Esmu visādos apstāk-
ļos savu dzeju lasījis, bet šī ir pir-
mā reize, kad no kanceles.”

Apmeklētājos bija visi šejienes 
gara un kultūras darbinieki. Iz  -
trūka tikai vietējo Daugavas Va  -
nagu aktīvistu, draudzei un mā  -
cītājam Ernstsonam tuvu stāvošu 
personu un korporāciju locekļu. 
Bet mēs - Zinaīdas Lazdas fonda 
darbinieki - bijām to jau pare dzē-
juši.

Sekojošās vakariņās dārgā res-
torānā ar skatu uz Sanfrancisko 
centra “Vienības laukumu”  Zie-
donis kļuva filozofisks:

“Tāpat kā tu, esmu labu laiku 
pētījis to, ko sauc par latvieša 
da bu. Un esmu nācis pie secinā-
juma, ka vistīrākā veidā latvieša 

Atceros...

daba parādās, ja to izceļ no ieras -
tās latviskās vides – kā jūs te, sve-
šumā.”

Žurnālistam Baranovskim pa 
visu Sanfrancisko apciemojuma 
laiku nebija nekā, ko teikt, un man 
radās iespaids, ka arī Ziedonis vi -
ņu lielā mērā ignorēja. Pirms aiz-
braukšanas prasīju dzejniekam, 
kā  du aspektu no pilsētas viņš v ē-
lētos redzēt? Atbilde bija ātra un 
katēgoriska:

“Es vēlētos redzēt to, ko man citur 
nerādīja,  – īstu nēģeŗu getto!”

 Aizvedu viņu uz Trešās un Palū 
ielas rajonu, iepriekš brīdinājis, lai 

uzmanās. Bija patīkami silta, sau-
laina diena. Ielas bija tukšas, tikai 
palaikam uz sarindoto mājiņu 
virkņu palieveņiem sēdēja pa    
melnai sievietei ar bērnu. Salīdzi-
nājumā ar pilsētas centru te ap -
kārt valdīja miers. Kājām apstai-
gā jām vairākus kvartālus. Viņš 
ne    ticīgi uz mani paskatījās.

 “Vai tu ar mani nejokojies? Biju 
sagaidījis kaut ko tādu, ko mums 
rāda presē. Bet šīs  mājiņas, lielāko 
tiesu labi nokrāsotas, atgādina 
mūsu labākos rajonus Rīgas Jūr-
malā. “

Teicu, ka, neraugoties uz miera 
illūziju, noziegumu līmenis šeit ir 
augsts un naktī labāk nestaigāt. 
Teicu - ja grib redzēt to, ko rāda 
jūsu presē, tad jābrauc uz Ņujor-
ku. Atpakaļ braucot, Ziedonis vēl-
reiz pārprasīja, vai tikai viņš ne -
esot manas propagandas upuris. 
Abi pasmējāmies. Atpakaļ brau-
cot, teica, ka gribot redzēt manus 
darbus. Rādīju viņam pēdējo klu-
so dabu „Medus un piens”. Tā vi -
ņam esot sevišķi tuva. Tajā brīdī 
neapzinājos, ka pavisam nesen 
viņš bija sarakstījis “Poēmu par 
pienu”...

Raimonds Staprāns

Imants Ziedonis un Ilona 
Staprāne priecājas par zaļo 
jaunību... Aizvadītā gs. 70.- 
to gadu vidus

jūsmu skandēja viņa vārsmas 
1969.gada vasarā - pirmajā 
Amerikas Rietumkrasta 2x2 
nometnē Kolumbijas upes krastā 
pie Portlandes un kā Portlandes 

jauniešu ansamblis „Dzintars” 
1979. gadā Zviedrijā, Gotlandes 
salā, stāvot Baltijas jūras krastā, 
sūtīja sveicienus uz Latviju - 
Imanta Ziedoņa vārdiem skanot: 

“Mūžu mūžos būs dziesma”... 
Manā mājā ik dienu pretī raugās 

jau cienījamu vecumu sasniegusi 
skaņuplate ar izskatīgu, pajaunu 
vīru - Imantu Ziedoni uz vāka. 
Zem tā rakstīts palieliem burtiem: 
”Epifanijas”. Šo dārgumu pārve -
du no Latvijas jau tad, kad tur 
valdīja svešas, ļaunas varas. Kad 
muitnieks prasīja, kas ir šis vīrs uz 
vāka, teicu, ka viņam gan to būtu 
vajadzējis zināt. Šis ir LIELS VĪRS, 
un, ja man netic, tad lai paprasa 
Raimondam Paulam un, ja tad   
vēl netic, – lai prasa pašam Brež-
ņe vam. Tas muitnieku pārlieci-
nāja. Viņš beidzot man atļāva vest 
LIELO VĪRU uz Ameri ku. Pa  lai-

kam izvelku no lielās aploksnes 
skaņuplati un klausos Imanta Zie-
doņa ierunātās “Epifanijas.” 

Vidzemē vēl arvien ziemo Iman-
ta Ziedoņa sapņu strazdi… Pava-
sarī brauksim tos apskatīt . Es ticu, 
ka tie būs stipri un veseli un mums 
dziedās dziesmu – dziesmu par 
mū  su Latviju un ticību tās skais -
tai nākotnei. No debesu mākoņa 
maliņas to varēs noskatīties un 
noklausīties mūsu Dižais dzej-
nieks.

Imantam Ziedonim šodien sa -
kām LIELU PALDIES par bagāto 
mantojumu, ko viņš mums dāvājis. 
Mums un nākamajam paaudzēm.

Andris Ritmanis

Imants Ziedonis Losandželosā 1989. gada februārī kopā ar 
Brigitu (pa kreisi) un Lolitu Ritmanēm

Gaismas turētājs 
savai tautai
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Vidvuds Štrauss

Pirmdien, 2013. gada 4. feb-
ruārī, visu dienu pār Maskavu 
un tās apkārtni nepārtraukti 
krita sniegs. Daba laikam zi -
nāja, ka ir labi jāpārklāj Buto-
vas memoriālais komplekss, 
kur dienu iepriekš pirms 75 
gadiem bija nošauti 229 lat-
vieši, arestēti Staļina svētītās 
NKVD „latviešu operācijas” 
gaitā. Lai gan vakarpusē sniegs 
sagriezās putenī, starptautis -
kās biedrības Memoriāls mo -
der najā konferenču zālē sapul-
cējās negaidīti daudz viesu. 

Latviešu – polītisko represiju 
upuŗu piemiņas vakaru rīkoja 
Memoriāls un Maskavas Lat vie-
šu kultūras biedrība ar Latvijas 
Republikas vēstniecības atbalstu.

 Viesi vispirms skatīja unikālu 
dokumentu un fotografiju izstā-
di „Viņiem ļoti gribējās dzīvot” 
par latviešiem, kas nošauti Ma  s-
kavā un Piemaskavā. Pie mi ņas 
vakaru atklāja Maskavas Lat vie-
šu kultūras biedrības priekš sē -
dis Jānis Dambītis. Latvijas vēst-
niecību vakarā pārstāvēja 2. sek-
retāre Karīna Kavele.

Sekoja klusuma brīdis. Maska-
vas valdības  vārdā līdzjutību un 
labus novēlējumus izteica Ma -
rina Maslova.

Pēc tam runāja starptautiskās 
biedrības Memoriāls valdes 
priekš  sēdis Arsenijs Roginskis. 
1981. gadā Ļeņingradā viņam - 
nelegāli izdoto vēsturisko rakstu 
krājumu „Pamjatj” (Atmiņa) gal-
 ve najam redaktoram - piesprie-
da četrus gadus ilgu ieslodzīju-
mu Gulagā. Priekšsēdis pastāstīja 

Viņiem ļoti gribējās dzīvot

par Staļina terrora operācijām 
pag. gs. 30. gados: vispirms „ku -
laku”, pēc Kirova nošaušanas 
„trockistu”, tad „militāro sazvēr-
nieku”, „kaitnieku” operāciju un 
„nacionālajām”- vāciešu, poļu    
un latviešu oprācijām. 1937.un 
1938. gadā tika nošauti vairāk 
nekā 700 tūkstoši nevainīgu 
cilvēku. Roginskis uzsvēra, ka 
pasaules vēsturē tas  bijis un pa -
liek vienīgais masveida terrora 
akts, kad kādas valsts vara pati 
iznīcina savus pilsoņus. Šajā no -
ziedzīgajā slaktiņā no Padomijā 
dzīvojošām tautām visvairāk 
cieta latvieši.

 Pēc tam šo rindu un piemi - 
ņas vakara projekta autors, 1941. 
gada 14. jūnijā izsūtīts uz Sibi-

riju, pastāstīja par Maskavā dzī-
vojošo latviešu traģēdiju. Lat vie-
šu spēja pašorganizēties pārvēr-
tās viņu nelaimē. Kooperātīvo 
izglītības biedrību Prometejs če -
kisti ar vieglu roku pārvērta par 
latviešu Vissavienības kontrre-
vo lūcionāru spiegu un diversan-
tu centru ar filiālēm lauku kop-
saimniecībās, rūpnīcās, kur strā-
dāja latviešu grupas, klubos, te -
ātŗos, skolās. „Latviešu operā-
cijas” laikā tika nošauti vairāk 
nekā 1700 Maskavas latviešu, šai 
skaitā 106 sievietes, 20 ģimenes 
(vīru un sievu). Represēja visus 
Prometeja darbiniekus. Latvie - 
šu klubā dažādu pulciņu darbā 
piedalījās septiņi brāļi Pasīši. 
Pie cus nošāva, diviem piesprieda 

Gulagu. Maskavas apgabalā, Fir-
sanovkā, savā mājā dzīvoja Pē -
teris Stabiņš un trīs viņa dēli. Cik 
zemes gabals ļāva, Stabiņi bija 
uzcēluši vasaras māju ar lielu 
verandu un atdevuši to latviešu 
klubam par vasaras mītni. No -
šāva visus Stabiņus, arī kluba 
pār ziņus: Frici Griķi, Ādamu 
Dunci, Ernestu Lūsi, Pēteri Bo -
mīti, Līzbeti Jurcēnu un Jāni 
Apini.

Biedrībā Prometejs  bija nodi -
bi nāta mākslinieku sekcija, kuŗā 
bija apvienoti 16 gleznotāji, gra-
fiķi, skulptori. Nošāva piecpa- 
ds mit. Emigrants no Latvijas 
Ernests Kālis nomira cietumā iz -
meklēšanas laikā. Pieciem no -
šau tajiem - sekcijas vadītājam 
Paulam Irbītim, Voldemāram 
Andersonam, Kārlim Veide ma-
nim, Vilhelmam Jakubam un 
Jānim Kalniņam Prometejs bija 
piešķīris darbnīcas savā mājā. 
Kad visi bija arestēti, NKVD 
darbnīcā konfiscēja 505 gleznas 
un 12 skulptūras, aktā ieraks tot, 
ka daiļdarbi „nodoti valsts 
fondā”. 

Pēc tam neviens šos mākslas 
darbus nebija redzējis, izņemot 
vienu: Kārļa Veidemaņa dēls 
Egils, atgriezies no kaŗa, kādā 
Maskavas komisijas veikalā ie -
raudzīja tēva gleznu, nopirka to 
un uzdāvināja mūzejam tēva 
dzimtajās Cēsīs.

1937. gada 27. decembrī Ma  s-
kavas padome pieņēma lēmu -
mu par valsts latviešu teātŗa 
Skatuve likvidēšanu, jo tāds teāt-
ris neesot Maskavā nepie cie -

šams, un noteica, ka Skatuves 
aktieŗi jāiekārto darbā citos 
Maskavas teātŗos vai viņiem 
jāizmaksā pabalsts. Bet NKVD 
jau bija „iekārtojis” aktieŗus Ta -
gankas cietumā. Uz visiem lai -
kiem no tramvaja līnijas, kas gā ja 
gaŗām teātrim, pazuda pieturas 
nosaukums „Latviešu teātris”. 

Latviešu strēlniekus Staļins 
ienīda divdesmit gadus. 1918. 
gada vasarā viņu - partijas CK  
un valdības locekli - Ļeņins 
nosūtīja uz Caricinu, lai viņš     
tur nodrošinātu labības piegādi 
no dienvidu rajoniem Maskavā. 
Staļins pieprasīja savai apsardzei 
latviešu strēlniekus, un tie tika 
piešķirti. Kopā ar Staļinu brauca 
viņa sekretāre Nacionālo lietu 
komisāriātā Nadežda Alilujeva 
un viņas tēvs, Viskrievijas Cent-
rālās izpildkomitejas loceklis.     
Pa ceļam divi strēlnieki, kuŗi ap  -
sargāja Staļina vagonu, sadzir-
dēja tur troksni, kliegšanu un 
no  lēma atvērt durvis un paska-
tīties, kas notiek. Viņi ieraudzīja, 
ka Alilujevs stāv ar revolveri ro -
kā, bet viņa priekšā ceļos no -
meties Staļins. Alilujevs kliedzis: 
„Tūlīt appreci viņu! Ja ne – es 
nošaušu tevi kā suni.” Pēc dau -
dziem gadiem Nadeždas vecākā 
māsa Anna savās atmiņās raks-
tīja, ka Staļins Nadeždu naktī 
izvarojis un meita to pastāstījusi 
tēvam. Staļins pēkšņi pagriezis 
galvu un ieraudzījis strēlniekus. 
Tie tūlīt aizvēruši durvis, bet 
Staļinam bija laba atmiņa.

Imants noaudis dzejaudumus 
blieķu dārzu gaŗumos. Viņš mums 
atstājis vārdus salam, sniegiem, 
spītam un pacietībai, līdz gulbju 
atgriešanos. Viņam pieder Latvijas 
Kultūras fonda ceļalaiva ar saules 
zīmi virs tās. Domubiedri Simtiņā. 
Jūs arī varat darīt/ kaut ko no nebi-
jušā. Aforismi un  Epifanijas. Poē-
 ma par pienu un Kurzemīte Lielā 
gaitā saule staigā. Mūža gaŗumā 
viņš nepazaudēja savu brīnišķīgo 
rotaļprieku ar vārdiem, bet kā svē-
tīdams visdziļākā nopietnībā ir 
atstājis visīsāko dzejoli kā dzej  rin -
du mūsu literātūrā: DIES PA SAR G  I -
MŪSVISUS.

***
Dziesmu svētku simtgadē 1973. 

gadā  pirmo reizi Rīgā (viesojoties 
kopā ar Valdas Dreimanes-Meln-
gailes ģimeni) dzirdēju Imanta 
Ziedoņa vārdu, lasīju viņa, Ojāra 
Vācieša, Jāņa Petera un Māŗa Čak-
lā dzeju, manu ceļasomu pildīja 
radu sagādātās Epifanijas, Kā sve-
ce deg, Kurzemīte un Zemes un 
sapņu smilts. Ziedoņa un viņu – 
pārējo raksti un atvestās grāmatas 
kļūst par logu, pa kuŗu literātūras 
skolotāji vasaras vidusskolā Beve-
rīnā  pamazām veido Otrās atmo-
das Latvijas dzejas izlases. 1977. 
gada 6. novembrī Imants Ziedo -
nis (ar uzraugiem) saņem atļauju 
viesoties Ņujorkā. Tur viņš lasa 
„Poēmu par pienu”– tik pilnīgi no 
klišejām atbrīvotu dzeju, kas liek 
ādai tērpot.  Par tikšanās stundām 
ar satiktajiem Imants vēlāk raksta 
kopējā ceļojumu iespaidu krāju-

„Gribas baltu gulbju”
mā „Kļavas lapas sniegā, debes-
skrāpji mākoņos”, raksta uzma-
nīgi, nenosaucot uzvārdos. Ziedo-
ņa ugunsdzejai ir tik radošs spēks, 
likumsakarīgi, ka tā uzdzirkstī 
šaipus dīķa dzejā un grafikā. 

***
Gadu vēlāk viesojos Rīgā, lai 

tiktos ar mākslas vēsturniecēm. 
Vi  sās iestādēs un mūzejos nepie-
ciešamas caurlaides. Valda Drei-
ma ne iedevusi līdz savu nule iz -
doto grāmatu, „Kad bēg putni” 
(1978). Nēsāju grāmatu ceļasomā, 
gudrojot kad un kur vislabāk at -
rast Imantu, kad, Vērmaņdārzu 
šķērsojot, nāk viņš pretim! Au  -
maļām runājam – par dzeju, at  -
sauksmēm, par atdzimstošās folk-
loras spēku, par Beverīnas vidus -
skolas jaunajiem. Un tad Imants 
aicina līdzi, kur pārdodot velni-
ņus. Tas ir Vaļņu ielā, netālu no 
Val tera & Rapas   (kā to  dēvēja 
jo    projām), un Valdas grāmata ap -
mainās ar Šmulāna velniņu; ne -
atceros, kāds tika Valdai, bet mans 
ar etnografiski diženu zaru mil - 
nu rokās, stiprs un labsirdīgs. Sēd 
uz kamīna dzegas un runā aso-
nan cēs.

*** 
1982. gada maijā Bostonā Be -

verīnas vidusskolas labdarības sa -
rīkojumā notiek saistošs Anitas 
Kuprisas komponēts mūzikāls 
uzvedums Pī eR Kvadrātā ar sko-
lotājas Ilzes Raudsepas sakārtotu 
tekstu no Imanta Ziedoņa grā-
matas „Motocikls” (1965). Kabarē 

stila uzvedums - ar dzeju, ar solisti 
Lailu Saliņu un ar skaidru dikciju 
apveltītiem jauniešiem, kas visi 
dzimuši šaipusē. Ceram, ka tas 
viņu iepriecinās. Imantam trausla 
veselība.

Tā gribas dzīvi apgaismotu, kad 
gaisma sajūtama krīt – 1986. gada 
oktobrī dienasgrāmatā ieraksts: 
lūgsim Dievu par Imantu. Viņam 
nopietna plaušu operācija. Esot 
noraidījis Šveici, novācis rakstām-
galdu, sacījis, ka gribot palikt pie 
tautas. Viņam savāks zāles, un drīz 
arī mākslinieku saietā Kats kiļos at -
rodas kāds braucējs, kas tās aiz - 
  ve dīs. Imantu ārstēs Či  kāgā.

***
Ir diegam gals, nav galā šūšana, 

ir mūžam gals, nav galā mūžam 
manis būšanai. Es kopšu celšu arī 
aizsaulē, un manās acīs nemeklējiet 
„NĒ”.  JĀ dara, JĀ iet, JĀ būt, JĀ 
sa    deŗ (un atkal latviski ir jāmīksti-
na Ŗ!) Es smejos, pieceļos no rīta, 
aunos un eju skaistos atkal saukt 
un jaunos... 

               „Tutepatās” 1992

1989. gada  25. janvārī Imants, 
re  dzami atkopies, kopā ar dēlu Ri -
mantu, Ievu Akurāteri un foto-
mākslinieku Gunāru Janaiti  iera-
dies Bostonā, un būs vēl turnejas 
sepiņos centros. Viņš stāsta par     
Kultūras fondu, par ieceri no jauna 
uzcelt F. Bārdas mājas „Rum biņas”. 
Esmu nejēdzīgi iepīta Janaiša 
izstādes kāršanā un bē  dājos, ka 
neiznāk vairāk laika baudīt Imanta 
paradoksus.

***
Ar Bruņa Rubesa vadītā Sa  bied-

riskā fonda atbalsta grupu Nordik 
apgādā Rīgā  (1995. – 2001.) iznāk 
Imanta Ziedoņa kopotie  raksti. Ir 
arī tulkojumi angļu valodā, un 
sekmīgākais no tiem ir Barija Ka -
lahana (Barry Callaghan) : „ Flo-
wers of Ice. Toronto”, Exile Edi-
tions, Ltd.(1987). Par šo krājumu 
rakstu recenziju „Mans darbs ir 
dārzos, kuŗi aizaug ciet”. (Laiks 
1988.  gada 16.jūl.) 

Domājot par Imantu, atceros 

kādu no viņa asiem  novēroju-
miem. –„Mums ir viena ļoti spē-
cīga proziste,” viņš reiz sarunā sa -
ka. „Tā ir Ilze Šķipsna.”  Šis mums 
ir nogūlies prātā. Jo Imants Zie-
donis bija tiltu cēlājs. 

 Turklāt   -  Ir vajadzīgas burvju 
brilles, lai pats savu tēvuzemi 
ieraudzītu. Par šīm brillēm kļuva 
„Kurzemīte”, pamazām „atkusa” 
iesaldētais latvietis. Gribas baltu 
gulbju, Tu sacīji.

Maija Meirāne

Sirdsmartas sirdsraksts 
Imantam Ziedonim

Vēl tad, kad  brīvā Latvija pat 
sapnī nerādījās, man šķita, ka 
Imanta Ziedoņa dzejas pantu 
priekšā atkāpjas jūra, polītika, 
dažādi uzspiesti dzīves veidi.

Pēc gaŗas, nogurdinošas darba 
dienas viņa izjusto, saprotamo 
dzeju lasīju un pārlasīju. Tā vel-
dzēja un stiprināja – lika just,          
ka piederam vienai Latvijai. Ja 
mums būtu liktenis lēmis tikties 

un iepazīties šajā jūras krastā,     
kur ir mana mājvieta, es dzejnieku 
būtu iepazīstinājusi ar Jorkšīras 
kailajiem tīreļiem. Vai tie būtu 
izraisījuši viņā iedvesmu?

Garīgi stipri cilvēki dzīvo arī 
tad, kad ir miruši. Pie tiem pie -   
der mūsu lielais latviešu dzejnieks 
Imants Ziedonis.

Marta Landmane-Dreifelde

Tūkstoš paldies!
Kā viena no skudrām, kuŗas 

pūznim ir bijis pārkritis koks, kā 
viena no ābelēm, viena no aiti-
ņām, kā viens no putnabērniem, 
ko Dzejnieks ielicis atpakaļ ligz-
dā, es saku – paldies! Paldies! Es 
gribētu to atkārtot tūkstoškārt.

Imant, dzirdu ļaudis šajās 

skum jajās dienās runājam – Dzej-
nieks nekur nav aizgājis. Viņš ir 
starp mums. Viņš nevar zust, jo 
viņš ir mūsos. Katrā šūnā, katrā 
audā.

Kad rimsies zaudējuma sāpes, 
mēs to sapratīsim vēl labāk.

Māra Zālīte

(Turpinājums 15. lpp.)
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Amerikāņi ielenca pilsētu, bet 
iekšā nenāca. No pakalniem tie 
pārredzēja visu pilsētu ielejā. 
Kāds „uzņēmīgs” dulls vācietis 
bija no  organizējis neapmācītu, 
pavisam jaunu zēnu vadu un 
mēģinājis am rikāņiem vienā 
kalnā uzbrukt. Tam sekoja arti-
lerijas lietus uz  tām pilsētas 
daļām, kas vēl nebija pārgru-
vešotas. Slimnīcā vairs pār tikas 
nebija, un mēs abi ar māti gā -  -
jām paņemt no Latvijas līdz pa -
ņemtās kausētu tauku kārbiņas 
mūsu ārstu draugu slimnīcā,   
pil nīgi otrā pilsētas pusē. Kad 
skrē jām pāri neapbūvētiem lau-
ku miem vai plašākām ielām, no -
svilpoja pa artilerijas zalvei. Da -
būjām slēpties tuvāko māju vai 
to pār pa liku ieejās. Centru apgā-
jām, jo tur pēc gaisa lieluzlido-
juma vairs ne  tika cauri. Agrākos 
pilsētas centra kvartālus un šau-
rās ielas klāja ne  caurejams dru-
pu lauks. Nezinu, vai amerikāņu 
artileristi no sa  vām kalna pozī-
cijām redzēja, ka mēs kā skudras 
tālumā, ielejā, kustamies, un 
mērķēja mums tieši virsū vai       

Skolā jāiet, jāmācās
Atmiņu stāsts

(Turpināts no Nr. 9)
Aleksandrs Gārša

(Turpinājums sekos)

Padomju okupācijas laikā Lat-
vijā par nacistu okupāciju raks-
tīja daudz un ar naidu. Padomju 
okupanti sevi afišēja par pozi tī-
viem, labdarīgiem mūsu atbrī-
votājiem no ļaunajiem, vardar-
bīgajiem vā   cie    šiem. Uzmanības 
pievēršanai na     cistu monstriem 
un slepka vām vajadzēja pane sa-
mākas vai pat ap   sveicamas pa -
darīt pašu komūnis tu neģēlības.

Trimdā ievērojamu personu 
autobiografijās un atmiņās ci  -  
vīl  ie dzīvotāju un kultūras dzīve, 
arī ka  ŗa darbība vācu laikā bi -
jusi ga na skarta, bet nacistu ne  -
lietības – jau mazāk. Tam ir vai-
rāki iemesli. Pirmkārt, otrais ko -
mūnistu oku pācijas periods bija 
tagadējs un aktuāls, pret tā ne -
likumību un va  ras nelietīgu iz -
mantošanu bija jā  cīnās ar visu 
gara spēku. Pretko mūnisma cīņa 
būtu „atšķaidīta”, ja lielu uzma-
nību pievērstu nacistu briesmu 
darbiem, kas jau bija pa  gātne. 
Otrkārt, vācu okupācija ilga ti -
kai nepilnus četrus gadus; ja         
ig  no rējam faktu, ka ar deminu -
tī viem latvieši nereti izsaka mī -
līgu mu, vācu laiku pareizāk bū -
tu saukt par ēriņu, ne par ēru. 
Padomju okupācija turpretim 

Ēriņa prom, mulsa paliek
Kaspars Zellis, Illūziju un baiļu mašīnērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: 

vara, mediji un sabiedrība (1941-1945), apgāds „Mansards”, 2012. g., 368 lpp. 
ieilga gadu desmitos. Treškārt, 
kaut gan žīdu tautības cilvēku 
masu slepkavības brēca pret de  -
besīm un nekad ne   var būt pie-
tiekami nosodītas, na  cistu apie-
šanās ar latviešu civīlie dzī vo tā-
jiem kopumā bija maigā ka raks-
tura nekā padomju režī ma rī cī-
ba, īpaši jau Staļina laikā. Ce- 
  t urt kārt, trimdā patvērumu ra   -    
da arī cilvēki, kas bija vairāk     
vai mazāk sadarbojušies ar vācu 
oku pācijas režīmu. Viņu vainu 
meklē šana un analize vai jeb-
kāda viņu siešana pie kauna 
staba būtu pa  nākusi tikai trim-
das kopumā so  lidārās sabiedrī-
bas šķelšanos.

Laiki mainījušies. Dr. hist. 
Kas pars Zellis, kas, Latvijai at -
gūs  tot ne  atkarību, nupat vēl ti -
kai beidza Elejas vidusskolu, ta -
gad publicējis pamatīgu pētīju-
mu par propa gandas mašīnē -  
riju nacistu oku pē tajā Latvijā. 
Grā mata, cik nopro tams, ir viņa 
pārstrādāta un pa  pil dināta dok-
tora disertācija. Gal ve nās noda-
ļas veltītas propagandas institū-
ci jām, propagandas ka   nā ļiem 
(presei, periodikai, grāma tām, 
afišām, radio, kino) un pro pa -
gandas saturam. Plašs illustrā-
tīvais materiāls.

Gados vecākajiem lasītājiem, 
kas no savas jaunības gadiem 
na      cistu laiku vēl atceras, grāma-
ta va  rētu arī nenest būtiski jau-
nus atklājumus, tomēr atmiņā tā 
at  sauks vai domu priekšplānā 
uz  vandīs ne vienu vien jaunu 
de ta  ļu, jaunu niansi un rosinās 
pār domas. – Vai zinājāt, piemē -
ram, ka vairākumam vācu laika 
kinochroniku nav saglabājusies 
skaņa? Pētnieks nepasaka, kur 
skaņa pa  likusi. Vai esat padomā-
juši, kāpēc vācu okupācijas laikā 
netika iz  dots Hitlera Mein Kampf 
tulkojums latviešu valodā? Lūk, 
tādēļ, ka vācu rases pārākuma 

idejas vai kolonizācijas idejas 
režīms oku pē tajās zemēs mēģi-
nājis slēpt. Vai varat izskaidrot, 
kāpēc kaŗa beigu galā tik dau-
dzus atskaņojumus piedzīvoja 
Lūcijas Garūtas kantāte ar An -
dre ja Eglīša vārdiem Dievs, Ta -
va zeme deg!? Pētniekaprāt, tas 
noticis „ne tikai māksliniecis -
kās augstvērtības dēļ, bet arī tā -
dēļ, ka tā labi veidoja fonu nacis-
tu veiktajai totālā kaŗa propa-
gandai, mobilizējot iedzīvo tājus 
pret pie augušajām Sarkanās ar -
mijas at  grie šanās briesmām”.

Ir vērtīgajā pētījumā arī šis un 
tas pretrunīgs, kā arī šis un tas,   
kas prasās pēc papildināšanas 
vai turpmākiem pētījumiem. -  

191. lappusē K. Zellis parindē  
raksta: „Šodien var tikai minēt, 
vai (1941. gada) 1. jūlijā tauta 
iz    rā dīja patiesu prieku par vācu 
ar      mi jas ienākšanu vai tā bija 
veikla pro pagandas akcija.” Tur-
pretim 207. lappusē pamatteks -
tā teikts: „Jā  at  zīst, ka iedzīvotāju 
lielākā daļa atceras vācu armi -
jas ienāk šanu kā atbrīvošanu.       
Ja arī tas tā bija, tas ne  bija propa-
gandas no  pelns...” Tās pašas lap-
puses pa   rin dē gan atkal likts 
manīt, ka cilvē ku at   mi ņas par   
to, kā viņi jutušies vācu ar  mijas 
ienākšanas dienā, varētu būt 
mal dīgas, jo tās varētu būt ie  tek-
mējusi turpmāko gadu vācu 
pro paganda. Bet, cienīto doktor, 
vai tad nav ticamāk, ka cilvēki, 
kas 1. jūlijā vāciešus sa   gaidīja      
kā jaunas neatkarības at  nesējus 
Latvijai un jau nedaudz vēlāk 
vīlās, 1. jū  liju atcerēsies drī zāk   
ar aplami ne  gātīvām nekā ar ap -
lami pozi tī vām atmiņām? 199. – 
200. lappusē atstāstītā prof. An- 
d  rieva Ezergaiļa hipo teze, ka vācu 
kaŗavīru drau dzīgā sagaidīšana 
Rīgā 1. jūlijā bijusi „organizēts 
te ātris”, izskatās ļoti trausliem 
diegiem šūta. Ins ce nēta bija 

krievu tanku draudzī gā sagai-
dīšana Rīgā iepriekšējā ga   da        
17. jūnijā, bet ne taču 1. jūlijs!

Grāmatas pēdējā rindkopā au -
tors raksta: „Pēc nacistu sakāves 
un kapitulācijas Latvijā brūno 
„illūziju un baiļu mašīnēriju” 
no  mainīja cita - sarkanā. Bet tas 
jau ir cits stāsts, un šim stāstam 
ne  pieciešams arī cits stāstnieks.” 
Ir jau tiesa, ka no viena cilvēka 
ne var prasīt visu, tomēr kāds 
nieciņš komparātīvās pieejas, 
kāds kaut aši ieskicēts salīdzinā-
jums ar pa  domju propagandas 
gājieniem bū  tu paticis. Kaut kur 
gadījies la sīt, ka mūsu tauta bi -
jusi receptī vāka, t.i., uzņemt ga  -
tavāka, Baigā gada un vācu laika 
propagandai tāpēc, ka tā ar pro-
pagandu, t.i., ar atsevišķu cilvēku 
un sabiedriskās domas forsētu 
ietekmēšanu, bija jau pieradusi 
Kārļa Ulmaņa auto ritārajā laikā. 
Kaut gan Ulmanis neiedarbināja 
baiļu mašīnēriju, illūziju ma -  
šīn ē rija, pat ja ar pavi sam citām 
illūzijām, darbojās gan. Arī par 
šo tematu daži vārdi būtu bijuši 
vietā.

Nodaļā par nacistu propagan-
das saturu izcelta antisemītisma 
pro pagandas iešana kopsolī ar 
pret  boļševistisko propagandu. 
Bai gā gada pieredzes rezultātā 
izveidojušos pretboļševistisko 
no      skaņojumu lielā mūsu tautas 
daļā nacisti mācēja veikli savīt 
kopā ar antisemītismu, starp 
boļ  še viku un žīdu liekot tikpat 
kā lī  dzināšanās zīmi. Var jau būt, 
ka aiz pamatotā naida pret boļše-
vis mu atradās latviešu gara dar-
bi nieki, rakstnieki, žurnālisti un 
citi, kas bija gatavi iesaistīties arī 
pret žīdiem vērstajā nacistu pro-
pa gandā. Šo tematu jau iztirzāja 
Il  gonis Bērsons 2006. gadā iz   do-
tā grāmatā Auseklītis zem āmu-
ra un kāškrusta, no 186. lap-
puses uz priekšu. (Skat. manu 

recenziju Brī   vās Latvijas un Laika 
2008. ga  da 15. numurā!) K. Zellis 
I. Bērsona teikto turpina un pa -
pildina.

Mulsina, kādi vēlāk cienījami 
un trimdā savu mūžu godam 
līdz beigām nodzīvojuši vīri vā -
cu lai kā bijuši saistīti ar Anti-
semītisma institūtu, kas 1942. 
gadā ticis ie  kļauts latviešu paš-
pārvaldē kā Mākslas un kultū -
ras departamenta (!!!) antisemī-
tisma nodaļa. Viņi publicējuši 
antisemītiskus raks tus. K. Zellis 
nevairās citēt to krāš ņākās vie-
tas. (Mudinu gan lasītāju pie-
vērst uzmanību tam, vai raksti 
tapuši pirms vai pēc Biķernieku 
meža nāves pļaujas.) Vairākus 
no šiem vīriem personiski pazi-
nu, ar dažiem izmainījos sabied-
riskā dar ba ietvaros vēstulēm, 
un varu par viņiem teikt tikai 
visu labāko. Divi no viņiem līdz 
mūža beigām palika karsti bez-
kompromisa pretkomūnisti, bet 
neko antisemītisku nemanīju. 

Mulsa ir par to, kas viņiem 
vācu laikā licis ar antisemītis -
mu sapī ties. Vai tā bija jaunības 
trakulība? Varbūt neprātīga ti -
cība, ka Hitlers beigās uzvarēs? 
Varbūt viņi tika iemānīti, ievi-
lināti antisemītiskajā vidē ar 
draudiem, ar šantāžu? Visi viņi 
tagad miruši, nevienu vairs ne -
var intervēt. Vēsturniekam, pat 
tik labam, kāds ir Kaspars Zellis,  
te nebūs iespējams nekādu at -
bildi dot, te drīzāk vārds būtu 
dodams sociālpsīchologiem.

Jāpiebilst, ka K. Zeļla pētī ju-
mam daudz palīdzējuši divi 
trimdas vēsturnieki: izmantotās 
literātū ras sarakstā īpaši bieži 
minēts Kārļa Kangera un An -
drieva Ezergaiļa vārds. 

Eduards Silkalns 

arī tā bija vienkārša sagadī ša -
nās. 

Kur priekšpilsētās bija sagla-
bā jušās dārzu strēmeles, tur bija 
iz  plaukuši manis neredzēti pava-
saŗa ziedi. Toreiz tos neviens 
ne    ie vēroja, nedz arī bija kāds, 
kas par tiem priecātos.

Pilsētas nomales ciemu, kuŗā 
patvērumu bija radis mans tēvs, 
pirmie pārņēma krievi, un tēvs 
no tā bija bēdzis ar rokassomu 
vien. Visi svarīgie dokumenti un 
līdz paņemtais palika viņa ista-
biņā. Kaut kur viņš bija „sagra-
binājis” četrriteņu rokas ratiņus. 
No slim nī cas viņš mūs savāca – 
un no dak  teŗu draugu pagraba 
otrā pil sētas malā varējām tajos 
iekraut dažus tur glabājušos ko -
feŗus. Ma ni uzsēdināja kofeŗu 
kaudzei vir sū, un devāmies tā -
lāk. Ar pāris citām latviešu ģi -
menēm mēģinā jām šķērsot ame-
rikāņu līniju nak tī, caur ūdens 
caurteku kādā uz   bērumā, jo arī 
pašu pilsētu tad jau bija okupē-
juši krievi. Mēģinājums bija ne -
sekmīgs, kaut arī bijām ti  kuši   
pie veca beļģu karoga. Steigā de -

 vāmies uz attālu pārejas punktu, 
kur gaidīja lielāka latviešu bēgļu 
kolonna, kas nāca no Freibergas 
pilsētas un Drēzdenes. 

Otrā dienā izdarīga iesirma 
lat  viešu dāma, kas labi prata 
angliski, no visām latvietēm sa -
vāca pa ro  tas lietai, uzdāvināja 
tās amerikā ņu kapteinim, kurš 
tad pēc īsas sarunas atļāva mūsu 
kolonnai ar visiem ratiņiem pār-
iet amerikā ņu līniju. Papriekš 
nonācām mazā Tīringijas pil sē-
tiņā Hilburgsh au zenā. Tikko 
bijām atvilkuši elpu, tā bija jā -
virzās tālāk, jo amerikāņi bija 
krieviem „uzdāvinājuši” arī Tī -
ringiju. Lai būtu ko ēst, māte at -
deva pēdējās rotaslietas, mak - 
 s ā jot par kukuli maizes vai olām 
tūkstoškārtīgu vērtību. Pēc tam 
visu mūžu viņa nekādas brošas, 
krelles, nedz citas rotas vairs ne -
gri bēja redzēt. Atceros vēl, ka no 
kāda zemnieka šādi iemainītas 
olas ar prieku pusbadā taisījā - 
mies ēst, bet, kad tās pāršķēla, 
ne  jauki smirdēja, – bija „iesmē-
rētas” vecas.

Ar pusīrētu, pusizkukuļotu  

tra ktoru pēc dažām dienām, tā 
pie kab vāģos sakņupuši, ieradā-
mies Hei  delbergā. Pēc kaŗa šī 
ne  sa grautā, gleznainā pilsēta rīta 
mig lā iznira kā pasaku pils. Tā 
tapa par mūsu dzīvesvietu vai-
rāk nekā pusotru gadu. Tēvs ne -
ļāva man mācīties vā  cu skolā. 
Tās vietā bija salīgts pen sionējies 
vācu filoloģijas profesors, kas 
man mācītu angliski. Tā nu ar 
viņa antīkās, sadzeltējušās mā -
cību grāmatas palīdzību ielau-
zījos an  gliski ar vācu akcentu, 
kuŗu ne  esmu īsti varējis zaudēt 
visā tālākajā dzīvē.

Vēl atceros pirmo teikumu 
sko lotāja aizvēsturiskajā mācību 
grā matā ar vārdiem, ka „ir ru -
dens un kokiem lapas kļūst dzel-
tenas”. Ne  zinu, kāpēc tas man 
iespiedies at  miņā. Varbūt tāpēc, 
ka grāmata droši vien bija iz -
vilkta no antik vāriāta un pro -
fesors man nelāgi uzkliedza, ja 
tai par ātru šķīru lapas – varot 
sa  bojāt. Vismaz pa pirkstiem 
nesita kā viņa puskollē ga, Kem-
nicā iebraucot. Varbūt viņam 
nebija līneāla. 

Karstajās vasaras dienās gā -
jām uz Nekāru peldēties. Daž-
reiz pie biedrojās latviešu meite-
nīte. Tā kā es Rīgas jūrmalā agri 
biju iemā cījies peldēt, tad bieži 

iepeldēju dzi ļāk un nevarēju 
saprast, kāpēc citi nepeld līdz. 
Man nepatika, ka meitene gar 
pašu krastu vien plunčājas. Tei-
cu, lai peld vien dzi  ļāk, lai ska -
tās uz mani, es taču ne  slīkstu. 
Vajag tikai saņemt dūšu un ne -
sarīties ūdeni! Tad viņa arī va rēs 
peldēt un nekas nenotiks. No -
tika gan. Pāris metru no krasta 
viņa sāka kliegt un pagāja zem 
ūdens dziļajā upē, lai gan es 
pūlē jos palīdzēt. Par laimi, tēvs 
redzēja burbuļus, ielēca upē un 
izvilka pār bijušos bērnu. Es 
mājās dabūju pamatīgu kāvie -
nu, un meitenī tes sabiedrība ci -
tās reizēs peldo ties izpalika...

Citādi dzīve Heidelbergā bija 
ļo ti interesanta. Paspēju, kā jau 
Kemnicā biju mācījies, izbrau -
kāt visus tramvajus un izstaigāt 
visus pilsētas stūŗus un nostūŗus 
un ar draudziņiem izkāpelēt ap -
kārtnes kalnus. Tajā ziņā vecāki 
bija palai duši grožus vaļīgāk.     
Ar pārtiku gan bija grūti, un mēs 
bieži brau cām uz attālākām pil-
sētiņām, kur bez pārtikas kartīšu 
kuponiem kro dziņos varēja da -
būt lētus lēcu vai kartupeļu vi -
rumus. Garšas pēc tiem laikam 
bija pievārīti dzīvi nokalpojušu 
lopiņu kauli.
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LATVIEŠU NOZĪMĪGĀKO 
NOTIKUMU KALENDĀRS
MARTS
15. marts - 17. marts – ASV skolotāju konference Gaŗezerā, Miči-

ganā. Rīko ALA. Vairāk www.alausa.org
16. marts – Komūnistiskā terrora upuŗu piemiņas dievkalpojums Rīgā, 

Doma baznīcā plkst. 10.00. Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa 
un Lestenes Brāļu kapos

16. marts – Balvas pasniegšana veiksmīgākajam latviešu uzņēmē jam 
Lielbritanijā. Northemptona, Lielbritanija. Rīko Anglo-Baltic News

21. marts - 26. marts – Piektais Starptautiskais R. Blaumaņa festivāls 
Valmieras teātrī

23. marts – Izrāde „Sprīdītis” Bredfordā, Lielbritanijā. Rīko „Latvijas 
koncerti”

24. marts – Izrāde „Sprīdītis” Londonā, Lielbritanijā. Rīko „Latvijas 
koncerti”

25. marts – Deportāciju atceres dienai veltīts koncerts Omskas lat-
viešiem Omskā, Krievijā. Rīko „Latvijas koncerti”

APRĪLIS
10. aprīlis – „Music&Art Cafe” ar akustisko koncertu „Dzelzs Vilks” 

Mansfildā. Vairāk: Māris tālr. 07710743982 vai Vineta tālr. 
07985709913.

12. aprīlis – „Mūsmājās” grupa „Dzelzs Vilks” un DJ JOHNNYLV. 
Vai  rāk: Māris tālr. 07710743982 vai Vineta tālr. 07985709913.

13. aprīlis – Bredfordā grupa „Dzelzs Vilks” un DJ JOHNNYLV. 
Vairāk: Māris tālr. 07710743982 vai Vineta tālr. 07985709913.

13. aprīlis - 14. aprīlis - Ziemeļamerikas latviešu XIV Ērģeļu dienas 
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudzes baznīcā Newtown Square, 
PA.  Vairak www.latvianluthchurchphila.org

13. aprīlis – Izrāde „Sprīdītis” Dublinā, Īrijā. Rīko „Latvijas koncerti”
14. aprīlis – Izrāde „Sprīdītis” Limerikā, Īrijā. Rīko „Latvijas koncerti”
19. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Stokholmā, Zviedrijā. Rīko 

„Latvijas koncerti”
20. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Gēteborgā, Zviedrijā. Rīko 

„Latvijas koncerti”
21. aprīlī – Izrāde „Pasakas par ziediem” Oslo, Norvēģijā. Rīko „Latvijas 

koncerti”

MAIJS
2. maijā – ASV latviešu organizāciju pieredzes apmaiņas seminārs. 

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

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

4. maijs - 5. maijs – Latviešu kultūras dienas Īrijā. Rīko Latviešu na -
 cionālā padome Īrijā. irijaslnp@gmail.com

26. maijā, - plkst. 3:30 pēcpusdienā Ņujorkas Latviešu koŗa (ŅLK) 
Pavasaŗa koncerts Katskiļu nometnē. Sīkāka info sekos. Koŗa mā -
jaslapa: www.nylatvianconcertchoir.org 

JŪNIJS
1. jūnijs – Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Vairāk www.cvk.lv
4. jūnijs – 15. jūnijs – Rīgas Operas festivāls. Vairāk www.lno.lv
21. jūnijs – 22. jūnijs – Pasaules latviešu amatnieku saiets Valmierā. 

Vairāk www.macibucentrs.lv
21. jūnijs – 15. jūlijs – Cēsu Mākslas festivāls. Vairāk www.cesufestivals.lv
22. jūnijs - 29. jūnijs – Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde un 

Globālās dienas Rīgā un “Valguma pasaulē” (Tukuma nov.). Vai-
rāk informācijas - amezmalis@hotmail.com

27. jūnijs - 11. jūlijs – „Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalo-
du ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm. Iespēja iepazīt Rīgu, 
apceļot Latviju un apmeklēt XXV Vispārējos Dziesmu un XV 
Deju svētkus! Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimā-
lais dalībnieku skaits ir 20; cena $3600.

27. jūnijs - 11. jūlijs - „Heritage Latvia” - angļu valodas ceļojums 
jauniešiem. Jaunieši (13-15 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Lat-
viju, satiksies ar sava vecuma jauniešiem divās Latvijas skolās un 
apmeklēs Dziesmu un Deju svētkus. Programma līdzinās „Sveika, 
Latvija!” ceļojumam, tikai informāciju sniedzam angļu valodā. 
Cena $3 100. Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, 
kontaktējoties ar Anitu Juberti: tālr. (301) 340-8719, e-pasts: pro-
jekti@alausa.org Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir   
līdz 2013. gada 28. februārim. - Pieteikšanās veidlapas ir pie-
ejamas ALAs mājas lapā www.alausa.org .

30. jūnijs – 7. jūlijs – XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētki Rīgā

30. jūnijs - Pasaules Latviešu saiets Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības 
Lielajā zālē no 13:00 līdz 17:00. Vairāk girtszeidenbergs@comcast.net

JŪLIJS
1. jūlijs – Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai II”. Vairāk 

www.km.gov.lv
2. jūlijs – 4. jūlijs – Pasaules latviešu ekonomikas un innovācijas 

forums Rīgā. Vairāk www.ieguldilatvija.lv.
7. jūlijs – 14. jūlijs – 3x3 nometne Neretā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Alsungā, Latvijā
21. jūlijs – 28. jūlijs – 3x3 nometne Anglijā

Vairāk par nometnēm www.3x3.lv

Šodien archīvu dokumentos 
at  rasti 386 nošauto un 103 lē  -  
ģe ŗos nobendēto Maskavā dzī -
vo ju šo bijušo latviešu strēlnieku 
vār di. Viņu skaitā – 4 lietuvieši,        
3 poļi, 2 igauņi, 2 krievi un 2 vā -
cieši, 4 latvietes: Alma Baldone, 
Līzbete Bērztīsa, Marta Neima -
ne un Zelma Ozoliņa. Nošauts 
saim  niekdēls no Smiltenes pu -
ses, 1. Daugavgrīvas pulka lož-
me   tējnieks Pēteris Mūrnieks,    
kas 1916. gadā pirms Ziemsvēt-
ku kaujām savā piezīmju blo -
ciņā ie   rakstījis: Došos kaujā lat-
vjus celt/kaŗa pļaujā spēkam zelt/
virs ze  mes taisnību man gūt,/        

es latvju dēls, tev, tauta, brīvai būt!  
Jāni Dū  miņu, bijušo Iskolastrela 
priekš  sēdi, veda uz nošaušanu 
di  vas reizes. Pirmoreiz Butovas 
poli  gonā slepkavas konstatēja,      
ka rīkojumā par nošaušanu 
rakstīts „Dūmiņš”, bet  cietuma 
fotogra fijās - „Dūmaņš”. Viņu 
ve   da at   pa  kaļ uz cietumu, kļūdu 
no  skaid roja, un, otrreiz atveduši, 
mierīgu sirdi nošāva. Tāpat kā 
strēlnieku Justīnu Pokšānu, kam 
nebija abu kāju, un Jukumu Vā -
cieti, 5. Zemgales pulka ko  man-
dieri, sarkanarmijas pirmo virs-
pavēlnieku, Kaŗa akadēmijas 
pro fesoru. 

Pēc vēsturnieku runām vakara 
viesi noskatījās režisora Pēteŗa 
Krilova dokumentālās filmas 
„Klu cis, nepareizais latvietis”   
pir mo daļu. Rūjenietis Gustavs 
Klu cis bija nošauts Butovas po -
ligonā pēc atgriešanās no Pa  rī-
zes, kur viņš mākslinieciski no -
formēja PSRS paviljonu Vis pa-
saules iz  stādē.

Nobeigumā Maskavas latviešu 
koŗa Tālava ansamblis dziedāja 
mūsu tautasdziesmas un frag-
mentu no Lūcijas Garūtas orāto-
rijas „Dievs, Tava zeme deg!”.

Vidvuds Štrauss

Viņiem ļoti gribējās dzīvot(Turpināts no 13. lpp.) 2013

Sēžot savā istabā pie televi -
zora Rīgā, 2012. gada janvārī,       
tā neērti jutos, ka neviens neko 
nedara par referendumu. Daži 
polītiķi saka, lai neiet balsot.      
Citi - ka tomēr jāiet, – bet nekas 
nenotiek. 

Domāju, ka varbūt es varu 
kaut ko darīt. Jā, bet ko... Nu, es 
taču pazīstu Ēriku (Stendze-
nieku)! Varbūt kopā kaut kas 
sanāks. 10. janvārī aizrakstīju vi -
ņam: 

„Sveiks, Ērik!!
Vispirms daudz laimes Jau -

najā gadā!
Esmu drusciņ nobažījies par 

referendumu. Ir risks, ka dau -
dzi latvieši neies balsot, jo zina, 
ka tā kā tā krievu valodu neie-
viesīs. Var iznākt, ka referendu-
mā vairākumu dabūs PAR bal-
sotāji.

Domāju, vajadzētu kaut kādu 
reklāmu, lai cilvēki iet balsot. Es 
ar viesnīcas ”Radi un draugi” 
val  di varētu mēģināt kādus tūks-
tošus savākt no ziedotājiem u.c., 
lai segtu izmaksas. Vai Tev būtu 
interese ziedot savu laiku  šā -
dam projektam? Tev tas maksātu 
laiku un zināšanas, mēs ar citiem 
domubiedriem savāktu naudu 
tiešiem izdevumiem.

Ko Tu saki par tādu lietu? Vai 
tas ir reāli?”

Ēriks atbildēja īsi un aši: „Var-
būt satiekamies pie tējas un pa  -
domājam kopā? Jā, es būtu ga -
tavs.

Kā Tev rīt 15.30?”
Tā sākās kustība „Celies un ej”.
Vispirms bija jādibina bied-

rība, kas būs atbildīga par nau-
das vākšanu un par maksā ju-
miem. Tieši tajās dienās man 

Atceroties pagājušā gada 18. februāri – 
referendumu par Latviešu valodu

bija tikšanās ar labu draugu Arni 
Salnāju. Sēdējam „Radi un drau-
gi” krodziņā, izstāstīju viņam 
do  mu dibināt biedrību un lū -
dzu nākt palīgā. Turpat pie bla-
kus galdiņa sēdēja Daugavas Va -
 nagu Centrālās valdes priekš-
sēdis Andrejs Mežmalis, kuŗu 
pazinu kopš rudens. Visi sa  pra-
tām, ka vēl vajag kādus dibi nā-
tājus. Andrejs domāja par Rutu 
Pazderi, un es piezvanīju savam 
korporācijas Lettonia biedram 
Aldim Austeram. Runa bija  vēl 
par kādiem cilvēkiem, bet pa -
likām pie šiem pieciem. Pēc  Sa -
ei mas deputāta Valža Liepiņa 
ieteikuma nosaucām biedrību 
„Par latviešu valodu”. Ruta no -
kārtoja dokumentus, un 20. jan-
varī mums bija dokuments no 
Uzņēmumu reģistra. Biedrība 
„Par latviešu valodu” varēja sākt 
savu svarīgo darbu.

Sekoja vairākas tikšanās ar 
Ēriku Stendzenieku un viņa 
kollēgām no MOOZ, kuŗās uz -
klausījām viņa ideju pieaicināt 
sabiedrībā labi pazīstamus un 
respektējamus cilvēkus, kuŗi tad 
aicinātu vēlētājus iet un balsot 
„pret” krievu valodu. Ēriks ie -
teica saukli ”Celies un ej”. Ar 
domu - nesēdi mājās, jo uguns 
deg zem sēdvietas, Latvija tevi 
gaida. Beigās iesaistījās ļoti dau-
dzi sabiedrībā respektējami cil-
vēki.

Sākumā Ērika Stendzenieka 
ideja bija - mēs nemācīsim cil-
vēkiem, kā balsot, bet galvenais 
EJ UN BALSO. Tu zini, kā bal-
sot. Tomēr, tā kā par latviešu 
valodu bija jābalso PRET, tad 
beigās atļāvāmies ielikt krusti -
ņu mūsu uzsaukumā pie rūtiņas 
PRET.

Sākām vākt līdzekļus drukas 
darbiem un reklāmai. Andrejs 
Mežmalis ar saviem kontaktiem 
Daugavas Vanagos visā pasaulē 
paspēja paveikt brīnumdarbus. 
Aldis Austers pamodināja stu-
dentu organizācijas - sevišķi 
kor porācijas. Man par lielu brī-
numu,  viss gāja uz priekšu lielā 
ātrumā.

Tomēr mēs nebijām vienīgie 
ar domu cīnīties par savu dzim-
to valodu. Latvijas studenti, kā 
1919. gadā, arī šoreiz dibināja 
„studentu rotu” Jelgavā Māŗa 
Ozoliņa vadībā, un Rīgā kor po-
rāciju prezidija konventa se -

niors D. Trofimovs 23. janvārī 
paziņoja, ka pieņemts lēmums 
par aicināšanu uz referendu -  
mu, lai balsotu PRET otru valsts 
valo du.

Tātad 10. janvārī jutos viens, 
bet jau divas nedēļas vēlāk mēs 
bijām liela komanda.

Rīga, 3.febr., LETA. Jaundi bi-
nātā biedrība “Par latviešu valo-
du” izplatījusi manifestu “Celies 
un ej!”, kuŗā aicina 18. februāŗa 
referendumā balsot pret valsts 
valodas statusa piešķiršanu krie-
vu valodai. Manifestā teikts, ka 
atbalstam par latviešu valodu 
jābūt tādam, lai nevienam nekad 
vairs neienāktu prātā tautai vai-
cāt: “Vai tomēr nevēlaties div va-
lodību?” - lai neviens laikraksts 
vi sā pasaulē nespētu uzrakstīt,  
ka ievērojama sabiedrības daļa 
vēlas divvalodību, lai nevienas 
valsts televīzijā nedzirdētu zi -     
ņās vārdus, ka vairāk nekā ce -
turt daļa Latvijas iedzīvotāju ir 
par krievu valodu.

Biedrību “Par latviešu valodu”  
20.janvārī nodibināja Rīgas 
Ekonomikas augstskolas pensio-
nētais prorektors Māris Sloken-
bergs, Daugavas Vanagu Centrā-
lās valdes priekšsēdis Andrejs 
Mežmalis, Latvijas okupācijas iz -
pētes biedrības priekšsēde Ruta 
Pazdere, jurists, biedrības “Par 
lat viešu valodu” valdes priekšsē-
dis Arnis Salnājs, Eiropas latviešu 
apvienības priekšsēdis, Pasaules 
brīvo latviešu apvienības valdes 
loceklis Aldis Austers.

Biedrības mērķis ir pārstāvēt 
valodas intereses ilgtermiņā, bet 
pirmais un izšķirīgais mērķis ir 
rūpes par latviešu valodai labvē-
līgu referenduma iznākumu. “Lai 
to panāktu, mēs rīkosim aktīvu 
komūnikācijas kampaņu, un tai 
jāsākas tuvāko septiņu dienu lai-
kā,” teikts paziņojumā. Kampa-
ņas īstenošanai tiek vākti ziedo-
jumi.

Biedrības „Par latviešu valodu” 
un citu organizāciju kampaņa 
beidzās ļoti sekmīgi. Tikai 17,75% 
no visiem balsstiesīgiem no -
balsoja PAR krievu valodu kā 
otru valsts valodu. Mums sazie-
doja 34 000 latu (no tiem 2/3 no 
Daugavas Vanagiem). Nav zi -
nāms, kādas naudas summas 
izlietoja latviešu valodas pre-
tinieki.

Māris Slokenbergs
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 9) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Kūka. 3. Roja. 6. 
Dīvains. 9. Brāzmas. 10. Tātad. 
11. Stute. 13. Sisenis. 18. Atlupt. 
19. Aplami. 20. Nākamais. 21. 
Krimulda. 22. Satins. 23. Grants. 
25. Saslapt. 31. Ilgas. 32. Ābele. 
33. Nojaukt. 34. Secināt. 35. Siet. 
36. Sāls.

Stateniski. 1. Kontūra. 2. Ai -
tas.4. Otrādi. 5. Auzene. 6. 
Draudi. 7. Asote. 8. Selekcija. 12. 
Plaksti. 13. Strauss. 14. Siksnas. 
15. Noskaņa. 16. Sadiegt. 17. 
Tallina. 20. Neskaidrs. 24. Slie-
kas. 26. Apkopt. 27. Lakats. 28. 
Prakse. 29. Maldi. 30. Abats.        

Biedrība „Latgolys Studentu 
centrs” saņēmusi latgaliešu kul-
tūras gada balvu „Boņuks” kā 
aizvadītā gada labākā latga-
liešu sabiedriskā organizācija. 
Šajā nominācijā biedrība balvu 
ir saņēmusi jau trešo reizi. Ap -
balvojumus ieguvuši arī divi 
biedrības reālizētie projekti — 
latgaliešu kultūras ziņu por - 
tāls Lakuga.lv un Annas Ran -
cā nes dzejoļu krājums “Pylni 
kārmani dabasu... Bezdelīgu 
pasts”.

24. februārī Rēzeknes novada 
Bērzgalē notika Latgaliešu kul-
tūras Gada balvas „Boņuks 2012”  
pasniegšanas ceremonija. Šogad 
balvas par veikumu latgaliešu 
kultūrā tika pasniegtas jau piek -
to gadu.

Kopumā balvai tika pieteikti 
aptuveni divsimt notikumu un 
personību, no kuŗām žūrija — 
savas jomas speciālisti — izrau-
dzījās labākos sasniegumus trīs 
lielajās nomināciju katēgorijās: 
Sabiedrība un kultūra, Mūzika 
un Literātūra ar teju 30 apakš -
ka tēgorijām. Starp nominantiem 
vairākās katēgorijās bija izvir -
zīta biedrība „Latgolys Studentu 
centrs” un tās reālizētie projekti.

Balvu kā labākais latgaliešu 
kultūras plašsaziņas līdzeklis sa -
ņēmis biedrības „Latgolys Stu-
dentu centrs” uzturētais latga -
liski rakstošais kultūras ziņu 
por  tāls Lakuga.lv. Šajā katēgo -

„Latgolys Studentu centrs” 
saņēmis vairākus Boņukus

rijā portāls balvu saņēmis jau 
ot  ro gadu pēc kārtas. 

Portālā Lakuga.lv rēgulāri tiek 
ievietota informācija par kultū-
ras notikumiem Latgalē un lat-
galiešu kultūras aktuālitātēm un 
personībām, tajā tiek publicēta 
jaunākā latgaliešu oriģināllite r ā-
tūra un ievietotas ziņas par jau-
numiem latgaliešu tradicionā -
lajā un modernajā mūzikā. Kopš 
portāla izveides 2007. gadā tas ir 
kļuvis par centrālo informācijas 
avotu jebkuŗam interesentam, 
kuŗš vēlas uzzināt, kas jauns Lat-
gales un latgaliešu kultūras dzīvē.

Par  labāko 2012. gada izdevu-
mu tika atzīts Annas Rancānes 
dzejoļu krājums “Pylni kārmani 

dabasu... Bezdelīgu pasts”, ko 
biedrība laidusi klajā aizvadītā 
gada pavasarī. Dzejoļu krājumā 
sakopoti A. Rancānes dzejoļi 
abās latviešu valodas rakstu tra-
dicijās. Krājumā ievietota līdz 
šim plašākā dzejnieces latgaliski 
rakstīto dzejoļu kopa.

Latgaliešu kultūras gada balvas 
„Boņuks” mērķis ir veicināt lat-
galiešu tradicionālās un populā-
rās kultūras attīstību, sakopojot 
aizvadītā gada labākos veiku -
mus un rosinot kvalitātes un 
oriģinālitātes pieaugumu lat ga-
liešu kultūrā.

Vineta Vilcāne,
biedrības „Latgolys Studentu 

centrs” pārstāve

No 1. līdz 25. martam 12. klases abiturientiem ir iespējams pie -
teikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendiju programmā 
„Ceļamaize 2013” un „M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija”, aizpil-
dot anketu mājaslapā www.fonds.lv.

Jachtu ostas – Pāvilostas, Liepājas jachtu centrs, „Kapteiņu osta” 
Kuivižos virzīs Starptautiskā Zilā Karoga saņemšanai - tā februāŗa 
nogalē savā sēdē nolēma Nacionālā Zilā Karoga žūrija. Ostai jāat bilst 
vairākiem kritērijiem: vides izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, 
vides pārvalde un apsaimniekošana, serviss un drošība.

Līvānos, Strenčos, Valkā, Gulbenē, Ķeipenē, Aizkrauklē, Liepājā 
un Ventspilī notiek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) depo remonta un modernizācijas darbi ar ASV Bruņoto 
spēku Virspavēlniecības Eiropā financiālu atbalstu. Kopumā piešķirti 
2,3 miljoni dolaru (1,2 miljonus latu).

Ludzas novada pensionāru biedrība „Līdzdalībai nav vecuma” 
sadarbībā ar Ludzas novada domi no 4. līdz 31. martam rīko parakstu 
vākšanu par pensiju indeksāciju un pensionāru  ienākuma nodokļa 
neapliekamā minimuma palielināšanu.

Daugavpils novada Naujenes pagasta ilgdzīvotājs Jāzeps Lociks 
nosvinēja 102. dzimšanas dienu. Viņš joprojām ir žirgts – kājām do -
das uz baznīcu, dzied galda dziesmas un neatsakās arī no kāda stip -  
rāka mēriņa. Jubilārs lepojas ar savu dzimtu – ar sievu Fiļimenu paspējis 
nosvinēt  dimanta kāzas, bet ikdienā viņam palīdz meita un divi dēli. 
Ģimenes koku  kuplina  6 mazbērni un 11 mazmazbērni.

Rēzeknes pilsētā kopš marta sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas 
centru, pilsētas domi un Latgales vēstniecību GORS (SIA Austrumlat-
vijas koncertzāle) norisinās radošās uzņēmējdarbības programma „Bri-
gāde”. Tās mērķis ir atbalstīt radošu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kas 
balstās uz mākslu un kultūru, kā arī uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Programmas financējumu nodrošina Open Society Foundations. 

Ludzas Novadpētniecības mūzejā atklāta Valsts robežsardzes (VRS) 
Aviācijas pārvaldes foto izstāde „Valsts robežsardzes Aviācijas pārval -
dei – 5 gadi”.

Dagdas novada Jauniešu iniciātīvas centra aktīvisti februāŗa beigās 
rīkoja akciju, aicinot iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību dabas 
aizsardzībai. Jaunieši līdz maijam piedalās Latvijas Zaļās jostas rīkotā 
izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”.

Tirdzniecības uzņēmums MAXIMA Latvija pērn bijis Latvijas 
mazumtirdzniecības tirgus līderis, kuŗa 141 veikalu ik dienas apmeklē 
vairāk nekā 290 000 klientu. Uzņēmums ir lielākais darba devējs - 7565 
darbinieki - Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem.        
Pērn atvērti pieci jauni veikali. Šobrīd ceļamā lielveikalā Jēkabpilī būs 
42 jaunas darbavietas.

Iecavas sieviešu klubs “Liepas” kļuvis par Latvijas koordinātoru 
Eiropas Komisijas projektā “Migranti Eiropā”. Projekts paredz rīkot 
multimediju konkursu mākslas, lietiskās grafikas un komūnikācijas 
skolu studentiem no ES  dalībvalstīm un Chorvatijas. Viņi aicināti 
iesniegt darbus, kur atainota migrantu loma mūsu ikdienas dzīvē.

Liepājā atklāta izstāde “Ražots Liepājā”, kuŗā  var iepazīt vairāk 
nekā 140 Liepājas reģiona uzņēmumus, kā arī novērtēt to ražojumus   
un sniegtos pakalpojumus. Neparasti liela ir uzņēmēju interese par šo 
izstādi.

Aizkraukles novada ģimnazijā notika skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konkurss, ko rīkoja Aizkraukles novada izglītības pār-
valde. Piedalījās 11. klases skolēni no Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrī-
veŗiem un Neretas.

Ventspils Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā 6. martā  
varēja iepazīties ar latviešu valodā publicēto rakstu seriju “Deviņi ko -
mentāri par komūnistisko partiju”. Laikraksta The Epoch Times žur-
nāliste Iveta Kaktiņa un mācītājs Valters Ozoliņš dalījās savā ieskatā par 
komūnisma ietekmi uz garīgajām vērtībām un tradicionālo kultūru.

Jaunjelgavā svinīgi atklātas ugunsdzēsēju posteņa jaunās telpas. 
Atklāšanā piedalījās iekšlietu ministrs Richards Kozlovskis. Iekšlietu 
ministrijas pārstāvji ugunsdzēsējiem uzdāvināja jaunu veļas mazgā-
jamo mašīnu un elektrisko plīti.

Bauskas novada domes deputāti stingri nostājušies pret jaunu 
spēļu zāļu atvēršanu pilsētā. Jau trešo reizi uzņēmums “Bliks”, kas 
vēlējās atvērt spēļu elli Bauskas vecpilsētā, saņēma deputātu noraidī-
jumu. Deputātu ieskatā jaunas spēļu zāles atvēršana Bauskas pilsētas 
vēsturiskajā centrā nerosinātu tūrisma un vecpilsētas attīstību.

Vietējie reģionālie pasažieŗu pārvadātāji marta vidū rīkos pi -      
ketu pie Ministru kabineta, lai paustu sašutumu par nepietiekamo 
financējumu. Valsts nav samaksājusi vietējiem pasažieŗu pārvadāju-
miem paredzētās dotācijas par 2012. gadu. Turklāt šajā gadā krasi 
samazināts valsts dotāciju apmērs.

No 24. līdz 29. martam Madonā nu jau 16. reizi tiks organizēts 
mūzikāls sarīkojums ‘’Ģitaristu sesija”. Šai  starptautiskā sarīkojumā 
var piedalīties ikviens, kuŗš vēlas pilnveidot savas mūzikālās prasmes 
un dotības. Nodarbības meistarklasēs vadīs pieaicināti profesionāļi.

Tukuma Audēju darbnīcā atvērta mākslinieces Elitas Patmal-
nieces izstāde. Tik lielu apmeklētāju piekrišanu mūzejs sen nebija 
piedzīvojis. Sākumā māksliniece bažījusies, vai darbi iederēsies samērā 
konservātīvajā audēju darbnīcas gaisotnē, taču rezultāts esot necerēti 
labs.

Ēveles pagastā svinēs 8. marta svētkus. Ramatas amatieŗteāŗa ak - 
tieŗi izrādīs lugu par skaisto lauku dzīvi, savukārt mūzikas priekšne- 
s umus sniegs pagasta vokālā kopa “Ēveles meitenes”.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 7. Novada centrs 
Latvijā. 8. Raganas. 10. Darba-
rīks tīklu darināšanai un labo-
šanai. 11. Kaklasaite. 12. Labības 
kulšanas paliekas. 15. Deformā-
cijas veids. 17. Neliels klavesīns. 
18. B. Prusa romāns. 19. Darba-
rīks zāles griešanai. 20. Smaka. 
24. Mācību telpa. 25. Priekšauts 

(novec.) 26. Kādas darbības re -
zultāts. 29. Dokuments, kas dod 
tiesības nodarboties ar tirdz nie-
cību vai amatniecību. 30. Labā-
kais sasniegums kādā sporta 
veidā. 31. Noslēgta sabiedrības 
grupa Indijā. 33. Virzuļmašīnas 
sastāvdaļa. 34. Vagars.

Stateniski. 1. Neliels duncis ar 

trīsšķautnainu asmeni. 2. Zve -   
jas rīks. 3. Sala Vidusjūrā. 4. Ie -
tvarlīstes. 5. Viegli vasaras apa -vi. 
6. Karēļu un somu eposs.         9. 
Čemurziežu dzimtas augs. 13. 
Medicīnas iestāde. 14. Pa  mu-
dinājums uz darbību. 16. 
Izmeklēta sabiedrība. 18. Ūdens 
agregātstāvoklis. 21. Gleznie-
cības technika. 22. Spīdīgs zīda 
audums. 23. Cinga. 27. Tiesis kais 
stāvoklis. 28. Signālizācijas 
sprāgstlādiņš. 31. Cilvēku grupa, 
kas apvienojusies savtīgos no -
lūkos. 32. Dokumentu kopums 
par kādu juridisku jautājumu. 



LAIKS 172013. ga da 9. marts – 15. marts

S K A U T I  U N  G A I D A S

Gaidām un skautiem visā pa -
saulē 22. februāris ir Draudzības 
diena. Tā ir skautisma dibinātāja 
lorda Roberta Bēden-Paula un 
lēdijas Bēden-Paulas dzimšanas 
diena. Ņujorkas gaidām un skau-
 tiem šai laikā ir sava jubileja, jo 
šogad ir 64 gadu pastāvēšanas 
atcere. To svinam, draugs drau -
gam uzsaucot: „Esi modrs! Esi 
modra!”

Svinības iesākas ar dievkalpo-
jumu Ņujorkas draudzes Jonkeru 
dievnamā, kur abas vienības 
ienāk ar saviem karogiem. Altārī 
mirdz baltas lilijas. Svētrunu teic 

Ņujorkas 
Rīgas 90. skautu vienības un 
Zilā kalna 4. gaidu vienības 
64. gada svētki

gados veikto vadītāju darbu no -
darbībās un nometnēs. Arvien 
nozīmīgs bijis vecāku darbs, kas 
palīdzējis noorganizēt jubilejas 
sa  rīkojumus ar mielastu, līdzekļu 
vākšanu un savstarpējo drau-
dzību. Uzvedums “Snieg bal tīte 
un septiņi rūķīši” būtu jāsauc 
„Sniegbaltītes un 20 rūķīši!” Vie-
nības tieši šodien aug – tām pie-
vienojas daudz jaunu mazskautu 
un guntiņu, tos vadīt uzņemas 
jauni vadītāji. Gaidojot un skau-
tojot bērni pieaug, iemācās ne 
tikai gaidu un skautu mākas, bet, 
galvenais, arī kaut ko vienkāršāku, 

par vadītāju kursu priekšnieku 
ASV, Kanadā un arī Latvijā.

Latviešu gaidu priekšniece No  ra 
Aivara sveic Zilā kalna gaidas 
jubilejā, mudinot kā Sniegbaltītei 
pildīt gaidu likumus, sevišķi šo: 
„Gaida ir moža grūtībās!

No Ņujorkas draudzes un Jon-
keru novada vienības sveic no -
vada vecākais Kārlis Zamurs, un 
dāmu komiteas pārstāve Gunta 
Semba, pasniedzot aploksni.

Turpinājumā par vienību dar-
bu, illustrējot to ar attēliem uz 
ekrāna, ziņo vadītājs Reinis Sī -
pols un vadītāja Dagnija Spun-
tele-Lapiņa.

Reinis Sīpols ziņo, ka Rīgas 90. 
vienībā ir 20 mazskauti, 11 skauti 
un 10 roveri. Vienībā vadības 
darbu sākuši 2 vadītāji, abi ir bi -
jušie Rīgas vienības dalībnieki, 
Imants Liepiņš un Dzintars 
Dzilna. Divi roveri devuši so -
lījumu – Valdis Račevskis un 

jumiem, ziemas un vasaras no -
metnēm dzīvo līdz skauti un gai-
das. Tad kā priecīgs pārsteigums 
nāk vad. Intas Šķinķes un vad. 
Kristīnas Putenes paziņojums: 
Latviešu skautu un gaidu lielā 
nometne, kuŗu rīko ik pa četriem 
gadiem, nākamgad notiks Ņu -
jorkas tuvumā pie Rokavejas 
pilsētas Ņudžersijā! Rīkotājas 
būs Inta Šķinķe, Kristīna Putene 
un Ņujorkas vienības. Nometne 
sauksies „Mantojums”. Viņas ai -
cina atbalstīt un līdzdarboties 
visus vienību vecākus un lab  vēļus.

Vai izcelt par sevišķām spējām 
kādu no vairāk nekā 80 aktie-
riem? Atzinību pelnījuši visi! 

Asprātīgo ludziņu rakstījusi 
Taina Laiviņa, arī bijusi Zilā 
kalna vienības guntiņa, gaida un 
lielgaida. 

Visiem vienību dalībniekiem ir 
bijis jāmācās teksta rindiņas, 
dejas soļi un jāpielaiko kostīmi. 
Alga – skatītāju jautrie smiekli 
un applausi. To saņem uzveduma 
režisore vadītāja Laila Liepiņa-
Southarde. Aizskatuves darbs: 
de  korācijas, grims, gaismas, mū -

Vd. Ints Rupners pa kreisi un vad. Pēteris Aivars

Sniegbaltīte un  septiņi rūķīši
mācītājs Juris Saivars, pieminot 
praviešus kā paraugus dzīvei, kas 
nesuši pārmaiņas un devuši ie -
rosmi veidot pašapziņu un iden-
titāti. Dievkalpojumā kalpo vie-
nības dalībnieki, iededzot sveces 
un lasot Bībeles pantus. Kopīgi 
lūdzot, vienību dalībnieki aplie-
cina sevi ar skautu un gaidu li -
kumu litāniju: „Dari mūs par 
labām gaidām, labiem skautiem, 
Kungs!”

Jubilejas svinīgo daļu ievada abu 
vienību vecāku padomes priekš-
niece Gita Berga. Viņa piemin 64 

bet dārgāku – latvisku garu. Tas 
skautus un gaidas vieno un dara 
bagātākus, labākus.

Pirmais no apsveicējiem ir Lat-
viešu skautu priekšnieks Pēteris 
Aivars, vēlot turpināt līdzšinējo 
darbu un „Labu darbu katru 
dienu padarīt, kaut tikai vienu!” 
Tad viņš priekšā izsauc vadītāju 
Inti Rupneru, kam Latviešu 
skautu kustība piešķīrusi 50 gadu 
darbības zīmi. Šis darbs veikts ne 
tikai Rīgas skautu vienībā Ame-
rikas mērogā, bet arī jaunu va -
dītāju sagatavošanā, darbojoties 

Ēriks Zālīte. Sveicienus mūsu 
jubilejā atsūtījis Boy Scouts of 
America pārstāvis Markus Olvets.

Dagnija Spuntele-Lapiņa ziņo, 
ka gaidu vienībā ir 12 guntiņas, 9 
gaidas, 4 lielgaidas. Sešām vadī-
tājām nākusi klāt jauna vadītāju 
vietniece Ilze Bārs. 

Vienības pateicas Ņujorkas ev. 
lut draudzei, plašākai latviešu 
sabiedrībai un visiem vecākiem 
par lielo materiālo un arī morālo 
atbalstu. 

Vienību darba attēliem uz 
ekrāna par nodarbībām, sarīko-

Sarīkojums turpinās ar vienību 
vecāku sagatavotām siltām pus-
dienām lejas zālē, un beigās visus 
iepriecina vēl kūkas un kafija! 
Līdzekļu vākšanai notiek izloze, 
kuŗai vecāki un labvēļi sagādājuši 
32 laimestus un „lielajai loterijai” 
vēl piecus citus. Ienākumi no -
dro  šinās vienības darbu gan no -
darbībās, gan nometnēs.

Uzveduma nosaukums “Snieg-
baltīte un septiņi rūķīši” gan ne -
atbilst redzētajam. Uz skatuves 
parādās gan Sniegbaltīte, ķēniņš 
un ķēniņiene, mednieks, princis 
un septiņi rūķi, gan arī Sar kan-
galvīte, Ansītis un Grietiņa, Alise 
un Baltais zaķis, trīs cūciņas, 
Kaķītis no dzirnavām, Dorīte, 
Salmu vīrs, Skārda vīrs un Lauva, 
bet arī astotais rūķis Rumpel stic-
kins. Pasakas režisorei ir daudz ko 
noņemties, sūtot šos apmal dī ju-
šos tēlus uz pareizajām pa  skām. 

zika, skaņu technika un kostīmi 
ir visu vadītāju nopelns. Sevišķa 
atzinība pienākas vienību labvē-
ļiem Uldim Stepem par deko rā-
cijām un Edgaram Zālītem par 
mūziku.

Šājā sarīkojumā tik spilgti pa -
rādījās visu runātāju teiktais. Gai -
das un skauti ir kļuvuši labāki. 
Katra skauta, katras gaidas un 
vadītāja sejās spīd latviskais gars. 
Tās apgaro draudzība, palīdzība, 
darbīgums un možums grūtībās. 
Katra sarīkojuma dalībnieka sejā 
laistījās prieks. Vecākiem un vec-
vecākiem prieks par bērnu sasnie-
gumu. Labvēļu sejās bija prieks, ka 
Ņujorkas un apkārtnes sabied rī-
bai ir redzama latviska nākotne. 
Es priecājos, ka pirms 64 gadiem 
sāktais skautu un gaidu gars 
dzīvo!

Maija Laiviņa

Siltā un saulainā 23. februāŗa 
pēcpusdienā St. Pētersburgas 
Latviešu biedrības namā kon-
certēja Kanadas tautiešiem labi 
pazīstamā dziedātāja, meco sop-
rāns Vilma Vītola. Māk sliniece 
ļoti labi sadarbojās ar vietējo 
koncertmeistaru Vladimiru Hoh-
lovu. Šī ir jau trešā reize, kad 
abiem māksliniekiem kopīgs 
koncerts.

Programmā šoreiz bija gan 
latviešu komponistu dziesmas, 
gan populāras operu ārijas. 
Koncerts sākās ar trim Jāzepa 
Vītola melodijām – „Kokļu 
skaņas”, „Skani, dziesmiņ, pa -
vasarī” un „Skatat, ļaudis, re, 
kur cēls”. Sekoja trīs mazliet 
āķīgāki Jāņa Kalniņa darbi –  
„Dziesma par brīnumputnu”, 
„Vakara zvani” un „Kaķu pē di ņas”. 

Vilma Vītola Floridā
Tad kārta bija ļoti melodiskai 
Lūcijas Garūtas „Ej, saulīte, drīz 
pie Dieva” kompozicijai. Tur-
pinājumā  dziedātāja  paskaid-
roja,  ka dažas turpmākās dzies-
mas būs franču valodā, pirmā 
– Lūcijas Garūtas “Mon rêve”. 
Soliste pastāstīja, ka Garūta 
kādu laiku studējusi kompozi-
ciju Parīzē, kur iemīlējusies. Šī 
dziesma komponēta un veltīta  
mīļotajam. Turpinājumā ska nē ja 
franču komponista Frensisa 
Pulenka (Francis Poulenc) dzies-
  mas „Voyage a Paris” un „Hotel”.

Pēc īsa starpbrīža, koncerts 
turpinājās vēl vienmēr franču 
valodā ar Žila Masnē (Jules 
Massenet) “Va! Laisse couler 
mes larmes” un tad ar ļoti po -
pulāro un ugunīgo “Habaneru”, 
no Žorža Bizē (Georges Bizet) 

varbūt tāpēc ka Vilma, dziedot 
āriju, apstaigāja visu zāli un 

Ir jau dažas romantiskas dziesmas, ko var dziedāt sēdot

koķetēja ar smaidīgajiem pen-
sionāriem. Sekoja V. A. Mocar -
ta “Non so piu”, un tad soliste 
pārgāja uz angļu valodu, no -
dziedot Kurta Veila (Kurt Weill) 
vieglāka žanra dziesmas “Bud -
dy on the Nightshift” un “You-
kali”. Tuvojoties koncerta bei-
gām, dzirdējām Bruno Skultes 
„Kādi vārdi, cik skarbi skan” no 
„Vilkaču mantinieces” un tad 
Franča Lechāra „Viljas dzies-
mu”. Kad publika ar dedzīgiem 
aplausiem pieprasīja piedevas, 
dzirdējām F. Lechāra “Tev pie-
der mana sirds”.

Pēc koncerta mākslinieki un 
klausītāji pakavējās pie vīna 
glāzes un saldumiem, un gaŗām 
diskusijām par komponistu un 
mākslinieku nopelniem.

Gunārs Liepiņš

operas „Karmena”. Šķiet, šī ārija 
saviļņoja it visus klausītājus, 
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Indianapoles DV apvienība 
savu gadskārtējo pilnsapulci 
bija sasaukusi svētdien, šī gada 
24. februārī, Latviešu Sabied-
riskā Centra telpās.

Pēc sapulces vadītāja un sek-
retāres ievēlēšanas, pilnsapulci 
ar īsu uzrunu atklāja apvienības 
priekšnieks Gunārs Kancs. Ap -
vienības Kultūras un sarīko-
jumu nozares vadītāja Ilze 
Millere savu ziņojumu bija 
atsūtījusi rakstiski. Viņas doto 
informāciju priekšnieks iekļāva 
savā uzrunā.

Ar klusuma brīdi apvienības 
dalībnieki pieminēja 2012. gadā 
mūžībā aizsauktos biedrus: 
Staņislavu Šaltānu un Vitāliju 
un Ausmu Rudzātus.

Pagājušā gadā apvienība, ie -
spēju robežās, ir darbojusies 
sekmīgi. Arvien pastāv sieviešu 
ansamblis IDVASA Aijas Vin-
ters-Brugmanes vadībā, kas jo 
bieži ar dziesmām kuplina mūsu 
sarīkojumus. Leģionāru atceres 
sarīkojums notika 11.martā, 
Centra telpās. Uzrunu teica 
Indianapoles apvienības priekš-
nieks Gunārs Kancs. Sarīko-
juma programmā bija bijušā 
leģionāra Zigurda Kārkliņa la -
sījums no viņa atmiņu grā matas 
par kaŗa gaitām Otrā pasaules 
kaŗā un īsa filmiņa. Pēc oficiālās 
programmas, DV dāmas cienāja 
apmeklētājus ar tradicionālo 
„kanaku paiku.” Pagājušā gada 
aprīlī bijušais DV priekšnieks 
Juris Augusts pārstāvēja In -
dianapoles apvienību delegātu 
sapulcē Klīvlandē. Kā katru ga -
du, tradicionālais pikniks „Cūku 
bēres” notika sestdien, 25. au -
gustā. Pikniks bija ļoti labi ap -
meklēts un izdevās lieliski. Tad 
3. novembrī Centra telpās In -
dia napoles apvienība svinēja 
savu 60 gadu darbības atceri 
kopā ar Lāčplēša dienas svi nī-
bām. Svētku runu teica taga-
dējais DV priekšnieks un DV/
CV priekšsēdis Andrejs Mež-
malis. Programmu kup lināja 
sieviešu ansamblis „IDVASA” 
un vīru ansamblis „Baltā roze.”

DV APVIENĪBAS PILNSAPULCE INDIANAPOLĒ
Kopā ar citām latviešu or  ga-

nizācijām Indianapolē, mūsu 
apvienība piedalījās visos ILOP 
rīkotos sarīkojumos, kā 14. jū -
nija un 18. novembra aktos, tā 
arī kopējās Ziemsvētku eglītes 
svinībās.

Savu uzrunu beidzot, priekš-
nieks sirsnīgi pateicās visiem 
biedriem un apvienības valdei 

saimniekus, kuŗi katru gadu 
kārto cūkas cepināšanu mūsu 
piknikam „Cūku bēres.” Rasma 
Kārkliņa jau vairākus gadus ir 
bijusi mūsu rūpīgā grāmatvede 
un vispār liels palīgs manos 
darbos. Aida Ceriņa vada mūsu 
aprūpes darbu, bet Nora Ceriņa 
ir mūsu priekšnieka vietniece 
un sekretāre. Ilze Millere savu-

amatu. Nule nosvinējis savu 85. 
dzimšanas dienu, arī mūsu val-
des loceklis Ēriks Krūmkalns 
aiziet pelnītā atpūtā. Sirsnīgi 
pateicos visiem par labo sadar-
bību un aicinu jūs visus tik pat 
labi sadarboties ar mūsu ap -
vienības jauno vadību. Turpi-
nāsim visi strādāt kopā ar jau-
nām idejām un jaunu sparu!

skolas. Tā pagājušā gadā ap -
vienība atbalstīja trīs India-
napoles latviešu skolas absol-
ventes, kuras piedalījās ALAs 
rīkotā „Sveika, Latvija!” ceļo ju-
mā, kā arī piešķīra stipendiju 
vienai skolniecei, kuŗa ap  mek-
lēja Gaŗezera sagatavošanas 
skolu, un deviņiem jauniešiem, 
kuŗi mācījās Gaŗezera vasaras 
vidusskolā. Kopējais apvienības 
atbalsts bija $5 750. 2012. gadā 
apvienības valde nolēma pa -
augstināt jauniešu stipendijas. 
Tā kā nauda stipendiju paaug-
stināšanai nebija iekļauta jau 
pieņemtā 2012. gada Apvienības 
bu  džetā, iztrūkumu nolēma segt 
no jau uzkrātiem līdzekļiem. 
Tāpēc pagājušais gads no  slē dzās 
ar mazu iztrūkumu – bija izdots 
vairāk nekā paredzēts. Drau-
dzīgā aicinājumā ieņemtais zie-
dojums tika nosūtīts Indiana-
poles Latviešu skolai un Gaŗ-
ezeram, ar $500 ziedojumu tika 
atbalstīts Latviešu referendums. 
Jāpiebilst, ka 2012. gadā finan-
ciālais pārskats būtu papildi-
nāms ar $75.32. Tie ir nogul-
dījumu augļi, kas tiks iekļauti 
2013. gada ienākumos. Ziņo-
jumu beidzot, Kārkliņa izteica 
sirsnīgu pateicību visiem, kas 
atbalstījuši apvienību gan ar zie   -
dojumiem kafijas galdam, gan 
mantām vai naudu loterijām.

Par aprūpes nozares darbību 
ziņoja nozares vadītāja Aida 
Ceriņa. Gadiem ejot un kādreiz 
darbīgai un enerģiskai paaudzei 
sasniedzot tā sauktos „zelta ga -
dus”, gluži nemanot ir strauji 
audzis mūsu apmeklējamo tau-
tiešu skaits. Mūsu apvienība 
cenšas „turēt rūpi” par katru 
latvieti, ko nomāc slimības, 
vecuma nespēks un vientulība, 
cik nu tas ir iespējams mūsu 
apstākļos. Mēs to darām neat-
karīgi no viņu konfesijas vai 
piederības arī citām organi-
zācijām. Lieldienās mēs nesam 
saldumu groziņu un pavasara 
sveicienus, decembrī mazu 
Ziemsvētku dāvaniņu.

(Turpināts 19.lpp.)

Jau astoto gadu Ruta Za -
dziorska atkal dzīvo savā tēv-
zemē Latvijā. Jūrmalā, atgūtajā 
vecāku mājā. Vienā no retajām 
īsta koka mājām, ar krāsainiem 
stikliņiem verandas logos. Pie -
spiedu emigrācija un dzīve sve -

Dziesma palīdz iejusties Latvijā
Latvijā dzīvojošiem, gan tiem, 
kas tēvzemē viesojas,” viņa saka. 
„Liktenis mūs sadalīja divās 
daļās. Bet ir taču tikai viena 
latviešu tauta. Un ļoti labi to var 
izjust Dziesmu svētkos.”

Dziesmu svētkiem Rutas dzīvē 
vienmēr bijusi nozīmīga vieta. 
Viņa tos apmeklējusi vienmēr. 
Kopš Atmodas viņa rēgulāri 
braukusi uz Dziesmu svētkiem 
arī Rīgā. Pavadījusi te katru 
vasaru. Taču Dziesmu svētki 
vienmēr bijis kaut kas īpašs. 
„Tās vienmēr bijušas vārdos 
ne aprakstāmas izjūtas. Tādas 
emocijas! Kopš atkal dzīvoju 
Latvijā, protams, neesmu pa -
laidusi gaŗām nevienus Dziesmu 
svētkus, arī skolēnu,” saka Ruta. 
„Kādreiz man šķita, ka Dziesmu 
svētkos redzu un izjūtu, ka 
mūsu ir daudz. Un dziesma 
visiem dod spēku!”

Iepriekšējos Dziesmu svētkos 
Rutai īpaši patikusi pēc kon-
certa Mežaparkā lielā sadzie dā-

šanās. Mājās viņa atgriezu sies 
tikai piecos no rīta. Un tik 
pārpilna pozitīvām emocijām! 
Pēc Dziesmu svētkiem domas 
vēl ilgi kavējas pie redzētā un 
dzirdētā. Pie svētku dalībnieku 
gājiena Rīgas ielās. Pie skatītāju 
un klausītāju šķietami nebei-
dzamās plūsmas uz Mežaparka 
estrādi. Pie dziesmām un tautas 
dejām. Un, protams, arī pie 
krāšņajiem tautastērpiem. Tie 
atsauc atmiņā arī pašas tau -
tastērpu, ko, dzīvojot Amerikā, 
viņa vienmēr vilkusi visos svi-
nīgos gadījumos. Jā, Rutai bijis 
īsts, etnografiski pareizs Lat-
vijas pirmās brīvvalsts laikā 
darināts Bārtas tautastērps. Ar 
villaini un sievas mici, ar visām 
saktām. Pat izrakstītu, īsta lina 
mutautiņu. Šo krāšņumu kā 
lielu dārgumu no dzimtenes, 
dodoties emigrācijā, kāda kun-
dze paņēmusi līdzi. Amerikā 
viņa to atdāvinājusi Rutai. 
Savukārt Ruta, atgriežoties uz 

dzīvi Latvijā, to atdāvinājusi 
savai krustmeitai Ieviņai, kas 
dzīvo Kalifornijā.

No Dziesmu svētku reper-
tuāra Rutai vienmēr visvairāk 
„iet pie sirds” dziesma, kas 
vienaldzīgu, šķiet, neatstāj ne -
vienu latvieti. Protams, tā ir 
„Gaismas pils.” Ruta teic: „Tā ir 
svētku kulminācija. Tādas emo-
cijas!”

Tagad Rutai sākušies lielie 
gaidīšanas svētki. Jo jūnijā, pa -
visam drīz, Rīgu atkal pie  skan-
dinās Dziesmu svētki. Atkal būs 
pārpilnam emociju. Atkal būs 
īpaši izjūtama tautas vienotība. 
Jo dziesmai piemīt tas sevišķais 
spēks, kas palīdz ikdienu pār-
vērst svētkos, dod pozitīvas 
emocijas ilgam laikam. Un – 
palīdz vairāk iejusties Latvijā. 
Savā, vienīgajā. Pie Rutas cie-
mos atbrauks brālēns ar dēliem. 
Un tie būs Rutas un mūsu visu 
Dziesmu svētki.

Armīda Priedīte

No kreisās: sēd Nora Ceriņa, Māris Kārkliņš, Gunārs Kancs, Rasma Kārkliņa, Juris Augusts

kārt rūpējas par sarīkojumu 
sludinājumiem un loteriju kār-
tošanu. Bez jau minētiem cil-
vēkiem ir vēl daudzi citi, kas 
vienmēr ir ar mieru palīdzēt 
mūsu organizācijai kur vien 
palīdzība ir bijusi vajadzīga. 
Sirsnīgs paldies visiem par labi 
paveikto.

Pēdējā delegātu sapulcē mani 
ievēlēja par DV ASV valdes lo -
cekli. Esmu arī Gaŗezera valdē. 
Sakarā ar jaunajiem amatiem, 
ar šo paziņoju, ka nākamā gadā 
uz mūsu apvienības priekšnieka 
amatu vairs nekandidēju. Ir 
laiks jaunai vadībai pārņemt šo 

Priekšnieka uzrunai sekoja 
atsevišķo nozaru vadītāju zi  ņo-
jumi. Par apvienības kases stā -
vokli pastāstīja kasiere Rasma 
Kārkliņa. Tā kā apvienības fi -
nanciālais pārskats un propo-
nētais šī gada budžets bija jau 
laikus izsūtīts visiem biedriem, 
kasiere sīkumos pie tā nepie-
skārās, bet sniedza īsu pārskatu 
par pagājušā gada ieņēmumiem 
un izdevumiem. Kā katru gadu 
mūsu lielākie izdevumi saistās 
ar sarīkojumu rīkošanu un 
pabalstiem jauniešiem, galve-
nokārt tiem, kas apmeklē Gaŗ-
ezera vidusskolu un vasaras 

šatnē ir aiz muguras. Ruta ir 
atgriezusies un jūtas te labi. Jo 
ir nelabojama optimiste. „Vēl 
vairāk iejusties Latvijā man 
vienmēr palīdz Dziesmu svētki. 
Manuprāt, tie visiem dod spēku 
un pozitīvas emocijas. Gan šeit, 

par atbalstu un labo sastrādā-
šanos pagājušā darba gadā. Jo 
sevišķi priekšnieks pieminēja 
Zigurdu Kārkliņu, kas jau ga -
diem pilda redaktora darbu 
mūsu DV mēnešrakstā. Tāpat 
pateicība pienākas Aijai Brug-
manei, kas joprojām vada sie-
viešu ansambli „IDVASA” un 
Pēterim Pūtelim par „Baltās 
rozes” vadību. Nevaram aiz -
mirst mūsu apvienības saim-
nieces Rutu Kārkliņu ar palī-
dzēm, kas vada saimniecisko 
plā nošanu un ēdienu gatavošanu 
mūsu sarīkojumos, kā arī Māri 
Kārkliņu un Māri Kanci, mūsu 
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DV APVIENĪBAS PILNSAPULCE INDIANAPOLĒ

2012. gadā mūsu apmeklē-
jamo skaits bija pieaudzis uz 
24 cilvēkiem. Cienījamu gadu 
skaitu (85, 90, 95) sasniegušos 
mūsu apvienības biedrus mūsu 
valdes locekļi apciemo mājās, 
tos apsveic ar ziediem un 
dzimšanas dienas kliņģeri. Viņa 
80. dzimšanas dienā, mūsu 
ilggadīgo DV priekšnieku Juri 
Augustu personīgi apsveica In -
dianapoles apvienības priekš-
nieks Gunārs Kancs. Ar apsvei-
kuma kartīti cenšamies at  ce-
rēties visus mūsu apvienības 
biedrus viņu lielākās gadu mai-
ņās. Ar rožu pušķi apsveicām 
mūsu apvienības labvēli El -
māru Bērziņu viņa 85 gadu 
jubilejā. Pie viņa atskaņotās 
mūzikas esam priecājušies dau-

dzos mūsu sarīkojumos. Ap -
rūpes darbu kopīgi veic ap  vie-
nības valdes locekļi un biedri. 
Jo sevišķi vēlos pateikties Vis-
valdim Irbem un Dzintrai Pla-
tacei, kuri jau vairākus gadus 
vienmēr ir palīdzējuši, apcie-
mojot mūsu grūtdieņus un 
izdalot svētku veltes.

Apvienības biedrzinis An -
drejs Kancs bija sagatavojis ļoti 
izsmeļošu pārskatu. 2012. gada 
sakumā apvienībā bija 107 bied-
ri, 52 vanadzes un 55 vanagi, 
no kuriem 72 ir mūža biedri. 
2012. gadā apvienībā iestājušies 
8 biedri, miruši 3 (Ausma Ru -
dzāts, Vitālijs Rudzāts un Sta-
ņislavs Šaltāns). Apvienībā ie -
stājušies 2 mūža biedri – Māra 
Caune un Krista Grendze. Ar to 
2012. darbības gads noslēdzies 
ar 112 biedriem, kuru vidējais 
vecums ir 57.5 gadi (līdz 16 

gadiem – 6; no 16 līdz 30 ga -
diem – 16; no 30 līdz 65 gadiem 
– 40 un pāri par 65 gadiem – 
50).

Revīzijas komisijas priekš-
nieks Marģers Caune ziņoja par 
pašreizējo apvienības kases 
stāvokli:

Uz 2011. gada 31. decembri 
apvienības kasē bija – 
$54.590.95 

Ienākumi 2012. gadā
10.031.33
Izdevumi
(13.935.20) 
Atlikums uz 2012. gada 31. 

decembri   
$50.687.08 

Revīzijas komisija atrod, ka 
kases grāmatas ir priekšzīmīgā 
kārtībā un visi ieraksti un skaitļi 
balstās uz attaisnojošiem do -
kumentiem. Revīzijas komisija 
ir arī caurskatījusi uzstādīto 

2013. gada apvienības budžetu 
un atrod to par izpildāmu ie -
spēju robežās. Revīzijas komi-
sija iesaka pilnsapulcei pieņemt 
2013. gada budžetu kā sastā-
dītu un aicina pilnsapulci iz -
teikt sir s nīgu pateicību kasierei 
Rasmai Kārkliņa kundzei par 
tiešam izcili paveikto darbu. 
Sanāk smes dalībnieki pateicās 
Kār kliņa kundzei ar sirsnīgiem 
aplausiem un pieņēma 2012. 
budžeta izpildi un uzstādīto 
2013. gada budžetu ar akla-
māciju.

Par jauno DV Indianapoles 
apvienības priekšnieku vien-
balsīgi ievēlēja Māri Kārkliņu. 
Aizejošā Ērika Krūmkalna vietā 
valdē kandidēja Aleksandrs 
Overbey. Visus valdes locekļus 
ievēlēja vienbalsīgi. Revīzijas 
komisijā ievēlēja Marģeri Cauni, 
Visvaldi Irbi un Mārtiņu Pūteli. 

Par delegātiem DV ASV dele-
gātu sapulcei Filadelfijā izrau-
dzīja Noru Ceriņu un Mārtiņu 
Pūteli. Ja izraudzītie delegāti 
kādu iemeslu dēļ nevarētu sa -
pulcē ierasties, Indianapoles 
apvienības valde izraudzīs at -
vietotājus.

Pilnsapulce beidzās ar vispā-
rējām pārrunām, kā piesaistīt 
jaunus biedrus mūsu redzami 
novecojošai organizācijai, kā 
arī situāciju mūsu latviešu skolā 
un Gaŗezerā, kur bērnu lat -
viešu valodas zināšanas kļūst 
arvien ierobežotākas. 

Sapulce noritēja sadraudzības 
un saticības garā. Pēc sanāk-
smes dāmas bija sarūpējušas 
garšīgas uzkodas. Sapulci vadīja 
Mārtiņš Pūtelis, protokolēja 
Nora Ceriņa.

EVK

Kad klavieres danco
Toronto pensionāru saietu 

koncertu rinda 21. beidzās feb -
ruārī ar mūzikas skolotāja pia-
nista Pēteŗa Zariņa koncertu.

Viņš tam bija devis nosauku-
mu: „Manas klavieres danco!” 
Nebija skaidrs, vai klavieres vir-
 puļos solo dejā vai arī kopā ar 
pianistu. Izrādījās tomēr, ka vir-
puļoja vienīgi deju melodijas, 
ko no taustiņiem izvilināja Za -
riņa veiklie pirksti. Tur raibā 
virknē vijās klasisko komponis-
tu ugunīgās čigānu dejas, līganie 
valši un valdzinošie tango. Ne -
trūka arī romantisku menuetu 
un kareivīgas polonēzes. Pirms 

katra skaņdarba atskaņošanas 
pianists īsi pastāstīja par katru 
nākmo kompoziciju un tās au -
toru, stāstījumā ievijot arī pa 
jociņam.

Piedevās bija paredzēts visiem 
kopā klavieŗu pavadījumā dzie-
dāt Raimonda Paula kompo-
nēto “Sanāciet, sadziediet, sasa-
dancojiet!” ar Jāņa Petera tek-
stu. Lapiņas ar tekstu jau bija 
sadalītas pa galdiem, bet priekšā 
nospēlētā meldija tomēr klau-
sītājiem izrādījās sveša. Tā no 
iecerētās sadziedāšanās nekas 
ne  sanāca.

Paldies Pēterim Zariņam par 
jauku pēcpusdienu!

Sāk gatavošanos 
pārmaiņām

Montrealas latviešu sabied-
riskā centra valdes sēde, kas 
notika 20. februārī centra Ka -
mīna zālē, iezīmējās ar vai rā-
kiem nozīmīgiem lēmumiem 
un ierosinājumiem. Vispirms – 
MLB bibliotēkas vadītāja Irēna 
Krūmāja iepazīstināja ar priekš-
darbiem, kas paveikti, lai to 
iekārtotu plašākā un piemērotā 
telpā. Būs jauni grāmatu plauk-
ti, uzlabotas gaismas un datoru 
sistēmas, kā arī ielikta koka 
grīda. Paredzēts, ka darbs pa -
veicams līdz vasaras sākumam.

Montrealas ev.lut. Trīsvie-
nības draudze, kas tagad savus 
dievkalpojumus notur Centrā, 
aicinājusi Centra pārvaldi uz 
kopēju apspriedi eventuēlai 
telpu pārkārtošanai. Še varētu 
notikt pārmaiņas telpu iekār-
tojumā. Vajadzība pēc daļēja 
laika atalgota centra adminis-
trātora posteņa izveidošanas 
kļuvusi par nepieciešamību. 
Jaunajiem šodienas sadzīves 
apstākļiem nepieciešami pār-
kārtojumi arī Centra Sat ver-
smē.

Centra valde kļuvusi dāsna ar 
saviem atvēlējumiem latviešu 
jauniešu izglītības projektiem. 

Paredzēja atvēlēt 24 000 dolaru 
īpašam Latvijas vēstures pro -
jektam Vītolu fondā. Tajā pašā 
sakarībā atvēlēja 5 000 dolaru 
LNAK Kultūras un izglītības 
fondam.

Ir patiess prieks par Centra 
vadības aktīvitāti un līdzdalību 
latviešu kultūras dzīves jautā-
jumos. Centra pastāvēšanas 
svētkus nolēma rīkot šā gada 
22. septembrī Latviešu centra 
J. Tērauda sarīkojumu zālē. Nā -
kamo sēdi paredzēja 20. mar  tā 
plkst. 19.30 Kamīna zālē.

M. Štauvers

Šī gada sākums Latvijā norit 
divu mūsu lielāko drāmatiķu – 
Rūdolfa Blaumaņa un Mārtiņa 
Zīverta zīmē, jo abiem laimē -
jies piedzimt janvārī un abiem 
šogad ir zīmīgas jubilejas – 150. 
un 110.

Septītajā februārī Rīgas Lat-
viešu biedrības Teātŗa komisija 
ar zinātnisku konferenci un lu -
gas „Tīreļpurvs” lasījumizrādi 
godināja Mārtiņu Zīvertu. Viņa 
lugu lasījumi notiek ik gadu, 
bet konference bija sasaukta 
pirms desmit gadiem, kad pie-
minējām drāmatiķa simtgadi.

Lai gan Rīgā bija ieildzis 
slapjdraņķis – snieg, līst un 
kūst, – tieši šajā dienā turējās 
daži gradi zem nulles un laiks 
uz brīdi bija kļuvis patīkamāks. 
Četros pēcpusdienā RLB Kluba 
zālē pulcējās interesenti, lai 
noklausītos trīs referātus. Pēc 
Viktora Hausmaņa ievad vār-
diem Benedikts Kalnačs sais -
tīgi salīdzināja abus mūsu drā-
matiķus – Rūdolfu Blaumani 
un Mārtiņu Zīvertu. Abi savu-
laik ienāca lugu rakstniecībā 
kā teātŗa recenzenti, tātad ar 
teātŗa pieredzi, abi vēlējās 
pateikt ko jaunu šai mākslas 
veidā, un abiem tas arī izdevās.  
Blaumanim pāriešanu jaunā 
pakāpē liedza pāragrā nāve, bet 

ATCERAMIES MĀRTIŅU ZĪVERTU
Mārtiņu Zīvertu Latvijas at  stā -
šana gan atrāva un atsvešināja 
no „dzīvā” teātŗa un no latviešu 
publikas, bet daudzu filozo -
fiski koncentrētu lugu rašanos, 
iespējams, pat veicināja.

Viktors Hausmanis savā re  fe-
rātā runāja par Mārtiņa Zī  verta 
lugu varoņiem – vēstu riskām 
personām: Šekspīru, Gēti, Kal-
jostro, Minchauzenu u.c., salī-
dzi nāja pirmās un pē  dējās lugas, 
to problēmatiku, minēja grūti 
atbildamos vai pat neatbildamos 
ētiskos jautā jumus, ko nākas 
risināt lugu varoņiem. Inguna 
Daukste-Si  lasproģe stāstīja, kā 
pēc viena cilvēka – Aleksandra 
Zariņa ierosmes Austrālijā sā  cies 
un veiksmīgi īstenojies gran diozs 
projekts daudzu gadu gaŗumā – 
pakāpeniska gandrīz visu Mār-
tiņa Zīverta lugu izdošana trīs-
desmit nelielās brošētās burt nī-
cās, sākot ar jaunāko, tikko uz -
rakstīto lugu un or  ganizējot pa -
sūtināšanu visos kontinentos, 
kur dzīvoja lat  vieši. Konferences 
nobeigumā izraisījās diskusija – 
kāpēc šo  dienas Latvijas režisori 
vēl nav „ieraudzījuši” Zīverta 
lugu ne  noliedzamās kvalitātes.

Pēc neliela pārtraukuma tur-
pat blakus Līgo zālē, piepul cē-
joties vēl dažam labam rakst-
nieka cienītājam, iejutāmies Skats no lugas "Tīreļpurvs" lasījuma un konferences gaitas

Pirmā pasaules kaŗa laika at -
mosfairā, kad latviešu strēl-
niekiem, vēl cīnoties krievu 
armijas sastāvā un aizstāvot 
Jelgavu un Rīgu no vāciešiem, 
dzima doma par savu valsti. 
Lugas „Tīreļpurvs” lasījumiz -
rādi režisējusi Anna Eižver-
tiņa. Ievainotā pieredzējušā 
virsnieka Granta lomā psīcho-
loģiski pārliecinošs bija Mār-
tiņš Vilsons, cienīga pretspē-
lētāja viņam bija Inese Pudža 
jaunās sievas Ingas lomā, un 
viņas iemīļoto – praporščiku 
tēloja Vilnis Briedis. Skatītāji 
tā iejutās, ka pēc satricinošā 
fināla, kad Grants, izcīnījis 
grūtāko kauju dzīvē – kauju ar 
savu „ego” –, ir gatavs doties 
nāvē un kad pie durvīm atskan 
vācu virsnieka klauvējieni, – 
labu brīdi nevarēja atgūties, lai 
sāktu aplaudēt.

Nobeigumā RLB priekšsēdis 
Guntis Gailītis pateicībā no 
biedrības puses pasniedza kon-
ferences un izrādes veidotājiem 
un dalībniekiem ekslibru lapas 
ar Mārtiņa Zīverta portretu.

Bija gandarījums par šo pēc-
pusdienu un vakaru, kuŗā atce-
rējāmies Mārtiņu Zīvertu un 
viņa devumu latviešu teāt rim 
divdesmitā gadsimta otrajā pusē.

Maija Kalniņa 
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SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
 (10705 West Virginia Ave, 

Lakewood, CO 80226). Latv. 
centra vad. R. Jergensena, 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 
otrajā pusē. Datums tiks pre-
cīzēts.

DETROITA (MI)
31. martā pēc dievk. Liel-

dienu brokastis.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

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

Par sarīkojumiem 120. jubilejas 
gadā: www.fblb120.blogspot.com

MILVOKI (WI)
Latviešu nams (8845 W. Lynx 

Ave., Milwaukee).
Serbu nams (5101 W. Okla-

homa Ave., Milwaukee).
17. martā 16:00 Latviešu na -

ma gada sapulce.
MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut.draudzes nams: 

(3152 17th Ave S ) Maija Zaeska, 
E-pasts: zaeska@frontiernet.net

ŅUJORKA (NY)
Info: www.NYLatvian.org Sa  las 

bazn.(4 Riga Ln., Melville, NY)
17.martā 10:30 dievk. Pava-

sara sarīkojums. Izrādīs starp-
tautiski apbalvoto ģimenes spēl-
filmu „Mazie laupītāji”. Subtitri 
angļu valodā, filma visām pa -
audzēm. Pusdienas, kafija, iz -
loze.Visi laipni lūgti !

17. aprīlī 20:00 koncerts Park 
Avenue Christian baznīcā (1010 
Park.Ave. pie E 85. ielas, Ņu -
jorkā, tālr.: 212-288-3246 ext. 
300). „Arts at the Park” – ēr -
ģelniece Kristīne Adamaite un 
saksofonists Artшs Sīmanis. 
Prog rammā: E. Dārziņa, E. 
Ešenvalda, L. Garūtas, G. 
Grigorjevas, A. Kalēja, U. Prau-
liņa, P. Vaska un S. Barbera 
skaņdarbi. Biļetes pasūtināmas: 
212-868-4444 vai www.smart-
tix.com ($ 25.00/ $ 20.00 studen-
tiem un pensionāriem). Info: 
www.artsatthepark.org 

11. maijā 19:00 Salas bazn. 
zālē notiks izcilu mākslinieku 
koncerts „Mans pēdējais tan go”.

26. maijā 15:30 Katskiļu no -
metnē tūdaļ pēc kapu svētkiem 
laipni aicinām apmeklēt Ņu -
jorkas Latviešu koŗa (ŅLK) 
Pavasaŗa koncertu. Tāpat kā 
iepriekšējos gados, koris pie-
dāvās uzkodas un atspirdzi nā-
jumus pirms koncerta, sākot no 
plkst. 15:00. Piedalīsies viesu 
koŗi: Rīgas Biznesa skolas koris, 
montrealiešu koris Atbalss un 
vairāki dziedātāji no Toronto. 
Daļa no paredzētās program-
mas būs no Vispārējiem XXV 
Dziesmu svētkiem. Sagaidām 
pāri par 100 dziedātāju! 

Rīgas Biznesa skolas koŗa 
diriģents Gints Ceplenieks.

Atbalss koŗa diriģents Andrejs 
Vītols.

ŅLK diriģenti Andrejs Jan-
sons, Laura Padega Zamura.

Aicinām visus bijušos ŅLK 
dziedātājus saņemt jaunizdoto 
koŗa grāmatu Dziesmu laivā 
sasēduši.

Koncerta ieejas maksa $ 25, 
bērniem līdz 13 g. v. brīva ieeja, 
skolniekiem un studentiem $ 10.

Lūdzu savlaicīgi pieteikties uz 
vakariņām ($ 15). Sekos saviesīgs 
vakars.

Koŗa mājaslapa: www.nylat-
vianconcertchoir.org Koŗa  
e-pasts: NYLatvian Concert-
Choir@yahoo.com, Tālr.:1-516-
319-9491. FaceBook: NYLCC. 
Twitter: @NYLatvianChoir

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
15.martā 13:00 Priedaines 

lejas telpās izvēlēsimies noska-
tīties vienu no trim kultūrfil-
mām latviešu valodā. Pēc tam 
draudzīga sadziedāšanās. Lū  dzam 
ņemt līdzi groziņus. Ieeja brīva.

 4. maijā 14:00 „Mans pēdējais 
tango”. Laipni aicinām ierasties 
uz Ģildes pavasaŗa koncertu ar 
izciliem māksliniekiem un 
tango noskaņām.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

ST.PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams: 

(1705 9th Ave N, St. Petersburg, 
FL 33713) , tālr. 727-365-7856.

9. martā 15:00 Kultūras die-
nas koncerts, kuŗā uzstāsies 
Biedrības koris un koklētāji, kā 
arī būs literārs lasījums. Pēc 
koncerta baudīsim groziņu la -
bumus ar rīkotāju sarūpēto ka -
fiju un atspirdzinošiem dzē-
rieniem. Ieejas ziedojums, sākot 
ar $10.

12. martā 13:00 videoizrāde 
– G. Doniceti operas „Anna 
Bolena” Vīnes Valsts operas 
uzveduma I daļa. Galvenajās 
lomās pasaulslavenās dziedā-
tājas Anna Netrebko un Elīna 
Garanča. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $ 3.

16. martā 15:00 Daugavas 
Vanagu rīkotā leģionāru un 
kaŗavīru pēcpusdiena ar Ka -
naku ansambļa piedalīšanos, 
kaŗavīru godināšanu un siltām 
pusdienām. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $10.

VAŠINGTONA (DC)
19. aprīlī 12:15 – 13:00 kon-

certs vēsturiskā baznīcā Natio-
nal City Christian Church (5 
Thomas Circle NW, Washing-
ton, DC, tālr.: 202-232-0323) 
’’Noon-Time Pipe Organ Recital 
Series’’ – ērģelniece Kristīne 
Adamaite un saksofonists Artis 
Sīmanis. Programmā: E. Dār-
ziņa, P. Vaska un citu kom-
ponistu mūzika tiks atskaņota 
uz baznīcas 7000 stabuļu ēr -
ģelēm (trešās lielāko stabuļu 
ērģeles Vašingtonā). Ieeja brīva. 
Info:www.nationalcitycc.org un 
http://www.nationalcitycc.org/
overview/1671-2/ 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445). 10. 
martā 11:00 Ciešanu laika 4. 
svētd. dievk. 24. martā 11:00 
Pūpolu svētd. dievk. ar dievg. 
28. martā 11:00 Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg. 29.martā 19:00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 

31. martā 9:00 Kristus aug-
šāmcelšanās svētku dievk. Pēc 
dievk. draudzes kopīgās Liel-
dienu brokastis. Māc. Jogita 
Mazura. Info: trimdasdraudze@
aol.com 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: Kvēkertaunā St. 
Paul’s Ev. Luth.Church (837 Old 
Bethlehem St. Appelbachsville). 
17. martā 14:00 Ciešanu laika 
5. svētd. dievk. 29. martā 16:00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg., 
kafija. 31. martā 14:00 Lieldienu 
dievk.

Lankasterā (Mt. Calvary Lut-
heran Church, 308 East Peters-
burg Rd., Neffsville, Lancaster, 
PA 17601). 24. martā 15:00 
Pūpolu svētd. dievk. ar dievg.  
Māc. Dr. Ruta S. Ziedone: (PO 
Box 380, Henryville, PA 18332), 
mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un 
emer.māc.Dr. Arvīds Ziedonis: 
(529 Linden Place, Cresco, PA 
18326-7248), tālr.: 570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@ptd.net 

• Denveras latv. ev. lut. dr. 
(10705 West Virginia Ave., La -
kewood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība.Trešdienās 19:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 
17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godina, tālr.: 
720-484-9857. 

Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI) 
10. martā 10:00 dievk., pēc 
dievk. draudzības stunda. 15. 
martā 11:00 Bībeles stunda. 17. 
martā 10:00 dievk. 24. martā 
10:00 Pūpolu svētd. dievk. ar 
dievg. 28. martā 17:00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar diev. 29. martā 
17:00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 31. martā 10:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. Liel-
dienu brokastis. Draudzes māc. 
Aija Greiema(Graham), tālr.: 
517-614-4853. Ērģ. Dr. S. Liz-
lova, L. Upīte un R. Ozoliņš.

Dienvidfloridas latv.ev.lut.
dr. Shephard of the Coast Lut-
heran Church

(1909 E Commercial Blvd., 
Ft. Lauderdale, FL) Diak. I. Ka -
neps. Informāc.: Andrejs Jugs, 
tālr.:561-447-9050.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 10. 
martā 11:00 dievk., plkv. O.
Kalpaka atcere. Seko pusdienas 
studentu korporāciju kopu iz -
kārtojumā. Kuplinājumā būs 
illustrēts Aivara Celmiņa refe-
rāts „Grafiķis Richards Zarriņš 
(1869-1939)”. 17. martā 11:00 
dievk. 10:00 pirms dievk. pan-
kūku brokastis. 17. martā 15:00 
dievk. ar Sv.vakarēdienu Vil-
mingtonā (Good Shepherd baz-
nīcā, 1530 Foulk Rd.(Rt.261)). 
24. martā 11:00 Pūpolu svētd. 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. Valdes 
ievešana amatā. 28. martā 14:00 
Zaļās ceturtd. dievk. ar Sv. 

vakarēdienu. 29. martā 19:00 
Lielās piekt. dievk. ar Sv. va  kar-
ēdienu. 31. martā 8:00 Kristus 
augšāmcelšanās svētki, Liel die-
nu dievk. Lieldienu brokastis 
groziņu veidā. 7. aprīlī 11:00 
dievk. Māc. Ieva Dzelzgalvis. 
Info: www.latvianluthchurch-
phila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505), tālr.: 
616-361-6003 10. martā 10:00 
dievk. Pēc dievk. pilnsapulce. 
24.  martā 10:00 Pūpolsvētdie-
nas dievk. 29. martā 17:00 
Lielās piektd. dievk. 31. martā 
8:00 Lieldienu dievk. Pēc dievk. 
Lieldienu brokastis. Inf. e-pasts: 
lejins@att.net 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews 
Avenue, Lakewood, OH 44107) 
Katru svētdienu 11:00 dievk. 
Bībeles stundas notiek mēneša 
otrajā un trešajā trešdienā 10:00. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās 14:30. 10. martā 11:00 
Ciešanu laika 4.svētd. dievk., 
pieminot plkv. O. Kalpaku. Pēc 
dievk. DV kopsapulce. 13. mar-
tā 10:00 Bībeles stunda. Seko 
pensionāru sanāksme Zaļajā 
zālē. 17. martā 11:00 Ciešanu 
laika 5. svētd. dievk. ar dievg..
Seko draudzes pilnsapulce. 
Māc. Sarma Eglīte.

Pārdomu vakari Kristus Cie-
šanu laikā. Fiziskās vietas Bī -
belē burtiski un metaforiski – 
ceturtdienās 18:00. 14. martā – 
„Vīna dārzs”, māc. Sarma Eglīte. 
21.martā – „Kalni”, māc. Pauls 
Barbins.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040) 

23. martā 11:00 Pūpolsvēt-
dienas dievk. ar dievg. Sekos 
sarīkojums Lieldienu ievadam. 
20. aprīlī 11:00 dievk. ar dievg. 
Sekos pilnsapulce. 4. maijā 11:00 
ģimenes dienas dievk. Māc. 
Daina Salnīte. 19. maijā 12:15 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. 
Diakons Indriķis Kaņeps. Sekos 
pavasaŗa sarīkojums. 23. jūnijā 
11:00 iesvētes dievk. ar dievg. 
Māc. Daina Salnīte. Dr. pr. A. 
Grase, tālr.: 860-649-1362

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414- 258-8070 10. martā 
10:00 dievk. ar dievg. 17.martā 
10:00 dievk. angļu valodā ar 
dievg.. Worship service in English 
with Holy Communion. 19. 
martā 10:00 Bībeles stunda. 22. 
martā 17:00 Daugavas Vanagu 
un vanadžu rīkotās „Zivju va -
kariņas” Starting at 5pm, come 
join us at the Church for the 
annual Fish Fry prepared by 
Daugavas Vanagi.Great food 
and company. 24. martā 10:00 
Pūpolsvētdienas dievk. ar dievg. 
un kristībām Robertam Osim. 
28. martā 19:00 dziesmots Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. un ar 
jauniešu ansambļa līdzdalību. 
29. martā 11:00 Lielās piektd.
dievk. ar dievg., 19:00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg.Klusā 
sestdiena. 31. martā 8:00 Kristus 
augšāmcelšanās Lieldienu rīta 
dievk. ar uzrunu bērniem. 9:00-
11:00 tautas deju kopas „Me -

tieniņš” sagādātās brokastis. 
11:00 Easter Sunday English 
worship service with Holy Com-
munion.Please join us for the 
breakfast our folk dancing group 
hosts before the service. 2. aprīlī 
19:00 padomes sēde. 4. aprīlī 
10:00 Bībeles stunda. 11:00 Pen-
sionāru biedrības saiets. 7. ap -
rīlī 10:00 Baltās svētd. dievk. 
Seko draudzes saiets. 14. aprīlī 
10:00 dievk. Seko Milvoku or -
ganizāciju kopsēde. Prāv. L. 
Zu šēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com. Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414-
536-0358. Info: www.milwau-
keedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407) 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org. 10. martā 11:00 
Ciešanu laika 4. svētd. dievk. ar 
Sv.vakarēdienu. Pēc dievk. sa -
draudzība un draudzes darbi-
nieku ievešana amatā. 17. martā 
11:00 Ciešanu laika 5. svētd.
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
21. martā 11:00 Bībeles stunda. 
24.  martā 11:00 Pūpolsvētdie-
nas dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Sekos sadraudzība un labda-
rības pusdienas Kazdangas 
bērnu paēdināšanai. 28. martā 
14:00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
Sv. vakarēdienu. 29. martā 18:00 
Lielās piektd. dievk. ar Sv.va -
karēdienu. 31. martā 8:00 Liel-
dienas, Kristus augšāmcelšanās 
svētku dievk. Pēc dievk. drau-
dzes jauno vīru sarūpētas 
Lieldienu brokastis. Visi mīļi 
aicināti! 7. aprīlī 10:00 Baltās 
svētd. dievk.Sekos sadraudzība.

Ar mūsu jauno garīdznieku, 
diakonu Dāgu Demandtu tik-
šanās pēc dievk., kā arī baznīcā 
trešdienās 10:00 – 14:00 un 
sest  dienās latviešu skolas laikā. 
Visi laipni lūgti! Dāga tālr.: 612-
280-9333; E-pasts: dagde mandt@ 
hotmail.com

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr. Īstbransvikā 
(12 Gates Ave., East Brunswick, 
NJ) 10. martā 11:00 dievk. ar 
dievg., groziņu pusdienas un 
draudzes pilnsapulce (pulk-
stenis jāpagriež 1 stundu uz 
priekšu). Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E 7th St., Lakewood, 
NJ) 17. martā 12:30 dievk. Īst-
bransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ) 24. martā 13:30 
Pūpolu svētd. dievk. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St., 
Lakewood, NJ) 28. martā 12:30 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg. 
Īstbransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ) 29. martā 18:00 
Lielās piektd. Dievk. ar dievg. 
31.martā 8:00 Lieldienu rīta 
dievk., groziņu brokastis. Leik-
vudā (Igauņu bazn. 607 E. 7th 
St., Lakewood, NJ) 7. aprīlī 12:30 
dievk. Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick, NJ) 14. 
aprīlī 13:30 dievk. ar dievg. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E. 
7th St., Lakewood, NJ) 21. ap -
rīlī 12:30 dievk. ar dievg.  Īst -
bransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick)

Ņujorkas latv. ev. lut. dr. 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln., Yonkers NY 11705) 10. 
martā 10:00 dievk., māc. Sai-
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
jurjans@apollo.lv

Dr. E. Andersona Latvju enciklopēdija 1962-1982-2006
piecos sējumos. Cenas ir pazeminātas!
Viss komplekts ASV – $30; V sējums atsevišķi $20, piesūtīšana 
ieskaitīta! Nākošais sūtījums uz Latviju 20. aprīlī ar kuģi
2 komplekti vienā adresē $70.
Lauku skolas šo izdevumu ļoti vēlas saņemt. Lūdzu sūtiet!

Čeki rakstāmi uz „ALA“ vārda un nosūtāmi: A. Bļodniekam
19 N. Mountain Ave., Montclair, NJ 07042.

ALA-s Latviešu Institūts

Piedāvāju savu otro grāmatu
“A Branch without a Tree”

par bēgļu gaitām Vācijā un pēc tam Anglijā.

Cena: $26. + $4. sūtīšanai USA. Pasūtāma: 
Zigrīda Vidners, 739, Brandonbury Ln.,

Chico, CA 95926, phone: 530-345-9296,
e-mail: vidners@sbcglobal.net

Mākslas kolekcionārs pērk:
Vidberga, Tones, Tīdemaņa, Zeltiņa, Federa, Cīruļa, Jaunsudrabiņa, 
Liberta, Strunkes, Bogdanova-Beļska, Puzinas, Padega, Kazaka, Pur-
vīša, Rozentāla, Kalniņa, Svempa, Kalnrozes, Zeberiņa, Baušķenieka 
u.c. gleznas.

Augstas cenas, sūtījuma apmaksa.
Tālr. 727-204-4392      e-pasts: latgalerija@gmail.comvars. Seko pankūku brokastis. 

Salas bazn.(4 Riga Ln., Melville 
NY) 10. martā 10:00dievk., 
māc. Saliņš. Manhatenā (Sea-
farers&Intl House, 123 E 15th 
St., NY NY10003) 16. martā 
14:00 dievk., māc. Saliņš. 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln., Yonkers NY11705) 17. 
martā 10:00 dievk., māc. Sai-
vars. Salas bazn.(4 Riga Ln., 
Melville NY11747) 17. martā 
10:30 dievk., māc. Saliņš.Seko 
Pavasaŗa sarīkojums. Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Ln., Yon-
kers NY) 24. martā 10:00 Pū -
polu svētd. dievk. ar dievg., 
māc. Saivars. Salas bazn. (4 
Riga Ln., Melville NY11747) 
24. martā 10:30 Pūpolu svētd.
dievk.ar dievg., māc. Saliņš. 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln., Yonkers NY11705) 28. 
mar  tā 10:00 Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars.
Salas bazn. (4 Riga Ln., Melville 
NY11747) 28. martā 10:30 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg., 
māc. Saliņš. Īstoranžā, Holy 
Trinity Lutheran Church (153 
Glenwood Ave., E. Orange, 
NJ07017) 28. martā 13:00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg., diak. 
I.Kaņeps. Jonkeru bazn. (254 
Va  lentine Ln., Yonkers NY11705) 
29. martā 10:00 Lielās piektd. 
dievk.ar dievg., māc. Saivars.
Salas bazn. (4Riga Ln., Melville 
NY11747) 29. martā 10:30 Lie-
lās piektd. dievk. ar dievg., māc. 
Saliņš. Jonkeru bazn. (254 Va -
len tine Ln., Yonkers NY11705) 
31. martā 8:00 Lieldienu dievk., 
māc. Saivars. Salas bazn.(4 Riga 
Ln., Melville NY11747) 31. 
martā 8:00 Lieldienu dievk., 
māc. Saliņš. Ņūdžersijas skolā 
Holy Cross Lut. bazn. (639 Mou-
ntain Ave., Springfield, NJ07081) 
4. maijā 11:30 Ģimenes dienas 
dievk., māc. J. Saivars. Bērnu 
priekšnesumi. 26. maijā 12:00 
Urnu izvade un dievk. Brāļu 
kapos Katskiļos. Info: www.lat-
vianmemorialpark. org.

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N. Elm. St., Saginaww, MI 
48602)

31. martā 13:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Māc. R. 
Franklins. Pēc dievk. kafija. Dr. 
sekr. Vija Āriņa; e-pasts: vija-
arins@yuahoo.com.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 

Park Blvd., San Diego, CA 
92103) (ieeja no sētas) 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. Diev kal-
pojumus apmeklēt laipni lūdz 
San Diego Latviešu ev.-lut.
draudzes valde. Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr.pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.

Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.). 17.martā 
10:00 dievk. Pēc dievk. padomes 
sēde. 29. martā 19:00 Lielās 
piektd. dievk. 31. martā 10:00 
Lieldienu dievk. Pēc dievk. ko -
pīgs azaids. Māc. prāv. K. Zols. 
Info: www.Ivnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr. 
Christ Lutheran bazn. (#1 Selma 
Ave., Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@char-
ter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.(11710 
– 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125) 10. martā 10:30 plkv. 
O. Kalpaka diena. Varoņu pie-
miņas dievk. Pēc dievk. drau-
dzes gada sapulce. 17. martā 
10:30 dievk. angļu valodā ar 
dievg. Pēc dievk. Bībeles stun-
da. 24. martā 10:30 Pūpolu 
svētdienas dievk. ar dievg. 29. 
martā 19:00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg.. 31. martā 10:30 
Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievk. Piedalās ērģelnieks Dr. 
Andris Āboliņš. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cil-
nis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org.

Skenektedijas latv. ev. lut. dr. 
Trinity Lutheran Church (35 
Fuhrman Str., Schenectady, 
NY12308) 17. martā 14:00 dievk. 
ar dievg. Pēc dievk. pilnsapulce. 
Groziņu azaids. Prāvests O.
Sniedze.

Sv. Pēterburgas (FL) latv.
ev.lut.dr.(Mūsu pestītāja (Our 
Savior) bazn. 301 – 58th Street 
S, St Petersburg, FL 33707) 10. 
martā 14:00 dievk.. Seko drau-
dzes pilnsapulce. Māc. Aivars 
Pelds. Dr.pr. Aija Norbergs, 

tālr.: 727-367-6001.
Vašingtonas (DC) latv.ev.lut.

dr. draudzes nams(400 Hurley 
Ave., Rockville, MD 20850-
3121) Svētdienās 9:15 Latviešu 
skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 dievk. 
Kafijas galds. Grāmatu galds. 
9. martā 19:00 Nameja talantu 
un beztalantu vakars. 10. martā 
– Ciešanu laika 4. svētd. kār-
tējā skolas diena un plkv. O.
Kalpaka un brīvības cīnītāju 
piemiņas dievk. Seko kafijas 
galds, ko klāj studenšu kor-
porācijas Dzintra dalībnieces. 
Pārrunas ”Trimdas vēsture; kā 
to nodot tālāk?” 17. martā 9:30 
draudzes pilnsapulce, 11:30 
dievk. ar Sv.vakarēdienu. 24. 
martā – kārtējā skolas diena un 
Pūpolu svētd.dievk. ar Sv. va -
karēdienu. Pie kafijas galda 
sveiksim marta jubilārus! 28. 
martā 19:30 Zaļās cet. dievk. ar 
Sv. vakarēdienu. 29. martā 
19:30 Lielās piektd. dievk. ar 
Sv.vakarēdienu. 31. martā 8:00 
Lieldienu rīta dievk. Pēc dievk.
Dāmu komiteja mīļi aicina uz 
tradicionālām Lieldienu bro-
kastīm! Ieeja $20; bērniem $6. 
Māc. prāv. Anita Vārsberga 
Pāža. Tālr.baznīcā 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net 
Info: www.dcdraudze.org 

 • Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT) 29.  martā 14:00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 
Diak. Indriķis Kaņeps. 31. 
martā 8:00 Lieldienu dievk., 
Imants Gorbants. Pēc dievk. 
Lieldienu brokastis. Dr.pr. Vija 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
līdz piektdienai uz e-pastu: 
rasma@laiks.us 

PRIEDAINĒ
Sestdien, 23. martā

plkst. 1:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu federālās
kreditsabiedrības pilnsapulce

Plkst. 3:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu biedrības pilnsapulce
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Mūžībā aizgājusi

VALENTINE 
BANDREVIČS,

dzim. UŽĀNS
Dzimusi 1915. gada 10. augustā Cēsīs, Latvijā,

mirusi 2013. gada 20. janvārī Bozeman, Montana

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais ģimenes draugs

VILNIS BĒRZIŅŠ
Dzimis 1927. gada 28. jūlijā Madonā, Latvijā,

miris 2013. gada 7. februārī Bostonā, MA

Mūžībā aizsaukts mans mīļais vīrs un mūsu svainis

JURIS PLIKŠE
Dzimis 1936. gada 11. novembrī Rīgā,

miris 2012. gada 14. novembrī El Cajon, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

LUDMILA KĻAVIŅA,
dzim. KALNIŅA

Dzimusi 1913. gada 1. maijā Orenburgā, Krievijā,
mirusi 2012. gada 22. decembrī Mančesterā, CT

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLS VIDVUDS AR SIEVU SHARON

TRĪS MAZBĒRNI: KRISTA, ERIKA UN ALEKS

Mūsu sirdīs vienmēr
ULDIS GOSTS UN MEITAS ZAIGA UN VIZMA AR JĀNI

GUNTA MANGULIS UN BĒRNI INTA, ANDREJS, TIJA UN MĀRIS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
INESE

HARALDS UN ĀRIJA

Mīlestībā pieminot
MEITA ĀRA AR VĪRU LEONU BRAMANI,

MAZMEITA MARGITA LAVALLEE,
MAZMAZBĒRNI ANNA, ĒRIKS UN RADI LATVIJĀ

Lai tev dzimtās zemes vēji
klusu miera dziesmu dzied.

Ļauj vēlreiz klusēt vecozolu ēnā
Un salikt rokas klusā lūgšanā.
Ak, mīļā Latvija, tu senu senā,
Tavs esmu, biju, būšu mūžībā.

Sestdienas rītā visātrākais 
saziņas līdzeklis, kāds ir elek-
troniskais pasts, atnesa skumju 
vēsti no Annas Annusas-Hā -
genas: „Gribēju Tev darīt zi -
nāmu... ka pēc lielas cīņas ar 
vēzi mans brālis Jānis Annuss 
šķīrās no mums un devās dvē -
seles ceļojumā no Vācijas uz 
tālām vietām...” Nekas vairāk. 
Pēcāk gan uzzināju, ka zīmīgā 
diena, kad Jānis sācis savu gaŗo 
ceļojumu, ir 26. februāris.

Viņš savā mūžā gāja tēva – 
gleznotāja profesora Augusta 
Annusa pēdās un gribēja būt 
mākslinieks, un tāds arī kļuva. 
Ar ģimeni ieceļojis ASV 1949. 
gadā, Jānis Annuss skolojās in -
dustriālajā mākslas skolā Ņu -
jorkā, pēc tam 1958. gadā ie -
guva mākslas bakalaura gradu 
(BFA) Prata (Pratt) institūtā. Kā 
Prix de Rome stipendiāts viņš 
1959. gadā devās uz Romu, kur 
līdz 1964.gadam nodevās pat-
stāvīgam radošam darbam 
amerikāņu Romas akadēmijā 
(American Academy of Art). 
Vairākkārt saņēma Italijas 
valdības stipendiju. Viens viņa 
darbs pat izpelnījās Italijas 
prezidenta godalgu. 1980. gadā 
Jāni Annusu ievēlēja par ASV 
Nacionālās akadēmijas (The 
National Academy of Design) 
akadēmiķi. Viņš nodarbojās ar 
teātŗa izrāžu un filmu dekorā-
ciju veidošanu, tostarp arī Ame-
rikas Latviešu teātŗa Ņujorkas 
ansambļa iestudējumiem. Bija 
scēnografu savienības United 
Scenic Artists biedrs. Par gleznu 
„Klusums pirms vētras” 1971. ga -
dā saņēma Ziemeļamerikas Kul -
tūras fonda goda balvu. Aktīvi 
darbojās latviešu sa  bied riskajā 
un mākslas dzīvē ārzemēs.

Šie biografiskie dati vēstī, ka 
dēls ir godam nesis savu vārdu un 
nav darījis tēvam kaunu. Fakti 
atklāj Jāņa Annusa (svešās ze  mēs 
viņu bieži sauca par John Augus-
tus Annus) talantīgumu un ne -
atlaidību, stāsta par gū  tajiem 
panākumiem un dzīvē padarīto.

Jānis Annuss
(1935.25.oktobrī Rīgā – 2013.26.februārī 

Leipcigā, Vācijā)

1965. gada pavasarī pēc Jāņa 
atgriešanās no Italijas Amerikas 
Romas akadēmijas stipendiju 
direkcija sarīkoja Jāņa Annusa 
darbu izstādi, kuŗā latvieši 
iepazina jauno mākslinieku. 
Atklājās, ka – citēsim Eleonoru 
Šturmu – viņa gleznās iezīmē -
jas „sen nogrimušas pasaules 
atkalparādīšanās”. Senatnīgās 
celtnes saplūda ar mākslinieka 
iztēlē radītu pasauli. Gleznās 
parādījās ļoti sarežģīta virsmas 
apstrāde, faktūras. Vēlākos ga -
dos šī romantisma iedvesmotā 
izdomas zeme ieguva neno -
teiktu ainavu aprises. Viss tajā 
mutuļo, vārās. Klintis apņem 
dūmu mutuļi, kaut kur dziļi 
kvēlo liesmu atblāzmas. Jūra 
svaida viļņus un ūdens kalnus. 
Šķiet, autors attēlojis jaunas 
pasaules radīšanu. 

Tādas bija viņa gleznas, bet 
pats Jānis Annuss? Viņš Latvijas 
Valsts archīvā ienāca strauji, 
plandošu mēteli. Likās, no viņa 
dvesmo visas pasaules vēji, 
brāzmaini, alkaini, arī liela paš-
apziņa. Radās iespaids, ka viņš 
ir te, blakus, bet domas ceļo jau 
tālāk, varbūt nākotnē. Viņš ne -
bija piesaistīts šai zemei. Šķita, 
ir jāpadara šis darbiņš – jānodod 
tēva archīvs glabāšanā tēvzemē, 
tad varēs doties turp, kur sirds 
kāro būt, – varbūt baudīt dzīvi.

Cits Jānis Annuss atklāsies 
galerijas „Daugava” vadītājas 
Andas Treijas producētā filmā 
“Projekcijas. Džons Jānis An -
nuss”, ko uzņēmusi Ilona Brū -
vere un ko Latvijas Televīzijas 1. 
kanālī varēšot redzēt 24. ap  rīlī.

Kuŗš viņu pazinis labāk, droši 
vien zīmēs citādus Jāņa Annusa 
vaibstus. Tas tikai liecina, cik 
spilgta un neatkārtojama bijusi 
viņa personība.

Gribas ticēt, ka šogad varēsim 
ieraudzīt arī Rīgā Jāņa Annusa 
izstādi, kas bija iecerēta jau sen, 
bet allaž tika atlikta. Nu jau tā 
būs piemiņas izstāde.

Māris Brancis
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Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais
tēvs, vectēvs un brālis

OLĢERTS J. KALNIŅŠ
Dzimis 1922. gada 6. jūnijā Saldū,

miris 2013. gada 5. februārī Morristown NJ
Viņu mīļā piemiņā paturēs

MEITA LINDA KALNIŅŠ, ZNOTS CHRISTOPHER OSIKA
MAZMEITA KRISTIN OSIKA

MĀSA ILONA ANSONS AR ĢIMENIAugšā, aiz zvaigznēm, tu gaismā reiz kļūsi,
Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs.

Trimdas mākslinieku saime
ar cieņu šķiras no kolēģa gleznotāja

JĀŅA ANNUSA
un izsaka visdziļāko līdzjūtību
Annus ģimenei ASV un Vācijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

OLITA AUSMA PAHWUL,
dzim. RĀJĒJS

Dzimusi 1932. gada 12. martā Jelgavā,
mirusi 2013. gada 22. janvārī Ņujorkā

Dieva mierā aizgājuši mūsu mīļie draudzes locekļi

RASMA ŠIFERS
1913. gada 21. februārī – 2012. gada 19. decembrī

GUNTIS KALNIŅŠ
1963. gada 7. decembrī – 2012. gada 7. septembrī

JŪLIJS KONRADS LĀCIS
1912. gada 24. jūnijā – 2011. gada 14. aprīlī

AIJOVAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

AMERIKAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA

Dziļās sērās
ROMUALDS, AINARS UN LISA PAHWUL

LIDIJA DZINTARS

Mūsu mīļais

PĒTERIS 
TURKUPOLIS

* 1926. gada 4. jūlijā Līvānos, Latvijā,
+ 2013. gada 17. janvārī Indianapolē

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais

PĒTERIS LAURENS
* 1950. gada 9. janvārī Soltau, Vācijā,

+ 2013. gada 5. janvārī Indianapolē, ASV

Par viņa aiziešanu skumst
SIEVA ANNA

MEITAS UN DĒLS AR ĢIMENĒM
MĀSAS AR ĢIMENĒM

RADU SAIME TRIMDAS TĀLĒS UN LATVIJĀ

Sērās
SIEVA TERĒZE, BĒRNI AR ĢIMENĒM

MĀSA UN BRĀĻI AR ĢIMENĒM
RADU SAIME TRIMDAS TĀLĒS UN LATVIJĀ

Mūžīgo mieru 
dodi viņam, Kungs.

Ai, zemīte, Dieva zeme,
Kā es tevi nosargāšu?
Svešas kājas tevi mina,
Svešas varas iekāroja.
M.L.

Miris Ričards Samjuels – pirmais britu vēstnieks Latvijā
pēc neatkarības atjaunošanas

The Times pagājušā gada 21. 
sep tembrī ziņoja, ka miris Ri  -
čards Samjuels (Richard Sa -
muel), pirmais vēstnieks Latvijā 
pēc neatkarības atgūšanas.

Gaidīju, ka  par Samjuelu rak- 
s tīs kāds, kas viņu vairāk pazinis, 
bet nesagaidīju. Tā kā manā rī -
cībā ir maz informācijas par 
bijušo vēstnieku, pastāstīšu, kas 
par viņu rakstīts The Times sle-
jās. 

Ričards Samjuels bijis īsts kul-
tūras cilvēks, diplomāts, daudzu 
valodu pratējs, pirmais britu 
vēstnieks Rīgā pēc tam, kad 
Lat vija bija atguvusi neatkarību 
no Padomju Savienības.

Ričards Kristofers Samjuels 
dzimis Edinburgā 1933. gadā. 
Mācījies Duramas skolā, die-
nējis jūrniekos, iemācījies krie-
vu valo du un 1954. gadā sācis 
studēt valodas Kembridžā. Ār -

lietu mi  nistrijas darbā iesaistī-
jies 1957. gadā un nosūtīts uz 
Varšavu. Vēlāk bijis vēstnieks 
Romā. No 1960. līdz 1963. 
gadam strādājis Londonā par 
parlamentārā sek retāra palīgu. 
Pēc tam Honkongā mācījies 

ķīniešu valodu, ko no 1973. līdz 
1976. gadam izmantojis darbā 
Singapūrā un Bei džzingā. No 
1980. līdz 1982. ga  dam bijis 
britu nāciju sadrau dzī bas pār-
stāvis Maskavā un Deli no 1982. 
līdz 1983. gadam. Strā dājis 
Londonā par aizjūras valstu 
sekretāra palīgu un 1988. – 
1991. gadā darbojies Vašing-
tonā, Amerikas Attīstības bankā 
(Inter-American Development 
Bank).  

Samjuels bija precējies ar 
māks linieci Fransisu Draperi. 
Abi sa   darbojušies vēstnieka 
pēdējā no   rīkojumā Latvijā, ie -
mācījušies lat viešu valodu un 
aizrautīgi pie dalījušies mākslas 
un mūzikas dzī vē Rīgā. Fransisa 
dziedājusi korī. Viņas rīkotā 
Valentīna dienas balle ienesusi 
£15 000 Bērnu slimnīcai Rīgā.

Ričards Samjuels cīnījies par 

bri tu vēstniecības ēkas atgū šanu 
Latvijā. Kamēr ēka remontēta, 
vēstnieka ģimene ar meitu un 
dē  lu, kā arī ar audžumeitu un 
lielu suni mitinājušies krieviem 
piederošā divistabu viesnīcā. 
Sam juelam pensionējoties, pā -
rim palicis daudz draugu Rīgā, 
un viņš arvien vēl piedalījies 
lat viešu sabiedrības rosībās. 
Ap   balvots ar Triju Zvaigžņu or -
deni 1999. gadā un 2004. gadā 
kļuvis par Britu latviešu apvie-
nības priekšsēdi.

Atstājis ārlietu dienestu, Sam-
juels strādājis Eiropas Drošī-
bas un sadarbības organizācijā 
(OSCE), kuŗas uzdevums ir 
atrisināt ko  n fliktus un rūpēties 
par cilvēk tie sībām starp valstīm 
– Moldovā 1994., Igaunijā 1995., 
Latvijā no 1997. līdz 1998. 
gadam. Vēlāk darbojies Tadži-
kis tānā un Cent rālajā Āzijā, no 

2002. līdz 2003. gadam bijis ES 
un ANO OSCE  pārstāvis Vīnē. 

Ričards Samjuels bijis faino-
menāls daudzu valodu pratējs. 
Runājis krievu, poļu, italiešu, 
franču, ķīniešu, latviešu un vācu 
valodā. Runājot poļu un krievu 
valodā, varējis sarunas vidū  
pār slēgties no vienas uz otru 
valo du, tās nekad nesajaucot. 
Vēlā kos ga  dos daudz tulkojis, jo 
se  višķi no krievu valodas.

Samjuels aizrāvies ar mūziku, 
spēlējis oboju un klavieres, 
daudz lasījis, sevišķi dzeju, un 
studējis budismu. Sadzīvē bijis 
laipns, ar labu humora izjūtu. 
Sirsnīgs pret draugiem un labs 
vīrs sie vai un tētis bērniem. 
Samjuela dzīves biedre Fransisa 
mirusi 2007. ga   dā, bet viņš 
nebija viens, jo mājās vienmēr 
bijis daudz jauniešu.

Jānis Rolavs     

(08. 08.1933. – 02.09.2012.)

Notiks, ko Dievs solījis,
Kopā atkal nāksim,
Dievs būs visus pārvērtis,
Jaunu prieku sāksim.

Tā gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Tas siltums, ko izstaro sirds -
Tie nezūd, tie paliek, tie mirdz...
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Eiropas meistar-
sacīkstēs telpās divas  

astotās vietas
Eiropas meistarsacīkstēs vieg-

latlētikā telpās Gēteborgā, startēja 
578 sportisti no 47 valstīm. Lat-
viju pārstāvēja astoņi sportisti. 
Sākotnēji bija plānots piedalīties 
ar desmit sportistiem, tomēr sa -
vu dalību atsauca barjērskrējējs 
Staņislavs Olijars, kurš pielicis 
punktu profesionālajām gaitām, 
un Jānis Baltušs, kuŗam bija 
plānots starts 400 m distancē.

Augstāko vietu – astoto ieguva 
divi mūsu vieglatlēti. Gaŗo 
distanču skrējēja Poļina Jeļi -
zarova pirmajā dienā startēja 
1500 m distancē, kur tika labots 
Latvijas rekords – 4:15,10. (Ie -
priek šējais Latvijas rekords bija 
4:16,88, un tas kopš 2004. gada 
piederēja Innai Poluškinai) 
Priekš sacīkstēs viņa septiņu 
sportistu konkurencē izcīnīja 
piekto vietu, bet finālā neiekļuva. 
Līdz finālam pietrūka 1,3 se -
kundes. Šajā distancē Poļinai 12. 
vieta. 

Ceturtajā disciplīnā – tāl lēk-
šanā Ikaunieces labākais re -
zultāts bija 5,92 m, kas deva 825 
punktus un 12. vietu. Citos mē -
ģinājumos Ikauniece aizlēca 
5,84 un 5,80 m tālu. Pēdējā 
disciplīnā – 800 m skrējienā ar 
rezultātu 2:18,24 Ikauniece 
ierindojās piektajā vietā, ie -
gūstot 848 punktus. Kopvēr-
tējumā Laurai 4224 punkti un 
10. vieta. Par sacensību uzva-
rētāju kļuva francūziete Ida 
Antoinete Nana Džimū, kas 
ieguva 4666 punktus. Sudraba 
medaļu ieguva baltkrieviete 
Jana Maksimava (4658),  tre  -
šajā vietā ierindojās Hanna 
Meļņičenko (4608).

Ikauniece šajā meistarsacīk-
stēs startēja ar paaugstinātu 
temperātūru, un viņas treneris 
Andis Austrups īsti necerēja, ka 
sportistei izdosies sasniegt labu 
rezultātu.

Augstlēkšanā Jānis Vanags 
26 dalībnieku konkurencē pa -
lika 20. vietā. Viņa rezultāts 
labākajā mēģinājumā bija 2,18 m, 
un šo augstumu viņš pārvarēja 
trešajā mēģinājumā. Ar pirmo 
mēģinājumu viņš pārlēca 2,13 
m, bet 2,23 m pārlēkt viņam 
neizdevās. Finālā varēja iekļūt 
ar 2,23 m augstumu. 

800 m distancē Renārs Ste -
piņš savā skrējienā ierindojās 
priekšpēdējā, piektajā vietā 
(1:53,73). Līdz iekļūšanai pus-
finālā viņam pietrūka divarpus 
sekundes. Viņam 24. vieta.

Tāllēkšanā Lauma Grīva 
nespēja kvalificēties finālsa cen-
sībām. Labāko rezultātu Grīva 
sasniedza pēdējā, trešajā mēģi-
nājumā – 6,34 m, taču ar to bija 
par maz, lai iekļūtu labāko 
astoņniekā. Viņai 13. vieta.

Finālam nekvalificējās arī 
trīssoļlēcēja Dace Matule, kuŗa 
ar jaunu personisko rekordu 
telpās (13,33 m) kvalifikācijā 
ierindojās 17. vietā. Vietai fi -
nālā bija nepieciešams vismaz 
52 cm tālāks lēciens.

Kungu konkurencē tāllēk     -
šanā Elvijs Misāns pirmajā 
mēģinājumā aizlēca 7,48 m, 
otrā – 7,77 m,  trešajā  bija vēl 
pārliecinošāks – 7,92 m. Šāds 
rezultāts viņam deva ceturto 
vietu savā grupā, bet pēc tam, 
kad sacensības beidza visi spor-
tisti, Misāns kopvērtējumā ie -
ņēma vajadzīgo astoto vietu, 
kas ļāva startēt finālā. Labākajā 
mēģinājumā viņš sasniedza 7,68 
m, izcīnot astoto vietu.

Latvijas Vieglatlētikas savie-
nības (LVS) prezidents Gunta 
Zālīša ieskatā mūsu vieglatlētu 
sniegums kopumā ir labāks 
nekā pirms diviem gadiem 
Eiropas meistarsacīkstēs Parīzē. 
„Tad mums augstākā bija des-
mitā, šoreiz – astotā vieta. Šo -
reiz bija arī divas vietas fināl-
sacensībās. Lietuvai bija tikai 
četri sportisti, un neviens ne -
iekļuva finālā. Igaunijai bija 
tikai viens finālists,” Latvijas 
varējumu uz kaimiņvalstu fona 
salīdzināja Zālītis.
Latvijas  šāvējiem – 

bronzas medaļas
Latvijas junioru vienība Eiro-

pas meistarsacīkstēs šaušanā ar 

pneumatisko pistoli sasniedza 
vēl nebijušu rezultātu Latvijas 
šaušanas sporta vēsturē, izcīnot 
bronzas medaļas. Latvijas ju -
niori piekāpās tikai Krievijas 
un Ukrainas komandai. Bron -
zas medaļas Latvijai izcīnīja 
Emīls Vasermanis, Lauris 
Strautmanis un Kristaps 
Smilga. Viņi visi ir Tukuma 
sporta skolas trenera Zigfrīda 
Markaiņa audzēkņi.

serijas turnīru finālos un visos 
viņš izcīnījis uzvaras.

Nākamais Gulbja turnīrs būs 
Indianvelsas Masters serija.  
Kva   lifikācijas sacensības jāsāk  
pret 18 gadus veco amerikāni 
Kristianu Harisonu. Pasaules 
rangā Gulbis šobrīd ir 67., 
Harisons – 392. vietā. Ameri-
kānis vienspēlēs savā karjērā 
nav spēlējis neviena turnīra 
finālā, bet dubultspēlēs ar savu 
brāli Raienu Harisonu aiz  spē-
lējās līdz 2012. gada ASV at -
klāto tenisa meistarsacīkšu ce -
turtdaļfinālam. Gulbis kvalifi-
kā cijas turnīrā ir izlikts ar pirmo 
numuru.
Haraldam Silovam 

– otrais sudrabs
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs izcīnīja uzvaru Vācijā, 
Erfurtē, Pasaules kausa izcīņas 
priekšpēdējā, astotā posma sa -
censībās 1000 m distancē B 
grupā. Ar šo panākumu Silovs 
ieguva iespēju turpmāk startēt 
1000 metru distances A grupā.

1500 m distancē Haralds 
Silovs izcīnīja otro vietu – 
1:46,98. Viņu tikai par 0,10 
sekundēm apsteidza polis 
Zbigņevs Brodka.

Soču olimpiadas sporta veidiem, 
kas būs interesanti tieši Latvijas 
līdzjutējiem – skeletons, bob-
slejs un kamaniņu sports.

XXII ziemas Olimpiskajās 
spēlēs Sočos piedalīsies vairāk 
nekā 3000 sportisti, startējot 15 
sporta disciplīnas un sadalot 98 
medaļu komplektus. Spēles no -
tiks 2014. gadā no 7. februāŗa 
līdz 23. februārim.

Riteņbraukšana
Latvijas riteņbraucējs Aleksejs 

Saramotins, nodemonstrējot 
izcilu sniegumu, izcīnīja augsto 
piekto vietu Italijas pilsētā Sjēnā 
Strade Bianche viendienas ve -
lobraucienā.

Poļina Jeļizarova

Jaunie šāvēji uz goda pjedestala

Haralds Silovs

Aleksejs Saramotins

Laura Ikauniece

Ernests Gulbis

Iekļūt finālā Jeļizarovai  iz -
devās 3000 m distancē. Pirmos 
1000 metrus visas 12 sportistes 
veica salīdzinoši lēni, taču 
turpinājumā temps tika kāpi-
nāts. Sešas sportistes izvirzījās 
skrējiena vadībā. Jeļizarova va -
došajam sešiniekam līdzi neti-
ka, taču spēja finišēt astotajā 
vietā ar rezultātu 9:09,86, no 
uzvarētājas Sāras Moreiras at -
paliekot vairāk nekā desmit 
sekundes. Poļinas labākais re -
zultāts, kas ir arī personīgais 
rekords, ir 8:56,08.

Pieccīņā Laura Ikauniece 
iz cīnīja 10. vietu. Pirmajā dis-
ciplīnā – 60 m barjērskrējienā 
Ikauniece distanci veica 8,67 
sekundēs, ierindojoties 13. vie tā. 
Par sasniegto rezultātu viņa 
ieguva 980 punktus. Otrā dis-
ciplīnā – augstlēkšanā  Ikau-
niece ar rezultātu 1,75 m ierin-
dojās devītajā vietā, Pēc tam 
sekoja lodes grūšana, un Ikau-
niecei labākais rezultāts bija 
11,91 m, kas bija dalītā pēdējā 
vieta. Pārējos mēģinājumos 
Ikauniece lodi aizgrūda 11,34 
un 11,78 m tālu.

Individuāli labākais bija 
Emīls Vasermanis ar iegūtiem 
570 punktiem. Emīls arī in -
dividuālajā vērtējumā bija ļoti 
tuvu medaļai. Finālā, kur star-
tēja tikai astoņu labāko pa -
matvingrinājuma rezultātu ie -
guvēji, viņš izcīnīja ceturto 
vietu. Laurim Strautmanim 568 
punkti – 15.vieta, Kristapam 
Smilgam 564 punkti un 21.
vieta.
Ernests Gulbis uzvar

Latvijas labākais tenisists 
Ernests Gulbis Delrejbīčas 
turnīra ATP World Tour 250 
pirmajā kārtā Gulbis ar 6:1, 6:4 
uzvarēja mājinieku Džeimsu 
Bleiku, kuŗš pasaules rangā 
atrodas 99. pozicijā un tur -
nīrā piedalījās ar wild card, otrā 
– ar rezultātu 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) 
pieveica ar trešo numuru izlikto 
amerikāni Semu Kveriju, kuŗam 
pasaules rangā ir 23. pozicija. 
Ceturtdaļfinālā ar 6:1, 6:4 pār-
liecinoši uzvarēja mazpazīs-
tamo spāni Danielu Munjosu 
de la Navu, kuŗš rangā ieņem 
154. vietu. Pusfinālā Gulbis sīvā 
cīņā ar rezultātu 6:3, 4:6 7:6  
pārspēja Vācijas tenisa veterānu 
Tomiju Hāsu, kam sacensībās 
bija otrais numurs un iekļuva 
finālā.

Ernests Gulbis otro reizi kar-
jērā triumfēja Delrejbīčas ATP 
serijas turnīrā, un izcīnīja savu 
trešo ATP sērijas turnīru titulu.  
Finālā Gulbis ar rezultātu 7:6 
(7:3), 6:3 pārspēja Francijas te -
nisistu Eduāru Rožē-Vaselinu, 
kuŗš pasaules rangā ir 105. 
pozicijā. Gulbim, kurš ATP pa -
saules rangā ieņem 109. vietu, 
šis bija astotais panākums pēc 
kārtas, jo turnīru viņš uzsāka 
no kvalifikācijas. 2010. gadā 
viņš Delrejbīčā izcīnīja pirmo 
ATP turnīru titulu. Gulbis savā 
karjērā ir piedalījies trīs ATP 

Haralda Silova izcīnītā otrā 
vieta ir atkārtots karjēras la  bā-
kais sasniegums ātrslidošanā. 
Februārī Incelā Silovs tika pie 
sudraba masu startā. Par sa -
sniegto rezultātu Silovs ieguva 
80 punktus Pasaules kausa iz -
cīņas ieskaitē. Kopvērtējumā 
viņš šajā distancē ar 125 punk-
tiem ir 11. vietā.

Biļetes uz Soču 
Olimpiskajām 

spēlēm pārdos arī 
Latvijā

Sākot no 11. marta visiem in -
teresentiem arī Latvijā būs ie -
spējams iegādāties biļetes uz 
Soču ziemas Olimpiskajām spē-
lēm. Latvijas territorijā bi  ļetes 
izplatīs Starptautiskās olim  pis kās 
komitejas un “Soči 2014” orgko-
mitejas akceptēta kompanija.

Cartan Tours kompanijai ir 
plaša pieredze olimpisko spēļu 
sacensību biļešu tirdzniecībā, 
tā darbojas pārstāvēta vairāk 
nekā 40 valstīs. Biļetes varēs 
iegādāties Cartan Tours ofi ciā-
lajā mājas lapā. Tur ir iespējams 
iegūt arī plašāku informāciju 
par biļešu iegādes procedūru. 
Atšķirībā no iepriekšējo gadu 
olimpiskajām spēlēm, šoreiz ar 
biļeti vien būs par maz, jo būs 
nepieciešama arī skatītāja pase 
jeb akreditācija. Tās varēs iegūt 
tikai tie, kuŗi netiks atzīti par 
nevēlamiem drošības un tam-
līdzīgu apsvērumu dēļ.

Dārgākās biļetes ir uz hokeja 
turnīra finālu (tās jau izpirktas), 
bet daudz lētākas ir uz tiem 

Saramotins kopā ar vēl trim 
braucējiem izveidoja līdz pat 
četru minūšu atrāvienu no gru-
pas. Sacensības  gaitā kādu brīdi 
tas bija pat desmit minūtes 
Desmit kilometrus pirms finiša 
līdeŗu četrotne sāka šķelties, 
tomēr vēlāk atkal apvienojās 
un prata saglabāt 20 sekunžu 
pārsvaru pār tuvākajiem se -
kotājiem.

***
Latvijas riteņbraucējs Gatis 

Smukulis no Krievijas vienības 
Katjuša izcīnīja augsto, 20. vietu 
Francijā daudzdienu velobrau-
ciena Parīze-Nica prologā.

Biatlons
Latvijas biatlonists Andrejs 

Rastorgujevs Norvēģijā Pasau -
les kausa izcīņas  septītā posma  
sacensībās 10 km sprintā sa  cen-
sībās izcīnīja desmito vietu, at -
kārtojot savas karjēras labāko 
sasniegumu. Rastorgujevs divās 
šautuvēs pieļāva vienu kļūdu, 
finišu sasniedzot pēc 26 minū-
tēm un 36,5 sekundēm. No uz  -
varētāja norvēģa Tarjeija Bē 
alūksnietis atpalika 52 sekundes.

Artūrs Koļesņikovs divās šau-
tuvēs pieļāva četras kļūdas un 
finišēja priekšpēdējā, 93. pozi-
cijā. Edgars Piksons un sacīk-
stēm izstājās. 12,5 km iedzīšanas 
sacensībās Rastorgujevs izcī nīja 
13., masu startā – 28. vietu.

Pasaules kausa izcīņas kop-
vērtējumā Rastorgujevs ar 148 
punktiem pakāpies uz 40. vietu,  
Edgars Piksons ar diviem punk-
tiem  ir 94. vietā.

Snovbords
Latvijas snovborda frīstaila 

izlases sportists Toms Petru se-
vičs izcīnīja trešo vietu Starp tau-
tiskās Slēpošanas savienības (FIS) 
Eiropas kausa izcīņas posmā 
Francijā slopestyle disciplīnā. Sa -
censībās ar panākumiem star-
tēja arī citi Latvijas snovborda 
izlases dalībnieki – Artūrs Va -
sa r   ājs ierindojās septītajā vietā, 
Emīls Kaupers – 24., Edgars Kau -
pers – 29. un Jānis Sarāns – 36. 
vietā 41 dalībnieku konkurencē.

P. Karlsons


