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Uz skatuves Klīvlandes bērnudārza audzēkņi

(Vairāk lasiet 5. lpp.)

Rita Laima Bērziņa

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us
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Lai aplie ci-
nātu cieņu un 
izteiktu patei-
cību izciliem 
ārzemju lat-
vie šiem, kas ar 

sa  viem darbiem un sasnie-
gumiem ir palīdzējuši cit tau-
tiešiem izprast latviešu tau-
tas vēsturi, ir cēluši godā un 
populārizējuši latviešu vār-
du, kā arī snieguši palie ka-
mas latviešu kultūras vēr tī-
bas, Pasaules brīvo latviešu 
ap  vienība (PBLA) katru ga  -
du piešķiŗ balvu gan fizis-
kām, gan juridiskām perso-
nām vai organizācijām.

Ikviena persona, organi zā-
cija vai draudze var pieteikt 
kandidātus savas mītnes ze -

Aicinājums pieteikt 
kandidātus

 Pasaules brīvo 
latviešu apvienības 
2013. gada balvai

mes centrālās apvienības 
val   dei :
Amerikas latviešu apvie nība 

(ALA), 
Latviešu apvienība Austrā-

lijā un Jaunzēlandē (LAAJ),
Latviešu nacionālā apvie-

nība Kanadā (LNAK), 
Eiropas latviešu apvienība 

(ELA), 
Dienvidamerikas un Karību 

latviešu apvienība (DAKLA),
Krievijas latviešu kongress 

(KLK) - līdz šī gada 30. jū    ni-
jam.

Pieteiktos kandidātus iz  vēr-
tēs apvienību valdes un savu 
lēmumu iesūtīs

PBLA birojam (pblaASV@
verizon.net) līdz šī gada 31. 
jū    lijam.

Latviešu diriģents Andris 
Nelsons izraudzīts par Bostonas 
simfoniskā orķestŗa (BSO) gal-
veno diriģentu – šī priecīgā ziņa 
acumirklī no Ziemeļamerikas 
kontinenta pāri okeanam atli-
doja uz Latviju. Talantīgais mū -
ziķis 2003. – 2007. bija Latvijas 
Nacionālās operas galvenais 
diriģents. Kopš 2008. gada Nel -
sons ir Birminghamas simfo-
niskā orķestŗa galvenais diri-
ģents, šai laikā jau divreiz ar šo 
orķestri diriģents viesojies Rī    -
gā, kaut galvenokārt beidzamo 
gadu laikā viņš koncertējis 
Anglijā un Vācijā. Pirmo reizi 
pie Bostonas simfoniskā or -
ķestŗa diriģenta pults A. Nel -
sons bijis 2011. gada koncertā. 
Iepriekšējais galvenais diriģents 
šim orķestrim bija Džeimss Le -
vains, kuŗš slimības pēc 2011. 
gadā no šī posteņa atkāpies.

Diriģents atzīst, ka uzai ci nā-
jums strādāt ar vienu no pa -
saules labākajiem simfoniska -
jiem orķestŗiem ir augsta at -
zinība. Nelsons būs gados vis-

Diriģents Andris Nelsons būs Bostonas 
simfoniskā orķestŗa galvenais diriģents!

jaunākais diriģents, kāds simt 
gadu laikā vadījis šo slaveno 
mūziķu kopu.

Bostonas simfoniskajā orķes-

ir pieprasīts pasaules labākajos 
orķestŗos un operās, 34 gadu 
vecumā jau tiek uzskatīts par 
vienu no mūsu laiku izcilāka-

Sietlas latviešu skolai ražīgs gads „Mūžs ir saulains,
ja ir cēli mērķi!”

4. maijā notika Sietlas latviešu skolas izlaidums. Šogad skolu beidza Larisa Šulca un Stefans Lūsis. 
Attēlā absolventi kopā ar pārējiem skolas audzēkņiem. Sīkāk lasiet 8. lpp.

trī par diriģenta asistentu kopš 
2011. gada strādā arī latviešu 
diriģents Andris Poga. Zīmīgus 
vārdus par latviešu diriģentu, 
kuŗš jaunajā postenī būs, sākot 
ar 2014./2015. gada sezonu, tei-
cis BSO fonda priekšsēdis Teds 
Kellijs: “Maestro Nelsons, kuŗš 

jiem diriģentiem. Mums ļoti 
paveicies, ka Nelsona kungs kā 
Bostonas simfoniskā orķestŗa 
nākamais galvenais diriģents ar 
savu neparasto spēju iedves-
mojoši un vērīgi diriģēt atvērs 
orķestŗa bagātajā vēsturē jaunu 
lapaspusi.”

Šā gada 12. maijā Klīvlandes 
latviešu skolas ģimenes, skolas 
labvēļi un draugi pulcējās Klīv-
landes latviešu draudzes namā, 
lai svinētu ar Ģimenes dienu 
apvienoto kārtējo pamatskolas 
izlaidumu. Gaišo dienu uzsākām 
dievnamā, kuŗā Latvijas karogu 
ienesa mūsu šā gada absolventi  

Karlīna Kubuliņa un dvīņu brāļi 
Markus un Matīss Reineki. 
Domāju, ka visiem, ieskaitot bēr-
nus, likās interesants mācītājas 
Sarmas Eglītes sprediķis par dzīvi 
spriedzē starp alfu un omegu 
(kas kristiešiem ir Jēzus – sākums 
un gals).
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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

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

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: ____________________________

Zvaniet – 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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Lasītāja vēstule

Lasot 11. maijā Laikā ievietoto 
Salijas Benfeldes sarunu ar dzies-
minieci Ievu Akurateri, ievēroju, 
ka, runājot par Atmodas laika 
himnu “Palīdzi, Dievs, latviešu 
tautai” netiek pieminēti tās autori 
– Rietumkrastā dzīvojošais mūzi-
kālā Ritmaņu klana galva – dzej-
nieks, rakstnieks, publicists An -
dris Ritmanis, kas uzrakstīja vār-
dus, un viņa meita komponiste 
Brigita Ritmane – melodiju.

Ar laiku tādas kļūdas var iekrist 
mūzikas vēstures šķirbās, lai 
vēlāk parādītos zem rubrikas 
„autors nezināms”.

 Alberts Legzdiņš,  
Čikāgas Piecīšu (atv.) vadītājs

KAD  UN  KUR BŪS  MŪSU
NĀKOŠAIS  GRUPAS CEĻOJUMS?

VĒL NAV NOLEMTS

Gaidām ieteikumus  no mūsu ceļotājiem

Vēl par Ādažu 
baznīcu...

Ar lielu prieku un pārsteigumu 
lasīju Laiks nr. 10 Baibas Vīto-
liņas-Ozoliņas vēstuli par Ādažu 
baznīcu, kas nu ir pārdēvēta par 
Baltezera baznīcu. Viņas tēvs 
bijis ziņnesis Ādažu pagastā.

Mans tēvs Vilhelms Ārgalis 
bija tur pagasta sekretārs. Es un 
mana māsa Biruta tikām Ādažu 
baznīcā iesvētītas. Tēvs un Biruta 
tagad ir aizgājuši Dieva mierā.

Mēs abas ar māsu gājām N. Drau -
dziņas ģimnazijā Rīgā un nedēļas 
nogalēs ar riteņiem braucām pie 
vecākiem uz Ādažu pagastu. At -
ceros, ka tēvam bieži vien kāds 
saimnieks atnesa kubliņu ar gar-
šīgajiem Carnikavas nēģiem.

Pie šīs baznīcas arī iepazinos ar 
savu pirmo vīru Jāni Tauriņu, 
kuŗš mira 1950. gadā Vācijā ar 
tuberkulozi.

Man ar šo baznīcu un Ādažu 
pagastu saistās neaizmirstamas 
atmiņas. Jā, kādēļ tagad to sauc 
par Baltezera baznīcu?

Mans tēvs Ādažos bija sekretārs, 
kamēr 1944. gada augustā Lat-
vijas bija jāatstāj.

Rasma Timma-Krūmiņa-
Tauriņa

Vēlreiz par ieročiem
Viena no manām lielākajām ce -

rībām un vēlmēm ir, lai Amerika 
nekad nepaliktu par Eiropu! No 
liberāļa prata nāk liberāla do  mā-
šana un izpratne. Tā Kārlis Streips 
vaino republikāņus par likum-
projekta noraidīšanu, bet vainīgie 
bija demokratu senātori, kuŗiem 
priekšā stāv pārvēlēšana 2014. 
ga  dā. Tie nobalsoja pret likum-
projektu, tā noraidot to.

Streips nemin, ka šāvējs Konek-
tikutā, būdams garīgi nevesels, 
lietoja mātes legāli iegādātu ieroci, 
lai nošautu savu māti un tad bēr nus. 
Nekāds likumprojekts par “pār-
baudi” nebūtu mainījis šīs šaus mas. 
Visi šie šāvēji ir vai bija ga  rīgi 
neveseli cilvēki. Vai kāds skaidrā 
prātā varētu tādas šausmas veikt? 
Ne pistole, ne šautene nav vai nī gas, 
bet gan šā instrumenta lietotājs. 
Tāpat kā Streipa zīmulis nav 
vainojams viņa uzrakstītajā!

99,99999.....% no cilvēkiem ie   gā -
dājas ieroci, lai būtu iespējas aiz -
stāvēties, nevis lai kādu nogali nātu. 
Vai tad tiešam visi ieroču īpaš-
nieki būtu potenciāli slepkavas??? 
Personīgi es nedomāju nevienu 
nogalināt!!! Policists, zaldāts vai 
prezidenta miesassargs arī ne   vē-
las nevienu nogalināt, bet gan aiz-
 stāvēties, ja situācija to izraisa.

Andris Runka
Grandrapidos

Latvijā ieplūst 
daudz ārzemnieku
Angļu tīmeklī ik dienas ir 

daudz ziņu par Latviju, sevišķi 
no BNN (Baltic News Network). 
Ziņas var arī nokopēt uz papīra, 
un tā dažu dienu laikā sakrājas 
vesela kaudze.

29. aprīlī ir raksts, ka ārzemnieki 
ieguldījuši Latvijā 525, 953 mil-
jonus euro par atļauju uzturēties 
Latvijā. Tātad Saeimas tukšajā 
silē līdz aprīļa vidum ieplūst 
vairāk nekā 525 miljoni euro, lai 
varasvīri spētu vēl ilgāk noturēties 
pie siles. Par Latvijas nākotni 
viņi domā maz –pēc viņiem kaut 
vai ūdens plūdi. 

Jaunu pavasaŗa plūdu gan vairs 
Latvijā nebūs, tikai Latvija var 
kļūt par vienu no svešākām pa -
saules valstīm ar mazu skaitu lat -
viešu. Paredzams liels ārzemnieku 
maisījums. Daudzi pieprasījuši tie -
sības uzturēties Latvijā, un tās 
ieguvuši 4385 krievi, bet, sākot 
ar 2010. gada aprīli, 6026 cilvēki 
no vairāk nekā 30 valstīm saņē-
muši piecu gadu uzturēšanās at -
ļauju, nopērkot īpašumu Rīgā (116) 
vai Rīgas rajonā lētāk kā par 
142 888 euro. Populāras vietas ir 
arī Jūrmala un Mārupe (10), Gaŗ-
kalne (7), Saulkrasti (7), Cēsis 
(5) un Ozolnieki (5). Iebraucēji 
nāk arī no Dominikānas Repub-
likas, Filipīnām, Vietnamas, ASV, 
Ķīnas, Libānas (Lebanonas), 
Ēģip tes, Šrilankas (Ceilonas), 
Austrālijas un Korejas. 

Latvija izpārdod arī savu zemi 
un mežus, par ko valsts vairs nav 
saimniece. Asinīm un sviedriem 
slacīto zemi tagad par sviest-

maizi iegūst svešzemju īpašnieki. 
Latvijā ir izpārdoti tūkstošiem 
hektaru aŗamzemes un mežu. 
Dažos pagastos un rajonos meži 
vairs nepieder valstij, bet gan ir 
nonākuši skandinavu rokās. Pie-
mēram, Pilskalnes pagastā 100% 
mežu jau pieder ārvalstu privāt-
personām, Auces lauku territo-
rijā – 98%, Ozolnieku pagastā – 
89%, ap Siguldu – 99,6% jeb 65i 
hektars meža. 

Zviedrijas firma Begvikskog AB 
ir lielākā mežu īpašniece Latvijā. 
Piecu gadu laikā tā ieguldījusi 
100 miljonu latu, nopērkot Lat-
vijā, 103 000 hektaru zemes, 
tostarp 60 000 ha meža. Zemes 
cena ir 800 latu par hektaru. 

Tagad firma koncentrējas, uz -
pērkot zemi mazajos zemes ga -
balos no 10 līdz 30 ha lieliem 
īpašumiem, kuŗus droši vien  
pārdod latviešu aizbraucēji.

Lietuvieši savu zemi ārzem nie-
kiem nepārdod, un Latvijā viņiem 
ir lieltirgotavu ķēdes Maxima un 
Iki, bet Norvēģijai – Rimi un Super-
netto. Pašiem latviešiem ir divas 
lieltirgotavas – Elvi un Pop.

Latvija ir kāra pēc investīcijām, 
taču investīcijas  netiek dotas par 
zilām acīm, kaut kas ir jādod pretim. 
Tā, piemēram, Liepājā nojauca labu 
pienotavu un uzcēla lieltirgotavu.

Zviedru rūpnieks Pers An  der-
sens gan 6. martā brīdināja Lat-
vijā neieguldīt naudu rūpniecībā, 
jo Latvijas likumā ir rakstīts ci -
tādi, nekā tiek īstenots praksē. 
Andersens norāda uz Palinka ne -
godu un „kaŗa” strīdiem Ventspils 
noliktavās. Viņš arī norāda, ka 
1% ieguldījuma firmā paralizē 
miljonu ieguldījumus citiem. Tā 
ir parasta parādība Krievijā un tai 
agrāk pakļautās valstīs, bet nekas 
līdzīgs nevar notikt Zviedrijā un 
Norvēģijā, kur valdība atbalsta 
lielos ieguldītājus.

Kāpēc gan Latvijā nepārdod 
zemi, lai uz tās celtu kādu indus-
trijas iekārtu? Latvija būt cēlusies, 
ja tā varētu ražot kaut vai auto-
mašīnas. Anglijā ir trīs japāņu auto -
mašīnu rūpnīcas: Nisan, Honda 
un Toyota. Vai ir iespējams kādu 
Japānas firmu piesaistīt ražošanā 
Latvijā? Vai arī skatīties uz „tau-
tas vāģu” fabriku Volfsburgā, kur 
agrāk strādāja arī daudzi no 
Cēdelgemas atbrīvotie leģionāri. 

Latvijā, Jelgavā, savā laikā jau 
tika ražoti miniautobusi Latvija, 
un to daļas (sliktā stāvoklī) ražoja 
Krievijā. Tagad fabrika ir slēgta, 

bet minibusi Liepājā vēl pēc 
neatkarības atgūšanas  apsteidza 
satiksmes autobusus, un vienā 
esmu braucis arī es pats. 

Savas pārdomas gribētos beigt 
ar Andreja Eglīša dzejoli: 

Turiet savu zemi ciet!
Zeme taisās projām iet.
Projāmiet ar svešām kājām
Prom ar šūpuļiem un mājām, –
Turiet ciet.
Savu zemi paturēt –
Savu mātes valodiņu.
Vienam zūdot, otrs mirst;
Vienam otrā turoties,
It neviens mūs neizšķiŗs.

J. Rolavs
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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 Jāņu numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 14. jūnijam 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?

Piepulcēsim jaunus „Laika” lasītājus!
Ir skaidri zināms, ka mūsu avīze pastāvēs vien tad, ja 
būs pietiekami daudz tās abonentu. Nav arī 
noslēpums, ka abonentu skaits no gada gadā sarūk –
to rāda sēru ziņas avīzes slejās.
Aicinām jūs, cienījamais abonent, uzrunāt kādu savu 
draugu vai paziņu, kuŗš vismaz 6 mēnešus nav 
pasūtinājis „Laiku”, un aiciniet kopā ar Jums to 
abonēt par maksu $119.00 dolaru katram jeb 
$238.00 dolaru abiem kopā!
Izdevīgi un lietderīgi!
Mans abonements
Vārds, uzvārds _______________________________
___________________________________________
Adrese _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Mana drauga abonements
Vārds, uzvārds _______________________________
___________________________________________
Adrese _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Čeks rakstāms uz “Latvian Newspaper Laiks, Inc.” vārda

un nosūtāms: Latvian Newspaper Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave, Metuchen, NJ 08840

Kupons derīgs tikai līdz 2013. gada 23. jūnijam.
Šī akcija darbojas tikai ASV

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 2013.
GADA 12. JŪNIJAM

Kā pieteikties? 
Nosūtiet uz Latvijas vēst nie-

cības faksu +1 202 328 2860 vai 
e-pastu consulate.usa@mfa.gov.lv:

1.   iesniegumu,
2. Latvijas pases kopiju (ja 

pasi pieprasa pirmo reizi, tad 
dzimšanas apliecības kopiju un 

Cienījamie Laika lasītāji!
Ja Jums ir konkrēti jautājumi attiecībā uz nule pieņemtā

LR Pilsonības likuma darbību,
lūdzam rakstīt redakcijai – mēs sagatavosim atbildes.

Jaunu Latvijas pasi var saņemt,
nebraucot uz vēstniecību Vašingtonā

Jums ir iespēja to izdarīt Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
atklāšanas dienās

apliecinājumu par personas 
ko da piešķiršanu),

3. Amerikas Savienoto Valstu 
pases, zaļās kartes vai vīzas 
kopiju (lai apliecinātu, ka jūs 
uzturaties Savienotajās Valstīs 
legāli).

**Šī iespēja pieteikties pasei 
(vai pases atjaunošanai) attiecas 
tikai uz personām, kuŗas ir 
Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi ar 

personas kodiem!

Nepilnīgi iesniegti pieteiku-
mi tiks atstāti bez ievērības!!!!

Vairāk informācijas meklējiet 
vēstniecības mājas lapā www.
latvia-usa.org, rakstiet uz e-pas-
tu consulate.usa@mfa.gov.lv vai 
zvaniet uz vēstniecību (202) 
328-2840 vai (202) 328-2881.

LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBAI ASV
fakss + 1 202 328 2860, e-pasts consulate.usa@mfa.gov.lv

_________________________
vārds, uzvārds

_________________________
personas kods

_________________________
adrese ASV

_________________________
tālrunis ASV

IESNIEGUMS PASES PIEPRASĪŠANAI 
GAŖEZERĀ (THREE RIVERS, MICHIGAN)

Dokumentu pieprasu
☐  sev                        ☐  bērnam

_______               _______________________________
(bērna vārds, uzvārds)

Pieprasāmā dokumenta veids ☐  pase                      ☐  personas apliecība

Elektronisko parakstu 
(personas apliecībā)

☐  aktivizēt                ☐  neaktivizēt

_______               _______________________________
(norādīt e-pastu)

Augums centimetros _____________cm

Tautību ierakstīt pasē ☐  jā           ☐  nē

Bērnus ierakstīt pasē ☐  jā           ☐  nē

Vēlos, lai pasē tiktu iekļauta 
arī mana vārda oriģinālforma 

vai vēsturiskā forma

☐  jā  __________________________________

☐  nē 

Vēlos saņemt atgādinājumu 
par pases/personas apliecības 

derīguma termiņa beigām

☐  jā,           ☐  nē

_______________________________________
uz e-pasta adresi

Pasi nosūtīt uz manu
dzīvesvietas adresi ☐jā ☐ nē

 
Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pareiza.

_____________________    _________________________
      Datums              Paraksts
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Viesu koncerta mākslinieki ar TILTS priekšsēdi Ģirtu Zeidenbergu. 
No kreisās: Kristīne Adamaite, Una Tone, Dāvids Heinze, Artis 
Sīmanis, Anita Gaide
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Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 
notika 4. maija Latvijas neat ka-
rības atjaunošanas svinības. No 
biedrības valdes ar šī notikuma 
nozīmi klausītājus iepazīstināja 
Laila Ganserta. Pēc svinīgā brīža 
un Latvijas Valsts himnas no -
dzie dāšanas, izrādīja filmu par 
1990. gada notikumiem pēc 
Augstākās padomes balso juma, 
kā arī 1998. gada Smith sonian 
Folklife Festival doku men tālo 
filmu par Baltijas tautām.

Sekoja starpbrīdis. Kafija, tēja, 
uzkodas. Pēc tam viesus aicināja 
ne tikai tikties ar jauno dzejnieku 
Lari Krēsliņu, bet arī paklausīties 
viņa dzeju autora lasījumā. Šī bija 
arī Laŗa Krēsliņa pirmās grā ma-
tiņas atklāšana ASV. Pirmā at -
klāšana notika Rīgā, populārajā 
latviešu krodziņā “Aptieka”, kad 
Krēsliņš pagājušajā ziemā uz -
turējās Latvijā. Tur arī Krēsliņš 
lasīja – teica savu dzeju. Žēl, ka 
Larim nebija līdzi vairāk viņa 
grāmatiņu. Cik nu to bija, tās visas 

Par jauno dzejnieku Lari Krēsliņu, bet ne tikai
tika, kā saka,” izķertas uz vietas”.

Otro reizi Lari satikām un dzir-
 dējām Filadelfijas Pensionāru 
kopas saietā 7. maijā. Arī pen sio-
nāri tika ar Lari Krēsliņu iepa-
zīstināti, kaut daudziem viņš jau 
ir pazīstams – tikai ne kā dzej-
nieks. Īsi un kodolīgi iepazīs ti-
nāšanu veica pensionāru kopas 
vadītājs Andrejs Baidiņš.

Laŗa Krēsliņa lasījums klau-
sītājos izsauca sajūsmu. Minēšu 
piemēru. Kad Laris teica: 

“Cirkā. Mēs visi esam...”, no klau -
sītājiem atsaucās kāda balss, it kā 
gribēdama Laŗa teikto pa  pildināt, 
turpināt: “akrobāti!” Tā tikpat labi 
būtu varējis teikt Laris pats, jo tas 
saskan ar viņa domu. Jā, šajā mūsu 
dzīves cirkā mēs visi esam kā akrobāti.

Tagad daži paraugi no Krēsliņa 
dzejas. Piemēram:

Man patīk pazust.
Ir viegli.
Te nu stipri vien manāma mūs-

dienīgā tieksme  īsi, aši, vienkārši 
izteikties tā saucamajā texting stilā:

Atsūti adresi.
Tiksimies šovakar.
Vai arī, kā apzinoties savu nie-

cīgumu, lūgums draudzenei:
Es neesmu dzejnieks. 
Lūdzu palīdzi.
Tad vēl:
Miegā tevi satikšu. 
Vienmēr.
Tagad ir modē rakstīt bez pie-

turas zīmēm vai nu aiz slinkuma, 
vai gramatikas likumu nezinā ša nas. 
Laris Krēsliņš ir iemīlējies punk-
tiņos. Viņš it kā dara pretējo. Vien-
 mēr punktiņi. Kā jau norādījis:

Cik atceros.
Vai punktiņi.
Priecāsimies, ka mums radies 

jauns dzejnieks. Tagad nu jāņem 
vērā Edvarta Virzas teiktais:  

Dievs tikai talantu mums dod, 
bet māksla pantus vīt mums 

pa  šiem jāatrod.
Lari Krēsliņ, labi sākts, vajag 

labi turpināt!
Modris Miervaldis Mednis

Saulgodos

Ērģeļu dienas ir izskanējušas. 
Vēl tikai paliek atmiņas un ērģeļu 
skaņas, kas nāk mums līdzi no 
šīm skaistajām dienām.

Šī ievērojamā ērģelnieku – mū -
ziķu satikšanās un koncertēšana 
savu sākumu rod Pirmajās ērģeļu 
dienās Bostonā 1980. gadā. Tad 
nebija jausmas, ka vēl pēc 33 ga -
diem pulcēsimies klausīties re -
ferātus, dziesmas, ērģeļu mūziku 
un atjaunot vecas draudzības un 
veidot jaunas.

Filadelfieši pirmo reizi rīkoja 
Ērģeļu dienas 1985. gadā. Ieska to -
ties archīvos, redzam, ka, gadiem 
ejot, Ērģeļu dienu norise, koncerti 
un sarīkojumi nav īpaši mainīju-
šies, bet katrreiz interesi izraisījuši 
jauni skaņdarbi ērģelēm un jauni 
mākslinieki. 1985. gada program-
ma izcēlās ar divu komponistu – 
Imanta Mežaraupa un Arnolda 
Šturma – ērģeļu darbu pirmatska-
ņojumiem. Šīs, otrās, Filadelfijas 
ērģeļu dienas iezīmējās ar divu 
Latvijas mūziķu – ērģelnieces 
Kristīnes Adamaites un saksofo-
nista Arta Sīmaņa  –  piedalīšanos. 
Dzirdējām šos viesmūziķus gan 
lekcijās, gan koncertos, gan diev-
kalpojumā Ērģeļu dienu norisē. 

Tāpat kā citās Ērģeļu dienās, māk-
  slinieciskā ziņā ērģeļu mūzika 
sasniedza savu kalngalu sestdie-
nas vakara koncertā. Šis koncerts 
notika sestdien, 13. aprilī Sv. Lūkas 
ev. lut. baznīcā Devonā, netālu no 
Filadelfijas Sv. Jāņa ev. lut. drau-
dzes dievnama. Lielākā koncerta 
daļa bija atvēlēta Latvijas viesiem, 
bet dzirdējām arī iecienīto ērģel-
nieci Anitu Gaidi no Toronto un 
jauno apdāvināto ērģelnieku 
Dāvidu Heinzi no Mičiganas.

Krāšņo un bagāto programmu 
ievadīja Kristīne Adamaite ar Ata 
Stepiņa Prelūdiju un Fugu par 
„Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. 
Ieguvusi maģistra gradu Jāzepa 
Vītola Mūzikas akadēmijā, kopš 
1993. gada Adamaite darbojas par 
koncertērģelnieci Rīgas Domā un 
māca J. Vītola mūzikas akadē-
mijā un Lutera akadēmijā jaunos 
ērģelniekus. Daudz koncertējusi 
ar Latvijas labākajiem koŗiem, 
solistiem un orķestri Kremerata 
Baltica. Stepiņa darbs spilgti ēr -
ģelisks – tradicionālas harmoni-

ĒRĢEĻU KONCERTS XIV LATVIEŠU ĒRĢEĻU DIENĀS
jas roku klaviatūrām akcentētas 
ar virtuozu spēli kāju klaviatūrai 
– pedālim. Interesanti bija ne 
tikai klausīties, bet arī vērot ēr -
ģelnieces dinamisko spēli, jo ēr -
ģeles bija situētas tā, lai spēlētājs 
būtu skaidri redzams no baznīcas 
sēdvietām. Varēja just un saprast, 
ka komponists arī pats ir ērģel nieks.

skolojusies Odesas un Sv. Pēter-
burgas konservatorijās. Pēc laulī-
bām ar igauni tagad dzīvo Igau-
nijā. Kremerata Baltica, kā arī Valsts 
Akadēmiskais koris „Latvija” ir at  -
skaņojis viņas darbus. Savā „Lūg-
šanā” komponiste uzrunā Dievu 
gan mierīgi, gan ar raudošām, iz -
 misuma pilnām skaņām, kuŗas tik 

  maites un A. Sīmaņa krāsainā 
interpretācijā. Programmatiskā 
mūzikā katrs klausītājs varēja 
iedomāties pats savu dabas sce-
nāriju – putnu dziesmas, meža 
šalkas, vētras brāzmas, strautiņa 
burbuļošanu. Ērģelniece un sak-
sofonists meistariski gleznoja šo 
mirdzošo dabas ainu.

Ērģelniece Anita Gaide mūs 
iepazīstināja ar kanadieša Gerald 
Bales „Petite Suite”. Komponists 
bija viens no ievērojamākiem 
Kanadas ērģelniekiem, visu mūžu 
darbojoties šinī laukā. Viņa darbi 
raksturojas ar ērģeļmūzikas tradi -
cionālām, ar baznīcu saistītām 
mūzikālām formām. „Petite Suite”  
ir šo formu spilgts piemērs. Labi 
pārskatāmā, organizētā mūzikālā 
rakstā dzirdējām brašu, majes-
tātisku Introduction, skaistu, de -
likātu Intermezzo un spožu, kon-
trapunkta caurvītu Finale.

Anita Gaide mums pazīstama 
kā inteliģenta, virtuoza ērģelniece. 
Viņas bagātā  koncertērģelnieces 
un baznīcas ērģelnieces pieredze 
lika Bales darbam atklāties visā 
pilnībā. Gaide beigusi Toronto 
Karalisko konservatoriju, studē-
jusi Parīzē pie ievērojamiem ēr -
ģelniekiem un bijusi ērģelniece 
20 latviešu Dziesmu svētkos.

Pēc starpbrīža bija prieks klau-
sīties Dāvida Heinzes ērģeļspēlē. 
Jaunais mūziķis pēdējos gados 
vasaras pavadījis ievērojamās mū -
zikas skolās: Inerlochen Mākslas 
nometnē un akadēmijā Mičiganā, 
Indianas Universitātes Jacobs mū -
zikas skolā un Ērģelnieku akadē-
mijā Oberlin konservatorijā. Ie -
sākts ceļš nopietnai mūzikas kar-
jerai. Dāvids spēlēja Aivara Kalēja 
„Lūgšanu” patīkamā, pilnskanīgā 
reģistrācijā. Varējām baudīt kom-
ponista Kalēja, kuŗš ir arī aktīvs 
koncertējošs ērģelnieks, patī ka mo, 
romantiski iekrāsoto skaņu celtni.

Pārmaiņu programmā ienesa 
vijolnieces Unas Tones T. Ķeniņa 
„Chaconne par latviešu tautas-
dziesmu temu vijolei” atskaņo jums. 
Šis ievērojamā latviešu kom po-
nista solo darbs esot bijis pašam 
komponistam viens no mīļākiem. 
„Ej, saulīte, drīz pie Dieva” tema 
vijas cauri sarežģītam, techniski 
un mūzikāli prasīgam darbam. 

Jāapsveic Una Tone, kas šī darba 
atskaņojumu sagatavoja tik īsā 
laikā, agrāk izsludinātā oper dzie-
dātāja basa Andrew Martens vietā. 
„Chaconne” viņas rokās bija tech-
niski skaidra, izceļot šīs tautas-
dziesmas smeldzīgo raksturu. Una 
Tone ir mūziķe-brīvmāksliniece 
Ņujorkā un piedalās vairākos 
orķestros, dziesmuspēļu uzve  -
du mos, baznīcas koncertos un 
operas izrādēs. 

Kristīne Adamaite vēl spēlēja 
Aivara Kalēja „Toccata”, to snieg-
dama it kā ar vienu elpas vil-
cienu. Darbs plūda viengabalainā, 
efektīgā skaņu virpulī.

Mākslinieki Sīmanis un Ada-
maite nobeidza koncertu ar šā va -
kara jaunākā, bet pašreiz pa  saulē 
bieži atskaņotā latviešu kom  po-
nista Ērika Ešenvalda di   viem dar -
biem. „Laudate Dominum” rak stīts 
2010. gadā un pieredzēja pirmat-
skaņojumu 2011. gadā Sv. Jāņa 
baznīcā Rīgā. Šeit jūtami iespaidi 
no vairākām mūzikas tradicijām. 
Liekas, komponists domājis par 
saksofona tradicionālo vietu mū -
zikas pasaulē – kā džeza instru-
mentu. Formas ziņā tas brīvs, vie -
tām pat improvizātorisks. Tomēr 
dzirdam arī pilnskanīgus, har-
moniski sulīgus posmus, kuŗus 
varētu iedomāties kā mūziku 
kādai Holivudas filmai. Darbs 
vitāls, intriģējošs.

„O salutaris hostia” oriģinālā 
rakstīts astoņbalsīgam korim un 
divām soprāna solistēm. Daudz 
atskaņots gan Latvijā, gan Eiropā, 
gan Amerikā. Šī vakara aranžē jums 
droši vien pārlikts no oriģi nālā koŗa 
darba. Solo balsis pārvei do tas sak -
sofona un ērģeļu pievilcīgā duetā.

Sīmanis un Adamaite abus dar -
bus spēlēja ar spilgtu mūzikalitāti 
un apskaužamu mijiedarbi starp 
abiem instrumentiem. Ērģel nie ces 
vizuālais drāmatisms izteiksmīgi 
papildināja saksofonista vēsāko 
skatuves stāju, bet kuŗa spēlē 
izpaudās dziļa mūzikāla inter-
pretācija un niansētas tembrālas 
krāsas.

Publika pateicās visiem vakara 
māksliniekiem ar bagātiem ap -
lausiem, kājās piecēlušies.

Gunta Plostniece

Pavisam citu gaisotni ienesa 
Gaļinas Grigorjevas „Prayer”, kad 
saksofonists Artis Sīmanis pie -
vienojās ērģelniecei. Arta Sīmaņa 
karjera bagāta ar panākumiem. 
Viņš absolvējis Sv. Pēterburgas 
konservatoriju un mācījies Dā -
nijas Karaliskā Mūzikas akadē-
mijā. Maģistra gradu ieguvis J. 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijā. Pašreiz ir šīs akadēmijas 
profesors. Viņa koncertu reper-
tuārā ietilpst darbi no dažādiem 
mūzikas stiliem. Viņam īpaši 
no pelni saksofona integrācijā 
klasiskās mūzikas sfairā.

Grigorjeva dzimusi Ukrainā, 

efektīvi izpaudās saksofona spēlē. 
Vietām saksofona tem brālās krā-
sas tik nemanāmi iegulās ērģeļu 
fonā, ka nevarēja atšķirt vienu no 
otra. Darbam ir dramatiska kul-
minācija, kas atrod mieru beigu 
akordos.

Komponista Uģa Prauliņa vārds 
saistīts ar dažāda žanra mūziku. 
Pats viņš spēlējis rokgrupā un 
var arī lepoties ar šī gada Grammy 
nomināciju par koŗa darbu „The 
Nightingale”. Tomēr liekas, ka vis -
spilgtāk viņa darbu raksturo vār  di 
„folklora” un „dabas iespaidi”. Šie 
pēdējie bija dzirdami viņa „Lauku 
fantāzijā” (Fantasia rustica) K. Ada-



LAIKS 52013. ga da 25. maijs – 31. maijs

Vokālā grupa "Latvian Voices"

(Turpināts no 1. lpp.)
Rita Laima Bērziņa

Cik gadu un cik dienu Man 
Dievs vēl dzīvot liks, Šo saules 
dziesmu vienu Sirds dziedāt neap-
niks. (Kārlis Kundziņš)

Izmantojot ozola sprunguli, 
mācītāja draudzei rādīja, kā 
sprunguļa abi gali – dzīves sā -
kums un gals – saliekti viens pret 
otru, veido spriedzi, ka dzīve ir 
gan gaisma, gan tumsa, gan 
„lauva,” gan „jērs.” Cilvēks savu 
mūžu dzīvo spriedzē starp debe-
sīm un zemi, starp atnākšanu un 
aiziešanu. Vieds sprediķis, kas 
palīdz saprast dzīves būtību! Šā 
gada absolventi draudzei lasīja no 
Bībeles; Krista Albertiņa, Daina 
un Elisa Renertes un Tija Ku -
buliņa savos skaistajos latviešu 
tautastērpos nodziedāja dziesmu 
„Ar pirmiem saules stariem.” 
Altāri daiļoja kupli ceriņi: ilgga-
dējās draudzes locekles Veltas 
Šulcas pateicība Dievam par dā -
vātajiem mūža gadiem. Dievna  mā 
mēs kopā bijām jauni un veci, 
lieli un mazi, kā plaša ģimene. 

Izskanot pēdējai ērģeļu dūko-
ņai, mūsu ērģelniece Līga stei-
dzās uz draudzes nama virtuvi, 
lai tiktu galā ar saviem galvenās 
saimnieces pienākumiem. Diev-
kalpojuma dalībnieki pulcējās 
sarīkojumu zālē, kuŗā Latvijas 
Valsts karogu ienesa absolventi. 
Bija aizkustinoši visiem kopā 
nodziedāt skolas himnu „Piemini 
Latviju!” ar Jāņa Jaunsudrabiņa 
vārdiem, klavierpavadījumu 
spēlēja talantīgā Ariāna Daukša. 

Ik reizi, kad šādi tiekamies, 
pieminam savu senču zemi, tās 
tautu un tās vēsturi. Savu pēdējo 
uzrunu skolas pārzines amatā 
teica Inga Reineka, kuŗas dēli 
šogad beidz pamatskolu un va -
sarā dosies uz Gaŗezeru, lai tur-
pinātu savu latvisko izglītību. 
Pārzine uzsvēra, ka ģimene ir ne 
tikai tiešie ģimenes locekļi, bet arī 
draudze un plašākā latviešu sa -
biedrība. Mūs vieno valoda, kul-
tūra un tradicijas. Pārzine Rei ne ka 

„Mūžs ir saulains, ja ir cēli mērķi!”

Kultūras ziņas īsumā

arī paziņoja, ka par Ģimenes die-
 nas dievkalpojuma savākto kol-
lektes naudu tiks iegādāta gultas-
veļa Rāmuļu pamatskolai Latvijā. 
Tas esot bijis mācītājas Sarmas 
Eglītes jaukais priekšlikums. 

Sekoja priekšnesumi. Apvie-
notās 6.-7. klases skolēni skolas 
gada gaitā gatavoja bilžu grāmatas, 
ko dāvināja skolas bērnudārznie-
kiem. Pamatskolas vecākie bērni 
uzstājās ar tradicionālo Ģimenes 
dienas tautasdziesmu „Es savai 
māmiņai kā sirsniņa azotē.” Tad 
sekoja jautrā rotaļa „Kas dārzā”, 
kuŗā piedalījās bērnudārznieki 

ieskaitot Klīvlandes, piedalījās 
šajā jaukajā akcijā. Šajā mācību 
gadā septiņi mūsu skolēni, ieskai-
tot pašus jaunākos, savai skolai 
nopelnīja $ 105: Ellija Aschen-
brenere, Laila Fiorentino, Juliana 
Leikala, Kaisa Strautniece, Aleks 
Verhas, Mārcis Verhas un šā gada 
skolas absolvents Matīss Reineks.

Skolas liecības saņēma Marija 
Bērziņa un Sabīne Strautniece, 
kā arī 6./7. klases skolēni Krista 
Albertiņa, Tālivaldis Bērziņš, Tija 
Kubuliņa, Daina Renerte un Elisa 
Renerte. Iztrūka Lindas Kaņepes. 
Visi šīs klases bērni gra  sās šovasar 

kafijas galda maizīties, jokošanās. 
Ļoti patika skolas izbraukumi – 
slēpošana, slidošana. Ar Latviju 
man tagad saistās brūnās govis.” 
Markus savu uzrunu beidza ar 
Edvarda Virzas patriotisko dzejoli 
„Karogs.” Markusa dvīņu brālis 
Matīss arī pozitīvi atcerējās mācī-
bas, draugus, sabiedriskos mo -
mentus, izbraukumus. Ar prieku 
secināja, ka ieguvis zināšanas 
dzīvei un turpmākām mācībām 
Gaŗezera vasaras vidusskolā. Viņš 
nolasīja Friča Bārdas dzejoli „Bērzi.” 
Ar lepnumu un gandarījumu uz 
abiem staltajiem puišiem varēja no -
skatīties viņu vecāki un vecvecāki.

Karlīnas Kubuliņas māte Krisa 
izpelnījās īpašu pateicību no Ievas 
Daukšas, kuŗa uzslavēja viņas iz -
pratni par divvalodības nozīmi 
Karlīnas dzīvē. Krisa ir amerikā-
niete, kuŗa gadiem ilgi atbalstījusi 
savu bērnu piedalīšanos latviešu 
skolas un sabiedrības dzīvē. Tei-
cami! Krisa Kubuliņa ir lielisks 
piemērs cilvēkam, kuŗš saprot, 
cik svarīgi bērnam izprast savas 
ģimenes „saknes” un piederību vēl 
vienai tautai un kultūrai. Karlīna 
ar mīļumu atcerējās savu pirmo 
skolotāju Silviju Resni, azaidus, 
dejošanu un daudzas citas „mīļas, 
mazas atmiņas.” Karlīna ieprieci-
nāja klātesošos, uz klarnetes no -
spēlējot Mārtiņa Brauna populāro 
koŗa dziesmu „Saule, Pērkons, 
Daugava.” Karlīna šovasar pošas uz 
Latviju Amerikas latviešu apvie-
nības „Sveika, Latvija” programmā.

Karlīnai, Markusam un Matī-
sam pārzine Reineka izsniedza 
diplomus un apsveica. Jauniešus 
apsveica arī Klīvlandes latviešu 
sabiedrības pārstāvji. Klīvlandes 
draudzes priekšsēdis Egīls Apelis 
teica: „Skolas absolvēšana ir pie-
turas zīme. Skatieties uz priekšu. 
At  cerieties un spodriniet savu lat -
visko mantojumu! Tā ir dāvana 
mūža gaŗumā!” Klīvlandes latviešu 
pensionāru apvienības priekš-
sēdis Jānis Resnis uzrunāja jau-

niešus, sacīdams: „Mūžs ir sau-
lains, ja ir cēli mērķi. Ceļojums ir 
tikpat skaists un vērtīgs kā gala-
punkts. Atcerieties, ka esat latvieši! 
Lieciet bēdu zem akmeņa, pāri 
ejiet dziedādami!” Ilggadējā skolas 
skolotāja un kādreizējā pārzine 
Maija Grendze atcerējās, kā šā gada 
absolventu vecāki reiz stāvējuši 
turpat, saņemdami diplomus. „Man 
ir milzīgs gandarījums! Un lat-
viešu sabiedrība jūs gaida orga-
nizācijās, darbos!” viņa aicināja.

No Latvijas mācībmateriālus un 
šokolādes bija atsūtījusi Anita 
Zvirg zde, kuŗa kādu laiku dzīvoja 
ASV, bet pagājušā vasarā kopā ar 
savu meitu atgriezās Latvijā. Dau -
gavas Vanagu vārdā absolventus 
apsveica Vilnis Kubuliņš. Nora Re -
nerte uzrunāja jauniešus Klīv lan des 
latviešu kredītsabiedrības vārdā, 
pasniedzot veltes un atgādinādama, 
ka ne tikai nauda un turība ir sva-
 rīga, bet arī gudrs padomiņš.

Šā gada 8. klases absolventi 
Latvijas karogu tālāk nodeva 
nākamā gada absolventēm Kris tai 
Albertiņai, Tijai Kubuliņai un 
Dainai Renertei, skaitot dzejoli 
„Pie karoga.” Ar šo mācības gadu 
noslēdzās pārzines Ingas Rei ne-
kas darbs. Turpināt skolas vadī-
šanas darbu uzņēmusies bērnu-
dārza skolotāja Diāna Verhas, 
kuŗa pateicās Ingai Reinekai par 
pašaizliedzīgo darbu, iedvesmu 
un kalpošanu. Visi skolas skolo-
tāji saņēma pa skaistai rozei. 
Klīvlandes latviešu skola strauji 
sarūk, un šobrīd risinās sarunas 
par alternatīvām mācības meto-
dēm. Daudzi bērni ir aktīvi no -
darbībās ārpus skolas; tas sarežģī 
latviešu skolas darbu. Bet kur ir 
griba, tur ir arī varēšana. Pie ļoti 
gardām talantīgās Līgas Zemes-
arājas gatavotām pusdienām va -
rējām pārrunāt skolas gadu, prā-
tot par nākamo un priecāties par 
latviešu ģimenēm, bērniem un 
sirsnīgo, darbīgo sabiedrību, kas 
bagātina mūsu dzīvi ASV.

Klīvlandes latviešu skolas pārzine Inga Reineka ar šā gada absol-
ventiem Karlīnu Kubuliņu un Matīsu un Markusu Reinekiem
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ar māmiņām un pārējie skolas 
bērni. „Mazie” uzstājās ar iemī-
ļoto rotaļu „Lācītis ir bēdīgs”, ko 
šo rindu autore atceras no savas 
bērnības. Vienkārši un sirsnīgi!

Skolas gada noslēguma oficiālo 
daļu Inga Reineka ievadīja, stās-
tīdama par Amerikas latviešu 
apvienības t.s. Rumaka grāmatu 
lasīšanas akciju, ar ko skolas un 
skolēni var pelnīt naudiņu savai 
skolai. Šogad četras ASV skolas, 

braukt uz Gaŗezeru mācīties.
Pienāca brīdis šā gada absol-

ventiem. Viņus uzrunāja iemīļo-
tā skolotāja Ieva Daukša: „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies. [...] Turpi-
niet mācīties par Latviju.” Markus 
savā uzrunā pārdomāja sava mūža 
pēdējos astoņus gadus, kad svēt-
dienās bija jāskrien uz latviešu 
skolu. „Pazīstu visus, te man ir 
labi draugi. Patika ticības mācība, 
ģeografija. Mīļākais brīdis – azaids, 

Mākslas mūzejs „Rīgas Birža” 
Starptautiskajā Mūzeju dienā 
saņēmis Eiropas Mūzeju gada 
balvu, kas pasniegta ssvinīgā 
ceremonijā Gallu-romiešu mū -
zejā Tongerenē (Beļģijā). Žūrijas 
eksperti ierindojuši Latvijas 
mūzeju astoņu veiksmīgāko 
jaunatklāto mūzeju skaitā. Īpaši 
cildināta ēkas kvalitātīvās res-
taurācijas saplūsme ar neatkār-
tojamo mūzeja atmosfairu, uz -
sveŗot, ka plašai sabiedrībai 
tagad pieejama unikāla celtne, 
ko senāk varēja apmeklēt tikai 
finanču elite.

xxx
Vācijas pilsētā Šlēzvigā-Hol-

šteinā no 6. jūlija līdz 25. au -
gustam notiks klasiskās mūzi -
kas festivāls, kas šobrīd ir ie -
guvis augsta prestiža festivāla 
slavu. Latvijas vokālā grupa 
“Latvian Voices” šājā festivālā 
koncertēs 26., 27. un 28. jūlijā. 
Biļetes uz šiem koncertiem iz -
pirktas jau pirms trim mēne-
šiem. 
Šajā festivālā, kas šovasar notiks 
jau 28. reizi, Latviju pārstāvēs 
arī diriģenti Mariss Jansons, 
Andris Nelsons, Gidons Krē -
mers un „Kremerata Baltica”, 

ērģelniece Iveta Apkalna, vijol-
niece Baiba Skride, pianisti 
Lauma Skride un Vestards Šim-
kus, kā arī kontrabasists Gunārs 
Upatnieks un grupa „Iļģi”.

Kello filma „Brāmss un kazas 
piens” par izcilo latviešu pia-
nistu Vestardu Šimku. Jaunais 
talants filmēts gan savās tēva 
mājās Jaunmokās, gan koncer-

xxx
Šī gada sākumā Ikšķilē tika no -

dibināta latviešu rakstnieka Dzin -
tara Soduma (1922-2008) prē mija. 
Tās mērķis ir izcelt un godināt 
autorus, kas, tāpat kā savulaik 
bijis Sodums, ir no  vā tori dzejā, 
prozā, drāmā vai tulkotāja darbā.

Ikšķiles novada pašvaldības 
priekšsēdis Indulis Trapiņš iztei -
cies, ka «Dzintara Soduma bal-
vas izveidošana un pasniegšana 
ir apliecinājums tam, ka Ikšķile 
neapšaubāmi ir vieta, kur dzīvo 
radoši cilvēki un kur kultūras 
vērtības ir lielā cieņā. Esam pa -
godināti par iespēju dot savu 
ārtavu radošu cilvēku atbalstam, 
ar kuŗu radītajiem darbiem mēs 
patiesi lepojamies.» 

Žūrijā, kas izvērtēja prēmijas 
pretendentus, darbojās rakst-
nieki Nora Ikstena un Roalds 
Dobrovenskis, redaktori Gun-
dega Blumberga un Artūrs Han-
sons, dzejniece Liāna Langa un 
Ikšķiles novada pašvaldības pār-
stāvji. Iecerēts ik gadu šo prē-
miju pasniegt vienam, diviem 
vai trim laureātiem.

Par pirmajiem Dz. Soduma prē-
  mijas laureātiem kļuvuši: Jānis 
Rokpelnis par grāmatu „Rīgas 

iestaigāšana”, Pēteris Draguns par 
dzejoļu krājumu „Tumšā stundā” 
un prozists Egils Venters par grā -
matu „Mainīgā intervence”. Balvas 
tika pasniegtas Dz. Soduma 91. 
dzimumdienā, 13. maijā, katrs lau-
 reāts saņēma tēlnieces Timiānas 
Munkevicas bronzā veidotu Dzin -
tara Soduma ekslibri un Ikšķiles 
pašvaldības naudas prēmiju – 
1000 latus.

xxx
Limbažu mūzejā izveidota Lat  -

vijas himnas autoram Bau maņu 
Kārlim veltīta izstāde „Baumaņu 
Kārlis un viņa laiks”, kas tapusi 
ar mecenātu Ināras un Borisa 
Teterevu fonda atbalstu. Ap  mek-
lētājiem ir iespēja iepazīties ne 
tikai ar materiāliem par Bau-
maņu Kārļa dzīvi, bet arī ar plašu 
komponista dzīves un daiļrades 
vēsturisko fonu un saistību ar 
ievērojamiem laikabiedriem – 
Ausekli, Frici Brīvzemnieku, Juri 
Alunānu u.c. Taču galvenais iz  stā -
des eksponāts ir Latvijas himnas 
oriģinālpartitūra. Šai vienkār-
šajai, lakoniskajai dziesmai ar 
autora paša vārdiem „Dievs, 
svētī Latviju!” bija lemts kļūt 
par mūsu Valsts himnu.

G.S.

xxx
Rīgā kinoteātrī „Splendid 

Palace” pirmizrādi piedzīvojusi 
kinorežisores Rūtas Celmas 

tos Latvijā un ārzemēs; liela 
vieta ierādīta Vestarda attie cī-
bām ar dabu. Filmā izmantoti 
komponistu Pēteŗa Vaska un 
Andŗa Dzenīša skaņdarbi.
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Amerikā, kur pukst arī latviešu sirdis
Tikšanās, iespaidi, sarunas

(Turpinājums sekos)

Lionas pilsētas galvas sekretāre, 
viņas vīrs Alēns – pētnieks far-
macijas nozarē. Vēl līdzi ir dēls, 
un ceļojuma iemesls – kā man to 
franciskā atraisītībā pastāsta 
Anžela – svinēt dēla astoņpa-
dsmito dzimšanas dienu, jo pui-
sis ir vecāku ieņemts tieši 
Ņujorkā. Pa ceļam stāstu par 

Latviju, ik pa brī-
dim maniem ceļa-
biedriem tomēr tā 
sajūk ar Lithuania 
... Nu, ko lai dara! 
Uzaicinu ciemos 
uz Rīgu. Kas paša 
acīm redzēts un 
paša personiski 
pār dzīvots, labāk 
iegulst apziņā. Tas 
attiecas arī uz 
mani.

Sveika, Ņujorka! 
Dodos latviešos!

***
Ir sestdienas, 27. 

aprīļa rīts Bostonā. 
Pusdesmitos, pre-
cīzi kā pulksteņa 
svārsts, viesnīcas 
pagalmā iestūrē 
Ivars Galiņš, mūsu 
brauciena vīkšējs 
un ilgu gadu Laika 
draugs un autors. 
Dodamies uz lat-
viešu skolu. Sau-
laina diena, krā-

saina pilsēta, smaidīgas sejas. 
Pirmo reizi esmu Bostonas lat-
viešu īpašumā, kur baznīca un 
skola. Protams, kā jau pie lat-
viešiem, – viss vienos ziedos un 

kur viņas māmiņa ieradās 1949. 
gadā. 31 gadu jaunā skolotāja ir 
mūzikas un mūzikālās paida go-
ģijas maģistre, pēc pamatprofe-
sijas koŗdiriģente un dziedāša-
nas skolotāja. Bostonas latviešu 
skolā gājusi „pilnu ciklu” – no 
bērnudārza līdz 8. klasei, bijusi 
arī Gaŗezera audzēkne. Kā pati 
saka, latviešos nav bijusi tikai di -
vus gadus, kamēr studējusi. Bet 
jau 2006. gadā kopā ar piere-
dzējušo Pēteri Aldiņu sākusi 
mācīt mūziku Bostonas latviešu 
skolas bērniem, bet kopš 2009. 
gada ir skolas pārzine.

Krisīte: „Domāju, ka šajos ga -
dos bērniem skolā patīk labāk nekā 
tai laikā, kad mācījos es un citi 
manas paaudzes latviešu bērni. 

brīvdienas – maija sākums. Vien-
mēr izpalīdzīgais Ēriks Lagzdiņš 
no Travel Time (jau 11 gadu tā 
sauktais Latvijas latvietis, pirms 
tam Amerikas latviešu zēns) iz  -
kārtojis lētas un labas biļetes ar 
jaunu avioreisu – ar Brussells 
Airlines, saprotams, caur Briseli, 
uz Ņujorku. Tālāk ceļš vedīs uz 
Bostonu, Filadelfiju, pa tam lai-
kam arī uz pasaules, piedodiet, 
Amerikas galu (tā tur arī rakstīts 
– The End Longailendas Mon-
tokā – Montauk), līdz beigsies 
Vašing tonā. Tur 11. maijā vēst-
niecībās open house jeb atvērto 
durvju diena un sarunāta inter-
vija ar Lat  vijas vēstnieku ASV 
Andri Ra  zā  nu. 

Lidojums no Rīgas, kā parasti, 
nejaukā laikā – jāceļas trijos 
naktī, lai četros jau dotos uz 
lidostu. Reisā Rīga – Brisele 
daudz pazīstamu seju, jo darba 
gaitās dodas tie, kam darīšanas 
Eiropas citadelē. Turpu dodas arī 
mūžam jaunais un nenogur di-
nāmais Vitālijs Gavrilovs, tas 
pats bijušais Aldaŗa šefs, kas, 
būdams īstens krievs, ir latviešu 
vidē jau labi sen iekļāvies un 
Latvijas valstij viņa „integrācijā” 
nav bijis jāiegulda ne santims. 
Jebšu Vitālijs „integrējies” pats, 
cienot Latvijas valsts pamatnā-
ciju, un, sekmīgi strādājot šai 
valstī, vienlaikus cēlis tās un pats 
savu labklājību. Atminos, savu-
laik, ietērpies latvju tautastērpā, 
Vitālijs, sparīgi un pareizi lik-
dams soļus, dejoja latviešu tau-
tasdejas. Vitālijs sūta siltus svei-
cienus tautiešiem Amerikā, kad 
pastāstu, ka dodos uz Ņujorku.

... Briseles lidostā publika gauži 
krāsaina un raiba. Gaisakuģī 
man blakus apsēžas franču 
ģimene. Sieva Anžela, izrādās ir 

balti bērzi pagalmā. No nama 
izspurdz paprāvs bērnu bariņš 
un kopā ar skolas pārzini Krisīti 
Skari un skolotājām sāk iet „Kas 
dārzā”. Atskan zvans, un jautrais 
pulks pazūd klašu telpās. Man 
ļauts tajās ielūkoties, un es uz -
ņemu dažus foto, ko nu piedāvāju 
arī jums, cienījamie lasītāji! To, 
ka mācības un darbošanās 
Bostonas latviešu skolā ir nopiet-
na un pamatīga būšana, aplie-
cina daudzie mācību un uzska -
tes līdzekļi, plakāti, grāmatas, 
bērnu darinājumi utt., utjpr. Goda 
vietā Latvijas simboli un karte.

Kad stundas beigušās, skolas 
pārzinei Krisītei Skarei ir brīvs 
brīdis mūsu sarunai.

Krisīte pati ir Bostonas latviešu 
skolas bērns, dzimusi Amerikā, 

Kāpēc? Tāpēc, ka agrāk mācības 
notika „latviskā stingrībā”: dik-
tāti, mājasdarbi, mazs starpbrī-
dis utt. Tagad darbojamies vairāk 
„amerikāņu gaumē” – spēlējo-
ties, priecājoties brīvā gaisotnē. 
Pazīstamo Čikāgas Piecīšu 
dziesmu „Mammiņ, papiņ, vai 
jūs zināt...” dziedam tikai izlai-
dumos un tikai kā joku, nevis 
sūdzēšanos. Tā ir arī atbilde uz 
tavu jautājumu – kādu motīvu 
pēc bērni sestdienās nāk uz 
latviešu skolu. Vēl jau arī ir 
svarīgs motīvs – mamma liek! 
Katrai ģimenei varbūt ir savi mo -
tīvi, piemēram, tradicija. Mū  su 
skolā mācās jau dažas labas 
ģimenes trešā paaudze. Citi lat-
vieši, it īpaši jauniebraucēji, te 
atkal atrod latvisko vidi, savu 
sabiedrību. Te var satikt citas 
ģimenes ar bērniem un labi 
pavadīt laiku. Ir izveidojusies pat 
īpaša bērnu spēļu grupa „Pīlēni” 
pavisam maziem bērniem. Un ir 
arī interešu grupa pusaudžiem – 
„Tilta klase”, ko vada Juris Bariss 
un kas sanāk kopā reizi mēnesī 
sestdienās. Juris ir ieradies Ame-
rikā pirms pāris gadiem, un viņa 
vadīto sarunu mērķis ir celt 
saprašanās tiltus starp tautiešiem 
Latvijā un mūsu mītnes zemē. 
Vēl gribu pieminēt arī nodar-
bības „Mācīsimies par Latviju”, 
kas notiek jau otro gadu un ir 
domātas tiem bērniem, kuŗiem nav 
iespējas aizbraukt uz tēv zemi. 

Ceļš uz latviešu skoliņu sākas 
jau pavisam agrā vecumā. Trīs 
četrus gadus vecie bērni apmeklē 
sagatavošanas klasītes, kuŗās 
rotaļājas, sāk apgūt dziedāšanu, 
lasīšanu, ticības mācību. Bet gal-
venais – viņiem ir dota iespēja 
iejusties skolas dzīvē. Un ir liels 
gandarījums, kad, piemēram, 
kabarē vakaros sanākam kopā 
150-170 cilvēku un jaukā, drau-
dzīgā pulkā priecājamies.”

Šovasar Krisīte atkal dosies uz 
Katskiļiem, kur nometnes bēr-
niem mācīs dziedāšanu. 

***
Svētdien, 28. aprīlī, paredzēta 

Laika izdevējas Daces Rudzītes 
un manis, avīzes redaktores, 
tikšanās ar lasītājiem un intere-
sentiem Bostonā. Par to jūs, 
cienījamie lasītāji, jau izlasījāt 
Ivara Galiņa rakstā 18. numurā. 
Varu vien piebilst – Laika 
pastāvēšana ir mūsu pašu 
rokās. 

Bostonas latviešu skolas bērni un skolotāji. Pirmā no kr.: skolas pārzine Krisīte Skare

Skolotāja Amanda māca bērniem rakstīt un krāt vārdu pūru

Tālis Sēja, Latvijas Goda konsuls Bostonā, pēc profesijas advokāts, 
šobrīd ir latviešu skolas skolotājs, kas māca pazīt burtus un lasīt

Kokles stundu vada skolotājs Pēteris Aldiņš

Valda Grīnberga, Laika lasī tā-
jiem pazīstama kā Sniegaines 
rīkotāja

Ligita Kovtuna

Gaŗā, tumšā Latvijas ziema 
neiet un neiet prom, jaukais 
pavasaris nenāk un nenāk šurp. 
Es ar lielu prieku pieņemu uz -
aicinājumu, pirms sākusies kār-
tējā darbīgā vasara, aizbraukt pie 
latviešiem Amerikā, turklāt laikā, 
kad tūristu pūļi vēl nav sākuši si   rot 
pa pasauli un mūsu redakcijai 
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Staunton, 
May 16 – In 
t h i n k i n g 
about Russia’s 
future, most 
of the coun-
try’s opposi-
tion figures 
remain trapp-
ed in the old 

debate about whether Russia is 
fundamentally European or real-
ly Asiatic, but one Moscow com-
mentator argues, it is time to 
recognize that “the successful 
Russia of the future” can and 
must be a country like the United 
States.

In an article on the “Osobaya 
bukhva” portal yesterday, Roman 
Popkov says that those opposi-
tion figures who consider them-
selves to be on the left want a 
“Eurosocialist” Russia. Those on 
the right want a Thatcherite one. 
And those who don’t want to 
give themselves away talk only 
abstractly about “Europe. 

Thus, he adds, Navalny loves 
to talk about Russia as Europe. 

Belkovsky calls the participants 
in the protest movement Russian 
Europeans. Pavel Pryanikov is a 
“Euro-socialist,” and the national 
democrats are inspired with love 
for Estonia and Poland. But all 
talk as if Russia must become 
European because they do not 
want it to be Asiatic, the only 
other choice they acknowledge.

But in fact there is an alterna-
tive. Not the “special Russian 
third way” that Kurginyan and 
Dugin talk about, but rather the 
American one. This becomes ob  -
vious, Popkov argues, if one con-
siders how different Russia is 
from European countries and how 
similar it is to the United States 
in some very important respects.

“I cannot imagine that Moscow 
will ever have just as much in 
common with Makhachkala as 
Paris does with Orleans,” Popkov 
writes, “but I can imagine that 
Moscow could resemble a mix-
ture of Washington and New 
York. It might be better to build 
another capital and let Moscow 
be New York, a city of business-
men, corporations, and theaters 

and then Makhchakala can be 
not Orleans but New Orleans an 
ethnically distinct place very dif-
ferent from the center.”

It is difficult to imagine Russia 
as a European country given the 
nature of Europe today - in com-
parison with former times, a 
continent with few ambitions 
and not driven by any passionate 
goal. But it is not hard to imagine 
Russia as a second America, and 
consequently we need to open a 
window to the United States.

Russians are far more similar 
to Americans than they are to 
Europeans, Popkov insists. Both 
are “people with a historic mis-
sion.” Both are “condemned to 
feel themselves like Romans” in 
the classical sense. And while 
Americans may not know geog-
raphy, they feel, just as Russians 
do, that their forces can domi-
nate any country, go anywhere 
and do anything.

Both countries have an enor-
mous, complex social and eco-
nomic geography. Both have 
subjugated primitive peoples in 
the name of building a state. The 

only difference is that Russian 
pioneers went east and American 
pioneers went toward the sunset, 
but the places they occupied 
were equally wild and empty.”

Both Russians and Americans, 
Popkov says, have a feeling of 
regionalism and a sense of being 
a single whole. Both have been 
involved in the construction of a 
civic, political nation which 
unites people of different nation-
al and racial origins in the frame-
work of a single civilizational 
model under a common flag, 
with the Americans having been 
somewhat more successful in 
this than the Russians.

And despite all the talk about 
Russian collectivism, both 
nations are individualistic in the 
extreme, albeit of a somewhat 
different kind. Because of the 
trauma of the country’s defeat in 
the Cold War, Russian individu-
alism has become distorted and 
mixed together with a false and 
distorted patriotism, something 
that needs to be fought if Russia 
is to move forward.

Properly understood, Russians 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Russia Should Become Neither European nor 
Asian but American, Moscow Commentator Says

are rugged individualists too, 
and while some remain mired in 
anger about defeat, most Russians 
want their country to be great no 
less than do their counterparts in 
the United States. That is some-
thing that the Russian opposi-
tion needs to recognize and act 
upon.

It is long past time to “replace 
the propaganda falsehoods of 
Putin with a real strategy of 
building a New Russia as a strong 
and free super power from ocean 
to ocean” rather than behave like 
a small European country or still 
worse an Asiatic despotism. That 
will require many things, includ-
ing a Bill of Rights that enshrines 
“the right of the people to revolt 
against tyranny.”

And it is long past time, Popkov 
concludes, to “kill” the urge for 
revenge among Russians and to 
“create a symphony of healthy 
individualism, inalienable civic 
freedoms and faithfulness thein 
Motherland.” That is what real 
“sovereign democracy” looks 
like “so to speak according to the 
American model.”

ALAs 62. kongresa delegāti, 
tiekoties Sietlā, Vašingtonas 
pavalstī, 2013. gada 3. – 5. 
maijā:

1. Pateicas 62. kongresa Rī -
cības komitejai, īpaši, tās priekš-
sēdei Sarmītei Dāvidsonei par 
priekšzīmīgi noorganizētu kon-
gresu.

2. Izsaka atzinību un patei-
cību sekretāram Jurim Me -
žin skim, Kultūras nozares va -
dītajai Ivetai Vesmanei-Fel-
zenbergai, Kultūras fonda va -
dītājai Sarmai Muižniecei-
Liepiņai un Revī zijas komisijas 
loceklim Valdim Kārklim par 
priekšzīmīgi pil dī tajiem ama -
tiem ALAs valdē.

3. Pateicas LR vēstniekam 
ASV Andrim Razānam, Dr. 
Gun tim Šmidchenam un Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas pre-
zidentam Dr. Ojāram Spārītim 
par piedalīšanos kongresā un 
par viņu priekšlasījumiem.

4. Izsaka speciālu atzinību 
ALAs stipendiātei un darbinie-
cei Ilzei Garozai par aizvadītajā 
gadā veikto ASV latviešu sa -
biedrības aptauju, kas bija sva-
rīgs devums ALAs darba stra-
tēģiskās plānošanas procesā.

5. Pateicas līdzšinējai valdei, 
Kultūras fonda vadībai, Revī-
zijas komisijai, ALAs biroja 
darbiniekiem un brīvprātīga-
jiem palīgiem par priekšzīmīgo 
darbu pagājušajā gadā.

6. Izsaka savu atbalstu PBLA 
kā vispasaules latviešu jumta 
organizācijai, uzskatot, ka Pa -
saules brīvo latviešu apvienība 
veic svarīgu darbu pasaules 
latviešu interešu aizstāvēšanā.

7. Izsaka atzinību Latvijas Re -
publikas Saeimai un Saeimas 
Juridiskās komisijas priekšsē-
dim Ingmāram Čaklajam par 
neatlaidīgu un rūpīgu Pilsonības 

62. KONGRESA REZOLŪCIJAS
likuma grozījumu izskatīšanu 
un virzīšanu Latvijas Republikas 
likumdošanas procesā un aicina 
Saeimu pieņemt Pilsonības li -
kuma grozījumus tās 9. maija 
plenārsēdē.

8. Izsaka savu atbalstu Latvijas 
uzņemšanai Ekonomiskās sa -
darbības un attīstības organi-
zācijai valstu savienībā (Organi-
zation for Economic Cooperation 
and Development – OECD) un 
uzdod ALAs Informācijas no -
zarei nosūtīt attiecīgās atbalsta 
vēstules ASV prezidentam, Ār -
lietu ministram (Secretary of 
State) un ASV valsts kases va -
dītājam (Secretary of the 
Treasury).

9. Izsaka atzinību Apvienoto 
baltiešu komitejai (JBANC) un 
Amerikas baltiešu brīvības līgai 
(BAFL) par lielo darbu, piesais-
tot tautas vietnieknama pārstāvi 
no Kalifornijas Adam Schiff par 
Baltic Caucus līdzpriekšsēdi 
ASV kongresā un aicina ALAs 
valdi turpināt centienus atrast 
Baltijas valstu atbalstītājus ASV 
polītiķu vidū.

10. Izsaka pateicību Ministru 
prezidentam Valdim Dombrov-
skim par apsveikumu ALAs 
kongresam un atzinīgi novērtē 
Latvijas Valsts Ministru kabin-
eta lēmumu piešķirt līdzekļus 
Ls 334 000 apmērā diasporas 
atbalstam 2013. gada budžetā. 
Kongress aicina valdību no  dro-
šināt diasporas organizāciju 
pilnvērtīgu līdzdalību Latvijas 
valsts diasporas atbalsta pro-
grammās, atceļot ierobežo ju-
mus ārzemēs reģistrēto latviešu 
organizācijām.

11. Aicina Latvijas Republikas 
pavalstniekus ASV piedalīties 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
2014. gada maijā un uzdod 
ALAs valdei izplatīt attiecīgo 

informāciju. 
12. Izsaka atzinību Infor mā-

cijas nozarei par ALAs mājas 
lapas uzlabošanu, Infogrammu 
modernizēšanu un sociālo sa -
ziņlīdzekļu (Facebook, Twitter) 
mērķtiecīgu izmantošanu aiz-
vadītajā darbības gadā, tādējādi 
veicinot informācijas izplatīša-
nu un ALAs tēla spodrināšanu.

13. Uzdod Izglītības nozarei 
uzturēt esošo informācijas tīklu 
un veidot jaunus informācijas 
avotus, lai veidotu saites ar 
ģimenēm, kuŗas nepiedalās lat-
viešu skolās, ar mērķi tās 
piesaistīt.

14. Uzdod Izglītības nozarei 
sniegt atbalstu skolotājiem un 
vecākiem latviešu skolu darbā, 
ieskaitot kursu veidošanu, jaunu 
materiālu apzināšanu un vei do-
šanu, tālmācību iespēju pētīšanu 
u.c.

15. Uzdod Izglītības nozarei 
izveidot projektu, iespējams, ar 
PBLA līdzdalību, kuŗā piedalītos 
ASV latviešu skolas, lai atjauno-
tu interesi par skolu darbu. 

16. Uzdod Sporta nozarei 
veidot ciešāku sadarbību ar 
ALJA, lai izplatītu informāciju 
par sporta sacīkstēm un pa  sā-
kumiem, kā arī lai labāk ap  zi-
nātu jauniešu intereses sporta 
darbībā.

17. Aicina „SAL” nozarei tur-
pināt pašreizējās trīs „Drošā 
tilta” palīdzības programmas 
Latvijas latviešu trūcīgajiem 
bēr niem un jauniešiem.

18. Aicina „SAL” nozari 
iespēju robežās rīkot „Drošā 
tilta” informācijas filmas izrādi 
ASV latviešu centros.

19. Uzdod ALAs valdei un 
aicina vietējos centrus ar dar ba-
spēku, padomiem un līdzekļiem 
atbalstīt otro Trimdas latviešu 
archīvu un materiālās kultūras 

konferences programmas izvei-
di un rīkošanu.

20. Uzdod ALAs valdei at  bal-
stīt Kultūras nozares izveidoto 
„Latviešu tautas deju vadītāju 
meistarklases” projektu.

ALAs 62. Kongresa ieteikumi:
Iesaka ALAs valdei iz -• 

strā dāt vadlīnijas, kā piecu gadu 
laikā ALA var atgriezties pie 
sabalansēta budžeta, nelietojot 
vienreizējus ienākumus, pie-
mēram, testamentārus novē-
lējumus. Šādi vienreizēji ienā-
kumi būtu pieskaitāmi pamat-

kapitālam, no kuŗa augļiem 
varētu nākotnē izpildīt bu -
džetus.

Iesaka ALAs grāmatu • 
ap  gādam sniegt vajadzīgo pa  lī-
dzību gan ar interneta vietnes 
uzlabojumiem, gan arī citādā 
veidā, piedāvāto grāmatu ap -
skatei.

Katram kongresa de  le-• 
gātam izplatīt „Simtgades tes-
tamentāro novēlējumu” brošūru 
vietējā sabiedrībā.

Izglītības nozarei gādāt, • 
lai visi ALAs stipendiju saņēmēji 
būtu ALAs biedri.

Mūzikāli talantīgās Vītolu 
ğimenes pārstāve Ženija Vītola 
16. maija Toronto pensionāru 
saietā stāstīja par savu brīv-
prātīgo darbu Latvijas Okupā-
cijas mūzejā Rīgā. Viņa norā-
dīja, ka daudzas organizācijas 
šogad atzīmē ilgus darbības 
gadus. Īsāku, bet ne mazāk 
svarīgu pastāvēšanas laiku svin 
arī Okupācijas mūzejs, jo tas 
darbojies 20 gadus, sniedzot 
informāciju par svešo varu pāri 
darījumiem Latvijas tautai un 
valstij.

Savu stāstījumu viņa pa  pil-
dināja ar Valtera Nollendorfa 
sastādīto fotografiju klāstu 
“Ceļā uz Nākotnes namu”. Tas 
bija savā ziņā uzskatāms par 
turpinājumu iepriekš redzē-
tajam mūzeja darbinieces Lel-
des Neimanes video, kuŗā re -
dzējām mūzeja Jurğus, kad 
mūzejs pārcēlās uz pagaidu 

telpām Raiņa bulvārī 7. Šajās 
fotografijās redzējām telpas jau 
labi iekārtotas un sakārtotas. 

Otrā fotografiju virkne bija 
Ženijas pašas sakārtota, iepa-
zīstinot skatītājus ar mūzeja 
darbiniekiem. Trešo viņa bija 
saņēmusi tikko pirms pāris 
dienām no Rīgas. Tur redzējām 
mūzeja apmeklētājus no da -
žādām valstīm.

Cerams, ka Nākotnes nams 
būs pabeigts 2015. gadā. Atbal-
sti ziedojumu veidā ir ļoti 
gaidīti, jo bez tiem mūzejs nevar 
pastāvēt. Kanadieši tomēr ne -
esot visdevīgākie ziedotāji. Par 
ziedojumiem tiek izsniegta 
kvīts nodokļu atlaidei. Atbildot 
uz jautājumam no publikas, 
Ženija teica, ka Latvijas valdība 
pagājušā gadā piešķīrusi mū -
zejam 27 000 latu atbalstu.

da

Stāstījums par
Okupācijas mūzeju
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Sietlas latviešu draudzes sko-
las audzēkņi aizvadīja ziemu un 
pavasari ar prieka pilnām no -
darbībām un mācībām skolē-
niem, kuŗu vairumam nav pat 
vēl deviņi gadi. Jauno gadu 
sākām ar izbraukumu janvārī 
uz Sietlas akvāriju, kur mācī-
jāmies latviešu valodā vārdus, 
kam bija sakars ar jūru, zivīm 
un dabas aizsardzību.

Marta beigās svinējām pa  va-
saŗa saulgriežus, krāsojot olas 
un baudot garšīgas plānās pan-
kūkas, kuŗas gatavoja vecākie 
skolēni – Stefans Lūsis, Larisa 
Šulca, Nīls Bērziņš un Nora 
Keire. Dienas beigās atklājās, ka 
Lieldienu zaķītis bija paslēpis 
lielu krājumu olu, ko bērniem 
bija jāatrod. Laiks bija skaists 
un bērni daudz smaidīja visu 
cauru dienu. Aprīlī jaunākie 
skolēni devās uz Paint the Town 
darbnīcu Universitātes ciematā 
(University Village), kur tie 
krāsoja tradicionālos latviešu 
rakstus un simbolus uz māla 
krūzēm. Izrādās, ka mūsu skolā 
ir vairāki īsti mākslinieki!

Beidzot 4. maijā pienāca lielā 

Sietlas latviešu skolai ražīgs gads

Dievs – dziesma man!

(Turpināts no 1. lpp.)

diena – Sietlas latviešu skolas 
izlaidums. Šogad skolu beidza 
Larisa Šulca un Stefans Lūsis. 
Tāpat kā arvien pēdējos gados, 
absolventi bija sagatavojuši sko-
las projektus – pētījumdarbus, 
kuŗus viņi pasniedza apmek-
lētājiem izlaiduma sarīkojumā. 

letā. Stefans stāstīja par basket-
bola vēsturi Latvijā un to, kā šis 
sports ir uzplaucis Baltijas 
valstīs, piedaloties vairākiem 
Amerikas sportistiem profe-
sionālās latviešu vienībās. Sko-
lēni priekšlasījumu papildināja 
ar slīdītēm. Abi absolventi šo -

viešu draudzes priekšsēdis 
Andrejs Zāmelis.

Patīkamu pārsteigumu skolas 
saimei un izlaiduma apmek-
lētājiem sagādāja tālas, mīļas 
viešņas. Tā kā šajā nedēļas 
nogalē Sietlā notika ALA kon-
gress, izlaidumu apmeklēja 
ALA izglītības nozares vadītāja 
Dr. Andra Zommere no Miči-
ganas un Māra Zommere no 
Kalifornijas. Abas māsas bēr-
nībā mācījās Sietlas latviešu 
skolā un bija atbraukušas ap -
ciemot savu bijušo skolu un 
apsveikt absolventus.

Citu pienākumu dēļ izlai-
dumā nevarēja piedalīties Lat-
viešu skolas pārzine Irēne  
Olsona (Pelīte). Nedēļu pirms 
izlaiduma skolēni un viņu ve -
cāki pārzinei uzdāvināja skaistu 
latvisku sudraba kaklarotu pa -
teicībā par viņas vadību pēdējos 
piecus gadus. No Latviešu sko-
las vadības Irēne Olsona ir attei-
kusies, jo viņas maizes darbs – 
viņa ir pārzine ātri augošā 
amerikāņu pamatskolā – prasa 
arvien vairāk darba un laika. 
Būdama vecmāmiņa diviem 

bērniem latviešu skolas “ku -
meliņu” grupā, Olsona ir solījusi 
turpmāk palīdzēt skoliņā, īpaši 
mudinot skolēnu vecvecākus 
ņemt aktīvāku dalību un 
at balstīt mazbērnu mācības. 
Turklāt I. Olsona uzskata, ka 
skolas vadību viņa ir atstājusi 
ļoti spējīgās rokās.

Nākamajā rudenī skolā at -
griezīsies daudzi skolēni un 
iemīļotie skolotāji un viņu palīgi 
Ann-Marie Pētersones un Alek-
sas Overbijas (Overby) vadībā. 
Viņas turpinās attīstīt teicamu 
pirmskolas un bērnudārza pro-
grammu, kas iepazīstina sko-
lēnus ar latviešu valodu, tāpat 
turpinās interesantos veidos 
pasniegt valodu pamatskolas 
bērniem – ar dāsnu  latviešu 
kultūras, kulinārijas un prieka 
piedevu! 

2013. – 2014. akadēmiskais 
gads sāksies septembŗa beigās. 
Vecākiem, kuŗi vēlas vairāk 
informācijas, lūdzam sūtīt 
e-pastu uz: 

info@seattlelatvianschool.org.
Larisa deva vēsturisku pārskatu 
par pašreizējo mākslinieku 
darbu Latvijas Nacionālajā ba -

Absolventi Larisa Šulca un Stefans Lūsis

vasar apmeklēs Gaŗezera saga-
tavošanas skolu Mičiganā. Ab -
solventus apsveica Sietlas lat-

Latviešu evaņģeliski luteriskās 
baznīcas Austrumu apgabala 
dāmu komiteju konference no -
ritēja 27. aprīlī Ņujorkas drau -
dzes Jonkeru baznīcā. Konfe-
rences rīkotājas bija Ņujorkas 
draudzes Ziemeļu novada un 
Ņudžersijas novada dāmu ko -
mitejas. Konferencē piedalījās 52 
dalībnieki no Bostonas Trimdas 
draudzes, Filadelfijas Sv. Jāņa 
draudzes, Klīvlandes Apvienotās 
draudzes, Mančesteras draudzes, 
Ņubransvikas draudzes, Vili man-
tikas draudzes, Vašingtonas drau -
dzes un no Ņujorkas draudzes.

Konferencē nopietni pārrunāja 
mūsu draudžu vecākās paaudzes 
vajadzības un uzklausīja gan 
praktiskus, gan pieredzē uzkrātus 
padomus. 

Konferences ievadā svētbrīdi 
vadīja mācītājs L. Saliņš, minot 
jauniešu iemīļoto korāli “Paceliet 
balsis, slavējiet”. Konferenci va -
dīja Ņujorkas draudzes Ziemeļu 
novada dāmu komitejas priekš-
niece B. Kļaviņa. Konferenci 
sveica Ņujorkas draudzes priekš-
nieks A. Lazda un Ziemeļu no -
vada priekšnieks K. Zamurs.

„Dievs – dziesma man, maniem 
senčiem un pēctečiem” bija mā -
cītājas S. Eglītes priekšlasījuma 
temats. Mācītāja S. Eglīte ir 
LELBA Baznīcas liturģijas un 
mūzikas nozares vadītāja. Viņas 
ar sajūsmu un pārliecību sniegto 
priekšlasījumu klausītāji uzņēma 
atsaucīgi. Tas bija illustrēts ar at -
tēliem uz ekrāna un papildināts ar 
mūsu visu kopā dziedātām dzies-
mām D. Aperānes pavadījumā. 

Dievs ir mīlestība, gaisma, 
glābējs, palīgs, valdnieks, de -
bestēvs un ceļa rādītājs. Dievs 
pats dzied! Dziesma ir kā stāsts; 
tā iedrošina, stiprina, māca un 
audzina. Dziedāja mūsu senči, 
un dziedam mēs.

Austrumu apgabala prāveste 
A. Vārsberga-Pāža ziņoja par 
LEBĀL Virsvaldes sēdi, kas noti-
kusi Svētajā zemē Izraēlā. Viņas 

stāstījumu papildināja I. Beiniķe, 
stāstot par saviem iespaidiem 
ekskursijās. 

Ņujorkas draudzes īpašumā 
Katskiļos draudzes paspārnē ik 
gadus notiek veco ļaužu nomet-
ne, ko saucam par „Senčiem” un 
kuŗu vada I. Mieme.  Konferencei 
I. Mieme stāstīja gan par šo 
pasākumu, gan dalījās savā 
pieredzē. Satiekoties un sadar-
bojoties ar “senčiem”, sniedzam 
viņiem garīgu atbalstu, bet vēl 
daudz vairāk saņemam paši sev.

Ņujorkas draudzes Palīdzības 
fonda ilggadējā priekšniece M. 
Ziediņa dalījās savā pieredzē 
palīdzības darbā. Sevišķi viņa 
uzsvēra to, ka ikvienam vecākam 
cilvēkam nepieciešams turēt pa 
rokai informāciju, kas būtu 
vajadzīga kritiskos brīžos, un 
sakārtot legālās lietas, kas jāat -
stāj piederīgajiem. 

Ziņojumi par Austrumu ap -
gabala dāmu komiteju darbu bija 
izdalīti rakstiski. Paskaidroju-
mus sniedza Ņudžersijas dāmu 
komitejas priekšniece D. Laz diņa.

Īsas pārrunas vadīja B. Kļa-
viņa. Konference pieņēma iero-
sinājumu dievkalpojuma kol -
lekti nodot LELBAL projektam, 
kas atbalstīs viena mācītāja ap -
meklējumu pie latviešu kopie-
nām Sibirijā.

Dievkalpojumā kalpoja mā  cī-
tāji L. Saliņš, J. Saivars, A. Vārs-
berga-Pāža un diakons I. Ka  ņeps. 
To kuplināja ērģelniece I. Cē -
derbauma un bazūnists K. Vil-
ciņš ar brīnišķīgu koncertu.

Sirsnīgi izskanēja R. Galenie-
ces korālis „Tik daudz gaismas ir 
tev vienam. Iemet staru bēdu 
dienā, stāstot paužot prieka vēsti. 
Nenogursti, neaprimsti. Ja tev 
dots, tev jādod tālāk.”

Kā dažreiz notiek, dziesma 
iegulstas zemapziņā, un tā man 
skanēja vēl nedēļu: 

„Dievs – dziesma man!”

Maija Laiviņa

Kurzemes cietokšņa atcere 
2013. gada 4. maijā bija pulci-
nājusi Ciānas lielajā sarīkojumu 
telpā ap 60 dalībnieku. Visiem pie  -
ceļoties, Latvijas karogu ienesa 
un karoga sardzē bija Daumants 
Hazners un Ivars Kēlers. Māras 
Vārpas vadīts, vīru koris dziedāja 
J. Kalniņa svinīgo „Lielo jundu”, 
godbijībā pieminot tos, kas par 
savu tēvu zemi ir atdevuši dzīvības.

Svētbrīdī māc. Gundega Puidza 
izjusti runāja par Kurzemes 
cietoksni un tā cīnītājiem. Pēc lūg -

Kurzemes cietokšņa atcere Čikāgā
mazāk un mazāk. 

Runātājs nobeigumā aicināja 
vienoties valsts himnā “Dievs, 
svētī Latviju!” Tā ieskanējās sirdīs 
ar tām ilgām un vēlējumiem, kas 
tik raksturīgas mums, tālumā 
dzīvojošiem.

Akta runu teica DV apvienības 
Milvokos priekšnieks Ēriks Kā -
kulis. Viņš atzīmēja, ka šodien ir 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
diena, un pārstaigāja mūsu vēs-
tures cīņu tekas, sevišķi paka vē-
joties pie Latviešu leģiona izcili 

Oļģerts Cakars, Teodors Oltiņš, Juris Valainis, Ilmārs Riekstiņš, Vilis Vītols, Pēteris Lapiņš, Ināra Grigolate
smagajām un varonīgajām cīņām, 
Kurzemi aizstāvot, pie partizānu 
cīņām Latvijas mežos, un tiem 
sāpju ceļiem ienaidnieka rokās, 
no kuŗiem tikai retais, miesā un 
garā salauzts, atgriezās. „Kāpēc to 
visu atcerēties?” runātājs jautāja. 
„Atcerēsimies to spēku, ko pa -
rādīja mūsu cīnītāji, to sīkstumu, 
kas ir mūsu tautas daļa. Jo to 
mums vajag gan dzimtenē, gan 
arī šeit svešumā, kur mēs pa  lie-
kam arvien mazāk, bet ne vājāki. 
Tas ir vajadzīgs mūsu jaunajai 

šanas dziedājām Kurzemes cīnī-
tājiem rakstītu korāli “Dzied šo -
dien vecā kaŗa draudze” (O. Cakars).

Daugavas Vanagu apvienības 
Čikāgā priekšnieks Oļģerts Ca -
kars sveica atceres dalībniekus un 
aicināja iznākt priekšā cī  nītājus 
leģionārus, lūdzot tos pastāstīt 
par savām kaŗa gaitām. Tie bija 
Pēteris Lapiņš, Vilis Vītols, Ilmārs 
Riekstiņš, Juris Valainis, Teodors 
Oltiņš un Oļ   ģerts Cakars, kuŗus 
Ināra Grigolate  apveltīja ar baltu 
neļķi. Katru gadu šo vīru ir 

audzei, kam jāgatavojas stāties 
mūsu vietā.”

Čikāgas vīru koris, diriģentes 
Māras Vārpas vadīts, dziedāja R. 
Paula “Dzīvības mūžīgais vārds” 
(J. Peters), M. Lasmaņa “Mans 
mantojums” (Ā. Elksne) un R. 
Paula “Es vējā saucu” (J. Peters). 
Ja šo koŗa uzstāšanos varētu 
saukt par reklāmu koŗa Pavasaŗa 
koncertam 18. maijā, tad jāatzīst, 
ka šī reklāma bija ļoti iespaidīga. 
Koris ir lieliskā formā. Dziesmas 
pie klavierēm pavadīja Sarma Aļļe.

Tad visi dziedājām “Lāčplēšu 
dziesmu”, Mārai Vārpai pavadot. 
Mūsu sarkanbaltsarkanais goda, 
sāpju un cerību karogs tika gan 
iznests no telpas, bet mūsu sirdīs 
tas plīvos vienmēr.

Pateicība un ziedi. Pēc tam sa -
klātie galdi draudzības vaka ram. 
Nenogurstošās vanadzes Ināra 
Grigolate, Aina Saleniece un pa -
līdzes bija gādājušas par gardu-
miem un atspirdzinājumiem. 
Paldies viņām!

O. C.



LAIKS 92013. ga da 25. maijs – 31. maijs

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

Latvija ir toleranta valsts, 
rasisma tikpat kā nav

Starptautiskā pētījumā par ra  - 
s ismu Latvija ierindota starp val-
s  tīm, kuŗu sabiedrībā valda ie  -
cie tība pret citu rasu pārstāvjiem, 
vēstī The Washington Post. Starp-
tautiskā pētījumā secināts, ka 
Lat vija ierindojama starp tole-
ran tākajām valstīm. 

Zviedru ekonomistu veiktā 
starptautiskā pētījumā meklētas 
sakarības starp ekonomisko brī-
vību un rasismu, pārbaudot hi -
po tezi, ka lielāka ekonomiskā brī  - 
vība mazina rasismu sabied rībā. 
Vistolerantākā sabiedrība ir an -
gliski runājošajās valstīs - Lielbri-
tanijā, ASV, Kanadā, Austrālijā 
un Jaunzēlandē, kā arī Dienvid-
amerikā.

Eiropā vistolerantākās nācijas 
līdz ar Lielbritaniju ir Norvēģija, 
Zviedrija, Islande un Latvija, kur 
nevēlēšanos dzīvot kaimiņos citu 
rasu pārstāvjiem pauduši mazāk 
nekā 5% respondentu. Eiropā 
vislielākā neiecietība pret citu ra -
su pārstāvjiem valda Francijā, 
bet globālā mērogā vismazākā 
to  lerance pret citu rasu pārstāv-
jiem  ir Bangladešā, Honkongā, 
Jordānijā un Indijā.

***
Krievija prasa ES izdarīt 

spiedienu uz Latviju
Krievijas Ārlietu ministrija pau - 

dusi aicinājumu Eiropas Savie nī-
bas (ES) institūcijām izdarīt ie -
dar bīgu spiedienu uz Latvijas un 
Igaunijas valdību, lai nodroši-
nātu šo valstu krievvalodīgo ie -
dzīvotāju tiesību ievērošanu, kā 
arī  ES atturēties  no ideoloģis-
kiem vērtējumiem par Krievijas 
likumiem saistībā ar nevalsts or  -
ga nizāciju darbību. Ministrijas 
mājaslapā publicētajā paziņoju-
mā norādīts, ka par šiem jautā-
jumiem ar ES īpašo pārstāvi cil-
vēktiesību jautājumos Starvosu 
Lambinindu Briselē runājis Krie-
vijas Ārlietu ministrijas pilnva-
rotais cilvēktiesību, demokratijas 
un tiesiskuma pārākuma jautā-
jumos Konstantīns Dolgovs.

***
Bija jau gaidāms, ka

Krievijas Ārlietu ministrijas  
Informācijas un preses departa-
ments sniegs komentārus par 
Latvijas Saeimas pieņemtajiem 
grozījumiem Pilsonības likumā. 
Latvijas Ārlietu ministrija aplie-
cina, ka Krievijas puse vai nu  
nav iepazinusies ar šiem likuma 
grozījumiem, vai apzināti mēģina 
maldināt starptautisko sabied rī-
bu. ĀM atgādina, ka “ ministrija 
jau iepriekš ir skaidrojusi, ka Pil-
sonības likuma jaunā redakcija 
uzlabo (izcēlums mūsu – red.) 
līdz šinējo rēgulējumu, tostarp 
vienkāršo nepilsoņu un bezvalst-
nieku bērnu reģistrāciju pilso-
nībā, kā arī – tieši pretēji Krievi-
jas Ārlietu ministrijas apgalvo-
tajam – samazina pastāvīgās uz  -
tu rēšanās termiņa prasības natu-
rālizācijas pretendentiem”. Liku-
ma grozījumi  nosaka arī valo -
das pārbaudes atvieglojumus un 
atbrīvojumus.

***
Tiksies Baltijas valstu premjēri

Latvijā 30. maijā notiks Balti -
jas Ministru padomes neformālā 

sesija, kuŗā tiksies visu trīs Bal ti-
jas valstu premjērministri. Šajā 
sanāksmē plānots runāt par ak -
tuā liem reģiona jautājumiem, 
to starp par kopīgiem transpor - 
ta un enerģētikas projektiem        
un gaidāmo Latvijas un Lietuvas 
pre zidentūru Eiropas Savienībā. 
Plānots, ka sanāksmes laikā Lat-
vijas Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis, Lietuvas premjērs 
Aļģirds Butkevičs un Igaunijas 
premjērs Andruss Ansips pārru-
nās Baltijas enerģijas tirgu starp-
savienojumu plānu, ar Visaginas 
Atomelektrostacijas projektu 
saistītos jautājumus, iespējas sa -
darbībai enerģijas efektīvitātes 
jau tājumos, Rail Baltica projektu. 
Paredzēts runāt arī par Baltijas 
Ministru padomes reformu un 
sadarbību ar Baltijas Asambleju. 
Pirms tikšanās premjērministri 
apmeklēs Baltijas Attīstības foru-
mu, kur piedalīsies diskusijā par 
Baltijas valstu reģiona izaugsmi, 
konkurētspēju, investīciju vidi 
un uzņēmējdarbības iespējām.

***
Atbalsta aizliegumu 
izmantot PSRS un 

nacistiskās Vācijas simbolus
Saeimas deputāti otrajā lasīju-

mā atbalstīja likuma grozījumu 
projektu, kas publiska sarīkoju-
ma laikā aizliegs izmantot PSRS 
un nacistiskās Vācijas karogus, 
ģerboņus, himnas un dažus citus 
simbolus. Tiks paredzēti arī iz -
ņēmuma gadījumi.

Grozījumi „Publisku izklaides 
un svētku pasākumu drošības       
li  kumā” noteiks aizliegumu pub-
liska sarīkojuma norises laikā 
„iz  mantot, tostarp stilizētā vei -
dā, bijušās PSRS, bijušo PSRS 
re  publiku un nacistiskās Vācijas 
karogus, ģerboņus un himnas,  
to armijas uniformas, nacistisko 
svastiku, SS zīmes un padomju 
sirpi un āmuru ar piecstaru 
zvaigzni”. Tomēr aizliegumam 
paredzēti izņēmuma gadījumi, 
kad minēto simbolu izman to ša-
nas mērķis nebūs saistīts ar to  -
tālitāro režīmu slavināšanu vai 
izdarīto noziedzīgo nodarījumu 
attaisnošanu. Publiska sarīko  ju-
ma laikā iecerēts liegt vērsties 
pret Latvijas neatkarību, territo-
riālo nedalāmību, izteikt priekš-
likumus par Latvijas valsts iekār-
tas vardarbīgu grozīšanu, aici - 
nāt nepildīt likumus un sludināt 
vardarbību, naidu, klaju nacisma, 
fašisma vai komūnisma ideolo-
ģiju. Par grozījumu projektu de -
putātiem vēl būs jālemj trešajā, 
galīgajā lasījumā

***
Eiropas Pilsoņu balvai žūrija 
Latvijā izvirza Birutu Eglīti 

Latvijas eiroparlamentāriešu žū  - 
rija 2013. gada Eiropas Pilsoņu 
balvai nominējusi Lauku biblio-

tēku atbalsta biedrības vadītāju 
Birutu Eglīti (attēlā). Eiropas Par  - 
l amenta deputāti ik gadu var 
pieteikt katrs vienu kandidātu. 
Pieteikumus izvērtē eiropar la-
mentāriešu žūrija, kuŗā šogad 
bija Sandra Kalniete, Roberts 
Zīle un Inese Vaidere.

Kalniete, atbalstot Birutas Eg -
lītes kandidātūru, norādījusi uz 
vi  ņas rīkotajiem Novadu grāma-
tu svētkiem, kas pat vistālāko 
vietu iedzīvotājos nostiprina Ei -
ropas pilsoņu izjūtu. Roberta 
Zīļes ieskatā  Eglītes darbs ir īpa-
ši nozīmīgs, jo ļaudīs pieaug eiro-
skep ticisms.

Vaidere izvēli pamato tādējādi, 
ka Biruta Eglīte rūpējas, lai ES 
kļūtu par paziņu un draugu kat-
ram Latvijas iedzīvotājam, nevis 
par birokratisku, sarežģītu, nesa-
pro tamu struktūru.

***
Baltijas un Beniluksa valstis – 

divu reģionu salīdzinājums
Vīnē notika Austrijas un Zie -

meļ valstu biedrību apvienības 
(Verband Ősterreichisch-Nordis-
cher Länder) rīkota diskusija „Bal-
  tijas un Beniluksa valstis – divu 
reģionu salīdzinājums”. Sarī ko-
jumā piedalījās Austrijas-Lietu-
vas, Austrijas-Igaunijas, Aust ri-
jas-Nīderlandes divpusējo bied-
rību vadītāji, Igaunijas, Beļģijas 
un Luksemburgas vēstnieki. Lat-
viju diskusijā pārstāvēja Latvijas  
vēstniecības padomniece Daiga 
Krieva. Viņa informēja par Lat-
vijas polītikas, ekonomikas un 
kultūras aktuālitātēm, tostarp 
par ekonomiskās krizes pārvarē-
šanu, 2014. gada 1. janvārī plā-
noto eiro ieviešanu un Rīgas - 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
2014. gadā - kultūras programmu.

***
Igaunijas prezidentam nodotas 

grāmatas “Sibirijas bērni”
Latvijas vēstnieks Igaunijā Kār-

lis Eichenbaums Kadriorgas pilī 
Tallinā Igaunijas Republikas pre-
zidentam Tomasam Hendrikam 
Ilvesam nodeva grāmatu The Chil d   - 
 ren of Siberia  („Sibirijas bērni“).

Vēstnieks Igaunijā Kārlis Eich en - 
baums Igaunijas prezidentam 
dāvina grāmatu “Sibirijas 
Bērni”

Monumentālo dokumentālo  
grāmatu - uz Sibiriju deportēto 
bērnu liecības ir sakopojusi ki -
norežisore Dzintra Geka. Tā ir 
skaudra, patiesa liecība par pa -
domju režīma necilvēcīgumu      
un kriminālitāti. Nodibinājums 
“Si   birijas bērni” – Komūnistiskā 
ter  rora upuŗu atbalsta un palī-
dzī bas fonds, ko dibinājusi Dzin-
t ra Geka, ir veicis nozīmīgu dar-
bu, lai audio materiālos, rakst-
veidā vai videolentēs fiksētu  
mū   su tautas skaudrās vēstures 
mantojumu.

Balva latviešu tulkotājai
Igauņu-latviešu un latviešu-

igauņu tulkotāju balva, ko pirms 
vairākiem gadiem pēc paritātes 
principa dibinājušas Latvijas un 
Igaunijas ārlietu ministrijas, šo -
gad piešķirta latviešu tulkotājai 
Maimai Grīnbergai (attēlā) par 
igauņu rakstnieka Jāna Krosa 
romāna „Stūrgalvības chronika” 
tulkojumu latviski. 

Maima Grīnberga ir studējusi 
Tartu un Helsinku universitātē 
un gadu gaitā  izveidojusies par 
atzītu un ražīgu igauņu un somu 
literātūras tulkotāju latviešu va -
lodā. Par veiksmīgu somu literā-
tūras tulkošanu un populāri zē-
šanu viņai 2010. gadā piešķirts 
So  mijas Lauvas ordeņa bruņi-
nieka ordenis, bet 2012. gadā  
Ig  aunijas Kultūrkapitāla Gada 
bal va literātūrā par igauņu auto-
ru tulkošanu latviski. Šogad sa -
ņem tā igauņu-latviešu un latvi e-
šu-igauņu tulkotāju balva M. Grīn  - 
bergas radošajās gaitās jau ir  
otrā, viņa bijusi pirmā šī apbal-
vojuma saņēmēja 2009. gadā.

***
Atbalsta labdarības tirdziņu
Latvijas vēstniecība Apvieno-

ta jā Karalistē piedalījās organizā-
cijas „Bērni un ģimenes pāri ro -
bežām” (Children and Families 
Across Borders) labdarības sarīko-
jumā - tirdziņā. Vēstniecība tir-
dziņā bija izveidojusi Latvijas 
preču stendu, kuŗā  tirgoja Lat-
vijas uzņēmumu saziedoto pro-
dukciju.

Tirdziņš notika 54. reizi, tas ir 
viens no lielākajiem labdarības 
tirdziņiem Apvienotajā Kara -
listē. Šogad tirdziņā piedalījās       
ap 70 vēstniecību ar saviem na -
cionālajiem produktiem. Visi tir-
dziņa ieņēmumi nodoti labdarī-
bas fondam.

***
Rakstu krājums par lībiešu 

vēsturi un mūsdienām
 Latvijas, Igaunijas, Somijas un 

Vācijas zinātnieku kopdarbā 
stāstīts par kultūras un valodas 
attīstības procesiem, kā arī  par 
literātūras, mākslas un mūzikas 
dzīvi. Rakstu krājums  2011. gadā 
nāca klajā Igaunijā,  tagad tas sāk 
ceļu pie latviski lasošajiem.

Šī grāmata ir  uzmanības aplie-
cinājums lībiešu tautai un tās 
radītajām garīgajām bagātībām.  
Lībieši un viņu vēsture vienlīdz 
stipri saista igauņus un latviešus 
un abas valstis. Igaunijas prezi-

dents Tomass Hendriks Ilvess 
sacījis: „Tā ir daļa no Latvijas un 
latviešu stāsta. Daļa no Igaunijas 
un igauņu stāsta.”

***
Vāgnera 200 gadu piemiņas 

aploksnes zīmogošana
Izcilā vācu komponista Ri- 

ch arda Vāgnera 200. dzimšanas 
die nā - 22. maijā Latvijas Nacio-
nālās operas (LNO) telpās tika zī    - 
mogota komponista gadskārtai 
veltītā Latvijas Pasta izdotā ap -
loksne.

Richarda Vāgnera jubilejai vel-
tītā aploksne izdota 1000 ek  s em- 
plāru tirāžā, tās dizaina au tors ir 
mākslinieks Ģirts Grīva. Aploks-
nē attēlots komponista portrets, 
Latvijas Nacionālā ope ra un Rī -
gā aizsāktās operas „Rien ci” 
(Rienzi) notis.

Ievērojamais vācu kompo -
nists, mūzikas teorētiķis un ese-
jists Richards Vāgners (1813-
1833) uzskatāms par operas re -
formātoru, kas būtiski ietekmē -
jis Eiropas un īpaši vācu mūzi -
kālo kultūru.

***
Pasaules preses fotografiju 

izstāde Rīgā
 Līdz 2. jūnijam Rīgā, Sv. Pēteŗa 

baznīcā, apskatāma ievērojamā 
Pa    saules preses fotografijas (World 
Press Photo 2013) izstāde. Ceļo jo-
šajā izstādē eksponētās aptuveni 
200 ikgadējā preses foto konkursā 
godalgotās fotografijas apceļo 100 
pasaules lielpilsētas.

Šī gada World Press Photo kon-
kursā piedalījās fotografi no 124 
valstīm,  žūrijai vērtēšanai iesnie-
guši vairāk nekā 100 000 fotogra -
fiju. Konkursā godalgotās foto -
gra fijas atspoguļo izcilāko, radoši 
spilgtāko mūsdienu fotožur nā-
listiku deviņās kategorijās, - tie ir 
gan ziņu attēli, gan portreti, ikdie-
nas dzīves skati, dabas un sporta 
foto. Labāko attēlu izstāde veicina 
diskusijas sabiedrībā par globāli 
aktuāliem jautājumiem un ie -
priek šējā gada svarīgākajiem no -
tikumiem. Šogad pirmo reizi kopš 
1991. gada izstāde Pasaules preses 
fotografijas skatāma Rīgā.
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Top filma par Viju Celmiņu
Viens no Rīga 2014 projektiem 

ir Amerikā dzīvojošās pasaul-
slavenās latviešu mākslinieces 
Vijas Celmiņas vērienīga perso -
nālizstāde, kas tematiskās līnijas 
“Okeana alkas” ietvaros nākamā 
gada aprīlī norisināsies Mākslas 
mūzejā “Rīgas Birža”. 

Lai skatītājus pirms tam ie  pa-
zīstinātu ar mākslinieci un uz -
ņemtu dokumentālo filmu, pie 
Vijas Celmiņas viesos uz Ņujor-
ku devās uzņemšanas grupa: fil-
mas režisors Olafs Okonovs, 
ope rātors Aleksandrs Grebņevs, 
producente Antra Cilinska un 
projekta kurātore Elita Ansone. 
Vijas Celmiņas glezna “Nazis un 
šķīvis” (Knife and Dish) Losan-
dželosas modernās mākslas iz -
solē novērtēta par 300 - 500 tūks-
tošiem ASV dolaru.

***
Nacionālais teātris viesizrādēs 

uz Sanktpēterburgu
Latvijas Nacionālais teātris vie-

 sojās Sanktpēterburgā, kur ar iz  -
rādēm “Izrāde “Gals”” un “Ve  ce-
ne” piedalījās VII Starptautis -
kajā teātŗa festivālā “Aleksan - 
d rins kij”, kā arī leģendārā Aleks -
an d rijas teātŗa jaunā multifun k-
cionālā centra “Aleksandrijas 
Jau nā skatuve” atklāšanā. Latvijas 
Nacionālais teātris ir pirmais ār -
zemju teātris, kas spēlējis uz šīs 
skatuves. 

Aleksandrijas jeb Aleksandra 
Puškina vārdā nosauktais Krie-
vijas Valsts akadēmiskais drā -
mas teātris tiek uzskatīts par se -
nāko un tradicijām bagātāko 
teāt ri Krievijā. Par tā un līdz ar  
to arī Krievijas profesionālā 
teātŗa dibināšanas gadu tiek 
uzskatīts 1756. gads.

*** 
Akcija „Mūzeju nakts” 2013
18. maijā jau devīto reizi visā 

Latvijā ar daudzveidīgām aktī  -
vi tātēm notika akcija „Mūzeju 
nakts”, kuŗas devīze ir: „Zaļā krā-
sa – mežs”. Šogad akcijas tema-
tika bija īpaši saistīta ar zaļo 
krāsu, kas simbolizē mežu, atjau-

notni un harmoniju. „Mūzeju 
nakts” dalībniekiem bija iespēja 
iepazīt vēstures liecības un dau-
dzo Latvijas mūzeju glabātos 
mākslas darbus par dabu un ap -
kārtējo vidi. Akcijas laikā bija 
atvērti arī teātŗi, koncertzāles, 

bibliotēkas, augstskolas un kul-
tūrvēsturiskās ēkas, kas sniedza 
savas sarīkojumu programmas.

Mūzeju nakts šogad bija ļoti 
labi apmeklēta, pieejamības ziņā 
tā interesentiem bija draudzī-
gāka, sacīja Kultūras ministrijas 
Mūzeju nodaļas vadītājs Jānis 
Gar  jāns. Šogad interesentiem 
bija  plašākas izvēles iespējas ne -
kā citus gadus.

“Mūzeju nakts” ir starptautisks 
Eiropas mēroga notikums, kas  
tajā pašā laikā notiek gandrīz 
visu Eiropas valstu mūzejos. 
“Mūzeju nakts” iniciātore ir 
Francijas Kultūras un komū-
nikāciju ministrija. 

***
Latvija “velk gaŗumā” 

būvprojektus 
Latvijā bija ieradies pasaul -     

sla venais  architekts Gunārs Bir-
kerts, lai tiktos ar Okupācijas mū    - 
zeja rekonstrukcijas technis kā 
projekta izstrādātāja “Būv pro-
jektu vadība” un “Valsts ne  kus-
tamo īpašumu” pārstāvjiem.

„Latvijā ir īpašība, kas archi-

tektūrā un celtniecībā nav pie-
redzēta citās valstīs, – mācēt visu 
ievilkt gaŗumā, sacīja Gunārs 
Birkerts. Gan ar Gaismas pili, 
gan Nākotnes namu  laiks tiek 
stiepts gaŗumā daudz vairāk, ne -
kā nepieciešams, un tas savu - 
kārt rada lielus zaudējumus. 
Oku pācijas mūzeja skiču pro-
jekts tika izstrādāts jau 2008. ga -
dā un atkārtoti saskaņots 2011. 
gadā, bet techniskā projekta iz -
strāde apstrīdētu iepirkumu dēļ 
sākusies tikai tagad.

Birkerts pastāstīja, ka Nākot -
nes namu iecerēts veidot no Lat-
vijā ražotiem materiāliem. Jau-
nās ēkas fasādi architekts vēlas 
izveidot no līdzīgām dolomīta 
vai šūnakmens plātnēm kā Brī-
vības piemineklim. Neviens gan 
no materiāliem Latvijā nav pie -
ejams pietiekami lielā daudzu  -
mā vai piemērotās dimensijās, 
atzina architekts. Pagaidām vēl 
tiek spriests, kur šīs plātnes iegūt, 
ja tās nav pieejamas Latvijā. Ja 
techniskā projekta izstrāde ne -
aiz kavēsies, rekonstruēto Oku-
pācijas mūzeju un jauno ēku plā-
nots atklāt apmeklētājiem 2015. 
gadā.

***
Skan latviešu tenora Rinalda 

Kandalinceva balss
Ar Latvijas vēstniecības atbal-

s tu Kultūras biedrība „Norvēģija – 
Latvija” organizēja Norvēģijā dzī  - 
vojošā latviešu tenora Rinalda 
Kandalinceva koncertu. Koncer-
tu apmeklēja Latvijas vēstnieks 
Norvēģijā Indulis Ābelis, Kultū-
ras biedrības „Norvēģija – Lat-
vija” vadītāja Grēte Skjelbreda, 
kā arī latviešu kopienas un Nor-
vēģijas sabiedrības pārstāvji.

Rinalda Kandalinceva koncerts 
Latvijas vēstniecībā Norvēģijā

Akustisko pavadījumu kon-
certā nodrošināja Kultūras bied-
rības pārstāve, pianiste Ieva Bēr- 
 z - iņa. Koncertā tika atskaņoti             
E. Dārziņa, E. Grīga, kā arī         
Dž. Verdi, P. Čaikovska un citu 
komponistu darbi.

***
Gvatemaliešu dziedātājas 
Gabijas Morīno koncerti

Latvijā pirmo reizi ar trīs kon-
certiem uzstājās dziedātāja Ga -
bija Morīno,  ieskandinot šīs va  -
saras festivālu Live Fest 2013 un 
iezīmējot vienu no festivāla nā -
kotnes filozofiskajām līnijām – 
jauno talantu atklāšanu. 

Gabija Morīno ir pasaulē atzīta 
dziesmu autore un dziedātāja, 
kuŗas mūzikai raksturīgs džeza, 
blūza un bosanovas skanējums 
un viegls akustisks pavadījums. 
Latvijā Gabija Morīno sniedza 
koncertus Kultūras centrā „Ber-
ģi”, Preiļu Kultūras centrā, Kaln-
ciema kvartālā Rīgā.

***
Froont atvieglo

 tīmekļa lapu izstrādi
Latvijā radītais tīmekļa rīks 

Froont krietni vien atvieglos jau-
nu tīmekļa mājaslapu izstrādi,       
jo to dizaineri savas radošās ide-
jas varēs īstenot patstāvīgi, ne  at-
karīgi no programmētājiem. 
Froont ir web dizaina rīks, kas 
darbojas tīmekļa pārlūkpro- 
g rammā. Froont izveidojuši trīs 
līdzdibinātāji: dizainers Sandijs 
Ruļuks, pats arī uzņēmuma va -
dītājs, programmētājs Andris Sī -
lis un mārketinga speciāliste An -
na Andersone.

***
Grūtības valsts valodas 

pārbaudē 
Latvijas pilsonības pretenden-

tiem valsts valodas prasmes pār-
baudījumā vislielākās problē -
mas parasti sagādā rakstīšanas 
daļa,  sacīja Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes (PMLP) 
Natūrālizācijas pārvaldes (NP) 
vadītājs Igors Gorbunovs.

Vislielākās raizes sagādā tieši 
rakstīšana latviešu valodā

“Ar klausīšanos un lasīšanu viss 
jau ir kārtībā, bet visgrūtāk iet ar 
rakstīšanu, jo daudzi to neno-
kārto. Rakstīšanas pārbaudi vis-
grūtāk ir nokārtot pilsonības 
pre tendentiem vecumā virs 61 
gada, bet, jo cilvēks jaunāks, jo 
vieglāk,” stāsta Gorbunovs, pie-
bilstot, ka viņam tas šķiet diez-
gan loģiski.

Jautāts, kāpēc ir tik slikti re -
zultāti, NP vadītājs skaidro, ka 
daudzi pilsonības pretendenti 
labi apzinās, ka reālajā dzīvē viņi 
var pilnīgi iztikt bez latviešu va -
lodas. “Piemēram, Daugavpilī 
cil vēkam ir darbs krievu valo - 
dā, krieviski ar viņu runā pašval-
dībā, plašsaziņas līdzekļi arī raks-
ta krieviski.”

*
Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde (PMLP) atteikusi natu-
rālizāciju partijas “Par dzimto 
valodu!” vadītāja Vladimira Lin -
der mana cīņu biedram Jevge ņi-
jam Osipovam, jo viņš nebija ie -
sniedzis izziņu no Valsts ieņē-
mumu dienesta par nodokļu 
mak sāšanu. Osipovs apņēmies 
pēc kāda laika PMLP atkārtoti 
vērsties ar iesniegumu par natu-
rālizāciju. Viņam ir svarīgi iegūt 
pilsonību līdz 2014. gada Saei-
mas vēlēšanām, kuŗās viņš vēlas 
startēt.

***
Ķīlis: „No kalna ceļš uz leju...”

Bijušais izglītības un zinātnes 
ministrs Roberts Ķīlis, kas rosi-
nāja vērienīgas reformas, bet de -
misionēja veselības problēmu 
dēļ, norāda, ka pēc viņa domām 
viņu izvirzījušajai Reformu par-
tijai būtu jāsadalās “kristiešos” 
un “liberāļos”. Savukārt valdoša-
jai partijai Vienotība viņš paredz 
sabrukumu. 

Ķīlis  intervijā paudis, ka Re  -

formu partijai, “paliekot tādā 
pa šā “mākonī””, nebūs izredžu uz 
vēlētāju lielu atbalstu. Reformu 
partijas problēma esot neno teik-
tība – partija nav izšķīrusies, vai 
tā ir liberālā vai kristīgā. Tieši 
tāpēc Ķīlis arī nav iestājies par-
tijā, lai gan ir to atbalstījis, pie-
dalījies programmas tapšanā un 
bijis partijas virzītais izglītības 
ministrs. Ķīļa ieskatā RP būtu 
populārāka, ka tā kļūtu patiesi 
reformistu partija, liberālā parti-
ja. Arī kļūstot par īstu kristīgo 
partiju, tā iegūtu vairāk atbal- 
s tītāju.

Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska pārstāvētā partija 
Vienotība, kas apvienojusi Jauno 
laiku, Pilsonisko savienību un Sa -
biedrību citai polītikai, nākotnē 
izirs. “Viņi pašlaik ir varas ze -
nītā, un no kalna ceļš ir tikai uz 
leju,” sacījis Ķīlis.

***
Ciematus grib nosaukt Putina 

un Medvedeva vārdā
Bijušais Saeimas deputāts Alek-

s ejs Holostovs (Saskaņas centrs) 
un viņa sieva savus jaun būvējamos 
ekociematus netālu no Jūrmalas 
nosaukuši Krievijas prezidenta 
Putina un premjēra Medvedeva 
vārdā. Viņiem par to draud sods, 
bet ciematus nāksies pārdēvēt.

Valdības pieņemtie Vietvārdu 
informācijas noteikumi paredz, 
ka jauno apdzīvoto vietu no  sau-
kumi jāapstiprina vietējai paš val-
dībai. Šajā gadījumā tas nav 
izdarīts. Tomēr tas nenozī mē, ka 
apdzīvotajām vietām var piešķirt 
nosaukumu, kādu vien vēlas. 
Noteikumi paredz, ka jaunajam 
vārdam ir jāatbilst vietē jai ģeo-
grafiskai vietai. Turklāt „priekš-
roka tiek dota latviskas vai lī -
biskas cilmes vietvārdam”.

***
Latviju apdraudētāja rosība 

Pleskavas apgabalā
TV raidījums de facto ziņoja 

par Krievijas kaŗa bazi Pleskavas 
apgabalā, uz kuŗu aicināti arī 
skolēni no Rīgas. Nometnē pie-
dalījušies 13-16 gadus veci jau-
nieši no Krievijas un bijušajām 
Pa  domju Savienības republi -
kām. No Latvijas tur piedalījušies  
vairāk nekā 10 skolēni Afgā-
nistānas kaŗa veterāna Sergeja 
Īvāna vadībā. Viņa dēls un vairāki 
citi nometnē bijušie mācās Rīgas 
34. vidusskolā, kas starp kriev-
valodīgajām tiek uzskatīta par 
visai prominentu. 

Par  Latvijas skolēnu piedalī-
šanos šajā nometnē ziņots Dro-
šības policijas  ikgadējā pārskatā. 
Jauniešu iesaistīšana  militāri zē-
tās nometnes aktīvitātēs raks-
turots kā valsti apdraudētājs 
fakts. Rīgas skolēnu dalību mili-
tāri ideoloģiskajā nometnē So -
juz 2012 Krievijā atbalstījis  Rī -
gas pašvaldības nodibinājums 
“Rīgas Tūrisma attīstības birojs”.  
Live Rīga jauniešu grupu no 
Latvijas atbalstījis ar informā tī-
viem materiāliem par Rīgu un 
suvenīriem ar Rīgas simboliku. 
“Austrumeiropas polītikas pē  tī-
jumu centra” pētnieks Rinalds 
Gulbis raidījumam stāsta, ka jau-
nieši ir kā tādi ziņneši, kuŗi šīs 
idejas  nes tālāk savās ģimenēs 
un draugiem, skolasbiedriem.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Kārlim Marksam 

bija taisnība tai ziņā, 
ka brīvā tirgus ap -
stākļos (t.i., “kapi tā-
lis mā”) saimnieciskās 
krizes ir cikliskas - te 
uzliesmo, te izplēn. 
Bet citādi šis bārdai-

nis, kuŗš augām dienām dēdēja 
British Library lasītavā, nekāds liels 
pareģis nebija. Attīstītajās valstīs 
sa  biedrības struktūra mainījusies, 
proletāriāts un buržuazija kā jē -
dzie ni zaudējuši jēgu, smagās rūp-
niecības vietā arvien plašākas ļau -
žu masas nodarbina pakalpojumu 
sektors un IT sfaira.

Transnacionālās korporācijas  
sen vairs nepazīst nacionālu ro  -
be žu, bet sociālajā plaisā starp su  -
per bagātnie kiem un trūkum cie-
tējiem attīstīta jās valstīs “iekārto-
jies” plašs vidus šķiras slānis - eko-
nomikas gal  venais balsts.

Brīvajam tirgum, jāatzīst, piemīt 

Sociālais taisnīgums, sakoptība un tās 
trūkums brīvā tirgus apstākļos

cinisma un netaisnības vaibsti. Di -
vi traģiski nelaimes gadījumi Bang-
ladešā, kur gāja bojā daudzi simti 
tekstilnozarē nodarbināto, tostarp 
sievietes un gandrīz vēl bērni, jo 
vietējie darba devēji uzspļāva dro-
šības technikai un būvju notu -          
rī bai, - “brēc uz debesīm”. Rietum-
vals  tu lielās apģērbu firmas, kam 
outsourcing ietvaros preci ražo 
“trešās pasaules” lētais darbaspēks,  
gūst kolosālu peļņu un piedāvā šo 
preci - iecienītos “brendus” - patērē-
tājiem Ziemeļamerikā un Eiropā.

Iesūbējuši antiglobālisti un ņir-
dzīgi neomarksisti vēršas pret sīvo 
konkurenci brīvajā tirgū, pret uz -
bāzīgo reklāmu, kas plijas virsū 
cil vēkam uz katra soļa. Bet šai kār-
tībai, šai parādībai ir savs neat sve-
ŗams labums: dzinulis, kas liek 
konkurentiem izgudrot un ieviest 
arvien jaunas “lietas” un “daiktus”, 
ir priekšnoteikums nemitīgam 
tech nikas progresam, kas cilvēcei, 

civīlizācijai nāk par labu. Var jau 
zūdīties par snobisko tieksmi pirkt 
tikai visjaunāko modeli, kaut gan 
vecais ir vēl tīri labs (tiek radīts 
māks līgs pieprasījums), bet, kā jau 
teikts, tas neļauj technikai un arī 
zinātnei sastingt.

Padomju Savienībā pulgotās kon-
  kurences vietā stājās t.s. sociā lis-
tiskā sacensība. Bet ko līdz “Sociā_
lis tiskā darba varoņa” titula pie šķir-
šana, teiksim, kādai izcilai govju 
slaucējai (znatnaja dojarka), ko līdz 
“ceļojošais sarkanais vimpelis” (ka -
rodziņš), ko piestiprina pie darb-
galda, ja katrā nozarē (izņemot 
bruņošanās nozari) tiek ražots brā-
ķis un mūžīgais patēriņa preču de  -
ficits iemūžina rindās stāvē šanu?

Man neviļus nākas paprātot par 
vainām, kas tīri ekonomiskā plāks-
nē nav izskaidrojamas. Izraēlā iz  -
platīts ir apzīmējums „medina 
metukenet” - „sakārtota” valsts. Šī 
tik ļoti vēlamā sakārtotība jeb sa -

koptība ir tas, kā daudzām valstīm 
trūkst. Vai te vainojama mentāli-
tāte, darba tikuma trūkums ? Ņem-
sim Rio Grande - upi, kas atdala 
ASV no Meksikas, El Paso no Ciu d - 
ad Juarez: viens krasts atšķiŗas no 
otra kā diena no nakts. Un tāda 
nesakoptība vērojama visā plašajā 
Latīņamerikā, un varbūt tikai Čīle 
pašos kontinenta dienvidos šķiet 
kaut cik sakopta.

Ziemeļamerikā savukārt Kana -
da sociālās aprūpes ziņā šķiet tīka-
māka par ASV, kur individulālisms 
reizēm nomāc solidāritāti (labda rī-
ba ir īpašs stāsts). Kanada savukārt 
ir salīdzināma ar Eiropas Ziemeļ-
valstīm, kas jebkuŗos „reitingos” 
gadu no gada ieņem goda vietas 
pir majā desmitā: dzīves kvalitāte, 
izglītība, veselības aizsardzība, vi -
dē jais mūža ilgums u.tml. Un vai 
nav dīvaini, ka pašreizējā banku 
kri ze vissmagāk skārusi Eiropas 
dienvidus - Spāniju, Italiju, Kipru 
un nabaga Grieķiju – demokratijas 
šūpuli... Īrija gan arī ir stipri cie - 
tusi, un te nu mans vispārinājums 
šķiet nevietā.

Ņemsim Eiropas Savienības jau-
nās dalībvalstis: kāpēc Slovēnijai   

un Slovakijai veicas labāk nekā Ru -
 mānijai un Bulgārijai? Balkānu 
mentālitāte?

Un man - Latvijā dzimušam un 
uzaugušam cilvēkam - kremt, ka 
ziemeļu kaimiņš - Igaunija visās 
jo  mās ir priekšā. Kāpēc ielas igauņu 
Valgā izskatās labāk nekā latvju 
Valkā? Viens piemērs no bezgala 
daudziem.

Tīmeklī uzdūros vairākiem gud-
riem rakstiem par sāpīgajām te  -
mām, kas vedina uz skumjām pār-
domām: Jānis Ezītis – „Starp var tu-
ŗu “bada maizi” un sociķu “ķiļķe-
niem ar klimpām”” (apollo.lv, 13.5. 13), 
Otto Ozols – „Seklo prātu trulas 
pie zīmes par Re:Baltica pētījumiem 
(TVnet, 1.5. 13), Anda Līce – „Kur 
Latvija beidzas jums” (LA, 16.5. 
13). Anda Līce raksta: “Kopš ir at  -
celta vilcienu satiksme ar Gulbeni, 
lai varētu aizbraukt uz galvaspil-
sētu, man ceļā ir jāpavada vismaz 
piecas stundas (..). Ciniķi, protams, 
tūlīt teiks:  „Pērc automašīnu un 
brauc.””

Un ko 1789. gadā teica Marija 
Antuanete: “Jums trūkst maizes? 
Ēdiet kūkas”! Tas pats vien iznāk.

Franks Gordons

Kārtējā Eirovī zi -
jas dziesmu kon-
kur sā Latviju šogad 
pārstāvēja tā dē vē-
tā bītboksa stila 
gru pa PeR, un at  -
bils toši pēdējo ga   -
du „tradicijai,” pui-
 ši izgāzās visnotaļ 

smagi. Savā pusfinālā viņi palika 
paši pēdējie, otrā pusfinālā tikai 
divu valstu pārstāvji guva mazāk 
punktu, tātad var teikt, ka mūsu 
mūziķi bija trešie no pēdējās vietas.

Grūti spriest, kas šoreiz sagāja 
dēlī. Dziesma „Here We Go” bija 
gana popsīga un atraktīva, taču 
skatītāji lēma citādi, un nekas 
nesanāca. Tas pats noticis arī ie -
priekšējos gados. Pērn meitene ar 
skatuves vārdu Annmary savā pus-
 finālā bija trešā no pēdējās vietas, 
aizpērn grupa Musiqq bija ceturtā 
no pēdējās vietas, pirms tam Aija 
Andrejeva (ar skatuves vārdu Aiša) - 
pēdējā, un vēl pirms tam Intars 
Bu    sulis – arī pēdējā vietā. Beidza-
mā reize, kad Latvijas pārstāvji ie -
kļuva Eirovīzijas finālā, bija 2008. 
gadā, kad tas izdevās grupai Pira -
tes of the Sea. Lasītāji, kuŗi vēro 
Ei   rovīzijas notikumus, zina, ka 
vien reiz mūsu valsts Marijas Nau -
movas personā ir uzvarējusi, vien-
reiz ar grupas Prāta vētra pūlēm 
ieguvusi trešo vietu, un vienreiz 
dueta Valters un Kaža atskaņoju-
mā ieņēmusi piekto vietu. Citādi 
nekas īpašs nav spīdējis.

Ar Musiqq un Aišu problēma 
bija tāda, ka abos gadījumos dzies-
ma bija angļu valodā un abos ga -
dījumos tekstā bija valodas un 
gra matikas kļūdas. Grūti spriest, 
vai skatītāji to uztvēra, bet tā nu tas 
bija. Piedevām Musiqq puiši pra -
sīja, lai priekšnesums uz Eirovī zi-
jas skatuves būtu precīzi tāds pats 
kā Latvijas finālā Ventspilī, acīm-
re dzot aizmirstot, ka Ventspils ska-
tuve ir apmēram simt reižu ma -
zāka un tāpēc, lieki teikt, zēni uz 
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lielās skatuves zustin pazuda. Aišai 
problēma bija ne vien ar dziesmu, 
gaužām nepārdomāts bija viņas 
skatuves tērps. Diemžēl viņa iz  ska-
tījās pēc būtnes, kuŗai uzmaukts 
galdauts ar caurumu galvai. Intars 
Busulis, lielisks dziedātājs, pie da-
lījās konkursā togad, kad tas no -
tika Maskavā, un savās mājās lat-
viešu valodā dziedāto dziesmu 
„Sa  strēgums” viņš nolēma dziedāt 
krieviski. Krievu valodu saprot 
ska tītāji vienīgi bijušās PSRS teri-
torijā, bet rietumeiropieši – ne cik. 
Tikai vienreiz kāds uz Eirovīziju     
ir devies ar dziesmu latviešu va -
lodā, un tas bija duets Fomins un 
Kleins, taču arī toreiz nekas neiz-
devās, droši vien daļēji tāpēc, ka 
puiši uz skatuves parādījās sad ris-
kātās džīnās un skrandainos kre k-
los, un spožajā Eirovīzijā tas nu 
ne  pavisam neiederas.

Marija Naumova Eirovīzijā tri um  - 
fēja 2003. gadā, kad konkurss      
no  tika Tallinā. Viņas dziesma „I 
Wan na” bija visai popsīga (lai gan 
pēc koncerta tika apgalvots, ka     
tās esot plaģiāts, kuŗā par pamatu 
ņemta kāda Rikija Mārtina dzies-
ma), uz skatuves Marijai mugurā 
bija tērps, no kuŗa gabals pēc ga -
bala  tika nolobīts, un trīs minūšu 
beigās viņa izskatījās pavisam ci  -
tādi, nekā bija parādījusies. Prāta 
vētra dziedāja dziesmu „My Star” 
un droši vien publiku „paņēma”     
ar to, ka Latvija konkursā piedalī-
jās pirmo reizi, kā arī tāpēc, ka 
gru pas solists Renārs Kaupers ir 
ļoti atraktīvs šovmenis. Valters un 
Ka  ža ģitaru pavadībā dziedāja sa  -
mē rā vienkāršo balādi „The War      
is Not Over”, kuŗas vienu daļu pui-
ši atveidoja nedzirdīgo cilvēku     
zīm ju valodā. Atkal – kaut kas in -
te re sants. Pirates of the Sea, kuŗā      
ne  viens no trim dalībniekiem ne  - 
   bija profesionāls dziedātājs, dzie  -
dāja dziesmu „Wolves of the Sea”, 
un šovs bija visnotaļ iespai dīgs. 
Fai nomenālā a cappella gru pa 

Cosmos piedalījās ar dziesmu „I 
Hear Your Heart,” bet milzīgajā ba -
lāžu un roķīgu dziesmu jūklī tā  
itin vienkārši pazuda. Vēl bija gru-
pa Bonaparti.lv, kuŗā piedalījās 
pa tiešām nozīmīgi dziedātāji, to -
starp brīnišķīgais Zigfrīds Muk tu-
pāvels, bet man līdz šai dienai ne -
zināmu iemeslu pēc viņi dziedā -      
ja... italiešu valodā. Ja atmiņa mani 
neviļ, visos trīs gadījumos priekš-
nesums ieņēma 16. vietu.

Daudz ir spriests par to, kas ir 
„tipiskā” Eirovīzijas dziesma un 
kā   dai vajadzētu būt Latviju pār-
stāvētājai dziesmai, lai varētu cerēt 
uz izkļūšanu no pusfināla. Ja pa  -
lūkojamies uz tiem, kuŗi Eirovī -
zijā kādreiz ir plūkuši laurus, tad 
jāatzīst, ka nekā īpaši vienveidīga 
attiecīgajās dziesmās nav, ja nu 
vienīgi tās pietiekami bieži ir dār-
dīgas un ļoti aktīvas (piemēram, 
ukraiņu dziedātājas Ruslanas tra-
kulīgā dziesma „Wild Dances”). 
Vie nugad uzvarēja somu smagā 
roka grupa Lordi, kuŗi nekad pub-
likā neparādās bez groteskām 
ma s kām. Serbu dziedātāja Marija 
Maksimoviča uzvarēja ar dziesmu 
„Moļitva” jeb „Lūgšana” un priekš-
nesumu, kas bija visnotaļ lesbisks. 
Taču ir bijušas arī tādas reizes,     
kad par labāko atzīta pavisam   
mie rīga dziesma, kāda bija dāņu 
brā ļu Olsenu „Fly on the Wings of 
Love,” kā arī pirms pāris gadiem 
uzvarētājas vācietes Lenas dzies ma 
„Satellite.” Ir  bijušas arī pagalam 
dī  vainas dziesmas, kas tomēr ie  gu-
vušas kaut cik augstu vietu, – uk -
rainietes Verkas Serdjučkas „Dan-
cing Lasha Tumbai” (3. vieta un ar 
visai polītizēto tekstu Putin Good-
bye), moldoviešu grupa Zdob si 
Zdub ar dziesmu „Bunica bate 
doba” jeb „Vecmāmiņa dauza bun-
gas” (6. vieta, un uz skatuves nu -
dien bija vecmāmiņa, kas dauzīja 
bungas), kā arī brāļu lietuviešu 
grupa LT United ar dziesmu „We 
Are the Winners of Eurovision” (par 

spīti dziesmas nosaukumam 7. 
vieta). Citiem vārdiem sakot, ar 
Eirovīziju nekad neko nevar zināt. 

Pēc PeR izgāšanās Latvijā kār -
tējo reizi ir izskanējusi doma, ka 
mūsu valstij, iespējams, derētu no 
Eirovīzijas kādu laiku atturēties 
pavisam. Precedenti ir bijuši. Ita - 
lija pirms pāris gadiem atgriezās 
konkursā, kuŗā tā labu laiku ne -
bija piedalījusies, šogad nepieda-
lījās Polija, Čechu Republika u.c. 
valstis. Kādreiz izvēle nebija valstu 
pašu rokās, ceļazīmi uz nākamā 
gada Eirovīziju automatiski iegu -
va tās valstis, kuŗu pārstāvjiem ie -
priekšējā gadā bija veicies visla -
bāk. Starp citu, tajā gadā, kad Ma -
rija Naumova guva uzvaru, viņa 
Eirovīzijā piedalījās tikai tāpēc, ka 
gandrīz pēdējā brīdī no dalības 
bija atteikusies Portugale, - paldies 
Portugalei par to pašu! Tiesa, Ma -
rijas  uzvara nozīmēja, ka nākamā 
gada Eirovīzijas rīkošana bija jā -
uzņemas Latvijai vai, precīzāk sa -
kot, Latvijas Televīzijai. Vienai pa  -
šai tas tai nebūtu bijis pa spēkam, 
palīgā nāca kollēgas no Zviedrijas 
(visu techniku, ko zviedri atveda 
Eirovīzijas vajadzībām, viņi pēc 
tam atstāja LTV rīcībā, – atkal pal-
dies par to pašu!). Taču pirms vai-
rākiem gadiem Eirovīzijas rīkotāji 
nosprieda, ka jāļauj piedalīties vi -
sām valstīm, tāpēc papriekš jā - 
rīko pusfināli un tikai tad fināls. 
Pusfinālos mūsu ļaudis nu ir kū -
lušies, kā vien paši pratuši, un re -
zultāti pēdējo gadu laikā bijuši 
visnotaļ graujoši.

Tomēr vismaz man tāpēc negri-
bas secināt, ka turpmāk nevaja-
dzētu piedalīties vispār. Eirovīzija 
attiecīgā žanra pārstāvjiem pie -
dāvā lielāko auditoriju, kādu viņi 
jebkad ir piedzīvojuši un, ļoti ie -
spējams, arī pēc tam nekad vairs 
neredzēs. Eirovīzijas uzvarētājs 
gan nekad nav ticis pie īsti starp-
tautiskas karjēras. Neapšaubāmi 
vis  sekmīgākā grupa bija ABBA, 
ku   ŗa ilgi gozējās pasaules mūzi - 
kas virsotnē. Ļoti veiksmīga kād-

reizējā Eirovīzijas dalībniece ir arī 
Selīna Diona (lai arī kanadiete, 
viņa konkursā pārstāvēja savu 
senču zemi Šveici). Ar to apmēram 
arī viss ir pateikts.

Mūsu Prāta vētra joprojām ak -
tīvi koncertē, tostarp šovasar, pie-
mēram, tā piedalīsies pietiekami 
augsta prestiža notikumā - Glas-
tonberijas festivālā Anglijā, taču 
ne  kādas pasaules zvaigznes puiši 
tomēr nav. Marijai Naumovai ir 
izveidojusies visnotaļ veiksmīga 
karjēra tā dēvēto franču šansonu 
jomā, taču tā lielākoties saistās 
tikai ar Franciju. Mūsu valsts pār-
stāvji ārpus Latvijas diemžēl ne -
kur nav bijuši īpaši zināmi. Pro-
tams, to pašu var teikt arī par citu 
valstu pārstāvjiem. Atceros, togad, 
kad Eirovīzija norisēja Rīgā, Fran-
ciju pārstāvēja dāma, kuŗas „mai-
zes darbs” bija visu sieviešu lomu 
iedziedāšana Volta Disneja mult-
filmās, bet diez vai kāds īpaši ir 
ievērojis  viņas uzvārdu. Taču tova-
kar viņa piedalījās raidījumā, ko 
skatījās cilvēki visā Eiropā. Katrs 
Eirovīzijas dalībnieks tātad uz 
mirkli paspīd debesīs.

Un tāpēc arī turpmāk piedalī-
simies Eirovīzijā. Jā, tas ir liels ba -
lagans. Jā, pietiekami bieži skatī -
tāji balso atbilstīgi ģeografiskiem    
principiem (katras bijušās Dien-
vid slavijas valsts iedzīvotāji - par 
citām bijušās Dienvidslavijas vals-
tīm u.tml.). Pēdējos pāris gados šo 
faktoru gan ir mīkstinājusi žūrijas 
līdzdalība, kuŗā piedalās mūzikas 
profesionāļi arī no tām valstīm, 
kuŗas nepieder pie Eiropas, un no -
drošina pusi galīgā rezultāta. Jā,   
jau ļoti sen visiem ir piemirsies,      
ka Eirovīzijas konkurss sākumā 
bija domāts, lai noteiktu labāko 
dziesmu, nevis labāko priekšne su-
mu. Taču zaudējums Eirovīzijā 
nav nekāda traģēdija. PeR puišus 
pagājušajā nedēļā redzēja daudz-
kārt vairāk cilvēku nekā citureiz, 
un kas to var zināt, – varbūt no tā 
kaut kas sanāks. 

Kārlis Streips
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Laimonis Niedre

(Turpinājums sekos)

To divu nedēļu laikā manu ka -
meras biedru vairākas reizes ve - 
da uz nopratināšanu, un, atvests 
atpakaļ, viņš bija ļoti satraukts, gu -
lēja murgainu miegu. Stāstīja, ka 
pratināšanā mēģinot izzināt viņa 
dzīvi kaŗa laikā un pēc tam mežā. 
Bet tad pēkšņi vienā dienā viņam 
lika savākt mantiņas un izsauca 
ārā.

Trešais kameras biedrs, ap 28 
ga   dus vecs neliela auguma lat vie-
šu puisis, ieradās dažas nedēļas 
vē  lāk. Jauneklis bija dzimis Balvu 
apkārtnē, bet pēdējā laikā strā dā - 
jis par šoferi Alūksnē, kur vi ņam 
bija dzīvesvieta un jauna sieva, 
sko lotāja, ar mazu bērnu. Pirms 
vai rākiem gadiem viņš esot izda-
rījis kaut kādu sabotāžu uz dzelz-
ceļa un par to notiesāts uz asto-
ņiem gadiem soda nometnē.  Di  -
vus vai trīs gadus pavadījis kādā 
Jelgavas soda nometnē, kur strā-
dājis elektronisko aparātu montē-
šanas darbnīcā. Tā bijusi VEF no -
daļa. Nometnē viņi bijuši apmē-
ram 4000 ieslodzītie, un tā aptvē-
rusi dažāda veida darbnīcas. Darbs 
bijis samērā viegls, viņš metinājis 
kaut kādas sīkas detaļas, bet darba 
gaitā radušies indīgi dūmi, un tā -
pēc viņš ik dienas saņēmis pus-
litru piena. Nometnē esot bijuši 
tikai kriminālie noziedznieki – 
zagļi, laupītāji, slepkavas un valsts 
mantas izšķērdētāji. Vienā dienā 
vi  ņam pavēlēts paņemt savas 
man tiņas, un viņš tūlīt atvests uz 
Rīgu, ievietots pie manis. Uz no  -
pratināšanu viņu veda reti, un tā -
pēc man tūlīt radās aizdomas, ka 
puisis te ielikts ar nolūku kaut ko 
no manis izvilināt.

 Viņš bija ļoti runīgs, stāstīja     
par visu savu dzīvi, bērnību, sko-
las gadiem, pie kam it sevišķi sīki 
attēloja savus armijas dienesta ga  -
dus. Runāja par visādiem iero-
čiem, apmācībām, dzīvi kazar -
mās, manevros utt. Pat to, ka esot 

uzdienējis par seržantu. Pēc tam 
kādu laiku braucis par smagās au -
 tomašīnas šoferi un vedis labību 
Kazachijas stepēs. Pēdējos gados 
par autobusa šoferi Alūksnes – 
Bal vu apvidū. Viņa sieva reizi mē -
nesī atveda pārtikas groziņu – tur 
bija sviesta gabals, žāvēta gaļa, 
baltmaize, āboli. Arī mani Rīgas 
ra  di 1-2 reizes mēnesī piesūtīja 
dāvanas – vasarā dārza zemenes, 
vēlāk ābolus, kādu arbūzu, arī 
gabalu kūpinātas desas, ķiplokus, 
baltmaizi, tualetes papīru. Ar pie-
nesumiem mēs vienmēr dalījā-
mies, jo svaigo pārtiku bija jā -
steidz noēst.

Ik dienas mūs veda čekas pagal-
mā, mazā, četrstūrainā lauku mā, 
uz vienu stundu pastaigāt. Di  vas 
reizes nedēļā gājām lejā pagrabā 
dušās. Veļa tika mainīta un maz-
gāta. Uz ļoti mazu, primitīvu at -
ejas telpu veda tikai rītā un vaka -
rā, bet pārējā laikā bija jāiztiek ar 
spaini. Grūti bija uzturēt personis-
ko tīrību, jo atejas telpā un aukstā 
ūdenī, it īpaši ziemā, ne   varēja no -
mazgāties. Viss čekas nams, it īpaši 
apakšējos stāvos, bija ļoti nodilis 
un nemoderns. Pat veclaicīgais 
lifts reizēm nedarbojās. Visā ēkā 
valdīja tāda nelāga krievu ieviestā 
smaka.

Novembrī dažas dienas pēc ma -
na tiesas sprieduma nolasīšanas 
latviešu jauneklim lika savākt 
man tiņas, un pēc brīža viņu iz -
sauca ārā. Mani vēlāk izsauca uz 
pāris sarunām ar advokātu un 
kādu čekas ierēdni latvieti, kuŗi 
abi minēja iespēju, ka es samērā 
drīzā laikā tikšu mājās, jo lieta   
esot polītiska.

 Nedēļu vēlāk man sardzes tel-
pās atdeva somas ar visām man-
tiņām, iesēdināja baltajā „Volgā” 
un aizveda uz Centrālcietunu.     
Tās pašas dienas vakarā ievietoja 
speciālā cietumnieku vagona atse-
višķā kupejā aiz restēm. Un te 

sākās mans vairāk nekā divus mē -
nešus ilgais ceļojums pa dažā -
diem Krievijas cietumiem – Ma  s-
ka vā, Kaļiņinā, Gorkijā, Ruzajev-
kā, Potjmā, līdz 1979. gada jan -
vāŗa beigās nokļuvu Mordovijas 
ārzemnieku nometnē, Leplejas 
ciemā -5110/1жх.

Divus mēnešus vēlāk 1. klases 
guļamvagonā no Potjmas tiku   
aizvests uz Maskavu un pēc divu 
stundu lidojuma jau biju mājās 
Zviedrijā. Mans skolas biedrs Ža -
nis Skudra sešus gadus atrodas 
polītisko ieslodzīto nometnē pie 
Permas, Urālu kalnu tuvumā, un 
nav nekādu ziņu par viņa varbū-
tēju apžēlošanu.

Rīgas valsts drošības komitejas 
toreizējais priekšnieks Longīns 
Av  djukevičs drīz pēc tam aizgāja 
pensijā, un viņa vietā nāca Boriss 
Pugo. Majors Rubenis un pulk-
vedis Rēvalds arī droši vien jau ir 
pensionēti, bet mans pratinātājs – 
majors Leinarts, chronisks smē ķē-
tājs, jau toreiz nelikās vesels (ev. 
plaušu vēzis), laikam jau atdusas 
smilšu kalniņā.

Zviedrijā 1984. gada maijā   

Šajās dienās pirms četriem ga -
diem, 1979. gada 23. martā, no Pa  -
domju Savienības atgriezās zvied ru 
pavalstnieks Laimonis Niedre, kas 
pēc apcietināšanas Tallinā 1978. ga -
da 7. jūnijā un polītiskās tiesas prā - 
vas Rīgā tā paša gada novembrī    
bi   ja pavadījis divus mēnešus speciālā 
ārzemnieku soda nometnē Mordo-
vijā. Par saviem nometnes piedzīvo-
jumiem Niedre stāsta: 

Lepleja, Potjma, Maskava un 
Stokholma 1979.  gadā

 Pēc aukstā, sniega bagātā feb-
ruāŗa, kas mums, 115 ārzemnie-
kiem (15 rietumniekiem un 100 
ķīniešiem, irāņiem, poļiem, jugo-
s la  viem, bulgāriem), sagādāja 
diez  gan lielas grūtības Mordovijas 
spe      ciālajā soda nometnē Leplejas 
ciemā, pienāca samērā patīkams 
marts. Rītos diezgan grūti bija pie-
celties, kad pulksten sešos dežūrē-
jošie virsnieki ienāca guļamtelpās 
un ar saucieniem mūs modināja, 
jo tūlīt pēc tam bija steidzīgi jāsa -
ģērbjas melnajās vatētajās drēbēs 
un jāiet ārā pastaigāt pa attīrītiem 
celiņiem vai jāvingro, kamēr skaļ -
runis spēlēja čirkstošu mūziku. 

Dienas kārtība bija tāda, ka ap -
mē ram pēc 10 minūšu pastaigas 
varējām doties atpakaļ barakās, 
apklāt gultas pēc viena veida, un 
ap 6.30 atkal vajadzēja sapulcēties 
baraku ārpusē, lai tad kopējā gā -
jienā ietu uz virtuvi. Katras bara-
kas iemītnieki gāja kopējā grupā, 
reizēm dežūrējošo virsnieku pa -
va dībā, tos 200 metrus līdz vir-
tuves ēkai. Nometnes izmēri bija 
apmēram 250x400 metri, un tās 
īsākā mala robežojās pie Potjmas-
Baraševo dzelzceļa līnijas, gar 
kuŗu visā tās apmēram 80 km ga  -
ŗumā ap 20-22 soda nometnes ir 
iekārtotas otrpus dzelzceļa, pa ku -
 ŗu katru dienu gāja neliels vil -
ciens, kas  sastāvēja no dīzeļa loko-
 motīves un pāris pasažieŗu un ie -
slodzīto transporta vagoniem, un 
tur atradās liela padomju pilsoņu 
soda nometne ar darbnīcām un 
mēbeļu fabriku. Tā kā mūsu no -
metne atradās lēzena pakalna no -
gāzē, tad no augšgala varēja itin 
labi pārredzēt tuvāko apkārtni. 
Pret rietumiem bija atklātāks un 
pļavām bagāts apvidus, bet uz zie-
meļiem un rītu pusi vairāk bēr - 
zu, priežu meži. Tagad, saulainajās 
mar ta dienās, varēja redzēt bērzu 
birzis, kuŗām jau metās violetas 
galotnes, – kā tas parasti ir  pava-
sarī.  

Nometnes virtuves ēkā bija diez-
gan liela ēdamzāle ar galdiņiem 
četrām personām un vietējā darb-
nīcā gatavotiem ķeblīšiem. Te     
mēs stājāmies pie virtuves lūkas 
jeb letes, kur pavārs mums katram 
pa  sniedza nelielu maizes gabalu, 
apmēram 250 g, ar mazu sviesta 
pi   ciņu (dienas deva bija 15 – 30 g 
atkarībā no diētas vai soda režī-
ma) un aluminija bļodiņā auzu 
vai prosas biezputru, karstu tēju 
krūzītē. Mēs, ieslodzītie, bijām ie -
dalīti dažādās diētas grupās, tā  pēc 
arī porciju lielums bija dažāds. 

Šis grāmatu apskatnieks cer, ka 
mūsu laikraksta allaž laipnā kor-
rektrise viņa izvēlēto recenzijas 
virsrakstu nepārveidos uz rātnā -
ko Rokenrola mūzikas cienītāju 
pārmērības. Huliganiska satura 
grāmatas apcerei dulnākais no 
abiem virsrakstiem liekas trāpī-
gāks.

1980. gadā dzimušais „Jelgavas 
Jānis”, uzvārdā Joņevs, stāsta par 
savām gaitām un gūto dzīves pie -
redzi dzimtajā pilsētā pagājušā 

Roka fanu ekscesi
Jānis Joņevs, Jelgava 94, apgāds „Mansards”, 2013. g., 312 lpp.

gadsimta 90. gadu vidū, turklāt 
ap  galvodams, ka „viss vēstītais 
balstās uz patiesiem notikumiem”.  
Jelgava 94 iezīmē puikas izjūtu 
par atsvešinātību no viņa patiesās 
apkārtnes: 

Paskatījos lejā uz Jelgavu. Pelēka, 
skumja ainava. Pirms piecdesmit 
gadiem pilsētu pārvērta drupās. 
Viss sabruka un sadega. Jelgavu 
uzbūvēja no jauna – piecstāvu 
mā jas, cietumi, noliktavas. ... Šādās 
mā   jās nekas nevar notikt. Nekas te 
nevar ienākt prātā. (56.-57. lpp.)

Ceļš no Jelgavas uz Rīgu nav diez 
ko interesants. Ne kalnu, ne leju. 
Atliek tikai iztēloties. (79.)

Lūk, Zemgales līdzenums, pla-
kans, briesmīgs. (Turpat.)

Skola, kur skolotāja Raudupīte 
puikam liek runāt par Ruģēnu, 
viņam liekas archaiska, aktuālajai 
dzīvei galīgi neatbilstīga. Viņš sa  -
pinas ar draugiem, kas valkā gaŗus 
matus un šauras džinsu bikses, 
pie dzeŗas, eksperimentē ar nar -
ko tiskām vielām, kaujas... Viņus 
visus vada „dumpiniecisks nihi-
lisms” (81.), viņi devušies „dus  mī-
gā iekšējā trimdā” (108.), viņi alkst 
pēc „alternātīvas esamības”. (122.) 

Palīgs krāšņākas eksistences mek-
lē jumos viņiem ir populārā mū   zi-
ka: jaunā rakstnieka orientēšanās 
dažādu individuālu izklaidētāju 
un ansambļu sniegumos un to ie -
skaņojumos ir patiesas apbrīnas 
vērta.

Jāņa kompanjoniem mataino 
komandā ir iesaukas: Edgars ir 
Zom bis, Gatis ir Nāve. Tikšana ga - 
   lā ar dialogiem pilsoniskiem un 
īpaši gados vecākiem lasītājiem 
prasīs mērenu piepūli. Šeit Nāves 
sacītā paraugs:

Tu debils esi? Kāpēc tu tā darīji? 
Stulbs pavisam? Būtu mierīgi gai -
dījis, paskatījies kādu šausmeni vai 
porņuku, aizgājis vēl uz virtuvi     
no  rīties, ideāla diena. Kāpēc tu leci? 
Jumts aizbrauca? Idiots. Lochs. (129.) 

Dažu nodaļu sākumā, laikam 
jau kontrasta labad, īsi iezīmēta 
Jelgavas krāšņā senatne un laiks 
pirms Otrā pasaules kaŗa atnestā 
posta (93.-95.; 126.-127.; 201.-
202.). Tā kā šīs vietas nav plašāk 
izvērstas, tās nespēj atsvērt grā ma-
tas raupjo, robusto pamata noska-
ņu. No Jelgavas 94 jāiesaka turē-
ties tālu tādiem šīs pilsētas mī  ļo-
tājiem kā Viktoram Hausmanim 

Rīgā un Indrai Gubiņai Kanadā, 
bet varbūt brīdinājums jāizpleš  
un jāattiecina uz visiem, kas vecā-
ki par trīsdesmit mūža gadiem?

Ja noticam paskaidrojumam, ka 
vēstītais balstās uz patiesiem no -
tikumiem, par grūti atbildamu 
kļūst jautājums, kā Jelgavas Jānis, 
kas tīņa gados šķita tik neglābja -
mi nogājis no ceļa, varēja pietieka-
mi labi atkopties un savākt kopā 
nepieciešamos intelektuālos re -
sursus, lai divdesmit gadus vēlāk 
par pieredzēto uzrakstītu grāma-
tu? Tie sa: buntavnieku pārtapšana 
par solidiem pilsoņiem nav bijusi 
sveša Rietumeiropā. Sešdesmito 
ga   du radikālas studentu kustības 
vadonis Kons – Bendits kļuva par 
Eiropas parlamentārieti un zaļais 
Joška Fišers pat par Vācijas ārlietu 
ministru. Taču viņiem jau viņu 
buntošanās laikā bija kaut kas 
galviņā, viņiem bija konkrētas po -
 lītiskas programmas un prasības. 
Turpretim mūsu Jelgavas „meta  l-
listi” bija garīgi tukšinieki: „Mēs 
apzināti un atklāti gājām tur, kur 
bija nepareizi.” (90.)

Lai kā arī gados vecāki un kon-
servātīvāki cilvēki pukotos par 

grā matas saturu ētisku, morālu 
ap  svērumu dēļ, Jānim Joņevam 
nav noliedzamas rakstnieka dotī-
bas. Viņš spēj lasītājā radīt pār lie-
cību, ka viņš savu personāžu un   
tā darbības vidi labi pazīst. Lasītāja 
iztēli viņš spēj rosināt ar lakonis-
kiem ieskicējumiem, vairoties no 
liekvārdības. Kaut uz beigām stās-
tījums it kā nedaudz pagurst, jo 
galvenais jau bijis pavēstīts ie  -
priekš, jaunā rakstnieka debija uz -
skatāma par izdevušos. Mēdz gan 
sacīt, ka ikviena rakstnieka pir-
mais romāns, kas balstīts viņa 
dzīves pieredzē, esot sekmīgs, tā -
pēc tagad jāgaida, vai Jānis Joņevs 
tikpat labu spēs dabūt gatavu savu 
otru, izdomā radušos grāmatu.

Interesanti, vai Latviešu valodas 
likums, kas ierunājumiem sveš va-
lodās radio un televīzijā pieprasa 
latvisko tulkojumu, uz grāmatām 
neattiecas? Jelgavā 94 netulkotā 
angļu un krievu valodā sastopami 
ne vien atsevišķi teicieni, bet pat 
veseli dzejas panti (124., 132.). Vai 
domāts, lai lasītāji jūtas laimīgi,      
ka autors viņus visus uzskata par 
poliglotiem? 

Eduards Silkalns

Nometnes plāns
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19. maijā apritēja 110 gadu, 
kopš Latvijā, Lejasciemā, dzimis 
komponists, diriģents, vijolnieks, 
ērģelnieks, paidagogs un publi-
cists Helmers Pavasars. 12. jūnijā 
pirms piecpadsmit gadiem viņš 
Londonā aizgāja mūžībā.

Helmers Pavasars savā kaut rī - 
bā laiku pa laikam mēdza sacīt: - 
Es jau tāds nieks vien esmu... Lai 
nu paliek mums nezināmie ar -
gumenti, kāpēc mūsu vecmeis-
tars tā mēdza teikt, taču viņa 
mūžā paveiktais gan liecina pa -
visam kaut ko citu. Ikvienā no 
iepriekš minētajām jomām ievē-
rojamais latviešu mūziķis ir at -
stā jis paliekamas vērtības. 

Ko esam darījuši Helmera Pa -
vasara piemiņas saglabāšanā? 
Vis ciešākā sadarbībā ar kompo-
nista meitu Daci Pavasars kun -
dzi un Helmera Pavasara piemi-
ņas fondu, izpildot Meistara pē -
dējo vēlēšanos atgriezties dzim-
tenē, Valmieras Centra kapos 
blakus tēvam – Valmieras Sv. Sī -
maņa draudzes mācītājam un 
prā vestam - esam pārbedījuši 
kom ponistu un viņa brāli Ro  de-
riku, esam labiekārtojuši atdu -
sas vietu un uzlikuši pieminek-
ļus. Meža kapos Rīgā kopā ar sa -
viem vecākiem nu atdusas kom-
ponista sieva, pianiste Daina Pa -
vasara-Kārkliņa. Rūpīgi, pār šķirs   -
tot nošu lapiņu pa lapiņai, esam 
sakārtojuši Helmera Pavasara 
skaņdarbus, arī saraksti, foto un 
citus materiālus, tie tagad visi at -
rodami Rakstniecības, teātŗa un 
mūzikas mūzejā Rīgā. 

Vislielākais paldies sakāms iz -
devniecībai Musica Baltica un tā 
vadītājai Solvitai Sējānes kun-
dzei, kuŗa laidusi klajā Helmera 
Pavasara Kopoto darbu četrus 
sē jumus – jauktā koŗa dziesmas 
(1998, atkārtots un papildināts iz  - 
devums 2003; sastādītāja, priekš-
vārda un komentāru autore Li -
lija Zobens), dziesmas vīru, sie-
viešu un bērnu koŗiem (2003, 
sastādītājs, priekšvārda un ko -
men tāra autors Arvīds Bomiks), 
kantātes un koŗa dziesmas ar ēr -
ģeļu/klavieŗu pavadījumu (2009; 
sastādītājs, priekšvārda un ko -
men tāra autors Arvīds Bomiks), 
solo dziesmas (2010; sastādītāja, 
priekšvārda un komentāra au -
tore Lilija Zobens). Izdevumu 
vēr tību ceļ arī tas, ka visi teksti, 
tostarp arī dziesmu teksti, tul -
ko ti angļu valodā, tādējādi no -
dro šinot nošu pieejamību arī  
cittautu mūziķiem. Izdoti ir arī 
vairāki komponista instru men-
tālie darbi. Nošu atvēršanas svēt-
kus allaž bagātinājuši koncerti 
Latvijas Komponistu savienībā, 
Rīgas Anglikāņu baznīcā. Bijām 
ielūguši komponistu viņa 95 ga -
du jubilejas koncertā Rīgas Lat-
viešu biedrībā, bet tas  vairs ne -
bija lemts, Helmers Pavasars jau 
bija smagi slims. Krāšņi izska-
nēja komponista simtgades kon-
certi Rīgas Domā, Valmieras Sv. 
Sīmaņa baznīcā, Cēsīs, Gulbenē, 
piecus gadus vēlāk Rīgas Latvie-
šu biedrībā un Valmieras kultū-
ras centrā. Šogad 19. maijā, kom-
ponista 110. dzimšanas dienā, 
Lat vijas Radio 3 Klasika skanēja 
jubilāra atcerei veltīts raidījums 
ar bagātīgu skaņdarbu klāstu.

Rīgas Spīķeŗu stīgu kvartets 
šovasar CD ieskaņos Helmera 
Pavasara Otro stīgu kvartetu, pēc 
tam apgāds Musica Baltica klajā 

Helmeru Pavasaru atceroties

laidīs arī šī skaņdarba un ēr -
ģeļmūzikas notis. Taču lielākais 
notikums būs vasarā Vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku nobei-
guma koncertā, kad tā sadaļā Mī - 
  ļās dziesmas dziedātāju un klau-
sītāju tūkstošu balsīs skanēs lat-
viešu tautasdziesma Mazs bij` 
tē  va novadiņš Helmera Pavasara 
apdarē.

Nu jau vairākus gadus strādāju 
ar monografisku atmiņu grāma-
tu par komponistu. Šodien, atce-
roties Helmeru Pavasaru viņa 
simt desmitajā dzimšanas dienā, 
publicējam komponista meitas 
Daces Pavasars atmiņas no topo-
šās grāmatas par saviem vecā-
kiem. Tās esmu pierakstījis 2003. 
gada 14. maijā, dažas dienas 
pirms Meistara simtgades, kad 
Dace Pavasars   viesojās Rīgā.

Arvīds Bomiks

Dace Pavasars atmiņās 
par sa    viem vecākiem

Nezāle neiznīkst!
Prāvesta Pavasara ģimenē bija 

septiņi bērni, mans tēvs esot bijis 
vislīdzīgākais viņam kā izskatā,  
tā dabā. Tēvs bija ļoti strādīgs, cil-
vēks ar lielu pienākuma apzi ņu, 
un visu centās izdarīt, cik labi vien 
varēja. Viņam nepatika no  lai dīga 
strādāšana. Arī pie citiem ne. Tē -
vam bija mīlīga daba, viņš neap-
skaitās ātri, bet, kad palika dus-
mīgs, tad tiešām tā arī bija. Bet 
dusmas gan viņam ilgi netu rējās.

Tēvs bija jūtīgs. Dažādi pār -
dzī vojumi viņam ātri ķērās pie 
sirds, tie viņu varēja ļoti satraukt. 
1990. gadā, atbraucis Latvijā uz 
Dziesmu svētkiem, viņš bija tik 
ļoti aizkustināts, ka pēc 46 ga -
diem atkal nonācis dzimtenē. 
Pir mās trīs dienas, sarunājoties 
ar cilvēkiem, viņam pavisam drīz 
sāka birt asaras. Aizgājis pie Brī-
vības pieminekļa, viņš stāvēja un 
raudāja. Pamazām jau pierada 
pie tā, kur atrodas. Viņš ļoti gri-
bēja atgriezties Latvijā! MĀJĀS – 
tā viņš teica. Taču 1990. gadā tas 
vēl nebija iespējams, bet vēlāk 
ve  selība jau bija par daudz pa -
sliktinājusies, un tā arī viss pa -
lika pa vecam.

Intrigants viņš nebija nekad. Ja 
viņam bija kas par kādu sakāms, 
viņš teica vai nu tieši, vai nemaz. 
Ar meliem viņam arī neveicās.  
Ja nu kādreiz to mēģināja, tūlīt 
varēja redzēt. Varbūt tā bija mā -
cītājmājas audzināšana. Ja kāds 
anglis tēvam prasīja, kāpēc no 
Lat vijas aizbraucis, viņš teica: -       
I couldn`t live a lie. (Es nevaru 

dzīvot melos.) Viņam nepatika 
netaisnība. Ja radās tāds gadī-
jums, tēvam bija grūti, kā saka, 
turēt muti, un tas viņam, sa- 
protams, par labu nenāca.

Tēvam bija laba humora iz -
jūta, kas viņam nepazuda arī 
slimnīcā līdz pat mūža pēdējām 
nedēļām. Ar viņa jokiem bieži 
vien bija tā, ka cilvēki īsti neva-
rēja saprast - vai sacītais domāts 
nopietni vai ne. Jo viss tika teikts 
ar pilnīgi nopietnu seju. Kādreiz 
tēvs teica vislielākās muļķības, 
un pēc cilvēku sejām varēja re -
dzēt, ka viņi nesaprot, kā dzir-
dēto uzņemt.

Mamma – pianiste Daina Pa  -
va sara-Kārkliņa – mācīja klavieŗ-
spēli Cēsu mūzikas skolā, kur 
viņi arī bija iepazinušies. Tēvs to -
reiz bija skolas direktors. Viņš 
bija nospriedis, ka skolai ir va  ja-
dzīga vēl viena klavieŗu skolo-
tāja, un bija ielicis avīzē sludi nā-
jumu. Tā arī viņi satikās.

Vācijā mamma daudz brau -
kāja pa bēgļu nometnēm, kon-
certējot kopā ar čellistu Ingu 
Nārunu. Klausītāji, saprotams, 
bijuši visdažādākie. Viņa atstās tī-
ja, ka viena klausītāja komen tārs 
esot bijis šāds: - Es apskatos afišu, 
un, ja es redzu to vārdu “opus”, 
tad es zinu, ka man tur nav ko 
meklēt. Un vēl kāds cits sabied-
rībā labi pazīstams kungs esot 
tei cis: - Nu, paskataities taču, ko 
jūs tur spēlējat! Labāk uzspē lējiet 
“Zilo lakatiņu”! 

Kad mani vecāki 1954. gadā 
ie  ceļoja Anglijā, mammai mūzi-
c ē šana praktiski izbeidzās. Kā 
jau daudzas latvietes, viņa strā-
dāja vienkāršu darbu. No sāku-
ma gāja grīdas mazgāt, bet tas 
nebija ilgi. Tad pievērsās krellīšu 
vēršanai, ko arī daudzas latvie -
tes darīja. Bija jāsaveŗ ļoti daudz, 
lai kaut ko nopelnītu. Arī tēvs 
palīdzēja, bieži vien pat vēlvēlu 
naktī. Abi sēdēja viens otram 
pretim un strādāja, bet kaķis iz -
stiepies gulēja pa vidu. Es skolas 
laikā mājās pie vecākiem nedzī-
voju, bet, kad brīvlaikā biju 
mā jās, arī es iemācījos vērt šīs 
krellītes. Šad un tad mamma vēl 
pavadīja arī kādu solistu, kas   
bija iebraucis, arī vietējos. Kla-
vieŗ pavadījumos mamma dalī -
jās ar komponistu un diriģentu 
Al  bertu Jērumu, kas Anglijā jau 
bija kopš 1947. gada un bija Ang-
lijas latviešu mūzikas dzīves va -
dītājs. Viņš maniem vecākiem 
daudz palīdzēja ar mūzicēšanas 
piedāvājumiem.

Mamma bija apdāvināta arī 
mākslas jautājumos. Ja viņa būtu 
gleznošanu mācījusies, noteikti 
būtu bijuši arī panākumi. Šo da -
bas dāvanu viņa bija mantojusi 
no mātes, kuŗa jaunībā bija gā -
jusi mācīties gleznot. 

Arī vārdi mammai nāca pār 
lūpām viegli. Kad mamma man 
rakstīja vēstules, viņa varēja gaŗi 
rakstīt ne par ko sevišķu, un 
tomēr – tas bija interesanti.

Tēvs bija liels debatētājs. Viņu 
interesēja viss, kas notiek pasau-
lē, polītikā un, bez šaubām, arī 
mūzikā. Debatēs varēja domāt, 
ka viņš ir briesmīgi dusmīgs, aiz-
stāvot savu viedokli. Un tādi bija 
arī viņa brāļi un māsas. Mamma 
atstāstīja, kā pirmo reizi pēc sa -
derināšanās apciemojusi mana 
tēva ģimeni Valmierā. Visa ģi -
me ne tur esot bijusi kopā. Par 
kaut ko izcēlušās kaismīgas de -
bates. Tās tapušas arvien skaļā-
kas un skaļākas. Mamma sacīja, 
ka viņa šausmās nodomājusi,     
kas nu notiks, - viņi taču nekad 
cits ar citu vairs nerunās! Tad 
viena no māsām teikusi priecīgā 
balsī: - Nu, kā būtu ar kafiju? Visi 
uzreiz pilnīgi pārvērtušies un 
aizgājuši kafiju dzert.

Tēvam bija ārkārtīgi laba at -
miņa. Viņš pat varēja atcerēties, 
kuŗā nedēļas dienā kaut kas sva-
rīgs bija noticis. Tēvs varēja stun-
dām ilgi stāstīt par notikumiem 
agros Latvijas gados, par kon-
servātoriju, Skaņražu kopu. Vi -
ņam tika teikts, lai uzraksta at -
miņas vai ierunā kasetē, bet viņš 

neparko negribēja. Kad biju  ma -
za meitene, man ļoti patika stāsti 
par veciem laikiem, kā es tos sau-
cu, kad viņš stāstīja par savu bēr-
nību, skolu, kā bijis Pirmā  pa -
sau les kaŗa laikā, kas noticis, kad 
boļševiki ienākuši Valmierā.

Viņam ļoti patika bērni, pa -
tika ar tiem spēlēties. Un bērniem 
arī viņš patika. Kad mūzikas sko-
lā bija brīvlaiks un tēvam bija 
vai rāk laika, viņš mani daudz ve -
da pastaigāties. Ziemā pa Cēsu 
par kiem, vasarās laukos staigā-
jām pa mežu, pa pļavām, brau-
cām ar laiviņu. Viņš bija labs un 
pacietīgs skolotājs, izņemot ga -
dī jumus, ja redzēja, ka bērns      
ne  pūlas nemaz. Klavieres man       
mā  cīja abi divi, bet mammai ne -
bija tik daudz pacietības ar tā -
diem muļķiem kā es noņemties. 
Pa sko las laiku savus vecākus es 
reti redzēju, abi bija ļoti aizņemti. 
Es pati neatceros, bet man at  -
stāstīja, ka vienos Ziemassvētkos 
pie eglītes esot dziedājuši korāli 
(kuŗu gan vairs nevaru atrast 
dziesmu grāmatā), kuŗā ir bijuši 
arī šādi vārdi: “… eņģelīši atnāk 
un atkal ātri aizsteidzas.” Es esot 
ieprasījusies - “uz vilcienu?”... jo 
mans tēvs vienmēr steidzās uz 
vilcienu. Un kur gan citur, manu-
prāt, eņģelīši būtu varējuši steig-
ties!?

Tēvam ļoti patika dzīvnieki. 
Nometnē Pinebergā mums pie-
klīda  kaķēns. Un kopš tā laika 
mums mājās vienmēr bijuši kaķi.

Ar komponistu, flautistu, publicistu Arnoldu Šturmu Amerikas 
Dziesmu svētku laikā Milvokos 1983. gada 5. jūlijā

Helmers Pavasars Vācijā, Pinebergā, nometnes istabā

Helmera Pavasara simtgadē. Meita Dace Pavasars

(Turpinājums sekos)
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Vai varat iedo -
mā ties, cik dzīvo 
un mirušo kom-
ponistu Latvijā 
saņem autorho  -
no rārus? Teiksit –  
piecdesmit, labi, – 
simt piecdesmit. 

Taču pēc jaunākajām ziņām, ku  -
ŗām varam uzticēties, jo tās nāk 
no Latvijas Autortiesību aģentūras 
informātīvā biļetena, - viņu skaits 
pārsniedz 4733! Tas ir vareni! Tā -
tad uz katriem apmēram 200 Lat-
vijas iedzīvotājiem, ieskaitot to no 
visas Latgales, kas devušies brīv-
prātīgajā trimdā uz Rīgu, sanāk  
pa vienam komponistam. Nezinu 
sta tistikas datus britu karalistē vai 
Šveicē, taču domāju, ka šajā ziņā 
esam viņiem krietni priekšā. Ne  -
maz nerunājot par Aļasku un 
Dien  vidpolu. Ar to mums būtu jā  -
lepojas, nevis ar mežu izciršanas 
rekordiem, šprotēm vai neiedo  -
mā jami biežo kultūras ministru 
maiņu.

Jauki arī tas, ka mūsu autortie-
sību kasieŗi un kontrolieŗi no ādas 
lien laukā, lai izplēstu kādu latu  
no maksāt negribošajām ārzemju 
kompanijām. Ārzemniekiem pa -
tīk mūsu lati, ja vēl no tiem sanāk 
miljoniem lieli atskaitījumi. Nav 
jau tā, ka viņi mūs nekaunīgi ap -
laupītu. Kas tikai pēdējā laikā Rī -
gā nav viesojušies: Lady Gaga, 
Sting, Brian Adams un citi. Nemaz 
neru nājot par dziestošajām krie -
vu zvaigznēm Kirkorovuun de - 
s mitiem viņiem līdzīgo. Visi viņi 
kaut kādu daļu naudas te atstāj. 
Un arī saņem. Taču izrādās, ka 
maksājam ārzem niekiem vairāk, 
nekā ieņemam pa  ši. Kā finanču 
praksē šādu pa  rādību sauc, mani 
godājamie la  sītāji paši labāk zina.

Cik bīstami var būt pašportreti, arī mūzikālie
Vairākkārt esmu rakstījis un ru -

nājis par dīvaino un nesaimnie-
cisko praksi mūsu koncertorga-
nizāciju darbā, pieaicinot par au -
toriem vai pasūtinot viņiem dar-
bus (protams, ārzemniekiem, kuŗi 
pāris Latvijas diriģentu īpaši ie -
mīļoti), no kuŗiem klausītājiem  
ne silts, ne auksts. Šķiet, izveidojies 
savdabīgs Mēbiusa noslēgtais aplis 
(Mēbiusa lente): diriģenti apgu-
vuši attiecīgā autora stila paņēmie-
 nus un arī turpmāk sagaida lī   dzī-
gā technikā sacerētu mūziku. Kaut 
arī klausītāji jau izauguši no šīs 
mū  zikas un cer sagaidīt ko vairāk. 
Diemžēl neko citu sagaidīt viņi 
ne  var, jo autors, nepārtraukti sevi 
atdarinādams, ir radoši iztukšo-
jies. Taču mūsu koncertsievas un 
koncertvīri joprojām tic sev.

Tas atgādina nedaudz iestāvē ju-
šos veģetāro hamburgeru. Pēc 
izskata īsts, bet pēc garšas… Veģe-
tā rais hamburgers var apmieri nāt 
veģetārieša ēstgribu, bet mū   zikā 
diezin vai veģetārā mūzikālā pro-
gramma spēs mani apmierināt. 
Taču latviešu mūzika lielā mērā    
ir mūzikālām kalorijām un vit- 
a mīniem bagāta. Tā spētu apmie-
rināt ne vienu vien ārzemju mū -
zikālo gardēdi.Vajag lauzt aizsprie-
dumus un nebaidīties piedāvāt.

Jūs teiksit, ka pārspīlēju? Ne  -
daudz. Bet, lūk, arī pierādījumi.  5. 
aprīļa vakarā Lielajā ģildē Sin fo-
nietta Riga atskaņoja vairākus 
mū  z ikāli bagātus un interesantus 
opusus: Alberta Jēruma Eseju, ku -
ŗa Rīgā nav skanējusi. Mūzikālās 
valodas šķautnainībā un disonan-
ču šķietami nejaušajās saspēlēs, 
pakāpeniskajā ceļā meklējot ka -
tarsi, jutām 20. gadsimteņa mūzi-
kas revolūcionārā gara klātbūtni. 
Kā sarkans pavediens cauri audās 

dziļš traģisms un vienlaikus kā 
atmiņas par bērnībā dzirdēto šūp-
ļa dziesmu, no kuŗas gan varēja 
saklausīt tālas, tālas atbalsis. Tāli-
valža Ķeniņa Kamerkoncerts iz  -
ska  nēja braši, sparīgi, franču neo-
romantisma aromatam jaucoties 
ar Kanadas Lielo ezeru smaržu.

Izcilā dziedātāja Ieva Parša sevi 
parādīja par dziļu un jūtīgu atska-
ņotāju Maijas Einfeldes nedaudz 
romantiski eksaltētajās Divās im  -
presijās ar J. Poruka vārdiem. Arī  
jaunā  komponista Mārtiņa Viļu-
ma dīvainajā skaņu vīzijā Tvyjoran 
(?) skaņu pasaules mistērijas cen-
tās klausītājiem uzburt modernās 
pasaules vīzijas: domas ātrumu, 
laiktelpas saspiešanu vai, drīzāk, 
sadrumsatalošanu. Drosmīgi un 
interesanti. Vienīgi saprast neko 
nevarēja.

6. aprīļa koncerts ar pūtēju or  -
ķestŗa piedalīšanos apliecināja ma    -
nas bažas, par kuŗām tikko raks -   -
tīju: visa programma sastā vēja tikai 
no ārzemniekiem. Seržs Laucens, 
Skots Makalisters, Maikls Do  ger-
tijs, Ravēls pats par sevi. Pro tams, 
angļi un amerikāņi prot interesan -
ti rakstīt pūtēju orķestŗiem. Tas ir 
zināms fakts. Taču viens otrs Latvijā 
dzīvojošais autors itin labi prot 
sacerēt pūtējiem ( Ilona Breģe, 
Leons Amoliņš, Vilnis Šmīdbergs 
un vēl citi). Acīmredzot diriģents 
baidījās, ka bez Niagaras ūdens-
krituma koncerts neiegūs pietie-
kami lielu enerģijas daudzumu 
(domāju – garīgo enerģiju). Niaga-
ras ūdenskritumā nudien varējām 
saklausīt peldošus terminātorus   
un goblinus.

Morisa Ravēla Bolero vairāk bija 
domāts klausītāju pievilināšanai. 
Tas ir kases gabals visos laikos. 
Noskanēja labi, bet doma par mū -

su latu aizpeldēšanu pa Niagaru 
neļāva man izprast stiliski dažādo 
skaņdarbu blakus likšanu.

Kā īpašu gribu izcelt 19. aprīļa 
koncertu ar Sinfonietta Riga un 
kādu jaundarbu, kas saistīja klau-
sītāju uzmanību. Tā bija Anitras 
Tumševicas kamersimfonija Die 
Stimme. 

Kādreiz Karlheincs Štokhau -
zens savam darbam Stimmung 
deva vairākus šā vārda skaidro-
jumus. Arī Anitra tulko šā vārda 
nozīmes – balss, noskaņot, saska-
ņot (varbūt arī balss vēlēšanās?).     
Šī mūzika ne tikai fascinē ar savu 
mūzikālo priekšstatu daudzvei-
dību, daudzām asociācijām. Tā 
pa  ņem visu klausītāju uzmanību. 
Tā aiziet līdz pat kāju pirkst- 
g aliem. Reti kāds jaundarbs mani 
spējis tā satraukt. Komponiste to 
prot. Skaņkrāsas te paveŗas visā 
savā daudzveidībā, taču tās nav 
skrjabiniskās nebeidzamās eks- 
t azes, kas savā ceļā izslēdz jebku - 
ŗu struktūras veidojumu, pat ne -
lielas atelpas veidā. Varbūt šī mū -
zika pirmā brīdī neaizgrābs jūsu 
sirdi, neaizraus jūsu elpu. Taču, 
tajā ieklausoties, nonākam nepa-
rastā prāta un dvēseles harmonijā. 
Tikai pamazām tā iekaŗos jūsu 
uzmanību un interesi. Bet tā ne -
zudīs līdz ar pēdējām taktīm. 

Vācu komponists Klāss Tors ten-
  bergs ar savu Self-Portrait. Kā- 
    pēc ne Selbst-Porträt? Būtu izklau-
sījies mums labāk saprotams. Vā -
cu mūzikā joprojām kupli sazaļo-
jušais ekspresionisms ar nedaudz 
naftalīna apņemto dodekafonijas 
piešprici mūzikālā materiāla sa  -
kārtošanas jomā bija jaušams jau 
no Pašportreta pirmajām taktīm. 
Mūzika iezīmēja gan rāmi, gan 
aukliņu, kuŗā portrets karājas, ta -

ču pats portretējums šķita ne -
daudz radniecīgs kādam citam – 
Arnoldam Šēnbergam. Mūzika 
toties, meistarīgi sakārtota visos 
pa  rametros, klausījās visai labi. 
Viss bija savā vietā. Protams, gri-
bējās portretējumu personīgāku, 
oriģinālāku.

Taču programmas tālākā gaitā 
diriģents Normunds Šnē veikli 
klausītājiem piespēlēja paša Ar -
nol da Šēnberga portretējumu,      
ko varēja skaidri sajust viņa II Ka -
 mersimfonijā. Komponista I Ka  -
mersimfonija nav zaudējusi sa vu 
populāritāti vēl šodien. (Var būt 
vispār vienīgais viņa bieži atska-
ņotais opuss?) Tās sacerēšanas 
laiks - 1906. gads vēl bija kompo-
nista personības meklējumu un 
eksperimentēšanas laiks. Līdz   
viņa izaudzētajai dodekafonijai, 
kuŗai viņš pareģoja vismaz 200 
gadu ilgu mūžu, vēl bija jāgaida 
savi divdesmit gadi. Tā nu jau-
nības dedzībā Šēnbergs tajā pašā 
gadā aizsāka arī savu II Kamer-
simfoniju, kuŗu gan izdevās pa -
beigt 38 gadus vēlāk, dzīvojot 
Amerikā. Amerikai ir savi tikumi, 
un Šēnbergs bija to varā. Kamer-
simfonija iznāca tāda, kāda nu 
iznāca. Citiem vārdiem – mūzikā 
jūtamas jūgendstila Vīnes krast-
malas un vienlaikus Kalifornijas 
bezgalīgās iespējas. Šēnberga port-
retā, šķiet, blakus Kandinskim savu 
roku pielicis arī Džeksons Pol loks. 
Šis Šēnberga darbs man ļoti atgā-
dināja slaveno Einšteina fotogra -
fiju ar izbāzto mēli. Taču šī izbāztā 
mēle vairāk vērsta pret klausītā-
jiem, nevis pret koncert dzīves vadī-
tājiem. Tā apgalvo: „Mū zika nāk 
un iet, bet kārtīgs ierēdnis būs ne -
pieciešams vien mēr!”

Pauls Dambis

Filharmonijas zālē 28. aprīlī 
skan Latvijas slavenā vijolnieka 
Gi   dona Krēmera un kameror-
ķestŗa Kremerata Baltica Likteņ-
dārzam veltīts labdarības kon-
certs. Tā norisi vada Likteņdārza 
sens draugs un labvēlis, Latvijas 
TV žurnālists Jānis Geste. Viņš 
publikai pastāsta, kas Likteņdār-
zā septiņu gadu laikā ir pada - 
rīts. Pirmais lielais darbs ir ābeļu 
alejas izveidošana, pēc tam ze mes 
nolīdzināšana un kociņu stādī-
šana, uzsākta amfiteātŗa būv   nie-
cība. Pagājušā gadā uzbūvēta ska-
tu terase, iesākta draugu alejas 
izbūve ar piemiņas bruģak me-
ņiem un izvietotas skolēnu vēlē-
jumu plāksnītes, izveidojot novē-
lējumu sienu.

Koncerts ir brīnišķīgs, un es to 
klausos, gandrīz elpu aizturējusi. 
Koncertu iesāk orķestris ar skaņ-
darbu „Epifanija”, ko komponējis 
Pēteris Vasks. Tas ir skaists, melo-
disks un latviešu tautasdziesmu 
motīviem bagātināts skaņdarbs, 
kas aizkustina klausītājus. Ne  vil-
totu publikas sajūsmu izpelnās 
Gidons Krēmers, kopā ar orķestri 
spēlējot vairāku komponistu vel-
tījumu „Gidona saulskaņas”. Pub-
lika ir sajūsmā un ar skaļiem ap -
lausiem izpelnās piedevu. Tomēr 
koncerts beidzas pārāk ātri, bet 
mēs visi būtu gatavi klausīties vēl 
un vēl.

Pēc koncerta notiek mākslas 
darbu izsole. Izsoli nekad neesmu 

Likteņdārzā darbi lēnām, bet neatlaidīgi virzās uz priekšu
redzējusi, tāpēc palieku arī uz to. 
Par solītāju gan nepiesakos, jo 
pēdējā laikā vairāk gribu tikt no 
lietām vaļā nekā kaut ko jaunu 
iegādāties. Izsolē tiek piedāvāti 76 
darbi – izcilu cilvēku rokraksti, 
dokumenti, monētas, fotografi -
jas, grafikas, gleznas un dizaina 
priekšmeti, plakāti, porcelāns, ro  -
tas un tēlniecības darbi. Arī es 
es mu dažas lietiņas izsolei uzdā-
vinājusi. No 76 darbiem pircējus 
atrod diemžēl tikai 49. Starp      
tiem arī mani trīs, un par to man     
prieks. Trīs lietiņas man mājās 
mazāk ko vākt.  

Likteņdārzs ir viena no manām 
četrām mīlestībām Latvijā. Esmu 
tur bijusi vairākkārt un katru     
reizi priecājusies par to, ka tur 
veidojas viens no Latvijas, ne pa  -
saules septiņiem brīnumiem. Ar 
katru reizi skatos, ka atkal kaut kas 
tur jau ir padarīts. Izkāpusi no 
automašīnas, redzu, ka pelēko ak -
meņu kaudze Pelēkā saulrieta krā-
vumam pie amfiteātŗa jau ir iz -
augusi stipri lielāka. Nevaru sa -
gaidīt, kad tie visi atradīsies Dau-
gavas krastā jau pabeigtā amfi-
teātŗa priekšā. 

Lēnām ejot pa lielo ceļu, varu 
priecāties par skaistajiem stādī-
jumiem, kas nu jau izveidojuši 
mežu  vairāk nekā ar 1500 koci-
ņiem. Tur aug piemiņas eglīte ma -
 nai Memmītei, ozoliņš manam 
Papiņam, kļaviņa māsiņai Vijo -
lītei un ābelīte Laimonītim. Var-

būt būs jāiestāda ķirsis pašai, jo 
kas gan man to stādīs? Tuvie radi 
visi dzīvo Amerikā.

Pa ceļam jāapstājas arī draugu 
alejā uz bruģakmeņiem izbruģē-
tās ceļa daļas. Draugu jeb bruģ -
ak meņu ceļu ieskauj ābeļu aleja, 
un tas aizved uz amfiteātri. Ceļā 
man jāatrod pašas, vecāku un citu 
radu bruģakmeņi. Zinu, ka tur 
man pāri staigās tikai labi ļaudis, 
jo sliktiem Likteņdārzā nav ko 
meklēt.

Mazliet tālāk pa šo pašu ceļu 
novēlējumu sienā uz dzelzs stie-
nīšiem savērti daudzum daudzi 

laba vēlējumi Latvijai iepriekšējā 
dzimšanas dienā. Tos uz koka 
plāksnītēm izveidoja skolēni no 
visas Latvijas. Pagājušā gada 9. 
novembrī arī es tur uzvēru trīs vē -
lējumus. Pieņemu, ka šogad bērni 
to darīs atkal.

Tūlīt aiz šīs sienas man jāpa-
griežas pa kreisi un jāiet vēl labu 
gabalu, lai atkal nonāktu Dauga-
vas krastā. Apmēram pusceļā pa  -
eju gaŗām Sirdsakmenim. Pē  dējā 
informācijas grāmatiņā lasāms: Tā    
ir iemīļota vieta jaunajiem pā ŗiem 
un laulību ceremonijām. Skulp-
tūras spēks mīt aicinājumā sajust 

gadsimtiem krāto akmeņu ener -
ģiju un savienoties simboliskā klu-
sumā ar gleznaino ainavu. Nozī-
mīga ainavas daļa ir kāzu mežs. 
Tas atrodas netālu no „Sirdsak-
mens”, un to veido jaunlaulāto ie -
stādītie kociņi. Mežs ir daļa no 
tau tas nākotnes. Mīlestības spēka 
stiprināts, tas aug arvien kuplāks. 
Zinu, ka tur jau ir salaulājušies      
17 pāŗi, un es ceru, ka viņi būs 
laimīgi kopā līdz mūža vakaram.

Iepretim otrā pusē ceļam pa -
redzēts Kalns – pļavas ziedu lauks.  
Grāmatiņā rakstīts: Tas veidos ai -
navu, kas atvērta debesīm, ievedot 
bezgalīgā debesjuma un pļavas 
ziedu gammā. Ziemā ziedu lauks 
simbolizē pagātni, bet pavasarī – 
dzīvības enerģiju un drosmi pa -
vērties nākotnē.

Gabalu tālāk nonāku Daugavas 
krastā, vēl pagrieziens pa labi, un 
drīz vien jau esmu pie Likteņ dārza 
pirmās pastāvīgās celtnes - Skatu 
te  rases. To atklāja pagājušā gada 9. 
novembrī, un tagad terasei apkārt 
apstādīti daudzi košuma krūmi, 
kas zaļo un drīz arī uzzie dēs.

Atpakaļ ejot, taisnā ceļā nonāku 
pie vietas, kas pamazām veidojas 
un pabeigta kļūs par amfiteātri. 
Tagad tur jau izbūvēti iekšējie ce -
liņi un tā sauktā asaru upe, kas 
ap  tvers amfiteātri. Gaŗām tam es -
mu atkal pa taisnu ceļu nonākusi 
atpakaļ automašīnu novietošanas 
laukumā un varu braukt mājās.

Astrīda
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LATVIEŠU NOZĪMĪGĀKO 
NOTIKUMU KALENDĀRS 2013

MAIJS
25. maijs - 26. maijs - Latviešu sporta dienas - 60. ASV meistarsacīkstes 

basketbolā, volejbolā un draudzības spēle hokejā (ASV-Kanada), 
Mineapolē, MN. Rīko ALAs Sporta nozare un Minesotas latviešu 
sporta kopa “Starts”. Sarīkojumu vietas ir vēsturiskā Mineapoles 
rajonā. Sacensības notiks De LaSalle skolā, uz Misisipi upes salas. 
Satikšanās un apmešanās vieta ir Depot hotelis, un apbalvošanas 
vakars būs Ukrainian Activity Center, tuvu upes krastmalai. Sīkāka 
informācija sekos. Mājaslapa www.asvmeistarsacikstes.com

26. maijā - plkst. 3:30 pēcpusdienā Ņujorkas Latviešu koŗa (ŅLK) 
Pavasaŗa koncerts Katskiļu nometnē. Sīkāka info sekos - Koŗa 
mājaslapa: 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.cesufes-

tivals.lv
27. jūnijs - 11. jūlijs - „Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divva-

lodu ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm. Iespēja iepazīt Rīgu, 
apceļot Latviju un apmeklēt XXV Vispārējos Dziesmu un XV Deju 
svētkus! Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimālais 
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 Latviju, 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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
1. jūlijs – Latvijas Okupācijas mūzeja 20. gadadienas svinības, 

Latviešu strēlnieku laukumā 1, no plkst. 16. Laipni aicināti visi 
mūzeja atbalstītāji! Vairāk: pr.okupacijasmuzejs@omf.lv

2. jūlijs – 4. jūlijs – Pasaules latviešu ekonomikas un inovācijas 
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

AUGUSTS
3. augusts – 4. augusts – Siguldas Operas svētki
11. augusts - 18. augusts – Nedēļas nogales skolu skolotāju kursi 

Īrijā. Rīko LNPL, ĪLNP
11. augusts – 18. augusts – 3x3 nometne Īrijā
11. augusts – 18. augusts – 3x3 nometne Gaŗezerā, ASV. 
18. augusts – 25. augusts – 3x3 nometne Katskiļos. Vairāk par 

nometnēm www.3x3.lv

SEPTEMBRIS
18. septembris – 20. septembris – Latvijas māsu un vecmāšu 3. 

kongress Rīgā.
19. septembris – 21. septembris – Latviešu ārstu 7. kongress Rīgā. 

Vairāk www.arstubiedriba.lv
27. septembris - 29. septembris – Austrālijas latviešu skolotāju kon-

ference Dzintari, pie Adelaides, Austrālijā.

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

Vairāk www.pbla.lv

4. maijā līdz ar Latvijas Repub-
likas neatkarības atjaunošanas 
gadadienas svinēšanu pēc vērie-
nī giem rekonstrukcijas darbiem 
svinīgi tika atklāta kultūras pils 
„Ziemeļblāzma” un tās parks, 
kas savu 100 gadu jubileju sagai-
dīja jaunā, krāšņā veidolā. Rīgas 
iedzīvotājiem un pilsētas vie -
siem tika sarūpēta īpaša kultūras 
programma, kas bija interesanta 
gan lieliem, gan maziem. Divu 
dienu gaŗumā sarīkojuma ap -
mek lētājiem bija iespēja baudīt 
mūzikas priekšnesumus, apmek-
lēt pili „Ziemeļblāzma”, parkā 
uz  kāpt atjaunotajā skatu tornī. 
Bērni varēja iesaistīties radošās 
aktīvitātēs. 

Svinīgā atklāšanas ceremonija 
notika pils lielajā zālē, piedalo -
ties koŗiem Austrums, Sonore un 
Swed bank korim, profesionā la-
jam pūtēju orķestrim Rīga un so -
listam Jānim Apeinim. Muzika 
skanēja pils parka centrālajā lau-
kumā, pils lielajā zālē un kamer-
zālē. Starp kultūras pils „Ziemeļ-
blāzma” apmeklētājiem bija gan 
jauni cilvēki, gan ģimenes ar bēr-
niem un seniori, kas, kavējoties 
atmiņās un staigājot pa parka ta -
kām, atcerējās pils un parka ie -
priekšējo izskatu.

Kultūras pili „Ziemeļblāzma” 
ie  skauj plašs, piecus hektarus 
liels parks, kuŗā ir tējas namiņš, 
dārza rotonda, vīteņaugu aleja, 
dārza grota, 35m augsts skatu 
tornis, bērnu rotaļu laukums, 
fran ču stila dārzs ar strūklaku,  
kā arī daudzfunkciju aktīvitāšu 
laukums, kas piemērots sporto-
šanai un brīvdabas kultūras no -
tikumiem. Kultūras pils un par -
ka renovācijā Rīgas pašvaldība 
ieguldījusi vairāk nekā deviņus 
miljonus latu, un rekonstrukcijas 
darbi veikti nepilnus divus ga -
dus.

Sākotnēji 1904. gadā „Ziemeļ-
blāz ma” bija vieta, kur kopā sa -
nāca Mīlgrāvja Atturības bied-
rība. 1906. gadā ēku  nodedzi nāja 
soda ekspedīcija. Tagadējā pils 
ēka tika uzcelta 1913. gadā ar lat-
viešu uzņēmēja un mecenāta 
Au  gusta Dombrovska atbalstu. 
Apkārtējiem iedzīvotājiem tā 
kļuva par vietu, kur nodoties sa -
biedriskai un kultūras dzīvei.     
Arī tagad kultūras iestādē darb ī-

Kultūras pils 
“Ziemeļblāzma” jaunā tēlā

bu turpinās dažādas  amatieŗ ko-
pas, kā arī tiks rosināta augsti 
profesionālas mākslas dzīve. 

Sarīkojuma apmeklētāji bija 
gandarīti par iespēju piedalīties 
tik vērienīgā kultūras pils „Zie-

meļblāzma” atklāšanā, iepazīstot 
interesanto pils vēsturi, apskatot 
Vecmīlgrāvi no skatu torņa, kā 
arī baudot aicināto mākslinieku 
atskaņoto skaisto mūziku. 

Zane Inkena

Svinīgā ceremonijā ceturtdien, 
18. aprīlī, Monaša (Monash) 
uni  versitātes Roberta Blekvuda 
zālē (Robert Blackwood Hall) 
Dr. Gunārs Nāgels ieguva ma  -
ģistra gradu lietišķā valodniecībā 
(Master of Applied Linguistics).

Gunārs Nāgels ir zinātņu dok-
tors (B.Sc. (Hons), Ph.D. (Mo  -
nash)), bet ir strādājis informā-
tikas laukā vadošos darbos Lat-
vijā, Vācijā, Kanadā un Saūda 
Arabijā. Kopš 2008. gada ir laik-
raksta Latvietis redaktors.

Viņš ir beidzis Melburnas Lat-
viešu biedrības Daugavas skolu, 
vadījis Latviešu jaunatnes apvie-
nību Austrālijā (LJAA), strādājis 
laikrakstā Brīvā Latvija Minste-

Papildinājusies valodnieku saime
Graduācija Melburnā, Austrālijā

rē, vadījis latviešu valodas radio 
raidījumus Melburnā, dibinājis 
un vadījis etnografisko mūzikas 
ansambli Mēmais. Akadēmiskās 
vienības Auseklis vecbiedrs. Ak -
tīvi piedalījies trimdas protesta 
akcijās pret padomju okupāciju 
Latvijā, piemēram, Baltijas Brīvī-
bas un miera kuģa braucienā.

Monaša universitāte latviešu 
va  lodniekiem ir jau pazīstama, 
jo pirms vairākiem gadiem dok-
tora gradu valodniecībā tur ie -
guva tagadējā Stokholmas uni-
versitātes profesore un Latvijas 
Valsts valodas komisijas locekle 
Baiba Metuzāle-Kangere.

LM

Dr. Gunārs Nāgels, B.Sc.
(Hons), Ph.D., M.App.Ling. 
(Foto: Pēters Nāgels)
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 19) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Vestibils. 5. Ka  -
mī. 6. Elba. 8. Utena. 10. Lira. 11. 
Karalis. 12. Ross. 16. Čalma. 18. 
Kojas. 20. Etaps. 22. Skalps. 23. 
Tenors. 25. Sisla. 26. Amors. 27. 
Traps. 28. Sumo. 30. Kariess. 33. 
Rums. 37. Italo. 38. Alts.39. Kito. 
40. Skaidiena.

Stateniski. 1. Vīne. 2. Seula.      
3. Inari. 4. Serā. 5. Koki. 7. Auns. 
9. Emalja. 10. Lāčplēsis. 13. Sa  -
snausks. 14.Masalas. 15. Retorte. 
17. Lūsis. 18.  Kopra. 19. Sters. 
21. Ausma. 24. Polisa. 29. Urga. 
31. Atika. 32. Skone. 34. Moto. 
35. Less. 36. Moka.         

Pretvēža preparātam Rigvir 
(dēvēts arī par Rīgas vīrusu) 
bijis visai neparasts liktenis. Ja 
vien tā var sacīt par zālēm. Vai-
rāk nekā pirms četriem gadu 
des mitiem viena no Latvijas izci-
lākajām zinātniecēm - profesore 
Aina Muceniece atklāja vīrusu, 
kas apēd vēža šūnas. Kopīgi ar 
Mikrobioloģijas institūta kollē-
gām viņa paveica to, ko neviens 
zinātnieks pasaulē vēl nebija spē-
jis. Gaŗās stundas laboratorijā 
vai nagojās panākumiem. Patie-
šām lieliem panākumiem. Jau -
nās, iedarbīgās pretvēža zāles 
Rigvir atzinīgi novērtēja gan ār- 
s ti, gan pacienti.

Un tad ... Rigvir aizliedza, pār -
trauca tā ražošanu. Jo zināt nieki 
Rigvir nebija reģistrējuši par zā  -
lēm. Pagāja laiks, līdz preparāts 
nokļuva zāļu reģistrā un uz to ti -
ka izsniegts patents. Tagad Rig- 
vir pavisam oficiāli ir Latvijas 
pret vēža preparāts, to ražo Lat - 
vi jā, un tas nopērkams aptie -     
kās. Kopš 2011. gada jūlija Rigvir 
ir iekļauts valsts kompensējamo 
me   dikamentu sarakstā. Par  kom - 
 pensējamo medikamentu to gan 
drīkst izrakstīt tikai onkologi 
ķīmijterapeuti. Un tad valsts sa -
maksā simt procentus zāļu ce -
nas. Protams, Rigvir var izrakstīt 
arī citu speciālitāšu ārsti, bet tā -
dā gadījumā tās pacientam ir  
par maksu.

Profesore Aina Muceniece bija 
pirmā un vienīgā zinātniece pa  -
saulē, kuŗa strādāja ar vīrusu, kas 
spējīgs iznīcināt (un to arī dara) 
ļaundabīga audzēja šūnas. Tikai 
nedaudzi Latvijas zinātnieki pa  -
guva apgūt un pārmantot pro-
fesores iesākto darbu. Viņas dar-
bu turpina meita – bioloģijas zi -

Rīgas vīrusam – zaļā gaisma
nāt ņu doktore, imūno -
lo ģe un viroterapeute 
Dite Venc  kus. Zinātniece 
pati teic - vienīgā viro  te-
rapijas speciāliste, jo tā -
das speciā li  tātes nav.     
Ta  ču viņai ga lu galā bi  -
jis diennakts ap   mā cī  -        
bas kurss (turklāt ga   diem 
il gi) mammas vadī bā.  
Starp citu, reizi nedēļā Di -
 te Venckus pieņem ap      -
meklētājus Latvijas Vi    - 
ro te ra pijas centrā. Šajā 
cent rā strādā arī viņas 
dēls (Ainas Mucenieces 
mazdēls) Jur ģis Auziņš. 
Pēc izglītības ju   rists. Viņš, 
kā pats saka, esot prie -
cīgs, ka, strādājot centrā, 
var izmantot savu jurista 
prasmi. Jo ārstiem un zi  -
nātniekiem bieži vien pie-
trūkst juridisko zinā  šanu.

Latvijas Vīrusoloģijas 
centrs atrodas Rīgā, 
Teāt  ŗa ielā 9. Piezvanot pa tāl-
runi 67229599, iespējams pie-
rakstī ties uz konsultāciju pie 
speciālis tiem.

Latviju pelnīti varot uzskatīt 
par viroterapijas lielvalsti. Lai 
gan arī Austrālijas zinātnieki 
pirms dažiem gadiem atklājuši 
vīrusu, kas spēj iznīcināt vēža šū -
nas, profesore Muceniece tomēr 
pasaulē bija pirmā. Un – vienīgā. 
Un Rigvir tagad ieguvis zaļo gais-
mu. Lai gan šī zaļā gaisma, kā 
teic Dite Venckus,   ir atkarīga arī 
no slimnieku ieinteresētības un 
vēlēšanās ar šo preparātu ārstē-
ties. Arī citās valstīs pacienti no  -
vērtējuši Rigvir efektīvitāti. Par 
Rigvir interesējas daudzu valstu 
zinātnieki. Latvijas Viroterapijas 
centra durvis ir atvērtas visiem 

interesentiem.
Tuvākiem profesores Ainas 

Mu   cenieces kollēgām bija do -  
ma pieteikt viņas atklājumu     
No  bela prēmijai. Taču tas ir 
novē  lots...

Latvijas Viroterapijas centrs 
varētu kļūt par potenciālu eks -
portspējīgu pakalpojumu snie-
dzēju. Latvijas Zinātņu akadē-
mija Rigvir iekļāvusi starp des -
mit izcilākajiem Latvijas zināt -
nes sasniegumiem. Un laikam 
jau  var  sacīt, ka viroterapija uz  -
skatāma par vienu no Latvijas 
pazīstamības simboliem. Pro-
fesores Ainas Mucenieces vārds 
ierakstīts Latvijas un pasaules 
zinātnes virsotnēs.

Armīda Priedīte

Aina Muceniece

Līmeniski. 5. Liela būvdetaļa. 
6. Upe Latgalē. 7. Posmkāju gal-
vas tausteklis. 10. Ļaut doties, 
virzīties. 11. Skaitlis. 13. Patīkama 
temperātūra. 16. Priecīga, līks -
ma. 17. Satrunējis koka gabals. 
18. Sporta veids. 19. Apdzīvota 
vieta Balvu rajonā. 21. Droši 

vien, iespējams. 25. Kosas. 26. 
Ņemt rokā, censties dabūt. 28. 
Publiska (kā) demonstrēšana.    
29. Sens ierocis. 30. Ierīce metal-
la darbarīku asināšanai. 31. Tāds, 
kas attiecas uz nozīmes pārne  
sumu.

Stateniski. 1. Līstot aiztecēt 

kam gaŗām; salīt, iekams paspēj 
savākt. 2. Četršķautņains tēsts 
baļķis. 3. Auglīga, trūdvielām 
bagāta augsne. 4. Vidējā mā -cību 
iestāde. 6. Pulgojoši, nie vīgi 
runāt. 8. Spēja saglabāt un 
atjaunot apziņā (redzēto, dzir-
dēto). 9. Tāds, kas saistīts ar mī  -
toloģiju. 10. Oficiāli atzīt, pa -
sludināt par legālu. 12. Smiltājs. 
14. Auga daļas. 15. Dažu darba-
rīku, ieroču rokturis. 20. Sa- tvert 
(ar rokām). 22. Mērvienī bas 
daļas atzīme. 23. Kārtis. 24. 
Daudz gadīgu augu pazemes 
vasa. 27. Konditorejas izstrā-
dājumi. 28. Posmtārps.

Daugavpils universitātē (DU) 16. un 17. maijā notika starp-
tautiskā zinātniskā konference „XVIII Slavu lasījumi”, ko rīkoja 
DU sadarbībā ar Varšavas universitāti. Lasījumos, kas notiek kopš 
1996. gada, piedalās izcili filologi, folkloristi, valodu pētnieki un 
starptautisko zinātnisko žurnālu darbinieki. Šogad bija ieradušies 
zinātnieki no Baltkrievijas, Italijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, 
Lietuvas, Polijas, Ukrainas. 

Dagdas novadu apmeklēja Rēzeknes augstskolas (RA) mā -
cībspēki un Erasmus apmaiņas studiju programmas studenti no 
Lietuvas, Turcijas un Slovakijas, lai iepazītos ar tūrisma iespējām 
Ezernieku pagastā. Gada sākumā RA noslēdza sadarbības līgumu ar 
Dagdas novada domi par savstarpēju apmaiņu informācijā un pie-
redzē, kas gūta Latgales reģiona attīstības veicināšanā. 

Rēzeknes Zaļo pakalnu koris Normunda Zuša vadībā, kas guva 
uzvaru TV3 raidījumā „Koŗu kaŗi 3”, svinīgos apstākļos pasniedza 
Rēzeknes slimnīcai iegūto galveno balvu - 10 000 eiro. Nauda tiks 
iz  lietota jaundzimušo  inkubātora iegādei.

Ludzas Amatnieku centrs Rīgas Latviešu biedrības namā no 
kul tūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes rokām saņēma tikko 
iedibināto kultūras zīmi „Latviskais mantojums” (LATVIAN HERI-
TAGE). Zīme, kuŗas izveides idejiskais autors ir LLTA „Lauku ce   ļo-
tājs”,  apliecina, ka centrs godam veicina seno latgaļu arodu prasmju 
un amatniecības tradiciju saglabāšanu. 

Līvānu novada domes administrātīvajā ēkā līdz 31. maijam 
apskatāma ceļojošā fotoizstāde „Māras zeme aerofotografijās” - 
fotomākslinieka Michaila Ignata un pilota Andreja Asara dāvinā-
jums Latgalei. Izstāde  vairāk nekā ar 100 fotografijām par zilo ezeru 
zemi apceļos visu reģionu, un tās nobeigums būs Rīgā. M. Ignats 
šogad konkursā „Gada balva dizainā 2012” katēgorijā „Fotodizains” 
saņēma galveno balvu par aerofotografiju seriju „Vertikāles mo -
bilizācija”. 

Naujenes pagastā, Dabas parkā „Daugavas loki”, 25. maijā no  -
tiks Latvijas ūdenstūristu saiets „Lielais plosts 2013”, kas populā-
rizē ideju brīvdienās kopā ar ģimeni baudīt dabas skaistumu un 
dzīvot veselīgu dzīvesveidu.

Viļakas novada Vēršukalnā 29. jūnijā notiks retro technikas 
tradicionālais saiets „Ziemeļlatgales retrorallijs”. Būs seno automa-
šīnu, motociklu un citu braucamo parāde. Rallijs veltīts Viļakas 
pilsētas 720 gadu jubilejai.

Tilžas pagasta centrā 14. maijā ierīkots ilgi gaidītais AS „Cita-
dele banka” bankomāts. Tā pakalpojumus varēs izmantot arī citu 
banku klienti. 

Kārsavas novada Salnavas pagasta tautas namā atvērts skais -
tum kopšanas salons, kur saņemami  frizieres, manikīres un kos me-
toloģes pakalpojumi. Šis  sieviešu biedrības „Kūzuls” īstenotais un 
vietējās pašvaldības atbalstītais projekts saņēmis Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas 
financiālu (7000 lss) atbalstu. Radītas trīs jaunas darbavietas. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina 
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rijām, Zeltīte Gudrais aicināja iet 
rotaļās pie ieskaņotas mūzikas 
un pašiem dziedāt līdzi.

Atvadīšanās no viesiem sākās 
ap desmitiem vakarā. Paldies 
„Birzes“ ansamblim un visiem 
viesiem par patīkamo vakaru!

(Turpināts 18. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

Pārdod 3 guļamistabu māju ar
5 mašīnu garāžu Gaŗezerā, ļoti gleznaina vieta,

Three Rivers, MI.
Sīkāka informācija pa tel: (269)-244-1297 Kalns.

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

“LAIMESCIEMA PODNIEKDARBNĪCA”
Liepājas teātŗa komēdija

Aktieŗi: Inese Kučinska, Egons Dombrovskis un Kaspars Gods
PRIEDAINĒ

 Sestdien, 8. jūnijā, plkst. 14:00
Vienīgā izrāde Amerikā

Ieeja $ 25

BRUKLINA (NY)
Cienījamie JĀŅU tēvi un 

JĀŅU mātes! Laipni lūdzam 
informēt un aicināt līgotājus! 
Steidzieties pievienot jūsu svi-
nību vietu lapai: JĀŅI Ame-
rikā-2013. Visas JĀŅU svinību 
vietas Amerikā pievienosim bez 
maksas. Tālr.: 917-668-7501, 
e-pasts: LatvianUSA@gmail.com 
Info :www.LatvianUSA.com 

DENVERA (CO)
Kolorādo Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-913-8081.

Piektdienās 19:00 tiekas lat viešu 
deju grupa. Piektdienās 20:30 
notiek koŗa dziedātāju tikšanās.

22. jūnijā 18:00 Jāņu svinības 
– līgošana un dejošana! Ieeja 
brīva. Centrs gādās desas cep-
šanai. Vēlami groziņi vai ziedo-
jums Centram. Alus pret sa -
maksu. Ņemiet līdzi ziedus un 
ozolu zarus vainagiem!

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531North 7th Str, Phila-
delphia, PA 19123). Info: www.
latviansociety.com 

2. jūnijā 12:30 satikšanās, 
pusdienas, rotaļas Sv. Jāņa dr. 
pikniks pie baznīcas (301 N 
Newtown Street Rd,Newtown 
Square PA 19073). Filadelfijas 
latviešu skola aicina visus pie-
dalīties vai atbalstīt „Lai atkal 
rit” Bike/Walk- a- thon. Gaidām 
visus – lielus un mazus riteņ-
braucējus, staigātājus, līdzju tē-
jus, kā arī vienkārši ziedotājus. 
Šī ir vienreizēja iespēja pavadīt 
vairākas stundas svaigā gaisā un 
savākt līdzekļus latviskajai iz -
glītībai. Lūdzam laicīgi pieteikt 
bērnus, jo gatavojam sertifikātus 
katram bērnam. Rakstīt Jolantai: 
jopina3@gmail.com. Ziedo ju-
mus var sūtīt uz adresi: Latvian 
Ev. Lutheran Church of St.John, 
PO Box 469, Newtown Square, 
PA 19073 ar piebildi „Lai atkal 
rit”. Ap 14:00 visi reizē dosimies 
uz Ridley Creek State Park, PA 
Picnic area # 15.

4. jūnijā 11:00 biedrības tel-
pās notiks pensionāru kopas 
saiets. Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un pār-
runas par neseniem notikumiem. 
Saiets beigsies ar dzimša nas 

dienu svinēšanu pie kafijas 
galda. Viesi arvien laipni gaidīti!

GRANDRAPIDI (MI)
Grandrapidu Latviešu bied-

rība (504 Grand N.E.)
16. jūnijā 16:00 sarīkojums 

aizvesto piemiņai.
KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave, Lakewood, 
OH 44107)

2. jūnijā tūlīt pēc dievk. notiks 
Klīvlandes Daugavas Vanadžu 
pavasara sarīkojums. DV kopa 
uzvedīs Vasku Jāņa viencēliena 
lugu Atceries, atceries, kad mēs 
tikāmies.Sekos azaids. Ieeja $15 
(ieskaita azaidu). Atlikums par 
labu palīdzības darbam. Jūs laip-
ni ielūdz Klīvlandes vanadzes!

15. jūnijā 17:00 DV sadarbībā 
ar Klīvlandes Golfa klubu svinēs 
Jāņus Brecksville Metroparka 
OTTAVA POINT laukumā. Rī -
ko tāji gādās par Jāņu sieru un 
miestiņu. Groziņi un atspirdzi-
nājumi jāņem līdzi pašiem. Visi 
tiek sirsnīgi gaidīti Līgo svētkos! 

Saginavā dzīvība kā vecos labos 
laikos: ierodas viesi no tālākiem 
Mičiganas stūriem, visi noklausās 
labu koncertu, tad vakariņo, uz -
dzied un iet rotaļās.

Saginavas latviešu kluba gads-
kārtējais Pavasaŗa sarīkojums 
tika svinēts sestdien, 27. aprīlī, šī 
pavasaŗa siltākajā un saulainā 
dienā, Trillium banketa telpās. 
Pulcēšanās, iepazīšanās un saro-
košanās sākās pulksten piecos un 
turpinājās ar atspirdzinājumiem 
un uzkodām.

Koncerta daļā mūs iepriecināja 
ansamblis „Birze“ no Detroitas 
Sv. Pāvila draudzes ar vadītāju 
mācītāju Aiju Greiemu (Graham).  
Ansambļa sastāvā bija trīs vīri, 
piecas sievietes un vairākās 
dziesmās dziedātāju sastāvu pa -
pildināja astoņgadīgā Selga Jan-
sone. Koncerta programma sa -
stā vēja no garīgām dziesmām, 
tautasdziesmām laicīgām lat-
viešu dziesmām, kopā bija trīs-
padsmit dziesmu. Klausītāji bija 
atsaucīgi un sajūsmināti. Pēc 
aplausiem katram dziedātājam 
pasniedza sārtu rožu ziedu. „Bir-
zes“ piedalīšanās Pavasaŗa sarī-
kojumā bija iespējama, patei-
coties atbalstam, ko sniedza 
ALAs Kultūras nozare.

Sekoja vakariņas ar pilnu bu -
feti un saldo ēdienu bagātību. 

Saginavā ir dzīvība –
saginavieši priecājās

Kluba biedri, pašmāju cilvēki, 
bija atnesuši plašu mantu klāstu 
izlozei. Ložu pircēju acis bija 
vērstas uz divām gleznām, spilvenu 
ar tautiskiem rakstiem un somu 
ar daiļu izšūtu rakstu vidū.

Tad, lai izkustinātu kājas un 
atbrīvotos no iegūtajām kalo-

Anita Millere, Selga Jansone, Līga Jēkabsone, Ēriks Petrovskis, 
Mārcis Jēkabsons, Todd Graham, Ilze Sewruk, Evija Zepa
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Auseklis Augusts Gothards 
dzimis 1914. gada 19. martā 
Vecmīlgrāvī. Skolojies Viļa 
Olava komercskolā Rīgā. 1929. 
gadā Auseklis sāka braukt jūrā 
ar buriniekiem un tvaikoņiem. 
1936. gadā viņš ar kapteiņa 
diplomu beidza Krišjāņa Val-
demāra jūrskolu Rīgā. 1939. ga -
dā sākās laimīga laulātā dzīve 
ar Zinaidu, ģimene ir svētīta ar 
meitām Ingeborgu un Rūtu. 
1944. gada 11. oktobrī A. Got-
hards ar „Lāčplēsi” atstāj Rīgu 
uz neatgriešanos. Ziemu pa -
vadīja starp Ventspils un Lie-
pājas ostām ledlauža darbā. 
1945. ga  da 9. februārī uz tau-
tiešu grupas lūguma viņš at  brī-
voja iesalušu laivu Liepājas kaŗa 
ostā un visus 26 vīrus, sievas un 
bērnus iz  veda caur ienaidnieka 
blokādi brīvībā uz Gotlandi 

Piemiņas vārdi Auseklim 
Augustam Gothardam

Zviedrijā. 1945. gadā pirms 
Ziemsvēt kiem ģimene satikās 
Gēteborgā. 1946. gada augustā 
A. Gothards ar vīzu aizkuģoja 
uz ASV. 1947. gada augustā visa 
ģimene atkal bija kopā Ņujorkā 
un ar cerī bām uz mieru cilvēku 
attiecībās atsāka nākamo dzīves 
posmu. Jūras arājs turpina 
braukt jūrā; 1966.-1968. gadā 
pie  dalījās ka  ŗaspēka apgādē 
Vietnamā, par to saņēmis ap -
balvojumu. 1983. gadā pensio-
nējās. 1999. gadā vi  ņa mīļā 
Zinaida aizmiga mū  ža mierā. 
2006. gada 18. aprīlī Ingeborga 
pievienojās savai mā   miņai 
senču draudzē. 2013. ga  da 17. 
aprīlī Auseklis dodas pēdējā 
ceļā, lai augšā, aiz zvaig znēm 
atkal tiktos ar saviem mīļajiem, 
kuŗi šai pasaulē vairākkārt kaŗa 
laiku dēļ bija šķīrušies.

Ieeja pieaugušiem par ziedo-
jumiem, sākot ar tikai $ 5. Atli-
kums par labu aprūpes darbam. 
Jūs laipni ieaicina Golfa klubs 
un DV apvien. Klīvlandē!

MINEAPOLE (MN)
Latviešu ev. lut. draudzes 

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

25. un 26. maijā notiks 60. 
Latviešu sporta dienas, rīko 
ALAs sporta nozare un Mi  ne-
sotas latviešu sporta kopa 
„Starts”. ASV meistarsacīkstes 
basketbolā, volejbolā un drau-
dzības spēle hokejā (ASV–Ka -
nada). Sarīkojumu vietas ir 
vēsturiskā Mineapoles rajonā. 
Sacensības notiks De La Salle 
skolā, uz Misisipi upes salas. 
Satikšanās un apmešanās vieta 
ir Depot hotelī. Apbalvošanas 
vakars būs Ukranian Activity 
Center, tuvu upes krastmalai. 
Sīkāka informācija sekos. Mājas 
lapa: www.asvmeistarsacikstes.com

ŅUJORKA (NY)
Info: www.NYLatvian.org 
25. un 26. maijā 10:00-16:00 

Latvian Lutheran Camp (231 
Greenhill Rd. Elka Park, NY 
12427) tirdziņš Katskiļu no -
metnes ēdamzāles telpās, rīko 
Ņujorkas latv. ev. lut. dr. Palī-
dzības fonda komiteja. Visa 
peļņa par labu ēdamzāles pa -
rāda dzēšanai. Varēs iegādāties 
latviešu mākslinieku gleznas, 
citas gleznas, koka izstrādā ju-
mus, keramiku, sedziņas, segas, 
virtuves piederumus, kristalla 
vāzes, dzintara rotas, citas rotas 
un vēl ko citu. Info: Māra S. 
Ziediņa, tālr.: 914-962-7023. 

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 atspirdzinā-
jumus pirms koncerta, sākot 
plkst. 15:00. Piedalīsies viesu 
kori: 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. 

Koŗa Atbalss diriģents: An -
drejs 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 pieteikties laicīgi uz 
vakariņām ($ 15). Sekos saviesīgs 
vakars.

Kora mājaslapa: www.nylat-
vianconcertchoir.org, koŗa 
e-pasts: aijap@yahoo.com, tālr.: 
1-516-319-9491. FaceBook: 
NYLCC. Twitter: @NYLatvian-
Choir

Christ and St. Stephen’s Church 
(120 W 69. Ielā, Ņujorkā) 

18. jūnijā 20:00 klausīsimies 
jaunās latviešu komponistes 

Annas Veismanes skaņdarbus 
akordeonam un stīgu orķestrim 
„Why Me?”, ko atskaņos North/
South Chamber orķestris. Solists 
William Schimmel. Ieeja brīva. 
Koncerta apmeklētājiem būs 
iespēja noklausīties rīdzinieces 
Annas Veismanes ievadvārdus 
par savu mūziku un tikties ar 
komponisti pēc koncerta. Info: 
www.northsouthmusic.org un 
www.annaveismane.com 

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
Salas baznīcas zāle (4 Riga 

Lane,Melville, NY 11747) 
8. jūnijā 14:00 teātris „Lai-

mesciema podniekdarbnīca”, 
Liepājas teātra komēdija. Vie-
nīgā izrāde Amerikā. Ieeja $ 25.

22. jūnijā 18:30 tradicionālie 
Jāņi Priedainē. Tautas deju 
uzvedumu sniegs Vašingtonas 
Namejs. Sekos populārais Lat-
vijas dziedātājs Kaspars Zlidnis 
un mūzikanti Andžejs Grauds 
un Oskars Tretjuks. Jāņu līgo-
šanas priekšnesumu sniegs Lie-
pājas teātŗa slavenie aktieri: 
Inese Kučinska, Egons Dom-
brovskis un Kaspars Gods. Lat-
vijas mūzikanti ar solistu Kas-
paru spēlēs arī deju mūziku, 
izpildot iemīļotās latviešu dzies-
mas. Vēlāk vakarā būs Jāņu 
ugunskura iededzināšana un 
sadziedāšanās Jāņa Studenta 
akordeona spēles pavadījumā.
Ieeja: $ 35 biedriem, $ 30 pen-
sio nāriem, $15 studentiem līdz 
18 gadiem, bērniem līdz 15 ga -
diem ieeja brīva. 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

No 25.-27. maijam Rietum-
krasta latv. izglītības centra 
gadskārtējā pavasara talka Šel-
tonā. Inform.: Kārlis Grendze, 
tālr.: 206-930-9411, e-pasts: 
kgren  dze@gmail.com 

8.jūnijā tautasdeju kopas 
”Trejdeksnītis’’ uzvedums ar 
vakariņām un kluso izsoli lat-
viešu namā. Kokteiļi un vaka-
riņas 16:30, uzvedums 19:30.
Ieeja ar vakariņām $ 60, tikai 
uzvedums $ 20.

9. jūnijā 12:00 pēc dievk. latv. 
nama zālē 1941.g. 14. jūn. aiz-
vesto piemiņas sarīkojums ko -
pā ar igauņiem un lietuviešiem.

15.-16. jūnijā Jāņu svinības 
Rietumkrasta latv. izglītības 
centrā Šeltonā.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg, FL 
33713), tālr.: 727-365-7856.Pa -
zi ņojums. Augusta mēnesī ir 
paredzēta saiņu savākšaana 
sū tīšanai uz Latviju. Sūtījumus 
pieņems LASL pārstāve Sybila 
Kreslina. Par saiņu savākšanas 
datumu un laiku var uzzināt, 
zvanot uz LASL tālr.: 973-744-
6565 vai 973-746-7222, mājas 
lapa www.lasl.com, e-pasts: 
info@lasl.com 

 21. maijā 13:00 videoizrāde 
– R. Blaumaņa luga „Trīnes 
grēki” Valmieras teātra iestu dē-
jumā. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $ 3.00.

VISKONSINA
Jauku iesvētību dāvanu pie-

dāvā mūsu rotaslietu meistari 

Krikis Jewelers, P.O. Box 180230, 
Delafield,WI. Tālr.: 262-593-
2503, e-pasts: parsla2krikisjew-
elry.com http://www.krikisjew-
elry.com/

 
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. Lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, Ma 02445). 26. maijā 
11:00 dievk. ar dievg. Trīsvie-
nības svētkos. 2. jūnijā 11:00 
dievk., 2. svētd. pēc Vasarsvēt-
kiem. 9. jūnijā 11:00 dievk., 3. 
svētd. pēc Vasarsvētkiem. Mā -
cītāja atvaļinājumā – dievk. tiks 
izziņots. 16. jūnijā 11:00 dievk., 
4. svētd. pēc Vasarsvētkiem. 
Mācītāja atvaļinājumā – dievk. 
tiks izziņots. 23. jūnijā 11:00 
dievk. Piesaulē, Jāņu atsvētes 
diena. 30. jūnijā 11:00 dievk. ar 
dievg., 6. svētd. pēc Vasarsvēt-
kiem. Māc. Jogita Mazur. Info: 
trimdasdraudze@aol.com 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā: St. Paul’s 
Evangelican Lutheran Church 
(837 Old Bethlehem St., Appel-
bachsville, Quakertown, PA 
18951). 26. maijā 14:00 Trīsvie-
nības svētku dievk., seko kafija. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk.. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 19:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godina, 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.:(30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
26. maijā 10:00 Trīsvienības 
svētku dievk. ar dievg., pēc 
dievk. Svētdienas skolas no -
darbība. 2. jūnijā 10:00 dievk. 
9. jūnijā 10:00 Aizvesto pie-
miņas dievk. ar dievg. 16. jūnijā 
10:00 dievk.. 23. jūnijā Jāņa 
Kristītāja dienas dievk. ar dievg. 
Draudzes māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģ. Dr. S. Lizlova, L. Upīte un 
R.Ozoliņš. Draudzes mājas lapa: 
www.detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.:(1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 9. jūnijā 
11:00 dievk. 3. svētd. pēc Vasar-
svētkiem, māc. Aivars Ozoliņš. 
16. jūnijā 11:00 dievk. 4. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem, māc. Aivars 
Ozoliņš.

• 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. Dr. sekretāre Zigrīda 
Kručkovs, tālr.: 1-617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
2. jūnijā 11:00 dievk.. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. Info: www.latvian-
luthchurchphila.org 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave-
 nue, 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. Māc. Dr. Sarma 
Eglīte. 

Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543) Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332),mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Ar -
vīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.:570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@ptd.net

• Mančesteras lat. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040). 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 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414- 258-8070. 23. maijā 
10:00 Bībeles stunda. 26. maijā 
10:00 iesvētes dievk. Trīsvienī-
bas svētku dienā. Tiks iesvētīts 
Rolands Lauzums. Apsveicam 
viņu un viņa ģimeni! 2. jūnijā 
10:00 Name Tag Sunday dievk. 
abās valodās. Seko draudzes 
pikniks. 4. jūnijā 19:00 valdes 
sēde. 9. jūnijā 10:00 dievk.. 11. 
jūnijā 10:00 Bībeles stunda. 
Prāv. L. Zusēviča, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 
414-536-0358. Info: www.mil-
waukeedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org 26. maijā 10:00 
Trīsvienības dievk. ar Sv. va -
karēdienu un sadraudzību. 2. 
jūnijā 10:00 dievk. ar sadrau-
dzību, filma Tēvreize par latv. 
lut. bazn. vēsturi. 9. jūnijā 10:00 
dievk. ar māc. Daga Demandta 
ievešanu amatā, sadraudzība. 
Ar mūsu jauno garīdznieku, 
māc. Dāgu Demandtu tikšanās 
pēc dievk., kā arī baznīcā 
trešdienās no 10:00 – 14:00 un 
sestdienās latviešu skolas laikā. 
Visi laipni lūgti! Dāga tālr.: 612-
280-9333, e-pasts: dagde-
mandt@hotmail.com

• Montreālas latv. Trīsvie-

nības ev. lut. dr.: (Trinity 
Latvian Church, P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7). Latviešu centrā 2. 
jūnijā 15:00 dievk. 4. jūnijā 
19:00 valdes sēde. 6. jūnijā 
13:00 pensionāru sanāksme. 
Tērvetē 23. jūnijā 11:00 Jāņu 
dienas dievk. Lūdzam pieteik-
ties. Māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: 
rev@draudze.org . Dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E 7th St, 
Lakewood, NJ) 26. maijā dievk. 
draudzē nenotiek-Memorial 
Day nedēļas nogale. 2. jūnijā 
12:30 dievk. ar dievg. Īstbran-
svikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick) 9. jūnijā 13:30 14. 
jūnija piemiņas dievk. ar dievg. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E 
7th St,Lakewood,NJ) 16. jūnijā 
12:30 dievk.. 23. jūnijā un 30. 
jūnijā dievk. draudzē nenotiek. 
Māc. I. Pušmucāne-Kineiko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Katskiļu brāļu kapos (414 
Bloomer Rd, Tannersville NY) 
26. maijā 12:00 Kapu svētki. 8. 
jūnijā paredzēts skolas izlaid-
ums Priedainē (New Jersey 
Latvian Society, Rt. 33, Howell 
Township, NJ). Godātie Baz-
nīcas Ziņu lasītāji! Baznīcas 
Ziņu 2013. g. maija numurs ir 
iznācis. Saite uz jauno numuru: 
http://www.nydraudze.org/
docs/403/2013/BZ13-03a.pdf 
Saite uz iepriekšējiem numuriem: 
http://baznīcasziņas.nydrau-
dze.org 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm. St, Saginaw, MI 
48602) 16. jūnijā 13:00 dievk., 
pēc dievk. kafija. Kalpos māc. 
R. Franklins. Dr. sekretāre Vija 
Āriņš, e-pasts:vijaarins@yahoo.
com

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 
92103), (ieeja no sētas). 
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Mūžībā aizsaukta

RITA FEDERS
Dzimusi 1919. gada 5. jūnijā,
mirusi 2013. gada 24. aprīlī

Mūsu jaunības dienu draudzene

MAIJA
JAUNZEMIS,

dzim. BAUMANE
Dzimusi 1932. gada 19. aprīlī Rīgā,

mirusi 2013.gada 4. maijā Ročesterā, Mn.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA KANADĀ UN BRĀLĒNI LATVIJĀ

Sirsnībā piemin:
KAIJA OZOLIŅA-KIRSTEINS

AINA VĪTIŅA-KALNS
INĀRA ŠULCS-RUBULIS

PĒTERIS LAPIŅŠ
ANDRIS RONIS

SIGURDS KROLLS
IVARS UN INRA ANTENS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ANDA CAPION, RITA DRONIS, VILIS UN MARTA KALNIŅŠ,

VALIJA RAUCEPS, AINA VALDMANIS,
ZIGFRIDS UN PAULĪNE ZADVINSKIS AR ĢIMENI

Skumjās un mīlestībā viņu vienmēr paturēs
SIEVA VALIJA, MEITA GUNTA,

MAZDĒLS ĒRIKS AR ĢIMENI
UN RADI LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi

MAIJA JAUNZEMIS
Dzimusi 1932. gada 19. aprīlī Latvijā,

mirusi 2013.gada 4. maijā Ročesterā, Minesotā

Dieva mierā aizgājis

IMANTS VILCIŅŠ
Dzimis 1919. gada 13. aprīlī Cēsu rajonā,

miris 2013. gada 21. aprīlī Los Gatosā, CA

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

GUNTIŅA
S. LIELKĀJS,

dzim. STUBIS
Dzimusi 1928. gada 7. novembrī Rīgā,

mirusi 2013. gada 14. maijā Filadelfijā, PA

No mums šķīrusies

GUNTIŅA
STUBIS – LIELKĀJS

Dzimusi 1928. gada 7. novembrī Rīgā,
mirusi 2013. gada 14. maijā Filadelfijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma un omamma

ZIGRĪDA RASMA 
MARKITANTS,

dzim. ŠTAMERS
Dzimusi 1927. gada 14. augustā Slokā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 16. maijā Toronto, Kanadā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS ARVĪDS UN MEITA INDRA SĀMĪTE

UN MAZMEITAS GUNDEGA UN LAIMA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ESLINGENAS BIJUŠĀS ĢIMNAZIJAS KLASES DRAUGI

ANDRIS, ANDREJS, ASTRĪDA, AUSMA, DŽEMS,
ILMĀRS, INA UN ZIGRĪDA

Mīlestībā piemin
dēls Arnis, meita Rūta un Frank Varga ar mazdēlu Matthew,

meita Sandra un Valters Cifersons un mazdēli Roberts un Andrejs,
radi un draugi ASV, Kanadā un Latvijā

Ir tuvām sirdīm grūta
Šai brīdī šķiršanās,
Bet mīlestība gūta,
To nekad neatstās.
(Nikolajs Kalniņš)

Pāri jumtiem gājputni skries
Un uz pavasaŗa dzīrēm trauksies.
Jautri tie pēc Tevis sauks,
Bet tu klusēsi un neatsauksies.
(F. Bārda)

Ak, teci jel saulīte, uz dzimteni steidz,
un viņai no manis pēdējo sveicienu teic.
Un noskūpsti dzimtenes jūrmalu tu,
kur dzimu un bērnību pavadīju.

Aizšūpojiet, vēji silti,
Zilus ziedu mākoņus:
Turp, kur dzimtās zemes smiltis,
Linu druvās dziesmas dus.

D I E V K A L P O J U M I

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, –
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
(V. Egle)

Dievkalpojumus apmeklēt laip-
ni 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). 26. 
maijā 11:00 dievk.. Pēc katra 
dievk. kafijas galds. 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@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 -3rd Ave N E Seattle, 
WA 98125). 26. maijā 10:30 
dievk. angļu valodā ar dievg. 
Seko Bībeles stunda. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). 26. 
maijā 11:00 Bībeles stunda. 2. 
jūnijā 14:00 dievk.. 9. jūnijā 
11:00 Bībeles stunda. 16. jūnijā 
14:00 dievk., kuru kuplinās 
Andris Ritums. 30. jūnijā 11:00 
Bībeles stunda. Māc. Aivars 
Pelds. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 

• Toronto- Sv. Andreja latv. 
ev. lut. bazn.: (383 Jarvis Street, 
Toronto, Ontario M5B 2C7 Ca -
nada). Info: http://www.stan-
drewslatvian.org , tālr.:416-924-
1563. 

• 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. 
26. maijā 10:00 Vasarsvētku un 
Trīsvien. Svētku dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. Maija jubilāru 
sveikšana. 2. jūnijā 10:00 dievk. 
Pie kafijas galda prāv. Anita 
pastāstīs par Baznīcas Virsvaldes 
plenārsēdi Izraēlā , kā arī rādīs 
fotografijas no Svētajā zemē 
redzētā un piedzīvotā. 5. jū -
nijā19:30 padomes sēde. 9. jū -
nijā 10:00 laju vadīts dievk. 16. 
jūnijā 10:00 Aizvesto piemiņas 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. 22. 
jūnijā 17:00 Jāņu sarīkojums 
draudzes pagalmā. 23. jūnijā 
10:00 dievk. 29. un 30. jūnijā 
12:00-16:00 atvērto durvju die-
nas draudzes namā – Mont go-
mery County Mantojuma die-
nas. 30. jūnijā 10:00 svētbrīdis. 
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). 14. jūnijā 11:00 
aizvesto piemiņas dienas dievk. 
kopā ar Mančesteras draudzi. 
Pēc dievk. ieejas zālē Imants 
Gorbants dalīsies atmiņās par 
tautas sēru notikumiem. Māc. 
Daina Salnīte. Dr. pr. Vija 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268 

Vilmingtona: Good Shepherd 
Church (1530 Foulk Rd( Rt 
261), Wilmington PA) 26. maijā 
dievk. nenotiks - Memorial Day 
nogale. 2. jūnijā 11:00 dievk. ar 
Sv. vakarēdienu, seko pikniks. 9. 
jūnijā 11:00 dievk.. 16. jūnijā 
11:00 Tautas sēru dienas 
Ekumēniskais dievk. kopā ar 
Filadelfijas latviešu baptistu 
draudzi.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
līdz piektdienai uz e-pastu: 
rasma@laiks.us
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S P O R T S

Latvijas hokejisti – 
11. vietā

Pasaules hokeja meistar sa-
cīkstēs Latvijas vienībai Helsinku 
grupā pēdējā spēle grupā bija ar 
Somijas izlasi. Mūsējie parādīja 
labu spēli un titulētajiem hokeja 
grandiem zaudēja ar minimālu 
rezultātu – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1). 
Tā kā tas notika pagarinājumā, 
tad mūsu hokejisti ieguva vienu 
punktu. Vārtus mūsu vienības 
labā guva Meija un Jekimovs. 
Līdz ar to meistarsacīkšu kop-
vērtējumā Latvijas hokeja izlase 
turnīrā izcīnīja 11. vietu un sa -
glabāja vietu augstākajā līgā.

Mūsu grupas nobeiguma ta -
bula. Uzvaras, zaudējumi, vārti, 
punkti. Katra vienība aizvadīja 
septiņas spēles.

Somija   7     4    1    23:14    16
Krievija  7    5    2    29:14    15
ASV       7    5    2     24:16    15
Slovakija 7   3    3     18:17    10
Vācija     7    2    3    13:16      9
Latvija    7    2    4    14:25      7
Francija  7    2    4     13:21     7
Austrija  7     1    5    18:29     5 
Pasaules meistarsacīkstēs mūsu 

hokejisti, kaut arī kopvērtējumā 
ierindojās zemākā vietā nekā 
pērn (10.) līdzjutējiem sagādāja 
vairākus prieka brīžus. Pēc trim 
zaudētām spēlēm pret spēcīgiem 
pretiniekiem turnīra sākumā vie -
nība nenolaida rokas, bet parādīja 
vīru raksturu un cīnītāju garu. 

Spēlē pret slovakiem komandas 
kapteinis Lauris Dārziņš preti-
niekus pārsteidza ar hat trick

Kristers Gudļevskis vārtos dar-
bojās ļoti pārliecinoši, daudzas 
reizes glābjot savu vienību. 
Neapšaubāmi viņš ir lielākais 
atklājums šajās meistarsacīkstēs 
Latvijas izlasē  

Debitējot pasaules meistar sa-
cīkstēs, pirmos vārtus valsts iz -
lases sastāvā guva Zemgus Gir-
gensons, vārtos pieredzējušo Ed -
garu Masaļski sekmīgi aizstāja 
jaunais Kristers Gudļevskis. Kad 
ūdens smēlās mutē un vienība 
bija uz izkrišanas robežas, izrā-
dījās, ka varam spēlēt teicami, 
kaut arī nebijām labākajā sastāvā.   

Dažādu iemeslu pēc vienībā ne -
bija vairāku meistarīgu spēlētāju – 
Mārtiņa Karsuma, Miķeļa Rēd-
licha, Oskara Bārtuļa, Gunta 
Gal viņa, Arvīda Reķa, Herberta 
Vasiļjeva, Kristiāna Pelša. Ek -
sper  ti bija saskatījuši pat 12 spē -

lētājus, kas varētu spēlēt izlasē, 
bet pasaules meistarsacīkstēs viņu 
nebija. Un ar šo reālitāti galvena-
jam trenerim Tedam Nolanam 
bija jārēķinās. Tāpat arī ar to, ka 
Latvijas hokeja apcirkņi nav dziļi 
un trekniem graudiem piebērti.

***
Pasaules meistarsacīkšu fināl-

posmā uzvaras gājienu turpināja 
šveicieši. Ceturtdaļfinālā viņi ar 
2:1 pārspēja Čechijas vienību, 
pusfinālā ar 3:0 – ASV un finālā 
spēlēja ar zviedriem. Izšķirīgajā 
sacensībā ar 5:1 uzvarēja zviedri 
un kļuva par pasaules čem pio-
niem. Šveiciešiem pēc deviņām 
uzvarām tomēr nācās atzīt lau-
kuma saimnieku pārākumu.  

Bronzas medaļas ieguva ASV 
hokejisti, kas ar 3:2 pārspēja 
Somijas vienību.

***
Starptautiskā Olimpiskā ko -

miteja un Starptautiskā Hokeja 
federācija apstiprinājušas Soču 
olimpiskā turnīra vienību sada-
lījumu grupās. A grupā iekļautas 
Krievija, ASV, Slovakija un Slo-
vēnija, B grupā – Somija, Nor-
vēģija, Kanada un Austrija, C 
grupā – Čechija, Zviedrija, Šveice 
un Latvija.

***
Starptautiskās Hokeja federā-

cijas (IIHF)  kongresā lēma par 
nākamo pasaules meistarsacīkšu 
sarīkošanu. Latvijas Hokeja fede-
rācija kopā ar Dānijas Hokeja fe -
derāciju bija nolēmušas pieteikt 
kopēju kandidātūru 2017. gada 
meistarsacīkstēm. Otra preten-
dente bija Vācija un Francija. 
Balsošanā  Vācijas un Francijas 
kopprojekts saņēma balsu vai-
rākumu – 63,  Latvijai un Dānijai 
tika 45 balsis.

Vācija un Francija pasaules 
meistarsacīkstes rīkos divās pil-
sētās – Ķelnē un Parīzē. Šo valstu 
pieteikumam bija būtiska priekš-
rocība – sacensību atklāšanu var 
rīkot lielā stadionā ar 75 tūk-
stošiem skatītāju vietu

Rīgas maratonā 
līdzi skrēja karstums

Nordea Rīgas maratons šogad 
dažādās distancēs kopā pulcēja 
22 020 dalībniekus no 65 valstīm. 
Vislielākais skrējēju skaits bija 5 
km distancē – 12794, savukārt, 
vidējās un garās distances pie -
dzīvojušas būtisku izaugsmi, 10 km 
distancē pulcējot 4777 dalībnieku, 
pusmaratonā – 3171, klasiskajā 
maratona distancē – 1278 
dalībnieku.

Uzvaru ar jaunu sacensību 
rekordu svinēja Kenijas sportists 
Dankans Kehs. Viņš 42,195 km 
gaŗo distanci veica divās stundās, 
15 minūtēs un 34,2 sekundēs, 
par 14 sekundēm labojot sava 
tautieša Džuliusa Keto 2011. 
gadā sasniegto rekordu.  Labākais 
no Latvijas skrējējiem bija 
Andrejs Ješko -2. 35:14,1. Vēl 
viens Latvijas pārstāvis Anatolijs 
Macuks finišēja sestajā vietā - 
2:38:39,7,  Gunārs Ķeģis – 12. 
pozicijā  - 2:47:04,2.

Dāmu   konkurencē ātrākā bija 
etiopiete Aberaša Nesga Bedesa 
– 2.40:30,7. Labāko rezultātu no 
Latvijas skrējējām sasniedza 
Liene Bernsone – 3.02:00.

Pusmaratona distancē dāmām 
ātrākās bija Latvijas pārstāves. 

Pirmo vietu izcīnīja titulētākā 
gaŗo distanču skrējēja Jeļena 
Prokopčuka – 1.14:39,3. Otrā 
vietā ierindojās Latvijas olim-
piete Dace Lina – 1.20:27.3.

Finišē Jeļena Prokopčuka
Kungu konkurencē pusma-

ratonā uzvarēja Latvijas skrējējs 
Jānis Girgensons – 1.07:24.5, 
desmit sekundes viņam zaudēja 
Jānis Višķeris  – 1:07:32.5,  trešajā 
vietā finišēja Mareks Mikiško – 
1.11:39.3.

Nordea Rīgas maratons skait-
ļos. Kopējais dalībnieku skaits – 
22 020, maratons pulcēja  – 1 278 
skrējējus, pusmaratons – 3 171, 
10 km distance – 4 777, 5 km 
distance – 12 794, dāmas – 
10 337, kungi – 11 683.  No Lat-
vijas startēja 19 536, Igaunijas – 
404, Somijas – 365,  Lietuvas – 
318, Krievijas – 245, Vācijas – 
207,  Italijas – 159, Polijas – 106, 
Francijas – 101 dalībnieks, Liel-
britānijas – 93 dalībnieki.

Sportistiem šis maratons bija 
milzīgs pārbaudījums. Gaisa 
tem perātūra sasniedza gandrīz 
30 gradus. Maratona laikā slim-
nīcās tika nogādāti 24 dalīb nie  ki. 
20 skrējējiem konstatēta ķermeņa 
pārkaršana.

Plūdmales volej-
bolisti gatavojas

No 29. maija līdz 2. jūnijam 
Brazīlijā risināsies Pasaules kausa 
izcīņas finālposms, kuŗā Latviju 
pārstāvēs Londonas Olimpisko 
spēļu bronzas medaļnieki Mār-
tiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš. 
Kamēr Mārtiņš un Jānis cīnīsies 
Brazīlijas smiltīs, viņu šī brīža 
pāŗinieki attiecīgi Jānis Pēda un 
Aleksandrs Samoilovs dosies uz 
Bādeni (Vācija), kur notiks šīs 
sezonas pirmais Eiropas meistar-
sacīkšu posms.

Tuvākajās dienās visi trīs Lat-
vijas šī brīža spēcīgākie dueti 
dosies uz Arģentīnu, kur notiks 
otrais šis sezonas FIVB Grand 
Slam turnīrs. Pirmo reizi šosezon 
visi trīs Latvijas dueti startēs 
pamatturnīrā, jo Tomam Šmē-
diņam un Ruslanam Sorokinam 
uz šo posmu piešķirta tā sauktā 
wild card.

Pēc šī turnīra dueti nedaudz 
pamainīs pāriniekus. Pļaviņš un 
Šmēdiņš kopā ar „bronzas tre-
neŗi” Aigaru Birzuli dosies uz 
Brazīliju, lai startētu Pasaules 
kausa izcīņas finālposmā, bet 
pārējā četrotne dosies uz Vāciju, 
kur Bādenes pilsētā risināsies šīs 
sezonas pirmais EČ posms. Šajā 
turnīrā spēkus apvienos Pēda un 
Samoilovs, bet pēdējā laikā ieras-
tākā virknējumā sacensībām 

dalību pieteikuši T. Šmēdiņš un 
Sorokins. Abiem pāriem jau 
garantētas vietas pamatturnīrā. 
Pļaviņš un Šmēdiņš Pasaules 
kausa finālposmā būs izlikti ar 
ceturto numuru. Pirmais numurs 
ticis amerikāņiem Džeikam 
Gibam un Keisijam Patersonam, 
otrais – olimpiskajiem sudraba 
medaļniekiem Alisonam Keruti/
Emanuelam Regu (Brazīlija),  
trešais – Vācijas duetam Kajam 
Matisikam un Džonatanam 
Erdmanam.

***
Olimpiskās bronzas laureāts 

plūdmales volejbolā Mārtiņš 
Pļa   viņš vienbalsīgi ievēlēts Starp-
  tautiskajā volejbola federācijā 
(FIVB). Viņš aizstāvēs plūdmales 
volejbolistu intereses un uzturēs 
viņu kontaktus ar FIVB.

***
Sevastova beidz 

profesionālo karjēru
llggadējā Latvijas tenisa līdere 

Anastasija Sevastova 23 gadu 
vecumā paziņoja par karjēras 
beigšanu. Lēmums pieņemts ve -
selības problēmu dēļ. Sevastova 
karjēras laikā izcīnīja vienu WTA 
vienspēļu titulu, 2010. gadā uz -
varot turnīrā Eštorilā.

2010. gada 8. maijs. Anastasija 
Sevastova Portugālē izcīnījusi 
pirmo WTA titulu

“Trīs gadus ilgušo savainoju-
mu un veselības problēmu 
rezultātā esmu sapratusi, ka 
vairs nespēju turpināt spēlēt 
augstākajā līmenī tik sarežģītā 
sporta veidā. Vienmēr būšu te -
nisam pateicīga par to, ko tas 
man devis,” izplatītajā pa  zi-
ņojumā sacīja Sevastova.

No Sevastovas karjēras lielā-
kajām uzvarām var minēt pa -
nākumus pret serbietēm Jeļenu 
Jankoviču un Anu Ivanoviču. 
Tāpat bijis pa spēkam uzveikt 
Samantu Stousuru, Flaviju Pen-
netu, Dominiku Cibulkovu, 
divreiz pārspēta Petra Kvitova. 
Jankoviča un Stousura apspē-
lēšanas brīdī atradās ranga 
(sportistu vērtējuma) pirmajā 
desmitniekā.

Sevastova neilgo karjēru bei-
dza ar 216:123 bilanci vienspē-
lēs, vienu WTA vienspēļu titulu, 
deviņiem ITF tituliem un prē-
mijās nopelnītiem 756 825 do -
lāru. Karjēras ranga rekordu ar 
36. vietu izdevās sasniegt pēc 
lieliskajiem rezultātiem Mel-
burnā 2011. gada sākumā. Kar-
jēras nobeigumā Anastasijai 
148. vieta.

Teniss
Latvijas tenisists Ernests Gul-

bis Romas Masters Series trešās 
kārtas spēlē vairāk nekā divu 
stundu sīvā cīņā ar 6:1, 5:7, 4:6 
piekāpās grunts seguma speciā-
listam Nadalam. “Es biju labāks. 
Es biju labāks arī otrajā setā. 
Domāju, ka biju arī labāks tre -

šajā setā. Es biju labāks visā spēlē,” 
pēc sāpīgā zaudējuma teica 
Gulbis. “Nadals ir čem pions. Tev 
ir jāizdara kaut kas neparasts, lai 
viņu uzvarētu. Bet viņš šodien 
neko īpašu neiz darīja. Es pieļāvu 
kļūdas. Bet viņu ir jāuzvar sa -
viem spēkiem, viņš tev nepalī -
dzēs un par velti neko nedos.”

Pasaules labāko tenisistu vēr-
tējumā (rangā) Ernests Gulbis 
pakāpies līdz 39. pozicijai. Er -
nesta augstākā vieta rangā ir 21. 
pozicija, un tajā viņš atradās 
2011. gada februārī. Šī gada 
sacensības Gulbis iesāka no 138.
pozicijas.

Latvijas Jaunatnes 
vasaras olimpiadā

Piektajā Latvijas Jaunatnes 
vasaras olimpiadā (LVJO), kas 
no 13. līdz 15. jūnijam tiek 
organizēta Ventspilī, piedalīsies 
aptuveni 3000 dalībnieku. Jau-
nie sportisti sacentīsies 26 spor-
ta veidos, no kuriem 17 notiks 
Ventspilī, seši Liepājā,  pa vie-
nam Brocēnos, Ventspils nova -
da Usmā un Jūrmalā. Pašreiz 
dažos no komandu sporta vei-
diem – futbolā, basketbolā, vo -
lejbolā un florbolā – jau nori-
sinās priekšsacīkstes, lai no -
skaid rotu spēcīgākās pašval  -
dību vienības, kas kvalificēsies 
olimpiadai.

“Latvijas Jaunatnes olim pia das 
gan vasaras, gan ziemas sporta 
veidos ļauj jauniešiem izbaudīt 
komandas garu, un ir patīkami 
vērot, kā jaunie sportisti ar ne -
atlaidību un cīņassparu aizstāv 
savas skolas vienības. Esmu 
pārliecināts, ka šādu sa  censību 
organizēšana, kas bal stās uz olim-
 piskās kustības principiem, pa -
līdzēs skolēniem gūt panākumus 
ne tikai skolā, bet arī viņu tur p-
mākajā dzīvē,” sacīja Latvijas 
Olimpiskās ko  mitejas prezi-
dents Aldons Vrub   ļevskis.

LJVO notiek reizi divos gados, 
tās laikā labākie jaunie sportisti 
sacenšas pašvaldību vienību sa -
stāvos 26 olimpiskajos sporta 
veidos, cīnoties par ceļazīmi uz 
Eiropas Jaunatnes olimpiadu. 
1992. gadā Latvijā notika pirmās 
Latvijas skolu olimpiskās dienas 
vasaras sporta veidos. Līdz šim 
Ventspilī kopš 2000. gada ir no -
tikušas piecas Latvijas Jaunatnes 
vasaras olimpiadas.

***
Vasiļevskis – 71,07

Starptautiskās vieglatlētikas 
fe  derācijas Dimantu līgas sacen-
sību seriāla pirmais posms no -
tika Kataras galvaspilsētā Dohā. 
Latvijas pārstāvis Vadims Vasi-
ļev skis desmit šķēpmetēju kon-
kurencē sasniedza 71,07 m un 
ierindojās devītajā vietā. Uzva-
rēja čechs  Veselijs – 85,09, ot  rajā 
vietā soms Pitkemeki – 82,18 m, 
trešajā – divkārtējais olimpis-
kais čempions Torkildsens no 
Norvēģijas – 81,51. Vasiļevskis 
pēc viņam neveiksmīgās iepriek-
šējās sezonas pārtrauca sadar-
bību ar savu pirmo treneri Va -
lentīnu Eiduku. Gatavojoties šai 
sezonai, viņš konsultējies ar 
pazīstamo Krievijas šķēpmetēju 
Sergeju Makarovu. Augustā Mas-
kavā notiks pasaules meistar sa-
cīkstes.

P. Karlsons


