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Latgales vēstniecības ēka "GORS" Rēzeknē Latgalē
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Šovasar Rīgā atklātā izstāde 
„Latviešu māksla trimdā” ir 
kārtējais solis ārzemju latviešu 
mākslinieku darbu iekļaušanā 
Latvijas vispārējā kultūras 
apritē. Par to jau vairākus gadus 
gādā Ilinojas pavalstī (ASV) 
dibinātā bezpeļņas organizācija 
„Pasaules latviešu mākslas sa -
vienība” (PLMS), kuŗas mērķis ir 
savākt un nogādāt uz Latviju vai-
 rākus tūkstošus mākslas darbu, 
kas tapuši ārpus Latvijas pēc Otrā 
pasaules kaŗa, tādējādi  paglābjot 
tos no varbūtējas iznīcības un 
dodot iespēju ar trimdas mākslu 
iepazīties plašam cilvēku lokam. 
Latvijā mērķa sasniegšanai dar-
bojas nodibinājums Pasaules lat -
viešu mākslas centrs (PLMC), ku -
ŗam šogad piešķirts sabiedriskā 
labuma statuss, kas ļauj ziedo-
tājiem saņemt likumos noteiktos 
nodokļu atvieglojumus.

Ar Ripas ģimenes (ASV) dāsno 
ziedojumu esam spēruši soli uz 
priekšu, lai Cēsīs veidotu Pasaules 
latviešu mākslas centru. Kollek-

Par topošo Pasaules latviešu mākslas centru
cijas pamatkrājumā ir 94 ārzemēs 
dzīvojošo mākslinieku darbi, kas 
Latvijas mūzejos bija redzami 
ceļojošās izstādes „Tēvu zemei 
Latvijai” ietvaros. Pēdējo divu 
gadu laikā kollekcijai pievieno-
jies ievērojams Austrālijā un ASV 
dzīvojošo latviešu mākslinieku 
darbu klāsts. Sadarbībā ar Cēsu 
pilsētas pašvaldību PLMC pagā-
jušajā gadā nolēma, ka Arodskolas 
telpas Cēsu vecpilsētā ir vispie-
mērotākā vieta iecerētā centra 
izveidei. Papildu līdzekļi patlaban 
ir vajadzīgi, lai pabeigtu reno-
vāciju pirmajā izstāžu telpā. 
Centrs Cēsīs kļūs par unikālu 
institūciju Latvijā un vērtīgu in -
formācijas avotu visiem Lat vijas 
māksliniekiem, mākslas vēs tur-
niekiem, studentiem, ģime nēm 
ar bērniem, tūristiem no ārze-
mēm. Atklājot izstādi „Latviešu 
māksla trimdā”, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) pār-
stāvības vadītājs Jānis Andersons  
uzrunā uzsvēra, ka apsveicama 
un visnotaļ atbalstāma ir PLMC 

iecere Cēsīs izveidot Trimdas 
latviešu mākslas mūzeju. 

Par jaunākajiem mākslas darbu 
ziedojumiem stāsta PLMS valdes 
priekšsēde Lelde Kalmīte (Či -
kāga): „Esmu gandarīta, ka uz 
mūsu aicinājumu ziedot trimdas 
mākslinieku darbus atsaucas 
aizvien vairāk cilvēku. No Līgas 
Kilmanes esam saņēmuši 12 no -
zīmīgus mākslas darbus no viņas 
tēva kollekcijas. Darbu autori ir 
Fridrichs Milts, Mar garita Kova-
ļevska, Jānis Gailis un citi pazīs-
tami mākslinieki. Vija Vētra savu-
kārt ziedojusi vairākas Dagmāras 
Igales gleznas. Paldies jāsaka arī 
Leldei Ore-Vinters par piecu 
savu darbu nodošanu kollekcijas 
veidošanai. Savukārt ceļā no 
Austrālijas uz Latviju ir Māŗa Rau-
dziņa ziedotā bronzas skulptūra.”

PLMC šogad ir bijusi arī aktīva 
izstāžu rīkošanā. Februārī gale-
rijā „Arte” Rīgā tika atklāta Vā -
cijas latviešu mākslinieka Os -
valda Rožkalna piemiņas izstāde. 
Vairāki darbi no PLMC kollekcijas 

Rēzeknē 30. maijā ar koncertu 
atklāja Latgales vēstniecības 
“Gors” jeb Austrumlatvijas kon-
certzāli. 

Austrumlatvijas koncertzāles 
mārketinga speciāliste Aija 
Eriņa skaidro, ka „GORS” lat-
viešu valodā nozīmē GARS. Tas 
saistās ar garīgumu, un latga-
liski ļoti bieži tiek lietots vārdu 
savienojums – „Latgolys gors”, 
kas simbolizē Latgales un lat-
galiešu būtību, dvēseli, esību. Šī 
ideja ir arī zīmola pamatā. 

Austrumlatvijas koncertzāle 
tapa ERAF līdzfinancētā pro-
jekta Austrumlatvijas reģionā-
lais daudzfunkcionālais centrs 
Rēzeknē ietvaros. Tās būvnie-
cību uzsāka 2009. gada novem-
brī, bet pabeidza šī gada maijā. 
Projekts veiksmīgi īstenots – 
uzcelts daudzfunkcionāls centrs 
ar 1000 sēdvietām, mūsdienīgu, 
kvalitātīvu technisko aprīko-
jumu, skatuvi operas un mūziklu 
uzvedumiem, simfoniskajiem 
un vokāli simfoniskajiem dar-
biem, nodrošinātu pieeju cil vē-
kiem ar kustību traucējumiem, 
kā arī ar pietiekamu auto stāv-
vietu skaitu.

Austrumlatvijas reģionālā 
daudzfunkcionālā centra Rē -
zeknē būvniecības pasūtinātājs 
ir Rēzeknes dome. Projekta 
autors – SIA “Vizuālās mode-
lēšanas studija”, architekti Uldis 
Balodis un Daiga Bikše. Akus-

Rēzeknē atklāta skaista koncertzāle
tikas aprēķini un konsultācijas 
veikti sadarbībā ar Zviedrijas 
uzņēmumu Akustion. Kopējās 
būvniecības izmaksas ir 12,84 
miljoni latu bez pievienotās 
vērtības nodokļa.

ieskaņojumu veikals, restorāns 
un plašas fuajē telpas, kas 
piemērotas izstāžu rīkošanai.

Līdz ar jaunuzcelto daudz-
funkcionālo centru labiekārtota 
arī apkārtējā territorija aptu -

iekļauti izstādē „Lat-
viešu māksla trimdā”, 
kas „Ar   senāla” izstāžu 
zālē būs skatāma līdz 
28. jūlijam. Trimdas 
latviešu mākslas dar-
bus no PLMC kollek-
cijas paredzēts šogad 
izstādīt arī Cēsu mū -
zejā. PLMS vadītāja 
Lelde Kalmīte šovasar 
uzturēsies Latvijā un 
9. jūlijā piedalīsies Lat-
vijas Nacionālā māk-
slas mūzeja rīkotajā 
starptautiskajā zināt-
niskajā konferencē „Lat -
viešu māksla trimdā”. 

Ja vēlaties iegūt pa -
pildinformāciju, kļūt 
par atbalstītāju vai zie-
dot mākslas darbus, 
apmeklējiet tīmekļa 
vietni www.latvian-
diasporaart.org/

Dainis Mjartāns,
Nodibinājums „Pasaules 
latviešu mākslas centrs”

Ēka Cēsu vecpilsētā, kur paredzēts Pa  sau-
les latviešu mākslas centrs

Pirms 20 gadiem – 1993. gada 
1. jūlijā atklāja pirmo Latvijas 
Okupācijas mūzeja izstādi. Tā 
stāstīja par pirmo padomju oku -
pāciju 1940. gadā. Nāka majos ga -
dos, pilnveidojot izstādi un pa -
plašinot tajā aptverto laika posmu, 
ir izveidots valsts ak  reditēts un 
starptautiski atzīts mūzejs.

Pasaules brīvo latviešu ap  vie-
nība un Daugavas Vanagu Cen-
trālā valde 2013. gadu ir pa  slu-
dinājusi par Latvijas Okupācijas 
mūzeja gadu.

Aicinām latviešus visā pasaulē 

2013. gads  – Latvijas 
Okupācijas mūzeja 20 

gadu jubilejas gads
pieminēt mūzeja jubileju un 
palīdzēt tam arī nākamo div-
desmit gadu nodrošināšanā.

Laipni lūdzam piedalīties mū -
zeja 20. gadadienas svinībās 1. jū   -
lijā plkst. 16.00 Latviešu strēl-
nieku laukumā 1.

Jums būs iespēja iepazīties gan 
ar pastāvīgo ekspozīciju mūzeja 
vecajās telpās, gan ar pagaidu 
ekspozīciju un daļēju ieskatu 
topošajā nākotnes ekspozīcijā 
mūsu pagaidu telpās bijušajā 
ASV vēstniecībā, Raiņa bulvārī 7.

Inese Krieviņa

Ēkā ir divas akustiskās kon-
certzāles: vienu no tām var 
izmantot par kinozāli ar trīs-
dimensiju jeb 3D filmu de  mon-
strēšanas iespējām; ir choreo-
grafijas zāle, orķestŗa mēģinā-
jumu zāle, kas  speciāli izolēta 
un nodrošināta ar nepiecieša  mo 
akustiku, pilnīgi aprīkotas māk-
slinieku grimētavas un ģērb-
tuves, kā arī telpas koŗu un deju 
kopu mēģinājumiem. Centrā ir 
laulību reģistrācijas zāle, mū  zi kas 

veni 3,5 hektaru platībā. Centra 
apkārtnē ierīkota gājēju iela, 
bruģēti celiņi un autostāvvieta 
170 automašīnām, pie upes 
izbūvētas terases veida kāpnes, 
uzstādītas strūklakas un soliņi, 
izveidoti apstādījumi un veikti 
apzaļumošanas darbi.

Atklāšanas koncerta pirmajā 
daļā tika izrādīta dziesmu spēle 
„Ķēniņmeita. Latgales pasaka”,  
otrajā daļā bija koŗa un sim -
foniskās mūzikas koncerts.
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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: ____________________________
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Kļūdas labojums
Māra Kore mums raksta: 

„Viļņa Tropa rakstā „Sākas Gaŗ-
ezera vasara” Laika 21. numurā, 
17. lpp. bija kļūda. Bija rakstīts 
„Artura Ķeņģa piemiņa”, bet 
pareizi jābūt: „Andreja Ķēņģa...”

Atvainojamies lasītājiem! Red.

Jauniešu iesvētes 
dievkalpojumā
Vasarsvētkos,

2013. gada 19. maijā
Klīvlandes apvienotā ev. 

luteriskā draudzē iesvētīja

Lailu Annu Kubuliņu
Samuelu Gvīdo Kubuliņu

Bostoniešiem Latviskā Manto ju -
ma fonda izkārtojumā bija iespēja 
iepazīties ar sarīkojumu kalen dā ru, 
kas sagaidāms 2014. gadā Rīgā.

Aiva Rozenberga pēdējo reizi 
Bostonā bija, būdama Latvijas pre -
zidentes sekretāre. Šoreiz viņa vie -
sojās kā Eiropas kultūras gal vas-
pilsētas Rīgas programmu vadītāja.

Viņu ar klātesošiem iepazīsti-
nāja LMF sekretāre Antra Thra-
sher. Lai gan pašlaik prātus nodar-
bina gaidāmie Dziesmu svētki, bija 
interesanti klausīties par plāno-
tajiem notikumiem 2014. gadā. 
Otra izvēlētā kultūras pilsēta 
2014. gadam ir Zviedrijas pilsēta 
Ūmeo. Tā ir viena no visstraujāk 
augošajām pilsētām Skandinavijā. 

Kas 2014. gadā dimdinās Eiropas 
kultūras galvaspilsētu Rīgu?

Gandrīz trešdaļa no iedzīvotājiem 
ir gan Zviedrijas, gan citu valstu 
studenti. Par „partneŗpilsētu” ir 
izraudzīta Sigulda. 

Pēc Aivas Rozenbergas stāstī-
juma varēja noprast, ka ieceres ir 
drosmīgas un temati plaši ap  tve-
roši. Gada sākumam ir atvēlētas 
dažas dienas., lai atskurbtu no Jaun-
gada svinēšanas. Pirmais posms ir 
„Dzintara pusē”, kas iezīmē Bal-
tijas jūras reģiona identitāti. 18. 
janvārī paredzēta grāmatu draugu 
ķēde, kad grāmatas roku rokā 
ceļos no Nacionālās bibliotēkas ēkas 
uz jauno Gaismas pili. Februārī 
gaidāmi kā karnevāli, tā filozo-
fiski sarīkojumi. Martā būs „Pie  mi-
 nekļu kaŗi”, te būs skatāmi Krie-

vijas, Vācijas, Zviedrijas un Poli jas 
mākslinieku veidotie pieminekļi. 
Aprīlī gaidāms „Zināšanu melnais 
tirgus” – vācu kurātores Hannas 
Hurcigas instalācija ar 100 ek  sper-
tu piedalīšanos. Īpaša vērība tiks 
dota radošo kvartālu ceļukartei. 
Tādi ir VEF, Kalnciema kvartāls, 
Kaņepes kultūras centrs, Miera 
ielas republika. Jūlijā būs Pasaules 
koŗu astotā olimpiada. Rīgā iera-
dīsies koristi no 70 valstīm, ap 20 000 
dziedātāju no visas pasaules. No -
vembrī Nacionālajā operā vieso-
sies Bavārijas Radio orķestris diri-
ģenta Marisa Jansona vadībā, ar 
koncertu jubilejas gadā tiks godi-
nāta diriģenta Arvīda Jansona, 
Marisa Jansona tēva, piemiņa.  

No 14. līdz 18. novembrim notiks 
Gaismas festivāls „Staro Rīga”, īpaši 
grezni tiks izgaismoti ap 100 gais-
mas objektu – ēku fasādes, tilti, 
pieminekļi un parki. Šāds Gaismas 
festivāls Rīgā notiks jau septīto reizi.

Referente lūdza sarīkojuma ap -
meklētājus dalīties ar jaunām ide -
jām, jo programmu vēl ir iespē-
jams papildināt. Bija patīkami 
būt klāt šādā radošā sarīkojumā. 
Aiva Rozenberga saņēma pelnītu 
klātesošo suminājumu.

Mūsu laiku trejādie bāleliņi 
varētu būt tie, kas turējās pie sa  vas 
tēvu zemes, tie, kuŗus Staļina re -
žīms padzina no savas zemes un 
tie, kas, atjaunotās Latvijas ne  -
mākulīgās saimniecības dēļ, bija 
spiesti darbu iztikai meklēt citur. 
Vai nebūtu cildeni, ja 2014. gadā 
viņi visi satiktos Rīgā, izvēle jau 
ir milzīga.

Ivars Galiņš

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

SANDALAS
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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?

2013. gada 18. maija koncerta 
nosaukums “Mēs jau neesam 
tā(di) kā visi citi” – koncerta 
pēdējās dziesmas pirmā rinda, 
pārnesta daudzskaitlī, ir ļoti 
trāpīgs. Diezin vai šī raksta la -
sītāji, dziesmu draugi, maz ap -
zinās, ka ASV ir tikai divi latviešu 
vīru koŗi – Čikāgas vīru koris un 
Losandželosas vīru koris “Uz -
dzie dāsim, brāļi!”. Nezinu sīkāk 
par Losandželosas kori, bet Či -
kāgas vīru koris ir neparasts. 
Rakstītājs, kuŗš pats dziedājis gan 
Latvijas, gan vācu, gan zviedru, 
tāpat latviešu koŗos ASV jau 75 
gadus, jūtas aizkustināts un sa -
viļņots, redzot korī dziedātājus, 
kas tālu braukuši, lai būtu vīru 
koŗa rindās un dziedātu – nu tā, 
kā to var vienīgi vīri…

Bet ir arī savas baismas. Kon-
certā koŗa pirmajos tenoros bija 
tikai viens čikāgietis – Juris Va -
lainis. Pārējie četri: milvokieši 
Vincents Dindzāns, Jānis Inveiss 
un Ivars Zušēvics un Āris Vilem-
sons no Gaŗezera Latviešu ciema. 
Citās balsīs vēl uz Milvoku 
“priekšpilsētu” Čikāgu bija at -
braukuši Rūdis Dzelzkalns un 
Vilnis Strēlnieks, bet no 140 
jūdžu tālā Latviešu ciema Gaŗ-
ezerā arī Andris Ubāns un no 
Klīvlades, Ohaio, – pats Aristrīds 
Cers!

Tā redziet, cik dziļa un stipra ir 
vīru dziesmu mīlestība, ko kopj 
un vada šarmantā Čikāgas vīru 
koŗa diriģente Māra Vārpa!

Bet te tūlīt jāliek tāda pārdomu 
zīme. Kā tas nākas, ka koris dzied 

“Mēs jau neesam tā kā visi citi”
Čikāgas vīru koŗa koncerts

tik discipinēti? Bija prieks dzirdēt 
koŗa labo dikciju. Tas rada aizdo-
mas, ka šī šarmantā diriģente ir 
ļoti, ļoti prasīga un “pielauž” 
savus vīrus. Vai varbūt viņa to 
panāk ar vieglu rokas mājienu?

Gadu gaitā esam vērojuši, ka 
koris top arvienu vairāk balsīs 
saliedēts un uzmanīgi seko di -
riģentes mūzikālām prasībām.

Koncerta programmā, pie tam 
otrajā daļā, bija tikai divas dzies-
mas, kuŗu komponistu vārdi 
mums ir sendienis pazīstami – 
Jānis Cimze un Emīlis Melngailis, 
abi tautasdziesmu sabalsojumos. 
Visu pārējo skaņražu vārdi mūsu 
apziņā ienāca jau te, svešumā. 
Mēs mācāmies pazīt mūsu tautas 
jaunās, mums vēl svešās balsis. 
Tas labi. Nevaru vien nobrīnīties, 
kāpēc gandrīz vienmēr Latvijas 
mākslinieki, koncertējot ASV, iz -
vēlas mums sen pazīstamās kla -
siķu dziesmas, kuŗas esam dzir-
dējuši nezin cik reižu un bieži 
labāku mākslinieku izpil dījumā, 
bet ir tik skopi ar to, kas pašreiz 
ir tas jaunākais un skaistākais 
Latvijas mūzikas dzīvē.

Koncerta pirmajā daļā dzir-
dējām septiņas dziesmas, trīs no 
tām Raimonda Paula. Iespaidīga 
bija pirmā – V. Zilvera “Dziesma 
dziesmai” (t. dz. vārdi), kas bū -
tībā bija lūgšana. Vispār šai pro-
grammas daļā nebija patriotisku 
“grāvēju”, bet mīlestība uz mūsu 
Latviju tika skandēta vairāk in  -
timās un melodiskās skaņās. 
Tādas bija E. Siliņa “Zaļā dzies-
ma” (K. Kalnietis) un M. Lasmaņa 

“Mans mantojums” (Ā. Elksne). 
Lielu klausītāju piekrišanu sa -
ņēma arī kaŗavīru dziesma “Balta 
roze nozied dārza malā” – tā bija 
kā strēlnieku laika atblāzma. Nav 

mām klavieŗpavadījumu spēlēja 
Sarma Aļļe.

Pirmo reizi ASV koŗu koncertā 
dzirdējām pieteicēju, šoreiz koŗa 
priekšnieku Uģi Sprūdžu. 

“Čī, čī Pīteri” ar visām mīlestības 
likstām mūs atkal “nostādīja uz 
zemes”. Tāpat bija ar nākamo 
dziesmu pāri: E. Ozoliņa “Ne -
zviedz, bērais kumeliņ” un pašas 
diriģentes Māras Vārpas sabalso-
to “Ai, jel manu vieglu prātu”, ko 
klausītāji pelnīti prasīja atkārtot.

Interesanti bija dzirdēt R. Paula 
draiskulīgi “žēlīgo” “Kur tad tu nu 
biji, āzīti manu”. Atceros to dzir-
dētu pirmo reizi arī šai paša zālē. 
Kas tā bija par sajūsmu – vakara 
nagla! Tagad – nav vairs pārstei-
guma, kāju piesitieni tādi lācīgi 
– liekas, ka šī dziesma, kā viens 
otrs R. Paula darbs, ir interesan-
ta, tikai pirmo reizi klausoties.

Kas sekoja? Protams, M. Las-
maņa romantiskā dziesma “Tā kā 
saule” (J. Ziemeļnieks) un Mār-
tiņa Zandberga apdarē draiskā 
“Es jau neesmu tāds kā visi citi”, 
ko vajadzēja atkārtot. Pēdējā pie-
deva V. Kaminska “Latvijai” (J. 
Sirmbārdis) skaisti nobeidza 
Čikāgas vīru koŗa kocertu.

Pianistes Sarmas Aļļes pava-
dījumi – profesionāli. Jā, Sarma, 
Māra un jauniņā Ingrīda 
(Jenniga), Ciānas draudzes koŗa 
diriģente – viņas ir latviešu dzies-
mas balsti Čikāgā. Turieties!

Rozes un rozes, aplausi un 
pateicība. Pelnīta.

Klīst baumas, ka draudzības 
un dziesmu vakars pēc koncerta 
beidzies tikai pusnaktī…

 O. Cakars

An interdisciplinary summer 
school focused on diaspora 
issues is being organized in late 
June by the University of Latvia 
Foundation, the Ministry of 
Foreign Affairs, the Represen t-
ation of the European Com-
mission in Latvia and the 
European Latvian Association. 
The camp will gather Latvian 
and foreign researchers as well as 
Ph.D. students dealing with 
migration and diaspora issues. 

The programme (starting on 
the evening of June 25 and end-
ing the morning of June 29) will 
consist of morning sessions with 
lectures and afternoon sessions 
with workshops. 

Professor Rainer Münz (Head 
of the Research & Knowledge 
Center at Erste Group Bank AG 
in Austria, senior fellow at the 
Hamburg Institute of Inter-
national Economics, and a mem-
ber of the European Council’s 
Reflection Group EU Horizon 
2020-2030), professor Mihails 
Hazans (Faculty of Economics, 
University of Latvia, and research 
fellow at IZA – Institute for the 
Study of Labour, Bonn), profes-
sor Mark G. Boyle (Department 
of Geography, Nui Maynooth, 

Diaspora Studies Summer School
in Jūrmala, Latvia

Ireland), and Dace Dzenovska 
(Senior Researcher, Center on 
Migration, Policy and Society, 
University of Oxford), among 
others, will deliver background 
lectures. 

Proposed themes: 
An emphasis will be put on 

exploring any possible EU per-
spective of diaspora issues, thus 
combining a local and a general 
approach:

– Identifying possible recom-
mendations of EU policies con-
cerning European diasporas, 
demography and migration 
issues and monitoring on the 
background of the Latvian 
Presidency of the European 
Union in 2015. 

– Political and civic represen-
tation and participation of the 
diaspora in the social and politi-
cal processes of the origin as well 
as destination countries. 

– Social rights, portability of 
those rights to other states, coop-
eration in Justice and Home 
affairs.

– Culture and identity are a 
sovereign responsibility of the 
member countries. The rights of 
migrant persons to maintain 
their language, identity and a 

link to their homeland without 
disturbing the processes of their 
integration into the country of 
des  tination remain a pertinent 
issue.

– Financial support for stu-
dents to foster the movement of 
intellectual capital (“brain circu-
lation”), in order to avoid a “brain 
drain”. Higher education policy in 
conditions of intensive emigration.

– The role of digital and mass 
media in the life of a diaspora.

Some other more local aspects 
may be accounted for: 

– The impact of emigration on 
the Baltic states (follow-up to the 
conference

with the OECD 17/12/2012) 
– A project “The Latvian emi-

grant communities: national 
identity, transnational relation-
ships and diaspora policy”. 

– The history and the political 
context of the Diaspora Studies 
Centre (a project of the University 
of Latvia ), transnationalism, 
transnational memory, a tran-
scultural approach to the analy-
sis of migration and diaspora.

On-line registration will be 
accessible on the homepage of the 
University of Latvia Foundation, 
www.fonds.lv, starting in May. Pre-
registration is possible through the 
e-mail address diaspora@fonds.lv.

Participation fee: 21 LVL (30 euro). 
(If necessary, a scholarship may 
be offered.)

Date: June 25-29, 2013 
Venue: The school will operate in the
seaside resort of Jūrmala (25 km from Riga), in the Hotel SIVA,
71 Dubultu prospekts, Jūrmala, http://www.hotelsiva.lv 

Čikāgas vīru koris, koncertu nobeidzot, dir. Māra Vārpa
brīnums, ka gribējās līdzi dziedāt 
arī nākamai dziesmai – R. Paula 
“Svētvakars” (I. Ziedonis). Klau -
sī jāmies arī R. Paula dziesmu 
“Dzīvības mūžīgais vārds” (J. Pe -
ters), kur pēdējais vārds ir Lat-
vija. Trauksmaināka bija šīs kon-
certa daļas pēdējā dziesma – R. 
Paula “Es vējā saucu” (J. Peters).

Koris videjos reģistros skanēja 
balsīs līdzsvaroti, basu balsis bija 
tādas arī skaļos un augstos akor-
dos, bet varēja dzirdēt, ka dzied 
vairāki tenori… Par intonāciju 
nebija ko bēdāt, jo visām dzies-

Koncerta otraja daļā vispirms 
dzirdējām J. Cimzes tautasdzies-
mas sabalsojumu “Trīs putniņi 
skaisti dzied”. Patika Em. Meln-
gaiļa “Bij man vienas rozes dēļ” 
– arī tautasdziesmas apdare, bet 
krāšņāka, likās, tiešāk rakstīta 
vīru korim. V. Juozapaiša sabal-
sotā lietuviešu tautasdziesma 
“Ant kalno karklai” mīlīgā skais -
tumā iegūla dvēselē. E. Dreiblata 
latgaliešu tautasdziesmas apdare 
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Mākslinieka Ilmāra Rumpētera darbu albums. Ritas Laimas 
Bērziņas priekšvārds-apcere latviešu un angļu valodā.

Sekojiet reklāmai!

Jauna grāmata ceļā pie lasītāja

Apmēram tādā namā kādreiz dzīvojis Linards Tauns

„Elles ķēķa” tirdziņš šopavasar

Amerikā, kur pukst arī latviešu sirdis
Tikšanās, iespaidi, sarunas

(Turpināts no Nr. 20)

Linards Tauns

Mēness krāsas
Mēs dzeram mēness krāsas tējnīcā pie ostas
Un redzam, kad viļņi nostāj,
Zvejas laivas un mazie kuģīši
Izkāpj malā un pastaigājas pa bruģi,
Un nameļi krastā
Paceļ buras un izslej mastus,
Lai dotos jūrā.

Ko iesākt ar šiem
Visdīvainākajiem klaidoņiem,
Kas vedina sev līdzi,

Bet mums nav jādodas līdzi,
Un mums nav jāpaliek malā, –
Mēs jau klīstam, –
Mēness krāsas kā upes mums cauri stīdz.
(Mūžīgais mākonis, 1958)

Mīlestība
Ja satiksimies,
Tad pie upes, –
Es gribu ar tevi aizplūst.
(Mūžīgais mākonis, 1958)

Ligita Kovtuna

Šodien iebraucam Ņujorkā. 
No Pensilvānijas stacijas jādodas 
Taimskvēra virzienā, kur 47. 
ielā jāapmetas viesnīcā Hotel 
Edison. Pa ceļam ir 41. un 42. 
iela – „Elles ķēķis”, ko Gunars 
Saliņš savulaik aprakstīja tā: „Elles 
ķēķis” ir Manhatanas daļa, kur 
kādreiz sīvas cīņas izcīnīja da -
žādas pagrīdes bandas. Kad 
pag. gs. 50. gados tur ieradās un 
apmetās saujiņa latviešu rakst-
nieku un mākslinieku, par veco 
slavu bija atlikušas tikai leģen-
das un vārds – Hell’s Kitchen.” 
Arī nams, kuŗā pukstēja latviešu 
dzejnieku un mākslinieku sirdis 
– Linarda Tauna mazajā miteklī, 
jau sen nojaukts. Stāsta, ka tā 
vietā 41. ielā ir autostāvvieta. 
Laika savulaik iemīļotā autore 
Rita Liepa (agrāko gadu lasītāji 
atminēsies viņas rubriku „Raibā 
dzīve”) 1961. gadā (!) savā 
„Nek rologā dzejnieka istabai” 
rakstīja: „Drīz tās vairs nebūs. 
Namu nojauks, istabas sabirs 
putekļos, izklīdīs saulesbrāļi un 
mēnessmāsas, un dārgs, pēc 
ziepēm smaržojošs progress 
aiztrieks kaķus, kas laimīgi mita 
zivju tuvumā. Varbūt baloži 
paliks un dūdos bērniem, kas 
velsies arvien tuklāki, veclaiku 
šūpuļa dziesmu: Reiz bija dzej-
nieka istaba...” Cik tālredzīgi, 
vai ne? Pastaigāju pa krāmu 
tirgu, ko reklāmlapiņās sauc par 
Hell’s Kitchen Flea Market. Starp 
vecām tupelēm, no visām pa -
saules malām savestām smu -
kumlietiņām un sūdvam bo-
līšiem (Imanta Ziedoņa iz -
gudrots vārds, ja pareizi atce-
ros), starp mantām, ko tagad 
smalki dēvē par vintage, arī 
vecas grāmatas, fotografijas, 
kartītes. Redzēju vienu pus -
mūža vīru nopērkam kaudzīti 
ar veciem foto. Diez, ko šis ar 
tiem darīs?

Raugos uz ķieģeļu mājām ar 
ugunsdrošības kāpņu neiztrūk-
stošajām mežģīnēm un pūlos 
apziņā uzzīmēt tos latviešu 

bohēmiešus, kas aizvadītā gad-
simta viducī te staigāja un 
pulcējās. „Lai kur un kā aizklīstu 
mūsu ceļi, man liekas, ka 
Manhetens ir ieguvis sev drau-
gu, latviešu dzejnieku, kuŗš 
uzsūcis sevī šīs pilsētas sirds-
pukstus,” pēc iepazīšanās ar 

Linardu Taunu 1962. gada 3. 
augusta Londonas Avīzes nu -
murā rakstīja spalvasbrālis no 
Anglijas Guntis Zariņš.

Jā, šodien mēs dzīvojam mil-
zīgā pilsētā. Ne jau gluži kā 
Rūjienā, ne jau gluži kā Rīgā.

Mēs dzīvojam Ņujorkā, Ņu -

jorkā brīnišķā, 
brīnišķīgajā ņujorciņā,
perpetum mobiliskā,
tās ir rindas no Jāņa Krēsliņa 

sen., dzejoļa „Rūjenieši Ņu -
jorkā”.

Kas bija tas, kas ļāva latvietim 
atraisīties no provinciālisma 

domāšanā, „bez naida un 
bailēm” pieņemt lielu un svešu 
kultūru un vēl iekausēt tajā 
savu, latvisko?! Man atkal 
jādomā par Bostonā satiktās 
Marutas retorisko jautājumu 
„Kāpēc es esmu latviete, un ko 
man tas nozīmē?”

Pētu Ilmāra Rumpētera zīmē-
jumu, kas savulaik publicēts 
Jaunā Gaitā un kuŗā sazīmējami 
mūzu kalpi, ko vienoja „Elles 
ķēķis”. Tā sievietes seja ar maz-
liet ironisko un dziļo acu ska-
tienu taču pieder manai Laika 
kollēgai dzejniecei Baibai Bi -
čolei! Viņa sabija par avīzes gal-
veno redaktori no 1994. līdz 
1997. gadam. Tagad priecājos, 
saņemot Baibas vēstules – ne 
ļoti gaŗas, bet ļoti ietilpīgas. 
Cerēju viņu satikt, bet iznāca 
tikai parunāties pa tālruni un 
novēlēt tikšanos Rīgā. 

Vēl arī nākamajā dienā baudu 
Ņujorku – iestaigāju MoMĀ, 
noskatos lielisku izrādi – mū -
ziklu Kinky Boots – Brodveja 
teātrī (par sapratni un iecietību, 
kuŗas mūsdienās sāk aizvien 
vairāk aptrūkties, nevis par 
kādiem „izvirtušiem zāba-
kiem”!), uzbraucu Rokfellera 
debesskrāpja augstumos un 
raugos lejup uz milzu mētro-
poli. Linards Tauns: iziešana uz 
šīm ielām/Ir kā aizplūšana ar 
upēm lielām... Kā lai neap-
maldās?

(Turpinājums sekos)

Ilmārs Rumpēters (1929) ir daudzpu-
sīgs mākslinieks. Viņš ir gleznotājs, 
dizainers, zīmētājs un illustrātors. Savu 
darba mūžu nostrādājis par dizaineru 
iesaiņojumu pakalpojumu firmā Ņu -
jorkā, viņš radījis daudzu firmu un 
biedrību zīmes jeb logo, tostarp arī 
PBLA, ALMA un citas. Ilmāra Rumpē-
tera vāki žurnālam Jaunā Gaita guvuši 
ievērību visā pasaulē. Kopš 1970. gad-
iem viņš pievērsies fotografijai, iemū-
žinādams portretos daudzas ievēro jamas 
personības. Līdztekus mākslinieks pie-
vērsies arī glezniecībai, ierosmi gūdams 
dabā un cilvēkos un vienkāršodams for-
mas līdz ģeometriskiem krāslaukumiem, 
tādējādi pietuvodamies abstrakcijai.

Pēdējos gados Ilmāra Rumpētera 

radošajā darbībā liela vieta ierādīta 
zīmējumam, līnijai. Šajā zīmējumu 
albumā apkopotos tušas zīmējumus var 
saukt par dienu impresijām, kuŗos 
platākas un šaurākas līnijas te droši met 
slaidus lokus, te noteikti traucas uz 
priekšu un atpakaļ. Brīžiem var atrast 
asociācijas ar buru laivu, putnu, sievieti, 
puķi vai ģitaru, bet kopumā tās ir emo-
ciju un iekšēju pārdzīvojumu vizuālas 
fiksācijas abstraktā formā.

Ilmārs Rumpēters par illustrācijām 
saņēmis ģenerāļa Goppera fonda at -
zinības rakstu (1965),  pirmo godalgu 
glezniecībā Latviešu dziesmu svētku 
izstādē Toronto, Kanadā (1976).

Māris Brancis, MA
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Vētras lieta

(Turpinājums sekos)

(1. turpinājums)
Agris Redovičs

Pēc Vētras un Brusubārdas 
sadursmes operteātŗa aizkulisēs 
Rīgā sāka runāt par to, ka Marisu 
Vētru atlaidīs no darba Operā, 
ka izglītības ministrs Ziemelis, 
kuŗa pārraudzībā bija arī Na -
cionālā opera, neiebilstot. 

Roberts Kroders savā pa  stā-
vīgajā rubrikā Kritiķa piezīmes 
laikrakstā Pirmdiena 1930. gada 
27. oktobŗa numurā atkārtoti 
izteica savas simpatijas Vētram, 
vairāk gan vēršoties pret Jau-
nākajām Ziņām: “Mūzikas kri-
tiķis raksta, kas nāk viņam prātā, 
ko diktē viņa kaprize, nevērojot 
mākslinieka cilvēcisko būtni, no -
vēršoties pat no faktu patiesības. 
Un šo kritiķi vēl aizstāv. (..) Ja 
tāda apstākļu sakarība radījusi šo 
pliķi, tad grūti to nosodīt. (..) ...ja 
arī Brusubārdam būtu bijusi 
taisnība, ja Vētram Ļenska ārijā 
balss būtu lūzusi. Tas būtu bijis 
nelaimes gadījums, vissāpīgāks 
Vētram pašam. Un ļaunvēlība 
būtu vēl neattaisnojamāka. Jo tas 
būtu bijis prieks par otra nelaimi. 
(..) ...man mostas aizdomas, vai 
šim konfliktam nav slepeni 
diriģenti?”

Izglītības ministrs Edmunds 
Ziemelis Pēdējam Brīdim 28. ok -
tobŗa numurā saka: „Par kontrak ta 
uzteikšanu dziedātājam M. Vēt-
ram man nekas nav zi  nāms. No -
tikušo pļaukošanos starp Vētru 
un kritiķi Brusubārdu uzskatu 
par šo personu privātu lietu. 
Protams, nav patīkami, ka šis 
starpgadījums norisinājies Ope ras 
telpās, tomēr neuzskatu par va -
jadzīgu šai lietā iejaukties.” Tomēr 
pēc pāris dienām – 30. oktobrī 
Jaunākās Ziņas gandarīti paziņo: 
„Nac. operas direkcija mūs in -
formē: Šinī sezonā saistītais 
M. Vētra darbā nav attaisnojis uz 
viņu liktās cerības. Divu mēnešu 
laikā viņš varējis uzstāties tikai 4 
reizes. Šais nedaudzajās izrādēs 
viņa uzstāšanās pārliecinošas 
sekmes nerādīja, kas atbalsojās 
arī kritikā un sevišķi bija no  vē-
rojama pēdējā Jevgēņija Oņēgina 
izrādē. Tamdēļ pilnīgi neattais-
nojama viņa brutālā rīcība kon-
fliktā ar kritiķi E. Brusubārdu, kā 
no mākslas un ētikas, tā arī no 
disciplīnas viedokļa. To visu ņem -
dama vērā, Nac. operas di  rekcija 
atsvabināja M. Vētru no viņa 
pienākumiem, lai turpmāk šādi 
gadījumi vairs neatkārtotos.” 

Pat no skandaliem atturīgais 
armijas laikraksts Latvijas Ka  rei-
vis, ko vadīja atvaļinātais pulkvež-
leitnants, literāts Edvīns Mednis, 
tās pašas dienas – 30. oktobŗa –  
numurā atzina Operas adminis-
trācijas rīcību par nepareizu: „Ja 
kāds kritiķis atrod, ka tā gods 
aizskarts, viņš var griezties pie 
tiesas vai attiecīgās adminis trā-
cijas un var panākt gandarījumu, 
samērā ar apvainotāja vainīgumu 
nodarījumā. Domājams, šāds 
ceļš bija pareizākais arī šoreiz, jo 
pļauku par labāko strīdus argu-
mentu gan neviens neaizstāv.

Tomēr sods panāk mērķi vie-
nīgi, ja to piešķiŗ tikai kā sodu. 
Bet ja jau pārejam tādas robežas, 
tad varam sākt radīt represiju 
precedentus, kas latvju mākslas 
draugiem var drīzāk radīt bažas 
kā nomierinošu sajūtu.” 

Vētra vēlāk atcerējās, ka Jau-
nāko Ziņu aprindu uzdevumā 
tika mēģināts iespaidot kaŗa mi -

nistru, lai tas pārceltu dziedoņa 
dienestu uz provinci, tādējādi 
pilnīgi izslēdzot iespēju uzstāties 
Operā. Kad šāds mēģinājums 
neizdevās, tika pieņemts vien-
kār šāks lēmums – atlaist no dar  ba. 
„Rīkojumu par manu atlaišanu 
Operas izsūtāmais zēns Alfreds 
atnesa man mājās un lika pa -
rakstīties. Mani tas neuztrauca, 
jo es nevarēju iedomāties, ka 
pasaulē var būt tādi spēki, kas 
man varētu atņemt manu Balto 
Namu. Bet mana meitene gan 
paplēta savas lielās acis un nos-
vieda visu pusdienu paplāti uz 
grīdas.”

Pēdējā Brīdī nu atkal bija 
iemesls apcerēt „Benjamiņa 
tenku lapu” un tās „nelietīgo 
privātpolītiku” – 1930. gada 30. 
oktobŗa numurā varēja lasīt: „Ar 
sīkumos izvestu un neatlaidīgu 
polītiku Jaun. Ziņas ir panākušas 
to, ka viņu priekšā lokās tiklab 
polītiskās, kā mākslas skatuves 
iedzīvotāji. Lai pēdējiem varētu 
rūpīgāk sekot, tad katrā mākslas 
iestādē ir sūtīti J. Ziņu uzticības 
vīrs vai sieva, kuŗi ar sekmēm 
dara aktieŗu un dziedātāju mo -
rāliskās pazemošanas darbu.

Vakar nu ir noticis tas, ko kā 
neticamu baumu ilgāku laiku 
pārrunāja mākslinieku aprindas. 
(..) Sezonas sākumā runāja par 
Vētras saistīšanos Dailes teātrī, 
kuŗš pat it kā gatavojies pārsolīt 
Vētras algu. Bet tagad, protams, 
Vētram durvis būs ciet, jo Dailes 
teātŗa drāmaturģiskā puse strādā 
kontaktā ar Jaun. Ziņām. Un 
Nacionālo teātri un radiofonu 
vada Jaun. Ziņu bijušie un, jā -
domā, arī nākošie redaktori!

Cariskā Krievijā baleta karjera 
bieži atvērās tikai tad, ja attiecīgā 
jaunkundze bija izgājusi cauri 
kāda lielkņaza guļamistabai. 
Turpmāk tagad droši vien uz 
Operas un teātŗa skatuves pie 
mums drīkstēs uzstāties tikai tie, 
kas izgājuši cauri „privātpolītiķu” 
kafijas salonam. (..) Benjamiņa 
lapas diktatūras periods latviešu 
mākslas vēsturē tomēr paliks kā 
tumšs traips. Visa godīgā sa  bied-
rība sumina šīs lapas upurus, 
īstās mākslas bruņiniekus.”

Nākamajā, 31. oktobŗa rītā 
Pēdējā Brīdī sāka publicēt pa -
zīstamu mākslinieku protestus 
pret Vētras atlaišanu: „Dziedātāja 
Malvīne Vīgnere-Grīnberga: Es 
pilnīgi aizstāvu Vētras rīcību. 
Mūsu kritiķi bieži bijuši tik ne -
ķītri, ka gluži tāpat kā tagad 
darījis Vētra, būtu darījusi arī es. 
Un ļoti nožēloju, ka to neesmu 
darījusi.” Latvijas konservātorijas 
profesors un komisijas loceklis 
Operas lietās Pauls Sakss: „Kas 
attiecas uz Marisu Vētru, kā 
mākslas spēku, tad viņš, bez 
šaubām, ir viens no spējīgākiem 
dziedātājiem un ir pilnīgi nepie-
dodami – atņemt tam iespēju 
strādāt un tālāk izveidoties.”

„Rakstniece Anna Brigadere: 
(..) Vai tad mēs dzīvojam barbaru 
zemē, ka uz nažiem vien jāstāv?!.. 
Vētra ir izdarījis neapdomātu 
soli, bet ar Vētru ir izdarīts trīs 
reizes ļaunāk: viņš zaudē vietu, 
kas ir pārāk smags sods. – Vētra 
ir jauns, pārsteidzīgs, bet jāņem 
vērā arī viņa kareiviskā pagātne 
Latvijas atbrīvošanas kaŗā, kur 
tas ievainots un būs samaitājis 
nervus.”

„Rakstnieks Viktors Eglītis: (..) 
Pēc notikušā nevar būt divu 
domu, ka Prandem direktora 
postenis jāatstāj. (..) Līdzīgas lie-
tas jau var notikt tikai pie ma  lē-
niešiem... Bez tam nav jāšaubās, 
ka kritiķis Brusubārda viņam 
doto pliķi godam nopelnījis. Kā 
var nolikt tādu dziedoni kā 
Vētru! Lai atceramies vien, ko 
teica tās pašas J. Ziņas pirms 
dažiem gadiem par Vētru kā 
mākslinieku un dziedoni. Viņas 
to cēla debesīs un katrs uzslavas 
raksts bija par mazu, lai izceltu V. 
spējas, bet tagad pēc nopelnītās 
pļaukas došanas Brusubārdam, 
viņš vairs nekur neder un tātad 
atlaižams. Tā ir tik ačgārna lo  -
ģika, kuŗai spīd cauri akla va   ras-

publicēja savu skaidrojumu, Na -
cionālās operas solodziedātāju 
biedrības valde pilnā sastāvā 
devās pie izglītības ministra, lai 
informētu par biedrības ieska-
tiem Marisa Vētras lietā. Pēc tam 
„ministrs izteicies, ka tagad, kur 
šī lieta apgaismota arī no otras 
puses, Vētras atlaišanas jautājums 
nostājoties viņam citā gaismā un 
uzaicinājis solistu valdi iesniegt 
viņam mutiski izteiktos paskaid-
rojumus arī rakstiski, pēc kam tas 
uzdošot steidzamības kārtā Nac. 
operas direktora lēmumu revidēt.”

Mariss Vētra, savukārt, uz  ska-
tīja par nepieciešamu paskaidrot: 
„Es neesmu reaģējis pret Bru -
subārdu, kā dziedonis pret kritiķi. 
Bet gan kā cilvēks, kam otrs aiz-

ir uz visstingrāko protestēt.”
Direktora v. i. Alberts Prande 

uz to atbildēja: „Vētras kga pret 
Brusubārdas kgu izdarītā vardar-
bība būtu vienīgi viņu abu pri-
vātlieta tikai tad, ja Vētras kungs 
savam uzbrukumam par arēnu 
būtu izvēlējies savu vai sava pre-
tinieka privātdzīvokli, bet viņš 
diemžēl, ir atradis par iespējamu 
izdarīt savu uzbrukumu Brusu-
bārdas kgm tās mākslas iestādes 
telpās, kas uzticēta manai vadībai 
un pārziņai, un tāpēc, nemaz 
neidentificējot operas direktora 
pienākumus ar tiesneša pie nā-
kumiem, kā Jums to labpatīk 
apgalvot Jūsu vēstulē, es esmu 
spiests spert soļus man uzticētās 
mākslas iestādes pasargāšanai no 
tamlīdzīgiem incidentiem.”

Jaunāko Ziņu vadītāji, iepa  -
zinušies ar svētdienas avīzēs 
pub licēto, saprata, ka jārīkojas. 
Un pirmdienas rītā Benjamiņu 
laik raksts ziņoja, ka ministrs 
Ziemelis „nav atradis par iz  pil-
dāmu operas solodziedātāju 
priekšli kumu pieņemt M. Vētru 
atpakaļ operā”. Turpat izsakās 
Vētras kollēga Ādolfs Kaktiņš: 
„Skaļais tracis presē, kas tagad 
sacelts ap Nac. operu, jau tālu 
pārsniedz Vētras uzbrukumu 
Brusubārdam un katram ap -
stākļu pazinējam rāda, ka dažu 
laikrakstu un so  lo dzied. b-bas 
aizkulisēs te sparīgi atkal cīnās 
vairāki neatlaidīgi „troņa tī  ko-
tāji” pēc Operas direktora vie-
tas. Gadījums, kad kāds savu 
dziedoņa pienākumu un kul-
tūras cilvēka taktu piemirsis 
jauneklis mūsu Nac. Operas 
telpās uzdrošinājies brutāli aiz-
skārt kritiķi – ir nožēlojams 
kauna traips, ļoti nepatīkams 
arī visai Operas saimei un tā 
no   mazgāšana kā cietušā, tā 
sabied rības priekšā paliek di -
rekcijas tiešs pienākums, ja 
Vētra pats to nav gribējis darīt. 
Ja šoreiz arī Operas solo dzie-
dātāju biedrības valde, apstāk -
ļos pietiekoši neie dziļinoties un 
nerēķinoties ar atklātām dom-
starpībām biedros, ir tomēr 
centusies sacelt „vētru ūdens 
glāzē” un nostāties brutālā 
nodarījuma attaisnotāja pozā – 
tad izskaidrojums arī te man 
skaidrs, jo to ar visu savu līdz-
šinējo darbību dod valdes 
priekš galā nostādītā, ārpus 
operas esoša, persona, un, pa -
liekot kul turālas objektivitātes 
robežās – es biju spiests no 
Operas solodzie dātāju biedrī-
bas izstāties. To es darīju arī kā 
mākslinieks, kam ilgos darba 
gados pārāk tuva kļuvusi Na -
cionālā opera, lai tagad pasīvi 
noskatoties, ļautu bezatbildī-
gām personām spēlē ties ar viņas 
turpmāko likteni.” No Operas 
solodziedātāju bied rības izstājās 
arī Jānis Niedra. Nav zināms, ka 
vēl kāds no Vētras kolēģiem 
būtu nostājies pret viņu.

Spriegums ap „Vētras lietu” 
turpinājās. Jaunākās Ziņas, pret 
kuŗām sabiedrībā veidojās no  so-
došs viedoklis, netieši lika sa -
prast, ka „Vētras-Brusubārdas 
kon  flikts pašā sākumā bija no -
kārtojams daudz vieglāki, ja vien 
to būtu gribējis pats vardarbības 
nodarītājs.”

kāre, kāda vēl nav piedzīvota un 
nav arī ne no kāda viedokļa 
attaisnojama.”

Savas simpatijas Marisam Vēt-
ram kreiso rakstnieku vakarā 
apliecināja dzejniece Aspazija, 
veltot viņam epigrammu: „Ar 
savu vienu vienīgu pļauku,/ Tu 
esi sacēlis veselu auku...” Kad 
partijas biedri jautāja, kāpēc viņa 
aizstāvot Vētru, viņa atbildējusi: 
„Jūs aizmirstiet, ka mākslinie-
kiem piemīt temperaments, 
esmu revolūcijas bērns, bet jūs 
zaķpastalas. Tādi paši bijāt arī 
revolūcijas laikā. Bēgāt prom 
pirmie, atstājot mazos biedrus.”

Jūtot, ka sabiedrībā veidojas 
negātīvs viedoklis par Operas ad -
ministrācijas rīcību un Jaunāko 
Ziņu lomu Vētras atlaišanā, laik-
raksts ievietoja Ernesta Brusu-
bārdas skaidrojumu par notikušo, 
izaicinoši vēlreiz nodrukājot kri-
tiķa 3. oktobŗa piezīmi par Starp-
gadījumu ar tenoru M. Vētru, kas 
bija konflikta cēlonis. E. Bru su-
bārda norāda: „Līdz soda saņem-
šanai Vētram bija diezgan laika 
incidentu nokārtot citādā, viņam 
izdevīgā veidā, bet pats viņš to 
nebija vēlējies, toties plaši iz -
bazūnēdams gadījumu presē un 
nostādamies tādā uzvarētāja 
pozā, kam nav pat jāatvainojas.”

Tajā pašā rītā, kad E. Brusubārda 

skāris viņa dziļākās cilvēciskās 
jūtas, pasakot, ka man trūkst 
pienākuma apziņas. Bet taisni 
pienākuma un latvju patriota 
apziņa bija tā, kas man lika šo -
ruden atgriezties no ārzemēm 
un uzvilkt obligatoriskā dienesta 
kaŗavīra tērpu.”

Vētra bija pārliecināts, ka NO 
direktora v. i. Alberta Prandes 
lēmums par viņa atlaišanu ir 
nelikumīgs, tāpēc kā savu piln-
varoto pieaicināja zvērinātā ad -
vokāta palīgu Nikolaju Valteru. 
Diplomētais jurists savu darbību 
sāka ar iesniegumu direktoram 
Prandem, kuŗā, atsaucoties uz 
Sodu likuma pantiem un citām 
juridiskām detaļām, apšaubīja 
direktora lēmuma likumību. Viņš 
uzsvēra, ka Vētras un Brusubārdas 
konflikts ir tikai un vienīgi abu 
privāta lieta: „direkcija ir atcēlusi 
līgumu ar Marisu Vētras kungu 
nevis viņa māksliniecisko spēju 
dēļ un tāpat arī ne viņa attiecību 
dēļ pret darba kārtību operā, bet 
vienīgi kādas sadursmes dēļ viņa 
privātā dzīvē ar E. Brusubārdas 
kungu.

Pret šo Operas direkcijas 
iejauk šanos mākslinieku privātā 
dzīvē, pret te izpausto darba 
devēja tendenci normēt darba 
ņēmēju personīgās attiecības ar 
citām personām, mans pienā kums 



LAIKS  2013. ga da 8. jūnijs – 14. jūnijs6

Klīvlandes latviešu koncert-
apvienības 58. sezonas gala 
koncerts ar māksliniekiem no 
Latvijas Kristīni Adamaiti un 
Arti Sīmani klausītājus iekļāva 
latviešu komponistu radīto 
skaņu burvestības lokā. Ērģeļu 
skaņas izraisa it īpašu pārdzī-
vojumu un, savijoties ar sakso-
fona izteiksmīgo plūsmi, sarī-
kojums radīja apgarotu jūtu 
virmojumu.

Mūzikāls pārdzīvojums Klīvlandē
ķiem un diriģentiem, ir jo plaša, 
un pirmatskaņojumu klāstā 
ietilpst Richarda Dubras, Mai -
jas Einfeldes, Ērika Ešenvalda, 
Georga Pelēča, Pētera Vaska un 
citu komponistu jaundarbi. 

Mūziķes diskografijā ir divi 
tvarti (CD), kuŗi ieskaņoti ar 
Arti Sīmani. Viņa piedalījusies 
CD ieskaņojumos arī ar Valsts 
akadēmisko kori Latvija, Māra 
Sirmā vadībā. 2012. gada ru -

denī klajā nāca tvarts 
Mūzika Rīgā 1570-1800, 
kuŗā Kristīne spēlē 
Ugāles baznīcas vēstu-
riskās ērģeles.

Artis Sīmanis ir viens 
no Latvijas aktīvāka-
jiem koncertmūziķiem. 
Kopš 2007. gada Artis 
ir Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas 
rektors, JVLMA sakso-
fona klases profesors un 
paidagogs Jāzepa Me -
diņa Rīgas mūzikas vi -
dusskolā. Viņš ir starp-
tautiski pazīstamā Rīgas 
saksofonu kvarteta di -
bi nātājs un mūziķis, kā 
arī starptautiskā festi-
vāla Saxophonia izvei-
dotājs un mākslinie-
ciskais vadītājs.

Par saksofonmūzikas 
populārizēšanu Artis 

Sīmanis 2010. gadā saņēmis 
Triju Zvaigžņu ordeni. Viņu var 
dēvēt par Latvijas klasiskās 
saksofonspēles krusttēvu.

Ērģeļu solo ar Te Deum (Pē -
teris Vasks, 1946) drāmatiski 
pāršķēla iestājušos klusumu, 
dobji glāstot mazās baznīciņas 
stiklotās sienas. Ar majestātisku 
maigumu māksliniece izraisīja 

slavas daudzkrāsaino izteiksmi, 
pierādot, ka ne bez iemesla 
ērģeles tiek dēvētas par mūzikas 
instrumentu karalieni.

Saksofona virtuozā izpildī ju mā, 
spēlējot no altāŗa priekšas, Ga -
linas Grigorjevas (1962) Mo  li tva / 
Lūgsna pauda pacilātu noskaņu.

Kā saruna vai pārdomas, kā 

saruna izpaudās arī Melan-
choliskajā  valsī (Emīls Dārziņš, 
1875-1910).  Starpbrīdī apmek-
lē tāji varēja iegādāties abu 
mākslinieku tvartus. 

Virpuļojoši aizraujošā Tokāta 
par korāli/ Allein Gott in der 
Hōh sei Ehr (Aivars Kalējs,1951) 
viļņu straujumā pāriet uz temu 

oriģināla. Laudate Dominum 
(Ēriks Ešenvalds, 1977) virmoja 
saksofona klaiņojošos glāstos, 
un O Salutaris Hostia (arī Ešen-
valda) šī komponista skaņdarbu 
pievilcību atklāja ar melancho-
lisku izteiksmi. 

Abu mākslinieku izsmalcinātā  
mūzicēšana bija skaista velte 
Klīvlandes klausītājiem. 

Šim sarīkojumam ar labākām 
un koncertam piemērotām ēr -
ģelēm KLK bija izvēlējusies tel-
pas no latviešu draudzes netālajā 
Leikvudas (Lakewood) luterāņu 
baznīcā. Pēc koncerta draudzes 
mācītāja Paula Maeder Connor 
izteicās, ka šīs baznīcas ērģeles ne -
kad vēl nav izklausījušas tik va -
renas un daudzpusīgas kā šodien.

Lai arī bijām neierastās telpās, 
tomēr koncerta apmeklētāji uz -
turējās ilgāku laiku pie sagā-
dātām uzkodām. Un kāds put-
niņš bija iečivinājis, ka Artim 
iepriekšējā dienā bijusi  dzim-
šanas diena. Kā tad nu bez 
kliņģeŗa! Dziedot „Daudz baltu 
dieniņu”, Dzintras Kukaines 
cepto gardumu pasniedza As -
trīda Rīdere. Ziedus pasniedza 
nesen no Filadelfijas atbraukusī 
Ināra Eikstrēma.

Klīvlandes latviešu koncert-
apvienība ir pateicīga Latviešu 
Kultūras biedrībai TILTS, kuŗas 
paspārnē šis koncerts bija ie  spē-
jams, komponistei Dacei Ape-
rānei par gādību plānošanas 
darbībā, un Amerikas Latviešu 
apvienībai par financiālo atbalstu.

Un liels paldies Klīvlandes 
latviešu apvienotās draudzes 
ērģelniecei Līgai Zemesarājai, 
kuŗa izlīdzēja koncertā kā ērģeļu 
asistente.  

Anda Sūna Cook

“Ak, pavasar!” Ar šādu uzsau-
kumu Denveras tautas deju 
kopa “Virpulītis” un mūzikas 
grupa “Jūr mal-
nieki” bija iz -
sūtījuši ielū gu-
mus Kolorādo 
latviešu sabied-
rībai, lai tā bau-
dītu viņu priekš-
nesumus, kā arī 
atbalstītu Lat-
viešu centru sa -
rīkojumā sest-
dien, 25. maija 
vakarā. Vakara 
vadītāja Ināra 
Humejumteva 
( H u m e y u m -
ptewa), kas deva 
paskaidrojumus 
pirms katra 
priekšnesuma, 
norādīja arī, ka 
„Virpulīša” da -
lībnieki, neva-
rēdami doties 
uz Dziesmu un 
deju svētkiem 
šovasar Latvijā, ir paši sarīkojuši 
savus svētkus “mājās”. 

Programma, kas bija iekārtota, 
lai dziesmas mītos ar dejām un 
mūzikāliem priekšnesumiem, 
bija ļoti bagātīga ar trim koŗa 
dziesmām, divpadsmit gan 
senām Latgales dejām, gan 
jaunām tautas dejām, no kuŗām 

Jautrs “Dziesmu un deju vakars” Denverā
dažas bija choreografējis deju 
kopas “Virpulītis” vadītājs Aleks 
Humeyumptewa. Viņš šo kopu 

Dzimšanas diena mājas kārtībā pie Maijas Grendzes

jau Meditācija (Lūcija Garūta, 
1902-1977), kuŗā zemie toņi 
pārmaiņus ar dzidrajiem aici-
nāja līdzi skaņu klejojumos. 

Līksmu pastaigu radīja Fan ta-
sia rustica (Uģis Prauliņš, 1957). 
Vai tās bija putnu balsis, riteņu 
klaboņa, vilciena trauksmainais 
skrējiens un strauta gurgu ļo jums, 
kas staccato atbal sīs ļāva sasauk-
ties ērģelēm ar saksofonu? Katrā 
ziņā pārlie cinājāmies, cik sav-
starpēji sa  skanīgas ir saksofona 
un ērģeļu skaņas. 

Šī saskaņa un abu instrumentu 

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, 
un Vakara mūzika (Pēteris 
Vasks, 1946) skan domīgi, ai -
cinoši, romantiski. Saksofons 
šajā kompozicijā šķiet vientuļš,  
bet ērģeles to mierinot atbalsta. 
Un ko vēstīja dzeguze?

Adagio stīgām, op.11 (Samuel 
Barber, 1919-1981) ērģeļu solo 
atskaņojumā uzrunāja ar rimtu 
izmisuma izteiksmi. Kaut bieži 
dzirdēta kā tema filmās un te -
levīzijas programmās, Kristīnes 
Adamaites izpildījumā šī kom-
pozicija izklausījās svaiga un 

ir vadījis jau vairākus gadus un 
pratis tajā iesaistīt ne tikai savu 
dēlu un meitu, kas tagad jau 
pieauguši, bet arī citus jauniešus 
un viņu vecākus. 

Dziedātāji un dejotāji bija 

vieni un tie paši, kas dažās dejās 
mainījās. Arī Denveras drau-
dzes jaunā mācītāja Helēne 

Godiņa dziedāja un dejoja abās 
grupās. Pēdējā dejā, kas dau -
dziem pazīstama kā “Sudma-
liņas”, bet šeit bija nosaukta par 
“Super Sudmaliņas”,  tajā  pieda-
lījās visi 12 dalībnieki. Deja tika 

dejota neticami ātri un efektīgi, 
aizraujot līdzi arī skatītājus. 
Programmu pirms tam vēl 

Pirmajā rindā no kreisās: “Virpulītis” vadītājs Aleks Humeyumptewa, Spodra Eglīte, Zīle Hu meyumptewa, 
Helēne Godiņa, Anda Arnold, Tija Arnold, Astra Mangule un Māris Rubenis. Otrā rindā no kreisās: 
Vilnis Humeyumptewa, Pēteris Arnolds, Viktors Valks, Pēteris Rācenis un Andris Arnolds

izvēlējies dziedātāju grupas 
diriģents Mārtiņš Rubenis, jo tā 
atspoguļo vietējo latviešu sa -

biedrību, kas nav 
liela, bet, pateicoties 
dažiem pašaiz lie dzī-
giem darbiniekiem, 
vēl “diženi” turas. 
Otrā dziesma – 
Bruno Skultes “Aijā”, 
ko dzie dāja vīru bal-
sis, aiz kustināja tos, 
kas dziļāk ieklausījās 
dziesmas vārdos. 
Trešā – “Bēdu, manu 
lielu bēdu”, ko dzie-
dāja uz programmas 
beigām, arī bija iz -
vēlēta ar ieteikumu 
nebēdāties, ja viss 
neiet, kā vēlamies, 
bet dziedāt un prie-
cāties... 

Latviešu centrā uz 
sarīkojumu bija iera  -
dušies ap 40 klau-
sītāju, kas ar skaļiem 
aplausiem, pat ovā ci -
jām, vērtēja priekš-

ne sumus. 
Sekoja saviesīgas vakariņas un 

sabiedriska sadzīve. „Jūrmal-
nie ki spēlēja”, un katrs, kas 
vēlējās, varēja dejot līdzi. Ap -
sveicama ir dziedātāju un de  jo-
tāju uzņēmība! Gaidīsim atkal 
citreiz! 

Valda Levenšteina

pa pildināja pazīstamā mūzikas 
grupa “Jūrmalnieki” ar četrām 
dziesmām dažādu instrumentu 
pavadījumā. Visu vakara pro-
grammu iesākt ar tautasdziesmu 
“Mazs bij’ tēva novadiņis” esot 

Kristīne Adamaite kopš 1993. 
gada ir Rīgas Doma koncer t-
ērģelniece, kā arī kopš 1996. 
ga  da Anglikāņu baznīcas ērģel-
niece, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas ērģeļspēles 
docētāja un Lutera akadēmijas 
ērģeļspēles pasniedzēja. Viņas 
koncertu  pieredze, mūzicējot 
ko  pā ar ievērojamiem mūzi-

Kristīne Adamaite un Artis Sīmanis pēc 
koncerta pārrunās
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Izlaidumadienā           Mācību laiks beidzies, varam smaidīt!

Tālo viešņu raksturojot, gribas 
teikt, ka viņa ir īstena latviešu 
sieviete: pašapzinīga, bet bez lep-
nības; drosmīga un veiksmīga – 
ja vajag, dodas uz Somiju un 
Igauniju par pirmo vēstnieci pēc 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas un izdara visu, kā nākas, un 
piedevām vēl uzraksta grāmatu 
(vispirms somiski un igauniski, 
tad latviski „Es stāstu par Lat-
viju”); apņēmīga – viņas ierosmē 
Latvija veidojas jauna tradicija: 
pavasaŗa talkas. Svarīgos brīžos 
Latvijas presē parādās viņas 
celsmīgie ievadraksti, kas trāpa 
tieši naglai uz galvas!

Šo pavasari, iepazīstinot ar 
savu jauno grāmatu „Viņi. Svešos 
pagalmos” (Jumava, 2012), Anna 
Velēda Žīgure kopā ar mazmeitu 
Elīzi Anci apciemoja vairākus 
latviešu centrus Ziemeļamerikas 
Austrumu piekrastē.

Uzstāšanās virkni Žīgure pa -
bei dza Ņujorkā, kur par grā -
ma  tas tiešo saturu viņa runāja 
mazāk, bet paskaidroja, kā nākusi 
pie pārliecības, ka jāraksta par 
bēgļiem, kas Otrā pasaules kaŗa 
laikā atstāja Latviju. Bērnībā, 
augot padomju laikos Latvijā, 
viņa par tiem nav domājusi. 
Rūpes gan viņai sagādāja paciņu 
sūtīšana uz Sibiriju, kur aizvesta 
viņas vecmāmiņa, dzejniece Elza 
Stērste. Tikai nonākot saskarē ar 
Rietumos dzīvojošiem latvie-
šiem, viņa sākusi just viņu dziļi 

Anna Velēda Žīgure Ņujorkā
sakņoto mīlestību uz tēvzemi, 
kas likusi turēties kopā, gādāt par 
latviešu valodas un kultūras 
saglabāšanu, strādāt Latvijas ne -
atkarības atgūšanas labā, un šo 
nostāju ieaudzināt bērnos, pat 
bērnubērnos. Turklāt tas nav bijis 
atsevišķu ideālistu dzīves veids, 
bet vispār pieņemtā dzīvesziņa.

 Tā ieinteresēta, Anna Žīgure 
sākusi vākt materiālus, un tapusi 
grāmata „Viņi. Ceļā”

Par bēgļu gaitām kaŗa laikā, 
kam tagad sekojusi otra, kas at -
aino apstākļus Vācijā, pārvietoto 
personu jeb „dīpīšu” nometnēs. 
Šim posmam bijusi pozitīva 
nozīme tai ziņā, ka cieši kopā 
saspiesti – dažkārt pat vienā 
istabā – dzīvojuši slaveni māk-
slinieki, zinātnieki, izcilas perso-
nības savā laukā – ar bērniem no 
attāliem lauku novadiem, kas 
parastos apstākļos nekad nebūtu 
noticis. 

Anna Žīgure atzīstas, ka lai-
kam būs jāraksta arī trešā grā-
mata šai virknē – par bēgļu 
pirmajiem soļiem tālākā pat-
vēruma zemē. Viņa arī apzinās, 
cik svarīgi par šo tematu rakstīt 
ir tieši rakstniekam no Latvijas, 
kaut arī latviešu rakstnieki 
Rietumos un neskaitāmi autobi-
ografiju autori to jau daudzkārt 
apskatījuši.

Šajā Žīgures grāmatā parādās 
citi uzsvari, citi skaidrojumi, kas 
tiem, kas paši tos laikus pie dzī-

vojuši, neliekas pieminēšanas 
vērti, bet lasītājam Latvijā, kas 
līdz šim izticis ar padomju laikā 
iemācīto, radīs īstu atklāsmi. 
Grāmatas galvenais uzdevums ir 
savilkt mazliet ciešāk kopā tās 
„mēs – viņi” saites, ko jūt abas 
tautas puses. 

Par jauno grāmatu ir liela in -
terese arī Rietumos. Uz Ņujorku 
atvesto eksemplāru nepietika, jo 
viens pats Ņudžersijas grāmatu 
klubs uzreiz pieprasīja 15. Ņu -
jorkas Latviešu organizāciju 
padomes sarīkojums notika 
Igauņu namā, ko Anna Žīgure 
pazīst jau no pirmā Ņujorkas 
apmeklējuma 1998. gadā, toreiz 
kopā ar Astrīdi Ivasku, kad viņas 
abas tur lasīja savus darbus 
igauņu valodā. Nākamajā dienā 
viņas uzstājās latviski Jonkeru 
baznīcā.

Anna Žīgure bijusi arī Ņujor-
kas DV namā, iepazīstinot ar 
grāmatu „Marselīne”. Tagad pir-
mo reizi Ņujorku redzēja viņas 
mazmeita, 13 gadus vecā Elīze 
Ance, kas intensīvi vēroja de -
besskrāpju, trokšņu un ļaužu 
pūļu pilno pilsētu, līdz pagura un 
atkopās tikai Grinvičas ciema 
senatnīgajās ieliņās, un beigās 
atzinās, ka vislabprātāk dotos uz 
plašo Bronksas botānisko dārzu. 
Bet nepietika laika. Varbūt nā -
kamo reizi? 

Dagmāra Vallena

Ģimenes diena Čikāgas Kriš-
jāņa Barona latviešu skolā tiek 
atzīmēta ar izlaidumu. Tradicio-
nāli tas ir kopā pamatskolas un 
vidusskolas izlaidums. Tema bija: 
iesēta sēkla aug. Pamatskolnieki 
un vidusskolnieki ir pavadījuši 
vairākus gadus kopā latviešu 
skolā. Daži skolnieki cits citu 
pazīst jau no lāčubērnu klases. 
Ekrānā skatījāmies, kā skolnieki 
iesāka skolas gaitas pirms devi-
ņiem un pirms divpadsmit gadiem. 
Vidusskolnieki ienesa Latvijas un 
Amerikas karogus. Māc. Gun  dega 
Puidze ļoti sirsnīgi uzrunāja 
visus absolventus. Viņa cer jau -
niešus redzēt GVV vidusskolā 
vai kā palīgus nākamajā mācību 
gadā atgriežamies KBL skolā. Tā 
sēkla, kas tika iesēta,tagad lat -
viešu sabiedrībā aug tālāk. Mēs 
visi ar lielu sajūsmu nodziedājām 
„Dievs, svētī Latviju!” Pārzine 
Elisa Freimane cildināja pamat-
skolas un vidusskolas absolventus. 
Latvijas Republikas Izglītības un 

Čikāgas Krišjāņa Barona 63. izlaidums
Zinātnes ministrija sūtīs pirmo 
reizi ASV latviešu skolas vidus-
skolas absolventiem atzinības rak-
 stus. Skolas padomes priekšsēde 
Solvita Baipsys apsveica absol-
ventus un pateicās skolotājiem, 

skolēniem un vecākiem par līdz-
dalību. Liecības tika izsniegtas pa -
matskolas un vidusskolas absol-
ventiem. Skolēniem bija jāparak-
stās skolas grāmatā, un viņi sa -
ņēma arī skolas nozīmīti. Vi -

dusskolnieki un pamatskolas 
absolventi pateicās visiem par 
savām skolas gaitām.

Astotā klase bija izveidojusi 
videoierakstu, lai parādītu savas 
skolas gaitas. Tas tika jau izrādīts 

Latviešu skolotāju konferencē 
martā Gaŗezerā, kā arī ALAs 
kongresā Sietlā. 8. klases audzi-
nātāja Antra Swenton uzrunāja 
savu klasi un teica, ka ikkatram 
skolēnam ir savas labās īpašības. 

Vidusskolas klases audzinātāja 
Rasma Kraule it sevišķi izcēla 
katru savu skolnieku, tie visi grib 
atgriezties nākamajā mācību ga  dā 
un palīdzēt savai skolai. Rasma 
ziņoja, ka ALAs kongresa dalīb-

nieki bijuši ļoti aizkustināti par 
tik profesionāli izveidoto 8. klases 
video par KBL skolu. Daina Cera 
pateicās ar lielu sirsnību no 8. 
klases vecākiem, un Rineta Tince 
pateicās no vidusskolas vecākiem. 

Apsveikumi bija no Pēteŗa drau-
dzes, ko nesa Anita Briede Bil-
sena. Silvija Barsney un māc. 
Gundega Puidze pasniedza veltes 
no Cianas draudzes.

KBL skolas karogs tika nodots 
nākamajai vidusskolas klasei. Lie -
lākā daļa vecāku un vecvecāku 
bija KBL skolas bijušie skolnieki 
un absolventi. Svinīgo aktu no -
beidza ar dziesmu „Nevis slinko-
jot un pūstot”. Savos skaistajos 
tautastērpos vidusskolas absol-
venti un pamatskolas beidzēji 
nodejoja tautasdeju “Šur un tur.” 
Puķes tika pasniegtas pēc tautas-
dejas. Vecāki bija gādājuši par 
bagātīgu pusdienu galdu. 

8. klases beidzēji: Anneli Cera, 
Imants Cers, Lillia Dimants, Emīls 
Magone, Zinta Vogel.

Neklātienē: Ina Ramane.Vidus-
skolas absolventi: Kriss Bronov-
skis,Daiga Cera, Enia Kiusals, Dā -
vids Lāčkājs, Gunārs Robežnieks.

Ināra Jansone

Ienāca prātā labi pazīstamā 
tautasdziesma par neiespē ja mī-
bu izskaitīt zvaigznes debesīs 
vai oļus jūras dibenā. Katrā ziņa 
Saulaines Saulšķūņa danča 
straujās dejas izturēju tikai līdz 
desmitiem vakarā. Tad kājas 
kļuva ļenganas un sākās žāvas. 
Bet ne aiz gaŗlaicības, tikai no 

Kas var dziesmas izdziedāt? Kas var dejas izdejot?
Pārdomas par līdzekļu vākšanas danci Saulšķūņī,

Saulainē, Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā, sestdien, 25. maijā
pulis, var būt pie sevis domā-
dams: vai, kā es tāds gribu būt!

Visi klātesošie bija spēkus 
ieguvuši no izcilās BBQ maltītes, 
ko bija gatavojuši Ēriks Začs un 
Pēteris Mašins ar palīgiem. Lai 
atvieglotu šefpavāru pilno dienu 
darbu un ietaupītu līdzekļus, 
Saulaines nomnieki bija nozie-

Lilita Tanne vadīja tā saucamo 
„50/50” loteriju. No ieņemtās 
naudas par biļetēm puse pienākas 
tam, kam krīt laimīgā loze (šoreiz 
tā bija  Zinta Inveisa), otra puse 
paliek kā vakara ienākums. Kāds 
labvēlis bija ziedojis pudeli vīna, 
ko laimēja Zintis Pērkons.

Paldies organizētājiem Elvigai 
Sebrei, Artūram Lauzem, Ellyn 

Orķestris” Pensionāri”. No kreisās: Matejs Garjānis, Kalvis 
Mikelšteins, Reiners Kravis, Aleksandrs Giffords un Toms 
Dreifelds – visi Toronto latviešu jaunieši

Lūsei (topošā mūziķa Noa mātei) 
un Ērikam Začam par šo vien-
reizējo sarīkojumu! Paldies arī tiem 
talciniekiem, lielākoties Saulaines 
nomniekiem, kas uz maiņām de -
žūrēja Norberta Sebŗa uzlabotajā 
„Biļešu būdiņā”, vācot ieejas maksu 
uz BBQ, dančiem un naktsmājām.

Novēlu Noa Lūsim, lai tas pēc 15 
gadiem stāvētu uz Saulšķūņa ska -

tuves ar ģitaru, bungām vai elek-
triskajām klavierēm un visus mūs 
iepriecinātu. Es tad varētu teikt: 
”Es atceros,” smaidītu un aplau dētu, 
varbūt arī drusku padejotu...

Paldies visiem apmeklētājiem 
par sarīkojuma atbalstīšanu! 

Saulainē mums (vēl arvien) 
labi klājas!

Kristīne Stivriņa

noguruma. Zāle bija Elvigas Seb-
 res un viņas ģimenes izpuš ķota 
ar svaigiem zariem un mei   jām, 
kupli lauku puķu pušķi vāzītēs uz 
galdiem un lielās vāzēs uz grīdas, 
sveces uz gal diem, viss šķūnis 
tīkami apgaismots, pilns jautriem 
cilvēkiem. Pārējie vakara apmek-
lētāji (kop skaitā 150) dejas iztu-
rēja līdz pat vieniem naktī. Tā ir 
jaunība, un jaunieši dejoja bez 
atelpas. Daudzajiem mazajiem 
bērniem arī bija prieks par lielo 
kņadu! Noa Lūsis, Māŗa un Koras 
Lūšu mazdēls un Saulaines ide-
jiskā tēva nelaiķa arch. Arnolda 
Lūša mazmazdēls, stāvēja kā sa -
stindzis un apburts, ar vaļēju 
muti vērojot talantīgos jau nie-
šus, kas spēlēja un dziedāja, 
kamēr ap viņu griezās deju vir-

dojuši bagātīgu saldo ēdienu – 
vairākas lielas kūkas, izdekorētas 
Saulaines krāsās, ar uzrakstiem 
”Saulaine, Saulaine – jā, jā, jā!” 

Kas var dziesmas izdziedāt? 
Vecākā paaudze reizēm sūdzas, 
ka „nevar atcerēties”. Orķestrim 
„Pensionāri” nemaz nenāca prātā 
aizmirst kādas dziesmas vārdus. 
Vismaz simt dziesmu ar pilniem 
tekstiem tika dziedātas bez nošu 
palīdzības un bez iepriekšizrak-
stītiem dziesmu tekstiem. Viss 
no galvas! Kā tas ir iespējams? 
Atkal – tā ir jau nība! Pateicamies 
talantīgajiem latviešu jaunekļiem 
– Tomam Dreifeldam, Aleksan-
dram Gif fordam, Matejam Gar-
jānim, Reineram Kravim un 
Kalvim Mikelšteinam par izcilu 
vakara kuplināšanu!
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Maria Thorburn, Alberts Vitols ar talantīgo dēlu Elisteru

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Saulainei ir tāda bagātība! 
”Kuplais koks” ir pati Saulaine 
ar savu 62 gadu pastāvēšanu. 
”Putniņi” ir tūkstošiem Sau-
laines veidotāju, atbalstītāju, 
nometņotāju un talcinieku. Bez 
šī stiprā, izturīgā koka, kas ir 
stingrs un drošs patvērums, 
nebūtu izveidojusies Saulaine – 
bērnu un skautu nometnes, 
draudžu dienas, dievkalpojumi, 
kāzas un kristības, mākslas 
izstādes, koncerti, uzvedumi un 
viss pārējais, ko vairums no 
jums būs piedzīvojuši.

Šogad daudzo pieprasījumu 
dēļ Saulaines bērnu nometne 
ilgs trīs nedēļas –  no 14. jūlija 
līdz 3. augustam. Čaklie nomet-
nes organizētāji jau pagājušā 
rudenī sāka savu darbu, salīg-
stot visu vajadzīgo personālu. 
Komitejas sastāvs: Aina Tilupa 
(priekšniece), Ruta Lauze, Ellyn 
Lūse, Elviga Sebre, Lisa Wust, 
Alberts Vītols (komandants) un 
Maria Thorburn. Galvenie va -
dītāji: Pēteris Aveniņs (koman-

Es tik esmu kuplis koks,
Man putniņi pilni zar’! (t.dz.)

Bērnu nometne Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā Saulaine

Sirsnīgs dzejas un mūzikas veltījums Ģimenes dienai

Tiekas Toronto pensionāri

danta palīgs), Kalvis Začs, Kon-
stantīns Mašins, Maggie Pelūde, 
Jūlija Kaņķe un Elīza Krastiņa 
(no Latvijas). Mazo bērnu 
”Putnu salu” vadīs Lisa Wust un 
Inese Pogule ar palīdzēm Inesi 

Valenti un Kasandru Poguli. 
Trešdienas vakaru svecīšu diev-
kalpojumus un ticības mācības 
stundas vadīs prāv. emeritus FT 
Kristbergs. Protams būs svēt-
dienas tradicionālie dievkalpo-

jumi āra baznīcā pie čalojošās 
upītes. Atsevišķās nodarbības 
vadīs Mirdza Avena – aušana; 
Aina Tilupa – gravējumi kokā; 
Dr. Anita Tanne – papīru lok-
šņu, grāmatu vāku un pašu grā-
matu sarakstīšana, gatavošana 
un iesiešana, lietojot tikai pār-
strādātus, ne jaunus, materiālus; 
Ivette Barroilhet – podniecība ar 
virpu; Aina Tilupa un Karolīna 
Jankovska – ādas izstrādājumi, 
ieskaitot pastalas un ādas ma -
kus; Armands Sebris –  filmu 
vakari, riteņbraukšana un volej-
bumbas apmācības. Un kur nu 
vēl tautasdziesmu dziedāšana, 
dejošana, peldēšanās, smalkās  
balles Saulšķūnī, ugunskuŗa va -
kari, teltošana pie upes! Kur nu 
vēl visai populārais spēļlaukums 
un tramplīns, kuŗi ne mirkli 
nav brīvi no bērnu kņadas! Visi 
nometnes bērni piedalīsies ko -
pēja liela formāta mākslas darba 
veidošanā, kas tiks izstādīts 
kopā ar pārējiem, katra nomet-
ņotāja atsevišķi veidotiem māk-
slas darbiem nometnes slēgša-
nas dienā, sestdien, 3. augustā. 
Būs arī izbraukums ar īrētu 
autobusu uz Vasagas plūdmali, 
pateicoties nelaiķa Pēteŗa Stiv-
riņa fondam. 

Zīmīgs pievilkšanas spēks ir 
mums labi pazīstamie šefpavāri 
Ēriks Začs un Pēteris Mašins, 
kuŗu virtuves saimniecības va -
dībā tiek pasniegts veselīgs un 
interesants ēdiens. Svaigā gaisā 
ir vienmēr lielāka ēstgriba. 
Viņiem palīgos būs Aleksandrs 
LeBlanc, Niks Mašins, Saulīte 
Pattersone, kā arī atkal Deins 
Tannis un Natālija Tanne (brā-
lis un māsa no Latvijas).

Saimniekpuišu pienākumus 
pildis Dāvids Kaņķis un Niks 

Sydor, kuŗi abi ir izauguši Sau-
lainē. Šo krietno un strādīgo 
puišu vecvecāki bija klāt Sau-
laines dibināšanā, bet vecāki ne -
senā pagātnē ir bijuši nometnes 
vadītāji. Bet viņi paši katrā talkā 
ir uzticami brīvprātīgie darbinieki.

Jau pirmā nedēļā, ceturtdien, 
18. jūlijā, sagaidīsim Toronto 
Latviešu centra pensionārus un 
Kristus Dārza iemītniekus viņu 
gadskārtējā apciemojumā, kad 
nometnes bērniem būs izdevība 
uzstāties, paši izdziedāsimies, 
kā arī baudīsim izcilas pusdie-
nas. Varēsiet izstaigāties pa Sau-
laini un iepirkties populārajā 
grāmatu klētiņā. Pirmajā uguns-
kuŗa vakarā, sestdien, 20. jūlijā, 
Alberta Vītola un Marias Thorn-
burn vadībā, bērni uzvedīs Bri-
gaderes ”Lolitas brīnumputnu” 
saīsinātā veidā. Kā zinat, šīs ļoti 
pazīstamās lugas tema ir arī 
šodien tik ļoti būtiska – nepie-
ciešamība sastrādāties,vajadzība 
saprasties, iejusties un rūpēties. 
Dejas šim uzvedumam būs Jū -
lijas Kaņķes choreografētas. Brau-
ciet aplaudēt un pēc ugunskura 
pakavējieties „Priežu zālē”, lai 
nobaudītu Saulaines nomnieku 
ziedotu bagātīgu cienastu!

Turpināsim atbalstīt mūsu 
labo, iemīļoto patvērumu – 
Saulaini! Brauciet ciemos, jo 
Saulainē mums labi klājas!

Tuvākai informācijai par no -
metni zvaniet Elvigai Sebrei, 
705-424-1118, elvigasebris@
hotmail.com. Ieskatoties nomet-
nes tīmekļa lapā (www.cam p-
saulaine.com), uzzināsiet visu 
vajadzīgo informāciju, pieteik-
šanās lapas, noteikumus, mak-
sas, utt.

Uz redzēšanos!
Kristīne Stivriņa

Apvienības mūzikālās daļas 
vadītāja Irisa Purene pensionāru 
iepriecināšanai arvien prot atrast 
mūzikālos brīnumbērnus. Arī šis 
saiets nebija izņēmums. Šoreiz tā 
bija pianiste Koko (Coco) Ma, 
kuŗa 12 gadu vecumā jau beidz 
konservātorijas klavieŗklasi. Pati 
būdama pianiste, Irisa vislabāk 
varēja novērtēt jaunās meitenes 
sasniegumus un netaupīja sla vi-
nājuma vārdus, ar viņu iepa zīs-
tinot. Koko ir ieguvusi daudz 
godalgu starptautiskās sacen sī bās, 
vingrinoties 4-5 stundas dienā. 

Brīvajā laikā viņai patīk lasīt, 
skatīties baletu, operas un ap  mek-
lēt koncertus. Viņa arī sporto: 
peld un spēlē futbolu. Jājautā, kur 
gan viņai vēl atrodas brīvs laiks?

Pensionāriem Koko Ma spēlēja 
to pašu programmu, kas pa  re-
dzēta konservātorijas beigšanas 
eksāmenam. Pirmā bija Mocarta 
Sonāta K311 Re-mažorā, tai se -
koja Bacha Prelūdija un Fūga, par 
kuŗu Irisa teica, ka tā esot obligāta 
visos pianistu beigu eksāmenos. 
Pēc tam nāca R. Šūmaņa “Tau-
riņi” un viena no Šopēna etīdēm. 

Vieglākā stilā, rotaļīga, bet tech-
niski ne mazāk sarežğīta bija 
franču komponista Morisa 
Ravēla (Maurice Ravel) “Ūdens 
rotaļa” (Jeux d’eau). Lai eksāmenā 
būtu dažādība, beidzamais skaņ-
darbs bija 20. gs. krievu kompo-
nista, kādreizējā Jāzepa Vītola 
skolnieka Sergeja Prokofjeva 
Sonāta Nr.3, par kuŗu Irisa teica, 
ka arī bez tās klavieŗklases eksā -
mens neesot domājams.

KIausītāju spriedums: eksa-
mens izturēts ar visaugstāko 
novērtējumu. 

Reizēm gadās, ka jauks sarī-
kojums it kā pats iekrīt rīkotā-
jiem un apmeklētājiem klēpī. 
Tāds bija Daces Micānes Zālītes 
Literārais vakars šī gada 10. 
maijā. Sagadījās. ka rakstniece/
teātŗa režisore/ drāmatiķe brau-
ca uz Klīvlandi 8. un 9. maijā, jo 
viņas uzrakstītā luga Where to 
Find Shambahala bija izvēlēta 
lasīšanai Cleveland Playhouse 
festivālā. Rakstniece piedāvāja 
sniegt programmu šejienes lat-
viešiem. Kaut gan mums tā bija 
visai neizdevīga nedēļas nogale, 
jo sestdienā bija paredzēta drau-
dzes lielā talka un svētdien līdz 
ar Ģimenes dienas svinībām 
Draudzes skolas izlaidums, Grā  -
matu klubiņš un KLB nolēma 
tādu izdevību nelaist gaŗām. 

Uzdrošinātes ir skaisti, un sa -
rīkojums izdevās! Kādi 40 lite-
rātūras cienītāji ieradās baudīt 
Daces priekšnesumu, kuŗu pa -
pildināja vijolnieki Pēteris 
Briedis un Anda Prātiņa. 

Programmas pirmajā daļā 
autore lasīja stāstnieka daļu un 
rādīja foto uzņēmumus no savas 
pasaku lugas Zalkša līgava, kas 

pirmizrādi piedzīvoja 2011. ga -
dā Rīgas Latviešu biedrībā. No 
Daces Micānes Zālītes dzejas 
valodā tērptā lugas libreta tapu-
šas dziesmas un mūzika dejām, 
apvienojot jaunradē mūsdienu 
latviešu māksliniekus – kom-
ponistus Dāvi Staltu un Ivetu 
Tālbergu, scēnografi Sandru 
Strēli un choreografu Jāni Pur-
viņu. Autores vārdos izteikts 
izrādes vēstījums: Mīlestība 
pārvērš nesaderību saderībā. 
Dievišķais Zalktis savienībā ar 
Zemes meitu, divu pasauļu sa -
tikšānās – gars un mistērija, abi 
kopā – tā ir ģimene, to vēsta lat-
viešu pasakā ievītā senču gudrī-
ba. Kaut būtu iespējams redzēt 
šo uzvedumu pilnībā!

Programmas otrajā daļā mūsu 
viešņa lasīja savas dzejas. Bū -
dama dabas bērns, viņa dzejo 
par ziediem, gadalaikiem, de -
besu spīdekļiem. Cauri dzejo-
ļiem izskanēja miers, saderība 
un vēlme iekļauties dabā. Daži 
dzejoļi, kas bija veltīti izceļoša-
nai un dzīvei svešumā, dziļi 
atsaucās klausītāju pieredzē:  
Izbraucot no Rīgas, tu samaksā 

dvēseles naudiņā, un lai gars 
nepaliktu citurienē tukšumā, tu 
cep pīrāgus svešā pavardā un 
sapnī sarunājies latviski ar Rīgas 
torņiem... Staigājot pa Ņujorkas 

gan dzīvo Bostonā, bet vasaras 
pavada Latvijā, tur atkal svin 
Jāņus. Pēdējos divos dzejoļos – 
Saulgriežos un Atnākšana – klusa 
dziesma – rakstniece aizveda 

Mūsu pašu vijolnieki – Pēteris 
Briedis un Anda Prātiņa spēlēja 
Jāņa Mediņa “Atmiņas”, Pēteŗa 
Vaska “Nesteidzot” un vairākus, 
dzejoļiem piemērotus, izvilku-
mus no Bellas Bartoka kopozi-
cijām. 

Paldies abiem vijolniekiem 
par burvīgo priekšnesumu! 
Vislielākais paldies pienākas 
dzejniecei Dacei Micānei Zālītei 
par interesanto, rūpīgi sakārto-
to programmu un tās sirsnīgo 
izpildījumu. Atmiņā paliek 
dzeja, kas pasniegta ar labes-
tību, sirsnību, saulainu smaidu 
un mīļu ģimenes sadarbību, jo 
priekšnesmā tika iesaistīti arī 
dzejnieces vīrs Dr. Egils Zālītis 
un dēls Krišjānis.

Ar pateicību jāpiemin KLB 
un Grāmatu klubiņa saimniece 
Ilze Resne, zāles dekorētāja 
Zenta Apine un video technikas 
meistars Gunārs Raņķis, kuŗš 
nekad neatsakās sniegt palīdzī-
gu roku. Paldies arī sarīkojuma 
apmeklētājiem – visi kopā mēs 
cits citam sagādājām ļoti patī-
kamu vakaru.

Maija Grendze

Dace Micāne Zālīte, Pēteris Briedis, Anda Prātiņa, Maija Grendze

ielām, jūties kā beztiesīga sveš-
niece. Dzintara krellēs – trim-
dinieces dārgākā rotā –  atmirdz 
viss, kas ir dārgs no dzimtenes 
un tēva sētas. Dzejniece sevi 
uzskata par jelgavnieci, kuŗa 

mūs visus uz Jāņiem Latvijā. 
Sapņu laivas izjūtu papildināja 
noslēguma kopdziesma Pūt, 
vējiņi vijoles pavadījumā. 

Otrajā daļā dzejnieces lasī-
jumu papildināja vijoļmūzika. 
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(Turpinājums 10. lpp.)

Aprit 25 gadi kpš 1988. gada Radošo savienību plēnuma. Plē -
nu ma organizēšanu uzņēmās dzejnieks un sabiedriskais darbi-
nieks Jānis Peters,  kuŗam arī tagad rūp latviešu tautas liktenis. 
Mū  su lasītājiem sniedzam nelielu fragmentu no Petera intervijas 
žurnālam Sestdiena.  Viņam tika jautāts: 

Vai mums Latvijā jābaidās 
no Krievijas „maigās” varas, 
no tā, ka krievi masveidā ie -
gādājas šeit īpašumus?

Nedomāju, ka mums būtu jā -
trīc bailēs no Krievijas. Mēs dzī-
vojam atvērtā pasaulē; tagad 
ne  var tā vienkārši pateikt, ka 
krievus mēs iekšā nelaidīsim un 
īpašumus viņiem nepārdosim. 
Krievi šeit nāk ar savu kapitālu. 
Paskatieties, kā Rīga vasarā pel-
na ar tūrismu! Taksometra šofe-

ris man žēlojās: „Vakar vedu zviedrus; tie skaita katru kapeiku. Kad 
vedu krievus, viņi man samaksā dubultā!”

Pirms pāris gadiem intervijā Dienai jūs teicāt: padomju laikā 
bijusi sajūta, ka latviešu tauta iet bojā.

Jā, man bija tāda sajūta. Tas bija laiks, kad latviešu tauta tuvojās 
izmiršanai. Ne jau skaitliskā ziņā, jo tolaik dzimstība bija krietni 
lielāka un latviešu bija vairāk nekā tagad. Taču mūsu zeme tika 
pārplūdināta ar iebraucējiem. Jutos vainīgs, ka neko nevaru darīt 
lietas labā. Atceros, kā mēs ar Imantu Ziedoni gribējām rakstīt vēs- 
 tuli PSRS Ministru padomes priekšsēdim Kosiginam. Kāpēc tieši 
viņam? Kosigins no visa Polītbiroja izskatījās tāds eiropiskāks, lieki 
nemuldēja. Gribējām izstāstīt, kāda ir situācija Latvijā, prasīt, lai 
aptur nenormālo industriālizāciju. Tā arī neuzrakstījām, bet varbūt 
vajadzēja.

Pag. gs. 80. gados bija arī plāns par Rīgas metro būvēšanu, kas 
nozīmētu jaunu viesstrādnieku pieplūdumu.

Tas jau bija vēlāk, kad varēja protestēt pret partijas un valdības 
lēmumiem. Vai tad agrāk varēja protestēt pret Ogres trikotāžas 
kom bināta vai Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas būvēšanu?

„Ar Ziedoni gribējām 
rakstīt vēstuli Kosiginam...”

Pašvaldību vēlēšanās zema 
aktīvitāte, maza interese

Pēc Centrālās vēlēšanu komisi-
jas (CVK) datiem, pašvaldību vē  -
lē šanās 1. jūnijā Latvijā piedalījās 
686 097 vēlētāji jeb 45,99% balss-
tiesīgo. Tas ir zemākais rādītājs ne   - 
atkarīgās Latvijas vēsturē par vēlē-
tāju aktīvitāti  950 vēlēsanu iecirk-
ņos.

(Foto: Valija Berkina)
Rīgā vēlēšanās piedalījušies 

55,54%, Vidzemē - 44,92% vēlē-
tāju, Latgalē - 42,24%, Kurzemē - 
40,45%, Zemgalē - 39,33%.

Polītologu ieskatā vēlētāju pasī-
vitāte būtu pirmais, par ko vaja-
dzētu satraukties valsts līmenī, – 
lai kādi deputāti ievēlēti, šobrīd 
iznāk, ka viņi pārstāv mazākuma 
intereses.

Vēlēšanās Rīgā piedalījušies        
229 910 iedzīvotāji jeb 55,54%     
no kopējā balsstiesīgo rīdzinieku 
skai ta. Rezultāti liecina,  ka galvas-
pilsētas pašvaldībā viss turpinā -
sies pa vecam. Procentuāli Saska-
ņas centrs/Gods kalpot Rīgai Rīgā 
ieguvusi 58,54% vēlētāju atbalstu, 
VL/TB/LNNK – 17,86% un Vieno-
tība – 14,13%.  Līdz ar to SC/GKR 
apvienotais saraksts ieguvis 39 no 
60 vietām Rīgas domē. Nacionālā 
apvienība domē saņēmusi 12, par-
tija Vienotība -  9 vietas.

Citi polītiskie spēki nav pārva-
rējuši piecu procentu barjēru.     
Par Latvijas Zaļo partiju balsojuši 
3,99% vēlētāju, par Latvijas Zem-
nieku savienību – 1,88%, par Re  -
formu partiju – 1,58%, par partiju 
Vienoti Latvijai – 0,48%, par par-
tiju Par dzimto valodu! – 0,34%, 
par Rīcības partiju – 0,24%, par 
Lat vijas Sociāldemokratisko strād-
nieku partiju – 0,21%, par polītisko 
partiju Alternative – 0,16% un par 
Latvijas sociāldemokratu kustību 
Par neatkarīgu Latviju!, Latvijas 
kustību Solidāritāte – 0,14%.

Jau 1. jūnija vakarā SC līderis 
Nils Ušakovs balsojuma rezultātus 
nodēvēja par vēsturiskiem, jo pir-
mo reizi kopš 1991. gada Latvijas 
un Rīgas vēsturē esot noticis iz -
teikti neetnisks balsojums, jo gan 
latviešu tautības rīdzinieki, gan 
nelatvieši atbalstījuši SC/Gods kal-
pot Rīgai. Saskaņas centram Rīgā 
ir stabila vēlētāju baze (aptuveni 
120 000 cilvēku), bet šoreiz par 
Ušakova komandu nobalsojuši 
vairāk nekā 134 000 cilvēku, tāpēc 
apgalvojumam par veiksmīgu lat-
viešu piesaistīšanu ir pamats. Ta -
ču  SC labā nospēlēja latviešu vē  -
lētāju kūtrums. Bastotāji  vēlēšanās 
savu balsi netieši  atdod uzvarē-
tājiem, šajā gadījumā – saskanie-
šiem.

Lai gan pašvaldību vēlēšanās 
aktīvitāte tradicionāli ir zemāka 
nekā Saeimas vēlēšanās, tā nekad 
nav nokritusi zem 50% robežas. 
Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 
piedalījās 53,8% vēlētāju. 2005.
gadā pašvaldību vēlēšanās pieda-
lījās 52,8% balsstiesīgo,  2001. ga -
dā - 61,98%.

Valsts prezidents Kazachstānā
No 2. līdz 4. jūnijam Valsts pre-

zidents Andris Bērziņš oficiālā vi -
zītē apmeklēja Kazachstānas Re -
publiku, kur tikās ar  valsts aug- 
stā kajām amatpersonām, lai pār-
ru nātu abu valstu sadarbības pa -
pla šināšanas iespējas gan polītiskā 
dialoga, gan ekonomiskās sadar-
bī bas jomā, kā arī iespējas turp māk 
attīstīt Ziemeļu transporta tīklu.

Aizkustinošā ceremonijā, skaud-
rā Kazachstānas stepju vējā, ska-
not Latvijas un Kazachstānas him - 
nai, kā arī lūgšanai Ave Maria, 
Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš atklāja pieminekli stepju 
nometnēs ieslodzītajiem repre-
sētajiem latviešiem (Foto: Valsts pre -
  zi denta kanceleja)

Laikā no 1931. līdz 1959. gadam 
Karagandas apgabals Kazachstā -
nā bija viena no padomju režīma 
visvairāk  “iecienītām” izsūtījuma 
vietām. Te mocīti ne tikai 1074 
latvieši, no kuŗiem  aptuveni 1000 
Karagandā arī apglabāti, bet tāpat 
arī daudzu citu tautību pārstāvji: 
gan kaŗagūstekņi, gan izsūtītie 
civīliedzīvotāji. Tāpēc Spaskā, 45 
km attālumā no Karagandas, jau 
izveidojies apjomīgs memoriāls, 
kur savu tautiešu piemiņas vietas 
izveidojušas daudzas valstis. Kopā 
ar Valsts prezidentu, Latvijas mi -
nistriem, Saeimas deputātiem un 
citām oficiālām amatpersonām 
pieminekļa atklāšanā piedalījās arī 
tā skiču autors Pauls Jaunzems. 
Viņš veidojis pieminekļa metu, 
bet praktisko darbu tā kalšanā pa -
veikuši Kazachstānas meistari.

***
Dombrovskis vadīs Latvijas 
prezidentūras ES Padomē 

sagatavošanās padomi
Valdība nolēmusi:  lai nodro ši-

nātu efektīvu jautājumu risināša-
nu laikā, kad tiks sagatavota  Lat-
vijas prezidentūra Eiropas Savie-
nības Padomē augstākajā izpild-
varas līmenī, tiks veidota Prezi-
den tūras koordinācijas padome. 
Padome būs kollēģiāla un koor di-
nējoša institūcija, kuŗas mērķis ir 
nodrošināt operātīvu organizā to-
risku, resursu, loģistikas vai admi-
nistrātīvu jautājumu risināšanu. 
Padomes vadītājs būs Ministru 
pre zidents Valdis Dombrovskis 
(Vie notība), priekšsēža vietnieks – 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 
Padomē darbosies arī iekšlietu 
ministrs, kultūras ministre, fi  nan-
ču ministrs un satiksmes ministrs.

***
Latviju uzaicina sākt sarunas 

par  pievienošanos OECD
Ārlietu ministrija paziņojusi, ka 

Parīzē Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (OECD) 
Ministru padomes sēdē pieņemts 
lēmums uzaicināt Latviju sākt sa -
runas par pievienošanos šai orga-
nizācijai. Pievienošanās OECD 
izvirzīta par vienu no Latvijas ār -
polītikas prioritātēm. Ārlietu mi -

nistrs Edgars Rinkēvičs Latvijas 
dalības OECD pieteikumu iesnie-
dza ASV valsts sekretārei Hilarijai 
Klintonei, kad viņa pērn jūnija 
nogalē bija ieradusies vizītē Lat-
vijā. Vēlāk vairākas OECD dalīb-
valstis atzina, ka ar mūsu valsts ak  - 
  tīvu darbu Latvija ir starp re  dza-
mākajām kandidātvalstīm. Tā kā 
Latvija  saņēmusi uzaicinājumu 
sākt iestāšanās procesu, tad po -
zitīva scēnārija gadījumā mūsu 
valsts varētu organizācijai pievie-
noties 2015.gadā.

***
Valsts prezidents gandarīts 
par uzaicinājumu Latvijai 

Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš pauž gandarījumu par     
30. maija Ekonomiskās sadarbī-
bas un attīstības organizācijas 
(OECD - Organisation for Econo mic 
Cooperation and Develop ment)   
Mi  nistru padomes laikā Parīzē 
pieņemto lēmumu par Latvijas 
pie vienošanās sarunu sākšanu.

Valsts prezidents izsaka patei-
cību Latvijas Republikas Ārlietu 
mi  nistrijai, visām iesaistītajām in -
stitūcijām un to darbiniekiem, kas 
vairāku gadu gaŗumā nepagur- 
s toši strādājuši, lai šo mērķi sa -
sniegtu. „Tas ir nozīmīgs Latvijas 
ārpolītikas sasniegums, kas stipri-
na mūsu valsts ekonomikas po -
zicijas. Lai gan mūs gaida nebūt ne 
vieglais iestāšanās process, pie vie-
nošanās uzaicinājums ir starp-
tautiski pozitīvs novērtējums Lat-
vijas makroekonomiskās polīti -
kas virzienam, lai iekļautos pa  sau-
les attīstītāko valstu saimē,” aplie-
cina Valsts prezidents.

***
EK mudina Latviju turpināt 

reformu īstenošanu  
Eiropas Komisija (EK) publi cē-

jusi ikgadējo polītikas ieteikumu 
dalībvalstīm. Latvijai ieteikts tur-
pināt vairāku reformu īstenošanu 
sešās jomās - nodokļu polītikā, bez  - 
darba mazināšanā, sociālajā si   stē-
mā, enerģētikā, tiesu sistēmā un 
izglītībā. Šī ir otrā reize, kad Lat-
vija saņem tā dēvētās Eiropas sē -
mestŗa rekomendācijas, kas pa -
matotas ar ikgadēju dalībvalstu 
“veselības pārbaudi”. Pirms gada 
EK ieteica Latvijai veikt reformas 
septiņās jomās, tostarp budžeta 
veidošanā. Tagad EK secinājusi, 
ka pārmērīgs budžeta deficits Lat-
vijā ir novērsts.

***
Veselības ministrei - 

Italijas ordenis
Veselības ministre Ingrīda Cir-

ce ne (attēlā) saņēmusi Italijas vals ts 
apbalvojumu un ordeni (virsnieka 
pakāpi) par ilgstošu Italijas un Lat-
vijas starpvalstu sadarbības veici-
nā šanu.

Augsto apbalvojumu Rīgā spe-
ciāli šim notikumam organizētā 

pieņemšanā ministrei pasniedza 
Italijas vēstnieks Latvijā Džovanni 
Polici. Ingrīda Circene, strādājot 
Saeimā, ilgstoši bijusi vadītāja De -
putātu grupai sadarbībai ar Itali -
jas parlamentu, aktīvi rosinot un 
veicinot abu valstu starpparla-
mentu sadarbību dažādos jautā-
jumos. 

***
Noraida pāreju 

uz latviešu valodu
Saeimas vairākums  noraidīja 

koa licijas partijas - Nacionālās ap -
vienības iesniegto likumprojektu 
par izglītību visos bērnudārzos 
tikai latviešu valodā. Pret šo ini-
ciā tīvu balsoja Reformu partijas 
un Saskaņas centra deputāti, kā  
arī Vienotības frakcijas pārstāvis 
Jānis Lāčplēsis. Zaļo un Zemnieku 
savienības deputātiem bija brī - 
vais balsojums – Kārlis Seržants 
un Jānis Vucāns balsoja par, Uldis 
Augulis un Jānis Klaužs balsoja 
pret, savukārt Jānis Dūklavs nebal-
soja. Kopumā par priekšlikuma 
tālāku izskatīšanu nobalsoja 41 de -
putāts, 43 bija pret,  divi atturējās.

Radošo savienību plēnumam – 25
1988. gada 1. un 2. jūnijā Rīgā,  

Kongresu namā, Latvijas Rakst-
nieku savienības valdes paplaši  -
nā tajā plēnumā piedalījās arī citu 
radošo savienību pārstāvji un 
eksperti. Plēnuma sagatavošanā 
aktīvi piedalījās dzejnieks Jānis 
Peters ar saviem domubiedriem. 

Pirmo reizi atklāti tika apspries-
tas latviešu tautas 20. gadsimta  
vēstures problēmas (tostarp 1940. 
gada notikumi), tautas drāma tis-
kais stāvoklis ekonomikas, polī ti-
kas, demografijas un kultūras jo -
mā. Publicists Mavriks Vulfsons 
nolasīja Molotova-Ribentropa 
pak  ta slepenos protokolus, atklāti 
paziņojot, ka Latvija ir okupēta. 
Rezultātā pieņemtā rezolūcija ie -
zīmēja ceļu uz demokratizācijas 
procesu virzību Latvijā un kļuva 
par Latvijas Tautas frontes dibinā-
šanas ierosinātāju. 

Rezolūcijas pieņemšana

Plēnums ielika pamatus Trešajai 
Atmodai un Latvijas ceļam uz ne -
atkarības atjaunošanu. Ziņas par 
latviešu inteliģences sanāksmi iz -
skanēja tālu pasaulē. Saieta rezo-
lūcija tika nogādāta Maskavas 
Kremlī, citātus no runām atrefe-
rēja ārvalstu plašsaziņas līdzekļi. 
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ir vēl daudz neizmantotu iespēju, 
īpaši tirdznieciski ekonomiskajā 
sadarbībā. Vilcāns aicināja Izraēlu 
atbalstīt Latvijas dalību Ekono-
miskās sadarbības un attīstības 
or  ganizācijā (OECD).

Vilcāns ir piektais Latvijas vēst-
nieks Izraēlā kopš neatkarības at    - 
jaunošanas. Latvijas un Izraēlas 
dip lomātiskās attiecības tika no -
dibinātas 1992. gada 6. janvārī. 
Lat vijas vēstniecība Izraēlā strā -
dā kopš 1995. gada 21. februāŗa.

***
Čechijā izdota 

Kārļa Vērdiņa dzejas izlase
Prāgas apgāds Dauphin izdevis 

Kārļa Vērdiņa dzejas izlasi “Já” 
(“Es”) Pāvela Štolla atdzejojumā. 
Izlasē iekļauti darbi no dzejoļu 
krājumiem “Ledlauži”, “Biezpiens 
ar krējumu”, “Es”, kā arī cikls 
“Mēs” un jauna, krājumos vēl ne -
publicēta dzejoļu kopa. Grāmata 
izdota ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda un Latvijas Literātūras  
centra atbalstu.

Izlases atvēr ša-
nas svētki notika 
Prāgā, kafejnīcā 
Portvá, tajos ska-
nēja dzeja autora 
un aktieŗa Mar-
tina Severina la  sī-
jumā, kā arī Jāņa 
Ozoliņa klavieŗu 
skaņdarbi.

Pāvels Štolls ir aktīvākais lat-
viešu literātūras tulkotājs un po -
pulārizētājs Čechijā. Viņš pieda-
lījies latviešu dzejas antoloģijas 
(2006) un Liānas Langas dzejas 
izlases (2008) atdzejošanā; paš-
laik norit darbs ar Juŗa Kronber-
ga grāmatas “Vilks Vienacis” at -
dzejojumu.

***
Latvijas filmas 

Kannu filmu tirgū
Kannu kino festivāla laikā no 

15. līdz 25. maijam Kannu filmu 
tirgū bija pieejams arī Latvijas 
filmu paviljons, kuŗa darbību no -
dro šināja Nacionālais Kino centrs, 
Rīgas domes Rīgas filmu fonds 
un Latvijas Kinoproducentu aso-
ciācija. Filmu tirgus ir iespēja po   - 
pulārizēt Latvijas filmu industriju 
un atrast sadarbības partneŗus 
filmu uzņemšanai Latvijā. Kaut 
arī Kannu festivāla konkursa sa -
daļā šogad netika izrādīta nevie-
na Latvijas filma, starptautiskajai 
publikai bija pieejamas trīs fil -
mas tirgus seansos: “Sapņu ko -
man da 1935” (režisors Aigars 
Grauba), “Mammu, es tevi mīlu” 
(Jānis Nords) un “Mona” (Ināra 
Kolmane).

Aina no filmas „Mammu, es 
tevi mīlu”

Filmu demonstrēšana tirgus 
se  ansos sniedz iespēju atrast ki -
no izplatītājus dažādās valstīs. 
Pēc filmas “Mammu, es tevi mī -
lu” seansa tika noslēgta vienoša-
nās par  tās  izplatīšanu kino, TV 
un DVD formātā Dienvidkore -
jas territorijā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons 

***
Patriotiska dzirksts latviešu 

kopienā Grieķijā
Latvijas vēstniecība Grieķijā sa -

darbībā ar latviešu kopienu bija 
izkārtojusi sarīkojmu latviskā ga -
ra stiprināšanai. Notika dažādas 
aktīvitātes bērniem un viņu ve -
cā kiem – tika darināti Latvijas 
k a  ro dziņi, katrs sarīkojuma da -
lībnieks varēja Latvijas kartē at -
zīmēt savu dzimto vietu, bērni 
tika iepazīstināti ar Latvijas no -
vadiem, kā arī izdejotas latviešu 
tautasdejas.

Latviešu kopienas aktīvākie pār -
stāvji bija sagatavojuši prezen-
tāciju par godu Latvijas Repub-
likas Neatkarības deklarācijas 
pie  ņemšanas 23. gadadienai, tā -
dējādi sarīkojuma dalībniekiem 
skaidrojot 4. maija vēsturisko 
no  zīmi

Šis bija pirmais šāda veida sarī-
kojums, ko iniciēja Grieķijā dzī-
vojošie latvieši. Klātesošie bija 
vienisprātis, ka vietējai kopienai 
jākļūst aktīvākai un šādām tikša-
nās reizēm  - rēgulārām.

***
Latvijas vēstnieks Nīderlandē 

Māris Klišāns
 izstādē World of Private Label 

2013 pārrunāja pieredzi sadarbī-
bā ar Latvijas uzņēmumu pār-
stāv jiem. 

Latvijas vēstnieks Nīderlandes 
Karalistē Māris Klišāns apmek-
lē izstādi World of Private Label 
2013 Amsterdamā

Šogad izstādē piedalās deviņi 
Latvijas uzņēmumi, kas ar sa viem 
stendiem un produkciju pārstāv 
pārtikas, zivrūpniecības un bio-
medicīnas nozari.

***
Vilcāns oficiāli kļūs par 

Latvijas vēstnieku Izraēlā
Latvijas vēstnieks Andris Vil cāns 

(attēlā) 28. maijā iesniedza akre-
di tācijas vēstules Izraēlas pre zi-
dentam Šimonam Peresam.

Puses pauda gandarījumu par 
Latvijas un Izraēlas attiecību di -
namiku, vienlaicīgi norādot, ka   

un Latvijas prezidentūru Eiropas 
Sa  vienības Padomē 2015. gada 
pir majā pusē.

Fredijs Tīlemans pauda patie -
su interesi par iespējamām kopī-
gām nākotnes sadarbības iece-
rēm, īpaši par sadarbību ar Rīgu 
jūgendstila mantojuma – archi-
tek tūras un dizaina, kā arī pilsēt-
būvniecības vēsturiskās attīstības 
izpētē, turklāt aicināja Latviju 
pie dalīties populārajā Briseles va -
saras festivālā. Abpusēji ieinte - 
re sētajā sarunā Briseles mērs ak -
tīvi iztaujāja sarunbiedri par Lat-
vijas plānoto pievienošanos eiro-
zonai, par latviešu valodas attīs-
tību, latviešu identitāti un pašap-
ziņu.

***
Piemin „Sibirijā rakstītās 

vēstules uz bērza tāss”
Latvijas vēstniecība Čechijas 

pilsētā Jachimovā parādīja izstā  -
di „Sibirijā rakstītās vēstules uz 
bērza tāss”. Atceres sarīkojumā ti   - 
ka nolasīts arī Knuta Skujenieka 
ieslodzījuma nometnē rakstītais 
dzejolis „Poga”. Vēstniecība izstā-
di organizēja sadarbībā ar starp-
tautisko prettotālitārisma festi-
vālu „Mene Tekel” un Čechijas Po  - 
lītiski ieslodzīto konfederāciju.

***
Vēstniekam Dānijā pasniegts 

Danebroga ordenis
Dānijas karaliene Margrete II 

savā rezidencē Amalienborgas 
pilī (Kristiana IX pilī) svinīgā 
atvadu ceremonijā pieņēma Lat-
vijas vēstnieku Gintu Jēgermani 
un viņa dzīvesbiedri Sanitu Up -
leju-Jēgermani.

Ceremonijas laikā karaliene 
vēst niekam pasniedza Dānijas 
augsto apbalvojumu - Danebroga 
ordeni. Saņemot apbalvojumu, 
vēstnieks pateicās karalienei un 
uz  svēra, ka pieņem to ar lielu pa -
 zemību. Vēstnieks akcentēja, ka  
uztveŗ šo apbalvojumu kā zīmi 
par abu valstu draudzīgajām at -
tie cībām un kā atzinību par viņa 
veikumu Dānijā iepriekšējo četru 
gadu laikā, piebilstot, ka  liela no -
zīme ir bijusi viņa dzīvesbiedres 
diendienā sniegtajam atbalstam. 
Nenoliedzami arī katra vēst nie-
cības darbinieka ieguldījums ir 
bijis ļoti būtisks vēstnieka  sek mī-
gai darbībai Dānijā.

pārvaldīs valsts AS “Lauku attīs-
tības fonds”. Tas fonda darbības 
uzsākšanā ieguldīs vismaz 10 mil-
 jonus latu no saviem finanču 
resursiem. Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis (Vienotība) 
pēc valdības sēdes, kuŗā ministri 
deva “zaļo gaismu” Zemes fonda 
izveidei, skaidroja, ka lauksaim-
niecības zemes pārdevējiem tā -
dē jādi tiks radītas izvēles iespē -
jas. Proti, pārdevēji varēs izlemt – 
pārdot sev piederošo lauksaim-
niecības zemi Zemes fondam vai 
ārzemniekiem, kas savā īpašumā 
iegūst arvien lielākas lauksaim-
niecības zemes platības Latvijā.

Fonda izveides mērķis ir arī 
saglabāt lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes platības ne mazāk 
kā 2 miljonu hektaru kopap jo mā.

***
Saeima par eksprezidentiem 

un dzīvokļiem
Saeimas Juridiskā komisija at -

balstījusi likuma grozījumus, kas 
liegtu iespēju, piemēram, Valdim 
Zatleram saņemt eksprezidenta 
pensiju, kamēr viņš veic Saeimas 
deputāta pienākumus. Likuma 
grozījumi paredz likvidēt arī ci -
tas privilēģijas, piemēram, ekspre-
zidentiem turpmāk vairs nepie-
šķirt dzīvokli.

Saeimā sākts izskatīt grozīju-
mus likumā, kas paredz samazi-
nāt eksprezidentu privilēģijas. Uz 
pašreizējiem eksprezidentiem – 
Vairu Vīķi-Freibergu,  Valdi Zat-
leru un Gunti Ulmani šie iero be-
žojumi attieksies mazāk nekā uz 
nākamajiem prezidentiem.

Komisijas deputātu vairākums 
atbalstīja arī priekšlikumu, ka bi -
jušajam prezidentam pensija ne -
tiek maksāta, kamēr viņš vai viņa 
strādā par Saeimas deputātu, mi -
nistru, ministru prezidentu vai 
parlamentāro sekretāru.

Valsts prezidents Andris Bērz-
iņš izteicies, ka dzīvokļu nodro ši-
nāšana eksprezidentiem sabied-
rībā mazina cieņu pret viņiem. 
Pēc Bērziņa domām, eksprezi-
dentam nav arī nepieciešams luk-
sa klases limuzīns.  

***
Ar Briseles mēru pārrunā 

sadarbību ar Latviju, 
Rīgu 2014. - 2015. gadā

Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde 
Līce-Līcīte (attēlā) pirmo reizi ofi - 
  ciāli ti  kās ar Briseles mēru Fre-
diju Tīle manu un pārrunāja pa  š-
reizējo sa  darbību ar Briseles pil-
sētu. Gal venais akcents tika likts 
uz sa dar b ības paplašināšanu nā -
kotnē saistībā ar Rīgu - Eiropas 
Kultū ras galvaspilsētu 2014. gadā - 

NATO Stratēģiskās 
komūnikācijas 

izcilības centra izveide
Aizsardzības ministrs Artis Pa  b   - 

riks sarunā ar Rumānijas ārlietu 
ministru Titusu Korlaceanu  viesi 
informēja par Latvijas plānu vei-
dot NATO izcilības centru Stra -
tē ģiskās komūnikācijas jautā ju-
mos. Rumānijas ārlietu ministrs 
at  zinīgi novērtēja šādu iniciātīvu, 
kā arī informēja par Rumānijā 
izveidoto NATO izcilības centru 
cilvēku saskarsmes izlūkošanas 
jau  tājumos, aicinot nosūtīt uz šo 
centru kādu Latvijas ekspertu. 
Amatpersonas pārrunāja arī 
NATO paplašināšanās plānus, 
starptautiskās aktuālitātes dro-
šības jautājumos un citus tema-
tus.

***
Latvietim jābūt 

veiksmīgam cilvēkam
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs, informējot par  Pa  sau-
les latviešu ekonomikas un inno-
vāciju forumu (PLEIF), kas notiks 
Rīgā no 2. līdz 4. jūlijam, norādīja, 
ka šim saietam jākļūst par labu 
tradiciju. Tagad vairāk jāstrādā, 
lai globālā latvieša koncepcija 
vairāk būtu stāsts par veiksmī-
giem cilvēkiem, kas strādā Latvijā 
un ārpus valsts. Forumā, ko rīko 
Ārlietu ministrija, Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kamera 
(LTRK) un Pasaules brīvo latvie-
šu apvienība (PBLA), galvenais 
akcents tiks likts uz latviešiem, 
ku   ŗi pametuši Latviju, tomēr 
veiks mīgi attīstījuši savus uzņē-
mumus vai strādā ārvalstīs.

***
Pie Latvijas krastiem 

naftu neatrod
Naftas izpētes urbuma veicēji 

Baltijas jūrā - SIA Balin Energy 
paziņojuši, ka   pie Latvijas kras-
tiem naftu nav atraduši. Naftas 
izpētes urbuma ierīkošana, kas 
Latvijas ekskluzīvajā ekono mis-
kajā zonā Baltijas jūrā tika veikta 
kopš 12. maija, izmantojot pusie-
gremdējamo urbšanas platformu 
Ocean Nomad, pabeigta, sasnie-
dzot noteikto 1460 m dziļumu 
zem jūras līmeņa. Urbuma laikā 
tika caururbts izraudzītais rezer-
vuārs, bet tajā tika atrasts tikai 
ūdens bez ogļūdeņražu klātienes.

“Lai arī urbuma rezultāti, pro-
tams, sagādā vilšanos, tie nav 
pār steidzoši agrīnā izpētes sta di -
jā jaunā licences territorijā. Mēs 
esam ieguvuši vērtīgus datus šo 
darbu laikā, kas mums palīdzēs 
izstrādāt turpmāko stratēģiju iz -
pētei Latvijas ūdeņos,” norāda 
Kuwait Energy vadītāja Sāra Ak -
bara.

***
Attīstīs  Zemes fondu 

Lai ierobežotu ārzemnieku ie -
spējas iegūt savā īpašumā lauk-
saimniecības zemi, Latvijā plā-
nots izveidot Zemes fondu, ko 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Socioloģiskā ap -

tau ja, ko sarīkoja 
vi sai kompetentais 
Maskavas

„Levada-centrs”, 
rāda, ka no visiem, 
kas Krievijā un Pa  -
domju Savienībā 

val dījuši 20. gadsimtā, vispozitī-
vāk tiek vērtēts Leonids Brežņevs: 
par viņu labi atsaucas 56 % ap  -
taujāto. Tālāk nāk Ļeņins (55 %), 
Staļins (50%), cars Nikolajs II (48 
%), bet Jeļcinu un Gorbačovu po -
zitīvi vērtē tikai 22% resp. 21 %. 
Pēdējā laikā arī Latvijā pieaug to 
cilvēku skaits, kas ar tādu kā no -
stal  ģiju atceras tos 18 gadus (1964 - 
1982), kad Kremļa saimnieks bija 
Brežņevs, kaut gan viņš tautā tika 
gana izsmiets: ne par vienu nav 
sacerēts tik daudz anekdotu. Ja ru -
 nājam nopietni, tad ir raksturīgi, 
ka, piemēram, komponists un di -
riģents Imants Kalniņš ar patiku 
piemin tos samērā rāmos laikus, 
„tā devēto stagnāciju”. 

Pats tajos laikos (līdz 1972. gada 
vasarai) dzīvoju, “taisīdams” vaka-
ra avīzes Rīgas Balss 8. lappusi, kas 
bija veltīta ārzemju informācijai. 

Brežņevlaiks Rīgā: biedriem bija bail

Toreiz daudziem, arī Latvijā, šķita, 
ka laiks  ir apstājies un Padomju 
Savienība “Nekad nebeigsies” (tā 
sauc vienu  no kāda lieliska Rīgas 
fotografa meistardarbiem).

Taču  miers bija mānīgs. 1970. 
gada decembŗa nogalē, kad jau 
grasījos Jaungada svinēšanai no -
pirkt patiešām itin garšīgo torti ar 
krievisko (!) nosaukumu „Družba” 
(Draudzība), avīzes galvenais re  -
daktors Edgars Dimitrejevs, kas 
bija PSKP Rīgas pilsētas komitejas 
(gorkoma) biroja loceklis, man pa -
teica, lai es tūlīt pēc darba, neie-
grie žoties mājās, dotos uz Gorkija 
(bij. Valdemāra) ielu 11a, paķeŗot 
līdzi jaunākās poļu avīzes. Tur 
mani gaidīšot un visu paskaid-
rošot.

Brīvi lasot poliski, es iespēju      
ro  bežās izmantoju Varšavas avī - 
zes – Trybuna Ludu un īpaši Zycie 
Wars zawy, pārņemot no tām 
ār zemju vēstis, kas tur tika iz -
klāstītas sīkāk un drošsirdīgāk ne -
kā padomju ziņu aģentūras TASS 
biļetenos.

Kāpēc tiku aicināts taisni uz 
Go rkija ielu 11a? Tur atrodas 
“glau na” savrupmāja, kur Latvijas 

brīvvalsts pirmajā laikā Ārlietu 
mi  nistrija rīkoja pieņemšanas. 
Brežņeva laikā tur bija izvietotas 
divas komitejas (tā saucamie kult-
komi): sakariem ar tautiešiem ār -
zemēs un sakariem ar ārzemēm 
vispār. Abas bija Valsts drošības 
komitejas pārziņā.

Kas mani tai dienā uz Gorkija 
ielu 11a izsauca? To tūlīt redzēsim. 
Un kāpēc? Tāpēc, ka Polijā no 14. 
līdz 22. decembrim bija liesmojis 
strādnieku dumpis, var pat teikt - 
sacelšanās, kuŗas epicentrs atra -
dās Baltijas piekrastes pilsētās - 
Gdaņskā (bij. Danciga), Gdiņā un 
Ščecinā (kas bija “saradojusies” ar 
Rīgu). Akurāt Ziemsvētku gaidās 
komūnistiskās Polijas valdošās 
partijas varasvīri ar CK ģenerāl-
sekretāru Vladislavu Gomulku 
priekšgalā nolēma paaugstināt 
pār tikas produktu (tostarp gaļas 
un miltu) cenas caurmērā par 23 
procentiem. Piekrastes lielo kuģu 
būvētāvu strādnieku un ostinie -
ku mērs bija pilns, un viņi pietei -
ca ģenerālstreiku. Tajās dienās kā 
spējīgs strādnieku līderis izcēlās 
Gdaņskas kuģu būvētavas elek tri-
ķis Lechs Valensa, un tajās dienās 

dzima brīvā arodbiedrību apvie-
nība Solidarnosc. Streikotāji rīkoja 
demonstrācijas un mītiņus visās 
trijās ostas pilsētās un Elblongā 
(bij. Rītprūsijas dienvidos), pra -
sot cilvēcīgus darba apstākļus un 
cenu paaugstinājuma atcelšanu.

Polijas “tautas republikas” varas 
organi šo darba tautas protesta 
kus tību nežēlīgi apspieda. Ap os -
tas pilsētām savilkās bruņoto spē-
ku loks: 8. motorizētā divīzija ar 
550 tankiem un 700 bruņumašī-
nām, 27 000 (!) kareivju un 5000 
miliču. Gomulka deva pavēli šaut - 
pirmoreiz gaisā, otroreiz, mērķē-
jot uz kājām. Asiņainā bilance:     
39 kritušie, 1164 ievainotie. Sa -
durs mju laikā streikotāji nosvi li-
nāja 17 ēkas, tostarp partijas vo -
jevodistes (apgabala) komitejas 
mitekli Gdaņskā, izdemolēja 220 
veikalus un aizdedzināja dažus 
desmitus automašīnu.

Un kas mani sagaidīja tajā Gor-
kija ielā 11a? Ienācis zālē, ierau-
dzīju apkārt gaŗam galdam kādus 
trīsdesmit bālus, sadrūmušus vī -
rus, - tur bija ne tikai biedrs Os -
manis un citi Rīgas gorkoma dūži, 
bet arī augstāka ranga funkcio -

nāri no cekas un čekas, kuŗus 
man, bezpartejiskajam, nebija  
gods personiski pazīt...

Pēc  “namatēvu” uzaicinājuma, 
sāku šķirstīt līdzpaņemto poļu 
avīžu lapas un, brīvi tulkojot, - 
krieviski, protams! - klāstīju, kas 
tur rakstīts, - par streikotāju prasī-
bām, t.s. drošības pasākumiem, 
sadursmēm. Varēja manīt, ka Rī -
gas biedriem ir bail: šoreiz taču 
pretestība varas patvaļai un eko -
nomiskajiem spaidiem nāca ne  -
vis no “buržuaziskajiem nacionā-
listiem” vai “imperiālisma algot-
ņiem”, bet no pamatšķiras, no pro-
letāriāta vidus, kuŗa vārdā kopš 
1945. gada teicās valdīt “tautas re -
publikas” varasvīri.

Kad savu sakāmo beidzu, mani 
mājās vis nelaida, bet ierādīja     
man nelielu istabu, kur bija - pro-
tams, krievu valodā – jānodiktē 
ma  šīnrakstītājai tas, ko nupat  
augstajiem biedrīšiem biju no  la-
sījis. Pārnācu mājās vēlu vakarā      
ar sajūtu, ka padomju varas notu-
rīgums ir visai relātīvs, ja bied - 
riem tik ļoti bail...

Franks Gordons

Latvijā 1. jūnijā  
notika pašvaldību 
vēlēšanas.  Ļaudis 
119 dažādās pašval-
dību territorijās de  -
vās pie urnām, lai 
ievēlētu pilsētas vai 
novada domes lo  -
cekļus. Šogad priekš-

vēlēšanu kampaņa bija citāda ne -
kā iepriekš, jo tās laikā bija aiz - 
liegta reklāmēšanās televīzijā. Pro-
tams,  partijām un vēlētāju apvie - 
nī bām  tas ļāva ietaupīt līdzekļus,   
jo televīzijas reklāma ir pietiekami 
dārgs prieks, bet tas savukārt no -
zīmēja, ka vēlētājiem informāciju 
par kandidātiem vajadzēja meklēt 
citur.

Latvijas Televīzija un arī reģio-
nālās televīzijas kompanijas rīkoja 
kandidātu debates. Pats vadīju 25 
raidījumus par pašvaldību kandi-
dātiem Zemgalē un Pierīgas terri-
torijā. Raidījumus ieskaņojām ļoti 
greznajā Jelgavas pilī, kur kād -    
reiz mitinājušies  Kurzemes herco-
gi, bet mūsdienās atrodas Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. 
Pārsteidza tas, ka gandrīz visas rei-
zes  studijā ieradās tikai dažu, ne 
visu sarakstu pārstāvji. Vienā ga -
dījumā atnāca tikai viens kandi-
dāts,  par kuŗu melsa, ka viņš pā -
rējo sarakstu pārstāvjus esot pa -
matīgi iebaidījis. Jūrmala no vairāk 
nekā 10 sarakstiem uz debatēm  at -
sūtīja  pārstāvjus tikai no sešiem. 
Labi vien bija, jo studija nebija ne -
cik liela, bet tik un tā šķita dīvaini, 
ka partijas un apvienības neiz-
manto izdevību sevi pareklāmēt   
un paslavēt par velti.

Sestdiena, kad notika vēlēšanas, 
bija ļoti silta un saulaina, un tas, ie -
spējams, vismaz daļēji bija iemesls, 
kāpēc vēlētāju skaits sanāca kriet -
ni mazāks nekā citureiz. Kopumā 

NEIZDEVĀS
valstī nobalsoja tik tikko 46 pro-
centi vēlētāju. Vēl viena problēma 
bija iespēja vēlētājam balsot tikai 
tajā pašvaldībā, kuŗā  viņš dekla-
rējis dzīvesvietu, turklāt katram 
vēlētājam bija noteikts īpašs  ie   cirk-
nis, uz kuŗu doties. Nākamajā dienā 
pēc vēlēšanām plašsaziņas līdzek-
ļos tika ziņots par vēlētājiem, ku -     
ŗi ieradušies „nepareizā” iecirknī. 
Dažs saniknojās par to, ka viņam 
netiek atļauts balsot. Kāds  nebija 
paņēmis līdz pasi, un arī tas viņam 
liedza izdarīt savu izvēli.

Vislielāko uzmanību, droši vien 
gluži saprotamā kārtā, sabiedrība 
pievērsa vēlēšanām Rīgā. Intriga 
galvenokārt bija par to, vai Rīgas 
domes priekšsēža Nila Ušakova     
un viņa vietnieka Andŗa Amerika 
kopīgi veidotais saraksts -  Saska-
ņas centrs (SC) un uz Latvijas pir-
mās partijas drupām uzceltā par -
tija Gods kalpot Rīgai (GKR) sa  -
ņems vairāk nekā pusi balsu un 
līdz ar to arī nākamos četrus gadus 
varēs valsts galvaspilsētu pārvaldīt 
bez nevienas citas partijas palī dzī-
bas. Rīdziniekiem vēlēšanās bija 
plaša izvēle, kopumā balsis medīja 
kandidāti no veseliem 12 saraks-
tiem. Tā savukārt bija patiešām 
lie la problēma.

Trimdā kādreiz bija teiciens, ka 
tur, kur ir divi latvieši, tur ir trīs 
latviešu luterāņu draudzes. Tagad 
Latvijā var teikt - kur ir divi latvie -
ši, tur ir trīs latviešu polītiskās par-
tijas. Atsevišķi Rīgā startēja tās trīs 
partijas, kuŗas ir valdības koalicijā, 
tātad – Vienotība, Reformu partija 
un tā dēvētā Nacionālā apvienība. 
Atsevišķi startēja Latvijas Zemnie-
ku savienība un Zaļā partija, kuŗas 
lielajā polītikā ir iekļāvušās ar ko -
pīgu apvienību. Tas neizbēgami 
no  zīmēja, ka tie, kuŗi nevēlējās Rī -
gas domes vadību atstāt N. Uša -

kova rokās, bija spiesti izraudzīties 
tikai vienu no attiecīgajiem saraks-
tiem, tā ievērojami sašķeļot iespē-
jamās balsis. Vēl jo vairāk tāpēc, ka 
no paša sākuma jau bija  skaidrs,  
ka vairākumam minēto partiju Rī -
gā nekas īpašs nespīd. Tie, kuŗi par 
tām balsoja, būtībā savu balsi ie -
me tuši miskastē, jo domē neiekļu-
vušo partiju balsis tika pārdalītas 
tām partijām, kuŗām tas izdevās.

Rezultāts bija paredzams. SC/
GKR saraksts Rīgā saņēma teju vai 
60 procentus balsu, provizoriskie 
rezultāti liecina, ka tam domē būs 
39 no 60 vietām. Vēl pāri piecu 
pro centu barjērai tika Nacionālā 
apvienība (17,86%) un Vienotība 
(14,13%) – attiecīgi 12 un deviņas 
vietas domē. Vairāk nekā skaidrs, 
ka abas partijas nākamos četrus ga -
dus pavadīs opozicijā. Visas pārē -
jās partijas palika zem pieciem pro-
centiem;  Reformu partija spēja ie -
gūt tikai pusotru procentu balsu.

Skumji. Un tam ir iemesli. Pirm-
kārt, iepriekšējos četrus gadus val-
došais tandems Rīgas domē opo-
ziciju vienubrīd ignorēja un citu 
brīdi skarbi lamāja. Saskaņas centrs 
izdod žurnālu Tava Rīga, un katrā 
tā laidienā pirmās divas lappuses 
aizņem uzslava - cik lieliski strādā 
Ušakovs, nākamās divas - cik lielis-
ki darbojas Ameriks, un vēl nāka-
mās divas - cik muļķīga ir opozi-
cija. Lai arī žurnālu neizdod Rīgas 
dome, -laidienu skaits, kuŗi iznā - 
ca oficiālajā priekšvēlēšanu laikā,   
būtu pieskaitāms pie SC/GKR kam-
paņas izdevumiem, jo abu minēto 
amatpersonu reklāmēšana žurnā -
lā bija acīm redzama. Vēlēšanu va -
karā Ameriks gan kaismīgi apgal-
voja, ka jaunajā sasaukumā viņa 
pārstāvētais polītiskais spēks ar 
opoziciju sadarbosies. Tomēr ir ie -
mesls par to šaubīties.

Rīgas domē joprojām ir manā -
ma korupcija. Iepriekšējā sasauku-
ma laikā domnieki izveidoja Pret-
korupcijas komisiju, taču tā sanā -
ca vienu vienīgu reizi, lai ievēlētu 
priekšsēdi. Jā, tas ir rādītājs. Ame-
riku Rīgā pazīst ar epitetu „Mis -
ters 20 procenti”. Pēc Amerika do -
mām, tas esot tāpēc, ka viņš strā-
dājot par 20 procentiem vairāk 
ne    kā citi, taču nav īpaša iemesla 
neticēt tam, ka uzņēmēji, kuŗiem 
ar domi iznāk darīšana, bieži vien 
ir bijuši spiesti maksāt kukuli. Par 
to uzņēmējdarbības vidē runāts 
sen un tiek runāts arī tagad. 

Ušakova vadībā Rīgas dome ie -
priekšējā sasaukumā ir pieņēmusi 
populistiskus lēmumus, piemē ram, 
visi pensionāri pilsētas sa bied ris-
kajā transportā drīkst braukt par 
velti neatkarīgi no tā, cik viņi ir tu -
rīgi vai trūcīgi. Sabiedriskā trans-
porta firmai galvaspilsētā ir ļoti 
lie las finanču problēmas, tāpēc tas 
bija vismaz bezatbildīgs lēmums, 
taču acīmredzot nostrādāja. Pasau-
lē slavenais teātŗa režisors Alvis 
Hermanis intervijā pirms vēlēša-
nām runāja par vēlētāju „lumpe-
nizāciju”, - esot pensionāres, kas 
pie ņem brīvbiļeti sabiedriskajā 
transportā un tāpēc ir Ušakova at -
balstītājas, tātad salīdzināmas ar 
prostitūtām. Par to Hermanis plaš-
saziņas līdzekļos  saņēma ļoti skar-
bu kritiku. Es tomēr režisoram 
pie krītu, jo vairāk tāpēc, ka minē-
tais populisms  Rīgas budžetam ir 
kai tējis jo smagi.

Pēdējais, kas Laika un Brīvās Lat-
vijas lasītājiem nav nekas svešs, - 
Uša  kova vadībā Rīgas dome 
daudz vairāk ir skatījusies Krie-
vijas un daudz mazāk Eiropas 
vir zienā. Saskaņas centram ir ofi-
ciāls sadarbības līgums ar Kremļa 
bosa Putina partiju. Maskavā at -
vērts veikals, kuŗā ir nodaļa ar Rī -
gas pārtikas precēm, bet nekā 
tamlīdzīga nav, teiksim, Briselē vai 

Parīzē. Lasītāji droši vien atceras, 
ka pērn Ušakovs aktīvi atbalstīja 
referendumu par valsts valodas  
statusa piešķiršanu krievu valo -    
dai, kā arī  viņa ikgadējo piedalīša-
nos Krievijas tā dēvētajā „Uzva -   
ras dienā”. Tāpat viņš  rīkošoties  arī 
turpmāk un uz visiem laikiem. 

Par vēlētāju „lumpenizāciju” ir 
jādomā arī Ventspils sakarā, tur 
kārtējo reizi uzvaru guva bēdīgi 
slavenais un līdz kliņķim kom- 
pro  mitētais Aivars Lembergs, kas 
daudz sava laika spiests pavadīt 
tiesas zālē un  piedevām (lai  cik 
dī vaini tas liktos), pats Ventspilī 
vis  pār nedzīvo, viņa mājas ir Puzes 
ciematā. Ventspilī, tāpat kā Rīgā, 
populisms sit ļoti augstu vilni, cil-
vēki priecājas par sakopto pilsētu. 
Varētu domāt, ka Lembergs pats  
staigājis ar šķipeli un bruģakme-
ņiem, pats krāsojis mājas u.tml.

Lielajā polītikā pašvaldību vēlē-
šanu rezultāti nekādu īpašu efek -     
tu neradīs. Divas no trim koalici -
jas partijām iekļuva Rīgas domē, 
trešajai tīri labi veicies citās paš val-
dībās. Nav iemesla domāt, ka SC/
GKR lielā uzvara kādam liks do -
māt, ka SC būtu ņemams valdības 
koalicijā. Nupat notikušās vēlēša-
nas gan ļauj šo to paredzēt par nā -
kamā gada Saeimas vēlēšanām.     
SC acīmredzot ir stiprs spēks, Na  -
cionālā apvienība un Vienotība 
tāpat, bet Reformu partija pa -
grimst.

Taču fakts tik un tā ir tāds, ka 
Latvijas Republikas galvaspilsētu 
vēl četrus gadus pārvaldīs polītisks 
spēks, par kuŗu rodas  ļoti nopietni 
jautājumi un tikpat nopietnas ba -
žas. Lai nu Dievs dod, ka nākamajā 
sasaukumā Ušakovs, Ameriks un 
viņu biedri demonstrēs krietni 
lielāku veselā saprāta devu, nekā   
tas ir bijis pagātnē. Tomēr te  jāat-
ceras vecum vecais teiciens: cerība 
ir muļķa mierinājums. 

Kārlis Streips



LAIKS  2013. ga da 8. jūnijs – 14. jūnijs12

Zviedrijas latvieša ceļojums Padomju Savienībā 
1978.- 1979. gadā

(Turpināts no Nr. 21)
Laimonis Niedre

(Turpinājums sekos)

Ar Jozefu un Villiju sarunājā-
mies vācu valodā, un viņi man 
stāstīja dažādus nometnes dzīves 
epizodus. Arī amerikānis Geralds 
Amsters, kas te nometnē bija pa -
vadījis jau vairāk nekā trīs ga  dus, 
runāja labu vācu valodu, un mēs 
bieži kopā staigājām pa nometni. 
Te nometnē mēs bijām 15 rietum-
nieki - daži vācieši, šveicieši, viens 
francūzis, pāris angļu un četri ame   - 
rikāņi, kā arī viens austrālietis, 
vārdā Rozencveigs, un es. Visi šie 
14 rietumnieki bija notiesāti uz      
4 - 8 gadiem par narkotiku veša-
nu, un viņu tiesas prāvas Maska-
vā 1975./76. gadā tika toreiz ap -
rakstītas presē. Vienīgais polītiski 
notiesātais biju es. Nesen nomet-
nē divus gadus bija pavadījis švei-
cietis Valters Hefelins, notiesāts 
par spiegošanu, bet vēlāk pēc 
Švei ces valdības spiediena atbrī-
vots. Īstenībā viņš, būdams lielas 
Šveices mēbeļu firmas pārstāvis, 
bija devis kukuļus kādam aug-
stam krievu ierēdnim, bet tā lieta 
atklāta un abi apcietināti. Šveicie-
tis notiesāts uz 10 gadiem, bet 
krievs, kukuļu ņēmējs, nošauts.

Tā kā es biju samērā „svaigs” 
ieslodzītais, jo apcietināts tikai 
pirms astoņiem mēnešiem, tad 
pārējos rietumniekus ļoti inte re-
sēja ziņas no ārpasaules. Ko zi  nā-
ju, to arī stāstīju. Bet tikpat kā 
ne  ko nezināju par notikumiem 
pē  dējos astoņos mēnešos, jo vi -
sur tiku turēts ļoti stingrā izolā-
cijā. Rīgā gan ik dienas deva man 
lasīt avīzi Cīņa, bet tā ir tik neinte-
resanta un bez jelkādām ārzemju 
ziņām, ka neko gudrāks no lasī-
šanas nekļuvu. Kaļiņinas cietu-
mā, kur vienā kamerā biju kopā 
ar diviem jauniem krieviem, kuŗi 
bija notiesāti uz 11 un 13 gadiem 
par sacelšanos kādā soda nomet-

nē, mums deva vietējo avīzi, bet 
es to nepratu lasīt. Abi krievu jau- 
nekļi, kuŗi šajā kamerā jau bija 
pa vadījuši 11 mēnešus, gaidīja uz 
savu tālāko transportu – vienam 
ceļamērķis esot Karaganda, bet 
otram soda laiks būšot jāpavada 
kādā nometnē pie Rostovas, ne -
tālu no Jaroslavļas. Viņi man iz -
stās tīja, ka 1977. gada novembrī, 
revolūcijas svētkos, visi nometnes 
ieslodzītie kaut kur Kaļiņinas 
apkārtnē taisījuši „buntes” un par 
to smagi sodīti. Daļa turpat uz 
vietas nošauti, bet pārējie tagad kā 
polītiskie saņēmuši bargus so  dus. 
Vienam no šiem jaunekļiem īsi 
pirms transporta tika dota iespēja 
satikties ar sievu, kuŗa kopā ar 
mazo dēlēnu bija atnākusi viņu 
apciemot, un sarunas esot notiku-
šas caur stikla logu ar te  lefona pa -
līdzību. Sieva tomēr esot varējusi 
viņam iedot pāris ābolu, kuŗus mēs 
tad kamerā kopīgi notiesājām. 

Visos pārējos cietumos, kuŗos 
es katrā pavadīju 8 – 14 dienas, 
vienmēr biju pilnīgi izolēts no 
ārpasaules un nekur vairs nesa-
ņē mu nevienu avīzi, ne arī man 
deva iespēju tikties ar zviedru 
kon sulāta pārstāvjiem. Šajos cie-
tumos satiku tikai krievu ieslo-
dzītos, un, cik nopratu, tie bija 
po  lītiski notiesāti. Kaļiņinas cie-
tu mā, pēc tam kad abus jaunek-
ļus tūlīt pēc Jaungada aizveda, 
ma  ni pārcēla uz citu - daudz slik-
tāku kameru. Tajā atradās pieci 
ieslodzītie, bet tikai četras gultas, 
un nu kopā ar mani bijām seši 
cilvēki. Man ierādīja gultas vietu 
otrā stāvā, iedeva melnu segu, īsu 
pelēku palagu un pelēcīgu spil-
venu, bet divi pārējie ieslodzītie 
gulēja uz zemē noliktiem mat - 
ra čiem. Kamerā bija ļoti slikts, 
mitrs gaiss, un ar lielām pūlēm es 

atvēru mazu vēdināšanas lodziņu 
augstu pie griestiem, aiz dzelzs 
restēm. Gaiss pamazām pārmai-
nījās, un nu visi varēja atelpot, lai 
gan daži ieslodzītie nepārtraukti 
smēķēja machorku. No sliktā 
gaisa un netīrības es pēc četrām 
dienām dabūju bronchu iekaisu-
mu ar augstu temperātūru. Sa -
ņē mu penicillīnu, gulēju, satinies 
melnajā segā, un temperātūra pa -
mazām nokritās, klepus mitējās. 
Šajā kamerā man sāka dot aizvien 
mazākas pārtikas devas, un pē -
dējā rītā saņēmu bļodiņā tikai 
dažas ēdamkarotes ūdenī novā-
rītu makaronu. Jutos novājējis, 
un man trūka vitamīnu.

Viens no ieslodzītajiem bija 
jauns, ap 23 gadus vecs, diezgan 
inteliģents krievu jauneklis, kas 
man lauzītā angļu valodā izstās-
tīja savu bēdu stāstu. Viņš Ļeņin-
g radā mēģinājis skriešus doties 
iekšā amerikāņu konsulāta ter ri-
torijā, bet pie vārtiem noķerts, 
nodots KGB rīcībā, notiesāts uz 
13 gadiem par dzimtenes node-
vību. Viņa tēvs - augstskolas ma -
tē matikas skolotājs ar 450 rubļu 
algu - no darba atlaists un tagad 
strādāja par automašīnu pulētāju 
nelielā darbnīcā par 80 rubļiem 
mēnesī. Lai gan saņēmis bargu 
so  du, šis krievu jauneklis bija 
diez gan optimistisks – viņš cerēja 
uz drīzu kaŗu, jo tad tikšot ie -
saukts soda bataljonā, sūtīts ugu-
nīs, bet tūdaļ mēģināšot pāriet 
pie amerikāņiem.

Šeit, ārzemnieku nometnē, 
Leplejas ciemā, mums bibliotēkā 
bija pieejamas vairākas lielas Ma  s   - 
kavas dienas avīzes, un, tā kā ie -
slodzītie krievu valodu pārzi nāja 
diezgan labi, tad tie varēja no avī-
zēm iegūt kaut nelielu ziņu dau-
dzumu par notikumiem ārze -

mēs. Vienā avīzē pat bija apraks-
tīta arī mana lieta – kāds zviedru 
spiegs savācis daudz polītisku, 
ekonomisku un militāru mate-
riā lu un tos slepeni izvedis uz 
ārzemēm. Bet krievu drošības 
ie stādes šo darījumu atklājušas, 
un spiegs tagad saņēmis likumīgi 
pelnīto sodu. Tā nu es biju turpat 
vienīgais polītiski ieslodzītais te, 
Leplejas nometnē, – otrs bija  ķī -
niešu lidotājs, kas nomaldījies 
virs Padomju Savienības territo-
rijas un piespiests nolaisties. Par 
robežas pārlidošanu notiesāts uz 
10 gadiem kā militārs spiegs. 
Pārējie 113 ieslodzītie sodīti gal-
venokārt par krimināliem pārkā-
pumiem, un vismaz 7-8 no tiem, 
starp citu, arī pavārs, bija slepka-
vas. Būdams pavārs, viņš deva 
man vienmēr papildu porcijas, 
bet savā laikā bija noslepkavojis 
savu sievu un sagriezis to gaba-
los. Kāds poļu ārsts bija notiesāts 
uz astoņiem gadiem par to, ka 
viens no viņa pacientiem nomi-
ris. Apmēram starp 40  šeit ieslo-
dzītiem ķīniešiem bija arī ārsts, 
kas bēdzis no Ķīnas uz Padomju 
Savienību un par robežas pārie-
šanu sodīts ar četriem gadiem. 

Apmēram pulksten 12.30 mēs, 
visi nometnē strādājošie un bez-
darbnieki, salasījāmies ārpus ba -
rakām un pa grupām devāmies 
uz virtuvi. Te mums pie lūkas 
pasniedza nelielu gabalu rupjas 
maizes un aluminija bļodiņā 
zupu. Ik dienas varēja saņemt di -
vas zupas – viena tāda kā borščs, 
nedaudz iesarkana, sastāvēja no 
kartupeļiem, putraimiem, kā  pos-
tiem, bet otra gandrīz ar to pašu 
sastāvu, tikai ar citu garšvielu.        
Uz maizes gabala uzliktu saņē-
mām mazu, mazu gabaliņu ga -
ļas - var būt 40 - 50 gramus. Bieži 

šī gaļa bija ļoti sīksta vai atkal 
tikai tīrs speķis. Par „desertu” 
vien mēr bija auzu vai prosas   
biezputra. Zupu un biezputru va -
  rējām dabūt, cik gribējām, bet, tā 
kā ēdienā bija daudz ūdens, tas 
tikai uz laiku piepildīja vēderu. 
Es vienmēr ju  tos izsalcis, lai gan 
mēģināju pēc iespējas daudz ēst 
biezputras.

Pēc pusdienām mēs brīvi va -
rējām iet atpakaļ uz barakām un 
gulēt, bet pārējie devās pie sa viem 
nometnes darbiem. Es bieži mē  -
ģināju dažas stundas nogulēt, un 
pēc likuma tad bija jāizģērb jas, 
jālien zem segas un palaga. Sāku-
mā to nezināju un reiz at  gū los 
tāpat virs segas. To ieraudzīja viens 
nikns dežūrējošais virs   nieks un 
kliegdams solīja mani nā  kamā 
reizē ievietot karcerī. Kar ceris at  -
radās nometnes rie  tumu galā, un 
tajā gandrīz vien mēr sēdēja kāds 
ieslodzītais. Vie nu nakti, izman-
tojot strāvas pār traukumu un 
tumsu, kāds ieslo dzītais bija ticis 
pāri žogam un paguvis noslēpties 
mežā. Nāka mā rītā sardzes suņi 
viņu atrada, un vēlāk dienā nelai-
mīgais tika atvests atpakaļ un tū -
daļ ievietots karcerī.

Pēc dažu stundu miega cēlos 
augšā un gāju ārā pastaigāt, jo 
grūti bija paciest baraku telpu 
smaku, kur uzturējās tik daudz 
(16-20) cilvēku un koridoros pī -
poja machorku. Guļamtelpās       
gan bija stingri noliegts smēķēt. 
Pēc pusdienās ap pulksten 15 
nomet nē iebrauca veca kravas 
auto ma šīna ar dažādām kantīnes 
un virtuves precēm, un tad da -
žiem no mums bija jāiet palīgā 
tās izkraut, sanest attiecīgajās no -
liktavās. 

Visi latvju grāmatu lasītāji, sa  -
sauksimies! Apvienosimies cīņā 
pret informācijas technoloģijas ra -
 dītās virtuālās pasaules ienākšanu 
tai virtuālajā pasaulē, kādu savā 
galvā un sirdī esam ieraduši vei-
dot, kad lasām uz papīra lapām 
nodrukātus un starp vākiem ie -
stiprinātus daiļliterātūras sacerē-
jumus! IT virtuāļi, palieciet taču 
pie saviem planšetdatoriem, ai -
foniem, tviteriem, vai kā viņus vi  -
s  us saucat, taisiet augšā kaut vai 
savas digitālās „grāmatas”, bet, lū  -
dzami lūgti, nelauzieties iekšā mū -

Gunča, Šņuris un Drons
Vilis Lācītis, Amsterdamas princips,  apgāds „Mansards”, 2013.g., 276 lpp.

 su papīra pasaulē! Saudzējiet arī 
nabaga kritiķi, kas laikam aizķē-
ries citā laikmetā, kādā kājmina-
mā režīmā, jo rakstāmmašīnu ērā 
nav iemācījies apieties pat ar tām, 
kur nu vēl mūsdienās ar datoru! 
Nevienam savam gara radiniekam 
nenovēlu lauzīties cauri tādiem 
tekstiem kā šim dialogam Viļa Lā -
 cī ša Amsterdamas principa 131. – 
132. lappusē: 

- Es esmu sarunājis ar savu pa  sū-
tītāju, ka mēs varam paskatīties 
ap  sardzes datorā. Vai arī paskatī-
ties viņa iPhone, viņam uz to esot 
nākuši video no kamerām.

- Okei. Lienam iekšā. Tikai labāk 
ne aifonā, bet pašā DVR.

- Kad tu esi gatavs braukt?
- Braukt? Apsardzes kompis šo  -

brīd ir pieslēgts pie tīmekļa?
- Es nezinu. Visticamāk, ka jā.
-Tad ieiesim tur iekšā ar Team 

Viewer. Man slinkums braukt pa 
lietu – turklāt es tagad strādāju pie 
divām mājaslapām vienlaicīgi un 
ir daudz programmēšanas, ar ko 
nodarboties. Pasaki viņiem, lai ie -
iet team viewer.com un nospiež 
Down load. Tas ir par velti. Pro- 
g ram ma pati iedos viņiem ID nu -
muru un paroli, kas viņiem jāatsū-
ta man uz gribulis@yahoo.com. 
Es visu izdarīšu savā galā.

Lācīša romānā, ja tā to var saukt, 

dominē stāstījums, bet aprakstu un 
raksturojumu tikpat kā nav. Gluži 
vai pārsteidz piecas dabas apraksta 
rindas tuvu grāmatas beigām: 

Vērmanes dārzā virmoja vasa -
ra, zvirbuļi zem krūmiem pērās pa 
smiltīm un skaļi čivināja viens ot -
ram un pasaulei savu sajūsmu par 
dzīvi. Saules spožums lipa klāt zā -
lājiem un skatītāju soliem estrā dē, 
tas ritinājās visam pāri raibās pa  -
mīšus segās ar gaismām un ēnām, 
ko uz zemes visapkārt bija izsvai-
dījuši koki. (268.)

Kā saprotama pēkšņā pārslēg-
šanās? – Lūk, nupat citētās rindko-
pas pirmais teikums ir: „Viņš at -
vēra laptopu un gaidīja, kamēr tas 
iesils.” Dzīvotājs virtuālajā pasau -
lē dabu ap sevi pamana vienīgi 
tā  pēc, ka viņa līdzi nestā ierikte uz 
brīdi nefunkcionē!

Sacerējuma galvenās personas 
nosauktas par Gunču, Šņuri un 
Dronu. Tradicionālos romānos la -
sītājs tiktu iepazīstināts ar katra 
ārējo veidolu, rakstura īpašībām, 
īpatnībām runas vai izturēšanās 
veidā. Paaudzei, kuŗas komūni-
kācijas iespējas dažkārt reducētas 
uz 140 rakstu zīmēm, laikam „vi -
su lieko”, tātad arī lasītāja varēša -
nu personāžā iejusties, gribas iz -
skaust. Uz jautājumu: „Ko tad tu 
īsti dari?” - Dronis atbild: „Parasti 

pēc pasūtījuma dodu pa purnu  
un zogu.” (101.) Šņuris savukārt 
atzīstas: „Es par sevi vispār protu 
pastāvēt tikai virtuālajā vidē.” 
(Turpat.) Gunča, romāna sākumā 
palicis bez naudas, apmetas pie 
Šņuŗa.

Stāstījumam dots kriminālis tis-
kas avantūras ietvars. It kā no Sā -
remas salas atlidojis hēlikopters 
nakts melnumā nolaižas uz Preses 
nama jumta Rīgā. Ko tas tur mek-
lē, ja Preses nams ir tukšs un tur 
nav nekā, ko nolaupīt? Atbilde re -
dzama grāmatas beigās. Taču pa 
vidu iestrādāti dažādi blakus te -
mati: pavīd polītiskā partija Lat-
vijai un Latgalei Dievapilī, pavīd 
polītiķis Aigars Besers un iekšlietu 
ministrs Ivars Boznieks, kuŗu vār-
du skanējums momentā ļauj uz -
minēt īstajā dzīvē rodamos. Iro ni-
zēts par Brežņeva dikciju, skarta 
jaunās latviešu emigrācijas tema-
tika, trīs lappuses atvēlētas spirta 
dzīšanas tradicijām Skotijā. Drus-
ku komisku, kaut reizē pašpuicis-
ku ieskaņu dod „varoņu” centie ni, 
ielaužoties skotu pilī, piešķirt sev 
„nikneimus” (segvārdus) - Ul   dis 
Dumpis, Ernests Gulbis, Imants 
Kalniņš, Rainis, Aspazija (233.-234.). 
Paliek neskaidrs, kāpēc tādi vaja-
dzīgi, bet motīvācijas, kas pārlie-
cinātu, jau nav arī daudz kam ci -

tam. Vai pēc mērķtiecīgas, labi pār-
domātas sacerējuma kompo zi cijas 
mūsdienās vairs nebūtu piepra-
sījuma? 

It īpaši grāmatas sākumā atse-
višķu īsu iedaļu darbības vide un 
personāžs strauji mainās. Iesākam 
Rīgā (5.), tad esam Skotijā (20.), 
atpakaļ Rīgā (22.), vēlreiz Skotijā 
(26.), kādā Āzijas lielpilsētā naktī 
(28.) ... Lasītājs jau saprot: te vei -
dojas darbības urdziņas, sīkupītes, 
kas agrāk vai vēlāk saplūdīs kopā 
kādā lielā upē, un tad sīkupīšu no -
zīme kļūs skaidra. Tomēr ir risks, 
ka autors, pārāk ilgi visu mežģījot 
un komplicējot, var lasītāju pa 
ceļam pazaudēt, pirms vēl jebkas 
noskaidrojies.

Lācīša Stroika ar skatu uz Lon-
donu, par ko rakstīju 2010. gada 
23. – 29. oktobŗa numurā, liecināja, 
ka viņam labi padodas ironiskais 
reālisms ar pieņemama apjoma 
atkāpi māžošanās, ākstības vir-
zienā. Šoreiz atkāpe ir izteiktāka. 
Dažu iedaļu lasot, sagribas Viļa 
Lācīša grāmatu apmainīt pret kaut 
ko „klasiskāku”, kaut vai pret Vili 
Lāci. Lai cik odiozs viņš bija kā 
cilvēks un kā polītiķis un lai cik 
greiza viņa ideoloģija, viņš prata 
izvēlēto vielu nesamocīt un neeks-
kursēt visā, kas vien ienāk prātā.

Eduards Silkalns
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Pauls Raudseps

Trimdas mākslas izstādē Arse-
nālā blakus pasaules līmeņa sla-
venību gleznotāju darbiem atro-
dami spilgti atklājumi, taču tau-
tiskās nostalģijas ir maz. No tās 
konsekventi atteicos, skaidro ku -
rātore Dace Lamberga 

Latvieši paši sevi mēdz dēvēt 
par dziedātāju tautu, taču tieks-
me uz gleznošanu un citām vi -
zuālajām mākslām spēcīgi iz -
paudusies daždažādos laikos un 
vietās. Nupat izstāžu zālē Ar  se-
nāls atklāta vērienīga latviešu 
trimdas mākslinieku izstāde, 
kuŗā, šķiet, pirmo reizi iespējams 
gūt tik visaptveŗošu priekšstatu 
par ārpus Latvijas tapušo glez-
niecību. Par izstādi sarunājos ar 
tās kurātori, mākslas zinātnieci 
Daci Lambergu.

Kāpēc nolēmāt pētīt latviešu 
trimdas mākslu un veidot iz -
stādi?

Trimdas māksla mani intere-
sēja ļoti sen. Trimdas žurnāla 
Lat v  ju Māksla redaktors Arnolds 
Sildegs bija mana tēva studiju 
biedrs Mākslas akadēmijā.  Pag. 
gs. 90.gados viņi sāka sarakstī-
ties, un pēc tēva nāves es turpi-
nāju saraksti, šo to rakstīju arī 
par mūsu mākslu Latvju Māks-
lai. Redzēju, ka tur ir interesanta, 
laba glezniecība. 

Taču Arsenāla izstāde radās 
tāpēc, ka, pirmkārt, Latvijas Na -

Ar vērienu, bez rudzu statiem

cionālajā mākslas mūzejā ir laba 
kollekcija, otrkārt, bija labs pa -
raugs Igaunijā — Kumu mūzejā 
Tallinā un Tartu izstāde Igauņu 
māksla trimdā. Tas bija tāds kā 
valsts pasūtinājums. Igaunijā   
bija liels valsts financējums kata-
loga izdošanai un darbu atve ša-
nai. Kollēģes brauca uz Zvied  -
riju, Kanadu un Ameriku, inter-
vēja māksliniekus, vāca mate riā-
lus par viņiem, jo igauņiem nav 
tāda žurnāla, kāds latviešiem 
trimdā bija Latvju Māksla. Par 
katru rakstīja eseju, gandrīz par 
90 māksliniekiem. 

Mani tik ļoti neinteresēja katrs 
mākslinieks, bet gan tas, kā ār -
pus Latvijas attīstījusies latviešu 
māksla 70 gadu gaitā. 

Daži varbūt gaida, ka trimdas 
mākslas izstādē būs spēcīgs 
nacionālā romantisma elements, 
taču šis motīvs parādās ļoti maz. 

Tas ir redzams izstādes vēstu-
ris kajā daļā - klasiķi [kas devās 
trimdā, jau būdami cienījami 
mākslinieki] Latvijā atgriezties 
nevarēja un trimdā vairs ne -      
bija tik radoši. No nostalģiskām 
dzim t enes ainavām izstādē kon-
sekventi atteicos, jo Latvijas ska-
tītāju tas neinteresē. Latviskais, 
ko trimdas cilvēki cenšas sagla-
bāt, mums ir ikdiena. Mēs gri-
bam redzēt to, kas ir profesionāli 
sasniegts.

Bet izstādē ir arī latviskais, 
piemēram, Jānis Kalmīte. Viņa 
gleznas ir novātoriskas formā, 

bet rijas [ko viņš savās gleznās 
konsekventi attēlo] ir ļoti latvis -
ka tema. Arī Voldemārs Avens, 
kuŗš glezno klēts durvis, kas arī 
ir fragments no etnografijas, no 
tautas architektūras. Latvisko   
var pasniegt visādi, nevajag glez-
not ainaviņas ar rudzu statiem 
un Pēteŗrbaznīcas gailīšus. 

Jūs minējāt igauņu trimdas 
mākslas izstādi. Man gadījās to 
redzēt pirms trim gadiem, un 
radās priekšstats, ka latviešu 
māksla ir labāka. Taču varbūt 
es maldos. Vai jums bija iespēja 
salīdzināt?

Es domāju, ka igauņu, tāpat      
kā lietuviešu glezniecība ļoti at -
šķiŗas no latviešu glezniecības. 
Lietuvieši ir ļoti krāsaini, mums 
daudz kas liktos nepieņemams. 
Igauņi ir vēsi un atturīgi. Taču 
latviešiem piemīt gan atturība, 
gan krāsainība. Etnografija, tau-
tastērpi parāda, cik ļoti mums tā 
krāsainība ir piesātināta, dziļa. 
Tāpat arī glezniecībā, piemēram, 
abstrakcionismā, it sevišķi dar-
bos, kur ir ģeometrizētas lietas, 
latviešiem jau tādas ir tautas 
ornamentos.

Kas jūs šajā mākslā pārstei-
dza, likās jaunatklājums?

Kad apskatīju iekārtoto izstādi, 
sapratu, ka man tā māksla patīk. 
Pat nebiju gaidījusi, ka būs tik 
liela daudzveidība, ka tā būs tik 
piesātināta un tik profesionāli 

augstā līmenī. Visu laiku jādo -
mā - kā būtu bijis, ja šie māks-
linieki būtu dzīvojuši Latvijā? 
Varbūt daudzi būtu atzīti valsts 
līmenī un viņiem būtu izstādes. 
Taču tādi kā Vija Celmiņa, ja 
viņa būtu Latvijā, te arī paliktu. 
Mākslas pasaule ir tik piesāti-
nāta, ka viņu neviens neatklātu. 
Lai kā mūsu mākslinieki cenšas 
iekļūt ārzemju apritē, brauc, iz  -
stādās galerijās, viņi nav zvaig- 
z nes, jo, lai par tādu kļūtu, ir va -
jadzīgi cilvēki, kas māksliniekus 
bīda, un galerijas [kas viņu dar-
bus pārdod un virza]. 

Vijai Celmiņai un Raimon dam 
Staprānam tas bija pieejams Ame-
rikā, Larim Strunkem Zvied rijā, 
Austrālijā — Imantam Tilleram, 
Reinim Zusteram un Jānim Šēn-
ber gam, kuŗa darbu mums diem-
žēl nav. Viņi visi ir savas valsts 
augstākā līmeņa mākslinieki. Vi -
ņu vārdi ir zināmi. Ir gandarījums 
par to, ka latvieši ir tik talantīgi. 

Šai izstādei ir divas daļas, un 
trimdas māksliniekus arī va -
rētu nosacīti sadalīt divās gru-
pās. Vieni ir tie, kas jau bija 
kaut ko sasnieguši Latvijā un 
tad aizbrauca. Otri - tie, kas par 
māksliniekiem kļuva ārpus Lat-
vijas. Par pirmo grupu — kāds 
bija mākslinieku liktenis un 
veikums pēc tam, kad viņi aiz-
brauca? 

No 3. jūnija līdz 20. jūnijam 
Rīgā, Saulkrastos un Jūrmalā 
skanēs Rīgas festivāls – šogad 13 
spoži profesionālās mūzikas kon-
certi baznīcās un koncertzālēs. 
Rīgas festivāls skan trešo gadu, 
un aizvadītajā pavasarī tas uz -
ņemts Eiropas festivālu asociā  -
ci jā. Ko tas nozīmē un ko dod 
Lat  vijas mūzikas dzīvei, jautāju 
Rīgas festivāla rīkotājorgani  zā-
cijas vadītājam, apvienības „Lat-
vijas koncerti” direktoram Gun-
taram Ķirsim.

G.Ķ. Pirmām kārtām – ganda-
rījumu. Eiropas festivālu asociā-
cija darbojas jau 60 gadus, un,      
lai kļūtu par tās pilnvērtīgu lo  -
cekli, jāiztur ļoti nopietni vērtē-
šanas kritēriji. Jābūt līdzvērtī -
gam tādiem tradicijām bagātiem 
festivāliem, kādi ir, piemēram, 
Zalcburgas, Helsinku, Šlēzvigas-
Holšteinas un citi. Protams, Rī -
gas festivāls tika stingri vērtēts, 
notika liela koncertdarbības iz -
pēte. Un aizvadītājā sēdē Grana-
dā par mūsu uzņemšanu nobal-
soja vairākums lēmēju. Ko vēl 
dod mūsu līdzdalība asociācijā? 
Iespēju satikt kollēgas, gūt pār-
liecinošu informāciju, ko sniedz 
kollēgu loks, kam var uz  ticēties. 
Gluži praktiski – man nav iespē-
jams pašam vienmēr visur aiz-
braukt, lai dzirdētu visus mūzi-
ķus un izvēlētos festivālam, tā pēc 
ir labi, ja var paļauties uz pro-
fesionālu un ļoti prasīgu koll ēgu 
viedokli. Ļoti nozīmīga ir kon-
certu ģeografijas paplašinā šanas 
iespēja. Lai gan patiešām esam 
mūzikas lielvalsts, Latvi jas mū  zi-
kas tirgus tomēr ir ļoti mazs, un 
ar to nepietiek, lai mū  ziķi tu  rē -
tos izcilā formā, lai pa  rādītu se -
vi, tiktu novērtēti un līdz ar to 

ATKAL SKAN RĪGAS FESTIVĀLS
attīstītos. Mēs esam ieinteresēti 
sa  vus spožos mūzi ķus sūtīt pa -
sau les ceļos. Un vēl – mēs gūstam 
iespēju, pie daloties projektu kon-
kursos, saņemt Eiropas financē-
jumu, mūsu menedžeri var do -
ties sa  maksātos kursos un celt 
savu kvalifikāciju.

Pēc mūsu intervijas jūs do -
sities uz Rēzekni, kur atklās 
jau no, vērienīgo koncertzāli – 
pirmo, kas Latvijā īpaši bū -     
vēta koncertu vajadzībām.

G. Ķ Man ir patiess prieks arī 
par to, ka šī koncertzāle uzbū -
vēta Rēzeknē, Latgalē, kur dzīve 
šodien nav īpaši salda. Rēzekne 
tiešām ir to pelnījusi – pilsēta ir 
kļuvusi skaistāka, krāšņāka, nu 
arī kļūs populāra. Un, ja me - 
ne dž ments būs savos augstu -
mos, šai koncertzālei ir iespējas 
ieiet pasaules apritē. Katrā ziņā 
es to no sirds novēlu!

Kāds prieks no šīs zāles apvie-
nībai „Latvijas koncerti”? Vēl 
vie na lieliska iespēja koncert-
darbībai! Un, tā kā „Latvijas kon-
certi” par savu nozīmīgu darbī-
bas jomu uzskata profesionā lās 
mūzikas pieejamības nodroši nā-
šanu, ir radusies vēl viena iespēja 
iesaistīties šai procesā. Šobrīd, 
kad informācijas telpa ir tik pie-
sātināta, cilvēks, skatoties dažā-
dus TV šovus, var maldīgi domāt, 
ka bauda mākslu, taču patiesībā 
tikai iznieko savu laiku. Mēs gri-
bam piedāvāt principiālu iz  vēles 
iespēju par labu profe sio nālajai 
mūzikai.

Spriežot pēc „izpārdotajiem” 
koncertiem, jums tas izdodas. 
Bet kur vēl citur nekā Lielajā 
ģildē un Spīķeŗu koncertzālē 
Rīgas klausītājs varēs baudīt 
pro fesionāli atskaņotu mūzi - 
ku? Kamēr Kongresu nama pār-

 būve vēl tikai plānota...
G. Ķ. Darbojos Kultūras mi  nis-

t rijas izveidotajā darba grupā par 
Laikmetīgās mākslas centra un 
Kongresu nama koncert zāles iz -
būvi. Šī vieta ir ļoti laba, un, ja 
rekonstrukcijas darbi būs veiks-
mīgi un vainagosies ar labu re  -
zul tātu, Rīga iegūs jaunu kon-
certzāli ar 1200 vietām. 

Kā jums pašam patīk Spīķeŗu 
koncertzāle?

G. Ķ. Ļoti patīk! Tā ir ne tikai 
koncertzāle, bet arī ideju ģene-
rēšanas centrs, no kuŗa mūsu i z-
lolotie projekti dodas pasaulē. 
Turklāt mūsu apkārtne pama-
zām kļūst par skaistu atpūtas 
vietu, kas savukārt nāk par labu 
uzņēmējiem, kuŗi darbojas Spī-
ķeŗos. Protams, saista arī mūsu 
apmeklētājus.

Rīgas festivāls tātad devies 
ārpus Rīgas...

G. Ķ. Un es būtu priecīgs, ja 
ārpus Rīgas – 50 – 100 km ra -

diusā – koncertu būtu vēl vairāk. 
Rīdzinieki varētu ne tikai baudīt 
mūziku, bet arī apskatīt tās brī -
nišķīgās, skaistās, sakoptās vie-
tas, kādu ir patiešām daudz. 
Piemēram, mazā pērle – Mazā 
Mežotnes pils, kas izveidota pēc 
privātiniciātīvas un ir perfekti 
piemērota gan mūzikai, gan at -
pūtai un dabas baudīšanai. Tikai 
jācer, ka citugad pašvaldības būs 
atsaucīgākas. Arī jaunievēlētā 
Rī  gas dome, kas šogad atvēlēja 
10 tūkstošus latu Rīgas festivā-
lam. Arī par to – liels paldies!

Cik liels ir Rīgas festivāla bu -
džets?

G. Ķ. Kad Bu   dapeštas festivāla 
vadība sūkstās, ka viņu festi vāla 
budžets šogad ir tikai 4 miljoni 
eiro, un Zalcburgas festivāls pik-
tojas, ka viņu festivāla bu   džets 
samazināts no 25 miljoniem uz 
22,7 miljoniem, es tikai smaidu... 
Mūsu budžetu tad labāk nepie-
mi nēt...

Taču, lai nu kā, ikviena mūsu 
šīgada programma ir rūpīgi iz -
auklēta, it visi koncerti ir pro-
fesionāli augstvērtīgā līmenī 
(koncertu programmu sk. Kalen-
dārā 9. lpp.). 20. jūnijā Dzintaru 
koncertzālē skanēs nobeiguma 
koncerts ar mūsu pasaulslaveno 
vijolnieci Baibu Skridi, un tajā      
ir uzaicināta dziedāt izcilā so -
liste Miša Brigergrosmane no 
Ka  nadas. Dziedātāja, kuŗa t. s. 
jau najā pasaulē neparasti daudz 
dzied Richardu Vāgneru, dzie dā-
tāja, kuŗai bija uzticēts dziedāt 
Olimpisko himnu Vankuverā 
2012. gada spēļu atklāšanā.

„Latvijas koncertu” darbības 
ģeografija paplašinājusies arī 
uz latviešu mītnes zemēm citur 
pasaulē.

G. Ķ. Integrācijas programmas 
ietvaros, apgūstot Kultūras mi -
nistrijas piešķirtos 20 tūkstošus 
latu, esam rīkojuši koncertus Krie-
vijā, Īrijā, Lielbritanijā, Zvied  rijā 
un Amerikā. Pie latviešiem tālās 
zemēs ciemojās saksofonists Ar -
tis Sīmanis un ērģelniece Kristī-
ne Adamaite, dziedātāja Ieva 
Par ša, tika izrādītas „Pasa kas par 
ziediem”. Cerams, ka šī prakse 
turpināsies, jo sarunās, pie mē-
ram, ar Brazīlijā satikta jiem lat-
viešiem es sapratu, ka mūs tur 
ļoti gaida. Un mēs varam piedā-
vāt augstas raudzes koncertpro-
grammas, izslēdzot gadī jumus, 
kad uz ārzemēm aizbrauc nejau-
šības pēc izraudzīti māksli nieki 
un sagādā vilšanos klausī tājiem.

Gadu gaitā tomēr esam pierā-
dījuši savu profesionālo līmeni 
un iespējas.

Ar Guntaru Ķirsi sarunājās 
Ligita Kovtuna

Dace Lamberga Pauls Raudseps

(Turpinājums 14. lpp.)
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bet izstādē ir izvēlētas trīs foto-
grafes — Helēna Hofmane, Mai-
ja Lielause–Makdugela un Dace 
Marga, kuŗas strādā tā, ka viņu 
darbus var pielīdzināt grafikai. 
Es sapratu, ka Arsenālā vietas ir 
maz un ir jāizvēlas kaut kas ļoti 
efektīgs. Izstādē nav arī scēno-
grafijas, jo tas ir pilnīgi kaut       
kas cits, to nevar likt blakus tē -
lotāj mākslai. Protams, varēja būt 
arī keramikas un tekstilmāks -     
las dar bi. Es divu gadu laikā 
šaubījos, bet pamazām šo ieceri 
atmetu. 

Jādomā arī par to, lai izstāde 
izskatās viengabalaina, un nevar 
prasīt, lai vienā reizē parādītu 
pilnīgi visu. Man kāds uzdeva 
jautājumu, cik vispār ir trimdas 
mākslinieku. Neviens jau nav 
skaitījis, bet es rēķināju, ka iz -
stādē ir drusku pāri simtam, un 
kopā varētu būt pat kādi 300. 
Daudz. 

Dace Lamberga 
Dzimusi 1948. gadā Rīgā 
1970 - 1975  Studē Latvijas 

Māks las akadēmijas mākslas 
vēstures un teorijas nodaļā 

Kopš 1975. gada strādā Lat-
vijas Nacionālajā mākslas mū -
zejā, kopš 1990. gada par iz -
stāžu kurātori 

2007. Mākslas doktora grads, 
Latvijas Mākslas akadēmija 

2004. Monografija Klasiskais 
modernisms. Latvijas gleznie-
cība 20. gadsimta sākumā,  vē -
lāk izdota arī franciski un        
ig  auniski 

2007. Monografija Jēkabs 
Ka  zaks 

2010. Monografija Valde-
mārs Tone 

Vairāk nekā 300 rakstu un 
ka  talogu autore 

Vairāk nekā 50 izstāžu ku -
rātore Latvijā, Francijā, Krie-
vijā, Zviedrijā un citās valstīs

bet tā faktiski nav amerikāņu 
māksla. Kūnings ir holandietis, 
arī ieceļotājs. Tāpat kā Marks 
Rotko, arī ieradās no Eiropas. 
Amerikā ekspresionisms ienāca 
kā vācu ekspresionisma turpi-
nājums. Kā man stāstīja glez-
notāja Lelde Kalmīte, un to es 
at  radu arī kādā mākslas vēstu -
res grāmatā, Amerikā abstrak -
tais ekspresionisms tika īpaši 
veicināts, atbalstīts kā pretstats 
padomju sociālajam reālismam. 
Jo amerikāņiem nebija pašiem 
savas mākslas skolas. Liela nā -
cija, bagāta, it īpaši pēc kaŗa, un 
tad viņi beidzot radīja kaut ko 
savu. 

Kādas, jūsuprāt, ir galvenās 
atšķirības starp mākslu, kas 
tika radīta ārpus Latvijas, un 
to, kuŗa tajā laikā tapa Latvijā?

Atšķirība bija milzīga, jo viens 
par otru neko nezināja. Tā puse 
vēl zināja kaut ko par šejieni, 
taču mūsu puse par turieni pil-
nīgi neko. Abstrakcionisms, pat 
ekspresionisms vai kubisms šeit 
bija pilnīgs tabu. Kaut gan Rū -
dolfa Heimrāta tekstilmākslā     
bija pilnīgi abstraktas kompo-
zicijas. To pieļāva. To izstādīja,    
jo likās, ka tas nav tā nopietni. 
Bet glezniecībā... Mākslinieki     
jau zināja, kas tas tāds ir, bet par 
to pat domāt nevarēja. Pag. gs. 
60.gados ir ļoti ekspresīvi darbi 
Džemmai Skulmei un ir arī 
gandrīz abstrakti darbi Ojāram 
Ābolam, bet tie tajā laikā netika 
izstādīti. Jā, to laiku vispār vairs 
negribas atcerēties. Daudziem 
māk sliniekiem, kuŗi bija novā-
toriskāki, neļāva piedalīties iz -
stādēs. Vai, piemēram, kā Rū -
dolfam Pinnim, tika plānotas iz -
stādes, un pēkšņi tās neatklāja. 
Protams, tajā laikā arī Latvijā 
māks lā radās daudz kas labs, jo 
bija pretestība sistēmai un māks-
linieki strādāja. Viņi daudzus 
dar bus nerādīja publiski, tie no -
nāca atklātībā vēlāk. 

Izstādē pārsvarā redzama 
glezniecība. Ir daži tēlnieku 
darbi, fotografija — ļoti maz. 

Trimdā fotografu ir daudz,      

Bet viņš piedalījās kibernētiskās 
mākslas izstādē Ņujorkā, tas 
notika 60. un 70. gadu mijā. Viņš 
ir no tiem māksliniekiem, kas 
fascinē ar audekla faktūru, ar 
virs mu, ar krāsu. 

Šajā kontekstā varētu vairāk 
pastāstīt arī par Lari Strunki. 

Laris Strunke ir Zviedrijā ļoti 
labi zināms mākslinieks, kas 
strādā ārkārtīgi daudz. Pirms 
gadiem desmit es biju viņa darb-
nīcā Stokholmā. Tā ir bijusī 
oran žērija — milzīga telpa,  kā 
vie na mūsu Arsenāla zāle, un 
pilna darbiem. Tur varēja ielīst 
tikai sāniski. Tagad viņš strādā 
arī ar oranžām krāsām, bet vis-
pār viņa darbu kolorīts ir diez-
gan tumšs, pelēks. Tomēr Strun-
ke ir ļoti temperamentīgs, ar lie -
lu vērienu, piedalījies dažādās 
zvied ru mākslas izstādēs ārze-
mēs. 

Laŗa tēvs Niklāvs Strunke bija 
citāds, daudzveidīgāks — viņš 
no  darbojās ar glezniecību, gra-
fiku, taisīja illustrācijas un scē-
nografiju, ir apgleznojis porce-
lānu. Laris mērķtiecīgi glezno. 

Vēl viens lielo formātu cie-
nītājs ir Edvīns Strautmanis. 

Viņš kopā ar Vitautu Vito Sī -
mani, Ojāru Šteineru un Marku 
Barenu mācījās Čikāgas Māks -
las institūta mākslas skolā ab- 
s traktā ekspresionisma uzplau-
kuma laikā. Viņi 1953. gadā sarī-
koja izstādi, par kuŗu Jānis Kal-
mīte teica, ka tā pielīdzināma 
sla venajam Armory Show, kas 
notika Ņujorkā 1913. gadā, kad 
Amerika iepazina Eiropas avan-
gardu. Pārējie palika dzīvot Či -

kāgā, bet Strautmanis pārcēlās     
uz Ņujorku. Strautmanis varbūt 
tur nebija starp lielākajiem spī-
dekļiem, bet viņam bija izstādes 
un ir bijušas arī pēcnāves izstā-
des Ņujorkā. 

Strautmanim ir tas, kā varbūt 
citiem nebija, — ārkārtīgs tempe-
raments un uzņēmība gleznot ar 
vērienu. Viņa lielie darbi ir vien-
reizīgi — audekls izklāts horizon-
tāli, un viņš glezno nevis ar otu, 
bet ar slotu, jo tur vajag lielus 
formātus. Džemma Skulme arī 
tā taisīja lielos darbus. Pie mol-
berta tā nevar uzgleznot. 

Tas ir abstraktā ekspresio -
nisma spēks — milzīgais vē -
riens. 

Jā. Strautmani, piemēram, s a -
līdzina ar Villemu De Kūningu, 

nisms. Man pašai labāk patīk 
tieši otrā zāle. Ko es vēl ievēroju, 
vei dojot izstādi? Ir tā mītnes ze- 
mes daba, noskaņas, gaisma. Iz- 
lasīju Raimonda Staprāna atziņu, 
ka, ierodoties Kalifornijā, viņu 
patiešām satriekuši kontrasti, 
krāsas, gaisma. 

Tad ir Laris Strunke — Zviedri-
jas šēras un pelēkās gaismas. 
Reinim Zusteram ir Austrālija     
ar mežonīgo dabu. Ģirts Puriņš, 
kuŗa darbi it kā šķiet īsti abstrak-
ti, pats domāja, ka viņš nav ab -
strakcionists, jo ir pētījis tuksneša 
dabu, un viņš to tiešām tā arī redz. 

No tiem, kas savās mītnes 
zemēs izcēlušies, Vija Celmiņa 
varbūt ir slavenākais vārds. Kā 
jūs raksturotu viņas mākslu,   
un kāpēc viņa ieguva pasaules 
ievērību? 

Es tiešām nezinu, kā tas varēja 
notikt, jo viņa savos darbos ir tik 
smalka. Celmiņas darbi ir tādi, 
kuŗi jāskatās tuvu un ilgi. Es 
domāju, ka viņa absolūti nav 
amerikāniska. Viņa ir tiešām fai-
nomens. 

Imants Tillers no Austrālijas 
arī ir atzīts gan savā valstī, gan 
ārpus tās. 

Tillers savukārt ļoti uzsveŗ sa -
vu latvisko izcelsmi. Viņš teicis, 
ka mājās ir audzināts kā latvie -
tis, bet pasaulē — kā austrālietis. 
Tillers ir Austrālijas patriots, 
viņu aizvaino, ka austrāliešus 
uzskata tikai par sekotājiem, ka 
viņiem nav daudz izcilu vārdu. 
Tillers ar savu mākslu grib pa -
nākt, lai Austrālija izceltos, un      
to būtībā ir izdarījis. Viņu ļoti 
interesē aborīgenu māksla. Tā ir 

primitīva māksla, bet tai ir tik 
ārkārtīgi dekorātīva forma un 
krāsu attiecības! 

Arī Reiņa Zustera gleznās tās 
ietekme ir manāma. 

Jā, grafiķis un kritiķis Mārtiņš 
Gauja, kas daudz rakstījis par 
austrāliešu mākslu, ir izteicies,  
ka Zusters savā mākslā ir tuvāks 
austrāliešu aborīgenu kultūrai 
nekā jebkuŗš cits no eiropie - 
šiem. Zusters dzīvoja Zilajos kal-
nos, 70 kilometrus no Sidnejas, 
tur viņam visapkārt bija neskarta 
daba. 

Man atklājums bija Sigurda 
Vīdzirkstes gleznas. 

Viņš ar pulveri veido gleznā 
reljefu un to sauc par kibernē-
tisko mākslu. Es par to neko 
nevaru pateikt, es to nesaprotu. 

Smags. Esmu pētījusi Valde-
māru Toni, viņa likteni. Noska -
ņa bija diezgan nomācoša. Tie, 
kuŗi pirms aizbraukšanas bija 
akadēmijas profesori, Latvijā   
bija vadošie, bija zvaigznes... Vi -
ņiem trimdā pat nebija uz kā 
gleznot. Augusts Annuss glez-
noja ar eļļas krāsām uz tāda kā 
sviestpapīra. 

Ludolfs Liberts, šķiet, diez-
gan veiksmīgi iedzīvojās Ame-
rikā. 

Jā, un viņš arī ļoti daudz ir 
gleznojis. Līmenis diemžēl ir 
tāds, kāds ir. Liberts arī Latvijā 
pirms kaŗa bija labi situēts māks-
linieks, bija ražīgs, daudz strā-
dāja. Viņu pirka arī Amerikā.       
Es neesmu bijusi daudzās trim-
dinieku mājās, bet daudz kur   
bija Liberta darbi. 

Amerikāņu mājas no latvie -
šu mājām vienmēr atšķīrās ar 
to, ka latviešiem bija gleznas 
pie sienas. Trimdas sabiedrība, 
ja ne ļāva māksliniekam izdzī-
vot kā māksliniekam, tad radīja 
augsni, kur varēja attīstīties un 
kultivēt mākslas vērtības. 

Varbūt tāpēc, ka daudziem aiz-
braucējiem jau Rīgā bija māks -
las darbu kollekcijas. Viņi spēja 
novērtēt mākslu. 

Par jaunāko paaudzi. Dzi-
muši latviešu ģimenēs, daži 
varbūt gājuši latviešu skolās. 
Vai var just kaut ko latvisku 
viņu mākslā, un vai tas vispār ir 
svarīgi? 

Darbos to varbūt neredz, bet 
var just, ka viņus interesē latvis-
kums. Piemēram, savu darbu at -
sūtīja māksliniece no Austrālijas 

Melānija Skeifa. Latviski nerunā, 
un viņai pat ar latviešu māksli-
niekiem Austrālijā nav nekādas 
saiknes. Taču savu darbu  - aina-
vu  - viņa veltī vectēvam. Viņa 
ļo    ti gribēja piedalīties izstādē      
un sameklēja arī financējumu,   
lai varētu gleznu atsūtīt. Melā -
nija pat bija ieradusies uz atklā - 
ša nu, jo viņa pašlaik ir māksli nie-
ku rezidencē Glāzgovā, Sko tijā. 

Vai jūtat kādas kopīgas ie  zī-
mes trimdas mākslinieku dar-
bos? 

Kopīgi ir mākslas virzieni — 
reālisms, abstrakcionisms, eks-
pre sionisms. Es tā arī esmu sada-
lījusi izstādi. Pirmajā zālē ir da -
žādas reālisma izpausmes — no 
fotoreālisma līdz ekspresionis-
mam, otrajā zālē ir abstrakcio-

Ar vērienu, bez rudzu statiem

Pateicamies par sadarbību šīs pub-
  li kācijas tapšanā nedēļrakstam

Zigfrīds Jurševskis. Daba kliedz. Ap 1980

Trīs mākslinieki - Juris Soikans, Laris Strunke, Haralds Norītis izstādes ekspozīcijā

(Turpināts no 13. lpp.)

Pauls Raudseps
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LATVIEŠU NOZĪMĪGĀKO 
NOTIKUMU KALENDĀRS 2013

VEIDOSIM ŠO KALENDĀRU KOPĀ!
Ja vēlaties, lai par jūsu rīkoto notikumu uzzinātu 

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

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

JŪNIJS
3. jūnijs – 20. jūnijs – Rīgas festivāls. vairāk skat. www.rigafestival.lv, 

www.latvijaskoncerti.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
10. – 13. jūlijs Senās mūzikas festivāls 2013 Rīgā un Rundālē – www.

smf.lv
15. – 21. jūlijs Vecpiebalgā saiešana slātaviešu garā „Vecpiebalga 

atveŗ durvis” – www.vecpiebalga.lv

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.

Šis ir 20. gads, kopš rīkojam 
“Pasakas” nometnes Latvijas bā  -
reņiem. Dažus gadus ir divas no -
metnes, un arī šogad būs di vas – 
28. un 29. nometne. Pir mā -  no 3. 
līdz 15. jūnijam, otrā - no 25. jūnija 
līdz 5. jūlijam. Vieta ir “Brūveri” 
(www.hotelbruveri.lv) Krimuldā, 
kur jau esam pie cus gadus. 

Par audzinātājiem ir sarunāti 
daži latviešu jaunieši no trimdas, 
ceram atkal sponsorēt grupu 
ASV studentu, kuŗi ir ar mieru 

“PASAKAI” 20 gadi
brīvprātīgi mūsu latviešu bēr-
niem sniegt mīlestību. Bērnu 
vār  dā sakām paldies visiem, ku -
ŗi palīdzēja reālizēt šo nometni, 
un par ziedojumiem, kas jau no -
drošina Latvijas bāreņiem vēl 
nā kotnē sagaidāmos priekus. Vē -
lāk saņēmām ziņu no L.R.D.F. 
(Latvian Relief and Development 
Fund) Toronto, ka “Pasakai” pie-
šķirts Slemīša kundzes testa men-
tārais ziedojums, kā arī ziedo-
jumi naudā ziedu vietā Jāņa 

draudzes locekļa Radziņa kunga 
nāves gadījumā. Šis atbalsts no -
zīmē, ka varēsim sarīkot vēl dažas 
nometnes un arī turpmāk ieprie-
cināt bērnunama bērniņus.

Naudu saņēmām arī no tau-
tiešiem un labvēļiem Kanadā un 
ASV. Lielais paldies viņiem!

Katrā nometnē būs 45 bērni 
(6-14 g. v.) no daudziem bērnu-
na miem visā Latvijā. Gaidām arī 
ciemiņus.

Ingrīda Mazute

Mūzejs „Latvieši pasaulē” šo -
gad Dziesmu un deju svētku lai-
kā Rīgā būs sastopams amat-
nieku tirdziņā Vērmanes dārzā 
no 2. līdz 7. jūlijam. Būs izveidota 
informācijas telts, uz kuŗu aici-
nām ārzemēs dzīvojošus latvie -
šus, lai iepazītos, uzklausītu ietei-
kumus, veidotu sadarbību. Mēs 
stāstīsim par savu darbību un šajā 
laikā sāksim arī lielu projektu 
„Dziesma trimdā” – materiālu 
vākšanu par Dziesmu svētku     
kus tību ārpus Latvijas. Projekts 
„Dzies   ma trimdā” iecerēts, lai do -
kumentētu, sakopotu un izdotu 
atmiņas par dziesmu svētkiem 
trimdā pēc Otrā pasaules kaŗa. 

Par dziesmu svētkiem, dziesmu 
dienām, kultūras dienām trimdā 
ir publicēti daudzi raksti un arī 
pētījumi, piemēram, Valentīna 
Bērzkalna monografija „Latviešu 
dziesmu svētki trimdā”. Ir publi-
cēti materiāli par atsevišķiem ko -
ŗiem un deju kopām, tāpat ir pie-
ejamas vairākas ļoti interesantas 
intervijas, piemēram, ar kompo-

Dziesma trimdā

nistu un diriģentu Andreju Jan-
sonu, dziesmu svētku organizē -
tāju Mārtiņu Štauveru un citiem 
aktīviem mūzikas un kultūras 
dzīves organizētājiem trimdā. To -
mēr šoreiz mēs vēlamies īpaši 
pievērsties visiem tiem, bez kuŗu 
līdzdalības nevieni dziesmu svēt -
ki nav iedomājami, – dziedātā-
jiem, dejotājiem, aktieŗiem, daiļ-
amatniekiem, māksliniekiem, 
mū  ziķiem un, protams, apmek-
lētājiem. Kāpēc dziesmu svētki 
bija svarīgi? Kāda bija šo sarīko-
jumu vieta cilvēku dzīvē? Ar kā -
diem notikumiem saistās atmi -
ņas par dziesmu svētkiem? Tas 
viss mūs interesē. Mūsu  ieskatā ir 
būtiski dokumentēt dziesmu svēt-
ku kustības dalībnieku, organi zā-
toru un arī apmeklētāju liecī -       
bas, vērtējumus un viedokļus par 
dzies mu un deju lomu viņu dzīvē 
un latviskās identitātes saglabāša-
nā. Tāpēc mēs ļoti priecāsimies 
par jūsu dziesmu svētku, dziesmu 
dienu, latviešu kultūras dienu   
per soniskajiem stāstiem un piere-

Kopkoris III Jaunatnes dziesmu svētkos Montreālā 1979. gadā

dzi. Tāpat labprāt pieņemsim 
priekšmetus un materiālus, kas 
saistās ar dziesmu svētku kustību 
ārzemēs. Varbūt jums ir saglabā-
jušās interesantas lietas no dzies-
mu svētkiem, piemēram, piesprau-
dītes, fotografijas, afišas u.tml. Ta -
ču pats svarīgākais – pārcilājiet 
savas dziesmu svētku atmiņas, ta -
jās noteikti atradīsies vērtīgi un 
interesanti stāsti.

Uz tikšanos Vērmanes dārzā!
Juris Zalāns

Žetons no XI Latviešu dzies-
mu svētkiem Kanadā 2000.gadā

www.brivalatvija.lvwww.brivalatvija.lv
Lasiet tīmeklī!

Rietumeiropas latviešu laikrakstu

Vēlaties uzzināt par tautiešiem Lielbritanijā? 
www.latviesiem.co.uk
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 21) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Bataraga. 5. Ekva-
tors. 11. Lūrēt. 12. Iraka. 13. Broša. 
14. Adisabeba. 15. Šarlaks. 16. 
Ērts. 18. Meičas. 19. Sarma. 22. 
Kovtuna. 23. Brancis. 27. Ideja. 29. 
Tečere. 31. Mati. 33. Defekti. 35. 
Ārstēties. 37. Nervi. 38. Arnis. 39. 
Epika. 40. Slepenas. 41. Asistēja. 

Stateniski. 1. Balzamēt. 2. Tur-
ki. 3. Rātnas. 4. Gailene. 6. Klau-
šas. 7. Alberts.8. Oboja. 9. Skais-
tas. 10. Garanča. 17. Trose. 18. 
Mauc. 20. Reina. 21. Pase. 24. 
Ziedonis. 25. Ačgārns. 26. Pie-
skata. 28. Apkaime. 29. Trikata. 
30. Rasisms. 32. Jēgers. 34. Forte. 
36. Imitē.                       

Jēkabpilī 27.maijā pie Agrobiznesa kolledžas atklāja komponista 
Jāzepa Vītola 150. gadskārtai veltītu skulptūru „Mazais vijolnieks”. To   
veidojis Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Aigars Bikše. J. Vītols 
Jēkabpilī nodzīvoja pirmos četrus dzīves gadus, viņa tēvs tur bija skolo tājs. 

Rēzeknē 29. maijā programmā „Iespēju Latgale” darbu sāka Lat-
gales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar diskusiju par uzņēmējdarbī bas 
attīstības iespējām reģionā. Piedalījās vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības (VARAM) ministrs Edmunds Sprūdžs un Nordea bankas ve -
cākais ekonomists Andris Strazds. LUC iecerēts kā vienas pieturas aģen-
tūra uzņēmēju atbalstam, veidojot vienotu konsultāciju tīklu  ar biro - 
jiem Daugavpilī, Balvos un Rēzeknē. 

Daugavpils pilsēta un Daugavpils novads izveidojuši biedrību „Lat-
vijai 100”. Daugavpils Latviešu biedrība ierosina pilsētā uzcelt piemi nekli 
Latvijas valsts simtgadei. Iecere guvusi atbalstu visās nacionālajās biedrī-
bās. Latviešu biedrība rīkos konkursu par pieminekļa metu un tā atra-
šanās vietu. Tiks vākti ziedojumi, notiks arī citas aktīvitātes, lai 2018. ga -
da 18. novembrī pieminekli varētu atklāt.

Līvānu novada uzņēmējs Valerijs Konstantinovs uzdāvinājis Līvānu 
pilsētai neparastu vides objektu - „Izlīgšanas soliņu”. Ideju viņš guvis 
ārzemēs. Soliņam ir ieliekta sēdvirsma, atzveltnei  metallā veidotas sirdis, 
bet nakts stundā soliņu izgaismo divas romantiskas laternas. 

Bauskas mūzikas skola aizvadījusi mūzikāli bagātu mācību gadu. 
Pirms mēneša skolas audzēkņi piedalījās starptautiskā festivālā “No ba -
roka līdz mūsu dienām” Lietuvā. Jaunie pūšaminstrumentu nodaļas au -
dzēkņi guva panākumus konkursā “Sigulda skan”, kā arī citos konkursos.

Dobeles Violeto ceriņu koris un tā vadītāja Ieva Sutugova, koncer-
tējot visā Latvijā, nolēmuši ziedojumos savākt 10 000 eiro Dobeles slim-
nīcas dzemdību nodaļai. Par biļetēm gūtie ieņēmumi tiks atvēlēti labdarībai.

Jūnija beigās un jūlija sākumā Barselonā starptautiskā zinātniskā 
kongresā, kas veltīts jūgendstila pētījumiem un atklājumiem visā pa -
saulē, izskanēs arī Liepājas vārds. Ar referātu piedalīsies Rīgas Technis -
kās universitātes profesors, topošās Liepājas jugenda grāmatas autors 
Jānis Krastiņš.

Aizkrauklē svinīgi atklāts ugunsdzēsēju depo. Svinībās bija ieradies 
ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala, kā arī augstas Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta amatpersonas. Depo uzbūvēts par ASV naudu.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Terrabalt, kas 
apkalpo prāmjus Liepājas ostā, parakstījis līgumu ar prāmju operā -
toru - uzņēmumu Alfaster par jaunas prāmju līnijas atvēršanu. Prāmis    
no Liepājas dosies uz Ustjlugas ostu Krievijā, piestājot Baltijskas ostā 
Kaļiņingradas apgabalā.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina un Māra Linde

Līmeniski. 7. Nepatīkamas 
darīšanas (sar.). 8. Vēsturiska pro- 
vince Francijas ziemeļaustrumos. 
10. Olveida trauks ar divām verti- 
kālām osām un masīvu kāju. 11. 
Valstu apvienības veids. 13. Stikla 
trauki. 14. Mastika. 15. Ganas gal-
vaspilsēta. 16. Ļoti skaidri uztveŗa-
mas, spilgtas. 18. Laisks. 20. Aina. 
23. Stāvoklis šacha spēlē. 25. Ap- 
dzīvota vieta Ventspils novadā. 27. 
Liels jūras zīdītājs. 28. Bojājumi 
organisma audos, organos, kas 
radušies ārēja faktora iedarbības 
rezultātā. 29. Čemurziežu dzimtas 
augs. 30. Amūras pieteka. 33. Ap- 
dzīvota vieta Ogres novadā. 34. 

Pilsēta Jemenas dienvidrietumos. 
36. Kalni Eiropā. 37. Naudas vie- 
nība Peru. 38. Budistu – lamaistu 
mūki. 40. Spāņu izcelsmes franču 
gleznotājs (1881-1973). 43. Deko- 
rātīvs krustziežu  dzimtas augs. 45. 
Ostas celtne. 47. Svinīgi skaņdarbi 
orķestrim un korim. 48. Kūras 
pieteka. 49. Apdzīvota vieta Viesī- 
tes novadā. 50. Pilsēta Nīlas kras- 
tā. 51. Portugales diktātors (vald. 
1932-1968). 52. Vienlīdzība, vie-
nāds stāvoklis. 

Stateniski. 1. Elektriskās strāvas 
avota negātīvais pols. 2. Galvas, 
plecu apsegs. 3. Pilsēta Vācijā (rūp- 
niecības centrs). 4. Celiņš parkā, 

dārzā. 5. Divmastu buru kuģi. 6. 
Celtnes lidaparātu novietošanai 
un remontam. 7. Valsts Centrāl-
afrikā. 9. Boksā – sitiens no apakš-
as pa zodu vai ķermeni. 11. Pūču 
dzimtas putns. 12. Svinīga sanāks-
me mācību iestādēs. 17. Paze-  
mes ejas. 19. Peru galvaspilsēta. 
21. Tautas izcilākie literātūras un 
mākslas darbi. 22. Glezniecības 
technika. 23. Gaismas dievs seno 
Austrumu mītoloģijā. 24. Joki, 
triki (sar.). 25. Nezāles. 26. Elek-
triskās strāvas avota pozitīvais 
pols. 31. Dzidras, tīras, 32. Tāds, 
kas turpinās ilgu laiku. 34. Stīgu 
instruments.  35. Apdzīvota vieta 
Saldus novadā. 38. Naudas vie-
nība Albānijā. 39. Upe Vidzemē. 
41. Programmēšanas valoda. 42. 
Nevēlams, nepieņemams. 43. Lat- 
viešu architekts (dz. 1934). 44. 
Vaicāt. 46. Latviešu dziedātājs 
(1878-1966).  47. Žirafu dzimtas 
dzīvnieks. 

Varbūt tas ir pā   -
rāk skarbs un sa    kā -
  pināts vērtē jums, 
bet, pārskatot Cen-
trālās vēlēšanu ko -
mi sijas (CVK) mā -
 jaslapu un papē tī-
jot, kuŗas partijas 

un kuŗi cilvēki Latvijā ir ievēlēti, 
pirmās divas atziņas bija: „Aivars 
Lembergs ir uzvarējis!” un „Visi 
schēmotāji ir savās vietās!” Te lai-
kam ir vietā paskaidrot vārda 
„schēmotāji” nozīmi – par schē-
mo tājiem Latvijā dēvē izveicīgus, 
lielākoties gudrus un nekaunīgus 
cilvēkus, kas vienmēr izdomās, kā 
apmānīt valsti un sabiedrību, lai 
vairāk tiktu paša kabatai. Šie cil-
vēki parasti izgudro dažādas schē-
mas, kā apiet nodokļus, ietekmēt 
citus cilvēkus, valsts un pašvaldību 
iestādes.

Šajās pašvaldību vēlēšanās Zaļo 
un zemnieku savienības (ZZS) re -
zultāti ir labi, savukārt pēc nāka-
ma  jām Saeimas vēlēšanām ZZS 
būs tā, kas noteiks toni, domā ZZS 
līderis Augusts Brigmanis. ZZS 
vai  rāk nekā 30 vietās esot ieguvusi 
balsu vairākumu, savukārt vairā - 
kās – absolūtu vairākumu. Kā zi -
nāms, ZZS tiek uzskatīta (manu-
prāt, pilnīgi pamatoti) par par ti ju 
apvienību, kuŗā vislielākā teik ša - 
na ir Aivaram Lembergam, – jāat-
gādina, ka uz 9. Saeimas vēlē ša -
nām Zaļo un Zemnieku savie nībai 

Bez ētikas un robežām
Sallija Benfelde par vēlēšanu rezultātiem Latvijas novados

pievienojās polītiskā apvie nība 
Ventspilij un Latvijai. Zaļā par tija 
(LZP) gan apgalvo, ka Lem bergam 
nekādas teikšanas par zaļajiem ne -
esot, taču tas pieskaitāms ne pā - 
rāk ticamiem stāstiem.  

Lembergam pašam vēlēšanās    
ir veicies labi – Ventspilī lielāko 
vēlētāju atbalstu ir guvusi paš rei-
zējā pilsētas galvas Aivara Lember-
ga partija Latvijai un Ventspilij, 
par kuŗu nobalsojuši 69,44% jeb 
7214 vēlētāju. Pašvaldību vēlēša-
nās pirms četriem gadiem vēlētāju 
atbalsts Lemberga partijai bija no -
krities līdz nepilniem 60%, bet 
tagad populāritāte atkal ir kāpusi. 

Kā zināms, abas Latvijas Zaļo 
un zemnieku savienības (LZZS) 
partijas dažās pašvaldībās bija šķī-
rušās, startējot sarakstos atsevišķi 
kā Latvijas Zaļā partija (LZP) un 
Centriskā partija Latvijas Zem-
nieku savienība. Daudzviet atse-
višķie saraksti guva labus rezul-
tātus, bet pārsteidz nevis tas, ka 
ZZS saraksts ir saņēmis visvairāk 
balsu, bet gan tas, ka atkal ir 
ievēlēti cilvēki, par kuŗiem labā-
kajā gadījumā varētu sacīt, ka viņi 
ir skandalozi. 

Jelgavas novada domi, vistica-
māk, arī turpmāk vadīs vairākos 
publiskos skandalos iesaistītais 
Ziedonis Caune, - viņa pārstāvētā 
Zaļo un zemnieku savienība ša -   
jās vēlēšanās ir ieguvusi 37,7% 
iedzīvotāju atbalstu, bet par pašu 

Cauni saņemtas 2546 balsis. Cau-
ne skandalozs kļuva par savu ie -
spējamo iesaistīšanos stirnu malu-
medībās un par dažādiem ētikas 
pārkāpumiem. Vienubrīd Jelga -
vas novada vēlētāji pat vāca pa -
raks tus, lai lūgtu ministriju Cauni 
atcelt no amata. Taču viss noklusa, 
malumedībās bojā gājušās stirnas, 
pēc eksperta atzinuma, nebija no -
beigušās tāpēc, ka sašautas. Video 
sižets, ko notikuma vietā ar mo -
bilo tālruni bija nofilmējis aculie-
cinieks un pēc tam turpat žurnā-
listu nofilmētais vietējo policiju 
neinteresēja. TV sižetā bija redza-
mas sašautas, asiņainas stirnas,  
un netālo lauku māju iedzīvotāja 
stāstīja, ka vispirms bijuši dzirda-
mi šāvieni, pēc tam kāds vaima -
nā jis – izklausījies, it kā raudātu 
un vaimanātu bērns. Izrādās, stir-
nai bija sašautas kājas un tā bija 
pamesta guļam, bet cilvēki bija 
redzējuši Cauni aizbraucam no 
notikuma vietas ar sniega moto-
ciklu. Nespējot noskatīties, kā 
dzīvnieks mokās, vietējie iedzī vo-
tāji stirnu nošāva un izsauca poli-
ciju. Par Caunes izdarībām un 
spēju vienmēr tikt sveikā cauri 
varētu sarakstīt mafijas stāstu 
Latvijas garā. Partijas ieskatā Cau-
ni vajadzēja likt vēlēšanu saraks -
tā, savukārt vēlētāji acīmredzot ir 
secinājuši, ka viss tomēr ir kār -
tībā, un ievēlējuši Cauni ar vislie-
lāko balsu skaitu. Savukārt Jūr-

malas domes vēlēšanās pārlie ci-
nošu uzvaru guvusi šajā pavasarī 
no amata atceltā Jūrmalas pilsē -
tas galvas Gata Trukšņa pārstāv ē -
tā Zaļo un zemnieku savienība ar 
pašu Truksni priekšgalā.

Par ZZS jāteic, ka partiju sa  vie-
nības absolūtais morāles un ēti -
kas trūkums nepārsteidz, bet vē - 
lē tāju sapratne par to, kas ir labs 
un kas - slikts, tiešām pārsteidz, 
pat satriec.

Jau ir rakstīts par notikumu 
Jaunjelgavā, kad pirmās klases 
skolēns tika nežēlīgi saspārdīts – 
viņam uzbruka piektās klases 
skolēns. Trīs gadus skola bija no -
raudzījusies, kā agresīvais skolēns 
terrorizē skolasbiedrus, un tais no-
jās, ka viņam taču bijusi sociālās 
korrekcijas programma, bet ne 
zēns pats, ne viņa vecāki to tā īsti 
nav „ņēmuši galvā”. Skola taču 
neko vairāk nevarot izdarīt, tai 
neesot tiesību. Tas, ka, piemēram, 
var iesaistīt bāriņtiesu, kuŗai ir 
tiesības lemt, vai agresīvais var-
māka būtu ārstējams vai arī mā -
cāms slēgta tipa audzināšanas ie -
stādē, skolai nebija ienācis prātā, 
jo direktore cerējusi, ka tik traki 
taču nebūs. Valsts iestādes pašlaik 
lemj, vai direktore tiks cauri ar 
nau das sodu vai viņu atlaidīs.      
Bet skolas direktore, Jaunjelgavas 
novada domes deputāte, kas kan-
didēja arī šajās vēlēšanās, pat ne -
domāja atsaukt savu kandidātūru. 
Skolas direktore mierīgi kandi dē - 
ja vēlēšanās, un pats pārstei dzo-
šākais ir tas, ka Jaunjelgavas vēlē-
tāji vienā mierā viņu arī ievēlēja.

Protams, tagad jau atkal netrūkst 
ievēlētu deputātu, kuŗi ir pārcē-
lušies no partijas ar sliktu slavu vai 
no tādas, kuŗa izbeigusi eksistenci, 
uz citu partiju, no kuŗas ir cerī - 

bas atkal tapt ievēlētiem. Tā, pie-
mēram, jaukajā Vidzemes pilsētā 
Cēsīs no pieciem domes deputā-
tiem, kuŗi savulaik ievēlēti no 
Tautas partijas, kuŗas vairs nav, 
trīs pārcēlās uz Vienotību un tās 
sarakstu, bet divi devās pie Zaļās 
partijas. Visi pieci atkal ir ievēlēti. 
Cēsīs visvairāk balsu saņēma Vie-
notība ( 7 deputātu vietas) un Zaļā 
partija ( 5 vietas). Tas, ka skaistā, 
sakoptā pilsēta jau publiski tiek 
saukta par izmirstošo pilsētu, jo 
darba nav un cilvēki dodas prom, 
bet līdzšinējie deputāti neko nav 
varējuši izdomāt, - vēlētājus nav 
mulsinājis. No 15 nupat ievēlē ta-
jiem Cēsu novada deputātiem sep-
 tiņi ir bijuši arī iepriekšējā domē. 

Kārlis Streips savā pēcvēlēšanu 
komentārā pieminējis režisora 
Alvja Hermaņa vārdus par lum-
peņiem, kuŗi balso sev par sliktu. 
Lai cik grūti būtu to atzīt, vismaz 
daļai no režisora Hermaņa sacītā 
varu piekrist. Apbrīnojami, kā 
cilvēki balso par „kungiem”, par 
tiem, kas uz viņu rēķina iema nī-
jušies labi dzīvot, – tas nudien ir 
īsts dzimtcilvēka sindroms: pabu-
čosi kungam roku, varbūt kāds 
labumiņš atlēks. 

Kāds paziņa, vērtējot pašvaldību 
vēlēšanas Latvijā, sacīja, ka nor-
mālo un saprātīgo cilvēku palicis 
mazākumā, jo pārējie laikam aiz-
braukuši. Protams, nav jau tā, ka 
visur pašvaldībās ievēlēti tikai 
schē motāji un tie, kuŗiem nav ne  -
kādas saprašana par morāli un 
ētiku. Tomēr tendence ir redza -
ma. Ja vēl pieskaita Saskaņas cen-
t ra uzvaras gājienu daudzās Latvi-
jas pašvaldībās, tad atliek vaicāt -  
kas notiks pēc gada Saeimas vē -
lēšanās? Par ko balsos tie, kas 
Lat vijā vēl būs palikuši?
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Pārdod skaistu, nelielu lauku īpašumu Latvijā,Vecpiebalgas novadā.
Zeme 2,5 ha ietver augļu dārzu, pļavas, 1/2 ha egļu mežu un ezera 

krastmalu. Nesen pabeigta, laba dzīvojamā māja ar diviem augšstāva 
balkoniem ar skatiem uz ezeru un dārzu ar skaistiem, senatnīgiem ko -
kiem. Zem mājas kvalitatīvs pagrabs un pie mājas celtne auto novietnei.

Ja Jūs interesē, lūdzu rakstiet uz E pastu:
vid.augstiene@gmail.com sīkākai informācijai.

Īpašums būs apskatāms jūnija beigās un Dziesmu svētku laikā.

Piedāvāju savu otro grāmatu
“A Branch without a Tree”

par bēgļu gaitām Vācijā un pēc tam Anglijā.
Turpinājums pirmajai grāmatai – 100 lpp. vairāk.

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

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

S A R Ī K O J U M I
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)
Kolorado 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! 

GAREZERS (MI) 
Latviešu centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers, MI 
49093).

14. jūnijā 15:00 pie Garezera 
pieminekļa ’’Nomocītiem un 
izsūtītiem’’ atzīmēsim mūsu 
tautas Sēru dienu ar īsu garīgo 
un laicīgo programmu. Sa  drau-
dzībā pakavēsimies pie kafijas 
galda. Visus sirsnīgi aicina 
ciema valde!

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).

15. jūnijā 17:00 DV sadarbībā 
ar Klīvlandes Golfa klubu svi-
nēs Jāņus Brecksville Metroparka 
OTTAVA POINT laukumā. 
Rīkotāji gādās par Jāņusieru un 
miestiņu. Groziņi un atspirdzi-
nājumi jāņem līdzi pašiem. Visi 
tiek sirsnīgi gaidīti Līgo svēt-
kos! Ieeja pieaugušiem par zie-
dojumiem, sākot ar tikai $ 5. 
Atlikums par labu aprūpes dar-
bam. Jūs laipni aicina Golfa lubs 
un DV apvien. Klīvlandē

ŅUJORKA (NY)
Info: www.NYLatvian.org 
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
8. jūnijā 14:00 teātris „Lai-

mes ciema podniekdarbnīca”, 
Lie pājas teātŗa komēdija. Vie nī gā 
izrāde Amerikā. Ieeja $ 25.

22. jūnijā 18:30 tradicionālie 
Jāņi Priedainē. Tautasdeju uzve-
dumu sniegs Vašingtonas Na -
mejs. Sekos populārais Latvijas 

dziedātājs Kaspars Zlidnis un 
mūzikanti Andžejs Grauds un 
Oskars Tretjuks. Jāņu līgošanas 
priekšnesumu sniegs Liepājas 
teātŗa slavenie aktieri Inese 
Kučinska, Egons Dombrovskis 
un Kaspars Gods. Latvijas mū -
zikanti ar solistu Kasparu spēlēs 
arī deju mūziku, izpildot iemī-
ļotās latviešu dziesmas. Vēlāk va -
karā būs Jāņu ugunskura iede-
dzināšana un sadziedāšanās 
Jāņa Studenta akordeona spēles 
pavadījumā.Ieeja: $35 biedriem, 
$30 pensionāriem, $15 studen-
tiem līdz 18 gadiem, bērniem 
līdz 15 gadiem ieeja brīva. 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

9. jūnijā 12:00 pēc dievk. latv. 
nama zālē 1941.g. 14. jūn. aiz-
vesto piemiņas sarīkojums kopā 
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 -
ziņojums. Augusta mēnesī ir 
paredzēta saiņu savākšanai sū -
tīšanai uz Latviju.

(Turpināts 18. lpp.)

PĀRDOD
Ģirta Muižnieka glezna 18” x 36”, labi ierāmēta u. c. gleznas.

Apvienotās Nācijas Pastmarkas vairākos albumos no pirmiem gadiem.
Aploksnes „First Day Issue” (dažādas).

Latvijas Pastkartes, sūtītas uz USA, apzīmogotas ar markām no 1925. gada.

Info: 631 759 1933 //  Mariszakis@aol.com
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S A R Ī K O J U M I /  D I E V K A L P O J U M I

Mīļā atmiņā paturēs – 
MEITAS LIGITA STUKULS, ANITA COURTEMANCHE AR VĪRIEM,

MAZBĒRNI DEREK UN GREGORY AR SIEVĀM
UN MAZMAZBĒRNI GUNNAR UN LIGAYA.

RADI UN DRAUGI KANADĀ UN LATVIJĀ

Mūžīgā mierā aizgājusi

STASIA LUCS,
dzim. POPLAVSKIS

Dzimusi 1921. gada 31. decembrī Latvijā,
mirusi 2013. gada 10. maijā Willimantikā, CT

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Sūtījumus pieņems LASL pār-

stāve 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 23. jūnijā 16:00 
Līgo vakars ar pašu nestiem 
groziņiem. Jāņubērnus sagaidīs 
un par Jāņu sieru un svētku alu 
gādās Jāņu māte un Jāņu tēvs. 
Būs arī mūzikāls uzvedums. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 5.

VISKONSINA 
Jauku dāvanu piedāvā mūsu 

rotaslietu meistari Krikis Jewe-
lers, P.O. Box 180230, Dela field, 
WI. Tālr.: 262-593-2503, e-pasts: 
parsla2krikisjewelry.com http://
www.krikisjewelry.com/

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. trim-

das dr.: (58 Irving St, Brook-
line, Ma 02445). 9. jūnijā 11:00 
dievk., 3. svētd. pēc Vasar svēt-
kiem. Mācītāja atvaļinājumā, 
dievk. tiks izziņots. 16. jūnijā 
11:00 dievk., 4. svētd. pēc Va -
sarsvētkiem. Mācītāja atvaļinā-
jumā, dievk. tiks izziņots. 23. 
jūnijā 11:00 dievk. Piesaulē, 
Jāņu atsvētes diena. 30. jūnijā 
11:00 dievk. ar dievg., 6. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem. Māc. Jogita 
Mazura. Info: trimdasdraudze@
aol.com

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 9. 
jūnijā 10:00 Aizvesto piemiņas 
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.det-
draudze.org

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: (1927 Riverside Dr, 
Los Angeles, CA 90039). 9. jū -
nijā 11:00 dievk. 3. svētd. pēc 
Vasarsvētkiem. 16. jūnijā 11:00 
dievk. 4. svētd. pēc Vasar svēt-
kiem, 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 
Kručkova, 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. 
9. jūnijā 11:00 dievk. 16. jūnijā 
11:00 Tautas sēru dienas eku-
mēniskais dievk. kopā ar Fila-
delfijas latv. baptistu draudzi. 
23. jūnijā 10:00 angļu val. dievk. 
ar Sv. vakarēdienu. Māc. Ieva 
Dzelzgalve. Info: www.latvian-
luthchurchphila.org 

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

616-361-6003. 14. jūnijā un 16. 
jūnijā 10:00 piemiņas dievk. 7. 
jūlijā 10:00 dievk. 23. jūlijā 
10:00 dievk. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews 
Avenue, Lakewood, OH 44107). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. 
Bībeles stundas notiek mēneša 
otrajā un trešajā trešdienā 10:00. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās, 14:30. Māc. Dr. Sarma 
Eglīte. 

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lut heran 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. Arvīds 
Ziedonis(529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@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. 9. jūnijā 
10:00 dievk. 11. jūnijā 10:00 
Bībeles stunda. Prāv. L. Zušē-
vica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com Dr. 
pr. S. Kalve, tālr.: 414-536-0358. 
Info: www.milwaukeedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org 9. jūnijā 10:00 
dievk. ar Sv. vakarēdienu, trešā 
svētd. pēc Vasarsvētkiem. Māc. 
Dāga Demandta ievešana amatā 
Mineapoles – St. Paulas latv. ev. 
lut. draudzē. Sekos sadraudzība. 
16. jūnijā 10:00 ceturtā svētd. 
pēc vasarsvētkiem. Aizvesto 
piemiņas dievk. ar igauņu un 
lietuviešu līdzdalību. Sekos sa -
draudzība. 20. jūnijā 11:00 Bī -
beles stunda. 23. jūnijā 10:00 
dievk. ar Sv. vakarēdienu, piektā 
svētd. pēc Vasarsvētkiem. Sekos 
sadraudzība. Ar mūsu jauno 
garīdznieku, māc. Dāgu De -
mandtu 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: 
dagdemandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīsvie-
nības ev. lut. dr.: (Trinity 
Latvian Church, P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7). Latviešu centrā 6. 
jūnijā 13:00 pensionāru sanāk-
sme. Tērvetē 23. jūnijā 11:00 
Jāņu dienas dievk. Lūdzam 
pieteikties. Māc. Gundars Bēr-
ziņš, 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.: Īstbran-
svikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick) 9. jūnijā 13:30 14. 
jūnija piemiņas dievk. ar diev-
galdu. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E 7th St,Lakewood, NJ) 16. 
jūnijā 12:30 dievkalpojums. 23. 
jūnijā un 30. jūnijā dievk. 
draudzē nenotiek. Māc. I. Puš-
mucāne-Kineiko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheranc-
hurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln, Yonkers NY 11705) 9. jūni-
jā 10:00 dievk., māc. Saivars. 
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville, 
NY 11747) 9. jūnijā 10:30 
dievk., māc. Saliņš. 14. jūnijā 
19:00 Tautas sēru dienas dievk., 
māc. Saliņš. Jonkeru bazn. (254 
Valentine Ln, Yonkers, NY 
11705) 16. jūnijā 10:00 Tautas 
sēru dienas dievk., māc.Saivars. 
23. jūnijā 10:00 dievk., māc. 
Saivars. 30. jūnijā 10:00 dievk., 
māc. Saivars.

• 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). Diev-
kalpojumus apmeklēt laipni 
lūdz San Diego Latviešu ev. lut. 
draudzes valde. Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com . Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr.: (425 Hoffman Ave). 9. jūni-
jā 11:00 dievk. ar dievg.. 16. 
jūnijā 11:00 Aizvesto piemiņas 
dievk. Pēc dievk. filma „Seržanta 
Lapiņa atgriešanās”. Pēc visiem 
dievk. kafijas galds. Māc.prāv. 
K.Žols. 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). 9. jūnijā 11:00 
Aizvesto piemiņas dievk. kopā 
ar igauņiem un lietuviešiem. 
Seko akts latviešu nama zālē. 
16. jūnijā 11:00 Jāņu dienas 
dievk. Rietumkrasta latv. iz  glī-
tības centrā Šeltonā. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: 
www.  seattlelatvianchurch.org

• Skenektedijas latv.ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Fufrman St, Schenectady, 
NY 12308). 16. jūnijā 14:00 
dievk. ar dievg. Dziesmu grā-
matas. Dievk. vadīs prāv. O. 
Sniedze. Sekos dāmu rīkots 
groziņu azaids.

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

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca  9.jūnijā 11:00 3. 
svētd. pēc Vasarsvētkiem, iesvē-
tes dievk. ar dievg. Dziedās 
draudzes vokālais ansamblis. 
16. jūnijā 11:00 4. svētd. pēc 
Vasarsvētkiem, aizvesto pie -
miņas dievk. pēc dievk. kafijas 
galds un Dzintras Gekas do  ku-
mentālā filma „Sibirijas bilance”. 
Māc.prāv. Dr. Fritz Traugott 
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sym-
patico.ca. Māc.Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: 
aigaide@yahoo.com Diakone 
Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, 
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. pr. 
Valda Kaļiņš, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 

Debesu valstībā aizgājis
mūsu mīļais

IMANTS SPALIS
Dzimis 1922. gada 28. septembrī Jelgavā, Latvijā,

miris 2013. gada 15. aprīlī Arlington Heights, Illinois
Skumst

SIEVA ĀRIJA, MEITA BAIBA, DĒLS IVARS UN DONNA,
MAZMEITAS AMANDA UN LINDSAY AR DĒLU ALEX,

DRAUGS RŪDIS SALENIEKS, RADI LATVIJĀ UN LIETUVĀGribēju tālajos laukos vēl iet,
klausīties dziesmas, ko ziedonis dzied.
Satumsa nakts.

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

Ar skumjām atvadāmies no mūsu mīļās

AIJAS KUSIŅAS
1952 - 2013

Mūsu mīļais filistrs

VALDIS
MUCENIEKS

Dzimis 1939. gada 9. maijā Liepājā,
miris 2013. gada 1. maijā Mineapolē

Šīs zemes gaitas beigusi nelokāmā valodniece

Dr. philol.
RASMA GRĪSLE

Dzimusi 1922. gada 19. janvārī Trikātas pagastā,
mirusi 2013. gada 23. maijā Ogrē

AMERIKAS LATVIEŠU MĀKSLINIEKU APVIENĪBA

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Viņu ar cieņu piemin un par viņu sēro
MAIJA SINKA-GOBIŅA UN

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
LATVIEŠU VALODAS ATTĪSTĪBAS KOPA

Mūžībā aizsaukts mūsu vīrs, tēvs un vectēvs

GUNTIS ŠRĀDERS
Dzimis 1932. gada 23. janvārī Dobelē,

miris 2013. gada 22. maijā Aleksandrijā, Virdžīnijā

Dižā valodniece, mūsu valodas kvēlā aizstāve
un mīļa draudzene no „Rožu gaiteņa” laikiem

Dr. philol.
RASMA GRĪSLE

mirusi Ogrē, 2013. gada 23. maijā

Dieva mierā aizgājusi 

Bibliotēkāre 

LIDIJA MALDAVS
Dzimusi 1934. gada 25. februārī Latvijā,

mirusi 2013. gada 30. janvārī Linkolnā, Nebr.

Mūžībā aizgājis

VIGO RAUDA
Dzimis 1931. gada 21. janvārī Rīgā,

miris 2013. gada 7. maijā Seattle

Par viņu sēro
SIEVA INTA, DĒLS MARISS AR ĢIMENI,

MEITA SANDRA AR ĢIMENI, DĒLS ANDIS AR ĢIMENI,
DĒLS MARKUS

UN RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Sēro LĪLIJA

Sirsnīgā draudzībā piemin jaunības draugs
IVARS JĀNIS MEIRENOVS

Dziļās skumjās viņu piemin:
VIJA, DZĪVES DRAUGS,

ĒRIKS UN KIM, SIGURDS UN SUSAN, GUNĀRS UN MELISSA
MAZBĒRNI: EVAN, NATHAN, ANASTAZIA, RYDER UN GAGE

RADI SEATLĒ: ANDRIS UN INĀRA, JĀNIS, BONNIE UN MARISA
MĀSA BENITA & GEOFF, MĀRIS, INGRĪDA AR ĢIMENI

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

Draudzības puķe zied ilgi, 
Ir skumji, kad salna to skar. 
Bet mūžība atnākot saka, 
Vēl atmiņās ziedēt tā var.
(L. Cauka)

Tev zeme bija svēta, kur piedzimi,
Un valoda mīļa, ko runāji.
Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē tava sirds.

20850-3121). Svētdienās 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā-
matu galds. 9. jūnijā 10:00 laju 
vadīts dievk. 16. jūnijā 10:00 
Aizvesto piemiņas dievk. ar Sv. 
vakarēdienu. 22. jūnijā 17:00 
Jāņu sarīkojums draudzes pa -
galmā. 23. jūnijā 10:00 dievk. 
29. un 30. jūnijā 12:00-16:00 
atvērto durvju dienas draudzes 
namā – Montgomery County 
Mantojuma dienas. 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) 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 lat-
viešu baptistu draudzi.

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

Saules meitas diegus vērpa
Zeltītos ratiņos;
Dieva dēli stelles taisa,
Ar sudrabu sudraboja.
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Pārmaiņas Latvijas 
Sporta federāciju 

padomē
Par jauno Latvijas Sporta fe -

derāciju padomes (LSFP) prezi-
dentu padomes kopsapulcē ie -
vēlēts Einars Fogelis. Līdz ar to 
šajā amatā tiek nomainīts Andris 
Kalniņš, kuŗš pēc 17 gadu darba uz 
atkārtotu ievēlēšanu nekandidēja.

Sporta veidu federācijas prezi-
denta amatam bija izvirzīts arī 
Latvijas Ūdens motosporta fede-
rācijas vadītājs Modris Kalnciems. 
Balsojumā par Fogeli tika atdotas 38 
balsis, Kalnciems saņēma 31 balsi.

Einars Fogelis 
pašlaik ir arī 
Latvijas Olim-
piskās vienības 
valdes priekš-
sēdis un Lat vi-
jas Olimpiskās 
k o m i t e j a s 
viceprezidents, 
bet līdz pagā-
jušā gada sep-
tembrim viņš 

bija arī LOK ģenerālsekretārs.

Latvija un Slovēnija 
sadarbosies  Eiropas 

meistarsacīkstēs 
basketbolā

Latvijas vēstnieks Slovēnijā Bah-
tijors Hasans apmeklēja vienu no 
2013. gada Eiropas meistar sa-
cīkstēs basketbolā or  ganizētāj pil-
sētām Jesenici. Vēst nieks ar pil-
sētas amatpersonām pārrunāja 

meistarsacīkšu organizē-
šanu un norisi, kā arī sa -
darbības iespējas ar Lat-
vijas vēstniecību Slovēnijā.

Meistarsacīkšu laikā 
Jesenicē fanu zonā katrai 
valstij būs iespēja izvei-
dot stendu ar informā-
ciju par savu valsti, tās 
kultūru, ekonomiku un 

tūrisma iespējām. Būs iespēja 
organizēt koncertus, iepazīstināt 
ar savas valsts nacionālo virtuvi. 
Vēstnieks B. Hasans pārrunāja 
vēstniecības atbalstu, nodrošinot 
informātīvos materiālus par 
Latviju. Abas puses pārdomāja 
ideju par mei  star sacīkšu apmek-
lētāju iepazīs tināšanu ar Latvijas 
alus ražotāju produkciju.

Eiropas meistarsacīkstes ba  sket-
bolā notiks Slovēnijā no 4. līdz 
22. septembrim. Latvija spēlēs B 
grupā kopā ar Lietuvu, Maķe-
doniju, Serbiju, Melnkalni un 
Bosniju/Hercegovinu. B grupas 
spēles notiks Jesenicē.

Sporta ziņas sakopojis
P. Karlsons

S P O R T S

Rīgas kausu 
izcīņā – viena 

galvenā godalga
Sporta vēsturnieki noskaid ro-

juši, ka vieglatlētikas sacensības 
“Rīgas kausi” pirmo reizi noti ku-
šas pirms vairāk nekā 100 gadiem. 
1910. gadā Rīgas Rāte kausus pa -
sniegusi vieglatlētikas sacen sību 
labākajam skrējējam, lēcējam un 
metējam. Savukārt no 1964. gada 
“Rīgas kausi” kļuva par starp tau-
tiskām sacensībām. 1996. gadā tika 
atjaunotas starptautiskās Rīgas 
vieglatlētikas sacensības, bet 2006. 
gadā sacensībām tika atdots “Rīgas 
kausu” nosaukums un statuss.

Šogad uz kārtējām „Rīgas kausu” 
izcīņas sacensībām bija apstip-
rināti 126 sportisti no 27 pa -
saules valstīm. “Rīgas kausi” tiek 
izcīnīti sešās disciplīnās – šķēp-
mešanā sievietēm un vīriešiem, 
200 m skrējienā sievietēm, 400 m 
barjērskrējienā vīriešiem, kārts-
lēkšanā vīriešiem un 3000 m 
šķēršļu skrējienā sievietēm. Ko  -
pumā “Rīgas kausos” sacensības 
notiek 17 vieglatlētikas discip-
līnās. Šogad sacensības norisi-
nājās  European Outdoor Classic 
meeting statusā. Augstais kva-
litātes novērtējums ļāvis šogad 
papildināt programmu, iekļaujot 
šajā statusā obligātās disciplīnas.

No sešām disciplīnām Latvijas 
vieglatlētiem izdevās iegūt tikai 
vienu galveno godalgu, pārējie 
kausi aizceļoja uz ārvalstīm. 

Detroitas atklātās 24. latviešu golfa sacensības
18. un 19. maijā 

Mi  čiganas pilsētā Li -
vonijā golfa laukumā  Whispering 
Willows notika 24. atklātās lat -
viešu golfa sacensības. Lai gan 
daba lutināja spēlētājus ar siltu 
un saulainu laiku, šogad sa  cen-
sībās piedalījās tikai 49 golfisti, 
kas ir mazāk kā iepriekšējos 
gados. 27 dalībnieki bija no 
Mičiganas, 10 – no citām pa -
valstīm, 12 – no Kanadas.

Starp korporācijām labākos 
rezultātus sasniedza korporācija 
Patria ar vienības rezultātu 81.67. 
No vienības 11 spēlētājiem la -
bākie bija Eduards Robežnieks 
(86), Ivars Melnbārdis (87) un 
Māris Lenšs (90).

Otro vietu ieguva korporācija 
Ventonia. Vienības rezultāts 
107.67, to pārstāvēja trīs spē-

lētāji – Fricis  Kristbergs (94), 
Jānis Kristbergs (112) un Her-
berts Everss (117).

Latvijas kausu divu dienu sa -
censībās izcīnīja Andris Runka no 
Grandrapidiem, MI ar rezul tātu 
166, otrajā vietā meistaru klasē 
Eduards Robežnieks (167), tre šajā 
vietā Ivars Melnbārdis (167).

Atklātā A klasē pirmā vietā 
Fricis Kristbergs (187), otrajā – 
Aldis Strīpnieks (190), trešajā – 
Eriks Innis (195).

Atklātā B klasē pirmā vietā 
Kārlis Lenšs (213), otrajā vietā – 
Modris Ejups (218), trešajā – 
Jānis Jansons (219). 

Senioru A klasē pirmo vietu 
ieguva Jānis Malins (173), otro 
vietu – Janis Priede (185), trešo 
– D. White (186).

Senioru B klasē pirmais G. Eley 

(199), James Jensen 
(200), trešais – Jānis 
Auziņš (201).

Dāmu klasē pirmā vie -
tā Vija Markovs (214), 
otrajā vietā Ligita Ķepītis 
(217), trešajā – Susan 
Brože (219).   

Sacīkstes katru gadu 
atbalsta Latvijas korpo-
rāciju apvienība (LKA), 
studentu korporācijas, 
Vidējo valstu latviešu 
sporta pārvalde (VVLSP), 
vairākas firmas un daudz 
individuālu zie dotāju. 
Detroitas lat viešu golfa 
apvienība no savas puses 
daļu no sacīkšu tīrā atli-
kuma ziedo Gaŗezeram.

Uldis Vitins
No kreisās: Detroitas latviešu golfa 
apvienības priekšnieks Modris Ejups pa -
sniedz Latvijas kausu Andrim Runkam

Sinta Ozoliņa-Kovala

Tikšanās laikā

Dāmu šķēpa mešanā ar teica-
mu rezultātu uzvarēja Sinta 
Ozoliņa-Kovala, gandrīz labojot 
Madarai Palameikai piederošo 
Latvijas rekordu. Tālākais me  tiens 
izdevās pirmajā serijā, kad Sintas 
mestais šķēps lidoja 64,38 m tā -
lumā, no valsts rekorda atpaliekot 

par 13 centimetriem. Ozoliņa-
Kovala sasniedza jaunu personīgo 
rekordu, otru labāko rezultātu 
valsts vēsturē un jaunu sacensību 
rekordu, kā arī izpildīja pasaules 
meistarsacīkšu A normatīvu.

Pēc Sintas Ozoliņas-Kovalas 
domām, viņai ir potenciāls cī  nī-
ties ar sportistēm, kuŗas raida 
šķēpu 66 m tālumā un pat vēl 
tālāk. “Necerēju, ka izdosies labot 
savu personisko rekordu, bet bija 
sajūta – varu pretendēt uz labu 
rezultātu, jo bija ļoti labvēlīgi laika 
apstākļi. Ja būtu papūtis vējš ne -
daudz vairāk, varbūt izdotos la -
bot Latvijas rekordu. Viens no šīs 
sezonas mērķiem ir iegūt stabi-
litāti,” stāstīja sportiste. Četri no 
Sintas metieniem lidoja tālāk par 
60 m, divi no tiem – tālāk par 64 m.

Līna Mūze ar 58,59 m tālu 
raidījumu izcīnīja ceturto vietu.

Kungu konkurencē sacensībām 
toni uzdeva Vadims Vasiļevskis, 
pirmajā metienā pārsniedzot 80 m 
atzīmi – 80,40. Vēlāk viņa rezul-
tātu pārspēja Rolands Štrobinders 
– 80,68, Vasiļevskis aizmeta 82,46 m 
un pieteica pretenzijas uz pirmo 
vietu. Pēdējā, sestajā mēģinājumā 
latviešus pārspēja ukrainis Ro -
mans Avramenko – 84,10 un 
ieguva kausu.

Kārtslēkšanā Mareks Ārents 
pārvarēja 5,21 m sasniedza per-
sonisko rekordu, ierindojoties 
otrā vietā. Uzvarēja Lūks Katss 
no Lielbritanijas – 5,36 m.

Pie galvenās balvas netika arī 
Poļina Jeļizarova, kuŗa 3000 m 

kavēkļu skrējienā ierin do-
jās otrajā vietā – 9:56,91. 
Uzvarētāja baltkrieviete 
Svetlana Kudiliča skrēja par 
astoņām sekundēm ātrāk.

400 m barjērskrējienā 
vīriešiem Latvijas pār stā-
vis Vladislavs Pros mickis 
finišēja ceturtajā pozicijā – 
52,57. 200 m skrējienā dā -
mām ceturtā vietā ierin do-
jās Laura Ikauniece – 24,63.

Citās disciplīnās, kuŗās “Rīgas 
kausi” netika izcīnīti, augstlēcējs 
Normunds Pūpols izcīnīja trešo, 
(2,08), Elvijs Misāns 100 m 
sprintā – trešo (10,46), Gunta 
Latiševa-Čudare 400 m – otro 
(54,81, Pauls Ārents 800 m – 
trešo (1: 48,74), Jānis Mezītis 
200 m – trešo vietu (21,92).

Pļaviņš/Šmēdiņš  
Pasaules kausa 

izcīņā iegūst bron-
zas medaļas

Brazīlijā notika Pasaules kausa 
izcīņas finālspēles plūdmales 
volejbolā. Latviju šajā turnīrā 
pārstāvēja Londonas olimpisko 
spēļu bronzas medaļnieki Mār-
tiņš Pļaviņš un Jānis  Šmēdiņš, 
lai gan šajā sezonā viņi nespēlē 
vairs kopā. Pēc ilgām diskusijām 
Latvijas Volejbola federācija 
no  lēma, ka Pasaules kausa iz -
cīņas finālā spēlēs Pļaviņš/
Šmēdiņš, jo turnīrā tiek pār -
stāvēta valsts nevis atsevišķi 
dueti. Finālturnīrā piedalās 
desmit pludmales volejbola 
dueti divās grupās, pa divām 
spēcīgākajām vienībām no kat-
ras grupas iekļūs pusfinālā.

Turnīru mūsu plūdmales vo -
lejbolisti iesāka ar uzvarām. 
Pirmajā spēlē Pļaviņš/Šmēdiņš 
ar 2:0 (22:20, 21:13) pārspēja  
Venecuēlas pārstāvjus  Enrikesu 
un Čourio.

Otrā spēlē Latvijas duets pār-
liecinoši ar 2:0 (21:18, 21:10) 
uzvarēja Šveices volejbolistus 
Ševaljē/ Gabatūleru.

Trešajā spēlē cīņā par iekļū-
šanu finālā Latvijas sportisti 
līdzīgā un sīvā cīņā ar rezultātu 
0:2 (19:21, 20:22) piekāpās paš-
reizējiem ranga līderiem, ame-
rikāņiem Džeikobam Gibam/
Keisijam Patersonam.

Cīņā par bronzas godalgām 
ar ceturto numuru izliktie Lat-
vijas sportisti pārspēja vāciešus 
Kaju Matisiku un Jonatanu 
Erdmanu, kuŗi bija izlikti ar 
trešo numuru, – 2:0 (21:18, 
21:14). Tas ir liels mūsu volej-
bolistu panākums.

Sprinteri Rolandu 
Arāju gaida bobslejā

Latvijas rekordu Rolands Arājs 
sasniedza 2011. gadā, kad vieg l-
atlētikas “karalisko” sprintu (100 m) 
noskrēja 10,18 sekundēs. Pērn 
viņš spēja iekļūt Eiropas mei-
starsacīkšu finālā, pretendējot uz 
godalgām, tomēr šī skrējiena 
laikā guva Achileja cīpslas savai-
nojumu un tāpēc nevarēja pie-
dalīties Londonas Olimpiskajās 
spēlēs.

Tagad plašsaziņas līdzekļos 
izskanējusi informācija, ka Ro -
lands nolēmis pārkvalificēties, 
pievēršoties bobslejam. “Biju ie -
dzī vojies cirkšņa savainojumā. 
Iespējams, ka tuvākajā laikā vēl 
kādās sacensībās startēšu, tomēr 

esmu izlēmis, ka šo gadu 
veltīšu bobslejam un jū -
lijā sākšu intensīvi tre nē-
ties,” stāstīja Arājs. Sprin-
teris atzina, ka šis viņam 
būs izaicinājums un inte-
resantas pieredzes apgū-
šana. Iepriekš tika prog-
nozēts, ka Arājs bobsle-
jam varētu pievērsties 
pēc pasaules vieglatlēti-
kas meistarsacīkstēm 

Maskavā, tomēr tagad nolemts, 
ka tas notiks ātrāk.

“Tā kā mums ir labi augstas 
kvalitātes bobsleja treneri, par šo 
sporta veidu biju domājis jau 
agrāk. 2009.gadā aizgāju uz bob-
sleja testiem, tur viss iznāca, un 
izlases treneris Sandis Prūsis 
teica, ka vienmēr esmu laipni 
gaidīts. Tā kā pagājušā sezona 
man neiznāca, nolēmu, ka šis ir 
īstais brīdis, kad pamēģināt bob-
sleju. Man patīk izaicinājums, 
sav  starpēja konkurence, un tāpēc 
iešu, lai, iespējams, palīdzētu arī 
citiem labāk trenēties.”

Kopš marta kopā ar Latvijas bob -
sleja izlasi trenējas arī Latvijas re -
kordists desmitcīņā Edgars Eriņš.

Einars Fogelis


