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2013. gada 18. maijā Bostonas 
Latviešu skola rīkoja izlaiduma 
aktu. Telpa bija izrotāta ar absol-
ventu mākslas darbiem, un uz 
skatuves bija redzams tautisks 
saules koks. Pēc mācītājas Jo -
gitas Mazuras vadītā svētbrīža 
kuplo absolventu klasi apsveica 
gan skolas pārzine Krisīte Skare, 
gan skolas padomes priekš -
niece, gan vairāki Bostonas 
latviešu sabiedrisko organizā -
ciju pārstāvji. Ar sirsnību un 

Bostonas Latviešu skolas izlaidums
humoru absolventus uzrunāja 
8. klases audzinātāja Maira 
Galiņa.

Skatītājus iepriecināja virkne 
uzvedumu, tajā skaitā absolven-
tu klases nodejotās tautasdejas 
„Brālītis” un “Kamoliņdeja,” kā 
arī mūzikālie priekšnesumi Pē -
teŗa Aldiņa pavadījumā: “Mana 
dziesma” (sacerējis Re  nārs Kau-
 pers/Inga Cipe)“ un “Bērnu 
dienu melodijas” (tautasdzies-
mas Krisītes Skares apdarē).

Latviešu diriģentam Marisam 
Jansonam piešķirta augsta pres-
tiža Ernsta fon Sīmensa balva. Šī 
balva mūzikas pasaulē tiek pie  lī-
dzināta Nobela prēmijai un ir 
viens no prestižākajiem apbalvo-
jumiem akadēmiskās mūzikas 
pasaulē.

4. jūnijā balvu laureātam pa -
sniedza Bavārijas Mākslas akadē-
mijas prezidents. 70 gadus vecais 

Marisam Jansonam 
piešķirta mūzikas 

pasaules Nobela prēmija
rikāņu komponistam Leonardam 
Bernsteinam un citiem izciliem 
mūziķiem. Ernsta fon Sīmensa 
fonds šogad tāpat ir piešķīris bal-
vas trijiem komponistiem. 35 000 
eiro saņems komponists no Švei ces 
Davids Filips Hefti, kanadietis 
Semijs Musa un serbs Marko 
Nikodijevičs.

Starp ievērojamākajiem apbal-
vojumiem, kādus līdz šim sa  ņē-

mis Mariss Jan sons, 
ir jāmin Norvēģijas 
Karalisko Nopelnu 
krusts, 2. šķiras 
Triju Zvaigžņu or -
denis, Grammy bal -
va katēgorijā “La -
bākais orķestŗa 
sniegums”, Bavā-
rijas Nopelnu or -
denis, kā arī Aus-
trijas Goda zīme 
par nopelniem zi -
nātnē un mākslā.

Latvijas republi-
kas Saeimas priekš-
sēde Solvita Ābol-
tiņa  nosūtījusi vēs-
tuli izcilajam lat-
viešu diriģentam 
Marisam Janso nam, 
apsveicot viņu ar 
Ernsta fon Sīmensa 
balvu un paužot 
cieņu pasaul sla-
venā mākslinieka 
panākumiem, deg-
smei un iedvesmai.

“Mūzika ir liela 
mistērija. Ik va -

karu, nodziestot gaismām un 
atveŗoties priekškaram, klausī-
tājs aizmirst ikdienu, pārdomā 
dziļas domas, izdzīvo skumjas 
un prieku. Šīs mistērijas radīšanā 
zizli diriģenta rokās tur kāds 
augstāks radošs spēks. Taču tikai 
vislielākajiem Meistariem izdo-
das šo mistēriju ne tikai izprast 
un izjust pašiem, bet arī iedves-
mot mūziķus, ļaut izdzīvot ne -
iedomājamo, apburt, sapurināt, 
pārliecināt un nodot šo degsmi 
tālāk – saviem klausītājiem un 
savai tautai,” raksturojot Marisa 
Jansona talantu, apsveikumā 
raksta S. Āboltiņa.

Plašam mūzikas draugu pul-
kam 7. jūnija vakarā bija izde-
vība Latvijas Radio 3 Klasika 
kanālā noklausīties Bavārijas 
radio simfoniskā orķestŗa kon-
certa tiešraidi no Minchenes 
Marisa Jansona vadībā un starp-
brīdī noklausīties interviju ar 
Maestro.  

skolotājam Pēterim Aldiņam, 
bijušai pārzinei un absolventu 
klases audzinātājai Mairai Ga -
liņai un 1. klases audzinātājam 
Tālim Sējam.

Krisīte Skare pieminēja arī 
skolas saimes iemīļoto ilggadīgo 
folkloras skolotāju Aiju Kusiņu-
Auģis, kuŗa pavasarī negaidītas 
slimības dēļ bija spiesta pār-
traukt folkloras nodarbību va -
dīšanu skolā. Neilgi pēc izlai-
duma, 24. maijā viņa tika aiz-

Bavārijas radio simfoniskā orķes-
tra galvenais diriģents un Amster-
damas karaliskā Concertgebouw 
orķestŗa virsdiriģents. Mariss Jan -
sons balvā saņēma 250 000 eiro.

“Palūkojoties, kas ir iepriekšējie 
šīs balvas ieguvēji, jutos nedaudz 
apmulsis, kad tiku iekļauts to 
sarakstā,” Jansons vēsta akadē-
miskās mūzikas vēstnesim gra-
mophone.co.uk. “Balva ir liels no -
vērtējums un gods, kas vienlaicīgi 
ir arī motīvācija turpmākajam dar-
 bam.” Jau tad, kad tika nosaukts 
šā gada laureāta vārds, Mariss Jan -
sons izteica nodomu paredzamo 
naudas godalgu ziedot Minchenes 
radio simfoniskā orķestŗa kon -
certzāles celtniecībai.

Sīmensa balva, kuŗai šogad 
aprit 40 gadu jubileja, līdz šim ir 
piešķirta britu komponistam un 
pianistam Bendžaminam Brite-
nam, čellistam Mstislavam Ros -
topovičam, austriešu diriģentam 
Herbertam fon Karajanam, ame-

Bostonas Latviešu skolas saime 2013. g. izlaidumā
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Bostonas Latviešu skolas 8. klase nodod karogu nākamai (6.) klasei

Pasaules brīvo latviešu 
apvienības

KULTŪRAS FONDA 
ATGĀDINĀJUMS

Pēc asprātīgas uzrunas, absol-
venti pasniedza puķes klāt-
esošiem skolotājiem un izteica 
pateicību arī bijušajiem sko-
lotājiem. Skolas pārzine Krisīte 
Skare piebiedrojās, sakot īpašu 
paldies trim skolotājiem, kuŗi 
rudenī neatgriezīsies skolotāju 
sastāvā: ilggadīgam mūzikas 

saukta aizsaulē. Bostonas Lat-
viešu skolas saime sēro par viņu 
un izsaka līdzjūtību Kusiņu-
Auģis ģimenei. Tas ir Aijas 
nopelns, ka vairākas paaudzes 
BLS skolēnu ir iemācījušās 
cienīt latviešu folkloru, rokdar-
bus un gadskārtu tradicijas.

Annija Reinberga
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2013

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: rigaven@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1292 S. Kimona Dr. Clearwater Fl. 33764
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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: ____________________________

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Par nule Latvijā ļoti karstajā lai  kā 
notikušo pašvaldību vēlēšanu re -
zultātiem jau dzirdēti visai daudzi 
polītologu un polītiķu vērtējumi, bet 
šķiet, ka pagaidām nav pievērsta 
tautas uzmanība vairākiem svarī-
giem, bet valdošajiem polītiķiem 
neērtiem faktoriem.

Latvijas Atmodas laika polītisko 
procesu aktīvu dalībnieku un dzī-
 ves pieredzes bagātu vērtētāju ska-
tījumā šīs vēlēšanas ļoti spēcīgi ie  tek-
 mēja fakts, ka pēdējos gados no Lat -
vijas un no Rīgas uz ārzemēm, to  -
starp uz Angliju, Īriju, arī uz ASV, 
Kanadu, Austrāliju u. c. zemēm, 
masveidīgi aizbraukuši gandrīz 
visi innovatīvu pārmaiņu tīkotāji, 
piekritēji un ilgstoši varas pozicijās 
esošo polītisko grupējumu asākie 
kritiķi un pretinieki. Reizē ar šo 
simtu tūkstošu potenciālo vēlētāju 
masu iztrūkumu Latvijā propor-
cionāli palielinājies šeit dabiski pa -
likušo pensionāru un slaviskas iz -
celsmes cilvēku īpatsvars aktīvo vē  -
lētāju jeb balsotāju kopskaitā. Šo bal -
sotāju simpatijas un domāšana krasi 
atšķiŗas no aizbraukušo pil  soņu 
masu pārsvarā pozitīvi rie  tum nie -
ciskās vērtībās sakņotās orientācijas.

Nepiekrītot izcilā latviešu teātŗa 
režisora Alvja Hermaņa publiski 
paustajam vulgārajam viedoklim 
par trūcīgajiem „lumpeņiem” un 

viņu pārsvara negātīvo lomu, bal-
sojot par „sviestmaizes” solītājiem vai 
bezmaksas tramvaja biļešu devē-
jiem, šķiet, ka uz zināmu vēlētāju 
daļu tomēr varētu attiecināt savā-
dākā nozīmē lietotu apzīmējumu: 
„polītiskās izvēles lumpeņi” vai „po -
 lītiskās apatijas lumpeņi”. Bez ap -
vainojuma pieskaņas ar šādiem ka  -
lambūriem varētu raksturot Lat -
vijā daudz sastopamus balsotājus vai 
personas, kuŗas nepiedalās vēlē  ša  nās. 
Tie ir vēlēšanu iznākumu tagad 
Latvijā noteicošie cilvēki, liels vai-
 rums, kuŗus motīvē šauri provin-
ciāli domāšanas stereotipi, kuŗi sa  vās 
simpatijās ieciklējušies uz konser-
vātīvi stagnātiskiem, nereti pat ne -
ētiskas rīcības vadītājiem vai ku   ŗiem 
vairs nav vēlēšanās aktīvi par bal-
sotājiem pašiem piedalīties savu prob -
lēmu risināšanā un kuŗi mierīgi ļauj, 
lai izvēlas un rīkojas citi. Tieši šādi 
„polītiskās izvēles lumpeņi” un „po -
lītiskās apatijas lumpeņi” pašlaik 
dominē šeit palikušajā neslaviskas 
izcelsmes Latvijas vēlētāju un ne  -
vēlētāju vairākuma daļā. Tas izpau-
dies arī šo pašvaldību vēlēšanu 
re  zultātos. Gadu gadiem pie varas 
esošie vadītāji tāpēc gandrīz visur, 
bet vietām pat ar lielu pārsvaru 
(Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē u. c.) 
saglabājuši savus amatus. Būtiskas 
pārmaiņas iekšpolītiskajā dzīvē 

līdz ar to nav gaidāmas.
Uz šī fona redzami izceļas pa -

matā slavu izcelsmes cilvēku at  bal -
stītā Saskaņas centra (SC) milzīgie 
panākumi Rīgā un arī šī polītiskā 
spēka jūtamie ieguvumi citās vie  tās. 
Protams, šis polītiskais spēks pēc 
referenduma par krievu valodu kā 
otru (pirmo?) valsts valodu Latvijā 
neizdošanās ir centies mainīt tak-
tiku un piesaistīt sev arī zināma lat -
viskas izcelsmes (A. Amerika Gods 
kalpot Rīgai) elektorāta daļu, tāpat – 
balsotājus no bankrotējušo A. Šle-
 sera un A. Šķēles vadīto partiju pie -
kritējiem, kā arī protesta balsotājus 
no neapmierinātajiem vai kon ku-
rentu propagandas negātīvi ietek mē-
tajiem Latvijā valdošās koalicijas 
iepriekšējiem piekritējiem, pir  mām 
kārtām jau no jaunās un maz pie-
 redzējušās Reformu partijas agrā-
kajiem atbalstītājiem (kuŗi vīlušies, 
ka Reformu partijas solījumi nav 
izpildīti, kā saka, „rīt uz brokast-
laiku”). Acīmredzot Saskaņas cen-
tram ar nu jau uz otro termiņu par 
Rīgas pilsētas galvu pārliecinoši kļu-
 vušo harismatisko Nilu Ušakovu 
priekšgalā tas arī spoži izdevies. 
Agrākie Reformu partijas vēlētāji 
nobalsojuši par SC un zināma viņu 
daļa – arī par Nacionālo apvienību 
(Visu Latvijai!/Tēvzemei un Brī vī-
bai/LNNK).

Rīga tomēr ir nevis kaut kāda 
Lat  vijas pilsēta, bet gan galvas pil-
sēta, galvenais logs uz pasauli, kur 
dzīvo apmēram viena puse no vi  sas 
Latvijas vēlētājiem, tāpēc šis vēlē-
šanu iznākums Rīgā, arī SC vērā 
ņemamie panākumi Latgales sirdī – 
Rēzeknē un citur ļauj prognozēt, 
ka mazajā, reti apdzīvotajā Latvijā 
viscaur pieaugs panslaviski un 
po  pulistiski kreisi orientētu ideju 
ietekme.

Perspektīvā tāda attīstība kom-
plektā ar aprobežoti stagnātīvo vai 
šauri nacionāli ievirzīto Vienotības 
eiroatlantiskā kursa pretinieku un 
daudzo jaunās Reformu partijas šķel -
šanas un novākšanas no polī tiskās 
skatuves iniciātoru aktīvitātēm, 
var būtiski ietekmēt arī Latvijas 
līdzšinējo ģeopolītisko kursu.

Var piekrist arī plašsaziņas lī -
dzek ļos izskanējušam salīdzinā ju-
mam, ka Latvijas prorietumnie-
ciski noskaņotie polītiskie grupē-
jumi, kas sevi dēvējuši par par ti-
jām, līdz šim ir uzvedušies kā tādi 
„viensētu saimnieki”, kas ar jeb ku-
ŗiem līdzekļiem asi konkurējuši cits 
ar citu, kamēr panslaviski noska-
ņotie polītiskie spēlētāji pretēji šiem 
„viensētniekiem” spējuši saliedē ties 
tādā kā lielā „sādžā”. Turpinot tē -
lainu izteikšanos, ar nožēlu jākon-
statē, ka Latvijā līdz šim valdošie 
polītiskie spēki neatkarīgi no to no -
 saukuma „zāģējuši zaru, uz kuŗa paši 
sēdējuši un pagaidām vēl sēž”, pie-
 ļaudami Latvijā vissmagāko ekono-
misko krizi starp Baltijas valstīm un 
milzīgu tautiešu emigrācijas postu, 
kas turpinās. Tāpēc ietekmīgiem rie-
 tumnieciski orientētiem Latvijas 
patriotiem neatkarīgi no partiju pie -
derības ir pēdējais laiks būt soli dā-
riem, veidot vienotu rīcības struk-
tūru un daudz vairāk par savstar pē-
 jiem ķīviņiem kā pirms 25 gadiem 
vienotā vadībā, izlēmīgi un inno vā -
tīvi rīkojoties, panākt, lai visas lie  tas 
Latvijā tautai mainītu uz labo pusi.

Juris Ivars Neimanis,
bijušais Latvijas Tautas frontes 

aktīvists (76 g.)

Vēstule Laika lasītājiem un arī radiniekiem Amerikā
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Ikkatru otro gadu Klīvlandē uz   -
aicina sacensties jaunos pianistus 
no visas pasaules. Klīv landes Starp-
tautiskais klavieŗu konkurss di -

Pianists Andrejs Osokins
starptautiskā sacensībā Klīvlandē

Evalda Dajevska darbu izstāde
Gaŗezera Klinklāva galerijā 

Ziņas no Vītolu fonda
Architekta Egila Taņņa piemiņas stipendija

bināts 1994. gadā, pārņemot un 
turpinot 1975. gadā dibināto Ca -
sadesus Starptautisko klavieŗu kon-
   kursu, kas radās sadarbībā starp 

Roberta Casa de sus 
biedrību un Klīv lan-
des Mūzikas institūtu, 
godinot franču pia-
nistu Robertu Casa-
desus. Klīvlandes kla-
vieŗu konkurss ir 
viens no ievēroja mā-
kiem pasaulē, un lau-
 reāti saņem krietni 
lielas summas, sākot 
ar $50 000 pirmajai 
vietai, un iespēju 
kon certēt ar slaveno 
Klīvlandes orķestri.

Konkursam pie  sa-
kās vairāki simti cen-
soņu, bet izvēlēti tiek 
tikai 30 labākie (šo -
gad gan piedalīsies 
32, jo izvēle esot bi -
jusi ļoti grūta ar tik 
spējīgiem talantiem). 
Dalībnieku vecums ir 
ierobežots – ne vecāki 
par 30 gadiem. Šī ga  da 

Gaŗezera Klinklāva Mākslas 
galerijā 22. jūnijā plkst. 1:00 pm  
atklās retrospektīvu izstādi 
“Evalds Dajevskis: Vieta, māksla 
un identitāte”. Izstāde, kuŗu 
ie kārtojis mākslinieka dēls Pē -
teris Dajevskis, turpina savu 
atvadu turnejas ceļu pa vai  rā-
kiem Amerikas latviešu cen -
triem. Tā iesāka savu ceļu Lat-
vijas vēstniecības galerijā Va -
šingtonā 2012. gada oktobrī, to 
turpinot Filadelfijā 2013. gada 
pavasarī. Latviešu diasporas 
stāsts un universālās temas, 

kuŗas vizuāli tiek parādītas 
Evalda Dajevska gleznās un 
skatuves metos, tika apcerētas 
laikrakstos The Washington 
Di plomat un The Philadelphia 
Enquirer.  

Izstādes apmeklētājiem būs 
iespēja iepazīties ar Evalda Da -
jevska 35 visizteiksmīgā ka jiem 
darbiem un noskatīties vairākas 
video programmas par māk-
slinieka dzīvi un daiļradi, kuŗas 
ir sagatavojis Pēteris Dajevskis. 

Dajevska darbu kollekcija, 
kuŗā atrodas pāri par 200 darbu, 

Šogad 29. maijā Latvijas vēst-
niecībā Vašingtonā notika svi-
nīga apbalvošanas ceremonija par 
godu ASV atvaļinātam brigādes 
ģenerālim Rūdolfam Pēkšēnam, 
kuŗš ar Latviešu virsnieku ap -
vienības valdes lēmumu bija 
izvēlēts par jubilejas medaļas 

Godina Rūdolfu Pēkšēnu
„LATVIEŠU VIRSNIEKU AP -
VIENĪBAI -90” saņēmeju. Me -
da  ļu pasniedza Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku Latviešu virsnieku 
apvienības goda biedrs komand-
ieris ģenerālleitnants Raimonds 
Graube, kuŗš viesojās ASV darba 
vizītē.

No kreisās –ģenerālleitnants Raimonds Graube, brigādes ģēnerāļa 
Pēkšēna dēls Rūdolfs, brigādes ģenerālis Rūdolfs Pēkšēns, Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Razāns

sacensības būs no 30. jūlija līdz 
11. augustam, un spēlēšanas se -
cību dalībnieki izlozēs konkursa 
atklāšanas vakarā.

Šogad konkursā, pārstāvot Lat-
viju, piedalīsies Andrejs Osokins. 
Pirms pāris gadiem censone no 
Latvijas bija Arta Arnicāne, pirms 
viņas –  Armands Ābols, Lauma 
Skride, un Juris Žvikovs. Tik tie -
šām censoņi nāk no visām pa -
saules malām, bet 2013. gadā 
vis vairāk dalībnieku ir no Ķīnas 
(6), Krievijas (5) un ASV (4).

Andrejs Osokins dzimis 1984. gadā 
un, mācoties klavieŗu spēli no 5 gadu 
vecuma, koncertēt sācis jau no 14 ga -
du vecuma. Beidzis Latvijas Mū  zi-
kas akadēmiju. Sa  ņemot Yamaha 
stipendiju, pār cē lās uz Angliju, kur 
uzsāka mācības Trinity Mūzikas 
kolledžā, saņemot licenciata un 
apvienības (fellowship) diplomus. 
2008. gadā An   drejs iestājās Ka -
raliskajā Mūzikas akadēmijā, kur 
mācījās pie Ha  mish Milne. Saņē mis 
vairākas balvas, viņš beidza aka dē -
miju ar maģistra gradu mūzikā.

Vēlēsim Andrejam labas sek-
mes un panākumus Klīvlandē!

tiks ziedota Liepājas mūzejam 
2014. gadā, svinot Evalda Da -
jevska 100 gadu jubilejas atceri  
ar izstādi un konferenci.  

Evalda Dajevska darbi būs 
iekļauti Gaŗezera vidusskolas, sa -
gatavošanas skolas un bērnu va -
saras nometnes mākslas iz  glī tī-
bas programmā. To orga ni zēs 
māk slas vēsturniece Līga Ejupe. 

Izstāde būs skatāma līdz 11. 
augustam.  Klinklāva galerija ir 
atvērta sestdienās un svētdienās 
no plkst. 12:00 līdz 4:00 vai pie-
sakoties Gaŗezera birojā.

Pasaule ir kā skola, kur Dievs, 
Daba un Darbs māca atšķirt labo 
no ļaunā, un tikai katrs pats var 
noteikt savas esamības vērtību, 
tāpēc cilvēks dzīvi var nodzīvot 
divējādi – vai nu ceļot, vai ārdot. 
Egils Tannis visu savu gaŗo, darba 
un mīlestības piepildīto mūžu 
izvēlējās pavadīt ceļot – gan diev-
namus, skolas un neskaitāmas citas 
ēkas, gan savu cilvēcisko vēr tību 
un profesionālitātes līmeni.

Egils Tannis dzimis 1929. gada 
25. novembrī Rīgā. Viņš pats 
teica: ,,Piecpadsmit gadus bēr nī-
bas, skaitot Rīgas torņus, pavadīju 
Latvijā.” Tolaik, iespējams, Egils 
pat nenojauta, ka tādus pašus un 
vēl cēlākus nākotnē gan domās, 
gan īstenībā cels viņš pats. Tika 
uzsāktas mācības Rīgas 4. pa  mat-
skolā Āgenskalnā, bet vasaras 
pavadītas strādājot – gan par ga -
niņu pie mātesmāsas Jaunaucē, 
gan pildot puspuiša pienākumus 
vecātēva mājās Bauņos. Tad tika 
ieaudzināta pienākuma apziņa 

un iesakņojās pārliecība, ka go -
dīgi padarīts darbs ir viena no lie -
lākajām vērtībām cilvēka dzīvē.

1944. gadā ģimene atstāja Lat-
viju un nokļuva Vācijā, kur par 
viņu apmešanās vietu kļuva DP 
nometne Lībekā. Tur Egils tur pi-
nāja mācības Mēsenes ģimnazijā. 
Tad tēvs Kārlis ieteica pārcelties 
uz Angliju, kur nācās darīt fizis ku 
darbu – rakt grāvjus, gatavot 
ēdienu, kopt slimniekus. Taču 
Egils turpināja īstenot savu mērķi 
iegūt izglītību – vakaros apguva 
Anglijas vēsturi un iestājās Lon-
donas Universitātē. Diemžēl mā -
cības kļuva arvien grūtāk savie-
not ar darbu, un 1951. gadā viņš 
izceļoja uz Toronto Kanadā, un 
šī valsts nu kļuva par viņa mītnes 
zemi uz daudziem gadu desmi-
tiem. Egils Tannis mācījās To -
ronto Universitātes Architektūras 
fakultātē, beidza to 1958. gadā ar 
darbu  A golf and country club. 
Pēc tam viņš strādāja dažādos 
ar  chitektūras un inženieŗu biro-

jos, ir projektējis skolas, veikalus, 
fabrikas un dievnamus, arī Sv. 
Jāņa baznīca Toronto ir viņa izlo-
lota. Ilgus gadus Egils Tannis bija 
architekts- padomdevējs Toronto 
Ontario provinces Augstākās 
izglītības ministrijā.  

Allaž augstu tikusi novērtēta 
Egila Taņņa profesionalitāte – 
viņš darbojās Royal Architectural 
Institute of Canada, Ontario Ar -
chi tektu asociācijā, ilgus gadus 
bija arī Association of College and 
Uni versity Planners and Adminis-
trators un Latvijas Architektu 
savienības biedrs. 

Ir nodzīvots radoša darba un 
mīlestības pilns mūžs, un kopā 
ar Egilu vienmēr bijuši viņa mīļie 
– dzīvesbiedre Ingrīda un bērni 
Aivars un Anita. 

Ir zināms, ka cilvēks nedzīvo 
savos gados, bet dzīvo savos darbos. 
Egils Tannis skaistajā, bet tālajā 
Kanadā cēla baltus dievnamus 

Egils Tannis aktīvi un radoši 
darbojās ne tikai savā profesijā, 
bet iesaistījās arī sabiedriskajā 
dzīvē. Allaž plašs ir bijis viņa in -
terešu loks – jau bērnībā Latvijā 
viņš darbojās aviācijas pulciņā un 
iesaistījās mazpulkos; dzīvojot 
Vācijā, bija skautu organizācijā, 
sportoja un apmeklēja arī zīmē-
šanas un gleznošanas studiju. 
Kopš 1994. gada Egils darbojies 
Latviešu Nacionālajā Apvienībā 
Kanadā, vairākus gadus bijis tās 
valdes loceklis, 2001. gadā ticis 
ievēlēts par valdes priekšsēdi. Viņš 
bija arī korporācijas Patria locek-
lis, vairākkārtīgs seniors, audzi-
nātājs un dziesmu vadītājs arī 
Toronto Korporāciju kopā. 

un skolas. Nu tādiem būs lemts 
tapt arī Latvijā, pateicoties viņa 
dzīvesbiedres vēlmei Vītolu fondā 
dibināt architekta Egila Taņņa pie -
miņas stipendiju un atbalstīt kādu 
topošo architektu. Tas nozīmē, ka 
arī Latvijā reiz celsies kāda jauna 
speciālista izlolota ēka, kuŗas pa -
matos būs ielikts pats vērtīgākais- 
pateicība par atbalstu un uzticē-
šanos un pārliecība, ka visskais-
tā kās ēkas top sapņos, īpaši jau 
tajos, kad sapņojam par dzimteni. 
Nu Egila Taņņa darba turpinā tā-
jiem un sapņu īstenotājiem jādo-
das tālāk. Uz rītdienu. Uz savu 
balto namu. Savā baltajā Tēvzemē.

Vita Diķe
www.vitolufonds.lv
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„Kāpēc braucāt tagad un nevis 
uz Dziesmu svētkiem?” sievai un 
man jautā rīdzinieki. Atbilde 
vien kārša: atbraucām baudīt Rī -
gas kultūru. Galvenokārt teātŗa 
izrādes, kas maija pēdējās nedēļās 
vēl rit pilnā sparā. Esam mazliet 
priviliģēti, jo pazīstam divas Na -
cionālā teātŗa aktrises, kas mums 
sagādājušas daudzpusīgu program-
mu, gan Nacionālajā, gan Dailes, 
gan Jaunajā Rīgas teātrī. Apme-
tamies ierastā vietā, Lāčplēša ielā, 
un mūsu galvenā grozīšanās no -
tiek Rīgas centrā. No Barona un 
Ģertrūdes ielas stūŗa ar 6. tram-
vaju dažās minūtēs varam sasniegt 
gan Nacionālo operu, gan teātri. 
Jau ar pirmajām izrādēm iekļau-
jamies teātŗa cienītāju saimē: 
iemācāmies disciplīnēti pastai-
gāties starpbrīdī un aplaudēt 
kopīgā ritmā izrādes beigās. Ie -
mācāmies arī, izejot no zāles, 
veiklāk iestumties ļaužu straumē, 
lai nepaliktu pēdējie, jo Rīgā 
mazāk nekā Vašingtonā ierasts 
kādu palaist pa priekšu.

Par katru no redzētajām vien-
padsmit izrādēm būtu kas labs, 
ko teikt, bet lai minētas tikai 
dažas – rosinošākās. Pie tādām 
varētu pieskaitīt Nacionālajā 
teātrī redzēto dižgabalu „Zeme 
un mīlestība”, darinātu pēc 
igauņu rakstnieka Antona Tam -
sāres apjomīga romāna. Gal-
venajā lomā Dita Lūriņa – val-
dzinoša, temperamentīga aktrise, 
viena no Latvijas teātŗa zvaig-
znēm. Viņa spēlē Kārinu, nevie-
nam nesavaldāmu precētu kun-
dzi, kas grib baudīt dzīvi „līdz 
mielēm”, meklēdama piepildī-
jumu romantiskās afērās un 
tomēr mīlēdama savu prātīgo 
vīru. Izrāde ilgst turpat četras 
stundas, radot iespēju vairākām 
pastaigām. Jāmin arī „Oņegins”, 
liela inscenējuma mūzikāla drā  ma 
Dailē, kam komponists Kārlis 
Lācis radījis izteiksmīgu mūzi-
kālo ietērpu. 19. gadusimta Krie-
vijas muižnieku sakāpinātā goda 
izpratne un divkauju kultūra liek 
varonim Oņeginam nošaut divus 

RĪGA MAIGĀ MAIJĀ
savus labākos draugus, no kuŗiem 
viens ir dzejnieks Puškins. Izceļas 
Oņegina tēlotājs Artūrs Skrastiņš, 
un ansamblī labi iekļaujas arī pop-
mūzikas zvaigzne Intars Busulis. 

Nacionālā teātŗa Mazajā zālē, 
kas atgādina gaiteni, noskatāmies 
„Billi”, veidotu no Vizmas Bel še-
vicas bērnības tēlojumiem. Iz  rādē 

zofiskie vērojumi. Ziedoni meis-
tariski atdarina aktieris Kaspars 
Znotiņš – gan ar ārējo tēlu, gan iz -
smalcināti vienkāršo spēli. Reizē ar 
aktieŗiem pa skatuvi vienā mierā 
pastaigājas dzīvs ēzelītis un gaisā 
karājas motocikls. Izrādē daudz 
gaiša un lieliska humora, izraisot 
smieklus un aplausus jauneklīgajā 

publikā, kas beigās 
aplaudē kājās pie -
cēlusies. 

 Dzīvojam līdzi 
arī pašvaldību vē -
lēšanu melo drā-
mai. Vēlēšanās pie -
dalās gandrīz 50 
polītisko grupē-
jumu – dažām lie -
lajām partijām no -
bālot, radušies sīki 
vēlētāju jaunveido-
jumi, daži ar dze-
jiskiem nosauku-
miem, piemēram: 
„Kalniem pāri”, 
”Cita paaudze” vai 
„Likteņdzirnas”. 
Latvijas iedzīvotāji 
ilgojas pēc pār-
mai ņām – pēc go -
dīgākiem polī ti-
ķiem, kam pirmā 
vietā būtu tautas 
labklājība, – bet 
daudzi jūtas bez-
spēcīgi un domā, 

ka nekas nemainīsies. „No mūsu 
balsīm nekas nav atkarīgs,” te -
levīzijā saka kāds iztaujātais. Iz -
nākumā pie urnām iet tikai ap 46 
procenti balsstiesīgo, vismazāk 
atjaunotās Latvijas vēsturē. Rīgā, 
kā jau varēja paredzēt, savu varu 
vēl vairāk nostiprina Saskaņas 
centrs. Šķiet, ka latviskajām par-
tijām trūkst pievilcīga vadītāja, 
kas spētu tās apvienot un kas 
spētu sacensties ar populāro un 
pašpārliecināto Rīgas galvu Nilu 
Ušakovu. Latviski daiļa šķiet 
Baiba Broka, bet Rīgas polītikas 
džungļos varbūt parāk maiga. 

Kaut ļaudīm galvenokārt rūp 
darba iespējas, pensijas, tran-
sports un citas saimnieciskās 

lietas, priekšvēlēšanu debatēs 
brīžam uzvirmo arī etniskais 
jautājums. Daudz tiek runāts par 
to, kā mazināt saspīlējumus. Vie-
nubrīd  Nils Ušakovs,  atbildot uz 
pretkandidātu paustajām aizdo-
mām par viņa mērķiem, izsaucas: 
„Latvieši, neuztraucieties! Lat-
viešu valoda turpinās būt vienīgā 
valsts valoda!” Tikmēr, kā ziņo 
laikraksti, 9. maiju Rīgā svin aiz-
vien apjomīgāk; krievvalodī ga-
jiem tas esot kļuvis par tādu pašu 
notikumu kā „Praids” seksuā-
lajām minoritātēm. Pārdomas 
izraisa arī ziņojums par nupat 
atklātu Latvijas jauniešu pieda-
līšanos militāri-patriotiskās 
audzi nāšanas nometnēs Krievijā. 
Tur pērn aizbraukuši kāds ducis 
jauniešu no Rīgas 34. vidusskolas. 
Apgādāti ar kaujas tērpiem, viņi 
mācījušies šaušanu ar pneuma-
tiskiem ieročiem, nažu mešanu, 
izlūkošanu un citas līdzīgas 
mākas. Nometnes rīkojot kāda 
prokrieviska organizācija, kas 
vervē jauniešus no bijušajām 
PSRS republikām. Jauniešu sko -
lotāji un vecāki šai pasākumā 
nesaskatot neko sliktu: „Nu, kas 
tad tur liels. Lai taču bērni redz, 
kā dzīvo citā valstī!” viņi saka.

Bet pavasaris neliekas zinis par 
cilvēku sīkajām rūpēm. Tas smai-
da un aicina rīdziniekus pacelt 
skatu uz augšu. Rīga šajā ga -
dalaikā iedvesmo. Laiciņš maigs 
un mīlīgs, parkos čivina putni un 
čubinās mīlētāji. Āra kafejnīcās 
tērzē kafijas, kokteiļu un alus 
baudītāji. Izskatās, ka rīdzinieki 
tagad vairāk domā par veselību: 
nesmēķē, bet restorānos pasūtina 
sulas un salātus. Veikalos meklē 
to, kas dabisks. Meitenes tērpušās 
koši un modīgi, puišiem īsi ap -
cirpti mati. Katram un katrai rokā 
mobilais. „Viss notiek!” – lietodams 
modē nākušu teicienu sevi mierina 
autobraucējs, kad satiksmi pie tilta 
pēkšņi nosprosto „korķis”. Brīnā-
mies par skolē niem, dažiem gluži 
maziem, kas bez pavadoņa stei-
dzas pa ielām un brauc tramvajos. 
Laikam Rīga tādā ziņā ir droša. 

Ielā sastopam paziņas no Ame-
rikas, kas tagad dzīvo Rīgā. Varot 
tūlīt redzēt, ka esam ārzemnieki, 
viņi saka, jo valkājam dzintara 
un Nameja gredzenus.

Mūsu labdares aktrises Indra Bur-
 kovska un Dace Bonāte sagā dā-
jušas iespēju drusku palūkoties arī 
ārpus Rīgas – apskatīt lauku zaļu-
mus un ceriņu krūmus, kas kuplo 
pie mājām. Dodamies gar Dau-
gavas malu, gar teikām ap  vītām 
kraujām uz Koknesi, kur veidojas 
Likteņdārzs – piemiņas vieta izsū-
tītījumā un citur bojā gājušajiem. 
Pasākums vēl top: re  dzami zie  do-
tāju stādītu kociņu puduŗi, glīti 
iekārtoti celiņi un pussalā izvei-
dota arēna. Memo riāla territorija 
plaša un nomie rinoša. Rāmi zem 
mākoņainām debesīm šajā dienā 
plūst likteņ upe Daugava, it kā 
apliecinot: „Es vēl te esmu un 
vienmēr būšu. Paliec tu arī.”

Atpakaļbraucienā Daces ieros mē 
piestājam viņas bērnības pusē 
Skrīveros, kur slēpjas mīlīgs sal dē-
juma veikaliņš – „Skrīveru mājas 
saldējums”. Būdami pirms tam 
jau krietni paēduši, domajām: nu 
labi, kādu saldējuma bumbiņu vēl 
iespiest varēsim. Bet parādās vei-
 kaliņa saimniece, jauna, ener-
ģiska, starojoša, vārdā Lelde Sot-
niece, un, iekams spējam atjēg ties, 
esam piekrituši pasūtināt veselu 
saldējuma maltīti, ar priekšē die nu, 
pirmajiem un otrajiem ēdieniem 
un desertu. Jā – saldējuma pus-
dienas! Tad nu pēc kārtas nāk 
saldējums ar zilo sieru un sa  lā-
tiem, saldējums ar mārutkiem, 
brētliņām un olām, paniņu sal-
dējums, alus saldējums – vesela 
saldējumu simfonija! Viss ar māk-
  sliniecisku izdomu un gatavots 
turpat uz vietas. Noslēgumā, jau nās 
saimnieces māte, Dzidra Sot niece, 
iznāk no virtuves un izteiksmīgi 
norunā Čaka dzejoli par saldē-
jumu. Nākamajās dienās gan no 
saldējuma atturamies. Bet prie-
cājāmies par uzņēmīgajām tau tie-
tēm, kas veidojušas plašā apkart-
nē iecienīto uzņēmumu.

Vilnis Baumanis

Viesmīlīgā Skrīveru saldējuma restorāna 
īpašiece Lelde Sotniece
dzirksteļo Dace Bonāte, Mārcis 
Maņjakovs un Līga Zeļģe, iemie-
sodami dažādas personas, rādī-
dami trūcīgā Rīgas rajonā dzī vo-
jošās ņiprās meitenes iepazīšanos 
ar dzīvi. Reibinošā tempā, reizēm 
ieskanoties akordeonam un vēs-
turiskiem skaņu ierakstiem, ak -
tieŗi mūs izved cauri Latvijas 
brīv valsts, pirmās komūnistu 
okupācijas un vācu okupācijas 
laikiem.

Taču visoriģinālākā un arī vis-
sirsnīgakā no redzētajām iz -
rādēm šķiet „Ziedonis un vi -
sums” Jaunajā Rīgas teātrī Alvja 
Hermaņa režijā. Saturu veido 
nesen viņsaulē aizgājušā dzejnie-
ka Imanta Ziedoņa dzeja un filo-

Komponistes Annas Veismanes 
skaņdarbu “Why Me?” akordeo nam 
un stīgu orķestrim atskaņos North/
South kamerorķestris di  riģenta 
Max Lifchitz vadībā otrdien, 18. 
jūnijā, plkst. 20:00 Christ & St. 
Stephen’s baznīcā (120 West 69th 
Street, Ņujorkā); www.northsout-
hmusic.org Solists Annas Veisma-
nes opusā būs pasaulslavenais 
akordeonists William Schimmel, 
mākslinieks, kuŗš maijā koncer-
tēja Latvijas Nacionālās operas 
ģildes lab da rības koncertā. Kon -
certa apmek lētājiem būs iespēja 
noklausīties A. Veismanes ievad-
vārdus par savu mūziku un tik-
ties ar komponisti pēc koncerta.

Anna Veismane rakstījusi: “Mū -
zika ir garīga informācija. Ik -
dienas darbā rosināta intuicija, 
loģika un sajūtas. Skaņa, forma, 
žanrs ir tikai izteiksmes veids. 
Mans ceļš ir meklēt un mainī ties.”

Anna Veismane dzimusi 1976. ga -
da 9. jūnijā. Kompozicijas pa  ma-
tus apguvusi Pēteŗa Vaska vadībā, 
mācoties Zvejniekciema bērnu mū -

Latviešu komponistu Santas Ratnieces un Annas Veismanes
mūzikas pirmatskaņojumi ASV

zikas skolas klavieŗu klasē. Bei gusi 
E. Dārziņa Mūzikas vidusskolas 
(EDMV) teorijas no  daļu (1994), 
kur kompozicijas paidagogs bijis 
Imants Zemzaris. Kompozicijas 
speciālitātē absol vējusi Jāzepa 
Vītola Latvijas mū  zikas akadē-
miju (JVLMA, ma  ģistra grads, 
2000), kur studējusi pie Romualda 
Kalsona un Juŗa Karlsona. Sa  ņē-
musi Arnolda Šturma piemiņas 
balvu (2000), Oļģerta Zīversa balvu 
(1998, kā pianiste), ieguvusi 3. vietu 
Lat vijas Radio koŗa jauno kom-
ponistu konkursā (2007). Sadar-
bojusies ar Latvijas Nacionālo sim-
 fonisko orķestri, Liepājas sim   fo-
nisko orķestri, Lat vijas Ra  dio kori, 
ar mecosoprānu Ievu Paršu, džeza 
mūziķiem In  taru Busuli un De -
nisu Paškeviču u.c. Viņas kom po-
nētā mūzika at  ska ņota Latvijā, 
Lietuvā (festi vālā Druskomania), 
Igaunijā, Vā  cijā, Somijā (Hetta 
Music Event, fes tivālā Time of 
Music), Japānā (fes  tivālā Creative), 
Rumānijā un Un  gārijā. Kopš 
2010. gada ir Latvijas Komponistu 

savienības biedre.
Komponistes Santas Ratnieces 

skaņdarbus atskaņos amerikāņu 
izcilais kamerkoris The Crossing. 
Minētais koris ir jau vairākkārtīgi 
atskaņojis Ērika Ešenvalda koŗa 
mūziku ASV un tagad iepa zīs-
tinās amerikāņu klausītājus ar S. 
Ratnieces dziļi tēlainiem un 
tembrāli krāšņiem opusiem.  Ka -
merkoŗa diriģents Donald Nally 
par Santu Ratnieci ir rakstījis: 
“Viņas darbi apcer visdziļākos 
ezerus, viszilākās debesis…skaņu 
kalaideskopā.” Sestdien, 15. jū -
nijā, koris atskaņos Santas Rat-
nieces “Chu Dai” vai “Klusais 
ūdens” plkst. 20.00 (Philadelphia 
Episcopal Cathedral). Svētdien, 
23. jūnijā plkst. 16.00 koris dzie-
dās S. Ratnieces “Horo, Horo, 
Hata, Hata” (Crane Arts Center) 
un svētdien, 30. jūnijā klausītājs 
varēs dzirdēt “Saline”. Visi S. Rat-
nieces skaņdarbi pirmoreiz ska-
nēs Amerikā. Ņemot vērā šo 
nozīmīgo un skaisto notikumu, 
Filadelfijas latviešu organizāciju 

padome izlēma noziedot kom-
ponistei lidmašīnas biļeti, lai viņa 
varētu apmeklēt The Crossing 
koncertus 23. un 30. jūnijā. www.
crossingchoir.com  

Santa Ratniece dzimusi 1977. 
gada 22. martā Jelgavā. Mācīju-
sies klavieŗspēli Valmieras mū -
zikas skolā, te apgūtas arī pirmās 
iemaņas kompozicijā pie Līgas 
Liepiņas. 1996. gadā beigusi 
EDMS mūzikas teorijas speciā-
litātē, kompozicijā pie kompo-
nista Imanta Zemzara. 2000. ga -
dā absolvējusi JVLMA mūziko-
lo ğijas speciālitātē, 2002. gadā – 
kompozicijas speciālitātē pie pro-
fesora Romualda Kalsona. 2002. 
gada pavasarī programmas Soc-
rate Erasmus ietvaros studējusi 
Nīderlandes pilsētā Enshedē pie 
angļu komponista Deivida Rou-
lenda. 2002. gada rudenī sākusi 
studijas Igaunijas Mūzikas un 
Teātŗa akadēmijas maģistrantūrā 
pie ievērojamās igauņu kompo -
nistes Helēnas Tulves, 2007. gadā 
ieguvusi maģistra gradu. Maģistra 

darba tēma Claude Vivier`s Shiraz 
for piano: Time and Pitch structure.

Ar skaņdarbu Petunia ieguvusi 
pirmo vietu jauno komponistu kon-
 kursā Igaunijā (2003), ar skaņ darbu 
„Sens nacre” – pirmo vietu 2004. 
gada International Rostrum for 
Composers jauno komponistu ka -
tēgorijā, kā arī AKKA/LAA Au  to -
rtiesību bezga lības balvu (2007). 
Par koŗa dar bu „Saline” saņēmusi 
laikraksta Diena gada balvu kul -
tūrā (2006), šis opuss iekļauts arī 
2008. gada In  ternational Rostrum 
for Com po sers ieteicamo darbu sa -
rakstā. 2011. gadā par koŗa darbu 
„Chu Dai” saņēmusi AKKA/LAA 
Autortiesību bezgalības balvu.

Santas Ratnieces mūziku at -
skaņojis Latvijas Radio koris, 
ansambļi Altera veritas, NOVE, 
stīgu kvartets Difference, ka  mer-
orķestris Sinfonietta Rīga, kā arī 
daudzi ārzemju mūziķi un at -
skaņotājvienības. Kopš 2006. ga -
da Santa Ratniece ir Latvijas 
Komponistu savienības biedre.

Dace Aperāne



LAIKS 52013. ga da 15. jūnijs – 21. jūnijs

Vētras lieta

(Turpinājums sekos)

(2. turpinājums)
Agris Redovičs

Arveda Berga izdotajā Latvī 
parādījās nopietns Jēkaba Grau-
biņa raksts Vētras-Brusubārdas 
incidenta aizmugure, kuŗā viņš 
toleranti iztirzāja konflikta bū -
tību, nosodot Vētras impulsīvo 
rīcību, bet galveno problēmu 
saskatot aizkulišu spēlēs: „Te nu 
man gribētos drusku pakavēties 
pie tiem aizmugures spēkiem, 
kas Vētras-Brusubārdas sadur-
smi veicināja un diktēja arī tās 
atrisinājumu. Tie meklējami Jau-
nāko Ziņu izdevēju un redaktoru 
kabinetos. Ir pazīstama lieta, ka 
šīs avīzes izturēšanās pret vienu 
vai otru atklātības darbinieku 
lielā mērā atkarājas no tam, vai 
šis darbinieks ir ieradies ar 
padevīgu vizīti pie izdevēja 
„kunga”, „kundzes” un atbildīgā 
redaktora, kādā mērā mācējis 
izrunāt tiem pa prātam un iz -
lūgties to labvēlību. „Lai atnāk uz 
redakciju, – tad redzēsim...” „Lai 
noiet apakšā pie „kunga”!..” Tā 
parasti jāsākas jūsu attiecībām ar 
Jaunākajām Ziņām, vai jāmainās 
tām uz labo pusi, ja šim laikrak-
stam kādreiz labpaticies ieņemt 
pret jums noraidošu stāvokli. (..) 
...izplatītā laikraksta vara ir liela. 
No tā jābaidās, tam jāizdabā. Un 
to dara ir lielāki, ir mazāki vīri. 
Kategoriski pieprasa Vētram 
bargu sodu, un tas jāsoda. 
Draugiem jānāk talkā, lai Jaun. 
Ziņu griba izskatītos arī pēc sa -
biedrības gribas. Ļoti pakalpīgs 
tām Ādolfs Kaktiņš (ne par velti 
J. Z. vienmēr titulē par „lielo 
dziedoni”), un zīmīgi, ka tā pa -
kalpojumi vienmēr iziet uz to, lai 
no operas aizdabūtu prom 
redzamākos māksliniekus.”

Kādu laiku jaunu notikumu 
„Vētras lietā” nebija, lai gan 
Pēdējā Brīdī nerimās publicēt 
arvien jaunus tekstus pret „Ben-
jamiņa lapu un tās aģentiem”. 
Vētra no darba Operā bija atlaists, 
turpināja karavīra gaitas un 
gatavojās savam trīs koncertu 
ciklam Konservatorijas zālē. 
Jurista Nikolaja Valtera sagatavo-
tie dokumenti gaidīja savu kārtu 
Izglītības ministrijā. Ministrs 
Ed  munds Ziemelis, kurš bija arī 
Latvijas Universitātes Inženieru 
fakultātes profesors un no rītiem 
lasīja studentiem lekcijas, nestei-
dzās. Viņš bija sasirdzis. Zināmas 
rūpes viņam prasīja arī 7. no -
vembrī atzīmējamā 50 gadu ju -
bileja. „Vētras lietā” bija grūti 
izšķirties, jo ikvienam lēmumam 
sekas varēja būt nepatīkamas.

Beidzot ministram likās, ka 
izeju viņš atradis. 19. novembrī 
viņš saaicināja savā kabinetā 
galvenās darbības personas – 
Vētru ar juristu Valteru, Brusu-
bārdu un Prandi. Lai gan klāt-
esošie esot vienojušies, ka saru-
nas saturs netiks izpausts, nāka-
majā – 20. novembŗa rītā Jau -
nākajās Ziņās parādījās informā-
cija: „Pēc tam, kad Vētra mūsu 
kritiķa priekšā bija par notikušo 
atvainojies un ministram izteicis 
nožēlošanu – gadījums, Brusu-
bārdam un Prandem piekrītot, 
tika uzskatīts par izlīdzinātu. 
Ministrs paziņoja, ka dziedātājs 
Vētra tagad atkal uzņemts atpakaļ 
Nacionālā operā.” Īpašs redakci-
jas žests bija Marisa Vētras kon-
certa sludinājuma ievietošana 
pirmajā lappusē: 

„Konservatorijas zālē, piektdien, 

21. novembrī, plkst. 8 vakarā 
Marisa Vētras 1. koncerts. Pro-
grammā: Prokofjevs, Stravinskis, 
Kazella, De Falja.” 

Latvijas avīzes vienprātīgi ap -
sveica ministra lēmumu. Pēdējā 
Brīdī, Oļģerta Liepiņa parakstītā, 
plašā ievadrakstā 21. novembra 
numurā to pasniedza kā savu 
panākumu: „Un tagad – uzvara! 
Jā, tiešām, liela un spoža uzvara, 
ko mēs arī ar lielu gandarījumu 
ierakstām savas avīzes vēsturē, 
jo apzināmies, ka pēc krietnākās 
apziņas un labākās iespējas esam 
palīdzējuši sabiedrības vairākuma 
domām uzvarēt.”

Intervijā Latvī, kas publicēta 
21. novembrī, Mariss Vētra kate-
goriski noliedza Jaunākajās Ziņās 
pausto: „Tā ir nepatiesība! Es 
Brusubārdas priekšā neesmu at -
vainojies, kaut gan ministrs izteica 
domas, ka tas man būtu jādara.” 
Šie Marisa Vētras izteikumi minis-
tram Ziemelim vēlāk kalpoja kā 
arguments, lai apstiprinātu ope ras 
direktora Prandes lē  mumu par 
Vētras atlaišanu. „Slepenībā no  ti -
kušo izlīgšanu starp Brusubārdu 
un Vētru, kas notikusi izglītības 
ministra kabinetā, Vētra esot 
„anulējis ar saviem paskaidro-
jumiem dažos laikrakstos”. (..) 
Uzvarējis tātad galma vīrs. Visā 
šajā lietā tomēr visvairāk spaidīts 
un arī cietis ne Vētra un Bru  su-
bārda, bet gan ministrs Ziemelis. 
Viņš padevies ne sabiedrības, bet 
gan J. Ziņu spiedienam. Vētras 
lieta ir labākais pierādījums, cik 
„patstāvīgs” un „objektīvs” vīrs 
vada un noteic izglītības un 
kultūras lietas.”

Izglīt. ministrijas 
kabineta noslēpumi
Mūsu līdzstrādnieks vakar ap -

meklēja Marisu Vētru viņa dzī -
voklī, Švarca kafejnīcas namā. 
Dziedonis, kaŗavīrs sēž ērtā 
krēslā, pie liela loga, kas iziet uz 
Rīgas dzīvāko bulvāri, un ārstē 
savu slimo kāju. Taisni celī viņam 
izcēlies augonis, kas to traucē 
kaŗavīra gaitās.

„Lūk,” – smaida Vētra, „pie vi -
sām morāliskām nepatikšanām 
pievienojās vēl šīs fiziskās sāpes. 
(..) Bet mans stāsts ir tāds. (..) 
Caur kādu starpnieku vairāk-
kārtīgi tiku izaicināts uz no -
skaidrošanos. Bet es atbildēju, ka 
man nav ko iet. Beidzot tiku iz -
prasīts no artilērijas pulka ko  -
mandiera Šēnfelda, lai gandrīz 
disciplinārā kārtā es ierodos pie 
izglītības ministra. 19. novembrī 
arī aizgāju. Apsēdos ministra sek -
retāra Vīganta kabinetā. Prande 
ar Brusubārdu sēdēja ministra 
kabinetā. Vīgants starp abām 
istabām uzturēja sakarus. 

Man tika likti priekšā vairāki 
izlīgšanas projekti. Viens bija 
tāds, lai es atvainojos pret Bru-
subārdu un atvainojos pret 
Prandi, un Brusubārda deklarēs, 
ka Jaun. Ziņas maina savu tak-
tiku pret mani labvēlīgā garā. Es 
tomēr paziņoju, ka par astoņi 
simti latiem nevaru pārdot savu 
pārliecību.

Es biju ar mieru izteikties, ka 
nožēloju notikušo, ja Brusubārda 
savukārt nožēlo, ka viņš ir ticis 
maldināts. Uz to Brusubārda 
neiegāja.

Tad es ministram teicu: Esmu 

ar mieru atvainoties, ja viņš 
manu atvainošanos uzskata par 
pamatu goda tiesai. Brusubārda 
tomēr ar rokām un kājām bija 
tam pretī. Viņš baidījās no goda 
tiesas un teica, ka tā esot viņa 
privāta lieta.

Tā kā sarunas gāja ar vienu 
kāju uz priekšu un ar otru 
atpakaļ, tad man beidzot tika 
teikts, lai es ejot vien iekšā pie 
saviem partiem, gan jau izlīgšot 
spontāni.

Tā arī notika. Ministrs Zieme -
lis teica: „Latvijas kultūras un 
mākslas labā, es jūs uzaicinu, 
izlīgstiet.” Tanī pašā momentā mēs 
ar Brusubārdu viens otram snie-
dzām rokas un tās saspiedām.

kavēties nevēlējos un aizgāju. Lai 
Jaun. Ziņām padarītu vieglāku 
ziņošanu par izlīgumu, tika no -
runāts, ka par notikušo sīkākus 
apstākļus neviens neizpaudīsim. 
Es brīdināju pārējos, ka, ja kaut 
kur parādīsies presē informācija 
pret mani, kas varbūt būs pa -
tīkama bijušiem konflikta dalīb-
niekiem, tad es, no savas puses 
nākšu klajā ar visu patiesību.

Tā arī notika. Kad JZ parādījās 
nesmukais raksts, es to izlaboju. 

Pāris dienas vēlāk piezvanīju 
Prandem un jautāju, kāpēc ne -
saņemu no viņa uzaicinājumu 
ierasties darbā. Prande atbildēja, 
ka manā lietā radušies sarež-
ģījumi.

raksti, viens man labvēlīgs, otrs 
nelabvēlīgs. Tagad viņš ir pa -
rakstījis to slikto rakstu. Es un 
mans advokāts gaidām oficiālu 
paziņojumu. Tagad manu at -
laišanu vajadzējis parakstīt, kā 
Prandem, tā Ziemelim kopā.

Kas būs ar manu nākošo kar-
jeru, nezinu. Sosārs tika mani 
aicinājis uz Dailes teātri pie  da-
līties Trejmeitiņu 100. izrādē 
Pabrika vietā. Pagaidām vēl tur 
salīdzis neesmu. Dzird, ka Dailes 
teātris uzvedīšot Štrausa opereti 
Valša sapnis, kur man būtu loma. 
Bet es zinu, ka arī Dailes teātrī 
Benjamiņiem ir liels iespaids.

Cik zinu, Benjamiņu vēsā iz -
turēšanās pret mani sākusies ne 
tikai no tiem laikiem, kad es 
korespondēju Pēdējā Brīdī, bet 
jau agrāk. Benjamiņi mani aici-
nāja dziedāt savos kafijas vakaros, 
bet es to nedarīju. Uzskatu, ka no 
viesa nevar prasīt, lai viņš dzied, 
tāpat, kā nevar gribēt, lai tas sa -
raksta dzejoli, ja ir literāts, jeb arī 
izdara par velti operāciju, ja ir 
ārsts.

Bet ko lai dara – Kaktiņš un citi 
Benjamiņu vakaros dzied.

Radiofona direktors ir Benja-
miņa cilvēks, Akuraters. Tur man 
reti izdevība uzstāties. Radiofons 
solīja pieslēgt manu koncertu, 
bet nepieslēdza.”

***
Ar to beidzās Vētras paskaid-

rojumi. Vēsts par gļēvo spērienu 
dziedonim, vakar zibeņa ātrumā 
izplatījās galvaspilsētā, inteli ģen-
cē. Pilsētā vakar klīda dažādas 
baumas. Starp citu, daži deputāti 
esot ierosinājuši izglītības minis-
tra atkāpšanos. (..) Stipri runāja 
arī par Operas direktora Prandes 
aiziešanu. Operas personāls esot 
ierosinājis simpātijas streiku 
Vētram.

No Saeimas opozicijas puses 
aizrāda, ka sociāldemokrātiem 
būtu ļoti izdevīgi ierosināt Vētras 
debates Saeimā. Bet viņi diemžēl 
šo lietu uzskatot par pārāk maz-
svarīgu. Tas rāda, ka sociāl de-
mokrāti līdz īstai kultūrai vēl nav 
izauguši. (..)

Pēdējā Brīdī, 1930. 28. 11.

„Vētras lieta”, kas ievilkās mē -
nešiem ilgi, pamatīgi saviļņoja 
Latvijas kultūras dzīves gaisu. 
Atklājās slēptie spēki, kas noteica 
mākslas iestāžu vadītāju iecelšanu 
un viņu pieņemtos lēmumus. 
Populārā laikraksta Jaunākās 
Ziņas un tā izdevēju ietekmei 
neapšaubāmi bija deformējoša 
ietekme uz mākslas norisēm. 
Sociāldemokrāts 29. novembŗa 
publikācijā atzīmēja: „Operas 
dziedātāji dibināti uztraukušies 
par sava kolēģa padzīšanu no 
darba. Un ne bez iemesla. Līdzīgu 
likteni var piedzīvot arī pārējie 
dziedātāji. Mākslinieki jūtas pil-
nīgi bezspēcīgi: aizstāvēties pret 
J. Ziņu iespaidu un Ziemeļa 
pakļaušanos šim iespaidam. 

Un tiešām – bezspēcīgi viņi ir. 
Operas solodziedātāju biedrība 
ar saviem 30 biedriem nespēja 
aizstāvēt savu kolēģi. Nespēja jau 
tādēļ vien, ka pat šajos trīsdesmit 
dziedātājos nav vienprātības. Arī 
tur dažs labs jutās spiests klanīties 
Kalējielas vareno priekšā.”

Ministrs acīmredzot no ātrā 
iznākuma bija pārsteigts un man 
prasīja: „Vai jums vairāk nekā 
nav ko teikt?”

Es atbildēju: Ja Brusubārdam 
nav ko nožēlot, tad arī man nav 
ko sacīt. 

Tālākās sarunās ministrs no -
rādīja, ka Brusubārda uzskatot 
savu rakstu Jaun. Ziņās anulētu, 
ar Marisa Vētras pretrakstu Pē -
dējā Brīdī. Es vaicāju, kāpēc tad 
JZ neuzņēma manu atsaukumu. 
Uz to Brusubārda atbildēja, ka 
avīžu morāle neatļaujot iespiest 
to, kas jau parādījies citā laik-
rakstā.

Man vēl prasīja, vai es neat-
vainošoties pret Prandi. Es at  bil-
dēju, ka incidents ar Brusubārdu 
man noticis Operas aizkulisēs.

Nu jā, ministrs teica, bet esot 
bijis Operas četrās sienās.

Es atbildēju, ka Operai gan ir 
astoņas sienas, un, ka mākslinieku 
telpas no publikas šķir brand-
mūris. Bet ja ministrs, kā mans 
augstākais priekšnieks tā domā, 
tad esmu ar mieru atvainoties 
par Operas telpās notikušo.

Nu ministrs teica: „Tas ir no -
kārtots!”

Direktora vietas izpildītājs, 
Prande, lēni sniedza man roku.

„Nu, pasēdēsim vēl visi kopā,” 
teica Ziemelis. Es tomēr ilgi uz -

Es šo ziņu pārbaudīju pie mi -
nistra Ziemeļa, un tas apstipri-
nāja, ka kabinetā notikušam 
nevarot būt nekāda sakara ar to, 
kas parādoties presē. Manai lietai 
nekādu tālāku seku nebūšot.

Pateicies ministram par viņa 
vīrišķīgo atbildi, lūdzu, lai viņš 
lietu nokārto arī ar Prandi.

Uz to ministrs atbildēja: „Ir jau 
nokārtots arī ar Prandi.”

Vēlāk tomēr tiku uzaicināts pie 
ministra uz „papildu izskaid-
rošanos”. Ministrs visu laiku 
runāja, es klausījos. Varēja sap-
rast, ka ministrs ar kaut ko nav 
apmierināts. Es neesot izteicis 
nožēlošanu, un lai 24 stundu 
laikā iesniedzot rakstiskus pa -
skaidrojumus.

Atbildēju, ka varu to darīt tūliņ. 
Iesniedzu ministram rakstu, kuŗā 
arī nožēloju, ka, tehnisku iemeslu 
dēļ, Pēdējā Brīdī ir bijis iespējams 
iespiest manu atsaukumu ātrāk 
nekā Jaun. Ziņām, bet nekādu 
citādu pazemošanos nepielaidu. 

Ministrs man vairākkārt atkār-
toja: „Jūsu liktenis ir jūsu pašu 
rokās.”

Sapratu, ka ministram vajadzīgs 
tāds raksts, kuŗu var ievietot JZ.

Visu to cerības, kas tā gaidīja, 
tomēr nav piepildījušās. Es aizeju, 
bet aizeju nesalauzts. Ministrs 
tika uzsvēris, ka viņam esot divi 
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Andris Razāns savā atbildīgajā 
amatā stājās aizvadītā gada va -
sarā, nomainot Amerikas latviešu 
sabiedrībā labi pazīstamo un 
ieredzēto kollēgu Andreju Pil-
degoviču. Augusta sākumā ASV 
prezidents Baraks Obama sa -
ņēma viņa akreditācijas vēstuli. 
Tātad aizritējis tikai nepilns gads, 
bet vēstniekam ir daudz, ko pa -
stāstīt, tostarp par gluži konkrēti 
paveiktiem darbiem.

Latvijai jākļūst labāk pazīstamai un interesantākai
LR vēstnieks Amerikas Savienotajās Valstīs Andris Razāns intervijā Ligitai Kovtunai un Dacei Rudzītei

Andris Razāns. Tā ir ļoti laba 
iespēja latviešu izcelsmes uz  ņē-
mējiem, lieliska iniciātīva, lai 
satiktos biznesa cilvēki, kas vēlas 
sadarboties ar Latviju. Šai forumā 
var veidoties jauni kontakti, 
izvērsties biznesa tīkls utt. Esmu 
šeit saticis daudzus dažāda 
līmeņa uzņēmējus, kas spēj un 
vēlas būt noderīgi Latvijai. Šie 
resursi ir jāizmanto, arī tas pat-
riotisma gars, kas neapšaubāmi 

jeb valsts publicitātes jeb atpa-
zīstamības veidošana. Latvijai ir 
jāprot kļūt labāk redzamai, inte-
resantai, tādai, kas amerikāņos 
rada vēlēšanos sadarboties. Bal-
tija ir ideālā ģeografiskā stāvoklī, 
lai kļūtu par ASV biznesam 
drošu vietu kaimiņos milzīgajam 
Krievijas tirgum ar plašām sa -
darbības iespējām. Tas ir jādara, 
un vēstniecība šai ziņā darbosies 
ar skaidru plānu. 

polītiskas schēmas. Ir jāveido 
kontakti, jāatklāj sevi. Raugiet, 
cik te visu dienu nāk daudz 
cilvēku un cik no viņiem par 
Latviju uzzina pirmo reizi. Pašam 
šorīt bija kāda interesanta tik-
šanās – mani uzrunāja puisis, 
kuŗš pastāstīja, ka viņa vectēvs 
esot no Latvijas, vēl pat runājot 
latviski, un Amerikā ieradies 
pirms Pirmā pasaules kaŗa. Bijis 
jūrnieks un aizmucis no cara 

Andŗa Razāna pieredze dip-
lomātiskajā darbā skaitāma kopš 
1993. gada, strādājis Dānijā, dar-
bojies par ārlietu padomnieku 
LR Valsts prezidentam Guntim 
Ulmanim un Vairai Vīķei-Frei-
bergai, 2005. viņš kļuva par LR 
vēstnieku Dānijā, pirms tam 
strādājis Zviedrijā, pirms iera-
šanās ASV bija Ārlietu minis-
trijas Valsts sekretāra vietnieks – 
polītiskais direktors. A. Razāna 
pamatprofesija ir vēsturnieks. 
Pēc Latvijas Universitātes beig-
šanas papildinājies Stokholmas 
universitātē, strādājis par pēt-
nieku Lundas universitātē. Vēs-
tures speciālitātē pētījis temu par 
17. gadsimtu un t. s. zviedru lai-
kiem – diezgan maz ir pro fe sio-
nālu pētnieku, kas nodarbojušies 
ar šo vēstures periodu. „Tāpēc arī 
devos uz Zviedriju, – lai labāk 
izprastu, kas tad īsti bija par 
iemeslu, kāpēc zviedri devās pāri 
jūrai. Un arī lai pēc iespējas labāk 
apgūtu zviedru valodu,” pastāsta 
Razāna kungs un saka, ka daudz 
pateicības parādā savam „garī-
gajam audzinātājam” Zviedrijā 
Jānim Krēsliņam jun. 

Jūlija sākumā Andris Razāns 
būs Latvijā un līdzdarbosies Pir-
majā latviešu uzņēmējdarbības 
un innovāciju forumā.

kultūras mantojums, savi koŗi un 
izstādes – viss, kas pievilina 
cilvēkus, kas ieinteresē. 

Tas jau gluži praktiski notiek 
arī šodien, kad Latvijas vēst-
niecību līdz ar citu Eiropas 
Savienības valstu vēstniecībām 
apmeklē cilvēku pulki, jo ir 
„atvērto durvju diena”. 

Šī patiešām ir svētku diena ar 
daudz viesiem. Mūsu ēka, Lat-
vijas īpašums, ir kultūr vēsturiska, 
savdabīga celtne ar īpašu pagātni. 
Bet citkārt amerikāņiem it kā 
slēgta. Šodien te viņi var ierasties 
un apskatīt savas valsts vēstures 
objektu. Turklāt – vēstniecības 
darbs noteikti nenozīmē sēdēt 
kabinetos un zīmēt gudras ģeo-

tājumus, piemēram, par to, kā 
praktiski notiks pavalstnieku 
loka paplašināšana, par savu 
bērnu un mazbērnu iespējām 
kļūt par Latvijas pavalstniekiem. 
Arī par to, kāda ir ASV nostāja. 
(Par to publikācija Laika 21. 
numurā, 1. lpp. – L. K.)

Izcils, pozitīvs notikums! Es 
pavisam personiski par to 
priecājos un ļoti augstu vērtēju, 
ka beidzot sperts šis polītiski 
svarīgais un pareizais solis. Lat-
vijas pavalstniecības iegūšana, 
saprotams, pavērs labas iespējas 
tautiešiem, taču galvenokārt – 
sniegs šo psīcholoģiski nozīmīgo 
gandarījumu. Varu apsolīt, ka 
vēstniecība darīs visu, lai pilso-

nības saņemšanas praktiskā pro-
cedūra noritētu raiti, bez kavē-
šanās un problēmām. Darbosies 
mūsu mobilās pasu stacijas, pa -
lielināsim darbinieku skaitu, kas 
nodarbosies tieši ar šiem jautā-
jumiem. Galvenais – sekojiet 
informācijai mūsu mājaslapā 
www.latvia-usa.org un arī avīzē 
Laiks, laikus piesakieties jautāju-
miem. Visus ar dubultpavalst-
nie cības iegūšanu saistītos jau tā-
jumus kārtos mūsu konsulārā 
sekcija, ko vada Ilze Vītuma 
(e-pasts ilze.vituma@mfa.gov.lv).

Ko jums teica Baraks Obama, 
saņemot jūsu akreditācijas 
vēstuli? 

Tā kā pie prezidenta Obamas 
ierados ar ieģipsētu roku, viņš vis-
 pirms apvaicājās par to... Pirms 
došanās uz Ameriku sportojot 
biju nelaimīgi salauzis labo roku.

Bet ja nopietni, prezidents Ba -
raks Obama pateicās par atbalstu, 
ko Latvija 10 gadu gaŗumā snie-
gusi kā uzticama NATO sabied-
rotā pirmām kārtām Afgā nis tā-
nas situācijas normālizēšanā. Kon -
krēti – par transita ceļu, kad tika 
bloķētas piegādes caur Pakistanu. 
Rīga kļuva par ļoti nozīmīgu 
transita artēriju un turpina par 
tādu būt. Kopš 2009. gada tran-
sits caur Latviju ir tikai attīstījies. 
Sākumā Rīgas ostā pienākušās 
kravas pa dzelzceļu tika novirzītas 
caur Krieviju uz Centrālāziju, tad 
no Uzbekistānas tieši uz Afgānis-

Mūsu sarunā pie Andŗa Razāna viņa darba kabinetā piedalījās arī Amerikas tautieši Raimonds 
Dallītis ar meitu Audru

LR vēstnieks ASV Andris Razāns

Varu apsolīt, ka vēst niecība darīs visu, lai 
pilsonības saņemšanas praktiskā procedūra no -
ritētu raiti, bez kavē  ša nās un problēmām. Dar-
bosies mūsu mobi  lās pasu stacijas, palie lināsim 
darbinieku skai  tu, kas nodarbosies tieši ar šiem 
jautājumiem. Galvenais – sekojiet in  formācijai 
mūsu mā  jas lapā www.latvia-usa.org un arī avīzē 
Laiks, laikus piesakieties jautā ju miem.

piemīt šiem cilvēkiem. Rezultāti, 
protams, nāk vēlāk, taču ar kaut 
ko ir jāsāk. Un jāturpina. 

Foruma organizēšanā tiek 
aktīvi iesaistīti arī Latvijas goda 
konsuli. Cik to ir Amerikā?

 ASV darbojas 16 Latvijas goda 
konsuli, un viņu potenciāls ir ļoti 
augsts. Šā gada februārī vēst nie-
cībā uzaicinājām viņus uz tik-
šanos, ieradās vienpadsmit no 
viņiem. Spējīgi, spēcīgi, strādāt 
griboši cilvēki. Vēstniecībā ir 
paredzēts šo pirmo, sekmīgo sa -
runu turpināt, un 2014. gada 
februārī tiksimies atkal. Arī 
vēstniecībā nomainījušies dar-
binieki, jāatjauno pazīšanās un 
jāsāk jauni darbi.

Cik darbinieku strādā vēst-
niecībā? 

Ap desmit, taču ceram, ka, 
ekonomikai uzlabojoties, darbi-
nieku skaitu varēsim palielināt. 
Līdz ar to mūsu „sadarbības 
veiksmes stāsti”, piemēram, eko-
nomikā, būs acīmredzamāki. 
Šobrīd strādā viens cilvēks, kas ir 
vēstniecības 1. sekretārs un eko-
nomikas atašejs – Valts Vītums. 
Salīdzinājumam – mūsu kaimiņ-
valsts Zviedrijas vēstniecībā 
strādā trīs polītiskie diplomāti 
un pieci diplomāti, kuŗu galve-
nais uzdevums ir public relations 

tānu. Nu arī pievienojusies Rīgas 
starptautiskā lidosta, caur kuŗu 
notiek galve nokārt pārtikas pie-
gādes. Kad sāksies kaŗaspēka 
samazināšana, arī kravu izvešana 
plānota pa šo transita ceļu.

Ko jums, stājoties amatā, no -
vēlēja Andrejs Pildegovičs?

Mēs esam seni kollēgas, un es 
augstu novērtēju to darbu, ko An -
drejs paveica, būdams vēst nieks 
ASV, – gan veidojot attiecības ar 
ASV Kongresu, gan aktīvi pieda-
loties latviešu sabiedrības dzīvē. 
Viņš man novēlēja to visu veik-
smīgi turpināt. Un vēl arī izman-
tot šo laiku, lai pēc iespējas daudz 
apceļotu Ameriku un iepazītos 
ar šejienes cilvēkiem.

Un vēl – uzskatu, ka vēstnie-
cībai ir jābūt vietai, kur strādā ne 
tikai diplomāti, bet arī nozaŗu 
speciālisti – ir jābūt kultūras 
atašejam, darbiniekiem, kas vei -
do kontaktus zinātnē, izglītībā 
utt. Amerikā joprojām nav Lat-
vijas Investīciju un attīstības 
aģentūras pārstāvības, lai gan ir 
diezgan labs pamats cerībām, ka 
tuvākajā laikā būs. 

Mums plaši jāparāda savs 

Krievijas kuģa... Es pastāstīju, ka 
nule pieņemts jaunais Latvijas 
Pilsonības likums, lai painte-
resējas – varbūt vectēvs vēlas kļūt 
par Latvijas pavalstnieku.

Būdama ciemu dienās Ame-
rikā pie Laika lasītājiem, pati 
pārliecinājos, ar kādu ieinte-
resētību un pat sajūsmu tautieši 
šeit saņēma ziņu par jauno li -
kumu – sazvanījās, apspriedās, 
uzdeva gluži konkrētus jau-
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Alises Paikas Bārnijas (Alice 
Pike Barney) māja- studija, kas 
uzcelta 1902. gadā, bija otrais 
nams, kuŗš uzbūvēts Šeridana 
lokā (Sheridan Circle) un bija 
gan mājas, gan studija filantro-
pei, augstāko aprindu dāmai, 
māksliniecei Alisei Paikai Bār-
nijai (1857- 1931), kuŗu pie -
minām ar pateicību par viņas 
ieguldījumu, lai Vašingtonu 
pārvērstu par valsts kultūras 
galvaspilsētu. Šī ēka tika pro-
jektēta atbilstoši viņas vīzijai ar 
mērķi radīt Vašingtonā vien-
reizīgu kultūras vidi. Šo ieceri 
īstenoja viens no pilsētas tā 
laika vadošajiem architektiem 
Vedijs B. Vuds (Waddy B. 
Wood), kuŗš ir projektējis arī 
prezidenta Vudro Vilsona 
(Woodrow Wilson) māju un 
Omni Shoreham viesnīcu.

20.gadsimta sākumā šai ēkā 
tika iestudētas lugas un veidoti 
mūzikāli priekšnesumi. Līdz 
pat 1924. gadam piektdienu 
pēcpusdienās un svētdienu va -
karos šeit notika teātŗa izrādes, 
koncerti, darbojās mākslas un 
literārie saloni. Daudzas lugas, 
kas piedzīvoja pirmizrādi šeit, 
vēlāk kļuva populāras vietējos 
teātŗos. Starp daudzajiem Ali -
ses Paikas Bārnijas viesiem bija 
slaveni mākslinieki, aktieŗi, 
mūziķi, diplomāti un polītiķi, 
viņu vidū ASV prezidenti 
Teodors Rūzvelts un Viljams 
Hauards Tafts. 

Pēc Alises Paikas Bārnijas 
nāves 1931. gadā Kalifornijā, šo 
namu mantoja viņas meitas, 
pēc tam te mājvietu atrada Peru 
vēstniecība, Kolumbijas diplo-
mātiskā misija un Britu virs-
nieku klubs. 1960. gadā šis nams 
tika nodots Smitsona institūta 
Amerikas mūzeju asociācijai. 
1999. gadā Smitsoni to pārdeva 
privātam pircējam. 2001. gada 
novembrī šo īpašumu ieguva 
lietošanā Latvijas vēstniecība. 

Saglabājot vēsturisko inter-
jeru divos galvenajos līmeņos, 
tika veikti plaši renovācijas 
darbi, kuŗos bija iesaistīti gan 
Latvijas, gan Savienoto Valstu 
architekti, iekštelpu dekorātori 
un kvalificēti amatnieki. 2005. 
gada beigās Latvijas vēstniecība 

Atvērto durvju diena Latvijas vēstniecībā ASV 2013. gada 11. maijā

Knuts un Baiba Ozoli stāstīja par dzintara pavedienu – jaunu Latvijas izgudrojumu

Vēstniecības skats

Māsiņas Lija un Aina Lūses sagaida ciemiņus

LR vēstniecības apmeklētāju ielenkumā dejo tautas deju kopa „Namejs”

pārcēlās uz šo namu no savas 
vēsturiskās apmešanās vietas 
17. ielā 4325, N.W.

Šis spāņu misionāru stilā cel-
tais nams tiek uzskatīts par 
vēsturisku pieminekli. Tā in  ter-
jerā ieraugāmi gotikai, renesan-
sei un viduslaikiem raksturīgi 
elementi, līdzīgi kā Parīzes 
mākslinieku darbnīcās, kuŗas 
Alisei Paikai Bārnijai bija 
izdevība apmeklēt viņas ceļo-
jumu laikā pa Eiropu. Kerami-
kas flīzes viesu pieņemšanas 
zālē ir oriģinālas flīzes no Mer-
cer Moravian Tile Doilstaunā 
Pensilvānijā.

Nav otras līdzīga stila celtnes 
Vašingtonā, tieši tāpēc pati šī 
māja un arī tai blakus esošā 
pusotru stāvu augstā stuka 
ratnīca, kas celta 1911. gadā, ir 
iekļauta Kolumbijas apgabala 
Nozīmīgo vēsturisko vietu sa -
rakstā un Vēsturisko vietu Valsts 
reģistrā.

Uzziņai
 Alises Paikas Bārnijas

māja-studija – Latvijas vēstniecība
Masačūsetas avēnijā 2306, N.W. Vašingtona, DC 20008

ASV vēstniecība Rīgā 11. jū -
nijā rīkoja svinības par godu 
100 000. konteineram, kas no -
sūtīts caur Ziemeļu apgādes 
tīklu. Transita konteineram bija 
piestiprināta īpaša 100 000. nu -
mura zīme.

Pasākumā piedalījās augsta 
līmeņa amatpersonas no Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas, 
ASV vēstnieks Latvijā Marks 

Īpašas svinības par godu
kravas pārvadājumiem

Pekala, ASV vēstniece Lietuvā 
Debora Makārtija, galvenais 
ASV Valsts sekretāra palīga 
vietnieks Dienvidu un Centrālās 
Āzijas lietās Lins Treisijs, Lat-
vijas Republikas ārlietu mi   -
nistrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas 
Republikas satiksmes ministrs 
Anrijs Matīss, kā arī ASV mi -
litārpersonas.
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Staunton, June 8 – Officers of 
Russia’s FSB spy agency “openly 
and boldly” followed Russian 
opposition figures attending an 
international conference in 
Vilnius last week, thus making 
them feel that they were in “a 
suburb of Moscow”. So Lithuanian 
media report the latest indica-
tion that Moscow is increasing 
its intelligence and influence 
operations in that Baltic republic.

One Russian opposition leader, 
Vladimir Ryzhkov, said that “As 
we were walking down the street, 
they trailed along. When we were 
at the conference in the 
University, one of the security 
agents stood at the entrance, we 
believe that some of them were 
in the hall as well. We sat in a 
café, had lunch or breakfast, they 
also were sitting by two tables 
away from us” (lithuaniatribune.
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: FSB Officers ‘Openly and Boldly’ Follow 
Russian Opposition Figures in Lithuania
com/40656/russian-opposition-
lithuania-is-full-of-russian-
spies-201340656/).

“In Russia we got accustomed 
to being constantly followed and 
learned to distinguish them by 
the way they follow and hide 
from photo cameras. However, 
we were shocked that what we 
see every day in Moscow is tak-
ing place in the Lithuanian capi-
tal Vilnius so unrestrictedly. It 
felt like beeing in a Moscow sub-
urb,” he added.

Their Lithuanian hosts agreed. 
Audronis Azubalis, a former 
Lithuanian foreign minister and 
one of the organizers of the con-
ference, said he does “not have 
any doubts that his Russian 
guests were not only followed, 
but filmed for Russian television 
portraying the opposition fig-
ures as ’servants of the West’ and 
hence ‘traitors of the homeland’.”

A second Lithuanian, Nerijus 
Maliukevicius of the Vilnius 
University Institute of Inter na-
tional Relations and Political 
Science, added that “on the basis 
of such ‘documentary’ films a 
few lawsuits were commenced, 
people have been persecuted, and 
some of them are now impris-
oned … not only in Russia but 
… inn other countries as well.”

“They and other Lithuanian 
political scientists consider such 
actions by the Russian special 
services not only as an effort to 
hurt the Russian opposition, but 
also to demonstrante to a foreign 
country who yields power there,” 
the Lithuanian Tribune quoted 
the delfi.lt news agency as report-
ing.

Azubalis says that the Russian 
intelligence services are using 
the media as cover to penetrate 
Lithuania. “For example,” he 

says, “one [Moscow] TV service 
wanted to accredit 15 people to 
the conference. This is unreal. It 
is obvious – two of them are 
going to actually work as jour-
nalists, but what will the rest do?”

Yesterday, the Lithuanian 
Tribune reported that the coun-
try’s State Security Department 
had released a report concluding 
that Russian intelligence and 
security services are the most 
active and aggressive of all for-
eign intelligence organizations in 
Lithuania, but that the Belarusian 
services are active as well (lithu-
aniatribune.com/40835/russian-
intelligence-most-aggressive-
against-lithuania-201340835/).

According to the SSD the 
Russian services have “the tech-
nical means [including electronic 
monitoring] and human con-
tacts to collect information, get 
connections in Lithuanian insti-

tutions and, in some cases, 
attempt to influence decisions 
made by Lithuanian state institu-
tions and companies.”

The Russian operatives are 
focusing in particular “on certain 
political parties formed on eth-
nic grounds” and on maintain-
ing “close relations with employ-
ees of embassies of some coun-
tries [accredited in Lithuania] 
that are not members of the EU 
and NATO.”

In addition, the Lithuanian 
Tribune notes that, “Russian 
intelligence and security services 
contribute to dissemination of 
information favorable to Russia 
and the formation and operation 
of influence groups in Lithuania”. 
All this is designed, the SSD says, 
to increase social and public ten-
sions … deepen clashes between 
various ethnic groups, and fuel 
discontent. 

„Nākamie 20 gadi būs bīsta-
māki un problemātiskāki nekā 
iepriekšējie divdesmit. Pārāk 
daudz cilvēku ir ļāvušies „vēstures 
beigu” domāšanai – ka PSRS 
vairs nav, aukstais kaŗš beidzies, 
un nu dzīvojam pasaulē, kuŗā 
dominē demokratija, cilvēktie-
sības un brīvā tirgus kapitālisms. 
Tās ir pilnīgas un galīgas muļ-
ķības. Ir daudz mazāk pazīmju, 
nekā gribētos, ka ekonomiskas 
pārmaiņas nodrošina demokrati-
jas iestāšanos un ka varas pār-
dalījums, kas ir noticis pasaulē, 
rada vairāk stabilitātes. Un notiek 
lielas pārmaiņas Krievijas Fede-
rācijā no vienas puses un Sa  vie no-
tajās Valstīs kā sava veida meto-
nīmā Rietumu pasaulei, no otras.

Domāju, ka Krievijas Federācija 
nākamo 20 gadu laikā izirs. Iz -
iršanas process atspoguļo faktu, ka 
KF vienkārši nav kopīga dabiska 
satvara vai vērtību, kas saturētu 
to kopā. Gaidāmā izjukšana būs 
neglīta, turklāt to veicinās ne tik 
daudz nekrievi Ziemeļkaukāzā, 
kam vairākums cilvēku pievērš 
lielāko vērību, bet gan drīzāk 
krievi Sibirijā, Tālajos Austrumos, 
Ziemeļrietumos, kuŗi nav ap  mie-
rināti, ka maksā nodokļus, bet pretī 
saņem visai maz no Maskavas.”

„Daudzi Latvijā redz un ap  zi-
nās sarežģījumus Krievijas Fede-
rācijā, taču ne visi arī vēl kaut ko 
– ASV lomas relātīvu samazi nā-
šanos. Mēs ne tikai esam vairākas 
paaudzes dzīvojuši pāri saviem 
līdzekļiem, bet mums vairs nav 
arī tā resursu pārsvara, kas bija 
vēl tikai pirms 20 gadiem. Pēc 
kaŗa, 1946. gadā ASV ar tās 6% 
no pasaules iedzīvotāju kopskaita 
piederēja 50% no pasaules IKP. 
Pašlaik tie ir vairs tikai 22%. Vēl 
pēc dažiem gadiem tie būs 10%. 
Tas, ko valsts var darīt, kad tai 
pieder puse no pasaules precēm 
un pakalpojumiem, stipri atšķiŗas 
no tā, ko var darīt, kad tikai 10%. 
Tas nenozīmē, ka vairs neesam 
stipra valsts.”

„Kad valstis zaudē ietekmi, 
īpaši spilgti izpaužas to nacionālās 

Goubls: Krievija sabruks pēc 20 gadiem
No Pola Goubla intervijas žurnāla IR  polītiskajam komentētājam Aivaram Ozoliņam

rakstura iezīmes. Kamēr valstis 
ir spēcīgas, tās arī, protams, vadās 
no sava nacionālā rakstura, to  mēr 
spēj domāt plašāk. Taču Amerikas 
kultūru raksturo vismaz trīs lietas. 
Pirmkārt, mēs, amerikāņi, igno-
rējam ģeografiju. Mēs nezinām, 
kur kas atrodas. Pavisam nesen 
to visai skandalozi pieredzējām, 
kad bijusī viceprezidenta kan-
didāte [Sāra Peilina – red.] ieteica 
sabumbot Prāgu, jo esam pret 
čečeniem. Tas ir ārprāts! Taču 
mums tiešām nepatīk piepūlēties, 
lai saprastu, kur kas atrodas, jo 
ģeografija ir piņķerīga. Tā ir sa -
augusi ar vēsturi un kultūru un ir 
ļoti piņķerīga.”(..)

Tomēr amerikāņi līdz šim bi -
juši cieši iesaistīti Eiropā. Vai tas 
nenozīmē, ka viņiem ir kaut kāds 
priekšstats, kas un kur šeit atrodas?

Mēs bijām Eiropā, lai aizstāvētu 
sevi. Jo Padomju Savienība mūs 
tiešā veidā izaicināja. Tagad mums 
vairs nav šāda izaicinājuma. Pirms 
30 gadiem, kad Gorbačovs pir-
moreiz atbrauca uz Vašingtonu, 
viņam līdzi bija Georgijs Ar  ba-
tovs, Krievijas vadošais amerikā-
nists. Viņš pateica vienu inte-
resantu lietu: Gorbačovs jums 
nodarīs kaut ko daudz briesmī-
gāku nekā jebkurš no viņa priekš-
tečiem – viņš atņems jums ie  -
naidnieku. Mēs vairs nepievēršam 
tik lielu uzmanību Eiropai vai 
jebkuram citam reģionam kā 
savulaik. Ja pašlaik vispār uz kaut 
ko fokusējamies, tad uz Vidējiem 
Austrumiem un islāma pasauli.

Otrkārt, amerikāņi uzskata, ka 
vēsturei nav nozīmes. Mēs mā  cām 
visdažādākajām tautām – aizmir-
stiet pagātni, fokusējieties uz nā -
kotni, kā to darām mēs. Patiesībā 
jau ļoti daudzām tautām pagātne 
nav kaut kas tāds, no kā var 
viegli aiziet. Neviens latvietis ne -
aizmirsīs, ka Latviju bija oku pē-
jusi Krievijas valsts. Tā ir reālitāte. 
Nav jēgas ieteikt cilvēkiem to 
aizmirst un virzīties uz priekšu.

Treškārt, amerikāņi ir kulturāli 
predisponēti uzskatīt, ka visām 
problēmām ir risinājumi. Un tās 

problēmas, kuŗām risinājumu 
nav, nav problēmas.”

(..) „Ir aplami pieņemt, kā to 
darīja dauzi latvieši, ka pievie-
nošanās NATO un Eiropas Sa  vie-
nībai pati par sevi atrisinās Lat-
vijas drošības problēmu. Patie-
sībā, kā sakāt, drošība vienmēr ir 
relatīva. Uzskatu, ka Latvijas dro-
šībai ir svarīgi pirmām kārtām 
novērtēt, ko NATO un ES jums 
nesniedz. Esmu gana vecs, lai at -

to, ko Maskava vēlas un ko var 
izdarīt, tad, manuprāt, ir ļoti 
iespējams, ka Latvija pēc desmit, 
piecpadsmit gadiem var kļūt par 
drošu valsti, kurai ir labas 
attiecības ar Krieviju.”

(..) „Ar ko Latvija var atbildēt? 
Pirmkārt, apzināties vienu sva -
rīgu lietu un attiecīgi rīkoties. 
Un šī lieta ir – vairāk nekā 
pārliecinošs Latvijas etnisko 
krievu vairākums vēlas būt 

neris. To nebūtu vieg li pieņemt 
krieviem, un arī latviešiem tam 
nebūtu viegli piekrist. Tas ir 
sarežģīts iz   kārtojums, un tas 
nekad nebūtu pabeigts, vienmēr 
būtu procesā. 

Tas ir otrais iespējamais scē-
nā rijs. Pirmais tātad būtu force 
majore, kas, cerams, nekad 
nenotiks, taču var notikt. Otrs 
– Lat vija nostiprinās kā valsts 
tiktāl, ka Krievijas tirdzniecība 
caur to no   ritētu, nevairojot 
tādus ļaunumus kā korupcija 
un valsts sabotāža.

Trešais no lielajiem scēnāri-
jiem būtu – Krievijas valdība 
rīkojas tik nepieņemami, ka 
Rietumi, pirmām kārtām At -
lantiskās varas – ASV un ma -
zākā mērā Lielbri tanija – atzīst, 
ka ar jauno NATO nepietiek un 
atkal ir vajadzīga aizsardzības 
alianse, kas uzskata Krievijas 
Federāciju par Krievijas valsts 
jaunāko inkarnāciju, kuŗa ne -
pieņem spēles noteikumus, ne  -
atzīst esošās robežas, sapņo par 
imperijas atjaunošanu. Tāpēc 
lī  nija, kuŗa šķērsoja Vāciju, 
tagad atrodas uz Latvijas aus-
trumu robežas.

Es minētu, ka pirmā iespēja 
– Krievijas force major risi-
nājums – nav ļoti iespējama, 
un, kaut gan var notikt, cerams, 
nenotiks. Taču arī trešā – ka 
Rietumi attopas, kas ir Putina 
kungs un kompānija, – ir tikai 
mazliet vairāk iespējama. Un 
tāpēc ir jo īpaši svarīgi, lai lat-
vieši dara visu iespējamo, lai vei-
   cinātu otro, kas paliek la  bā kais 
iespē ja mais risinājums, kuŗu 
Lat vija var kontrolēt. Jūs nevarat 
kon trolēt to, ko darīs Maskava. 
Ja krievi no  lems iz  darīt kaut ko 
briesmīgu, jūs īs  ter  miņā nevarat 
to novērst vai ap  turēt. Tāpat, 
domāju, nevarat paši vien pār-
liecināt Rietumus, ka ir jāatjau -
no kādi vecās NATO as  pekti. 
Protams, jūs to varat teikt, taču 
baidos, ka daudzi, īpaši Eiropā, 
atmetīs jums ar roku kā ner-
voziem panikas cēlājiem.”

cerētos, kā ļaudis teica: PSRS 
nekad neiebruks Afgānistanā, jo 
Afgānistana ir ārpus bloka. Ne -
gribu teikt, ka Krievijas Federācija 
gatavotos iebrukt Latvijā. Taču 
esmu gatavs pateikt, ka Krievijas 
Federācija vai vismaz daļa tās 
polītiskās šķiras darīs visu, ko 
spēj, lai destabilizētu jūsu valsti, 
lai nodrošinātu Maskavai lielāku 
ietekmi šeit, nekā tai citādi būtu, 
un lielāku, nekā cilvēki Latvijā paši 
vēlētos. Jo no Maskavas viedokļa 
Latvija ir Baltijas atslēgas valsts. 
Ne tāpēc, ka atrodas vidū. Tāpēc, 
ka viņiem vajag pieeju jūsu os -
tām, jūsu smagajai rūpniecībai, 
jūsu transporta infrastruktūrai.

Savukārt tas, ko, manuprāt, jūs 
vēlētos nodrošināt, ir, lai valdība 
Maskavā saprot, ka Krievija 
iegūtu no stipras, drošas, pašap-
zinīgas Latvijas, nevis no Latvijas, 
kas ir nestabila, jo Maskava te 
duļķo ūdeni. Ja varat novērst 
problēmas, kuŗu dēļ Krievija var 
iejaukties, ja varat fokusēties uz 

Latvijā. Viņi negrib būt daļa no 
Krievijas Federācijas, Latvijā 
viņiem klājas daudz la  bāk, nekā 
klātos kādā „Latvijskaja oblastj” 
kādā jaunā Krievijas valstī. Viņi 
to negrib, un tas runā par labu 
Latvijas kultūrai un Lat  vijas 
valdībām. Taču ir ļoti sva rīgi, 
lai Latvijas valdība, pirmkārt, 
turpinātu, nevis piebremzētu 
cen   tienus integrēt cilvēkus, 
otrkārt, daudz labāk darītu 
starptautisko sabiedrisko attie-
cību darbu, lai cilvēki saprot, ka 
krievi Latvijā nevēlas šādu 
risinājumu.

Otrs no trim iespējamiem 
scē nārijiem – Latvija izveidojas 
par valsti, kuŗā, kā uzskata 
valdība Maskavā, Krievijas in -
tereses ir nodrošinātas. Latvija 
iegūst no tirdzniecības, kas 
notiek caur tās territoriju, ab -
pusējas attiecības ir labas. Ar to 
es nedomāju, ka Maskava dod 
rīkojumus, vien kārši – jūs tās 
ieskatā esat labs biznesa part-
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Ministru kabineta sēdes 
tiešsaistē

Ārlietu ministrijas Plānošanas 
grupas Projektu koordinātore 
An  nija Senakola Valsts kancele-
jas vārdā plašsaziņas līdzekļiem 
nosūtījusi ziņu, ka ar 11. jūniju 
uzsāktas Latvijas Republikas Mi -
nistru kabineta sēžu pārraides 
tiešsaistē, nodrošinot iespēju ik -
vienam interesentam Latvijā un 
pasaulē sekot līdzi valdības lē  -
mu mu pieņemšanas procesam. 

***
EK oficiāli apstiprina atbalstu 

eiro ieviešanai Latvijā
Eiropas Komisija 5. jūnijā ofi-

ciāli pauda atbalstu eiro ievieša-
nai Latvijā. Ziņojumā secināts, ka  
Latvija pārliecinoši izpildījusi 
visus kritērijus eiro ieviešanai, 
un tāpēc EK iesaka Latvijas na -
cionālo valūtu latu ar 2014. gada 
1. janvāri nomainīt pret eiro. 
Eiropas Savienības  ekonomikas 
un monētāro lietu komisārs Olli 
Rēns (attēlā) norādīja, ka eiro ie -
viešana Latvijā ir smagi izcīnīts 
sasniegums. “Latvija ir panākusi 
augsta līmeņa ekonomisko kon-
verģenci ar eirozonu. Es ar prieku 
varu paziņot - mēs savos slēdzie-
nos esam secinājuši, ka Latvija ir 
gatava pāriet uz eiro no nākamā 
gada 1. janvāŗa,” paziņoja komi-
sārs.

Iepriekš oficiālo konverģences 
ziņojumu publicēja arī Eiropas 
Centrālā banka (ECB). Tas tāpat 
ir Latvijai pozitīvs un apliecina, 
ka valsts izpilda visus kritērijus, 
lai ieviestu eiro. Komisija norāda, 
ka Latvija veikusi nepieciešamās 
maiņas likumdošanā, kas nepie-
ciešamas eiro ieviešanai, un ir 
iz  pildījusi kritēriju par cenu sta-
bilitāti. (Vairāk lasiet arī 7. un 8. 
lpp.)

***
Polijas prezidenta vizīte Latvijā 

Vienas dienas vizītē Latvijā bija 
ieradies Polijas prezidents Broņi-
 s lavs Komarovskis (attēlā). Vi  -
zītes sākumā Broņislavs Koma-
rovskis un Latvijas prezidents 
Andris Bērziņš apmeklēja Dau-
gavpils pilsētu un Daugavpils no   - 
vadu. Daugavpils novada apmek-
lējuma laikā abu valstu prezidenti 
Sventes Kultūras centrā pa  rakstīja 
sadarbības līgumu starp Latgales 
un  Mazpolijas re  ģionu.

Broņislavs Komorovskis pieda-
lījāss Leona Plātera memoriālās 
plāksnes atklāšanā Daugavpilī, 
apmeklēja Marka Rotko mākslas 

centru, kā arī piedalījās seminārā 
“Polijas kopiena Latgalē: 1863.
gads un mūsdienas”.

***
Īrijas premjērministrs Latvijā
Valsts prezidents Andris Bēr-

z iņš sarunā ar Īrijas Ministru pre - 
zidentu Endu Keniju (attēlā) pau  - 
da cerību par turpmāku sekmī -
gu Latvijas un Īrijas divpusējo 
sadarbību un polītisko dialogu, 
kā arī aicināja izmantot Latviju 
par uzņēmējdarbības platfor mu, 
lai attīstītu sadarbību ar Baltijas 
valstīm, Krieviju un NVS val- 
s tīm, kā arī ar Austrumu partne-
rības un Centrālāzijas valstīm.

Īrijas Ministru prezidents ap -
sveica Latvijas Valsts prezidentu 
par pozitīvo Eiropas Komisijas 
un Eiropas Centrālās bankas vēr-
tējumu Latvijas gatavībai iestā-
ties eirozonā, kā arī  par Latvijas 
saņemto uzaicinājumu pievieno-
ties Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijai (OECD). 
Savukārt A. Bērziņš pateicās E. Ke   - 
nijam par Īrijas pausto atbalstu 
Latvijas dalībai šajā organizācijā 
un Latvijas iestājai eirozonā.

***
Noslēgusies LELB 26. Sinode

7.- 8. jūnijā Rīgas Domā risi nā-
jās LELB 26. sinode, kuŗā lute-
rāņu 288 draudžu pārstāvji lēma 
par Baznīcas pastāvēšanai būtis-
kiem jautājumiem. Sinodē pie da  - 
lījās 395 draudžu pārstāvji (mā  -
cītāji, draudžu priekšnieki, Virs-
valdes locekļi u.c.) jeb 89% no 
visiem balsstiesīgajiem. Sinodes 
darbā piedalījās arī 18 ārzemju 
viesi. (Vairāk lasiet nākamajā nu -
murā)

***
Latvija pasaules 

zaļāko valstu trijniekā
Jēla universitāte katru gadu no    - 

saka zaļākās valstis, par pamatu 
ņemot īpašu indeksu, kas valstis 
sarindo pēc to snieguma vides 
aizsardzībā. Latvija kopā ar Švei -
ci un Norvēģiju ierindota starp 
septiņām pasaules zaļākajām 
vals tīm 2012.  gadā. Šīs valstis ir 
Šveice, Latvija, Norvēģija, Luk- 
s em  burga, Kostarika, Francija un 
Austrija. (Vairāk lasiet K. Streipa 
komentārā 5. lpp.)

Šveice pirmajā vietā ierindota 
tāpēc, ka tās ekosistēma ir traus-
lākā pasaulē un ka Alpu kalnos 
sastopamas unikālas ekosistē -
mas un augi, kas nav atrodami 
zemākās vietās. Šveice zaļu dzī-
ves veidu jeb vides aizsardzību 
no   sauksi par vienu no savas po -
lītikas prioritātēm. Latvija mi -
nēta kā Austrumeiropas valsts, 

kas īpašā kampaņā iedrošina sa -
vus pavalstniekus kļūt videi 
drau dzīgākiem. 

***
Britanijas vēstniece mācās 

latviešu valodu
“Ekselences, dāmas un kungi, 

paldies, ka esat šovakar ar mums. 
Es mācos latviešu valodu, taču 
latviski runāju mazliet,” uzrunā -
jot viesus svinībās par godu Liel-
britanijas un Ziemeļīrijas Apvie-
notās Karalistes karalienes Eliza-
betes  dzimšanas dienai, sacīja 
jaunā britu vēstniece Latvijā Sāra 
Koulija (attēlā).

Par Latviju Koulijai radušies 
labākie iespaidi, un ikviens viņas 
satiktais cilvēks bijis neticami pre-
timnākošs. Vēstniece Rīgu uzskata 
par pilsētu, kuŗā ir patīkami uz -
turēties, un jau ir apmeklējusi Lie-
pāju, Siguldu un Jelgavu, turklāt 
Latvijas lauki viņai atgādinot vietu 
Lielbritanijā, kur viņa dzimusi un 
uzaugusi.

***
Italijas valsts apbalvojumi

2. jūnijs ir Italijas Republikas 
proklamēšanas diena . Šo svētku 
priekšvakarā – 28. maija vakarā 
svinīgā cermonijā Italijas vēst-
nieka Latvijā Polici kunga rezi-
dencē Rīgā tika pasniegti Italijas 
prezidenta Džordžo Napolitano 
parakstīti apliecinājumi par Ita -
li jas valsts apbalvojumu  Orden 
al Merito de la Repubblica Italiana 
piešķiršanu. Apbalvojumus sa ņē-
 ma veselības ministre Ingrīda 
Cir cene, Rīgas Pieminekļu aģen-
tūras direktors,  RLB priekšsēdis 
Guntis Gailītis un Rīgas domes 
deputāts Jefimijs Klementjevs. 

Guntis Gailītis

***
Iesaka Rīgai un Ūmeo piešķirt 

Melinas Merkuri balvu
Eiropas žūrija, kas novēro Rī -

gas un Ūmeo gatavošanos 2014. 
gada Eiropas kultūras galvas pil-
sētas notikumiem, nolēmusi abas 
pilsētas izvirzīt Melinas Merkuri 
balvai, ko piešķiŗ Eiropas Ko  mi-
sija (EK). Balvas vērtība ir 1,5 
mil joni eiro (1,05 miljoni latu) 
katrai pilsētai.

Melina Merkuri

Rīgu un Ūmeo, tāpat kā visas 
pārējās pilsētas, kas izpelnījušās 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
godu, vērtē konsultātīva novē ro -
tāju žūrija, kuŗa raugās, lai pilsē-
tu sagatavotā programma atbil-
s tu prominentā titula līmenim 
un lai pilsētas izpildītu saistības, 
ko uzņēmušās jau pirms titula 
ofi ciālās piešķiršanas.

***
Baiba Skride atskaņos 

Čaikovska Vijoļkoncertu
20. jūnijā plkst. 20 Dzintaru 

kon certzālē notiks Rīgas festivāla 
2013 nobeiguma koncerts, kuŗā 
iz  cilā latviešu vijolniece Baiba 
Skri de kopā ar Lietuvas Nacio-
nālo simfonisko orķestri un diri-
ģentu Modestu Pitrenu atskaņos 
pasakaini skaisto Pēteŗa Čaikov-
s ka Vijolkoncertu. Izcilās latviešu 
vijolnieces koncerti vienmēr ir 
gaidīts, nozīmīgs notikums Lat-
vi  jas mūzikas dzīvē. Vēl spilgtā 

at  miņā ir brīnišķīgais Johannesa 
Brāmsa Vijoļkoncerta atskaņo-
jums pagājušā gada oktobrī kopā 
ar Birminghamas simfonisko or -
ķestri un diriģentu Andri Nelso-
nu, par ko Baiba saņēma Lielo 
mū  zikas balvu 2012 katēgorijā 
“Par izcilu interpretāciju”. Kon -
certā dziedās arī izcilā soliste no 
Kanadas Miša Brigergosmane.

Miša Brigergosmane

***
Mocarts un apavi no 

Holivudas Daugavpils teātrī

Daugavpils teātrī notiks Oļega 
Šapošņikova režisētās Volfganga 
Amadeja Mocarta operas “Teāt-
ŗa direktors” pirmizrāde. Teātris 
jauniestudējumam pasūtinājis 
apavu partiju no fabrikas Holi -
vudā, kur apavi tiek darināti arī 
Madonnai un Lady Gagai. Par ra  -
došu, brīžiem izaicinošu un eks-
travagantu vizuālo noformēju -
mu parūpējušās scēnografes un 
kostīmu mākslinieces Inga Ber-
maka un Agnese Stabiņa. Šis Mo    - 
carta operas iestudējums pirm-
izrādi piedzīvos ne tikai Dau gav-
pilī un Latvijā, bet arī pārējās 
Bal  tijas valstīs. 

Baiba Skride
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***

Venēcijas biennālē Latvijas 
paviljonā atklāta ekspozīcija 

North by Northeast
Venēcijas mākslas biennālē 31. 

maijā atklāta Latvijas ekspozīcija 
North by Northeast (Ziemeļi - Zie-
 meļaustrumi), ko šogad radī juši 
divi laikmetīgās mākslas pār  stāvji – 
Kaspars Podnieks un Krišs Sal-
manis. 

Ekspozīcijas atklāšana

Ekspozīcijas atklāšanā pieda lī-
jās Latvijas Republikas kultūras 
ministres padomnieks Jānis Dri-
pe, Latvijas vēstniece Italijā Elita 
Kuzma, projekta pārstāvji, kā arī 
citi ārvalstu un Latvijas mākslas 
eksperti. Kopumā Latvijas pavil-
jona atklāšanu apmeklējuši ap 
500 mākslas interesentu.

***
Suitu sievas Briselē protestēs 

pret Alfrēdu Rubiku
Gudenieku suitu sievas sanik-

nojis eirodeputāts Alfrēds Rubiks 
(Saskaņas centrs), kad viņš 1. 
mai jā Latvijas Sociālistiskās par -
tijas mītiņā Grīziņkalnā  gan no -
liedza Latvijas okupāciju, gan at  -
taisnoja 1949. gada deportācijas. 
Suitu sievas ir gatavas doties uz 
Briseli un tur rīkot piketus pret 
Rubiku.

Savukārt Gudenieku etno gr a-
fiskā ansambļa vadītāja, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavaliere Li -
dija Jansone, kas pati 1949. gada 
martā, būdama maza meitene, 
tikusi represēta, nolēmusi pret 
Rubiku izvērst publiskas akcijas. 
Viņa ir gatava kopā ar citām sui-
tenēm (Gudenieku sievu an -
samb lī ir 17 sievas) doties uz Ei -
roparlamenta mītnes vietu - Bri-
seli un tur veselu nedēļu pie Ei -
roparlamenta ēkas piketēt pret 
Rubiku, prasot, lai viņš noliktu 
eirodeputāta mandātu.

***
Sāk būvēt 

vagonu rūpnīcu Jelgavā
Jelgavā svinīgā ceremonijā, ie -

mūrējot simbolisko kapsulu ar 
vēstījumu nākamajām paau-
dzēm, Latvijas un Krievijas valsts 
amatpersonas, kā arī Uralvagon-
zavod un UVZ Baltija vadība at -
klāja vagonbūves rūpnīcas celt-
niecības uzsākšanu. Vēstījumā 
teikts, ka šī rūpnīca simbolizē  
ma  šīnbūves nozares - kravas va -
gonu ražošanas atdzimšanu Lat-
vijā. Sarīkojumā piedalījās Lat vi-
jas Valsts prezidents Andris Bēr- 
z iņš.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

stāstīja par kuģu militāro nozīmi. 
Viesiem koncertu sniedza Lat-
vijas un ASV militārie jūras kaŗa 
flotes orķestŗi.

***
Konference „Pompeju pēdējā 

diena” Rundālē
Rundāles pils mūzejā notika 

starptautiska zinātniska konfe-
rence “Pompeju pēdējā diena”. 
Konferences projekta vadītāja 
Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece 
(attēlā), norādīja, ka ideju par 

pro jektu “Pompeju pēdējā die -
na” iedvesmojusi labi pazīstamā 
krievu mākslinieka Karla Brilova 
tāda paša nosaukuma glezna – 
“Pompeju pēdējā diena”. Konfe-
rencē tika runāts par ļoti nopiet-
niem jautājumiem, galvenokārt 
par kultūras mantojuma inven-
tārizāciju. Konferencē piedalījās 
plaši pazīstami lektori - Krievijas 
vēsturnieks Georgijs Vvedenskis, 
Lietuvas pārstāve Dr. art. Rasa 
Andrušīte-Žukiene, Dr. Ema-
nue la Danšēna no Francijas, un -
gāru etnografe-mūzeoloģe Dr. 
Iboja Berecki, Vācijas Vēstures 
mūzeja kurātors Dr. Arnulfs 
Skri ba u. c.

***
Izstādē Latvijas vēstures relikvijas

Latvijas Nacionālā vēstures mū    - 
zejā atklāta  izstāde “100 Latvijas 
vēstures relikvijas”. Tas ir stāsts 
par mūsu valsts vēstures svarī gā-
kajiem pieturas punktiem, mē  -
ģinājums illustrēt Latvijas vēstu-
res lappuses ar mūzeja darbinie-
ku savāktām, pētītām, saglabātām 
un saglābtām lietām. 

Izstādē apskatāmi pieci eks po-
nāti un piecas Latvijas vēstures 
lappuses:  150 gadus sens Virgas 
pagasta līgavas tērps, Minox - 
pasaulē pirmais miniatūrais foto-
aparāts, Triju Zvaigžņu ordenis - 
Latvijas Republikas augstākais 
apbalvojums, Saksukalna zo -
bens, Kāzu kleita - laimes un 
nelaimes lieciniece.

***
Japānā iepazīst 

Latvijas produkciju
Latvijas vēstnieks Japānā Pēte-

ris Vaivars (attēlā) atklāja svinī -
gu sarīkojumu un rīkoja pieņem-
šanu par godu „Latvijas Dizaina 
dienām”. 

Sarīkojumā viesiem bija iespēja 
iepazīties arī ar Latvijā ražotiem 
pārtikas produktiem – „Lāču” 
rupjmaizi, „Latvijas Piena” ražo-
tiem sieriem „Trikāta”, kaviāru 
„Mottra”, šokolādi „Emils Gus-
tavs” un „Latvijas balzama” pro-
dukciju. Vēstnieks informēja klāt  - 
esošos par Latvijas kultūras un 
ekonomikas aktuālitātēm, kā arī 
aicināja apmeklēt Latviju. „Lat-
vijas Dizaina dienu” ietvaros tika 
demonstrētas arī filmas par 
Dzies mu un deju svētkiem, kā arī 
prezentēta Rīga – Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014. gadā.

***
Zviedrijā runā par iespējām 

sadarboties ekonomikā
Latvijas vēstniece Zviedrijā Mai-

ja Manika darba vizītē ap   meklēja 
Dienvidzviedrijas pilsētu Karls -
krūnu. Vēstniece tikās ar Karls-
krū nas pašvaldības vadību, Blē-
kin   ges lēņa Reģiona attīstības pa -
domes pārstāvjiem, kuģniecības 
sabiedrības Stena Line vadību, kā 
arī piedalījās seminārā par eko-
nomiskās sadarbības perspek tī-
vām. Seminārā ar prezentāciju uz -
stājās Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras pārstāve Zviedrijā 
Austra Krēsliņa. 

***
Lietuvā pasniedz 

„Nameja balvu 2013”
Latvijas vēstniecībā Lietuvā 

no  tika „Nameja balvas 2013” pa -
sniegšanas ceremonija, kuŗā tika 
apbalvoti Latvijas veiksmīgākie 
uzņēmēji un viņu sadarbības 
partneŗi Lietuvā. Konkursu „Na -
meja balva” organizēja Latvijas 
vēstniecība Lietuvā ciešā sadar-
b ībā ar Latvijas Tirdzniecības pa- 
 lātu Lietuvā. Par uzņēmumu sa -
sniegumiem 2012. gadā Nameja 
balvas šogad tika pasniegtas se -
šās nominācijās - straujākais pie-
augums, sociāli atbildīgākais uz -
ņēmums, populārākais Latvijas 
zī  mols Lietuvā, lielākās inves tī-
cijas Lietuvā, labākais partneris – 
Lietuvas uzņēmums. 

***
Kaŗakuģi un vērienīgas 

militārās mācības 
Ventspils ostā

No 7. līdz 10. jūnijam Baltijas 
jūrā notika vienas no lielākajām 
jūras militārām mācībām, kuŗās 
piedalījās 35 kaŗakuģi no 13 val-
s tīm.

Ventspilnieki un pilsētas viesi 
varēja apskatīt kaŗakuģus. Kuģu 
apkalpe labprāt atbildēja uz in -
teresentu jautājumiem un pa -

certs „No sirds uz sirdi”. Idejas 
autore un patronese ir Latvijas 
vēstnieka Igaunijā dzīvesbiedre 
Ināra Eichenbauma. Koncerts 
notika Tallinas Jāņa baznīcā Brī-
vības laukumā un tika organizēts 
projektu cikla growBALTIC ie -
tva ros. 

Koncertā piedalījās Igaunijā ie -
cienīta dziedātāja un kompo-
niste Sīrī Sisaska. Ināra Eichen-
bauma (pa kr.) un Sīri Sisaska 

Šo projektu atbalstīja I. Eichen-
baumas izveidotais Tallinas dip -
lo mātu, kā arī Igaunijas latviešu 
koris „Ziemeļu balsis” (vada Il -
mārs Millers). Ar lielisku klavieŗ-
spēli sarīkojuma publiku priecēja 
Igaunijas Mūzikas un teātŗa aka-
dēmijas studente Magone Runka.

***
Tretjakova galerijā Maskavā 

izstāde „Gustavs Klucis. 
Tiesības uz eksperimentu”
Latvijas vēstniecības Krievijā  

va  dītāja vietnieks Klāvs Sniedze 
piedalījās svinīgā izstādes „Gus -
tavs Klucis. Tiesības uz eksperi-
mentu” atklāšanā Tretjakova ga -
lerijā Maskavā. Sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo mākslas mūzeju 
pirmo reizi tiek izstādīti līdz šim 
vēl Krievijā neredzēti Gustava 
Kluča mākslas darbi.

Latvijas vēstniecības Krievijā 
vārdā K. Sniedze izteica pateicī-
bu Tretjakova galerijas direktorei 
par šī izcilā latviešu izcelsmes 
mākslinieka izstādes organizē  -
ša nu, kā arī Latvijas Nacionālā 
māks las mūzeja direktorei Mārai 
Lācei par sniegto iespēju izrādīt 
tik plašu Gustava Kluča populā-
rāko darbu kollekciju. Vēstnie-
cība izsaka pateicību Guntim Be -
lēvičam par atbalstu izstādes or -
ganizēšanā.

***
„Sapņu komanda 1935” 

Taškentā
Taškentā notika Eiropas Filmu 

nedēļa Eiropas dienas sarīkoju-
mu ietvaros. Tika demonstrētas 
Austrijas, Bulgārijas, Čechijas, 
Francijas, Igaunijas, Italijas, Ru -
mānijas, Slovakijas, Somijas un 
Vācijas filmas. Latviju  pārstāvēja 
filma „Sapņu komanda 1935”.  
To noskatījās vairāk nekā div-
simt cilvēku.

Vēstniecībā Minskā atvērta 
U. Bērziņa grāmata 

„Lakstīgalas kliedz, bet es 
latviski…” baltkrievu valodā
Latvijas vēstniecībā Baltkrie-

vijā tika atvērts latviešu dzejnie-
ka Ulža Bērziņa (attēlā) baltkrie-
vu valodā izdotais dzejoļu krā-
jums „Lakstīgalas kliedz, bet es 
lat viski…”.

Atklājot svinīgo sarīkojumu, 
vie sus uzrunāja Latvijas vēstnieks 
Baltkrievijā Michails Pop kovs, 
dzejoļu autors Uldis Bērziņš no -
lasīja savus jaunākos darbus. Grā  - 
matas atvēršanas sarīkojumā 
pie dalīties bija aicināti latviešu 
diasporas pārstāvji, biedrības 
„Baltkrievija – Latvija” un Balt-
krievu draudzības un kultūras 
biedrības dalībnieki, Baltkrievi-
jas Rakstnieku savienības pār-
stāvji un žurnālisti.

***
10 gadu jubileja 

pirmajam studentam 
Pēc vidējās izglītības program-

mas A-Level eksāmenu rezultā-
tiem 2012. gada Financial Times 
vidusskolu rangu tabulās kolle-
dža Cambridge Tuttors College 
ie    rindojusies 38. vietā (no 2179 
skolām). Šogad aprit 10 gadi, kopš 
pirmais students no Latvijas ie -
stājās augsta prestiža Cambridge 
Tuttors College Anglijā. Svinot šo 
gadskārtu, kolledža marta sā  ku-
mā Baltijas valstīs izsludināja sti-
pendiju konkursu ar galveno 
bal  vu - 30 000 GBP, kas pilnīgi 
sedz divgadīgās britu vidējās iz  -
glītības A-Level programmas mā - 
   cību maksu par abiem ga  diem 
CTC kolledžā.

Pirmo vietu un 100 % stipendi-
ju  mācību maksas segšanai  sa -
ņē ma Rīgas 1. ģimnazijas 11. kla  ses 
skolniece Jana Harlamova. Jau 
kopš pirmās klases Jana veiks-
mīgi piedalījusies dažādās olim-
piadās. 2012./2013. mācību gadā  
viņa ieguvusi atzinības rakstu ra -
jona matēmatikas olimpiadā un 
3. vietu ekonomikas olimpiadā. 
Nākotnes ieceres meitene saista 
ar studijām  ekonomikas vai fi -
nanču jomā Oksfordas univer si-
tātē vai Londonas ekonomikas 
skolā (LSE).

***
Igaunijā labdarības koncerts 

„No sirds uz sirdi”
Lai sniegtu atbalstu Igaunijas 

bērniem, kas aug bez vecākiem, 
Tallinā notika labdarības kon-



LAIKS 112013. ga da 15. jūnijs – 21. jūnijs

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Zeme, zeme, kas tā 

zeme, ko tā mūsu 
dzies ma prasa? Ze -
me - tā ir valsts, Kas-
taņolas trimdā vār-
s moja Rainis.

Apvienoto Nāciju 
organizācijā (ANO) 

patlaban kā pilntiesīgas locekles    
ir pārstāvētas 193 valstis, tostarp 
tādi pundurīši kā Tuvalu un Pa -
lau - Klusā okeana saliņas. Latvi -
jas Republika, kas par ANO dalīb-
valsti kļuva 1991. gadā, starpkaŗu 
periodā bija godam pārstāvēta     
tās priekštecē - Tautu Savienībā 
(League of Nations).

Ārpus minētās 193 ANO dalīb-
valstu kopības paliek kāds ducis 
veidojumu, kuŗiem ir valstisks, 
gandrīz valstisks vai de facto val- 
s tisks statuss. Ir vērts pakavēties 
pie šīs parādības.

Pirmā būtu jāpiemin Taivana, 
kuŗas oficiālais nosaukums ir  
ROC (Republic of China) Taipei. 
1945. gadā, kad tika nodibināta 
ANO, Ķīna, būdama viena no uz -
varētājvalstīm, ieguva pastāvīgu 
vietu Drošības Padomē ar veto 
tie sībām. Taču 1949. gadā Ķīnas 
komūnisti ar Mao priekšgalā sa -

Visādi valstiski veidojumi

kāva toreizējās Ķīnas valdības ka -
ŗaspēku un tā pārcēlās uz Taiva -
nas salu. 1971. gadā Ķīnai pienā-
košos vietu Drošības Padomē ie -
ņēma komūnistiskā Ķīnas Tautas 
Republika (PRC - People’s Republic 
of China), un Taivana zaudēja 
ANO dalībvalsts statusu. Tagad 
ROC Taipei  ir plaukstoša valsts, 
ku  ŗā valda parlamentāra demo-
kratija un kuŗas ekonomika ierin-
dojas pasaules pirmajā desmit-
niekā. Un, lūk, kāds paradokss: 
tiklīdz šī ROC pasludinās savu ne -
atkarību de iure, komūnistiskā Ķī -
na, kas to uzskata par savu pro-
vinci, patur tiesības pakļaut to sev 
ar bruņotu spēku ... bet šis allaž 
atkārtojamais drauds nebūt neka-
vē labas ekonomiskās attiecības 
starp “abām Ķīnām”, kuŗas šķiŗ 
jūras šaurums, un komūnistiskajā 
Ķīnā sekmīgi darbojas simtiem 
Taivanas uzņēmēju un lielrūp-
nieku. Un Taivanu ārvalstīs pār-
stāv nevis vēstniecības, bet “tirdz-
niecības un kultūras misijas”, kas 
faktiski ir tas pats.

Īpašs gadījums ir Palestīna, ku -
ŗai nesen ANO ietvaros tika pie-
šķirts novērotāja statuss - kā State 
of Palestine. Bet te ir divi “āķi”. 

Pirmkārt, Palestīnas administrā-
cija (Palestinian National Autho-
rity, PNA) faktiski kontrolē tikai 
astoņas pilsētas t.s. Rietumkrastā 
(West Bank) un apkārtējos ciema-
tus. PNA prezidenta Mahmuda 
Abasa miteklis ir Ramalla (zie me-
ļos no Jeruzalemes), ir valdība,        
ir parlaments, ir sava policija un 
žan darmērija, bet militāro kon- 
t roli, kā zināms, īsteno Izraēlas 
ar  mija. Otrkārt, Palestīnā formāli 
ietilpinātajā Gazas joslā (pusotra 
miljona iedzīvotāju) pie varas at -
ro das radikālo, nesamierināmo 
islāmistu apvienība HAMAS, ku -
ŗas vadība atrodas kaŗa stāvoklī        
ar Izraēlu un neatzīst pat tās eksis-
t ences tiesības. Tātad State of Pa -
les tine pastāv tikai uz papīra, kaut 
gan Ramallā tiek izsniegtas pases 
ar šādu uzrakstu. 

Dīvains veidojums ir Kalnu Ka -
rabachas Republika (NKR) jeb 
(armēniski) Arcacha. 1988. gadā 
Kalnu Karabachas autonomā ap -
gabala padome lūdza Kremli gā -
dāt par to, lai šis apgabals, kas at -
ra dās Azerbaidžānas PSR sastāvā, 
varētu pievienoties “mātei” - Ar -
mē  nijas PSR. Azerbaidžānas PSR 
bija pret, sākās savstarpēji armēņu 

un azeru grautiņi un “etniskās 
tīrīšanas”, kuŗām sekoja asiņains 
kaŗš, kas 1994. gadā beidzās ar 
trauslu panieru. Bet pa to laiku 
armēņi bija paguvuši proklamēt 
atsevišķu “suverēnu” Kalnu Kara-
bachas republiku (NKR), kas pie-
vienoja sev septiņus Azerbaidžā-
nas arpriņķus, un tagad Armēni-
jas galvaspilsētā Erevanā tiek ru -
nāts par “divām armēņu valstīm”, 
un otrai no tām esot sava patstā-
vīga pozicija. Viltīgs gājiens Kau-
kaza “lielajā spēlē”...

Balkānos formāli suverēna ir 
Kosova, kuŗas neatkarību atzinu-
šas kādas 40 valstis. Taču Krievija, 
kuŗai Drošības Padomē ir veto 
tiesības, to darīt atsakās. Kosovā 
al  bāņu īpatsvars ir 95%, un faktis-
ki tā ir “otra albāņu valsts” līdzās 
Albānijai. Arī tur tagad ir sāpīgs 
“āķis”: Kosovas ziemeļos ir viens 
apriņķis, kur serbu minoritāte vēl 
ir pārsvarā, un tagad turienes ser-
bu nacionālisti izveidojuši savu 
“valdību” un ir gatavi proklamēt   
šī stūrīša neatkarību, lai pēc tam 
prasītu tā pievienošanu Serbijai.

Ir tāda de facto valsts - TRNC 
jeb Ziemeļu Kipras turku repub-
lika. To atzīst tikai pati Turcija, kas 
tajā uztur ekspedīcijas korpusu. 
Tās galvaspilsēta ir Nikosijas (Lef-
kosa) ziemeļu sektors, bet dienvi-
du sektors ir Kipras Republikas - 
grieķu apdzīvotās Eiropas Savie-

nības dalībvalsts galvaspilsēta. Tā 
nu šī “Afrodītes sala” paliek sa  da-
līta, un diez vai šī situācija pa  re-
dzamā nākotnē mainīsies.

Gaŗa un šaura zemes sloksne 
pie glaudusies Dņestras upes aus-
t rumkrastam: tā ir Piedņestras 
re  publika (ap 500 000 iedzīvotāju). 
Tā ir pārsvarā krieviska valstele, 
kuŗas vadībā ir neostaļinisti un 
kuŗas ģerbonī laistās sirpis un 
āmurs. Rit ļoti gausas sarunas par 
tādu kā konfederāciju ar neatka-
rīgo Moldovu Dņestras otrā kras-
tā, bet te vēl ilgi būs jāliek jautāju-
ma zīme.

Kopš 2008. gada rudens Krie-
vija atzīst Abchazijas un Dien-
vid osetijas neatkarību. Faktiski 
šie Gruzijai atņemtie novadi ir 
Kremļa protektorāti, kuŗus sargā 
Krievijas bruņotie spēki. Abcha-
zijā vietējie iedzīvotāji gan sūdzas 
par krieviem, kas uzpērk viņu 
zemi, īpaši kūrvietas joslā. Vai tas 
kaut ko neatgādina?

Visbeidzot jāpiebilst, ka Irakas 
ziemejos faktiski pastāv un sek-
mīgi attīstās puslīdz suverēna 
Kur distāna ar galvaspilsētu Er -
bilu. Tajā dzīvo pieci miljoni kur-
du, kuŗiem pievienojušies 150 000 
tautiešu - kurdu bēgļi no Sīrijas. 
Tā var kļūt par gaišu bāku 20 mil-
joniem kurdu, kuŗi mīt Priekš- 
ā zijas reģionā.

Franks Gordons

Jēla universitāte 
Amerikas Savieno-
tajās Valstīs katru 
ga  du veic pētījumu, 
lai noteiktu, kuŗas 
pasaules valstis ir 
“viszaļākās,” tātad - 
kuŗām veicas visla-

bāk, ja runa ir par vi  des aizsardzību. 
Latvija, kas pie tiekami daudzos 
indeksos kotējas visnotaļ zemu 
(viena no trūcīgā kajām valstīm 
Eiropas Savienībā u.tml.), šoreiz 
var justies itin lep na, jo Jēlas 
akadēmiķi ir lēmuši,  ka mūsējā ir 
otra zaļākā valsts pa  saulē. Vienīgi 
Šveice šajā ziņā mūs ir apsteigusi.

Nav nekādu šaubu, ka Latvija tīri 
fiziskā nozīmē ir gana zaļa. Mū  su 
valstī meži stiepjas varenā plašumā, 
un, lai gan vienmēr īg no latviešu 
ieskatā mežs tiek iz  cirsts, patiesība 
ir tāda, ka Latvijas mežsaimnieki 
katru gadu iestāda vairāk koku 
nekā nocērt, tā no  drošinot meža 
ilgtspēju. Protams, jauns kociņš vēl 
ilgi nebūs eko nomiski vērtīgs, taču 
ir labi, ka meža atjaunošana tur-
pinās nepār traukti.

Daudzmaz zaļi esam arī ener-
goresursu ziņā. Ievērojamu daļu      
šo resursu nodrošina hidroelek-
trostacijas uz Daugavas, un ūdens, 
protams, ir ļoti zaļš resurss salī-
dzinājumā, teiksim, ar naftu. Tie-
sa, ļoti lielā mērā joprojām esam 
atkarīgi no dabas gāzes un kon-
krēti no Krievijas energogiganta 
Gazprom. Lasītāji noteikti zina, ka 
Maskava nekad nav kautrējusies 
Gazprom izmantot par polītisku 
ieroci. “Pēc vajadzības” krāns sa -
vulaik piegriezts i Baltkrievijai, i  
Ukrainai, piedevām pirms pāris 
gadiem šī patvaļa ziemā teju vai 
bez gāzes neatstāja lielu daļu Rie-
tumeiropas. Polītisks jautājums 

Cik zaļi esam?
Latvijai liek izvēlēties starp Eiro-
pas Savienības prasībām un dzī -
ves reālitāti. Proti, ES pieprasa 
gāzes tirgus atvēršanu, lai tajā va -
rētu piedalīties visi, bet, tā kā Lat-
vijai patlaban nav un vismaz tuvā-
kajā nākotnē nebūs gāzes vadu, 
kas to savienotu ar Rietumeiro -
pu, no Krievijas vien esam un vēl 
kādu strēķīti būsim atkarīgi. 

Pirms pāris mēnešiem Minis- 
tru prezidents Valdis Dombrov- 
skis tikās ar Krievijas premjēru 
Dmit riju Medvedevu. Kaimiņ-
valsts kol  lē ga par gāzes tirgus 
atvēršanu esot izrādījis sapratni, 
taču reālijas tomēr ir un paliek 
reālijas, un lielāka teikšana kai-
miņ valstī tomēr ir tās caram Vla-
dimiram. Tāpēc ir pamats šaubī-
ties, vai viņš izrādīs tikpat lielu 
sapratni, jo tādā pašā mērā, kādā 
Latvija ir atkarīga no Gazprom 
gāzes, visa Krievijas visnotaļ ļo -
dzīgā tautsaimniecība ir atkarīga 
no tā, cik minētais uzņēmums 
spēj nopelnīt.

Ko vēl varam teikt par “zaļumu” 
mūsu valstī? Daudz ir runāts par 
alternātīviem energoresursu avo -
tiem. Hidrostacijas ir ne vien uz 
Daugavas, bet arī uz mazākām 
upītēm. Arī mežs piedāvā pietie-
kami daudz energoresursu. Pē 
kokapstrādes paliek atkritumi, no 
kā ražo šķeldu, un jau tagad paš-
valdības šur tur Latvijā nepie cie-
šamo elektrību un siltumu ražo 
katlumājās, kur izmanto tieši bio-
masu un neko citu. Mūsu valstī 
vie tumis ir vēja turbīnas, bet to 
plašāku izmantošanu traucē ne 
jau Latvijā vien ierastā iebilde 
“manā dārzā ne”. Lai arī būdamas 
itin “zaļas”, vēja turbīnas var radīt 
troksni, to devumu ainavisku -
mam var apšaubīt, turklāt ļaudis 

arī raizējas par to, ka turbīnas var 
kaitēt putniem.

Latvijas valdība savukārt ar īpaši 
“zaļu” domāšanu nav izcēlusies. 
Lai gan vajadzētu domāt par alter-
nātīvu energoresursu plašāku iz -
mantošanu, valdība ir lauzījusi 
galvu par sašķidrinātas dabasgā-
zes termināļa celtniecību. Zināmas 
cerības savulaik deva doma, ka 
ūdeņos pie Latvijas krastiem va -
rētu būt atrodama nafta. Tiesa, šīs 
cerības izplēnēja pirms pāris ne -
dēļām, kad uzņēmums, kuŗš val-
dības uzdevumā bija pārbaudījis 
situāciju, paziņoja, ka tur tomēr 
nav tādu naftas krājumu, lai būtu 
vērts sākt intensīvāku urbšanas 
pro cesu.

Manuprāt, labi vien ir. Naftas 
platformas jūrā nav pati drošākā 
vide. Amerikā dzīvojošie lasītāji 
noteikti labi atceras milzīgo katas-
trofu, ko izraisīja uzņēmuma Bri-
tish Petroleum darbība pie Luiziā-
nas pavalsts krasta, vēl senāk no -
tika tikpat ievērojama katastrofa 
pie Aļaskas, kad kuģis Exxon 
Valdez ar kapteini “kunga prātā” 
uztriecās uz sēkļa un pārlūza. Bal-
tijas jūrā šāda veida traģēdija ne -
būt nav vajadzīga. Pietiek jau ar to, 
ka pavisam netālu no apdzīvo -
tām vietām Rīgā un Ventspilī tiek 
krautas un pārkrautas visnotaļ 
bīstamas vielas. Iespējams, lasītāji 
atceras gadījumu pirms pāris ga -
diem, kad kādā konteinerā Rīgā 
notika ķīmiska reakcija, kuŗa tad, 
ja attiecīgie dienesti nebūtu zi  be-
nīgi reaģējuši, būtu piesārņojusi 
ļoti lielu apkārtējā ūdens platību.

Valdība ir arī ilgi un dikti pūde-
lējusies ap jautājumu par jaunas 
kodolspēkstacijas celtniecību. Un 
te nu Latvija nav viena, doma par 
spēkstaciju ir Lietuvā, procesā ir 

iesaistīta arī Polija, bet ļoti sen      
nav varēts izlemt, cik lielu daļu at -
tiecīgo izmaksu uzņemtos mūsu 
valsts. Protams, kodolenerģija ir 
tikai nosacīti “zaļa”. Emisiju tā ne -
rada, bet procesa rezultātā radītie 
ļoti radioaktīvie atkritumi tomēr 
kaut kur ir jāglabā, un te runa nav 
par iesaiņošanu plastmasā un 
iemešanu miskastē.

Ir arī iemesls padomāt par to, 
cik “zaļi” ir mūsu valsts iedzīvotāji 
neatkarīgi no tā, ka Jēla universi-
tātes ieskatā mūsu valsts ir otra 
zaļākā valsts pasaulē. Tā, piemē-
ram, daudz tālāk par spriešanu 
nav tikts jautājumā par ēku silti-
nāšanu, lai nodrošinātu zemāku 
apkures izmaksu. Nelaime ir tā, ka 
daļa maksas par siltināšanu jāuz-
ņe mas iedzīvotājiem pašiem, un 
nekustamā īpašuma privātizācija 
ar sertifikātiem nozīmē, ka dzī-
vokļi gan ir privātizēti, bet nebūt 
nenozīmē, ka cilvēkiem ir pietie-
kama rocība, lai piedalītos kopīpa-
šuma apsaimniekošanā. Tāpēc 
siltinātas ir dažādas pašvaldību 
ēkas, piemēram, bērnudārzi, bet 
siltināto dzīvokļu namu skaits 
mūsu valstī joprojām ir minimāls.

Daudzi latvieši, tāpat kā cilvēki 
citviet pasaulē, ir lieli automobiļu 
fani. Automobilis nav “zaļš,” tas 
patērē degvielu, ko tomēr ražo no 
tās pašas piesārņotājas naftas. Šajā 
ziņā es, piemēram, esmu ļoti “zaļš”, 
pie spēkratu stūres pēdējo reizi 
sēdēju, šķiet,  1998. gadā, automa-
šīnas man nav, un savām trans-
porta vajadzībām es izmantoju 
kā   jas, velosipēdu un, kad attālums 
ir lielāks, sabiedrisko transportu. 
Labu darbu izdarījusi Rīgas paš-
valdība - ir atsevišķie veloceliņi,   
kā arī uz daudzām ielām ir uzkrā-
sotais divriteņa šablons, - aplie ci-
nājums, ka pa to daļu drīkst braukt 
tieši velosipēdisti. Diemžēl visai 
bieži pa šo ielas daļu traucas arī 

automobiļi, bet vismaz kaut kas 
šajā jomā tiek darīts, un būtu labi, 
ja pilsētā būtu vairāk velosipēdis -
tu un mazāk autovadītāju.

Jādomā arī par iepirkšanās kul-
tūru. Kad viesojos Amerikā, pār-
tikas veikalā man vienmēr tiek 
pie dāvāti papīra maisi, bet Latvijā 
es to nekad neesmu redzējis. Mai-
siņi ir no plastmasas, un plastma-
sa, protams, nebūt nav “zaļš” pro-
dukts, tieši pretēji. Tiesa, man ir 
arī drānas maisiņi, kuŗos salikt 
preci, bet ne vienmēr es tos atce-
ros paņemt līdzi.

Taču par visu vairāk “zaļuma” 
sakarā ir jādomā par ko citu, proti, 
par to, kāda ir cilvēku attieksme 
pret apkārtējo vidi. Runa ir par 
Lielo talku, kad ļaudis dodas uz -
kopt daždažādas vietas un dažkārt 
tās arī atjaunot vai pilnveidot. 
Katru gadu tiek savāktas neiedo-
mājamas tonnas visvisādu atkritu-
mu, kas izmesti mežā, ceļmalā un 
visur citur, tikai ne izgāztuvē. Grū-
ti spriest, kas ir audzinājis cilvēku, 
kuŗš savu atkritumu maisu izmet 
mežā (parasti gan veselu atkritu-
mu kaudzi). Es gan pat izlietotu 
autobusa biļeti turu rociņā, līdz 
atrodu atkritumu tvertni, jo mam-
ma man ir iemācījusi, ka visu ko 
mest zemē nav civīlizēti. Acīmre-
dzot ne visas mammas ne visiem 
bērniem to ir iemācījušas.

Pirms vairākiem gadiem pub-
licists Viktors Avotiņš par Lielo 
talku rakstīja, ka sakopta vieta nav 
tā, kur viesojušies talcinieki, sa -
kopta vieta ir tā, kur talcinieki 
vis pār nav vajadzīgi. 

Citiem vārdiem sakot, Latvijas 
“zaļums” nav tikai meža jautājums 
vien. Mēs katrs varam darīt kriet ni 
daudz vairāk, lai sargātu savu ap -
kārtējo vidi. Visu, kas mums ir ro -
kā, nemetīsim, kur pagadās. Valsts 
varbūt ir zaļa, bet kā tas ir ar mums?  

Kārlis Streips
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Kādreiz iebrauca 6 - 7 zirgu pa  -
jūgi ar ragavās sakrautu zaļu, tik - 
ko mežā zāģētu malku. To nokrā-
va lielā kaudzē pie centrālās ap -
kures, kuŗā vienmēr kurās elles 
uguns, kas gan tikko spēja apsildīt 
nelielo nometni. Citu reizi tika 
ievests deguts, tāda gabalaina, eļ  -
ļaina viela, ko lietoja apkurē un 
kas deva milzum daudz kvēpu. 
Aukstajās, mierīgajās dienās kvē-
painie dūmi nobirdināja sniegu 
melnu visā apkārtnē. 

Ap pulksten 17 mājās nāca ār -
pus nometnes strādājošās darba 
brigādes, un tad atkal varēja iet uz 
ambulanci, veikaliņā iepirkties vai 
apkopt savas drēbes. Ieslodzīta-
jiem bija tikai viena drēbju kārta, 
ar to gāja darbā, to vilka svētdienās, 
un naktīs vatēto jaku es uzmetu 
virs segas, lai būtu siltāk. Veikaliņā 
jeb kantīnē palaikam bija  dabūja-
mi zivju konservi, saulespuķu eļļa 
(bieza kā pernica un tā arī garšoja), 
konservēti zirnīši, ābolu marme-
lāde, margarīns, skābās konfektes, 
kādreiz arī tādi balti sausiņi, bis-
kvīti, chalva un reizēm ķiploki vai 
sīki, skābi āboltēni. Ik dienas tur 
varēja nopirkt tādu diezgan gaišu 
kviešu maizi. Visi strādājošie sa -
ņēma nelielu algu –  40 - 60 rubļu 
mēnesī, kuŗu paturēja adminis -    
t rācija, bet no kuŗas katru mēnesi 
varēja dabūt 5 - 12 rubļus iepir-

kumiem. Šis piešķīrums bija at  ka-
rīgs no soda katēgorijas. Katrs ie -
pirkums tika atzīmēts lielā grāma-
tā un ar kauliņiem aprēķināts. Ie  -
pirkšanās bija vienmēr gaŗlaicīga 
procedūra, bet laika mums, ieslo-
dzītajiem, bija daudz, dažam līdz 
12 gadu.

 Ap pulkten18 visi tikām saukti 
ārā uz vakara jundu jeb pārskai-
tīšanu, kas parasti ilga apmēram 
10 minūtes. Pēc tam pa grupām 
prom uz ēdamzāli, kur tad tika 
ieturētas vakariņas. Arī vakariņās 
ēdieni gandrīz vienmēr atkārto -
jās –  zivju zupa, maizes gabals vai 
arī tikai maize un 3-4 mazas, sāļas 
zivtiņas un tēja. Tā kā es saņēmu 
diētu, tad man pasniedza rīsus, 
nedaudz margarīnā vai eļļā ceptus 
kartupeļus, maizi, 15 g sviesta un 
puskrūzītes saldas tējas. Pienu de -
va reizi nedēļā (ap 1,5-2 l katram) 
un to parasti salēja stikla burkās, 
saraudzēja un tad pagatavoja biez-
pienu. Es ne sviestu, ne pienu ne -
varu lietot (alerģijas dēļ), tāpēc tos 
devu dažiem rietumniekiem, ku -
ŗi man tajā vietā nopirka marga -
rī nu, zivju konservus. Tā kā biju 
no dar ba atbrīvots un nepelnīju, 
tad iepirkties nevarēju. Daži ieslo-
dzītie, it sevišķi rietumnieki un 
viens jauns japānis, bija lādzīgi un 
man bieži vien iedeva kaut ko no 
saviem iepirkumiem – kādu ga -

balu kviešu maizes, zirņu konser-
vus vai gabaliņu chalvas. 

 Pēc vakariņām visi, izņemot 
tos, kas strādāja virtuvē un apku -
rē, bijām brīvi. Mūsu barakā kādā 
diezgan paprāvā telpā stāvēja sa -
mērā liels un labs televīzors. Šeit 
tad mēs, nestrādājošie, jau no rīta 
puses varējām skatīties raidīju-
mus, un ar īsiem pārtraukumiem 
tas turpinājās līdz pat vēlam vaka-
ram, pulksten 22, kad dežūrējo-
šais virsnieks aparātu izslēdza. 
Priekšpusdienas raidījumos vis-
bie žāk bija dažādas serijas, lugas, 
filmas, bet vakaros - ziņas, sports, 
komentāri utt.

Es vakaros diezgan bieži gāju uz 
otru baraku, kur dzīvoja ameri-
kānis Pauls Brauvers, un mācīju 
viņam zviedru valodu. Izmanto-
jām nelielu krievu - angļu vārdnī-
cu, ko viņam pa pastu bija atsūtī-
jusi sieva, un, tā kā mācība resp. 
valoda Brauveru interesēja, pa -
nākumi bija. Par mācīšanu viņš 
maksāja graudā – dažus biskvītus 
par reizi. Īsi pirms manas atbrī-
vošanas Brauvers zviedru valodu 
bija jau tik tālu iemācījies, ka mēs 
abi to sākām lietot ikdienas saru-
nās. Parastā nometnes sarunu va  -
loda bija krievu valoda ar angļu 
valodu otrā vietā, bet vāciski pra-
tām tikai nedaudzi. Nometnes 
bib liotēkā bija samērā pulka grā-

matu angļu, vācu, jugoslavu, un  -
gāru valodā un vēl citās, bet tās 
visas bija iespiestas Maskavā vai 
Austrumvācijā. Atradu arī dažus 
somu žurnālus, ko bija atstājis 
kāds soms, kuŗš par to, ka reibumā 
vadījis automašīnu Ļeņingradā, 
bija sodīts ar diviem gadiem, bet 
samērā drīz atbrīvots. Man stās tī-
ja, ka agrāk nometnē bijis arī viens 
zviedrs, uzvārdā Gustavsons, bet 
tas vai nu atlaists mājās, vai pārcelts 
uz citu nometni. Iespējams, ka tas 
bijis norvēģis!

Diezgan lielas grūtības šeit no  -
metnē bija ar tualetēm, kas atra-
dās aiz stāba ēkas, žoga malā. Pa -
prāva betona ēka, grīdā kādi 12 
caurumi ar zemām starpsienām, 
un tur ziemā vienmēr valdīja 
auks tums un stipra smaka. Tā kā 
mūsu ēdiens bija ūdeņains un arī 
tēja tika daudz dzerta, tad katru 
nakti pāris reižu iznāca apmeklēt 
šo vietu. Vienmēr vajadzēja ap -
ģērb ties un doties ārā aukstumā. 
Barakās valdīja tumsa, bet ārā no -
metne bija apgaismota ar spēcī-
gām spuldzēm visgaŗām gar žogu 
un augsto dēļu sētu. Grūtības s a-
gādāja arī tualetes papīra trūkums, 
jo to kantīnē nepārdeva. Tualetes 
papīra vietā tika lietots no mēbe -
ļu fabrikas iznests brūns ietina-
mais papīrs. Šo pašu papīru lietoja 
arī par degmateriālu, vārot stipro 

tēju „čefir”. Papīru satina rullī, galā 
aizdedzināja un uz tā uguns turēja 
aluminija krūzīti, kas bija piepil-
dīta ar tēju un ūdeni. Tēju nomet-
nes kantīnē pārdeva neierobežo-
tos vairumos, un „čefira” dzeršana 
bija populāra, jo karstā melnā tēja 
sildīja un uzmundrināja.

Nometnē bija vēl viens ameri-
kānis – Geralds Amsters, ar kuŗu 
bieži kopā staigāju pa nometnes 
takām. Viņš labi prata vācu valo-
du un varēja daudz pastāstīt par 
nometnes dzīvi. Amsters bija no -
tiesāts uz astoņiem gadiem par 
narkotikas vešanu no Austrum- 
ā zijas caur Maskavu, kur kontrolē 
pieķerts un pēc tam notiesāts. 
Viņš bija nometnē pavadījis jau 
vairāk nekā trīs gadus, un viņa 
veselības stāvoklis, it sevišķi psī-
chiski, nebija visai labs. Dažas rei-
zes viņš esot sūtīts uz Butirku cie-
tuma slimnīcu Maskavā, kur katru 
reizi pavadījis vairākus mēnešus, 
kā arī uz tuvējo slimnīcu Baraševo 
nometnē, dzelzceļa līnijas Potjma – 
Baraševo ziemeļu galā. Šajā no -
met nē bijusi nedaudz labāka ēša -
na nekā Leplejā un bez tam iespēja 
tikties ar krievu ieslodzītajiem – 
slimniekiem, kuŗi no daudzajām 
apkārtnes (Mordovijas) nomet-
nēm tur ievietoti ārstēties. 

„Ir dienas, kad nevaru izturēt 
latviešu literātūru, kad es to neva-
ru ciest. Un ir brīži, kad man to 
gri  bas aizstāvēt, sargāt un palīdzēt 
tai.” Tā savā dienasgrāmatā 1995. 
gada 2. novembrī rakstījusi Gun-
dega Repše. Tagad Repšes 1995. 
gada beigu gala - 1996. gada un 
2012. gada dienasgrāmatas sēju-
mā ar virsrakstu Laiks esi tu pub-
licējis apgāds, kam saderīgi pašam 
ir nosaukums Dienas Grāmata.

Mazāk attīstīti cilvēki vai tādi, 
kas sevi neuzlūko par pietiekami 
svarīgiem, dienasgrāmatu ne  -
mēdz rakstīt. Vienu pakāpi augstāk 
piedzimušie pieraksta, ko katru 
dienu ēduši un dzēruši, kurp gā -
juši, ar ko satikušies. Intelektuāli 
augstvērtīgākie individi, pie ku -
ŗiem neapšaubāmi pieskaitāma 
Gundega Repše, vairāk koncen- 
t rējas uz attiecīgās dienas sajūtu 
un pārdomu atzīmēšanu. Bet, tā 
kā cilvēks nav viengabalains un 
spēj būt apsviedīgs, vienas dienas 
sa   jūtu un pārdomu virziens var 
ru  nāt pretī citā dienā justajam un 

Gan tā, gan tā
Gundega Repše, Laiks esi tu, Dienas Grāmata, 2013. g., 190 lpp.

domātajam. Pat rakstnieces pa  š -
vēr tējums var būt reizēm negātīvs 
(„Pārāk maz esmu pateikusi labus 
vārdus”- 32. lpp.), citreiz pozitīvs 
(„Ļoti reti spēju izjust naidu”- 
178.). Protams, ikviens cilvēks ir 
tiesīgs pārdomāt un revidēt ie -
priekš pateikto, tomēr lasītājam 
gribētos zināt, kāda tad pēc visā-
diem maldu, neprecīzitāšu, sāņu 
soļiem ir rakstnieka gala pozicija. 
Vai latviešu literātūra patiesi pel-
nījusi, ka to necieš, jeb vai tā būtu 
„aizstāvama un sargājama”? Ne -
var taču gan tā, gan tā. Gala pozi-
cijas izteikšanai esejas vai apce -     
res forma ir daudz izdevīgāka par 
dienasgrāmatu.

Izskatās, ka rakstnieci turpat vai 
depresijā novedusi 2011. – 2012. 
gada ziema, jo tad dienasgrāmatā 
sarakstīts daudz aplamību. Nav 
pat vērts ķerties klāt 2012. gada 
14. janvāŗa apgalvojumam, ka 
„tauta šobrīd ienīst savu kultūru 
un māksliniekus”, jo tie ir meli, kas 
brēc pret debesīm. Ar 8. februāŗa 
ierakstu G. Repše būs saniknojusi 
savus kollēgas. Viņa raksta: „Kāds 
šodienas Latvijā izskatās veiksmīgs 
latviešu rakstnieks? Vispirms – lo -
 jāls pastāvošajam režīmam. Ne 
pārāk daudz lasa. Var pat sacīt – 
antiintelektuāls...” utt.. Kas domāts 
ar pastāvošo režīmu? Režīms pir-
m ām kārtām nozīmē polītisko ie -
kārtu, kas Latvijā ir demokratis kā, 
republikāniskā. Vai latviešu rakst-
niekam drīzāk nāktos būt lojālam 
kādam citam „režīmam”? Vai re -
žīms ierobežo rakstnieka vārda 
brī vību?

Ne mazāk skarbi kā rakstnie-
kiem tiek sadots kritiķiem: „Kri-
tika dienas presē tikpat kā nepa-
rādās, bet retie vientulīgie recen-
zenti kļūst arvien pašpārliecinā-

tāki, jo pretī jau neviens neru nā.” 
(25.) Visasāk trāpīts Latvijā pro-
minentajam kritiķim Guntim Be -
relim, kuŗš, uzrakstīdams kādu 
„ska ļu, nesavaldīgu, no prāta 
drums lām tīru traktātu”, esot 
„pieteicis kaŗagājienu pret Repši”. 
(79.) Kaut citas vietas dienas grā-
matā norāda uz Gundegas Repš -
es distancēšanos no baznīcas un 
garīdzniekiem, polemikā ar Bereli 
viņa nevairās citēt pat Kristus 
vārdus par odžu dzimumu no 
Ma    teja evaņģelija 12. nodaļas. Šī 
tad nu būtu viena no 178. lappusē 
minētajām reizēm, kad naidu  
rakstniece spējusi izjust. Ar ne -
laip nībām aplaimotas arī kriti -    
ķes Ratinīka un Baklāne (123.), 
bet ārpus Latvijas dzīvojošo la  sī-
tāju va  rētu vairāk ieinteresēt uz -
brukums reiz ASV dzīvojušajam 
literātu pārim Aivaram un Valijai 
Ruņģiem, jo kāds Valijas raksts 
no saukts par skolmeistarisku, Ai -
vara raksti par pseudopravietis-
kiem u. tml. Ruņģu pāris uzdze-
not „apnicīgus smieklus”. (18. – 
19.) Ja atceramies Ruņģu karsto 
patriotismu un čaklo piedalīša  -
nos sabiedriskās rosmēs, īpaši jau 
rakstu laukā, pasmiešanos drīzāk 
pelnījis Gundegas Repšes pašvēr-
tējums, ka viņa ļoti reti spējot iz -
just naidu.

Īpaša vieta dienasgrāmatā dota 
rakstnieces ceļojumam uz Tāla-
jiem Austrumiem, uz Sibiriju ar 
filmu veidotājas Dzintras Gekas 
grupu no 2012. gada 15. līdz 28. 
jūnijam. Šis posms (133. – 162.) 
ie   spiestajā grāmatā izcelts, atvēlot 
tam no pārējās grāmatas atšķi rī  -
gu zilgana tonējuma papīru. Šeit 
vairs nav nekāda naida pret savē-
jiem, nekāda obligāta jeb ie  pro- 
g ram mēta naida pret svešajiem 

pā   ri darītājiem, ir gan izteikts dvē-
se les īgnums pret visu notikušo 
un skumja rezignācija. Grāmatas 
at  vēršanas vakarā 26. aprīlī Kino 
mūzejā Vecrīgā šai Sibirijas daļai 
tika veltīta īpaša uzmanība, jo     
tika rādīta arī Dzintras Gekas uz -
ņemta, ap 25 minūtes gaŗa filma 
par Sibirijas ekspedīciju, un pub-
likā bija redzami vairāki šī ceļo-
juma dalībnieki. Lielisku Gunde-
gas Repšes rindkopu par cīņu ar 
moskītiem dienā, kad tika uzstā-
dīta piemiņas zīme mācītājam Ed -
garam Rumbam Rešotu kapsētā 
(153.), sevišķi spilgti illustrēja 
Dzin tras Gekas filmējums.

Gundega Repše paplivinājusi 
spārnus arī citos virzienos, galve-
nokārt piedaloties rakstnieku, 
teiksim, savstarpējās garīgās ap -
putekšņošanās salidojumos. Lai-
kam jau šādas sanākšanas vairo     
to dalībnieku pašcieņu, tomēr ro -
das iespaids, ka lielāka loma tajās 
ir atpūtai un izklaidei nekā raks-
tīšanai vai pat izstrādājamās vielas 
savākšanai. Bet tā tas laikam ir ar 
visām cunftēm un profesijām, 
kuŗu locekļi mūsu ātrās un ērtās 
pārvietošanās laikmetā labprāt 
lidinās pa pasauli. 2002. gadā li -
dojumā no Singapūras uz Lon -
do nu man iegadījās sēdēt līdzās 
somu paidagogam, kas atgriezās 
dzimtenē pēc uzstāšanās starp-
tautiskā skolotāju konferencē Sin-
gapūrā. Kad vaicāju, kas ir viņa 
speciālitāte un kāds bijis viņa 
referāta temats, kas viņam licis ce -
ļot uz pasaules otru pusi, viņš at -
bildēja, ka temats bijis – kārtības 
uzturēšana klasē. Šo atgadījumu 
gribējās atcerēties, lasot par Gun-
degas Repšes uzturēšanos starp-
tautiskā rakstnieku „programmā”  
Aiovas universitātē ASV, kur     

rakstniekiem „ļauts par brīvu 
lietot bibliotēkas, apmeklēt kino, 
koncertus un teātŗus, gatavot na -
cionālos ēdienus savās virtuvēs   
un čupoties vienam ar otru” (93.) 
Taču pārrunās visi konstatējuši,     
ka „ar literātūras profesionālajām 
mokām (! – E.S.) saistītā problē-
matika ir apbrīnojami līdzīga” 
(105.).

Dienasgrāmatas forma ļauj da -
žādiem prātojumiem uzzibsnīt, 
paliekot plašāk neizvērstiem. Do -
ma, ka „literātūra... ir nesalīdzinā-
mi godīgāka un patiesāka par vēs-
turi, arī vēstures grāmatām” (52.), 
ir uzmanības vērta, bet tā sauktin 
sauc pēc argumentācijas, pēc pār-
liecināšanas, pēc turpinājuma.

Grāmata ir pilna vērtējumu, 
kam lasītāji var vai nu pievieno-
ties, vai tos noraidīt. Lasītāji, kas 
pazīst un mīl kā Rīgu, tā Vīni, 
nebūs apmierināti ar pašu pirmo 
rindkopu, kur Rīga cildināta uz 
Vīnes rēķina. Toties ikviens lai-
kam gan piekritīs rakstnieces vē -
rojumam, ka „Latvijā visas kul tū-
ras norises un procesi allaž tiek 
aplūkoti savrup pa cunftēm un to 
garīgā pārklāšanās tiek ignorēta” 
(29.-30.).

Daudzas grāmatas vainas un 
ne  pilnības atsveŗ viens vienīgs tei-
kums, kas parāda Gundegas Rep š -
es literāro potenci. Kāda izdoma, 
kāda brīnišķa redzes glezna! Vienā 
no agrīnajiem 1995. gada ieraks-
tiem (10.) lasām: „Rudens šogad 
pietvīcis sarkans kā lauku papus 
pēc pirts.” Jebkuŗā kaut kad nā  -
kotnē publicējamā salīdzinājumu 
un metaforu chrestomatijā šim 
teikumam būtu ierādāma goda 
vieta.

Eduards Silkalns
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Nepilnu stundu pirms brīža, 
kad Eiropas Komisijas zālē Bri-
selē notika preses konference par 
Konverģences jeb pievienošanās 
ziņojumu sakarā ar Latvijas uz  -
ņem šanu eirozonā, Eiroparla men-
ta deputāts Krišjānis Kariņš tikās 
ar žurnālistiem no Latvijas, kuŗu 
vidū bija arī Laika un Brīvās Lat -
vijas redaktore Ligita Kovtuna.

Krišjānis Kariņš. Šis  ir punkts 
uz i, trešais nozīmīgākais notikums 
pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 
un NATO, un tas apliecina Lat-
vijas reintegrāciju Eiropā. Tas no -
zīmē, ka,  pievienojoties eirozo-
nai, mums ir dota iespēja attīstīt 
savu tautsaimniecību un celt lab-
klājību, lai nostātos blakus attīs-
tītajām Eiropas valstīm. Viss ir 
mūsu pašu rokās. Ziņojuma sa -
ga tavošanas komisija  aplieci nā-
ju si, ka Latvijas valsts ir sakārto-
jusi bazi, lai varētu sākties izaug-
s me. Ir tā, ka nevis mūs salīdzina 
ar citām eirozonas kandidāt vals-
tīm, bet tās salīdzina ar mums. 
Tas Latvijai ir augsts novērtē-
jums. Nu arī Lietuva, kas pret ie -
kļaušanos eirozonā bija rezer -
vēta, dara visu, lai 2015. gadā tai 
pie vienotos. Igaunija, kas ei  ro zo-
nā jau ir, šobrīd tiek uzskatīta par 
drošāko un investīcijām pievil-
cīgāko no Baltijas valstīm. Latvi-
jai ir pavērta iespēja par tādu 
kļūt. Ja vien tuvākajā laikā izda-
rīsim vēl trīs ļoti svarīgus darbus: 
sakārtosim ceļus, izglītības sistē-
mu un tiesu sistēmu. Par vienīgo 
diskutablo jautājumu – par t. s. 
ne   rezidentu naudu Latvijas ban-

Konsekvences ir nospraustas

kās - arī pieņemts atzinums, ka tā 
nav problēma. Proti, Latvijas ne  -
lie lajā banku sektorā 70% nau -
das pieder rezidentiem. Bankās, 
kur lielāks nerezidentu naudas 
īpatsvars, jābūt lielākam riska 
rezerves kapitālam. Šīs bankas 
turklāt transakcijas veic ASV do -
laros,  un tātad jābūt korespon dē-
 tājkontiem Amerikā, kur savu-
kārt ir augstas prasības, lai no  -
vērs tu nelegālās naudas plūsmu. 
Vienkārši izsakoties – ir dubult-
kontrole, un to banku darbība, 
kas nokļūs aizdomās par nelegā-
lās naudas transakcijām, tiks mo -
mentā apturēta. Līdz ar to netiks 
apdraudēta ne Latvijas tautsaim-
niecība, ne nodokļu maksātāju 
nauda.

*

Tiekoties ar Krišjāni Kariņu 
pla šākā sarunā, kuŗā piedalījās  
Latvijas žurnālisti, tika vaicāts 
viņa viedoklis arī par nesen no -
tikušo pašvaldību vēlēšanu re -
zultātiem un secinājumiem nā -
kotnei.

Kā pašvaldību vēlēšanas at  -
sauksies uz nākamajām Saei-
mas vēlēšanām?

K. K. Rīga nenosaka valsts 
virzību, izvēli, piemēram, enerģē-
tikas jautājumu risināšanā vai 
ārpolītikas līgumu slēgšanā. Paš-
valdību galvenais uzdevums ir 
rūpēties par infrastruktūru – ce -
ļiem, māju siltināšanu, skolu re -
montiem utt. Jā, Rīgas iepriekšē-
jās domes lielākais un redzamā-
kais sasniegums – kā tas tika uz -
svērts – ir brīvbiļetes sabiedris-
kajā transportā. Ir jauki dāvināt, 
ja ir daudz naudas un ja vien tam 
ir pamatojums. Šīs vēlēšanas pie-
rādīja, ka vēlētājiem nacionālais 
jautājums šobrīd nav pats ak  tuā-
lākais, – valstī tas joprojām ir 
aktuāls, protams, bet ne attiecībā 
uz pašvaldību darbu. Jaunievē-
lētajai domei vēlētājs sniegs savu 
vērtējumu, balsojot pēc četriem 
gadiem. Un svarīgākais būs lab-
klājība, kas joprojām būs tikpat 
svarīga kā etniskie jautājumi. In -
tegrācija un labklājība ies roku 
rokā. Pieredze rāda, ka izšķirīgos 
balsojumos tauta ir aktīva un vie-
nota – referendumā par valodu 
75% apliecināja, ka Latvija ir na -
cionāla valsts ar vienu valsts valo-
du – latviešu valodu. Ārzemēs 
par latviešu valodu (pret krievu 
valodu) nobalsoja 40 tūkstoši balss -
tiesīgo Latvijas pavalstnieku!

Kāpēc šais pašvaldību vēlēša-
nās bija rekordmazs balsotāju 
skaits?    

K. K. Daļēji to skaidroju ar ap   a- 
  tiju.  Liela daļa cilvēku ir neap -
mierināti ar polītiku kopumā, 
nesaskatīja piemērotu piedāvā-
jumu. Tikai jāatceras, ka demo-
kra tijā valda princips – ja tu ne  -
nobalsosi, lēmumu tavā vietā pie-
ņems kāds cits. Tas ir jāatkārto 
un jāatkārto.

Kāpēc neveicās Vienotībai? 
Kā vērtējat savas partijas vēlē-
šanu kampaņu un rezultātu?

K. K. Vienotības kampaņa bija 
laba, lai nodrošinātu uzvaru 
Nacionālajai apvienībai! Vieno-
tība neprata uzrunāt savus po -
ten ciālos balsotājus, neprata ap -
vienot visas trīs līdzīgi domājo -
šās partijas – sevi ar Nacionālo 
apvienību un Reformu partiju. 
To prata Saskaņas centrs, apvie-
nojoties ar Gods kalpot Rīgai. Un 

tas ir liels izaicinājums labējām 
partijām – jāturpina konsoli dā-
cijas virziens, jāieklausās vēlētā-
jos un jāsaprot, ka etniskais prin-
cips nav izšķirīgais. Vienotības 
spēks ir spējā risināt jautājumus 
un dot ieguldījumu ekonomis -
kās attīstības un labklājības cel-
šanā, un pie tā arī jāturas. Par 
gal veno nevajadzēja izvirzīt tezi 
par ‘” latvisku Rīgu”, bet gan par 
„labklājīgu Rīgu”. Balsojumā uz -
ticīgi Vienotībai bija 15 % jeb 
„kodolvēlētāji”, un tiem varam 
pateikties, ka guvām labus rezul-
tātus reģionos. Laba mācība.

Sarmītes Ēlertes kandidātūra, 
izrādās, bija neveiksmīga salī-
dzi nājumā ar NA izvirzīto Bai-
bu Broku, jaunpienācēju polī-
tikā. Kāpēc?

K. K. Mana 10 gadu pieredze 
polītikā liecina, ka ir jāņem vērā 
arī subjektīvi motīvi – ir cilvēki, 
kas imponē vēlētājiem, un ir   
tādi, pret kuŗiem ir divējāda at -
tieksme. Jāvērtē arī „ievēlējamī-
ba”, jeb svarīga ir ne tikai „vēsts”, 
bet arī „vēstnesis”. Ēlerti iepriek-
šējās Saeimas vēlēšanās liels  
skaits vēlētāju „izsvītroja”. Savu-
kārt Broka ienāca ar „svaigumu”, 
ar vēsti ienest kaut ko jaunu.

Daudzi polītiķi maina par-
tijas, un tos sauc par „staigāt ā-
jiem”. Kāpēc tā notiek?

K. K. Tāpēc, ka daudzus saista 
vara. Un viņiem ir attīstīta „polī-
tiskā oža” – viņi drīz novērtē, kuŗš 
ir spēcīgāks, un tam pieslienas. 
Saeimā dažs labs ir „nomainījis” 
jau septiņas partijas... Un iemesls 
tam ir partiju nestabilitāte savā 
piedāvājumā. Savulaik bija par-
tija, kas iznāca ar saukli „Krievi 
nāk!”, un Saskaņas centrs tai at -

Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš

bildēja: „Mēs jau esam klāt!...”
Un šī partija ar saukli „Krie -

vi nāk!” atšķirībā no Ušakova 
vadītās Rīgas domes nepiešķīra 
naudu, piemēram, Okupācijas 
mūzejam un neattapa rīkot 
Jāņus Krastmalā...

K. K. Ušakovam ir labi pa -
domnieki.

Mūsu saruna notiek „Eiropas 
citadelē”, kur valda sauklis „Vie-
noti daudzveidībā” un lieto ne  -
vis vārdu „emigrācija”, bet gan 
„iedzīvotāju pārvietošanās pa 
dalībvalstīm”, turklāt piebils- 
tot, ka mēdz būt grūtības integ-
rēties.

K. K.  To, ka ir problēmas ar 
in  tegrāciju, nule pierādīja ne -
mieri Zviedrijā. Nemiernieki mīt 
nošķirti, paši savā fiziskajā un 
informācijas telpā, nejūtas piede-
rīgi pie valsts, kuŗā dzīvo. Tā ir 
segregācija. Integrācija ir sek mī-
ga tad, ja cilvēks no mazotnes 
tiek audzināts pārliecībā, ka viņš 
pieder pie valsts, kuŗā dzīvo. Ne -
var teikt – tagad tu nāksi pie ma -
nis! Jāsaka – dzīvosim kopā! Mā -
 cīsimies vienā skolā un sēdēsim 
vienā solā! 

Manī rit lībiešu asinis, Latvijā  ir 
daudz cilvēku ar poļu uzvār d iem, 
un vai tāpēc viņi ir mazāk latvie-
ši?! Varbūt latvieši jūt ap  drau-
dētību, jo bieži tikuši ieka ŗoti at -
šķirībā, piemēram, no fran čiem, 
kas paši bijuši iekaŗotāji? Katrā 
ziņā mēs esam tauta, kas spēj ie -
kļaut, kultūras ziņā – no  teikti. At -
cerēsimies mūsu pasaul slavenos 
mūziķus un koŗus! Mums pa -
šiem jābūt tik gudriem, lai prastu 
piesaistīt, saglabājot pašapziņu un 
stiprinot drosmi. Lepnuma jau 
mums ir atliku likām.

Eiropas Parlamenta visjaunākā deputāte Rad-
vile Morkūnaite-Mikuleniene (29), kas strādā 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošī-
bas komitejā un pārstāv kristīgos demokratus, 
kuŗi Lietuvā ir opozicijas partija, ir pārlieci-
nāta, ka Lietuva eiro zonai pievienosies 2015. 
gadā. Viņa neslēpa, ka valstī patlaban pret 
ei ro ieviešanu ir 57% Lietuvas iedzīvotāju. 
Lie lākā daļa aiz emocionāliem iemesliem, jo 
daudzu lietuviešu uztverē liti  ir jāsaglabā kā 
nacionālais neatkarības simbols.

Latvijas Avīzes žurnāliste Māra Libeka intervē Eiroparlamenta 
deputāti Radvili Morkūnaiti-Mikulenieni (pa kreisi)

No Eiroparlamenta de     - 
putāta Burkharda Balza 
(Vācija) uzrunas Latvi   jas 
žurnālistiem. (B. Balzs, 
atbildīgais par EP zi  ņo-
jumu saistībā ar Latvi-
jas pievienošanos eiro-
zonai, nesen apmeklē -
jis Latviju): 
„Skepse, kas valda Lat-
vijas sabiedrībā par ie -

sais tīšanos eirozonā, ir gluži normāla parādī -     
ba* – arī Vācijā, kas tajā iestājās 2002. gadā, 
ba  žas bija tādas pašas, galvenokārt par cenu cel -
šanos. Sabiedrību vajag vairāk informēt un ie -
saistīt. Vēl vairāk – stāstīt, ka Latvijas iekļaušanās 
ir ieguvums arī pašreizējām  eirozonas valstīm un 
stiprina to stabilitāti. Īstenībā noskaņojums ir op -
 timistiskāks, nekā tas bija pirms gada. Es augstu 
vērtēju Latvijas izaugsmi, uzskatu jūsu valsti par 
paraugu, kā veiksmīgi iziet no dziļas krizes. Bažas 
rada vienīgi augstais bezdarba līmenis Latvijā.”

***
* Statistikas dati: 58% Latvijas iedzīvotāju ir 

PRET eiro, no tiem 25% - katēgoriski pret eiro. 
38% - pārliecinoši PAR eiro. Pret ir galvenokārt 
gados veci cilvēki. Par – galvenokārt jauni, izglī-
toti un turīgi iedzīvotāji.

Burkhards Balzs
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Daugavas Vanagu organi zā-
cija sadarbībā ar Latvijas Na -
cionālo archīvu, Latvijas Oku-
pā cijas mūzeju, Pasaules brīvo 
latviešu apvienību un Eiropas 
Parlamenta Informācijas biro-
ju Latvijā izsludina pētniecis -
ko darbu konkursu Gunāra 
Astras un viņa līdzgaitnieku/
laikabiedru loma Latvijas neat-
karības atjaunošanā.

Laikrakstu slejās atkārtoti lasā-
mi Eiropas Parlamenta deputāta 
Alfrēda Rubika apgalvojumi, ka 
Padomju Latvijā viss noticis li -
kuma ietvaros, ieskaitot deportā-
cijas. Tāpēc Ģenerālprokurātūra 
uzticējusi Drošības policijai iz -
vērtēt Latvijas Universitātes so -
ciālās atmiņas pētnieka Mārtiņa 
Kaprāna iesniegumu par Latvi -
jas Sociālistiskās partijas līdeŗa, 
Eiropas parlamentārieša Alfrēda 
Rubika publiskajiem izteiku-
miem par 1949. gada represijām.

Šādā gaisotnē šogad apritēs 
trīsdesmit gadi, kopš 1983. gada 
15. decembrī notika polītiska tie-
sas prāva pret mūsu brīvības un 
tiesību cīnītāju Gunāru Astru. 
Viņa Pēdējais vārds kļuva par 
latviešu demokratiskās opozici-
jas programmas manifestu. 

 Pieminot to, DV organizācija 
sadarbībā ar LNA, LOM, PBLA 
un EP informācijas biroju Lat -
vijā izsludinājusi pētniecisko 
dar bu konkursu „Gunāra Astras 
un viņa līdzgaitnieku/ laikabied-
ru loma Latvijas neatkarības at  -
jau nošanā”. 

 Mēs sastopamies ar grūtībām. 
Par tām konkursa pirmā posma 
dalībnieks Kristers Zīvers no 

Rubiks vai Gunārs Astra
Valmieras Valsts ģimnazijas raksta:

„Aptaujāju savus līdzaudžus 
par to, ko viņi zina par Gunāru 
Astru. Aptaujāju 30 jauniešus. 
Aptaujā uzdevu trīs jautājumus: 
Vai esat kaut ko dzirdējuši par 
Gunāru Astru? Ja jā, tad kāds ir 
jūsu viedoklis par viņu? Un  kas, 
jūsuprāt, būtu jādara, lai par  
viņu vairāk runātu? 

 Veicot aptauju, es secināju, ka 
manu līdzaudžu vidū zināšanu 
par Gunāru Astru ir ļoti maz. No 
30 aptaujātajiem tikai divi zināja 
par Gunāru Astru kaut ko tādu, 
kas atbilst patiesībai. Atklājās arī 
diezgan traģikomiska aina, ka ir 
tādi respondenti, kuŗu ieskatā 
Gunāram Astram ir kāda saistī-
ba ar tā sauktajiem Ulmaņlai-
kiem vai arī  ka viņš ir bijis leģio-
nārs. Iespējams, viņš tika jaukts 
ar savu brāli Hariju Astru, kas 
tiešām ir bijis Latviešu leģionā, 
lai gan tas ir maz ticams, jo Ha -
rijs nav ieguvis tik lielu pazīsta-
mību un nav nekur īpaši publi-
cējies plašsaziņas līdzekļos vai 
tamlīdzīgi. Pēc pirmā jautājuma 
bija skaidrs, ka lielākajai daļai  
respondentu nebūs tiešām ob -
jek tīva personiska viedokļa par 
Gunāru Astru, jo tiem gluži vien-
kārši nav zināšanu par viņu. Divi 
no aptaujātajiem, kuŗi bija dzir-
dējuši par Gunāru Astru,  īpašu 
viedokli neizteica, jo arī pietie-
kami labi nepārzināja viņa gā  ju-
mu un nopelnus. Tad nu īsumā 
pastāstīju par Gunāru Astru un 
viņa paveikto pēc informācijas, 
ko biju uzzinājis, par viņu raks- 
 tot šo darbu. Respondenti atbil-
dēja, - lai paaugstinātu līmeni 
in  formētībai par Gunāru Astru, 

vajadzētu vairāk stāstīt skolās, 
tieši vēstures stundās, kā arī ba -
rikāžu atceres sarīkojumos, jo 
ba  rikāžu notikumi ir uzskatāmi 
par Astras iesāktā rezultātu.

 Tiek ieteikts arī kaut kā vairāk 
censties plašām tautas masām 
saprotamā un pēc iespējas īsākā 
versijā stāstīt par Astru tīmekļa 
vidē, kas šobrīd ir populārākais 
līdzeklis saziņai starp cilvēkiem. 
Manuprāt, būtu diezgan grūti 
izveidot tādu īsu versiju par Gu -
nāru Astru, bet tas noteikti bū  tu 
iespējams, ja konsultētos ar šīs 
jomas speciālistiem. Tā kā ap -

tau jāju tieši skolas vecuma jau-
nie šus, tad vēl viens no ieteiku-
miem bija iekļaut tematu par 
Gunāru Astru, piemēram, valsts 
vēstures eksāmenos, bet ar nosa-
cījumu, ka stundā pirms tam par 
viņu ir stāstīts un ka arī grāmatās 
ir atrodama gana izsmeļoša in -
formācija.” 

Šķietami labs ierosinājums, kas 
adresējams izglītības iestādēm. 
Savukārt Latvijas Nacionālā ar -
chīva vēsturnieki Dr. hist. Ginta 
Zelmeņa vadībā ir jau izveidojuši 
virtuālo dokumentu izstādi: „Tie-
sas procesi pret Gunāru Astru.” 
Eksponēti dokumenti no 1961. 
un 1983. gada tiesas prāvām, 
kuŗās tika notiesāts Gunārs As- 

t ra. Šo darbu tagad varam apska -
tīt arī tīmekļa vietnē www.ar -
chiv.org.lv/astra

 Ziņojams, ka LNA vēsturnieki 
plāno vēl vienu virtuālo doku-
mentu izstādi: ”1983. gada polī-
tiskās prāvas okupētajā Latvijā”, 
kuŗā tiks eksponēti dokumenti 
no 1983. gada tiesas procesiem 
pret Intu Cālīti, Lidiju Doro-
ņinu-Lasmani, Gunāru Freima-
ni, Ģen dertu Melngaili, Jāni Rož-
kalnu un Jāni Vēveri. Šo izstādi 
izveidos līdz 2013. gada decem- 
b ŗa vidum.

Imants Balodis,
Gunāra Astras piemiņas pro-

jekta vadītājs

Mēs  tagad esam 
oficiāli atzīti par 
valsti, kas var pie -
dalīties Eiro valū-
tas savienī bā. Lai 
arī cik ne  noteikta 
pašreiz iz skatās ei -
ro nā  kot ne, jāšau-

bās, ka eiro kopībā vienotās val-   
stis vēlas no tās šķir ties. Palielinot 
centrālo eiro  kont roli, visas eiro 
valstis mazliet zau dē savu neat ka-
rību finanču polītikas līmenī. Pa  š-
reizējā ne  sakārtotība finanču po -
lītikā  beigsies ar visu eiro valstu 
cie šā ku, vairāk vienotu naudas 
saim niecības polītiku, ar vienotu 
kopsaucēju. Vai tai pievienosies 
Skan dinavijas valstis un Lielbri ta-
nija, ir pagaidām neatbildēts  jau-
tājums, bet noteikti tai vēl pie vie-
nosies Lietuva, Polija un citas val-
s tis Centrāleiropā un Austrumei-
ropā.

No iestāšanās eiro kopībā Lat-
vija daudz vairāk iegūs nekā zau-
dēs. Mūsu lats jau tagad ir pie-
saistīts eiro, un, kad pievienosi-
mies tam oficiāli, atkritīs valūtas 
konvertācijas izdevumi, būs at -
vieg lotas procentu likmes, daļēji 
vājināsies Krievijas ekonomiskā 
ietekme.

Latvijas turpmākais progress 
saimnieciskā laukā saistās ar ko -
operācijas attīstību. Tā jau ir ie -
vē rojami augusi tieši pēdējos 
ga dos gan piensaimniecībā un 
graudkopībā, gan citās nozarēs. 
Latvija pašreiz atrodas Skandi-
navijas un citu valstu banku 

IEIEŠANA EIROZONĀ
kalpībā. Mums ir maz iespēju 
vairot savas naudas ietekmi. Arī 
te daudz varētu palīdzēt tādi 
kooperātīvie iestādījumi kā krāj-
aizdevu sabiedrības, slimokases, 
kooperātīvos organizēta mazum-
tirdzniecība utt. Sadarbībā vairo-
tos tautas bagātība un arī pašu 
prasme ar savu naudu saimnie-
kot. Protams, banku interesēs 
nav minētās darbības veicināt, jo 
kooperatīvā saimniecība kļūtu 
spēcīga konkurente, taču Latvi-
jas iedzīvotāju pašu labums un 
intereses ir svarīgākais mūsu 
tautsaimniecībā. Jo paši kļūsim 
bagātāki un spēcīgāki, jo ātrāk 
vairosies tautas bagātība. Ārzem-
ju kapitāls ir svarīgs iesākumam, 
bet Latvija kļūs turīga valsts tikai 
tad, kad  būs uzaudzējusi savu 
kapitālu, kad tās nopelnītie pro-
centi un cita peļņa paliks pašu 
kabatās.

Kooperācija mazina arī atse viš-
ķu bagātnieku savtīgo intere šu 
ietekmi uz tautsaimniecību. Ko -
ope rācija būtu polītiski jāvei cina, 
bet tas notiks tikai tad, kad ko  -
operātīvā saimniecība pārklās vi -
su valsti, kad vairākums cilvē ku 
būs tajā iesaistījušies. Koope rā -
cija ir tautas kapitālisms, kopī gu 
interešu apvienošanās. Tā ir de -
mokratiska kustība, tautas pa  š ap  - 
kalpošanās, tā veicina godī gu mu 
darījumos un izskauž korrupciju. 
Tā vairo pašapziņu un veicina ap -
ziņu kalpot kā savām, tā visas sa -
biedrības interesēm. Valstis, kuŗās 
izveidojas spēcīga kooperācijas 

kustība, ir saimnie ciski stabilākās. 
Izcils piemērs ir Skandinavija. 
Kooperācijas to ties pietrūkst it 
sevišķi Vidusjū ras valstīs, un se -
kas pašreiz ir labi redzamas.

Vēl nesen Latvija dabūja dzir-
dēt pārmetumus no Pasaules 
Bankas pētniekiem par lielo na -
badzību Latvijā, kas vairāk nekā 
divdesmit gadu laikā nav spē - 
jusi izveidot taisnīgāku sadalī ju-
mu starp turīgo eliti un naudas 
grūtībās dzīvojošo trešo daļu  ie -
dzīvotāju. Varam gan jautāt: vai 
taisnīgi ir pārmest Latvijai to,    
ko radījusi negausīgo spekulē-
tāju un ierāvēju kliķe ASV Vol- 
s t rītā? Mūsu alkatīgā saimnie ko-
šana šī gadsimteņa sākumā  tikai 
sekoja pasaules financiālo bur-
buļu veidotāju priekšzīmei un 
rezultātā cieta ļoti smagi. Sekoja 
pasaules finanču noteicēju pra sī-
bas Latvijai pazemināt dzīves 
standartu, lai atvēsinātu pārkar-
sušo ekonomiju tās burbuļa plī-
ša nas implozijā. Mūsu tautas maz - 
 turīgākais gals šajā procesā cieta 
visvairāk. Latvija ir zaudējusi 
nozīmīgu daļu no savu darbīgā-
ko, bet visvairāk skarto iedzīvo-
tāju kopuma, kas, darbu meklē-
jot, ir izklīduši pa plašo pasauli.

Tagad esam sakārtojuši valsti 
pēc finanču ekspertu pieprasī -
tās receptes un varam iestāties  
kā eirozonā, tā arī OECD – Pa -
saules ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijā. Arī        
ar visām šīm nupat iegūtajām 
priekš rocībām Latvija vēl nav  

pilnīgi atguvusies no dziļās kri-
zes, taču ir daudz spējīgāka kon-
kurēt pasaules tirgos nekā ie -
priekš.

Visai Rietumu pasaulei tomēr 
priekšā stāv ļoti grūts un sarež-
ģīts posms, proti, novecošana,   
ko augstā dzīves standarta un 
mo  dernizācijas laikmetā izrai sī-
jusi nevēlēšanās pietiekamā skai-
tā laist bērnus pasaulē. Zemā 
dzimstība ir pārņēmusi pat at  pa-
likušo, PSRS kādreiz kontrolēto 
dzīves telpu. Proporcionālais pa -
audžu sadalījums, kas moderna-
jos laikos un valstiskajos iestā-
dījumos vadīja sabiedrības dzī-
ves ritmus, ir beidzies, sākoties  
zemās dzimstības periodam. Nā -
kotnē tas nozīmēs, ka nākamā 
paaudze, kas skaitliski ir daudz 
mazāka par iepriekšējo, nespēs 
uzturēt savus pensionārus, jo 
vienmēr pieaugošajā dzīves il -
gumā viņi iekārtoto dzīves sistē-
mu būs izsituši no sliedēm.

Rietumu pasaules novecoša -
nās problēma, protams, ir atrisi-
nāma tā, ka jāpaaugstina gadu 
skaits, no kuŗa cilvēks var pen-
sio nēties. Tāpat jāpārveido uz -
krā  jumu un ietaupījumu pro -
cesi, kas prasīs no strādājošiem, 
lai viņi paši gādā, vismaz daļēji, 
par savu vecumdienu nodroši-
nājumu. Kā sociāli, tā financiāli 
tas prasīs diezgan lielas pārmai-
ņas pašreizējā dzīves kārtībā un 
nākotnes plānošanā.

Lielākā problēma bijušās t.s. 
sociālisma valstīs (PSRS impe-

rijā) ir tā, ka šī imperija sabruka 
un neatstāja pakaļpalicējiem ne -
kādus uzkrājumus viņu vecum-
dienu nodrošinājumam. Lielā ka-
jai daļai cilvēku pat izčibēja 
iekrātā „zārka nauda”. Arī Lat -
vijā vecākā paaudze pag. gs. 90. 
gados palika bez jebkāda vecum-
dienu nodrošinājuma. Krievija, 
kas it sevišķi Putina valdīšanas 
posmā, ir deklarējusi sevi par 
PSRS mantinieci, katēgoriski  iz -
vairās no atbildības, ja šādas pre-
tenzijas tai izvirzītu pašas  bijušo 
iedzīvotāju vecumdienu aprū - 
pē šanai. Radītā problēma toties 
uzkrauj Baltijas valstīm atbildī -
bu par PSRS sabrukumā radušos 
situāciju. To līdz galam nesaprot 
arī bagātie Rietumi. Mūsu priekš-
rocība tomēr ir tā, ka esam Ei -
ropas Savienības valsts un bau-
dām labumu no dažāda veida 
pa  līdzības, kas no ES pienākas 
tās nabadzīgajam galam. Latvija 
jau ir saņēmusi daudzus miljar-
dus no ES un saņems palīdzību 
arī turpmāk, un tas  mūsu valstij 
nogludinās ceļu uz lielāku tu -
rību un labklājību.

Nevarētu teikt, ka nokļūšana 
„eiro draudzē”, kas sāksies ar 
2014. gadu, atrisinās visas pašu 
financiālās problēmas, bet šī zo -
na ir stingrs plecs, uz ko Latvija 
varēs balstīties. Tā nu ar smagu 
sirdi drīz šķirsimies no sava 
iemīļotā lata labā cerībā, ka šis 
solis mums palīdzēs ceļā uz 
turīgāku nākotni.

Ojārs Celle

Abonējiet DVM, nosūtot abo-
nētāja vārdu, adresi un DVM 
abo  nementu samaksu DVM ko  -
ordinātoriem/pārstāvjiem:

Anglijā - L. Ceriņš, 141 Boyer 
Street, Derby DE22 3TG, Eng-
land. Tel: 01332 341 287.

Austrālija – Gunta Vagare, 17 
Tennyson Ave., Preston, Vic. 
3072, Australia.

Tel: 613-9478-6461; e-pasts: 
vanagi@mira.net.

Latvijā - DV CV Pārstāvība 
Latvijā, Mārstaļu ielā 5, Rīga, 
LV-1050, Latvija. e-pasts: dvcv1  @
inbox.lv; tel: +371 26003710.

Vācijā - Juris Pērkons, Walter 
vom Rath Str., 33, 60320 Frank -
furt, Germany. Vācijā abonē ša-

Ceļā pie lasītājiem
DAUGAVAS VANAGU MĒNEŠRAKSTA

2013. gada 2. numurs

nas maksa kārtojama ar DV 
Vācijas valdi, Lettischer Fürsor-
ge verein, Postbank Hanover, 
Konto No. 81910307, BLZ 250-
100-30.

Zviedrijā - Ilgvars Gūtmanis, 
Mellanvägen 7, Kallered S428 
30, Sweden.

e-pasts: Ilgvars.0317951662@
telia.com; tel: 46 31 795 1662.

ASV - Imants Kalniņš, 42 Hac-
kensack St., Wood-Ridge, NJ 
07075, USA

e-pasts: kimants@aol.com; tel: 
(201) 933-8234.

Kanadā – Skaidrīte Tērauds, 
28 Deering Cresc., Toronto, ON 
M2M 2A3, Canada. Tel. (416) 
225-5534.

Aicinām žur nālu pasūtināt arī 
draugiem, ra   diem un domu-
biedriem Latvijā. Īpaši pateicīgi 
būs sirmie leģio nāri Tēvzemē. 
Pasūtiniet DVM arī savu dzim -
to novadu un skolu bibliotēkām. 
Maksa abonen tiem Latvijā $22 
USD jeb 11 lati.

Abonementa likmes ir noteik-
tas zemei, kur dzīvo saņēmējs, 
nevis kur atrodas maksātājs, tā 
ļaujot kaut daļēji segt attiecīgos 
pasta izdevumus.

Likmes paliek šādas ($-USD): 
Amerikā - $34,00; An   glijā 
$32,00; Austrālijā - $42,00; 
Kanadā $39,00; Vācija/Zvied-
rijā u.c. Eiropas valstīs (Beļģija, 
Francija, Somija...) - $30,00.
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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.

Kas ir koris? Koris ir tautisks 
iekārtojums, kas sanāk kopā ce- 
  t urtdienas vakaros dzert kafiju, 
ali ņu un vēl ko stiprāku, piemi-
nēt nedēļas notikumus, plēst ko  -
ŗa priekšnieka mīkstās mēbeles 
un diriģenta klātbūtnē, viņa ma -
tiem jūtami sirmojot, kārtot vi -
sā das citas darīšanas.

Koŗa mērķis un uzdevums. 
Brīvprātīgi veicināt dzimšanas 
dienu, Dziesmu svētku un citu 
jubileju svinēšanu, izkopt tau-
tiešu talantus rasola un cepumu 
gatavošanā un pienācīgi arī svi-
nēt  Zvaigznes dienu.

Koŗa sastāvs. Koris dzied div-
balsīgi, četrbalsīgi, daudzbalsīgi 
un vienbalsīgi. Kārtīgs latviešu 
koris dzied četrbalsīgi, respek - 
tīvi tam ir četras balsis. Dažos 
koŗos dziedot visas balsis vienā-
di: to sauc par saskanīgu kori. 
Ze  mākā balss saucas soprāns. 
So prānu dzied jaunas meitas – 
rucavietes, nīcenieces un citas 
tautietes ar kupliem brunčiem. 
Alts ir augstāka balss – to paklu -
si dzied dāmu komitejas locek-
les. Tenoru dzied katrs, kam ce -
turtdienas vakari ir brīvi. Bass 
patiesībā nav balss, tas ir amats. 
Basu dzied draudžu un biedrību 
priekšnieki, draudzes valdes lo -
cekļi, fondu pilnvarnieki, me -
diķi, filozofi un visi tie, ko diri-
ģents citādi nevar valdīt. Tos tad 

No Īsās koŗu enciklopēdijas
DZIESMU SVĒTKU GAIDĀS – 
tiem, kuŗi vēl nezina, kas ir koris

Piešķīrumi nedēļas nogales skolām

sauc par kontrabasiem. Dabiski, 
jo vairāk priekšnieku basos, jo 
labāk skan.

Koŗa tērps. Izšķiŗ divus tērpa 
veidus – stāvamu un noejamu tēr-
 pu. Lētākais ir stāvamais tērps – 
soprāniem kupli brunči un bal -
tas zeķes, altiem izrakstītas blū-
zes, tenoriem raga brilles, ba -
siem zelta pulksteņa ķēde. Ja pēc 
koncerta korim no skatuves 
jānoiet – stāvamo tērpu papil di-
na ar baltiem mutautiņiem so  p- 
rā niem, šķīvju saktu altiem, 
pelēkām „siļķasakas” biksēm te -
noriem un spīdošu vesti ba  siem. 
Galos stāvošie koristi valkā arī 
vēl zelta pulksteni ar ķēdi.

Koŗa inventārs. Iespējamības 
robežās korim vajadzētu:

1) kafijas vārāmo mašīnu un 
DV klubu, kur var atspirdzi-
nāties;

2) soliņus, kur koncertos pa -
kāp ties altiem un tenoriem;

3) eglītes kāju koŗa Ziemsvētku 
eglītei;

4) diriģentu.
Katrs koris ir pārliecināts, ka  

bez diriģenta varētu tīri labi 
iztikt, tikai tradicija pavēl to pie-
ciest. Katrs korists tic arī, ka   
viņa diriģents – nu, tāds jau ir, 
bet citu koŗu diriģenti, jā, tie ir 
pavisam cita klase. Tas ir galve-
nais iemesls, kāpēc koŗi ir tik 
dedzīgi Dziesmu svētku rīkoša-

nā. Vienkāršāk būtu katru ce -
turtdienu apmainīties ar diri -
ģen tiem.

Diriģentus šķiro: 
1) neprecē jušos; 
2) sirmiem matiem;
3) kruzuļainiem matiem.
Neaprakstīsim šeit neprecē ju-

šos diriģentus, lai tas paliek sop-
rāniem. Ideāls diriģents ir nepre-
cējies, sirmiem un kruzuļainiem 
matiem. Tāds latviešiem ir bijis 
tikai viens.

Koŗa darbība izpaužas dažādi:
1) „Gaismas pils” dziedāšanā; 
2) koŗa desmit gadu jubilejas 

svinēšanā; 
3) izbraucienos uz:

a) diriģenta dārzu, 
b) Dziesmu svētkiem,

c) kaimiņu koŗu koncertiem,
un pašās beigās, ja nu iznāk 

laiks, tad atkal atnākt kādu ce -
turt dienu uz mēģinājumu.

No Silvijas Sproģis, kādreiz 
Londonas koristes, archīva. Au -
tors nezināms – varbūt tikai pa -
gaidām, jo „Straumēnu” koŗa di -
riģenti raujas, drukājot notis kon-
certam, un Jāna Jēruma (Alberta 
Jēruma meita) šobrīd ir ļoti aiz-
ņemta Vestminsteras katedrālē, 
palīdzot Anglijas karalienei kār-
tējo reizi svinēt  jubileju. 

Krika

Ir beigusies diasporas nedēļas 
nogales skolu pieteikšanās uz Lat - 
viešu valodas aģentūras (LVA) 
financiālo atbalstu no Izglītības 
un zinātnes ministrijas budžeta 
programmas „Valsts valodas 
polītika un pārvalde”. Uz kon-
kursu  pieteicās 39 diasporas ne -
dēļas nogales skolas. Pieteiku-
mus vērtēja LVA izveidota komi-
sija, kuŗā pārstāvētas LVA, Ei -
ropas Latviešu apvienība, Pa -
saules brīvo latviešu apvienība, 
Latviešu nacionālā padome Liel-
britanijā un Īrijas Latviešu nacio-
nālā padome.

Vērtējot pieteikumus, komisija 
ievēroja  šādus principus:

- sniegt atbalstu iespējami lie-
lākam skolu skaitam;

- noteikt maksimālā atbalsta ap -
    jomu vienai skolai – ne vairāk kā 
Ls 2000;

- vispirms apmierināt skolu 
pie  prasījumus telpu īres un ap -
dro šināšanas izmaksu segšanai, 
atlikušos līdzekļus novirzot mā -
cību līdzekļu iegādei; 

- lemjot par atbalstu mācību 
līdzekļu iegādei katram finan cē-
juma pieprasītājam, ņemt vērā 
skolu apmeklējošo bērnu skaitu, 
fi  nan cējuma pieprasījuma sa -
mē rīgumu un precīzitāti, kā arī 
skolas maksas apmēru.

Pieejamais financējums, par 
ku   ŗa sadali lēma komisija, bija  
47 614 lati (kopējais diasporas 
skolu atbalstam piešķirtais fi -
nancējums bija Ls 52 000, no 

tiem Ls 4386 ir atlīdzība Eiro - 
pas Latviešu apvienībai par at -
lases organizēšanu, LVA konsul-
tēšanas pakalpojumiem, kā arī 
par komisijas locekļu ceļa izdevu-
miem no mītnes valsts uz Rīgu 
un atpakaļ). Pēc komisijas lēmu-
ma financējums, kas variējas no 
Ls 840 līdz Ls 1900 vienai skolai, 
tika piešķirts 36 diasporas ne  dē-
ļas nogales skolām:

- Pīterboro latviešu skola „Pū -
cītes akadēmija”;

- Bonnas latviešu skola „Ka -
molītis”;

- Mensfīldas bērnu un jauniešu 
studija „Varavīksne”;

- Droghedas latviešu nedēļas 
no  gales skola;

- Latviešu biedrības Īrijā ne -
dēļas nogales skola „Saulgrie-
zīte”;

- Latviešu bērnu skola Aust rijā;
- Štutgartes latviešu skola;
- Sidnejas latviešu pamatskola 

un vidusskola;
- Parīzes latviešu sestdienas 

skola;
- Bredfordas latviešu nedēļas 

nogales skola „Saulespuķe”;
- Ņūrijas latviešu bērnu un jau-

niešu centrs;
- Meijo latviešu atbalsta grupas 

skola;
- Madrides latviešu skola „Sprī-

dītis”;
- Londonas latviešu skola;
- Mūzikas studija-skola „Ma  -

zais letiņš” ;
- Oslo latviešu skola „Kastaņa 

skola”;

- Navanas latviešu skola un 
jauniešu apvienība;

- Latviešu skola Hamiltonā;
- Northemptonas latviešu sko -

la “Sprīdītis”;
- Longfordas latviešu skolas 

„Vinnijpūks“ un „Tīģeris Rū”;
- Bērnu un jauniešu centrs 

Limerikā;
- Adelaides latviešu skola;
- Stokholmas latviešu skola;
- Tallinas latviešu skola „Tau-

renis”;
- Berlīnes latviešu skola;
- Briseles latviešu bērnu skola;
- Eastern European Supple-

men tary School;
- Toronto latviešu skola „Valo-

diņa”;
- Portlīšas latviešu nedēļas no -

gales skola „Sauleszaķēns”;
- Minsteres latviešu bērnu -

dārzs un skola;
- Luksemburgas latviešu skola 

„Strops”;
- Latviešu valodas un kultūras 

skola „Auseklis” Cīrichē;
- Korkas latviešu skola;
- Mineapoles-Sentpolas latvie-

šu skola;
- Toronto Latviesu biedrības 

sest dienas skola;
- Ņujorkas ev. lut. draudzes 

Ņudžersijas latviešu pamatskola.

Aija Otomere,
Latviešu valodas aģentūras

Diasporas projektu 
koordinātore

Twitter: LVA_DIASPORA
www.valoda.lv
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 22) 
atrisinājums 

Līmeniski.  7. Klapatas. 8. Lot-
ringa. 10. Amfora. 11. Ūnīja. 13. 
Glāzes. 14. Tepe. 15. Akra. 16. 
Krāsas. 18. Slinks. 20. Skats. 23. 
Mats. 25. Usna. 27. Valis. 28. 
Trau mas. 29. Anīss. 30. Usuri. 
33. Ķeipene. 34. Adena. 36. Alpi. 
37. Sols. 38. Lamas. 40. Pikaso. 
43. Astere. 45. Doks. 47. Odas. 
48. Aragvi. 49. Sauka. 50. Asuāna. 
51. Salazars. 52. Paritāte.

Stateniski.  1. Katods. 2. Lakats. 
3. Esene. 4. Aleja. 5. Brigas. 6. 
Angāri. 7. Kamerūna. 9. Aperkots. 
11. Ūpis. 12. Akts. 17. Alas. 19. 
Lima. 21. Klasika. 22. Tempera. 
23. Mitra. 24. Stiķi. 25. Usnes. 26. 
Anods. 31. Skaidras. 32. Ilgs. 34. 
Alts. 35. Nīgrande. 38. Leks. 39. 
Seda. 41. Algols. 42. Odiozs. 43. 
Asaris. 44. Taujāt. 46. Sakss. 47. 
Okapi.    

1940. gada 17. jūnijs un 
1941. gada 14. jūnijs – 

melnās dienas Latvijas vēsturē

Jēkabpilī, Vecpilsētas laukumā, mūsu autors un Sibirijas bērns 
Ilmārs Knaģis šopavasar atklāja piemiņas plāksni savam tēvam 
– polītiski represētajam Latvijas patriotam un sabiedriskajam 
darbiniekam Emīlam Knaģim viņa 125 gadu atcerē
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Ir saulaina, silta un mierīga va -
 saras novakare, un es ar Jūrma -
las vilcienu no Dubultiem at  - 
grie žos Rīgā. Pirms kādas nedē-
ļas mums, Rīgas Valsts techniku-
ma audzēkņiem, beidzās skolas 
gaitas, un mūsu kultūrtechnisās 
nodaļas klasei vajadzēja piedalī-
ties praktiskos darbos zemes 
mēr niecībā. Tie notika Dubultu 
rajona kāpu mežā ģeodēzijas 
skolotāja vadībā. Tajā skolas ga -
dā dzīvoju  pansijā pie Sedlinieka 
kundzes Rīgā, Lāčplēša ielā 
62-66. Ik rītu ar vilcienu braucu 
līdz Dubultiem, un tur visa kla -
se, 22 – 25 puikas, nodarbojāmies 
ar apvidus uzmērīšanu. Tā kā 
mēs tolaik bijām aizņemti ar mā -
cībām, par notikumiem pa  saulē 
un Latvijā neko daudz nezi nā-
jām.

Taču 17. jūnija dienā Jūrmalā 
dzirdējām satrauktas runas, ka 
Rīgā kaut kas notiekot. Valdībai 
esot iesniegta nota, un Latvijā ie -
nākot krievu kaŗaspēks. Todien 
darbus beidzām kā parasti, un ar 
vienu novakares vilcienu devos 
atpakaļ uz Rīgu. Stāvēju vagona 
kreisajā pusē pie atvērta loga un 
vēroju apkārtni. Sākot no Zasu-
lauka, vilciens samazināja gaitu, 
aiz Torņakalna stacijas pat brīdi 
apstājās. Es izliecos pa logu, arī 
citviet logi bija vaļā, un cilvēki 
drūz mējās ap tiem. Tieši tad tā -
lumā no Spilves lidlauka puses 
atskanēja 5 – 6 spalgi automatis-
kā lielgabala šāvieni. Noklau -

1940. gada 17. jūnijs. Personisks skatījums
dzēja kā ritmiski āmura sitieni. 
Varēja būt mazs zenītlielgabals. 
Pēc brīža vilciens sakustējās un, 
pavisam lēnām pārbraucis pāri 
tiltam, tuvojās vietai, kur agrāk 
bija autoosta, caurbrauktuve no 
Centrāltirgus puses. Vilciens ap -
stājās tieši uz viadukta. 

Lejā uz ielas, laukumā, bija 
redzami lieli cilvēku pūļi, uz Vid-
zemes stacijas pusi lēnām virzījās 
vairāki noputējuši krievu tanki, 
vēl citi līda ārā no caurbrauktu-
ves, no Centrāltirgus puses. Pāris 
tanku bija apstājušies laukuma 
malā, un ap tiem drūzmējās bars 
slikti ģērbušos vīriešu, dažiem 
ro   kās puķes. Vairāki latviešu po -
li cisti mēģināja baru atturēt vai 
atvairīt, kāds policists pat izvilka 
pistoli un pāris reižu izšāva. Vil-
ciens brīdi stāvēja, un tā es dabū-
ju redzēt traģiskos notikumus.  
Lē  nām piebraucām pie perona, 
un es steidzīgi devos pa lielajām 
kāpnēm lejup un prom pa Ma -
rijas ielu. Toreizējās Vidzemes 
stacijas priekšā uz laukuma stā-
vēja pāris tanku ar kaŗavīriem. 
Viņi bija ļoti noputējuši, neglī -
tās uniformās. Daudzviet redzē-
ju ļaužu barus, visi likās satrauk-
ti, bailīgi. Arī mani pārņēma dī -
vainas bailes un neziņa. 

Nākamajā  rītā, ejot uz Jūrmalas 
vilcienu, redzēju, ka  pāris tanku 
vēl stāv stacijas laukumā. Vilcie-
nā satiku dažus klasesbiedrus, 
un visi bijām satraukti. Nezinā-
jām, ko darīt tālāk, – pabeigt prak-
tiskos darbus vai doties prom uz 
laukiem skolas brīv dienās. Nāk 
atmiņā, ka kursi drīz beidzās,   
un mūs atlaida vasaras brīvlaikā.  

Aizbraucis uz laukiem Vecau-
ces pagasta „Vairogos”, arī pie 
vecāsmātes „Silaiņu” mājās, da -
bū ju lasīt avīzes un uzzināt no -
tikumu gaitu. Avīzēs bija pub li-

cēta Padomju Savienības nota 
Latvijas valdībai, kuŗā tika pie-
prasīta atļauja Latvijā ievest pa -
pildu kaŗaspēku. Notas nobei -
gu mā bija izteikti draudi, ka „ik -
viena militāra pretestība no Lat-
vijas puses tiks salauzta ar ieroču 
varu”!

Jau vasaras vidū manā dzim-
tajā Auces apkārtnē sākās dažā-
das neparastas un negaidītas 
pārmaiņas. Varu pārņēma nepa-
zīstami cilvēki, cirkulēja apkārt-
raksti ar visādiem rīkojumiem. 
Sāka pārmērīt laukus, tīrumus, 
lielajām saimniecībām atstāja 30 
hektarus zemes. Notika valdības 
vēlēšanas tikai ar vienu – darba-
ļaužu sarakstu. Vectēva ģimenei 
piederēja 80 hektaru liela, labi 
iekopta saimniecība „Silaiņi”. 
Dēls Žanis vadīja darbus un arī 
kaimiņu pagasta aizsargu pul-
ciņu. Nāca pavēle nodot visus 
aiz  sargiem piederošos ieročus, 
arī medību piederumus. Tā kā 
Žanis, mans krusttēvs, pats ne -
vēlējās atdot ieroci svešajai varai, 
tad uzticēja to man. Savā pus-
audža naīvumā lepni uzmetu ie -
roci plecā, mans brālis paņēma 
zobenu, un abi ar velosipēdiem 
aizbraucām uz Vadakstes mež-
sarga Zvirgzdiņa mājām, kur vie-
nā istabā nolikām vedumu. 

Tajā 1940. gada vasarā neva-
rējām iedomāties, ka jau pēc ga -
da krusttēvs pazudīs Sibirijā, ka 
Latvijai pāri nāks kaŗš un oku-
pācijas, no bagātajām „Silaiņu” 
mājām pāri paliks tikai drupas. 
Vēl daudz vēlāk novadā rosīsies 
meliorācija un māju drupas ie -
raks zemē. Tagad tikai daži lieli 
koki rāda vietu, kur kādreiz 
dzīvoja un darbojās „Silaiņu” 
sai me.           

Laimons Niedre

Trīs jūnija sestdienas - 8. jūnijā Līvānos, 15. jūnijā Ventspilī        
un 21. jūnijā Staļģenē un Turaidā - notiks Dziesmu un deju svēt -  
ku ielīgošana Latvijas novados. Piedalīsies novadu folkloras kopas 
un etnografiskie ansambļi, ielīgojot vasaras saulgriežus un atgādi -
not Dziesmu un deju svētku vadmotīvu „Gaisma līgo Latvijā”. Tau -
tas lietiskās mākslas meistari izstādēs rādīs katram novadam 
raksturīgās segas.

Mazzalves pamatskolā ir jauka tradicija – tur jau piekto gadu 
darbojas „Latvijas valsts mežu” meža meistarklase. Stiprinot sko-
las un uzņēmuma sadarbību, arī šogad skolēni kopā ar paidagogiem 
stādīja mežu, piedalījās „Meža olimpiadā”, izlika putnu būrīšus, 
aicināja ciemos uzņēmuma pārstāvjus, lai uzzinātu, kā pareizāk ap -
saimniekot mežus.

Neretā, Dzirnavu saliņā, aizvadīti Aizkraukles reģiona sko - 
lēnu dziesmu un deju svētki „Zem Neretas debesīm dziesma skan 
dejā...” Koncertu kuplināja  operdziedātāja neretiete Elīna Šimkus.

Aizkrauklē un Jēkabpilī iegriezies pasaules apceļotājs anglis 
Lindsijs Hamons. Nesot krustu uz pleca un vēstījot dažādu reliģiju 
pārstāvjiem par Dieva mīlestību, viņš izstaigājis 19 pasaules valstis. 
Hamona ieskatā visbīstamākā ceļojumu vieta bijusi Bangladeša.

Vecumnieku mežā mežniecības bijušais mežsargs un mednieks 
Ainis Rušmanis pamanījis svaigas lāča pēdas. Pēc pēdu lieluma un 
soļu attālumu mērījumiem tiek spriests, ka lācis ir jauns, tam varētu 
būt tikai pāris gadu.

Šūpoļu parkā Ķeipenē notika radošs sarīkojums ar fotografē-
šanos „Es un mana ziedu kleita”. Daiļā dzimuma pārstāves no 
ziediem, lapām un citiem dabas materiāliem veidoja neatkārtoja -
mas kleitas, kuŗas kopā ar to īpašniecēm iemūžināja profesionāla 
fotografe.

Liepājas domes priekšsēža Ulža Seska Liepājas partija pašval-
dību vēlēšanās ieguvusi septiņas vietas. Lai arī turpmāk varētu 
vadīt domi, viņam  ir nepieciešama vēl viena balss. Sesks  ir sācis sa -
runas ar deputātiem, kas ievēlēti no Saskaņas centra saraksta. Domē 
iekļuvušo Reformu partijas pārstāvju ieskatā Sesks valda pārāk ilgi, 
tāpēc viņš jānomaina ar Reformu partijas kandidātu Jāni Vilnīti.

Īsziņas sagatavojusi Māra Linde

Līmeniski.  2. Līka līnija, kas 
grafiski attēlo kāda procesa gai -
tu. 4. Aiztikt pieduŗoties. 8. Abu-
la pieteka. 10. Krāsot, atveidojot 
ēnu. 11. Speciālists, kas izgatavo 
optiskas ierīces. 12. Sveķus satu-
rošu saistvielu šķīdums (kā) pār-
klāšanai. 15. Tukši pļāpāt. 17. Ie -
nākums, ko rēgulāri saņem no 
īpašuma bez īpašnieka darba. 18. 
Nesmalkjūtīgs, slikti audzināts. 
20. Vienmērīgi plūst. 21. Panātŗu 
dzimtas smaržīgs lakstaugs. 26. 
Burve, zemes dieve latviešu folk-
lorā. 27. Minerāls, kuŗa daži pa -
veidi pieder pie dārgakmeņiem. 
28. Minerālvielas, kas paliek  
pāri, kam sadegot. 29. Siļķveidīgo 

kārtas zivs. 32. Lakoniski. 33. 
Izjust nepatiku pret citu cilvēku 
panākumiem. 38. Zemes virsas 
grafisks attēlojums plaknē. 39. 
Paparžaugi. 42. Kalni Eiropā. 45. 
Veiksmīgs. 46. Grieķu alfabēta 
burts. 47. Galvaspilsēta kādā ES 
valstī. 48. Aizjūga piederums.    
49. Romāņu tauta. 

Stateniski. 1. Gaujas pieteka. 
2. Kamieļu dzimtas dzīvnieks. 3. 
Peŗot sodīt. 5. Cilvēku grupas, 
kas apvienojušās savtīgos nolū-
kos. 6. Atzinums, kuŗa patiesums 
jāpierāda. 7. Pīļu dzimtas ūdens-
putns. 9. Debesspuse. 13. Krust-
māte. 14. Gulēt (sar. niev.). 15. 
Valoda (poēt.). 16. Naudas vienī-

bas kādā ES valstī. 18. Gruntī 
iedziļināts stabs, uz kā balstās 
būve. 19. Deja. 22. Tēls brāļu 
Kau dzīšu romānā „Mērnieku 
lai ki”. 23. Ejot apvirzīties (ap ko). 
24. Meklējot gūst. 25. Trauka 
rokturis. 30. Tāds, kam piemīt 
vēlamas īpašības. 31. Rēgulārs 
sešskaldnis. 34. Dedzinot pa -
nākt, ka kuŗas. 35. Veidot cau -
rumu, griežot smailu rīku. 36. 
Sprauga bišu stropā. 37. Bez tie-
siskā stāvoklī strādāt smagu dar-
bu cita labā. 40. Ciets derīgais 
izraktenis. 41. Urbumi ūdens 
ņemšanai. 43. Troksnis, kas ro -
das, pūšot stipram vējam. 44. 
Alkoholisks dzēriens, ko gatavo 
no melases. 
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Uldi Žagatu (centrā) apsveica vairāku paaudžu dejotāji

Dejas solis ir viegls un raits

Šo gadu Latvijas dejotāji droši 
var saukt par Lielo Piecinieku 
gadu. Jo, raugi  – XXV Vispārējo  
Dziesmu un XV Deju svētku 
gadā  savu 85. dzimšanas dienu 
svin latviešu choreografs, sko-
lotājs, Deju svētku goda virs-
vadītājs Uldis Žagata. Ulda Ža -
gatas vārdā noteikti var dēvēt   
veselu  laikmetu latviešu skatu-
viskajā dejā.

Savu ceļu dejas mākslā pēc 
Rīgas Choreografijas vidusskolas  
beigšanas sācis Latvijas Nacio-
nālās operas (toreiz LPSR Aka-
dēmiskā operas un baleta teātŗa) 
baleta trupā. Žagatas dejotāja 
lomu kontā virkne dažādu rak-
sturlomu, taču vislielāko atzinību 
ieguva latviešu deju koncerta 
numuri divdejā  ar Aiju Baumani. 
Turklāt Uldis Žagata pats šim 
duetam radīja arī choreografijas 
– „Svētku deja”, „Raibie cimdi”, 
„Jautrais pagrieziens” u.c. Deju 
ansambļa vadītāja karjerā pir-
mais nozīmīgais  solis – Latvijas 
Universitātes  Tautas deju ansam-
blis (TDA) „Dancis”, ko pats dē -
vēja par savu deju laboratoriju. 
No 1970. gada Uldis Žagata sāka 
Deju svētku virsvadītāja ceļu, bet 
pašu visspilgtāko lappusi 40 gadu 
vecais Uldis Žagata savā radošajā 
mūžā atvēra 1968. gada 1. aprīlī,   
dibinot profesionālo Valsts deju 
ansambli „Daile”, būdams tā va -
dī tājs 21 gadu (LR Kultūras min-
istrija VDA „Daile” likvidēja 
1997.gadā).

Maija vidū Lielvārdē – jubilāra 
dzīvesvietā – kultūras namā tika 
sarīkoti Žagatas deju svētki.  
Sabraukuši sadancot Ulda Ža -
gatas „Dailes” bijušo dejotāju 
vadītie ansambļi – „Dancis” (va   dī-
tājs Rolands Juraševskis,) „Teik sma” 
(Jānis Ērglis), „Gatve” (Gunta Rai -
pala), „Līgo”(Jānis Purviņš), „Lies -
ma” (Jānis Mar  cinkēvičs), „Saime” 
(Aija Ērgle) un lielvārdieši – 
„Lāčplēsis” (Inta Pole).

Gadu skaits, ko katrs no de -
jotājiem ir pavadījis, strādājot 
kopā ar Uldi Žagatu, ir ļoti 
dažāds. Taču viņa personības 
starojums ir tik liels, spēcīgs un 
ietekmīgs, ka ikviens, kuŗš pie 
Žagatas nodejojis kaut vai tikai 
gadu, vai pat vēl mazāk, pilnīgi 
pamatoti uzskata sevi par Ulda 
Žagatas skolnieku. Ja mēģinā-
juma laikā atvērās kabineta dur-
vis un zālē ienāca Boss, kā „Dailē” 
dēvēja Žagatu, tad dejotāju au -
gumi momentā kļuva vēl staltāki, 
kājas cilājās vēl ašāk, un dzirkste-
les starp dejas partneŗiem  šķīlās 
vēl spēcīgāk. Gaisā virmoja nevis 
bailes no vadītāja (kā nereti tas 
sastopams), bet milzu respekts.

Cieņas un mīlestības aplie-
cinājums Lielvārdē Uldim Ža -
gatam bija pārpildītā skatītāju 
zāle. Publikas vidū virkne kād-
reizējo „Danča” dejotāju un vai-
rāk nekā pussimts bijušo „Dai-
les”dejotāju. Žagatas dejotāji dā -
vāja savam Skolotājam dzimšanas 
dienas koncertu „Mūžīgais dejot-
prieks”. Pēc koncerta Žagatas 
līdzgaitniece Ingrīda Saulīte iz -
teica iespēju, ka tik dažādas un 
dažādos laika posmos radītas  
dejas pat pats autors vienuviet 
droši vien redz pirmo reizi.

Koncertu atklāja ar deju „ Aiz 
ezera augsti kalni” (R. Paula 
mūz.), kuŗu jūlija sākumā Deju 
svētkos Daugavas stadionā dejos 
32 deju kopas no visas Latvijas. 

Uldis Žagata un mūžīgais dejotprieks
Interesanti, ka šo vērienīgo, bet 
tajā pašā laikā choreografiskām, 
sīkām niansēm ļoti bagāto deju, 
kas radīta vienai no pirmajām 
„Dailes” programmām, no aiz-
mirstības izcēla tikai pirms pāris 
gadiem.

Diemžēl Žagatas aktīvā radošā 
mūža laikā piefiksēt vēsturei 
dejas tapšanas procesu un arī 
pašu gala rezultātu nebija tik 
elementāri kā šodien. Vienīgie 

desmitajos gados Žagata veidojis 
Skolu jaunatnes deju svētkiem 
vidusskolu grupai. Tā liecina, ka  
dejotprasmes līmenis visās skolās 
Latvijā tolaik bijis ļoti augsts.

Protams, ka uz Lielvārdes kul-
tūras nama skatuves tika dejota 
liela daļa no   Žagatas Zelta fonda 
– „Es mācēju danci vest”, „Dejot-
prieks”, „Ačkups,” „Pasaciņa”, 
„Vec pilsētas polka, „Zvejnieku 
svētkos”, „Saules motīvs,” „Ai, 

skatuviskās dejas entuziastam 
zināmo divdeju par Annas un 
Miķeļa satikšanos zaļumballē. 
Vienīgi abi autori nedaudz bai-
dījušies, ka toreizējai Filhar mo-
nijas un Kultūras ministrijas 
priekšniecībai varētu nepatikt 
meldiņa „ Tur es dzēru, tur man 
tika” klātbūtne mūzikālajā ma -
teriālā.

„Jautrās dzirnavas”, kas Deju 
svētkos kopš 1990. gada ir dejo-

ar pievērtām acīm un plaši iz -
plestām rokām... Un: “Sākam 
visu no sākuma, pilnīgi citādi…” 

Choreografs Jānis Ērglis, kas 
pēc Ulda Žagatas vadīja „Daili,” 
nosauca “Žagatas laiku” par ļoti 
laimīgu un pamācošu posmu 
ikviena dejotāja dzīvē.  Žagatam, 
sākot strādāt pie jaunas dejas, 
bija skaidrs pilnīgi viss – gan pats 
dejas tēls, gan nianses, kā ieceri 
īstenot – pievēršot uzmanību 
katrai detaļai un organiski apvie-
nojot latviešu tautas dejas un 
klasiskās dejas pamatsoļus. Dejā 
sava nozīme bija piešķirta gan 
meitu brunčiem un villainēm, 
gan puišu apmetņiem vai mē -
teļiem. Tajā pašā laikā dejotāju 
improvizācijas viņš pieņēma ar 
atplestām rokām. Žagatam pati-
ka  strādāt ar personībām. Nereti 
pat choreografijas veidoja tā, lai 
konkrētā dejas zīmējumā, kon-
krētā vietā būtu konkrēts dejotājs.

Uldis Žagata vienmēr gājis 
laikam līdzi. Ja tautā iecienīta 
kļuvusi kāda dziesma, kuŗai 
bijusi ļoti dejiska melodija, de -
jotāji jau nojautuši – tūlīt Boss 
iestudēs šādu deju. Tā bērnu 
vokālā ansambļa „Dzeguzīte” 
un Jāņa Paukštello sadarbības 
ziedu laikos tapis pārbaudījums 
pašu rūdītāko dejotāju techni-
skai varēšanai – „Pasaciņa” (G. 
Rozenberga mūz.). Koncert pro-
grammās vienmēr apgarotu un  
smeldzīgu atkāpi radīja „Dailes” 
dejas pērle „Saules motīvs” (Z. 
Liepiņa mūz.), bet Deju svētku 
repertuārā ik pa laikam atgriežas 
„Ai, tēvu zeme!” (R. Paula mūz).

Līdz šim Ulda Žagatas jaunākā 
deja bija datēta ar 2009. gadu, 
taču dzimšanas dienas koncertā 
gadaskaitlis tika mainīts.

Kad pērnā rudenī mūžībā 
aizgāja komponists Uldis Sta -
bulnieks, Uldis Žagata nolēma 
viņa piemiņai veltīt deju. Lai arī 
pārciestā slimība, kā pats Žagata 
par sevi saka, atņēmusi  veiklību, 
vēlme atkal izteikties dejas va -
lodā guvusi virsroku. Īsti Ža -
gatas skolnieki savu skolotāju 
saprot no pusvārda. Tāpēc ar 
lielvārdiešu „ Lāčplēša” vadītājas 
Intas Poles un TDA „Dancis” 
repetitora Egila Poļa līdzdalību 
tapusi deja ar tautā visiemīļotāko 
Ulda Stabulnieka mūziku „Nāk 
rudens apgleznot Latviju” („Tik 
un tā”, M. Zālītes dzeja). Turklāt, 
kā pēc koncerta atzina Žagata, 
iestudēt deju tieši ar šo mūziku 
bijis viņa sens sapnis, ko dažādu 
apstākļu sakritības dēļ nav 
izdevies īstenot ātrāk. Žagatas 
ieskatā „Lāčplēša” dejotājiem 
dejas pirmizrāde bijusi īstas 
ugunskristības, ar kuŗām de  jo-
tāji godam tikuši galā. Uzstāties 
publikai, kad zālē gandrīz vieni 
profesionāļi, neesot viegli.

Savu  jubilāra runu Uldis  Ža -
gata teica, tikai sev raksturīgajā 
stilā, pievelkot klāt arī kādu 
aktuālitāti, lai nevienam  neras-
tos ne mazākās šaubas par to, 
ko viņš ir gribējis pateikt:

 „Es visu mūžu esmu strādājis 
ar jaunajiem. Tagad mani jau-
nie māca savus jaunos. Paldies, 
ka jūs esat viņus tik labi mācī-
juši un sagatavojuši! Ne tā kā 
hokejā....” (Tovakar Latvijas iz -
lase zaudēja Vācijas izlasei 0:2.)

Jana Vītoliņa

video materiāli saglabājušies 
Latvijas televīzijas archīvos. Pro-
tams,  lielai daļai deju  ir veidoti 
apraksti. Pašlaik ir uzskaitīta 271 
deja, bet par ļoti daudzām ne -
kādas liecības nav saglabājušās 
arī paša autora archīvā. 

Pateicoties tikai tam, ka lielu 
skaitu Latvijas deju ansambļu 
šobrīd vada tieši „Dailes” bijušie 
mākslinieki, vairākas Meistara 
dejas, cītīgi rokoties atmiņu krā-

tēvu zeme”, „Jautrās dzirnavas”... 
Veidojot koncertprogrammu, 
Ža  gatas audzēkņi gandrīz katrai 
dejai līdzi deva arī “pievienoto 
vērtību” – stāstu par tās tapšanas 
vēsturi. 

Izrādās, visiem zināmo kon-
certa tituldeju „Dejotprieks” kār-
tējā „Dailes” programmā sākot-
nēji  ansambļa  mūzikālais vadī-
tājs un mūzikas autors Jānis 
Grigalis bija  iecerējis kā dziesmu 

tas veselas piecas (!!!) reizes, savu 
nodošanas ģenerālmēģinājumu 
piedzīvoja uz Operas skatuves. 
Pie klavierēm pats mūzikas 
autors Raimonds Pauls, viņš bija 
nolēmis veikt eksperimentu un, 
pakāpeniski palielinot tempu,  
noskaidrot – izturēs dejotāji līdz 
galam vai neizturēs… Šodien to 
visi atceras ar smaidu, bet toreiz 
– smiekli nevienam, izņemot 
Paulu, nebija  prātā.

tuvēs, ieguvušas jaunu elpu.
Vislielākais pārsteigums pat 

labiem latviešu skatuviskās dejas 
vēstures pārzinātājiem Žagatas 
dzimšanas dienas koncertā  bija 
TDA „ Līgo” dejotā „Dzīvas acis, 
stipra šķiedra” (Im. Kalniņa mūz.), 
kuŗu pirms pāris gadiem bērnu 
deju ansamblī „Teiksmiņa” res-
taurēja  un iestudēja daileniete 
Inga Pulmane. Šo techniski ļoti 
sarežģīto deju savulaik astoņ-

vokālajai grupai. Žagatam gabals 
iepaticies, un pēc neilga brīža 
„Dejotprieks” jau pārgājis dejo-
tāju repertuārā.

 Latviešu skatuviskās dejas solo 
deja nr. 1 „Senais dancis” tapusi 
komandējumā Krievijā – vienas 
nakts laikā. Jānis Grigalis vies-
nīcas numuriņā, spēlējot akor-
deonu, improvizējis, bet Žagata 
tajā brīdī jau gara acīm redzējis 
tagad katram īstenam latviešu 

Apsveikuma runās netrūka arī 
humora pilnu epizodu par Ža -
gatas deju iestudēšanas stilu. 
Mē ģinājuma sākumā vadītājs 
strādājis pārliecības pilns, tikai 
dejotājiem nekādi nevedies ar 
choreografa domas lidojuma 
uztveršanu. Kad beidzot visi jau 
sākuši saprast, iegaumēt soļu 
kombinācijas un secību, pēkšņi 
atsaknējis skaļš: “Stop!” Ieturēta  
Liela Mākslinieka cienīga pauze 
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Valda un Ričards uz savas mājas lieveņa Montokā

Šādu auto redzēju Bostonas ielās. Vai kāds latviešu uzņēmējs?

Gunta un Jānis Plostnieki. Un Jāzeps Vītols...

Gaidot saulrietu Montokas krodziņā

Velta Ramoliņa

Amerikā, kur pukst arī latviešu sirdis
Tikšanās, iespaidi, sarunasLigita Kovtuna

Ziniet, kas, manuprāt, kopīgs 
amerikāņiem ar latviešiem? Ro -
mantisms! Tāds iespaids man ra -
dies. Jo jau vismaz trešo reizi sa -
nācis būt aculieciniecei un pat pie -
dalīties kādā rituālā – saulrieta vē -
rošanā. Precīzi noteiktā laikā me -
tereologi ir paziņojuši saulrietu, 
cilvēki dodas uz kādu publisku 
vietu, parasti – krodziņu, lai ska-
 tītos, kā saule iekrīt jūrā... Tiem, 

rags ieiet jūrā un, no tā dodoties 
ūdensceļā, pa taisno var sasniegt 
Spāniju.

Saulrietu vēroju Longailendas 
zvejniekciemā, tur, kur Montoka 
(Montauk). Te dzīvo Valda, dzi-
musi Rudzīte, ar dzīvesbiedru 
Ričardu. Viņa mūs aizved uz 
vienkāršu, ārēji necilu krodziņu, 
kur kādu pusstundu pirms saul-
rieta, kas todien paredzēts 8 un 

laidā, un nu nevaru izvēlēties la  -
bāko bildi, ko ierāmēt un pielikt 
pie sienas Rīgā. Mīļai atmiņai par 
skaisto vakaru un cilvēkiem, ko 
satiku Montokā. Valda noorga ni-
zējusi vēl vienu „akciju” – sagai-
dām zvejas kuģi, kas atgriežas ar 
lomu, un mēs tiekam pie svaigi 
ceptām zivīm tieši no jūras Val  das 
un Ričarda viesmīlīgajā mājā. 
Val  da ir medmāsa, ilgu savas 

rakstot, aicinu Veltu taisīt vaļā 
savas lādes un sūtīt sacerējumus 
šurp uz redakciju! Pēcpusdiena 
kopā ar Veltu viņas mājās, un vēl 
klātesot zobgalim un asprātim 
Ivaram Galiņam, izvērtās tik lus-
tīga, ka vaigos metās krampji no 
smiešanās. Kuŗš teicis, ka dzīve 
jāuztveŗ tikai nopietni?! Arī tad, ja 
smeldz. Piemēram, tas, ka diezin 
vai Velta saposīsies braukt uz 

man stāsta, municipalitātes rosi-
nāti, uzgleznojuši jaunieši, kas 
meklē savu vietu dzīvē. Tie nav 
apnicīgi un uz nerviem krītoši 
grafiti, bet izteiksmīgi gleznojumi 
ar cilvēkiem un dzīves norisēm. 
Netālu skaistā mazpilsētā ar no -
saukumu Blu Bell dzīvo Gunta 
un Jānis Plostnieki – pazīstamā 
mūziķe un izcilais farmācijas zi -
nātnieks, kuŗu meitas Jūlija un 

(Nobeigums)

kas dzīvo Floridā, droši vien nāk 
smiekls par manu „atklājumu”. 
Šoreiz saulrietu vēroju netālu no 
vietas, kas uz ceļazīmes nosaukta 
„The End”. Nu ne jau gluži pa -
saules gals vai mala, bet tā vieta 
skaistajā Longailendā, kur zemes-

10 minūtēs vakarā, pulcējas vie-
tējie iedzīvotāji. Pulcējas, lai gluži 
vienkārši skatītos saulrietu. Un 
pēc tam kādu brīdi vakarētu, 
vadot laiku sarunās un čalās. 

Saulriets ir ugunīgs un krāšņs. 
Knipsēju savu fotoaparātu vienā 

pro  fesionālās darbības laiku strā-
dājusi slimnīcas nodaļā, kur pa -
līdz tiem, kuŗus piemeklējis vēzis. 
Valda un viņas dzīvesbiedrs Ri -
čards ir no tiem, kuŗus dēvē par 
dabas bērniem – viņi dzīvo sa -
skaņā ar dabu, ievēro tās likumus 
un bauda to. Jūra, gaiss, kustība, 
dabiskums, šķiet, ir viņu dzīves 
pamats un dzinējspēks. Tāpēc arī 
sarunas Valdas un Ričarda mājās 
rit rimtumā un draudzībā. Tāpat 
kā citi, latviski runājot, zvejniek-
ciema ļaudis, viņi vīpsnā par āriš-
ķīgajiem vasarniekiem, īpaši par 
tiem, kas ceļ neie derīgi greznas 
pilis dabas ainavās, kuŗas prasās 
būt aizsargājamas, par tiem, kam 
patīk izrādīties. Ar labpatiku ska-
tos, kā Valda saimnieko virtuvē 
– veikli, graciozi, ierastā medmāsas 
precīzitātē. Zivs fileja ar dārzeņiem 
sanāk pasa kaina! Tā kā arī Valda 
ir Laika lasītāja, viņa izlasīs manu 
paldies par jaukajām sarunām 
un garšī gajām vakariņām! Gaidu 
jūs abus ar Ričardu Rīgā! Tad 
noteikti aiz  vedīšu uz Ragaciemu, 
kur varēsit nogaršot „mūsējās” 
zivis.

Vēl gribu pastāstīt par kādu da -
bas bērnu, ko arī jūs, cienījamie 
lasītāji, jau esat iepazinuši, varbūt 
to pat nezinot. Viņu sauc Velta 
Ramoliņa, un viņa dzīvo netālu 
no Bostonas. Tā pati Velta, kuŗas 
feļetonus jūs ne tik sen lasījāt 
Laika slejās. Gan jau smējāt tāpat 
kā es. Nezinu, kā lai izvilinu no 
Veltas krājumiem vēl citus viņas 
asprātigos sacerējumus, jo Velta 
ir tik paškritiska. Nez, vai lasī tā-
jiem būšot interesanti. Reinim 
Birzgalim gan Veltas humora 
dzirksts un joku plēsējas talants 
licies labs, jo, kā zināms, savulaik abi 
darbojušies tandēmā. Šīs rindas 

Lat viju – radu tur vairs nav, un 
ceļš gana nogurdinošs... „Vai 
tāpēc gan lai raudājam, – tik 
dziedājam, ko jaudājam!” Galu 
galā Bostonā un tās ap  kaimē vēl 
tik daudz latviešu draugu. Bar-
gajā ziemā mīļuprāt var ciemo-
ties Floridā, pensionāru para-
dīzē, pie senās draudzenes Zig-
rīdas Dambis. Un jaunie pa zī tās 
domubiedres Rasmas Adams – 
Laika administrātores, kas no  pūlas 
iedrošināt Veltu Ramoliņu rakstīt 
un sūtīt feļetonus mūsu avīzei.

Citudien dodamies uz Fila del-
fiju, kur latvieši nodimdinājuši 
savas biedrības 120. gadskārtu 
120 sarīkojumos 2012. gadā. Šo 

pilsētu raksturo dinamiskums 
un jauneklība. Arī krāsainība. Tā 
man šķita. Ielās daudz jaunu cil-
vēku, daudz krāsu un dažā dības. 
Pamestu un atstātu namu brand-
mūrus grezno zīmējumi, ko, kā 

Anda jau itin droši iedzīvojušās 
mākslas pasaulē. Jūlija ir dzie dā-
tāja un aktrise, Anda – vijolniece 
simfoniskajā orķestrī.

Plostnieku māja iekārtota klusā 
un skaistā, sakoptā dabas ielokā, pat 
klusumā te šķiet, ka skan mūzika. 
Plauktos rindojas grāmatas, daudz 
grāmatu. Pie sienām – latviešu māk-
slinieku gleznas, un par ikvienu 
šīs mājas saimniekiem savs stāsts. 
Tālajā zemē sajūtos kā savā Rīgas 
koncertu un izstāžu ikdienā at  grie-
zusies. Tepat arī foto ar Dzintru 
Geku un Pēteri Vasku, kas arī ne 
tik sen baudījuši Plostnieku vies-
mīlību, ar daudziem citiem, kuŗu 
klātbūtne vismaz fotografijās ļauj 
justies kā mājās, kā Latvijā... Gunta 

pošas uz Dziesmu svētkiem Rīgā, 
kur viņu gaida daudz draugu...

Tā Rīga, tā Latvija nemaz nav 
tik tālu. Kas tās padsmit stundas 
ceļā priekš Dieva vaiga! Jo sirds 
jau ir tur, kur viņa ir.
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„Ja  logi ir siltināti, tiem būtu 
jākalpo nevainojami līdz pat 
pēdējai dienai, tiem nevajadzētu 
laist iekšā ne aukstumu, ne mit-
rumu. Mūsu viedie senči zināja, 
kā panākt šādu rezultātu, tāpēc 
logus siltināja jeb drīvēja ar vis-
parastākajām kaņepēm. Arī mūs-
dienās ikviens var izmantot ka -
ņepes par siltumefektīvu, ļoti 
ilgmūžīgu, pilnīgi ekoloģisku 
un arī samērā lētu siltum izo-
lācijas materiālu,” uzsveŗ būv-
niecības eksperts Juris Biršs. 

Pirms simt gadiem un senāk 
Eiropā un arī Latvijā logus, dur-
vis un citas ēkas konstrukcijas 
sil   tināja jeb drīvēja ar dabas ma -
teriāliem – ar sūnām, linu un ļoti 
bieži ar kaņepēm. 

Pašlaik kaņepju siltumizolācijas 
materiāli ir ļoti populāri Vācijā, 
bet pēdējos gados tos arvien bie-
žāk izmanto arī Latvijā, īpaši 
restaurējot senas ēkas. 

Latvijā ir pieejamas gan siltum-
izolācijai paredzētas kaņepju pa -
kulas, gan lentes. Ar šiem mate-
riāliem ir ļoti viegli strādāt, tos var 
griezt. Ikviens var šādi nosiltināt 
logus paša spēkiem. Būve RB&B 
būvniecības eksperts Harijs Tučs 
stāsta, ka kaņepju siltumizolācijas 
materiālam ir labi siltumtechni-
skie rādītāji (λ 0,038 W/(m·K). 

Latvijā aktuāli logus siltināt  jeb drīvēt ar kaņepēm
Kaņepes satur dabiskas antisep-
tiskas vielas, tāpēc, pareizi iestrā-
dātas loga konstrukcijā, tās nepel. 
Tās ir arī ugunsdrošas – nedeg. 

Kaņepēm ir specifiska garša, 
tā  pēc siltumizolācijas materiālu 
ne  grauzīs peles. Tā kā kaņepju 
siltumizolācija ir pilnīgi dabiska, 
mājokļa iemītniekiem tā nevar 
iz raisīt alerģisku reakciju, kā tas 
nereti notiek, ja logi tiek siltināti ar 
sintētiskiem siltumizolācijas ma -
teriāliem. Juris Biršs min vēl kādu 
ļoti svarīgu kaņepju siltumizo-
lācijas īpašību – ilgmūžību. Ar 
kaņepēm nodrīvēti logi kalpo 50 
– 100 gadu un vēl ilgāk.

Harijs Tučs stāsta, ka, demon-
tējot pirms simt gadiem un senāk 
Latvijā būvētas ēkas, nereti no to 
konstrukcijām izņem kaņepju sil-
tinājumu, kas ir ideāli saglabājies.

Logu drīvēšana nav sarežģīta – ka -
ņepju siltumizolācijas mate riā lu len-
 tes vai pakulas cieši sa  drīvē (sabāž) 
loga konstrukcijā – tur, kur parasti 
pūš siltumizolācijas putas. Kaņepju 
siltumizolācijas ma  teriālu vēlams 
samitrināt ar kaļķi, tas papildus 
darbojas kā anti septiķis, lai no -
vērstu iespē jamo pelēšanu.

Lai nodrošinātu hermētiskumu, 
loga konstrukcijā iestrādāto ka -
ņepju siltumizolācijas materiālu 
pārklāj ar elastīgu šuvju pildītāju, 

piemēram, ar amerikāņu tech-
nologu izstrādāto Perma čing vai 
RB&B mastiku.

Harijs Tučs secinājis: „Ja ka  ņe-
pes salīdzina ar siltumizolācijas 
putām, pirmajā brīdī kaņepju sil-
tumizolācijas materiāls izmaksā 
dārgāk. Taču, ja rēķina ilgtermiņā 
– kaņepju ilgmūžību pretstata 
siltumizolācijas putām, kaņepes 
tomēr ir daudz ekonomiskākas.” 

Savukārt Juris Biršs piebilst: 
„Logu konstrukcijā iestrādāta 
ka  ņepju siltumizolācija, iespē-
jams, nenodrošinās tik augstu sil -
tumizolāciju kā tikko iepūstas 
putas. Taču, siltinot ar putām, cil-
 vēki ļoti bieži saskaŗas ar nepa tī-
kamu problēmu. Ja tās iestrādā 
nepareizi – bez speciālas blīvē ša nas 
lentes, pāris gadu laikā siltumizo-
lācijas putas zaudē siltumtech-

niskās īpašības, un tad logi laiž 
cauri aukstumu un mitrumu. 
Šādā ziņā kaņepju siltumizolācija, 
protams, ir daudz praktiskāka.” 

Ekoloģiskās būvniecības entu-
ziasts Harijs Tučs piebilst, ka ik -
vienam, kam ir interese, viņš 
labprāt izstāstītu, kā vislabāk iz -
mantot kaņepes ēku un to kon-
strukciju siltināšanā. 

Ingrīda Zaķe

Varbūt tā ir tikai apstākļu 
sa kritība. Taču man gribas sacīt, 
ka pusgadu vecais Rūdolfs bija 
mammas Egijas Martinsones 
iedvesmas avots. Jo bērna klātiene 
deva reālas aprises senai domai par 
savu uzņēmējdarbību. Tobrīd do -
ma fokusējās konkrēti uz bērniem 
paredzētas ekoloģiskas pārtikas 
jomu. Egija Martinsone vienmēr 
devusi priekšroku Latvijā ra  žo-
tiem pārtikas produktiem, Latvijā 
audzētiem augļiem, ogām un dār -
zeņiem. Kad mazajam Rūdolfam 
pēc mammas piena baudīšanas 
vajadzēja pamazām dot kaut ko 
citu, viņa, piemēram, cītīgi vai -
rākas reizes dienā katliņā vārīja pa 
burkānam. Vēlāk, kad, jau nedaudz 
paaudzies, mazais Rūdolfs pagar-
šojis mammas gatavotu ķirbju 
biezeni, atzinīgi to novērtējis un 
prasījis vēl, – bijis skaidrs, ka ie -
ceri par veselīgas pārtikas ražo-
šanu bērniem jāsāk īstenot. 
Turklāt šī niša bija brīva.

Egijas Martinsones ideja guva 
lielu atsaucību un ieinteresētību. 
Pirmkārt – Valsts augļkopības in   -
stitūtā Dobelē ļoti palīdzēja un 

lielu darbu ieguldīja institūta 
pētniece Dalija Segliņa. Viņa pie-
meklēja labākās augļu un ogu 
šķirnes, noskaidroja to saderību. 
Pētnieces vadībā tika izstrādātas 
bērniem domātu biezenīšu re -
ceptes. Egijas Martinsones ideja 
un Valsts augļkopības institūta 
paveiktais darbs guva arī ārstu 
atsaucību. Ideju visnotaļ atbalstīja 
Latvijas Pediatru gastroentero-
logu asociācija. Ārsti labprāt ak -
ceptēja un atbalstīja domu, ka 
Latvijā dzimušiem bērniem vis-
pirms jāēd dzimtenē auguši augļi 
un dārzeņi. Nevis, kā ierasts, 
mazajiem tiek doti banāni, firziķi 
un citi svešzemju augļi, kuŗiem 
līdzi nāk ķīmijas produkti. 

Pagāja pāris gadu, līdz Latvijas 
Augļkopības institūtā tapa īstās 
biezenīšu receptes, kuŗas varēja 
laist tautās. Pirms tam Bērnu 
klīniskajā universitātes slimnīcā 
notika jaunā produkta degustā-
cija. To novērtēja gan pediatri, gan 
dažāda vecuma bērni. Un, pro-
tams, arī Rūdolfs, kas ēšanā esot 
visnotaļ izvēlīgs. Ja puisis (kuŗam 
nu jau rit piektais gads) pēc 

pirmās bie-
zeņa karotītes 
nogaršošanas pa -
ņem arī nākamo, tas 
liecinot, ka konkrētajam 
biezenītim varētu būt nākotne.

Protams, lai biezenīši, kuŗiem 
dots nosaukums „Rūdolfs”, izietu 
tautās, ar recepšu izstrādi un pa -
raugu pagatavošanu vien nepie-
tika. Vajadzēja sameklēt biolo-
ģiskās zemnieku saimniecības, 
kuŗas varētu piegādāt savu pro -
dukciju. Arī tas nebija viegli. Tur-
klāt augļiem un dārzeņiem va  -
jadzēja būt bioloģiski serti ficē-
tiem. Un, visbeidzot, – vajadzēja 
atrast uzņēmumu, kas biezenīšus 
ražotu. Viss šis process attīstās 
un turpinās joprojām. Egijai 
Martinsonei rūpju pietiek. Lai 
paplašinātu ražošanu. Lai radītu 
arvien jaunas biezenīšu receptes. 
Nu jau gan biezenīšu klāsts ir 
visai daudzveidīgs – gan deserta 
līnija, gan arī „stiprāki” biezenīši 
(ar kartupeļiem, burkāniem, ķir  -
bjiem). Kombinācijas no ķir  bjiem, 
āboliem, plūmēm, smilts ērk šķiem, 
burkāniem, ķirbjiem ir dažne-

da žādas. Katrs var izvē-
lēties komponentu kombi-

nāciju pēc savas gau mes. Bie-
zenīšus iespējams iegā dāties 

ekoloģisko produktu vei kalos un 

Par bērniem domātajiem bieze-
nīšiem „Rūdolfs” interese ir arī 
Vācijā, Krievijā un Skandinavijas 
valstīs. Visnotaļ patīkami! Arī 
mazajam Rūdolfam ir pamats 

Ja paļaujas uz Rūdolfu

arī dažos lielveikalos. Cena par 
burciņu ir nedaudz pāri vienam 
latam. Tie, kas bie  zenīti no  gar-
šojuši, labprāt pērkot atkal. Garšo 
šie biezenīši ne jau tikai bērniem. 

lepoties. Gan par mammas īste-
noto ieceri, gan par burciņām, 
kuŗas rotā uzlīme „Rūdolfs”. Un 
uz Rūdolfu taču var paļauties.

Armīda Priedīte
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S A R Ī K O J U M I /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BRUKLINA (NY)
Cienījamie JĀŅU tēvi un 

JĀŅU mātes! Laipni lūdzam 
informēt un aicināt līgotājus! 
Steidzieties pievienot jūsu svinību 
vietu lapai: JĀŅI Amerikā-2013. 
Visas JĀŅU svinību vietas Ame-
rikā pievienosim bez maksas. 
Tālr.: 917-668-7501, e-pasts: Lat-
vianUSA@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 cepšanai. 
Vēlami groziņi vai ziedojums 
Centram. Alus pret samaksu. 
Ņemiet līdzi ziedus un ozolu 
zarus vainagiem! 

FILADELFIJA (PA)
Dzintra un Andrejs Baidiņi 

(1104 Windon Dr, Wilmington, 
Delaware 19803).

6. jūlijā 12:00 uzaicina Vil-
mingtonas un Filadelfijas lat-
viešu pensionārus uz kopēju 
pikniku groziņu veidā. Par 
groziņu lūdzu sazināties ar 
mājasmāti, tālr.: 302-478-7065. 
Vieta atrodas ziemeļos no Vil-
mingtonas pilsētas, Chatham 
ciemā, dienvidaustrumos no 
Silverside Road un Foulk Road 
(Route 261) krustojumā. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

GAREZERS (MI)
Latviešu centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers, MI 49093).
14. jūnijā 15:00 pie Gaŗezera 

pieminekļa „Nomocītiem un iz -
sūtītiem” atzīmēsim mūsu tautas 
Sēru dienu ar īsu garīgo un lai-
cīgo programmu. Sadraudzībā 
pakavēsimies pie kafijas galda. 
Visus sirsnīgi aicina ciema valde!

GRANDRAPIDI (MI)
Grandrapidu Latviešu biedrība 

(504 Grand NE).
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 svinēs 
Jāņus Brecksville Metroparka 
OTTAVA POINT laukumā. Rī -
kotāji gādās par Jāņu sieru un 
miestiņu. Groziņi un atspirdzi-
nājumi jāņem līdzi pašiem. Visi 
tiek sirsnīgi gaidīti Līgo svētkos! 
Ieeja pieaugušiem par ziedoju-
miem , sākot ar tikai $ 5. Atlikums 
par labu aprūpes darbam. Jūs 
laipni ieaicina Golfa Klubs 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
22. jūnijā 18:30 tradicionālie 

Jāņi Priedainē. Tautas deju uz -
vedumu sniegs Vašingtonas Na -
mejs. Sekos populārais Latvijas 
dziedātājs Kaspars Zlidnis un 
mūzikanti Andžejs Grauds un 
Oskars Tretjuks. Jāņu līgošanas 
priekšnesumu sniegs Liepājas 
teātŗa slavenie aktieŗi Inese Ku -
činska, Egons Dombrovskis un 
Kaspars Gods. Latvijas mūzi -
kanti ar solistu Kasparu spēlēs 
arī deju mūziku, izpildot iemī-
ļotās latviešu dziesmas. Vēlāk 
vakarā būs Jāņu ugunskura iede-
dzināšana un sadziedāšanās Jāņa 
Studenta akordeona spēles pava-
dījumā. Ieeja: $35 biedriem, $30 
pensionāriem, $15 studentiem 
līdz 18 gadiem, bērniem līdz 15 
gadiem ieeja brīva.

VAŠINGTONA (DC)
Vašingtonas ev. lut. dr. nams 

(400 Hurley Ave, Rockville, MD)
29.-30. jūnijā 12:00-16:00 

ALAs Latviešu mūzeja atvērto 
durvju dienas, Montgomery 
County Heritage Days.Info: ala-
info@alausa.org 

SIETLA (WA)
Sietlas latvie u sabiedriskais 

centrs(11710 3rd Ave NE, Seattle, 
WA 98125), Info: www.seattle-
latviancenter.com

Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrs Šeltonā (W 3381 Day ton-
Airport Road, Shelton, WA) rīko

15.-16. jūnijā Jāņu svinības. 
Vārti atvērti sestdien 10:00 no 
rīta. Info: www.wklic.com 

No 14. jūlija līdz 3. augustam 
Kur sas vasaras vidusskolas prog-
ramma. Pieteikšanās un Info: 
www.Kursa.org 

No 4. līdz 10. augustam 
Mežotnes bērnu vasaras nomet-
ne. Info: www.mezotne.org, vai 
sazinoties ar Inesi Graudiņu: 
inese@mezotne.org

Sv. PĒTERBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

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

Augusta mēnesī ir paredzēta 
saiņu savākšana sūtīšanai uz 
Latviju. Sūtījumus pieņems LASL 
pārstāve Sybila Kreslina. Par 
saiņu savākšanas datumu un lai-
ku var uzzināt, zvanot uz LASL 
tālr.: 973-744-6565 vai 973-746-
7222, mājas lapa www.lasl.com, 
e-pasts: info@lasl.com 

VISKONSINA 
Jauku dāvanu piedāvā mūsu 

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

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline, 
Ma 02445). 16. jūnijā 11:00 
dievk., 4. svētd. pēc Vasarsvēt-
kiem. Mācītāja atvaļinājumā – 
dievk. tiks izziņots. 23. jūnijā 
11:00 dievk. Piesaulē, Jāņu atsvē-

tes diena. 30. jūnijā 11:00 dievk. 
ar diev., 6. svētd. pēc Vasar-
svētkiem. Māc. Jogita Mazur. 
Info: trimdasdraudze@aol.com 

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 16. 
jūnijā 10:00 dievk.. 23. jūnijā 
Jāņa Kristītāja dienas dievk. ar 
dievg. 14. jūlijā 10:00 dievk. ar 
dievg. 28. jūlijā 10:00 dievk. ar 
dievg. Draudzes māc. Aija 
Greiema (Graham), tālr.: 517-
614-4853. Mācītāja atvaļinājumā 
no 24. jūnija līdz 12. jūlijam. 
Steidz. vajadz. gadījumā lūdz 
sazināties ar māc. Ilzi Larsenu, 
tālr.: 269-637-0460. Ērģ. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un R. Ozoliņš. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 16. jūnijā 
11:00 dievk. 4. svētd. pēc Vasar-
svētkiem, 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. 16. 
jūnijā 11:00 Tautas sēru dienas 
ekumēniskais dievk. kopā ar Fi -
ladelfijas latv. Baptistu draudzi. 
23. jūnijā 10:00 angļu val. dievk. 
ar Sv. vakarēdienu. 30. jūnijā 
10:00 dievk.. 7. jūlijā dievk. neno-
tiks. 14. jūlijā dievk. ar Sv. vaka-
rēdienu. Māc. Ieva Dzelzgalvis. 
Info: www.latvianluthchurchphi-
la.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 Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk.. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 
Vasaras mēnešos Bībeles stundas 
nenotiks.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un 
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis 
(529 Linden Place, Cresco PA 
18326-7248), tālr.:570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@ptd.net 

• 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. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@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.mn -
draudze.org. 16. jūnijā 10:00 ce -
turtā svētd. pēc Vasarsvētkiem. 
Aizvesto piemiņas dievk. ar igau-
ņu un lietuviešu līdzdalību. Sekos 
sadraudzība. 20. jūnijā 11:00 
Bībeles stunda. 23. jūnijā 10:00 
dievk. ar Sv. vakarēdienu, piektā 
svētd. pēc Vasarsvētkiem. Sekos 
sadraudzība. 30. jūnijā 10:00 
dievk., sestā svētd. pēc Vasar-
svētkiem. Sekos sadraudzība. 7. 
jūlijā dievk. nenotiks. Ar mūsu 
māc. Dāgu Demandtu tikšanās 
pēc dievk., kā arī baznīcā trešdie-
nās no 10:00 – 14:00 un sestdie-
nās latviešu skolas laikā. Visi 
laipni lūgti! Dāga tālr.: 612-280-
9333, e-pasts: dagdemandt@hot-
mail.com

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal QC H4A 3P7). Tērvetē 
23. jūnijā 11:00 Jāņu dienas 
dievk.. Lūdzam pieteikties. Māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E 7th St,Lakewood,NJ) 
16. jūnijā 12:30 dievkalpojums. 
23. jūnijā, 30. jūnijā un 7. jūlijā 
dievk. draudzē nenotiek. Īstbran-
svikā (12 Gates Ave, East Brun-
swick) 14. jūlijā 13:30 dievk. ar 
dievg. Māc. I. Pušmucāne-Ki  nei ko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville, 
NY 11747) 14. jūnijā 19:00 
Tautas sēru dienas dievk., māc. 
Saliņš. Jonkeru bazn. (254 Valen-
tine Ln, Yonkers, NY 11705) 16. 
jūnijā 10:00 Tautas sēru dienas 
dievk., māc. Saivars. 23. jūnijā 
10:00 dievk., māc. Saivars. 30. jū -
nijā 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)). Dievkalpojumus 
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: jlegzd-
ins@san.rr.com. 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.: 
(425 Hoffman Ave). 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). 
16. jūnijā 11:00 Jāņu dienas 
dievk. Rietumkrasta latv. izglī-
tības centrā Šeltonā. 23. jūnijā 
10:30 dievk. ar dievg. Kalpo māc. 
Gija Galiņa.30. jūnijā 10:30 
dievk. Kalpo māc. Gija Galiņa. 
14. jūlijā 10:30 dievk. 21. jūlijā 
10:30 dievk. ar dievg. Svētrunu 
teiks māc. Helēne Godiņa. 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 grāmatas. Dievk. 
vadīs prāv. O. Sniedze. Sekos 
dāmu rīkots groziņu azaids.

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 16. jūnijā 14:00 dievk., 
kuru kuplinās Andris Ritums. 
30. jūnijā 11:00 Bībeles stunda. 
7. jūlijā 11:00 Bībeles stunda. 14. 
jūlijā 14:00 dievk. 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: baznica@bellnet.ca. 16. 
jūnijā 11:00 4. svētd. pēc Vasar-
svētkiem, aizvesto piemiņas 
dievk. pēc dievk. kafijas galds un 
Dzintras Gekas dokumentālā 
filma „Sibirijas bilance”. Māc. prāv. 
Dr. Fritz Traugott Kristbergs, 
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: avo-
tinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121). Svētdienās 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 
dievk.. Kafijas galds. Grāmatu 
galds.16. jūnijā 10:00 Aizvesto 
piemiņas dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. 22. jūnijā 17:00 Jāņu 
sarīkojums draudzes pagalmā. 
23. jūnijā 10:00 dievk.. 30. jūnijā 
10:00 svētbrīdis. 14. jūlijā 10:00 
Svētā vakarēdiena dievk.. Jūnija 
un jūlija jubilāru sveikšana. 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 ar atmiņām 
par tautas sēru notikumiem. 
Māc. Daina Salnīte. Dr. pr. Vija 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268.

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

PĀRDOD Pan-abode ciedru koka labiekārtotu, visiem gadalaikiem 
piemērotu guļbaļķu vasarnīcu „Tērvetē”,

Sarkanās upes (Rouge) stāvkrastā, starp Montrealu un Otavu;
zeme 37530 kv.pd., māja 648 kv.pd. ar 240 kv.pd. verandu, 105 000$.

Zvanīt Laumai 514 4269743 vairakstīt ImantsFreibergs@inbox.lv.

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

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

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

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Īpašums robežojas ar Gauju. Zemes īpašuma kopējā platība 
15,92ha. Īpašuma territorijā atrodas dzīvojamā māja ar platību 
126,5m2 un neizbūvētu otro stāvu, pirts māja ar atpūtas zāli 
un guļvietām otrajā stāvā. Territorijā atrodas arī vairāki 
šķūņi saimniecības tehnikai. Īpašums galvenokārt 
ietver, lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī 
ganību pļavas, mežus un dīķi.
Cena:
100 000 LVL

 

 

Pārdod skaistu, ainavisku īpašumu pie Gaujas augšteces, Cēsu 
rajona, Zosēnu pagastā, aptuveni 130km attālumā no Rīgas.
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Mūžīgā mierā aizgājis

ARTŪRS
KRŪMIŅŠ Jr.

Dzimis 1940. gada 17. jūnijā Rīgā,
miris 2013. gada 27. aprīlī Filadelfijā

Mīļā piemiņā viņu turēs
DĒLI: ANDREJS, KĀRLIS UN VALDIS AR ĢIMENĒM

BRĀĻI: ANDREJS, JURIS UN PĒTERIS AR ĢIMENĒM
MĀSA BAIBA AR ĢIMENI

MĀTES MĀSA AUSTRA
MĀSĪCAS, BRĀLĒNI AR ĢIMENĒM UN MAZBĒRNI

Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums,
Vairāk cilvēks nevar sniegt.
(Rainis)

Aleksandrs (Aleksis) Brik-
manis, Lansingas latviešu drau-
dzes bijušais priekšnieks, kas 
kalpoja draudzei no 2001. līdz 
2008. gadam, šķīrās no dzīves 
85 gadu vecumā 2013. gada 28. 
februārī dēla Jāņā Brikmaņa 
mājā Ohaijo pavalstī. Aleksis 
piedzima 1927. g. 4. oktobrī 
Allažos Vidzemē, Latvijā. 

Pērn Lansingas latviešu drau-
dzes kapusvētkos un gada pik-
nikā Aleksis Brikmanis un 
Gundega Ozola, Lansingas lat-
viešu draudzes sekretāre, par-
runāja dzīves straujo gaitu un 
ceļus, par kuŗiem cilvēks iet uz 
mūža mājām. Aleksis bija pār-
cietis nopietnu operāciju, un 
viņš man, šo rindiņu autorei, 
lūdza uzrakstīt nekrologu, kad 
viņa dzīves gaitas būs beigušās. 

Aleksis teica: „Mīļā Gundega, 
lūdzu, atceries mani skaista 
raksta veidā, jo es gribētu šo 
rakstu arī izlasīt, lai zinātu, ko 
tu un draudzes locekļi domās 
par mani, kad manu nekrologu 
izlasīs.” Tad Aleksis kavējās 
atmiņās un izstāstīja savu dzī-
ves gaitu pats ar saviem vār-
diem, labāk, nekā kāds cits to 
varētu izteikt.

„Es biju ļoti neaptēsts puika; 
man interesēja atlētiskas spēles 
– futbols un basketbols. Ne -
gribēju skolā iet. Kad man ap -
ritēja 10 gadi, es sapratu, ka 
man nebūs nekādas nākotnes, 
ja es nepūlēšos mācīties matē-
matiku un latviešu literātūru. 
Man patika lasīt Erika Adam-
sona dzejoļus. Es vēl Ainu, ma -
nas dzīves lielo mīlestību, nebi-
ju saticis, un man nebija vaja-
dzīgas nekādas draudzenes. 
Kad es biju padsmitos gados, es 
nevēlējos trakot kā jauns ku -
meļš, kas izlaists pavasaŗa zel-
menī. Toreiz, dzīvojot Rīgā, es 
vēlējos kļūt par inženieri un 

ALEKSANRS BRIKMANIS MŪŽĪBĀ 
Bijušais Lansingas latviešu draudzes priekšnieks,

ilggadīgais draudzes loceklis atvadās no Lansingas latviešu draudzes un
stāsta par savu dzīvi

centos cītīgi mācīties pamat-
skolā pie skolotāja Mācekļa 
kunga un arī pie sava tēva. 

Mans tēvs bija Aleksandrs 
Brikman. Jaunībā es pārmainīju 
savu uzvārdu uz Aleksandrs 
Brikmanis un vēlāk uz Alex 
Brikman. Mans īstais vārds ir 
Aleksandrs V. Brikmanis. Kad 
uzvārdu pārmainīju, tēvs ieteica 
nekad turpmāk man vārdu 
nemainīt un deva padomu: 
„Appreci smuku skuķi, kuŗai 
tavs vārds patīk.” Drīz es centos 
satikties ar skaistākām manas 
skolas meičām. Bet meičām es 
nepatiku, jo biju par kautrīgu, 
lai viņas uzlūgt uz kafejnīcu un 
izmaksātu saldējumu.

Es esmu ļoti ticīgs cilvēks. Bet 
vecumā es sāku pārdomāt mūžu 
aiz laicīgā mūža. Es brīžiem sev 
jautāju, kas ir „Būt vai nebūt?” 
Un tad es gribēju ticēt mūžīgai 
dzīvošanai. Es ceru, ka manas 
nelaiķes sievas Ainas Brikmanes 
gars pēc manis ilgojas un gaida 
Toronto kapsētā, kur viņu ap -
glabāja 2008. gadā. Un pienāks 
laiks, kad būšu tur apglabāts. Es 
vēlētos ar Ainu atkal aiziet uz 
jauku restorānu Toronto pilsē-
tā, kā mēs to darījām jaunībā, 
kad bijām nupat iepazinušies 
Mākslas mūzeja izstādē. No 
pirmā acumirkļa, mēs bijām 
vienās domās, vienās dzīves 
sliedēs.

Pēc ieceļošanas Kanadā no 
Rietumvācijas 1949. gadā es 
cirtu kokus Kanadas Albertas 
provinces mežos. Kad darbs 
beidzās, pārcēlos uz dzīvi To -
ronto pilsētā. Māc. Arnolds 
Lūsis palīdzēja man iestāties 
Toronto Universitātē studēt 
inženieŗu zinātnes. Viņš bija 
man kā tēvs un rupējās par 
manu izglītību un reliģisko 
attīstību. Vēlāk, darba atvaļi-
nājumos bieži viņu apciemoju.
Mēs ar Ainu apmeklējām arī 

savus jaunības draugus Toronto 
pilsētā. Toronto pilsētā bija 
daudz lielu veikalu. Ainai pati-
ka iegādaties elegantas drēbes, 
moderni apģērbties. Kad gājām 
Toronto latviešu sabiedrībā, 
Aina bija vieno no skaistākajām 
sievietām, ko esmu saticis savā 
mūžā. Viņa arī rūpējās par 
ģimeni, radiem un draugiem 
dzimtenē un Ziemeļamerikā, 
un saprātīgi plānoja savu dzīves 
gaitu un nākotni mūsu dēliem.

Mēs ļoti mīlējām viens otru, 

narborā Mičiganas pavalstī, 
viņš strādā par advokātu Ohaijo 
pavalstī. Kārlis izstudēja Ohaijo 
Universitātē inženieŗu zinātnes, 
strādā Teksasā par ķīmisko in -
ženieri. Man ir prieks, ka mūsu 
dēliem laulības dzīve ir laimīga 
un viņi ir centīgi savās profesi-
jās. Arī Aina priecājās par maz-
bērniem un tos apdāvināja ar 
spēļu mantām, garīgām vērtī-
bām un lielu mīlestību. Mums 
visiem ziemas mēnēšos patika 
pavadīt atvaļinājumus Paradis 

dze to īrē no lielākas amerikāņu 
draudzes. Lielie krāsainie stikla 
logi gar baznīcas nama sienām 
ielaida gaismas starus, apgais-
mojot altāri, mācītāju, draudzi 
un altāŗa ziedus. 1951. gadā 
Lansingas draudzi dibināja 30 
latviešu bēgļi māc. Jāņā Turka 
vadībā, un vairāk nekā 60 gadu 
draudze ir pastāvējusi saticībā, 
sadarbībā un sirsnībā. Man ar 
Ainu bija kopējas intereses. Mēs 
izveidojām gleznu kollekciju. 
Gleznas meklējām pilsētās, kur 
dzīvojām, un ceļojām uz gleznu 
galerijām. Mums patika arī grā-
matas, mūzika un lugas, Lan-
singā tikāmies ar latviešiem, va -
rējām aprunāties par mākslu un 
kultūru Literātūras pulciņā.

Abi bijām sajūsmināti kad tu, 
Gundega, deklamēji K. Skalbes 
dzejoli “Veļu laiks” Latvija 
Valsts svēktu aktā 2005. gadā. 
Es Ainai piezvanīju pa mobilo 
telefonu, lai viņa noklausās 
Skal bes poēziju par pārdzīvoju-
miem Daugavas krastos, kur 
zem klusām debesim plūst liegi 
vilņi kas skūpsta gan zvejnieka 
laivu, gan akmeni zaļā Daugavas 
krastā. Bet rudenī debesis sa -
tumst un dvēseles pulcējās 
Daugavas krastos. Veļi – latvie-
šu varoņu gari – iet vēl cīņā 
prasīt Latvijas tiesu un daļu.

Es ceru, ka mūsu tēvu zeme 
piedzīvos atplaukumu. Es ceru 
ka, mūsu zemītē uzaugs latvieši, 
kas to mīlēs tā, kā to mūsu 
vecākā paaudze mīlēja un cen-
tās uzcelt uz drošiem ekono-
miskiem un polītiskiem pama-
tiem. Lai tas izdodas paaudžu 
paaudzēm mūsu dzimtenē! Es 
to novēlu no visas sirds. Tiem, 
kas Latviju mīl Amerikā –  jau-
niešiem, kuŗi mācās latviešu 
valodu runāt un cienīt.”  

„Kas ir mūžība?” Aleksis 
prasa un atbild ar dzejnieka 
Kārļa Skalbes vārdiem:

Kas gan ir mūžība?
Dziedoši zvani,
Mirdzošas acis,
Sapņojošs miegs. 
Lansingas latviešu draudze 

novēl vieglas smiltis Alek san-
dram Brikmanim un izsaka vis-
dziļāko līdzjutību viņa ģimenei 
ASV un Latvijā.

Gundega Ozola

Aleksandrs un Aina Brikmaņi

un, kad man bija jābrauc darba 
gaitās uz citām ASV pavalstīm 
un ārzemēm, strādājot par inže-
nieri, es centos ik vakaru Ainai 
piezvanīt pavaicāt, kā viņai un 
dēliem klājas. Pēc tam es varēju 
mierīgi gulēt. Aina bija apmie-
rināta ar mūsu bērnu uzvedību 
un atbildību. Dēli gaidīja mani 
mājās ar cerībām, ka atvedīšu 
kaut ko viņiem par prieku un 
pamācību. Es nopirku neskaitā-
mas spēles un zemeslodes glo-
busu, lai viņi zinātu, kur es 
strādāju. 

Mana ģimene vēlējās braukt 
man līdzi uz Mazāziju (Middle 
East), redzēt kā notiek eļļas ra -
finēšanas process. Ainai ar dē -
liem patika Mazāzijā, kaut gan 
vasarās tur bija karsts laiks. 
Klimats nebija slikts, bet jaukāk 
bija dzīvot atvēsinātās iekš-
telpās.

Mūsu dēli centās iegūt izglī-
tību. Jānis studēja University of 
Michigan College of Law, An -

salu achipelāgā Meksikas jūras 
līcī. Mums ir seši mazbērni – 
trīs mazmeitas, viens mazdēls 
un dvīņu mazdēli. Biju mazbēr-
nu kāzās 2010. un 2011.gadā. 
Manas mazmeitas ir atradušas 
sev jaukus dzīves draugus, šķiet, 
viņas būs laimīgas.

Kad es strādāju, manai ģime-
nei bija jāpārceļas vairākas rei-
zes, jo eļļas rafinērijas bija vai-
rākas vietās Ziemeļamerikā un 
Mazāzijā. Ar laiku mēs nolē-
mām dzīvot Mičiganas galvas-
pilsētā Lansingā. Lansingā ir 
latviešu draudze un sabiedrība, 
un man un Ainai bija jaukas 
attiecības ar vietējiem latvie-
šiem. Nopirkām māju Okemos 
pilsētā, un 1985. gadā apmetā-
mies uz dzīvi Lansingas ap -
kaimē. Es strādāju pie Dart 
Container Co., Īstlansingā līdz 
pensijas gadiem.

Man ļoti patika University 
Lutheran Church Īstlansingā. 
Mazā Lansingas latviešu drau-

Kanadā 103 gadu vecumā 
mūžībā aizgājusi vecākā lībiešu 
dzimtās valodas runātāja Gri -
zelda Kristiņa, informē lībiešu 
valodas pētnieks, Lībiešu kul-
tūras centra vadītāja vietnieks 
Valts Ernštreits.

Grizelda Kristiņa dzimusi 
1910. gada 10. martā Kurzemes 

Grizelda Kristiņa mūžībā
lībiešu ciemā Vaidē. Viņa nākusi 
no lībiešu kultūrvēsturē nozī-
mīgās Bertholdu dzimtas, kuŗas 
pēcnācēji ir bijuši labākie dzim-
tās lībiešu valodas runātāji mūs-
dienās. Ernštreits pastāstīja, ka 
Kristiņa bijusi laba lībiešu valo-
das teicēja un rakstījusi arī 
dzeju lībiešu valodā. Pēdējo 
dzejoli viņa uzrakstījusi tikai 
pirms mēneša.

1944. gadā Kristiņa devusies 
bēgļu gaitās un mūža lielāko 
daļu pavadījusi Kanadā. Pie 
viņas viesojušās zinātniskās 
ekspedīcijas, un Kristiņas labās 
lībiešu valodas teicējas prasmes 
ir fiksētas ieskaņojumos. Līvu 
savienības valdes priekšsēde 
Ieva Ernštreite norāda, ka Kris-
tiņa visa mūža gaŗumā centu-
sies lietot savu dzimtās lībiešu 
valodas prasmi vidē, kur vien 
tas bijis iespējams. Viņa rēgulāri 
uzturējusi kontaktus ar Latviju 
– vēl šī gada aprīlī no  Grizeldas 
Kristiņas saņemti sveicieni Līvu 
savienības 90 gadu jubilejā.
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Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais

JĀNIS
MŪRNIEKS

* 1947. gada 8. martā Vircburgā, Vācijā,
+ 2013. gada 7. maijā Frederick, MD, ASV

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā Oma
māksliniece, saldskābmaizes eksperte un super šuvēja

ANNA ALISE
RANDE,

dzim. SILAMIĶELIS,
Otto un Emmas meita

Dzimusi 1923. gada 15. martā Kalncempjos, Alūksnes pagastā,
mirusi 2012. gada 8. augustā Albanijā, NY, ASV

Krituša kaŗavīra piemiņai
Dižkareivis (Pfc.)

JĀNIS KRŪMIŅŠ
Dzimis 1931. gada 4. aprīlī Valmierā,

kritis tieši pirms 60 gadiem latviešu tautas sēru dienā,
1953. gada 14. jūnijā Korejas kaŗa laukā.______________________________________________________

Viņš krita kā Latvijas pavalstnieks,
pildot vēl toreiz svešas patvēruma zemes uzliktos pienākumus!

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

NORA VARTS 
CIFERSONS,

dzimusi LĀCIS
Dzimusi 1924. gada 20. janvārī Madonas apriņķa Adulienas pagastā,

mirusi 2013. gada 14. martā Griesheimā, Vācijā

Sērās
MEITA

DRAUGU SAIME

Dziļās sērās
MEITA BALVA, MAZMEITA KAIRA

ARĪ SĒRO ZNOTS ANSIS, RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
SKUMST ARĪ KAĶĪŠI FUZZ UN ROBESPIERRE

Mīļais Jāni, Tu nekad netiksi aizmirsts!
Sērās

BRĀLIS ĒRIKS AR ĢIMENI

Mīļā piemiņā paturēs
BRĀLIS JĀNIS LĀCIS AR ĢIMENI

DĒLS MĀRTIŅŠ CIFERSONS AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, VĀCIJĀ, AMERIKĀ, KANADĀ

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

Sit tibi terra levis

Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī,
ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.
(Jāņa ev. 15.n., 13.p.)

Tā gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Tas siltums, ko izstaro sirds, –
Tie nezūd, tie paliek, tie mirdz....

1947. gadā Jānis ar luterāņu 
baznīcas atbalstu ieradās Ka -
nadā, Ontario, kur arī satika 
savu mūža mīlestību – dzī ves-
biedri Marlēnu, ar ko laulībā 
nodzīvoja 59 gadus. Būdams 

Jānis Arvīds Tirzītis 
mūžībā

Dzimis 1921. gada 8. novembrī Latvijā, 
Liezerē, miris 2013. gada 6. jūnijā 

Kanadā, Vinipegā

Tev zeme bij` svēta, kur piedzimi,
Un valoda mīļa, ko runāji...

aizrautīgs un talantīgs amat-
nieks, viņš arī pats uzcēla savu 
māju Kenorā. Pēc pensionēšanās 
1985. gadā ģimene pārcēlās uz 
dzīvi Vinipegā. Jānis allaž bijis 
aktīvs draudzes loceklis. Viņa 
lielā aizraušanās bija arī grāmatu 
lasīšana. Cienījamā 91 gada 
vecumā Jānis joprojām bija vīrs 
ar asu prātu. Patiesi iemīlējis 
savu mītnes zemi Kanadu, Jānis 
Arvīds Tirzītis dziļi mīlēja savu 
tēvzemi un lepojās ar savām 
saknēm Latvijā. Pirmo reizi pēc 
ilgiem svešumā pavadītajiem 
gadiem viņš savu dzimteni apci-
emoja 1983. gadā, tad vēlreiz – 
1988. gadā.

Aiziedams mūžībā, Jānis atstāj 
sērojošus tuviniekus, savu mīļo 
Marlēnu, bērnus Arnoldu, Rutu 
un Robertu, znotu Maiklu, maz  -
meitas Melissu un Karlu, kā arī 
radiniekus Latvijā – māsasmeitu 
Vairu, māsas dēlu Ziedoni un 
viņu ģimenes.

Pateicoties M. Kalniņa kunga 
atsaucībai, man kļuva zināms par 
mana vectēva brāļa Aleksandra 
Bērziņa dzīves gaitām Amerikā. 
Amerikā Aleksandrs ieradās ap -
mēram 1900. gadā. Nomainīja vār-
 du, uzvārdu amerikāņu modē – 
Alexander Bersin. Dzimšanas gads 
figurē 1881.g. Sāka dienēt ASV 
Jūras spēkos no 1900. līdz 1904. 
gadam. Pēc dienesta studēja me -
dicīnu un Pirmajā pasaules karā 
dienēja ASV armijā kā ārsts virs-
leitnanta pakāpē. 1930. gada tautu 
skaitīšanas datos (1930. gada U.S. 
Census) ir ziņas, ka Alexander 
Bersin dzīvo New York, 143 Kent 

Atsaucoties uz publicēto
Trainer, 24 gadus veca. Visa kop-
dzīve beidzās ar to, ka, neskato ties 
uz lielu gadu starpību Alexander 
un Mary apprecējās. Alexander 
Andrew Bersin miris 1958. gadā. 
Tad viņš dzīvoja pēc adreses 6 
Towle Street, Glen Cove pilsētiņā, 
Nassau County, New York. An  drejs 
vai angliski Andrew ir mana vec-
 vectēva un Aleksandra Bērziņa 
tēva vārds. Par godu savam tē  vam 
viņš pieņēma sev otru vārdu – 
tēva vārdu. Mary mira apmēram 
1983. Gadā. Tāds īsumā ir A. Be  r -
sin dzīvesstāsts tālajā Amerikā. 
Nekur nav ziņu, vai viņa ģimenē 
bija kāds vai kādi bērni. Varbūt 

Street, un, iespējams, strādā par 
ārstu. 1940. gada tautas skaitī ša-
nas datos (1940. gada U.S. Cen sus) 
ir ziņas, ka ir precējies ar Mary 
(dzimusī Trainer 1905. gadā Sko-
 tijā). (Mary Bersin 35 gadu ve  cu mā 
1940. gadā ieguva ASV pavalst-
niecību). Visintere san tākais fakts 
ir tas, ka 1930. gados pēc adreses 
143 Kent Street, NY kopā ar viņu 
vienā mājā dzīvoja kalps William 
Donnelly, viņa kalpone Catherine 
Donnelly, Catherine divgadīgā 
mei  tiņa Josephine un māsa Mary 

no latviešiem vai amerikāņiem 
kāds, kas ar A. Bersin kontaktējās, 
atceras doktoru Alexander Bersin. 
Var būt no visa iepriekš aprakstītā 
var kaut ko “izlobīt“ un ievietot īsu 
sludinājumu par A.B., pievieno-
jot viņa foto? Kaut tik ilgs laiks 
pagājis, bet provēts nav zaudēts! 
Liels paldies par atsaucību. Jums 
būs interesanti apskatīt Andreja 
Bērziņa pasi, kas izdota 1913. 
gadā, ko pievienoju šai vēstulei.

Aigars Cimmermanis
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S P O R T S
Māris Štrombergs – 

Eiropas BMX čempions
Rīgā, Mežaparka trasē, notika 

Eiropas BMX kausa izcīņas 9. un 
10. posma sacensības. Elites klasē 
vīriešiem pirmo vietu sīvā kon-
kurencē izcīnīja Edžus Treimanis, 
otrajā vietā atstājot divkārtējo 
olimpisko čempionu Māri Štrom-
bergu. Tas tomēr netraucēja Mā -
rim kļūt par Eiropas čempionu 
kopvērtējumā, jo iepriekšējos pos-
mos bija izcīnījis septiņas uzvaras 
un trīs reizes ierindojies otrajā 
vietā. Māris Štrombergs rādīja lie -
lisku sniegumu, iedvesmojot dau -
dzus pievērsties BMX, kā arī pa -
līdzēt traumu guvušā BMX brau-
cēja Gustava Pētersīļa ārstēšanai.

Richards Veide ierindojās ce -
turtajā, Kristaps Vekša – astotajā 
vietā. 

Dāmu konkurencē vienīgā 
Latvijas pārstāve Sandra Alek-
sejeva finālbraucienā ierindojās 
astotajā  vietā. Jauniešiem 15-16 
gadu vecuma grupā pirmais 
finišēja Viesturs Ceplītis, otrais 
– Helvijs Babris. Junioru grupā 
Kristens Krīgers ierindojās cetur-
tajā vietā.

Šāgada Eiropas BMX meistar-
sacīkstēs ir 12 posmi. Kausa iz -
cīņas nobeiguma sacensības no -
tiks jūlija vidū notiks Beļģijā, 
taču Štrombergs tajos plāno 
nestartēt.

***
L’Equipe: Gulbis pēc 
pieciem gadiem būs 

desmitniekā
Augsta prestiža Francijas izde-

vums L’Equipe publiskojis savu 
prognozi par vīriešu tenisa 
labāko desmitnieku 2018. gadā. 
Astotā vieta šajā sarakstā atvēlēta 
Ernestam Gulbim, kas bija snie-
dzis interviju laikrakstam.

Māris Štrombergs distancē

Ernests Gulbis pārdomās...

Teds Nolans

16. vieta), Novāks Džokovičs (26 
gadi, pirmā vieta), Kei Nišikori 
(23 gadi, 15.vieta), Bernards To -
mičs (20 gadi, 61.vieta), Ernests  
Gulbis (24 gadi, 40.vieta), Jeržijs 
Janovičs (22 gadi, 23.vieta) un 
Džeks Soks (20 gadi, 118.vieta).

Prognozēs TOP 10 vieta nav 
atradusies Rodžeram Federeram 
un Rafaelam Nadalam. Šveicietis 
tobrīd būs jau beidzis sportista 
karjēru, bet traumu nomocītais 
spānis “kaut kur būs pievērsies 
mak  šķerēšanai”. Tāpat desmit-
niekā nebūšot šobrīd potenciāli 
pasaules tenisa toni nosakošie 
Mar  tins del Potro, Žo Vilfrīda 
Tsonga, Tomašs Berdicha un 
Davida Ferrera.

L’Equipe viedoklim prognozē 
ne  piekrīt ameri kā-
ņu augsta prestiža 
izdevums Sports 
Illustrated, kas Gul-
bim neatvēlētu vie -
tu labāko desmit-
niekā. “2018. gadā 
Gulbis nebūs lie lajā 
tenisā, labi dzīvos 
Latvijā, priecēs drau-
gus ar stāstiem par 
to, kā kādreiz gan-
drīz uzvarēja Na -

dalu. Domāju, ka Gulbja “zvaig-
žņu stunda” ir šobrīd – aizraujošs 
un spēcīgs uzbrukums, liktenīgas 
kļūdas un dīvaini izteicieni. Ja vi -
ņam tomēr paveiksies, viņš va  rē tu 
būt viens no vadošajiem “negar-
laicīgā tenisa” paaudzē,” ironiski 
raksta amerikāņu izdevums.

***
Lemj par hokeja tre  ne  ŗa 
Teda Nolana nākotni
Latvijas hokeja federācija 

(LHF) lēmuma pieņemšanu par 
Latvijas izlases treneŗu sastāvu 
nolēma atlikt uz nākamo valdes 
sēdi augustā. LHF prezidentam 

Kirovam Lipmanam esot alter-
nā tīva pašreizējam galvenajam 
trenerim Tedam Nolanam, jo 
viņš divus gadus pēc kārtas ar 
vienību nav izpildījis izvirzīto 
uzdevumu. Latvijas izlase ierin-

dojās 11. vietā, bet 
uzdevums bija ie -
kļūt labāko astot-
niekā.

Pārskatu par  pa -
saules hokeja mei -
starsacīkstēm snie-
dza Latvijas izlases 
treneris Artūrs Irbe 
un LHF ģenerāl-
sekretārs Māris 
Bal   donieks. Kopš 
sezonas sākuma da -
žādos turnīros un 

pārbaudes spēlēs izlases rindās 
tika iesaistīti 44 spēlētāji, no 
kuŗiem tika izveidota komanda 
pasaules meistarsacīkstēm. Bal-
do nieks atzina, ka, lai gan vienībā 
bija četri debitanti, nospēlēts ir 
cienīgi: “Kaut arī zaudējām pir-
mās spēles, turnīrā kopumā no -
spēlējām cienīgi. Labi cīnījās 
pirmā maiņa. Debitanti Gud-

ļevskis un Girgensons deva lielu 
ieguldījumu un nepievīla. Spē-
lētāji pēc zaudētās spēles Austrijai 
kļuva saliedētāki.”

Artura Irbes vērtējums: “Tur-
nīrā spēlēja visi tie hokejisti, kuŗi 
patiešām vēlējās spēlēt un pār-
stāvēt valsti. Meistarsacīkšu laikā 
visi spēlētāji progresēja, mums 
bija otrā jaunākā komanda, kuŗai 
vēl ir kur augt.”

Mums ir trīs augstas 
klases plūdmales

volejbolisti
Nesenās pārmaiņas Latvijas 

plūdmales volejbola vadošo pāŗu 
sastāvos un sasniegtie rezultāti 
liecina, ka Latvija pašlaik var 
lepoties ar trim augstas klases 
spēlētājiem. Pērnā gada olimpis-
ko spēļu bronzas medaļu ieguvēji 
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš 
uz nesen aizvadītajām Pasaules 
kausa izcīņas finālsacensībām 
bija atjaunojuši savu kādreizējo 
sadarbību, augsta prestiža sa  cen-
sībās izcīnot trešo vietu. Tomēr 
citās sacensībās kopš šīs sezonas 
Mārtiņš Pļaviņš startē kopā ar 
Jāni Pēdu, bet Šmēdiņš ir pā  ri-
nieks Aleksandram Samoilo vam.

Plūdmales volejbola treneŗa 
Aigara Birzuļa (attēlā) ieskatā 
Mārtiņš un Jānis ir profesionāļi. 
Šobrīd mums ir trīs augstas klas-
es spēlētāji, kuŗus var likt kopā 
jebkādās kombinācijās, un viņi 
spēlēs veiksmīgi. Mārtiņš un J. 
Šmēdiņš kopā nospēlējuši trīs ar 
pusi gadus, viens otru labi jūt, 
kopēja valoda, šķiet, abiem ilgi 
nebija jāmeklē. “Ja es būtu Zi -
lākalna Marta, es pateiktu, kad 
Pļaviņam ar Pēdu pavērsies vaļā. 
Šobrīd secinu, ka sniegums uz -
labojas ar katru nākamo spēli un 
turnīru. Līdz uzvarām pagaidām 
netiekam, bet domāju, ka Mār-
tiņa panākums Brazīlijā nedaudz 
iedvesmos arī mūsu jauno ko -
mandu,” sacīja Birzulis.

***
Latvijas plūdmales volejbola 

pāris Richards Finsters un Alek-
sandrs Solovejs piedzīvoja zau-
dējumu Polijā pasaules meistar-
sacīkšu U-23 vecuma grupā spēlē 
par trešo vietu. Viņi ar rezultātu 
0:2 (17:21, 19:21) piekāpās ar 
astoto numuru izliktajiem aus-
triešiem Petutšnigam un Vin te-
ram, kuŗi pirms tam ceturt daļ-
finālā uzvarēja potenciāli spē cī-
gāko Latvijas pāri Haraldu Regžu 
un Armandu Āboliņu. Līdz ar to 
Finsters un Solovejs (attēlā) 
sacensībās pabeidza ar izcīnītu 
negaidīti augsto ceturto vietu.

Ceturtdaļfinālu nespēja pār-
varēt Regža/Āboliņš, kuŗi bija 

dienas vēlāk Vācijā cīnījās ne  iz-
šķirti 3:3 ar Turcijas valstsvienību. 
Salīdzinot ar maiju rangā zau-
dētas deviņas pozicijas. 2007. ga -
da martā, kad Latvijas valsts-
vienību atkal sāka vadīt Alek-
sandrs Starkovs, tā bija 98. vietā, 
bet līdz jūlijam vienība rangā 
noslīdēja līdz pat 111.pozicijai, 
kas toreiz bija Latvijas antire-
kords kopš ieviests FIFA rangs. 
Vēlāk valstsvienības pozicija ran gā 
lēnām uzlabojās, līdz 2009. gada 
novembrī Latvija bija re  kord-
augstajā 45.vietā. Tomēr tad atkal 
sekoja lejupslīde, līdz beidzot 
2012. gada oktobrī Latvija no -
slīdēja līdz 118. vietai, kas bija 
jauns antirekords. 

Tikmēr par trim pozicijām 
ran  ga sarakstā ir pakāpusies 
Igaunija, kas tagad ieņem 89. 
vietu, bet Lietuva šobrīd ir 105.
vietā, kas ir kāpums par sešām 
pozicijām

***
Miķeļa Rubeņa

atmiņu grāmata
Apgāds Nordik laidis klajā fut-

bola tiesneša un sporta žurnālista 
Miķeļa Rubeņa grāmatu “Kom-
pensācijas laiks”. Tas ir atskats 
autora dzīves gājumā gandrīz 80 
gadu gaŗumā.

Atmiņu grā-
matai ir trīs 
daļas – “Starts 
un finišs”, “Fut-
bola ties neša 
piedzīvojumi 
un pārdzī vo-
jumi” un “Rak-     stu un pierakstu darbi un nedarbi”.

Savā grāmatā Rubenis stāsta 
par bērnību un jaunību, pirma-
jiem centieniem sportā un agrī-
nās tiesneša gaitās piedzīvoto. 
Viņš apskata izcilu futbolistu, 
tiesnešu un sporta komentētāju 
personības un likteņus, vērtē un 
spilgti attēlo neparastas un drā -
matiskas futbola spēles, kas 
iegājušas vēsturē.

Bet kāpēc grāmatas nosaukums 
ir „Kompensācijas laiks”. Autors 
pats to ievadā skaidro šādi: 

Sporta spēļu – futbola un hokeja 
cienītājiem ir zināms, ka kom pen -
sācijas laiks ir spēles laikā zau-
dētais laiks, kas summējas no 
tiesneša svilpiena līdz svilpienam, 
no spēlētāju maiņām un citiem 
negadījumu gadījumiem. Un šīs mi -
nūtes tiesnesis pievieno katram 
puslaikam vai trešdaļai. Vien kār šāk 
– tas ir spēles laika pagarinā jums.

Cilvēka dzīvē kompensācijas 
laiks ir tikai Dievam un liktenim 
zināms, bet visiem pārējiem – ab -
solūti nenojaušama laika vienība. 
Ja cilvēkam izdodas sasniegt un 
pārsniegt valstī fiksēto vidējo dzī  ves 
ilgumu, tad laiks, kas nāk pēc tam, 
uzskatāms par kompensācijas laiku. 
Un to pārtraukt ir tikai visaugstākā 
tiesneša – Dieva ziņā. 

Autors ar labām humorista do -
tībām rāda kuriozas un atjautīgas 
situācijas visdažādāko valstu fut-
bola dzīvē. Rubenis vienlaikus 
vērtē, analizē un komentē gan 
futbola lomu sadzīves un sporta 
kultūras kontekstā līdz pat mūs -
dienām, gan arī skaŗ problēmas, 
kas saistās ar morāliem, ētiskiem 
un praktiskiem laba futbola 
priekšnosacījumiem.

Sporta ziņas sakopojis
P. Karlsons

izlikti ar ceturto numuru. Cīņā 
par iekļūšanu pusfinālā viņi ar 
0:2 zaudēja Petutšnigam/ Vinte-
ram. RegžaĀboliņš turnīru bei-
dza dalītā piektajā vietā.

Dāmu turnīra astotdaļfinālā 
zaudējumu piedzīvoja Ilze Lie -
piņ lauska un Sandra Ragozina 
(9. vieta). Tālāk pat izslēgšanas 
turnīra pirmo kārtu netika Laine 
Cielēna un Marta Ozoliņa (17.
vieta).

***
Salūza pēc pirmā

puslaika
Pasaules futbola meistarsacīkšu 

kvalifikācijas turnīrā Latvijas 
izlase bija apņēmusies grupas 
līderei Bosnijas/Hercegovinas 
vienībai neko nedāvināt, bet 
mēģināt kādu punktiņu atņemt. 
Pirmā riņķa sacensībā izbrau-
kumā mūsējie piedzīvoja smagu 
zaudējumu – 1:4, savā laukumā 
bija vēlme nospēlēt cienīgi.

Labie nodomi tika torpedēti jau 
10. minūtē, kad par rupju pār kā-
pumu no laukuma tika no  raidīts 
Aleksandrs Fertovs. Pa  li kuši des-
 mit vīru sastāvā mūsu futbolisti 
izturēja, un pirms pār traukuma 
rezultāts bija neizšķirts – 0:0.

Latvijas vienība, spēlējot mazā-
kumā salūza otrā puslaikā, un 
mūsējo vārtos ielidoja piecas bum-
bas. Tik smags zaudējums savu 
skatītāju priekšā ilgi nebija pie  dzī-
vots. Tā gadījās 1992. gadā Seviļā 
pret Spānijas vienību un 1995. ga -
  dā Zalcburgā pret Austrijas iz  lasi. 
Spēles gaitā mūsu futbolistiem  
nekādi neizdevās izveidot uzbru-
kumus un radīt  kaut vai pāris 
labas izdevības vārtu gūšanai. Uz 
rezervistu soliņa sēdēja uzbrucējs 
Artjoms Rudņevs, kas savā Vā -
cijas  klubā gūst vārtus, bet Lat-
vijas izlases spēlēs viņam nevei-
cas. Jāatzīst arī, ka abu vienību 
spēlētāju meistarības līmenis ir 
atšķirīgs. Tribīnēs bija ap asto-
ņiem tūkstošiem skatītāju. It kā 
daudz, taču no tiem vairāk nekā 
puse bija ... pretinieku komandas 
līdzjutēji. Viņi uzvedās huliga-
niski, bļaustījās pat Latvijas him-
nas atskaņošanas laikā.                   

Lichtenšteinas vienība nospē-
lēja neizšķirti ar Slovakijas fut-
bolistiem – 1:1 (1:0), lietuvieši 
izbraukumā zaudēja grieķiem – 
0:1 (0:1). 

Līdz ar to mūsu grupā ir šāds 
stāvoklis. Vārti, punkti.

Bosnija/Hercegovina  23:3   16
Grieķija                       7:4     13
Slovakija                      7:5      9
Lietuva                         4:8      5
Latvija                          6:14    4
Lichtenšteina               3:16    2
Kvalifikācijas turnīrs risināsies 

līdz 15. oktobrim. Latvijas futbo-
listi 6. septembrī Rīgā  spēlēs ar 
kaimiņiem lietuviešiem Fināl tur  -
nīrā, kas 2014. gadā notiks Bra-
zīlijā, iekļūs deviņu apakš grupu 
uzvarētājas vienības, bet astoņas 
labākās otrās vietas ieguvējas iz -
spēlēs vēl četras ceļazīmes uz fi  nāl-
turnīru izslēgšanas spēļu sta  dijā.

***
Starptautiskās Futbola fede  rā-

cijas (FIFA) pasaules vienību vēr-
 tē juma (ranga) sarakstā Latvijas 
futbola izlase sasniegusi savu 
visu laiku zemāko poziciju – 119. 
vietu. Aizvadītajā mēnesī Latvijas 
izlase pārbaudes spēlē Dohā ar 
1:3 piekāpās Katarai, bet četras 

Francijas izdevuma vērtējumā, 
lielākais potenciāls kļūt par pa -
saules pirmo raketi ir 22 gadus 
vecajam bulgāram Grigoram Di -
mitrovam, kuŗš šobrīd pa  saules 
rangā ieņem 28. vietu. Viņam 
seko Benuā Pairē (24 gadi, šobrīd 
26. vieta), Endijs Marejs (26 gadi, 
otrā vieta), Milošs Raoničs (22 gadi, 


