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Svētku atklāšanas brīdī Dziesmu svētku parkā 30. jūnija vakarā satikās visu paaudžu dalībnieki, 
visu novadu pārstāvji un tradicijas ar mūsdienām

Gaismas loka apvij diriģentu Robertu Zuiku, un gaisma līst no rokām, kad viņš diriģē “Dievs, 
svētī Latviju!”

2013. gada jūnija pēdējās die-
nas pēcpusdienā, sēdēdams savā 
darba istabā pie smadzeņa (datora), 
viesojos Rīgā. Vietā, kur pirms 140 
gadiem bija notikuši I Vis pārējie 
latviešu Dziesmu svētki. Kāds pa -
  tiess brīnums! Esi ko  pā ar savu 
tautu, savā valstī, sep tiņas laika tel-
 pas tālu. Kopā ar daudzām savas 
tautas māsām un brāļiem plašajā 
pasaulē. Skaties visu paaudžu pār-
 stāvju sejās, jūti viņu sirdspukstus 
un brīnies – tu piederi šai gudrajai, 
zinīgajai ļaužu saimei, kuŗas dzies -
ma līgo tavā sirdī! Kāds prieks, 
kāda reta izdevība būt tās vidū šajā 
skais ta jā brīdī! To ar mīlestību 
un prieku izbauda visi, kas šajā 
brī numaina jā notikumā ir klāt 
no šejienes un no tālienes. No 
debesu tālēm var sajust dziedātāju 
el  pu, un tu zini, ka latviešu tautu 
laika plūsmā vienmēr ir vieno-
jusi un sargājusi dziesma. Brīva 
un izjusta dziesma, kas dziedāta 
un saglabāta dažne da   žādās vie tās 
un laikos, lai mūsu tauta dzī votu un 
apzinātos savas tēvzemes skais-
tumu un pašas vien   reizīgo spēku. 
Tas ietverts dzie smā un dejā, un 
ar to nāk viss pārējais, kas latvie-
 tim tuvs un dārgs, – latviska dzīve 
Dievzemītē pie Bal tijas jūras.

To visu tik vienreizēji aplie ci -
nā ja XXV Vispārējo latviešu Dzies-
mu un XV Deju svētku at  klāšanas 
sarīkojums, kuŗā kā dzī vības ādere 
skaņās plūda komponista Mār tiņa 
Brauna „Dzies ma līgo Latvijā” 
un kuŗā skatījām dažādu latviešu 
tautastērpu iz  lases parādi no vi   sām 
Latvijas malām. Katru pāri pava-
 dīja īpaši dziedāta dziesma! Kāda 
elektro niskā velte latviešiem, kas 
to ska tījās 69 pasaules valstīs un 
visā Latvijā! Atklāšanas norise 
bija vienkārša un cēla. Atzinības un 
pazīšanas zīmes šai nozīmīgajā die   -
nā svētku veidotāji un vadītāji sa  ņē-
ma no bērnu rokām. Valsts pre zi-
 dents Andris Bērziņš un kul tūras 
minstre Žaneta Jaunzeme-Grende 
svei  ci nāja karogus, svēt ku dalīb-
niekus un apmeklētā jus. Tautas 
lūgšanu „Dievs, svētī Latviju!” di  ri -
ģēja Dziesmu svētku Goda virs  diri-
ģents simtgadnieks Roberts Zuika. 
Ie  vērības cienīgs brīdis! Un tad 
daždažādās krā s ās mū  zikas pava-
dījumā atklā šanas pār  raidē spē lē-
jās tautas dzīvības – ūdens strūk las. 
Tik vienkārši un patiesi skaisti! 

Šodien es biju ciemos pie sa vas 
tautas senajā Rīgā. Kāds brī nums, 
bet reizē patiesība, ko man dā -
vājis šīs jaunais laiks, kas mums 
devis tik daudz iespēju būt savas 
tautas meitām un dē   liem. Tik 
tiešām – Dziesma līgo Latvijā!

Mārtiņš Štauvers 

Vasaras saules spožums un     
siltums šobrīd ir vērsts uz Lat-
viju, kur XXV Dziesmu un XV 
Deju svētku laikā pāri visai vals tij 
staro šie trīs tik nozīmīgie vārdi – 
Gaisma līgo Latvijā. 

Vārds „Līgo” ir iemūžināts vēs tu-
 riskajā I Vispārējo latviešu Dzies  mu 
svētku karogā, ko šo  vasar, 140 ga -
dus pēc tā radīša nas, kā svētumu 
godā, sveicina un skatieniem pa -
vada tūkstošu tūkstošiem acu pāŗu, 
cieņā un apbrīnā pieminot mūsu 
senču veikumu. Savukārt gaisma 
ir tieši tā, kas mums, lat  viešiem, 
šobrīd visvairāk vaja dzī ga. Dzie dot 
šāgada jubilāra Jāzepa Vīto la 
„Gaismas pili”, godinām viņa mūža 
devumu savai tēv ze mei, vienlaikus 
domājot par brī vības un gara 
gais  mu, prāta un sirds gaišumu, 
par spožo talantu uz  liesmojumu, 
ko piedzīvojam tieši šobrīd, svētku 
laikā. Savu Gaismas pili mēs ap -
liecinām rei zi piecos gados, vienā 
spožā sta rā kopā saliedējot visu 
gaišo, spēcīgo un auglīgo, kas 
tautas dzīvajā spēkā rodams.

Latvija ir sirdī ikvienam, kas šo -
dien dzied, dejo, spēlē kādu in -
strumentu, steidz ieņemt vietu 
svētku koncertu skatītāju rin dās 
vai seko norisēm mājās pie TV 
ekrāna vai tīmeklī. Šo trīs vārdu 
savienojums vistiešāk raksturo to 
tautas radošo spēku kulmināciju, 
kas iestājusies un spēcīgā straumē 
apņem visus šobrīd, Dziesmu un 
Deju svētku laikā. Gaiss trīsuļo 
skaņās, zeme rīb no deju soļiem, 
acis žilbst, tautastērpu krāsziedā 
veŗoties, un viss, kas notiek, ir lie  las 
gaismas apstarots. Gaismas loks 
apvij diriģentu Robertu Zuiku, un 
gaisma līst no rokām, kad viņš 
svētku atklāšanā diriģē „Dievs, 
svētī Latviju!”. Gaisma apņem visu 
Latviju, kad dau dzos novados vienā 
stundā pa  ceļas krāsaini svētku 
karogi, kad koŗi, ko diriģē jaunās 
pa  audzes diriģenti, dzied eņģeļu 
balsīs un tikpat kā neiespēja mi iz -
šķirt, kuŗam skan vislabāk. Bez  gala 
skaista un svētīga ir šī Gaismas 
nedēļa, kad varam stal ti izslieties 
un lepoties ar to, kas mums ir.

Gundega Saulīte
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ar SAS 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 –LATVIJA –
20132013

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

Vella Tobija Smelcere

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: ____________________________

„No 1935. līdz 1940. gadam 
mācījos Latvijas Valsts kon-
servātorijā. 1937. gada pavasarī 
ērģeļu eksaminācijas komisijā 
bija Pauls Jozuus, Jāzeps Vītols 
un Emma Goldmane-Elverfelde. 
Tā kā Bacha prelūdiju un fugu 
do minorā domājos zinām visai 
labi, pašapzinīgi uzlēcu uz 
ērģeļu sola. Te jāpiebilst, ka pie 

Uzdāvini ērģeles
Latvijas Mūzikas akadēmijai!

jāuzmana arī īsākie vai gaŗākie 
brunči. Pats sev – un droši vien 
arī velnam – par prieku uzme-
tos solā apmēram tā, kā jaunka-
reivji Latvijas armijā pārlēca 
pār t.s. buku. Tiktāl man varēja 
likt „pieci”; diemžēl pati ēr   ģeļ-
spēle nepavisam neveicās. Ne -
tīšām iespēru kreiso kāju ērģeļu 
sānos, un mana spēle robežojās 
ar ledū ielūzuša cilvēka iz   mi-
sumu. Tad atskanēja Vītola 
mie  rīgā balss: „Svētais Francisks 
staigā pa viļņiem.” Saprotams, 
minētais teiciens bija sakarā ar 
Lista kompoziciju,” – tā ar ve -
selīgu pašironiju atmiņās par 
profesoru Jāzepu Vītolu savas 
ērģeļstudenta gaitas atceras 
Imants Sakss (Jāzeps Vītols. Tu -
vinieku, audzēkņu un laika-
biedru atmiņās. Sast. O. Grāvītis. 
Zinātne, 1999). 

Laiki citi, brunči citi, bet pēc 
būtības jau viss aizvien ir tāpat 
kā Imanta Saksa atmiņu epi-
zodā. Vienīgi mācību ērģeļu 
kvalitāte ir kļuvusi satraucoši 
neapmierinoša. Tāpēc Latvijas 
Mūzikas akadēmijas rektors Ar -
tis Sīmanis kopā ar ērģeļklases 
paidagogiem aicinājumā Uzdā-
vini ērģeles vēlas lūgt sabiedrības 
atbalstu jauna mācību instru-
menta būvei. 

Vītols būtu 
gandarīts

„2010. gada sākumā Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mija (bijusī Latvijas Konser-
vātorija) svinēja nozīmīgu ju -
bileju – 90. gadadienu. Šajos 
vairāk nekā deviņdesmit gados 
Mūzikas akadēmijas vēsture 
cieši savijusies ar mūsu valsts 
vēsturi, un, lai kādas arī grūtības 
mums būtu jāpārvar, es esmu 
pārliecināts, ka konservātorijas 
pirmais rektors Jāzeps Vītols 
būtu gandarīts par to, kādi mēs 
esam šodien,” – tā 2013. gadā 
saka profesors Artis Sīmanis. 
„Mētropolītena opera Ņujorkā, 
Eiropas vadošie operteātŗi, 
Londonas simfoniskais orķes-
tris, Birminghamas simfonis-
kais orķestris, daudzas citas 
Eiropas mūzikas kopas, kā arī 
mūzikas augstskolas, – šeit no -
saucu tikai dažas mūziķu kopas 
un vietas, kur ārpus mūsu valsts 
darbojas Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas absolventi. Bet pats 
nozīmīgākais – mūsu absol-
venti, mācībspēki un studējošie 
ir tie, kas veido un nosaka mū -
zikas dzīves un mūzikas iz  -
glītības attīstību šeit, Latvijā.” 

Jāpiemin arī, ka rektora Arta 
Sīmaņa interese par ērģelēm 
tālu pārsniedz administrātīvo 
pienākumu robežas. Jau ilgus 
gadus viņš, koncertējošs sakso-
fonists, ir sadarbojies ar ērģel-
niekiem. Īpaši jāpiemin kopā ar 
Kristīni Adamaiti izveidotais 
duets. Pārsteidzoši saderīgā 
saksofona un ērģeļu tembru 
saspēle skanējusi gan mazās 
Latvijas baznīciņās, gan Doma 
baznīcā, gan šogad aprīlī – arī 
divos koncertos XIV Ziemeļ-
amerikas Ērģeļu dienās Fila del-
fijā un koncertturnejā piecās 
ASV pilsētās un Kanadā. 

„Savām ausīm agrāk nepie-
dzīvoto duetu” Juris Ķeniņš 
vērtē kā „ģeniālu un patīkamu”, 
recenzijas nobeigumā secinot, 
ka abi „izcilie mūziķi tiešām 
ieveduši pavasari Toronto”. 
(Latvija Amerikā. 25.05.2013.)

Mazpiemērots 
instruments

Latvija ir slavena ar firmas 
Walker četrmanuāļu ērģelēm 
Rīgas Domā, kas ir bijušas kā 
magnēts un arī pamudinājums 
Latvijas mūziķiem – veidot, 
kopt, sargāt un attīstīt ērģeļ  -
spē les tradicijas un izglītību jo 
sevišķi augstā kvalitātē. Ērģeļ-
spēles mācība profesora Paula 
Jozuusa vadībā Latvijas Kon-
servātorijā aizsākās jau līdz ar 
konservātorijas dibināšanu. Viņa 
aizsākto darbu 40 gadu gaŗumā 
turpināja Nikolajs Vanadziņš, 
izveidojot spēcīgu pamatni tā  lā-
kajai ērģeļspēles attīstībai Lat-
vijā. Oļģerts Cintiņš, Pēteris Sī -
polnieks, Aivars Kalējs, Jev ge-
ņija Ļisicina, Tālivaldis Deksnis, 
Larisa Bulava, Vita Kalnciema, 
Kristīne Adamaite, Iveta Ap  kal na, 
Liene Andreta Kalnciema – tie 
ir tikai daži no spožās Latvijas 
ērģelnieku plejādas, kuŗi izglī-
tību ieguvuši Latvijas Mūzikas 
akadēmijas ērģeļspēles klasē. 

konservātorijas ērģelēm nebija 
iespējams nosēsties ar eleganci, 
piemēram, atsitot frakas ļipas 
vai tamlīdzīgi, jo ērģeļu sols bija 
pārāk augsts. Meitenes tieši 
raudādamas rāpās augšā, jo bija 
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C I T U R  L A S Ī T S

Šā gada 8. jūnijā Parīzes 
Elizejas lauku teātrī (Théâtre 
des Champs-Elysées) latviešu 
diriģenta Andŗa Nelsona va -
dītais Birmingemas simfonis-
kais orķestris un koris atska-
ņoja Bendžamina Britena (Ben-
jamin Britten) „Kaŗa rekviēmu” 
(War Requiem). Par šo mūzikas 
dzīves notikumu vēstī Parīzes 
„dzīvo mākslu” (arts vivants) ik -
mēneša izdevums La Terrasse, 
nr. 210.

„Viss šajā koncertā piesaistīs 
pat visizsmalcinātāko Parīzes 
melomānu uzmanību: gan ie -

ANDRIS NELSONS PARĪZĒ Nelsons Bostonā
spēja turpināt atklāt lieliskā 
latviešu jaunā diriģenta (dzi-
muša 1978. gadā), Marisa Jan-
sona cienīga sekotāja, Andŗa 
Nelsona talantu; gan atkaltik-
šanās ar Birmingemas pilsētas 
simfonisko orķestri, kuŗu pa -
saulei atklāja Saimons Retls 
(Simon Rattle) un kuŗa mūzi-
kālais vadītājs kopš 2007. gada 
oktobŗa ir Nelsons; gan laime 
atkal dzirdēt vienu no visnozī-
mīgākajiem XX gadsimta angļu 
mūzikas darbiem – Bendža-
mina Britena „Kaŗa rekviēmu”. 
Šis darbs tika komponēts Otrā 

Laikraksts Metro West Daily 
News raksta, ka latviešu diriģents 
Andris Nelsons ieradies Bostonā, 

Dziesmu svētku priekšvakarā 
sakām mūža ardievas komponis-
tam, mūzikas paidagogam un 
diriģentam Imantam Meža rau-
pam. Viņa sirdij stājoties, Latvi -
jas mūzikas kultūra zaudējusi 
neparasti spēcīgu un spilgtu 
personību.

Imants Mežaraups
(10.10.1958 – 21.06.2013)

Māksla pieveic dzīvi
Gerda Roze, To Peel on Onion (lobīt sīpolu),

izdevējs Xlibris Corporation ASV, 2012.g., 144 lpp.

lotajā sapņu zemē, visbeidzot 
pārceļoties uz dzīvi šeit un 
dāvājot savu talantu tēvzemei.

Vairāki simti Latvijas jauno 
mūziķu Rīgas Doma koŗa skolas, 
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas 
vidusskolas un RPIVA absolven-
ti, atcerēsies Imantu Mežaraupu Ženēvā FIBA (vispasaules 

bas ketbolas federācija) 18. un 
19. jūnijā svinēja savu 81. gads-
kārtu, tika atklāts jauns birojs 
un basketbola mūzejs (www.
fiba.com).

Atklāšanas cermonijā un 
svinībās piedalījās arī Latvijas 
pārstāvji – Latvijas basketbola 
savienības (LBS) prezidents Val   -
dis Voins, LBS generālsekretārs 
Edgars Šneps, bijušais LBS pre-
zidents Ojārs Kehris un LR goda 
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.

Šīs svinības Latvijai bija īpaši 

Latvija un spēlfilma 
„Sapņu komanda 1935” 

(Dream Team 1935) 
piedalās FIBA jubilejas 

svinībās Ženēvā
redzēt fragmentu no Aigara 
Graubas un Andreja Ēķa spēl-
filmas „Sapņu komanda 1935”, 
www.dreamteam1935.com.

Filmas fragmenti tagad ir 
ievietoti FIBA jaunajā mūzejā 
“Home of Basketball” pastā vī-
gajā izstādē, tie apliecina un 
dokumentē Latvijas līdzdalību 
FIBAs dibināšanā un atgādina 
par  Latvijas komandas uzvaru 
pirmajās Eiropas basketbola 
meistarsacīkstēs 1935. gadā 
treneŗa Valdemāra Baumaņa 
vadībā.

nozīmīgas divu iemesļu dēļ. 
Pirmkārt, 1932. gada 18. jūnijā 
Latvija bija viena no astoņām 
valstīm, kas piedalījās FIBA 
dibināšanā. Otrkārt, 400 svi nī-
bas dalībniekiem, kas šogad iera -
dušies Ženēvā no visiem pasau-
les kontinentiem, bija iespēja 

Filmas izplatītājs ASV Daris 
Dēliņš ziņo, ka „Sapņu koman-
da 1935” jūnijā tikusi izrādīta 
Ķīnā, Šanhajas starptautiskajā 
filmu festivālā. To paredzēts iz -
rādīt vēl vairākos starptautiskos 
kinofestivālos ASV, bet 20. jūlijā 
paredzēta filmas izrāde Gaŗezerā.

No kreisās: Edgars Šneps, Valdis Voins un Daris Dēliņš

Ar pirmo Atmodas pacēluma 
saviļņojumu 1988. gadā Rīgā 
fokloras festivālā Baltica viesojās 
ASV latviešu ansamblis Kolibri, 
pārsteidzot ar jaunu mūzikas 
valodu, kuŗā drosmīgi savijās 
latviešu tradicionālā mūzika un 
mūsdienu mūzikas vēsmas. Viens 
no ansambļa līderiem – Imants 
Mežaraups pēc tam arvien biežāk 
viesojās savā kopš bērnības izlo-

– ārkārtīgi zinīgu, daudzpusīgu, 
dziļu skolotāju, kā arī atraktīvu 
un charismātisku personību. Ap -
gūstamās vielas spilgtākai de -
mon   strēšanai viņš nevilcinājās 
likt lietā savu izcilo aktiera meis-
tarību un improvizētāja garu, kas 
mācību procesu padarīja pavisam 
vieglu un aizrāvīgu. 

Vairāki mūziķi, orķestŗi un 
ansambļi, tostarp kamerorķestris 

Sinfonietta Rīga un ansamblis 
Altera veritas, neaizmirsīs Meža-
raupa gara mantojumu – viņa 
kompozicijas. Viņa bagātā mū -
zikālā pieredze lika Latvijas laik-
metīgajā mūzikā uzplaukt jaunai 
krāsai, kuŗas spektrā apvienojas 
džeza ritmi un improvizācijas 
azarts, latviešu tautas mūzikas 
gars, avangarda technikas un 
krāšņumkrāšņas harmonijas.

Vairāki trimdas latviešu koŗi 
ASV un Talsu ev. luteriskās 
baznīcas koris paliks Imanta 
Mežaraupa – diriģenta iedvesmas 
spārnoti. Tik daudziem Me ža-
raups licis pacelties jaunā pro-
fesionālās meistarības pa  kā pē!

Imant, savas dzīves laikā Tu 
nekļuvi par praktizējošu inže-
nieri, taču vienmēr jūsmoji par 
milzīgām, izsmalcinātām tiltu 
konstrukcijām, kas savieno tālu 
upju krastus. Tagad novēlu Tev 
uzcelt to visvieglāko, smalkāko 
un skaistāko tiltu, varbūt pat vēl 
smalkāku par Tevis austajām 
skaņu faktūrām, pa kuŗu ieiet 
mūžīgajā gaismā.

Mīlošo radu, draugu, kollēgu 
un Latvijas Komponistu 

savienības vārdā Gundega 
Šmite

Publicēts no laikraksta 
Kultūras un izklaides Diena

pasaules kaŗā nopostītās Ko -
ventri (Coventry) katedrāles at -
kaliesvētīšanai, 1962. gadā to 
atskaņoja Birmingemas simfo-
niskais orķestris, kuŗš vēlāk, 
Retla diriģenta zižļa vadīts, to 
ierakstīja. Šo klusināto himnu 
mieram ir iedvesmojusi 1918. 
gada 4. novembrī kaŗalaukā 
kritušā Vilfrida Ouena (Wilfrid 
Owen) dzeja, kas skanēs solistu 
Kristīnes Opolais, Mark Pad-
more un Hanno Müller-Brach-
mann sniegumā.”

J. Lukas

kur sagaidīts ar vērienīgām svi-
nībām. 25. jūnijā viņš parakstījis 
līgumu par stāšanos Bostonas 
simfoniskā orķestŗa galvenā di -
riģenta amatā. Savukārt Bosto-
nas pašvaldība 25. jūniju paslu-
dinājusi par Andŗa Nelsona 
dienu, organizējot sarīkojumu 
virkni par godu jaunajam or -
ķestŗa mākslinieciskajam vadī-
tājam. Pats svinību „vaininieks” 
atzinies, ka jūtoties kā sapnī, jo 
nekad nav varējis iedomāties, ka 
reiz diriģēs šo lielisko orķestri. 
Godpilnajā amatā Nelsons ofi-
ciāli stāsies septembrī.

Melburnas Latviešu biedrības 
sestdienas skolu tās sākuma ga -
dos vadīja Lāčplēša kaŗa ordeņa 
kavalieris, kapteinis Jēkabs Dze -
nis. Vai varat uzminēt, kuŗš sa -
kāmvārds tautas garamantu ap -
guves stundās skolēnus visvairāk 
iedvesmoja? Nu, protams, tas, ka 
dzīve ir raiba kā dzeņa vēders. 
Par raibu var saukt arī Ņujorkā 
dzīvojošās gleznotājas Gerdas 
Rozes (dzim. 1925. g) dzīves gā -
jumu, tomēr Roze savu „dzīvju” 
izstāstījumam izvēlējusies meta-
foru, kas saistīta ar sīpolu. Sīpola 
miza ir daudzkārtaina, un jāloba 
visas kārtas, lai nonāktu līdz 
kodolam. Bet, jo vairāk loba, jo 
asarainākas kļūst acis.

Sakrājusies jau prāva rinda pag. 
gs. 20. gados dzimušu autoru dzī -
ves stāstu, kam visiem viena schē-
 ma: Latvijā pavadītai laimīgai 
bērnībai seko Otrā pasaules kaŗa 
gadi un bēgļu nometnes, kam 
savukārt seko grūtību pārvarēšana 
un izsišanās cauri kādā tālākas 
izceļošanas zemē. Per aspera ad 
astra, caur grūtumiem pie zvaig-
znēm. Šādu dzīves stāstu izraisītā 
intereses pakāpe lasītājos būs 
atkarīga gan no īpatnību un va -
riāciju daudzuma vienādajā schē-
mā, gan no stāstījuma veiklības. 

Tikai Gerdai Rozei vien īpato 
momentu stāstā ir gana daudz. 
Viņa nav tīras latviešu cilmes, 
vectēvs pa tēva līniju bijis krievs 

Aleksandrs Semenovičs Podos-
trojecs. Ģimenes uzvārds uz Rozi 
mainīts Kārļa Ulmaņa laikā. 
Gerda studējusi mūziku, mek lē-
jusi iespēju pāriet uz medicīnas 
studijām, beigās ASV izstudējusi 
socioloģiju, maizes darbā strā dā-
jusi par grāmatvedi un vēlāk 
konsultanti uzņēmumu vadībā. 
Bēgļu laikā viņa apprecas ar poļu 
virsnieku Klemensu Dobržanski, 
bet nevajag ne desmit grāmatas 
lappušu, līdz laulība izirst laikā, 
kad tiek gaidīts abu bērns Olafs. 
Olafu Gerda audzina viena, pie -
palīdzot tikai viņas slimību māk-
tajai mātei, un savu tēvu Olafs 
pirmo reizi satiek, kad viņam ir 
jau deviņpadsmit gadu.

Olafs kļūst par apbedīšanas 
biroja direktoru, un tā ir kā zīme 
slimībām, šķiršanās nelaimēm 
un nāvei, kam vēl jāseko. Olafa 
laulībai ar Korenu ir vēl īsāks 
mūžs nekā viņa tēva laulībai ar 
Gerdu: pirmais nopietnais strīds 
abu starpā notiek jau trīs mēnešus 
pēc apprecēšanās. Kad Olafam un 
Korenai piedzimis dēls Pē  teris, 

Korenai tikai 24 gadu vecumā 
tiek diagnosticēts vēzis, no kā 
viņa gan atveseļojas. Olafs tur-
pretim no melanomas neatve se-
ļojas un nomirst 40 gadus vecs.

Grāmatas apakšvirsrakstā 
lasī tājam solītas Gerdas Rozes 
dzīves daudzskaitlī.
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Satura rādītājā ieraugām trešās 
nodaļas virsrakstu „Mana dzīve 
ar Klemensu” un otrās nodaļas 
virsrakstu „Mana mākslinieces 
dzīve”. Pavisam neuzmācīgā vei  dā,  
kā starp rindiņām, Gerda Roze 
vienu otrai it kā pretī nostata 
savu nelaimju un traģēdiju pie -
meklēto privāto dzīvi un savu ļoti 
sekmīgo gleznotājas, kollāžistes, 
grafiķes karjēru. Mākslai viņa ar 
lielu nopietnību pievērsusies ti  kai 
40 gadu vecumā, 1965. gadā, 
pirmos desmit gadus glezno-
dama reālistiski, bet tad atradusi 
savu īsto ceļu kubismā un ab  strak -
cionismā. Gerdas Rozes ieguldī-
jums mākslā ir cienījams kā 
kvan titātīvi, tā kvalitātīvi. No 
1979. līdz 1980. gadam viņai bi -
ju šas septiņas personālizstādes. 
Tiesa, latviešu sabiedrība savu 
tautieti kā mākslinieci būs ierau-
dzījusi krietni vēlāk, jo 1990. ga  dā 
izdotajā Andersona Latvju Enci-
klopēdijas 4. sējumā starp devi-
ņiem Rozēm Gerda nav samek-
lējama, toties ļoti atzinīgi vārdi 
par viņas 2007. un 2010. gada iz -
 stādēm Ņujorkā lasāmi nopietnās 

mākslas vērtētājas Eleonoras 
Štur mas grāmatā 50 gadus 
mākslai pa pēdām (2011.).

Ja uz svaru kausiem vienā pusē 
noliktu Gerdas Rozes ikdienas 
dzīvi, bet otrā pusē – viņas dzīvi 
mākslā, nav šaubu par to, kuŗš 
kauss būtu smagāks. Māksla no -
teikti pieveiktu visu pārējo dzīvi. 
Tomēr ļoti simpatiska ir māk sli-
nieces vairīšanās savas rosmes 
mākslā nodēvēt par kaut kādu 
dvēseles terapiju, par kādu kom-
pensāciju visas pārējās dzīves 
nelaimēm un pārdzīvojumiem. 
Tikpat simpatiska ir viņas vai-
rīšanās savus veikumus mākslā 
īpaši izcelt, pašslavināšanai viņas 
tekstā nav vietas.  

Grāmata rakstīta angļu valodā, 
jo ir veltīta mazdēlam Pēterim, 
kas latviešu valodu neprot. Kaut 
Ņujorkā, kur Gerda Roze mitusi 
lielāko Amerikas laiku, ir aktīva 
latviešu sabiedriskā dzīve, nekāda 
aktīva mākslinieces piedalīšanās 
tajā nav manāma. Toties 2008. ga -
dā viņa kopā ar vedeklu Ko  renu 
viesojusies Latvijā, kur trimdas 
mākslinieku izstādē bija ietverts 

viņas darbs Izeja. Latvijas mūzeju 
īpašumā nonākuši arī vairāki citi 
viņas darbi. Kamēr citviet grā-
matā sentimenta maz, ar Latviju 
Gerdu Rozi saista sentimentālas 
saites.

Tieši Latvijas sakarā grāmatā 
pamanāmas vairākas nepre cī zi-
tātes, uz kuŗām gribas šeit no -
rādīt. – Par Baltijas valstu okupā-
cijas iemeslu 1940. gadā nosaukta 
Padomju Savienības nepie cie-
šamība gar Baltijas jūras krastu 
izbūvēt aizsardzības valni, kas 
spētu atvairīt iespējamu nacis-
tiskās Vācijas uzbrukumu. Ne 
vārda par Molotova-Ribentropa 
paktu, par abu totālitāro varu 
noziegumu, sadalot Austrum-
eiropas valstis savā starpā. (13.lpp.)

Blēņas, liekas, ir sarakstītas par 
Gerdas skolas laiku 1. Rīgas 
Valsts ģimnazijā pirmajā oku-
pācijas gadā. Māksliniece raksta: 
„Tai rudenī mūsu iemīļotais ģim-
nazijas direktors Arturs Lejnieks 
tika atlaists un viņa vietā nāca 
septiņpadsmit gadus vecs ko  mū-
nists, ko padomju vara nupat bija 
atbrīvojusi no cietuma. Viņš ne 

vien kļuva atbildīgs par visiem 
audzēkņiem un skolotājiem, bet 
arī katrā klasē vienreiz nedēļā 
mācīja marksisma teoriju. – 
Mūsu jaunais direktors nekad 
nebija gājis skolā”. (14.) Atlaistā 
direktora pareizais uzvārds bija 
Lesnieks, ne Lejnieks, bet ti  ca-
māka liecība par direktoru maiņu 
lasāma citas audzēknes – Lidijas 
Smilgas-Bērziņas atmiņu rakstā 
1982. gadā Melburnā izdotā 
krājumā 1. Rīgas Valsts ģim na-
zija: „Lesnieka kunga vietā par 
direktoru nāca Gulēna kungs – 
mūsu uztverē galīgi neaprakstīta 
lapa. Patiesībā jau Gulēna kungs 
bija piedzīvojis, nosvērts paida-
gogs...”

Nav pareizi teikt, ka Pēteŗa 
baznīca Vecrīgā 1941. gadā tikusi 
nodedzināta līdz zemei (was 
burned to the ground – 118.)! 
Latvijas okupācija ilga līdz 1991. 
gadam, ne 2000. gadam. (119.) 
Dienu, ko tagad Latvijā arvien 
biežāk sāk dēvēt par Mūžības 
svētdienu, mēdza saukt par 
Mirušo piemiņas (ne piemiņu!) 
dienu. (117.)

Precīzējami būtu arī daži vietu 
apzīmējumi svešvalodās. Kā bēg ļu 
nometnes angliskais nosaukums 
vēl nebija manīts International 
Refugee Camp (21.), parastais 
bija Displaced Persons’ Camp 
(27.). Priekšmetu, preču maiņas 
punkti, kādu mazvērtīgās valūtas 
dēļ pirmajos pēckaŗa gados Vā -
cijā netrūka, bija pazīstami kā 
Tauschstelle jeb Tauschzentrale, 
nevis kā Tausch Centrale (37.)

Grāmata uzrakstīta veiklā, pa -
reizā angļu valodā, un stils liecina 
par ņipru, elastīgu, apstākļiem 
pielāgoties spējīgu personību, ko 
pat tuvinieku, slimību un nāves 
gadījumi tik viegli negāž pie 
zemes. Par pozitīvas ievirzes cil-
vēku mēdz sacīt, ka ar tādu varētu 
iet kopā zirgus zagt vai ka ar tādu 
varētu iet kopā alu uzdzert. Kā 
zirgu zagšana, tā alus dzeršana 
šai reizē būtu pārāk raupjas no -
darbes, bet kafijas iedzeršana un 
patērzēšana ar Gerdu Rozi kādā 
tādā vietā kā Ņujorkas Modernās 
mākslas mūzejs varētu būt gana 
smalka un interesanta.

Eduards Silkalns

Māksla pieveic dzīvi
Gerda Roze, To Peel on Onion (lobīt sīpolu), izdevējs Xlibris Corporation ASV, 2012.g., 144 lpp.

Saulainā svētdienā, 14. aprīlī, 
Rīgā pie Latvijas Neredzīgo 
biedrības Strazdumuižas kluba  
pulcējās īpaši apmeklētāji. Starp 
viņiem bija gan redzīgi cilvēki, 
gan cilvēki ar redzes un kustību 
traucējumiem, gan arī suņi. Visi 
bija patīkami satraukti. Cilvēki 
steidza zālē ieņemt labākās vie-
tas pirmajā rindā, bet suņi 
centās novaldīt prieku, satiekot 
savus sugas brāļus tik kuplā 
skaitā vienkopus.

Saietam bija vērā ņemams 
iemesls – tika svinēti Servisa 
suņu biedrības „TEODORS” 
atklāšanas svētki, kas bija 
iegadījušies suņa-pavadoņa 
Teodora trešajā dzimšanas 
dienā. Labradora retrīvera 
šķirnes suns Teodors ir pirmais 
biedrības apmācītais suns, kas 
izgājis suņa-pavadoņa apmā-
cību ne tikai Latvijā, bet arī 
Igaunijā un Somijā. Jau vairāk 
nekā gadu Teodors ir kopā ar 
Alekseju Volkovu, un jau pir-
majā tikšanās reizē starp abiem 
nodibinājās ciešs kontakts.

Biedrības mērķis ir cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām veicināt 

LATVIJĀ  DARBĪBU SĀK SERVISA SUŅU KUSTĪBA

Svētku programma jau gatava!
Skatiet www.latviansongfest.com

pilnvērtīgu iekļaušanos sabied-
rībā ar servisa suņu palīdzību, 
un starp šiem suņiem ir arī 
Teodors. Servisa suņu pulkā ir 

nāli kinologi, domubiedri un 
atbalstītāji. Šāda biedrība ir 
nepieciešama ne tikai tiešajai 
mērķauditorijai, lai sniegtu at -

ar starptautisku darba pieredzi 
servisa suņu jomā.

Biedrības „Teodors” atklāšanas 
svētkos runāja biedrības dibi-
nātājas bijušās trimdas latviete 
Velga Zēgnere un Zaiga Kļa-
viņa. Velga vairāk nekā 50 ga -
dus ir dzīvojusi Vācijā, kur jau-
nībā ilgstoši darbojusies Eiropas 
Latviešu jauniešu apvienībā 
(ELJA). Pirms 10 gadiem kopā 
ar ģimeni atgriezās vecāku 
dzimtenē Latvijā. Kad Velgas 
trīs bērni bija paaugušies, viņa 
ilgus gadus bija iesaistījusies 
Eiropas Vasaras Skolas (EVS) 
rīkošanā. Zaiga ir profesionāla 
suņu trenere ar 30 gadu pieredzi 
šajā darbā. Runāja arī valdes 
priekšsēdiss Aleksejs Volkovs 
un valdes locekle Anita Zvirgzde.

Uz biedrības atklāšanu bija 
uzaicināti arī tās sadarbības 
partneŗi un atbalstītāji. Viens 
no tiem bija Somijas suņu-
pavadoņu skolas „Viiksi” di  bi-
nātājs Juha Herttuainens, kas 
stāstīja par suņa-pavadoņa bū -
tību un misiju, par visvairāk 
atbilstošajām suņu šķirnēm un 
par Somijas valsts atbalstu suņu-
pavadoņu un suņu-terapeutu 
kustības attīstībā. Juha pats  šajā 
jomā darbojas jau ilgus gadus 
un ir apmācījis 239 suņus-pa -
vadoņus. Viņa darbs un sasnie-
gumi novērtēti ar Somijas pre -
zidenta apbalvojumu.

Vēlāk biedrība „Teodors” aici-
nāja I grupas redzes invalidus 
izmēģināt pastaigas ar suni-pa-
vadoni pa Strazdumuižas parku. 
Gribētāju netrūka, un drīz vien 
parkā vienā ritmā skanēja 
zābaku klaudzieni un ķepu 
maigā duna.

Kluba zālē dzīve tomēr neap-
stājās. Pie palikušajiem svētku 
apmeklētājiem devās suņi-tera-
peuti – baltie samojedu šķirnes 
suņi – kopā ar šo suņu audzē-
tavas „Kenventaki” īpašnieci 
Ramonu Kārkliņu. Pie skatī-
tājiem droši devās suns Džero, 

ne tikai suņi-pavadoņi, bet arī 
suņi-terapeuti un suņi-asistenti, 
ar kuŗu palīdzību jaunā biedrība 
veicinās servisa suņu kustības 
attīstību Latvijā. Lai to varētu 
izdarīt, biedrībā apvienosies 
ser visa suņu turētāji, profesio-

balstu arī pēc apmācību bei-
gām, bet arī plašākai sabiedrībai, 
kuŗa jāizglīto un jāinformē. Lai 
attīstītu starptautisku sadarbību 
un dalītos pieredzē ar servisa 
suņu organizācijām pasaulē, 
biedrībā apvienojušies cilvēki 

kas jau darbojas par terapeutu, 
savukārt Gustavs, kuŗš vēl tikai 
uzsāks apmācību, tika uzcelts 
uz galda, kur  apgūlās, lai ik -
viens samīlētgribētājs varētu 
viņam tikt klāt.

Liels prieks un mīlestība 
iemir dzējās sanākušo cilvēku, 
īpaši bērnu acīs. Smaids un ciešs 
apskāviens ap suņa kaklu lie ci-
nāja par petterapijas nozīmību 
un efektīvitāti. Neredzīgs pui-
sītis, kuŗam līdz šim bijušas 
lielas bailes no suņiem un  kuŗš 
sākumā skaļi protestēja, šo pet-
terapeutu klātienē nomierinājās 
un pat uzdrošinājās viegli pie -
skarties Gustava vilnai. Bija pa -
gājušas tikai 15 minūtes suņu – 
terapeutu sabiedrībā, un cilvēki 
jau  smaidīja un jautri čaloja.

Svētki beidzās ar daudziem 
labiem vārdiem biedrībai un 
dāvanām Teodoram.

Servisa suņu biedrība „Teo-
dors” aicina ikvienu, kas vēlas 
mainīt savu dzīvi un iegādāties 
servisa suni, iegūt informāciju 
par suņiem vai kļūt par audžu-
ģimeni kucēnam, var rakstīt uz 
biedrības e-pastu: servisasuns@
gmail.com.

Biedrība varēs strādāt, ja iegūs 
sabiedrības uzticību un atbal-
stu. Lai izmācītu vienu suni-
pavadoni neredzīgam cilvēkam 
vai suni-asistentu, ir jāiegulda 
daudz līdzekļu. Viens no gal-
veniem mērķiem ir pavadīt 
dzīvi kopā ar biedrības suni 
no iegādes brīža līdz mūža 
beigām. 

Ja vēlaties atbalstīt šo Latvijā 
tik nepieciešamo kustību, mēs 
priecāsimies par katru ziedoju-
mu:

Servisa suņu biedrība reģis-
trācijas Nr.: 40008208343 

Swedbanka konta nr./ IBAN: 
LV04HABA0551036537614 

BIC/SWIFT: HABALV22

Gunta Bite un
Velga Zēgnere
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Vētras lieta

P A S A U L E S  L A T V I E Š U  Ā R S T U  K O N G R E S U  G A I D O T

(Nobeigums)
Agris Redovičs

Robertam Kroderam Vētras-
Brusubārdas incidents un tā pe -
 ripetijas bija iemesls ik pa brī -
dim atgādināt: „Viss ļaunums ir 
tas, ka mūsu kultūras dzīvi valda 
nejauši staiguļi. (..) Jo nekad 
nebūtu radies šis kon flikts, ja 
operu vadītu kultūras cilvēks ar 
taktu un brīvu raksturu. Bet to 
vada nemākulis bez takta, bet ar 
sīkstu ietiepību. (..) Mums visa 
šī cīņa nav sākta, lai „rīt nāktu 
ar sensacionāliem atklājumiem 
Vētras lietā”, mums tā ir nopiet-
na cīņa par cilvēka personības 
un latvju mākslas brīvību. Un 
to mēs turpināsim ar visu rūgto 
apziņu, ka varbūt katru no 
mums gaida Vētras liktenis.” 

Nemitīgā ņemšanās ap Na  cio-
nālo operu sašūpoja direktora v. i. 
Alberta Prandes krēslu. Prande 
tā arī nekļuva par pilntiesīgu 
direktoru. Ar Ministru kabineta 
rīkojumu no 1931. g. 12. feb-
ruāra šo amatu sāka pildīt Teo-
dors Reiters. Nākamajā dienā, 
13. februārī, Aizkulises ziņoja: 
„Pat ar Reitera ievēlēšanu par 
operas dir. Vētram nav cerības 
operā atgriezties. Jo Reiters ne -
kad negribēs kaŗot ar preses 
karaļa galmu.” 

Latvijas Republikas Senāts 
jurista Nikolaja Valtera sagata-
voto sūdzību par Nacionālās 
operas direkcijas nelikumīgo 
rīcību, atlaižot Vētru, atzina par 

pamatotu un nolēma, ka dzie-
donis jāpieņem atpakaļ darbā, 
kā arī jāsamaksā alga par laiku 
kopš atlaišanas dienas (apm. 
5000 Ls). Darbā Vētru atpakaļ 
nepieņēma – sezona bija jau gan     -
drīz beigusies. Līdz pat septem-
brim izglītības ministrs Ziemelis 
un Operas direktors Reiters ar 
dažādiem paņēmieniem centās 
izvairīties no piespriestās nau-
das izmaksāšanas. Pagāja vairāki 
gadi, kamēr dziedonis saņēma 
piespriesto naudu.

No karadienesta Vētra bija 
brīvs jau marta vidū. Pavasarī 
izdevās noslēgt izdevīgu divu 
gadu līgumu ar Vācijas lielāko 
skaņu ierakstu firmu Homocord, 

bija viesizrādes ārvalstu oper-
teātros, uzstāšanās radiofonos. 
Vasaras mēnešos, dzīvojot Du -
bultos, Mariss Vētra bieži uz  -
stājās iecienītajā Jūrmalas res -
torānā Lido. Tomēr nākotne 
Rīgā nerādījās visai spoža. In -
tervijā Pēdējam Brīdim, kas 
pub licēta 1931. gada 2. augustā, 
dziedonis pavēstīja: „Pagaidām 
domāju Latviju atstāt uz visiem 
laikiem. Ja kādreiz atgriezīšos, 
tad katrā ziņā pie citas at   mos-
fēras, bet ne pie patreizējās.”   

19. septembrī ar nakts vil-
cienu Vētra aizbrauca uz Ber-
līni. „Vētras lieta” bija noslē-
gusies. Ieguvēju nebija.

Ar kādām izjūtām sagaidi 
kārtējo, nu jau 7. pasaules 
latviešu ārstu kongresu? Kā 
vērtē tos perspektīvā, sākot no 
paša pirmā kongresa?

Man ir liels prieks un gan-
darījums, ka latviešu ārstu kop-
darbība, kas aizsākās pirms 
24 gadiem ar pirmo ārstu kon-
gresu, vēl turpinās. 1989. gadā 
Latvija lielā mērā vēl bija pa -
kļauta padomju varai un me  di-
cīnas līmenis bija tiešām zems. 
Šodien daudz kas ir mainījies. 

Vai pats arī piedalīsies šī 
rudens kongresā ar kādu 
priekšlasījumu?

Noteikti piedalīšos. Visdrīzāk 
uzrunāšu kongresu atklāšanā.

Savulaik trimdas kollēgas 
sparīgi vāca un sūtīja Latvijas 
ārstiem palīdzības sūtījumus, 
kuŗos bija zāles, šļirces, aparāti 
utt. Kas tavā ieskatā šodien 
visvairāk vajadzīgs Latvijas 
mediķiem?

Amerikā dzīvojot, ir grūti 
spriest par Latvijas medicīnas 

Pavisam konkrēti darbi Latvijas medicīnai
Dr. Bertramu Zariņu izjautā Ligita Kovtuna

Nāc, nāc, dejot sāc!
Labdarbības dancis Sv. Jāņa ev. lut. Latviešu draudzes

Toronto lauku īpašumā Saulaine

problēmām un par to, ko varētu 
palīdzēt. Agrāk to varējām iz -
darīt vieglāk, jo vajadzības bija 
lielas un pavisam konkrētas. 
Taču uzturam kontaktus un 
cenšamies noskaidrot Latvijas 
ārstu visvairāk sasāpējušos jau-
tājumus arī tagad.

Ik gadu jūsu abu, brāļu Za -
riņu, fonds maksā stipendijas 
Latvijas medicīnas studentiem. 
Pēdējos gados – ar noteikumu, 
ka stipendiāti atgriezīsies strā-
dāt Latvijā. Tas acīmredzot ir 
jūsu ieguldījums, lai Latvijas 
ārsti nebrauktu prom no 
valsts. Un ko vēl varētu darīt 
pati Latvijas valsts? Un vēl – 
šāgada ārstu kongresa prio-
ritāte ir medicīnas zinātne. 
Kuŗas tieši medicīnas zinātņu 
nozares tu uzskati par aktuāli 
attīstāmām Latvijā? Un ko šai 
ziņā varētu līdzēt kolēģi ār -
zemēs?

Kopš 1991. gada Latvijas me -
dicīnas fonds (LMF) katru gadu 
ir atbalstījis jaunus ārstus ar 

ceļojošām stipendijām. Mēģi-
nām izvēlēties stipendiātus, 
kuŗi atgrieztos mājās ar jaunām 
idejām un zināšanām un kuŗi 
paliktu strādāt Latvijā.

Nesen man izdevās satikties 
ar bijušo Latvijas Valsts prezi-
dentu Valdi Zatleru, kad abi 
bijām Gruzijā. Pārrunājām Lat-
vijas medicīnas stāvokli un pro-
blēmas, kā arī cilājām idejas, kā 
situāciju varētu risināt. Viņam 
kā bijušajam ārstam, slimnīcas 
direktoram, Valsts prezidentam 
un arī kā pacientam ir milzīga 
pieredze, nedomāju, ka tā kā -
dam citam varētu būt vēl lielāka. 
V. Zatlera vērtējumā medicīnas 
līmenis Latvijā ir nevienāds. 
Vairākas speciālitātes ir ļoti at -
tīstījušās un sasniegušas pa  sau-
les līmeni. Bet citās ir daudz 
trūkumu, un tās nav tikušas tik 
tālu uz priekšu. Mums radās 
ideja, ka LMF varētu mainīt 
savu stipendijas piešķiršanas 
pieeju. Līdz šim mēs esam gai-
dījuši, ka kandidāti paši pieteik-

„Man ir pārliecība, ka ārstu 
kongresi ir palīdzējuši medi-
cīnas attīstībai Latvijā.”

sies.  Turpmāk do -
mājam noteikt sva-
rīgākās vajadzības 
un nākt klajā ar 
plānu, kā novērst 
trūkumus, proti, 
paši atrast jaunus 
rezidentus, kas ir 
ieinteresēti kļūt par 
speciālistiem jo  -
mās, kur tie vis vai-
rāk nepie cie šami, 
un palīdzēt viņiem 
saņemt vajadzīgās 
zināšanas. Tad ār -
stam pēc mācību 
pabeigšanas būs jau 
nodrošināts darbs, 
un viņš varēs to 
uzsākt ar ļoti labām 
zināšanām un kon-
krēti palī dzēt Lat-
vijas medi cīnai.  

Aicināju V. Zat-
leru palīdzēt LMF 

darbā. Viņš piekrita, un sep-
tembrī pievienosies Kristapam 
Zariņam, advokātam Justam 
Karl sonam un man LMF valdē. 
LMF valde satiksies Rīgā 7. ārstu 
kongresa laikā.

LMF arī plāno paplašināt savu 
darbību un tajā iesaistīt jaunus 
ārstus ne tikai no ASV, bet arī 
no Latvijas. Vācam ziedojumus 
fondam, lai varētu nodrošināt 
LMF darbību nākotnē. Ilgga-
dējais Bostonas mecenāts un 
mans draugs Normans Naits 
(Norman Knight) šim mērķim 
jau ziedojis 25 000 USD. Mans 
brālis Kristaps un es katrs esam 
ziedojuši tikpat daudz.

Vai esi aktīvs LĀZA biedrs un 
kā vērtē šīs latviešu ārstu or  ga  ni-
 zācijas darbu un po  tenciālu?

Pēc Otrā pasaules kaŗa latviešu 
ārsti brīvā pasaulē uzturēja sa -
karus ar Latviešu ārstu un zob-
ārstu apvienību (LĀZA). 1980. ga -
dos LĀZA aktīvitāte bija sama-
zinājusies un būtu izmirusi, bet 
1. ārstu kongress 1989. gadā bija 
tas, kuŗš atdzīvināja apvienību, 
un tā vēl šodien aktīvi darbojas. 
Esmu bijis LĀZA prezidents, bet 
tagad esmu aktīvs biedrs. Uz -
skatu, ka LĀZA varētu darīt vai -
rāk Latvijā un ciešāk sadarbo-
ties ar Latvijas ārstu biedrību.

Pavasaŗa dancī Saulainē 25. 
maijā (tikpat kā) visi 150 ap -
meklētāji dejoja un līksmoja 
bez apstājas. Tā jau laikam ir – 
ja garastāvoklis ir drūms, tad to 
var uzlabot, piedaloties kādā 
pacilājošā nodarbībā kopā ar 
priecīgiem ļaudīm, un uzreiz 
kļūst jautrs prāts!

Pēdējā danča apmeklētāji jau 
tad sāka taujāt par nākamo 
izdevību izdejoties kopā ar la -
biem draugiem, laba orķestŗa 
pavadībā. Ņemot šo lūgumu 
visai nopietni, Saulšķūņa danču 
komiteja (vadītāja Elviga Sebre, 
pārējie locekļi – Astrīda Ezer-
gaile, Ellyn Lūse, Pēteris Mašins, 
Armands Sebris, Aina Tīlupa, 
Ēriks Začs) nolēma atvadīties 
no šīs vasaras ar vēl vienu danču 
vakaru. Tas būs sestdien, 24. 
au gustā. Brauciet agrāk, lai iz -
staigātos pa Saulaines takām, 

izpeldētos upē un iepirktos grā-
matu klētiņā!

BBQ vakariņas sāksies 17:30. 
Meistaršefpavāri Ēriks Začs un 
Pēteris Mašins šoreiz pasniegs 
medniekdesas, skābus kāpostus, 
kartupeļu salātus, saldskāb mai zi, 
sulu un kafiju... un klāt vēl 
Ausmas Miķelsones iecienītās 
plātesmaizes! 

Lai izlocītu kājas pēc gardās 
maltītes, no plkst. 19:00 līdz 
20:30 Armands Sebris spēlēs 
deju mūzikas diskus. Pulksten 
20:30 sāks spēlēt jau iemīļotais 
un atsaucīgais orķestris „Pen-
sionāri”, lai gan zinām, ka visi 
šie pieci talantīgie latviešu puiši 
ir tālu no cienījamiem gadiem! 
Orķestŗa sastāvs: Toms Drei-
felds, Aleksandrs Giffords, Ma -
tejs Garjāns, Reiners Kravis un 
Kalvis Mikelšteins. 

Lilita Tanne ir atkal piedā vā-

jusies novadīt populāro „50/50” 
loteriju, kuŗā bez galvenā lai-
mesta būs arī vēl citi interesanti 
un vērtīgi laimesti. Galvenais 
laimests ir puse no ieņemtās 
loterijas biļešu naudas. Otrā 
puse paliek pie vakara ienā ku-
miem. Būs arī citi pārsteigumi—
viens no tiem varētu būt: kuŗam 
sarīkojuma apmeklētājam (t.i. 
vīrietim!) ir glītākās kājas? Lai 
to uzzinātu, tiem, kas sacensībā 
vēlas piedalīties, būs jāvelk īsās 
bikses! Glītākajām kājām arī 
būs vinnests! Vakara ienākums 
tiks lietots, lai Saulaine varētu 
iegādāties jaunu traktorpļāvēju.

Ieejas maksa $35 no personas, 
studentiem $25, ieskaita BBQ, 
balli, pārnakšņošanu, teltošanu. 
Obligāti jāņem līdzi gultas veļa, 
spilveni, segas un dvieļi. Telto-
tājiem jāņem teltis un guļam-
maisi. Tiem, kam naktsmājas 

nav vajadzīgas: $25 par BBQ un 
balli. Bērniem zem 14 g.v. $10, 
katram nākamajam bērnam $5. 
Naktsmāju sarunāšanai zvanīt 
Elvigai Sebrei 705-424-1118, 
elvigasebris@hotmail.com.

Izrāde ”Skroderdienas Sil ma-
čos” beidzas ar kāzām. Ir jau 
iespējams, ka arī šis sarīkojums 
varētu beigties ar kādu ne  pa-
redzētu iepazīšanos, saderi-
nāšanos un...  pat kāzām – cik 
daudzreiz jau Saulainē tā nav 
bijis! 

Tāpēc – kā dzied Silmačos, tā 
dzied arī Saulainē: 

Nāc, nāc, dejot sāc, 
Griežoties top jautrs prāts!
Tur, kur pāri rakstā lokās,
Raižu māte guļ un krāc!
Uz redzēšanos Saulainē sest-

dien, 24. augustā! 
Kristīne Stivriņa,

www.campsaulaine.com 



LAIKS  2013. ga da 6. jūlijs – 12. jūlijs6

Dejo Vija Vētra

„Tomēr, domājot par ērģeļ-
spēles mācību akadēmijā gan 
pašlaik, gan tuvākā un tālākā 
nākotnē, esam spiesti secināt, 
ka šobrīd studentiem pieejamie 
mācību instrumenti neno dro-
šina mūsdienu izglītības stan-
dartiem atbilstošas vingrinā-
šanās iespējas. Sevišķi apgrū-
tināta ir romantiskā laikmeta 
un mūsdienu repertuāra kva-
litātīva apguve šai mūzikai maz-
piemēroto instrumentu dēļ,” 
stāsta ērģeļklases vadītāja Vita 
Kalnciema. 1934. gadā H. Kol bes 
darbnīcā būvētais divma nuāļu 
instruments, ar kuŗu vēl jo  pro-
jām vingrinās studenti, šobrīd 
vairs neatbilst pasaules mūzikas 
augstskolu kvalitātes rādītājiem. 
Tāpēc Mūzikas aka dēmija uz -
sākusi trīsmanuāļu mācību in -
strumenta būves projektu. 

Nav nekāds otrās 
šķiras uzdevums 

Pēc ilgāka pārtraukuma Lat-
vijas ērģeļbūves vēsturē šo pro-
jektu reālizēs Latvijas ērģeļbū-
vētāji – Ugāles ērģeļbūves darb-
nīcas meistara Jāņa Kalniņa 
vadībā (plašāk – www.pipeor-
gans.lv).

Pēdējos gados darbnīca aktī-
vizējusi savu darbību dažādu 
stilu instrumentu būvniecībā, 
un kopš darbnīcas dibināšanas 
1992. gadā tā savas darbības 
divdesmit gados ieguvusi vērā 
ņemamu pieredzi, būvējot in -
strumentus ārvalstu pasūti nā-
tājiem. 

„No vienas puses šķiet – kas 
tur, mācību instruments. Bet 

Uzdāvini ērģeles
Latvijas Mūzikas akadēmijai!

ērģeļu būvētājam mācību in -
struments ir ļoti liels izaici-
nājums. Ērģeles nedrīkst būt 
pārāk skaļas, lai nenogurdinātu 
dzirdi, tomēr skaņai jābūt at -
raktīvai, pievilcīgai, lai spēlējot 
nekļūtu gaŗlaicīgi,” uzsveŗ Jānis 
Kalniņš. Viņš kopā ar pieciem 
meistariem apņēmies rūpēties 
par īsto zelta griezumu. Īpaši 
jādomā arī par izturīgu mecha-
niku, jo jārēķinās, ka šo instru-
mentu spēlēs katru dienu 
daudzas stundas. „Slodze būs 
tāda, kāda baznīcas ērģelēm 
nekad nav.” Jānis Kalniņš vērš 
uzmanību uz to, ka pēckaŗa 
laikā Latvijā šis ir pirmais lie-
lais, nopietnais ērģeļbūves pro-
jekts, kur viss no A līdz Z būs 
jauns. „Šis mums ir arī pirmais 
projekts sadarbībā  ar Latvijas 
ērģelniekiem. Pieļauju, ka arī 
viņiem tas bija ļoti liels iz  aici-
nājums. Viena lieta ir piesēsties 
pie gatava instrumenta vai no -
pirkt gatavu instrumentu, otra  
lieta – piedalīties tā tapšanā,” 
saka Jānis Kalniņš. Viņa ieskatā 
pēc daudzajām diskusijām ar 
ērģelnieku cunfti panāktais re -
zultāts ir veiksmīgs. „Ērģeļbūve 
ir ļoti radošs process pilnīgi 
visām pusēm. Ērģeļbūve ir 
māksla no mūzikālā, architek-
toniskā un dizainiskā viedokļa,”  
pārliecināts Jānis Kalniņš. Viņš 
vienmēr meistariem sakot, lai 
taisa tā, ka ir skaisti. „Ja mecha-
nika izskatās skaisti, tā arī labi 
strādā, bet, ja tu paskaties uz to 
un redzi kādas nekārtības vai 
jucekli, – tad noteikti tas arī 
nefunkcionē normāli.” 

Vaicāts par savām izjūtām, 

izdzirdot pirmo koncertu ar 
paša būvētajām ērģelēm, mei -
stars saka: „Koncerts – tas jau 
vēlāk… Tas īpašais brīdis mūsu 
darbnīcā ir tad, kad nospiežam 
taustiņu un atskan pirmā skaņa. 
Tad pie mums vienmēr dzeŗ šam-
panieti. Tā ir mūsu tradicija.” 

Mūzikas akadēmijas jaunais 
ērģeļbūves projekts ir nozīmīgs 
notikums Latvijas kultūrā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir Ls 84 860. 
EUR 60 000  ziedojums saņemts 
no Irēnes Narvaites man tojuma 
fonda, tādējādi izpildot vācu 
ērģelnieces testamentā izteikto 
vēlēšanos. Irēne Narvaite stu-
dējusi Latvijas Valsts konser vā-
torijā ērģeļu un kompozicijas 
klasē pie profesoriem Paula 
Jo zuusa un Jāzepa Vītola. Sir-
snīga pateicība arī līdz šim 
lielākajai ziedotājai no ASV – 
ērģelniecei Vella Tobīs-Melzer. 

Jauno ērģeļu būvei un mācību 
klases remontam vēl trūkst Ls 
25 080. Tāpēc Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmija aicina 
atbalstīt jauno mācību ērģeļu 
tapšanu – vienlaikus arī vairāku 
paaudžu ērģelnieku izglītību un 
ērģeļmākslas attīstību Latvijā.

Ziedot naudas līdzekļus var ar 
pārskaitījumu, norādot ziedo-
juma mērķi Ērģeļu būvei.

Beneficiary:
Jazeps Vitols
Latvian Academy of Music 
VAT Number: 90000028796 
BIC (Bank International 

Code): TRELLV22 
Account No. LV59 TREL 

9220 5150 1100 0
Undīne Adamaite, 

Diena

(Turpināts no 2. lpp.)

Grandrapidieši atceras aizvestos
Grandrapidu latviešu orga-

nizāciju padomes rīkotais gads-
kārtējais sarīkojums aizvesto 
piemiņai notika 16. jūnijā. Kā 
agrākos gados, tā arī šogad, tas 
bija saistīts ar ziedojumu vāk-
šanas akciju Okupācijas mūze-
jam Rīgā. Šogad prezidējošā 
organizācija bija Latviešu lute-
rāņu draudze, kas arī noorgani-
zēja šo sarīkojumu. Sarīkojumu 
atklāja un vadīja Ivars Petrovskis, 
aicinot luterāņu draudzes priekš-
nieci Dzintru Kornetu teikt 
ievada vārdus. 

Draudzes priekšniece aicināja 
14. jūnijā atcerēties, pieminēt un 
neaizmirst visus uz Sibiriju aiz-
vestos tautiešus, ieskaitot zīdai-
ņus, bērnus un sirmgalvjus. 
Bērni nezināja, kas ar viņiem 
notiek, sirmgalvji aizgāja bojā. 
Visu aizvesto dzīves plāni bija 
drastiski apturēti uz daudziem 
gadiem, daudziem līdz mūža ga -
lam. Viņu nodomi, sapņi ne  pie-
pildījās. Tautas ceļ pieminekļus 
saviem mocekļiem un varoņiem. 
Viens no tādiem mūsu piemi-
nekļiem ir Okupācijas mūzejs, 
ko mēs atbalstām, jo tas gādā, lai 
mūsu tautas cietušo un mocekļu 
piemiņa nezustu.

Ievada lūgšanas vārdus teica 
mācītāja Ilze Larsena. Viņa pa  -
teicās Dievam, ka Viņš dot mums 
iespēju atcerēties, novērtēt un 
aizstāvēt aizvesto tautiešu nestos 

upurus. Pateicamies Dievam, ka 
Viņš deva spēku izturēt tiem, kas 
izturēja, un turēja mūžības gais-
mu tiem, kas salūza.

Sekoja Latvijas Valsts himna 
un Andreja Eglīša dzejolis, ko 
nolasīja Olga Jansone.

Sarīkojuma runu teica Jānis Ka -
lējs. Viņa tēvu izsūtīja uz Si  biriju 
1949. gada izvešanās 13 gadu ve -
 cumā. Tēvs uzrakstīja diezgan 
izsmeļoši savas atmiņas par tā 
laika notikumiem Latvijā, vectēva 
lauku mājās un Sibirijā. Runātājs 
īsumā atreferēja un komentēja 
šīs atmiņas. Pēc II pasaules kaŗa 
Latvijā laukos vēl saimniekoja 
vecie saimnieki, arī viņa vectēvs, 
kam bija labas lauku mājas un 
labības kūlējs Imanta. Ar to vec-
tēvs brauca daudzās kulšanas tal-
kās pie kaimiņiem. Nelaimes sā  kās, 
kad vienā no šīm talkām atbrauca 
čekisti un vectēvu apcietināja. 
Mājās palicējiem vajadzēja izpil-
dīt lielas, tā saucamās, kulaku no -
devas, normas, nodot labību un 
kokus. Jāņa māsu izslēdza no tech-
 nikuma tāpēc, ka vectēvs bija ap -
cietināts. Vēlāk viņu zemi nacio-
nalizēja, ieskaitot arī kuļmašīnu. 
Atstāja 8 hektārus zemes, vienu 
govi un vienu zirgu. Laimīgā 
kārtā no apcietināšanas atgriezās 
vectēvs, vājš un izbadējies, viņš 
tūlīt ievietots slimnīcā. 1949. ga  da 
25. martā Jāņa tēvs bija skolā. 
Pēkšņi direktors iesauc viņu savā 

kabinetā un informē, ka viņa 
vecāki ir aizvesti, ieteica doties 
mājās un noskaidrot apstākļus. 
Tajā brīdi viņi nezināja, ka aiz-
vesta tikai vecāmāte. Vecaistēvs 
ar savu meitu bija Rīgā, un 
viņiem izvešana pagāja secen. 
Tēvam toreiz bija 13 gadi. Viņš 
aizgāja pie savas tantes, palika 
tur vienu nakti, bet viņi negribēja 
jaunekli paturēt, aizsūtīja pie 
mātes māsas. Arī mātes māsa 
negribēja puisi paturēt, sūtīja 
viņu atpakaļ uz vecāku mājām, 
varbūt tur viņš varētu palikt. 
Vecāku māju viņš atrada aiz-
slēgtu. Kaimiņi viņu pieņēma, 
bet tūlīt nogādāja uz miliciju, no 
kuŗienes viņu pārveda uz izsūtī-
to ešelonu. Savu māti tur viņš 
neatrada, acīmredzot viņa jau 
bija projām, aizvesta ar citu 
ešelonu. Bet pats uz ilgiem ga -
diem nonāca Sibirijā.  

Otrajā programmas daļā bija 
mūzikālie priekšnesumi. Jāņa Me -
  diņa Romance IV, ko atskaņoja 
čelliste Ilze Larsena un pianists 
Dāvids Heinze. Progammas bei-
gās skanēja Šostakoviča Prelūdija 
un  Fūga mi-minorā, ko atskaņoja 
Dāvids Heinze.  

Sarīkojuma beigās bija bagātīga 
maltīte, ko sarūpējušas visu or -
ganizāciju dāmas. Sarīkojums un ar 
to saistītā ziedojumu akcija Oku  pā-
cijas mūzejam ienesa ap $5500.

 Z. Zadvinskis

Man nepatīk latvieši, kuŗi aiz-
raujas ar Austrumu reliģijām. 
Man riebjas skaļie, bļaustīgie 
krišnaītu gājieni, aizskaŗot gā -
jējus. Tāpat man derdzas uz -
bāzīgie krišnaītu grāmatu tir-
gotāji Rīgas ielās, kuŗi katram 
cenšas iesmērēt kādu no Višnu 
22 200 kopoto rakstu sējumiem 
(parasti krievu valodā).

Taču man ļoti patīk indiešu 
klasiskā (rāga) mūzika un deja. 
Jau pag. gs. 70. gados sāku apgūt 
hindu mūziku, tās sarežģīto 
teoriju, ritma konstrukcijas, in -
strumentu spēles noslēpumus. 
Izrādās, ka rāgas ievada lapā 
mūzikālās veidošanas principi 
saskan ar 20. gs. 60. gadu seriālās 
mūzikas pamatmācībām.

Man nepatīk indiešu nacio-
nālie ēdieni, viņu tualetes Bom-
bejas (Mumbajas) viesnīcās, kur 
pa caurumu grīdā var mierīgi 
slapināt sava apakšstāva kaimiņa 
galvu, ja viņš tajā brīdī gribēs 
klusībā palasīt Hindu Times. 
Man riebjas viņu karija smaka, 

Vētras brāziens
pāri Latvijai

rigenu fantastiski dinamiskā 
koro-bori deja, arī antīkās 
Grieķijas mītu atdzīvināšana 
Vijas Vētras dejās.

Taču atzīsim, ka mākslinieces 
mūžs nav bijis viegls. Pārvarot 
nacionālos aizspriedumus ame-
rikāņu sabiedrībā, Vija izska-
tījās kā baltais zvirbulis savu 
tautiešu un pašu indiešu acīs. 
Neviena hindu deju grupa 
Amerikā viņu neaicināja pie 
sevis nevis tāpēc, ka Vijai nebija 
brūnas acis un viņa nesmirdēja 
pēc karija, bet gan tāpēc, ka 
viņa bija „cita”, citāda bija viņas 
deju interpretācija. It kā viss jau 
bija: tērps, zvārguļi, basas kājas, 
iestudētas tradicionālās indiešu 
deju kustības un trešā acs, taču 
tas viss viņu nošķīra no ne  -
skaitāmiem tūkstošu indiešu 
dejotāju, jo viņa interpretēja 
indiešu deju ne kā Šivam vai 
Višnu akli paklausīgu verdzeni, 
bet kā deju, ar kuŗas palīdzību 
viņa izteica savu personību. 
Viņa ir latviete! Un tas izsaka 

kas mani gluži vai smacē. Un ar 
rokām samīcītā nacionālā ēdaļa, 
kas gala rezultātā atgādina zī -
daiņa, nu, jūs jau zināt, ko... 

Esmu sajūsmā par indiešu mū -
zikas guru Ravi Šankara mākslu. 
Ģitara viņa rokās skan kā fan-
tastisks orķestris. Meistars miris 
šogad, atstājot savas mūzikas 
mīlētājiem daudz vienreizīgi 
skaistu ieskaņojumu.

Latvieši sensenis aizraujas ar 
visu mistisko, ezoterisko, vien-
alga, no kuŗas pasaules malas 
tas nāk – vai no austrumiem vai 
dienvidiem. Šodien to sauc par 
kultūras sinerģiju, mākslu kopā 
būšanu. Ar tādām hinduisma – 
šamanisma – vūdū  un latviešu 
seno, pagānisko ticējumu ap -
vienošanu nodarbojas daudzas 
latviešu t. s. etnoroka grupas, 
kuŗas meklē savu latvisko 
identitāti Zambijas figu-figu 
tautiņā. Krišna jau kļuvis gan-
drīz par Latvijas glābēju, jo 
krišanaītu zupas virtuve bez-
pajumtniekiem ar milzīgu pla-
kātu pie savas mājas ziņo, ka 
izdalījusi tuvu pie pusmiljona 
rīsu putras porciju.

Vijas Vētras pirmā parā dī-
šanās Latvijā 90. gados bija kā 
svaiga vēja (ne vētras) brīze, kas 
iepūta kaut ko jaunu sastāvē-
jušos padomiskajos priekš sta -
tos par Indiju. Un ne tikai par 
to. Vēlāk nāca Austrālijas abo-

visu. Dejo, dejo, pagriezies, bet 
no savas patības tu neaizbēgsi. 
Tāpat kā slēpjoties gaŗajos savu 
solo deju koncertu panākumu 
uzskaitījumos visā plašajā pa  -
saulē (ko vienmēr varējām lasīt  
programmu grāmatiņās), Vija 
Vētra nespēja noslēpt savu 
vientulību, ilgas pēc mājām, 
patiešām īstām, nevis kādā 
Ņujorkas studijā daudzstāvu 
namā. Latvija viņai pēdējos 20 
gadus devusi ļoti daudz: drau-
gu, sajūsminātu skatītāju sim-
tus, varbūt tūkstošus, tīru gaisu 
un jūnijā uzziedējušo neat-
kārtojamo jasmīnu smaržu. To 
nevar aizstāt ne ar kādām gar š-
vielām. Latvija Vijai Vētrai 
devusi sajust melnas zemes 
smagumu, neaizmirstamo 
ūdens garšu, patiesu draugu, 
uzticamu smaidu un palīdzību. 

Laikraksta redakcija pievie-
nojas Vijas Vētras sveicējiem 
viņas lielajā jubilejas reizē un 
novēl māksliniecei arī turp -
māk audzināt jaunos latviešu 
dejotājus indiešu gaumē! 

P. S. Gribu ieteikt šajos kon-
certos izmantot Latvijā izau-
gušos indiešu mūzikas atska -
ņo tājus. Protams, tie nav Prašna 
Pandits, bet ģitaras spēlētājs ar 
savu grupu (Ancupovs un Co) 
būtu labs veco ieskaņojumu 
aizstājējs.

Pauls Dambis
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Staunton, 
June 26 – 
The non-
R u s s i a n 
republics of 
the former 
Soviet Union 
to one degree 
or another 
have entered 

the modern world and become 
nation states, but the Russian 
Federation is not one of them 
and even today remains a prod-
uct of the collapse of the Soviet 
system, according to a Russian 
expert.

Eduard Popov, the head of 
research at the Black Sea-
Caspian Center of the Russian 
Institute for Strategic Studies, 
said that Russia’s failure to make 
that transition, a failure it shares 
with Belarus and in part 
Ukraine, will continue to create 
difficulties for the country in 
the future. 

Among the most serious, he 
suggested, is ethnic Russian 
separatism. Earlier, Russia 
experienced non-Russian sepa-
ratist challenges, but today, 
Moscow faces a rising tide of 
ethnic Russian separatism based 
on nationalist attitudes, pre-
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Dejas svētku vakarā Tērvetē

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Russia Unlike Other Republics Still ‘a Product 
of Soviet Collapse,’ Analyst Says

cisely because the RSFSR of 
Soviet times has not become a 
Russian nation state.

Regnum interviewed Popov 
to get his reaction to reports 
that Ukrainian nationalists are 
planning to hold special sum-
mer camps to train Russian 
nationalists from Russian 
regions on how to protest and 
promote separatism, something 
that the RISI analyst said reflect-
ed not only divisions within 
Ukraine but also the nature of 
Russian nationalism.

Popov noted that the roots of 
nationalism are to be found 
within the phenomenon of the 
nation. It arises in parallel with 
the formation of the nation; one 
can even say that the two occur 
simultaneously. And he added 
that contemporary Russian na -
tionalism, if you will, had its 
beginning in the post-war period.

After the victory in 1945, a 
movement of moderate nation-
alists and Russophiles arose in 
the 1950s which in party circles 
was connected with the person-
ality of Andrey Zhdanov and 
the Leningrad party organiza-
tion. And it was then that the 
current competition between 
Russophiles and Westernizers 

had its origins. 
The struggle between the two, 

Popov said, intensified in the 
1990s and had its “apotheosis” 
in October 1993 when Yeltsin 
fired on the White House which 
was defended by the national-
ists and the left. Because of that, 
in a certain sense, the RF con-
tinues to exist in the form of 
Soviet Russia, having inherited 
its ideology and nationality policy.

Put in somewhat more con-
crete terms, he argued, one can 
draw parallels with Khrushchev’s 
‘thaw”, a period when the inter-
nationalist approach of the top 
leader meant that there was no 
willingness to accept even mod-
erate forms of Russian national-
ism.

Nationalism can be good or 
bad, he continued, and it comes 
in many forms. The Russian 
version of nationalism is very 
much different from the British 
or French. This is the national-
ism of a large people which in 
essence is a reaction to the 
nationalisms of smaller ones. 
Moreover, it is increasingly eth-
nic rather than imperial and 
anti-ethnic.

Contemporary Russian 
nationalism appeals not to 

statehood but to the Russian 
ethnic tradition, Popov said. It 
is thus no accident that among 
its adepts are a large number of 
“neo-pagans”, the worldview of 
which is based not on political 
arrangements but on the genet-
ic roots of the Russian people. 
For such Russian nationalists, 
the people and its interests 
stand above the state.

Indeed, from the point of 
view of Russian nationalists of 
the new form, the present state 
is the enemy of the nation and 
looks like an “occupier” rather 
than an expression of them-
selves, which was the view of 
the older generation of Russian 
nationalists. Consequently, the 
new Russian nationalists want 
the replacement of the “occupa-
tion” power with a nationalist one.

Because of that view, some of 
the new Russian nationalists 
have found common cause with 
nationalists from other ethnic 
groups because up to a point 
“their interests correspond.” 
That is true in the Middle Volga 
already, Popov noted, and the 
influence of these attitudes is 
spreading. 

According to Popov, however, 
Russia need not choose one or 

the other of these visions. 
Instead, he suggested, Russia 
will proceed along a certain 
third path, that will allow great-
er expression of Russian nation-
alist views of the new type, but 
not necessarily threaten the 
existence of the country as such.

To make that possible, he 
argued, the country must stop 
trying to use the discredited 
definition term for non-ethnic 
Russian (rossiyanin). This term 
is an anachronism which was 
adopted by liberal Yeltsin as an 
ideological mechanism for sup-
pressing Russian ethnic identi-
ty. Moreover, there are no 
“rossiyane”; there is an [ethnic] 
Russian political nation.

But the danger of contempo-
rary Russian ethnic national-
ism, he said, lies in its under-
assessment of the spiritual com-
ponent of the nation, of the idea 
that Russians are those who 
share the spiritual values of the 
Russian people and historic 
Russia regardless of whether 
they have “Russian names.

And Popov concludes that 
Stalin was in his own way cor-
rect when he spoke of himself 
as an [ethnic] Russian man of 
Georgian origin.

L A T V I E Š I  K A N A D Ā A M E R I K Ā

LĪGO TĒRVETĒ
Gadskārtējie Līgo svētki lat-

viešu Trīsvienības draudzes 
lauku īpašumā Tērvete Kvebe-
kas Sarkanās upes rietumu 
krastmalā notika 22. jūnijā,  
vienā no lietainākajām dienām 
daudzu gadu laikā. Gaisa tem-
peratūra turklāt bija zema, ap 
15 gradi pēc Celsija, bet tas 

Līgo Toronto
Pasakiet, labi ļaudis,
Kas to Jāņus ielīgoja?
Rotas koris, Pussstundiņa,
Tie tos Jāņus ielīgoja.

Toronto pensionāri parasti 
visus ievērojamos datumus at -
zīmē dažas dienas agrāk, lai 
svinības varētu turpināties il -
gāk. Tā arī Jāņi tika ielīgoti jau 
20. jūnija saietā. Tos svinēt bija 
ieradusies arī agrākā torontiete 
Daina Dreifelde no Rīgas. Liene 
Martinsone viņu apsveica un 
pateicās Edītei un Viesturam 
Zariņiem par jāņzāļu rotāju-
miem uz galdiem.

Līgošana sākās ar tradicio-
nālo “Sit, Jānīti, vaŗa bungas”, 
vīriem ienākot no vienas, sie-
vām no otras puses. Vīri laikam 
bija tikko pārnākuši no papar-
des zieda meklēšanas, jo visiem 
rokās bija lielas paparžu lapas 
kā trofejas. Pusstunda turpināja 
līgošanu, dziedot “Jāņu vakarā”. 
Protams, tai sekoja “Dziesmotā 
nakts”, kad jāaplīgo “iecerētā”. 
Pēc tam kad bija baudīts “De -
viņvīru spēks”, bija jāiet “Lauku 
pirtiņā”. Pēc tam ar dziesmu 
“Liepu ziedi” varēja priecāties, 
ka “ir atkal jūnijs klāt”. “Pus-
stunda nobeidza savu program-
mas daļu ar jautro aicinājumu 
“Lai līksmojam, lai svinam!”, jo 
rīt „būs sukas tā vai tā!”

Sekoja meitu un puišu sav-
starpējā aplīgošanās, bet, kad 
dziedāšana pārslēdzās uz ma -
zāk pazīstamu meldiju, sākot-
nējais skaļums drusku pierima. 
Rota sāka savu dziesmu daļu ar 
“Līgodama upe nesa”, bet to 

saīsināja, jo savus ziedu vaina-
gus visas paturēja galvās. Sekoja 
“Dziesma pie Daugavas”, “Dzim-
tenes madaras”, “Cielaviņa”, un, 
noslēdzot dziesmu rindu par 
ziediem, ilgu pilnā “Vecpie-
balga”. Arī “Rota” beidza savu 
daļu ar jautru dziesmu: “Puiši, 
puiši, kas tie puiši!” Līgo!

da

līgotājus nenobaidīja. Visas 
paredzētās svētku izdarības tika 
izpildītas. Par to jāpateicas uz -
ņēmīgai un čaklajai Tērvetes 
saimniecei Laumai Cennei un 
arī  visām četrām līgotāju sai-
mes saņēmēju vasarnīcām: 
Poriešu – Bedard, Steprānu 
dzimtas, Hūniem un Kalni-
ņiem, Paliepām, visubeidzot pie 

Tērvetes Lielās mājas, kur līgo-
šana pārtrūka tikai nākamajā 
rītā. Uz Tērveti, par spīti lieta-
vām, atbraukt bija iedrošināju-
šies ap 110 līgotāju, viņu vidū 
bija tikai ducis sirmo, bet vai-
rums jaunākās un vidējās pa -
audzes ļaužu, kas lielā sadrau-
dzībā un priekā piedalījās visās 
šīs dienas aprisēs. Bieži vien 
basām kājām. 

Mārtiņš Štauvers

Šogad iemīļotos internacio nā-
los Saulgriežus Indianapolē ne -
svinēja. Lielākā jaunās paaudzes 
daļa, tostarp arī paši kādreizējie 
Jāņu rīkotāji, posās vai nu uz 
Jāņu svinībām Gaŗezerā, vai ga -
tavojās tālajam ceļam uz otru 

Pensionāri līgo 
Indianapolē

un garšīgā azaida klāsta, dzēra 
pašu atnesto miestiņu un dziedāja 
Jāņu dziesmas, ko pie klavieŗēm 
veiksmīgi pavadīja pianiste Velta 
Kirchnere. Netrūka pat Jāņu tēva 
un Jāņu mātes (Auziņu pāris), kas 
rūpējās par vispārējo omulību. 

Daine Auziņa un Jānis  Auziņš

krastu – uz Dziesmu svētkiem 
Rīgā. Mājās palicēji savukārt bai-
dījās, vai sanāks Jāņu bērni pla -
šākam sarīkojumam. Indiana po-
les pensionāri ar tādu lēmumu 
nebija mierā, un tā sutīgā 23. 
jūnija pēcpusdienā, kad ārā lija 
lietus un ducināja pērkonītis, 
Indianapoles pensionāru bied-
rība saviem biedriem un ciemi-
ņiem rīkoja Jāņu svinības Sa  bied-
riskā centra patīkami vēsinātā un 
ziediem izpušķotā Rīgas zālē. Sa -
nākušie līgotāji mielojās pie ko  pas 
valdes un pašu sarūpētā, plašā 

Jāņu tēvs piedāvāja miestiņu no 
sešdesmitos gados Latvijā dari-
nāta ozola dzīru kausa, bet Jāņu 
māte dalīja garšīga siera ga  ba-
liņus. Sarīkojums izdevās teicami. 
Daži Jāņu bērni bija atbraukuši 
ciemos, tālus ceļus mērodami. 
Omulīgās pārrunās un dziesmās 
aizritēja patīkama pēcpusdiena, jo, 
kā jau sena paruna saka, – „Jāņu 
vakarā kaimiņienēm vajag runāt, 
tad nebūs jāstrīdas visu gadu.” 
Mūsu kaimiņienēm (un kaimi-
ņiem) pārrunu temu netrūka 
līdz vēlam vakaram.

EVK
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Rītā pērkons dārd un zibens 
zibsnī. Dienā gaidāms kaut kas 
liels! Nedaudz stundu vēlāk lat -
viešu evanģēliski luteriskās baz-
nīcas lielajā zālē sapulcējas de  viņ-
desmit klausītāji un skatītāji, lai 
būtu liecinieki četru skolnieku – 
Aleksandra Kontera, Paula Šval-
bes, Amēlijas Lāčplēses un Ma -
ritas Pelēces skolas pabeigšanā.

Mācītājs Dāgs Demandts at  gā-
dina, ka, tāpat kā saņurcīta div-
desmit dolaru zīme patur savu 
vērtību, pat ja tā kļūst netīra un 
novalkājusies, tā arī katrs skol-
nieks, pat ja kādreiz jūtas nelāgi 
vai izskatās noplucis, patur savu 
vērtību. Katrs skolnieks bagātīgi 
iegūst, mācoties latviešu skolā.

Astotās jeb četru absolventu 
klases audzinātājs Vilnis Štolcers 
tencina katra skolas beidzēja po -
zitīvo devumu. Tautastērpos ģēr -
bušies abiturienti dalās atmiņās 
par latviešu skolas gaitās iegūto. 
Paula, Aleksandra, Amēlijas un 
Maritas bērnību fotografiju ainas 
līdzās ar Prāta vētras „Mans draugs”, 

Mineapoles un Seintpaulas latviešu skolas mācību nobeiguma un 
izlaiduma svinības 2013. gada 19. maijā

Iļģu „Aizalaide sauleite” un Ances 
Krauzes „Sasala jūriņa” mūzikas at  -
skaņojumu aizkustina visus. Pa   tei-
cība Anjai Čuriskai par montāžu!

Seko dažādu organizāciju dā -
vanu došana. Vispirms katrs ab -
solvents dod puķes savai mātei un 
vecmāmiņām. Draudzes priekš-
nieks Gerolds Luss pasniedz ab -
solventiem Mineapoles un Sent-
paulas piecdesmit gadu (1951-
2001) jubilejas grāmatu. Latviešu 
kreditsabiedrības vārdā Kaspars 
Kalnītis dāvina katram skolas 
beidzējam $50 krājkonta ieguldī-
jumu. Vēstures skolotājs Māris 
Bergmanis un Latviešu organi zā-
ciju apvienības Minesotā (LOAM) 
pārstāvis Visvaris Ģiga dāvina 
Knuta Lesiņa grāmatu “Literāts 
un mūziķis”. Daugavas Vanagu 
pārstāvis Ģirts Jātnieks pasniedz 
naudas dāvanu. Dievtuŗu sa -
drau dzes pārstāve Elga Pone 
dāvina “Gadskārtu dziesmu” 
kompaktdisku.

Absolventi nodod Latvijas un 
Amerikas Savienoto Valstu karo-

šķēršļus. Lugas ietvaros atskan 
Prāta vētras dziesmas “Plaukstas 
lieluma pavasaris” un “Ziema” Zin-
tas Pones akordeona un Dāvida 
Sarmas ģitaras pavadījumā. Ko -
klētājas Katrīna Dinglija, Eliza-
bete Čuriska un Maija Sprengera-
Otto spēlē divus skaņdarbus Noras 
Lundas vadībā. Luga beidzas, 
skolniekiem nodziedot Čikāgas 
Piecīšu “Latvju bērniem”. Šķiet, 
ka atbilde par Gaismas pili slēpjas 
Dievā un Latvijā.

Izlaidums beidzas ar gardu mie -
lastu baznīcas lejas stāvā. Skol-
nieki saņem liecības, un skolotāji 
saņem puķes un dāvanas. Dāvida 
Sarmas pavadījumā mācībspēks 
nodzied Čikāgas Piecīšu “Sest-
die nas skolu”. Skolas vadītāja 
Laila Švalbe nodod atslēgas nā -
kamā gada direktorēm Indrai 
Halvarsonei un Evai Tonei.

Vēlāk dienā gāž lietus un zi  be ņo, 
bet atmiņā paliek izlaiduma sa  rī-
 kojums. Līdz rudenim, kad atsāk-
sies mācības mūsu baznīcas telpās!

Vija Treiberga
No kreisas: absolventi – Marita Pelēce, Pauls Švalbe, Aleksandrs 
Konters, Amēlija Lāčplēse un skolas pārzine Laila Švalbe

gus nākamajai absolventu klasei 
(2017. gada) Katrīnai Dinglijai 
un Gintam Pelēcim.

Pēc fotografēšanās pārtrau ku ma 
skolas saime izrāda Lailas Švalbes 
un absolventu sarakstīto lugu 
“Par Saulcerīti un Latviju”. Lugā 
virknējas dažādi Latvijas simboli 

– bijusī Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga, hokejists Artūrs 
Irbe, Prāta vētras mūziķis Renārs 
Kaupers, Lāčplēsis, Sprīdītis (šajā 
gadījumā sieviešu dzimuma), 
pulkvedis Oskars Kalpaks un Antiņš. 
Jautājums: kā tikt uz Gaismas pili? 
Kraukļi un maldugunis rada 

Pērn Ciānas draudzei palika 
115 gadi (dibināta 1897. gadā). 
Vismaz savus 90 no šiem 115 tās 
valdīšana un vadīšana bija vīriešu 
rokās (no sākuma, līdz pat laikam, 
kad draudze iestājās LELBĀ, tā  
bija Misūrī sinodē, nu, un tad jau 
sievieši netika laisti pie vēlēšanām, 
kur nu vēl pie kādas teikšanas!). 
Visus šos gadus sievietes tomēr ir 
aktīvi darbojušās. Tā 1929. gadā 
tika dibināta draudzes Sieviešu 
biedrība, 1955. gadā tika dibināta 
draudzes Dāmu komiteja. Pirmā 
mācītāja tika ievēlēta tikai 1990. 
gadā – Dr. Ida Rautenšilde, pir -
mā draudzes priekšniece – Inese 
Stokes – 1991. gadā.

Ļoti labi atceros izdarīgās un 

Jauks pārsteigums
Kāda pērmindeŗa prieks par notikušo

čaklās Dāmu komitejas vadītājas. 
Vilhelmīne Eglīte darbojās vai vi -
sus 20 gadus, tad bija Erna Lie -
piņa, Austra Atslēga, Aina Sale-
niece. Kopš 2007. gada komitejas 
vadītāja ir Ināra Grigolate. Mēs 
visi esam redzējuši to lielo darbu, 
ko Dāmu komiteja ir veikusi gadu 
gājumā. Jā, jā, allažiņ jau mēs sa -
kām savus trejkārtējos „Paldies, 
paldies, paldies”, pēc svētdienas 
labumu cienājumiem esam pa   tei -
cīgi, pieminam lielo darbu, bet ar 
to jau visu pateicību nevar izteikt.

Tāpat jau arī gadiem draudzē 
ir darbojušies pērmindeŗi, saga-
tavojot baznīcu dievkalpojumiem, 
sakārtojot pēc dievkalpojuma, 
izdalot lapiņas, skaitot baznī cē nus, 

savācot ziedojumus un veicot 
citus darbiņus, lai dievkalpojums 
varētu labi ritēt. Viņi (līdz šim tie 
ir bijuši tikai vīrieši) jau arī tiek 
tencināti, to vārdi tiek minēti 
lapiņās, Dāmu komiteja pat pa -
taupa gardākās maizītes, līdz pēr-
mindeŗi arī tiek pie mielošanās, 
jo viņiem jau ir darbiņi vēl pēc 
dievkalpojuma, mazgājot diev-
galda traukus un skaitot ziedotos 
dālderīšus. Pērmindeŗu priekš-
nieks Ervīns Poruks ir klāt vai 
ikkatru svētdienu, tāpat arī citās, 
piemēram, bēŗu reizēs, darb-
dienu dievkalpojumos. 

Tagad pie lietas – jau pirms kā -
 diem pāris mēnešiem mūsu mā  -
cītāja Gundega Puidza noteica, 

ka itin visiem pērmindeŗiem no -
teikti būs jābūt klāt 9. jūnija 
dievkalpojumā, būšot kaut kas 
ļoti speciāls, bet visu vēl nevarot 
teikt. Tad pirms kāda mēneša pie -
nāca ziņa, ka 9. jūnijā būs tāda 
speciāla pateicības pēcpusdiena, 
domāta Dāmu komitejai un vi -
siem četriem pērmindeŗiem. Nu 
jauki, nodomāju, kas tad visus 
darbiņu darīs, ja Dāmu komiteja 
ir viesu rindās un ne darītājās. 
Ahā, nu tas jau ir labi, droši vien 
būs pasūtinātas picas vai kas no 
poļu restorāna, varbūt kāds aliņš 
pērmindeŗiem.

Pienāk 9. jūnijs, baznīca pilna 
ar Dāmu komitejas darbiniecēm, 
arī pērmindeŗi pilnā sastāvā. Mā -
cītāja Gundega Puidza vēl tik 
no  saka, ka pēc dievkalpojuma 
mums būšot vēl mazliet jāpa-
gaida, līdz nāks ziņa iet uz svētku 
telpu. Un tad jau nāk aicinājums, 
svētku telpā mūs ieved – trīs 
kungi pie rokas ieved dāmas, tad 
viena jauna dāma ieved pie rokas 
pērmindeŗus. Visapkārt puķes – 
pie durvīm, pie logiem, –  puķes, 
puķes. Zālē septiņi lieli galdi, 
brīnišķīgi klāti ar spodrām gald-
segām, svecēm un ziediem. Kat-
ram priekšā kartīte ar vārdiem:

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās –
Zinājās padarīt.

Pateicībā par jūsu sirds un 
roku darbu daudzu gadu 

gaŗumā! PALDIES!

Tad nāk mācītājas uzruna, pa -
teicība par veikto darbu, piemi-
not seno gadu darītājas un da -
rītājus. Un kas tad ir šīs pateicības 
mielasta veicējas, visas tērptas 
melnos svārkos un blūzēs, ar 
„riktīgu širci” priekšā? Tās ir: pati 
mācītāja Gundega Puidza, drau-
dzes priekšnieces vietas izpildītāja 
Silvija Kļaviņa-Barshney un 
priekš niece – emeritus Baiba 
Liepiņa (laikam taču sievietes 

amatos ir iejūtīgākas nekā vīrieši, 
kā gan citādi viņām būtu nākusi 
prātā doma godināt draudzes 
darbiniekus tik ļoti jaukā veidā). 
Tad sāka nākt mums domātais 
mielasts – ai, zilie brīnumi!!! Nav 
no poļu ēdnīcas, nav itaļu picas, 
bet viss ir pašu gatavots! Un, ja 
nu kāds pēc ēšanas gribēja aiznest 
lietotos traukus uz virtuvi, tam 
tika atgādināts, ka viņi ir viesi un 
viesiem nav jādara itin nekāds 
darbs.

Un tas jau vēl nebija viss! Bija 
pat koncerts – Armands Birkens 
dziedāja vairākas piemērotas 
dziesmas. Atraktīvais Oļegs Go -
lo včiks nolasīja amizantu dzejoli 
par dāmu komitejas sadzīvi. Un 
kur tad vēl dāvanas: dāmām – 
mācītājas Gundegas Puidzas no 
Latvijas sagādātie dažāda koka 
sviesta nazīši, bet pērmindeŗiem – 
Baibas Liepiņas no Betlēmes at -
vestie olīvkoka biķerīši. Varē jām 
arī izdziedāties, jo uz galda uz 
krāšņām lapiņām bija dziesmu 
teksti.

Tāds jauks pārsteigums nu 
patiešām nebija gaidīts, tik tiešām 
varēja redzēt (un izgaršot), ka viss 
bija ar lielu sirsnību gatavots un 
veikts. Varu teikt, ka tādu godi-
nāšanu Ciānā nebiju vēl piedzī-
vojis. Un tas tad arī deva mums 
visiem jauku prieka sajūtu, kas 
nav zudusi pat vēl šodien. 

Viens no sajūsminātajiem 
Ciānas pērmindeŗiem 

P.S. Visa šī jubilejas gada 
gaŗumā Ciānas draudzē tikām 
aicināti piedalīties dažādos pro-
jektos, kas bija vērsti uz palīdzību 
– gan Latvijā (lieliem, maziem 
un pat tikko dzimušiem), gan arī 
tepat Amerikā (ziemas apģērbi 
bēgļiem, pārtika bezpajumtnie-
kiem un dažādas nepieciešamī-
bas preces mūsu četrkājainajiem 
draugiem dzīvnieku patversmēs). 
Esam godam nosvinējuši drau-
dzes apaļo jubileju. 

Grandrapidu pensionāri un 
Latviešu biedrības biedri, seko-
jot savu senču tradicijām, 24. 
jū  nijā pulcējās biedrības namā, 

Grandrapidos sien sierus un līgo
ziedu meklēšanai. To visu 
grandrapidieši sagādāja. Kāds 
pusducis kulinārās mākslas 
speciālistu sēja Jāņu sierus, Lat-
viešu kreditbiedrības priekš-
nieks Ivars Petrovskis noziedoja 
alu, lai arī ne Aldari bet Ho -
nekenu, – nu, bet vismaz no tās 
pasaules puses, kas tuvāk 
Latvijai. Līgo dziesmas un ap -
dziedāšanas Līgo dziesmas uz -
rakstīja uz papīra lapām, lai 
pensionāriem nevajadzētu sa  -
vas galvas lauzīt, vārdus vai 
meldiņu meklējot. Tā kā tuvu -
mā paparžu lauku nebija, tad 
paparžu ziedu meklēšanu izme-
ta no dienas kārtības. 

Dr. Līga Gonzalesa ievadīja 
svinēšanu ar dažiem novēro-
jumiem un lūgšanas vārdiem. 
Viņa atzīmēja, ka ir Saulgriežu 
laiks. 21. jūnijā bija visgaŗākā 
diena un visīsākā nakts. Pārejot 
pie garīgās gaismas, Sv. Jāņa 
evanģēlijā Jēzus teica: „Es esmu 
pasaules gaisma, kas seko Man, 
tas patiesi nestaigās tumsībā, 
bet tam būs dzīvības gaisma.” 
Gaisma ir miers, drošība un 

dziedināšana.
Jāņu dienas svinēšanu sāka 

Jāņu tēvs – Jānis Plāte un Jāņu 
māte – Velga Plāte, nākot iekšā 
sarīkojuma telpās ar alus krūzi 
un siera šķīvi, ar Līgo dziesmām 
sveicot Jāņu bērnus. Jāņu bērni 
atbildēja ar attiecīgām Līgo 
dziesmām, turpināja līgot, ka -
mēr Jāņu tēvs un Jāņu māte 
visiem piedāvāja alu un sieru. 
Pēc tam visi mielojās pie pašu 
sanestiem bagātīgiem ēdieniem. 
Tāpat visi nogaršoja uz atsevišķa 
galda uzliktos sieru gabaliņus 
sieru konkursam, balsojot par 
vienu no tiem, ko nu katrs at -
zina par labāko. Pirmās vietas 
ieguvēja bija Ilga Kalniņa, otro 
un trešo vietu savā starpā dalīja 
Velga Plāte un Paulīne Zad -
vinska.

Jāņu svinēšanu nobeidza Līgo 
apdziedāšanās dziesmas, kas 
ienesa zālē smieklus un jaut-
rību, dziedātāji varēja sevi skatīt 
greizajā dzīves spogulī. 

Z. Zadvinskis

Jāņu māte Velga Plāte un Jāņu 
tēvs Jānis Plāte

lai svinētu Jāņus. Jāņu dienas 
svinēšanā jābūt Jāņu sieram, 
alum, līgošanai un paparžu 
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(Turpinājums 4. lpp.)

No Dziesmu svētku māksli-
nieciskās padomes vadītāja 
Māŗa Sirmā  intervijas žurnā-
lam Sestdiena.

Intervētājs Romāns Koļeda 
jautāja:

Imants Kokars kādreiz tei -
ca, ka latviešus izglābs koŗa 
dziesma. Vai tu arī tā domā? 

Nedomāju, ka latviešus var 
izglābt tikai koŗa dziesma, vi  -
ņus var glābt kultūra vispār. 
Latviešu koŗa māksla ir īpašā -
ka, pasaules mērogā apbrīno-
jamāka, es te domāju Dziesmu 
svētkus. Bet šie svētki vairāk ir 
vajadzīgi pašiem latviešiem, 
ne  vis lai izrādītos pasaulei, cik 
mēs esam vareni un lieli. Mums 

pašiem tā ir iespēja vismaz vienreiz piecos gados apjaust savu 
kopības sajūtu. Ir jau interesanti ieraudzīt savu tautu Dziesmu 
svētku vēstures griezumā, jo tie atspoguļo gan mūsu nācijas un 
valsts veidošanos, gan patriotisko uzrāvienu padomju gados, kas 
nodrošināja ļoti kvalitātīvu pašdarbības procesu. Padomju Sa  vie-
nībā mūsu Dziesmu svētki bija vienīgā iespēja publiski dzie dāt 
latviešu tautasdziesmas, kuŗām blakus tika atskaņoti arī tādi dar -
bi kā „Deņ pobedi”. Tad kā vulkāna izvirdums nāca 1990. gada 
Dzies mu svētki, kad kopā sabrauca latviešu kopas no visas pasaules 
un skanēja trīs koŗmūzikas koncerti ar atšķirīgām programmām. 
Ārprāts, kāds apjoms! Tagad kaut ko tamlīdzīgu mēs nevaram pat 
iedomāties. Pēc tam, nākamajos svētkos, sekoja zināmi atplūdi.

Kas izglābs latviešus?Valsts prezidents 
Andris Bērziņš

30.jūnijā Valsts prezidents An -
dris Bērziņš tikās ar XXV Vis pā-
rējo latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētku virsdiriģentiem un virs  -  
va dītājiem. Prezidents vēlēja, lai 
svēt  ki visiem izdodas, un aicināja 
arī turpmāk saglabāt šo skaisto 
latviešu tradiciju.

„Man šķiet, šis ir lielākais pa  -
sākums, arī visveiksmīgākais, kas 
spēj aicināt latviešus atpakaļ uz 
Latviju, vismaz izraisīt interesi 
dzie dāt, vienalga kuŗā pasaules 
malā -  Amerikā vai Austrālijā, vai 
Zviedrijā, un ierasties šeit uz 
Dzies mu svētkiem. Man ir vis svē-
tākā pārliecība, ka nākamie Dzies-
mu svētki,  kas saistīti ar simtgadi, 
būs ļoti augstā līmenī, bet pēc tam 
acīmredzot mums ir ļoti jādomā, 
lai šī vēlme tomēr mūsu brīvajā 
Latvijā, kur visi ceļi ir vaļā, lai pa  -
liktu tomēr tie cilvēki, kas brīv-
prātīgi grib piedalīties šajos lat  vie-
šu visvissvarīgākajos svētkos. Gri-
bu novēlēt jums visiem strādāt 
ša  jā virzienā. Lai mums visiem ir 
panākumi šajā nedēļā, es esmu 
pār   liecināts, ka pa šiem gadiem 
uzkrātais potenciāls, šī kodola da -
līšanās notiks un visi varēs pār-
liecināties, kas ir uzkrāts šajā laikā,” 
sacīja Valsts prezidents.

*
Valsts prezidents tikās ar Ame-

rikas latviešu apvienības pro-
jekta „Sveika, Latvija!” XXIX 
grupas dalībniekiem. Ik gadu 
Ame  rikas latviešu jaunieši iepa -
zīs tas ar tēvzemes kultūru, tradi-
cijām un latviešu mentālitāti, tā -
dējādi stiprinot savu nacionālo 
piederību Latvijai.

„Sveika, Latvija!” tiekas ar pre-
zidentu

***
No Dziesmu un deju svētku 

statistikas
30. jūnijā brīdī, kad saule atra-

dās zenīta augstākajā punktā, lai-
kā no plkst.13.12 līdz 13.40 visā 
Latvijā 420 vietās tika pacelti XXV 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku karogi, tādējādi 
simbolizējot atbalstu dziedātā-
jiem, dejotājiem un pūtēju or  ķes-
t ŗu dalībniekiem.

XXV Vispārējos latviešu Dzies-
mu un XV Deju svētkos kopu -     
mā piedalās 40 600 dalībnieki no 
dažādām pasaules vietām. Jaunā-
kā dalībniece ir sešus mēnešus 
veca meitenīte Elīna, kas kopā ar 
savu mammu piedalīsies tautas-
tērpu skatē. Vecākais svētku dalīb-
nieks  ir svētku Goda virsdiriģents 
Roberts Zuika, kuŗam šogad no -
svinēta 100 gadu jubileja.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

svētkiem 2008. gadā, dalībnieku 
skaits ir palicis gandrīz nemai -
nīgs, jo pirms pieciem gadiem 
svēt kos piedalījās 40 750 dalībnie-
ki. Ja ņem vērā iedzīvotāju skaitu 
Latvijā, tad manāma pozitīva di -
na mika, jo 2008.gadā kopumā bija 
vairāk nekā divi miljoni iedzī-
votāju, un tas nozīmēja, ka uz 
1000 iedzīvotājiem 19 bija svētku 
dalībnieki. Šogad, pēc neoficiā-
liem datiem, mūsu valstī ir tik 
tik ko divi miljoni iedzīvotāju, un 
tas nozīmē, ka mums ir 20 svētku 
dalībnieki uz 1000 iedzīvotājiem.

Šogad svētkos piedalās kopumā 
603 deju kopas. Dejas pirms šiem 
svētkiem ir piedzīvojušas lielu uz -
plaukumu, jo divu gadu laikā nā -
kušas klāt 100 jaunas deju kopas 
un tās ir ļoti augstā māksliniecis-
kā kvalitātē. Koŗus svētkos pārstāv 
388, vokālos ansambļus - 224 ko -
pas. Rīgu pārstāv 25%,  novadus - 
75% no  kopējo dalībnieku skaita.

Rekordliels šogad ir ārvalstu 
latviešu skaits - kopumā uz Rīgu 
atbraukuši 1300 dalībnieki no da  -
žādām latviešu kopienām ār  val- 
s tīs. Svētku rīkotājiem izdevies 
pie saistīt lielāku mazākumtautī-
bu kopu skaitu,  2008. gadā bija 53 
kopas,  šogad - 96 mazākumtautī-
bu kopas. 

***
Tamborētais svētku tramvajs
jūlijā tika  atklāts “Tamborēts 

Dziesmu svētku tramvajs”, kas  
līdz 10. jūlijam kursēs Rīgā 6. un 
11. tramvaja maršrutā no centra 
uz Juglu un Mežaparku. Tramvaja 
interjera apdari radījušas čaklās 
Rīgas rokdarbnieces, bet tramva -
ja dekorēšanas ideja ir aizgūta no 
somu mākslinieces Virpi Vesane-
nas, kas darinājusi “brunčus” un 
aizkariņus Helsinku sabiedriska-
jam transportam. 

Rīgas tramvaja projektā iesaistī-
jušās vairāk nekā 40 dažāda ve  -
cuma rokdarbnieces, tamborējot 
atsevišķus motīvus, rakstus un 
zie dus, kas iekļauti kopējā inter-
jera apdarē. Tramvaja vagonu de  -
korēšanai ir izvēlētas četras pa -
mattemas: latviskās vērtības – ze  -
me, gaiss, uguns, ūdens un mīles-
tība pret dziesmu, savu pilsētu un 
zemi; latvju raksti un to simbo-
lisms kā apliecinājums par pie -
derību savai tautai; novadu dzies-
ma, kas atgādina krāšņos tau  tas-
tērpu brunču audumus dažādos 
novados, un, visbeidzot, ziedu 
pļava. 

***
Britu koris speciālizējies

Baltijas valstu mūzikā
Šogad XXV Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētku laikā 
Latvijā viesojas pazīstamais Lon-
donas universitātes Karaliskās 
Ho  lovejas kolledžas koris, kas pa -
zīstams ar Baltijas komponistu 
darbu izcilām interpretācijām. 

Baltijas valstu koncerttūres ie- 
tvaros koris uzstājās Rīgas un Val-
mieras lielākajās baznīcās, kā arī 
dziedāja  starptautiskajā ērģeļmū-
zikas festivālā VOX ANGELICA 
Dubultos. Koncertprogrammā 
bija Latvijas komponistu - Pēteŗa 
Vaska, Pēteŗa Plakida, Richarda 
Dubras un Artura Maskata skaņ-
darbi. 

***
Latvijā viesojas UNESCO 
izpildpadomes prezidente

Latvijā viesojas UNESCO iz  -
pildpadomes prezidente Alisand ra 
Kaminsa. Augstā viešņa apmeklē 
Dziesmu un deju svētku sarīko-
jumus par godu tam, ka Dziesmu 
un deju svētku tradicija ir iekļau -
ta UNESCO Nemateriālās kultū-
ras mantojuma reprezentātīvajā 
sarakstā. 

Kaminsa tiekas ar Latvijas 
amatpersonām un kultūras noza-
ŗu spe  ciālistiem, kā arī iepazīstas 
ar nozīmīgākajiem kultūras pro-
jektiem Latvijā.

***
Līdz eiro  palicis vairs 

tikai viens solis
Eiropas Savienības (ES) Pa  do-

mes sanāksmes otrajā dienā, 28. 
jūnijā, bloka valstu un valdību va -
dītāji pauda atbalstu Latvijas da  lī-
bai eirozonā. Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis saņēma kol l ē  - 
gu apsveikumus.

Dombrovskim tika veltīti patei-
cības vārdi par Latvijas paveikto 
un  tās mērķtiecību. Apsveikuma 
runā ES Padomes prezidents Her-
mans van Rompejs uzsvēra, ka 
augstu vērtē Latvijas veikumu, at  -
jaunojot izaugsmi, stabilitāti un 
pārliecinoši izpildot Māstrichtas 
kritērijus. Dombrovskis atbildes 
runā pauda pateicību par sniegto 
atbalstu.

Iepriekš Eiropas Parlamenta (EP) 
Ekonomikas un Monētāro lietu 
komiteja  balsojumā  bija atbalstī-
jusi Latvijas pievienošanos eiro-
zonai ar 2014. gada 1. janvāri. 

Eiropas Komisijas un Eiropas 
Centrālās bankas 5. jūnijā publi-
cētie konverģences ziņojumi bija 
Latvijai pozitīvi, apliecinot, ka 
valsts izpilda visus kritērijus, lai 
ieviestu eiro. Igaunijas prezidents 
Tomass Hendriks Ilvess savā tvi-
tera kontā sveic Latviju par gai dā-
mo eiro ieviešanu un priecājas, ka 
no nākamā gada varēs doties uz 
Rūjienu un par savu mīļāko sal-
dējumu maksāt  ar eiro. Apsvei ku-
ma vārdus Latvijai Briselē veltīja 
arī Lietuvas prezidente Daļa Grī-
bauskaite.

Punktu Latvijas ceļam uz eiro-
zonu 9. jūlijā Briselē pieliks ES 
finanču ministru padome, pie-
ņemot formālu lēmumu par eiro 
ieviešanu mūsu valstī 2014.gada 
janvārī.

***
Arī Latvijas zemnieku 

interesēm
Eiropas Savienības (ES) likum-

de vēji Briselē daļēji vienojušies 
par kopējo lauksaimniecības po -
lītiku pēc 2014. gada, noslēdzot 
trīs mēnešus ilgušās sarunas starp 
Eiropas Parlamentu, ES prezident-
valsti Īriju un Eiropas Komisiju. 
Galīgos lauksaimniecības polīti-
kas tiesību aktus varēs pieņemt 
tikai pēc tam, kad būs apstiprināts 
ES daudzgadu budžets laikpos- 

m am no 2014. līdz 2020. gadam.
EP nolēmis, ka cukura kvotu 

sistēmu atcels nevis 2015. gadā,    
kā bija rosināts sākotnēji, bet   
2017. gadā. Piena kvota tiks atcelta 
2015. gadā, un tas atbilst arī Lat-
vijas interesēm. Tiešmaksājumi 
Latvijas zemniekiem patlaban ir 
viszemākajā līmenī ES, nepārsnie-
dzot 63 latus par hektaru, bet 
vidējais ES rādītājs ir 266 eiro jeb 
186 lati par hektaru. EP deputātes 
Sandras Kalnietes ieskatā panāktā 
vienošanās atbilst Latvijas zem-
nieku interesēm un vajadzībām 
lielākajā daļā jautājumu.

***
Dombrovskis starp 

potenciālajiem kandidātiem 
uz EK prezidenta amatu

Neoficiāli joprojām cirkulē vai-
rāki  nākamā Eiropas Komisijas 
(EK) prezidenta amata kandidātu 
vārdi, tostarp tiek uzturēta arī 
mū su Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska (Vienotība) kandi-
dā tūra. Aģentūra Europolitics vēs-
tī, ka pirmie kandidātu vārdi ofi-
ciāli  sāks parādīties pēc 22. sep-
tembŗa Vācijas federālā parlamen-
ta vēlēšanām. Atbilstoši Lisabonas 
līguma garam Eiropas Savienības 
(ES) Padome apstiprināšanai Ei  -
ro pas Parlamentā (EP) varētu vir -
z īt kandidātu no polītiskā spēka, 
kas EP vēlēšanās ieguvis vislielāko 
balsu skaitu. Lielajām partijām 
būs jāspēj vienoties par tādu kan-
didātu, kuŗš ne tikai spēs iegūt EP 
oponentu balsis, bet būs spējīgs 
stāties pretim eiroskeptiķiem un 
ideālā gadījumā - spēs atrasties 
plašsaziņas līdzekļu uzmanības 
centrā, lai vadītu ES līmeņa vēlē-
šanu kampaņu. Par  kandidātiem 
pagaidām izskanējuši ES tieslietu 
komisāre Luksemburgas polītiķe 
Viviāna Redinga, ES iekšējā tirgus 
komisārs francūzis Mišels Barnjē 
un Valdis Dombrovskis.
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Daži fakti par ugunsgrēku
• Valsts karogu no sadegšanas 

izglāba kaprālis Alvis Brūvelis. 
Viņš to  nonesa no Svētā Gara tor-
ņa, riskējot ar veselību. Brūvelis 
dien bruņotajos spēkos kopš  
2005. gada, ir bijis ārzemju misi -
jās Kosovā un Afgānistānā.

• Bijušo Latvijas Valsts preziden-
tu portreti ugunsgrēkā nav cie-
tuši.

• Pils bēniņos atrasti izsmēķi un 
divi tukši ugunsdzēšamie aparāti. 
Ir versija, ka būvnieki ar leņķa 
slīp mašīnu zāģējuši ventilācijas 
caurules un dzirksteles varējušas 
iekrist sausajos materiālos.    

***
ASV vēstnieka paziņojums par 
postošo ugunsgrēku Rīgas pilī
ASV vēstnieks Latvijā Marks 

Pe  kala (attēlā) 21. jūnijā sniedza 
pa  ziņojumu:

ASV valdības, vēstniecības 
dar binieku un Amerikas tautas 
vārdā es vēlētos izteikt, cik ap  -
bēdināti esam, uzzinot par Rīgas 
pils postošo ugunsgrēku un no  -
darīto kaitējumu nacionālā kul-
tūras mantojuma objektiem un 
Latvijas Nacionālā vēstures mū -
zeja krājumiem. Mēs izsakām 
cieņu un apbrīnu visiem uguns-
dzēsējiem, kas riskēja ar savu 
dzīvību ugunsgrēka dzēšanā. 
Ugunsdzēsējam, kas saindējās  
ar oglekļa monoksīdu, mēs no -
vēlam ātru atveseļošanos. Do -
mās esam kopā ar Latvijas tautu.

***
Godina holokaustā nomocītos 

ebrējus
Holokaustā nogalināto ebrēju 

pie miņas sarīkojums  “Dzīvo gā -
jiens” 30. jūnijā  Rīgā pulcēja ap -
tuveni 150 cilvēku, kuŗi devās 
piemiņas gājienā pēc maršruta: 
Ve   cā Ebrēeju kapsēta, Līksnas  
iela, Ludzas iela, Firsa Sadovņiko-
va iela, Gogoļa iela, Lielās Horālās 
sinagogas memoriāls. Gājiena da -
lībniekiem tika izdalītas sarkanas 
šalles ar uzrakstu “70 gadi kopš 
holokausta”. Uz piemiņas sarīko-
jumu tika aicināti 16 goda viesi, 
tostarp pārstāvji no Baltkrievijas, 
Krievijas, Izraēlas, ASV un Un  gā-
rijas vēstniecības.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

rēts, ka jau augustā Rēzeknē ie -
radīsies brīvprātīgais skolotājs no 
Ķīnas, tiks komplektētas skolēnu, 
studentu un citu interesentu gru-
pas. Valodas apguves procesā kur-
santi tiks nodrošināti ar mācību 
materiāliem, katru sēmestri būs 
iespēja kārtot valodas eksāmenu 
un piedalīties konkursā, kuŗš 
paredz trīs vai sešus mēnešus ilgu 
valodas apguvi Ķīnā.

***
Rūdolfs Veiss – „pasaules latvietis” 
starptautiskajā finanču biznesā

Rūdolfs Veiss ir Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju foruma 
dalībnieks.

Pēc portāla Delfi  sniegtās in -
formācijas, Rūdolfs Veiss pirms 10 
gadiem pametis studijas Latvijā 
un, īsti pat neprazdams angliski, 
tomēr spējis iestāties vienā no 
labākajām Lielbritanijas biznesa 
skolām - Astonas universitātē. 
Stu diju laikā izgājis praksi Xerox, 
kļuvis par finanču konsultantu 
Briselē. Drīzumā uzsāks darbu 
Ka  tarā. 

Kāpēc Katarā? Tā ir strauji au -
goša valsts ar samērā augstu lab-
klājības līmeni. Tur nepieciešami 
speciālisti dažādās nozarēs, pie-
mēram, transportā un loģistikā - 
ceļu, metro, ostu plānotāji un celt-
nieki. Nepieciešami arī cilvēki 
medicīnā, izglītības sistēmā, tāpat 
finanču jomā. Taču viņiem ir trešā 
lielākā gāzes ieguve pēc Irānas un 
Krievijas, tātad ko pārvaldīt vi  -
ņiem ir. Eiropieši ir spiesti doties 
peļņā uz tādām valstīm kā Katara,  
tāpēc ka citādi nevar uzturēt savu 
labklājības līmeni, jo savā zemē 
no  tiek  algu samazināšana. Rū -
dolfs būs finanču konsultants. 

***
Ugunsgrēks Rīgas pilī – 

nacionāla nelaime
Rīgas pilī naktī uz 21 jūniju iz -

cēlās milzu ugunsgrēks. To izde-
vās nodzēst tikai pēc 16 stundām. 
Kopējā pils degšanas platība bija 
3200 kvadrātmetru – jumta kon- 
s trukcijas un bēniņu telpa dega 
2400 kvadrātmetru platībā. Ce -
turtais stāvs izdega 600 kvadrāt-
metru, 3.stāvs – 200 kvadrātmetru 
platībā. No dzēšanas darbiem vis-
vairāk cietis Latvijas Nacionālais 
vēstures mūzejs, kuŗam tur atra-
dās aptuveni miljons vērtīgu ob -
jektu. No tiem cietuši aptuveni      
40 000, bet tie nav  neatgriezeniski 
zuduši. Rakstniecības un mūzi -
kas mūzejam krātuvē atradās         
900 000 eksponātu, no kuŗiem 
ūdens skāris 20 000 vienību. 
Latvijas Nacionālā mākslas mūze-
ja krājums nelaimē nav cietis ne 
no uguns, ne ūdens. (Lasiet arī      
S. Benfeldes komentāru „Latvija 
deg!” 5. lpp.)

Par ugunsgrēku Rīgas pilī zi -
ņoja ārzemju plašsaziņas līdzek-
ļi - Newsru.com, The Australian, 
ABC News, CNS News u. c,

Jāņa Norda filmas triumfs 
Losandželosas filmu festivālā
Latvijas kinorežisora Jāņa Norda 

jaunākā filma “Mammu, es tevi 
mīlu!” triumfējusi Losandželosas 
filmu festivālā. Losandželosas fil-
mu festivāls ir viens no lielākajiem 
ASV neatkarīgā kino notikumiem. 
Norda filma par galveno balvu 
cīnījās 12 filmu konkurencē, no 
kuŗām trīs filmas bija veidotas 
ārpus ASV.

Skats no filmas uzņemšanas

Festivālā bija divas galvenās no -
minācijas – labākā mākslas filma 
un labākā dokumentālā filma, 
katrā uzvarētājs saņem naudas 
bal vu 10 000 dolaru apmērā (ap -
mēram 5000 latu). Mākslas filmu 
katēgorijā galveno balvu ieguva 
Nords ar filmu “Mammu, es tevi 
mīlu!”, bet par labāko dokumen-
tālo filmu tika atzīta Raiena Mak-
gerija filma Code Black.

***
Prāta Vētras koncerts 

Glastonberijā bija emocionāls
Glastonberijas festivāls ir viens 

no lielākajiem Eiropas brīvdabas 
rokfestivāliem, kuŗš katru gadu 
norisinās Lielbritanijā, piesaistot 
pa  saules pazīstamākos mūziķus, 
kā arī pulcējot līdz pat 170 000 ap -
meklētāju. Pirmo reizi tas notika 
1970. gadā. 

Šogad Glastonberijas festivālā 
piedalījās arī  starptautiskajā arēnā 
visvairāk pazīstamā Latvijas gru -
pa Prāta vētra. Uzstāšanos  festivā-
lā grupas līderis Renārs Kaupers 
sāka ar vārdiem: “Vai latvieši ir 
bijuši uz Mēness? Vēl ne, bet viņi 
nu ir bijuši Glastonberijā!” Prāta 
vētras koncerts pašiem grupas 
dalībniekiem bijis emocionāls un 
īpašs, tā īsi pēc savas uzstāšanās 
atzina grupas dalībnieki Renārs 
Kaupers (attēlā) un Jānis Jubalts.

 Kaupers  koncertu novērtēja kā 
emocionālu, īpaši izceļot „latvis-
ko” aspektu - lielo latviešu fanu 
skaitu. „Zinājām, ka būs latvieši, 
bet bija pat daudz,” atzina Kaupers. 
„Pacilājoši un viegli,” vērtēja gru-
pas ģitarists Jānis Jubalts.

***
Rēzeknes augstskolā varēs 

apgūt ķīniešu valodu
Ar  septembri Rēzeknes augst-

skola (RA) plāno piedāvāt intere-
sentiem fakultātīvi apgūt ķīniešu 
valodu. Ar Latvijas Universitātes 
Konfūcija institūta direktoru Pē -
teris Pildegoviču tika pārrunāti 
organizātoriskie jautājumi. Iece-

Rīgu un Viļņu.” Sarīkojums pulcēja 
apmēram 400 dalībniekus, dau-
dziem acīs bija asaras. 

Ideja par Baltijas ceļa vārda po -
pulārizēšanu Briselē radās EP 
deputātei Sandrai Kalnietei (Vie -
no  tība). Viņa atzina, ka idejas īste-
nošana bijusi sarežģīta,  vajadzējis 
pārvarēt Briseles birokratiskos 
šķērš ļus un arī rast vienotību Bal-
tijas eiroparlamentāriešu vidū.

***
Līgo sarīkojumu Rīgā, 

Krastmalā, apmeklējuši 
80 000 cilvēku

Līgo svētku sarīkojumu Rīgā, 
11. novembŗa krastmalā, apmek-
lē juši 80 tūkstošu svinētāju, kas ir 
par 20 tūkstošiem vairāk nekā 
iepriekšējā gadā, informēja Rīgas 
domes Sabiedrisko attiecību no -
daļas pārstāvis Uģis Vidauskis.

Daudzie sarīkojuma dalībnieki 
Daugavmalā varēja baudīt kultū-
ras programmu, kuŗā piedalījās 
Latvijas teātŗu aktieŗi, populāri 
solisti un mūzikas grupas. Īpaši 
lielu atsaucību guva Maestro Rai-
monda Paula sagatavotā koncert-
programma, kuŗā skatītājus prie-
cēja dziedātāji Marija Nau mova, 
Andris Ērglis, Laima Vaikule u.c.

***
Pedvālē top jauni mākslas darbi

2013. gada radošās sezonas “Ak -
mens. Zīme” projektā  šobrīd Ped-
 vālē strādā divi amerikāņu māks-
linieki – tēlnieks Karls Billingslejs 
un grafiķis Bendžamins Billings-
lejs.

Ojārs Feldbergs 2010. gadā 
Karlam Billingslejam uzdāvināja 
īpašu dāvanu - sešas tonnas smagu 
kubveida granīta akmeni no Ka -
rēlijas. Šogad Karls Billingslejs 
(attēlā) ir ieradies, lai no dāvātā 
ak  mens radītu skulptūru Pedvā -
les parkam. Līdz ar Karlu Billings-
leju Pedvālē ir ieradies arī viņa 
dēls – grafiķis Bendžamins Bil- 
l ings lejs. Jauno mākslinieku īpaši 
iedvesmojuši četri latviešu folk-
lorā sastopamie tēli - Jānis, Jumis, 
Veļu māte un Laima.

***
Romā atklāta italiešu fotografa 

Fabricio Gandini izstāde 
Personal Riga 

Latvijas vēstniecība Romā sa  -
dar b ībā ar organizāciju Diplo  -
macy – Festival della Diplomazia 
rīkoja nodibinājuma Rīga 2014  
un TAVA (Tūrisma attīstības valsts 
aģentūra) prezentāciju. Izstādes 
Per  sonal Riga autors Fabricio Gan-
dini ir profesionāls fotografs kopš 
1998.gada. Par izstādi Personal Ri -
ga pats tās autors saka:  „Daži pil-
s ē tas elementi izskrien cauri foto 
objektīvam un pieskaŗas mūsu 
sirdīm. Tad, pa vienam, šie Rīgas 
skati pārvēršas par ekskluzīvu vie-
tu mūsu atmiņās.” Sarīkojumā 
pie dalījās koklētāja Laima Jan so-
ne un nodibinājuma  Rīga 2014 
programmas vadītāja Aiva Ro- 
zen berga.

***

Sirpim un āmuram un 
kāškrustam – nē!

Saeimas deputāti 20. jūnijā ga -
līgajā lasījumā pieņēma likuma 
grozījumus, kas aizliedz publiska 
sarīkojuma laikā stilizētā veidā 
izmantot, bijušās PSRS, bijušo 
PSRS republiku un nacistiskās 
Vācijas karogus, ģerboņus un 
himnas, nacistisko svastiku, SS zī  -
mes un padomju sirpi un āmuru 
ar piecstaru zvaigzni.

Publiska sarīkojuma  laikā liegts 
vērsties pret Latvijas neatkarību, 
territoriālo nedalāmību, izteikt 
priekšlikumus par Latvijas valsts 
iekārtas vardarbīgu grozīšanu, ai -
cināt nepakļauties  likumiem un 
sludināt vardarbību, naidu, klaju 
nacisma, fašisma vai komūnisma 
ideoloģiju.

***
Eiropas Parlamentā atklāta 

Baltijas ceļa aleja
Briselē 26. jūnija vakarā  Eiropas 

Parlamenta (EP) ēkā tika atklāta 
Baltijas ceļa aleja. To atklāja EP 
pre zidents Martins Šulcs, Minis- 
t ru prezidents Valdis Dombrovs-
kis, Lietuvas prezidente Daļa Grī-
bauskaite un transporta komisārs 
Sīms Kallass. 

Turpmāk vienu no parlamenta 
gaiteņiem dēvēs Baltijas ceļa vārdā 
un to rotās tēlnieka Aigara Bikšes 
veidotā piemiņas zīme “Baltijas 
valstu liktenis zvaigznēs rakstīts”. 
Tā ir 1,1 m augsta kodināta kapa-
ra plāksne, kuŗas apakšējā daļā 
redzami rokās sadevušos cilvēku 
silueti, kuŗi stāv ar muguru pret 
ska tītāju un veŗas debesīs.

Aigars Bikše un viņa veidotā 
piemiņas zīme

 Plāksnes augšējā daļā kā zvaig-
znes debesīs redzami zeltīti aplīši, 
kas apzīmē apdzīvotas vietas. Tās 
savieno zeltīta līnija, kas precīzi 
atkārto Baltijas ceļa maršrutu. Šis 
ir Bikšes oriģināls atradums, gan 
dokumentāls, gan poētisks tēls, 
kas Baltijas ceļu it kā pārvērš 
zvaigz nājā. Zem plāksnes angļu, 
franču, vācu, igauņu, latviešu un 
lietuviešu valodā ir izvietots uz -
raksts: “Godinot gaŗāko cilvēku 
ķēdi Eiropā, Baltijas ceļu, kas 1989. 
gada 23.augustā brīvības vārdā 
600 km gaŗumā vienoja Tallinu, 
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
20. jūnijā pēc pus-

nakts, šķirstīdams 
Lat vijas Avīzes 21. jū -
 nija numuru tī  mek lī, 
nopriecājos, lasot, ka 
Turaidas Jāņ kalnā 
tiks iedegta svētku 
uguns “jau 21. jūnijā, 

kad pēc senču kalendāra ir īstā 
vasaras saulgriežu diena”. Jauki! 
Nākamā rītā pamodos, atvēru da -
toru, paskatījos e-pastu un nodre-
bēju: youtube - „DEG RĪGAS PILS” - 
un redzamas asinssārtas liesmu 
mēles virs naksnīgās pils melnu-
ma. Pirmajā mirklī man šķita, ka 
tas ir kāds fantasy klips: tas taču 
nevar būt, tāda sagadīšanās, tīri 
mistiska sakritība gada īsākajā 
naktī!

Tas diemžēl nebija murgs - Rīgas 
pils patiešām dega... un paldies Die-
vam vai Liktenim, ka nenodega.

Ne velti vēsturi reizumis dēvē 
par likteņgaitām, un tik drīz ne -
aizmirsīsies šāda ziņa no 2013. 
gada Jāņu chronikas: “Vīrs, kuŗš 

Četri Jāņi

no degošās Rīgas pils iznesa Lat-
vijas karogu - Militārās policijas 
ve  cākais apsardzes instruktors 
kap rālis Alvis Brūveris dien bru-
ņotajos spēkos kopš 2005. gada, 
Saeimas un Valsts prezidenta dro-
šības dienestā dien kopš 2006. 
gada, ir bijis divās misijās - Kosovā 
(2005.- 2006. gads) un Afgānistā -
nā (2011.-2012.gads.).” Nonesis 
Valsts karogu no Svētā Gara torņa, 
Alvis Brūveris ziņoja: “Savu kaŗa vī -
ra pie nākumu izpildīju veiksmīgi.”

Šīs nedaudzās rindiņas pacilā, 
vai ne?

Jo riebīgāk ir lasīt to, ko Rīgas 
krievvalodīgās avīzes Vesti Segodņa 
tīmekļa portālā www.ves.lv atļā -
vies rakstīt kāds mūdzis, kuŗš iz -
vēlējies segvārdu “Zergus - Zolotoje 
Pero” (Zergus - Zelta spalva).Viņš 
liek ņirdzīgu virsrakstu, kas tā īsti 
skan  tikai krieviski: Ogoņ nad “pil-
som”, iļi Plač po “Latišskoj Latviji.” 
Viņš izsmej visu to degošo “pilsu” 
(pili) un liek latviešiem apraudāt 
“latvisko Latviju”. Un tālāk: “Kad 

aizdegas līdzīga “ranga” ēkas, tad 
tas patiešām “kādam  ir vaja dzīgs”.”

Seko mājiens, ka 2001. gada 11. 
septembŗa traģēdija Ņujorkā nav 
bijis tas, kas visiem šķita. Un jau-
tājums: “Vai tad tikai ŠONAKT 
no   skaidrojās, ka ugunsdzēsības 
technika ir slikta?” Nobeigumā šis 
tips citē kādu komentāru, ko  iz  -
zvejojis no facebook: “Jūs mums 
aizliedzāt Uzvaras Karogu - tad nu 
saņemiet degošo Reichstāgu.”

Nu negribējās man šīs smirdī -
gās rindiņas rādīt lasītājiem, bet 
žurnālista pienākums man liedz to 
noklusēt.

* * *
Vēstures ironija - tās sājais smīns - 

liek nodrebēt, kad atceramies 
1918. gada Jāņus Maskavā. Tai va -
sarā t.s. kreisie eseri (S.R. - sociā-
listi revolūcionāri) sastrīdējās ar 
boļševistiskā režīma vadību (Ļe -
ņins, Trockis, Dzeržinskis, Sverd-
lovs) un nolēma sarīkot Maskavā 
apvērsumu, lai šo režīmu gāztu. 
Draudēja Ļeņina, Trocka, Dzer-
žins ka un Sverdlova apcietināšana 
un boļševistiskās “bruņotās utopi-
jas” gals. Apspiest šo dumpi un 
“glābt padomju varu” bija uzdots 

Jukumam Vācietim, kas tolaik bija 
boļševistiskās Krievijas bruņoto 
spēku virspavēlnieks. Un latviešu 
sarkanie strēlnieki, kas bija tieši 
pakļauti Vācietim kā viņa “trie-
cien spēks”, 6. jūlijā bija pulcējušies 
Maskavas pievārtē, plašajā Cho-
din kas laukā, lai svinētu Jāņus (23. 
jūnijā pēc vecā stila), un bija gatavi 
doties uzbrukumā dumpiniekiem 
tikai pēc tam, kad būs nolīgojuši...

Un tad, 7.jūlija agrā rītā, šie 3300 
latviešu zēni devās triecienā. Vi  -
ņiem bija lielgabali, ložmetēji, bru-
ņumašīnas – un apņēmība uzvarēt. 
Var pateikties latviešu sarkana -
jiem strēlniekiem, ka dumpis tika 
apspiests un Ļeņins ar Trocki un 
kompaniju glābti. Dzeržinska viet-
nieks čekas vadībā, latvietis Peterss 
lika apcietināt 450 kreisos eserus - 
V Viskrievijas padomju kongresa 
deputātus. 

Te jāpiemetina, ka britu izlūk-
dienests slavenā aģenta Sidneja 
Reilija personā bija mēģinājis uz -
pirkt latviešu sarkanos strēlnie -
kus, mudinot viņus “evakuēties” 
uz dzimto Latviju. Taču šis gājiens 
britiem neizdevās.

Tādi bija 1918. gada Jāņi Maska-
vā, pie Kremļa mūŗiem.

 * * *
Jāņi ! Atceramies, ka 1873. gada 

latviešu Pirmo vispārējo “dziedā-
šanas svētku” karogu greznoja liels 
uzraksts LIHGO. Jau Pirmās at -
mo das rītausmā šis viens vārdiņš, 
šis izsauciens vienoja latviešus 
Daugav’s abās malās, kas”mūžam 
nesadalās”.

Un te nu kļūst mazliet baigi, vai-
cājot, kādi tad bija tie divi drā-
matiskie Jāņi - 1940. un 1941. ga -
dā. 1940. gada Jāņos Višinskis tik-
ko bija izveidojis t.s. pārejas jeb 
ķiparu valdību ar Kirchenšteinu 
priekšgalā, ļaudis bija apmulsuši 
un satriekti, - vai vispār kāds atģida, 
ka nāk Līgo vakars?

1941. gada Jāņos Lielvācijas ka  -
ŗa spēks jau bija sasniedzis un, šķiet, 
ielencis Liepāju, un gadu iepriekš 
“aizliegtie” un atbruņotie aizsargi, 
kuŗiem  14. jūnija deportācija bija 
pagājusi secen, Rīgā jau vilka šau-
tenes laukā no slēptuvēm, un vai 
nu kāds atģidās, ka Jāņi klāt? 

Vai atradīsies kāds, kas, pētīdams 
archīvos un iztaujājot vēl dzīvos to 
dienu lieciniekus, varētu, pavēstīt 
tagadējai paaudzei, kādi bija šie 
divi Jāņi?

Franks Gordons

Nolīgoti Jāņi, at -
klāti XXV Vispā-
rējie latviešu Dzies-
mu un XV Deju 
svētki, bet gruzdu-
ma smaka jopro-
jām vējo gaisā.

Vasaras saul grie-
žu rītu pāris dienu pirms Līgo svēt-
kiem Rīgas pils sagaidīja ar mel-
nām krāsmatām tā dēvētās priekš-
pils jumta vietā. Ugunsgrēks, kas 
sākās 20. jūnija vēlā vakarā, pirmās 
stundās vērsās plašumā, un,  tī  meklī 
sekojot līdzi notiekošajam, neat-
stājās baisā sajūta, ka mēs zaudē-
sim Rīgas pili kopā ar architektū-
ras, mākslas un vēstures vērtībām 
tajā. Lai gan pilī bija sākts remonts 
un notika restaurācijas darbi, Na -
cionālā vēstures mūzeja, Rakstnie-
cības un mūzikas mūzeja krāju - 
mi, kā arī Mākslas mūzeja „Rīgas 
Birža” (Ārzemju mākslas mūzeja) 
fondi joprojām atrodas Rīgas pilī. 
Nenovērtējamas ir arī pils telpas, 
kuŗās saglabājusies oriģinālā archi-
tektūra, gleznojumi, ciļņi.

Par vēstures mūzeja krājumiem 
laimīgā kārtā var teikt, ka uguns 
līdz tiem netika, bet dzēšamā 
ūdens nodarītie postījumi ir no   -
vēr šami jeb, kā pēc ugunsnelaimes 
sacīja speciālisti, nodarītie kaitē ju-
mi nav neatgriezeniski. Bēdīgāk     
ir ar Svētku zāli un Balto zāli, kur 
uguns ir nodarījusi lielu postu. Uz -
 celt no jauna, protams, var visu, 
bet ir skaidrs, ka tam būs cita vēr-
tība un nozīme, un Rīgas pils vairs 
nav un nekad nebūs vislabāk sa  -
glabātā viduslaiku nocietinātā bū -
ve Baltijā, kā tas bija līdz šai uguns-
 nelaimei. 

Kas notika naktī no 20. uz 21. 
jū   niju, un kāpēc secinājumi pēc 
ugunsnelaimes nav ietērpjami 
skumjās atziņās, bet gribas teikt,   
ka ugunsgrēks Rīgas pilī ir kā sim-
bols tam, kas notiek un kā notiek 
Latvijā?

Latvija deg!
Izsaukumu uz ugunsgrēku uguns - 

 dzēsēji saņēmuši ap pusvien pad-
smitiem vakarā. Jau drīz pēc tam 
liesmas virs jumta sniedzās vairā-
ku metru augstumā. Līdz diviem 
naktī uguns tikai vērsās plašumā. 
Patiesībā ugunsdzēsēji ar to cīnījās 
gandrīz kailām rokām, un tikai ar  
viņu profesionālitāti, drosmi un 
neatlaidību uguni izdevās ierobe -
žot, bet pēc tam – rīta pusē arī ap  -
dzēst. Daudzi radi, draugi un pa  -
ziņas vēlāk stāstīja, ka, notiekoša-
jam sekojot līdzi tīmeklīi (jo TV 
tas nebija iespējams, bet par to 
mazliet vēlāk), sākumā acīs sarie-
sušās asaras, pēc tam viņi jau ne -
kautrējoties raudājuši.

 Skats nudien bija kā mežonīgā 
Holivudas trillerī: hidrantiem Vec-
rīgā nebija vajadzīgā spiediena, 
kļu va skaidrs, ka ūdens būs jā - 
ņem no Daugavas, jo ar cisternām 
to pie    vest nepieciešamajā dau dzu-
mā nav iespējams. Ūdenssūkņu 
pār vietojamā stacija sabruka tūlīt, 
tikko to izmantoja ūdens ņemša-
nai no Daugavas. Tad ūdeni sāka 
sūknēt ar ugunsdzēsēju auto ma-
šīnām, bet ūdens spiediens bija tik 
augsts, ka šļūtenes cita pēc citas 
pār plīsa. Tās nomainīja, bet palika 
problēma - ugunsdzēsējiem bija 
ti    kai viens pacēlājs, ar ko liesmas 
var dzēst no augstuma, jo otrs  pa -
cēlājs bija remontā. Video filmē ju-
mā  skaidri varēja redzēt, kā uguns 
trako virs pils jumta daudzu metru 
augstumā, bet no vienīgā pacēlāja 
tiek virzīta viena vienīga ūdens 
strūkla, kas bija kā piliens jūrā. Bija 
nofilmēts arī skats, kur kāds pašval-
dības policists pat pūlas uzkāpt uz 
cauruma saplīsušajā šļūtenē, mēģi-
not apturēt no tā pludojošo ūdeni, 
Vēlāk atbrauca upes kuģītis, ar ku -
ŗa palīdzību bija cerēts sūknēt ūde-
ni no Daugavas, jo ugunsdzēsēju 
mašīnas strādāja ar pārslodzi un 
radās pamatotas bažas, ka tās slo-
dzi neizturēs un ūdeni vispār vairs 

nebūs iespējams piegādāt. Izrā -   
dī jās, ka kuģīša un ugunsdzēsēju 
cau ruļu savienojuma vietas nav 
savietojamas, joprojām vajadzēja 
sūknēt ūdeni ar automašīnām. 
Vēlāk ugunsdzēsēji stāstīja, ka klu-
 sībā esot lūgušies, kaut mašīnas 
iz  turētu. 

Valsts Ugunsdzēsības un glāb ša-
nas dienesta (VUGD) priekšnieks 
Oskars Āboliņš jau pēc uguns ne -
laimes atzina, ka VUGD technika 
ir no PSRS laikiem, to pastāvīgi 
mē  ģina uzturēt kārtībā, taču vājās 
vietas parādās notikuma brīdī, kā 
tas ir bijis arī šajā gadījumā. Taču 
šāds technikas stāvoklis nav ne -
kāds noslēpums, VUGD vadība 
ga  diem ilgi ir rakstījusi un lūgusi 
financējumu jaunas technikas ie -
gādei, bet polītiķiem un valdībai 
nekad nav bijis ne naudas, ne vēl-
mes kaut ko lietas labā darīt. Jā  -
piebilst, ka ugunsdzēsēju - glābēju 
alga ir smieklīga – pēc nodokļu 
nomaksas  274 lati mēnesī. 

Drīz pēc ugunsdzēsējiem posta 
vietā ieradās arī mūzeju darbinie-
ki, satraukušies par pilī palikuša-
jiem krājumiem un to glābšanu. 
Pēc liesmu apdzēšanas ap trijiem 
naktī viņi tika ielaisti telpās un 
kopā ar ugunsdzēsējiem līdz rītam 
pārnesa mūzeja vērtības no vitrī-
nām uz drošāku vietu. No aptuve-
ni miljona eksponātu, kas atrodas 
Nacionālā vēstures mūzeja krā -  
ju mā, ūdens ir skāris aptuveni      
40 000, bet no Rakstniecības un 
mūzikas mūzeja 900 000 ekspo nā-
tiem cietuši 20 000. Naktī traukties 
uz Rīgas pili mūzeja darbiniekiem 
lika entuziasms un patriotisms, jo 
viņu atalgojums, kā mēdz teikt 
mūslaikos, nav konkurētspējīgs.

Uz Rīgas pili bija atskrējis arī 
Valsts Kultūras un pieminekļu aiz-
 sardzības inspekcijas vadītājs Juris 
Dambis. Vēlāk viņš sacīja: „Ja tik 
drošā objektā kā Rīgas pils, kur 
bija pamatīga drošības sistēma, 
apsardze, reaģēšanas iespējas, noti-
cis tāds ugunsgrēks, tad jāuztrau-
cas  pilnīgi par visiem kultūrvēs -
tu riskiem objektiem. Ugunsgrēks 

pilij ir nodarījis ļoti nopietnus 
postījumus, un, lai gan daudz ko 
lai ka gaitā varēs atjaunot, tomēr tas 
būs zaudējis savu sākotnējo oriģi-
nālitāti.”

Visā šajā nakts murgā vismierī-
gāk laikam jutās polītiķi un valdība. 
Rīgas jaunievēlētais pilsētas galva 
Nils Ušakovs nelikās ne zinis, arī 
iekšlietu ministrs neuzskatīja par 
vajadzīgu ierasties nelaimes vietā, 
tikai atsūtīja valsts sekretāri Ilzi 
Pē tersoni-Godmani, kas neveikli 
mē   ģināja skaidrot, kāpēc armijas 
hēlihopteri nevar piedalīties uguns 
dzēšanā: naktī pilsētā un tumsā 
hēlikopters varot avarēt. Vienīgi 
nā  kamajā dienā armijas pārstāvji 
saprotami paskaidroja, ka tonna 
ūdens, ko helikopters vienā pa -
ņēmienā var izgāzt uz degošo ob -
jektu,  var ēku sabojāt vēl vairāk 
nekā uguns. Tiesa gan, uz uguns-
grēku bija atskrējusi kultūras mi -
nistre Žaneta Jaunzeme-Grende, 
lai paustu  rūpes un gatavību glābt 
mūzeja eksponātus. Atklāti sakot, 
tas skanēja kā likteņa ironija, jo 
tieši ar kultūras ministres piekri-
šanu mūzeju krājumi tika atstāti 
renovējamā un restaurējamā ēkā, 
jo neesot naudas krājumu pārvie-
to šanai. 

Pavisam dīvaini izturējās televī-
zijas – ne sabiedriskā TV, ne ko -
merctelevīzijas nemēģināja trau -
cēt savu naktsmieru un tikai nā -
kamajā rītā ziņoja par notikušo. 
Nakts ziņu laikā vienpadsmitos 
vakarā sabiedriskā LTV atļāvās 
vienīgi skrejošu teksta līniju uz 
sar kana fona, vēstījot, ka Rīgas pilī 
sācies ugunsgrēks. Notiekošajam 
sekoja Latvijas Radio un tīmekļa 
portāli.

Kāpēc tik daudz rakstu par uguns-
grēku Rīgas pilī? Tāpēc, ka visas 
problēmas, kas padarīja uguns ne  lai-
mi tik grūti pievārējamu, ir zinā-
mas jau sen. Pili izglāba profesio-
nāļi, pašaizliedzīgi cilvēki, riskējot 
ar savu dzīvību, bet valsts nopelnu 
tur nav. Vēl ļaunāk  – ja līdzīga ne -
laime notiktu kādā no Rīgas dzī-
vokļu debesskrāpjiem, uguns dzē-

sēji vispār netiktu tur klāt un ne -
varētu izglābt cilvēkus. Starp citu, 
pirms septiņiem gadiem līdzīga 
nelaime jau notika, kad uguns plo-
sījās Rīgā, daudzdzīvokļu mājas     
8. stāvā un bojā gāja četri cilvēki, 
bet izdzīvot izdevās tikai vienam 
bērnam; ugunsdzēsēji nevarēja cil-
vēkus nocelt no 8. stāva balkona, 
un divi pieaugušie un trīs bērni no  
tā  izlēca. 

Ugunsgrēks Rīgas pilī kā lakmu-
sa papīrs parādīja varnešu bezat-
bildību, vienaldzību un liekulību,  - 
runāts tiek skaisti, bet darīts gau-
žām maz vai pat nemaz. Savas ēr  tī-
bas, sava kabata, sava populāritāte 
ir galvenā polītiķu interese. Spilgts 
piemērs ir jau minētā kultūras mi -
nistre Žaneta Jaunzeme-Grende, 
kas tik labprāt devās uz Krievijas 
vēstnieka Latvijā Aleksandra Veš-
ņakova rīkotajām svinībām viņa 
Jūrmalas rezidencē, kur 12. jūnijā 
līdz ar koncertu Dzintaru kon-
certzālē tika svinēta Krievijas die-
na. Skanēja Krievijas himna, tika 
ēsts kaviārs ar pankūkām, tika sla-
vināts Saskaņas centrs. Viesībās 
pie  dalījās vēl citi 400 aicinātie vie -
si, tostarp arī oligarchu trijotne 
(Lembergs, Šķēle, Šlesers), Rīgas 
galva Nils Ušakovs u.c. Pēc Na  cio-
nālās apvienības (NA) biedru do -
mām, NA biedrei, kultūras minist-
rei uz Krievijas vēstnieka rezidenci 
nebūtu vajadzējis iet, jo Krievija 
neatzīst Latvijas okupāciju, nicīgi 
izturas pret nacionālajiem spēkiem 
un leģionāriem, tos dēvējot par 
fašistiem un neonacistiem, ir at -
balstījusi Latvijai nedraudzīgu rī -
cību un tamlīdzīgi. Uzklausījusi 
da  žādus savu biedru viedokļus par 
kultūras ministres rīcību, NA val-
de tomēr nolēma ministri nesodīt. 

Raugoties uz Latvijā notiekošo, 
gribas citēt Jāna Petera dzejoļa rin-
das (no viņa pagājušajā gadā iznā-
kušās dzejas grāmatas „Minchau-
zens un kamikadze”), kas laikam ir 
daudzu Latvijas polītiķu moto: 
Sātanam un demokratijai par prie-
ku, apkampties ar savu ienaidnieku.

Sallija Benfelde
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Mans sakāmais pamatots ne -
vis ar kādiem socioloģiskiem 
pētījumiem, ne zinātniski pār-
baudītiem faktiem, bet gan ar 
maniem novērojumiem  par 
lat viešu sabiedrības attīstību 
Lielbritanijā pēdējos gados, - 
tātad tie ir mani personiskie 
uz  skati. Pirms diviem trim  ga -
diem, kad rakstīju savu pirmo 
apcerējumu „Mēs un Jūs”, vēl 
varēja ievērot zināmu plaisu 
starp t. s. veco trimdu - ieskai-
tot manu paaudzi, trimdinie -
ku bērnus – un t.s. jauniebrau-
cējiem. 

Tad vēl varēja iezīmēt zinā -
mus stereotipus, resp., kā abas 
puses skatījās viena uz otru. Ve  -
cās trim das pārstāvji – labi situē-
ti, pārtikuši, saprot angļu valodu 
un pārzina visas iekārtas, sistē-
mas, bet vēl  dzīvo atmiņās par 
Latviju, kāda tā izskatījās pag. gs. 
30. gados; viņi ir nacionālisti un 
patrioti, viņi ir vietējās DVF no -
daļas biedri, viņi ir neiecietīgi 
pret krieviem un krievu valodu 
vispār un neiecietīgi pret jaun-
iebraucējiem latviešiem no Lat-
vijas, jo tie var izjaukt viņu mie-
rīgo ierasto dzīves veidu ar sa -
vām prasībām, problēmām un 
mo  dernākiem uzskatiem. 

No otras puses, uzskats bija, ka 
jauniebraucēji nenāk talkā, neie-
saistās mūsu organizācijās, ne -
nāk uz mūsu sarīkojumiem, vis-
pār nav ieinteresēti mūsu „vecās 
trimdas” iekārtās. Viņi nāk, tikai 
ja viņiem vajadzīga kāda palī-
dzība, jo bieži iekrīt kādās la  ma-
tās. Viņi ir atbraukuši, tikai lai 
pelnītu naudu, un nedarīs neko, 
ja par to nemaksā, un viņi nespēj 
organizēties paši, jo nekad to nav 
darījuši. 

Viens no maniem secināju-
miem bija, ka mūsu toreizējā 
latviešu sabiedrība Lielbritanijā 
nepiedāvāja tagadējās Latvijas 
latvietim nekā, kas būtu viņam/
viņai vajadzīgs vai pievilcīgs, jo 
kuŗš jauns cilvēks ar 25 vai 30 
gadiem gribētu iestāties organi-
zācijā, kur visi biedri ir 50 gadus 
vecāki par viņu un kur biedri 
viņam tikai stāstīs, cik viņš ir 
slikts latvietis? Un manas pēdējās 
divas rindkopas skanēja šādi: 

Ir jārīkojas tagad, kamēr jaunie-
braucēji nav galīgi pazaudējuši 
vēl mi uzturēt saikni ar savu tau-
tu, kamēr mūsu sabiedrība ir vēl 
spējīga palīdzēt un pozitīvi ietek-
mēt nākotnes darbību, kamēr 
mums vēl ir nami, jo, ja tos mēs 
pazaudēsim, nebūs vairs kur uz -
turēt kādu integrētu sabiedrību.

Tad, kad takas iemītas, ceļš pa -
zīstams, varbūt draudzības veido-
tas, tad varam sagaidīt, ka viens 
vai otrs jauniebraucējs atradīs 
vajadzību iestāties mūsu organi-

Vai  „vecā” trimda jau nokalpojusi savu laiku?

Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai
„Mēs visi kopā - gan šeit, gan 

ārvalstīs dzīvojošie - esam Lat-
vi jas tauta, kur ikkatrs vēlas būt 
kopā ar savējiem un sajust sa vas 
tautas identitāti, runāt savas 
tautas valodā un zināt, ka šī ze -
me un mūsu valsts ir svarīga un 
kaut ko nozīmē ne tikai man 
vienam, bet arī daudziem ci -
tiem.” To Saeimas priekšsēde 

Solvita Āboltiņa uzsvēra, uzru nā-
jot klātesošos konferencē “Latvieši 
pasaulē - piederīgi Latvijai. 2013”.

Āboltiņa savā runā pauda pār-
liecību, ka valsts polītikai ir jābūt 
vērstai uz savu pilsoņu skaita 
saglabāšanu, rūpēm par viņu pēc-
nācējiem un uz saiknes spēcināša-
nu starp valsti un tās pilsoņiem,  
vienlaikus uzsveŗot - tas ir Latvi-

jas valsts un latviešu nācijas, mūsu 
kultūras un identitātes pastā vē-
šanas jautājums.

“Jaunais Pilsonības likuma rē -
gu lējums bija sens Saeimas pa -
rāds tiem Latvijas pilsoņiem, kas 
emigrēja no mūsu valsts pēc Otrā 
pasaules kaŗa un viņu pēctečiem, 
kuŗiem nebija iespējas iegūt du -
bulto pilsonību. Tas ir arī parāds 

zā cijās un strādāt kopā ar mums. 
Vēl labāk, varbūt ieskatīsies mūsu 
darbībā un tad paši izveidos sa -
vas iekārtas un savas organizā-
cijas savām vajadzībām, tāpat kā 
mana tēva paaudze pirms 60 ga -
diem.

Nu kā tad izskatās mūsu sa -
biedrība pēc divarpus gadiem? 
Kur sākt??!!

Sāksim ar skolām. Savā laikā 
Anglijā bija vairākas latviešu se st   - 
dienas un svētdienas skolas – 
Bradfordā, Līdsā, Notinghamā, 
Londonā. Deviņdesmitajos  ga  -
dos bija palikusi vienīgi Londo-
nas skola. Statistiku ir grūti pie-
fiksēt, jo skolēni nāk un iet, bet 
pēdējās ziņas, ko saņēmu no 
LNPL Izglītības nozares vadītāja, 
ir šādas: Lielbritanijā ir 16 skolas, 
Īrijā 11 un Anglijā vēl 3 veidojas, 
tātad kopā sanāk 30. Dažas, kā, 
piemēram, Svonzijā, Velsā, ir vai-
rāk kā bērnu klubiņi; viena Pī  -
terborovā skaitās mūzikas skola, 
par kuŗu man vienīgā informā-
cija ir par vadītāju. Bērni pie-
rakstīti 745, skolotāji 102, no 
kuŗiem 56 ir ar paidagoģisku 
izglītību. Vislielākā vēl arvien ir 
Londonas skola ar 85 bērniem 
un 17 skolotājām, tai seko Bos-
tona ar 62 bērniem. Šāda veida 
aktīvitāte ir apbrīnojama un pie-
rāda, ka jauniebraukušie lat vie -  
ši ir ne tikai gribējuši savus bēr-
nus izglītot latviešu valodā un 
tradicijās, bet ir arī spējuši orga-
ni zēties, un tas nozīmē atrast ci -
tus līdzīgi domājošus vecākus un 
ģimenes, atrast telpas un par tām 
samaksāt, atrast skolotājus, atrast 
mācību materiālus skolas vaja-
dzībām utt. Lielākā daļa skolu ir 
sūtījušas pārstāvjus uz skolotāju 

semināriem, ko organizējis Mā -
ris Pūlis. Tas pierāda arī, ka sko-
lotāji grib iedziļināties savā pro-
fesijā, paplašināt savas zināšanas 
un pieredzi.

Kā ar jaunām organizācijām? 
Pirms divarpus gadiem jau eksi  s-
tēja Pīterborovas un  Mansfīldas 
latviešu biedrības. Nākušas klāt 
Bostonas biedrība „Stiprāki ko -
pā”, Bristoles biedrība un Sout-
hamptonā Hampšīras latviešu 
biedrība; Lankašīrā, Skel mers-
deilā, biedrības dibinājās kopā ar 
skolu „Jūras kaķi” š.g. 9. martā. 
Esmu droša, ka ir vēl, – nemāku 
visas uzskaitīt. Gribēju pieminēt 
arī, ka Bostonas biedrības vadītājs 
Ziedonis Barbaks ir paveicis mil-
zīgu darbu, veidojot sadarbību ar 
vietējām organizācijām, jo ir pie-
rādījusies angļu pretestība pret 
Austrumeiropas strādniekiem.

 Veidojās arī jaunas kultūrālas 
kopas – koris Novadi Mansfīldā, 
deju kopas Salinieki Londonā 
(2012. gada janvārī), Kentas de -
jotāji ap to pašu laiku, Lesteras 
Dzirksts, deju kopa Bristolē, teāt-
ŗa kopa Burtonā, folkloras kopa 
Žepeŗi Anglijas vidienē. Bērzes 
strazdi Korbijā ir jauniešu grupa, 
kas nodarbojas ar popkoncertu 
rīkošanu, disko un DJ vakariem 
utt. Viņi apskaņoja mūsu Latvijas 
kultūras dienu Londonā nupat 
15. jūnijā, – to izdomāja un or  ga-
 nizēja vēl viena jaundibināta or -
ganizācija – ALSuk jeb Latviešu 
studentu asociācija Apvienotajā 
Karalistē Richarda Kola vadībā. 
Pastāv arī biedrība Lalonda – 
resp. latvieši, kas dzīvo Londonā. 
Tie ir lielākoties jaunieši, skaitā 
starp 900-1000, kas satiekas da -
žā dās izpriecās, kā, piemēram, 

Sibirijas bērniem un tiem pilso-
ņiem, kas emigrējuši aiz ekono-
miskiem apsvērumiem uz Liel bri-
taniju un Īriju, kur dzimst bērni,” 
teica Saeimas priekšsēde.

Ceļavārdus šai konferencei – 
trešajai pēc skaita – teica PBLA 
valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, 
novēlot, lai pieņemtie lēmumi 
īstenotos konkrētos darbos.

Konferenci sākot, tās vadītājs, 
LR Kultūras ministrijas pār -
stāvis Andris Mellakauls norā-
dīja, cik zīmīgi, ka šī konference 
norit LR Saeimas telpās.

Mūsu laikrakstos sniegsim 
jums, cienījamie lasītāji, iespēju 
iepazīties ar nozīmīgākajiem    
un interesantākajiem referā-
tiem.  

po  kerturnīros, ballītēs un izbrau-
kumos, bet vadītājs arī cer iesākt 
nopietnāka rakstura sarīkoju-
mus, kā, piemēram, seminārus 
par dažādām temām, varbūt sa -
darbībā ar LNPL.

Notiek sadarbība ar pašreizē-
jām organizācijām: mūsu pašu 
Pa  domē no 19 locekļiem 10 ir 
jauniebraucēji (no tiem divi bija 
jau iepriekšējā sasaukumā). Mēs 
mēģinām veidot tiltu starp veco 
un jauno – jaunie ienākuši ar sa -
vu svaigo enerģiju, svaigo pie -  
eju un jaunām idejām. Baznīcas 
diev  kalpojumos un iesvētīšanās 
sagatavošanās stundās tagad redz 
gandrīz tikai jaunākas sejas. 
Jauniebraucēji ir iesaistījušies arī 
DV organizācijā un atsvaidzina 
darbību vairākās nodaļās – Der-
bijā, Bradfordā, Londonā, Les  te-
rā, viņi ir ievēlēti valdē un strādā 
dūšīgi. Līdsā pirms pāris gadiem 
DV nodaļa bija spiesta pārdot 
savu namu, jo nespēja to uzturēt, 
bet ar lielāku rosību un skolas 
dibināšanu Līdsas latvieši ir iz  -
vei   dojuši jaunu centru, kur varēs 
turpmāk tikties. Richards Kols 
(ALSuk) sadarbībā ar DV sarī-
koja Lielo talku „Straumēnos”, 
kur sanāca kopā ap 50 talcinieku 
sakārtot „Straumēnu” mežiņu 
un dārzus. Jauniebraucēji jau 
vai  rākus gadus ir rīkojuši talku 
Lielās talkas laikā Brukvudas 
kapos, sakārtojot tur kapus un 
taciņas.

Es teiktu, ka nav vairs latviešu 
organizācijas, biedrības vai citas 
kopas Lielbritanijā, kas spētu jē -
dzīgi pastāvēt bez jaunie brau cē-
jiem. Koŗi: Straumēnu jauktajā 
korī ir daudzi jaunie; Londonas 
korī ir divi angļi (ieprecēti), trīs 

„vecie”, ieskaitot mani, un divi 
mūsu bērni. Visi citi ir jaunie. 
Ko  rī Novadi ir tikai viens no 
„vecajiem”- bass, citi visi jaunie. 
Koklētāju kopā Zapte gandrīz 
visi jaunie. Deju kopās Kamoliņš 
un Londona dejo vismaz puse ir 
jaunie, kā arī folkloras kopā Dū -
dalnieki, Salinieki un Kentas de  -
jotāji, Lesteras Dzirksts, Žeperi – 
visi jaunie. Vienīgais izņēmums 
ir folkloras grupa Austrumkalns.
To iz  vei dojušas piecas vecās 
trimdas atvases – 3. paaudzē!

Ir neiespējami sarēķināt pro-
cen   tuāli, cik latviešu, kas tagad 
atrodas Lielbritanijā, piedalās 
kā   dā biedrībā, skolas padomē, 
or  ganizācijā vai kādās nodarbī-
bās, bet rosība ir tiešām apsvei-
cama. Mums nav ko sūdzēties 
par tiem, kas nekā nedara. Ja pa -
 skaties uz angļu sabiedrību, labi 
jau ir, ja kādi 10% piedalās kādās 
sabiedriskās nodarbībās – pie -
mēram, korī, klubā, labdarības 
or  ganizācijā utt.

Ir arī vairāki jauniebraucēji, 
kuŗi atraduši iespēju piedalīties 
latviskās nodarbībās, kas viņiem 
nebija iespējams Latvijā. Manā 
korī  (Lilija Zobens ir Londonas 
latviešu koŗa mākslinieciskā va -
dītāja un diriģente. – Red.) ir tā  -
di, kas nav uzņemti kādā Lat -    
vi jas korī, bet atraduši vietu pie 
mums – ar iespēju piedalīties 
Dzies mu svētkos! Ir arī jaunieši, 
kas atklājuši savu latviešu iden-
titāti, piedaloties kādā korī vai 
deju kopā, – identitāti, ko viņi 
nav izjutuši tik spēcīgi Latvijā. 
Trimdas latvieši ir spējuši piln-
veidot sevi caur latviešu kultūru.

Mani secinājumi par situāciju 
Anglijā (par Skotiju nemāku ru -
nāt, jo man nav informācijas), ka 
„vecā trimda” jau ir nokalpojusi 
savu laiku. Manu vecāku paau-
dze vairāk vai mazāk kļuvusi 
ne   spēcīga un nogurusi. Aktīva 
vēl ir mana paaudze, bet esam 
skaitliski mazāk un uz mūsu 
pleciem tiek uzkrauts daudz vai-
rāk, ir grūti visu pavilkt. Paldies 
Dievam, ka mums nāk talkā jau-
najie. Īsā laikā ir noticis tas, uz   
ko es cerēju, – ka liela daļa jauno 
latviešu ir atraduši vai nav aiz-
mirsuši savu latvisko identitāti, 
ka viņi izveido savas iekārtas pēc 
savām vajadzībām, ka viņi ieiet 
tur, kur ir gaidīti un kur viņi var 
pielikt savus spēkus, zināšanas, 
pieredzi un enerģiju. Latviešu 
sabiedrība Lielbritanijā ir pārvei-
dojusies ļoti pozitīvā virzienā, 
bet bez jauniebraucējiem, es šau-
bos, vai mums vispār vēl tāda 
eksistētu.

  

Konferences referenti (no kr.) Ilze Garoza, Lilija Zobens un Jānis Krēsliņš

Lilija Zobens,
Latviešu Nacionālās padomes 

Lielbritanijā priekšsēde
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Latvijas Valsts prezidents An -
dris Bērziņš intervijā mūzeja 
pārstāvēm Inesei Krieviņai un 
Līgai Strazdai. Šī saruna ir īpa ši 
veltīta mūzeja atbalstītajiem — 
pasaulē un Latvijā. Viņu iegul-
dī jumam varam pateikties, ka 
mū  zejs ir strādājis, audzis un 
attīstīsies arī nākotnē. 

 
Prezidenta kungs, jūs esat šī 

nozīmīgā mūzeja gada goda 
pat rons. Kā  vērtējat Okupācijas 
mūzeja nozīmi? Vai tā pastā  vē-
šana jums palīdz, piemēram, 
kad gatavojaties uzņemt ārvals-
tu viesus un iepazīstināt ar Lat-
vijas vēsturi? 

Es gribētu mazliet atkāpties 
atpakaļ laikā. Mūzejs būtībā ir at -
tīstījies no izstādes un 20 gados 
pārtapis par mūzeju. Iespēju to 
izmantot es atklāju jau agrāk, it 
sevišķi - strādājot bankā. 1994., 
1995. gadā pie mums brauca 
daudzi cilvēki, un viņiem par 
mūsu vēsturi  nebija īsti skaidras 
informācijas. Tad es vedu viņus 
uz mūzeju, lai cilvēki paskatī -    
tos, kāda tā dzīve ir bijusi, kādus 
posmus mēs esam izgājuši. Tagad 
mūzeja nozīme ir vēl tikai pie-
augusi. It sevišķi tāpēc, ka gadi iet 
uz priekšu un Latvijā ir izaugusi 
jaunā paaudze, kas par pagātni 
zina tikai pēc nostāstiem un at  -
mi  ņām. Tā, ka būtībā mūzeja sva  - 
    rīgums notikumus sakārtot vi -
ņiem  labā secībā tikai pieaug. Un 
mūzeja jaunā ekspozīcija ļaus      
to parādīt attīstībā — kā tas sā -
kās, kā attīstījās, kā atguvām neat-
karību, un kas noticis ar mums 
šajos 23 neatkarības gados.

14. jūnijā, piedaloties Sibirijas 
bērnu fonda rīkotajā konferen -
cē, es ļoti skaidri redzēju, ka jau-
tājumu vēl ir daudz. Tieši perso-
niskās atmiņas, konkrētu cilvēku 
stāstījumi ir iespaidīgi. Jaunat -  
nei un tiem, kas ir tālu pasaulē, 

pieminot 15 000 izsūtīto cilvēku, 
tas var nelikties daudz. Bet, ja 
pa rāda, kā izsūtīšana  ietekmēja 
kon krētu cilvēku, ģimeni, tas ir 
daudz būtiskāk. 

Vispār, man šķiet, vēsture parā-
dās konkrētajās lietās - ja skatās 
cilvēcīgā mērogā. Vismaz mani 
tas uzrunā vairāk, izraisa daudz 
dziļākas jūtas. Ja ļoti  sausi izklās-
ta: no tik cilvēkiem - tik aizveda, 

Sveicam Okupācijas mūzeju 20. gadskārtā!
“Okupācijas mūzejs ir vieta, kur var meklēt atbildes”

no tiem - tik nomira, tas liekas 
bezpersoniski, bet, ja vienai ģi  -
menei iziet līdzi, kā tas bijis, - tēvs 
vairākumā gadījumu pazudis     
vai līdz šai dienai nav zināms,   
kas noticis...  Šāds stāsts parāda 
no  piet nību un briesmas, pie kā 
noved dažu cilvēku vājprāts. 

Valstu vadītājiem, kas brauc 
uz Latviju, vēsturiskā pieredze 
ir ļoti dažāda. Teiksim, Polijas 
un to zemju, kas pašas visu pār-
dzīvojušas, — viņi to redz perso-
niskāk. 

Zinot, ka Vācijas prezidents 
Gauka kungs  brauks uz Latviju, 
es izlasīju divas viņa biografijas. 
Tur ir tādi momenti, kas man 
liekas tik saprotami. Viņš, piemē-
ram, raksta, kā Rostokā saņēmis 
dzīvokli jaunajā mājā. Trīsistabu 
dzīvokli mājā, kas iebūvēta kaut 
kur purva vidū, kur tikai pa laipu 
var aiziet. Stāstu mūzeja ekspo zī-
cijā par padomju laika jaunajām 
daudzdzīvokļu mājām viņš no  -
teikti uztvertu personiskāk. Jo 
cilvēciskāk to var parādīt, jo la -
bāk, un man šķiet, ka mūzejam 
tas ļoti labi arī izdodas. Vizītē 

Kazachstānā es sapratu, ka p  a-
gāt nes jautājuma nozīme tikai 
palielinās. Pasaulē pieaug neno-
teiktība. Un jebkuŗš,  paskatījies, 
kas noticis pagātnē un kā tas ir 
izpaudies, tomēr pārdomā arī 
savu rīcību. 

Tātad jūs redzat, ka no sā  -
kotnējiem gadiem līdz mūs-
dienām mūzeja nozīme tikai 
pieaug?

Noteikti. Mūzejs ir gājis attīs-
tības ceļu, un tas posms galīgi vēl 
nav noiets. Darāmā vēl ir daudz. 
Kaut vai tai pašai vēsturnieku 
komisijai, kas  strādā pie prezi-
denta kancelejas, un Valters 
Nollendorfs tur ir aktīvs dalīb-
nieks, darbi  nāk tikai klāt. Es ce -
ru, ka arī Krievijas archīvi reiz 
atvērsies. Tāpat Kazachstānas 
pre zidents Nursultans Nazarba-

jevs apsolīja, ka visu, kas parā-
dīsies jauns par Latviju, viņi no -
dos mums, jo tomēr vēl ir daudzi, 
kas par savu tuvinieku likteni 
zina tikai minējumu līmenī. 

Okupācijas mūzejs kalpo Lat-
vijas valstij. Tā ir mūsu misija, 
mērķis un uzdevums. Taču mēs 
esam neatkarīgi no valsts. Ne 
tikai savos uzskatos, bet neat ka-
rīgi arī no financējuma avota. 

Kā jūs uz to skatāties – vai val- 
s tij ir financiāli jāatbild par 
tādu institūciju kā Okupācijas 
mū  zejs? 

Būtu labi paskatīties, ko mēs 
saprotam ar valsti. Šajā amatā 
būdams, es saprotu, ka tie ir cil-
vēki, tie esam mēs visi. Man šķiet, 
ka šajā gadījumā atbalsts no sa -
biedrības ir, it sevišķi no tiem 
cilvēkiem, kas ir ārpus Latvijas. 
Es domāju, ka atbalsts ir saba-
lansēts arī no valsts puses. Varbūt 
gribētos vairāk, bet man šķiet, ka 
šis ir gadījums, kur ir vispārējs 
atbalsts. Un tādu gadījumu ne -
maz nav daudz. Valsts – tie ir 
no  dokļu maksātāji. Jautājums, 
cik no nodokļos nomaksātā ku -
ŗai daļai piešķiŗ. Skatoties uz mū -
zeja attīstību 20 gados, tas ir gājis 
uz priekšu. Ja ir sasniegts tāds 
rezultāts, ka  jābūvē klāt mūzeja 
piebūve, tad tas ir pozitīvs. Vien-
mēr būs tā, ka kāds vairāk iegul-
da, bet tas ir tāds labs nākotnes 
ieguldījums, lai mācītu vēsturi. 

Mēs no sirds pateicamies bi -
jušās trimdas tautiešiem, kas 
nežēlo savus nopelnītos, ar dar-
bu iekrātos līdzekļus un ziedo 
tos mūzejam. Mēs to uztveŗam 

kā viņu ieguldījumu Latvijas 
valstī un tās attīstībā. Vai jūs 
varat tam piekrist? 

Cilvēkiem no bijušās trimdas 
iespēja iegūt ticamu informāciju 
faktiski aprāvās 1944. gadā, kad 
viņi aizbrauca. Mēs, šeit būdami, 
daudz informācijas varējām ie -
gūt no apkārtējiem cilvēkiem, bet 
tiem, kas izbrauca, tās iespējas 
bija un ir nesalīdzināmi mazā -

kas. Tāpēc ir saprotams, ka viņi 
atbalsta mūzeju, kas stāsta par 
notikušo. 

Vārds „okupācija” izraisa da -
žādas jūtas. Mēs zinām, ka daž-
kārt notiek diskusijas par mū  -
zeja nosaukumu gan sabiedrī-
bā, gan arī šaurākā speciālistu 
lokā. Kā jums šķiet, vai mūzeja 
nosaukums cilvēkus drīzāk pie-
velk vai atgrūž? 

Cilvēkam, kas Lat vijā nav bijis, 
nosaukums ir vairāk nekā bū  -
tisks. Jautājums - ko ar nosauku-
mu grib pavēstīt? Katram laikam 
ir savs nosaukums. Skaidrs, ka 
okupācija bija izejas punkts. Kad 
mūzeju veidoja, uzsvars bija uz 
1940. vai 1939. gada notikumiem, 
tad nāca klāt pēckaŗš līdz Staļina 
nāvei, sekojošie gadi. Kā tas būs, 
kad jūs pieliksit vēl klāt tos 23 ga -
dus, kas tagad ir pagājuši? Nāks 
jau vēl materiāli klāt. Tad ir jāiet 
mazliet atpakaļ uz periodu no 
1918. līdz 1940. gadam. Faktiski 
runa būtu par 20. un 21. gadsim-
tu. Dzīve rādīs, bet nosaukumam 
ir jāpasaka, ko cilvēks ieraudzīs, 
iegājis mūzejā. Un tur jau nebūs 
vairs tikai par okupāciju.

Spaskā (memoriāls pa  domju re -
žīma represētajiem Ka   zachstānā, 
Karagandas apga  ba   lā), kur Ka -
zach stāna ir uzcē lusi pieminekli 
komūnisma upu ŗiem, ir 22 vals -
tis  pievienojušās ar sa   viem pie-
minekļiem. Ja mēs tur pie liekam 
klāt savu piemi nekli kā 24. valsts, 
tas jau rāda, ka runa ir ne tikai par 
Latvijas oku pāciju, bet par daudz 
plašāku pro  cesu, kas jau ir starp-
tautiski atzīts. 

Izskatās, ka, līdzko mēs at -
klāsim jauno ekspozīciju, tā būs 
jāgatavo atkal jauna. 

Es domāju, ka tas ir ļoti normāli. 
Jums būs jāiet uz abām pusēm - 
uz pagātni un uz nākotni. Var jau 
uz to skatīties dažādi, piemēram, 
paskatīties uz dažādām tautām. 
Te var minēt, ko kazachi stāstī -     
ja, - viņu valstī  šobrīd dzīvo ap 
140 tautību, un tas ir bijis arī ie -
mesls, kāpēc viņus nav pārmā-
kušas blakus esošās lielās tautas, 
ne ķīnieši, ne krievi. Okupācija ir  
nežēlīgs pagrieziens, bet tikai 
viens no tiem, kas veidojuši Lat-
viju, ja vērojam attīstību gaŗākā 
laika posmā, piemēram, 100 vai 
150 gados.

Ko jūs gribat mūzejam novē-
lēt?

Ja skatāmies atpakaļ, rezultāti 
ir ļoti labi. Nākotnē darāmā ir 
vēl vairāk, nekā padarīts. Tas ir 
tas optimistiskākais. Būs jāin for-
mē latvieši pasaulē, un vēl vai -
rāk būs nepieciešami kontak ti  
ar da  žādām zemēm. Lai ne   pie-
trūkst uz  ņēmības un pacietī bas 
darbo ties atklātajā pasau lē, lai 
rezu ltāts būtu vislabākais! Jau-
tājums nav vienkāršs, tas no 
oku pācijas jau tā juma ir pārvei-
dojies par nā kot nes jautājumu. 
Latvija atkal ir nokļuvusi atklātā 
pasaulē. Kā saglabāt sevi, kā no -
sargāt atšķi rī go un sabalansēt 
sevi ar tiem pārējiem, tas ir tas 
jautājums. 

Kad mums vaicā - par ko ir 
mūzejs, mēs atbildam: par val-
sti, tautu un zemi.

Tā varētu teikt. Pats svarīgākais, 
lai zeme, tauta un valsts būtu 
kopā. Tas ir mans galvenais no -
vēlējums.

LR Valsts prezidents kopā ar Inesi Krieviņu (pa kreisi) un 
Līgu strazdu
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Okupācijas mūzeja trīs galvenie spēka zari: Gundega Michele, Valters Nollendorfs un Paulis Lazda (augšējā attēlā, saņemot 
sveicienus no Vairas Vīķe-Freibergas un Imanta Freiberga) (Foto: Nīls Ebdens)
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Aizvien ar dziesmu vairogu
Vēsturisks pārskats par Dziesmu svētkiem un Dziesmu dienām Eiropā ārpus Latvijas no 1946. līdz 1989. gadam

(Turpinājums sekos)

Visaugstāko vilni sasniedza 
Lon do nas dziesmu die nas 1951. 
gadā, ko ietilpināja tā gada sla ve-
najā Britanijas festivālā („Festi val 
of Britain”). Kop ko ŗu koncerts 
notika pārpildītajā Karaliskā Al -
berta aulā, kur 5000 skatītāju klāt-
būtnē no Zviedrijas atbraukušais 
Teodors Reiters va  dī ja visu jaukto 
koŗu program mu, kamēr vīru 
koŗus diriģēja Alberts Jē rums un 
Roberts Zuika.

Par spīti tam, ka jau 1951. gadā 
sākās izceļošana uz tālākām trim-
das zemēm un Lielbritānijas lat-
viešu skaits samazinājās gandrīz 
uz pusi, dziesmu dienu tradicija 
turpinājās. Starp 1949. un 1986. 
gadu (kad notika Anglijas pēdē -
jās dziesmu dienas Lesterā) rīkoti 
pāri par 20 šādu sarīkojumu - 
dziesmu dienas, dziesmu dienu 
atskaņas, brīvdabas un jaunatnes 
dziesmu dienas. Arī pēc 1986. ga -
da turpināja rīkot mazāka mēro -
ga dziesmu dienas „Straumēnos”. 

***
 I Eiropas Dziesmu svētki 
Ideja atkal rīkot dziesmu svētkus 

Vācijā, apvienojot visus Rietum-
eiropā dzīvojošos latviešus, faktis-
ki dzima Anglijā. Alberts Jērums, 
kurš iedvesmoja pirmās Anglijas 
latviešu dziesmu dienas, bija arī   
šo svētku ideju autors. 

Rīcības komiteju apstiprināja 
Ei  ropas „jumtu” organizācija – 
LAK EC (Latvijas Atjaunošanas 
Komitejas Eiropas Centrs) un par 
rīcības komitejas priekšsēdi iz -
rau dzīja Latviešu Biedrības Ham-
bur  gā koŗa diriģentu Artūru Ci -
pu   li. Rīkotāji bija galvenokārt Ham - 
  burgas latviešu saime. Par goda 
priekšnieku iecēla sūtni Kārli 
Zariņu, kuŗam diemžēl nebija 
lemts pieredzēt pašus svētkus. 

Pirmos Eiropas latviešu dzies-
mu svētkus ievadīja divi dievkal-
pojumi, kas kopā pulcēja 2200 
dievlūdzēju. Atklāšanas aktā starp 
apsveikumiem bija sveiciens no 
valstsvīra Konrada Adenauera. 
Dzejnieks Andrejs Eglītis skandēja 
prologu, un akta svinīgumu izcē -

la no Amerikas atvestais jaunais 
dziesmu svētku karogs. 1400 vie -
su noskatījās izrādi J. Viesiena 
lugai „Kāds iet, jums jāpaliek”. 
Jaun atnes rītā Andŗa Vītoliņa va -
dībā piedalījās 70 jaunu mūzikan-
tu. Tajā pašā dienā tautas dejas 
uzvedums baletmeistara E. Leš-
čevska vadībā Viktorijas sporta 
laukumā, pulcināja ap 4000 ska - 
tī tāju. Jaundarbu koncertā (tradi-
cija, ko ieviesa Anglijas latviešu 
dziesmu dienās) skandināja Ap -
kalna, Jēruma, V. Dārziņa T. Ķe  -
niņa un J. Mediņa darbus. 

Abiem koŗu koncertiem (1800 
krēslu lielās koncerttelpas izrādī-
jās par mazu, lai būtu tikai viens!) 
biļetes bija izpārdotas, un koristi 
no 25 koŗiem bija ieradušies ne 
tikai no Vācijas, Zviedrijas un 
Ang  lijas, bet arī no Kanadas. Kon-
certa virsdiriģenti bija Alberts Jē  -
rums un Helmers Pavasars, gal-
venā soliste – I. Dzene, bet ērģel-
niece – Irēne Narvaite.

„Šis līdz šim lielākais Eiropas 
trimdas latviešu kulturālais sarī ko-
jums padarīja sirdis maigas un sa -
tuvināja tādus, kas gadiem nebija 
tikušies. It kā ar vainaga vizu ļiem 
būtu noslaucīti griesti, palodas un 
durvju priekša. Tas ir vainags, kas 
atstaro gaismu – mūsu kulturālo 

sasniegumu un senseno vērtību 
vai nags.” Gunārs Irbe, Jaunā Gaita, 
nr. 50 (1964. g.)

***
II Eiropas Dziesmu svētki 

Četrus gadus vēlāk notika Otrie 
Eiropas latviešu dziesmu svētki, 
Hanoverā, Ziemeļvācijā. 1968. ga     - 
da notikumus aizēnoja norises pa -
saules polītikā un sabiedriskā re  -
volūcija, ko simbolizēja studentu 
nemieri Francijā tā paša gada 
maijā un jūnijā. Līdz 1968. gadam 
bija izaugusi vesela jauna trimdas 
latviešu paaudze, un tūlīt pirms 
dziesmu svētkiem bija plānots 
Ber līnē rīkot pirmo „Vispasaules 
Latviešu Jaunatnes kongresu”. Sa -
biedrotie (briti, amerikāņi un 
fran či), kuŗiem bija vara pār Ber-
līni, kongresu aizliedza, lai izpa-
tiktu Padomju Savienībai, kas tajā 
laikā draudēja okupēt Čecho  slo-
vakiju. Vietu, kur plānoja rīkot 
kongresu, sargāja ASV zaldāti sa -
vos „džīpos”, un jaunieši savu 
kong  resu pārcēla uz Hanoveru. 
Čechoslovakiju, protams, okupēja 
tā vai tā.

Sākotnējā doma bija otros Ei  ro -
pas dziesmu svētkus rīkot Zvied-
rijā, bet, kā Londonas Avīzē (1968. 
g.12. jūlijā) rakstīja rīcības komi-
tejas loceklis R. Legzdiņš: „..iz    rā-
dījās, ka pašreizējos apstākļos tas 
nav iespējams. Zviedru valdība 
brā ļojas ar krieviem, un baltiešu 
jautājums nav populārs.” LAK EC 
izšķīrās par Hanoveru ar tās skais-
to Pilsētas halli, kuŗā varēja uz -
ņemt aptuveni 4000 klausītāju     
un blakus telpās atrisināt visas 
dziesmu svētku funkcijas. Svētki 
bija veltīti Latvijas valsts prokla-
mēšanas 50 gadu atcerei.

Pilsētai latviskumu un svētku 
izjūtu nodrošināja arī iecere kat -
ram tramvajam priekšpusē pie-
stip rināt divus Latvijas karodzi-
ņus. Starp Hanoveras svētku lie-
lākajiem sarīkojumiem bija vo -
kālo jaundarbu koncerts, kuŗā 
dziedāja H. Pavasara, E. Šēnfelda 
un A. Jēruma darbus. Notika arī  
instrumentālais jaundarbu kon-

certs, kur uzveda Šēnfelda sarež-
ģīto darbu „Šarādes” un kontro-
verso Gundara Pones “...ossia”. 
Līdztekus rakstnieku rītam tautas 
deju uzvedumam un jaunatnes 
rītam svētkos pirmizrādi piedzī-
voja arī M. Zīverta „Rīga dimd” 
autora režijā. Jaunums šais svēt -
kos bija arī diriģenta un obojista 
A. Jansona vadītais Ņujorkas 
kokļu un dziedātāju ansambļu 
koncerts, kas publikā guva lielu 
atsaucību. 

Kopkoŗa koncertā bija pāri par 
500 dziedātāju, ko diriģēja prof. 
Arvīds Norītis (Zviedrija), Longīns 
Apkalns (Vācija) un Alberts Jē   rums 

(Anglija), bet vīru koŗus va   dīja 
Amerikas viesis Roberts Zuika.

Nosvied darba dienas smagumu, 
apvelc svētku drānas, košo latviešu 
tautas tērpu un brauc uz dziesmu 
svētkiem!... Rādīsim mūsu kultūru 
plašajai pasaulei tāpat kā toreiz 
pirms simt gadiem, kad latvieši 
beidzot paši ar Dziesmu svētku pa -
 līdzību iekaroja savu galvaspilsētu 
Rīgu, kuŗā toreiz saimniekoja sve -
šinieki, tāpat kā šodien. Ikviens lat -
  vietis ir aicināts šajos svētkos, un 
ikviena latvieša pienākums ir tur 
būt. R. Legzdiņš Londonas Avīzē 
Nr. 1140 (1968.g.)

Aivars Sinka

Zviedrijas latvieša ceļojums Padomju Savienībā 
1978.- 1979. gadā

(Turpināts no Nr. 24)
Laimonis Niedre

(Turpinājums sekos)

Pirmo Eiropas latviešu Dzies-
mu svētku plakāts. N. 
Strunkes zīmējums

Hanoveras gājiens

 Laiks pēcpusdienā kļuva aiz -
vien gaišāks, migla sāka izklīst, un 
sniegs kusa acīmredzot, lai gan vēl 
bieza kārta klāja dabu. Es izman-
toju gaišo laiku un izgāju pastai - 
gāt pa Leplejas ciemu, kas sastāvēja 
galvenokārt no asfaltēta ceļa gar 
dzelzsceļa līniju Potjma – Baraše-
vo un nelielām mājelēm katrā pu -
sē. Tās visas tādas pelēkas, ne  krā-
sotas koka ēkas ar mazu dārziņu 
priekšpusē, bet ciema vidū jau arī 
vienstāva ķieģeļu celtnes, tādas kā 
rindu mājiņas, un te laikam dzī-
voja virsnieki, nometņu admi nis-
trā cijas ļaudis. Bet visumā ciems 
izskatījās tāds pelēks un nodilis. 
Arī cilvēki lielāko tiesu ģērbušies 
melnās, vatētās drēbēs, zābakos, 
sievietēm galvā lakatiņi. Iegāju 
cie ma pārtikas veikalā, un te pre-
ču izvēle bija diezgan maza – 
plauktos redzami makaroni, sau -
lespuķu eļļa, marmelāde, sāls, 
kon fektes, bet pie letes pārdeva 
margarīnu no liela gabala, maizi, 

degvīnu. Nekur neredzēju augļus, 
svaigas saknes, dārzeņus, ne arī 
kartupeļus. Tāpat neredzēju gaļu, 
pienu, sviestu, olas. Aiz letes pie 
sie nas uz viena galda nolikti tikai 
daži žāvētu desu līkumi. Tā kā 
man kabatā bija atlaišanas nauda, 
tad nopirku divas tūtas, katrā ar 
puskilogramu šokolādes konfek-
šu, lai būtu ko pacienāt radus un 
paziņas Somijā, Zviedrijā.

Pret vakaru atgriezos pansio-
nātā, uzvārīju tēju un mēģināju 
pagulēt. Abi istabas biedri pa to 
laiku bija aizbraukuši uz nākamo 
lielāko ciemu, lai kaut ko iepirk-
tos, un ieradās mājās jau tumsā, 
neko nenopirkuši. Vēlāk te pan-
sio nātā kļuva diezgan nemierīgi, 
jo grupa krievu jaunekļu iedzēruši 
un iesiluši nāca mūsu istabā, lai 
kopā ar mums turpinātu iedzer ša-
nu. Mums nevienam nebija ne -
kādas vēlēšanās to darīt, un tāpēc 
laipni, bet noteikti atraidījām pie-
dāvātās pudeles. Ķīnietis, kas bija 

no Honkongas un labi runāja ang-
liski, stāstīja, ka tā te bieži esot. 
Cie ma iedzīvotāji esot galvenokārt 
atlaisti ieslodzītie vīrieši un sievie-
 tes, kuŗiem aizliegts šo apvidu at  -
stāt un jādzīvo tikai zināmā vietā. 
Nu es sapratu, kāpēc ciemā esmu 
redzējis tik daudz melni ģērbušos 
ļaužu, – tie visi vēl nēsāja nomet-
nes drēbes. 

Nākamajā rītā, 22. martā, pamo-
dos agri un jutos pacilāts, jo zināju, 
ka šodien būs jābrauc uz Maska-
vu. No rīta laiks vēl bija miglains, 
bet vēlāk kļuva aizvien gaišāks. Jau 
ap pulksten 11 devāmies uz ēdnī-
cu, līdzi ņemot manu somu, jo 
bijām ar kapteini norunājuši tik-
ties ap pulksten 12 pie dzelzceļa 
pieturas. Ēdnīcā paēdām vieglas 
pusdienas – zupu, gabaliņu ceptas 
zivs, maizi un augļu zupu. Tāda 
porcija maksāja 50-60 kapeikas. 
Tad atvadījos no saviem likteņa 
biedriem un devos uz netālo pie-
turas vietu. Te jau bija ieradušies 

diezgan daudz ļaužu, galvenokārt 
sievietes ar tukšām iepirkumu 
so mām, un tās, cik nopratu, plā -
noja braukt uz Potjmu. Drīz ie -
radās arī kapteinis – mans pavado-
nis un ar viņu kopā pāris labāk 
ģērbušās sievietes, laikam virsnie-
ku sievas. Ap 12.30 pienāca vil-
ciens ar 2 - 3 pasažieŗu vagoniem, 
mēs iekāpām tuvākajā un samek-
lējām vietas pie loga. 

Laiks nu jau bija pavisam sau-
lains, un vilciens tūlīt aiz Leplejas 
iegriezās prāvā dienvidrītu līku-
mā, lai pēc tam taisnā ceļā dotos 
uz dienvidiem. Daba te atgādināja 
Latviju – sniegoti lauki, pļavas, ne -
 lieli pakalni, bērzu birzis un prie-
žu – egļu meži. Drīz pārbraucām 
pāri nelielai upei dziļos krastos 
(kāda Mokšas pieteka), kur lejā 
krastmalā, sniegā stāvot, daži vīri 
izmēģināja makšķerēšanas laimi. 
Tālāk braucot, vairākās vietās gar 
mežmalām bija redzamas soda 
no   metnes ar augstu dēļu sētu ap -

kārt un sargu torņiem stūŗos. Kā -
da nometne atradās gluži blakus 
dzelzceļam, un aiz augstās sētas 
bija redzamas lielas fabrikas ēkas 
un gaŗš skurstenis. Līdz Potjmai 
apmēram 35 km gaŗajā ceļā vil-
ciens pieturēja 3-4 reizes, un katrā 
vietā iekāpa braucēji. Apmēram 
pēc 40 minūtēm bijām Potjmā, tā  -
dā kā preču stacijā, jo vajadzēja iz  -
kāpt uz neliela perona, un tad gar 
sliedēm bija kājām jāiet turpat pus-
kilometru līdz galvenajai sta cijai. 
Te visapkārt stāvēja gan vaļēji preču 
vagoni ar malku, baļķiem, kokma-
teriāliem, gan arī naftas cis  ternu 
vagoni. Sniegs starp slie dēm vietām 
bija noliets lieliem naftas planku-
miem, un mums bija jāvairās, lai 
kādā neiekāptu. Lai nokļūtu Pot j-
mas stacijā, mums vajadzēja iet 
pā ri sliedēm pa augstu kājnieku 
tiltu, no kuŗa atklājās plašs skats 
uz apkārtni. 
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 24) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Piebalga. 8. 
Trom pete. 10. Velte. 11. Krusa. 
12. Karavelas. 16. Bankas. 19. 
Bolero. 20. Galants. 21. Ganga. 
22. Inese. 23. Kurts. 24. Štats. 25. 
Tartu. 28. Ibēri. 30. Sfinksa. 31. 
Limits. 32. Japāna. 36. Peristils. 
40. Indra. 41. Rūpes. 42. Imperija. 
43. Princips. 

Stateniski.1. Delta. 2. Slokas. 
3. Čalma. 4. Etīde. 5. Koalas. 6. 
Zebra. 7. Pleskava. 9. Eksperts. 
13. Vēdas. 14. Karakurts. 15. Ko -
misijas. 17. Tartifs. 18. Statuss. 
26. Alimenti. 27. Snobs. 29. Rent-
gens. 33. Teltis. 34. Plicis. 35. 
Traps. 37. Ielas. 38. Temps. 39. 
Pū  lis.             

Līmeniski. 1. Visplašāk pazīs -
t  amais tēls Šekspīra daiļradē.  5. 
Folkloras sacerējumi. 12. Indiešu 
priesteris. 13. Dievmāte. 14. Hid-
ro techniskas būves. 15. Liepenes 
(augi). 16. Neredzīga. 19. Noslē-
pu mains, neizprotams. 20. Valsts, 
valdības, partijas nozīmīgākie 
cen tieni. 21. Cilvēku grupas ar 
ko  pīgām ārējām pazīmēm. 23. 
Pilsēta Austrālijā. 28. Mākslinieka 
darbarīks. 29. Kaŗa dieviete Īrijas 

ķeltu mītos. 32. Ar balsi radīt īsas, 
aprautas skaņas. 33. Gavilnie -    
ces aprīlī. 34. Vulkāns Sicīlijā. 37. 
Trans  portlīdzeklis braukšanai pa 
sniegu, ledu. 38. Brīdis, kad saule 
noriet. 39. Neliela, strauja upīte. 
40. Slazdi, cilpas.

Stateniski. 2. Virsnieks kazaku 
kaŗaspēkā. 3. Kamieļu dzimtas 
dzīv  nieks. 4. Milzu meteorīta no -
krišanas vieta 20. gs. sākumā 
Krie vijā (Sibirijā). 6. Aprasināt, 

apsmidzināt. 7. Veļu valstības 
vald nieks sengrieķu mītoloģijā.     
8. Apnikt, gaŗlaikot (sar.). 9. Iz -
raēļu ciltstēvs. 10. Polītiska par-
tija Krievijā 20. gs. sākumā. 11. 
Infekcijas slimība. 17. Meža ogas. 
18. Militāras personas apģērba 
gabals. 22. Iekļaut liesmās. 24. 
Kāda no lielvalstīm. 25. Atpogāt, 
atvērt. 26. Termins ķīmijā. 27. Sa -
žūt, aizkalst. 30. Ar veselības aiz-
sardzību saistīta iestāde. 31. Lat-
viešu izglītības un atpūtas centrs 
R-Amerikā. 35. Tēls Ļ. Tolstoja 
vispopulārākajā romānā. 36. Sie-
vietes vārds (sept.). 

Latvijas reģionos 30.jūnijā tika atklāti XXV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētki. Tika pacelti 420 svētku karogi,un 
visus tos  rotā īpašas zīmes, ko iedziedājuši katras konkrētās vietas 
koŗi, deju kopas vai mūziķi.

No Latvijas novadiem XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētku dalībnieki (vairāk nekā 25 000) no 30. jūnija līdz 7. jūlijam 
ir izmitināti 58 Rīgas pilsētas izglītības iestādēs. Katra da  lībnieka ēdi-
nāšanai no valsts budžeta līdzekļiem piešķirti 3,90 lati dienā. 

Rēzeknē 28. jūnijā Austrumlatgales vēstniecības GORS Mazajā 
zālē atklāja kinoteātri Silverscreen Rēzekne ar 220 sēdvietām. Ki -
noteātris  aprīkots ar modernākajām technoloģijām – Barco Galaxy 
4K-32 projektoru, Dolby 3D digitālo sistēmu un Dolby surround 7.1. 
skaņas sistēmu. Kopš pirmās dienas tiks demonstrētas ārvalstu 
spēlfilmas - „Pasaules kaŗš Z” (World War Z), „Tērauda vīrs” (Man of 
Steel) 3D formātā un citas.

No Madonas novada deju kopu finālskatē Rīgā piedalī jās tautas-
deju ansambļa „Vidzeme” vidējās paaudzes kopa, kas vienīgā no šā 
novada piedalīsies XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētku lielajā nobeiguma koncertā 7.jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē. 
Kopas mākslinieciskais vadītājs Andris Ezeriņš ir arī XV Deju svētku 
goda virsvadītājs. 

Dagdas novadu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā pārstāv tautas 
nama tautasdeju ansamblis „Dagda”, Andzeļu tautas nama vidējās 
paaudzes deju kopa „Eži”, Šķaunes deju kopa „Dancary”, kā arī 
folkloras kopas „Sovvaļnīki” un „Olūteņi”.

No Ludzas novada XV Deju svētkos Daugavas stadionā 6.jū -    
lijā lieluzvedumā „Tēvu laipas” piedalīsies divas jauniešu, trīs 
vidējās paaudzes kopas un senioru deju kopa. Savukārt pūtēju or  -
ķestŗu Dižkoncertā Doma laukumā uzstāsies  Ludzas Tautas nama 
pūtēju orķestris „Ludza”. 

Daugavpilī 26. jūnijā viesojās celtnieku delegācija no Norvēģi-
jas, kuŗi piedalījušies atpūtas bazes būvniecībā Daugavpils novadā. 
Oficiālajā pieņemšanā pilsētas domē priekšsēde Žanna Kulakova 
uzteica Norvēģiju par ciešo sadarbību arī sociālās palīdzības jomā, 
kuŗas modelis pārņemts  Latvijā. Arī Latvijā rīkotais festivāls „Lai mī-
ga ģimene” ir aizgūts no Norvēģijas.

Daugavpils un Rēzeknes pilsētas dome, Ogres, Pļaviņu, Ozol-
nieku, Lubānas, Jēkabpils un Krustpils novada dome pēc Ministru 
kabineta 25.jūnija lēmuma saņems šā gada pavasaŗa plūdu laikā 
cietušajiem iedzīvotājiem izmaksāto pabalstu kompensāciju.. No 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti kopumā 49 916 lati. 

Rugāju novada Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecības 
„Saipetnieki” saimnieks Andrejs Stabelnieks līdztekus gaļas lopu 
audzēšanai ir izveidojis senlietu privātkollekciju, kas izvietota vai-
rākos namiņos. Deviņu gadu laikā savākts vairāk nekā 6000 dažādu 
senatnīgu eksponātu – sākot no sadzīves priekšmetiem (gludekļi, 
šujammašīnas), darbarīkiem, līdz pat automašīnām, motocikliem un 
lauksaimniecības technikai. Saimnieka aizraušanās izvērtusies par 
tūristu iecienītu apskates objektu. 

Preiļos 6. jūlijā atklāja aktīvās atpūtas zonu ar plūdmales volej-
bola un futbola, kā arī bērnu rotaļu laukumiem un BMX velotrasi, 
kur notiks paraugdemostrējumi. Būs iespēja nomāt laivas un 
velosipēdus. 18. jūlijā šeit notiks pirmā plūdmales balle.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina 

Pateicība 
Kārtējā Sibirijas bērnu brau-

cienā pa mūsu tautiešu cieša nu 
takām mūžīgā sasaluma zemē 
šogad dosies arī vēstur nieks Ai -
nārs Bambals. Viņš turpinās 
pē  tījumus par latvie šiem Sibi-
rijā, un ceļojuma die nās viņam 
būs iespēja iepazī ties ar auten-
tiskām vēstures liecībām. Ceļo-
jums uz Sibiriju, šogad arī uz 
Magadanu, ir ne vien tāls un 
grūts, bet arī dārgs. Ainārs Bam-
bals šajā ekspe dī cijā varēs do -
ties, izmantojot Daugavas Va -
nagu saziedoto naudu. Latvijas 
archīvi varēs iegūt profesionāli 
sagatavotus un precīzus datus, 
kas tālajā zemē ir nolemti iz -
nīcībai. Vēs turnieka klātiene 
glu ži vai pē  dējā brīdī ir ļoti no -
zīmīgs ieguvums mūsu vēstures 
lie cī bu saglabāšanā un doku-
men  tēšanā. Par to paldies Aust-
rālijas Daugavas Vanagiem (500 
latu piešķīrumu) Ang  lijas Dau-
gavas Vanagiem (400 la  tu), Il -
gai Niradi jai un Sid nejas Dau-
gavas Vanagiem (300 latu), kā 
arī Jānim Bra kovskim no Ade-
laides (20 latu).

Ar svinīgu un sirsnīgu svētku 
aktu Rīgas Latviešu biedrības 
namā 25. jūnijā sākās Daugavas 
Vanagu dienas, kas beidzās ar 
DV Centrālās valdes sēdi 27. un 
28. jūnijā skaistajā Valguma pa -
saulē (Smārdē, pie Valguma ezera 
un Slocenes upes). 26. jūnijā te 
tikās Daugavas vanadzes, klāt -
esot LR Valsts prezidenta dzīves-
biedrei Dr. Dacei Seisumai.

Svinīgajā aktā ļaužu pilnajā 
Baltajā zālē Daugavas Vanagus  
un vi  ņu viesus uzrunāja PBLA 
priekš nieks Jānis Kukainis, LR 
aizsardzības ministrs Dr. Artis 
Pabriks, apsveikuma vārdus bija 
atsūtījis Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, svētvārdus teica katoļu 
archibīskaps mētropolīts Zbig-
ņevs Stankevičs. Zāli rotāja karo-
gi, skanēja „Dievs, svētī Latviju!” 
un Daugavas Vanagu himna – Jē -
 kaba Graubiņa un Viļa Plūdoņa 
leģendārā Lāčplēša dziesma ar 
„Daugavas Vanagi, sasauksimies!”. 
Programmu kuplināja Nacionā -
lo bruņoto spēku orķestŗa an -
samblis un DV Latvijā vanadžu 
koris Ārijas Neimanes vadībā. 
Vērts piebilst, ka „Daugavas va -
nadzes” nule saņēma Dziesmu 
svētku Lielo balvu un pirmo vietu 
sacensībā senioru koŗu grupā. 

Pēc tam svinīgā akta dalībnieki 
devās pie Brīvības pieminekļa, 
kur noskatījās sardzes maiņu un 
nolika ziedus.

Turpmākās dienas Valguma 
pasaulē noritēja sparīgā darbā, 
sarunās, apspriedēs, karstās, daž-
brīd ļoti karstās diskusijās, kas 
vienīgi apliecina, ka Daugavas 
Vanagu organizācija joprojām ir 
spēka un enerģijas pilna, gatava 
pārmaiņām, ko nes jaunais laiks 
un reālā īstenība. Sēdes darbā ak -
tīvi un lietišķi līdzdarbojās arī 
DV jaunatnes pārstāvji Laura 
Millere un Guntis Brencēns. Līdz 

Daugavas Vanagi: strīdos dzimst patiesība

ar dažādu organizācijai specifis-
ku jautājumu risināšanu un ap -
spriešanu raisījās diskusijas, no 
kuŗām asākā izvērsās par frazi,  
ko Daugavas Vanagu Mēnešrakstā 
Nr. 2 izteicis DV Vācijā priekšsē-
dis Indulis Bērziņš: „DV organi-
zā ci jas tradicija prasa, lai neļau-
jam izsīkt tēvzemes mīlestības   
un varoņu garam. Tomēr vairāk 
nekā ar 25 gadu illūzijām un vel-

tām cerībām ir jāpietiek, lai mēs 
varētu godīgi atzīt, ka DV orga-
nizācijas nākotne nav Latvijā! DV 
nākotne ir mūsu mītnes zemēs, 
kur mēs dzīvojam ārpus Latvijas.” 
Šai sakarā tapa arī DV Austrāli -
jas valdes priekšsēža prof. Jāņa 
Priedkalna iniciētā rezolū cija. 

Spēju būt elastīgiem un ope rā-
tīviem savos lēmumos sēdes da -
lībnieki pierādīja, uz vietas pie -

ņemot dažu labu konkrētu lē  -
mumu, piemēram, par financē-
juma piešķiršanu vēsturnieka 
Aināra Bambala braucienam uz 
Sibiriju, lai savāktu un profesio-
nāli apstrādātu faktus par latvie -
šu likteņiem Magadanā, kuŗi tiks 
archīvēti Latvijā. 

Veicot  savas organizācijas prio-
ritārās – aprūpes funkcijas (šo -
dien aktuālo palīdzības sniegša -
nu leģionāriem, līdzdalību viņu 
tiesiskā statusa nostiprināšanā 
Latvijas likumdošanā, kā arī Les-
tenes Brāļu kapu uzturēšanā u. c.), 
Daugavas Vanagi izteic gata vību 
arī būt polītiski aktīviem, īsteno-
jot savas organizācijas Statūtos 
noteikto mērķi – „cīnīties par 
mū   su tēvu zemes brīvības un 
neatkarības nodrošināšanu”.

Vairāk informācijas tiks pub-
licēts kā mūsu laikraksta slejās,     
tā arī Daugavas Vanagu Mēneš-
rakstā Nr. 3, kas iznāks š. g. sep-
tembrī.

„Tēvu zemes mīlestību mēs ar 
darbiem rādīsim,” - ar šo mudi 
beigušās kārtējās Daugavas Va -
nagu dienas Latvijā.

Ligita Kovtuna       

Daugavas Vanadžu dienā kopā ar Dr. Daci Seisumu (otrā no labās)
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Daugavas Vanagu Latvijā priekšnieks J. Vectirāns ziņo DV 
priekšniekam A. Mežmalim par svinīgās sēdes sākšanu. No 
kreisās: archibīskaps Z. Stankevičs, LR aizsardzības ministrs   
A. Pabriks; aimugurē: DV informācijas nozares vadītājs                     
A. Sinka, kasieris A. Staklis
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S A R Ī K O J U M I /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
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. 

FILADELFIJA (PA)
Dzintra un Andrejs Baidiņi 

(1104 Windon Dr, Wilming-
ton, 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 
Vilmingtonas pilsētas, Chat-
ham ciemā, dienvidaustrumos 
no Silverside Road un Foulk 
Road (Route 261) krustojumā. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

ŅUJORKA
Ņujorkas draudzes Katskiļu 

nometnes šā gada pirmais 
’’MELNĀ LĀČA’’ labdarības 
sarīkojums: 1. perioda noslē-
guma nogalē 20. jūlijā, sākot 
no 18:00 pie Atpūtas nama. 

Vakariņas, pašbrūvēts alus, 
spēlēs „Lugers, būs mākslas 
izsole un klusā izsole  Tricky 
Tray. Laipni lūdzam, sirsnīgi 
gaidām uz sabiedrisko vakaru! 
Info: www.katskilunometne.org

SIETLA (WA)
Sietlas latvie u sabiedriskais 

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

Rietumkrasta latviešu izglī-
tības centrs Šeltonā (W 3381 
Dayton-Airport Road, Shelton, 
WA) rīko no 14. jūlija līdz 3. 
augustam Kursas vasaras vid-
usskolas programmu. Pieteik-
šanās 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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

Augusta mēnesī ir paredzēta 
saiņu savākšana sūtīšanai uz 
Latviju. Sūtījumus pieņems 
LASL pārstāve Sybila Kreslina. 
Par saiņu savākšanas datumu 
un laiku var uzzināt, zvanot uz 
LASL tālr.: 973-744-6565 vai 

973-746-7222, mājas lapa www.
lasl.com, e-pasts: info@lasl.
com

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, Ma 02445). 7. jūlijā 
11:00 dievk., 7.sv. pēc Vasar-
svētkiem. 14.jūlijā 11:00 dievk. 
ar dievg., 8.sv.pēc Vasarsvēt-
kiem. 21.jūlijā 11:00 dievk., 9.
sv. pēc Vasarsvētkiem. 28.jūlijā 
11:00 dievk. ar dievg., 10.sv. pēc 
Vasarsvētkiem. Māc. Jogita Ma -
zure. 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 pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa, 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
14.jūlijā 10:00 dievk. ar dievg. 
28.jūlijā 10:00 dievk. ar dievg. 
Draudzes māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 

Ērģ. Dr. S. Lizlova, L. Upīte un 
R. Ozoliņš. Info: www.detdrau-
dze.org 

• 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. 
7. jūlijā dievk.nenotiks. 14. 
jūlijā dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
21. jūlijā 10:00 dievk.. 28. jūlijā 
10:00 dievk. Māc. Ieva Dzelz-
galve. Info: www.latvianluthc-
hurchphila.org 

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

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

• Mančesteras lat. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040). 27. jūlijā 11:00 dievk.. 
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. 7. jūlijā 
dievk. nenotiks. 14. jūlijā 
dievk. ar dievg. ”Dziļāk un pla-
šāk’’ pārrunas pie kafijas tases. 
21.jūlijā dievk. ar dievg. angļu 
val. ar uzrunu bērniem. 28.jū  lijā 
dievk..”Dziļāk un plašāk’’ pār-
runas pie kafijas tases. Prāv. L. 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 

e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414-
536-0358. Info: www.milwau-
keedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org . 7. jūlijā dievk. 
nenotiks. Ar mūsu māc. Dāgu 
Demandtu tikšanās pēc dievk., 
kā arī baznīcā trešdienās no 
10:00 – 14:00 un sestdienās lat-
viešu skolas laikā. Visi laipni 
lūgti! Dāga tālr.: 612-280-9333, 
e-pasts: dagdemandt@hotmail.
com

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības ev. lut. dr.: (Trinity 
Latvian Church, P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7). Māc. Gundars Bēr-
ziņš, tālr.: 613-851-8281, e-pasts: 
rev@draudze.org. Dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E 7th St, 
Lakewood, NJ) 7. jūlijā dievk. 
nenotiek. Īstbransvikā (12 Ga -
tes Ave, East Brunswick) 14. 
jūlijā 13:30 dievk. ar dievgaldu. 
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E 
7th St, Lakewood, NJ) 21. jūlijā 
12:30 dievk. ar dievgaldu. Īst-
bransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick) 28. jūlijā 13:30 
dievk. Māc. I. Pušmucāne-Ki-
neiko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@ -
gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Katskiļu nometnē (231 Green-
hill Rd, Elka Park, NY 12427) 
7. jūlijā 19:00 dievk., māc. 
Saivars. 14. jūlijā 19:00 dievk., 
māc. Saivars. 21. jūlijā 11:00 
dievk.,māc. Saivars un 19:00 
prāv. Vārsberga-Pāža. 28. jūlijā 
11:00 dievk., prāv. Vārsberga-
Pāža. Salas bazn. (4 Riga Ln, 
Melville, NY 11747) 14. jūlijā 
10:30 dievk., māc. Saliņš. Jon-
keru bazn. (254 Valentine Ln, 
Yonkers, NY 11705) 28. ūlijā 
10;00 dievk., māc. Saivars.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church(1900 Westfall Rd, 
Rochester, NY 14618). 14. jūlijā 
14:00 iesvētību dievk., prāvests 
Oļģerts Sniedze.

Mūsu sirdsmīļais vīrs, brālis, tēvs un vectēvs

JĀNIS AUGUSTUS
ANNUS      N.A., F.A.A.R.

Dzimis 1935. gada 25. oktobrī Rīgā, Latvijā,
miris 2013. gada 26. februārī Leipzig, Vācijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā biedrības un draudzes locekle

HERMĪNE BRIEDIS,
dzimusi SENBERGS

Dzimusi 1919. gada 27. aprīlī Tomē, Latvijā,
mirusi 2013. gada 19. jūnijā Boiceville, NY. ASV

Viņu pieminēdami, pieminēs
EDĪTE ANNUS AR ĢIMENI

Mīļā piemiņā paturēs
DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

DIENVIDFLORIDAS LATV. EV. LUT. DRAUDZE

„Tie, kas neaizmirst”

Tālu, tālu staigāji svešas zemes Tu,
Savu dzimtu neaizmirsi,
Visiem vienmēr labu darīji
Līdz pašam galiņam...

Lai viegla dusa Tev tālās zemes smiltiņās!
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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

Jugendstila ēka Rīgā, Ģertrūdes ielā 99,
arhitekts Eižens Laube, 1910.g.

Zeme 560 m2, bez sešstāvu ēkas
ir arī palīgēkas (noliktavai; birojiem). 

Dzīvojamās ēkas kopējā platība 1100 m2, 
pavisam ir 14 dzīvokļi, no kuriem

5 ir brīvi no īrniekiem.

Pirmais stāvs patlaban ir tukšs; bet tajā ir vieta 2 veikaliem vai citām 
vajadzībām. No otrā līdz piektajam stāvam katrā ir pa 3 dzīvokļiem 

(2gab 3,5 ist.; 1gab. 2-ist.), pie tam katrā stāvā
1 dzīvoklis (3,5 istabu) ir brīvs no īrniekiem.

Sestajā stāvā ir viens 3,5- istabu un viens 2-istabu dzīvoklis. 
Apkure individuālā gāzes jeb krāsns, resp. nav nepieciešams 

pārmērīgi dārgais „Rīgas siltums”.
Māja prasa remontu, bet ir veikti vairāki lielāka apjoma laikietilpīgi 

priekšdarbi (ir pievilkta 3-fāžu elektrība līdz dzīvokļiem un veikta ēkas 
arhitektoniski-mākslinieciskā izpēte, kas nepieciešama projektēšanas 

uzsākšanai).

Krīzes rezultātā, laikā kad Latvijas ekonomika ir augšup, 
īpašnieks pārdod  par pievilcīgu cenu.

Dace Freivalde
dace@brivmezs.lv

+371 29207437

„Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts
sa  biedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera” 

valdes locekļa (3 amata vietas) amata vietu.

Prasības pretendentiem:
augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (izņemot pirmā līmeņa • 
profesionālo augstāko izglītību);
piecu gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē vai • 
vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā;
zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību;• 
zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves mākslu;• 
Latvijas Republikas valsts valodas un vismaz divu svešvalodu brīva pār  val dīšana;• 
nevainojama reputācija;• 
komunikācijas un sadarbības prasmes;• 
stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana;• 
darba organizācijas un vadības prasmes.• 

Konkursa pretendentiem līdz 2013.gada 19.jūlijam jāiesniedz Kultūras ministrijā 
– personīgi Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, vai pa pastu (pasta 
zīmogs – ne vēlāk kā 2013.gada 19.jūlijs), vai elektroniska dokumenta veidā 
(e-pasts: pasts@km.gov.lv) šādi dokumenti:

pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājaslapā • www.km.gov.lv 
sadaļā Vakances);
parakstīts dzīves gājuma apraksts (• Curriculum Vitae), kas sagatavots atbilstoši 
Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-
vitae/veidlapas);
augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;• 
Latvijas Nacionālās operas turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā • 
norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – trīs līdz piecas A4 
formāta lapas) (informācija par Latvijas Nacionālās operas darbību pieejama 
Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā Vakances);
kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.• 

Informācija par konkursa norisi pieejama Kultūras ministrijas mājaslapā
www.km.gov.lv sadaļā Vakances. Tālrunis uzziņām – 67330217.”

Var tagad iegādāties
Lāču maizi 

STORYE bread iepakojumā
East Lansing, Mičiganā

veikalā 
FOODS FOR LIVING

2655 East Grand River
East Lansing, MI 48823

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.

VISI  MĪĻI AICINĀTI – ŠĪ VASARA KATSKIĻOS
Būsiet mīļi gaidīti

MELNAIS LĀCIS
sestdien, 10. augustā

Sabiedriska pēcpusdiena/vakars teltī pie Atpūtas 
nama, draudzes Katskiļu

nometnē. 

Uzkodas un atspirdzinājumus piedāvās ap 16:00. 
Vakariņas servē

tas pēc  plkst. 17:30. Viesošanās vecākiem un 
labvēļiem. Informācija sekos.

LŪDZU ATBALSTIET NOMETNI!!
Atlikums par labu Ņujorkas draudzes lauku 

īpašumam.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St, Saginaw, MI 
48602). 14. jūlijā 11:00 Kapu 
svētki Forest Lawn kapsētā, 
draudzes nodalījumā, kalpos 
māc. R. Franklins.

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

• 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: kalnin-
sis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 -3rd Ave N E Seattle, 
WA 98125). 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: cil-
nis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St . 
Petersburg, FL 33707). 7. jūlijā 
11:00 Bībeles stunda. 14. jūlijā 
14:00 dievk. 28. jūlijā 11:00 
Bībeles stunda. Māc. Aivars 
Pelds. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. 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). 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@veri-
zon.net . Info: www.dcdraudze.
org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT) 20.jūlijā 11:00 
dievk. ar dievg., 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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Dieva mierā aizgājuši mani vecāki

ZIGURDS CELCHERTS
Dzimis 1923. gada 11. martā Dobelē,

miris 2009. gada 7. martā Brooklyn, OH

un

NANNIJA A. CELCHERTS
Balcers, dzimusi Putniņš
Dzimusi 1920. gada 21. jūnijā Strenčos,

mirusi 2013. gada 23. aprīlī Middleburg Hts., OH

Mūsu mīļā draudzene un
skolas biedrene iemigusi mūža miegā

EMMA LAPIŅŠ,
dzimusi SAUSKIS

* 1929. gada Elkšņu pag. „Upmaļos”,
+ 2013. gada St. Louis Mo, ASV

Mīļā piemiņā pieminot un atminot,
ANDRIS CELCHERTS, DĒLS

Mīlestībā piemin
VALDA UN STEFANIJA,

KĀ ARĪ ELKŠŅU SKOLAS SOLNIEKI UN
ANSBACHAS DAUGAVAS ĢIMNAZISTI

Mīlestība mūžīga
Nešķiŗ mirušos no dzīviem. 
Tie, kas Dievu sirdī slēdz,
Kļūst par Dieva bērniem brīviem:
Kas gan spētu izšķirt mūs,
Mīlestībā vienotus?
Amālija Breikša

Draudzības puķe zied ilgi.
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka
Vēl atmiņās ziedēt tā var.

Šī gada 5. jūnijā no mums 
šķīries viens no latviešu mūzi-
koloģijas gaišākajiem prātiem – 
mūzikas vēsturnieks Joachims 
Brauns (Mozus Joachims 
Brauns). Dzimis Rīgā 1929. 
gada 11. augustā inteliģentā 
ģimenē. Tēvs Izraels Brauns bija 
tautskolotājs, māte klavieŗ sko-
lotāja. 1941. gada 14. jūnijā 
Braunu ģimeni izsūtīja uz 
Sibiriju, kur nācās izdzīvot 
16 gadus.

Tikai pēc atgriešanās no 
izsūtījuma Joachims 1946. 
gadā iestājās Latvijas PSR 
konservatorijā, Gidona 
Krē mera vectēva profesora 
Kārļa Briknera vijoles klasē, 
ko absolvēja cum laude 
1951. gadā. Pārvarot ofi-
ciālās varas liktos šķēršļus, 
viņš 1954. gadā iestājās P. 
Čaikovska Maskavas kon-
servātorijā, gan tikai ne -
klātienes aspirantūrā.

Mūzikologa karjēru Joa-
chims Brauns sāka ar 1957. 
gadā publicēto darbu par 
vijoļspēles metodiku. Taču tas 
bija tikai starts turpmākiem 
viņa nozīmīgiem pētījumiem  
latviešu instrumentālās mū  -
zikas laukā: „Instrumentālās 
mūzikas pirmsākumi Latvijas 
territorijā” (Latviešu mūzika, 
1960.g.), „Vijoļmākslas attīstība 
Latvijā” (1962.g.Rīgā).

 Pēc Joachima izceļošanas no 
PSRS 1970. gadā viņu atlaida 
no darba „par amorālu uzve-
dību”(?,!), aizliedza publicēties 

Miris Joachims Brauns
presē. 1971. gadā no grāmatas 
„Latviešu mūzika”, kas jau bija 
pārdošanā, tik „veiksmīgi” tika 
izņemts Brauna raksts „Instru-
mentālās mūzicēšanas aizsā-
kumi Latvijas territorijā” – pa -
pil dināts un pārstrādāts 1960. 
gada raksts, ka satura rādītājā 
saglabājās šī raksta virsraksta 
vieta. Par to smējās ne tikai 

Latvijai ar lielo mūzikas manto-
jumu. Pats pētīja un aicināja 
citus saskatīt tās kultūras ba -
gātības, kas glabājas Latvijas 
mūzejos. Arī gaišākajos prātos 
sensāciju izraisīja Joachima 
Brauna pētījums „Par Padomju 
Baltijas mūzikas hermeneutiku. 
Stilu un nozīmes skaidrojuma 
mēģinājums” (Zeitschrift für 

Ostforschnug, 1982, Mū -
zikas Saule, 2012. gada 
Nr.1.). Vēlāk raksts pār-
publicēts krājumā „Joa-
chims Brauns. Raksti: 
Mūzika Latvijā”, Musica 
Baltica, 2002. gads (sastā-
dītājs M. Boiko). 

Ar Joachima draudzīgo 
un vērīgo uzmanību esmu 
bijis saistīts jau kopš sa -
viem pirmajiem daiļrades 
soļiem. Viņa raksti laik-
rakstos, žurnālos bija 
saudzīgi un labvēlīgi. Taču 
esmu pateicīgs arī par 
piezīmēm un aizrā dī ju-
miem. Mūzikologa uzma-
nīgā attieksme īpaši tika 
pievērsta t.s. Jaunajam 

folk loras vilnim, kas 70. gadu 
sākumā Baltijā un vēlāk visā 
Austrumeiropā mainīja attiek-
smi pret tautas garamantām 
vispār. Mūzikā tā bija veco soc-
reāliju laušana un jauna laikmeta 
pieteikums. Joachims Brauns to 
pamanīja viens no pirmajiem 
un savu draudzīgo labvēlību 
pret šo piemiņas rin diņu autoru 
saglabāja līdz pat nāvei.

Pateicos Tev, draugs!
Pauls Dambis

Latvija zied-baltas margrie-
tiņas un jasmīni, un zilas ru  dzu-
puķes un sarkanas magones… 
Latvija zied, bet Latvijā skumst, 
jo tālajā Kanādā 18. jūnijā Aiz-
saules ceļos 92 gadu vecumā de -
vies dāsns mecenāts, ilggadējs 
Vītolu fonda atbalstītājs, māk-
slas un cilvēku mīlētājs Leopolds 
Sīpoliņš. Šai Saulgriežu laikā 
saule pakāpusies visaugstāk de -
besīs, lai gaišāku un vieglāku 
darītu viņa ceļu turp, kur tiek 
skaitītas un vērtētas visas nodzī-
votās dienas, viss Šaisaulē paveik-
tais. Bet padarīts ir tik daudz. 
Viss garais mūžs ticis veltīts tam, 
lai pasaule, kur dzīvojam, kļūtu 
skaistāka, gudrāka un laimī gāka.

Ardievas
Leopoldam Sīpoliņam

ir izglītības veicināšana un kul-
tūras vērtību saglabāšana. Klāva 
Sīpoliņa fonda galvenā aktivitāte 
izpaudusies latviešu mākslas 
darbu vākšanā, krāšanā un iz -
stāžu organizēšanā. 1980./1981. 
gadā Klāva Sīpoliņa fonds orga-
nizēja vienreizēju mākslas darbu 
apmaiņas izstādi – Kanādas un 
Amerikas latviešu gleznotāju 
darbi un izcilu Latvijas māk sli-
nieku gobelēni un gleznas tika 
izstādītas Latvijā, Kanādā, ASV, 
Zviedrijā, Vācijā un Lielbritānijā. 
1983. gadā ar fonda atbalstu 
notika Ziemeļamerikas latviešu 
mākslinieku darbu izstāde Mel-
burnā un Kanberā Austrālijā. 

Visa Leopolda Sīpoliņa dzīve 
ritēja trijstūrī starp Ka -
nādu, Ameriku un Lat-
viju. Taču arī tad, kad 
viņa nebija te, ar do  mām, 
sirdi un labo gribu Leo-
polds atradās savā Tēv-
zemē. Arī stipendijas 
Vītolu fonda jaunie-
šiem – tā bija viņa at -
griešanās dzimtenē Par 
to, cik kāds cilvēks pa -
 tiesi mīl savu dzimto 
zemi, var spriest pēc tā, 
vai viņš spēj pieņemt 
arī tās sāpes un grūtos 
brīžus, vienlaikus ne -
zau  dējot ticību tās nā -
kotnei un cilvēkiem. 
2003. gadā Leopolds 
Sīpoliņš uzticēja Vītolu 
fondam administrēt 
divas stipendijas Rīgas 
Tehniskās univer si tā tes 
Elektronikas un tele ko-
munikāciju fakultātes 

studentiem. Stipendijas tika no -
saukta par godu Leopolda dēlam 
Klāvam, jo mecenāts pēc dēla 
nāves saprata, ka labākais pie-
mi neklis viņam būtu fonds, kas 
sā  kotnēji atbalstīja mākslu. 
2008. ga  dā tika noslēgts jauns 
ziedojuma lī  gums par iegul dī-
jumu neaizska ramajā kapitālā 
– Leopolds Sī  po liņš nodibināja 
mūža stipendiju.

Ir aizvadīts garš, radošs un 
labiem darbiem bagāts mūžs. 
Kopā ar dzīvesbiedri Dzidru 
izaudzināti četri bērni, prieku 
allaž sagādājuši septiņi maz-
bērni. 

Leopolds Sīpoliņš bija viens 
no lielākajiem latviešu mākslas 
darbu kolekcionāriem ārpus 
Latvijas, taču vienu sapni gan 
viņš nepaspēja piepildīt – atrast 
gleznu, kura bērnībā bija viņa 
mājās pie sienas – jauna mei -
tene sarkanā magoņu laukā. Nu 
Leopolds Sīpoliņš IR savā sapņu 
magoņu laukā, un tās, paņē-
mušas viņu aiz rokas, ved aug-
šup Debesīs, Šai saulē atstā-
damas mazas sēkliņas kā ap -
liecinājumu, ka ziedi un labie 
darbi mūsu zemē ir nemirstīgi.

Vita Diķe
www.vitolufonds.lv

,,Tumšzaļā efeju ēnā
vējš pakar kokli. Un klus.
Gājējam čukst: „Bija nemiers.
Atpūta nu būs. Lai dus.”
(F. Bārda.)

Leopolds Sīpoliņš dzimis 
1921. gadā Rīgā. Latviju viņš 
atstāja pēc Otrā pasaules kara. 
Tā laikā Leopolds bija strādāja 
par kara korespondentu un fo  to -
grāfu, tika vairākkārt ievainots. 
Pēc kara viņš dzīvoja Vācijā, 
tomēr nevēlējās pieņemt vācu 
pavalstniecību, tāpēc meklēja 
,,zemi, kur var izsisties, kas grib, 
bet karot ņem tikai tos, kas paši 
vēlas”. Tāda izrādījās Kanāda – 
valsts ar līdzīgu politisko sis tē mu 
un klimatu kā Latvijā. Jau ļoti 
drīz pēc ierašanās Kanādā 1947.
gadā Leopolds Sīpoliņš sāka no -
darboties ar ēku būvēšanu un 
plānošanu, kas kļuva par viņa 
sirdslietu. Latvijā viņš izglītību 
šajā jomā nebija guvis, tāpēc 
būvniecību sāka studēt Kanādā 
no pašiem pamatiem. Ēku būvē-
šana L.Sīpoliņu aizrāva piec-
desmit piecus gadus – uzbūvēts 
simtiem ēku Amerikā un Ka -
nādā. Latvijā pēc kara L.Sīpoliņš 
pirmoreiz ieradās 1976. gadā, lai 
,,vestu gaismu’’. Jau tolaik viņš 
ziedoja naudu baznīcas atjau no -
šanai un rīkoja vairākas izstā   des. 
1979. gadā Leopolds Sīpoliņš 
dibināja fondu sava dēla Klāva 
Edmara Sīpoliņa piemiņai. Šīs 
labdarības organizācijas mērķis 

Latvijā. 
Kopš 1976. gada Joachims ar 

dzīvesbiedri Aivu dzīvoja 
Izraēlā, bija Bar-Ilan univer-
sitātes mūzikas nodaļas profe-
sors. Taču tieši šajā laikā vēs-
turnieks aktīvi izvērsa savu 
radošo darbību – piedalījās 
Eiropas, ASV, Kanadas mūzi-
kologu konferencēs, baltiešu 
studijās dedzīgi aicināja citu 
valstu zinātniekus pievērst  uz -
manību okupētajai mazajai 
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Mūžībā aizgājusi

MIRDZA
KIRŠTEINA,

dzim. BĒRZIŅA
Dzimusi 1913. gada 3. oktobrī Doles pagastā, Latvijā,

mirusi 2013. gada 2. maijā Baringtonā, Ilinojā

Mūžībā aizgājis

LEOPOLDS
SĪPOLIŅŠ

Dzimis 1921. gada 3. janvārī Rīgā, Latvijā,
miris 2013. gada 18. jūnijā Otavā, Kanadā

Dieva mierā aizgājusi
skolotāja, dziedātāja un dziedāšanas instruktore

MAIGA GRIETĒNA,
dzimusi EIZENBERGA
Dzimusi 1921. gada 6. janvārī Rīgā,

mirusi 2013. gada 13. jūnijā Rīgā

Mūžībā aizgājis

ULDIS PĒTERIS OZOLIŅŠ
Dzimis 1924.gada 24. decembrī,

miris 2013. gada 5. jūnijā West Hartford, CT

Nosvinējis savu astoņdesmit astoto dzimšanas dienu,
negaidīti aizsaulē aizgāja mūsu labais Opa

GEORGS LIELBRIEDIS, MD
Dzimis 1924. gada vasarā Liepājā,

miris 2012. gada rudenī Warren, Ohio
Tu, Tēvs mīļais paaudzēm trijām,

Tu mūsu stiprais vadītājs, mūsu sargs,
Tu māci un izskaidro visu, ko vajag.

Gadu duci zem gadu simteņa staigāji pasaulē.
Nu mīļais Papīts Dieviņa dārzā, nobeidzis pasaulē darbu,

Gatavs doties pie vismīļākās sieviņas un radiņiem.

Mīlestībā piemin
DĒLS GUNTIS AR SIEVU GUNTU

MAZBĒRNI DAIGA, ALDIS AR ĢIMENI
RADI LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Mīlestībā piemin
BĒRNI ANDA, ĢIRTS (SILVIJA), DĀGS (LAURIE),

INTA UN MAZDĒLI NIKLĀVS, ALDIS, EDDIE,
DAINIS, LAURIS, PAULS, ANDRIS (DANA)

Par viņu sēro
JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTA 1942. GADA IZLAIDUMA KLASE

UN VISA CĒSU UN JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTA SAIME

Sēro
INCY UN BILL MUIR

GVIDO ZEMRIBO AR ĢIMENI LATVIJĀ

Ja kāds vēlas, puķu vietā var ziedot - ALA (400 Hurley Ave Rockville, MD 20850)

Mīlestībā un sērās
BĒRNI LAILA, ANDRA, PĒTERIS

UN ĒRIKS AR LAULĀTIEM DRAUGIEM,
10 MAZBĒRNI AR LAULĀTIEM DRAUGIEM,

5 MAZ MAZBĒRNI UN RADI UN DRAUGI
LATVIJĀ UN 3 KONTINENTOS

Nu dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
(B. Senkēviča)

Bet spožie mirkļi nepazūd,
Tie tikai citur dodas –
Un, kur tie satiekas, varbūt
Reiz jauna zvaigzne rodas.

Mīlestība
nekad nebeidzas!

In Memorian
Aina Bortins, wife of John, 

mother of John, Richard and 
Robert, and grandmother of 
Ian, Trevor, Robert, John, David 
and William died peacefully at 
home in Seven Lakes, North 
Carolina on 9 June 2013 after 
several months of failing health. 

She was born on 19 August 
1925 in Jaunpiebalga, Latvia 
where she enjoyed a well-to-do 
upbringing until the beginning 
of World War II in 1939. She 
survived 3 invasions of her 
homeland by the armed forces 
of the Soviet Union and Nazi 
Germany. After end of the war, 
she spent 5 years in a refugee 
camp in Germany where she 
met fellow Latvian, survivor, and 
the love of her life, John Bortins, 
and gave birth to her first son 
John. In 1950, the United States 
government grant ed permission 
to the young family to immi-
grate and in November of that 
year they arrived in America to 
begin this welcome adventure. 
The family subsequently settled 
in Plymouth, Michigan, earned 
citizenship and gained 2 new 
children, Richard and Robert. 
Aina helped increase the family’s 
prosperity by efficient and thrifty 
homemaking as well as provid-
ing love and guidance to her 3 boys. 

While her sons were earning 
their college degrees, Aina 
became one of 2 part-time 
school employees in a pilot pro-
gram providing student super-
vision during lunch time, recess 
and bus loading and unloading 
at Farrand Elementary School. 
This program was ultimately 
rolled out to more schools in 
the Plymouth School District in 
Michigan. At the time of her 
retirement, she was the longest 
serving part-time employee in 
the district. She greatly enjoyed 
working with children all those 
years. Thyroid cancer, the death 
of husband John after they 
moved to North Carolina and 
the onset of blindness due to 
macular degeneration after she 
moved to Louisville, Colorado 
darkened her retirement years 
but she drew on her experiences 
as a wartime survivor and strove 
to maintain her independence 
and self-reliance as long as pos-
sible. Friends and family helped 
when necessary and Aina 
moved back to North Carolina 
4 years ago to be closer to family.

Online condolences may be 
left at:  www.bolesfuneralhome.
com

Boles Funeral Home and 
Crematory, Inc.in Pinehurst 
will be assisting the family.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 22.c. filistre

KSENIJA WEIGEL,
dzim. ĀBOLIŅŠ

Dzimusi 1916. gada 18. februārī,
mirusi 2011. gada 27. novembrī

Viņu ar gaišām domām piemin
KORPORĀCIJA DZINTRA
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S P O R T S

(Nobeigums. Sākumu sk. Nr. 24)
 
Sacensības iesākās pulksten 8 ar 

divām basketbola priekš spēlēm. 
Bija ieradusies viena vienība no 
Ņujorkas – “Rakte”, kam pretim 
stājās trīs vienības no Minesotas 
– “Starts”, “Starta Baltie” un 
“Starta Sarkanie”. 

Pirmajā spēlē sacentās divas 
Minesotas vienības – Minesotas 
“Starts” un “Starta Sarkanie”. Uz -
varēja Minesotas “Starts” ar 78:52 
(33:16). Uzvarētājiem lielāko pun-
 ktu skaitu guva Maiks (Mike) Polis 
– 23, Džoijs Raians (Joey Ryan) 
– 17, Pauls Ješinskis – 16 un Mets 
(Matt) Polis – 10, bet zaudētājiem 
Džefs Herons (Jeff Herron) – 16, 
Dereks Fūrmanis (Derek Fuhr-
mann) – 12, Vilnis Stumbris – 9 
un Miķelis Ģiga – 6. Otrā spēlē 
“Rakte” zaudēja “Starts Baltai” vie -
nībai ar rezultātu 61:69 (27:28). 
Uzvarētājiem lielāko pun   ktu 
skai  tu guva Lūks Džonsons (Luke 
Johnson) – 22, Deivis Džonsons 
(Davis Johnson) – 18, Skats (Scott) 
Kauls – 8, Eriks Džonsons (Erik 
Johnson) – 6 un Kris Tompsons 
(Chris Thompson) – 6, bet zau-
dētājiem Ādams Galuppo – 29, 
Jānis Krūms – 10 un Matīss Grants 
– 10. Pēc sportistu parādes seko-
ja volejbola priekšspēles. 

Dāmu volejbola grupā bija trīs 
vienības: divas Minesotas “Starta” 
un trešā no Kalamazū. Katrai ar 
katru spēlēja trīs setus līdz 25 
punktiem ar 27 punktu maksi-
mumu. Minesotas “Starta” l vie-
nība uzvarēja “Startu” II ar 25:7, 
25;8, 25:11 un pieveica arī Kala-
mazū LSK – 27:26, 25:20, 25:23,  
kvalificējoties finālam. Kalamazū 
LSK savukārt pārspēja Minesotas 

Laz  diņa sadalīto ASV vienību 
(baltie krekli pret krāsainiem), jo 
nebija ieradušies Kanādas pre-
tinieki no Toronto. Sacensības 
notika Minesotas universitātes 
sieviešu hokeja zālē, Ridder arē nā, 
tikai 2 jūdžu attālumā. Rēgulārais 
spēles laiks beidzās ar rezultātu 
5:5 un neviena vienība neguva 
vārtus pagarinājumā. Sekoja shoot-
out, un pēc vairākiem mēģinā-
jumiem (5) ar 6:5 uzvarēja baltā 
vienība. Par vislabāko spēlētāju  
izraudzīja Minesotas hokejistu 
Emru Ozmenu (Emrah Ozmen), 
kas iesita 7 no 10 vārtiem rēgu-
lārās spēles laikā, pārejot uz otro 
vienību trešā periodā, lai izlī dzi-
nātu vienību spējas.  

Sekoja saviesīgs vakars resto rā nā 
Pracna-on-Main, kas bija ļoti tuvu 
(pāri Misissippi upes tiltam) spēļu  
vietai un arī viesnīcai The Depot 
Hotel and Renaissance Inn, kur 
bija apmetušies sportisti. Bija laba 
izdevība nodibināt draudzību ne 
tikai starp vienībām, bet arī vie -
nības dalībnieku starpā, kuŗi bieži 
vien pirmo reizi satikušies tikai uz 
pāris treniņiem neilgi pirms spēļu 
sākuma. Tas īpaši attiecas uz  Mi -
nesotas sportistiem, lai visiem 
būtu drosme un vēlēšanās nā  kam-
gad doties uz meistarsacīkstēm  
Kalamazū/Gaŗezerā.

***
Otrā diena, kā jau parasts, atkal 

iesākās ar basketbolu. Ņujorkas 
“Rakte” pieveica Minesotas “Starta 
Sarkanos” ar 58:39 (25:18), iegūs-
tot 3. vietu. Lielāko punktu skaitu 
gūst Jānis Krūms – 18, Matīss 
Grants – 12, Mārtiņš Trautmanis 
– 10, Pauls Ejups – 8 un Ādams 
Galuppo – 8. Zaudētājiem visvai-
rāk punktus gūst Džefs Herrons 
– 11, Dereks Fūrmanis – 11 un 
Vilis Zaeska – 4.

iepriekšējā dienā bija pārspējuši 
Ņujorkas “Rakti”. Lielāko punktu 
skaitu gūst Pauls Ješinskis – 18, kam 
seko Džoijs Raians ar 13, Mets 
Polis ar 12 un Eriks Duņēns ar  8 
punktiem. Zaudētājiem: Kris Tomp-
sons – 15, brāļi Lūks Džonsons 
– 12, Deivis Džonsons – 10 un 
Eriks Džonsons – 8,  Kriss Brauns 
– 7. Četrpadsmit gadu vecais 
Brandans Kauls tika uz laukumu  
pēdējā minutē, un  spēļu laikam 
beidzoties, iemeta gaŗu trijnieku.  
Spēle bija viena no labākām, kāda 
redzēta pēdējo gadu laikā un iz  -
cēlās ar ātriem skrējieniem, pie -
spēlēm, labiem patāliem metie-
niem un vairākiem Pauļa Ješinska  
slam dunks, kas ļoti sajūsmināja  
skatītājus.  

***
Dāmu volejbolā par tiesībām 

spēlēt finālā (2 no 3 setiem, līdz 25 
punktiem) vispirms cīnījās Ka -
lamazū LSK un Minesotas “Starts” 
II vienība, un spēle beidzās ar Ka -
lamazū uzvaru 25:7 un 25:7.

Pēc pārtraukuma notika fināl-
spēle starp Kalamazū LSK un Mi -
nesotas “Starta” I vienību. Tā kā 

Laura Avena, no Lat-
 vijas, kas jau trešo 
gadus studē Maca-
lester kolledžā, spē lē -
jot volejbolu un mā -
coties ķīmiju. Pirmo 
reizi Minesotas vie-
nībā spēlēja arī Tomp-
sonu dvīņu māsas – 
Kate un Mollija,  kas 
savā laikā bija Vis kon-
 sīnas universitātē Ri  -
ver Falls labākās spē-
lētājas. Kate jau pre-
cējusies un viņas vīrs, 
Dzoijs Raians, ar la -
bām sekmēm spēlēja 
basketbolu Mine so-
tas “Starta” meistar vie-
 nībā. Sieviešu spēles 
bija ļoti saistošas, jo 
labi padevās abas – 
gremdēšana un aiz -
sardzība.

Vīriešu volejbolā 
kā jau redzējām, bija 
divas spēcīgas un 
divas vājākas vie nī-
bas. Minesota zau-
dēja Losandželosas/

Čikāgas vienībai ar 
20:25,11:25 un Va  -
šingtonas DC zau-
dēja Kalamazū ar 
19;25 un 15;25.  Par 
trešo vietu cīnījās 
Minesotas “Starts” 
un Vašingtonas “Si  -
gulda”, un ar rezul-
tātu 25:8 un 25;23 
uzvarēja Minesotas 
“Starts”, iegūstot 3.  
vietu.

Finālā bija sīva 
cīņa augstā līmenī 
starp Losandželosu/
Čikāgu un Kalamazū 
LSK, bet uzvaru di  vos 
setos izcīnīja L/Č ar 
rezultātu 25:23, 25:19.  
Paula Ejupa spēcīgās 
gremdes tomēr ne  va -
rēja pārvarēt Ērika 
Zušēvica un Matīsa 
Kaugara izcilo spēli 
uzbrukumā un aiz-
sardzībā. 

Visas sacensības 
sekoja iepriekš izstrā-
dātam laika plānam 
un par to jāpateicas 
tiesnešiem, laukumu 
vadītājam Jurim Prie -
dītim, vienību dalīb-
niekiem un galve-
najam punktu pie -
rakstītājam Egonam 
Duņēnam. Tech nis-
kā komiteja (Aivars 
Bārs, Miķelis Ģiga, 
Andra Krautmane, 

Toms Traut manis, Valdis Ķeris), 
bija gatavi izšķirt protestus un 
strīdus, bet tādu nebija.

Sportistu vakariņas, apbalvo-
šana un balle sākās Ukraiņu namā 
pulksten 19 un bija pulcinājušas ap 
150 dalībnieku un sporta entū-
ziastu.  Apbalvošanu vadīja sporta 
kluba “Starts” priekšnieks Miķelis 
Ģiga. (Balvu pārzinis Valdis Mu  ce -
nieks bija aizgājis mūžībā 1. maijā.) 
Sacensību “Vadonī” bija ievietota 
Valža fotografija un pateicība par 

ASV meistarsacīkstes Mineapolē

1. vietā basketbolā – Minesotas “Starts”. Priekšā Mārcis Pavārs, no 
kr.:Joe Polis, Mike Polis, Treneris Zigurds Kauls, Matt Polis, Joe 
Ryan, Mike Kauls, Pauls Ješinskis, Ēriks Duņēns

viņa darbu. Laura Kontere, no rī -
cības komitejas palīdzēja  pasniegt 
balvas.

Visas balvas tika pasniegtas 
tikai par sasniegumiem atklātajās 
ALAs meistarībās, jo šajā brīdī 
mums nav citu sacensību, kur 
varētu vērtēt sportistu sniegumu.

Atzinību par “izcilu darbību uz 
un ārpus laukuma” saņēma: bas -
ket bo  lā – (Imanta Štāla balva) – 
Mār tiņš Trautmanis no Ņujorkas 
“Raktes”; sieviešu volejbolā – 
(ALAs balva) – Kristīne Ģiga no 
Minesotas “Starta”; un vīriešu 
volejbolā – (DV balva) – Alberts 
Ozols no Vašingtonas DC 
“Siguldas”.

Labākā sportista balvu 
saņēma: basketbolā (LKA balva) 
– Pauls Je  šinskis (Minesotas 
´”Starts”); sie  viešu volejbolā – 
(Minesotas “Starts” balva) – Lau-
 ra Avena (Minesotas “Starts”); 
vīriešu volejbolā – (Valža Trei-
maņa balva) – Ēriks Zušēvics, 
Losandželosa/Čikāga.

Labākais gremdētāja/s. sievie-
tēm – (Dr. I. Norgello balva) – 
Laura Avena, Minesotas “Starts”; 
vīrie šiem (Ulža Holandera balva) 
– Pauls Ejups, Kalamazū LSK.

Sportiskākai vienībai vīriešu 
vo  lejbolā (Leo Veisa balva) – 
Vašing tonas DC “Sigulda” un 
basketbolā (Mārtiņa Stulpiņa 
balva) – Mi   ne sotas “Starta Sar-
kanā” vienība.

Nobeigumā skatītāju priekšā 
tika aicinātas arī meistarvienības, 
lai saņemtu Latvijas kausus. Pēc 
apbalvošanas, sākās dejas mūzika, 
ko atskaņoja DJ Jānis Barobs.

Rīcības komitejā darbojās 
priekš   nieks Miķelis Ģiga, Kris 
Brauns, Kristīne Ģiga, Visvaris 
Ģiga, Kris  tīne Kontere, Laura 
Kontere, Kris  tīne Duņēna-Mertz, 
Mārtiņš Nora, Juris Priedītis, 
Jānis Robiņš un Ivars Upens. 
Sacensību “Vadoni” sagatavoja 
Kristīne Ģiga un mei starsacīkšu 
logo darināja Elizabete Duņēna.

Jānis Robiņš/Visvaris Ģiga

“Starta” II vienību: 25:6, 25;13, 
25;10 un arī kvalificējās finālam.

Kungu volejbola grupā bija 
četras vienības: Kalamazū LSK, 
apvienotā Losandželosas “Rīga”/
Čikāgas “Lāčplēsis” vienība, Va -
šing tonas DC “Sigulda” un Mine-
sotas “Starts”. Spēlējot katram ar 
katru trīs setus, pirmajā vietā 
ierindojās Kalamazū LSK, uzva-
rot 8 un zaudējot tikai 1 setu. 
Otrā vietā Rīga/Lāčplēsis ar 7 
uzvarām un 2 zaudējumiem. 
Trešo vietu izcīnīja Minesotas 
“Starts” ar 2 uzvarām, un pēdējā 
vietā palika Vašingtonas DC 
“Sigulda” ar 1 uzvarētu setu.

***
Hokeja draudzības spēle iesā kās 

pulksten 18 starp ALAs Sporta 
nozares hokeja vadītāja Māŗa 

Finālā uzvarēja Minesotas “Starts” 
ar rezultātu 66:63 (33:31) pievei-
cot “Starta Baltos”, kas savukārt 

Dāmu volejbolā 1. v. Minesotas “Starts”. 1. r. 
Justīne Rudzītis, Sarah Ģiga, Kate Ryan, 2.r. 
Kristīne Duņēna Mertz, Laura Avena, Molly 
Thompson, Tija Rudzītis, Pamela Nora

Dāmu volejbolā 2. v. Kalamazū 
LSK. 1. r. Inta Grīnvalde, Larisa 
Grīnvalde, 2. r. Lija Krieva, 
Natalija Galēna, Lia Krautmane, 
Andra Krautmane, iztrūkst 
Marga Galēna
Kalamazū jau bija ie -
sildījusies, tad va  rēja 
sagaidīt, ka pir  mo se  tu 
Minesota varētu zau-
dēt, un tā arī notika, 
zaudējot ar rezultātu 
20:25. Nākošos di  vos 
setos tomēr Mine-
sota pierādīja savu 
meistarību, izcīnot 
uzvaru ar 25:20 un 
25;17. Ar savu spēles 
māku īpaši izcēlās 

2. vietā basketbolā – Minesotas “Starts” bal-
tie. 1. r. Scott Kauls, Brendan Kauls, Māra 
Braun, Kris Braun, Markus Braun. 2. r. Luke 
Runka, Lukas Johnson, Erik Johnson, Chris 
Thompson, Davis Johnson

1. v. vīriešu volejbolā – Losandželosas “Rīga”/
Čikāgas “Lāčplēsis”. Ēriks Velkme, Matīss 
Kaugars, Ēriks Zušēvics, Valdis Ķeris – 
,Rietumkrasta sporta vadītājs, Aleks 
Dankers, Kārlis Tolks, Jānis Velkme

2.v. vīriešu volejbolā – Kalamazū LSK. Agris 
Krautmanis, Ēriks Krautmanis, Matīss 
Grants, Dāvis Bolšteins, Ēriks Krievs, Kaldis 
Grants, Pauls Ejups, Ādams Galuppo


