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Cienījamie lasītāji!
Lūdzu, ieskatieties tālruņu 

numuru izmaiņās avīzes 
pasītē 2. lpp. un avīzes 

"galviņā" zem virsraksta!
Redakcija

Kā jau Laikā lasījāt, Gaŗezerā 
notika Mūzeju pēcpusdiena ar 
plašu un vispusīgu programmu. 

Tiem, kuŗi pārvietojās no vienas 
mūzeja ēkas uz citu, bija iespēja 
ieturēt azaidu kādā no iekār to-
tajām kafejnīcām zem telts jumta. 
Kuli nārijas gardumi ar cepta, 
vārīta un gril lēta ēdiena pie  vil-
cīgām smaržām, ar at  sevišķo 
ēstuvju vēl pievilcī gā kajiem no -
saukumiem un tiem atbilstīgiem 
ēdieniem ikvienam mūzeju ap -

Izdevusis Mūzeju pēcpusdiena
meklētājam rosināja ēstgribu. 

 No visapkārt Gaŗezera Mūzeju 
pēcpusdienā vērotā varējām se   -
cināt, ka pasākums ir izdevies. 
Ceram, ka Gaŗezerā mūzeju ap -
meklētāju diena tiks rīkota arī 
nākamgad, jo līdz ar Gaŗezera 50 
gadu jubilejas svinībām interese 
par pieminē tajiem trim mūze-
jiem vēl pieaugs.

 Sakām ikvienam uz redzēšanos 
nākamajā gadā!

Vilnis Trops Gaŗezerā

Gaŗezera sagatavošanas skolas (GSS) meiteņu koklētāju ansamblis sniedz priekšnesumus Mūzeju 
pēcpusdienas programmā Tautas mākslas mūzeja telpās

Kā jau Laiks ziņoja, latviešu 
pianists Andrejs Osokins pie da-

Top Latvijas Likteņdārzs

23. augustā pulksten 21.15 
(pēc Latvijas laika) notiks Lat-
vijas Televīzijas (LTV) un Kok-
neses fonda organizētā ziedo-
jumu akcija „Top Latvijas Lik-
teņdārzs.

Šogad koncerts-akcija notiks 
piekto reizi, un tās mērķis ir pa -
rādīt Likteņdārzā mūsu kopīgiem 
spēkiem piecos gados paveikto 
un piesaistīt līdzekļus jauniem 

darbiem. Kopš jūlija LTV skatītāji 
tiek aicināti zvanīt uz ziedojumu 
tālruni 9000 6382 un ziedot 1 latu 
Likteņdārza amfiteātŗa akmeņu 
krāvuma „Sirmais saulriets” tap-
šanai. Akcijas dienā Likteņdārza 
amfiteāttrī ar Latvijas pašvaldību 
atbalstu kā veltījumu polītiski re -
presētajiem ir plānots iestādīt 
Ozolu godasardzi. Katrs ozols ir vel-
 tījums sava novada represētajiem.

Katrs no 11 000 laukakmeņiem, 
kas uz Likteņdārzu atceļojuši no 
visām Latvijas malām ir ar savu 
emocionālu stāstu un unikālu vel-
 tījumu. Tie visi ir atraduši savu 
vietu krāvumā „Sirmais saulriets”. 
Taču darbu turpinājumam ir vēl 
nepieciešami līdzekļi, tāpēc šīga da 
akcijas mērķis ir ziedojumos pie-
 saistīt 30 000 latu.

Rīgas Domā 23. augustā pl. 19.00 notiks 
garīgās mūzikas koncerts „Jāzepam Vīto-
lam 150”.

Jāzepa Vītola 150. gadskārta šovasar pār-
skan dzimeteni ar plašu vērienu un god-
bijīgu attieksmi. Jubilejas norisei piederīgs 
ir arī koncerts Rīgas Domā, kuŗā skanēs 
garīga satura skaņdarbi ērģelēm, korim, 
solistiem. Koncertā piedalīsies ērģelnieks 
Aigara Reinis, soprāns Kristīne Gailīte, 
vijol nieks Gidons Grīnbergs un koris 
„Stars” diriģenta Ārija Šķepasta vadībā.

Rīgas Domā notiks
garīgās mūzikas koncerts 
„Jāzepam Vītolam 150”

Pianists Andrejs Osokins 
saņēmis balvu konkursā 

Klīvlandē
lījās Klīvlandes Starptautiskajā 
pianistu konkursā. Jaunais mū -
ziķis izpelnījies žūrijas speciālo 
balvu par baroka mūzikas at  ska-
ņojumu. Šogad konkursā sacen-
tās 28 pianisti no 15 pasaules 
valstīm.

Tieši no Klīvlandes Andrejs 
Osokins devies uz Lielbritaniju, 
lai 20. augustā Londonā sniegtu 
solokoncertu.
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

LATVIJA –
2013

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

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

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,

114 4th Ave NW, Largo, FL33770
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. 727-953-6313, fax. 727-286-8543, 

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

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: ____________________________

LatvianUSA.com galvenais uz -
devums ir sniegt praktisku, no  -
derīgu informāciju latviešiem, 
kuŗi Amerikā ir ieceļojuši nesen, 
kuŗi te dzimuši vai daudzus gadu 
desmitus dzīvo tālajā zemē, kā 
arī tos, kuŗi tikai vēl plāno ieceļot. 
Un – vienot latviešus, kuŗu mīt -
nes zeme šobrīd ir Amerika.

Ideja par portāla izveidi radās 
tā iemesla pēc, ka bieži vien jutos 
kā izziņu birojs! Daudzi lat vie ši 
vērsās pie manis pēc visdažādākas 
informācijas, un, mēģinot palī dzēt, 
sāku informāciju apkopot. Tad arī 
sapratu, ka cilvēki meklē ne tikai 
ziņas, bet arī iespēju sazināties 
savā starpā, jo ne visiem ir iespēja 
apmeklēt latviešu centrus un 
sarīkojumus. 

Esmu organizējusi vairākus sa -
 rīkojumus Amerikas latviešu sa -
liedēšanai – vispirms tīmeklī un 
tad arī reālajā dzīvē. Un, spriežot 
pēc atsauksmēm, saliedēšana ir 
veiksmīgi izdevusies.

Pateicos visām latviešu organi-
zācijām un individuālajiem at  bal -
stītājiem, kas sniedza atbalstu un 
iedrošināja turpināt šo projektu!

Laiks nestāv uz vietas, un tech-
niskais progress soļo lieliem so -
ļiem. Šogad vairākkārt saskāros 

Aicinām mūsu pulkā!
Šī gada maijā apritēja 5 gadi kopš izveidots www.LatvianUSA.com

ar techniskām problēmām por-
tā la uzturēšanā. Līdz šim ir iz  de-
 vies to „atgriezt pie dzīvības”, bet 
pēdējā reizē saņēmu brīdinājumu, 
ka drīzumā tas vairs nebūs iespē-
jams. Konsultējoties ar speciālis-
tiem, uzzināju, ka portāls ir tik 
stipri novecojis, ka hostinga kom -
pānijas vairs nespēj to uzturēt. Ne -
ko labot vai atjaunot arī nav iespē-
jams, un tāpēc ir jāveido pilnīgi 
jauns portāls – tā sakot, no nulles.

Neslēpšu, ka vienubrīd biju 

no  lēmusi slēgt projektu pavisam, 
jo tik liela portāla izveidei un 
uzturēšanā ir jāiegulda ļoti daudz 
darba, laika un financējuma... 

Pēdējos mēnešos saņēmu vai-
rākas pateicības un iedrošinā ju-
mus turpināt darbu. Vēlos pateik-
ties Daugavas Vanagu apvienībai 
Ņujorkā, jo tieši pateicoties viņu 
negaidītajam atbalstam, sapratu, 
ka man ir jāatrod ceļš, lai tur pi-
nātu iesākto. Ņujorkas Daugavas 
Vanagu sēklas nauda jau ir iesēta. 
Darbs ir sācies! Plānoju, ka jau-
nais portāls tiks atklāts šī gada 
novembrī. Tāpēc aicinu latviešu 
sabiedrības Amerikā uzklausīt 
lūgumu atbalstīt jaunā portāla 
izveidi. Būšu pateicīga visiem, 
kas atbalstīs un atsauksies!

LatvianUSA.com jau ir pierā-
dījis savu spēju informēt un 
vienot latviešus. 

Populārākās portāla sadaļas 
un akcijas:

1. Ziņas
2. Sarīkojumu kalendārs
3. Sludinājumi
4. Organizāciju un uzņēmumu 

katalogs Dzeltenās lapas
5. Forums
6. Fotogalerijas
7. Videokanāls
8. Amerikas LATVIEŠU drau -

dzības lapa
9. Amerikas LATVIEŠU drau-

dzības karte Google Maps
10. Amerikas un Kanadas LAT-

  VIEŠU centru, uzņēmumu u.c. pul-
  cēšanās vietu karte Google Maps

11. Facebook lapa
12. Facebook grupa
13. JĀŅU lapa
14. JĀŅU karte Google Maps
15. JĀŅU Facebook lapa
16. ZIEMASSVĒTKU un JAUNĀ 

GADA sagaidīšanas sarīkojumu lapa
17. ZIEMASSVĒTKU un JAUNĀ 

GADA sagaidīšanas sarīkojumu 
KARTE Google Maps

18. VIDEO izlase “LATVIJAI”
19. VIDEO izlase “UZ  DZIE DĀ-

SIM!”
20. Citas noderīgas saites tī  meklī.
Ja kādreiz esat izmantojuši 

www.LatvianUSA.com infor mā-
ci jas ieguvei vai informēšanai un 
domājat, ka portālā esošie resursi 
ir un būs noderīgi Amerikas lat-
viešiem, lūdzu, atsaucieties un at  -
balstiet jaunā portāla izveidi! Vi -
 siem atbalstītājiem būs iespēja 
pievienot bezmaksas reklāmu 
jaunajā portālā!

Vairāk lasiet portālā www.
LatvianUSA.com.

Jau iepriekš pateicos par at -
balstu un portāla apmek lē jumu!

Ilona Vilciņa
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Koncerta dalībnieki (no kreisās): Dita Krenberga, Liene Kinča, Pēteris Plakidis un Ēriks Kiršfelds

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2013. gada krāsainajā 34. numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 30. augustam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave., Metuchen, 

NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Sestdienas, 3. augusta vakarā 
mazajā Mežotnes pilī pie Baus-
kas kuplu mūzikas draugu 
sabiedrību kārtējo reizi bija 
sapulcējis komponists Pēteris 
Vasks un viņa lolojuma – „Pēteŗa 
Vaska fonda” – līdz gait nieki. 
Pirmatskaņojumu pie dzīvoja 
divi jauni fonda pa  sū tinājumi – 
šoreiz Pēteŗa Plakida diptichs 

Jaunumi Pēteŗa Vaska fondā
Latvijā un Eiropā izskan

latviešu komponistu jaundarbi

Pēteris Plakidis, flautiste – viena 
no fonda dibinātājām – Dita Kren-
berga, soprāns – Amerikas tau-
tiešu labi iepazītā Liene Kinča, 
čellists – Liepājas simfoniskā or -
ķestŗa koncertmeistars, ilgga-
dējais Kremerata Baltica solists 
un čellu grupas koncertmeistars 
Ēriks Kiršfelds.

Pēteris Plakidis par savu jaundarbu:

Nodibinājums „Pēteŗa Vaska fonds”
Reģ. Nr. 40008178138
AS DNB banka
LVL konts: LV37RIKO0002013234730
Kods: RIKOLV2X

„Prestati” balsij, flautai, čellam 
un klavierēm ar Ojāra Vācieša 
dzeju un Santas Ratnieces dzies-
ma „Es mīlu mazo, smalko 
lietu...” soprānam, klavierēm, 
flautai un čellam ar Imanta 
Ziedoņa dzeju. Pie klavierēm – 

Tas ir veltījums Lienei Kinčai, 
kas pēdējā gada laikā ievēro jami 
progresējusi savā vokāli māksli nie-
ciskajā sniegumā, un sajūsmina 
ar Toskas un Māsas Anželikas 
lomām operā. Tāpēc vokālajā 
ciklā izmantots teju vai operisks 

komponētajiem dzej nie kiem, man 
patīk tā proporcija, kuŗā Vācieša 
dzejā savienojas mākslinieciskais 
vispārinājums ar tiešu tēlainības 
konkrētību. Atsaucos aicinā ju-
mam iezīmēt dzejnieka jubilejas 
gadu. 

Santa Ratniece jau otro reizi 
izpelnījusies Pēteŗa Vaska fonda 
pasūtinājumu, un tas ir pa  gai-

dām nebijis gadījums fonda 
pastāvēšanas vēsturē. Santa par 
jaunradīto solodziesmu „Es 
mīlu mazo, smalko lietu...” (ar 
Imanta Ziedoņa dzeju no krā-
juma „Viegli”) saka: Mūzikas 
skaņās centos apstāties tajā ne -
tveŗamajā mirklī, kuŗā Zie donis 
viegli un klusi, vien pāris dzejas 
rindās, ietvēris zinības, ko mums 
sniedz Daba. Šeit klavieres – vieg-
lais un smalkais, pelēkais un 
sīkais, tik vien uz ādas sajūtamais 
mitrums – lietus... Lietus?... kā har-
  moniju tīklojums, visa pamats un 
pie pildījums. Ap to vienā elpā 
vijas balss, čella un flautas melo-
dijas, līdz klavieŗu akordi sim-
boliski sarūk līdz vienai notij...

9. jūlijā Šlēzvigas-Holšteinas 
festivālā Vācijā skanēja P. Vaska 
fonda godalgotā komponistes 
Lauras Gustovskas klavieŗ mi-
niatūra „Zīds” pianistes Agneses 
Egliņas sniegumā. Vēl šogad 
fonds ir pasūtinājis jaundarbu 
komponistei Ilonai Breģei – 
stīgu kvartetu „Kalendāra la -
pas”.

Nākamajā studiju gadā Pēteŗa 
Vaska fonds izsludinās JVLMA 
studentu jaundarbu konkursu 
vi  jolei vai alta vijolei un kla-
vierēm.

Fondam ir piešķirts sabied-
riskā labuma organizācijas sta-
tuss, kas ziedotājam – juridiskai 
personai, dot iespēju saņemt 
nodokļu atlaides.

Ja arī Jūs vēlaties līdzdarboties 
latviešu mūzikas attīstībā un ja 
arī jums rūp, lai Latviju arvien 
dēvētu par mūzikas lielvalsti, 
aicinām pievienoties ziedo tā-
jiem! 

Visi naudas līdzekļi paredzēti 
Latvijas komponistu jaundarbu 
tapšanai.

v ē r i e n s . 
„Dziesmiņa 
par vieglu 
elpu” – dipti-
cha „Pret-
stati” pirmā 
dziesma, ir 
intima un ka -
m e r s t i l ā 
rakstīta, sa -
vu kārt otrā – 
„Trakās ka -
manās”, ceru, 
būs atbilstīga 
trauksmaina-
jai nosauku-
ma noskaņai. 
Mēģināju ar 
savu mūziku 
provocēt Lieni 
parādīt viņas 
vokālās spējas 
un emocio -
nālās gradā-
ci   jas. Ojārs 
Vācietis ir 
viens no ma -
nis vis vairāk Mazās Mežotnes pils dārzā, gaidot koncerta sākumu

Ēriks Krišfelds un pianiste Kristīne Paula

Flautiste Dita Krenberga un čellists Ēriks Krišfelds
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Šī gada 29. jūlijā Gaŗezera Va -
saras vidusskolā notika sacen-
sības starp klasēm par labāko  
jaundeju un labāko jaundejas 
iz  pildījumu. Jaundeja ir nekad 
iepriekš vēl neredzēta, pašu 
cho reografēta deja ar latviešu 
tautas dejai raksturīgiem soļiem 
un deju elementiem. Katrai vi -
dusskolas klasei bija uzdevums 
izvēlēties mūziku un sacerēt tai 

Tautas deju revolūcija – TDR 2013
nām, gan izrādot potenciālas 
līdeŗa iezīmes un spēju saliedēt 
klasi. Lai arī gatavošanās laikā 
prieks par veiksmīgu izpildī-
jumu mijās ar nelielām ķildām 
un kašķiem, 29. jūlija konkurss 
pierādīja, ka skolēni 13-17 gadu 
vecumā ir gan spējīgi izdomāt 
jaunu, interesantu deju, gan to 
skaisti un ar lepnumu izpildīt. 

Jaundejas tapšanas radošais 

kus tībām un oriģinālajām 
idejām.  

Dejotāju atdeve bija liela, un 
skatītāju sajūsmas saucienu pa -
vadībā jaundeju konkurss no -
slēdzās ar divu klašu sīvu 
konkurenci. Ceturto vietu šī 
gada konkursā ieņēma I klase 
ar deju „Sēju vēju”, kuŗā liela 
uzslava izsakāma radošajai pie-
ejai nevienlīdzīgajam dejotāju 

II klase. Tā bija vienīgā klase, 
kura izvēlējās netautisku dzies-
mu, mūzikālajam pavadījumam 
paņemot Prāta Vētras dziesmu 
„Lec”. Ar radošu pieeju tika 
izmantots dziesmas lielākais 
trumpis – piedziedājums, lai 
choreografiski papildinātu de -
jas zīmējumu un kombinācijas. 
Piesakot deju, arī II klases pār-
stāves Maija Linde un Marisa 

klase savu deju choreografēja ar 
Iļģu dziedāto dziesmu „Seši 
mozi bundzenieki”. Šī bija ļoti 
veiksmīga izvēle, jo dziesmas 
ātrais temps un enerģija pie-
pildīja visu Graša paviljonu. Ar 
smaidu sejās un raitu deju soli 
IV klase pārliecinoši parādīja 
vislabāko sniegumu. Gan sev, 
gan arī skolotājai par lielu lep-
numu IV klase spēja deju node-

atbilstīgu choreografiju. Bija 
stin gri jāpieturas pie latvisku -
mu raksturojošām niansēm – 
latviešu mūzikas un latviešu 
tautasdeju pamatsoļiem. 

Konkursa idejas autore ir San -
dra Zeidenberga-Jansone, viņai 
arī jāpateicas par lielo darbu, kas 
ieguldīts gatavošanās sā  kuma 
posmā. Par pamatu ņemot kla-
siskos latviešu tautasdejas soļus, 
skolēni ar radošu pieeju izvei-
doja aizraujošus un idejiski 
krāšņus deju jaunuzvedumus.

Gatavošanās process bija ilgs. 
Tas prasīja lielu pacietību un 
iecietību citam pret citu, spēju 
ieklausīties un saprast savus 
kla  sesbiedrus, vēlmi sadarbo-
ties un, ja nepieciešams, pie -
kāpties kāda cita idejai vai 
do mai. Gatavošanās process 
daudziem atklāja arī ko jaunu. 
Katrā klasē bija viens vai vairāki 
skolēni, kas uzņēmās vadību, 
daloties gan ar savām zināša-

process ļāva jauniešiem saprast, 
ka arī viņi sadarbojoties ir spē-
jīgi radīt un izdomāt ko ori-
ģinālu, ne tikai apgūt skolotāja 
mācīto. Katra klase bija izdo-
mājusi kaut ko interesantu un 
sarežģītu, lai ar savām deju 
pīnēm aizrautu skatītājus.  Ar 
skolotāja ieteikumiem un palī-
dzību jaundeju konkursā tika 
parādītas četras enerģiskas un 
skaistas oriģināldejas. Mūzika 
tika izvēlēta no labi zināmām 
latviešu dziesmām. Dejas tika 
choreografētas ar Iļģu „Sēju 
vēju”, „Aizalaida sauleite”, „Seši 
mozi bundzenieki” un Prāta 
Vētras „Lec”. Ar katru klasi, 
sākot no pirmās līdz ceturtajai, 
deju choreografijā un tech nis-
kajā izpildījumā bija pamanāma 
pieaugoša zināšanu krājuma un 
ideju bagātības tendence. Arī 
žūrija savos izteikumos un vēr-
tējumā neslēpa sajūsmu par 
choreografiski sarežģītajām 

pāru skaitam – netipiski tautas-
dejām I klasē puišu bija vairāk 
nekā meiteņu, kas radīja grū-
tības visu klasesbiedru iesais-
tīšanai dejā. I klase šo ne  vien-
līdzību apgāja ar attapīgu pieeju 
dejas pīnēm, atdalot pāru kus -
tības ārējā aplī un puišu solo 
soļus iekšējā aplī. Dejas sākums 
tika veidots no divām daļām, 
kuŗās nesaistīti izmantotas pāŗu 
kombinācijas un puišu solo 
kombinācijas, savukārt otrajā 
daļā soļi un kombinācijas tika 
pielāgotas nevienlīdzīgajam de -
jotāju skaitam. Savas dejas 
pieteikumā I klases skolniece 
Līva Gulēna-Taube par savu 
klasi teica: „Mēs esam cītīgi pie 
savas dejas strādājuši un ceram, 
ka jums visiem patiks!” I klases 
pieeja situācijai ir izceļama kā 
lielisks piemērs visu klases-
biedru iesaistīšanai dejā, ne -
atkarīgi no dalībnieku skaita.

Trešās vietas medaļas saņēma 

Liziņa uzsvēra: „Mēs izmanto-
jam dziesmas interesanto pie-
dziedājumu arī savām deju 
tūrēm.” Dziesmas vārdi un me -
lodiskais uzsvars piedziedā   jumā 
dejā tika apspēlēts meiteņu pa  -
lēcienos un pacēlienos. Deju 
interesantu padarīja arī sarež-

ģītās vijas un īpaši choreografē-
tie gājieni. 

Sīvā konkurencē un tikai ar 
puspunkta pārsvaru labākās de -
ju choreografijas un techniskā 
izpildījuma balvu saņēma IV 
klase, otrajā vietā atstājot III 
klasi. III klase savu deju veidoja 
ar Iļģu dziesmu „Aizalaida sau-
leite”, tās vārdus izmantojot arī 
savas choreografijas idejām. Kā 
dejas pieteikumā minēja III 
klases skolnieces Marika Gu -
lēna-Taube un Līva Zemīte: 
„Mūsu dejā arī mēs paši izvei-
dojam vairākas saulītes.” Dejā 
ik pa laikam idejiski atkārtojās 
saules motīvs. III klase, izman-
tojot savu izteikto meiteņu 
skaitlisko pārsvaru, deju veidoja 
trīs dejotājiem vienā grupā – 
puisim ar divām meitām. III 
klase arī izpelnījās vislielāko 
publikas un žūrijas atsaucību 
un saņēma žūrijas simpatiju 
balvu.

Pirmās vietas ieguvēji – IV 

jot ne tikai techniski ļoti labi, 
bet arī enerģētiski piepildīti un 
radoši. Piesakot deju, Aleks Ber -
kolds un Aleksandra Bērziņa 
neslēpa: „Mēs ceram, ka jums šī 
deja patiks tikpat ļoti, cik mums!” 
Dejā dominēja vairāki sarežģīti 
gājieni, kas ļāva dejotājiem pie-

rādīt, ka viņi konkursā ir pel-
nījuši pirmo vietu. Apvienojot 
latviešu tautasdejai raksturīgus 
deju soļus ar oriģināliem gā  jie-
niem un pacēlieniem, IV klases 
deja, kas konkursa kārtībā tika 
rādīta kā pēdējā, bija kā punkts 
uz „i” un nobeidza jaundeju 
kon kursu „Tautas deju revolūcija 
2013” ar enerģisku pacilātību.  

Lielākais gandarījums par 
pa darīto ir tad, kad par savu 
sniegumu tu dzirdi labas at  -
sauksmes. Gan bērni, gan sko-
lotāja nākamajās pāris dienās 
saņēma daudz uzslavu gan no 
saviem klasesbiedriem, gan arī 
no neatkarīgiem skatītājiem un 
skolas vadības. Jaundeju kon-
kursa laureātdejām būs iespēja 
sevi pierādīt vēl vienu reizi 
šovasar – Gaŗezera vidusskolas 
izlaiduma koncertā. Par prieku 
sev un par prieku citiem – tāda 
ir jaundeju devīze!

Lelde Upīte,
tautas deju skolotāja

I klases meitenes Deju mēģinājumā

Dejojam par prieku sev un citiem

Pēc labi paveikta darba
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Mart Laar, a 
f o r m e r 
E s t o n i a n 
prime minis-
ter and 
defense min-
ister, draws 

ten lessons from the August 2008 
Russian-Georgian war, lessons 
that are applicable to other coun-
tries living next to the Russian 
Federation of today and impor-
tant for all those in the West who 
would like to see those countries 
survive and prosper.

In an article published in 
Tallinn’s “Postimees” on Friday, 
Laar, who advised Georgian 
President Mikhail Saakashvili in 
the past, notes that while many 
aspects of the conflict that remain 
unclear, Estonians and by impli-
cation others nonetheless can 
draw some important lessons 
from the events of five years ago.  
He offers ten such lessons.

(Laar’s article is available in 
English at news.postimees.
ee/1334808/mart-laar-russia-geor-
gia-war-10-lessons-for-estonia.)

The first lesson, Laar says, is 
that it is better to face “the bitter 
truth” rather than continue to 
harbor “fancy illusions.”  Moscow 
had been “preparing for the war 
for years knowing exactly what it 
wanted. Georgia didn’t.” Worse, 
it allowed itself “to be drawn into 

(Turpinājums sekos)

Window on Eurasia: Estonian Leader Draws Ten Lessons from the 
2008 Russian-Georgian War Pols Goubls 

(Paul Goble)

the conflict at the most unfavor-
able time” – its best brigade was 
in Iraq, its defense minister was 
on holiday, and part of its army 
was being re-equipped.

Related to this, the Georgian 
military was “living a life of illu-
sion.” It had not made “serious 
preparations for the defense of 
the country.” Tbilisi did not 
believe that Russia would go 
beyond what it had done in the 
early 1990s. And consequently, 
the Estonian leader says, the 
invasion came as “a total shock 
and surprise” for the Georgians, 
“predestining them to defeat.”

The second lesson is that head-
quarters work and advanced 
planning determine the course 
of any conflict.  Russia had pre-
pared everything down to the 
last detail. Georgian forces were 
to be forced into launching an 
attack in South Osetia; then they 
were to be surrounded and 
crushed. After that, Moscow cal-
culated, it would be easy to attack 
the rest of the now defenseless 
Georgia.

Georgian plans, in contrast, 
were very hazy. The country’s 
military planners assumed they 
could move around Tskhinvalia 
and race to the Gupta Bridge and 
Roki Tunnel and thus block any 
Russian advance. They never 
made it there and that deter-
mined the outcome of the war.

The third lesson, Laar suggests, 

is that “intelligence equals sight.” 
In the Russian-Georgian war, 
both sides assumed they had 
enough. But Russian intelligence 
lacked precise information on 
Georgia and thus severely under-
estimated Georgia’s ability to 
resist. And Georgian intelligence, 
while it had lots of information, 
did not put it together in a useful 
way.  That reflected both their 
willingness to rely on technical 
NATO surveillance, which sadly 
missed the massing of Russian 
troops at the Georgian border, 
and their presumption that Russia 
would not attack its neighbors.

The fourth lesson is that “psy-
chological defense matters”. 
Russia launched a massive media 
campaign before the conflict to 
present to the world a view of 
Georgia as a small, aggressive 
and unpredictable country, led 
by crazy and morally corrupt 
bastards.  That isolated Georgia 
from her allies and made Tbilisi’s 
warnings sound unreliable.  
Ultimately, Russia lost the infor-
mation war during the fighting, 
but its advance work set the stage 
for Moscow’s broader victory.

The fifth lesson Laar draws is 
that “today’s wars are by nature 
total”. That is, they involve cyber-
attacks as well as other non-tra-
ditional means. 

The sixth lesson is that decent 
medical services really do save 
lives.  Many of the 1200 Georgian 

soldiers wounded in the conflict 
would have died had such ser-
vices not been in place. Because 
such services were available, only 
three percent of them died of 
their wounds. 

The seventh lesson is that “con-
trolling air space is vital.”  Georgia 
had and has a tiny air force and it 
participated in only one mission 
during the war. Had it tried to do 
more, it would have been 
destroyed.  Georgian anti-aircraft 
forces were quickly suppressed, 
and after their radar sites were 
destroyed, Georgian command-
ers were forced to operate in the 
dark.

Mobile units proved more effi-
cient, but there were too few of 
them, even though the Russian 
air force proved incapable of 
making use of its absolute supe-
riority in the skies. Coordination 
between Russian air and ground 
forces was extremely poor, and 
consequently, Russian planes 
shot down other Russian planes. 
Indeed, half of Russia’s air losses 
were from friendly fire.

The eighth lesson Laar offers is 
that tanks and cannon still mat-
ter. Georgian tanks helped stop 
the Russian offensive in the first 
hours of the conflict and played a 
decisive role in destroying the 
58th Army column on August 
9th.  And Russian sources have 
praised the work of the Gori 
artillery brigade in slowing the 

Russian advance toward 
Tskhinvali.

The ninth lesson is that fewer 
but better equipped and trained 
units are far more effective than 
more ,but really on paper only.  
Those Georgian units without 
decent communications or trans-
port simply did not make any 
contribution to the battle, how-
ever attractive they appeared on 
paper.

And the tenth lesson, one more 
for Estonia than for Georgia, is 
to trust in NATO but keep your 
powder dry. As important as alli-
ances are, in the end, nations can 
count only on themselves. The 
Georgians hoped for and even 
expected outside help, but had 
they not fought on their own, 
Laar says, the Georgian state 
would have been wiped off the 
map and a new government 
installed. Only the Georgians 
themselves saved the Georgian 
state.”

Laar’s article is offered in the 
first instance as a set of recom-
mendations for Estonia, but the 
lessons from the Russian-
Georgian war have broader 
applicability, not only for other 
neighbors of the Russian 
Federation but also for countries 
further afield who deal with 
them.  And unless these lessons 
are both learned and remedies 
applied, the future could be very 
bleak indeed. 

Ilga Winicov Harrington 

Otrais pasaules kaŗš oficiāli 
beidzās 1945. gada 8. maijā, 
pirms manas desmitās dzimšanas 
dienas, ar Berlīnē noslēgto 
Wermacht kapitulāciju Apvie no-
tajiem Spēkiem. Diemžēl miera 
līgumi pilnīgi noēno visu, kas 
noticis pirms tam, un ātri liek 
aizmirst pēckaŗa sekas. 

Īsi pēc 1945. gada Ziemsvēt-
kiem mūsu Lager Mangold darba/ 
vergu nometnē Leipcigā, ikdienā 
jau sākām just, ka, neskatoties uz 
propagandu, vācu frontes sasnie-
gumi kaŗā nebija tik spīdoši, kā 
sludināti. Noplukušā baraku 
darba nometnē bijām savervēti 
tūlīt pēc izbraukšanas no Latvijas 
iepriekšējā gada septembrī, lai 
strādātu SACK (Rud. Sack K.G. 
Maschinenfabrik) metalla fabrikā 
grūtus darbus no agra rīta līdz 
vēlam vakaram. No pirmās die-
nas dzīve aiz dzeloņdrātīm bru-
ņotu sargu paspārnē likās kā 
nelāgs rēgs, bet nākošie mēneši 
bija vēl baigāki.

Dienišķās maizes devas kļuva 
vēl skopākas un brokastu putra 
šķidrāka. Galvenā dienas maltīte, 
zirņu zupa vai „zaļais brīnums”, 
kā mēs to saucām, tika tā atšķai-
dīts ar ūdeni un kolrābjiem, ka 
zaļā krāsa pārtapa par pelēku. 
Darba stundas tika pagarinātas, 
un sargi īgni uzkliedza un spēra 
katram, kuŗš nekustējās pietieka-
mi ātri pēc pavēles. Mēs, bērni, 
vēl turpinājām pulcēties katru 
rītu nometnes skolā, kur Fräulein 
Schmidt komandēja mūs vācu 
valodas mācībās ar feldmaršala 

Izirst kaŗi, sapņi un robežas
Atmiņu stāsts

aso aci un gaŗu, tievu nūju. Bijām 
vairāku tautību bērni un savā 
starpā sapratāmies vai nu ar 
jauniegūto vācu mēli, vai roku 
un mīmikas izteiksmēm, bet no 
pirmās dienas visi vienojāmies 
par palamu šai skolotājai – Ma -
nekens. Viņa bija gaŗa, tieva, 
vidējos gados, brūniem, viļņos 
perfekti sakārtotiem matiem un 
nevainojami ģērbta. Manekena 
sejas izteiksme bija pastāvīgi 
„iesalusi” it kā viņa būtu pār-
steigta ar nepatīkamu smaku. 
Mazākais troksnis mācību stun-
das laikā klasē tika atalgots ar 
ātru nūjas pielietošanu, vainī ga-
jam stāvot klases priekšā. Skolā 
pār mums valdīja bailes, un mēs 
visi centāmies būt cik iespējams 
neredzami un neievērojami.  

Vienu rītu mūs pārsteidza no -
metnes komandanta palīga iera-
šanās, lai pārbaudītu mūsu vācu 
valodas zināšanu apguvi un vis-
pārēju ideoloğiskās pārliecības 
veidošanu. Durvis plaši atvērās, 
ienākot patuklam vīram SS brūnā 
uniformā, spodrinātos gaŗos zā  ba  -
kos, ar pistoli pie jostas un mazu 
rundziņu pie rokas. Mēs visi pie-
cēlāmies, kā mācīts. Pirmo reizi 
redzējām, ka mūsu Manekens 
prot ne tik vien smaidīt, bet laip-
ni izskaidrot, kā viņa šeit cīnās, 
lai mūs civīlizētu Vācijas nākotnei. 
Kā piemērus viņa izsauca atbildēt 
savus labākos skolēnus, bet palīga 
kungam kaut kas nebija pa prā-
tam. Ieraudzījis kādu gaŗāku 
zēnu, viņš tam stingri noprasīja, 
kāpēc neesot gājis uz fabriku, jo 

izskatoties pieaudzis diezgan 
īstam darbam. Diemžēl zēns bija 
viens no vājākiem skolēniem un 
nesaprata gaŗo teikumu vācu 
valodā. Komandanta palīgs pa -
grieza muguru skolēniem un asi 
kaut ko teica skolotājai. Tai brīdī 
kāds no puikām iespurdza mazu 
smiekliņu.

Brūnais krekls apsviedās apkārt 
un sāka zvetēt nelaimīgo gaŗo 
puiku: “Verfluchter Auslander!” 
Viņš sita puikam ar rundziņu pa 
pleciem, pa galvu, kur vien 
iespējams, kaut tas nebija teicis 
ne vārda. Nabaga puika saļima 
uz galdiņa, galvu rokām apkam-
pis. Tas bija tik netaisni! Nedo-
mājot pielēcu kājās un iesaucos: 
“Nein, nein, er hat es nicht getan!” 
(Nē, nē, viņš to nedarija!)

Brūnais krekls apsviedās otro 
reizi, pacēlis rundziņu pret mani, 
norūca pāris vārdus skolotājai 
un izdrāzās no klases tik ātri, ka 
skolēni knapi paguva piecelties 
kājās, pirms durvis aizcirtās. 
Manekena skats nesolīja neko 
labu, un es jau gatavojos uz viņas 
nūjas cirtieniem. Par brīnumu, 
nekas nenotika! Viņa man tikai 
lika saprast, ka sods būšot stin-
grāks un nākšot vēlāk. Klasē ta -
gad valdīja absolūts klusums, un 
mācību stunda rēgaini turpinājās, 
bet visi vairījās uz mani pat pa -
skatīties. Es ar savu neapdomību 
biju kļuvusi izstumtā.

Tiklīdz mani vecāki vakarā 
atgriezās no fabrikas, sāku stāstīt 
par notikumiem skolā. 

“Nebūs labi”, teica mamma, 

“bet tagad jāiet uz vakara maltīti, 
un tad redzēsim”.

Acīmredzot sliktas ziņas ceļo 
ātri, jo, mums ienākot kopējā 
ēdamtelpā, parastās sarunas ap -
klusa, un visu acis pievērsās 
mūsu ğimenei. Saņēmām savu 
viras bļodiņu un maizes gabaliņu, 
bet klusums turpinājās. Neziņa 
par tālākiem notikumiem baidīja 
mūs, jo labi pazinām nometnes 
brutālo nostāju pret visiem tiem, 
kuŗi kaut kādā veidā radīja ne -
patikšanas vietējai valdībai. Pēc 
brīža  pienāca viens no nometnes 
sargiem un pamāja, lai mamma 
un es nākot līdzi. Patēvu viņš asi 
nostūma pie malas.

Mūs veda uz administrācijas ēku, 
augšā pa platām kāpnēm, cauri 
stikla durvīm un tur priekštelpā 
sargs mums lika gaidīt. Pēc laba 
laika citas durvis atvērās, un otrs 
sargs mums māja, lai nākot iekšā, 
un tad izgāja, aizveŗot durvis. 
Istaba bija silta un gaiša ar milzu 
rakstāmgaldu vidū, aiz kuŗa sē  dēja 
nometnes komandants, tas pats, 
kuŗš mūs, jaunatnācējus, uz  runāja 
rudenī nometnes lauku mā, tik-
līdz aiz mums tika aizvērti lielie 
vārti. Sēdot aizņemts ar noliektu 
galvu, viņš neizskatījās tik varens 
un briesmīgs. Bet tad, pacēlis 
savu sirmblondo galvu ar bālām 
acīm, viņš rādīja ar pirkstu uz 
mani un dusmīgā balsī prasīja 
mammai, vai es esot klieg dama 
runājusi pretī  viņa asistentam.

Es atbildēju: „Jā,“ jo melot ne -
varēju. Komandants izskatījās vēl 
bargāks, un es latviski turpināju 

skaidrot, ka viņa palīgs sita puiku, 
kuŗš bija pavisam nevainīgs un 
vienkārši nesaprata jautājumu. 
Mamma ievilka gaŗu elpu un 
tulkoja manus vārdus vāciski. 
Komandants piecēlās. Acis no -
laidusi, redzēju tikai viņa melnos 
zābakus, kas  paspēra pāris soļus 
un apstājās galda otrā pusē. 

Es dzirdēju viņu sakām pa  vi-
sam klusi: ”Komm her!” Taisni tā 
Manekens mūs sauca skolā bar gās 
nūjas apmācībām. Manas no  lais-
tās acis tikai redzēja gaŗos spī do-
šos zābakus, stāvot man pretīm, 
ar milzu tepiķa izplatījumu starp 
mani un tiem zābakiem. Es ce -
rēju, ka viņam nav pātagas vai 
asistenta rundziņas. Mamma at  kal 
ievilka dziļu elpu, un viņš at  kār-
toja: ”Komm her!” Es lēnām tu -
vojos melnajiem zābakiem. Ko -
mandanta rādītājpirksts viegli 
pie  skārās manam zodam un pa -
cēla manu galvu, lai skatos viņam 
acīs. Viņš labu laiku mani vēroja, 
pirms sacīja pirmos vārdus. Viņa 
vāciski teiktais norādījums man 
bija drusku par sarežģītu, sapratu 
tikai, ka man vajagot labāk uzves-
ties skolā un ka es nekad nedrīkstot 
kliegt uz pieaugušajiem. Skaidri 
atceros viņa: „Niemals, niemals!” 
Un tas bija viss! Mēs ar mammu 
klusi aizgājām atpakaļ uz mūsu 
baraku, kaut viņas roka ap manu 
plecu vēl drusku trīsēja. Mēs ne -
kad nerunājām par to, kas notika 
tai vakarā pie komandanta un 
par neparasto, nesaprotamo at -
laidi no barga soda. 
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Sarma Eglīte kopā ar Zvannieku meitenēm Sintiju (pa kreisi) un Līgu

Pie plašā Eiri ezera Klīvlandē, 
ārpus pilsētas centra, pavasaŗa 
ziedošu krūmu ieskautu māju 
lokā ir māja, kuŗā dzīvo mācītāja 
Sarma Eglīte. Glītais senlaicīgā 
stila nams krāsots gaumīgos 
toņos un slejas starp rododen-
dru ziediem dārzā. Skaistajā 
pavasaŗa dārzā izceļas koši  rozā 
mājas durvis, kas gandrīz katru 
tās ciemiņu uzrunā metaforā: 
“Klaudziniet, un jums tiks 
atvērts!”

Mīlestība pret līdzcilvēkiem, 
sapratne un spēja ik dvēselē 
redzēt gaismas stariņu, audzēt 
mīlestību un draudzību, ar savu 
klātbūtni izstarot mieru un 
prieku, neviltotu gādību par 
līdzcilvēku un kādu īpašu sta-
rojumu, ko atļaujos nosaukt par 
Dieva klātbūtni, kā aura vai 
neredzams vainags apvij mācī-
tāju Sarmu. Viņas latviskais 
vārds Sarma Eglīte nes baltas 
egles veidolu, kuŗā ziemas rītā 
ik sarmas adatiņā atmirdz sau-
les gaisma, skaistums, ko mums 
dāvā daba. Sarma piedzimusi 
Kanadā, uzaugusi latviskā ģi -
menē un ieguvusi teoloģijas 
maģistra gradu Waterloo Luth-
eran Seminary Kanadā un 
Doctor of Ministry Bostonas 
Universitātē. Viņa ar savu 
klātbūtni cilvēku dzīvēs sniedz  
bezgalības dimensiju, garīgo 
vertikāli un palīdz mums iet 
ceļu, kas katram citādi ved garu 
un dvēseli garīgās pasaules 
mirdzošajās tālēs.

xxx
Tu esi draudzes gans – 

parunāsim par šo temu!
Tiem, kas atrodas ceļā, garī-

gos meklējumos, ir skaista me -
ta   fora – gana tēls. Tas  zināmā 
veidā vada, gādā, rūpējas, 
palīdz. Ceļa mērķis – Dievs, 
Dieva valstība. Tā ir atziņa, ka 
mēs nestaigājam vieni. Daž  -
kārt cilvēki saka:  “es pats”’ – kā 
divus gadus veci bērni, bet fak-
tiski tā tas nav. Pats tu dari, 
pateicoties Dieva žēlastībai, un 
mums ir dotas tās iespējas. Varu 
to iztēloties vizuāli – ceļš, gans, 
un ne jau tas, ka gans visu zina, 
bet par zināmām lietām viņš 
zina mazliet vairāk. Ir arī drau-
dzēs locekļi, kas garīgā ziņā zina 
pat vairāk nekā es.

Šeit, Amerikā, ir daudz 
dažādu konfesiju, ticību, 
daudz tautību. Šajā ainavā 
sava vieta ir latviešu luterāņu 
baznīcai, draudžu dzīvei. Ar 
ko atšķiŗamies no citiem?

Daudz tautību mums ir ap -
kārt, un mēs sevī uzsūcam arī 
viņu īpašības. Es uzskatu, ka 
tautība un valoda ir Dieva 
dāvana. Mums ir atšķirīgas 
attiecības pret dievkalpojumu, 
esam atturīgāki, nopietnāki, 
svinīgāki nekā citi. Katrai tau-
tībai ir savs pienesums un kas 
citādi raksturīgs. Reiz Bostonā 
kādā garīgā konferencē izrai-
sījās pārrunas par to, kādas ir 
metaforas, – ar ko mēs salī dzi-
nām Dievu. Amerikāņi teica: 
Dievs ir mans draugs, Jēzus ir 
mans mīļotais. Mana metafora 
bija – saule, un manai latviešu 
draudzenei Zīlei – vējš, tātad 

Neaizmirst vertikāli
Daces Micānes Zālītes saruna ar mācītāju Sarmu Eglīti

kaut kas no dabas. Tas iespaido, 
kā mēs, latvieši, izturamies pret 
Svētajiem Rakstiem, pret spre-
diķi. Nav tā, ka es varu paņemt 
latviešu draudzei rakstītu spre-
diķi, pārtulkot to angliski un 
teikt amerikāņiem. Viņi nesa-
prot, jo nav atbilstīgo metaforu. 
Piemēram, amerikāņiem balts 
– white – liek domāt par ra -
sismu, latviešiem balts – tas ir 
tikums, kaut kas daiļš, īpašs 
dvēseles stāvoklis: Balta nāca 
tautu meita Kā ar sniegu apsni-
gusi…

Mūsu dzīves izjūta nāk no 
tautasdziesmām. Piemēram, teze 
“dots devējam atdodas” saistās 

par žēlsirdību, bet šeit ir cilvēks, 
kas koruptējis šo ideju – reliģijas 
jēgu.

Tāpēc mēs lūdzam, lai ne  -
dara pāri tiem, kas domā citādi 
nekā mēs. Ir svarīgi paplašināt 
skatu: visa pasaule nav Latvija, 
bet mēs esam daļa no cilvēces. 
Un ir jāaizstāv taisnība visā 
pasaulē.

Kad Japānā bija cunami, Haiti 
– zemestrīce, mūsu draudzes 
locekļi saziedoja milzīgas sum-
mas. Mums ir jālūdz, lai neat -
kārtojas nevainīgu cilvēku iz -
sūtīšana uz Sibiriju un lai tas 
nenotiek ne ar vienu tautu. Mēs 
aizstāvam visus, kas cieš. Drau-

spārni un es nolaistos jūras malā, 
tad arī tur mani vadītu Tava 
roka un Tava labā roka mani 
turētu. Ja es teiktu:galīga tumsa 
lai mani apklāj, un par nakti lai 
kļūst ap mani gaisma, – tad arī 
tumsība Tev nebūtu tumša, un 
nakts tev spīdētu kā diena, 
tumsība Tev būtu kā gaisma.”

Atkrīt raizes, ka Dievam kas 
jāiestāsta / jāpierunā. Tas arī 
atbrīvo, jo Viņš zina, atliek cen-
sties sevi atvērt tam. 

“Bet pie Tevis es palieku vien-
mēr, tu mani turi pie manas 
labās rokas” (Ps73:23)

Tā ir sajūta, ka tu esi mājās. Es 
vēlētos, lai katrs varētu piedzīvot 
šādu pateicību un piederību. 
Dzīvē jau viss neiet, kā gribam; 
ir slimības, ir cilvēki, kas mūs 
sāpina, bet Dievs ir klāt. Drau-
dzes locekļi ir liecinājuši, ka 
viņi grūtos brīžos ir izjutuši – 
Dievs ir klāt. 

“Tas Kungs ir mans Gans” – 
Dievs ir mīlestība, gaisma, jā -
pameklē tāda metafora, kas 
palīdz justies droši un justies 
mīlētam, kas tevi stiprina kal-
pot Dievam un līdzcilvēkiem.

Kalpojot Dievam un līdz-
cilvēkam, es cenšos savā dzīvē 
īstenot dievkalpojuma noslē-
gumā izteiktos svētības vārdus 
un krustu zīmi pār draudzi:  
iziet ikdienā ar Dievu un kalpot 
līdzcilvēkiem ar prieku – Die-
vam par godu un līdzcilvēkiem 
par svētību.

Dzīve ticībā ir  nebeidzams 
ceļš.

xxx
Mūsu saruna aizvijas arī pa 

citām takām, kuŗas domās 
izstaigā mācītāja Sarma. Bēr-
nība, māte un tēvs, Marija un 
Vismants Eglītes, brālis Ēriks, 
draudze un latviešu sabiedrība 
Toronto, Kanadā, un meklējumi, 
kas aizveda pie ticības. Kristīgo 
jauniešu saieti, iesvētes mācība, 
mācītāja Juŗa Cālīša atvērtība, 
uzklausot jaunieti. 

Šīs attiecības kļuvušas par 
jauku draudzību, kas turpinās 
jau vairākus gadu desmitus, 
ieskaitot kopējo darbu Latvijā 
ar Zvannieku mājas bērniem. 
(Zvannieku mājās Vidzemē ir 
alternatīva ģimene bērniem, 
kas ir vai nu bāreņi, vai cietuši 
no vardarbības savā ģimenē un 
kam vietējā bāriņtiesa piešķī-
rusi tiesības dzīvot Zvanniekos.) 
Sarma atstāsta epizodi par četr-
padsmitgadīgu meiteni, kuŗa, 
bēgot no varmācības savās 
mājās, atradusi ceļu uz Zvan-
nieku mājām. Toreiz mierinot 
mācītāja Sarma aplikusi meite-
nei roku, un viņa pieglaudās 
Sarmai un ilgi un gauži raudāja, 
aizskalojot savas dvēseles sāpes. 
“Pagāja divas stundas, līdz mei-
 tene mitējās, tad viņa atzinās, 
ka neviens viņu nekad nav tā 
turējis...” saka Sarma un mierīgi 
pasmaida. 

Cik ļoti daudz Mīlestības spēj 
izstarot šī apbrīnojamā sieviete! 
Tās pietiek draudzei, pietiek 
mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem, 
meitai Annai, draugiem, pietiek 
bērniem Latvijā, pietiek cilvē-
kiem visapkārt.

ar atziņu “Dievs man deva, 
Dievs man deva, Dievs man 
rokā neiedeva” – tātad tā ir 
doma par palīdzību. Mūsu 
dvēseli uzrunā dziesmas, un, 
salīdzinājumā ar citiem lute rā-
ņiem, mēs daudz vairāk dzie-
dam, jo esam dziedātāju tauta. 
Amerikāņu baznīcā tagad ir 
moderni – kāds dzied priekšā, 
un citi klausās, bet neņem līdz-
dalību. Mums sanāk maz cilvēku 
kopā, dažkārt izvadīšanās pie-
dalās tikai kādi četri, bet mēs 
tomēr pie kapa dziedam un 
skan! Jo tā ir mūsu tradicija.  

Mēs izdziedam dzīvi. Diev-
kalpojumā draudzes lūgšanas 
laikā latviešu luterāņu baz -
nīcā ir aizkustinājuma pilns 
brīdis  – lūgšana par Latviju, 
par māsu draudzēm Latvijā, tā 
ir svarīga vienotāja saite.

Saite ar Latviju ir svarīga. Mēs 
arvien dievkalpojumos atcera-
mies latviešu tautai nozīmīgās 
dienas. Gada ritumā nozīmīgi 
ir arī latviešu kalendārā svina-
mo dienu – 18. novembra, Kal -
paka, Lāčplēša dienas, 14. jūnija 
– atceres dievkalpojumi. Drau-
dzes lūgšanā mēs ne tikai pie-
minam Latviju, bet arī savu 
mīt  nes zemi. Mēs lūdzam par 
pa  sauli, par zemēm, kur valda 
briesmas. Ja kāds apdraud ti -
cības lietas, piemēram, notiku-
mi Bostonā maratona laikā, tā 
nav reliģijas vaina. Reliģija ir 

dze nav nekāds klubiņš.
Tu esi mācītāja jau 27 gadus. 

Tu kristī, iesvēti, laulā, izvadi 
cilvēkus mūžībā. Kas ir tie 
garīgie stūŗakmeņi, kas dod 
iespēju draudzei plaukt? Kādi 
ir tavi novērojumi? 

Kad dievkalpojuma beigās 
pie svētīšanas metu krustu pār 
draudzi, iedomājos –  cik tas ir 
zīmīgs žests! Lai izejam savā 
ikdienā ar Dievu – vertikālā 
dimensija un lai ejam ar/pie 
līdzcilvēkiem – chorizontālā 
dimensija! Tas ir aicinājums 
neaizmirst veidot un padziļināt 
savas attiecības ne tikai ar 
vertikālo, bet arī ar cho rizon-
tālo. Tas ir aicinājums censties 
vienmēr un visur turēt Dievu 
acu priekšā. 

Cik daudzi tomēr tā nedzīvo, 
aizmirst, domā, ka “uz mani tas 
neattiecas”. Bet draudzē redzu, 
ka ir cilvēki, kas ir tuvu Dievam, 
Viņa valstībai un mācībām, ir 
arī tādi, kas ir tālāk, bet no 
viņiem izstaro piederība ne vien 
ikdienai, bet arī kam lielākam. 

Savstarpējās attiecībās, pro-
tams, ir cilvēki, kas mums ne -
patīk, bet vertikālā dimensija 
atgādina: ”Ja Dievs mani pie -
ņem, Dievs pieņem arī viņu”’. 
Tātad tas cilvēks, kas man 
nepatīk, arī ir brālis un māsa 
Kristū, tātad man pret viņu 
jāizturas  citādi. Make believe – 
tici, notici, dari tā, it kā tev šis 

cilvēks patiktu, rūpējies par 
viņu, audz savā ticībā. “Un tu 
būsi pārsteigts, ka tas tā arī 
piepildīsies! Lai caur tevi, kur tu 
esi, Gaisma ienāk tumsībā”. Cik 
labi būtu dzīvot pasaulē, kur 
visi tā cenšas...

Kas ir gaisma?
Gaisma ir ne vien metafora 

Dievam, bet Bībelē Dievs ir 
gaisma. “Tas bija patiesais gai -
šums, kas nāca pasaulē, kas 
apgaismo ikvienu cilvēku” 
(Jņ1:9). Jāņa evaņģēlijā Kristus 
saka: ”Es esmu pasaules gais -
ma” (8:12) un 1:4-5 par Dievu 
rakstīts: ”Viņā bija dzīvība, un 
dzīvība bija cilvēku gaisma. 

Gaisma spīd tumsībā, bet tum-
sība to neuzņēma”.

Jāņa atklāsmes grāmatā, ar ko 
Bībele beidzas, ir vīzija par 
jauno radību, kur saka, ka saule 
vairs nebūs vajadzīga, jo Dieva 
gaisma visu apspīdēs. “Tur ne -
būs vairs nakts, ne sveces, ne 
saules gaisma tiem nebūs vaja-
dzīga; jo Kungs Dievs izlies 
gaismu pār viņiem...” (Jņatkl 
22:5).

Ja tev būtu iespēja rakstīt 
vēstuli Dievam…Ko tu rak-
stītu Viņam uz eņģeļa spārna?

Man nav jāsūta, jāskaidro, jo 
saprotu, ka Dievs ir ar mani. 
Man nav sajūta, ka es sūtu, bet 
gan ka nemitīgi saņemu.

Psalmists 139. psalmā to skai-
sti izsaka. Citēšu pirmos 12 
pantus: “Kungs, Tu izproti mani 
visos sīkumos un mani pazīsti. 
Tu zini – vai es sēdu vai ceļos – 
Tev ir skaidras manas domas jau 
no tālienes. Vai es eju, vai es 
guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir 
zināmi visi mani ceļi, jo nav 
vārda uz manas mēles, kas Tev, 
Kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap 
mani no visām pusēm, Tu turi 
Savu roku pār mani. Šī atziņa 
man ir pārāk brīnišķa un pārāk 
augsta, es nevaru to saprast. 
Kurp lai es aizeju no Tava Gara 
un kurp lai es bēgu no Tava 
vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur 
esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī 
tur. Ja man būtu rītausmas 
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Mūsu mājiņa “Zāgkalnos”

SAPŅU CEĻOJUMS

Usmas saulriets

Pie viesu mājas “Pils” Kandavā

Kristīna Putene
(Turpināts no Nr. 30)

Pēc vairāk nekā pusstundas 
gaidīšanas, lai mūs vispār kāds 
uzrunātu, atkal ceļamies un aiz -
ejam neēduši.

Nekādā ziņā nemazinot mūsu 
patieso apmierinājumu par ceļo-
jumu kopumā, bez neveiksmī-
gām restorānu pieredzēm, go -
dīgas atklātības dēļ jāmin, ka pa 
šīm dienām dažas reizes gan 
telpās, gan ārā sanāca piedzīvot 
kanalizācijas smakas vilni. Re -
dzot, ko panāk uzņēmīgi, darbīgi 
cilvēki, jātic, ka arī šī nebūšana 
atrisināsies.

Riteņbraucēji kartē sameklējuši 
savu tālāko ceļu, vairs nebaido-
ties no mazākiem ceļiem. Mēs ar 
Jāni esam nolēmuši doties uz 
Pedvāles brīvdabas mākslas mū -
zeju ārpus Sabiles. Mūzeju atro-
dam bez grūtībām, es pamazām 
atceros, ka radi ir pieminējuši, ka 
šeit vērts piestāties. Šķiet, ka arī 
presē par to lasīts. Pie kases 
mums plānā parāda ieteicamo 
apskates secību. Īss paskaidro-
jums – mūzejā, kas vēl attīstās un 
top, izstādītas gandrīz simt skulp-
tūras, kuŗas izvietotas ap un uz 
vairākiem uzkalniņiem gleznai-
najā Kurzemes Šveicē. Mūzeja 
idejas autors ir tēlnieks Ojārs 
Feldbergs, un liela daļa skulptūru 
ir viņa darbi. Taču redzama arī 
citu Latvijas un ārzemju tēlnieku 
māksla. Vairums bija no granīta 
vai cita akmens. Dažas no be -
tona, mūrētiem laukakmeņiem, 
koka, arī metalla, stikla un citiem 
materiāliem. Nepretendēšu uz 
spēju izteikties par mākslas kva-
litāti, bet abi ar Jāni izbaudījām 
lēnu pastaigu tik skaistā apvidū, 
aplūkojot skulptūras un novēr-
tējot tās. Daudzas mums impo-
nēja. Dažu gabalu dabas un laika 
zobs grauzis vairāk, nekā māk-
slinieks varbūt vēlējies, jo malas 
bija apdrupušas vai darbs vispār 
tik kuplām nezālēm apaudzis, 
ka to grūti ieraudzīt. Tomēr prie-
cājāmies par iespēju te piestāties 
un pavadīt pēcpusdienu. 

Kad ieradāmies Kandavā, ļoti 
viegli atradām viesu māju „Pils”, 
kur paredzētas naktsmājas. Viss 
kārtībā, esam gaidīti. No visām 
sa  runātajām naktsmājām, šī šķita 
kā visattīstītākais „bizness”. Mūs 
sagaidīja laipna, izpalīdzīga al -
gota darbiniece, nevis pati saim-
niece, kā tas bija citur. Secinu, ka 
viesmīlībai un pamatotam lep-
numam par ieguldītām pūlēm, 
ko izjūtam no pašiem saimnie-
kiem, ir sava vērtība. Jānis gatavs 
atpūtināt ceļā nogurdināto un 
tomēr sasāpējušo plecu. Man sa -
vukārt bija iespēja ciemoties ar 
radinieci, ar kuŗu biju savlaicīgi 
sazinājusies. Nav viņa jāapgrūtina 
ar maniem draugiem, un drau-
giem nav jauzspiež ciemošanos 
ar manu radinieci. Mēs krustu 
šķērsu izskatām Kandavu, kas arī 
ir sakopta un glīta, bet, kā radi-
niece pati atzīst, trūkst tūristiem 
nepieciešamā „magnēta” – kādas 
kafejnīcas ar galdiņiem ārā, kāda 
krāšņāka veikaliņa. Vai šī nebūtu 
nākotnes iespēja kādam uzņē mī-
gam cilvēkam?

Pa to laiku pārējiem bija daži 
spilgtāki piedzīvojumi. Posmā no 
Kuldīgas līdz Kabilei brauk šana 
ir pa jaunu, platu, gludu ceļu. 
Ceļa malā zīme norāda, ka ceļš 
tapis ar ES piešķirtiem līdzekļiem. 
Aptuveni divdesmit piecu kilo-

metru nobrauktajā gabalā, kur 
glaunais ES ceļš pamazām veda 
Kabiles virzienā, sastaptas varbūt 
piecas mašīnas. Bet ceļotājiem 
prieks par mieru un klusumu, un 
skaistiem mežiem, kur vienīgā 
sadzirdamā skaņa bijusi vēja šal -
koņa. Pamazām tuvojoties Ka -
bilei, var redzēt, ka meži atkāpjas 
un panoramu pārņēmuši sakopti 
lauki ar izkaisītām viensētām. 

šņabja pudelei bikšu kabatā no -
līgojoties. Kamēr koka ēnā lēnā 
garā tiek notiesāts biezpiena sal-
dējumus, var novērot piektdienas 
vēlās pēcpusdienas gaitas mazā 
lauku ciemā. Piebrauc autobuss 
pie jaunām ēkām ar krāšņiem 
jumtiem un no tā izkāpj ļaudis,  
minam, ka no darba Kuldīgā. 
Darba somām vai citām kulēm 
rokās, viņi mierīgā gaitā dodas uz 

pat no kalna lejā, pie aizauguša 
dīķa sirsnīgi, kaut arī nesaprota-
mi, ceļotājus sveicina trīs ļoti 
piedzēruši vīri – Mērnieku laiku 
tēlu karikatūras. Viņi, atspiedušies 
pret vecu mašīnu, jau tempa savu 
pēcpusdienas aliņu, kamēr cetur-
tais, gandrīz ērmoti sašķobīts, 
kaut ko ļoti agresīvi bubināja 
alus pudelē. 

Drīz pēc tam atklājās, ka ceļu 
no Kabiles līdz Vānei remontēja. 
Braukšana gāja lēnāk un bija arī 
dubļi, pirms darbu sākuma ceļš 
bija kārtīgi aplaistīts. Ceļa dar-
binieki ar sirsnīgu cieņu pret 
ceļotājiem centās lielo laistīšanu 
uz brīdi apturēt, kamēr velosi pē-
disti pabrauc gaŗām. Tie savu kārt 
ar smaidiem un galvas mājieniem 
izrādīja savu atzinību kārtīga 
darba darītājiem. Gribot negri-
bot riteņi un paši braucēji ap -
šļak stījās pelēki raibi. Tālāk  auto-
busa piestātnē Vānē sanācis no -
vērot braukšanas „kultūru”, par 
kuŗu bijām baidījušies. Jau pa ceļam 
uz Vāni varēja manīt, – kaut vai-

Pulkstenis tuvojas jau devi-
ņiem, kad beidzot atkal esam visi 
kopā. Kad ceļa dubļi un putekļi 
bija nomazgāti, vakariņojam tur-
pat „Pils” restorānā un pirmo 
reizi visā Latvijas ceļojuma laikā 
ēdam karbonādes. Tās gan gāja 
pie sirds!

Pēdējā riteņošanas diena. Jā  do-
das uz Tukumu, un ir neiespējams 
kādu gabalu izvairīties no brau-
ciena pa A10 – lielo Rīgas-Vents-
pils šoseju. Nobraucām to gabalu 
bez starpgadījumiem, bet grūti 
teikt, ka tā bija bauda. Skaistā 
sestdienas priekšpusdienā ceļš ir 
pilns. Gaŗām drāžas gan vieglās, 
gan smagās mašīnas. Bieži kra-
tāmies pa ceļmalas granti un, 
iekrampējušies divriteņa stūrē, 
cenšamies neļauties gaŗām brau-
cošo kravas mašīnu brāzmām, 
kas varētu mūs apgāzt. Atviegloti 
nogriežamies uz sānceļa, kas 
ieved Tukumā. Saprotam, ka šī ir 
pēdējā iespēja ar acīm apmīļot 
Latvijas slaidās priedes un no -
glaudīt zeltaini dzeltenos labības 
laukus (vēl jāiemācās tos atšķirt), 
ievilkt nāsīs gaŗām plūstošās 
smaržas, pat ja tās nāk no lopu 
kūtīm. Pirms ir iespēja nogurt, 
esam klāt. Ilze ar Jāni arī pie-
brauc. Visi kopā fotografējamies. 
Šoreiz, vilcienā kāpjot, jau jūta-
mies kā lietpratēji. Vilciens ir 
patukšs, veikli iekabinām riteņus 
āķos un apsēžamies. Visi iegrim-
stam atmiņās un mazliet pasnau-
žam. Pēc stundas esam atkal Torņa-
 kalnā un tad jau atpakaļ Gandrā. 
Iznāk īss, neveikls brīdis, kad dar -
biniece ierauga dubļiem nošķai-
dītos riteņus un bilst, ka tie jā  at -
dod tādā pašā kārtībā kā saņē-
mām, un kaut ko runā par skalo-
šanu kādā dīķī. Kad piedāvājam 
tos paši nomazgāt, ja vien mums 
parāda šļūteni, darbiniece no  mie -
rinās. Pienāk Maija un apjautājas, 
kā gājis. No viņas smaida un 
dzirksts acīs šķiet, ka viņa no 
pieredzes mūs saprot, kad sakām, 
ka ļoti, ļoti labi, par spīti Jāņa 
nelaimei.

Pats svarīgākais, ko no šī ceļo-
juma saprotu, ir mans vēlējums 
lasītājiem – apsvērt nākamreiz Lat-
 viju apceļot uz divriteņa. Visas 
mūsu bažas bija veltas, tāpēc  vē -
los mierināt un iedrošināt citus. 
Labas naktsmājas var atrast un 
rezervēt ar tīmekļa starpniecību. 
Vairumā naktsmāju par nelielu 
papildus maksu sarunājamas 
bagātīgas brokastis. Citādi mūsu 
kulinārās prasības bija visai pie-
ticīgas, un nevaram sniegt komen-
tārus ļaudīm, kam ir svarīgi ēst 
lepni visās maltītēs. Viegli atra dām 
veikalus, kur nopirkt vienkāršu, 
bet labu pārtiku. Latvijā izdotās 
kartes ir precīzas un pietiekami 
sīkas, lai tām bez īpašām grū tī-
bām izsekotu. Rīgā par labām 
cenām var noīrēt pirmklasīgus 
divriteņus, ķiveres un velosomas. 
Var un ir vērts izvairīties no 
pašiem lielākajiem ceļiem (mūsu 
gadījumā A10), jo arī mazākie ir 
pilnīgi izbraucami. Ja sanāk 
braukt, kur ir dzīva satiksme, 
auto braucēji izrāda zināmu 
pieklājību. Protams, vajadzīga 
fīziskā gatavība, lai brauktu ar 
riteni, bet Latvijā nav augstu, 
grūti pārvaramu kalnu un at  -
tālumus var piemērot braucēju 
spējām. Gribas apgalvot, ka Lat-
vija ir velotūristu paradīze!

Tad sākās kaut kas līdz šim ne -
piedzīvots: lēzens, bet gaŗš kalns, 
un riteņu braucējiem nācies sa -
prast, ka viņi ir Kurzemes Šveicē, 
kā to kādreiz uzzinājām senajās 
pamatskolas ģeografijas stundās! 
Kalna galā bija Kabile, kas no 
visām apskatītajām vietām īsā 
laikā ļoti tieši piedāvāja vis spilg-
tākos kontrastus, kas radušies 
dažādo vēstures posmu un cil-
vēku rīcības rezultātā. Vispirms 
ceļa labajā pusē Kabiles baznīca, 
it kā no Rozentāla gleznas, it kā 
pamesta, aiz vārtiem ietinusies 
gaŗā zālē, bet kuŗai pie noslēg-
tajām mācītāja durvīm tomēr 
atslieta svaiga žagaru slota. Šai 
lauku romatikai pretējā ceļa pusē 
iziris pirmskaŗa šķūnis, kas pat 
gandrīz sagrautā stāvokī izstaro 
lielāku dzīvību nekā tam blakus 
esošās, pamestās gaišo ķieģeļu 
kolchoza ēkas. Pa ceļu pretī ne -
vienādā solī nāk bez krekla, saulē 
apdedzis un pamatīgi izpūris vēl 
ne pusmūža vīrs, kuŗu braucēji 
sveicināja, bet kas tukšām acīm 
tik soļoja tālāk pa kalnu lejup, 

vietējo veikalu un savām mājām 
– galvenokārt padomju laika 
dzīvokļu ēkām, kuŗām pelēcība 
un nošļukušais paskats vietām 
aizsegts ar izkoptiem puķu dār-
ziem un krāšņu ziedu pārpilnību 
logos un uz balkoniem. Paliek 
prātā, ka pārsvarā tās bija sievie-
tes – kārtīgas un nosvērtas. Tur-

rums centās velosipēdistus ap  -
braukt, viens pilnā tempā aiz drā-
žas gaŗām, ceļu tikpat kā nepade-
vis. Šo dauzoņu atkal sastapuši 
Vānē, kur uz ielas stūŗa pulcējies 
bariņš jaunu meiteņu. Pēkšņi, 
riepām kviecot, piedrāzusies šī 
paša jaunā džeka vadītā auto ma-
šīna un nobremzējusi dažus cen-
timetrus no meiteņu stilbiem. 
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Gundega Saulīte

I
„Vai tad patiešām vasarā pie -

trūkst teātŗa?” Ar šādu vieglas 
ironijas iekrāsotu jautājumu 
mani sveicināja scēnografs Mār-
tiņš Vilkārsis, kad jūlija otrās 
puses piektdienas vakarā satikā-

Teātris vajadzīgs arī vasarā
aicinājumam doties uz Cēsīm, lai 
noskatītos izrādi vēlreiz, šoreiz 
brīvā dabā. Tas bija vērienīgā 
Cēsu mākslas festivāla priekš-
pēdējais vakars, skatītāju vietas 
pamazām piepildījās līdz pēdējai 
iespējai. Un minūtes divdesmit 

tra   dicionālo viedokli, uz skatuves 
īstenojas cits priekšstats par 
enerģisku, iekšēji nesalaužamu 
un spīvu ļaužu kopumu, kas 
cauri mantotiem priekšstatiem 
par labo un ļauno lauž sev jaunu, 
patstāvīgu ceļu uz nākotni. 

„Pūt, vējiņi!” ir 
iestudējums, kuŗā 
lieliski vienotā ve -
selumā saplūst iz -
rādes atsevišķie 
elementi un kuŗā 
Raiņa lugas sižeta 
līmenis skaisti iz -
aug līdz filozo-
fiskam vispāri nā-
jumam, skatītājam 
sniedzot pat iespē-
ju piedzīvot katar-
ses dziļumus. Uz 
brīdi iedomā si-
mies, – vai gan ko 
līdzīgu mēs pār-
dzīvotu, ja šim 
stāstam būt lai mī-
gas beigas – Baiba 
paliktu dzīva un 
Uldis viņu pār ves-
  tu par saimnie ci 

savā sētā? Pēkšņi uzplaukusī 
mīlestība tiktu piepildīta, šajā Dau-
   gavas krastā atstājot pie krāp to 
Zani, Mātes pieviltās cerības, 
Gatiņa atstumto maigumu. Tiesa 
gan, šāds iznākums lielai daļai 
varētu šķist krietni „mūsdie nī-
gāks”, taču banālāks un sadzīviski 
piezemētāks arī. Raiņa filozo fis-
kās domas spēks uzrunā tieši ne -
aizsniegtās, neiespējamās lai mes 

arī ceļā uz Vecpiebalgu, kur 
devos raudzīt, kā izdevusies 
Lauŗa Gundara lugas „Latviešu 
kāzas” izrāde, kas tiek spēlēta 
senā lauku rijā Kaives pagasta 
Kalna Antēnu mājās. 

Jau pats brauciens uz Kalna 
Antēniem ir savdabīgs prologs 
lugai, kas rakstīta speciāli šai 
vietai un iedvesmojoties no tu -
vākā un tālākā apkārtnē pie  re-
dzētā. No Vecpiebalgas centra 
nākas vadīties pēc ceļa krustos 
piestiprinātām norādēm, līkumot 
gar nopļautām pļavām, līdz kalna 
galā ieraugāma varena lauku saim-
niecība ar vecām un jaunām 
ēkām, no tām visvarenākā, pro-
tams, ir izrādei izraudzītā senā 
rija ar lubiņu jumtu gandrīz līdz 
pašai zemei. Rijas priekšā ir balti 
klāts galds, tātad ciemiņi tiek 
gaidīti. Tie arī sarodas – ar auto-
mašīnām sabrauc tuvi un tāli, 
skatītāju vidū ir gan atbraucēji no 
Rīgas, gan tuvākiem pagastiem 
un pat dažām kaimiņu mājām. 
Kad veŗas rijas durvis, redzamas 
vienā malā iekārtotas skatītāju 
rindas, telpa, kā jau lauku godos, 
rotāta meijām, skatītāju rindu 
priekšā veci rati – gandrīz vai vie -
nīgais „dekorāciju” gabals. Katrā 
ziņā jau brīdi pirms lugas dar-
bības sākuma mēs esam nonākuši 
īstajā atmosfērā, lauku noskaņā 
un svarīga notikuma gaidās.

Izrāde norisinās pēc laba psi-
holoģiskā teātŗa tuvplāna spēles 
principiem. Nelielā skatītāju lokā 
katram no klātesošajiem ir ļauts 

lielu porciju diezin vai būs 
iespējams atrast kādā citā mūs-
laiku latviešu autora lugā.  

Lugas problēmu asi veido jau-
tājums „kas traucē cilvēkiem būt 
laimīgiem?” Šajā variantā atbilde 
nav tālu jāmeklē. Kad līgava 
Anita, ko meitenīgi sirsnīgu un 
trauslu atveido Lienīte Osipova, 
savam tēvam Andrim kāzu va -
karā pasaka: „Tēti, es tevi mīlu,” 
vārdus, ko vecākiem neesam 
raduši skaļi teikt, gādīgais godu 
rīkotājs aktieŗa Arta Robežnieka 
atveidā tā samulst, ka no apju-
kuma gandrīz vai ieskrien ar pieri 
stabā. Līgavainis Kārlis – Mārtiņš 
Počs – savā kāzu vakarā varbūt 
pirmo reizi dzīvē savā mūžīgi 
aizņemtajā, pārmēru principiālajā 
mātē, ko tēlo Anna Putniņa, ie -
rauga apjukušu, mīlošu, mīlamu 
un nevarīgu būtni, kas piekususi, 
dzīvojot bez mīlestības. Esmeral-
das Ermales vedējmāte pēdējiem 
spēkiem turas pretī jūtām, kas par 
jaunu uzliesmojušas pret gados 
jaunāko Aldi, savukārt līgavaiņa 
vecmāmiņa, enerģiska un šerpa 
lauku saimniece Baibas Valantes 
temperamentīgajā tēlojumā, tieši 
kāzu vakarā sajūt dvēseļu tuvību 
ar kaimiņu Jāni. Jāņa lomā Jānis 
Jarāns skatītājiem atklāj cilvēka 
dabas bezgalīgos plašumus, lauku 
vīra dzīves uztverei piešķirot zi -
nāmu taisnprātību, neliedzot arī 
sirsnības un tēva mīlestības iz -
pausmes, turklāt aktiera dzīve lomā 
pulsē traģikomiskā atvē zienā. Līdz 
ar to šis Jānis, kādreizējais kolchoza 
priekšsēdis, nav nedz nožēlojams, 
nedz apsmejams, bet gan cilvē-
cis ki saprotams, pretrunīgs tēls.

Un vēl viena svarīga iezīme. Daudz 
jautrības skatītājiem sa  gā dā Jāņa 
Vimbas ekscentriskais vedējtēvs 
Aldis, tāpat Artūra Putniņa at  -
veidotais stūrainais lauku puisis 
Juris, taču arī šajos tēlos vesels un 
dzīvs ir cilvēciskais kodols; radot 
ap sevi komiskas situācijas, šie 
varoņi nenonāk apsmejamo kārtā. 
Turklāt tieši viņi abi ir tie, kas arī 
vārdos apliecina savu nodomu 
palikt dzimtajā pusē, nevis doties 
prom uz ārzemēm. Kāzu norisēs 
sava veida enerģijas avots ir Ed -
gara Lipora mūzikants, kuŗš spēlē, 
dzied, uztur jautrību un sav rupā 
neatlaidībā tuvojas iece rētās 
būtnes labvēlībai.

„Latviešu kāzu” ansamblis, ko 
šai izrādei pulcējis neatkarīgais 
teātris TT, kas producē izrādi, ir 
spilgts un daudzkrāsains. Šādu per-
 sonību kopumu varētu ap   skaust 
jebkuŗa profesionāla skatuve. 
Taču visvērtīgākā ir atziņa, kuŗas 
nobriedināšanā ar vienlīdz spē-
cīgu pārliecību iesaistās ikkatrs 
lomas tēlotājs, – laime ir tepat, 
mums līdzās. Tikai jāprot īstā 
brīdī pateikt vajadzīgos vārdus, 
skaidru prātu paraudzīties uz 
šķietami neatrisināmu 
situāciju… 

„Kas tagad būs?” jautā vecmā-
miņa Velta, kad tik daudzi priekš-
stati par lietu kārtību saķobījušies.  
„Mēs būsim laimīgi,” atbild viņas 
sen jau pieaugušais dēls. Iespē-
jams, ka tieši pēc šīs veldzējošās, 
skaidrās un nepārprotamās atzi-
ņas bija vērts mērot ceļu uz „Lat-
viešu kāzām”. Tas ir vēl viens šīs 
vasaras mākslas notikums, kas, 
ietērpts tiešamības svārkā, rosina 
arī plašākiem vispārinājumiem 
par mūsu pašu dzīvošanu.  

mies Cēsu pils parkā, kur uz 
estrādes bija uzbūvētas viņa vei-
dotās dekorācijas mūziklam 
„Pūt, vējiņi!”

Šī Liepājas teātŗa izrāde, kas 
repertuārā ir jau gandrīz divus 
gadus, piedāvā talantīgu un 
svaigu skatījumu uz tautā po -
pulāro Raiņa lugu, ar kuŗu, šķiet, 
gandrīz vai katram latviešu cil -
vēkam savā mūžā nācies kādreiz 
sastapties. Šajā mūzikālās izrādes 
variantā, izspēlējot klasiskās lu -
gas sižetu par bārenīti Baibu un 
lepno Daugavieti Uldi, par mātes 
meitām Andu un Zani un val-
donīgo „ģimenes galvu” – māti, 
varoņi dzied dzejnieka Jāņa Els-
berga tekstus Kārļa Lāča skaņu 
rakstā. Divdesmit pirmajā gad-
simtā rakstītajās vārsmās panākta 
apbrīnojami cieša saskaņa ar 
oriģināldarba garu.  Lomās dar-
bojas jauni, apdāvināti un tem-
peramentīgi Liepājas teātŗa ak -
tieŗi, saliedēts ansamblis, kuŗā ik 
katram rūp ne tikai sava skatuves 
uzdevuma veikšana, bet svarīga 
ir arī kopīga ētisko vērtību un 
ideālu aizstāvība. 

Esmu skatījusies „Pūt, vējiņi!” 
pirms pusotra gada Liepājā un 
priecājusies par režisora Dž. Dž. 
Džilindžera, scēnografa Mārtiņa 
Vilkārša, choreografes Ingas Kra-
 sovskas brīnišķīgo kopdarbu. 
Tāpēc labprāt piekritu draugu 

pirms izrādes sākuma publiku 
„apsveica” pavisam nopietns lie-
tus mākonis. Taču drīz vien lie-
tutiņš pierima, izrāde varēja sāk-
ties laikā  un noritēja bez tālākiem 
traucējumiem.

Ja skatuves norisēs ir dzīvs sav-
starpējo attiecību pulsējums, ja 
lomu tēlotājiem izdevies saglabāt 
pirmreizības svaigumu, tad drīz 
vien skatuve ļauj aizmirst, kur 
atrodies, kā še nokļuvi un pat to, 
ka tev jau labi sen zināms, kā šis 
stāsts beigsies. Tā maģija, ko rada 
Kārļa Lāča melodijas, aktieŗu 
iekšējā intensitāte, katram aiz-
stāvot sava tēla tiesības uz laimi 
un mīlestību, bija pilnībā no  bū-
rusi vairākus tūkstošus skatītāju, 
kas, lietus plēvēs satinušies, miklā 
un vējainā jūlija vakara stundā, 
elpu aizturējuši, dzīvoja līdzi 
skatuves varoņu pārdzīvojumiem 
un sadursmēm. Izrādes koptēlā 
liela nozīme piešķirta ne tikai 
dziedājumam, bet arī tēlotāju 
ķermeņa plastikai. Masu skatu 
izkārtojums ar izteiksmīgiem 
meitu un puišu augumiem pauž 
vēl daudz ko vairāk par vārdiem 
– mūsu priekšā ir vitāla, tem pe-
ramentīga, pat kaislīga tauta. 
Kāpēc gan latviešus bieži mēdz 
uztvert par sērdieņu tautu, kam 
raksturīgas tikai liriskas noskaņas 
un melancholisks temperaments? 
Izrādes veidotāji nepieņem šo 

apjausmā, zaudējuma sāpēs un 
apcerēs par ideālu – gan konkrētu 
cilvēku savstarpējās attiecībās, 
gan plašākas sabiedrības dzīvē.    

Par to visu bija jādomā šajā 
vakarā, kad uz estrādes ierastajās 
dekorācijās izrāde ieguva arī vēl 
kādu papildu dimensiju. Pa ak -
mens kāpnēm, kas veido estrādes 
fonu, augšup lejup kāpelēja zilos 
goda mēteļos tērpto precinieku 
svīta, it kā pa stāviem Daugavas 
krastiem puiši klīstu iespējamo 
līgavu meklējumos. Līgani vilnīja 
meitu brunči, kad tās, uz augšu 
pakāpušās, vēroja maltuvē vai 
sētā notiekošo. Kā čakla irbīte 
veikli savās gaitās tecēja Baibiņa. 
Te nu tik tiešām īstenojās teātrī 
bieži piedzīvotā vēlme – redzēt, 
kas notiek ar izrādes varoņiem, 
pirms tie nonāk uz skatuves.

Žēl, ka nesatiku Mārtiņu Vil-
kārsi arī pēc izrādes. Tad varētu 
atbildēt uz viņa jautājumu: „Īstas, 
patiesas un dziļas mākslas nekad 
nav par daudz, arī vasaras vidū.”

II
Tāpat par teātŗa vietu un no -

zīmību mūsu dzīvē bija jādomā 

būt īpaši izredzētam, lai no  rau-
dzītos vienas kāzu dienas noti-
kumos. Turklāt ne pašā epicentrā 
– kāzas notiek mazliet tālāk, 
pagalmā. Šeit, rijā, vienas ģi -
menes locekļi un daži viņiem 
pietuvinātie ienāk, lai skaidrotu 
savas attiecības, izlīdzinātu pār-
pratumus vai neskaidrības, at -
klātu sen glabātus noslēpumus. 
Tās ir visai intimas sarunas prom 
no daudzgalvainā viesu pulka.  
Un lugas autors parūpējies, lai 
turpat vai visu personu dzīvē šis 
kāzu vakars iezīmētu radikālu 
pagriezienu. Uz kuru pusi? Pretī 
patiesībai attiecībās ar tuvākajiem 
vai sevi pašu, pretī sapratnei vai 
pārpratumu noskaidrošanai. Šīs 
atklāsmes, dažkārt gauži vien-
kāršas, bet cilvēka dzīvē tik sva-
rīgas, tiek pasniegtas ar labsirdīgu 
smaidu un pāri plūstošu cilvēk-
mīlestību. Režisors Lauris Gun dars 
ar izpratni un iejūtību at  klājis 
autora Lauŗa Gundara ieceres, 
pavērdams auglīgu darbalauku 
lomu tēlotājiem. Pats būdams gan 
drāmatiķis, gan re  žisors vienā 
personā, viņš „Lat viešu kāzās” 
ielicis tik daudz mīlestības, ka tik 

Sparīgās un brašās mātes meitas mūziklā "Pūt, vējiņi!"

Kalna Antēnu rija gaida izrādes "Latviešu kāzas" skatītājus

Lauŗa Gundara lugā tēlo (no kreisās): Lienīte Osipova, Mārtiņš 
Počs, Baiba Valante un Jānis Jarāns
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(Turpinājums 10. lpp.)

Nolemj izdot Čalovski 
Latvijas valdība nolēma izdot 

ASV kibernoziegumos apsūdzē-
to Latvijas pilsoni Denisu Ča  -
lovski. Balsojumā par Denisa Ča -
lovska izdošanu ASV pieci mi -
nistri bija pret, viens atturējās,  
septiņas balsis bija par. Pret Č a -
lovska izdošanu balsoja visi Re -
formu partiju pārstāvētāji minis-
t ri, atturējās kultūras ministre 
Ža  neta Jaunzeme-Grende (Visu 
Lat  vijai!/TB/LNNK). Valdības 
sēdē ne  piedalījās aizsardzības mi- 
nistrs - Artis Pabriks (Vienotība), 
kas bi  jis atvaļinājumā.

Pēc ASV vēstniecības darbi nie-
ku sniegtās informācijas, ASV ir 
ļoti apmierinātas ar Latvijas val-
dības lēmumu apstiprināt tā dē -
vētā Imantas hakera Denisa Ča -
lovska izdošanu. “Izdošana ir 
spē cīgs instruments cīņā pret 
starptautisko noziedzību, un to 
izmanto valstis visā pasaulē, arī 
ASV un Latvija. Mūsu valdības 
cieši sadarbojas, lai izdotu aiz-
domās turamos starp abām val- 
s tīm,” teikts vēstniecības komen-
tārā.

***
ECT pieņem pieteikumu par 

Čalovski; aptur viņa izdošanu 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) 

pieņēmusi izskatīšanai kiberno -
ziegumos apsūdzētā Latvijas pil-
soņa Denisa Čalovska advokātu 
iesniegumu un noteikusi pagai -
du aizsardzību - aizliegumu iz -
dot Čalovski ASV. ECT vēstulē, 
kas sūtīta advokātam Saulvedim 
Vārpiņam, teikts, ka Čalovski ne -
drīkst izdot ASV, pirms viņa lieta 
nav izskatīta Strasbūras tiesā. 
Turklāt Čalovska sūdzībai pie-
šķirta prioritāra kārta. (Vairāk 
la  siet  K. Streipa komentārā!)

***
Gada laikā...

Eiropas Cilvēktiesību tiesa  
jau tājumu par smagos kiberno-
ziegumos apsūdzētā Denisa Ča -
lovska izdošanu tiesāšanai ASV 
varētu izskatīt aptuveni gada lai-
kā, bet ne ilgāk. Tā  intervijā LNT 
raidījumam 900 sekundes sacīja 
ECT tiesnese no Latvijas Ineta 
Ziemele. Izdošanas jautājumos 
ECT bieži esot iesaistītas Liel bri-
tanija, Somija, Zviedrija, Nīder-
lande, bet Latvijā  šāda tipa gadī-
juma precedenta neesot bijis.. 
ECT nelemj par konkrētā cilvēka 
vainu, bet vērtē, vai tiks ievērotas 
tiesības uz taisnīgu tiesu. Izņē-
mu mi varot būt vienīgi lietas par 
kaŗa noziegumiem.

***
Prasa Bordāna demisiju

Saeimas deputāta, zvērināta 
ad   vokāta Andreja Elksniņa (Sa -
skaņas centrs) ieskatā notikumi 
saistībā ar Denisa Čalovska izd o-
šanu ASV liecina, ka Nacionālajai 
apvienībai vajadzētu atsaukt no 
amata tieslietu ministru Jāni      
Bor dānu (VL/TB/LNNK). Plaš-
sa zi ņas līdzekļiem Elksniņš saka: 

“No  ti  kumi saistībā ar Denisa 
Čalovska izdošanu ASV liecina, 
ka tieslietu ministra amatā paš-
laik ir nepareizais cilvēks, un Na  -
cionālās apvienības pienākums, 
ja tai rūp Latvijas pilsoņu likteņi, 
būtu atsaukt Jāni Bordānu no šī 
amata.”

***
Balsosim par Latvijas 

prezidentūras logo
Kopš  12. augusta ikviens ir ai  -

cināts izdarīt savu izvēli un no -
balsot par kādu no Latvijas pre zi-
dentūras Eiropas Savienības Pa -
domē logo variantiem, tādējādi 
palīdzot žūrijai izlemt, kāds būs 
Latvijas prezidentūras logo.

Latvijas prezidentūra ES Pa  do-
mē norisināsies 2015. gada pir- 
 m a jā pusgadā,  un tas būs viens         
no nozīmīgākajiem notikumiem 
Lat vijas vēsturē. Prezidējošās 
valsts logo izveide ir kļuvusi par 
tradiciju. Tas ir kaut kas vairāk 
par parastu grafisku zīmi, tas ir 
simbols, kas raksturo gan gaidā-
mo prezidentūru, gan Latviju. 
Lai iegūtu iespējami labāko Lat-
vijas prezidentūras ES Padomē 
logo, prezidentūras sekretāriāts 
izsludināja konkursu, kuŗā sa -
ņem tie darbi šobrīd nodoti sa -
biedriskajā balsošanā.

Nobalsot par logo var mājas-
lapā www.es2015.lv, izmantojot 
so  ciālo tīklu kontus vai arī ar sa -
vu e-pasta adresi. Balsot par logo 
var ne vairāk kā vienu reizi dien-
naktī. Balsošana norisināsies līdz 
8. septembrim.

Logo izvēlē būtiski ir ņemt vē -
rā, ka tam jābūt uztveŗamam sa -
biedrībai gan Latvijā, gan visā 
Eiropas Savienībā, kā arī to jāvar 
izmantot uz dažāda izmēra, ma -
teriāla un krāsas objektiem tel-
piskajā un digitālajā vidē.

***
Saeimas deputāts Ingmārs 

Čaklais noliek deputāta 
mandātu 

Saeimas Preses dienests pazi-
ņo  jis, ka Saeimas deputāts Ing-
mārs Čaklais (Vienotība) Saeimā 
vērsies ar iesniegumu par depu-
tāta mandāta nolikšanu. 

Ingmārs Čaklais

Čaklais jau iepriekš bija iztei-
cies, ka veselības problēmu dēļ 
varētu arī nolikt deputāta man-
dātu. Šobrīd viņš ar ģimeni ir 
izbraucis no Latvijas.

***
Andris Teikmanis Edinburgā 
aicina veidot latviešu biedrību 

Skotijā
Latvijas vēstnieks Lielbbritanijā 

Andris Teikmanis vizītes laikā 
Edinburgā, Skotijā, tikās ar Sko - 
 ti jas kultūras un ārlietu ministri 
Fionu Haislopu (attēlā), vairā kiem 
 biznesa aprindu pārstāv jiem, kā 
arī apmeklēja Edinburgas Nei p-
ie ra universitāti.

Ar Haislopu tika pārrunātas 

iespējas  Latvijas un Skotijas sa -
darbībā kultūras un izglītības 
jomā, turpmākie  kopīgie projek-
ti ekonomikas jautājumos Lat -
vijā un Skotijā, kā arī Latvijas 
gatavošanās ES prezidentūrai 
2015. gadā. Teikmanis īpašu uz  -
manību pievērsa lielajai latviešu 
kopienai Skotijā, kuŗai šobrīd nav 
savas biedrības un savu skolu.

Pēc Ārlietu un starptautiskās 
sa  darbības ministra Hamzas Ju -
safa ielūguma vēstnieks ap  mek-
lēja Edinburgas militāro festivālu 
(Royal Edinburgh Military Tat too), 
kur ar tā pārstāvjiem pārrunāja 
iespējamo Latvijas pārstāvju da -
lību kādā no turpmāko gadu 
sarīkojumiem.

Vēstnieks apmeklēja latviešu 
mākslinieku, tēlnieku Zigfrīdu 
Sapieti, kas vairāk nekā 60 gadus 
dzīvo un strādā Skotijā. Vizītes 
laikā vēstnieks tikās arī ar latviešu 
kopienas pārstāvjiem Skotijā un 
aicināja tautiešus Skotijā veidot 
latviešu biedrību, lai varētu la bāk 
saglabāt latvisko identitāti un 
tradicijas.

***
Vācijā atklāta Latvijas 
mākslinieku izstāde 

Latvian Latitude
Ar Latvijas vēstniecības Vācijā 

atbalstu Glikštates Laikmetīgās 
mākslas pilī Šlēzvigā-Holšteinā 
ap  skatāma Latvijas mākslinieku 
izstāde Latvian Latitude.

Kriša Salmaņa darbs

Izstādīti Evelīnas Deičmanes, 
Daigas Krūzes, Kriša Salmaņa un 
Reiņa Hofmaņa darbi, kuŗus  ie -
tek mējušas pēdējos gadu des mi-
tos piedzīvotās pārmaiņas Latvijā 
un valsts pietuvināšanās Rietum-
eiropai. Latvijas mākslinieku iz -
stāde aptveŗ dažādus laikmetīgās 
mākslas veidus. Parādīti Deič ma-
nes veidotie video, skaņas objekti, 
zīmējumi un installācijas, Krūzes 
tradicionālo ainavu gleznas, Sal-
ma ņa animācijas māksla, kā arī  
Hofmaņa foto serija Sale. Izstādes 
atklāšanā 11. augustā piedalījās 
Latvijas Republikas goda konsuls 
Vācijā Dr. Frics Šulce. Izstāde būs 
apskatāma  līdz 22. septembrim.

***
Jāņa Norda filma „Mammu,

 es tevi mīlu” Telavivā
Režisora Jāņa Norda filma 

“Mam mu, es tevi mīlu” piedalījās  
9. Telavivas Starptautiskajā bēr nu 
filmu festivālā Telavivas Sinema-
tēkā. Starptautiskā žūrija, kuŗā 
darbojās bērnu filmu veidotāji 
un scēnāristi no Izraēlas, Japānas, 
Nīderlandes un Vācijas, Latvijas 

filmai piešķīra festivāla galveno 
balvu. Filma saņēma arī bērnu 
žūrijas apbalvojumu.

***
Uzaicina piedalīties Kairas 

Starptautiskajā filmu festivālā
Latvijas kinematografiķi ir sa -

ņēmuši Kairas Starptautiskā fil-
mu festivāla un Ēģiptes Kultūras 
ministrijas uzaicinājumu pieda lī-
ties 36. Kairas Starptautiskajā fil-
mu festivālā, kas notiks no 19. 
līdz 26. novembrim. Filmu fes ti-
vāla mērķis ir iepazīstināt gan 
ki  no profesionāļus, gan skatītājus 
ar starptautiskā kino novitātēm. 
Šogad pirmo reizi šī festivāla ie -
tvaros tiks rīkota arī īsmetrāžas 
filmu skate. Latvijas kinemato-
grafiķi ar panākumiem jau ie -
priekš ir piedalījušies Ēģiptes rī -
kotajos kino forumos. 2012. gada 
aprīlī Kairas 21. Starptautiskajā 
bērnu filmu festivālā režisora 
Roberta Rubīna filma “Kā tev 
klā jas, Rūdolf Ming?” (Juŗa Pod-
nieka studija) saņēma sudraba 
god algu īso un dokumentālo fil-
mu žanrā. Savukārt 2009. gada 
martā Kairas 19. starptautiskā 
bēr nu filmu festivāla sudraba 
balvu saņēma studijas Animācijas 
brigāde režisora Jāņa Cimerma ņa 
filma „Lācis nāk!” (2008) un žūrijas 
speciālbalvu - režisora Ēval da Lāča 
filma „Jaunā suga” (2008).

***
Siguldā pirmā Eiropas jauno 
profesionāļu koŗa nometne 
Siguldā Mākslu skolā „Baltais 

flīģelis” notika pirmā Eiropas 
pro  fesionālā kameŗkoŗa TENSO 
(The European network for pro-
fessional chamber choir) vasaras 
nometne. TENSO ir unikāls, vēl 
nebijis projekts, ko iniciējis Lat vi-
jas Radio koris un kas ietverts Ei  -
ropas kultūras galvaspilsētas ga  da 
programmā. Koncertu prog ram-
mā, ko veidoja un diriģēja Kaspars 
Putniņš,  bija iekļauti  T. Tomkina, 

J. S. Bacha, M. Rēgera, M. Ravēla, 
G. Ligeti, A. Perta, P. Dambja,       
D. Hārvija un citu darbi, kā arī       
K. Pētersona jaundarba Emotions 
of the day pirmatskaņojums. Ko -
ris apvieno 24 jaunus, talantīgus 
dziedātājus no 12 Eiropas vals tīm.

Projekta iniciātors ir Latvijas 
Radio koŗa diriģents Kaspars 
Putniņš

***
Pasaulslavenā dziedātāja 

Regīna Spektore Rīgā
Rīgā, koncertzālē Palladium, 

notika pasaulslavenās ASV dzie-
dā  tājas un pianistes Regīnas Spek-
tores koncerts. Latvijā viņa  uz   stā-
jās pirmo reizi. Regīna Spektore 
dzimusi krievu ebrēju ģimenē 
Maskavā un kopā ar vecākiem 
pag. gs. 80. gadu beigās pārcēlās 
uz Ņujorku. Amerikā viņa beidza 
konservātoriju un pievērsās mū -
zicēšanai, ar laiku kļūstot par pa -
saulslavenu mūziķi. Tagad Regīna 
Spektore uzskatāma par vienu no 
spožākajām alternātīvās un anti-
folka skatuves māksliniecēm pa -
saulē.

Regīna Spektore uz Palladium 
skatuves Rīgā
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bu kuģi Kvautemoks (Cuauhtémoc 
BE01), kas vairākus mēnešus ilgā 
mācību ceļojuma laikā bija ienā-
cis Rīgā.

Mācību kuģis nosaukts par go -
du pēdējam acteku valdniekam 
Kvautemokam, kas cīņās pret 
Kortesu tika sagūstīts un 1525. 
ga  dā nogalināts. Mācību kuģis  
de  vies 242 dienas ilgā mācību ce -
 ļojumā Eiropa 2013, lai jūrniecī-
bas iemaņas apgūtu  Jūras akadē-
mijas 72 kadeti, tostarp 18 sievie-
tes. Mācību ceļojumā kuģis ie -
grie žas 17 ostās 14 valstīs Amerikā 
un Eiropā.

***
Rīgas pilī mītošos mūzejus 

pārvietos uz pagaidu telpām
Kultūras ministrijā nolemts, ka 

ugunsgrēkā cietušajā Rīgas pilī 
iz  mitinātie mūzeji tiks pārvietoti 
uz pagaidu telpām. Sanāksmē 
izskatīja jautājumu par Latvijas Na -
 cionālā vēstures mūzeja (LNVM), 
Latvijas Nacionālā mākslas mū -
ze ja (LNMM) un Rakstniecības 
un mūzikas mūzeja (RMM) krā-
jumu turpmāko likteni.

Skats uz Rīgas pili ar uguns grē-
kā daļēji nopostīto jumtu

Apspriedes dalībnieki bija vie-
nisprātis, ka ir nepieciešama mū -
zeju krājumu pārcelšana uz kul-
tūrvēsturiskajām vērtībām pie-
mē rotākām un drošākām tel pām.

Ugunsgrēkā, kas plosījās naktī 
uz 21. jūniju, tika izpostīta Rīgas 
pils 3200 m2 platībā. Taču vēl 
mē  nesi pēc tam pilij nebija  pa -
gaidu jumta, kas no lietus pasar-
gātu  ēkā palikušos mūzeju krā - 
ju mus. Beidzot – gandrīz divus 
mē   nešus pēc ugunsnelaimes – 
vēsturiskajai būvei ir vismaz pa -
gaidu jumts

***
Bezdarbs Latvijā samazinājies 

piekto mēnesi pēc kārtas
Reģistrētā bezdarba līmenis Lat-

vijā samazinājies piekto mē  nesi 
pēc kārtas, jūlija beigās sasniedzot 
9,5% no ekonomiski aktīvo iedzī-
votāju kopskaita, liecina Nodar bi-
nātības valsts aģentūras (NVA) 
sa  kopotie dati. Jūlijs šogad ir pir-
mais mēnesis, kad NVA bezdarba 
aprēķinos izmantoti 2012. gada, 
nevis 2011. gada dati par eko no-
mis ki aktīvo iedzīvotāju kopskai-
tu. Pirms mēneša bezdarba līme-
nis valstī bija 9,6%. Bezdarbnieku 
skaits mēneša laikā samazinājies 
par 1779 cilvēkiem, - NVA uzskaitē 
jūlija sākumā bija 94 754 bezdarb-
nieki, bet mēneša beigās - 92 975 
bezdarbnieki. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

bērn iem bija iespēja apgūt jaunas 
zināšanas. Ar īpašiem un līdz šim 
neredzētiem priekšnesumiem uz 
AB dambja un pilsētvidē uzstājās 
vairāk nekā 100 mākslinieku no 
16 pasaules valstīm - no Beļģijas, 
Nīderlandes, Krievijas, Lielbrita-
nijas un Vācijas. Ekspertu ieskatā 
festivāls veiksmīgi pieteicis Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas gada 
tuvošanos, ieviešot Rīgā Eiropas 
tradicijas un sniedzot iespēju ik -
vienam sajust pasaules kultūras 
elpu.

***
Latvijā koncertēs 70. gadu 

mūzikas leģenda Slade
17. augustā festivāla Live Fest 

ietvaros Kuldīgā uzstāsies leģen-
dārā angļu grupa Slade. Tās vārds 
ir nesaraujami saistīts ar pag. gs. 
70. gadiem, kad 17 Slade singli 
iekļuva britu Top 20 (seši no tiem – 
1. vietā), bet albumu tabulas vir-
sotni sasniedza trīs albumi.

Arī Latvijā Slade savulaik bija 
viena no pusaudžu visvairāk ie -
cie nītām grupām. Stāsta Klāss 
Vāvere: “Slade skanējums var lik-
ties brutāli huliganisks, taču viņu 
mūzikā gandrīz vienmēr jautās 
jauneklīgs dzīvesprieks, kas tai 
pie šķīra atbruņojošu šarmu un 
sagādāja milzu populāritāti arī 
pie mums.”

***
“Trikātas Sniega bumbas” 

iegūst zelta godalgu

SIA Latvijas piens ražotās Tri-
kātas Sniega bumbas  starp tau tis-
kajās sieru sacensībās Interna-
tional Cheese Awards 2013 Nent-
vičā, Lielbritanijā, ieguvušas pro-
minento pirmo vietu un zelta 
me  daļu svaigo sieru katēgorijā. 
Konkursā bija pieteikti vairāk 
nekā 4200 sieri no 27 valstīm, 
labākos sierus noteica 190 tiesne-
šu žūrija.

“Uzvara  nozīmīgajā konkursā 
apliecina Trikātas Sniega bumbu 
neatkārtojamo recepti un sav - 
da bīgo garšas buķeti. Mums ir 
prieks un lepnums par augsto 
no  vērtējumu,” saka SIA Latvijas 
piens valdes priekšsēdis Rai-
monds Freimanis, piebilstot, ka 
“šajā konkursā ar savu produkci-
ju piedalījāmies pirmo reizi, taču 
noteikti ne pēdējo. Starptautiskā 
atzinība ir būtiska un sekmēs 
eksporta tirgus paplašināšanos, 
kā arī jaunu sadarbības partneŗu 
piesaistīšanu konkrētā produkta 
eksportā.”

***
Rīgā viesojās acteku valdnieka 

vārdā nosaukts 
Meksikas mācību kuģis

Rīdzinieki vienu dienu varēja 
vērot Meksikas Jūras spēku mācī-

***
Gaismas pils gandrīz pabeigta

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
jaunās ēkas būvdarbu veicējs sa -
biedrība „Nacionālā būvkom pa-
niju apvienība” informē, ka būv-
darbi ēkā ir gandrīz beigušies un 
tiek turpināti aktīvi infrastruk-
tūras pirmās kārtas objektu būv-
darbi.

***
Sākusies Lībiešu 

vasaras universitāte
Ziemeļkurzemes piekrastē, Koš-

 ragā, 10. augustā sākās “Lībiešu 
vasaras universitāte”. Tā ir pirmā 
augstskolas līmeņa programma, 
kas piedāvā apgūt lībiešu valodu, 
vēsturi un kultūru. 

Košraga ainava

“Lībiešu vasaras universitātē” 
piedalīsies studenti, docētāji un 
pētnieki no Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Somijas un Vācijas uni-
versitātēm. To organizē Lībiešu 
kultūras centrs sadarbībā ar Lat-
viešu valodas aģentūru un Tartu 
universitāti, kas programmas da -
lībniekiem nodrošina Eiropā at -
bilstošu studiju novērtējumu kre-
ditpunktos. Košrags ir lībiešu tra-
dicionālā dzīvesvieta, kur univer-
sitātes dalībnieki plašāk iepazīs 
lībiešu valodu un kultūru tās 
vēsturiskajā vidē.

***
Veiksmīgi piesaka Rīgu par 

Eiropas kultūras galvaspilsētu 
2014

Rīgā  notika pirmais starptau-
tiskais ielu mākslas un pasaules 
mūzikas festivāls RE RE Rīga!.

Grupas Myo Zen mūziķi pie  da-
lās ielu mākslas un pasaules 
mūzikas festivāla RE RE Rīga! 
preses konferencē radoši infor-
mātīvajā telpā Esplanāde 2014

Trīs dienas bez maksas varēja 
baudīt pasaules mūzikas atska-
ņo tāju  priekšnesumus, jaunā     
cir ka programmas un mākslinie-
ku performances. Ģimenēm ar 

Krodera balvas pasniegšana 
notiks Valmieras teātrī katru ga  -
du janvāŗa otrajā vai trešajā pirm-
dienā, pēc iespējas tuvāk Oļģerta 
vārda dienai 20. janvārī.

***
Europeana 1989 - 

atcerēsimies Baltijas ceļu
23. un 24. augustā Rīgā notiks 

Baltijas ceļa atceres dienas. Šajā 
laikā ikviens rīdzinieks un pilsē-
tas viesis tiek aicināts piedalīties 
akcijā Europeana 1989. Tās mēr-
ķis ir sakopot vēstures liecības par 
1989.gadā notikušo Baltijas ceļu.

Eiropas digitālās bibliotēkas 
projekts Europeana 1989 aicina 
iedzīvotājus dalīties  atmiņu stās-
tos, fotografijās un citās liecībās, 
izveidojot Baltijas ceļa karti tī -
meklī, kuŗā katrs Baltijas ceļa 
da  lībnieks var atzīmēt savu vār  -
du vietā, kur toreiz stāvējis.

Europeana 1989 rīko īpašas at -
ceres dienas visās Baltijas valstīs: 
Lietuvā tās notika 9. un 10. au -
gus tā, bet 23. un 24. augustā Bal-
tijas ceļa atceres dienas notiks 
Rīgā. Jebkuŗam Latvijas iedzīvo-
tājam šī ir unikāla iespēja iemū-
žināt savu vārdu Baltijas ceļa di -
gi tālajā kartē, vietnē: www.euro-
peana1989.eu!

***
Uzstāsies kanadiešu 

mākslinieki Fastwurms
Starptautiskā laikmetīgās māks-

las festivāla Survival kit 5 ietvaros 
„Baltajā naktī”, 7. septembrī, ar 
performanci un video projekciju 
uzstāsies kanadiešu kultūras ap -
vienība Fastwurms un citi ārzem-
ju un latviešu  mākslinieki. Survi-
val kit festivālā  piedalīsies māksli-
nieki no 14 Eiropas valstīm, kā 
arī no ASV.

Fastwurms, kuŗā darbojas māks-
  linieki Kim Kozzi un Dai Skuse 
no Kanadas, radies 1979. gadā. 
Viņu darbu pamatā ir do-it-your-
self principi un raganu maģijas 
pozitīvais spēks, tajos atspogu-
ļota lojālitāte vidusšķirai un at -
balsts homoseksuālai savienībai. 
Fastwurms rada video un audio 
mākslas darbus, performances, 
kā arī objektus un interaktīvas 
installācijas, iesaistot sabiedrību 
un pamatojoties uz zināšanu 
brīvu apmaiņu.

Baleta solistei Annijai 
Kopštālei  lieli panākumi 

starptautiskā konkursā Pekinā 
Latvijas Nacionālā baleta soliste 

Annija Kopštāle piedalījās Peki-
nas 2. Starptautiskajā baleta un 
choreografijas konkursā (Second 
Beijing International Ballet and 
Cho reography Competition). Kop-
š tāle konkursā  ieguva diplomu 
un divas speciālbalvas.

Latvijas Nacionālā baleta soliste 
Annija Kopštāle

Dejotāja ieguvusi Nacionālā 
Ska  tuves mākslas centra specbal-
vu (National Centre of Performing 
Arts Special Prize) un arī konkursa 
žūrijas speciālbalvu.

Konkurss norisinājās trijās kār-
tās. Pirmajā kārtā, kuŗā bija jādejo 
divas klasiskās variācijas, Kop- 
š tāle dejoja Odīlijas variācijas no 
“Gulb ju ezera” trešā cēliena, kā 
arī Kitrijas variāciju no “Dona 
Kichota”. Otrajai kārtai, kur sevi 
bija jāpierāda modernajā dejā, 
Latvijas dalībniece bija izvēlēju-
sies Elzas Leimanes-Martinovas 
vei doto choreografiju “Mzanzi”, 
savukārt trešajā kārtā viņa dejoja 
Medoras variāciju no “Korsāra” 
otrā cēliena, Kitrijas variāciju no 
“Dona Kichota” pirmā cēliena, kā 
arī laikmetīgās dejas miniatūru, 
ko veidojusi Milana Komarova. 
Nozīmīgie panākumi Pekinā nav 
vienīgie, ko Kopštāle guvusi šajā 
vasarā. Šovasar dejotāja ieņēmusi 
arī otro vietu 1. Starptautiskajā 
Bal  tijas baleta konkursā, kas jū -
nijā norisinājās Latvijā.

***
Nodibināts 

Oļģerta Krodera fonds
Režisora Oļģerta Krodera 92. 

dzimšanas dienā 9. augustā dar-
b ību uzsāka viņa vārdā nosaukts 
fonds, aicinot aktīvi līdzdarbo -
ties visus, kam svarīga Latvijas 
kultūrvēstures saglabāšana un at -
tīstība. Fonda dibinātāji ir Kro -
de ra aktieŗi, Vidzemes uzņēmēji 
un režisoram tuvie cilvēki. Fonda 
valdē ievēlēta Valmieras teātŗa 
direktore Evita Sniedze, Valmieras 
teātŗa aktieris Richards Rudāks, 
Jaunā Rīgas teātŗa aktieris Vilis 
Daudziņš, Dailes teātŗa aktieris 
Artūrs Skrastiņš un scēnografs 
Mārtiņš Vilkārsis. Viens no fonda 
mērķiem ir rūpēties par režisora 
piemiņas saglabāšanu, vācot zie-
dojumus Krodera pieminekļa 
izveidei Valmierā. Otrs mērķis ir 
attīstīt teātŗa mākslu, katru gadu 
izvērtējot sniegumu un pasnie-
dzot Krodera balvu sezonas iz -
cilākajam notikumam teātŗa pa -
saulē, – to varēs saņemt gan iz  rā-
de, režisors, aktieris, gan arī grā-
matas autors vai cits ar teātŗa 
māks lu saistīts cilvēks vai noti-
kums,  pat ideja. Šī balva būs ie -
spēja plašāk un, iespējams, ob -
jektīvāk izvērtēt notikumus, kas 
ir svarīgi kultūras attīstībā. 
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
“Nepilsoņu kon- 

g ress” un no tā izkū-
ņojies “Nepārstāvēto 
parlaments” ir insti-
tūcijas, kas aptveŗ arī 
Latvijas pavalstnie-
kus, un visu šo per-
sonu kopu apvieno 

riebums pret atjaunoto Latviju, 
kas šo cilvēku acīs ir tikai “Ceturtā 
maija republika jeb etnokratija”,  
un viens no šīs atjaunotās brīv-
valsts simboliem viņuprāt ir “tā 
melnā kārba” - Okupācijas mūzejs, 
ko gadā apmeklē nu jau kāds 
simttūkstotis, ieskaitot prominen-
tus viesus no ārvalstīm, tostarp 
Iz  raēlas 90 g. v. prezidents Šimons 
Peress.

Abu minēto institūciju priekš-
plānā rosās polītiskie dvīņi - Vla-
dimirs Lindermans un Jevge ņijs 
Osipovs, “mūžīgais antifašists” 
Josifs Korens un Aleksandrs Ga -
poņenko. Šiem vīreļiem niez na - 
gi - ko lai liek pretim Okupācijas 
mūzejam? Gudroja - un sagudro-
ja: vajag izveidot Nepilsoņu mū -
zeju jeb Dzīvās atmiņas mūzeju 
(izcēlums mūsu – red.). “Nepilsoņu 

Nelojālie vēlas pretmetu Okupācijas mūzejam
kongresa” mājaslapā teikts, ka “tā 
laika” (okupēto) Latviju veidojuši 
tie paši cilvēki, kas tagad ir nepil-
soņu statusā. Būšot uzstādīta liela 
karte, kur tiks norādīti konkrētie 
uzņēmumi, saimniecības un orga-
nizācijas, kas tika slēgtas pēc 1990. 
gada. Šis nelojālo aprindu “anti -
mūzejs” esot jāizveido netālu no 
Okupācijas mūzeja, “pārvilinot” 
tā apmeklētājus. 

Iecerētā “antimūzeja” iniciātori 
nostalģiski piemin tagadējo Oku-
pācijas mūzeja ēku, kas padomju 
laikā bija Latviešu sarkano strēl-
nieku mūzejs un laistījās kapara 
krāsā. No sevis atļaušos piebilst, 
ka šis mūzejs bija balstīts uz lie-
kulību un meliem, tāpat kā visa      
to gadu sistēma: tika cildināti sar-
kanie strēlnieki un viņu koman-
dieŗi, kuŗus līdz pat Staļina nāvei       
i pieminēt nedrīkstēja, bet Brež-
ņeva laikā, kad tapa šis mūzejs, 
cildināto sarkano kaŗavadoņu bio-
grafijas beidzās ar teikumu: “Re- 
p resēts personības kulta laikā.” Ne 
vārda par to, ka viņus, tāpat kā 
Linardu Laicenu, Maskavas lat vie-
šu teātŗa aktrises (!), Butovas po -

ligonā, bieži pēc spīdzināšanas, 
nošāva kā suņus, un 1940. gada 
jūnijā, kad Latvija tika okupēta, - 
viņu vispār nedrīkstēja būt - gaiss, 
tukšums. Un, tikai Gorbačovam 
nākot pie varas, tā ap 1987. gadu, 
varēja vispār pieminēt tādus no  -
šauto “sarkano latviešu” izcilniekus 
kā Mežlauks un Smilga,  jo viņi ta   -
ču arī Brežņeva laikā bija no  klusē-
tie spitālīgie ķeceŗi - trockisti.

Tajos gaŗajos četrdesmit pēc-
kaŗa gados vairākums Latvijas ie  -
dzīvotāju, kuŗiem šķita, ka “tas ne   - 
kad nebeigsies”, neizbēgami pie-
mē rojās, centās padarīt savu dzī  vi 
ciešamu, dažs labs “taisīja karjēru”. 
Pēc Staļina nāves cilvēki Latvijā 
prata arī priecāties, ģimenes vai 
draugu lokā līksmot, - kā nu ne. 
1981. gadā, kad man bija priekš-
lasījumi Ziemeļamerikas trimdas 
pagastos, reiz pie manis raudā da-
ma pienāca sirma sieviete, kuŗa, 
būdma pensionāre, visžēlīgi bija 
izlaista no PSRS pie aizjūras ra -
diem, un teica: “Redziet, es stāstu 
to pašu, bet viņi (trimdinieki) 
man netic. Viņi domā, ka Latvijā 
visi gaužas, sten un vaid.”

Visiem okupētajā Latvijā nācās 
liekuļot un melot - arī sev pašam, 
arī bērniem. Sienām bija ausis, 
sapulcēs bija jārunā krieviski, ja 
klausītāju vidū bija kaut viens 
latviešu valodas nepratējs. Cīņa 
un Sovetskaja Latvija vēstīja par 
no  pelniem bagātām slaucējām       
un izciliem virpotājiem - sociālis-
tiskā darba varoņiem, bet man, 
piemēram, tas bija, sķiet, 1971. ga -
dā, bija jāstāv gaŗu gaŗā rindā pēc 
olām (bija rakstīts: “Olas diētiskas. 
Jaica dietičeskije). Neilgi pirms 
tam Krišjāņa Barona ielā rinda 
pēc vīriešu ziemas cepurēm stie-
pās vesela kvartāla gaŗumā.

Ja neskaitām partijas un pa  -
domju aparāta karjēristus, Latvi -
jas pamattautai tā bija „sveša” vara. 
“Viņi tur augšā” - tas bija PSKP 
CK Polītbirojs Maskavā., un Rīgā 
biedrs Voss, formāli “pirmais sek-
retārs”, bija atkarīgs no otrā sekre-
tāra - krieva, kuŗš bija faktiskais 
vietvaldis.

Un tagad paskatīsimies, ko par 
“padomju varas” gadiem Latvijā 
Rīgas krievvalodīgajā izdevumā 
Vesti raksta Modris Auziņš, kam 

jau labu laiku “piestāvētu” cits 
uzvārds - Ovsjaņņikovs: tā dēvē-
tajā (!) “okupācijas periodā” lat-
viešu literātūra, māksla un pat 
valoda (!) piedzīvojusi “tādu uz -
plaukumu, kādu tās nebija pa  zi-
nušas visā savā eksistences laikā”.

Modrim Auziņam pastarpināti 
oponē Agris Liepiņš, Latvijas Avī-
zē rakstot: “Padomju okupā cijas 
gados latviešu tautai nācās iztu -  
rēt neiedomājamu pārkrievoša -
nas spiedienu no Maskavas puses.” 
Tie latviešu literātūras un mākslas 
sasniegumi (pēc Staļina nāves), 
kas tomēr pieminami šajos gados, 
manuprāt gūti „par spīti” šim spie-
dienam.

Agris Liepiņš diemžēl pāršauj 
pār strīpu, apgalvojot, ka “pie jau-
nās varas mums viss bija svešs un 
nepieņemams. Sveša valoda, svešas, 
aziātiskas (!) ieražas, sveša, nesapro- 
tama un nepieņemama men tā litā-
te un sveša kultūra.” Tie vārdi par 
“aziātiskajām ieražām” ne  pa tīkami 
atgādina citos laikos lasīto par 
“aziātiskajām ordām”. Tolstojs un 
Čechovs te nav vainojami.

Franks Gordons

Tie Laika un Brī-
vās Latvijas lasītāji, 
kuŗi seko sabiedris -
ki polītiskiem noti-
kumiem Latvijā, no -
teikti pazīst vārdu 
un uzvārdu Deniss 
Čalovskis. Ja ne,  pa -

   stāstīšu par šo jaunekli un pa -
teikšu, ko  par to visu domāju es.

D. Čalovskis ir 27 gadus vecs 
rīdzinieks, kuŗam ASV likuma 
sar  gi ir inkriminējuši piedalīšanos 
ļoti nopietnā kibernoziegumā. 
ASV Tieslietu ministrijas apsū-
dzībā ir teikts, ka Čalovskis  kopā 
ar diviem citiem cilvēkiem - vienu 
no Krievijas, otru no Rumānijas - 
izstrādājis un pilnveidojis ļoti 
kaitīgo Gozi vīrusu, kas savulaik 
inficēja milzīgu skaitu datoru un 
ļāva noziedzniekiem iegūt infor-
māciju, ar kuŗas palīdzību tika iz  -
tukšoti upuŗu bankas konti. D. Ča   - 
lovskis, tā apgalvots apsūdzībā, 
darbojies ar segvārdu Miami un  
palīdzējis uzlabot attiecīgo vīrusu 
ar tā dēvētās tīkla injekcijas pa -
līdzību. 

Pagājušajā gadā amerikāņu un 
latviešu likuma sargi iebruka D. Ča - 
lovska dzīvoklī, demonstrējot mil-
zīgu spēku. Viņi ar trosēm  nolaidās 
no jumta, izsita logus, izmantoja 
dūmu granātas un jauno cilvēku 
aizturēja. Kopš tā brīža viņš atro-
das Rīgas Centrālcietumā, un ASV 
ir pieprasījušas viņa izdošanu, lai  
aizturēto  varētu tiesāt ASV tiesā.

Šis notikums Latvijā nav uz -
tverts vienprātīgi. Vienmēr anti- 
a me rikāniskais laikraksts Neatka-
rīgā Rīta Avīze centās Čalovski  
“pa   sniegt” kā nejaušības upuri, kā 
nevainīgu jēriņu, kas neko nezina, 
neko nesaprot, neko nav izdarījis. 

Izdot, neizdot?
Noziedznieks, nezinītis?

Pirms vairākiem mēnešiem NRA 
korespondents aizturēto  apmeklē-
ja cietumā, un, lai arī viņam nebija 
ļauts sarunu ieskaņot, viņš  to re -
konstruēja pēc atmiņas.

„-Tātad jūs  esat bez vainas?
– Jā. Es nesaprotu, par ko mani 

ap  sūdz.
– Bet vai tad neesat radījis vīrusu 

Gozi?
– Nezinu, kas tas tāds par vīrusu. 

Neprotu radīt datorvīrusus. Par 
Gozi uzzināju, lasot rakstus presē 
par sevi.

– Un niks Miami nav jūsu?
– Neesmu lietojis tādu niku.
– Vai pazīstat Krievijas un Ru -

mā nijas pilsoņus, kas arī tiek turēti 
aizdomās par vīrusa radīšanu un 
banku kontu izlaupīšanu?

– Nepazīstu.
– Vai esat nolaupījis dažādu val-

s tu pilsoņiem desmitiem miljonu 
dolaru? Kur šo naudu glabājat?

– Neesmu neko nevienam no -
lau pījis.”

Pēc tam laikraksts ir publicējis 
ļoti daudz komentāru, kuŗos  no -
rādīts, ka  D. Čalovski Amerikai 
iz   dot nekādā ziņā nedrīkst, jo vi -
siem ir zināms, ka amerikāņi cie -
tumniekus spīdzina, piedevām 
no  tiesāšanas gadījumā jaunietim 
tiesa varētu piespriest pat 67 gadus 
cietumā.

Šim korim piebalsoja  daži  Lat-
vijas polītiķi, pārsteidzošā  kārtā   
arī ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs. Komentārā  „Kāpēc es bal-
sošu pret Denisa Čalovska izdo -
šanu ASV” ministrs rakstīja: „Ir 
bažas, ka vairāk nekā 60 gadu ilgs 
cietumsods, kas draud Denisam 
Čalovskim izdošanas gadījumā, ir 
atzīstama par cietsirdīgu izturē-
šanos un ir pretrunā ar mūsu 

valsts Satversmi.” Un: „Viens no 
valsts pamatuzdevumiem ir gā - 
dāt par saviem cilvēkiem un no -
drošināt, ka tiek ievērotas katra 
iedzīvotāja tiesības uz dzīvību, 
brīvību un cieņu.”

Savs sakāmais bija arī allaž de -
magoģiskajam Nacionālās apvie-
nības (NA) valdes loceklim Jānim 
Iesalniekam. Viņš  rakstīja, ka Ča -
lovskis būtu jāizdod, jo viņš ir 
„noziedzīgs urlēns”, kuŗam Latvijā 
vietas nav („urla” ir neglīts vārds,  
kuŗā nacionālistiski noskaņoti 
latvieši dēvē krievu tautības cilvē-
kus ar zemu intelekta līmeni.). 
Patiesībā D. Čalovskis ir daļēji  
poļu izcelsmes, turklāt viņš raiti 
runā latviski. Taču tas acīmredzot 
netraucēja J. Iesalnieku izteikties  
visnotaļ rasistiski.

Pagājušajā nedēļā Ministru ka -
binets beidzot ķērās pie lietas iz -
skatīšanas, un ar balsu vairākumu 
ministri nolēma, ka D. Čalovskis 
tomēr ir izdodams Amerikas Sa -
vienotajām Valstīm. Ministru pre-
zidents  Valdis Dombrovskis bilda, 
ka jautājums ir nevis polītiska, bet 
gan juridiska rakstura, jo Latvijai 
un ASV ir  noslēgts savstarpējas 
iz  došanas līgums. Par izdošanu 
bija lēmusi arī gan Latvijas Re -
publikas Ģenerālprokurātūra, gan  
Augstākā tiesa. Savukārt Satver- 
s mes tiesa divreiz atteicās izskatīt 
jautājumu - vai minētais līgums ir 
pretrunā ar Latvijas Satversmi. 
Vārdu sakot, atbalsts izdošanai ju  -
ridiskajā sistēmā bija vien balsīgs.

Lēmums spēkā palika tikai vie-
nu dienu, jo jau tajā pašā dienā      
D. Čalovska aizstāvji lūdza Eiro -
pas Cilvēktiesību tiesu spriest, vai 
izdošana nebūtu pretrunā ar cil-
vēktiesību principiem. Nākamajā 

dienā Strasbūras tiesa paziņoja,       
ka līdz lietas apstākļu pilnīgai 
izpētīšanai cilvēku nedrīkst izdot. 
Savukārt valdības vadītājs pazi-
ņoja, ka šo spriedumu Latvija 
respektēs. Pagaidām nav skaidrs, 
vai tas nozīmē, ka D. Čalovskis 
paliks cietumā vai arī līdz Eiropas 
tiesas spriedumam tiks atlaists 
brīvsolī.

Manuprāt, ir pietiekams pamats  
Denisu Čalovski izdot, un argu-
menti pret to ir visnotaļ baltiem 
diegiem šūti. Pēdējā laikā gan nav 
dzirdēts, ka Amerikas cietumos 
būtu spīdzināts kāds aizdomās 
turētais, arī par terrorismu  ne. 
Do  ma par 67 gadiem cietumā 
radusies pēc  mechaniskas maksi-
mālā iespējamā soda saskaitīša -
nas tajās piecās apsūdzībās, kas      
D. Čalovskim ir inkriminētas. Ga -
ŗākais cietumsods, kāds jebkad 
Amerikā ir piespriests par kiber-
noziegumiem,  ir 20 gadi cietumā, 
un  toreiz runa bija par pusotra 
miljona kreditkaršu datu nozag-
šanu. Neviens neapgalvo, ka D. Ča - 
lovskis ir bijis galvenais vīrusa 
radītājs vai nozieguma organizē-
tājs, un tāpēc nav iemesla domāt, 
ka viņam piespriestu daudzus 
gadu desmitus cietumā. Gan jau-
tājumā par spīdzināšanu, gan arī 
jautājumā par ieslodzījuma ter mi-
ņu Latvijas ārlietu ministram gan 
būtu jāzina, ka tās ir visnotaļ plie-
kanas pupu mizas. 

Pirmkārt, vai tiešām kāds tic, ka 
Amerikas Federālā izmeklēšanas 
biroja darbinieki kādā jaukā dienā 
apsēdušies pie galda un nolēmuši, 
ka būtu  tāpat vien jāaiztur kāds 
gadījuma rakstura Latvijas iedzī-
votājs? Nu nē! Amerikas likumsar-
gi tomēr karstu nestrebj, apsūdzī-
ba ir pietiekami konkrēta, un,         
ja nebūtu bijis pamata domāt, ka 
D. Čalovskis ir piedalījies attiecī-
gajā procesā, apsūdzība nebūtu 
celta un viņa dzīvoklī neviens 

nebūtu ielauzies.
Otrkārt, kibernoziegumi mūs-

dienās ir ļoti bīstama parādība. 
Latvijā un it īpaši minētajā laik-
rakstā paustais arguments, ka             
D. Čalovskis nekad nav  bijis Ame-
rikā  un tāpēc nevar būt pārkāpis 
ASV likumus, ir nepārprotami 
muļķīgs. Dators un tīmeklis valstu 
robežas nepazīst, un, ja Latvijā, 
Krie vijā vai Rumānijā radīts vī -
russ ticis izmantots, lai zagtu nau-
du no banku kontiem Amerikā, 
tad Amerikai ir visas tiesības tie -
sāt attiecīgās personas, jo nozie-
gums ir noticis tur pilnīgi neatka-
rīgi no tā, kur atradušies tie, kuŗi 
attiecīgā nolūkā izmantojuši da -
toru.

Nezinu, cik daudziem lasītājiem 
ir gadījies sastapties ar tā dēvēta-
jiem hakeriem. Mana datora vī -
rusa aizsardzības programma 
diez gan bieži rāda, ka  ir kāds  mē -
ģinājis ielauzties manā datorā, un 
es esmu pateicīgs, ka programma 
šādus gadījumus pazīst un no -
vērš. Pirms pāris mēnešiem man 
e-pastā atrakstīja cilvēks, kuŗš no 
kāda paziņas datora bija izkopējis 
mana dzīvokļa fotografijas, un 
aicināja viņam maksāt bargu nau-
du, lai tās neparādītos publiski. 
Policija ļaundari ātri  atrada, un 
nekas man nebija jāmaksā, taču  
neomulīgi bija tik un tā.

Ja Deniss Čalovskis ir bez vai -
nas, tad viņam no ASV tiesas nav 
jābaidās. Taču apsūdzība nudien 
nav no zilām  debesīm rauta, un 
tāpēc manā ieskatā   nav automa-
tiski  jānotic puiša apgalvojumiem, 
ka viņš neko nezina un nesaprot. 
Ir arī jautājums par attiecībām ar 
mūsu valsts būtiskāko stratēģisko 
partneri. Neizdošana nozīmētu 
neuzticēšanos ASV tieslietu sistē-
mai. Vai tas ir tas, ko Latvijas Re -
publika vēlas pateikt? Diezin vai.

Kārlis Streips
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Laikā, kad latviešu valodu pie-
sārņo no angļu valodas ienākušie 
svešvārdi, taisni jābrīnās, ka ne -
vienam vēl nav ienācis prātā po   -
pulārizēt skrepbuku. Mana ang-
ļu-latviešu vārdnīca anglisko 
scrap-book latvisko kā albumu 
laikrakstu izgriezumiem. Vārda 
nozīme tomēr ir plašāka: skrep-
buka var būt klade vai burtnīca, 
kur ievietot programmas, veltī-
juma pantiņus, fotografijas, kaut 
vai dzīpariņus un sakaltušas ru -
dens lapas un ko vēl visu.

 Nesen mirušā izcilā dzejnieka 
Imanta Ziedoņa piemiņai veltī-
tais grāmatrūpniecības veikums 
No Jāņiem līdz Murjāņiem par 
savu greznumu  pelnījis albuma 
apzīmējumu, tomēr satura daudz  - 
veidība vedina tam piemērot 
(piedošanu, ja dažu jūsu ausīm 
netīkamo) skrepbukas vārdu. 
Grāmatas kodolu veido paša Zie-
doņa reiz rakstītas piezīmes, ku -
ŗas pēc dzejnieka nopietnas sa -
slim šanas turpinājis un paplaši-
nājis viņa draugs Aivars Berķis. 
Ir dzīvesbiedres Ausmas Kantā-
nes, kollēgu un kaimiņu atmiņu 
stāstījumi un intervijas. Ir ļoti 

Skrepbuka jeb Piemiņas albums
Imants Ziedonis, Aivars Berķis, No Jāņiem līdz Murjāņiem, apgāds „Dienas Grāmata”, 2013. g., 304 lpp.

daudz foto attēlu, gan krāsās, gan 
melnbaltie, bieži pāri veselai 
paliela formāta lappusei vai pat 
divām. Daudzu uzņēmumu au -
tors bijis foto mākslinieks Gu -
nārs Janaitis. Ir zīmējumi, archi-
tektu skices, rēķinu un aplēšu 
lapeļu faksimili, ieraksti dzejnie-
ka viesu grāmatā, dzejnieka ap -
ciemotāju vārdu alfabētiskais sa -
raksts turpat vai trīsdesmit gadu 
gaŗumā. Visas lasāmās un ap  ska-
tāmās vielas katēgorijas nav pat 
ko censties šeit nosaukt.

 Grāmatas  fokuss likts uz dzej-
nieka privātmājas celšanu Mur-
jāņu ciemā un vēlāk uz tās ap -
dzīvošanu. Jāņi sējuma nosau ku-
mā minēti tāpēc, ka doma par 
mītnes celšanu radusies kādas 
„Jāņu dienas rītā pēc negulētas 
nakts”: alus apskurbināto draugu 
mudināts, Imants kliedzis: „Es 
šeit uzcelšu māju!” (22.lpp.) 

Albums labi patiks Imanta Zie-
doņa daiļrades cienītājiem, kaut 
arī lasāmās vielas sasaiste ar 
konkrētiem dzejnieka sacerē ju-
miem ir minimāla. Ne mazāku 
prieku gūs labas foto mākslas 
cienītāji. Varbūt pa labai idejai 
gūs potenciāli privātmāju cēlēji 
un interjera iekārtotāji, cilvēki, 
kam rūp dzīvot stilīgi. Prieks tiks 
īsu, koncentrētu domu un pa  tie-
sību meklētājiem, kam tās no 
lielākām grāmatām patīk pār-
raks  tīt savās personiskajās, pie-
došanu, skrepbuciņās. Pāris pie-
mēru: 

Individuāla nama būve, tāpat 
kā grāmatas rakstīšana, ir radošs 
darbs. (65.lpp.)

No visiem darbiem visgrūtākais 
ir rakstnieka darbs. Kas tam netic, 
lai pamēģina. (156.)

Murjāņu grāmata prieku sa  gā-
dās tiem simtiem cilvēku, kuŗu 

vārdi tur minēti, pat ja ne citu 
iemeslu pēc, tad tāpēc, ka tur mi -
nēti viņu vārdi. Katra pabūšana 
kopā ar dižgaru starp vieniem 
un tiem pašiem vākiem taču at -
met kaut ko no dižgara gara arī 
vienlīdz dižiem gariem un ma -
zākiem gariem. 

Laika un Brīvās Latvijas lasī-
tāju kodolu t.i., bijušās trimdas 
latviešus, visvairāk varētu inte-
resēt, ko Imants Ziedonis pastās-
ta par tikšanos ar trimdas rakstu 
kalpiem vai rakstu draugiem 
laik metā, kad viesošanās Latvijā 
ar Kultūras sakaru komitejas pa -
līdzību trimdā bija īsts karstais 
kartupelis. 

Bija reiz jauna dzejniece Ausma 
Jaunzeme, kas dzīvoja Amerikā 
un nomira jauna, tikai 41 gada 
vecumā, 1978. gadā. Lūk, ko Zie-
donis pastāsta par ciemošanos 
restorānā „Sēnīte”, kas no Murjā-
ņiem ir kājāmgājiena attālumā: 

Vienreiz tur, kafiju dzeŗot, sa -
tiku Kultūras komitejas priekš -     
sē di Imantu Lešinski kopā ar kā -
du skaistu meiteni, trimdas dzej-
nieci Ausmu Jaunzemi. Mēs, Lat-
vijā, protams, zinājām, ka Lešins-
kis ir čekists, jo viņš bija rakstnie-
ku kurātors. Viņš to dzejnieci pa -
vadīja, jo ārzemnieks viens pats 
toreiz nekur ārpus Rīgas ne  drīks-
tēja braukt. Apsēdāmies paru nā-
ties. Viņa sāka stāstīt, ka atbrau-
kusi no ASV, bet nav varējusi ap -
skatīt Maskavu. 

 Es tai meitenei sāku stāstīt, ka 
tagad braukšu uz kādu vietu 
Krie      vijā, kur savesti visi slavenā-
kie Krievijas zirgi un labākie žo -
keji un kur notiks grandiozas zir-
gu skriešanas sacensības. Viņa tik 
priecīga, ka arī varēs braukt man 
līdzi. Un es tikai improvizēju tā -
lāk. Bet Lešinskis man rāda iz -

misīgas zīmes un beigās zem gal-
da speŗ pa kāju, lai beidzu runāt 
muļķības, jo viņam taču tai dzej-
niecei būs jāpaskaidro, kāpēc no 
tāda brauciena nekas nevar iz -
nākt. (163.) 

 Naīvas dzejnieces un raksturā 
bieži vien draiska dzejnieka div-
saruna, pie viena apvedot ap stūri 
varasvīru! 

 Varbūt pati zināmākā Kultū-
ras sakaru komitejas pakalpoju-
mu izmantotāja, dzejniece Velta 
Toma Murjāņos „ ar komitejas 
pa  vadoņiem Anatolu B. un As- 
t rī du” ciemojusies Imantdienā, 
1980. gada 1. jūlijā, bet jau 1977. 
gadā viņa Ziedoņa viesu grāmatā 
atstājusi šādu ierakstu: „Ja es 
esmu, tad es būšu, ja es būšu, tad 
es biju – te, pie Jums un A. – te 
viss saskan, atskan, noskan – dzī-
vība un dzeja.” (182.)

No redzamākiem trimdinie-
kiem, kas Murjāņus apciemojuši 
jau padomju laikā, minami va -
lodnieks Austris Grasis, literāti 
Valdis Krāslavietis un Aivars 
Ruņģis, tulkotāja Ruta Spīrsa. 

Grāmatas pēcvārdā Ausma 
Kantāne jautā, kāpēc Ziedonis 
izraudzītajā vietā māju vispār 
cēlis, un tūlīt pati arī atbild:

Atbilde ir meklējama zemap-
ziņā un tieši tajā apziņas daļā, 
kas protestēja pret tajā laikā un 
telpā valdošo pelēcīgumu, neglī tu-
mu un vienveidīgumu. Tas bija 
brē ciens pēc skaistā. Rezultātā tas 
viss izkristallizējās kā māja – sa -
va, savpatna, urdošu domu izca-
kota. Te labi iederējās arī Imanta 
dārznieka dotumi un zeme kā 
vēr tību vērtība. (247.)

Arī pats Ziedonis apliecina:
Pēc savas pārliecības jau no 

bēr na kājas esmu gribējis būt 
dārznieks. Man bija nostalģija 

pēc dārza, pēc dārzkopības, pēc 
redzēšanām, dzirdēšanām, oša-
nām un saošanām, kas tai dārzā 
ir. Murjāņos nu varēju šīs vēlmes 
apmierināt. (129.)

Rīdziniekiem un Rīgas vie-
siem, kas Jaunajā Rīgas teātrī 
no  ska tījušies izrādi Ziedonis un 
Visums, atmiņā būs palicis ska-
tuvē uzvestais ēzelītis. Veselas 
septiņas lappuses (146. – 152.) 
mū  su grāmatā veltītas kādu la i-
ku Murjāņos mitušā ēzelīša te -
matam. Dažādi liecinieki par 
ēzelīša izcelsmi, lomu un pat 
vārdu dod itin pretrunīgas lie-
cības, bet vairāk vai mazāk tieši 
paužas doma, ka ēzelīša galvenā 
īpašība, kas taču ir spītība, skaisti 
sasaucas ar līdzīgu īpašību, kā - 
da mitusi dzejniekā. Tomēr ēze-
līša simboliskā jēga paliek drus-
ku ap  tuvena, līdz galam neiz-
teikta, tāda, kādai jau jābūt arī 
labai dzejai. Ēzelīša temata sep tī-
tās lap puses apakšā gala vārdus 
saka gan pats Ziedonis, gan 
Alberts Bels.

Ziedonis: Man ir pašām savs 
ēzelītis. Iekšējais ēzelītis. Mēs it kā 
labi saprotamies, bet dažkārt es 
domāju: ko vērts ir intelekts, ja 
ne  var savu iekšējo ēzeli uzvarēt? 
Kā vērts, cik vērts? Ja es viņu uz -
varētu, tad manis vairs nebūtu. 

Bels: Visa rakstnieka dzīve pa -
tiesībā ir nepārtraukta cīņa ar 
ēzeli. (152.)

Grāmata rūpīgi nostrādāta, 
veik li rediģēta, vainu meklētā-
jiem tajā būs maz, ko atrast. Pre-
cīzēsim gan to, ka pēc Latvijas 
un Londonas Avīzes apvieno ša-
nās jaunā laikrakstā Brīvā Lat vi-
ja  pirmais redaktors Fredis Lau-
nags strādāja Minsterē, Vācijā, 
nevis ASV (169.).

Eduards Silkalns

Laikam katram cilvēkam jaunī-
bā būs bijis kāds notikums, par 
kuŗu viņš nelabprāt vēlas runāt 
vai stāstīt saviem vecākiem un 
tuvākiem draugiem. Man arī tāds 
bija, un tēvam un mātei to izstās-
tīju tikai viņu mūža pēdējos ga -
dos. 

Pēc Otrā pasaules kaŗa mēs dzī-
 vojam Valderzē nometnē Lībekā, 
Vācijā. Bija 1947. gads, un diez-
gan nemīlīgo Šlēzvigas-Holštei-
nas ziemu pēdīgi nomainīja pa -
vasaris. Pēc pāris lietainām die-
nām uzausa saulaina, skaista Va -
sarsvētku svētdiena. Tādā laikā 
ne  gribējās sēdēt visu dienu mā -
jās, prāts nesās uz gaŗāku pastai-
gu. Aprunājos ar vectēvu, kur va -
rētu iet. Bijām dzirdējuši, ka kādu 
jūdzi aiz Mēzenes nometnes esot 
liela pazemes municijas fabrika, 
kas kaŗa laikā nebija sabumbota. 
Tas bijis Lībekas pilsētas un Vā  ci-
jas kaŗa laika noslēpums, un fab-
rika ražojusi municiju līdz pat ka -
pitulācijas dienai. Vectēvs, es un 
brālis sataisījāmies gājienam. Māte 
iedeva līdzi ceļam sviestmai zes. 

Bijām nostaigājuši kādu jūdzi 
aiz Mēzenes nometnes, kad mežā 
ieraudzījām  fabrikas pirmās ēkas 
un, piegājuši tuvāk, redzējām, ka 
ēku jumti apstādīti ar kokiem un 
noaudzēti ar zāli. Nav brīnums, 
ka sabiedroto lidotāji šo fabriku 

VASARAS NOTIKUMSIvars Jaunrubenis

no gaisa nebija pamanījuši. Ēkās 
iekšā negājām, jo tas varētu būt 
bīstami. Galvenā ēka, kas atradās 
vairāk centrā, likās biroja ēka, un, 
pa logiem skatoties, mēs redzējām 
rakstāmgaldu un krēslu, kā arī 
kabinetu ar  lielām atvilktnēm. Uz 
grīdas un galdiem mētājās daudz 
papīru. Abās pusēs šai ēkai bija 
vai rākas celtnes, kuŗās redzējām 
fabrikas mašīnas, lielas un mazas 
spiedes, kas vēl nebija nomontētas. 
Lielas metalla plāksnes gulēja ga -
ŗās rindās, bet uz gaŗiem galdiem 
atradās daudz patronu čaulīšu,  
un galdiem blakus bija novietotas 
dažāda lieluma kastes un maisi. 
Tajos varētu būt pulveris patro-
nām. Pāris citās ēkās bija iekārto-
tas lielas spiedes un slīdošas len-
tes. Pēdējai ēkai, kur piestājām, 
bija vairākas metalla durvis ar 
dzelzs stieņiem un uzrakstiem 
Achtung, Vorsicht, Eintritt verbo-
ten. Aiz šīm durvīm varēja būt 
kaut kas ļoti bīstams, varbūt mu  -
nicijas pārbaudes telpas. Vispār 
pa  mestā fabrika atstāja dīvainu, 
pat spocīgu iespaidu.

 Kad bijām apskatījuši fabriku, 
atpūtāmies un vectēvs uzpīpēja. 
Pagriezies pret mums, viņš teica: 
„Nu, dēli, vai nav savādi, ka lielas, 
komplicētas mašīnas vajaga, lai 
nošautu cilvēku kaŗā. Cik gan cil-
vēku nav krituši no šīs fabrikas 

lodēm, to zina tikai Dieviņš.” 
Sākām doties uz māju pusi, kad 

ieraudzījām tādu kā noliktavu vai 
šķūni. Piegājuši klāt, redzējām vil-
ciena sliedes uz smagiem gul- 
š ņiem. Droši vien no šīs noliktavas 
municija tika vesta uz fronti. Slie-

des iesniedzās mežā, un mēs tām 
sekojām, lai redzētu, kur tās aiz-
ved.  Otrpus  meža sliedes turpi-
nājās starp diviem augstiem vaļ-
ņiem. No vaļņa augšas ieraudzī-
jām vilcienu, kuŗa sastāvā bija 
desmit gaŗi platformu vagoni ar 

metalla sienām. Nejauši bijām uz -
gājuši lielu zenītartilerijas vilcie-
nu. Katrā vagonā „sēdēja” pāris 
lielgabalu, sākot ar vienstobra un 
četrstobru flakiem, tad vidējiem 
88 mm, līdz smagajiem 120 mm 
lielgabaliem. Stobri daudziem  

bija pacelti un draudīgi slējās      
pret debesīm. Katrā vagonā bija 
vairākas rindas lādiņu, kas spīdēja 
saulē un izskatījās pēc rotaļlie -
tām, kuŗas aicina spēlēties. Daudz 
lādiņu un visāda lieluma munici-
jas kastes bija izmētātas pa slie-

dēm. Vectēvs mums neļāva kāpt 
vagonos pie lielgabaliem, jo bai-
dījās par vaļēji sarindoto munici-
ju. Viņš mums stingri noteica, lai 
nedomājam nākt vieni pie vilcie-
na, – šī neesot nekāda spēļu vieta.

 Tā kā diena bija skaista un sau-
laina, nolēmām sekot sliedēm vēl 
kādu gabalu un tad griezties uz 
mājām. Nostaigājuši kādas divas 
jūdzes, ieraudzījām tādu kā bū  di-
ņas jumtu ar dūmeni. Brīnījāmies, 
kā uz sliedēm varētu „sēdēt” mā -
jiņa, bet,  kad bijām nogājuši vēl 
pusjūdzi, pēkšņi mums par pār-
steigumu priekšā uz sliedēm stā-
vēja liela melna lokomotīve. Tai 
katrā pusē bija pieci sarkani riteņi 
un priekšā cilindriem vēl divi ma -
zi. Šādu lokomotīvi sauc par    
2-10-0 modeli. Apstaigājām un 
no  pētījām mūsu atradumu – ne -
kādus ložu caurumus, ne citus 
gaisa uzbrukuma bojājumus ne -
redzējām. Priekšā pie dūmeņa 
abās pusēs bija lielas metalla 
plāksnes, dūmu spārni dūmu no -
vēršanai. Lokomotīves katls, kā 
parasti šādiem modeļiem, bija ļoti 
masīvs. Tomēr varēja redzēt, ka šī 
nav parastā Kriegslokomotive, ko 
Vācijā ražoja lielā skaitā, bet ir 
īpaši būvēta zenītartilerijas vilcie-
na vajadzībām.

Tāda izskatījās manā bērnības stāstā minētā lokomotīve. Foto 
attēlā redzamā lokomotīve ar numuru 44-456 tikko nākusi no 
darbnīcas un ir gatava pārbaudes braucienam. Fotografēta 
1956. gada septembrī Hanavā, Vācijā

(Turpinājums sekos)
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Dziesmu svētki izskanējuši, 
daudz viedokļu un vērtējumu  
par tiem izteikts, pošamies uz 
nākamajiem. Ko tu novēli, un kā -
 das ir tavas atziņas nākama jiem?

Ivars. Pirmām kārtām novēlu, 
lai nākamie svētki notiktu jauna-
jā Mežaparka estrādē! Projekts 
jau sen gatavs, un tas ir patie -
šām lielisks. Ceru, ka jaunā estrā-
de taps tāda, kas gan fiziski, gan 
emo  cionāli apmierinās visus – 
kā dziedātājus un dejotājus, tā arī 

skatītājus. Ievērosim, ka nākamie 
svētki pēc pieciem gadiem būs 
visīpašākie, jo tie notiks Latvijas 
Valsts simtajā dzimšanas gadā.

Un vēl es novēlu, lai tie patie-
šām būtu valsts un tautas svētki, 
lai tajos mēs ne vismazākajā mē -
rā nebūtu atkarīgi ne no kādiem 
komerciāliem „piesūcekņiem”. 
Dziesmu svētkos nedrīkstētu būt 
pat ne sīkākās atkarības no ko  -
mercstruktūrām. Esmu pilnīgi 
pārliecināts, ka mākslinieciskajā 
ziņā viss būs kārtībā.

Un „polītiskā atkarība” – vai 
tā  du šajos svētkos nejutāt?

Nē, tik tiešām ne! Par laimi. 
No 90. gadiem, kopš darbojos 
Dziesmu svētku norisēs, neviens 
nav uzdrošinājies neko polītiski 
ietekmēt.

Tavuprāt lielākā veiksme ša -
jos svētkos un varbūt arī – ne -
veiksme?

Viedokļu sadursmes ir bijušas, 
kamēr vien Dziesmu svētki Lat-
vijā tiek rīkoti. Un tas ir labi un 
pareizi. Kā tad bez atšķirīgiem 
viedokļiem un diskusijām? –    
Bez tām jau nemaz nav iespēja-
ma pil soniska sabiedrība. Orga-

„Dziesmu svētkus vērtēju rituālās katēgorijās”
Saruna ar XXV Dziesmu un XV Deju svētku virsdiriģentu, Nobeiguma koncerta māksliniecisko vadītāju 

Ivaru Cinkusu un koŗdiriģenti un dziedātāju Loriju Vudu Cinkusu

nizātori un mākslinieciskā va -
dība septembŗa konferencē iz   -
vēr tēs it visus argumentētus vie -
dokļus un ieteikumus. Es uzsve-
ŗu – argumentētus. Ar uzbrūko-
šiem nevajag rēķināties nekur. 
Vienmēr gadās kaut kas tāds, ko 
var nosaukt par neveiksmi vai 
kļūdu. Un perfektu svētku nebūs 
nekad. Jā, es atzīstu, ka, veidojot 
šo Nobeiguma koncertu, māksli-
nieciskā ziņā tika pieļauti  kom-
promisi. Ja dažu labu tādu nepie-

ņemtu, vairākas svētku nozares 
paliktu nepiepildītas.

Bet tas Nobeiguma koncerta 
gaŗums...

Manā ieskatā koncerts nebija 
par gaŗu. Ja pieņemam, ka Dzies-
mu svētku koncerts ir domin  ante, 
pati lielākā šo svētku vēr  tī ba, vai 
ņemsimies to izvērtēt il  gumā, 
stundu gaŗumā?! Tas nav vienkār-
ši koncerts – es to vērtēju rituālās 
katēgorijās, kā piecu ga  du rituālu 
nobeigumu, kuŗā piedalās koŗi,      
to grupas – jauktie, vī   ru, sieviešu 
un senioru koŗi, dejotāji, pūtēji, 
koklētāji. Un vi  siem ir jādod ie -
spēja izpausties, izteikties.

Turklāt atšķirībā no citiem 
Dziesmu svētkiem šogad tas bija 
vienīgais koncerts Mežaparka 
estrādē. Citkārt bija kā atklāša-
nas, tā nobeiguma koncerts. Kad 
tapa šo svētku programma, valsts 
bija visdziļākajā krizē. Naudas 
summa, kas tika atvēlēta no vals  ts 
puses, bija gluži nožēlojama. Vai-
rāk nekā par vienu koncertu 
Mežaparkā nebija ko domāt. Tā -
da bija reālitāte.

Pieci gadi paskrien ātri. Kad 
jāsāk gatavoties nākamajiem – 

īpašajiem Dziesmu svētkiem?
Tagad, tūlīt! Ja vēlamies, lai tie 

būtu kvalitātīvi no visiem aspek-
tiem, lai tie būtu unikāli. Trīs 
ga   di ir optimāls laiks, lai koŗi sa  -
gatavotu repertuāru. Es ļoti ceru, 
ka tiks ievērots pēctecības prin-
cips, ka pēdējā brīdī nenotiks 
maiņas organizācijas struktūrā, 
ka svētku organizātoriskajā un 
mākslinieciskajā vadībā netiks 
„iemesti” nepieredzējuši cilvēki, 
kuŗiem nesaprotams var likties 

tas, kas ir pašsaprotams. Koman-
das kodolam ir jāpaliek līdzšinē-
jam. Tāds ir mans vēlējums.

Jautājums Lorijai – kā svētkos 
klājās tev un taviem koŗiem? 
Spilgtākie iespaidi?

Lorija. Lieliski! Mani koristi 
tiešām jutās labi un pacilāti (Lo  -
rija ir Ventspils vīru koŗa diri-
ģente un mākslinieciskā vadītā -
ja un jauktā koŗa „Kaiva” un 
Ventspils arodskolas jauktā koŗa 
otrā diriģente jeb koncertmeis-
tare - L. K.). Tikai viena vēlēšanās 
nākotnei – Dziesmu svētkos Rīgā 
pavadīt visu nedēļu. Laiks no 
treš dienas līdz svētdienai aizri-
tēja intensīvos mēģinājumos, ko -
risti saka - laiks aizritējis starp 
skolu, kuŗā viņi dzīvoja, un Me  -
ža parku. Citas svētku norises 
varēja baudīt tikai tad, ja aizmu-
ka no mēģinājumiem... Bet tas, 
protams, ir cits jautājums, kas 
cieši saistīts ar financēm.

Pati dziedāju kopkorī, un tās 
bija neaizmirstamas izjūtas. Kop-
koris bija iemīļojis repertuā -       
ru, līdz ar to arī labi sagatavojis. 
Gand rīz nemaz nebija kļūdu 
mūzicēšanā, un kādas smalkākas 

Ivars Cinkuss: Ja pieņemam, ka Dziesmu svētku koncerts ir domi-
nante, pati lielākā šo svētku vērtība, vai ņemsimies to izvērtēt ilgumā, 
stundu gaŗumā?! Tas nav vienkārši koncerts – es to vērtēju rituālās 
katēgorijās, kā piecu gadu rituālu nobeigumu, kuŗā piedalās koŗi, to 
grupas – jauktie, vīru, sieviešu un senioru koŗi, dejotāji, pūtēji, 
koklētāji. Un visiem ir jādod iespēja izpausties, izteikties.

intonātīvas nianses jau vienmēr 
var vēlēties. Diriģenti strādāja 
teicami. Arī es piekrītu, ka kon-
certs nebija par gaŗu – vai tad to 
neapliecina sadziedāšanās kopā 
ar publiku vai visas nakts gaŗu-
mā?!

Spilgtākie iespaidi? Jāzepa Vī  -
tola 150 gadu piemiņas koncerts 
Universitātes aulā, jo īpaši – koŗ-
diriģentu koŗa sniegums. Bija tik 
aizkustinoši vērot, kā koristos 
atdevīgi dzied tādas koŗ diriģē ša-
nas personības kā Mār tiņš Kli-
šāns, Aira Birziņa, Agita Ikaunie-
ce... Pilnīgi nolikuši malā savu 
ego, pilnīgi iekļaujoties korī. 
Augstvērtīga mūzicēšana ar ļoti 
spēcīgu dvēseles komponentu.

Un vēl – Roberts Zuika. Cik 
cē  li un cik sirsnīgi skanēja „Dievs, 
svētī Latviju!” viņa vadībā! Vē  ro-
ju vīrus dziedam Jāzepa Vītola 
„Kalēju”, kad to atkārtojumā di -
riģēja Roberts, un man bira aiz-
kustinājuma asaras.

Andrejs Jansons man inter-
vijā teica, ka Rīcības komitejai 
vajadzētu iedomāties pieteikt 
viņu Ginesa rekordu grāmatai. 
Varbūt Ivars septembŗa konfe-

Lorija Vuda Cinkusa: Pati dziedāju kopkorī, 
un tās bija neaizmirstamas izjūtas. Kopkoris 
bija iemīļojis repertuāru, līdz ar to arī labi 
sagatavojis. Gandrīz nemaz nebija kļūdu 
mūzicēšanā, un kādas smalkākas intonātīvas 
nianses jau vienmēr var vēlēties. Diriģenti 
strādāja teicami. 

rencē to varētu nokārtot?

Ivars. Roberts, bez šaubām, ir 
pelnījis vietu Ginesa rekordu 
grāmatā! Trīs aizvadītos gadus 
maestro mērķtiecīgi gatavojās 
šiem Dziesmu svētkiem. Man 
bija tikai klusa cerība, ka viņš 
piekritīs nodiriģēt „Kalēju”. Īsu 
mirkli pirms dziesmas Roberts 
pateica „jā!” un nodiriģēja fizis -
ki un emocionāli tik spēcīgi, ka 
jādomā, vai katram jauneklim 
tas tā izdotos.

Lorija. Ceru, ka Roberts pa -
pilnam izjuta to cieņu un mīles-
tību, kādu viņam dāvāja kopkoŗa 
dalībnieki. Kā vīri dziedāja „Ka -
lēju”!...

No redakcijas. Oktobrī Ivars 
Cinkuss atkal dosies uz Ameri-
ku, šoreiz vokālista statusā kopā 
ar folkloras grupu TRIO Šmite 
Kārkle Cinkuss,  kuŗai jau ir plaša 
koncertu ģeografija. TRIO kon-
certējis pie tautiešiem Austrālijā, 
tagad organizācijas TILTS izkār-
tojumā dosies pie Amerikas tau-
tiešiem no Rietumkrasta līdz 
Austrumkrastam. Sekojiet reklā-
mai Laikā!

Ar Ivaru un Loriju tikās 
Ligita Kovtuna

TRIO Šmite Kārkle Cinkuss. No kr.: Kristīne Kārkle, Ivars 
Cinkuss, Zane Šmite
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XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu 
svētku piedzīvo-
jums Rīgā lika no 
jauna apjaust, cik 
spēcīgs ir Dzies -
mu svētku vieno-

tājs spēks latviešu tautai, bet ap -
draudīgs LR Saeimas deputātam 
Kabanovam (Saskaņas centrs – 
SC), -  tas izpaudās viņa puicis-
ka jās izdarībās. Redzot un dzir-
dot, kā svētku dalībnieki sumina 
simt adīgo diriģentu, leģionāru       
un trim dinieku Robertu Zuiku, 
mēs guvām apliecinājumu, ka tiek 
sumināti arī „mēs un jūs”, kuŗiem 
kopīgs ir bagātīgais kultūras man-
tojums. Dziesmu varai ir  ne tikai 
vienotājs spēks, tā arī dziedina, 
uztur morālo garu. Tas bija nepie-
ciešams gan bēgļu un gūstekņu 
nometnēs, gan arī neapskauža-
majos darbos  Anglijā. Cik patiesi 
skan dzejnieka Andreja Eglīša 
vārdi:

Dziesma, dziesma, latvju dziesma,
Nemirusi simtus mūžus,
Zobenami neduŗama, ne ar vāli 
nositama.
Mūžu mūži nomiruši,
Nemūžam tu nemirsi.
Trimdas sabiedrība, ko pārstā-

vē  ja Roberts Zuika un viņa līdz-

Dziesmu varas spēks
gait nieki (vairākums jau aizsau -
lē), nekādā ziņā nebija „labi si -
tuē ti”, kā dažkārt tiek sacīts par 
veco trimdu. Kad zuikēnieši, kā 
Zuikas koŗa dalībnieki tika dēvēti, 
ieradās Anglijā darbā metallurģi-
jas rūpnīcā Korbijā, diriģentam ar 
ģimeni iebraukt Anglijā bija liegts. 
Pāris gadu vēlāk Roberts Zuika 
pievienojās sava koŗa dalībnie-
kiem Korbijā un strādāja metallur-
ģijas rūpnīcā kausējamo katlu tī -
rīšanā. Lai gan slodze darbā bija 
smaga, ne vien notika koŗa mē  ģi-
nājumi,  bet tika gūti izcili panā-
kumi vairākās starptautiskās sa -
cen sībās un pat dziesmas ieska-
ņotas BBC raidījumam. 

Sabiedriskā rosība notika visās 
latviešu apmešanās vietās, un vi -
sur tika ”kaltas rotas Latvijai’’- lat-
viska jaunā paaudze, kas būtu sa -
gatavota neatkarīgās Latvijas at -
jau nošanai. Bija iegādāti latviešu 
nami, nodibinātas latviešu skolas, 
būvētas jauniešu mītnes, rīkotas 
bērnu nometnes, jauniešu sagai -
tas un jauniešu semināri un, 
protams, Dziesmu un deju svētki. 
Man tojumu godam pārņēma nā -
kamā paaudze, bez kuŗas rosmes 
mēs nebūtu pastāvējuši pusgad-
simteni. Cik daudziem par to ne -
kas nav zināms, liecina nesenā 

tikšanās ar cītīgu grāmatu lasītā - 
ju mūsu bibliotēkā DVF namā 
Londonā, kuŗa bija pārsteigta,  
dzirdot, ka šo namu 1950. gadā 
iegādājušies trimdinieki, jo viņa 
bi  jusi pārliecināta, ka nams pastāv 
kopš ’’Umaņa laikiem”.

Arnolda Klotiņa grāmatā „Ro -
berts Zuika un viņa koris kaŗā, 
gūstā un trimdā” autors citē Zui-
kas domu graudu - ,,atdotais pa  -
liek”. Ko tu dodi citam - tas paliek. 
Dokumentālā dzīves stāstā nav 
gaušanās par smago dzīves nastu, 
tikai starp citu diriģents ar rūg tu-
mu piemin darba devēja augst prā-
tīgo attieksmi pret iebraucējiem. 
Sievietēm bija pieejams tikai ap -
ko pējas darbs. Grīdu mazgāt bija 
pavēlēts, tikai uz ceļiem nometo-
ties, - angļu metode, kas daudziem 
kļuva pazīstama. 

 Latviešu presē Anglijā asa kri-
tika par darba un dzīves apstāk-
ļiem neparādījās, bet no Anglijas 
iegūto informāciju nekavējās pub-
licēt žurnālists Oļģerts Liepiņš lat-
viešu presē Vācijā. Pēc šī raksta 
britu militārā pārvalde žurnālis-
tam liedza publicēšanās iespēju. 
Liepiņa noziegums bija uzdroši-
nā šanās publicēt no darbā Anglijā 
iesaistītajiem saņemto informā-
ciju - sūdzības gan par vājo uztu-

ru, gan par nometināšanu skārda 
barakās, kuŗās vīri bija nošķirti no 
sievām. Izmisuma vēstule pienāca 
no ārsta, kuŗam slimnīcā bija jā -
tīra spļaujamtrauki un jāmazgā 
grīda. Vēlāk viņš gan no Anglijas 
aizbēdzis pie dēla Zviedrijā. Aiz-
liegums žurnālistam publicēties 
pusgadu vēlāk tika atcēlts, kad 
lieta nonāca militārā tiesā. Izrā dī-
jās, ka žurnālista nodarījums ne -
esot „juridiski tveŗams’’. Par žur  nā-
listu Olģertu Liepiņu, par cen zū  ru 
un latviešu presi pēckaŗa gados 
bēgļu nometnēs plašu in  for mā -
ciju sniedz Osvalds Ak men tiņš 
grāmatā „Vidzemes auna zīmē. 
Olģerts Liepiņš vēsturiskā pa  no-
rāmā” (1974. g).

Kāpēc Anglijā latviešu presē ne -
kur neparādījās rakstveida sūdzī-
bas par darba apstākļiem, jopro jām 
paliek noslēpums. Iespējams, ka 
protesta akcija notikusi pēc lī  gumā 
parakstīto gadu nostrādā šanas,  
kad sākās lielais vilnis emig rācijā  
uz aizjūras zemēm. Laimī gas saga-
dīšanās pēc vēl radās ie  spēja sarīkot 
un piedzīvot Latviešu nacionālās 
padomes Lielbritanijā (LNPL) 
organizētās Latviešu kul tūras die-
nas 1952. gadā ar ļoti pla šu pro-
grammu. Sarīkojumi no tika ne 
tikai Londonā, bet arī Ang lijas vi -

dienē. Daudzpusīgajā sarīkojuma 
programmā bija ie  kļauti gan koŗa 
koncerti un tautasdeju priekšne-
sumi, gan arī so  listu koncerti, teāt-
ŗa izrādes, glez nu un daiļamat-
niecības darbu iz   stādes. Plašs bija 
grāmatu klāsts, tika nolasīti vairā -
ki vērtīgi referāti. 

Dzejnieks Pēteris Aigars kultū-
ras dienai veltīja dzejoli Dvēseles 
ugunskurs, kuŗa beidzamā panta 
vārdi it kā sasaucas ar Ērika Ešen-
valda dziesmu „Dzied mana dvē-
sele... deg mana dvēsele...”. 

Balsis, no senatnes nākot, sasau-
cas, vijas un skan,
Zeltaina gaisma skauj telpu,
Dvēseļu ziedonis kuŗas,
Kuģiem uz mājām briest buras. 
Roberts Zuika ar ģimeni 1961. 

gadā pārcēlās uz dzīvi ASV, kur 
joprojām nodevās dziesmām, va -
dot koŗus, organizējot diriģentu 
kursus. Sasniedzis pensijas gadus, 
viņš 1977. gadā kļuva par žurnāla 
Latvju Mūzika redaktoru. 

Vecmeistars Roberts Zuika ir 
pierādījis, ka vissmagākajos ap -
stāk ļos ir iespējams nodoties ra -
došam darbam - mākslai un savai 
tautai. 

Zigrīda Daškevica

I N  M E M O R I A M

Laikam gan 30. aprīlī pēc ma -
nas koncertturnejas ASV un Ka -
nadā, atvadoties no Nika pie viņa 
mājām Toronto, lai dotos uz lidos-
tu, manī bija tāds kā rezignēts 
saspringums un doma, ka varbūt 
ar Niku šajā saulē vairs nesatiksi-
mies. Nelielā kompanijā mēs bi -
jām pavadījuši kopā lielisku pēc-
pusdienu, pusdienojot kādā To -
ronto priekšpilsētas restorānā. Iz -
dzērām pa kausam alus, runājām 
par iecerētajiem projektiem, par 
to, ko jau esam paveikuši. Nebiju 
Niku saticis gandrīz divus gadus, 
bet,  jāsaka, slimība viņu  nebija 
mainījusi. Viņš ne ar vārdu nežē-
lojās, stāstīja par savām jaunajām 
kompozicijām, interesējās par sa -
vu sirdsbērnu Latvijas Mūzikas 
akadēmijā – džeza katedru, bija 
tikpat optimistiski noskaņots kā 
tad, kad es viņu iepazinu.

Bet iepazinos ar Niku jau sen –  
pag. gs. 90. gadu otrajā pusē, kad 
viņš bija atbraucis uz Latviešu jau-
no mūziķu nometni Ogrē. Nikam 
nekad nav bijis problēmu komū-
nicēties ar cilvēkiem, un mēs jau 
pirmajā tikšanās reizē atradām 
daudz  kopīga, un viņš mani uzreiz 
aizrāva kā ļoti interesanta per-
sonība. Pārceļoties uz Latviju, Ni -
kam radās doma par kopīgiem 
projektiem. Tajā laikā, 90. gadu 
no  galē, es aktīvi darbojos ar Rī -
gas Saksofonu kvartetu (RSK) un 
veidoju pirmo Starptautisko Sak-
sofonmūzikas festivālu Saxopho-
nia. Un tieši festivāla atklāšanas 
koncertam 1999. gada 24. februā -
rī Vāgnera zālē radās mūsu pir-
mais kopīgais projekts – Nika 
skaņ darbs Albums, ko atskaņojām 
RSK kopā ar Niku - solosaksofo-

Niks Gothams (Nicholas Ivor Gotham) 
1959. gads 27. septembris - 2013. gads 25. jūlijs

nistu. Interesanta bija Nika ideja – 
mēs, četri akadēmiskās sakso  -
fons pēles pārstāvji, kopā ar viņu – 
džezistu un improvizātoru. Sa -
darbība izvērtās lieliska, un pēc 
tam vēl daudzkārt kopīgi atska-
ņojām šo skaņdarbu ne tikai šeit 
Latvijā, bet arī festivālā Jazz Kaar 
Igaunijā, Pasaules Saksofonistu 
kongresā Monreālā, Kanadā, fes-
tivālā Vācijā. 

Taču Niks vienmēr ir bijis mek-
lētājs, jaunu ceļu gājējs. Un 2003. 
gadā Latvijas Nacionālās operas 
Jaunajā zālē tika uzvesta Nika ka  -
meropera Baņutas Rubesas režijā 
Zemes augļi.  Neparasts jau bija 
pats sastāvs – Latvijas Radio ko -
ris, solisti un saksofonu kvartets. 
Tiem laikiem neparasta likās arī 
mūzika, reizēm varbūt sarežģīta, 
bet ļoti tēlaina un mainīga. Pats 
operas iestudēšanas process 

mums, visiem dalībniekiem, bija 
ļoti aizrāvīgs un pamācīgs, un es 
redzēju azartu, ar kādu Niks strā-
dā. Arī turpmākajos gados Niks 
vairākas kompozicijas rakstīja tie-
ši mūsu saksofonu kvartetam un 
vēlāk arī saksofonu kvartetam un 
mecosoprānam Ievai Paršai, kā  
arī kvartetam un pūtēju orķes- 
t rim, un mēs tās ar labiem panā-
kumiem esam spēlējuši daudzviet 
pasaulē. 

Niks vienmēr ir bijis atsaucīgs 
uz jauniem izaicinājumiem. Tā        
kā beidzamajos gados ļoti daudz 
mūzicēju kopā ar ērģelnieci Kris-
tīni Adamaiti, uzaicināju Niku ko -
pā sagatavot jaunu programmu. 
Viņš uzreiz ar lielu interesi atsau-
cās, un tapa skaņdarbs Veselas 
lauskas diviem saksofoniem un 
ērģelēm. Niks saksofonists šeit at  -
kal pārstāvēja džezisko, improvi-

zā torisko pusi, bet es paliku savās 
akadēmiskajās pozicijās. 

Niks bija lielisks saksofonists un 
komponists, bet sevi viņš atrada 
arī mūzikas paidagoģijā. Šeit Lat-
vijā vispirms Jelgavas Mūzikas 
vidusskolā un Rīgas Doma skolā. 
Bet, kad Latvijas Mūzikas akadē-
mijā tika atvērta džeza katedra, 
Niks ar lielu entuziasmu metās 
iekšā šajā darbā. Viņš dega par šo 
darbu, un viņa lieliskā profesio-
nālā sagatavotība, bagātās zināša-
nas, pieredze,  mīlestība pret savu 
darbu palīdzēja džeza apmācībai 
ļoti strauji  ieņemt redzamu vietu 
Mūzikas akadēmijā. 

Taču Niks man bija ne tikai labs 
kollēga - saksofonists, komponists 
un paidagogs. Viņš bija viens no 
maniem retajiem, bet vislabā ka-
jiem draugiem. Kaut arī reizēm 
satikāmies ne pārāk bieži, vien-

mēr bija ļoti interesanti būt ar 
viņu kopā, pārrunāt, kaldināt plā-
nus. Kopā ar Nika ģimeni esam 
svinējuši Jāņus un tajos kopā arī 
spēlējuši saksofonu mūsu lauku 
mājās Kuiķulē pie Svētupes. Vien-
mēr man paticis Nika angļu hu -
mors, reizēm gan mums ne pārāk 
izprotams, viņa interesantā lat vie-
šu valoda, viņa optimisms un 
spēja nenolaist rokas arī grūtās 
situācijās.

Pēc mūsu pēdējās tikšanās To -
ronto mēs vairākkārt sazvanī-
jāmies. Vēl 15. jūlijā runājām par 
viņa darbu ar jauno kompoziciju 
Rīgas Saksofonu kvartetam un 
Profesionālajam pūtēju orķes- 
trim Rīga Step, Pivot, Stride. Jutu, 
ka Nikam ir grūti runāt, bet viņam 
bija tik daudz,  ko teikt, un varbūt 
viņš arī juta, ka šī ir mūsu pēdējā 
saruna. Nedēļu vēlāk tālrunis jau 
klusēja, un 25. jūlijā mēs saņēmām 
sēru vēsti. Taču Niks bija paguvis 
pabeigt savu jauno skaņdarbu,     
un mēs to pirmatskaņosim 17. 
novembrī Rīgā, Lielajā ģildē, 
diemžēl jau bez Nika. 

Esmu pārliecināts, ka arī citas 
Nika kompozicijas turpinās savu 
koncertdzīvi, skanēs Nika ieska-
ņojumi, Latvijas Mūzikas akadē-
mijā viņu atgādinās Nika Gotha-
ma stipendija kādam jaunam 
topošam mūziķim. Un daudziem 
no mums paliks arī prieks, ka 
esam Niku pazinuši, bijuši ar viņu 
kopā, ka esam no viņa daudz ko 
guvuši un  ar viņu kopā daudz 
paveikuši.

Saksofonists, Nika kollēga un 
draugs Artis Sīmanis,

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas rektors
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Šī gada 30. jūlijā Ministru kabi-
nets apstiprinājis Reemigrācijas 
atbalsta pasākumu plānu 2013.-
2016. gadam, kuŗā iekļauti re -
emigrāciju veicinātāji  rīcības vir-
zieni un pasākumi, to īstenošanas 
termiņi un sagaidāmie rezultātī -
vie rādītāji. Paredzēto pasākumu 
īstenošanā ir iesaistītas vairākas 
ministrijas un institūcijas: Ekono-
mikas ministrija, Labklājības mi -
nistrija un Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA), Ārlietu ministri-
ja, Kultūras ministrija, Izglītības 
un zinātnes ministrija, Sabiedrības 
integrācijas fonds un Valsts kan-
ce leja, kā arī diasporas organizā-
cijas.

Reemigrācijas atbalsta pasāku-
mu plāns paredz, ka NVA savas 
kompetences ietvaros darbosies 
par koordinātoru informācijas 
sniegšanā tautiešiem ārvalstīs par 
darba tirgus piedāvājumu un 

Reemigrācijas atbalstam
NVA koordinēs informācijas sniegšanu tautiešiem ārvalstīs par darba iespējām Latvijā

darba iespējām Latvijā: informēs 
un konsultēs par darba tirgu, dar-
ba un dzīves apstākļiem un no -
darbinātības iespējām Latvijā, kā 
arī, pilnveidojot NVA mājas lapu 
un CV/vakanču portālu, no  dro-
šinās valsts un pašvaldību ie  stādēs 
un uzņēmumos pieejamo vakan-
ču publicēšanu.

NVA Pakalpojumu departa-
men ta Darba tirgus nodaļas va  dī-
tāja Kristīne Pudāne: „Reemig rā-
cijas atbalsta pasākumu plāns ir 
būtisks solis saiknes stiprināšanai 
starp valsti un tās pilsoņiem ār -
valstīs. Ikkatram ir svarīgi justies 
piederīgam pie savas tautas, valo-
das un valsts, tāpēc jāveido kons-
truktīvs dialogs un abpusēja sa -
darbība ar ārvalstīs dzīvojošajiem 
pilsoņiem, jābūt kopīgam redzē-
jumam un kopīgai darbībai re -
emig rācijas plāna mērķu sasnieg-
šanā. Jāpiebilst, ka aģentūra arī 
līdz šim ārvalstīs dzīvojošos lat-
viešus ir informējusi par brīvajām 
darba vietām un aktuālitātēm 
nodarbinātības jomā Latvijā, mēs 

sadarbojamies ar latviešu diaspo-
ru portāliem Īrijā un Lielbrita -
nijā, populārizējam NVA CV/      
va     kanču portālu, mūsu speciālisti 
pie  dalās ārvalstīs organizētajos 
va  kanču gadatirgos, piedāvājot 
Lat vijas darba devēju vakances   
un izzinot diasporas pārstāvju      
vēl mes un viedokļus.”

Tāpat Reemigrācijas atbalsta 
pa    sākumu plāns paredz, ka vie   - 
no tajā valsts un pašvaldību por-
tālā www.Latvija.lv vienkopus tiks 
sa  kopota un izvietota aktuālā in -
formācija tautiešiem ārvalstīs par 
jautājumiem saistībā ar personu 
pārcelšanos un uzturēšanos Lat-
vijā.

Reemigrācijas atbalsta pasāku-
mu plānā ietvertie rīcības virzieni:

• “vienas pieturas principa” no -
drošināšana - informācijas un 
kon  sultāciju sniegšana (tostarp 
attālināti) jautājumos, kas skaŗ 
per sonu pārcelšanos uz Latviju    
vai uzturēšanos mūsu valstī;

• ārpus Latvijas dzīvojošo no -
dro šināšana ar informāciju par 

darba un dzīves apstākļiem Lat-
vijā, darba tirgus piedāvājumu un 
pieprasījumu;

• augsti kvalificēta darbaspēka 
piesaiste - atbalsts augstas kvali-
fikācijas speciālistu (ārvalstīs dzī-
vojošo zinātnieku un akadēmiskā 
personāla) piesaistei, tostarp, lai 
veicinātu augsti kvalificētu, ār -
valstīs izglītojušos jauniešu atgrie-
šanos, noteiktas prasības un izvei-
dots profesiju saraksts, kuŗās, pre-
tendentam strādājot Latvijā, valsts 
dzēš studiju kreditus;

• atbalsts latviešu valodas apgu-
vei pēc ierašanās Latvijā visiem 
Latvijas valsts piederīgā ģimenes 
locekļiem;

• sadarbība ar diasporu, it īpaši 
biznesa saiknes veidošanā un uz -
turēšanā;

• atbalsts skolēniem, kuŗiem pēc 
atgriešanās jāiekļaujas Latvijas 
izglītības sistēmā, un viņu vecā-
kiem;

• valsts pārvaldes un pašvaldību 
institūciju, kā arī valsts uzņēmu-
mu rīcība, atlasot darbiniekus, - 

valsts iestāžu vai kapitālsabied -
rību uzmanības pievēršana amatu 
pretendentiem izvirzīto prasību 
(piemēram, krievu valodas zinā-
šanu) pamatotībai un atbilstībai 
darba pienākumu veikšanai, ie -
spēju nodrošināšana ārvalstīs dzī-
vojošajiem piedalīties darba in  ter-
vijās valsts pārvaldes institūcijās;

• repatrianta statusa preten -
dentu loka paplašināšana - lai re -
patrianta statusu varētu saņemt 
arī personas, kas izbraukušas no 
Latvijas pēc 1990. gada 4. maija 
un ārvalstīs nodzīvojušas vismaz 
10 gadus.

Detalizētāka informācija par 
plānotajiem pasākumiem, izpildes 
termiņiem, atbildīgajām institū ci-
jām, sasniedzamajiem rezultā tiem 
un nepieciešamo financēju mu 
pie ejama Ministru kabineta mā -
jaslapā.

Iveta Kancēna,
Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Bija interesanti pārlasīt rakstu 
“Ārzemju Sprīdīšiem Latvijā pati-
ka” Brīvās Latvijas un Laika 29. nr. 
pirmajā lapaspusē. Zinu pēc per-
soniskās pieredzes, cik liels darbs 
iesaistīts bērnu nometnes rīkoša-
nā, tāpēc novēlu bērniem un sko-
lotājiem labu veiksmi nākot nē. 
Tomēr man interesantais bija tas, 
ko raksts neminēja, proti, ka no -
metne notika īpašumā, kas  saucas 
„Apneri”, un neminēja arī galve -
nā rīkotāja vārdu: Sprīdīšu draugu 
biedrības valdes priekš sēdi Aleks-
and ru Kalvānu. Ja raks tā būtu bi -
juši minēti šie fakti, tad neticu, ka 
raksts būtu parādījies šajā avīzē. 
Varu tikai secināt, ka šie fakti 
tīšuprāt izlaisti.

Par šo nometni un par Sa -
biedrības integrācijas fonda dās -
no ziedojumu tai var lasīt Apneru 
mājaslapā: www.apneri.lv. Tur var 
lasīt arī par Apneru komerciāliem 
piedāvājumiem sakarā ar atpūtu 
laukos un par bērnu rotaļu lauku-
miem. Par Apneru vēsturi un par 
to, kā Aleksandra Kalvāna ģimene 
ieguva kontroli pār šo īpašumu, 
daudz plašāk var lasīt Daugavas 
Vanagu Latvijā Mēnešrakstā Nr.3 
2003. gadā. Tomēr pievienoju 
mazu ieskatu datos, kas publiski 

Par Sprīdīšu nometni Apneros
pieejami zemesgrāmatas un biz-
nesa datu bazēs:

• “Apneri” tagad pieder firmai, 
kas saucas “SIA Apneri”

• īpašums reģistrēts 12.09.1996, 
K. Vaisvilas kundzes vārdā 

• Vaisvilas kundze to dāvinājusi 
„Nacionālo Daugavas Vanagu Lat  - 
vijas apvienībai” (NDV) ar dā   vi nā-
juma līgumu, datētu 29.01. 1997

•  ar lēmumu, datētu: 07.05.2001, 
NDV īpašuma tiesības izbeigušās 
un no NDV to pārņēmusi “Sabied-
rība Apneri (nodoklu maksātāja 
kods 44103015689) ar pamatoju-
mu: “1998. gada 5. decembŗa zi     - 
ņo  jums par sabiedrības Apneri 
dibinātāju ieguldījumu”

SIA Apneri valdes locekļi ir 
Aleksandrs, Normunds un Kas-
pars Kalvāni, un dalībnieku re -
ģistrā rakstīts, ka SIA pieder se -
kojoši: Kaspars Kalvāns (31 kapi-
tāl daļa), Aina Selga (24 kapitāl-
daļas) un Aleksandrs Kalvāns           
(1 kapitāldaļa).

Man liekas, tā ir kā mistērija, ka 
dārgs īpašums, kas dāvināts sa  -
bied riskai organizācijai (Dauga -
vas Vanagiem), varētu tikt pār-
raks tīts uz privātu firmu un uz 
ziņojuma pamata vien. Kamēr 
Latvijas Daugavas Vanagi nav sa -

ņēmuši atlīdzību par reiz pie de-
rējušiem Apneriem, nedomāju, ka 
ir pareizi atbalstīt šo nometni ar 
līdekļiem vai ar rakstiem mūsu 
avīzēs. 

 Aivars Sinka

Atklāta vēstule A. Kalvānam
2002. gada 26. februārī
God. A. Kalvāna kungs!
Rakstu Jums šo vēstuli sakarā ar 

manas māsas Kristīnes A. Vais vi-
las, dzim. Lange, lauku māju īpa-
šumu „Apneri” Drabešu pagastā, 
Cēsu rajonā. Kristīne Vaisvila šo 
savu īpašumu „Apneri” dāvināja 
NDV (Nacionālie Daugavas Va -
nagi) organizācijai Latvijā ar no -
rādījumu un noteikumu, ka tikai 
NDV ir tiesiska šo māju un zemes 
īpašniece un apsaimniekotāja.

Nesen no Latvijas saņemto do -
kumentu kopijas norāda, ka Jūs, 
Kalvāna kungs, 1998. gadā esat 
pārkāpis šos noteikumus un no -
dibinājis sabiedrību „Apneri” kā 
pri vātpersonu akciju sabiedrību  
ar septiņu personu līdzdalību. 
Nekur šajos dokumentos nepa-
rādās atzīme, ka īpašums „Apneri” 
pieder Nacionālo Daugavas Va -
nagu organizācijai Latvijā vai ka   

tā ir noteicošā akciju sabiedrības 
līdzdalībniece.

Nesenajā Nacionālo Daugavas 
Vanagu un Latvijas Daugavas Va -
nagu organizāciju apvienošanās 
gadījumā, tām kļūstot par Dau-
gavas Vanagi Latvijā, arī saimnie-
cībai „Apneri” bija jāpāriet DVL 
īpašumā un kontrolē.

Lai arī vanadzēniem rīkotās 
nometnes „Apneros” ir apsvei-
cams pasākums, tomēr līdzekļu 
vākšanas metode šeit, rietumos,      
ir maldinoša, jo rada iespaidu, ka 
nometne ir Daugavas Vanagu 
organizācijas pakļautībā un tās 
kontrolē, kas tagad neatbilst pa -
tiesībai.

Jūs, Kalvāna kungs, esat rīko -
jies, it kā īpašums piederētu Jums, 
un tas ir absurdi, jo „Apneri” tika 
dāvināti Nacionālo Daugavas Va -
nagu organizācijai un kā tādi arī 
tika saņemti no toreizējā NDV 
priekšnieka Rolanda Kovtu ņen ko.

Es nesen runāju ar savu svaini 
Emīlu Vaisvilasu, un arī viņš pa -
stāv uz to, ka viņa sievas Kristī - 
nes īpašums „Apneri”, kas tika 
dā  vināts NDV organizācijai un ko 
tā pieņēma ar noteikumiem, ne -
drīkst nonākt privātu personu 
rokās un kontrolē.

Es tagad griežos pie Jums, lai   
Jūs dotu man paskaidrojumu,  
kā šī manas māsas Kristīnes dā -
vinā juma noteikumu pārkāp-
šana no  tikusi, un lūdzu Jūs rū -
pēties, lai visdrīzākā laikā tiesī-
bas un kontrole pār „Apneru” 
mājām un zemi atkal nonāktu 
organizācijas Daugavas Vanagi 
Latvijā īpa šu mā.

Ja Jūs to nedarīsit, man būs jāiet 
cits ceļš, lai to noskaidrotu un 
nokārtotu, mēs nekādā ziņā ne -
atstāsim īpašumu privātām per-
sonām, jo tas tika dāvināts bijušo 
leģionāru organizācijai Latvijā, 
kas ir Daugavas Vanagi.

Vēlos arī zināt, kas notika ar 
„Jaunlīdaku” zemi Drabešu pa -
gastā. Arī to es dāvināju NDV or -
ganizācijai, ne kādām privātām 
personām. Nekur dokumentos 
nav atrodams, kas noticis ar šo 
zemi. Lūdzu, sniedziet man pa -
skaidrojumus arī par šo jautā-
jumu!

Gaidot no Jums drīzu atbildi un 
paskaidrojumus...

Velta Matulis

(Vēstule publicēta DVL 
Mēnešrakstā 2003. g. Nr. 3)

Daugavas Vanagu organizā cija 
sadarbībā ar Latvijas Nacio nālo 
archīvu, Latvijas Okupāci jas mū -
zeju, Pasaules brīvo lat viešu ap -
vienību un Eiropas Par lamenta 
Informācijas biroju Lat  vijā izslu-
dina pētniecisko dar bu konkur -
sa ATKĀRTOJUMU.

Nu jau ir trešais gads, kopš 
konkursos jaunatne pievēršas  
Gu  nāra Astras dzīvesstāstam un 
viņa Pēdējā vārda vērtībai, kas 
kļuva par demokratiskās opozici-
jas ma  nifestu, paužot to cilvēku 
izjūtas, kuŗi nespēja samierināties 

Zaļais partizāns un valsts noziedznieks
ar padomju režīmu.

Šogad konkursa prasības bija 
augstas un līdz ar to dalībnieku 
skaits neliels. Tomēr Artūra Gru-
guļa (Limbažu 3. vidusskola), Jē -
kaba Silanža (Rēzeknes Valsts 
po  ļu ģimnazija) un Zanes Kažus 
(Daugavpils universitāte) pētīju-
ma darbi pārsniedza vidusmēra 
līmeni. 

Zanes Kažus pētījuma darba 
„Gunāra Astras „Pēdējais vārds” 
ietekme uz Trešo atmodu Latvijā” 
ir publicēts laikraksta Latvija 
Amerikā slejās, bet Artūra Grugu-

ļa un Kristera Zīversa (Valmieras 
Valsts ģimnazija) darbu fragmenti  
nosūtīti vairākiem laikrakstiem.

Viņi un pārējie dalībnieki ir 
devuši drošu pamatu, lai š. g. 14. 
un 15. decembrī godinātu brīvī-
bas cīnītājus.

Taču LNA vēsturniekiem (saga-
tavos otru virtuālo dokumentu 
izstādi) un jaunatnei vēl krietni 
jāpiestrādā, lai īstenotu konkursa 
mērķi:

• sakopot un izdot rakstu krā ju-
mu, kas atspoguļotu latviešu tau -
tas un Latvijas valsts idejai lojālu 

cittautiešu gājumu pretim Latvijas 
valstiskās neatkarības at  jaunoša -
nai. Tāpēc notiks konkur sa atkār-
to jums ar jauniem termi ņiem;

• darba pieteikuma anketas ie -
sūtāmas līdz š. g. 15. septembrim; 

• pētījuma darbi iesūtāmi līdz š. 
g. 15. novembrim. Plašāka infor-
mācija mājaslapā www.pedejais-
vards.lv

Nepieciešams darbs, jo latviešu 
sabiedrības neziņa vai vienaldzība 
pret šo tematu veicina Rubika un 
Kabanova uzdrīkstēšanos paust 
savus melīgos uzskatus. Ieteicams 

lasīt Gunāra Rodes, tā sauktā ma -
zā Gunāra, dzīves stāstījumu „Za -
ļais partizāns un valsts nodevējs” 
laikrakstā Latvija 1978. gada 19./ 
26. augusta un 2. septembŗa nu -
murā. Sk. tīmekļa lapu www.perio-
dika.lv  

Vēlama arī ārvalstīs dzīvojošās 
latviešu jaunatnes piedalīšanās kon-
kursā. Tā būtu solidāritāte, kāda bija 
izveidojusies trimdas un oku pētas 
Latvijas nebrīves 45 gados. 

Imants Balodis,
Gunāra Astras piemiņas

 projekta vadītājs 
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis Kārlis Pētersons
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 30) 
atrisinājums

Līmeniski. 3. Jasmīns. 9. Lolot. 
10. Takas. 11. Sūtīt. 12. Neslava. 
13. Rundāle. 16. Ciba. 17. Mets. 
21. Marle. 23. Karpa. 24. Izdot. 25. 
Renāte. 26. Smaida. 27. Rotas. 29. 
Laime. 30. Abava. 31. Sēta. 32. 
Odas. 37. Rietumi. 39. Replika. 40. 
Ekers. 41. Skops. 42. Atāls. 43. Ka -
ņepes.

Stateniski. 1. Lodes. 2. Colla. 4. 
Ansambļi. 5. Mats. 6. Notriekt. 7. 
Rauda. 8. Saule. 14. Amorāls. 15. 
Princis. 16. Celtnes. 18. Skumjas. 
19. Armijas. 20. Ragavas. 22. Ada-
ta. 27. Rītdiena. 28. Sadursme. 33. 
Pirkt. 34. Stops. 35. Elste. 36. Skola. 
38. Pele. 

Līmeniski. 1. Instrumentāla 
starp  spēle starp dziedājuma pos- 
m iem. 5. Senās Romas pilsoņu 
virs drēbes. 6. Naudas vienība Bul-
gā rijā. 8. Laiska. 10. Valsts galvas-
pilsēta D-Amerikā. 11. Decimāllo-
garitma daļa aiz komata. 12. Vis-
zemākā vīriešu balss. 16. Ostas 
pilsēta pie Reinas. 18. Kaukazā iz -
platīts mūzikas instruments. 20. 
Ži  rafu dzimtas dzīvnieks. 22. Sēr-
skābes dubultsāls. 23. Valsts Z-Af-
ri   kā. 25. Augu krāsviela matu krā-
sošanai. 26. Apdzīvota vieta Sal-

dus novadā. 27. Negātīva īpašība 
(sar.). 28. Peru naudas vienība. 30. 
Budistu tempļi. 33. Angļu izgud-
rotājs (1736-1819). 37. Īsas uzru-
nas mielastos. 38. Stīgu mūzikas 
instruments. 39. Pašpārvaldes ie -
stāde feodālās Eiropas pilsētās.  
40. Dzīva organisma vai organa 
uzbūve. 

Stateniski. 1.Dabas parādība.        
2. Resna. 3. Posms kādā procesā. 
4. Upe Čechijā un Vācijā. 5. Apjo-
mīgi skulptūrāli atveidojami. 7. 
Rīcība, darbība. 9. Vistveidīgo 

kār  tas putns. 10. Augstākais galma 
amats feodālajā Anglijā. 13. Bura, 
ko uzvelk, kad jachtai pūš labs 
ceļavējš. 14. Vieglas konstrukcijas 
pagaidu celtnes. 15. Jocīgs, smiek-
līgs. 17. Mazā planēta (atkl. 1949. g.). 
18. Medicīnas instruments. 19. 
Laik raksts. 21. Klaidoņi Fran cijā 
(pēc indiāņu cilts nosaukuma). 
24. Būvmateriāls. 29. Hana mīt - 
ne tjurku-mongoļu klejotājtau-
tām. 31. Sievietes vārds (jūl.). 32. 
Apūdeņošanas kanāļi Vidusāzijā. 
34. Kādas darbības izmaksu ie -
priekšējs aprēķins. 35. Donavas 
pieteka. 36. Naudas vienība Italijā 
pirms euro ieviešanas.

Daugavpils domi 7. augustā apmeklēja DNB bankas prezidents 
Osmunds Skars (amatā kopš 2012. g. 1. sept.). Līdz tam Skars bijis 
DNB grupas Hjūstonas filiāles (ASV) vadītājs. Šī viņam bija pirmā 
vizīte ārpus Rīgas. Daugavpilī atrodas DNB bankas filiāle. Domes va -
dība pauda ieinteresētību  uzsākt ar banku sadarbību mājokļu siltinā-
šanas programmā, kuŗā pašvaldības financējums ir 80% apmērā, kā     
arī ieguldījums ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībā. DNB ir 
lielākā finanču grupa Norvēģijā (34% pieder valstij). 

Līvānu bērnudārzs „Rūķīši” jauno mācību gadu  un savu 30 gadu 
jubileju sagaida krāšņā izskatā, jo ēka šovasar siltināta. Skolu ieskauj 
skaists priežu mežs, bet no jauna iekārtoti bruģēti celiņi, jauni spēļu 
namiņi, smilšu kastes, šūpoles, slīdkalniņi un apstādījumi. Būs savs 
sa tiksmes noteikumu mācību laukumiņš ar ceļa zīmēm, kur varēs ap -
gūt prasmi braukšanā ar velosipēdu. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 10. augusta līdz 31.
oktobrim skatāmas divas jaunas izstādes. Laikmetīgās mākslas eks-
po zīciju sektorā - Dilvinas Smitas (Lielbritanija) tekstildarbi un foto-
grafiju izstāde „Logi”. Smita piedalījās Daugavpilī plēnērā „Marks Rot-
ko 2012”. Savukārt vietējā māksliniece Silva Linarte piedāvā „Atspulgus”. 
Silva 1941. gadā divu gadu vecumā  kopā ar ģimeni izsūtīta uz Sibi -      
riju. Atgriezusies 1957. gadā, viņa kļuva par izcilu mākslinieci un talan-
tīgu paidagoģi. 

Aglonā 17. augustā norisināsies velodiena „Ar veļiku pa Aglyunu 
2013” (Ar velosipēdu pa Aglonu), kas pulcēs velosipēdistus no visas 
Lat  vijas. Būs veloparāde pa Aglonas ielām, sacensības velomaratonā - 
„Tautas trasē” (15 km) vai „Sporta trasē” (30 km), šķēršļu joslas pār va-
rēšana, kā arī triatlona  stafete. Dienas izskaņā tiks sumināti sacensību 
uzvarētāji, Aglonas novada jaunieši priecēs ar koncertuzvedumu 
„Dzīve kā teātris”. Zaļumballe „rullēs” līdz rītausmai. 

Balvos 24. un 25. augustā notiks XIV Kamermūzikas festivāls. 
Balvu Muižas koncertzālē skatītājus priecēs Rīgas kamerkoris AVE 
SOL (mākslinieciskais vadītājs Uldis Kokars),  komponists Mārtiņš 
Brauns, solists Daumants Kalniņš. „Spīķeŗu kvartets” atskaņos Jāzepa 
Vītola, Pēteŗa Vaska, Franča Šūberta un citu komponistu skaņdarbus.

Biedrība “Sateka” kopā ar Daugavpils un Ilūkstes novadu, kā arī 
ar Varēnas un Ignalinas reģiona vietējās rīcības grupu no Lietuvas,  
iesaistījušies starptautiskajā projektā “Sēņu ceļš”, lai izstrādātu jaunu 
tūrisma ceļvedi Latvijas un Lietuvas reģioniem. Sēņu ceļa ideja radās 
Varēnā, kas ir slavena ar saviem ikgadējiem sēņu festivāliem un pla -
šiem sēņu pārstrādes uzņēmumiem. Izraugoties šo dabas velti, tiks 
veidots jauns tūrisma produkts – sēņu ceļš Gulbene – Daugavpils - 
Ignalina – Varēna.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnazijas 10. - 12. klašu korpusā 
uzsākts ASV vēstniecības Latvijā un Aūksnes novada pašvaldības sa -
darbības projekts. Ar vēstniecības palīdzību skola saņēma 130 000 ASV 
dolaru logu nomaiņai. 

Vallē, aktieŗu Amtmaņu mūzejā „Zvanītāju Bukas”, diviem Latvijas 
Nacionālā teātŗa aktieŗiem – Ausmai Ziemelei un Ivaram Kļavinskim – 
pasniedza Alfreda Amtmaņa-Briedīša prēmiju. Aktieŗi un skatītāji 
Vallē satikās jau 28. reizi.

Mazzalvē jau trešo reizi notika Ērberģes muižas svētki ar leģendu 
nakts notikuiem  Leģendu nakts tema bija mīlestība, tāpēc vakara va  -
dītāji - vietējie jaunieši izspēlēja leģendu par barona Hāna māsu Mariju, 
kas iemīlējusi staļļu puisi. Svētku dalībnieki baudīja arī mīlestības viru, 
ko pasniedza spīzmanīšas – tā agrāk sauca pavāres.

Mālpils novada iedzīvotāji nevēlas, lai vācu investori būvētu viņu 
territorijā cūku fermu par trim miljoniem latu, jo iedzīvotājus atraucot 
paredzamā smaka un iespējamās avarijas. Vācu uzņēmēji cer fermā 
nobarot vairāk nekā 36 tūkstošus cūku gadā.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Sestdien, 17.augustā, pulksten 
13.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē 
notiks 15. Latvijas Polītiski re- 
p re sēto salidojums, ko rīko Latvi-
jas Polītiski represēto apvienība 
(LPRA) un Ikšķiles novada do -
me. Salidojums norisināsies Sta-
ļinisma un nacisma upuŗu at  -
ceres dienas - 23. augusta noska-
ņā. Klātesošos uzrunās LPRA 
valdes priekšsēdis Gunārs Res-
nais. Piedalīsies Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš, kon-
certu sniegs projekta „Normunds 
Jakušonoks un Tipa orķestris” 
mūziķi. Saviesīgā daļā pie atmi-
ņu ugunskura mūzicēs Lubānas 
lauku kapella „Meldiņš”.

Polītiski represēto salidojumā 
visu 15 gadu laikā piedalās Pa -
domju Savienības okupācijas re -
žīma pastrādātā genocīda aculie-
cinieki, viņu pēcteči un ģimenes 
locekļi. 1941. gada 14.jūnijs uz 
visiem laikiem paliks viena no 
traģiskākajām dienām Latvijas 
vēsturē, kad uz Sibiriju un citiem 
attāliem Krievijas ziemeļu apgaba-
 liem lopu vagonos  pēkšņi izsū -
tīja 15 424  Latvijas (81,27% lat-
vieši) iedzīvotājus. Pārsvarā tā bija 
pilsētas un lauku inteliģence un 
viņu ģimenes. Šī neģēlība bija ie -
mesls, kāpēc Otrā pasaules kaŗa 
izskaņā 1944. - 1945. gadā tūksto-
šiem Latvijas iedzīvotāju devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju un citām 
vals tīm, lai atkal nenokļūtu  oku-
pā cijas režīma varā. Daudzi ārze-
mēs dzīvojošie latvieši, ciemojoties 
Latvijā, piedalās šajā salidojumā. 

Neapšaubāms komūnistiskais 
genocīds pret Latvijas tautu tika 

15. Latvijas Polītiski represēto salidojums

vērsts 1949. gada 25. - 28. martā, 
kad uz Sibiriju izsūtīja aptuveni  
42 322 Latvijas iedzīvotāju, pār-
svarā – lauku ļaudis, kuŗi nevēlē-
jās stāties kolchozos. Deportēto 
13 504 ģimenēs 28,6%  bija  bērni 
un 44,3% – sievietes. Pēc Otrā pa -
 saules kaŗa sākās latviešu jaunek -
ļu un vīru tvarstīšana, apcieti nā-
šana, brutāla slepkavošana un 
izsūtīšana. Kurzemē vien saņēma 
gūstā ap 23 000 latviešu kaŗavīru, 
kuŗus  turpmākais dzīves  ceļš ve  da 
uz filtrācijas nometnēm Sibirijā...

Latvijas prezidents Andris Bēr-
ziņš plašsaziņas līdzekļos ir dalī-
jies atmiņās par 1949. gada 25. 
marta izvešanu, kuŗā cietusi arī 

viņa ģimene. Lai gan pats tolaik 
bijis mazs puika un nav izsūtīts, 
Andris Bērziņš  skaudri atceras to 
dienu notikumus. Vidzemē ģime-
nei piederējusi 50 ha liela lauku 
saimniecība, tāpēc viņi tikuši ie -
kļauti izsūtāmo sarakstā. Repre-
siju dienās dzīvojamā māja  atsa-
vināta, tur iemitinājušies vietējās 
varas pārstāvji. Bez pajumtes pa -
likušas „divas vecas māmmuļas 
un četri bērni. Izmeta ārā, tā ka 
itin  nekā viņiem vairs nebija, un, 
ja arī nav  kas palīdz, tad pašiem 
jāmēģina meklēt ceļu, lai izdzī-
votu...”

Polītiski represētā Benita Kal-
niņa no Zasas pagasta atceras, ka 

1949. gada 25. martā no viņu  pa -
gasta uz Sibiriju izsūtīti 100 cil-
vēki, lai gan pēc pirmreizējā sa -
raksta bijis paredzēts izsūtīt 90. 
Tātad „plāns” bija izpildīts ar uz -
viju. Netika ņemts vērā,  vai izsū-
tāmie ir lielsaimnieka, sīkzemnie-
ka vai amatnieka ģimene, arestēja 
visus pēc kārtas. Par katras ģime-
nes izsūtīšanu parakstījās divi lie-
cinieki – vietējie un dažam - pat 
kaimiņi. Mājas palika tukšas - kū -
 tīs bauroja lopi,  sētās gaudoja su  -
ņi... Bez saimniekiem palikušie 
suņi vakaros pulcējās uz lielceļa 
pie mežniecības un caurām nak -
tīm gaudoja. Beidzot atbrauca 
zaldāti un daļu apšāva. Bet suņu 
saimnieki lopu vagonos jau bija 
tālajā ceļā. Pēc divu nedēļu brau-
ciena cauri Latvijai un plašajai 
Krievijai viņi nonāca Omskas 

apgabala Nazivajevskas, Krutin- 
s kas un Tjukaļinskas rajona sādžās. 

Rūjienas un vairāku citu nova -
du polītiski represētiem ir skaista 
tradicija pirms došanās uz salido-
jumu Ikšķilē pie komūnistiskā ge -
nocīda upuŗu piemiņas akmens 
nolikt ziedus to izsūtīto piemiņai, 
kuŗi jau ir aizsaulē.

Sarīkojuma dienā no Ikšķiles 
dzelzceļa stacijas līdz brīvdabas 
estrādei kursē mikroautobuss. 
Dežūrē speciālizēta ātrās palīdzī-
bas brigāde. 

Salidojuma dalībnieki uzsveŗ, ka 
Ikšķilē katru gadu augustā notiek 
nevis polītisks saiets, bet gan emo-
cionāla kopā sanākšana, satikša-
nās un atkalredzēšanās ar  likteņ-
biedriem, pulcējoties pie atmiņu 
ugunskura.

Valija Berkina
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš kopš ievēlēšanas brīža ir 
piedalījies visos Latvijas polītiski represēto salidojumos
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LAIKS 172013. ga da 17. augusts – 23. augusts

Tālr: 973-746-3075

Var tagad iegādāties
Lāču maizi 

STORYE bread iepakojumā
East Lansing, Mičiganā

veikalā 
FOODS FOR LIVING

2655 East Grand River
East Lansing, MI 48823

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE

laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību 
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.

Biroja tālrunis Rīgā: + 371 67271175

Ņudžersijas Latviešu biedrība, Ņudžersijas Latviešu kreditbiedrība,
Leikvudas–Ņubransvikas ev. lut. draudze un ģimene rīko:

100 gadu jubileju
Kārlim Ķilkutam

Priedainē 2013. g. 14. septembrī, plkst. 1:00 PM
Programmā: apsveikumi, arfas un flautas speciāls pēcpusdienas koncerts, 

siltas vakariņas un ciemošanās
Jubilārs nevēlās dāvanas, bet lūdz, tiem, kas vēlas, ziedot Priedaines 

mūzikālo instrumentu fondam.

(Čekus lūdzu rakstīt uz:  N.J. Latvians Society)
Lūdzam pieteikties līdz 7. sept. pie Sarmītes:732-610-8227

John (Jānis) Freivalds, Til the 
River Runs Dry (Līdz upe izžūst 
sausa), Margo Mogušas Freivaldes 
dzīve, apgāds JFA Press Mineapolē, 
ASV, 2013. g., 370 lpp.

Nupat ar draugu Aleksandru 
Gāršu, kas no Austrālijas bija 
iera dies Rīgā uz Dziesmu svēt-
kiem, pie šefpavāra Vilhelma Vec-
 rīgā (lūk, sanāk bezmaksas rek -
lāma garšīgu pankūku bodei!) 
pie kafijas tases spriedām, ar kā -
dām mērauklām noteikt, vai kāds 
ir īstens latvietis. Aleksandrs sep-
tembŗa beigās Latvijas Universi-
tātes gada svētku aktā Melburnā 
apsolījis teikt akadēmisko runu 
par tematu „Ko nozīmē būt lat-
vietim”, tāpēc tērzējām par grūti 
atbildāmo jautājumu, vai Latvijā 
no krievu vecākiem dzimis cil-
vēks, kas labi iemācījies latviešu 
valodu, jūtas kā latvietis un ir 
lojāls pret Latvijas valsti, ir īste-
nāks latvietis par tādu, kas no lat -
viešu vecākiem dzimis ārzemēs, 
latviešu valodu nav iemācījies, 
par latvieti sevi neuzskata un par 
Latviju nav izrādījis ne mazāko 
interesi. Novēlu draugam līdz va -
jadzīgajam datumam atbildi at  rast 
un priecājos, ka uz tik sa  springtu 
jautājumu nav jāatbild man.

Nav nekādas vajadzības latvieša 
apzīmējumu noskaust rakstnie-
kam Jānim Freivaldam, kas savā 
piektajā angļu valodā sarakstītajā 
un amerikāņu dzīvesbiedres Mar go 
(1944-2010) piemiņai veltītajā 
grāmatā Līdz upe izžūst sausa 
no pašportreta neizslēdz sevis 
nosaukšanu par latvieti (311. lpp.). 
Viņa meitām no pirmās laulības 
ir latviskie vārdi Maija un Karla, 
otrā sieva Margo viņu gandrīz 
tikpat bieži sauc par Jāni kā par 
Džonu, laulātie draugi savā skais-
tajā lauku īpašumā vairākus ga -
dus no vietas sarīko Jāņu svi nī-
bas, kur piedalās daudzi desmiti 
amerikāņu un latviešu, arī viesi 
un neseni iebraucēji no Latvijas. 
Freivalds kādai amerikāņu audi-
torijai referē par Latviju un 

Jānis Freivalds – vai latviešu rakstnieks?
NATO, Ziemsvētku vakarā lau -
lātie mielojas ar latviešu gardu-
mu – pīrāgiem (piragi, a Latvian 
goodie), abi bijuši Rīgā, 2006. ga -
 dā Freivalds Latvijā nokārto 
tikšanu pie zemes mantojuma 
Jūrmalā (262.) (diez vai tā paša, 
ko viņš 194. lappusē teicās esam 
lidojis uz Latviju pārdot?), dzī -
vesbiedrei viņš uzdāvina dzin-
tara krelles. Viņš nevairās atzīt 
savu latvisko garīgo mantojumu 
(my Latvian heritage).

Gadās rakstniekam arī pa 
kļūmei. Viņš apgalvo, ka gada 
lielākajā daļā (most of the year) 
Latvijā naktis ir gaŗas un dienas 
īsas (311.), bet nav jābūt izcilam 
ģeografam, lai zinātu, ka gada 
caurmērs kā dienas, tā nakts 
gaŗumam uz visas zemes lodes ir 
vienāds – tās pašas 12 stundas. 
Latvieši līgo nevis 21.-22. jūnija 
naktī (311. – 312.), bet gan divas 
naktis vēlāk. Nebija gadījies 
dzirdēt par kādu 1946. gada 
Pārvietoto personu likumu (Dis-
placed Persons Act), kas esot ļāvis 
latviešiem un citiem baltiešiem, 
Otrā pasaules kaŗa bēgļiem, ie  -
ceļot ASV, taču ne katoļiem un 
žīdiem (304.-305.). Vai tad galu 
galā ASV nenonāca arī pietie-
kams skaits latviešu katoļticīgo, 
kamēr lietuviešu ieceļotāji gan-
drīz visi bija katoļi? Kādās 20 no 
grāmatas 370 lappusēm skarta 
Lat vija, latvieši un latviskais. Daudz 
tas nav, tomēr jāatceras, ka darbs 
ir pirmām kārtām autora laulātās 
draudzenes dzīvesstāsts, ne viņa 
paša autobiografija. Grūtāk atbil-
dams jautājums ir: vai Jānis Frei-
valds būtu uzlūkojams par lat-
viešu rakstnieku? Tā kā Freivalda 
māte viņa pirmo romānu The 
Famine Plot (1978) pārtulkoja 
latviski un gadu vēlāk ar nosau-
kumu Bada sazvērestība to iz  deva 
apgāds „Grāmatu Draugs”, Frei-
valds 1992. gadā tika pie sava 
šķirkļa profesora Viktora Haus-
maņa rediģētajā rādītājā Latvie -
šu rakstniecība biografijās. Vai 
viņam tur pelnīta vieta? To pašu 
varētu jautāt par poli Jozefu 

Konradu: vai viņš pieder poļu 
rakstniecībai vai drīzāk angļu? Ja 
čechu prozists Milans Kundera 
pārslēdzās uz rakstīšanu francis-
ki, vai viņš iekļaujams čechu vai 
drīzāk franču kultūras lokā?

Ierosinu, ka Jānis Freivalds 
būtu uzlūkojams par amerikāņu 
rakstnieku. Viņš raksta veiklā, 
bagātā angļu valodā ar izteikti 
amerikānisku tonējumu, kamēr 
par viņa latviešu runas vai rakstu 
valodas prasmi trūkst liecību. 
Viņa stils ir bieži vien vaļīgs, 
neformāls, viņš liekas labi sapro-
tamies ar saviem līdzīgas īpašības 
cienītājiem amerikāņu lasītājiem. 
„Yikes,” viņš saka manis nejauši 
uzšķirtā teikumā (183.), „ko man 
tagad darīt un kā izturēties?” 
Izsaucienu „yikes” nav ko meklēt 
angļu – latviešu vārdnīcās, kas 
taču rūpīgi attīrītas no visiem 
nepieklājīgiem vārdiem. Varbūt 
pa pusei latvisks līdzinieks būtu 
„juptvaimaķ”, bet vai tad kāds 
latviešu rakstnieks to jebkad 
lietojis, ja nu vienīgi atkārtotā 
runā?

Tikpat vaļīga un brīva kā Frei-
valda valoda ir viņa un Margo 
izturēšanās. Kas, piemēram, var 
saskaitīt reizes, cik grāmatā, teik-
sim tā, tiek „taisīta mīlestība” (no 
angļu to make love)! Kamēr 42 
gadus vecā Margo veselu gadu 
ceļo pa Jaunzēlandi, Austrāliju 
un Āzijas zemēm un nav no  nā-
kusi Jāņa redzeslokā, viņa taisa 
mīlestību ar ceļā iepazītiem vī  rie-
šiem, parasti krietni jaunākiem 
par viņu pašu. Jānis, kam irst 
laulība ar pirmo sievu, savukārt 
meklējas pēc citām sievietēm. 
Kad Jānis un Margo atrod viens 
otru, lai beigās apprecētos, paši 
taisa mīlestību savā starpā. Labi, 
laikmeta gars jau vedina mūs die-
nu rakstniekus pateikt atklātāk 
un tiešāk, ko senāk norādīja dis-
krēti un „starp puķēm”. Atļaujos 
tomēr vērtēt, ka latviešu literā-
rajās tradicijās (runa te par 
dzīves stāstiem, ne romāniem) ir 
kāds diskrētības slieksnis, ko 
nemēdz pārkāpt.

Vai tas būs stereotipums, ja 
teikšu, ka amerikāņi mīl dzīvot 
ar pilnu jaudu? Ja grib ko panākt, 
pēc tā jācīnās „uz visas frontes”? 
Taču, ja uznāk nelaime, tā brāžas 
virsū aumaļām, kā no vaļā pa -
laistām slūžām. Margo ilgā dzīves 
baudīšana ceļojuma laikā grā-
matas pirmajā trešdaļā ir itin 
ekstrēma: viņai liekas esam pil-
nīga brīvība, viņas iespējām tik-
pat kā nav robežu. Atgriežoties 
Amerikā, viņa tiek pie apskau-
žama darba un dzīves veida, kas 
viņai ļauj tirdzniecības uzņē mu ma 
uzdevumā lidot lidmašīnu pir-
majā klasē uz daudzām pasaules 
zemēm. Kad viņa apprecējusies 
ar Jāni, abi tiek pie brīnumskaistas 
dabas apņemta savrupa īpašuma. 
Bet kad Margo uznāk veselības 
nelaimes (gūžas dislokācija, osteo-
poroze u.c.), viņu itin negaidīti 

kapā noved vēzis. Latviešu rakst-
nieki raksta klusinātāk.

Grāmatu sastādot, Jānis Frei-
valds bagātīgi izmantojis gan 
Margo atstātās dienasgrāmatas, 
gan dažādas piezīmes, kuŗas viņa 
rakstījusi, paklausot psīchologa 
padomam, ka šādā veidā viņa 
varētu mazināt savu depresiju. 
Te daudz kopīga ar cita atraitņa 
– Andrieva Ezergaiļa – angļu 
valodā rakstīto un latviešu valodā 
tulkoto Lapu agoniju, par ko – 
līdzās Guntim Berelim – izteicos 
Laika 2012. gada 21. jūlija – 27. 
jūlija numurā. Neviens laikam 
nekad necentīsies Ezergailim 
nomontēt latviešu vēsturnieka 
birku. Tad nu vēlreiz: kā paliek ar 
Jāni Freivaldu, ir viņš vai nav 
viņš latviešu rakstnieks? 

Eduards Silkalns
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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. 

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes sa -

 biedrisko notikumu ēkā (30623 
W Twelve Mile Rd, Farmington 
Hills, MI 48334)

8. septembrī Valmieras teātŗa 
iestudējumā Anšlava Eglīša „Bez  -
kaunīgie veči”, komēdija 2 cēlienos.

22. septembrī 11:30 Draudzī-
bas stundā ziņojumi, varbūt 
video filma; uzkodas.

29. septembrī tūlīt pēc dievk. 
Latvijas Universitātes dibināšanas 
atcere.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Sv. Jāņa baznīcā 

(301 N Newtown Street Road, 
Newtown Square)

1. septembrī 12:00 mūzikāls 
svētbrīdis Imanta Mežraupa pie-
miņai, kuŗā mākslinieki no vai-
rākām pilsētām atskaņos viņa 
kompozicijas.

Filadelfijas Brīvo latvju bied-
rības telpās (531 North 7th Str.)

3. septembrī 11:00 Filadelfijas 
pensionāru kopas saiets. Pro gram-
mā valdes ziņojumi, nākotnes 
darbība un pārrunas par nesena-
jiem notikumiem.Saiets beigsies 
ar dzimumdienu svinēšanu pie 
kafijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē (1385 

Andrews Ave, Lakewood, OH 
44107) 14. septembrī 18:00 no -
tiks gadskārtējais Klīvlandes Dau -
gavas Vanadžu bazārs. Būs tradi-
cionālais rudens iepirkumu galds, 
bufete, bagātīga izloze, priekšne-
sumi. Ieeja sarīkojumā ir $ 15.00, 

kas ieskaita arī vakariņas. Auto 
novietošana Masoņu laukumā ir 
atļauta. Atlikums vanadžu ap -
rūpes darbam. Jūs laipni aicina 
Klīvlandes vanadzes!

Apvienotās draudzes lielajā zā  lē 
4. oktobrī 19:00 komēdijas vies-
izrāde „Mēs un mūsu sieva” ar 
Rīgas aktieŗiem. Uzvedumā pie -
dalās Aīda Ozoliņa, Jānis Kir muš-
ka un Imants Vekmanis. Režisore 
Indra Vaļeniece. Ieeja $ 20.00 no 
personas, bērniem un skolniekiem 
līdz 18 gadiem – bez maksas. Iz -
rādi rīko un visus laipni ielūdz 
Klīvlandes Daugavas Vanagu 
saime. Automašīnu novietošana 
Masoņu laukumā ir atļauta.

MIČIGANA 
3x3 nometnes Gaŗezerā re  ģis-

trācija sāksies svētdien, 11. au -
gustā, plkst. 15:00. Iepazīšanās 
vakars plkst. 19:00 Kronvalda 
zāles pagalmā.

Vakara programmas:
pirmdien, 12. augustā, plkst. 

19:00 šķēršļu gājiens visu paau-
džu 3x3 dalībniekiem pa GVV 
un Gaŗezera territoriju;

otrdien, 13. augustā, plkst. 19:00 
rotaļas un spēles visiem, Kron-
valda zāles pagalmā; plkst. 20:00 
“Okupācijas mūzejs, Rīga un dzeja” 
ar Valteru Nollendorfu Kronval -
da zālē (viesiem ieeja $7);

trešdien, 14. augustā, plkst. 19:00 
rotaļas un spēles Kronvalda zāles 
pagalmā; plkst. 20:00 folkloras 
vakars ar Ivetu un Vidvudu 
Medeņiem: “Svētku svinēšana, 
Saulgrieži, mēs” (viesiem ieeja $7);

ceturtdien, 15. augustā, plkst. 
19:00 ugunskurs zēnu kabīņu 
pagalmā. (Viesiem ieeja $7);

piektdien, 16. augustā, plkst. 
19:00 rotaļas un spēles Kronvalda 
zāles pagalmā. Plkst. 20:00 do -
kumentālfilma par Piecīšiem 
“Par mani, draudziņ, nebēdā” ar 
dziedāšanu Valdemāra zālē. 
(Viesiem ieeja $7);

sestdien, 17. augustā: plkst. 
16:30 – 17:15 amatnieku ieviržu 
izstāde pie Sēnītēm; plkst. 17:30 – 
18:30 vakariņas Gaŗezera ēdam-
zālē; plkst. 19:00 karoga nolaišana 
Vēja kalnā; plkst. 19:15 atvadu va  -
kara programma Kronvalda zālē, 
uzkodas un atspirdzinājumi, ro -
taļas un danči. (viesiem ieeja $ 15 ).

Vairāk informāciju par 3x3 
ska  tieties tīmeklī www.3x3.lv

PRIEDAINE (NJ)
14. septembrī 13:00 Ņudžer-

sijas Latviešu biedrība, Leikvu-
das-Ņūbransvikas ev. lut. draudze, 
Ņudžersijas Latviešu kreditbied-
rība un ģimene rīko Kārlim 
Ķilkutam 100 gadu jubileju. 
Programmā iekļauti apsveikumi, 
arfas un flautas speciāls pēcpus-
dienas koncerts, siltas vakariņas 
un ciemošanās. Jubilārs nevēlas 
dāvanas, bet lūdz tiem, kuŗi vēlas, 
ziedot Priedaines mūzikālo in  stru -
mentu fondam, rakstot čeku uz 
N.J. Latvian Society. Lūdzam pie-
 teikties līdz 7. septembrim, zvanot 
Sarmītei. Tālr.: 732- 610- 8227.

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 Lat-
 viju. 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. Trim -

das dr.: (58 Irving St, Brookline, 
Ma 02445). 18. augustā 14:00 
Kapu svētku dievk. Ģetzemanes 
kapsētā. Dievk. pilsētas baznīcā 
nenotiks. 25. augustā 11:00 dievk. 
ar dievg. Piesaulē. No 23. līdz 
25. augustam Ģimeņu svētki 
Piesaulē. Pilsētā dievk. nenotiks. 
Māc. Jogita Mazura. Info: trim-
dasdraudze@aol.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 19:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja pie-
ņemšanas stundas. Māc. H. Go -
diņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 18. 
augustā dievk. nenotiek. 25. au -
 gustā 10:00 dievk. ar dievg. 1. sep -
tembrī dievk. nenotiek. 8. sep-
tembrī 10:00 dievk. ar dievg. 15. 
septembrī 10:00 dievk., pēc dievk. 
Svētdienas skolas nodarbība. 22. 
septembrī 10:00 dievk. ar dievg., 
pēc dievk. Draudzības stunda. 
29. septembrī 10:00 dievk., Lat -
vijas Universitātes dibināšanas 
atcere. 27. septembrī Bībeles 
stun  da. Draudzes māc. Aija 
Greiema (Graham), tālr.: 517-
614-4853. Ērģeln. Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte, R. Ozoliņš, Ē. Lenšs. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (1955 Riverside Drive, 
Los Angeles, CA 90039), tālr.: 
323-664-9411. 18.augustā 11:00 
13.svētd. pēc Vasarsvētkiem, 
dievk.. Māc. Aivars Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: (100 Rock view 
St, Jamaica Plain, MA 02130). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Māc. Dr. J. Keggi. Dr. sek-
retāre 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. 18. augustā 
10:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Seko pusgada informācijas sapul-
ce. Māc. Ieva Dzelzgalvis. Info: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505), tālr.: 616-361-
6003. 25. augustā 13:00 drau-
dzes iesvētības dievk. Gaŗezerā.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru svēt-
 dienu 11:00 dievk. Baptistu dr. 
dievk. notiek svētdienās, 14:30. 
Māc. Dr. Pauls Barbins. Vasaras 
mēnešos Bībeles stundas neno-
tiks. 25. augustā 10:00 Kapu 
svētki Sunset kapos.

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

Mazs bij’ tēva novadiņis, bet 
diženi turējās... Ar šādiem tau-
tasdziesmas vārdiem varētu no -
vērtēt Apvienotās Linkolnas lat-
viešu ev. luteriskās draudzes lo -
cekļu darbību un rosību. Lai gan 
dzīvojam pašā Amerikas vidū tālu 
no lielākiem latviešu centriem, 
esam pieraduši iztikt kā mākam.

Šī gada 3. marta dievkalpojumā 
draudzes mācītājs Vitauts Grīn-
valds ieveda amatā draudzes pa -
domes, dāmu komitejas un re  vī-
zijas komisijas locekļus. 

Pirmā rindā no kreisās: Dagnija 
Bite, mācītājs Vitauts Grīnvalds, 
draudzes priekšnieks Valdis Kal-
niņš, Ingrīda Bangere un dāmu 
komitejas priekšniece Nora Šmits. 
Otrā rindā: Iveta Wilson, Rasma 
Strautkalne, Anna Pool un Inta 
Lūsiņa. Trešā rindā: Aina Kal ni ņa, 
Jānis Lipiņš un Velta Didrichsone. 
Aizmugurē no kreisās: priekš-
nieka vietnieks Ārijs Liepiņš, 
Kārlis Indriksons, Egīls Aug -
stums, Pēteris Lipiņš un Ēriks 
Lipiņš. Iztrūkst Zigrīda Snook.

Pagājušā gada beigās mūsu 
draudzē „uz papīra” bija 114 drau-
dzes locekļi. No tiem 93 draudzes 
locekļi pēc savām iespējām fi -
nan  ciāli atbalstīja draudzes dar-
bību. Mūsu draudzes locekļiem 
nav uzlikta zināma summa, kas 
būtu jāmaksā kā draudzes no -
doklis, bet padome ieteica ikvie-
nam to darīt brīvprātīgi pēc savas 

Apvienotā Linkolnas
latviešu draudze Nebraskā
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sirdsapziņas ar uzmudinājumu 
atbalstīt Kristus darbu: „Viens lab-
prāt piešķir no savas mantas citam, 
un tomēr viņam arvienu vairāk 
krājās; kāds cits ir sīksts pārlieku 
un tomēr kļūst arvienu nabagāks. 
Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, 
taps stiprināta, un kas bagātīgi 
veldzē citus, kļūs arī pats veldzēts”. 
Salamana Pamācības 11:24-25.

Raugoties nākotnē, esam saska-
tījuši dzīves īstenību un dabīgos 
notikumus cilvēku mūžā. Pirms 
vairākiem gadiem iesākām no -
turēt regulārus angļu valodas diev -
kalpojumus vismaz vienu reizi 
mēnesī, tā dodot iespēju jaukto 
laulību pāriem un viņu ģimenēm 
būt kopā baznīcā. Jaukto laulību 
ģimenēm ir arī amerikāņu draugi, 
kuŗi bieži piedalās angļu valodas 
dievkalpojumos un draudzes sa -
rīkojumos. Pateicoties mūsu mā -
cītājam Vitautam Grīnvaldam 
par labiem un kodolīgiem spre-
diķiem, caurmēra dievkalpojumu 
apmeklētāju skaits latviešu valo-
das dievkalpojumos ir 42, angļu 
valodas dievkalpojumos 49. Caur-
mēra dievkalpojumos ir ieskaitīti 
Lieldienu rīta un Ziemsvētku 
vakara dievkalpojumi, kuŗus no -
turam angļu valodā, galvenokārt 
lai latviešu valodas nepratēji va -
rētu uzklausīt šo notikumu prie-
ka vēsti kopā ar saviem piede-
rīgiem. Līdzekļu iegūšanai palai-
kam sarīkojam zupu pusdienas, 

hamburgeru pusdienas vai kādu 
kultūrālu sarīkojumu ar vietējiem 
talantiem, tajos iesaistot mūsu ame-
 rikāņu draugu jauno paaudzi. 
Arī Pļaujas svētku laikā draudzes 
locekļi labi atsaucās uz aicinājumu 
ziedot draudzes darbam, tā, pa -
tei coties Dievam par saņemto 
svētību un savu pilnību, beidzot 
tiekam arī diezgan tuvu pie 
paredzētā draudzes budžeta. 

Draudzes dāmu komitejas ie -
ņemtie līdzekļi no Ziemsvētku 
tirdziņa, pankūku pusdienām un 
citiem sarīkojumiem, apmēram 
$5000, tiek izlietoti palīdzībai 
dažādām organizācijām, palī dzī-
bas darbam Latvijā un citiem 
labvēlīgiem mērķiem. Dāmu ko -
mitejai tagad ir enerģiska un iz -
darīga priekšniece un jauna ka -
siere. Pēdējā laikā ar dāmu komi-
tejas palīdzību esam iegādājušies 
jaunu trauku mazgājamo mašīnu 
un jaunu cepeškrāsni draudzes 
sabiedriskās telpas virtuvei. Vi  siem 
strādājot kopā labā saticībā un 
draudzība, mēs varam veikt svē-
tīgus darbus. Par labo draudzes 
darbību pateicība pienākas mūsu 
mācītājam Vitautam Grīnvaldam, 
draudzes vadībai, draudzes lo -
cekļiem, mūsu labvēļiem un ik -
vienam, kas atbalsta mūsu kopējo 
darbu. Ar Dieva palīgu! 

Valdis Kalniņš
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Mūsu mīļā radiniece,
operdziedātāja

ILEĀNA PĒTERSONS,
dzim. TEPFERS

Dzimusi 1934. gada 23. novembrī Rīgā,
mirusi 2013. gada 23. jūnijā Stokholmā

Mūžībā aizgājis mūsu skolas biedrs un draugs

VIGO RAUDA
Dzimis 1931. gada 21. janvārī Rīgā,
miris 2013. gada 7. maijā Sietlā, Wa.

Ar sirsnību piemin un sēro
ILGA UN INGRĪDA AR ĢIMENĒM

LARISA UN ATIS ASV
ILZE AR ĢIMENI LATVIJĀ

Mīļā piemiņā paturēs
ZAIGA ALKSNE PHILLIPS, INĀRA DĒRMANE VEHVILAINEN,

PAULIS DĒRMANIS UN VIJA PALDE MOOREAiz katra paliek dzīve un pasacīts vārds, 
Bet atmiņas tik dārgas – sirds ilgi saglabās.
(M. Jansone)

Kas mūsu rokās paliek –
Lēni viss izslīd no tām,
Likteņi kopā tās saliek
Sveikām un atvadām.
V. Strēlerte

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

2013. gada 6. jūlijā 96 gadu 
vecumā mirusi skolotāja Ven-
jamina Deksnis, dz. Mezalevs. 
Viņa dzimusi 1917. gada 16. mai-
 jā Sakstagalā, bijusi jaunākais 
bērns daudzbērnu ģimenē. Tēvs 
Francis pirms savas nāves mu -
dinājis pārējos bērnus rūpēties 
par Venjaminas izglītību. Šo 
pienākumu izpildījusi viņas par 
20 gadiem vecākā māsa Ste-
fanija. 1939. gadā Venjamina 
pabeidz Daugavpils Skolotāju 
institūtu. Viņas pirmā darba-
vieta atradās Latgales laukos. 

Skolotāja
aizsaules ceļos

vīrs ir izlaists no gūstekņu no -
metnes. Bēgļu nometnēs viņi 
abi strādā par skolotājiem. Pēc 
nesekmīgiem mēģinājumiem 
nokļūt ASV vai Urugvajā 1950. ga -
da pavasarī abi kopā ar divar-
pus gadus veco dēlu Eduardu 
Bruno ierodas Halifaksā, Ka -
nadā. No tās ar vilcienu dodas 
uz Montrealu, kur mīt galvotājs 
– Kazimira skolas biedrs Au -
gusts Pušpurs. 

1952. gadā piedzimst meita 
Ingrīda. No 1960. gada ģimene 
dzīvo savā mājā, ar divu gadu 
pārtraukumu Beļģijā un vienu 
gadu Dallasā, Teksasā. Savā dzī-
ves cēlienā Kanadā viņa necen-
tās pārkvalificēties par skolotā-
ju. Kopš 1950. gadu vidus Ven -
ja   mina ir skolotāja Latviešu 
skolā Montrealā, kuŗas pārzinis 
ir Kazimirs. Algotā darbā viņa 
neiet. Pēc vīra Kazimira aizie-
šanas pensijā abi ceļo, apciemo 
dēlu Anglijā un meitu ASV. Pē -
dējais šāds brauciens notiek 
2000. gadā. Pēc vīra nāves Ven-
jamina Deksne 2006. gadā pār-
ceļas uz dzīvi veco ļaužu mītnē.

Par viņu sēro dēls Eduards 
Bruno, meita Ingrīda ar znotu 
Igoru Ribakovu, mazdēliem 
Tāli un Teodoru un mazmei-
tām Ava un Morgan; divas 
māsas Latvijā, Montrealas lat-
viešu katoļu saime, daudzi lat-
vieši, kas ieguvuši zinības lat-
viešu mēlē latviešu skolā, pazi-
ņas un draugi.

Pēdējā gaitā aizgājēju izvadīja 
10. jūlijā no Saint Monica baz-
nīcas vietējais katoļu draudzes 
priesteris. Aizgājēju pārpelnoja. 
Abu Dekšņu urnas paredzēts 
pārvest uz Latviju.

Mūža gaitas beigušās uzcītīgai 
latviešu skolotājai un cildenai 
sabiedrības loceklei, kas bija 
latviskās dzīves īstena kopēja. 
Par to viņai liels paldies!

M. Štauvers

1943. gadā Venjamina Rē -
zeknē apprecas ar Kazimiru 
Deksni, kuŗš savā ģimenē bija 
jaunākais piecu brāļu saimē. 
1944. gada agrā ziemā Ven-
jaminas un Kazimira ceļi pa  -
šķiŗas. Kazimiru ceļš aizved 
kaŗa gaitās, bet Venjamina kopā 
ar otru vecāko māsu nonāk 
Erfurtes apkārtnē Vācijā, kur 
viņai jāstrādā zem kalna ieraktā 
munīcijas fabrikā. Tie bija bīs-
tami laiki. Pēc ASV kaŗaspēka 
ienākšanas Tīringā Venjamina 
kopā ar māsu Annu kājām do -
das caur Harca kalniem uz an -
gļu zonu. 1945. gada beigās Ven  -
jamina un Kazimirs uzzina, ka 
abi ir palikuši dzīvi! 1946. ga  da 
beigās viņi atkal satiekas, kad 

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! GASTONS 
KORULIS, arch.

Dzimis 1928. gada 17. augustā Alūksnē,
miris 2013. gada 27 jūlijā Toronto, Kanadā

Pieminot

DAGMĀRU
VALLENU

1928-2013

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

un izsakot dziļu līdzjutību ģimenei,
DAGMĀRA I.

• Mančesteras lat. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St., Manchester, CT 
06040). 17. augustā 11:00 Kapu 
svētku dievk. Mančesteras aus-
trumu kapsētā. Lietus gadījumā 
dievk. notiks dr.baznīcā. 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. No 8. līdz 19. 
augustam prāv. Lauma būs vai-
rākās draudzēs Austrālijā. Vaja -
dzības gadījumā griezties pie dr. 
priekšn. 18. augustā 10:00 dievk. 
angļu val. ar dievg. Seko Bībeles 
stunda angļu val. Ralph Story 
vadībā. No 23. līdz 25. augus-
tam mūsu dievnama lejas telpās 
notiks Māras tirgus. Tuvāka infor-
mācija pie Monikas Veldres, Diane 
Jēriņas vai dāmu kom. pr. Kaijas 
Petrovskas. 24. augustā 14:00 Fon -
dulakas Kapu svētki. 25. augustā 
11:00 Kapu svētki Viskonsīnas 
kapsētā. Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org. 18. augustā 10:00 dievk., 
sekos sadraudzība. 25. augustā 
10:00 Kapu svētki Crystal Lake 
kapsētā, latviešu nodalījumā. 1. sep-
 tembrī dievk. nenotiks. 8. sep-
tembrī 10:00 Brīvdabas dievk., 
Bērnu svētki un pikniks (groziņu 
veidā) kopā ar Latviešu skolu Bush 
Lake parkā. Lūdzam pieteikties 
līdz 1.sept. Mācītājs būs atvaļinā-
jumā no 1. līdz 21. augustam. 
Pārējā laikā ar mūsu māc. Dāgu 
Demandtu tikšanās pēc dievk., 
kā arī baznīcā trešdienās no 10:00 
– 14:00 un sestdienās latviešu 
skolas laikā. Visi laipni lūgti! 
Dāga tālr.: 612-280-9333, e-pasts: 
dagdemandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-

real QC H4A 3P7). Tērvetē 18. 
augustā 11:00 Otavas un Mont-
reālas draudžu kopīgais dievk., 
sekos pikniks. Avokas kapos 18. 
augustā 14:00 Kapu svētki. Māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 18. augustā 9:30 
Kapu svētki Woodlawn kapsētā, 
Leikvudā. Īstbransvikā (12 gates 
Ave, East Brunswick, NJ) 25. au -
gustā 13:30 dievk. ar dievgaldu. 
1. septembrī dievk. draudzē ne  -
notiek. Māc. I. Pušmucāne-Ki -
neiko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 25. 
augustā 10:00 dievk. Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Ln, Yonkers, NY 
11705), māc. Saivars. 25. augustā 
10:30 dievk. Salas bazn. (4 Riga 
Ln, Melville, 1747), māc. Saliņš. 
1. septembrī 11:00 dievk. Kat skiļu 
nometnē (231 Greenhill Rd, Elka 
Park, NY 12427), māc. Saliņš. 25. 
augustā 14:00 dievk. Triniti bazn., 
groziņu azaids. Prāv. O. Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 
N Elm St, Saginaw, MI 48602). 
18. augustā 13:00 dievk. 22. sep-
tembrī 13:00 dievk. Kalpos māc. 
R. Franklins. Pēc dievk. kafija.

• 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.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr.: (25 Hoffman Ave) 25. augus-
tā 11:00 dievk., pēc dievk. kafijas 
galds. Māc. Prāv. K.Žols. Info: 
www.Ivnc.org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
-3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
25. augustā 10:30 Kapu svētki 
Evergreen Washelli kapsētā. Pēc 
dievk. dāmu komiteja aicina uz 
kopējām pusdienām Latviešu 
namā. 8. septembrī 10:30 dievk. 
ar dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). 18. au -
gus tā 14:00 dievk. 25. augustā 
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: baznica@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). 18. augustā 10:00 
Kapu svētki Rock Creek kapsētā. 
Dievk. Rokvillē nenotiek. 25. 
augustā 10:00 Sv. vakarēdiena 
dievk. Augusta jubilāru sveikša-
na. Māc. prāv. Anita Vārsberga 
Pāža. Tālr. Baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net. 
Info: www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi man-
tic, CT). 21. septembrī (sest-
dienā)11:00 dievk., māc. Daina 
Salnīte. Dr. pr. Vija Bachmuts, 
tālr.: 860-644-3268.

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

vieglatlētikā
Maskavā risinās 14. pasaules 

meistarsacīkstes vieglatlētikā, 
kuŗās piedalās arī desmit spor-
tisti no Latvijas.

Meistarsacīkšu pirmajās dienās 
mūsu vieglatlētu sasniegumi bija 
pieticīgi. Kārtslēcējs Mareks 
Ārents priekšsacīkstēs tikai ar 
trešo mēģinājumu pārvarēja 5,25 m 
augstumu, bet turpinājumā ne  pār -
varēja 5,40 m. Savā grupā Āren-
tam 19., kopvērtējumā – 33. vieta.

Neveiksmīgi sacensības sāka 
arī tāllēcēja Lauma Grīva un 
veseŗa metējs Igors Sokolovs, 
kuŗi nepārvarēja priekšsacīkšu 
kvalifikāciju. Grīva sasniedza re -
zultātu 6,50 m, bet ar to nepietika 
kvalifikācijas pārvarēšanai. Vēl 
divos citos mēģinājumos viņa sa -
sniedza rezultātus 6,46 un 6,36 
m. Lai iekļūtu finālā, vajadzēja  
aizlēkt 6,58 m. Savā grupā Grīva 
palika devītā, bet kopvērtējumā 
viņai – 16. vieta.

Sokolovs vienīgajā sekmīgajā 
mēģinājumā sasniedza rezultātu 
72,78 m. Iekļūšanai finālā derētu 
rezultāts 75,18 m. Savā grupā viņš 
ieņēma 11. vietu, bet kopvēr tē-
jumā 27 dalībnieku konkurencē 
ierindojās 19. vietā.

Soļotājs Arnis Rumbenieks cī -
nījās 20 km distancē. 64 dalīb-
nieku konkurencē viņš ierindojās 

41.vietā – 1. 29:13. Par uzvarētāju 
kļuva krievs Aleksandrs Ivanovs, 
sasniedzot personisko rekordu – 
1. 20:58. Pēc 11 sekundēm fi  ni-
šēja ķīnieties, olimpiskais čem-
pions Dins Čeņs, trešo vietu 
izcīnīja spānis Migels Anhels 
Lopess (+23 sek.).

Latvijas septiņcīņniece Laura 
Ikauniece pēc piektās disciplīnas 
bija 17. vietā.

Gulbja sensacionālā 
uzvara pret Mareju

Latvijas labākais tenisists Er -
nests Gulbis labi startēja augsta 
prestiža Montrealas Masters 1000 
serijas turnīrā Rogers Cup. Pir -
majā kārtā  Ernests ar 7:6 (4), 6:4 
pārspēja pasaules 29. raketi Feli-
siano Lopesu no Spānijas, turklāt 
nopelnījis 90 ATP ranga punktus 
un 35 660 dolaru prēmiju.

Otrā kārtā Gulbja pretinieks 
bija  pasaules 16. rakete, italietis 
Fabio Fonjīni.  Pirmo setu Gulbis 
uzvarēja ar 6:3, otro zaudēja – 1:6, 
bet trešajā pretinieku pieveica 
pārliecinoši – 6:1. Tā bija latvieša 
trešā uzvara pār spēcīgo Italijas 
tenisistu četrās savstarpējās spēlēs.

Turnīrā astotdaļfinālā notika 
liela sensācija. Gulbja pretinieks 
bija brits Endijs Marejs, kas ATP 
rangā ieņem 2. poziciju un šo   va-
sar pirmo reizi karjērā triumfēja 
Vimbldonas Grand Slam turnīrā.

Pusotru stundu ilgā cīņā Gulbis 
bija pārāks ar 6:4 un 6:3. Gulbim 
tā bija pirmā uzvara karjērā pār 
Skotijas tenisistu, un līdz ar šo 
pa  nākumu tika pārtraukta Mareja 
13. uzvarēto spēļu serija.

Futbols Gaŗezerā
Tradicionālā futbola spēle – 

“Gaŗezera vasaras vidusskola” 
(GVV) pret Gaŗezera “Darbi nie ku” 
vienību jau kļuvusi par gadskārtēji 
gaidīto sporta nepieciešamību. Tā 
arī šovasar, 25. jūlijā Ērika Pēter-
sona v/n Gaŗezera sporta lau-
kumā sacentās 30 jauni futbolisti 
vecumā no 16 līdz 20 gadiem.  

Vidusskolas zēni, kuŗu futbola 
treniņus jau kopš neatminamiem 
laikiem, divas reizes nedēļā, ir 
vadījis Alberts Legzdiņš, spēļu 
laikā izrādīja labu sadarbību un 
spēles izpratni, kā arī individuālas 
techniskās spējas. GVV audzēkņu 
spēles pamatā ir talants, kuŗam 

pamatu ir devusi treniņos uzla-
botā spēles taktika un amerikāņu 
skolās iegūtā pieredze, spēlējot 
vietējos futbola klubos, vai arī 
savu skolu vienībās.

Jau spēles pirmajā puslaikā ini-
ciātīvu pārņēma GVV audzēkņi, 
tiem nemitīgi uzbrūkot “Dar bi-
nieku” vārtiem, kur bīstamas si -
tuācijas no sākuma glāba “Dar bi-
nieku” aizsardzībā spēlējošā M. 
Daukša. Jau 10. minūtē pirmos vār-
 tus, ar D. Kārkliņa  piespēli, guva 
A. Ramoliņš, kuriem drīz vien se -
koja vēl vieni A. Ramoliņa vārti.  

Ar rezultātu 3:0 beidzās spēles 
pirmais puslaiks. Otrajā puslaikā 
spēles situācija daudz nemainījās – 
turpinājās GVV komandas uz  bru-
kumi un retos, puslīdz labi mēr-
ķētos “Darbinieku” sitienus pa GVV 
vārtiem meistarīgi atvairīja vārt-
sargs Dāvis Berkolds.  Nelīdzēja 

Zelta medaļa basketbola vienībai

Dāmu basketbola vienība LATVIA no Latvijas piedalījās sacensībās 
2013 NATIONAL SENIOR GAMES Klīvlandē jūlijā un izcīnīja 
zelta medaļu  grupā Womens 60+ Group A

Uzvarētāju komanda futbolā - Garezera vasaras vidusskola  (GVV).  
1. rindā  no kr.: A. Klints, O. Krūze, N. Jansons, K. Bērzkalna, D. 
Berkolds, A. Puriņš, M. Roze, M. Liziņa. 2. rindā no kr.: P. Šulcs, 
D. Kārkliņš, K. Roze, N. Veidis, A. Berkolds, A. Ramoliņš, M. 
Reineks, M. Grīviņš, A. Grants, A. Albertiņš, M. Reineks, L. Pūris, 
P. Willems, K. Kalniņš, A. Ģērmanis,  un  GVV futbola nodarbību 
vadītājs Alberts Legzdiņš

Garezera darbinieku komandas sastāvs:   1. r. no kr. : A. Dakšs, A. 
Muižniece, E. Sīpola, M. Ejupe, A. Kreile, V. Račevskis, T. Pūtele, 
S. Kreile, A. Ūle, K. Vītoliņa (ar bumbu), Ē. Plostiņš, J. Kramēns, 
J. Labucs. 2. r. no kr.:  K. Baumanis, A. Willems, K. Melbārdis, Ē. 
Dumpis un K. Putniņš

arī “Darbinieku” komandas vai-
rākkārtīga vārtsargu maiņa.  No 
GVV puses par vārtu guvējiem 
vēl pieteicās M. Grīviņš, A. Ra -
moliņš, D. Kārkliņš un P. Šulcs.

Spēle futbolā beidzās ar re  zul-
tātu 6:0 GVV komandas labā. No 
spēles asumiem pasargāja ties-
neša Pētera Albertiņa lietpratīgā 
komandu vadība uz laukuma. 
Skatoties no malas, šī bija laba 
treniņa spēle gaidāmajai “Latvijas 
kausa” izcīņai nedēļu vēlāk pret 
“Ņūdžersijas Kursas” komandu.

Alberts Legzdiņš, Gaŗezerā
Foto: Dzidra Tropa

Gaŗezera atklātais 
basketbola turnīrs 

„3 pret3”
21. jūlijā notika Gaŗezera atklā-

tais basketbola turnīrs, kuŗā šo  gad 
varēja pieteikties ikviens sporta 

draugs – gan vīrieši, gan sievietes 
bez vecuma ierobežojuma. Tur-
nīrs bija trīs-pret-trīs formātā ar 
iespēju katrā vienībā pieteikt čet-
 rus cilvēkus (vienā maiņā). Tur -

nīram pieteicās as -
toņas komandas, 
kas ko  pumā Gar -
ezera “Dziesmu 
lejas” bas   ketbola 
lau ku mā pulcēja 
31 spēlē tāju. Tur-
nīrs pul cēja vairā-
kus skatī tājus, kas 
juta līdzi un at  bal-
stīja savus drau-
gus. Papildus emo-
cijas radīja Ei  ropas 
U-20 basketbola 
meistar sa cīkšu fi -
nālspēle, kuŗā sa -
centās Lat  vija pret 
Italiju.

Komandas ar iz  -
lozes palīdzību tika sadalītas 
divās grupās – katrā pa četrām. 

A grupa: Wolverines – (A. Ģer-
manis, D. Dimants, A. Blumbergs, 
E. Magone), Zelta vilki- (A. Klints, 
K. Roze, A. Ramoliņš, A. Ber kolds),  
Ansis – (D. Kārkliņš, L. Veinbergs, 
M. Roze, A. Puriņš) un 3M  – (M. 
Petrovskis, M. Abuls, M. Mel bār-
dis). B grupa: Melnās desas – (Ē. 
Galiņš, P. Galiņš, A. Rumpēters, 
K. Ūle), Šizillas – (A. Sprūdžs, Ē. 
Velkme, A. Hirsh, V. Lāčkājs), 
Ga  lerts  – (K. Abuls, Ē. Plostiņš, 
K. Melbārdis) un Off in the corner  
– (N. Krūmiņš, M. Kaugars, Ē. 
Dumpis, K. Dumpis).

Katras grupas vienības  izspēlēja 
savstarpēju grupu turnīru, lai no -
skaidrotu četras labākās (divas 

komandas no katras grupas). Šīs 
četras komandas apvienojās vie-
nā finālgrupā, kuŗā tika noskaid-
rotas turnīra pirmo četru vietu 
ieguvējas. B grupas spēles izrā-
dījās īpaši spraigas un līdzīgas, jo 
trim komandām bija vienāds 
punktu skaits. Lai noskaidrotu 
divas labākās, vērā tika ņemta 
iemesto/zaudēto punktu starpība, 
kas šoreiz labāka bija vienībām 
Melnās desas un Off in the corner. 
No A grupas finālgrupā iekļuva 
Zelta vilki un Ansis. 

Pēc grupu turnīra notika trīs-
punktu metienu konkurss un 
“metiena no centra” konkurss. 
Abos konkursos uzvaras laurus 
plūca GVV ceturtās klases au -
dzēkņi, turklāt no vienas koman-
das. Par labāko tālmetienu iz -
pildītāju kļuva Alens Klints, bet 
pirmais no laukuma centra ie -
meta Aleks Berkolds.

Finālgrupā visinteresantākā 
izrādījās spēle starp Off in the 
corner” un Zelta vilkiem, kas 
būtībā bija spēle par  pirmo vietu 
turnīrā, jo abām komandām 
nebija zaudējumu. Tikai spēles 
izskaņā labāka izrādījās Off in 
the corner, kas svinēja uzvaru ar 
viena punkta starpību – 7:6. 
Trešo vietu turnīrā izcīnīja ko -
manda Ansis,  ceturto – Melnās 
desas. Medaļas par labāko ko -
mandas garu saņēma komanda 
Wolverines, kas cīnījās atzīstami 
un drosmīgi, neraugoties uz to, 
ka bija turnīra jaunākā komanda. 
Par basketbola turnīra vērtīgāko 
spēlētāju jeb MVP tika atzīts Off 
in the corner spēlētājs Matīss 
Kaugars.

No kr.: Garezera “Darbinieku” vienības kap teinis 
K. Melbārdis, 2.  kapteinis Ē. Dumpis, sacensību 
tiesnesis P. Albertiņš, GVV komandas 2. kaptei-
nis D. Kārkliņš un kapteinis A. Berkolds

Pēc iekļūšanas ceturtdaļfinālā 
Gulbis atzina, ka pasaules rangā 
tuvojas sev atbilstošajai vietai un 
cer iekļūt TOP 20, bet tad arī 
tuvu būs labāko desmitnieks.

Diemžēl Gulbim neizdevās tur-
pināt panākumu seriju, ko gaidīja 
visi viņa talanta cienītāji. Ce  turt-
daļfinālā viņš piedzīvoja sāpīgu 
zaudējumu pret kanadieti Milošu 
Raoniču. Gandrīz divarpus stun-
du ilgā cīņā Ernests zaudēja 
pasaules 13. raketei Raoničam ar 
rezultātu 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

Er   nests Gulbis jaunākajā  pub-
li cē tajā ATP pasaules ranga sa -
rakstā pakāpies par četrām pozī-
cijām un tagad ieņem 34. vietu.

RTU Open šacha 
festivālā 

Rīgas Techniskajā universitātē 
(RTU) notika Baltijas valstīs lie-
lākais starptautiskais šacha fes-
tivāls RTU Open. Galvenajā tur-
nīrā vienādu punktu skaitu – 7 
no 9 ieguva lielmeistari Bartošs 
Sočko (Polija) un holandietis 
Ro  bins van Kampens. Papild-
rādītāji labāki bija Sočko, kurš 
līdz ar to kļuva par trešā RTU 
Open uzvarētāju.

Sporta ziņas sakopojis
P. Karlsons


