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8. jūnijā Vasarsvētki

Valkas estrādē skan latviešu un igauņu koŗu balsis // FOTO: Inga Harpova

Cēsu pilsētas centrā nevar nepamanīt jauno koncertzāli // FOTO: lsm.lv

Kultūras svētki Valkā un Cēsīs
Latvijas vēstniecība Kanadā 

informē, ka Latviešu dziesmu 
svētku Hamiltonā laikā tiks no -
drošināta iespēja pieteikties Lat-
vijas personu apliecinošu doku-
mentu noformēšanai personām, 
kuŗas ir Latvijas pilsoņi vai ne -
pilsoņi ar personas kodiem.  

Lai pieteiktos apmeklējumam 
Hamiltonā, nepieciešams no -
sūtīt dokumentus uz Latvijas 
vēstniecību līdz 2014. gada 26. 
jūnijam. Dokumenti jāsūta uz 
consulate.canada@mfa.gov.lv vai 
pa faksu 613 238 7044, obligāti 
norādot savu kontaktinformāciju 
(telefonu, e-pastu).

KĀDI DOKUMENTI 
JĀIESNIEDZ?
Lai pieteiktos pases apmaiņai, 

izmantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš uz Latvijas vēst-
niecību Kanadā elektroniski vai 
pa faksu jāsūta šādu dokumentu 
kopijas:

Latvijas pases kopija. Ja pasi 
pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta 
dzimšanas apliecības kopija un 
apliecinājums par personas koda 
piešķiršanu;

Hamiltonā ieradīsies
mobilā pasu darbstacija

Izmaiņas vīzu 
pieprasīšanas kārtībā

Dokumenta, kas apliecina le -
gālu uzturēšanos Kanadā (Kana-
das pase, permanent resident card, 
Kanadas vīza), kopija;

Aizpildīts IESNIEGUMS (ie -
snieguma forma pieejama vēst-
niecības mājaslapā www.mfa.
gov.lv/ottawa).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāiesniedz, ierodo-
ties uz pieteikuma noformēšanu 
Hamiltonā. Samaksa par pakal-
pojumu (valsts un konsulārās 
nodevas) tiks iekasēta apmek lē-
juma laikā. 

SVARĪGI!
Ja ir mainījies uzvārds, no  slē-

dzot vai šķirot laulību, tad vis-
pirms ir jāveic izmaiņas Iedzī-
votāju reģistrā un tikai tad var 
pieteikties pases saņemšanai 
(skatīt sadaļu „Konsulārā infor-
mācija” vēstniecības mājaslapā 
www.mfa.gov.lv/ottawa).

Precīzs pieņemšanas laiks tiks 
paziņots katram individuāli.

Jautājumu gadījumā lūdzam sa -
zināties ar vēstniecību pa tālruni 
613-238-6014 vai izmantojot e-pas-
 tu: consulate.canada@mfa.gov.lv.

Latvijas vēstniecība kopā ar 
citiem Eiropas valstu konsulātiem 
ASV, kas izsniedz kopējās Šen-
genas* vīzas, ir uzsākusi Vīzu In -
formācijas Sistēmas (VIS) lieto-
šanu vīzu izsniegšanā. Tas attiecas 
uz tām personām, kuŗām nepie-
ciešama vīza, lai iebrauktu Latvijā 
un citās Šengenas zonas dalīb-
valstīs. Šī kārtība neattiecas ne uz 
ASV, ne uz Latvijas pilsoņiem.

Kopš VIS sistēmas ieviešanas, 
personām, kas vēlēsies pieprasīt 
Šengenas vīzu kādā no konsu lā-
tiem ASV, nebūs iespēja doku-
mentus nosūtīt pa pastu, bet būs 
personīgi jāierodas attiecīgās valsts 
pārstāvniecībā, lai nodotu biomet-
riskos datus, pirkstu nospiedu-
mus un fotografiju. Šie dati tiks 
uzglabāti VIS sistēmā un būs 
izmantojami piecus gadus.

VIS ir centrāla datu baze, kuŗa 
tiek izmantota datu apmaiņai 
starp Šengenas dalībvalstīm. Gal-

 venais šīs datubazes mērķis ir 
uzlabot drošību uz ārējām ro -
bežām un atvieglot vīzu izsnieg-
šanas procesu. Biometrisko datu 
nodošana ir vienkārša un ātra 
procedūra, tā vērsta uz personas 
drošības aizsardzību. Uzglabājot šo 
informāciju VIS datubazē, perso-
nas tiek aizsargātas pret iespējamu 
identitātes zādzību, kas var sa  bo jāt 
vīzas iegūšanas iespēju uz ilgiem 
laikiem. Šāda prakse jau plaši 
tiek piekopta Eiropas Savienībā, 
lai garantētu drošu ceļošanas 
dokumentu izdošanu.

* Šengenas zonā ietilpst 26 Eiro-
pas valstis – Beļģija, Čechija, Dā -
nija, Vācija, Igaunija, Grieķija, 
Spānija, Francija, Italija, Latvija, 
Lietuva, Luksemburga, Ungārija, 
Malta, Nīderlande, Austrija, Po  lija, 
Portugāle, Slovakija, Slovē nija, So -
mija un Zviedrija, kā arī Islande, 
Lichtenšteina, Norvēģija un Šveice.

Latvijas vēstniecība ASV

Pēdējā maija sestdiena Vid-
zemē izvērtās par plašiem lat-
viešu kultūras svētkiem. 

Valkā godināja izcilā novad-
nieka, skolotāju skolotāja Jāņa 
Cimzes 200 gadu jubilejas at  ce ri. 
Brīvdabas estrādē izskanēja gran-
diozs koŗa dziesmu koncerts, kuŗā 
plecu pie pleca dziedāja lat  viešu 
un igauņu koŗi no tuvas un 
tālas apkārtnes. Pēc koncerta – 

zaļumballe un izgaismotu strūk-
laku izrāde. 

Savukārt Cēsīs tika atklāta 
senlolotā Vidzemes koncertzāle 
„Cēsis”. Cēsu pilsētas galva Jānis 
Rozenbergs atklāšanas cere mo-
nijā pauda vēlējumu – lai vis tu-
vākā nākotnē Cēsis kļūtu par visas 
Latvijas kultūras galvas pilsētu. 

Koncertu programma saplā-
nota jau līdz gada beigām, bi -

ļetes iespējams iegādāties un kat -
ram pašam novērtēt, kā izdevu-
sies celtniecība, kā iekārtots 
jaunais, modernais nams, kas 
ietveŗ arī kādreizējā Biedrības 
nama vēsturisko ēku. Mākslas 
meistaru koncerts ieskandināja 
Lielo zāli, tas tika pārraidīts arī 
Latvijas Radio programmā Kla-
sika  un Latvijas Televīzijas 1. 
kanālā.
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Nākamgad Īrijā izbaudīsim 
ķeltu viesmīlību!

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM LATVIJĀ
maksājumi notiek EURO.

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.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM ASV
maksājumi notiek ASV dolaros.

sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

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: ____________________________

Kļūsim par
„Teodora” draugiem!

2013. gada  janvārī pēc sarunām 
ar Labklājības ministrijas un 
Latvijas Neredzīgo biedrības pār-
stāvjiem kļuva skaidrs, ka Latvijā 
tuvākos gados nebūs iespēju pie-
 tiekami rūpēties par redzes in  va-
līdiem. Latvijā ir ap 12 000 cil-
vēku ar redzes traucējumiem, bet 
tikai 7 suņi – pavadoņi. Suņa – 
asistenta nav neviena. Tādēļ sa -
biedrībai ir jānāk palīgā!

Nu jau divus  gadus šis labradors 
palīdz savam jaunajam saimnie-
kam Aleksejam Volkovam veikt 
ikdienas pienākumus. Teodors ir 
biedrības talismans un Aleksejs – 
biedrības priekšsēdētājs. Bijusī trim-
das latviete un paidagoģe Velga 
Zēgnere pirms 10 gadiem ar ģi -
meni pārcēlās no Vācijas uz savu 
vecāku dzimteni Latviju. 

Kaut gan esam jauna biedrība, ir 
paveikts jau diezgan 
daudz. Liels darbs ir 
mūsu sekretārei un 
preses pārstāvei Ani-
tai Zvirgzdei, atbildot 
uz visdažādākajiem jau-
tājumiem, piemēram, 
kā varēs iegādāties 
suni – pavadoni, cik 
tas maksā, vai nere-
dzīgu cilvēku ratiņ-
krēslā šāds suns pratīs 
pavadīt utt. Anita ir 
profesionāla žurnā-
liste ar četru gadu 
dzī  ves pieredzi ASV 
un deviņu gadu darba 
pieredzi ar neredzī-
giem cilvēkiem.

2013. gada aprīlī 
Anitas ģimene kļuva 
par audžuģimeni labra-
dora kucēnam no So -
mijas suņu – pavadoņu 
skolas „Viiksi”. (Savus 
piedzīvojumus viņa 
apraksta blogā  http://
audzugimene.blog-
spot.com.) Šai gadā 
kucēns Olle ir izaudzis 

par stipru un gudru suni, piera-
dis pie lielpilsētas dzīves, ikdienu 
pavada Anitas darbavietā Latvijas 
Neredzīgo biedrībā, ar citiem ser-
visa suņiem piedalās koncertos, 
vasaras nometnēs. Drīz Ollem 
sāksies nopietnās suņu-pavado -
ņu apmācības, lai dotos uz So -
miju pie jaunā saimnieka.

Biedrības labais gars ir Teodors, 
četrus gadus vecs labradora „puika”. 
Jau divus gadus viņš ved savu 
saimnieku Alekseju Volkovu uz 
darbu Latvijas Neredzīgo biedrībā. 
Alekseja liktenis – pirms pieciem 
gadiem viņš jaunības vieglprātībā 
zaudēja redzi – tagad ir „pozitīvais 
stāsts” daudziem neredzīgiem cil-
vēkiem un Rehabilitācijas centrā 
citiem neredzīgiem māca, kā sākt 
dzīvi no jauna. 

Teodora izmaksu segšanai pa -
līdzēja mūsu somu draugi,  īpašs  
paldies Päivi Helminen, Elvi Kar-
 ttunen un Juha Herttuainen. Šo  gad 
biedrībai pašai būs jāgādā par Teo-
doru, jo Latvijā cilvēks ar invali-
ditāti pats nevar uzturēt suni – (mē -
neša pabalsts € 182, –,  Teodoram 
mēnesī nepieciešami € 150, – ba -
rošanai, veterinārai aprūpei, ak -
sesuāriem, dalībai treniņu semi -
nāros utt.)

Biedrība „Teodors“ rīko arī va -
saras nometnes, lai palīdzētu ne -
redzīgiem bērniem. Mūsu So -
mijas atbalstītāji sarīkojuši divas  
nometnes neredzīgiem bērniem 
kopā ar piederīgajiem. Kopš  2012. 
gada arī Eiropas vasaras skolā (EVS) 
piedalās četri neredzīgie bērni ko  pā 
ar īpaši apmācītiem  audzinātājiem.

Lai gan šovasar kārtējā no  met  nē 
nepiedalīsies Somijas bērni un 
nebūs financiāla atbalsta no So -
mijas, biedrība ir iecerējusi arī 
šogad  neredzīgiem bērniem dot 
iespēju piedalīties nometnēs. Da -
rāmā ir daudz, un financiālās 
vajadzības ir gana lielas:  

jauna suņa – pavadoņa iegāde 
un skološana izmaksā 20 000 – 
30 000 eiro,

suņa-pavadoņa Teodora uzturē  -
šana – mēnesī ap 150 eiro,

vasaras nometnes organizēšana 
(1 nedēļa) neredzīgiem Latvijas bēr -
niem ar ģimenēm – ap 10 000 eiro.

Ja vēlaties kļūt par „Teodora” 
draugu un labvēli, pievienojieties 
mūsu pulkam!

Biedrība ziedotos līdzekļus iz -
lieto vienīgi biedrības mērķiem. 
Biedrības mērķi ir nostiprināti  
tās Statūtos. Biedrībā var iestāties 
kā fiziska, tā juridiska persona, 
iesniedzot pieteikumu par uzņem-
šanu biedru kandidātu sarakstā.

Biedrības ziedojumu konts
banka:
SWEDBANK
saņēmējs:
Servisa suņu biedrība
(bez vārda: TEODORS)
reģ. nr.: 40008208343
konta nr.:
IBAN:
LV04HABA0551036537614
BIC/SWIFT: HABALV22
Ja vēlaties ziedot Austrālijā, lū -

dzu, sazinieties ar mūsu Austrā-
lijas pārstāvi  Andri Zālīti: Andris.
zalite@bigpon.com.

VELGA ZĒGNERE,
ANITA ZVIRGZDE

No redakcijas. Redakcija ir sa -
ņēmusi jautājumu no kādas la  sī-
tājas par iespēju iegādāties suni – 
pavadoni bērnam, kas sirgst ar 
cukura diabētu. Viņai piedāvāts 
to iegādāties Austrijā. Darām zi -
nāmu, ka šādu suni – pavadoni, 
turklāt lētāk nekā Austrijā, iespē-
jams uztrenēt arī tepat Latvijā pie 
Zaigas Kļaviņas.

Biedrības valde kopā ar Teodoru. No kreisās: 
Velga Zēgnere, Līga Kovaļčuka, Zaiga 
Kļaviņa un Aleksejs Volkovs

Tā radās ideja par Servisa suņu 
biedrību „Teodors”, kuŗu 2013. g. 
14. aprīlī nodibināja Zaiga Kļa  viņa 
un Velga Zēgnere. Zaiga Kļa viņa 
ir pieredzējusi kinoloģe ar 25 gadu 
pieredzi, strādājusi ar dienesta 
suņiem un tagad skolo suņus – 
pavadoņus. Viņas pirmais apmā-
cītais suns – pavadonis ir Teodors. 
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AIJA MAZSĪLE

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 

2014. gada krāsainajā Līgo numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 13. jūnijam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Kinostāsts par pārsteidzošu draudzību
“Ručs un Norie” meklē atbalstu

Adam Zahl dziedās 
Hamiltonā

Losandželosas vīru koris 
“Uzdziedāsim, brāļi!” laipni
aicina uz koncertiem Latvijā

Dokumentālā filma “Ruch & 
Norie” ir sirsnīgs stāsts par nepa-
rastu draudzību starp jaunu japā-
ņu studenti Norji un 82 gadus 
vecu sievu ar iesauku Ručs, ve -
cāko UNESCO aizsargātās suitu 
kopienas pārstāvi no Alsungas, 
Latvijā. No zinātniskas intereses 

zentēta vadošajām raidsabied rī-
bām starptautiskā meistarklasē 
“Crossing Borders” Dienvidko rejā.

Šobrīd filma atrodas pēdējā 
ražošanas stadijā un tiek meklēti 
līdzekļi, lai to pabeigtu. Plānotais 
pabeigšanas laiks ir 2014. gada 
rudens. Šī iemesla dēļ ļoti nepie-
ciešama jūsu palīdzība, lai pa -
beigtu filmu iecerētajā laikā, lai 
mēs visi to varētu izbaudīt uz 
ekrāniem jau pavisam drīz. 

Līdzekļu vākšanas kampaņas 
(crowdfunding) apraksts un video 
angļu valodā redzams šeit: https://
www.indiegogo.com/projects/

d o c u m e n t a r y - r u c h -
norie/x/661794 vai apmeklējot 
Indiegogo.com vietni un mek-
lētājā ievadot vār dus Ruch Norie.

Par ziedojumu jūs saņemsit 
da  žādas dāvanas, un lielākiem 
ziedojumiem piemērojamas arī 
nodokļu atlaides. Lieti noderēs 
jebkāda atbalsta summa. Priecā-
simies, ja pārsūtīsiet kampaņas 
saiti un informāciju par filmu arī 
savam draugu un paziņu lokam.

Ar sveicienu,
MARTA MANNENBACHA,

filmas producente 

Izradās, ka rokgrupas Adam 
Zahl dalībnieki pavadījuši savas 
bērnības vasaras Gaŗezerā, bet 
oficiāli grupa dibināta 2002. gada 
februārī, gatavojoties Čikāgas 
Dziesmu svētkiem. Tur jauna-
jiem mūziķiem piedāvāta iespēja 
iesildīt skatuvi Latvijas rokgrupai 
Prātra vētra. Šovasar ar lielu pie -
redzi rokgrupa Adam Zahl otro 
reizi spēlēs Svētku ballē Hamil-
tonā. Plašāku informāciju tieši par 
Svētku balli un Dziesmu svētku 
programmu varat atrast svētku 
mājaslapā: www.latviansongfest.
com.

Kopš 2002. gada grupa turpina 
koncertēt vietējos latviešu un ame -
rikāņu pasākumos. Kaut gru  pas 
sastāvs mainījies, pamata mēr ķis 
ir palicis tas pats: iepriecināt visas 
paaudzes, dziedot un mūzicējot 
gan latviešu, gan angļu mūziku. 
Adam Zahl ir izdevusi divus al -
bumus ar savu mūziku –  Pirmā 
plate un Lone Tree Road. Grupas 
fokuss ir mainījies, mūziķi ir pār-
gājuši uz populārām dziesmām, 

klausītāji  ir aicināti dziedāt un 
dejot līdzi. 

Adam Zahl mūzicējuši Latvijā, 
Sietlā, Piesaulē (ASV), Toronto, 
Linkolnā, Kolumbusā, Gaŗezerā, 
Katskiļos, Montanā, kā arī Dzies-

mu svetkos Čikāgā, Indianapolē, 
Ventūrā, Milvokos un 2009. gadā 
Hamiltonā. Baudīsim Adam Zahl 
aizraujošās harmonijas atkal šo -
vasar, Svētku ballē sestdien, 5. 
jūlijā. Uz redzēšanos Hamiltonā!

ATVAINOŠANĀS
Intervijā ar Andreju Jansonu esmu  pārdēvējusi 
Sprīdīša lomas atveidotāju – viņu sauc Nikolais 
Kārkliņš. Joprojām atceros viņa lielisko lomas 
atveidojumu pirmizrādē Trejupēs un priecājos 
skatīt nu jau jaunekli Laika fotografijās. Piedod, 
Nikolai!

Ligita Kovtuna

BIĻETES VAR IEGĀDĀTIES “BIĻEŠU PARADĪZĒ”
15. jūnijā - 18:00 Rīgas “Ave Sol” koncertzālē
17. jūnijā - 19:00 Rēzeknes koncertzālē “Gors” - Mazajā zālē 
18. jūnijā - 19:00 Daugavpils Vienības namā
19. jūnijā - 19:00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, 19. VI koncerta biļetes pārdos RLB
20. jūnijā - 19:00 Liepājas Latviešu biedrības namā
21. jūnijā - 11:00 Lestenes Brāļu kapos / Tautas namā,
            par ziedojumiem Lestenes baznīcas atjaunošanai
21. jūnijā - 17:00 Suntažu kultūras namā – novada dziesmu svētku laikā
22. jūnijā - 19:00 Valmieras Kultūras centrā

Lūdzu, apskatiet – Losandželosas vīru koris www.laviri.org

Norjes un Ruča attiecības pārtop 
par retu, dziļu cilvēcisku saikni. 
Jaunā meitene no Uzlēcošās sau-
les zemes un vecā sieva no gan-
drīz izzudušās suitu kopienas, kas 
sarūk ar katru gadu, pierāda, ka 
cilvēku attiecībām nav ne ģeogra-
fisku, ne kultūras, nedz arī  kādu 

citu šķēršļu.
Filmu veido daudzas atzinības 

ieguvusī filmu studija “Deviņi” 
un režisore Ināra Kolmane (“Pret-
runīgā vēsture”, “Latviešu leģions”, 
“Mona” u. c.). Jau no sākta gala 
par filmu interesējās gan tuvu, 
gan tālu. 2012. gadā tā tika pre -
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Pēteris Dajevskis // FOTO: Lāsma Ģībiete

Nemitīgos identitātes meklējumos
Ēvaldam Dajevskim – 100

Kurzemes cietokšņa atcere Čikāgā

LĀSMA ĢIBIETE

OĻĢERTS CAKARS

Maija nogale Latvijas mākslai, 
bet jo īpaši Liepājas mūzejam 
izvērtusies īpaša. Talantīgā glez-
notāja un scēnografa Ēvalda Da -
jevska (1914.-1990.) 100. dzim-
šanas dienā –  28. maijā Liepājas 
mūzejā notika starptautiska zi -
nātniskā konference „Māksla, vieta 
un identitāte: vakar, šodien, rīt”. 
Tās laikā svinīgos apstākļos tika 
parakstīts dāvinājuma līgums 
par mākslinieka radošā manto-
juma nodošanu šai Liepājas kul-
tūras iestādei. Tas nozīmē, ka uz 
Latviju atceļojušas un tur arī pa -
liks Ē. Dajevska gleznas, skices, 
izrāžu kostīmu un skatuves ietēr pu 
meti. Tie ir darbi, kas pārsvarā 
tapuši Vācijā un Amerikas Savie-
notajās Valstīs. Līdz 27. jūlijam 
ikviens interesents Liepājas mū -
zeja telpās var aplūkot Ē.Dajevska 
mākslas darbu izstādi „Māksla, 
vieta un identitāte”.

Pāris dienu pēc svinīgā notiku-
ma uz interviju aicinājām glez-
notāja dēlu Pēteri Dajevski. Mūsu 
sarunas laikā sirmais kungs, kuŗš 
pēc profesijas ir nevis mākslinieks, 
bet gan pilsētplānotājs, vairākkārt 
uzsvēra, cik būtiski ir apzināties 
un izprast savu identitāti. To, dzī-
vodams tālu prom no Latvijas, 
darījis viņa tēvs un turpina darīt 
arī Pēteris Dajevskis. 

Jūs pirms intervijas man 
paudāt, ka Ēvalda Dajevska 
vārds laikraksta Laiks lasītā-
jiem, vismaz vecākajai paau-
dzei, absolūti nav svešs.  

Mans tēvs ļoti labprāt sadar-
bojās ar laikraksta Laiks redak-
toru Helmaru Rudzīti, kuŗš vi  -
ņam šad un tad lūdza uzzīmēt 
grāmatām, ko plānoja izdot ap -
gādā „Grāmatu Draugs”, vāku 
illustrācijas. Arī laikrakstam Laiks 
tēvs zīmēja illustrācijas – man 
prātā palicis kāds zīmējums, kas 
tapa uz Ziemsvētkiem un tika 
publicēts pa visu pirmo lapu. Šis 
attēls bija veidots it kā divās daļās: 
vienā bija Rīgas, otrā – Ņujorkas 

skats. Gan Rīga, gan Ņujorka 
apsnigusi, kā jau Ziemsvētkos. 

Helmars Rudzītis mūsu namā 
bija biežs viesis, un tēvs labprāt 
apmeklēja Rudzīša kunga savie-
sīgos vakarus.

Labi, bet tagad sāksim no 
sākuma. Lūdzu, pastāstiet par 
Ēvalda Dajevska dzīves galve-
najiem notikumiem! Pieļauju, 
lasītāji var nesaprast, kāpēc 
mākslinieks par savu pilsētu 
uzskata tieši Liepāju, kaut arī 
viņš tur nav dzimis. 

Tēvs piedzima Krievijā, 40 
kilometrus no Pēterburgas. Ko 
nozīmē būt bēglim, to viņš „iz -
baudīja” jau četru gadu vecumā. 
Agrās jaunības gadus tēvs ar 
saviem vecākiem pavadīja Valkā, 
kur lielu iespaidu uz viņu atstāja 
Ziemeļvidzemes daba un savda-
bīgā koka architektūra. Kad sākās 
skolas laiks, ģimene pārcēlās uz 
Rīgu. Tēva klase kādā skolas 
ekskursijā tika aizvesta uz Latvijas 
Nacionālo teātri, kas uz viņu 
atstāja tik milzīgu iespaidu, ka 
radās doma savu paša dzīvi sais-
tīt ar mākslu. Savukārt mans 
vecaistēvs, kuŗš ne tikai pēc pro-
fesijas, bet arī pēc visas savas 
būtības bija komersants, dēlam 
lika doties zinības apgūt Liepājas 
komercskolā. Vecaistēvs ģimenē 
bija liela autoritāte; mans tēvs 
viņam paklausīja un iestājās ko -
mercskolā, taču jau pēc mēneša 
saprata, ka šāda izvēle ir aplama 
un komercskolas sniegtās zinā-
šanas viņu absolūti neinteresē. 
No komercskolas tēvs aizgāja un 
uzreiz iestājās Liepājas mākslas 
vidusskolā, kur mācībspēki viņu 
uzņēma pat ar prieku. Tēva sko-
lotāji, kas uz viņu atstājuši lielu 
iespaidu, bija Nora Drapče, Her-
manis Aplociņš un Jānis Sud-
malis, kuŗš tajā laikā iekārtoja 
Liepājas mūzeju. Drapčes, šīs 
izcilās etnografijas ekspertes, 
iespaids uz tēva daiļradi ir ne -
novērtējams. Šī skolotāja bija 

viņa autoritāte. Vēlāk par tādu 
kļuva arī skolotājs un mākslinieks 
Ansis Cīrulis. No abiem šiem 
pedagogiem tēvs mācījās savā 
mākslā atklāt identitāti. A. Cīru-
lis latviešu glezniecībā tieši ir 
zināms kā latviskās identitātes 
veidotājs.

Parallēli etnografijai un iden-
titātes jautājumiem, mana tēva 
daiļradē ir vēl viens vadmotīvs 
jeb līnija. Tā ir jūrniecība, kas arī 
nākusi mantojumā no Liepājas 
laikiem. Kad dzīvojām ASV, tēvs 
vienmēr gleznoja ostas un jūru. 

jauns mākslinieks gan spētu 
palikt vienaldzīgs? Un jāpiebilst, 
ka jau tai laikā, kad tēvs dzīvoja 
un strādāja Liepājā, pilsētas mū -
zejs bija novērtējis un iegādājies 
piecas viņa gleznas.

Bija sācies briesmīgs laiks – 
vācu armija 1941. gadā Liepāju 
sabombardēja, bet tēvs stāvēja uz 
ielas un gleznoja. Tā radās vai-
rākas gleznas – to laiku liecinie-
ces, piemēram, „Brīvzemnieka 
iela”, „Tilts”, kas tagad skatāmas 
izstādē. Iepriekš šos darbus ap -
meklētāji varēja skatīt Liepājas 

Mērbekā tēvs iepazinās ar manu 
māti – jauno Latvijas Nacionālā 
teātŗa aktrisi Helgu Gobzini, 
kuŗa tikko bija beigusi teātŗa 
skolu. 

Nupat notikušajā konferencē 
par šo mana tēva dzīves posmu 
stāstīja  Maruta Lietiņa-Ray.

No Vācijas bēgļu nometnēm 
ceļš veda uz Amerikas Savie-
notajām Valstīm.

Jā, ASV ieceļojām mana tēva 
dzimšanas dienā – 1951. gada 28. 
maijā. Pēc trim mēnešiem viņš 
noīrēja mazu namiņu Springfīldā 
(Springfield Gardens; Queens) – 
vietā, kur tagad ir Džona F. Ke -
nedija starptautiskā lidosta. Nama 
pagrabā tēvs gatavoja dekorācijas 
izrādēm. Pirmā no tām bija 
„Maija un Paija”. Sadarbība ar 
O. Uršteinu, kuŗš arī bija ieceļojis 
ASV, turpinājās. Uršteins 1949. ga  -
dā nodibināja Amerikas Latviešu 
teātri, kuŗa sastāvā bija visi uz 
ASV emigrējušie latviešu pro-
fesionālo teātŗu aktieŗi. Piemē-
ram, mūsu kaimiņiene bija Milda 
Zīlava jeb latviešu Grēta Garbo.  
Aizvien atceros M. Zīlavas tēlo-
jumu filmās, kur viņa spēja ie  dzī-
vināt domu par latvisko identitāti. 
Aktrise ar tik spožu talantu!

Jūs jautāsit, kāpēc to ir tik 
svarīgi uzsvērt? Identitātes jau-
tājums ir nodarbinājis ne tikai 
manu tēvu, bet arī mani pašu, 
uzaugot Ņujorkā. Mana uzaug-
šana latviešu trimdas sabiedrībā 
bija īpatnēja. Es pats trimdu 
neizjutu, jo pirmās bērnu dienu 
atmiņas man saistās ar Bruklinu.  

Tagad parunāsim par izstādi 
un konferenci. Kā radās šī 
apjomīgā ideja? 

Ideja dzima pirms pieciem 
gadiem Rīgā, Latvijas Kultūras 
akadēmijas Eduarda Smiļģa 
Teātŗa mūzejā, sastopoties un 
izrunājoties ar Liepājas mūzeja 
direktori. Tajā laikā tas vēl bija 
sapnis, un es pat necerēju, ka tas 
varētu reālizēties. Tēva 100 gadu 
jubileju esam svinējuši gan ar 
starptautisku konferenci, gan ar 
viņa darbu izstādes „Māksla, 
vieta un identitāte” atklāšanu. 
Konferences laikā Liepājas mū -
zeja krājums tika papildināts ar 
piecdesmit mana tēva darbiem 
un vēl divdesmit, kas iepriekš 
bija citu cilvēku kollekcijās. Pie-
mēram, viens darbs pat atceļojis 
no Kolorado. Dāvinot Liepājas 
mūzejam šos darbus, esmu pie-
pildījis tēva vēlēšanos, lai viss 
viņa radošais veikums tiktu 
saglabāts kā vienots veselums. 
Liela daļa šo mākslas darbu ir 
kultūrvēsturisks atspoguļojums 
par latviešu trimdu. Man pašam 
īpašas izjūtas raisa tieši tās glez-
nas, kur akcentēta identitāte, tās 
meklējumi. 

Labie sapņi piepildījušies, bet 
ko tālāk? Neticu, ka projekts ir 
beidzies!

Tālāk ir doma rakstīt grāmatu 
par mana tēva dzīvi un daiļradi. 
Tā būtu atšķirīga no tradicionālām 
mākslas grāmatām, kaut gan 
augstas kvalitātes attēli šai iz  de-
vumā noteikti būs iekļauti. Iz  sa-
koties tēlaini, ir iecere atklāt dzī-
vesstāstu caur mākslas prizmu. 

Pieļauju, ka nupat notikusī kon-
 ference varētu būt sākuma punkts 
turpmākajam darbam. Tā bija kā 
iepazīšanās, taču viss turpinās!

Taču te ir vēl viens fakts – mana 
vecāmāte Karlīna Lauks-Da  jev-
ska bija lieliska šuvēja, un tieši 
viņa Liepājas Zvejnieku biedrībai 
uzšuva tās pirmo karogu. 

Pēc skološanās Liepājas māk-
slas vidusskolā Ēvalds Dajevskis 
atgriezās Rīgā.

Viņš atgriezās, jo dabūja deko-
ratora darbu Rīgas Mazajā teātrī 
un parallēli strādāja vēl citos 
Latvijas teātŗos. Savukārt ap 
1941. gadu tēvs atkal nonāca 
Liepājā, kur nodzīvoja līdz 1944. 
gadam. Viņu aicināja darbā Lie-
pājas Operas, baleta un drāmas 
teātris. Tas Latvijas mērogiem 
bija liels teātris ar plašām iespē-
jām, ko piedāvāja trīs žanri – 
opera, balets un drāma. Kuŗš 

mūzeja nodaļā „Liepāja okupā-
ciju režīmos”. 

Mans tēvs par šo pilsētu mēdza 
teikt: „Es Liepāju uzskatu par 
savu māju pilsētu.” Šādā ziņā 
Liepāja ir arī mans personīgais 
stāsts.

Jūsu reālais dzīvesstāsts sākas 
ar Vāciju, kur piedzimāt, kad 
jūsu vecāki no Latvijas bija 
devušies trimdā.

Tēvs nokļuva Pomerānijā gūs-
tā. Tālāk viņa ceļš veda uz Lībeku, 
kur ilgi nācās ārstēties britu 
slimnīcā, savukārt no šīs pilsētas 
uz Mērbeku, kur viņš nokļuva Hugo 
Skrastiņa dibinātajā lat viešu 
teātrī. Tur galvenais režisors bija 
Osvalds Uršteins, bet tēvu uz -
aicināja darboties par scēnografu. 

Arūnas Kaminskas, Māra Vārpa, Daumants Hazners
// FOTO: Oļģerts Cakars

Kurzemes cietokšņa atcere, 
kas notika dievnamā 2014.  gada 
3. maijā, bija pulcinājusi ap 60 
dalībnieku. Čikāgas vīru koris, 
Māras Vārpas vadīts, dziedāja J. 
Kalniņa svinīgo „Lielo jundu”, 
pieminot tos, kas par savu tēvu 
zemi ir atdevuši dzīvības.

Svētbrīdi vadīja Gundega 
Puidza, pēc tam dziedājām 
„Dievs, mūsu tēvu stingrais 
patvērums” (O. Cakars).

Daugavas Vanagu apvienības 
Čikāgā priekšnieks Oļģerts Ca  -
kars sveica atceres dalībniekus 
un aicināja iznākt priekšā cīnī-
tājus, leģionārus, lūdzot tos 
pastāstīt par savām iesaukšanas 
gaitām Latviešu leģionā. Tie 
bija Pēteris Lapiņš, Vilis Vītols, 
Ilmārs Riekstiņš, Juris Valainis 
un Oļģerts Cakars, kuŗus Ināra 
Grigolate arī apveltīja ar baltu 
neļķi. Katru gadu šo vīru ir 
mazāk un mazāk. Runātājs no -
beigumā aicināja vienoties Lat-
vijas Valsts himnā “Dievs, svētī 
Latviju!” Tā ieskanējās sirdīs ar 
tām ilgām un vēlējumiem, kas 
tik raksturīgas mums, tālumā. 

Runu „8. maija atcere” teica 

Daumants Hazners. 8. maijs ir 
cīņu nobeiguma diena, vācu 
spēku padošanās uzvarētājiem. 
Mūsu latviešu leģionāriem, 
Kur   zemes cīnītājiem, smagas 
izšķiršanās diena: vai padoties 
ļaunajai sarkanajai varai vai 
turpināt cīņu Latvijas mežos, 
vai arī vēl mēģināt izbēgt uz 
kādu kaŗa neskartu valsti. Tas 
izdevās ap 140 leģionāriem, 
nokļūstot neitrālajā Zviedrijā. 
Šo vīru gaitas, viņu cīņu pret 
izdošanu, badastreiku, zviedru 
tautas nostāju, viņu palīgus, 
autors attēloja ļoti izsmeļoši, 
vairākārt pieminot badastreika 
līdzgaitnieci, ievainoto latviešu 
vīru kopēju „māsu Martu”, 
beigās norādot, ka viņa atrodas 
klausītāju rindās un visiem ir 
pazīstama kā dziedātāja un 
skolotāja Marta Lamberte-Ca -
kare, un viņai pateicībā pasnie-
dzot baltu rožu velti.

Čikāgas vīru koris diriģentes 
Māras Vārpas vadībā dziedāja 
R. Paula “Dzīvības mūžīgais 
vārds” (J. Peters) un dirģentes 
pašas aranžēto strēlnieku dzies-
mu „Mirdzot šķēpiem”. Īsti vietā 

bija T. Bērziņa aranžētais 
„Maršu popūrijs”, kur gribējās 
līdzi dziedāt… M. Lasmaņa 
“Mans mantojums” (Ā. Elksne). 
Koris labi iederējās šai cīnītāju 
piemiņas vakarā! Dziesmas pie 
klavierēm delikāti pavadīja Arū-
  nas Kaminskas – lietuvietis!

Visi kopā dziedājām “Lāčplēšu 
dziesmu” Māras Vārpas klavieŗ-
pavadījumā. 

Pateicība. Ziedi. Tad ēdamzālē 
Inaras Grigolates brīnumaini 
skaisti sakārtotie un saklātie 
galdi, kas, ienākot šajā ikdie niš-
ķajā, pierastajā telpā, deva pa -
cilātības un svētku noskaņu arī 
draudzības vakaram. Nenogur-
stošās vanadzes Aina Saleniece 
un palīdzes bija gādājušas par 
gardumiem un atspirdzinā ju-
miem. Paldies viņām!
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Vircburgas 7. klases izlaidums 1948. gadā

Pēc sēņošanas kalnā pie nometnes, mūsu ģimene un draudzene HildaAnce Rozīte (Eslingenas teātris) un Ilga 1949. gadā

Starp neziņu un cerībām (1945-1950)
Atmiņu stāstsILGA WINICOV HARRINGTON

(Turpināts no Nr. 21)

No tiem man ļoti patika 
Lāgerlēva, Undsete un Ibsens. 
Drūmo Hamsuna „Badu” diem-
žēl atradu par pārāk reālistisku 
pēc nesenajiem kaŗa laika pie-
dzīvojumiem. 

Gleznotāji gleznoja ar pieeja-
miem un improvizētiem mate-
riāliem, izstādot savus darbus 
drupu paēnā. Ātri saorganizējās 
koŗi un koncerti ar vietējiem mū -
ziķiem un talantiem no citām 
DP nometnēm. Teātŗa entuziasti 
Lilijas un Ģirta Salnāja vadībā iz -
veidoja aktīvu teātŗa programmu. 
Izrādes: „Par purna tiesu” un „Čar-
lija krustmāte” atceros vēl tagad. 
Mums, skolēniem, interesēja vē -
rot pamatskolas direktoru Jēkabu 
Pļaviņu, uz skatuves tēlojot da  žā-
 das lomas. Sarīkojumu zālē, kād-
reizējā kazarmu zirgu stallī, mēs 
bieži pulcējāmies, un arī ziemas 
aukstumā un nekurinātā telpā 
pat stāvvietas tika aizņemtas. 

Bet teātris man vienmēr palika 
vismīļākais. Par to jau stāstīju 
„Teātŗa jūsmās” 2011. gada Laika 
numurā. Toreiz visas mūsu mazā 
meiteņu grupā bijām kā apsēstas 
katru reizi, kad Eslingenas vai 
Mērbekas teātris ieradās uz vies-
izrādēm. Par to vēl šodien liecina 
mana aktieŗu un mākslinieku 
autografu grāmata. Mūsu tolaiku 
cerība, ka varbūt arī devām kaut 
ko aktieŗiem ar savu sajūsmu, at -
spoguļojās nesen sarunā ar Mil-
das Zīlavas meitu Marutu, kuŗa 
atcerējās, ka mamma stāstījusi par 
„Vircburgas meitenēm” ar aiz  kus-
tinājumu un apbrīnu, pārbraucot 
mājās no izrāžu turnejām. 

Cita veida māksla tika piekopta 
ar rokdarbiem. Brīnumaini, ar 
maz līdzekļiem un pēckaŗa ma  te-
 riālu trūkumā tomēr tapa daudz 
skaistu lietu, kuŗas izstādīja 
Rokdarbnieču kopa. Bija daudz 
brīva laika, kas daudzām sie vie-
tēm deva iemeslu adīšanai, tam-
borēšanai un izšuvuma darbiem. 
Vairākas kundzes mūsu lielistabā, 
redzot mani vienmēr ar degunu 
grāmatā, nolēma arī man iemācīt 
kaut ko praktisku. Materiāli bija 
trūcīgi, bet pat ar nedaudz dzijas 
varēju uzadīt dūraiņus vai kap-
zeķes ziemai. Mazu gabaliņu zīda 
vai tilla mācījos aptamborējot pār-
 vērst elegantā mežğīņu kabatla-
katiņā un lina gabaliņu ar „balto 
vīlīti” pārvērst mazā ornamentālā 
sedziņā.

Nometnes vidū kādreizējais ka -
ŗavīru parādes laukums, atkopts 
no drupām un gružiem, kļuva 
atkal par centru visāda veida 
sanāksmēm un aktīvitātēm. Cen-
trālā laukuma vidū plīvoja Lat-
vijas karogs un izveidojās sakopts 
puķu dārzs. Tur Vasar svētkos no -
tika gadskārtējie Bērnu svētki. 
1947. gada martā svinējām skautu 
un gaidu 25 gadu jubileju. Lielo 
parādi ievadīja archibīskaps Grīn-
bergs un mācītājs Valdis Me ž      -
ezers. Parādē piedalījās vairākas 
vienības arī no citām DP no  met-
nēm. Laukumā notika dažādu 
svarīgu personu apciemojumu 
pieņemšana un skanēja svinī gas 
uzrunas. Savā ziņā svētku sa  nāk-
smes pacilāja garu ikdienas dzīvē 
un spēcināja, kā, piemērām, 

1949. gada Vircburgas DP no  met-
nes svētkos „Mēs augsim Latvijai” 
– cerību uz labāku nākotni.

Nometnes 2. ēkā, kādreizējā 
vācu virsnieku klubā, iekārtoja 
luterāņu baznīcu un pagraba tel-
pas nodeva skautu un gaidu kopu 
vajadzībām. Starp baznīcu un 
galveno administrācijas ēku bija 
paglābies jauks, architektoniski 
izveidots dārzs ar rozēm, zie do-
šiem krūmiem un pat baltu de -
korātīvu dārza loku. Dārzu tur-
pināja kopt nometnes laikos, un 
vasarā man tur ļoti patika sēdēt 
kāda krūma paspārnē ar grāmatu 
klēpī. Attiecības ar baznīcu bija 
komplicētākas.

Mēs, luterāņi, esam diezgan 
atturīgi un drūmi mūsu ticībā un 
tās piekopšanā. Kaŗa iespaids 
drūmo pieeju tikai pastiprināja. 
Bija grūti atrast mierinājumu un 
stabilitāti baznīcā, dziedot ko  rā-
ļus kā kapa dziesmas. Sprediķī 
gandrīz katru svētdienu turpi nā-
jās stāsti par krievu kaŗavīru ne -
cilvēcību pat pēckaŗa apstākļos. 
Lielāko daļu dievkalpojumu va -
dīja mācītājs Kleinhofs, kaut gan 
Vircburgā mita vairāki mācītāji.

Latvijā mūsu saistības ar baz-
nīcu, šķiet, bija minimālas. Trīs 
gadu vecumā tiku kristīta profe-
sora Kundziņa mājās, ar Albertu 
un Ernu Brunneri kā krust ve-
cākiem, Prof. Kundziņa meita 
spēlēja mājas ērğeles, un es rau-
dāju. Kad pieaugušie prasījuši, kā -
pēc es raudot, es esot atbildējusi: 
„Tā mūzika ir par daudz bēdīga”. 
Pasaku vietā mamma man no 
mazām dienām spēlēja vijoli, un 
tas laikam ietekmēja manu emo-
cionālo mūzikas izpratni.

Izraelā ar akmenī iekalto vārdu 
„Pilatus” un Turcijā forumu, kur 
sludinājis Svētais Pāvils. Gandrīz 
visi Virc burgas laika mācītāji 
tagad aiz  saulē. Tikai būtu gri bē-
jies, lai viņi būtu spējuši vēlākos 
gados ar mani dalīties priekā, 
dzirdēt arī smieklus luterāņu 
baznīcā.

Dzīvodami pie Mainas upes 
līča, nometnes vīrieši rēgulāri 
gāja makšķerēt, kad vien nebija 
iesaistīti nometnes darbos. Tā 
bija iespēja papildināt ikdienas 
diētu, jo pēckaŗa laikos neviens 
neraizējās par licencēm. Reizēm 
viņiem laimējās noķert prāvu 

jautīgā veidā. Vircburgas apkār-
tējo ciemu mājas lepojās ar ba -
gātīgiem vasaras dārziem pašu 
vajadzībām, kā arī augļu kokiem. 
Augļu kokus bieži stādīja pie 
sētas, un lielās ābeles un bum-
bieres iepletās ērti un kāra savus 
zarus pāri sētai un grāvjiem aiz 
sētas. Protams, gatavie augļi ne -
tēmē, kur tie krīt, un daudzi 
sakrita ārpus sētas, – kā varētu 
teikt, publiskā vietā. Nometnes 
vīrieši devās agri no rīta, ar vil-
cienu par lētu cenu, uz vienu vai 
otru apkārtnes ciemu, tukšu ko -
feri pie rokas, lai vakarā atgieztos 
ar grāvjos un ceļmalās salasītiem 

likās brīnumaina. Šur tur iz -
spraukušies saules stari apzeltīja 
sūnu puduri vai kādu nokritušu 
lapu, radot  mistisku atmosfēru, 
un katra atrastā sēne kļuva par 
personīgu meža balvu.

Drīz pēc ierašanās nometnē 
iedraudzējos ar meiteni, kuŗa ar 
savu mammu un papu apdzīvoja 
mūsu lielās kopistabas blakus 
stūri, – mūs šķīra tikai segu siena.  
Hilda bija atlētiska meitene, un 
labā laikā mēs pavadījam visu 
dienu pēc iespējas ārpusē, upmalā 
vai pie nometnes bērnu šūpolēm. 
Diemžēl es biju atlētiski pavisam 
nekoordinēta, bet vasarā Hilda 

Vircburgā mani vecāki biežāk 
sāka apmeklēt baznīcu. Bet pēc 
viena šaušalīga sprediķa par sie-
vieti grūtniecības stāvoklī, kuŗa, 
karavīru aplenkta, uzšķērsta un 
kuŗai embrija vietā iešūts kaķis, 
es svētdienas rītos sāku sūdzēties 
par vēdera sāpēm, lai varētu 
palikt gultā un neiet vairs uz 
baznīcu. Laimīgā kārtā tas nebija 
mans pēdējais iespaids par kris-
tietību. Skolā ticības mācībā 
mācītājs Grauds prata ļoti reāli 
runāt par personībām un vēs-
turiski dokumentētiem notiku-
miem laikā starp 50. gadu pirms 
mūsu ēras un 300. gadu mūsu 
ērā, rosinot manī īstu interesi par 
visu to laikmetu. Vēlākos gados 
esmu apbrīnojusi Jeruzālemes 
alejas, Akras romiešu drupas 

zivi pat ar pavisam vienkāršu 
makšķerkātu. Tā atceros, ka 
mam ma mani reiz modināja 
diezgan pavēlu kādā sestdienas 
rītā ar vārdiem: „Skaties tikai, ko 
Arturs šorīt agri noķēris!”

Atvēru vienu aci, ieraudzīju pie 
gultas spaini ar ūdeni un kaut ko 
melnu tajā kustamies. Atvēru 
otru aci – un ar kliedzienu biju 
ārā no gultas un mūsu istabas 
otrā kaktā:  „Čūskas!”

„Ne čūskas, bet divi lieli zuši,” 
skaidroja patēvs. Viņam tiešām 
bija laimējies noķert divus lielus 
zušus. Ar šo lielo gardumu viņš 
lepni dalījās ar citiem vēlāk 
kopējā maltītē.

Mūsu diezgan vienmuļais no -
metnes uzturs rudenī tika papil-
dināts ar svaigiem augļiem at -

augļiem. Reizēm māju saimnieki 
iznāca un kratīja dūri, dzenot 
„verfluchte Ausländer” projām, 
bet visumā nebija lielas klapatas. 
Tāda rudens augļu lasīšana, šķiet, 
bija iecienīta arī citās DP no  met-
nēs, jo atceros lasījusi viena mūsu 
rakstnieka rudens „grāvju danco-
šanas” poetisko ap  rakstu Laikā. 

Sēņošana bija otra patīkamā 
nodarbība rudenī ēdamā papil-
dināšanai. Braucām ar tramvaju 
uz pakalniem ar platānu un ozolu 
mežiem starp centrālo nometni 
un Zelles miestiņu. Parasti pie-
augušie stingri skatījās, vai esmu 
labi iemācījusies atšķirt barvikas, 
gailenes un bērzlapītes no muš-
mirēm un suņa sēnēm. Lai gan 
man nepatika agri celties, sēņo-
šana agrā rītā miglainajā pakalnā 

man tomēr iemācīja peldēt Mai-
nas upē. 

Abas ar Hildu bijām vienā 
gaidu pulciņā un arī vienā klasē 
skolā, lai arī viņa bija pāris gadus 
vecāka. Tā mēs kopīgi šausminā-
jāmies, gatavojoties pamatskolas 
beigšanas pārbaudījumiem sep-
tītajā klasē, 1948. gada pavasarī. 
Pārbaudījumi bija jākārto pilna 
kursa apmērā, kur divu dienu 
laikā mūs eksaminēja rakstiski un 
mutiski gandrīz visos priekš me-
tos. Ņemot vērā, ka toreiz vie nī gās 
īstās mācību grāmatas bija skolo-
 tājiem un skolēni mācījās no pie-
zīmēm, kuŗas paši visu gadu pie-
 rakstījuši klasē, tad atsaukt at -
miņā pēdējā gadā mācīto nebija 
tik vienkārši. 

(Turpinājums sekos)
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Latvijas skauti un gaidas ir ceļa jūtīs uz
11. Lielo nometni Mantojums!

Pagājušā gadā stāstījām Laikā 
par Ņudžersijas industriālista 
Visvalža Dzeņa un viņa brālēna 
dēla Gunāra Dzeņa kopīgi vei -
doto uzņēmumu Kokapstrāde 
98 Allažos. Šogad 15. maijā pul-
ciņš Dzeņa draugu un paziņu 
pulcējās plašajā kokapstrādes 
uzņēmumā, lai saulainajā maija 
dienā ražošanai nodotu lielu 
jaunbūvi, kas nākošajos gados 
palīdzēs uzņēmumam papla ši-
nāt produkciju ar savām jau-
najām, modernajām ražošanas 
līnijām.

Dzeņu uzņēmums dara tieši 
to, ko Latvijai ieteic ārzemju 
speciālisti – iekaŗot savas nišas 
ārzemju tirgos, piedāvāt augstas 
kvalitātes ražojumus labāk un 
lētāk par to, ko viņi spēj ražot 
paši. Un Dzeņi ir iekaŗojuši ļoti 
prasīgo Skandinavijas tirgu, kur 
ārzemniekiem ir samērā grūti 
ielauzties.

Skats no jaunās palodžu ražošanas līnijas // FOTO: Irene Aizstrauts

Rov. Emīls Krustiņš

Kokapstrāde 98 paplašinās

Jaunais ražošanas korpuss // FOTO: Irene Aizstrauts

Līdz šim kokapstrādes uzņē-
mums strādāja vecās, uzlabotās 
telpās, bet tagad modernākās 
produkcijas līnijas iekārtotas 
jaunceltnē, kas atbilst visām 
mūsdienu ražotņu prasībām. 
Turklāt daļu no ražošanas līniju 
konveijeriem būvējusi cita fir-
ma tepat Latvijā, kas tāpat kā 
Kokapstrāde 98 iemācījusies 

sekmīgi konkurēt ar ārzemju 
ražojumiem savā speciālitātē.

Jaunās ražošanas līnijas līstīšu 
vietā skandināviem ražos palo-
dzes, kas ir produkts ar lielāku 
pievienoto vērtību.

Sanākušajiem viesiem bija 
iespēja iepazīties ar tikko darbā 
palaisto jauno palodžu līniju, 
kas pilnus apgriezienus uzņems 

jau pavisam drīz. Kokapstrāde 
98 ir iekaŗojusi Skandinavijas 
tirgu, kas ir varbūt pasaulē vis-
stabilākais un bagātākais re -
ģions. Firmas tālākās ieceres 
virzās saliekamo māju ražošanas 
technoloģijā. Kas zina, varbūt 
pēc gadiem trim vai pieciem 
brauksim uz Allažiem svinēt arī 
jaunu saliekamo māju ražošanas 

korpusu. Katrā ziņā Dzeņu 
uzņēmums turpina paplašināt 
savu eksporta tirgu un celt lat-
viešu ražotāju prestižu pasaulē.

15. maija svinību viesi tika 
bagātīgi cienāti ar šampanieti 
un uzkodām. Par mūzikāliem 
priekšnesumiem gādāja Sigul-
das ģimnazijas defilē orķestris.

Vēl tikai divi mēneši līdz 
brīdim, kad skauti un gaidas 
no ASV, Kanadas, Austrālijas 
un Latvijas tiksies 11. Lielajā 
skautu un gaidu nometnē 
Mantojums, kas notiks no 17. 
līdz 23. au  gustam amerikāņu 
skautu (Boy Scouts of America) 
īpašumā Winnebago Scout Re -
servation Ņudžersijas pavalstī.  

Ar prieku rīkotājas vad. Inta 
Šķinķe no Latviešu skautu kus-
tības un vad. Kristīna Putene 
no Latviešu gaidu kustības 
stāsta, ka ir pieteikušies 28 
dalībnieki no Latvijas Skautu 
un gaidu centrālās organizācijas 
(LSGCO) un 16 dalībnieki no 
Austrālijas skautu un gaidu 
jendām. Uz nometni no Ka -
nadas skautu jendas ir pietei-
kušies Rīgas 72. sk. v., un no 
Kanadas gaidu jendas Gaujas 
14 g. v. Toronto un  Ventas 10. 
g. v. Hamiltonā. No ASV gaidu 
jendas pieteikušās Gaujas 6 g. v. 
Čikāgā, Sauleskalna 7 g. v. 
Bostonā un Zilā kalna 4 g. v. 
Ņujorkā.  No ASV skautu jen-
das Staburaga 70. sk. v. Čikāgā,  
Rīgas 90. sk. v. Ņujorkā un 
Daugavas 8. sk. v. Bostonā.

Rīgā 25. maijā notika sēde 
vi siem LSGCO braucējiem uz 
nometni, kā arī viņu vecākiem, 
kur tika detalizēti pēdējie no -
rādījumi attiecībā par papīru 
noformēšanu un citām tech-
niskām lietām. Uz jautājumiem 
par braucienu pāri okeanam uz 
nometni atbild rovers Emīls 
Krustiņš, šīs grupas vadītājs.

Kā tas gadījās ka tu uzņē-
mies grupas vadību?

Emīls Krustiņš: LSGCO izslu-
dināja pieteikšanos uz kontin-

genta vadītāja amatu. Es nolē-
mu, ka pieredzes nolūkā vēlos 
to darīt, jo vienmēr meklēju 
veidus, kā sevi attīstīt.

Cik liela grupa no LSGCO 
plāno piedalīties 11. Lielā 
skautu un gaidu nometnē 
ASV?

E. K.: Šobrīd ir stabili zināmi 
28 braucēji un 2 ir uz jautājuma 
zīmes.

Cik grupā ir skauti/gaidas, 
lielgaidas, roveri, vadītāji?

E. K.: 11 gaidas, 3 lielgaidas, 8 
skauti, 3 roveri un 3 vadītāji no 
Rīgas, Ogres, Ķeguma un Val-
mieras skautu un gaidu vie -
nībām.

Kāda ir tava skautu vēsture 
– kad iestājies LSGCO? Kuŗā 
vienībā? Kādi ir tavi pienāku-
mi LSGCO?

E. K.: Skautu gaitas uzsāku 
2002. gada rudenī Rīgas 155. 
skautu vienībā. Šobrīd esmu 
atbildīgs par Rīgas 1. skautu 
vienības financēm un biedr zi-
nību, kā arī rēgulāri piedalos 
dažādu nometņu un pasākumu 
organizēšanā.

Kā šī grupa financē braucie-
nu uz ASV un piedalīšanos 11. 
Lielā nometnē? Vai ir atrasti 
sponsori šim pasākumam?

E. K.: Ceļa izdevumus galve-
nokārt sedzam paši, bet katram 
braucējam ir iespējas piesaistīt 
sponsorus un daudzi to arī dara. 
Esam arī izcīnījuši financējumu 
no labiedarbi.lv, pateicoties 
Lsp Jānim Iklāvam. Mūs spon-
sorē arī Ogres novada pašvaldība 
un vairāki citi uzņēmumi un 
privātpersonas, bet apmēram 
70% joprojām ir pašu braucēju 
financējums.

iegūt jaunus draugus un zinā-
šanas. Domāju, katrs no mums 
brauc ar mērķi mācīties un iegūt 
jaunu pieredzi, nevis tikai at -
pūsties un izklaidēties.

Es noteikti sagaidu interesan-
tu pieredzi, zinu, ka esmu uz -
ņēmies lielu atbildību, un tas 
man būs pamatīgs izaicinājums. 
Ceru iegūt jaunus draugus un 
cilvēkus, ar kuŗiem veidot starp-
tautisku sadarbību, kā arī ļoti 
vēlos apskatīt Ņujorku un ie -
pazīt Amerikas dabu.

Cik no grupas ir iepriekš 
bijuši ASV?  nometnēs Eiropā, 
Skandināvijā?

E. K.: Amerikā ir bijis tikai 
retais, bet Eiropā esam bijuši 
daudz. Pa visiem kopā esam 
bijuši Baltijā, Skandinavijā, 
Turcijā, Baltkrievijā, visā Rie -
tumeiropā un pat Japānā. Grupā 
ir cilvēki, kas bijuši lielajās vis-
pasaules nometnēs, kā arī citās 
mazākās nometnēs.

xxx
Nometnes rīkotājas šobrīd 

rūpējas ne tikai par nakstmājām 
šiem skautiem un gaidām dažas 
dienas pirms un dažas dienas 
pēc nometnes, bet arī plāno 
ekskursiju pa Manhatenu un 
pasākumus, kur varēs baudīt 
arī dabu. Nometnē LSGCO da -
lībniekiem tiks gādātas teltis, 
lai tās nebūtu jāved līdzi no 
Latvijas.  

11. Lielā skautu un gaidu 
nometne tik tiešām būs vien-
reizēja iespēja latviešu jau  nie-
šiem no vairākām pasaules ma -
lām kopā dzīvot dabā, iepazīties, 
darboties un draudzēties!

Šis ir mūsu mantojums, 
Tik daudz laba nodots mums.
Saņemsim un sargāsim, un
Tad to tālāk nodosim!

MAIJA ŠĶINĶE

Ko jūs sagaidāt no Ņujorkas 
apciemošanas un ko no 11. 
Lielās nometnes?

E. K: Lielākā daļa no mums 
Amerikā nav bijuši, tāpēc gal-
venais mērķis noteikti ir apskatīt 
un iepazīt Amerikas kultūru, 
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Dvīņu pilsētu latviešu sabiedrības piedalīšanās
Ukrainas draugu solidaritātes mītiņā

Latviskā Mantojuma fonds 
Bostonā savu 45 gadu darbības 
jubileju svinēja ar Latvijas jau -
niešu koŗa „Balsis” koncertu. 
LMF savā pastāvēšanas laikā var 
lepoties ar izcilu mākslinieku 
koncertu rīkošanu vai atbal stī-
šanu Bostonā. Diriģenta Inta 
Teterovska vadītais koris neap-
šaubāmi liekams augstvērtīgāko 
koncertu sarakstā.

Ceturtdienas vakarā uz kon-
certu bija ieradies necerēti liels 
klausītāju skaits. Tie bija vairāk 
nekā gandarīti, un, šķiet, Trim-
das draudzes baznīca līdz šim 
tik daudz aplausu nebija piere-
dzējusi. Un ne jau tikai aplausi 
vien, arī koŗa priekšnesumam 
bija vienreizējs mirdzums, no klu-
 sākā līdz skaļākajam akordam. 

Būtu jāpārdomā, vai koncertu 
rīkošanu nevajadzētu pārcelt 
uz pēcpusdienām. Daudziem 
brauk šana vakaros ir apgrūtināta 
vai pat bīstama. Kāds koncerta 
apmeklētājs teica: „Atbraukt jau 
varētu, bet kā tu tiksi mājās?” 
Jubilejas koncerta apmeklētāju 
vidū bija LMF dibinātāji un 
bijušie priekšnieki, tāpat bijušie 
Padomes locekļi no sākuma 
gadiem Lidija Balodis, Saiva 
Kostecki, Gunta Voldiņa, Sta -
ņis lavs Duļevskis. Koncerta no -
slēgumā LMF priekšniece Ināra 

Vēl par agru doties pensijā
IVARS GALIŅŠ

INDRA HALVORSONE

Suuberga pasniedza diriģentam 
Intam Teterovskim korim „Balsis” 
piešķirto Oskara balvu par 
2014. gadu līdz ar 1000 dolaru 
prēmiju. Vēl ziedus saņēma ra -
dio raidījumu vadītājs Silvestrs 
Lambergs un ilggadējā priekš-
niece Dr. Helmi Rožankovska.  
Koncertu ar īsām uzrunām 
ievadīja Dr. Ingrida Gutberga 
un Ivars Galiņš.

LMF ideja saistās ar Latvijas 
50 gadu jubileju Bostonā. Lai 
amerikāņu sabiedrība vairāk 
uzzinātu par Latviju, Organi zā-
ciju savienība financēja trīs 
raidījumus Bostonas koncert mū-
zikas raidstacijā WCRB. Izrau -
dzīti bija Dr. Ingrida Gutberga 
– mūzikas izvēle, Ivars Galiņš – 
komentāri un diktors Silvestrs 
Lambergs. Šie trīs uzskatāmi 
par  fonda dibinātājiem. Vārdu 
„Mantojuma fonds” deva In -
grida. Viņas vīrs advokāts  Svens 
Johansens bez atlīdzības veica 
juridiskos pakalpojumus, tāpēc 
Fonda deklarācijas dokumentus 
viņas vietā parakstīja Oļģerts 
Kutcers. Fonda darbības sākuma 
periods bija raidījumi angļu va -
lodā, lai Bostonas inteliģence 
iepazītu latviešu mūziku un tās 
māksliniekus. Raidījumi „Spot-
light on Latvia” (autors I. G.) 
notika katru svētdienu un ilga 

22 gadus. Ne tikai amerikāņu 
klausītāji iepazinās ar latviešu 
mūziku, bet arī pati raidstacijas 
vadība, jo savos raidījumos sāka 
atskaņot latviešu mūziku, īpaši 
vīru un jaukto koŗu ieskaņo-
jumus un tenorus Jāni Zāberu 
un Kārli Zariņu. Par šo raidī-
jumu pastāvēšanu jāpateicas 
Bostonas latviešu sabiedrībai, 
jo raidījumi bija bez reklāmas. 
Bet īpaša atzinība pienākas rai-
dījumu vadītājam Silvestram 
Lambergam, komentētājai un 
raidījumu tekstu rakstītājai Va -
lentīnai Lambergai, tāpat ka   sie-
rim Oļģertam Kutceram, kam 
bieži iznāca kasi papildināt ar 
saviem līdzekļiem. Nav iespē-
jams uzskaitīt visus, kas palī dzē  -
juši raidījumu tapšanā. Īpašs 
paldies tiem, kas uzticēja savas 
skaņuplates un skaņu  lentas, 
kas bija pa dažādiem ceļiem 
iegūtas no Latvijas. Techniskās 
kvalitātes dēļ daudzi latviešu 
ieskaņojumi Amerikā un Ka -
nadā raidstacijai nebija pieņe-
mami. LMF 15 gadu jubilejā 
apsveikumus saņēma no ievēro-
jamiem bostoniešiem, ieskaitot 
Bos to nas pilsētas galvu, štata 
gubernatoru, diriģentus Seiji 
Ozawa un  Arturu Fīdleru.

Otrs LMF darbības posms 
bija augstas kvalitātes kultūrāli 

sarīkojumi. Šī posma dvēsele 
bija Dr. Helmi Rožankovska un 
priekšnieks Oskars Ozols. Sa -
raksts par gaŗu, lai šeit uzskai-
tītu. Lai tiek minēta tikai 150 
gadu atcere Krišjānim Baronam, 
120 gadu atcere Jānim Jaun sud-
rabiņam, 110 gadu pastāvēšana  
Misiņa bibliotēkai Rīgā, 100 
gadu jubilejas komponistiem 
Alfredam Kalniņam, Emīlam 
Dārziņam, Emilim Melngailim.

Trešais posms ir Dr. Ingridas 
Gutbergas vadībā. Galvenokārt 
latviešu mākslinieku koncertu 
rīkošana vai to atbalstīšana. Te 
minami Juris Kalnciems, Antra 
Vīksne, Normunds Vīksne, vo -
kālā grupa „Putni”, Vestards 
Šimkus, Laura Zariņa, Ventis 
Zilberts, Liene Circene, Artis 
Sīmanis, Kristīne Adamaite, 
Reinis Zariņš, Diana Baibusa, 
Simona Talberga, Juris Žvikovs, 
Amber Flute Quartet. LMF sa -
rīkojis architekta Gunara Bir-
kerta illustrētu stāstījumu par 
Gaismas pili Rīgā, Ilzes Raud-
sepas „Ar vārdu, spalvu, otu” 
par Anšlavu Eglīti, mecenātes 
Māras Efertes-Doles godinā ša nu, 
prof. Ievas Zaķes 18. novembŗa 
svētku runu, prof. Žanetas Ozo-
liņas priekšlasījumu „Latvijas 
tēls pasaulē”, Gunara Saliņa 
piemiņas pēcpusdienu.

Oskara Ozola piemiņai radītā 
Oskara balva ar $1000 dolaru 
prēmiju piešķirta Krisītei Skarei, 
Reinim Zariņam, Mārtiņam 
Aldiņam, Pēterim Aldiņam, 
Simonai Talbergai, Juliai Braue-
rei, Anitai Kuprisai un šogad 
(2014) Latvijas jauniešu korim 
„Balsis” ar diriģentu Intu Te  -
terovski.

Fonda 2014. gada padomē 
ievēlēti: Līga Aldiņa (kasiere), 
Ivars Buck, Staņislavs Duļevskis, 
Ivars Galiņš (pr. vietnieks), In -
grida Gutberga (pr. vietniece), 
Dzidra Knecht, Silvestrs Lam-
bergs, Māris Platais, Vitolds 
Rācenis, Juris Raudseps, Helmi 
Rožankovska, Irene Stankevičs, 
Ināra Suuberga (priekšniece), 
Antra Thrasher (sekretāre) un 
Silvija Ūdre. Īpašu paldies pel-
nījis ilggadējais fonda kasieris 
Staņislavs Duļevskis, kuŗš palī-
dzēja izveidot fonda materiālo 
bazi. Šādā avīžrakstā nav iespē-
jams plaši izgaismot ne fonda 
darbību, ne visus tos, kas palī-
dzējuši, lai tas pastāvētu. 45 ga -
du jubileja liecina, ka jaunība 
jau sen aiz kalniem, bet par 
agru doties pensijā. Vēl darbs ir 
darāms. Vēlēsim to veikt ar 
līdzšinējo atdevi un prieku.

Piektdienas pēcpusdienā, 9. mai-
 jā, Mineapoles centrā, blakus 
Minesotas orķestŗa ēkai plīvoja 
Ukrainas, Latvijas, Polijas un 
Amerikas karogi. Šeit notika 
Ukrainas draugu solidaritātes 
rallijs, protestējot pret Krievijas 
agresiju Ukrainā un Krimas 
aneksiju. Mītiņu rīkoja organi-
zācija „Maidan Minnesota”. Viens 
no galvenajiem organizātoriem, 
Stefans Ivaskēvičs – Mineapo les 
folkloras kopas “Teiksma” dzie-
dātājas Zintas Pones dzīves-
biedrs.

Mītiņā uzrunu teica kongres-
menis Kīts Ellisons (Keith Elli-
son), kuŗš pārstāv Mineapoles 
pilsētu un priekšpilsētas, kuŗās 
dzīvo daudzi ukraiņi un poļi. Dzied “Teiksma” // FOTO: Bobs Ivaskēvičs

Uzstājas kongresmenis Kīts Ellisons // FOTO: Bobs IvaskēvičsLatviešu grupa: Dr. Benjamiņš Aļļe, Dr. J. Dimants, Edija Banka 
– Demandta, Latviešu baznīcas mācītājs Minneapolē Dāgs 
Demandts // FOTO: Bobs Ivaskēvičs Kongresmenis nosodīja Krievijas 

agresīvo polītiku un uzsvēra, ka 
lieli pūliņi jāpievērš Amerikas 
publikas izglītošanai, skaidrojot 
šī reģiona vēsturi. Pēc uzstāšanās 
kongresmenis uzkavējās un ap -
runājās ar mītiņa dalībniekiem. 
Man arī bija izdevība ar kongres-
meni pārrunāt, kā cilvēki Latvijā 
uztveŗ Ukrainas notikumus. Bija 
interesanti uzzināt, ka kongres-
menis vidusskolas laikā vienu 
gadu ir dzīvojis Polijā, Krakovā, 
kā apmaiņas skolnieks un tāpēc 
viņam ir īpašas rūpes par šo 
Eiropas daļu.

Kopumā mītiņā piedalījās vai-
rāk nekā 100 cilvēki. Bija lep-
nums par skaitliski lielo latviešu 
sabiedrības piedalīšanos šajā pa -

sākumā – plīvoja daudzi Latvijas 
karogi, „Teiksma” dziedāja, bērni 
un pieaugušie pievērsa gaŗām-
braucošo un gaŗāmgājēju uzma-
nību ar uzrakstiem „Latvieši 
atbalsta ukraiņus”, „Krievijas po -
lītika nav mainījusies pēdējos 
100 gadus – mēs centāmies jums 
to pateikt”, „Krima ir Ukraina”, 
„Putin, vācies ārā” utt.

Mītiņā tika vākti ziedojumi  
Krievijas agresijā Ukrainā cietu-
šo un viņu ģimeņu atbalstam. 
Arī turpmāk uzmanīgi sekosim 
notikumiem Ukrainā un turpi-
nāsim skaidrot notikumus ame-
rikāņu publikai – tāds var būt 
mūsu ieguldījums, mēģinot kaut 
ko darīt Krievijas agresijas aptu-
rēšanai!
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Vai pošamies uz Kristus Dārzu?

Lietum nav nozīmes...
Sv. Jāņa draudzes Toronto Pavasaŗa talka draudzes īpašumā Saulaine

Sidrabene

Pēc talkas 

LATVIEŠI KANADĀ

KRISTĪNE STIVRIŅA

DZINTRA JANSONE

Latviešiem Toronto, kas jau 
sasnieguši stipri cienījamus ga -
dus, bieži prātā nāk jautājums: 
vai arī man drīz būs jāiet uz 
Kristus Dārzu? Kā tur tikt? Kur, 
kā un kad var pieteikties?

Šiem jautājumiem 29. maija 
pensionāru saietā atbildi deva 
KD administrātore Lauma Sti-
kuta, paskaidrojot, ka ilgtermiņa 
aprūpes namos, kā KD, uzņem 
tādas personas, kuŗas vairs ne -
spēj patstāvīgi dzīvot. Dažreiz 
to izlemj medicīniskais per so-
nāls pēc ievietošanas slimnīcā, 
citreiz ğimenes locekļi, un cit-
reiz pacients pats nonāk pie šī 
smagā lēmuma. Kad tas ir sa -
sniegts, jāstājas sakarā ar Comm-
unity Care Access Center (CCAC). 
Informācija par to ir atrodama 
valdības izdotā brošūrā “Help is 
Here”, kas saietos atrodas uz 
biedrziņu galda. Pēc tam, kad 

pieprasījums iesniegts, mājās 
ierodas medmāsa, kuŗa tad ļoti 
sīki iztaujā par apstākļiem, lai 
redzētu, kādā steidzamības ka -
tēgorijā pieprasītājs ievietojams.  
Bieži vien pacientam nav izvēles, 
bet jāiet uz to aprūpes namu, 
kur ir brīva vieta. Vēlāk var 
lemt par pārvietošanos. Katrai 
personai ir CCAC sakarnieks/
padomnieks (case worker), ar 
ko jāstājas sakaros, ja ir kādi 
jautājumi vai problēmas.  Lauma 
uzsvēra, ka viņai nav tiesību 
piedalīties lēmumos par kādas 
personas uzņemšanu KD. Pēc 
uzņemšanas paziņojuma tur 
jāierodas 5 dienu laikā. Ja ne, 
tad jāgaida 6 mēneši.  Gaidīšanas 
laiks vispār var būt 6-12 mēneši.  
Ieteikums: sastādīt pilnvaras 
(Power of Attorney) nevien fi -
nancēm, bet arī veselības lēmu-
miem 2 personām ar tiesībām, 

rīkoties nevien kopā, bet arī 
atsevišķi. Ja tādu nav, rīkojas 
valdības ierēdnis.

Kristus Dārza darbības tie-
sības izbeidzas 2025. gadā. Pa -
re    dzams, ka ēkas tad būs struk-
turāli novecojušās, tomēr val -
dības noteikumi var grozīties 
un var notikt arī uzlabojumi. 
Lauma deva informāciju par 
istabu cenām, iemītnieku reli-
ğisko aprūpi un nodarbībām un 
atbildēja uz jautājumiem par 
iespējamo savstarpējo agresiju.  
Atbildot jautājumam par evakuā-
ciju ugunsgrēka gadī jumā, viņa 
teica, ka vietējie ugunsdzēsēju 
inspektori atrodot KD evakuā-
cijas plānus un to izpildīšanu 
izcilā stāvoklī.

Labi būtu redzēt Laumu reizi 
gadā, lai atsvaidzinātu pensio-
nāru zināšanas!

DA

Saule, saule, lietus, lietus,
Abi vienu labumiņu:
Saule visu audzināja,
Lietus visu stiprināja.
 (T.dz.)

Lietum, acīm redzot, nav no -
zīmes, kad ir runa par Sv. Jāņa 
draudzes Toronto lauku īpašuma 
Saulaine atbalstīšanu. Pirmajā 
pa  vasaŗa talkā sestdien, 3. maijā, 
visiem 52 talciniekiem lietus bija 
nesvarīgs šķērslis – tāpēc jau ir 
lietusmēteļi un gumijas zābaki! 
(Talcinieks Kārlis Šūns bija no -
pircis jaunus zābakus tieši šim 
nolūkam!) Pats galvenais mērķis 
bija palīdzēšana Saulaini uzturēt: 
sētas un upmalas sakopšana, no -
kaltušu un nolūzušu koku sazā-
ģēšana, grāmatu sakārtošana, āra 
mēbeļu izvākšana no ”Saulšķūņa” 
(tam darbam kā radīti ir jaunie, 
brašie zēni, vairums Saulaines 
nometnes vadītāji), virtuves, logu 
(tā kā dziesmā dzied: ”Spīdēj“ 
mani glāžu logi”.) un nometnes 
satīrīšana – un (atkal) apbrī no-
jamo uzkožamo un galvenās 

maltītes pagatavošana. Arī šī 
gada nometnes organizētājiem 
ar priekšsēdi Ainu Tīlupu, iz -
devās savilkt pēdējās detaļas – 
viss ir kārtībā nometnes pirmajai 
dienai, svētdien, 13. jūlijā, bet 
par to būs atsevišķs raksts. Šīgada 
nometne būs 63. pēc kārtas, un 
tā atkal ilgs trīs nedēļas. Paldies 
Elgai Ozoliņai, Guntai Sebrei un 
Kārlim Šūnam par Kritušo ka -
ŗavīru pieminekļa uzpošanu, 
gatavojoties 10. maija sarīko ju-
mam Saulainē pie pieminekļa. 
Liels paldies atkal meistar šef pa-
vāriem Ērikam Začam un Pē -
terim Mašiņam ar palīgiem par 
uzburto maltīti – par nožēlo-
šanu, šoreiz bez svaigās biešu 
zupas, bet toties ar atsevišķi ap -
ceptām cūkgaļas šķēlēm ar ap -
ceptu sīpolu mērci, dažādiem 
svaigiem salātiem un saknēm  
un kūku jūru. Paldies Mārim 
Lūsim par galda lūgšanu. Paldies 
Birutai Dirsei, Dacei Kalniņai, 
Mārim un Korai Lūšiem, Annei 
Reinbergai un Ērikam Začam 
par uzkožu un saldo maižu zie-

dojumiem. Vienmēr liela pie  kri-
šana ir bezmaksas talcinieku lo -
terijai kā pateicībai par piedalīša-
 nos talkā. Šī jaukā izdarība it kā 
pieliek punktu pēc galvenās mal-
tītes, bet pirms pasniedz saldo 
ēdienu un kafiju. Kam tad neva-
jag smalku šokolādi, siltus ādas 
cimdus, augstas kvalitātes vilnas 
zeķes vai kafijas pupiņas, gatavas 
samalšanai? Paldies atbalstītā-
jiem par mantu ziedojumiem: 
Birutai Dirsei, Ritai Dirsei, Annei 
Reinbergai, Elgai Ozoliņai, El  vi-
gai Sebrei un Guntai Sebrei. Da -
būjām arī nosvinēt talcinieču 
Daces Kalniņas un Lilitas Tannes 
dzimšanas dienas, nodziedot 
„Daudz baltu” un baudot gardas 
kūkas un kliņģeri.

Bija jauki atkal noklausīties 
Birutas Dirses, no galvas no  ru-
nātās latviešu dzejnieku dzejas 
par mājām – Latvijas un Saulaines 
mājām. Pirmo reizi šīs dzejas 
dzirdējām Saulaines pusdienās. 
Otru reizi klausoties, tās izraisija 
mīļas atmiņas, liekot arī dziļāk 
novērtēt mūsu pazīstamāko lat-

Sidrabene gatavojas. Nāciet 
dziedāt, dejot un svi nēt Vasaras 
Vainagu svētkus 1. jū lijā Toronto 
Sv. Andreja drau dzes īpašumā 
Sidrabenē. Ie sildīsim Latviešu 
Dziesmu svēt kus ar dedzīgām 
sirdīm skais tā dabā un zaļumos. 
Gaidīsim radus, draugus un 
viesus!

Sidrabene atrodas tikai ne pil-
nas pusstundas braucienā no 
Ha miltonas. Ieejas maksa, kuŗā 
ieskaitīta au to novietošana, būs 
pieaugušiem – $20, jauniešiem 
līdz 18 gadiem – $10 bērniem 

Līksma dziesmu svētku ieskaņa – Sidrabene aicina uz 
Vasaras Vainagu svētkiem

priekš nesumu. 
Vakaru pavadīsim ar kop dzie-

dāšanu, zaļumballi ar DJ Vik-
tora Krēsliņa deju mūziku un, 
protams, ugu ņošanu Kanadas 
jubilejai par godu.

Kas gan varētu atteikties no 
tik jaukas prog ram mas skaistos 
zaļumos visas dienas gaŗumā? 
Ne var! Lūdzu atzīmējiet 1. jūlija 
da tumu savos kalendāros, un 
tiksimies lie lā skaitā ar labu 
svinēšanas ga ru mūsu jaukajā, 
mīļajā Sid ra be nē Vasaras Vai-
nagu svēt kos!

„Skanda” no Toronto Jāņa Be -
logla zo va vadībā.

Koncerta pirmā daļā dziedās 
koris „Sonore” un spēlēs kok-
lētāju grupa „Teiksma” no Lat-
vijas.

Pēc tam lūgsim visus pār vie-
to ties uz Vainagu sētu (bas ket-
bo la laukums), kur mūs ie prie-
ci nās „Nemiers” no Īrijas un 
„Svārta” no Latvijas ar dejām 
un dziesmām. Ap šo laiku varēs 
di vu stundu gaŗumā vizināties 
ar zir gu ratiem, un bērni varēs 
pie da līties nodarbībās laukumā 

die nu varēs nopirkt maltītes un 
uz kodas. Peldbaseins un plun   č-
ba seins „Sēnīte” būs atvērti 
tiem, kuŗi gribēs baudīt ūdens 
prie kus. 

Jāņu sētā plkst. 15:00 uzstāsies 
an samblis „Skanda” no To ron-
to, kā arī „Kokle” un „Māriņas 
mūzikanti” no Latvijas. Lielajā 
mājā 15:30 būs kultūras minis-
tres Daces Mel bārdes referāts 
„Dziesmu svēt ki latviešiem: 
dzimt, dzīvot un dziedāt”. Pēc 
tam dosimies atkal uz Vainagu 
sē tu, kur mūs iepriecinās 

„Randiņš” no Rīgas un „Vara-
vīksne/ Sienāzītis” no Īrijas ar 
tau tasdejām. Dziesmu priekšne-
su mu sniegs Talsu draudzes 
koris „Amendas” un „Folkva-
kars”  no Rīgas.

Tautasdeju olimpiada pl. 17:30 
Vainagu sētā iesaistīs jaut rās 
dejiskās sacensībās vi su vecumu 
dejotājus. 

Noslēdzot dziesmu un deju 
prog rammu, aicināsim visus 
pul cēties Vainagu sētā uz Liel-
uz vedumu, kuŗā katra da līb   -
nieku grupa sniegs vēl vienu 

viešu dzejnieku izcilās dotības, 
vissarežģītāko domu vai izjūtu 
izsakot dažos vārdos.   

Vienmēr esam cerējuši, ka 
Saulaini uzturēt palīdzēs visas 
paaudzes. Šī talka ir spilgts pie-
mērs, ka tā ir un būs! Uz tāfeles 
tika uzrakstīti visi iecerētie darbi, 

skaitā 24 – katrs, kā padarīts, tika 
izsvītrots. Paldies Elvigai Sebrei 
un Arturam Lauzim par talkas 
noorganizēšanu.

Paldies par Saulaines atbal-
stīšanu! Saulainē mums labi 
klājas!

līdz 12 gadiem ieeja brī va. 
Sākot no plkst. 11:00 būs da  -

līb nie ku gājiens no ieejas vār-
tiem līdz Jāņu sētai. Kopīgi 
no dziedāsim „O, Canada”, go -
di not Kanadas dzimšanas dienu, 
kā arī mūsu himnu „Dievs, svētī 
Latviju!”. Se kos motto dziesma 
„Vasaras Vai nags”, kuŗu dziedās 

bla kus baznīcai. Alus dārzs būs 
at vērts no plkst. 13:00 līdz 
19:00, tur va rēs atvēsināties ar 
glā zi auksta alus kopā ar drau-
giem. Brīv da bas tirdziņš lielajā 
teltī būs at vērts no plkst. 11:00 
līdz 16:00, tur va rēs iegādāties 
rokdarbus, dārza ra žu un da -
žādas preces. Kafejnīcā visu 



LAIKS 92014. ga da 7. jūnijs – 13. jūnijs

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

(Turpinājums 10. lpp.)

NATO mācības Baltijas gaisa telpā
Baltijas gaisa telpā plānoti līdz 

šim vērienīgākie NATO gaisa 
spēku treniņlidojumi. Mācībās 
būs iesaistītas gan Baltijas gaisa 
telpas uzraudzības misijas lidma-
šīnas, gan atbalsta spēki uz zemes.   

Kopumā mācībās iesaistītas  
septiņu NATO un divu alianses 
programmas “Partneŗattiecības 
mieram” dalībvalstu militār per-
sonas. Treniņlidojumos tiks iz -
spēlēti pretgaisa aizsardzības scē-
nāriji, meklējot un apšaudot gaisa 
robežu pārkāpējus, tāpat tiks si -
mulēta lidmašīnas avarija un ka  -
tapultējušā pilota meklēšana uz 
zemes un jūrā.

***
Valsts prezidents Uzbekistānā
Latvijas Valsts prezidents An -

dris Bērziņš ar delegāciju oficiālā 
vizītē apmeklēja Uzbekistānu, 
kur  tikās ar šīs valsts prezidentu 
Islamu Karimovu un augstāka-
jām amatpersonām. 

Latvijas Republikas vēstniecībā 
Taškentā  atklāj piemiņas plāk-
sni, kas veltīta komponista, folk-
lorista un koŗa dziesmu mei   s - 
ta ra Emiļa Melngaiļa dzīvei un 
ra   došajai darbībai Taškentā 
(1904-1920)

Vizītes laikā tika parakstīti vai-
rāki starpvalstu līgumi. Prezi-
dents piedalījās dziesmu meista -
ra Emiļa Melngaiļa piemiņas 
plāksnes atklāšanā, Latvijas-Uz -
bekistānas biznesa forumā un ci -
tos sarīkojumos. Latvija ir gatava 
sadarboties ar Uzbekistānu vai-
rākās jomās.

***
Aicina vienoties par Eiropas 

Komisijas prezidenta 
kandidātu

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs piedalījās Eiropas Savienības 
(ES) Vispārējo lietu padomes ne -
  formālajā sanāksmē Atēnās, kur 
galvenā uzmanība tika pievērsta 
ES starpinstitūciju attiecībām un 
ES Vispārējo lietu padomes lo -
mai ES polītikas veidošanā. Mi   -
nistri pārrunāja Eiropas Parla-
menta (EP) vēlēšanu ietekmi uz 
ES turpmāko virzību dažādās 
polītikas jomās, kā arī attiecībās 
starp galvenajām ES institūci - 
jām - ES Padomi, Eiropas Parla-
mentu un Eiropas Komisiju (EK). 
Rinkēvičs norādīja, ka būtiski ir 
saglabāt līgumos paredzēto līdz -
svaru starp ES institūcijām un ka 
pašreizējo starpinstitūciju vieno-

šanos pārskatīšana nebūtu efek-
tīva. Latvijas ārlietu ministrs arī 
vērsa uzmanību uz zemo vēlētāju 
aktīvitāti EP vēlēšanās, kā arī ra -
dikālo polītisko spēku ietekmes 
pieaugumu EP. Diskutējot par 
jaunā EK prezidenta izvēles pro-
cesu, ministrs pauda cerību, ka 
process būs pietiekami ātrs un 
efektīvs, lai  negātīvi neietekmētu 
Komisijas darbu. Rinkēvičs aici-
nāja pēc iespējas drīzāk vienoties 
par EK prezidenta kandidātu un 
sākt veidot jauno EK. 

***
Par Lietuvas prezidenti ievēlēta 

Daļa Grībauskaite
Lietuvā prezidenta vēlēšanu 

otrajā kārtā uzvarēja pašreizējā 
valsts vadītāja Daļa Grībauskaite 
(attēlā), iegūstot 54,84% balsu. 
Grī  bauskaites konkurents, so  -
ciāl demokrats Zigmants Balčītis 
saņēma 43,39% balsu.

Vēlētāju aktīvitāte otrajā kārtā, 
kas norisinājās reizē ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, bijusi ze  -
māka nekā pirmajā kārtā  - līdz 
plkst.19 bija nobalsojuši 37,11% 
vēlētāju. Pirms divām nedēļām 
šis rādītājs bija  43,53%.

***
Ukrainas prezidenta vēlēšanas 

uzskatāmas par likumīgām
Ārlietu ministrija paziņoja, ka 

25. maijā notikušās Ukrainas pre -
zidenta vēlēšanas uzskatāmas par 
likumīgām, brīvām un demo   kra-
tiskām. 

Lai gan dažos Ukrainas apga-
balos bija sarežģīta situācija - 
bruņoti separātisti mēģināja ne  -
pieļaut valsts pilsoņu brīvas gri-
bas izpausmi, vēlēšanas norisē-
jušas, ievērojot starptautiski pie-
ņemtos demokratisku vēlēšanu 
standartus, tostarp plaši bijuši 
pārstāveti starptautiskie novē ro-
tāji. No Latvijas vien vēlēšanu 
no    vērošanā piedalījās 10 Saeimas 
un trīs Ārlietu ministrijas pār-
stāvji.

***
Iespējas Latvijas un Lietuvas 

ekonomiskai sadarbībai 
Baltijas jūrā

Viļņā notika Latvijas Republi -
kas un Lietuvas Republikas Starp-
valdību darba grupu pirmā sa -
nāksme, lai apspriestu sadarbību 
Baltijas jūrā, tostarp izstrādātu  
Līgumu par abu valstu ekono-
mis ko sadarbību Baltijas jūras 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 
un kontinentālajā šelfā.

Šāda līguma izstrādi  paredz 4. 
pants Latvijas Republikas un Lie-
   tuvas Republikas Līgumā par ter-
ritoriālās jūras, ekskluzīvās eko-
no miskās zonas un kontinentālā 

šelfa robežas noteikšanu Baltijas 
jūrā. Pamatojoties uz abu pušu 
ie  priekšējām sarunām, Ekono-
mis kās sadarbības līgums noteiks 
vispārēju sadarbības ietvaru un 
pamatprincipus.

***
Latvijas pastāvīgais pārstāvis 

ANO tiekas ar RTU un LU 
doktorandiem

Latvijas pastāvīgais pārstāvis 
ANO Ženēvā Raimonds Jansons  
1. jūnijā tikās ar Rīgas Techniskās 
universitātes (RTU) un Latvijas 
Universitātes (LU) doktorandiem, 
kas devušies mācību braucienā 
uz Eiropas Kodolpētījumu centru 
(CERN).

Latvijas augstskolu sadarbība 
ar CERN sākās 2012. gadā, kad 
centru apmeklēja RTU delegā -
cija un rektors prof. Leonīds Ri  -
bickis. Tā paša gada oktobrī tika 
parakstīts sadarbības līgums 
starp RTU un CERN. Kopš tā lai-
ka Latvijas augstskolu dokto -
randi mācību braucienos CERN 
ieradušies vairākkārt un iepazi-
nu šies ar centra darbu, pētīju - 
m iem un eksperimentiem.

***
Vēstnieks Andris Teikmanis 

Skotijā
No 28. līdz 30. maijam notika 

Latvijas vēstnieka Lielbritanijā 
Andŗa Teikmaņa darba vizīte 
Skotijā. Vēstnieks tikās ar Skoti-
jas valdības vadītāju Aleksu Sal-
mondu, kultūras un ārējo attie-
cību ministri Fionu Haislopu, 
Glāzgovas un Aberdīnas pilsētu 
vadību, Glāzgovas universitātes 
rektoru. Notika arī vairāki sarī-
ko jumi biznesa kontaktu veici-
nāšanai - tikšanās ar Skotijas un 
Aberdīnas Tirdzniecības kame -
ru pārstāvjiem, kā arī seminārs 
par biznesa iespējām Latvijā. 

Zigfrīda Sapieša skulptūra

Vēstnieks tikās arī ar Edinburgas 
un Aberdīnas latviešiem un 

apmeklēja 90 gadus veco skulp-
toru Zigi Sapieti.

***
Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

balsoja arī pa pastu
2014. gada 24. maijā Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās, balsojot  
pa pastu, piedalījās tie Latvijas 
Republikas pavalstnieki, kas dzī-
vo vai vēlēšanu laikā uzturējās 
ārvalstīs. 

Šajās Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās kopumā balsošanai pa pa  -
stu pieteicās 2876 ārvalstīs dzī vo-
joši Latvijas pavalstnieki, no tiem 
vēlēšanās piedalījās 2369. Salīdzi-
nājumam - 2009. gadā EP vēlēša-
nās nobalsoja 1215 vēlētāji, un 
tas liecina,  ka 2014. gadā ārvalstīs 
dzīvojošo vēlētāju aktīvitāte pie-
augusi gandrīz par 50%.

***
Alīde Forstmane 
saņem pateicību

Latviešu izcelsmes kanadiete 
Alīde Forstmane ilgus gadus dar-
bojas biedrībā Tribute to Liberty,  
lai Kanadas galvaspilsētā veici nā-
tu pieminekļa uzcelšanu komū-
nisma režīmā cietušajiem, starp 
kuŗiem bija arī latvieši. 30. maijā 
Alīde Forstmane saņēma pub-
lisku pateicību no Kanadas prem-
jērministra Stīvena Hārpera. Ap -
sveicot Forstmani, Hārpers sacīja, 
ka šis darbs ir nozīmīga daļa no 
mūžīgi nebeidzamās cīņas par 
brīvības un individa tiesību aiz-
sardzību pret ļaunām, necilvē-
cīgām varām, kuŗas vēl arvien 
nav likvidētas. 

***
Latvijas kaŗavīru vienība uz 

Centrālafrikas Republiku
Aizsardzības ministrija pazi ņo-

jusi - Latvijas Nacionālo bru ņo to 
spēku (NBS) kaŗavīru vie  nība Ei -
 ropas Savienības militārajā ope-
rācijā Centrālafrikas Republikā 
(CĀR) ieradīsies 14.jūnijā.

Izlidošana no Latvijas pare-
dzēta 13. jūnijā. Kaŗavīri līdzi 
ņems NBS transportlīdzekļus - 
vairākas bruņotas apvidus auto-
mašīnas. Kopumā uz šo Afrikas 
valsti dosies 40 kaŗavīri. Latvijas 
kaŗavīri apsargās CĀR galvas-
pilsētas Bangi lidostu un patru -
lēs šajā pilsētā.

***
Ozoliņš būs līderis kādā no 

vēlēšanu apgabalu sarakstiem
Hokejists Sandis Ozoliņš nolē-

mis pievienoties Einara Repšes 
biedrībai Latvijas nākotnes fo  -
rums un  varētu būt partijas Lat-
vijas attīstībai līderis kādā no 
vēlēšanu apgabalu sarakstiem.

Sandis Ozoliņš

Repše LNT ziņu raidījumā 
apliecināja, ka Ozoliņš noteikti 
būšot līderis kādā no partijas sa -
rakstiem, un pauda gandarījumu, 
ka sportists pieņēmis lēmumu 
pievienoties biedrībai. Plānots, 
ka Ozoliņš kļūs par biedrības ģe -
nerālsekretāru.

Stāstot par saviem nākotnes 
plāniem, Ozoliņš sacīja: “Esmu 
gatavs strādāt Latvijā un ar savu 
turpmāko darbu risināt jautāju-
mus, kas nestu labumu sabiedrī-
bai kopumā.”
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“Matrjoška” //zīmējums: Zemgus Zaharāns

draudzene, Valmieras Drāmas 
teātŗa aktrise Astra Baumane.

***
 Latviešu mūzikas vakars 

Latvijas vēstniecībā Japānā 
Latvijas vēstniecībā Japānā sa -

darbībā ar Japānas – Latvijas Mū -
zikas asociāciju 29. maijā notika  
Lūcijas Garūtas daiļradei veltīts 
mūzikas vakars, kuŗā uzstājās 
japāņu saksofoniste Maki Kasai  
un pianists Gakudži Arao. At  -
klājot sarīkojumu, Latvijas vēst-
nieks Japānā Normans Penke uz -
 svēra mūzikas īpašo lomu Latvi-
jas kultūrā, kā arī iepazīstināja 
klāt esošos ar Rīga 2014 aktuā la-
jiem programmas elementiem. 
Japānas - Latvijas Mūzikas aso ciā-
cijas izpilddirektors Haruo Ka  to  
klausītājiem pastāstīja par  Lūci-
jas Garūtas daiļradi. Tika atska-
ņotas kompozicijas „Zelta zirgs”, 
„Daina”, „Vakara blāzma”, „Dzim-
tene pavasarī” u.c. Ar Japānas - 
Latvijas Mūzikas asociācijas at -
balstu Tokijā notiek rēgulāri lat-
viešu valodas kursi.

***
Tokijā izrāda latviešu 

animācijas filmas
Japānā 29. maijā atklāja Eiropas 

filmu dienas, kuŗu ietvaros tika 
demonstrēta latviešu animācijas 
filmu izlase. Eiropas filmu dienas 
Japānā norisinās no 29. maija līdz 
22. jūnijam Nacionālajā filmu 
centrā Tokijā, kā arī Fukuokā, Ka -
nazavā, Okajamā un Takamatsu. 
Latvija Eiropas filmu dienās Ja -
pānā piedalās jau astoto reizi. 
2013. gadā filmu dienā tika de  -
monstrēta  filma „Dream Team 
1935”. Latviešu animācijas filmu 
izlasi demonstrēs 19. un 21. jū  ni-
jā. Tajā iekļautas režisoru Daces 
Rīdūzes, Jāņa Cimermaņa, Ēval-
da Lāča, Nila Skapāna, Edmunda 
Jansona un Reiņa Pētersona vei-
dotās animācijas filmas.

***
Koris „Balsis” priecē 

klausītājus Vašingtonā

Vašingtonas apkārtnes latviešu 
namā Rokvillē 30. maijā notika 
latviešu jauniešu koŗa „Balsis” 
koncerts diriģenta Inta Teterov-
ska vadībā. Koncertā „Balsis” at -
skaņoja vairākus garīgās mūzi -
kas dziedājumus, kā arī dažādas 
latviešu tautasdziesmu apdares. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

drāmaturgi un aktieŗi ir Nina 
Larisa Baseta (Dānija), Ivo Briedis 
(Latvija), Elīna Petersdotira (Is -
lande) un Janne Sārakala (So -
mija). 

Līdz šim „Pārpalikumi no ka -
ŗa” izrādes jau notikušas pro mi-
nentajā Somijas Nacionālajā vēs-
tu res mūzejā Helsinkos un Od  -
sherredas novada (Dānijā) no -
vad pētniecības mūzejā un tā ap -
kaimē. Nu bija pienākusi kārta 
Stūŗa mājai – telpai, kuŗā daudz 
mazāk institūcionālizēta vēstu -
res traktējuma, bet nesalīdzinā -
mi vairāk - autentisku, vēl mū  -
zejiski nepārstrādātu laikmeta 
pārpalikumu.

***
Satta festivāls Latvijā

Latvijas jau tā bagāto mūzikas 
festivālu kalendāru šovasar pa -
pildinās vēl viens mūzikas un 
mākslas notikums. Ikgadējais al -
ternātīvās mūzikas festivāls Satta, 
kas septiņus gadus norisinājās 
Lie tuvā, šogad pārceļas uz Lat-
viju. Tas norisināsies no 14. līdz 
17. augustam Papē, Baltijas jūras 
krastā.

Festivāla programmas vadītājs 
Žilvins Stumbrs (attēlā) pastā s-
tīja, ka  festivāls aizsācies 2007. 
gadā kā pikniks mūzikas mīļo-
tājiem, kas bijuši  bieži bāra Satta 
apmeklētāji Viļņā. Šis bārs ieņē-
mis nozīmīgu vietu Viļņas kultū-
ras norisēs, dodot iespēju īstenot 
vairākus projektus. Festivāls ir 
ne  pārtraukti audzis kā atvērta 
platforma ikvienam, kas ietverts 
plašajā jēdziena alternātīvs rak-
sturojumā.

***
Leo Koklem veltīta izstāde

Piemimot tautā iemīļotā glez-
notāja Leo Kokles 90. dzimšanas 
dienu, Valmieras mūzeja izstāžu 
zālē atklāta viņam veltīta izstāde. 

Apmeklētāji var iepazīties ar 
mākslinieka dzīvesbiedres Te  rē-
zes Kokles privātkollekcijā glabā-
tajiem darbiem.  “No Leo gleznām 
staro milzīgs gaišums. Tās radītas 
ar lielu mīlestību. Attiecības ar 
cil vēkiem māksliniekam bija ļoti 
būtiskas. Mīlestība un aizrautība – 
kā pret cilvēkiem, tā dabu jūtama 
arī viņa darbos,” jubilejas izstādes 
sarīkojumā sacīja Terēzes Kokles 

Druviete, tieslietu ministre Baiba 
Broka, Rīgas domes pārstāvji,       
LU vadība un fakultāšu dekāni, 
sabiedrībā zināmi cilvēki. Ar vī -
ziju par topošo LU Akadēmisko 
centru iepazīstināja projekta Se -
stais stils architekti un LNK In -
dustries Group būvnieki 

***
Dikļos svinēs 150. gadskārtu 
kopš pirmajiem Dziedāšanas 

svētkiem
Kocēnu novada Dikļos 7. jū -

nijā  svinēs 150. gadskārtu kopš 
pirmajiem Dziedāšanas svēt kiem.

Dikļu dabas koncertzālē notiks 
svētku koncerts, kuŗā piedalīsies 
50 Latvijas jauktie un vīru koŗi - 
kopā 2000 dziedātāju. Koristi 
dziedās Alfrēda Kalniņa, Jāņa 
Cim zes, Jāzepa Vītola, Emīla Dār-
 ziņa, Emiļa Melngaiļa, Jāzepa 
Me   diņa un citu latviešu koŗ mū-
zikas klasiķu darbus. Koncertā 
piedalīsies arī soliste Inga Šļubo v -
ska, Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) Stāba orķestris un dejotāji 
no Valmieras puses. Pirms svēt-
ku koncerta notiks svētku dalīb-
nieku gājiens pa Neikena taku uz 
jaunizveidoto Dikļu dabas kon-
certzāli. Koncerta mākslinie cis-
kais vadītājs ir Jānis Petrovskis, 
režisors - Uģis Brikmanis. Pēc 
kon certa būs zaļumballe, kuŗā 
spēlēs NBS Stāba orķestris, “Iļģi” 
un “Bellacord”.

***
Stūŗa mājā izrāde 

“Pārpalikumi no kaŗa”
Stūŗa mājā bija  skatāma starp-

tautiskas skatuves mākslinieku 
grupas izrāde „Pārpalikumi no 
kaŗa”. Izrādi veidoja četru Zie-
meļ eiropas valstu mākslinieku 
perso niskie stāsti - kā neparasta 
ekskursija cauri vēsturiskajai ēkai 
ar dzīviem eksponātiem un pa -
gātnes rēgiem. Izrādes mākslinie-
ki dzimuši laikā, kuŗu no Otrā 
pasaules kaŗa šķiŗ  divas paau-
dzes, tomēr arī viņi joprojām 
savā ziņā ir gatavi justies kā šai 
kaŗā izdzīvojušie jeb, pašu izvē-
lētā apzīmējumā, „pārpalikumi”. 
Šī globālā katastrofa, kas vairāk 
vai mazāk skāra un tādējādi sa -
saistīja visas Eiropas nācijas un 
territorijas, noder par galveno 
vēsturisko asi, ap kuŗu centrējas 
autoru vēstījumi par viņu dzim -
tu likteņiem. Autori – savu senču 
bioloģiskie turpinātāji – kļūst arī 
par viņu vēsturiskās atmiņas at -
dzīvinātājiem un iemieso tā jiem. 

Izrādes „Pārpalikumi no kaŗa” 

atklāja izstādi „Grafiskie stāsti. 
Starptautiskie zīmoli, notikumi 
un mākslinieki Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas (LNB) attēlizde-
vumu kollekcijās.”

Izstāde tapusi, Ārlietu ministri-
jai sadarbojoties ar LNB speciā-
listiem. Tā vēstī par vērtīgajām 
vēstures liecībām, kas iemūžinā-
tas LNB attēlizdevumu kollek-
cijās - fotografijās, zīmējumos, 
plakātos un pastkartēs. Tās visas 
atklāj ārvalstu mākslinieku, polī-
tiķu, kollekcionāru un starptau-
tisko notikumu saikni ar Latviju.

***
LU Akadēmiskā centra 

būvē  Torņakalnā 
ielikts pamatakmens

Klātesot valsts augstākajām amat-
personām, Latvijas Universi tātes 
(LU) un LNK Industries Group 
vadībai, 28. maijā svinīgi tika        
ie  likts LU Akadēmiskā centra 
Tor ņ  akalnā pamatakmens un 
laika kapsula ar vēstījumu nāka-
majām paaudzēm. Dabas zināt-
ņu centrs, kuŗa būvniecību plā-
nots pabeigt jau nākamā gada 
augustā, būs pirmā augstākās iz -
glītības iestādes ēka, kas kopš 
Latvijas ne   atkarības atjaunošanas 
tiks uz  celta pilnīgi no jauna.

Pamatakmens un laika kapsu-
las ielikšanas svinīgā sarīkojuma 
goda viesi bija Ministru prezi-
dente Laimdota Straujuma, izglī-
tības un zinātnes ministre Ina 

Ziedojumi Grigules reklāmai 
Korupcijas novēršanas un ap -

kaŗošanas biroja (KNAB) mājas-
lapā publicēta informācija par 
Eiropas Parlamentā (EP) ievēlē-
tās Ivetas Grigules reklāmas kam-
paņu. Grigule pārstāvēja Zaļo un 
Zemnieku savienību (ZZS) un 
plaši sevi reklāmēja.

Kļuvis zināms, ka pirms vēlē ša-
nām savienībai  ZZS dāsnus zie-
dojumus atvēlējuši bijušā Parex 
bankas īpašnieka Valerija Kar-
gina tuvinieki un vairāki pazī s-
tami uzņēmēji. Kargina dēls 
Rems Kargins ziedojis 6000 eiro, 
Valerija Kargina sieva Anna Bari-
nova pārskaitījusi 4000 eiro. Uz -
ņēmējs Jūlijs Krūmiņš maijā ZZS 
ziedojis 15 000,  uzņēmējs Valdis 
Kalnozols - 4000 eiro. Grigule 
pati kopš 2010. gada rudens ZZS 
ziedojusi kopumā 29 564 eiro, un 
pēdējo reizi tas darīts šogad ap -
rīlī, kad pārskaitīti 400 eiro.

***
Poltavā atklāj izstādi 

“Grafiskie stāsti”
Latvijas vēstniece Ukrainā Dr. 

Argita Daudze Chaŗkovas Jaro-
sla va Gudrā Nacionālās juridis-
kās universitātes Poltavas Juri-
diskajā institūtā „Rīga 2014 – Ei  -
ropas kultūras galvaspilsēta” ko -
mūnikācijas kampaņas ietvaros 

//Foto: Terēzes Kokles privātais 
archīvs
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Kamēr NATO pavēlniecība sūta 
īpaši atlasītas kaŗavīru grupas uz 
Poliju un Baltijas valstīm, lai mazi-
nātu bažas  par varbūtēju Krievi -
jas invāziju,  Ukrainas “Maidana 
val dība”, kas tagad ar Petro Poro -
šen  ko ievēlēšanu  prezidenta amatā 
ir pilnīgi leģitima, spiesta izvērst 
ATO  - Anti-Terrorist Operation - 
pret Doņeckas baseina separātistu 
bruņoto dumpi, ko Kremlis vis -
notaļ atbalsta, starp citu, iepludi-
not šajos divos Ukrainas novados 
čečenu kaujiniekus, kuŗus turp 
sūtījis Čečenijas faktiskais saim-
nieks Kadirovs, kas savu kalnu 
zemi vārda tiešā nozīmē  “atpircis” 
no Putina.

Šajā gaŗajā teikumā sakopotas 
ziņas,  kas ļauj aptvert situāciju uz 
2014. gada vasaras sliekšņa.

Vladimirs Putins, kas izpelnījies 
vai piesavinājies  “krievu zemju sa   -
vā cēja”  titulu,  sācis manāmi palē-
ni    nāt Kremļa agresīvo kursu, aplie-
cinot gatavību “strādāt” ar 25. maijā 
ievēlēto Ukrainas prezidentu, gan 
neprecīzējot, vai tas nozīmē Poro-
šenko pilnvaru de facto atzīšanu vai 
sadarbību nolūkā rast izeju no krizes.

NATO, ATO un Eiropas ideja
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Krievijā pieņemas spēkā šī 
“zemju savācēja” kults: sveicot viņu 
dažādos saietos, ļaužu pūlis ritmis-
ki skandina - Putin - Rossija, kas 
gandrīz vai, piedodiet, izklausās  
kā Sieg heil.

Ukrainas prezidenta vēlēšanas 25. 
maijā bija sāpīgs trieciens Krem  ļa 
propagandas aparātam, ko vada cī   -
tīgs Gebelsa taktikas atdarinātājs 
Dmitrijs Kiseļevs: izteikti mērena 
viedokļa paudējs Petro Porošenko, 
kas ir ne tikai lielrūpnieks (nu labi, 
oligarchs), bet arī pieredzējis ad -
mi  nistrātors  (vairākkārt bijis mi -
nistrs),  saņēma 55,9 % balsu, t.i., 
absolūto vairākumu, bet dedzīgajai, 
charismatiskajai Jūlijai Timošen -
ko bija jāapmierinās  ar 12,9 pro-
centiem. Parējie kandidāti tālu at  -
palika. Oļegs Tjagniboks, labēji ra     -
dikālās partijas Svoboda līderis, sa   -
ņēma tikai 1,3 %, un par t.s. Labējā 
sektora vadoni Dmitro Jarošu, kas 
Maskavā skaitās “galvenais fašists”,  
balsoja tikai 0,9 procenti. Te tev nu 
bija “noziedzīgā fašistu hunta”, kas, 
ja ticam Kremļa propagandai,  sa -
grābusi varu Kijevā...

Dažviet pasaulē valda uzskats, ka 

Ukrainā cīņa notiek starp etniski 
apzinīgiem (svidomi) ukraiņiem, 
kas runā savā valodā, un etniska-
jiem krieviem, kuŗi sargā savu va -
lodu no “ukrainizācijas”. Īstenība ir 
komplicētāka: noskaidrots, ka gan 
Porošenko, gan Timošenko mājās, 
privātā dzīvē, runā krieviski un uz 
ukraiņu valodu pāriet publiskā 
dzīvē, ārpus ģimenes loka. Bet tas 
nenozīmē, ka abi nav Ukrainas pa  t-
 rioti! Faktiski visi ukraiņi ir div-
valodīgi, izņemot to piecu rie tumu 
novadu iedzīvotājus, kas starpkaŗu 
periodā ietilpa Polijas territorijā. 

Anglijā mītošais vēsturnieks un 
publicists Anatols Līvens – vācbaltu 
Līvenu dzimtas atvase - jau drīz pēc 
PSRS sabrukuma ar savu grā matu 
The Baltic Revoluition de   mon strē -
ja savas prokrieviskās simpatijas. 
Tagad viņš  žurnālā The New York 
Review of Books šai ziņā paliek sev 
uzticīgs, uzsveŗot, ka  nevar būt ne 
runas par klaji rietumniecisku un 
pretkrievisku Ukrainu un ka Krie-
vijai jau izdevies novērst jebkādu 
iespēju Ukrainai kļūt par NATO 
un kaut vai ES dalībvalsti. Līvens 
(kuŗa dzimtas sencis esot līvu vir-

saitis Kaupo)  ierosina, lai Angela 
Merkele piedāvā Ukrainai “federā-
lizāciju” pēc Vācijas parauga...

Ukrainas prezidenta vēlēšanas 
sakrita ar Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanām. Man prieks, ka Latvi -  
jā par Vienotību  balsojuši 46,19 % 
vē   lētāju un ka par EP deputātiem 
kļuvuši Valdis Dombrovskis un 
Artis Pabriks, kas sevi godam ap  -
liecinājuši Latvijas valdības priekš-
galā un sastāvā. Man ir prieks par 
atjautīgo vēlētāju - cēsnieku Renā-
ru Sproģi, kas  “ģiftīgajai” Tatjanai 
Ždanokai (kuŗas elektorāts ir Lat-
vijas nelabvēļi) nopircis vienvir-
ziena autobusa biļeti uz Kaļiņin-
gradu (Krievijā iekļauto bij.Kēnigs - 
bergu): sak, lai brauc uz neatgrie-
šanos. Malacis!

Eiropas ideja: to 1950. gada 9. 
maijā (tagad šis datums ir “Eiro -
pas diena”) formulēja Francijas 
ārlietu ministrs Roberts Šūmans 
(Schuman) deklarācijā, kas sludi-
nāja Eiropas valstu tuvināšanos, 
radot kopības sajūtu - apņēmībā 
ne  pieļaut savstarpējus kaŗus un 
atvieglot ekonomisko sadarbību - 
uz līdztiesības un demokratijas 

pamatiem. Mūsdienās “Briseles 
birokratija” gan reizēm kaitina, bet 
Eiropas Savienība ir un paliek 
iestādījums, bez kuŗa Eiropā val -
dītu chaoss, kas nāktu par labu ti -
kai Rietumu civīlizācijas pretpo-
lam – imperiskajai Krievijai.

Diemžēl šā gada Eiropas Par  la-
menta vēlēšanās  ievērojamus pa -
nākumus guva radikāli “eiroskep-
tiķi” - Francijas Nacionālā fronte 
un citu ES dalībvalstu labēji radi -
kālās partijas, kuŗu līdeŗi ir Putina 
Krievijas draugi un līdzjutēji, vēr -
šoties pret “izvirtušajiem” Rietu -
m iem un “amerikāņu kapitālu”, 
kam Eiropā esot teikšana.

Vērts atgādināt, ka pēc vācu 
armijas sakāves pie Staļingradas 
Hitlers ķērās pie salmiņa - “jaunās 
Eiropas” idejas. Un drīz pēc kaŗa 
beigām viens no pēdējiem aplenk-
tās Berlīnes aizstāvjiem - Waffen-
SS  franču divīzijas Charlemagne 
virsnieks, Bruņinieku krusta kava-
lieris Anrī Fenē (Fenet) skaidroja, 
ka viņš esot cinījies “par Eiropu” - 
vienādi pret boļševismu un “pret 
amerikāņu kapitālismu”. Te, šķiet, 
kaut kas sasaucas...

Ziņu aģentūras LETA šā gada 
31. maija ziņa:  “Nacionālo bruņoto 
spēku sniegtā un aģentūras LETA 
sakopotā informācija liecina, ka 
maijā dažāda tipa Krievijas armi -
jas lidaparāti pie Latvijas robežas 
konstatēti desmit reizes.”  Un vēl:  
“Tā ir pirmā reize pēc ilgāka pār -
traukuma, kad pie robežas vienā 
dienā fiksēts tik daudz lidmašīnu.  
Parasti Krievijas lidmašīnas lidi  -
nā jušās mazākā skaitā.” 

Kas par to sakāms pašai Krievi-
jas Federācijai? Lūk, tajā pašā zi   ņo-
 jumā paustā vēsts no attiecīgajiem 
resoriem: “Krievijas Gaisa kaŗa 
spēki pastiprinās Baltijas valstu 
gaisa telpas izlūkošanu, ja tajā sāk-
sies plaša mēroga NATO kaujas 
lid mašīnu lidojumi.” 

Laika un Brīvās Latvijas lasītā -
jiem noteikti ir zināms, ka NATO 
spēki jau labu laiku patrulē Balti -
jas valstu gaisa telpā, un  labi, ka tā, 
jo Krievijai pat ļoti niez nagi pa  -
lūkot, ko tā var atļauties mūspusē.  
Zināmā mērā tur vainīgi ir paši 
Rietumi, jo 2008. gadā Kremlis bū -
 tībā pilnīgi netraucēti iebruka 
Gru zijā un atņēma tai Dienvid  -
ose   tiju un Abchaziju.  Jā, Rietumu 
gran di papurpināja, toreizējais Fran-
cijas prezidents Nikolā Sarkozī 
aizsteidzās uz Maskavu un ar Krie-
 vijas toreizējo prezidenta amata 
krēsla pagaidu turētāju Dmitriju 
Medvedevu parakstīja uguns pār -
traukšanas līgumu, kuŗā, starp citu, 
bija paredzēta Krievijas spēku iz  -
vākšana no minētajām territori-
jām. Lieki atgādināt, ka nekas tam-
 līdzīgs nenotika. Dienvidosetija un 
Abchazija kļuva par “neatkarīgām” 
valstīm, kuŗas atzīst Krievija, Ni -
karagva, Venecuēla un pietiekami 
eksotiskā mikrovalstiņa Nauru,   
un cauri! D. Medvedeva parakstī-
tajam līgumam nebija ne kripati-

Krievijas lielās avantūras
ņas nozīmīguma.

Tas gan  bija brīdis, kad Austrum-
eiropas valstu līdeŗi kļuva pagalam 
bažīgi.  Lasītāji, iespējams, atceras 
atklāto vēstuli, ko izplatīja desmi-
tiem redzamu polītiķu, mūsu Vai-
ru Vīķi-Freibergu ieskaitot.  Vēstulē 
tika paustas bažas, ka Rietumi ir 
sākuši novērsties no Austrum ei-
ropas.  NATO lidmašīnu izvieto-
šana Baltijas telpā bija konkrēta 
atbilde uz šīm raizēm, un pēc tam, 
kad Krievija atkal sāka žvadzināt 
ieročus, šoreiz Krimas virzienā, 
lid aparātu skaits tika palielināts.  
Vēl būtiskāk ir tas, ka Ziemeļ at-
lantijas alianse beidzot izstrādāja 
konkrētu Baltijas valstu aizsardzī-
bas plānu. Šogad, kā zināms, tas 
no   zīmē veselu seriju dažāda veida 
apmācību.

Protams, oficiālā Krievija šo zi -
ņu ir uzņēmusi ar ierasto slimī -
gumu. Prezidenta amatā atkal ir 
cars Vladimirs, un viņa pārvaldītā 
“sistēma” aktīvi cenšas pasaulei, 
bet pirmām kārtām Kremļa pilnī -
gi kontrolēto televīzijas kanāļu 
propagandas zombētajiem pašas 
Krievijas iedzīvotājiem iestāstīt, ka 
NATO ir briesmīgs bieds, kas ap -
draud Krieviju un krievu ļaudis 
vairāk nekā jebkas cits. Lasītāji no -
 teikti  atcerēsies jezgu, kādu Ma s-
ka va sacēla toreiz, kad Amerikas 
Savienotās Valstis paziņoja, ka tās  
vēlas Austrumeiropā  izvietot pret-
raķešu aizsardzības sistēmas.  Ār   -
prāta apdraudējums, brēca Krie-
vijas Ārlietu ministrija ar allaž me -
 līgo aizsardzības ministru Sergeju 
Lavrovu priekšgalā.  Ja Rietumi iz -
 vietos pretraķešu sistēmas Polijā, 
tad Krievijai neatliks  nekas cits kā 
Kaļiņingradā izvietot kodoliero-
čus.  Tas nekas, ka pretraķešu sistē-
mas pašas par sevi nekam un ne -
vienam nevar uzbrukt, - Krievija tās 

uzskata par draudu, un ar to pietiek.
Tieši šis melīgums ir iemesls, kā -

 pēc par Krievijas pašreizējo uz  ve-
dību ir vērts padomāt – un ne jau 
pozitīvas domas Nav nekādu šau -
bu, ka tie bija un vēlreiz bija Krie-
vijas spēki, kas “mazo zaļo vīriņu” 
veidolā pirms pāris mēnešiem pa  -
rādījās Krimā, sagrāba valsts un 
pa  švaldības iestādes, vairāku dienu 
gaŗumā Ukrainas kaŗaspēka pār-
stāvjus sagūstīja viņu pašu bazēs, 
sarīkoja “referendumu” par Kri-
mas aneksiju u.tml. Tādi paši “ma -
zi zaļi vīriņi” sāka parādīties citur 
Ukrainā, un kārtējo reizi Kremlis 
centās visai pasaulei iestāstīt, ka 
Krievijai ar to nav itin nekāda sa  -
kara.  Pēdējās dienās ir ziņots, ka  
tā dēvētajiem separātistiem izde-
vies nogāzt Ukrainas gaisa spēku 
hēlikopteru un tādējādi nogalināt 
vairāk nekā desmit zaldātu.  Kur 
gan šie separātisti dabūja ieročus, 
kas tādai vajadzībai ir nepiecie-
šami?  Ne jau aptiekās vai universāl-
veikalos tādus tirgo. Visa šī procesa 
gaitā ir bijis pilnīgi skaidrs, ka 
“separātistu” darbu kāds koordinē, 
un nav trīsreiz jāmin, kas tas tāds 
varētu būt.

Savukārt Krima, kur pēdējā lai -
kā ir notikusi masveidīga Ukrai -
nas valūtas aizstāšana ar Krievijas 
rubli, būtībā ir izolēta. Pa zemes 
ceļu tur var iekļūt, tikai šķērsojot 
Ukrainas territoriju, tieši tāpat kā 
līdz Kaļiņingradai var nokļūt, tikai 
šķērsojot Lietuvu. Tā kā Krievijai 
Krimā ir masīva jūras spēku baze, 
ir skaidrs, ka Kremļa valdnieki       
ļoti labprāt nodrošinātu zemes ce -
ļu da  žādu produktu nogādāšanai 
turp. Protams, Krimā ir arī civīl-
iedzīvotāji, viņiem vajag pārtiku, 
ūdeni, elektrību un visu pārējo. To 
visu pa jūru nepiegādās. Un tāpēc 
Ukrainas dienvidaustrumos radīt 

jukas un brukas ir tieši Maskavas 
interesēs. Un nav iespējams noticēt, 
ka tur darbojas tikai un vienīgi 
“pašaizsardzības spēki”.  Protams, 
Krievijas acīs tie ir cēli ļaudis un 
pats briesmīgākais, kas varētu no  -
tikt, būtu Ukrainas spēku uzbru-
kums šiem miermīlīgajiem cilvēk-
bērniem. Ne reizi vien no Kremļa 
ir skanējuši brīdinājumi, ka Krie -
vijas kaŗaspēks tomēr ir un paliek 
gatavs aizsargāt “krievu tautības 
civīliedzīvotājus”, ja ļaunais, “fašis -
tiskais” režīms Kijevā tos apdrau dētu.

Patlaban šajā situācijā ir iestāju -
s ies tāda kā pauze. Daudzu nedēļu 
gaŗumā pie Ukrainas robežām ar 
“apmācību” nodarbojās visai liela 
Krievijas kaŗaspēka daļa, ko cars 
Vladimirs atkārtoti  solās no turie-
nes aizvākt, tomēr viņš šo solīju -
mu atkārtoti ignorējis. Nu beidzot 
rādās, ka kaut kas tomēr notiek.  
Jādomā, ka Kremļa aprēķinos galu 
galā ir jautājums par to, ko pasau -
le iesāktu, ja Krievija patiešām 
iebruktu Ukrainā, tāpat kā tā 
kādreiz iebruka Gruzijā.  Ne velti 
cars Vladimirs nupat aizrikšoja uz 
Ķīnu un tur parakstīja masīvu da  -
basgāzes piegādes līgumu, kas, tā 
ziņo eksperti, pašai Krievijai ir 
krietni neizdevīgs. Ne velti pagā -
jušajā nedēļā cars Vladimirs kopā 
ar līdzīgi diktātoriskajiem valdnie-
kiem Baltkrievijā un Kaza ch stānā 
izveidoja “Eirāzijas savienību”,  
ku  ŗu Kremļa boss gan nodēvēja 
par “epochālu notikumu,” bet ku -
ŗai plašās pasaules kontekstā ir      
ļoti niecīga nozīme.  Krievijas varas 
pārstāvji par Rietumu sankcijām 
var vīpsnāt, cik vien tīk, bet ir 
skaidrs, ka tās tomēr ir pietiekami 
sāpīgas, lai par kārtējiem militā-
riem plāniem tomēr padomātu 
div reiz.

Taču tāpēc nav jāsecina, ka tagad 

mēs visi varam būt mierīgi. Krie-
vijas valdošo aprindu melošana ir 
bīstama, tāpēc ka ikviena meloša-
na ir neprognozējama. Maskava 
vis maz ir skaidri likusi saprast, ka 
Krievijas pašas parakstītie līgumi 
ir tualetes papīra vērtē. Krimas 
aneksija, kā zināms, bija rupjš tā 
līguma pārkāpums, kuŗu 1994. ga -
 dā Krievija, Ukraina un Rietumu 
valstis parakstīja par Ukrainas 
“territoriālo nedalāmību”. Pagāja 
tikai  20 gadi, un  Kremlis nolēma, 
ka tas nu ir tīrais nieks.  Vilksim 
pa    rallēles ar starpkaŗu laikmetu 
Latvijā -  PSRS pēc Pirmā  pasaules 
kaŗa parakstīja Miera līgumu ar 
mūsu valsti, kuŗā tā garantēja at  -
teikšanos no territoriālām preten-
zi jām “uz mūžīgiem laikiem”. Ne  -
pagāja necik vairāk par diviem 
ga   du desmitiem, lai Kremlis no  -
lemtu, ka tādu solījumu tomēr var 
ignorēt.  Vēsture mēdz atkārtoties, 
un tīģeris savas strīpas nemēdz 
mainīt.

Un tāpēc mēs, latvieši, katru rītu 
un katru vakaru varam pateikties 
Dievam par to, ka pagājušā gad-
simta pēdējos gadu desmitos  mū -
su toreizējie valsts vadītāji bija 
pietiekami viedi, lai izšķirtos par 
mūsu valsts ievešanu NATO alian-
sē. Patlaban vienīgais jautājums - 
vai tādu pašu aizsardzību alianse 
būs gatava piedāvāt arī citām kād-
reizējām PSRS republikām? Arī 
tad, ja mūsu valsts ir nosacītā dro -
šības līmenī, vai mēs tiešām vēla-
mies dzīvot pasaulē, kuŗā viena 
valsts jūtas pilnīgi brīva rīkoties 
pēc saviem ieskatiem un visus, 
kam pret to ir iebildumi, pasūtīt 
trīs mājas tālāk? Lūgsim, kaut 
Dievs un NATO palīdzētu arī ci  -
tām apdraudētajām  valstīm.  Kaut 
kad tomēr Krievijas patvaļai būs 
jāpieliek punkts.
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LĀSMA ĢIBIETE Ciemos pie krustmātes
Laikam jau pastāv kāda korre-

lācija starp centību skolas solā un 
turpmāko dzīves gājumu: to, cik 
tālu cilvēks būs spējīgs „izsisties”. 
Galu galā ne es, ne mani jaunie 
paziņas – emigranti „ar stāžu” – 
ne   esam zudušās avis. Taisni otrā-
di: savās mītnes valstīs mums ti  -
kuš as darba vietas, par kuŗām, pie-
    ļauju, vietējie varētu pat sapņot. 

Pārdomas iztraucēja frizieris, ai -
 cinādams mani apsēsties krēslā, 
spoguļa priekšā. Cik jauki, ka ap  -
tuveni stundu vai pat pusotras, 
kamēr mani mati pārtaps ne  pa -
klausīgās, draiskās sprogās, varēšu 
nodoties pārdomām. Un tā arī bija.

Tas, ko es izjutu, bija kas līdzīgs 
tuvojošamies katastrofai, – izjūta, 
kas bija mani pārņēmusi jau            
va   karvakarā kopš tā brīža, kad 
krust mātes istabā dejojām. Turklāt 
Mont rē šķita gandrīz nereāla vie -
ta un tikpat nereāli ir ļaudis, kuŗus 
uz mirkli te lemts satikt, lai pēc 
tam viņus zaudētu. Skaitītājs, kas 
vakar tika ieslēgts, uzņēma aizvien 
straujākus apgriezienus. Man šķi-
ta, ka pazīstu ne tikai Patriku, bet 
arī Olevu, kuŗu vēl nebiju pat re  -
dzējusi, taču zināju par viņa lie-
lāko kaislību – zirgiem un vēl šo 
to. Varbūt vajadzētu bēgt: iemest 
Elizabetes Mūrnieks dzīvokļa at  -
slēgas ezera dzelmē un mesties 
prom jeb, kā vienā no saviem dar-
biem rakstījis Nabokovs, pamest 
šo pilsētu, valsti, planētu. Nē, nē, – 
kas tie par niekiem?! 

Pēc nedaudz ilgāk kā stundu ga -
 ŗas sēdēšanas frizētavā tiku uz ie  -
las un vispirms aizgāju līdz krast-
malai. Pēc tādām pārdomām nu -
dien derētu kārtīga, atspirdzinoša 
pelde vai sliktākajā gadījumā le -

dus auksta duša! Ar manu jauno 
frizūru tas gan nebūtu prāta darbs. 
Pagājusi nedaudz metru gar eze -
ra krastu, pamanīju soliņu un ap  -
sēdos. Vēroju, kā viegli viļņojas 
ūdens un pie steķiem piesietās 
laivas. Pēkšņi iezvanījās tālrunis.

- Sveika, Lizet! Mums ir viss – 
pre  zentācija beigusies! Tas bija 
spīdoši! – nespējot apslāpēt prie -
ku un pat saviļņojumu, otrā galā 
ātri tika nobērts.

- Apsveicu! 
- Vai nu Fortūna apžēlojās, vai 

arī manu dvēseli nospēris sātans 
un tagad apbalvo par pakļau ša-
nos.

- Ō, super! Un kā tu viņam atda-
rīsi?

- Nez, grūti jau būs. Ko viņš va  -
rētu man prasīt? – Patriks jautri 
iesmējās. – Olim tavu ziņu node-
vu, puika jutās glaimots. Bet kur 
tu pati visu rītu biji?

- Frizētavā.
- Frizētavā? Tas nu gan… - Taču 

tālāk Patriks netika, bet „pārlēca” 
uz citu tematu. Klau, man ir ideja. 
Kā būtu, ja es noīrētu automašīnu 
un mēs vakarā aizlaistu uz Morži 
vai varbūt Nionu vakariņās? Tas 
nav tālu, bet braukt ar vilcienu 
negribas. Tas nepiederas šai die-
nai, saproti? 

- Vai tiesības tev ir?
- Un kā tu domā? Man tikai ne -

daudz jāpabrauc, jāpatrenējas – 
sen nav braukts, bet tas nekas.

Vēlreiz vienojušies, ka tiksimies 
trijos un tad es īsi tikšu iepazīsti-
nāta ar Oli, bet vēlāk, vakarpusē, 
ar auto brauksim uz vienu no ma -
  zajām pilsētiņām, lai pirms šķir -
šanās kādā no piekrastes resto rā-
niem baudītu vakariņas, - sarunu 
beidzām.

Laika vēl bija daudz, bet ne tik, 
lai kājām aizietu uz Šijonas pili       
un atnāktu atpakaļ. Nolēmu do -
ties uz krustmāmiņas dzīvokli, 
apēst pāri palikušos persikus un 
varbūt arī pagatavot kapučīno.

 OLEVS

Tur nu viņi stāvēja. Pamanīju, 
tikko biju pārgājusi ielu un no   nā-
kusi pie tirgus halles. Viens tum-
šiem, tumšiem matiem, bet otrs – 
īsts baltgalvītis jātnieku biksēs       
un gaŗajos zābakos. Olevs bija Pa t - 
rika pretpols. Blonds vīrietis ar 
lielām, pelēki zilām acīm. Nudien, 
tīrasiņu igaunis, īsts smukpuisītis. 
Nopietns; sejā pat tāda nedaudz 
svinīga izteiksme. Laikam gan vēl 
aizvien atrodas savas prezentā -
cijas panākumu iespaidā, bet var -
būt arī ne. Pirmajā mirklī viņa 
vērojošais, piesardzīgais skatiens 
mani nedaudz mulsināja. Šķita,    
ka Oleva acīm piemīt gluži vai 
ma   ģiska spēja ielūkoties otra cil -
vēka dvēselē. It kā sajutis manu 
mulsumu, Patriks mēģināja sākt 
sarunu. Teica, ka automašīnu iz -
de  vies noīrēt bez pūlēm un tas tik 
būšot viens varens piedzīvojums. 
Tepat, pie dzelzceļa stacijas, atro-
das firma, kas tūristu vajadzībām 
iznomā transportu: gan vieglās 
automašīnas, gan velosipēdus un 
pat rollerus. Viņi ar Oli tur jau 
bi juši, izvēlējušies sarkanu Fiat 
Bravo markas auto. Esot tikpat kā 
jauns un izskatoties efektīgi. Šāds 
vērtējums mums ar Olevu lika 
iesmieties. 

- Rõõm tuttavaks saada! – Igau-
 ņu skaistulis man sniedza roku, jo, 
šķiet, vēlējās doties prom.

- Samad sõnad! (es tāpat). – ma -
 nā vietā atbildēja Patriks, labi zi  -
not, ka valodas neprašana var likt 
justies ļoti neērti.

- Hüvasti, Patrik! – Olis viņam 
noteica, viegli uzsitot uz pleca, un 
tad pavisam klusi nobubināja      
zem deguna: - Kell tiksub.

Njā, dīvainītis Olevs... Tikko bi   -
jām palikuši divatā, Patriks no  -

glāstīja un sabužināja man matus. 
- Tu šodien izskaties pēc Fur-

cevas.
- Pēc kā? – nobrīnījos un at  -

kārtoju: – Pēc kā, lūdzu? Pēc TĀS 
Furcevas?

- Pēc tās pašas. Es vēlējos teikt, 
ka frizūra un „štāte” gluži viņas 
stilā. Nevainojami. Gandrīz kā 
fran ču grāfiene.

- Tikai gandrīz? Un kā tu vispār 
par viņu zini?

- Tā, Lizet, ir vecu vecāku bērnu 
priekšrocība. Es gan runāju par 
savu māti. 

- Bet kā tu vari zināt, kā Furceva 
izskatījusies? 

- Kā varu? Mums krievu valo-
das kabinetā pie sienas karājās 
viņas bilde.

- Mums arī! – Tas man šai brīdī 
šķita kā atklājums, bet, ja padomā 
loģiski, bija taču laiks, kad gandrīz 
ikvienā okupētās Latvijas skolā 
blakus citu Polītbiroja locekļu ģī  -
metnēm tika eksponēts arī Jekate-
rinas Furcevas portrets. Bet es 
viņai līdzīga? Vispār nav slikti! It 
īpaši, ja arī mana bilde kādreiz 
būtu skatāma tādā galerijā, kur 
visos pārējos portretos attēloti ti  -
kai un vienīgi vīrieši. Šī iedoma 
mani sasmīdināja. – Nu, ja esmu 
Furceva, tad tu esi Firjubins.

- Oh-oh-oh, - ļaunais Firjubins! 
- Patriks iesmējās. – Tas gan es 
nebūšu. Bet, ja jau nelabā rokas-
puisis, tad jā – lai būtu pats 
Firjubins.

- Un kas tad būs Olevs?
- Olevs? – Nedaudz padomājis, 

Patriks iesmējās. – Nu, Olis ir 
jātnieks: tur nav citu domu.

- Jātnieks bez galvas?
- Nē, Lizet, jātnieks ar galvu.

(Turpināts no Nr. 21)

(Turpinājums sekos)

PAULS DAMBIS

Vai Svētā Bernarda klosteŗa 
brāļi Austrijas kalnos vairāk nekā 
pirms 700 gadiem spēja iedo mā-
ties, ka viņu savāktās un rūpīgi 
sakārtotās minnezengeru  dzies-
mas iegūs tādu populāritāti, kādu 
tās ieguvušas mūsdienās? Klo  ste-
 ŗa brāļiem rokās nonāca ne tikai 
viduslaiku tropi un sekvences, 
bet arī visai jautra, ķecerīga un 
erotiska dziesmu kollekcija, ko 
viņi acīmredzot, citiem neredzot, 
paslepus pārlasīja, priecādamies, 
ka viņu garīgajai miesai nekas 
nav svešs no Frauenlob dziesmu 
bērnišķām „bezkaunībām”.  Taču 
tad teksti pēkšņi pazuda, un ne -
viens par tiem neko nezināja līdz 
pat 19. gadsimta vidum, kad tie 
beidzot nāca gaismā un Minchenē 
tika izdoti kopējā krājumā Car-
mina Burana - Bavārijas dziesmas. 
1935. gadā tās orķestrim, trim 
so   listiem, jauktam un bērnu ko -
rim mūzikāli skatuviskā kantātē 
sakārtoja Minchenē dzimušais, 
līdz tam maz zināmais kom -     
po  nists Karls Orfs (1895 - 1982). 
Pirm atskaņojums notika 1936. ga   -
dā, un komponists vienā vakarā  
kļuva slavens. Tik slavens, ka viņa 
darbu uzskata par mūsdienu „hi -
 tu”,  nepārspētu populāritātes zi  -
ņā visā pasaulē.

Ļaunīgais mūzikas sociologs un 
filozofs Teodors Adorno gan mēģi-

Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” 
un Carmina Burana

nājis skaidrot, ka gan Hin demits, 
gan Orfs esot aktīvi ie   saistījušies na -
cistu kultūrpolīti kas procesā. Viņš 
apgalvoja, ka „visā šajā tautiski mū -
 zikālajā ak   tīvitātē bijuši samanāmi 
fašis ma iedīgļi” (T.W. Adorno. „Kri-
tik des Musikanten”). Tas nu pārāk 
spē  cī gi teikts, aplami, jo vēlme 
sniegt tautai mūzikālo izglītību 
(Orff-Schulwerk) un mūziku taču 
ne   var būt fašistiska. Tāpat kā tā   
nav komūnistiska. Mūzika taču      
kal po demokratijai, tās ideju ne  - 
ša nai tautā. Vēl vairāk, 1937.gadā 
Völkischer Beobachter šo darbu no -
 saucis par „Bavāriešu nēģeŗ  mū  -
ziku”. Meklēt Orfa dzīvesstā stā 
kādu pazīmi sadarbībai ar na  cio -
nālsociālisma ideoloģiju ir tāpat    
kā meklēt pogu skaitu paša Ador-
no svārkos, kuŗi jau sen izmesti 
mēslainē.  Lai nu kā, Car mina Bu -
ra na cilvēkiem patika un patīk 
joprojām.

 Un vēl. Pat grūti iedomāties,  
ka padomju režīmā šī skatuves 
kantāte skanējusi Rīgā 1963. ga  -
dā! Un arī Latvijā tā kļuva par 
daudzu komponistu atdarinā ša-
nas objektu. Kas gan ir tas spēks, 
kas sapulcināja kuplu klausītāju 
pulku skaistajā 10. maija vakarā 
Lielajā ģildē?  Protams, Valsts ko -
 ris, protams, LNSO un diriģents 
Māris Sirmais. Tomēr galvenais 
pievilkšanas spēks bija pusgad-

simta laikā savu pievilcību sagla-
bājusī Carmina Burana. Kaut 
kom  ponists šo darbu nosaucis 
par kantāti, faktiski te dominē 
baritona balss, trešā daļā „Daiļās 
dāmas mīlas dārzs” arī soprāns. 
Un, protams, – koris. Teksta pir-
m  atnību autors saglabājis oriģi -
nālvalodas  (latīņu) un sena vācu 
dialekta mūzikālajā ietērpā,  kas  
ir gan  archaizēts, bet ne banāli-
zēts un skan atsperīgajā, nemai-
nīgajā ritmā. Gandrīz kā 60. ga  -
du minimālistiem.

 Brīžiem ieskanas kaut kas no 
viduslaiku agrīnās daudzbalsības 
atbalsīm, brīžiem džeza un 30. 
gadu kafejnīcu ritmi un harmo -
nijas 2. daļā „Krodziņā”( In Ta  -
verne). Šajā daļā pastorālo jau -  
n   iešu mīlas rotaļu pārtvēruši jau 
citi, visai asprātīgi tēli,  kā no 
Dīrera vai Breigela gleznām iz -
kāpušie: „Ceptā gulbja dziesma”  
vai grēcīgā mūka „Esmu abats no 
Kukanijas klosteŗa”. Kādi bijuši 
tikumi tajā, var spriest pēc šī dzē-
rājvīra mutes. Trešās  daļas mīlas 
galmā dominē balti  zeltītas krā   -
s as mūzikā. Te ir cēlo trubadūru 
galanto žestu dziedājumi mi n - 
ne  zengeru garā. To visu teicami 
vei ca minētais Valsts koris „Lat-
vija”, Nacionālais simfoniskais 
orķestris un teicami savā dzie dā-
jumā – lomā iejutās operas bari-

tons Armands Siliņš. Egilam 
Siliņam drīz izaugs nopietns 
konkurents. Jolanta Strikaite, so   p - 
rāns, visai pievilcīgi un technis  - 
ki gandrīz nevainojami nodzie -
dāja savu „partiju”- cēlās dāmas 
dziesmas ar neparasto visa lielā 
darba centrālo kulmināciju dol -
cis sime, totam tibi subdo me! (Mī -
  ļais, es visa piederu tev!), kas iz  -
teikta četrās  taktīs viena akorda 
pavadījumā. Un vairāk nekā.   
Viss pateikts, jo sekojošais gran-
dio zais fināls ir grandiozs visos 
sa  vos mūzikālajos parametros: 
pilns orķestris, koris, krietna de -
va sitaminstrumentu, forte fortis-
simo pilnā balsī pauž savu prieku 
par mīlas mūžīgo uzvaru, kuŗu 
pat Fortūna nevar apturēt. 

Darbs diriģenta Māŗa Sirmā 
vadībā izskanēja kā prieka ek  s -
plo zija. Te arī atklājas šīs mūzi -
kas nebeidzamība, tāpat kā mī  -
lestība, jo kamēr vien cilvēks uz 
šīs zemes dzīvos...

Taču  prieka sajūta izdzisa, man  
atgriežoties pa jau satumsuša -
jām Rīgas ielām uz mājām. Tikai 
tad pamanīju kādu dīvainību, 
kuŗai agrāk nebiju pievērsis uz  -
manību: gandrīz katrā trešajā 
lielajā daudzdzīvokļu namā val -
da tumsa! Dzīvokļos nedeg gais-
ma. Neatspīd ne televīzoru, ne 
naktslampiņu, pat ne sveču mir -

gošana. Jo tālāk pa Brīvības ielu 
virzoties Miera  ielas virzienā, jo 
vairāk tumšu namu. Apakšējā 
stāvā savus pakalpojumus pie-
dāvā „laimētavas, spēļu auto -
mati” un citi  līdzīgi iestādījumi, 
bet  viss nams, sākot no otrā  stā-
va uz augšu, ir tumsā. Pārņem 
baisa sajūta, redzot apdrupušo 
lielo Neiberga īpašumu tumsā   
un pamestībā Brīvības ielas un 
Matīsa ielas krustojumā. Un tā -
lāk – tikpat lielais nams Brīvības 
un Miera ielas stūrī arī stāv, ar 
aukstām, tumšām logu acīm rau-
 goties satumstošajās debesīs. 
Sajūta tiešām baiga – kā mirusi 
pilsēta. Kur palikušas visas Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas ugu-
nis? Vai tādu mēs piedāvājam 
se  vi pasaulei? Saprotu, ka daudzi 
namu mantinieki un pārpircēji 
gaida kaut ko. Bet ko? Vai krie -
visko ispolkomu pārvaldību ar 
pārpildītiem komūnāliem dzī-
vokļiem? Varbūt pēkšņu zelta lie-
tu vai  Fortūnas rata citu pagrie-
zienu? Katrā ziņā Rīga pašreiz 
brēc pēc sava saimnieka, nevis 
izsaimniekotāja. Un rīkoties jāsāk 
tūlīt, nekavējoties, citādi ieradī - 
s ies ķīnieši un savā komūnisma 
celtniecības programmā sterilizēs 
mūs visus.  Cerēsim, ka tas neno-
tiks tuvāko gadu laikā. Vai tad 
vairs kāds spēs klausīties Orfu? 

Frizētava Šveicē
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Stāstījums rit raitā, ļoti tīrā un 
bagātā latviešu valodā, Rudzīša 
kungs bez aizķeršanās nosauc 
gad skaitļus, uzvārdus, faktus.  
Vi  ņa klātienē ir patīkami atra s-
ties, jo viņa personība izstaro 
no  svērtību un inteliģenci. Kad 
jautāju, kā cienījamā vecumā ir 
izdevies saglabāt tik teicamu 
„formu”, Dainis Rudzītis atbild – 
dzīvesprieks un labā atmiņa       
man no tēva. Tātad – no Latvijas 
Valsts kancelejas pirmā direkto -
ra Dāvida Rudzīša. Daiņa krust-
tēvs ir prezidents Kārlis Ulmanis, 
tēva darba un domu biedrs. Ga  -
rīgais krusttēvs, nevis pēc rad-
niecības. Turklāt  Dainis kristīts 
nevis baznīcā, bet 1922. gada 16. 
februārī Rīgas pilī. Par šiem fak-
tiem Rudzīša kungs pastāsta sev 
raksturīgajā mierā un ar smai -
du. Un mans pirmais jautājums 
rodas gluži spontāni.

Kā, audzis starp valstsvīriem, 
kas izloloja Latvijas valsti, jūs 
vērtējat šābrīža Latvijas valsts-
vīru potenciālu? Vai tādi vis -
pār ir?

D.R.  Šais ciemu dienās Lat vijā 
iznāca ar domubiedriem paru-
nāt par to, vai ir nepieciešams 
mainīt Satversmi attiecībā uz 
tau tas vēlētu prezidentu ar pla -
šākām pilnvarām. Par to pašu 
maiņu, ko Zemnieku savienība 
piedāvāja 1933. gadā un ko līdz 
Saeimas otrajam lasījumam aiz -
vir zīja, bet īstenībā tomēr norai -
dīja. Mans secinājums: principā – 
jā, bet ne šābrīža Latvijā. Varu 
piekrist kādreizējam atjaunotās 
Latvijas Ministru prezidentam 
Valdim Birkavam, kas televīzijā 
sacīja: „Te gaida nākam kādu 
me    siju, bet tādu tomēr neredz...” 
Gluži manas domas. Un es atmi-
nos, ka, būdams vēl mazs zēns, 
redzēju, ka laikrakstā Pēdējā Brī-
dī  pēc prezidenta Jāņa Čakstes 
nāves ik nedēļu tika publicēti 
nākamo iespējamo Valsts prezi-
denta amata kandidātu foto, un 
it visi bija patiešām ievērojami 
vīri. Vai šodien cilvēki, kas guvu-
ši panākumus mākslā vai spor -
tā, bet ir bez polītiskajām zinā -
ša nām un pieredzes, varētu stā-
ties šai amatā? Diemžēl ne. Visas 
tau  tas vēlētu prezidentu šodien 
Latvijā diezin vai varētu atļau ties.

Kā visvairāk pietrūkst, lai to 
varētu atļauties?

Nacionālās pašapziņas. Man ir 
sāpīgi skatīties, ka pat valsts ho  -
keja vienība nosaukta svešvārdā, 
kas saistās ar okupācijas laiku. 
Kāpēc joprojām savstarpējās sa  -
runās latvieši pāriet uz krievu 
valodu, ja sarunbiedrs ir krievs, 
kas citkārt pat mēģina runāt lat-
viski?! Tas nav attaisnojums, ja 
sa   ka – bet es krieviski runāju la -
bāk nekā viņš latviski. 

Pašapziņa, ko Amerikas latvie šu 
avīze Laiks tiešām akcentē, Lat vijā 
varētu tikt uzsvērta vai rāk.

Kopš kuŗa laika jūs lasāt 
mūsu avīzi? 

Kopš pirmā numura 1949. ga  -
da novembrī. Esmu bijis arī Lai ka 
korespondents un atminos, kā 
svētdienas vakaros sēdos aprak-
stīt notikumus, lai tūlīt ar „ātro 
pastu” informāciju sūtītu uz re  -
dakciju. Nākamās nedēļas nu -
mu rā raksts bija nopublicēts.  Pro-
tams, es varu saprast, ka šodien 

„Vēlos, lai būtu vairāk nacionālās pašapziņas”
Ligitas Kovtunas saruna ar Daini Rudzīti

trūkst rakstītāju, tāpēc ziņas no 
„pagastiem” ir kļuvušas skopas. 
Taču izcilā Laika redaktoru ple -
jāda ar Rabācu priekšgalā – Klā v-
 sons, Raisters, Freivalds un citi – 
ļoti rūpējās, lai šīs ziņas būtu. 
Rabācam pat bija teiciens: „Ja 
par notikumu nav rakstīts Laikā, 
tad tā notikuma vispār nav bijis!” 
Šie vīri nāca no avīzes Rīts – 
modernākā tā laika (1934-1940) 

Latvijas drukātā izdevuma, kas 
prata operātīvi veidot ziņas un 
iznāca septiņas reizes nedēļā.

Jā, rakstītāji tiešām gājuši ma -
  zumā, bet – kā jūs vērtējat Laika 
informāciju un komen tārus? 

Helmars Rudzītis tiešām par 
galveno uzskatīja informācijas 
sniegšanu, un Laiks godam to 
da    ra joprojām. Par Latvijas no -
tikumiem informāciju smeļos 

tieši no Laika, vēl arī meita        
man „piegādā” informāciju no 
tī  mekļa. 

Te atkal izmantošu iespēju 
aicināt un iedrošināt tautiešus 
ārpus Latvijas rakstīt un sūtīt 
informāciju, – redakcijā strādā 
algoti literārie redaktori, kas 
jūsu tekstus izlabos, Laiks pub-
licē tekstus arī angļu valodā. 
Un foto ar parakstu taču arī  ir 
informācija!

Ciemu dienās Latvijā jūs bijāt 
arī „Pikšās”...

„Pikšās” nebiju bijis vairākus 
gadus. Nu redzēju, cik Ulmaņa 
dzimtas mājas ir lieliski sakop-
tas. Todien, kad te ciemojos, at  -
brauca pilns autobuss ar apmek-
lē tājiem.

„Pikšu” saimnieks Gunārs 
Ul    manis gan sūkstās, ka par 
maz, īpaši jaunās paaudzes. Vai 
tas saistāms ar to, ka Kārļa Ul -
maņa personība un polītika ne 
vienmēr šķiet tīkama un atbal-
stāma mūsdienu polītiķiem       
un tiem, kas raksta vēstures 
grāma tas? 

Manuprāt, problēma ir tā, ka 
vēsturnieki uz „Ulmaņlaikiem” 
skatās ar šīsdienas brillēm un ne 
vienmēr ņem vērā reālos apstāk-
ļus, kādi bija toreiz, arī tālaika 
situāciju Eiropā. Manuprāt, šie 
pieci gadi bija nozīmīgi ne vien 
saimnieciskās un kultūras attī - 
stī bas ziņā, – pats galvenais - tie 
bija nozīmīgi  tieši patriotisma, 
na   cio nālās pašapziņas izaugsmes 
ziņā. Atļaujos palikt pie uzskata, 

sadarbība ar ASV polītiķiem, lai 
viņi būtu informēti par to, kas 
notiek ar Baltijas valstīm.

Diemžēl ASV sabiedrībai tās 
lielākajā daļā nav ļoti svarīgi,        
kas notiek Baltijā, Gruzijā, Uk  -
rainā..., jo tam nav nekāda saka -
ra ne ar beisbolu, ne sadzīves 
ērtībām. Tas jāņem vērā. Kā arī 
tas, ka NATO šobrīd nozīmē 
Amerikas Savienotās valstis – bez 
Amerikas atbalsta tā būtu vie -
nīgi vairāku tautu apvienība, lī -
dzīga Tautu savienība, kam ne  -
noliedzami bija morālais spēks.

Vai „šķēpu laušana” ap Sa   - 
t ver smes preambulu jums šķiet 
ļoti nozīmīga? 

Preambula jāpieņem! Tās vēr -
tī  bas, kas 1921. – 1922. gadā bija 
pašas par sevi saprotamas, ta -
gad jāvērtē citā gaismā. Latvija ir 
vienīgā vieta pasaulē, kur latvieši 
ir savās mājās, – viss cits ir pa -
kārtots,

Kāda, pēc jūsu atmiņām un 
pieredzes, bija dažādu tautību 
sadzīvošana pirmskaŗa Lat vijā?

Nebija nekādu problēmu ar 
krievu un žīdu minoritātēm, ko 
gan nevaram teikt par vācie -
šiem, – viņi bija ļoti neapmieri-
nāti un nevarēja izprast latviešu 
centienus pēc sava valstiskuma. 
Žīdi un krievi Latviju uzskatīja 
par labāko valsti, kur attīstīties 
viņu kultūrai. Un kā nu ne – 
valsts taču dod atbalstu viņu 
skolām, teātŗiem, biedrībām. 

Šodien taču valsts iespēju ro -
bežās arī – tomēr līdz ideā lam 
vēl tālu, ļoti tālu... Varbūt vēl 
vairāk jādomā par pretim nāk-
šanas soļiem no abām pusēm?  

Ja latvieši izrādīs vēl lielāku 
pretimnākšanu, tad tā arī tiks 
„apēsta” no krievu pretimnāk ša-
nas... Vēsturē ir piemēri. Vai mēs 
varam ticēt, piemēram, Ždano-
kai, kas apgalvo, ka krievi vēlas 
dzīvot Latvijas, ne Krievijas val -
s tiskumā?!

Nuja, un viņa sola turpināt 
„cīņu par nepilsoņu tiesībām”.

Redziet, es esmu tikai Latvijas 
pavalstnieks, un man nav tie -
sību piedalīties ASV vēlēšanās, 
tostarp pašvaldību vēlēšanās.      
Un tāpēc man nav saprotams,    
kā, nebūdams pavalstnieks, kāds 
cilvēks var rīkot kongresus un 
pieņemt konvencijas, piemē -
ram, par pievienošanos Krievi-
jai?! Amerikā labākajā gadīju - 
mā pieļautu, ka tas vecītis nav 
jā  ņem ļaunā, jo viņš ir gluži ne -
gudrs, sliktākajā  – izraidītu no 
valsts.

...Kad jautāju, kāds ir bijis 
Daiņa Rudzīša ceļš uz Ameriku, 
viņš atbildēja ar diviem vār d  iem: 
grūts un grumbuļains. Trimdā 
viņš devās kopā ar nule apņem -
to sievu Irmu. Jaunība un mīle s-
tība palīdzēja pārvarēt likteņa  
un vēstures griežu pārbaudī ju-
mus. Amerikā, Detroitā, kopā       
ar četrus gadus vecāko brāli Si  -
gurdu Dainis iesaistījās vietējās 
latviešu biedrības un draudzes 
organizēšanā. Un vēl šodien ir 
gandarīts par to, ka ir Gaŗezers, 
Katskiļi, Kursa, 3x3, 2x2 nomet-
nes, „Sveika, Latvija!” un daudz 
kas nozīmīgs, kas uztur dzīvu 
lat viskumu arī tālumā no Tēv-
zemes.    

Dainis Rudzītis: Atļaujos palikt pie ieskata, 
ka tieši šie gadi bija tie, kas deva spēku izturēt 
Sibirijas mocības tiem, kuŗi tur bija izsūtīti. 
Arī bijusī trimda, šais gados iegūtā patriotiskā 
spēka vadīta, spēja izdzīvot, saglabājot latvi s-
kumu. Lai arī ejam mazumā, vēl taču tura-
mies! Un trimdas uzdevumi nav beigušies līdz 
ar neatkarības atjaunošanu Latvijā – vēl jā   tur-
 pina polītiskā darbība, jāturpina sadarbība 
ar ASV polītiķiem, lai viņi būtu informēti par 
to, kas notiek ar Baltijas valstīm.

K. Ulmaņa piemiņas mūzejā “Pikšas” šā gada maijā

ka tieši šie gadi bija tie, kas deva 
spēku izturēt Sibirijas mocības 
tiem, kuŗi tur bija izsūtīti. Arī 
bijusī trimda, šais gados iegūtā 
patriotiskā spēka vadīta, spēja 
izdzīvot, saglabājot latviskumu. 
Lai arī ejam mazumā, vēl taču 
turamies! Un trimdas uzdevumi 
nav beigušies līdz ar neatkarības 
atjaunošanu Latvijā – vēl jātur-
pina polītiskā darbība, jāturpina 
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DEJAS CEĻŠ
Meitene K. M. Vēbera baleta 

miniatūrā „Rozes gars”, Solveiga 
E. Grīga baletā „ Pērs Gints, ” Ma -
  rija P. Čaikovska baletā „Riekst -
kodis”, Pelnrušķīte S. Prokofjeva 
baletā „Pelrušķīte”  - latviešu bale-
 rī  na Aelita Roze (bijusī Himelrei-
cha) Latvijas Nacionālās operas 
ba    leta trupā nozīmīgas lomas bija 
dejojusi astoņus gadus, kad pa   gā -
jušā gadsimta deviņdesmito  gadu 
sākumā  pienāca operas nama re -
monta periods. 

Remonta laiks baleta trupai ne  -
solīja nekādu rožaino dzīvi. Sāku -
mā mēģinājumi Āgenskalnā, ve -
cās televīzijas studijas tikpat kā ne   -
apkurinātajās telpās. Vēlāk  -  da    lot 
toreizējās Filharmonijas Vāgnera 
zāles telpas ar Valsts deju ansamb  li 
„Daile”.  Izrādes Dailes teatrī, bet 
visbiežāk dzīve „uz riteņiem”, snie-
 dzot mēnešiem ilgas viesizrādes 
tuvās un tālās pasaules valstīs. 
Protams, dejot ārzemju publikai  
ir lieliska izdevība un pieredze, 
taču normālu, pastāvīgu māju ne -
 esamība dejotāju nogurdina, rē  -
gulāri strādāt un uzturēt sevi pro -
fesionālā formā ir ļoti sarežģīti. 
Kaut arī opernama remonts bija 
gaidīts un nepieciešams, brīdis, 
kad uz nezināmu laiku jāpamet 
sava skatuve, Aelitai šķita kā visu 
sapņu sabrukums.

Baletdeotāja mūžs ir ļoti īss – ti -
 kai divdesmit gadi. Tāpēc  jācenšas 
izmantot katru gadu, katru sezo-
nu un pat dienu, lai ar pilnu jau -
du būtu uz skatuves. Vairāki lat-
viešu baleta māklsinieki, kas to -
laik bija pašā spēku plaukumā, 
meklēja izdevību slēgt līgumus ar 
ārzemju baleta trupām.

Aelita Roze saņēma piedāvāju-
mu no Vācijas. Berlīnes Valsts 
ope ras baleta trupā 26 gadus vecā 
balerīna, kas Latvijā jau bija dejo-
jusi vadošās lomas un guvusi 
atzinību, sāka visu no jauna. 

Toreiz es pat neapjautu, ka 
esmu nonākusi vienā no spē  cī-
gākajām pasaules līmeņa baleta 
trupām. Man bija lieliska izde -
vība piecus gadus strādāt ar tā  -
diem baleta grandiem  kā Egons 
Bišoffs, Moriss Bežārs, Rolāns 
Petī.  Ja es būtu palikusi Rīgā, 
ne   kad mūžā man šīs iespējas 
nebūtu bijis.

Arī Vācijā Aelitai  tika uzticētas 
atbildīgas lomas, bet, satikusi Ber-
 līnē  viesizrāžu laikā Rīgas baleta 
trupu, viņa sailgojās pēc mājām.  
Rīgas baleta   trupas vadītājs Ai  -
vars Leimanis piekrita, un  Aelita 
atgriezās Rīgā, izremontētajā ope rā.  
Baleta recenzijās vēlāk tika rak - 
s tīts: „Smalki izkopta, mazliet no  -
slēpumaina akadēmiskā stila de  -
jotāja. Darbs Berlīnes Valsts ope rā 
jo īpaši nospodrinājis viņas skai s-
tās un mazliet pavēsās balerīnas 
veidolu.” ( I. Lūsiņa, „Vietu baletā 
pati sastrādājusi”, Diena, 1998. 
16.04.)

Lai arī tika dejotas daudzas gal -
venās lomas, patiesu  ganda  rījuma 
un nepieciešamības izjūtu Aelita 
pati nespēja notvert. Tā vien šķita, 
ka viņas citur pasaulē uzkrātā       
pie redze un zināšanas mājās ne  -
vie nu neinteresē un nevienam  
nav vajadzīgas. Pēc lielām pār   -     
do  m ām Aelita pametusi dejotājas      
kar jēru    un saņēmusi uzaicināju-
mu strā dāt par baleta paidagoģi... 
Leip  cigā.

Latviešu balerīna un deju skolotāja VācijāJANA VĪTOLIŅA

***
DEJAS SKOLOTĀJA
Atgriezusies Vācijā un sākusi 

strādāt Leipcigas valsts baletskolā, 
Aelita beidzot sajutusi īsto paida-
goga darba garšu un gandarīju-
mu. Viņai uzticēts skolot pat tā -
das klases, kuŗas sākumā domā -
tas pie  redzējušiem skolotājiem. 
Diem žēl  arī bagātajā un ekono-
miski stabilajā Vācijā nereti tiek 
veiktas sāpīgas korrekcijas. Finan-
ciālu iemelsu pēc Lepcigas operas 
baletskola, par kuŗas telpu plašu-
mu un piemērotību baleta vaja-
dzībām var tikai sapņot ikviena 
profesionāla trupa, tika slēgta. To -
 laik arī Aelitas vīrs Stefans mainīja 
darbu un ģimene pārcēlās uz Štut-
garti, bet  Aelita... nodibināja savu 
baleta studiju Fouette.

Jau skolas laikā  klasiskās de - 
  jas stundās pie Irēnas Strodes  
sapratu un zināju, ka tad, kad 
beigšu dejot, es gribu būt baleta 
paidagoģe. Gribu strādāt gan      
ar bērniem, gan  jauniešiem, gan 
pie  augušajiem. Taču mani ne   -
maz neinteresēja ne  admini strā-
cijas darbs, ne menedžemnts, ne 
arī kas cits ar darba organizāciju 
saisīts. Taču dzīve atkal mani  
no  lika  fakta priekšā. Pat  savas 
skolas telpas es atradu, tāpat   
vien staigādama pa pilsētu, un 
vairākkārt nonākdama  vienā un 
tajā pašā  vietā, kur uz durvīm 
bija uzraksts: „Iznomā telpas”.

Šogad Aelitas baleta studijai 
Fouette nosvinēta 10 gadu jubileja. 

Lai arī Štutgartē ir ļoti daudz ie  -
spēju apmeklēt dažādas deju no   -
darbības, studijas Fouette desmit 
klasēs dejo simt audzēkņu, sākot 
no trīs gadu vecuma. Aelita ir 
“viss vienā personā” -  gan no -
darb  ību vadītāja, gan administrā-
tore un grāmatvede, gan telpu 
uz   kopēja, gan kostīmu darinātāja 
un uzraudze.  

Jau mācoties skolā, Aelita sa -
pratusi  – kārtīgs un vienāds studi-
jas  audzēkņu ārējais  izskats ir 
puse no laba kopīgā iespaida. Tā  -
pēc ne tikai pirms uzstāšanās pub-
likas priekšā, bet arī pirms ikdie-
nas stundām skolotāju Aelitu var 
satikt, mazajām dejotājām veido-
jot vienādu matu sakārtojumu.

Izrādot kostīmu noliktavu, 

Aelita līdz pēdējam fliterim un 
puķītei var izstāstīt katra baleta 
kostīma tapšanu. Kad studijā ie  -
studēts  pirmais  balets  „Riekst  ko-
 dis”, no Latvijas atbraukusi Aelitas 
mamma un palīdzējusi pašūt ap 
60 tērpu. Savukārt akmentiņus  
un spīguļus ar līmes pistoli līmē-
jusi klāt pati skolotāja.

Gandrīz katru gadu noliek sko-
las lielais koncerts, kuŗu, sākot ar 
afišu un programmiņu drukāša-
nu, beidzot ar mūzikas ieskaņoju-
mu sagatavošanu, skolas vadītāja 
veic viena.

Tāpat kā citus, arī 10 gadu ju  -
bilejas koncertu Aelita noorga  ni -
zēja  pati  saviem spēkiem. Kon-
certa priekšnesumi tika mēģināti 
jau pusgadu iepriekš, bet mēnesi 
pirms lielās dienas skolotāja sāka 
gludināt un pielabot audzēkņu 
kostīmus...

Pie Aelitas mācīties dejot nāk 
daždažādi cilvēki. Mazie bērni visi 

kā viens apgalvo, ka skolotāja ir 
gan ļoti mīļa, gan  ļoti prasīga un 
māk skolēnus labi „izdīdīt”. Mazie 
dejotāji gaida iespēju dejot uz ska-
tuves, bet pieaugušie ne visi vēlas 
savas prasmes izrādīt citiem. 

Kristians, pieaugušo studijas 
audzēknis: „Vispirms uz Fouette  
nāca mana draudzene. Pēc kāda 
laika es gribēju uzzināt, ko viņa 
šeit dara, tāpēc arī atnācu. Sā  -
kumā to domāju kā joku, bet nu 
jau būs četri gadi, kopš es dejoju. 
Šeit, Vācijā, ir ļoti dīvaina attiek-
 sme pret vīriešiem, kuŗiem va  -
ļasprieks ir dejošana. Es pat sa -
viem vecākiem ilgu laiku netei-
cu, ka dejoju.”

Anabella, pieaugušo studijas 
audzēkne:„Es jau ļoti ilgi mācos 
klasisko deju pie dažādiem sko -
lotājiem dažādās valstīs. Aelitas 
stundas ir ļoti interesantas. Viņa 
katrreiz izdomā kādu jaunu 
knifiņu, lai piesķirtu svaigumu 

it kā ikdienišķai deju soļu kom -
binācijai.”

Par visu, ko iemācījusies un ta  -
gad var mācīt citiem,  Aelita saka 
paldies  visiem saviem skolotājiem 
Rīgas Choreografijas vidusskolā.

„Man vienmēr ir bijis uzskats, 
ka cilvēkam dzīvē galvenais ir 
sajust - ar savu darbu un zināša-
nām viņš ir vajadzīgs. Profe sio-
nālim ir jājūtas novērtētam. Šeit, 
Vācijā, es esmu to sajutusi. Varu 
justies gandarīta.” 

***
LATVIETE VĀCIJĀ
Pirmo reizi braucot uz Vāciju, 

Aelita vācu valodu nav pratusi 
nemaz. Pāris nedēļu,  gaidot vīzu, 
no sarunvalodas vārdnīcas apgu-
vusi pieklājības frazes.

„Pirmo mēnesi dzīvoju kādā 
ģimenē, kur mazais dēlēns brī -
nījās, kāpēc tante nevienu vārdu 
nerunā. Tajā laikā man visvairāk 
bija  bail nokavēt mēģinājumus 
tikai tāpēc, ka, iespējams, ne  -
esmu kaut ko pareizi  izlasījusi. 
Pēc  mēneša sāku saprast, par ko 
ir runa. Pēc diviem mēnešiem 
sāku runāt pati. Speciāli mācī-
ties valodu nebija laika, tāpēc 
pati atradu ceļu, kā to labāk 
apgūt. Lasīju literātūru, kas ma  -
ni in  teresē. Piespiedu sevi do -
māt vāciski.” 

Lai arī Aelita Vācijā dzīvo jau 17 
gadus, ik pa laikam viņa atklāj ko 
tādu, kas latviešiem šķiet pats par 
sevi saprotams, bet  vāciešiem  - 
kaut kas jauns. 

Pirmajā skolas dienā skolotājai 
ziedus nes tikai Aelitas meitas - 
dvīnes Astrīda un Beatrise. Sāku-
mā skolotājas bijušas neizpratnē, 
bet, uzzinot, ka Latvijā ir tradicija 
skolotāju sveikt  jaunā macību ga -
da sākumā, atzinušas, ka pārstei-
gums ir ļoti patīkams.

Arī  savu bērnu draugu vecākus  
Aelitai ir izdevies pārsteigt.  Pa   bei-
dzot maltīti un pieceļoties no gal -
da, abas meitenes vienmēr saka: 
„Paldies!” Tā arī noticis, kad mei-
tenes aizgājušas ciemos. Tāda pie-
klājība izraisījusi apbrīnu, un Aeli-
 ta izpelnījusies  uzslavas par ār -
kār  tīgi pieklājīgu bērnu audzi -
nāšanu. Kad draudzeņu vecāki 
uz  zinājuši, ka Latvijā pēc  ēdien-
reizēm pateikties saimniecei ir 
gluži ierasti, nevis kāda ekstra, viņi 
arī saviem bērniem sākuši mācīt 
„latviešu manieres”.

Aelitas ikdiena, kā visās vācu ģi -
 menēs, ir sadalīta pa minūtei. Kār-
 tīgi atpūsties viņa atļaujas tikai 
atvaļinājumā, kad visbiežāk brauc 
tuvāk vasarai. Taču reizi gadā ce  -
ļojuma galamērķis noteikti ir     
Rīga un Latvija.

Jūra, mežs un pļavu puķes ir tas 
kā, dzīvojot ārpus Latvijas, ļoti    
pie trūkst.  Tikko Aelita  iebrauc 
Lat  vijā, tā, vēlākais, nākamajā 
dienā ir jābrauc uz jūru. Tādas 
jūrmalas nav nekur citur pasaulē! 
Nekur citur ne par kādu naudu 
ne  var nopirkt pļavu puķes – mar-
grieti ņas, rudzupuķes un zvani -
ņus. Tāds milzu pušķis Štutgar -   
tes viesistabā uz galda ir Aelitas 
sapnis...

Vai kādreiz atgriezīsies uz pa  -
stāvīgu dzīvi Latvijā, Aelita šobrīd 
nezina un arī necenšas par to 
domāt. Līdzšinējā pieredze rāda, 
ka dzīve pati noliek visu savās 
vietās.

Aelita Roze Žizeles lomā A. Adāna baletā “Žizele”

Pēc koncerta kopā ar saviem baleta studijas audzēkņiem
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

N OVA D U  Z I ŅA S

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr. 21) atrisinājums

Līmeniski.  4. Alpi. 6. Elpa. 10. 
Nēsāt. 11. Ekscess. 12. Lauki. 13. 
La. 14. Amerika. 16. Apskaust. 19. 
Osa. 21. Stāt. 22. Iekaisīt. 25. Apse. 
26. Otas. 27. Meli. 32. Sekas. 34. 
Traģika. 35. Pat. 37. Klausītava. 38. 
Lata. 39. Laiva. 

Stateniski. 1. Albums. 2. 
Iestāstīt. 3. Rakari. 5. Inita. 6. Etna. 
7. Pele. 8. Tenkot. 9. Alga. 15. 
Mūsa. 17. Preces. 18. Klasika. 20. 
Ape. 21. Sen. 23. Sods. 24. Tapt. 
28. Lepra. 29. Lasīt. 30. Pikas. 31. 
Lapa. 33. Atkal. 36. Lapi. 

Līmeniski.  4. Labības augs ar 
gaŗu stublāju. 5. Apstrādāt ma  -
te riālu ar spiedni. 7. Pastāvīgs      
vējš, kas divreiz gadā maina vir-
zienu. 10. Neliels ūdenskritums. 
11. Pozitīvā varoņa pretspēks 
folklorā. 12. Vēsturiski radusies 
cilvēku kopa. 13. Nelielas, atpū-
tai paredzētas dārza celtnes. 16. 
Ritmiska figūra, kas rodas, vie-
nu nošu vienību sadalot trijās 
vienlīdzīgās daļās. 19. Trauks 
vie   las sasmalcināšanai beržot. 
22. Sengrieķu filozofs, kas no  -
raidīja civīlizācijas sasniegumus. 

23. Līliju dzimtas sīpolaugi. 24. 
Viela kvēpināšanai reliģiskās ce   re-
 monijās. 25. Transportlīdzek lis 
braukšanai pa sliežu ceļiem. 26. 
Vārds vienam no romāna „Mēr-
nieku laiki” autoriem. 28. Pilsēta 
ASV dienvidos. 30. Rasu nevien -
līdzības „teorijas” piekri  tējs. 35. 
Ie    raksts grāmatvedības grāmatā 
nepareiza ieraksta anu  llē  šanai.    
37. Latviešu rakstnieks (1871-
1911). 38. Īsi humoristis ki estrā-
des priekšnesumi. 39. Radiostacija 
Rīgā. 40. Dziedonis sengrieķu mī -
toloģijā. 41. Pēc neilga laika.

Stateniski.  1. Pilsēta Če -
chijas ziemeļaustrumos.   
2. Augsts stāvspogulis.        
3. Neliela, li  riska dziesma. 
5. Līliju dzimtas dārzeņi.   
6. Ener ģijas mērvienība.   
8. Olīvu dzimtas koks.        
9. Stingrs, nežēlīgs. 14. Jūras 
dievs sen  grieķu mītoloģijā. 
15. Ļoti mazs. 17. Karpu 
dzimtas zivs. 18. Nevaja -
dzīgs. 20. Dzīvības dieviete 
seno ēģiptiešu mītoloģijā. 
21. Pie  klājības noteikumu 
ie    vērošana. 27. Suņu šķir-
ne. 29. Krustziežu dzimtas    
lakstaugi. 31. Krievu me -
tallurgs, viens no metallo -
grafijas pamatlicējiem 
(1799-1851). 32. Putraimi, 
kas iegūti no maniokas  
bumbuļa cietes. 33. Sporta 
spēle. 34. Novada centrs 
Lat  vijā. 36. latviešu glez no-
tāja (dz. 1944).

Limbažu novada Lādezerā 27.maijā atklāja „Labdarības na   mi -
ņu”, ko ar ziedot.lv financiālo atbalstu (3194 eiro) pamestā ēkā ie  -
kārtojuši nodibinājuma „Limbažu fonds” aktīvie cilvēki. Tas būs 
saziedoto lietu pieņemšanas, šķirošanas un sadales punkts. Saziedo-
to pēc tam nogādās Limbažu, Alojas, Krimuldas un Salacgrīvas no  -
va  da mazturīgajiem iedzīvotājiem. 

Laidzes pagasta Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centrā 
„Stūrīši” iekārtota keramikas darbnīca. Tā tapusi ar keramiķa Got -
frīda Bīlenšteina (Vācija) atbalstu, lai veicinātu dažādu iemaņu at  -
tīstību cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Atbalstu sniegu-
si arī Vācijas Sarkanā Krusta Celles komiteja, kas ir ilgstoša sadarbī-
 bas partnere LSK Kurzemes komitejai Vācijā.  

Kuldīgā līdz 20. jūnijam notiek Somijas, Igaunijas, Lietuvas un  
Latvijas Mākslas augstskolu mācībspēku un studentu plēnērs. Būs 
dalībnieki no Somijas universitātes, Helsinku Vizuālās mākslas 
akadēmijas, Tartu Mākslas kolledžas, Viļņas Mākslas akadēmijas 
Gra  fikas katedras un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA). Radošās 
meistardarbnīcas vadīs LMA mācībspēki Ivars Heinrichsons, Vija 
Zariņa, Kaspars Zariņš, Aleksejs Naumovs un Andris Vītoliņš. Plē -
nēra nobeigumā - no 26. jūnija līdz 20. jūlijam Mākslinieku rezi-
dences galerijā Kuldīgā būs apskatāma plēnērā radīto darbu izstāde.

Daugavpilī  2.- 9.jūnijā notiek pilsētas 739. dzimšanas dienai 
veltīti svētki.  Pilsētas mikrorajonos, Daugavpils teātrī, Marka Rotko 
Mākslas centrā un visā pilsētā ienācis svētku prieks ar koncertiem, 
izstādēm, sacensībām, ūdens šovu un lielo nobeiguma balli brīvda -
bas estrādē. 

Maija nogalē 15 Latvijas vietās tika pacelts starptautiskā tūrisma 
ekosertifikāta „Zilais karogs”. Tas apliecina, ka plūdmalē pie jūras 
Liepājā, Ventspilī,  Jūrmalā (Jaunķemeros, Majoros, Bulduros, Dzin-
 taros), Vakarbuļļos Rīgā, Saulkrastos un vairākās citās vietās peld -
vietās ūdens kvalitāte un tīrība atbilst visaugstākajām prasībām. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Maija pēdējā dienā, kad pavasa-
ris posās uz randiņu ar vasaru, es 
aizgāju uz Vaidaviņas krastu, ap -
sēdos uz akmens un klausījos vil -
nīšu čalā - ko tie  stāsta par manu 
skolu. Biju atkal skolnieks kā to -
reiz...  Jā, te upītes līkumā  stalti iz   -
slējusies mūsu Gaismas pils - Ul  -
maņlaiku dāvana mazajai Apītei. 
Skaista, cēla. Šogad skolai svinam 
75 gadu jubileju. Atceramies arī 
citu svarīgu notikumu. Skolas 
vēstures aizsākumi meklējami      
19. gadsimta vidū – 1849. gadā 
„Dauš   kānu” saimnieka mājas krēs -
lainajā istabiņā uz pirmajām mā   -
cībām pāri slieksnim kāpa tuvā -
kās apkārtnes bērni. 1876. gadā 
pa   gastskolā savas skolotāja gaitas 
uzsāka skolotāju semināru bei -
guš  ais, divdesmitgadīgais jaunek-
lis Dāvis Ozoliņš. Gadu gaitā mai-
 nījies skolas nosaukums, līdz 1989. 
gadā tā atguva folkloras vācēja, 
skolotāja, izcilā kultūras darbi-
nieka Dāvja Ozoliņa vārdu, kas 
skolai tika piešķirts jau 1938./39. 
mācību gadā.     

Katrs izlaidums skolas vēsturē 
ieraksta savu lappusīti. Nu jau seš-
 desmit pirmais. Čaklu roku vāk-
tas, skolas mūzejā glabājas dau-
dzas liecības par skolas aizsāku - 
m iem, skolotājiem, absolventiem. 
Veŗot durvis, mazliet samulstam. 
Pats... Dāvis Ozoliņš skulptūrālā 

Vaidaviņas krastā skanēja  „Paldies Tev, mīļā skola!”
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai – 75

atveidā noraugās uz atnācēju, it    
kā gribēdams jautāt: nu kādas tad 
tev ir atzīmes tagad - dzīves skolā? 
Ejam pie skolotāja apsveicināties 
un pateikt paldies. Svinīgajā sa   rī -
kojumā, kas bija veltīts skolas ju  -
bilejai,  skolotāju Ozoliņu „dzīva-
jā” lieliski notēloja direktors Jānis 
Ločs. Absolventu salidojuma da  -
lībnieki bija sajūsmā par teātrā-
lizēto uzvedumu.

Kāds rakstnieks ir teicis, ka vis-
labākā skolotāja gan esot dzīve, 
taču tā pārāk dārgi ņemot par 
savām stundām. Skolotājs Ozoliņš 
par savām mācībstundām un iz  -
glītības sēklas sēšanu saņēmis no  -

vadnieku bezgalīgu mīlestību un 
cieņu. Skolas vēsturnieki skolo-
tājas, 1. izlaiduma absolventes Ra   s-
  mas Harju vadībā savākuši daudz 
liecību par folklorista Dāvja Ozo-
liņa darbību novadā, padarījuši 
viņa vārdu un veikumu pazīsta -
mu plašākai sabiedrībai. Rasmas 
pub  likācijas par Dāvi Ozoliņu bija 
pub  licētas Brīvajā Latvijā un 
Laikā.     

Mēs lepojamies ar saviem sko-
lasbiedriem, kas Apes vidusskolas 
vārdam likuši aizskanēt tālu. No 
manas paaudzes absolventiem  
par izciliem augstskolu mācīb -
spēkiem kļuva Aivars Liepa un 

Jānis Rozenbergs. Rasma Harju 
par saviem darbiem saņēmusi 
valsts apbalvojumu. Mans sporta 
elks bija visu laiku sportiskākais 
audzēknis Ojārs Slapjums, esmu 
kopā ar viņu spēlējis volejbolu. 
Viņš bija cilvēks, kam šūpulī ielik-
ti deviņi talanti. Ojārs bija pie  -
vērsies arī mākslas fotografijas 
žanram. Allaž atzinīgi vērtēti ra   -
diožurnālista un publicista Valtera 
Valges vadītie raidījumi. Esam 
braukuši pa gludām šosejām un 
stipriem tiltiem, kuŗu  projektēša-
nā lielu ieguldījumu  devis Gaidis 
Plukšs.

Sagaidot skolas jubileju, uzcelts 
jauns sporta komplekss, renovēti 
un aprīkoti ar jaunām techno lo-
ģijām  mācību kabineti, uzsāktas 
jaunas izglītības programmas – 
vidējās izglītības neklātienes pro-
gramma un pamatizglītības pro-
gramma skolēniem ar mācību 
traucējumiem. Skolā aktīvi dar-
bojas izglītības atbalsta biedrība 
„Ozolzīle”.    

Ape kļuvusi par lielu moto-
sporta centru. Levanu un Karro 
ģimenē izauguši lieliski braucēji, 
kas nes Latvijas vārdu pasaulē. 
Vakaros radio un televīzijas ziņās 
ar lielu interesi klausāmies, cik 
motobraucēju Pasaules kausa 
trasēs aiz sevis atstājis Matīss 
Karro. Kad notiek starptautiskās 
sacensības – „Vaidavas kausa” iz   -
cīņa, par karstākajiem līdzjutē -
jiem kļūst visi apenieši.

Tie ir tikai nedaudzi piesitieni 
pie atmiņu zvana. Jubilejas sarī-
kojumā notika plašs audzēkņu 
koncerts, bija no vairākiem sim-
tiem olu ceptas tortes ēšana un 
kafijas dzeršana. Labākie skolas 
paidagogi un darbinieki saņēma 
goda rakstu „Mūsu zelta fonds”. 

Ko teikt jaunākās paaudzes 
absolventiem? Jānis Jaunsudra-
biņš, dzīvodams svešumā, uzrak -
stīja eseju „Piemini Latviju”. Pār -
frazējot rakstnieka teicienu, va -
ram sacīt:  „Lai uz kurieni dzīves 
ceļi aizlocītos, neaizmirstiet savu 
skolu, domās allaž pieminiet to.”  
Jo skola mums iedevusi ceļamaizi 
turpmākajam dzīves posmam. Ša -
 jā nemierīgajā laikā, kad izjūtam 
bažas par mūsu lielā austrumu 
kaimiņa aktīvitātēm, latviešu va -
lo da un latviešu tauta jūtas ap -
draudētas. Savā ģimenē saglabā-
jiet latviešu tradicijas, kopiet lat-
viskumu. Jo, ja nebūs mūsu valo-
das un kultūras, pasaules vējos 
zudīsim mēs paši.

Paldies skolas vadībai, skolotā-
jiem un visiem citiem, kuŗi gādāja 
par brīnišķīgo absolventu salido-
jumu! 

PĒTERIS KARLSONS,
Dāvja Ozoliņa Apes 

vidusskolas 4. izlaiduma 
(1956.g.) absolvents            
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Starptautiski grāmatvedības 
pa kalpojumi.
Tālr.: 28348633

Latvijas uzņēmums pērk 
meža īpašumus, cirsmas, kā 
arī veic meža apsaimnie ko-
šanu. Tālr.: 29771707

Pilna cikla mežizstrādes pa -
kal pojumi. Tālr.: 28111681

www.laiks.us
www.brivalatvija.lv

Tālr: 973-746-3075

BŪVDARBI LATVIJĀ
Veiksim kvalitātīvu remontu jūsu īpašumā, no A līdz Z• 
Dzīvokļu rekonstrukcija/renovācija• 
Ēku fasādes darbi un siltināšana• 
Trepju telpu remonts• 

Jānis A. Meija
+ 371 2668 4068      jmeija@yahoo.com

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Daudzi atceras bijušās otavietes, tagad ASV, Mainas pavalstī dzīvojošās rakst-
nieces Ilzes Bērziņas grāmatu "Happy Girl", kas bija pirmā grāmata, kuŗā 
aprakstīti jaunas ārzemju latviešu meitenes piedzīvojumi, dodoties uz senču 
zemi pēc ilgā padomju okupācijas laika.
Ilze Bērziņa stāsta: "Es uzrakstīju "Happy Girl" 1996. gadā pēc viena gada 
pavadīšanas Latvijā. Biju nolēmusi apmesties tur uz dzīvi, sagaidot, ka Latvija 
būs tāda, kādu uzbūra manu acu priekšā mana mamma savās nostalģiskās un 
romantiskās atmiņās. Reālitāte bija skarba. Visu, ko piedzīvoju Latvijā, – gan 
prieku, gan sirdssāpes, es iekļāvu savā grāmatā.
Tagad, kad gatavojos to otrreiz izdot, redzu, cik daudz no toreiz piedzīvotā vēl 
arvien pastāv. Piemēram, kad es devos uz Parīzi Latvijas Augstākās tiesas 
uzdevumā, vienīgais, ko eiropieši zināja par Latviju, bija tas, ka tur apspiež 
minoritāti, tas ir, krievus. Neticami! Biju priecīga, ka gadījās tā, ka varēju viņiem 
izskaidrot īsto situāciju. Arī šodien šis jautājums ir "karsts", redzot Putina skaid-
rojumu par uzbrukuma iemeslu Ukrainai.
Grāmatā "Happy Girl, then and now" iekļauts gan mans oriģinālais grāmatas 
teksts, gan arī manas sajūtas tagad, kad es apciemoju Latviju gandrīz divdesmit 
gadus vēlāk. Es pārskatīju savas vecās sajūtas un sastapu daudz pārsteigumu.

Toreiz un tagad...
Ilze Bērziņa izdod savas pirmās grāmatas "Happy Girl"

atkārtotu izdevumu, papildinot ar jauniem piedzīvojumiem

Es jūtu, ka "Happy Girl" – mana pirmā un pēdējā grāmata – ir mana labākā grāmata."
Grāmata iznāks 2014. gada 14 maijā, cena $ 20 ieskaitot sūtīšanu.

Grāmata pieejama www. amazon.com vai arī sazinoties ar autori: Ilze Berzins
21 Rooselt Ave Waterville maine 04901, www.ilzeberzins. com, e-pasts: ilzeberzins@hotmail.com.

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

307LV

Ievietot reklāmu Lasiet 
tīmeklī!

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 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadel-
phia, PA 19123), Info: www.
Lat    viansociety.com

50 Latvijas bērni un jaunieši 
ar īpašām vajadzībām ar ne  pa-
cietību gaida izdevību piedzīvot 
neaizmirstamus brīžus nometnē 
Cerību Planēta Peldos no 25. 
līdz 30.jūnijam.

MINEAPOLE (MN)
Latviešu draudzes nams (3152 

17th Ave S,Minneapolis, MN 
55407).

14. jūnijā 16:00 Aizvesto pie-
miņas dienas akts. Māris Berg-
manis stāstīs par izsūtīto lie-
cinieku pieredzi šai grūtajā tau-
tas laikmetā. Kafijas galds. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $5. Aktu rī -
ko Korporāciju kopa Minesotā, 
LOAM uzdevumā.

24. jūnijā 19:00 Jāņi pilsētā, 
dr.nama lejas telpās – līgošana, 
aplīgošana, dziedāšana. Jāņu 
siers, alus, speķa rauši un jūsu 
līdzpaņemto groziņu uzkodas 
kopējam galdam. Vainagus va -
rēs pīt uz vietas. Ieeja $10, stu-
dentiem un skolēniem brīva. 
Rīko LOAM.

ŅUJORKA (NY)
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville NY)
8. jūnijā 10:30 dievk. un 

mācītāja Laŗa Saliņa 30 gadu 
ordinācijas atzīmēšana. Piedalās 
flautas soliste Lalita Saliņa. 
Sekos saviesīga pakavēšanās 

sarīkojumu zālē Salas novada 
izkārtojumā. Uzkodas un at  spir-
dzinājumi. Visi laipni aicināti!

14. jūnijā 17:30 izrādīs re -
žisores Dzintras Gekas filmu 
’’Bērnības zeme Sibirija’’. Ieeja 
pret ziedojumu, sākot ar $10 par 
labu Sibirijas Bērnu fondam. Pēc 
filmas sekos kafijas pusstunda.

DV nams (115 W 183 St 
Bronx, NY 10453) 

14. jūnijā 14:00 Tautas sēru 

dienas sarīkojums. Daugavas 
Vanadžu projekts ’’Skolēnu ceļš 
uz Okupācijas mūzeju’’. Pro-
grammā: ar savu dzeju uzstāsies  
Rita Gāle, filmas ’’ Rakstniece 
Melānija Vanaga’’ pirmizrāde 
Ņujorkā. /Māra Zirnīte, Latvijas 
Mutvārdu vēstures pētnieku 
asociācija/. Melānijas Vanagas 
grāmatas ’’Veļupes krastā: 
1941-1957’’ fragmentus lasīs 
Līga Balode. Egila Ramiņa 

memuārus un prof. Pauļa 
Lazdas Okupācijas mūzeja XX 
gadu jubilejas ievadrunu lasīs 
Valdis Čirkste. Pārdošanā lat-
viskas mantas, grāmatas un 
video. Ieejas ziedojums, sākot 
ar $20.  Čekus raksīt – Daugavas 
Vanadzes, memo rinda „Ceļš 
skolēniem uz OM” un sūtīt uz 
adresi: 115 W 183  St, Bronx, 
NY 10453. Atbalstīsim! 

(Turpināts 17. lpp.)
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Dieva mierā aizgājis
mans mīļais dzīves biedrs un

mūsu radinieks

ŽANIS ZARIŅŠ
Dzimis 1922. gada 12. maijā Ziemupes pagastā, Kurzemē,

miris 2014. gada 14. maijā Beavertonā. Oregonā

Sēro
SIEVA ROZE ZARIŅA UN RADI LATVIJĀ UN ASV

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

Sarīkojumā savāktie ziedoju-
mi (personīgi vai pa pastu) tiks 
ziedoti Latvijas skolēniem Oku-
pācijas mūzeja apmeklējumam, 
lai veicinātu interesi par Latvijas 
vēsturi un stiprinātu latvisko 
piederību un latvisko „es”. 

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.com
21. jūnijā 16:00 Tradicionālie 

Jāņi Priedainē. Programmas 
sākums ap 19:00. Tautas dejas: 
Filadelfijas “Dzirkstele” un Va -
šingtonas DC “Namejs”. Kon-
certs: duets no Latvijas “Inga un 
Normunds”. 21:00 ugunskura 
iedegšana un dziedāšana pie 
ugunskura. Balles mūzika: gru-
pa “Zenīts” no Latvijas ar duetu 
“Inga un Normunds”. Ieejas 
maksa $35, NJLB biedriem un 
pensionāriem $ 30, no 15 līdz 
18 gadiem $ 15, bērniem līdz 15 
gadiem ieeja brīva. Telts vieta $ 
20. Informācija: 732-610-8226, 
un www.priedaine.com 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

7.  jūnijā 15:00 Sietlas latviešu 
jauniešu apvien. (SLJA) rīko 
Baltiešu pikniku Golden Gar-
dens parkā. Būs pusdienas un 

sporta spēles plūdmalē, iespē-
jams, arī ugunskurs pievakarē.

8. jūnijā pēc dievk. SLJA rīko 
pankūku brokastis Latviešu 
centrā ALJAs kongresa atbal-
stam. Pēc brokastīm paredzēta 
tēlnieka Sanda Kondrāta māk-
slas grāmatas atklāšana.

15. jūnijā 11:00 Aizvesto pie-
miņas dievk. kopā ar igauņiem 
un lietuviešiem. Pēc dievk. kon-
certs un pieņemšana nama 
zālē.

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

23. jūnijā 16:00 Jāņu dienas 
ielīgošana. Līdzi jāņem gro  -
ziņi, pildīti ar šim vakaram 
piemērotiem labumiem, kā arī 
Līgo dziesmu krājums, jo 
paredzēta varena līgošana. Jāņu 
bērnus sagaidīs un par Jāņu 
sieru un alu gādās Jāņu māte 
un Jāņu tēvs. Būs arī mūzikāls 
uzvedums. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $5.

2. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums. Sūtījumus uz 
Latviju paredzēts savākt oktobrī. 
Info: Anita, tālr.973-755-6565, 
ext.5, jeb 973-744-6565.

Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbosies. 

Tā būs atvērta rudenī – 7. ok -
tobrī 11:00- 12:00

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
māc.daļas vadītāja Una Veilan -
de tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 

Brookline MA 02445). 8. jūnijā 
11:00 dievk. Vasarsvētkos- Svē -
tā Gara svētki. 15. jūnijā 11:00 
dievk. Trīsvienības svēt kos. 22. 
jūnijā 11:00 2. svētd. pēc Va -
sarsvētkiem dievk. Pie saulē / 
Pilsētā dievk. nenotiks Jāņu 
atsvētes dienā. 29. jūnijā 11:00 
dievk., 3. svētd. pēc Va  sarsvēt-
kiem. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 

Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta. 8. jūnijā Vasarsvētku 
dievk. ar dievg. 15. jūnijā Trīs-
vienības un 1941. un 1949. gadā 
aizvesto piemiņas dievk. 

ASV vēstniecība
izsludina gadskārtējo 

Hamfrija stipendiju 
programmu

Hamfrija stipendija konkursa kārtībā tiek piešķirta 
kan didātiem, kas strādā sabiedrības labā gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā šādās jomās:

augstākās izglītības vadība;• 
cilvēktirdzniecības novēršana un rīcībpolītika;• 
dabas resursi, vides rīcībpolītika un klimata pārmaiņas;• 
ekonomiskā attīstība/ finances un banku nozare;• 
HIV/AIDS rīcībpolītika un profilakse;• 
informēšana par narkotisku vielu atkarībām,• 
ārstēšanu un profilaksi;
izglītības vadība, plānošana un polītika;• 
komunikācijas/ žurnālistika;• 
lauksaimniecība un lauku reģionu attīstība;• 
personāla vadība;• 
pilsētplānošana un reģionālā plānošana;• 
sabiedrības polītikas analīze un valsts pārvalde;• 
sabiedrības veselības polītika un vadība;• 
technoloģiju rīcībpolītika un vadība;• 
tiesību zinātnes un cilvēktiesības.• 

Lai kvalificētos Hamfrija stipendijai,
pretendentiem jābūt:

Latvijas pilsoņiem vai Latvijas nepilsoņiem;• 
augstākajai izglītībai;• 
piecu gadu darba pieredzei• 
pēc augstākās izglītības iegūšanas;
vadības spējām un pieredzei darbā sabiedrības labā;• 
angļu valodas prasmēm• 
(piezīme: kandidātiem būs jākārto TOEFL tests);
ierobežotai iepriekšējai pieredzei ASV.• 

Rīga, 2014. gada 21. maijs. – 
ASV vēstniecība Latvijā izslu-
dina konkursu šīgada Hamfrija 
stipendijām 2015./2016. akadē-
miskajam gadam. Vēstniecība 
aicina pieteikties visus kan di-
dātus, kas atbilst programmas 
prasībām.

Hamfrija programma pie -
dāvā iespēju profesionāļiem ar 
noteiktu pieredzi un praksi savā 
nozarē uzlabot profesionālās 
spējas, piedaloties gadu ilgā 
maģistratūras līmeņa akadē -
mis kajā un profesionālās attīs-

tības programmā kādā no ASV 
universitātēm. Programma tiek 
individuāli pieskaņota katram 
dalībniekam, un tajā ir iekļautas 
lekcijas, darbs pie dažādiem 
projektiem, stažēšanās, kon sul-
tācijas ar ASV ekspertiem un 
īpaši semināri par nozares ak  -
tualitātēm. Līdz šim Hamfrija 
stipendiju ir saņēmuši 8 Latvijas 
profesionāļi.

Programmas mērķis ir veidot 
ilglaicīgu un produktīvu sadar-
bību starp profesionāļiem ASV 
un partneriem citās valstīs, 

veik smīgiem līderiem un po -
litikas veidotājiem piedāvājot 
iepazīt gan ASV pieredzi no  -
teiktā profesionālajā jomā, gan 
ASV sabiedrību un kultūru ko -
pumā. Šādā veidā Hamfrija 
pro    gramma veicina zināšanu 
apmaiņu un savstarpējo saprat-
ni, palīdzot ASV veidot stipras 
partnerattiecības ar tām val-
stīm, kas piedalās šajā pro-
grammā.

ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

Pretendentiem Hamfrija stipendiju programmai jāpiesakās elektroniski: https://apply.embark.
com/student/humphrey/fellowship/98/. 

Pieteikšanās termiņš ir 2014. gada 2. septembris.

Papildinformācija par Hamfrija programmu: http://riga.usembassy.gov/ vai http://www.hum-
phreyfellowship.org.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā ir aizgājusi mūsu mīļā māmiņa

IRĒNE ZILGME,
dzimusi RIBZĀMENS

* 1920. gada 12. jūnijā † 2014. gada 22. aprīlī Spokēnā, WA

Negaidot mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā  

VELTA
RAMOLIŅŠ

Par viņu sēro
VIŅAS MEITAS LIJA UN KĀRINA

Draudzībā viņu piemin
ZIGRIDA UN KIKA

Jau saulīte zemu, zemu,
Māmuliņa tālu, tāl`.
Teku, teku nepanāku,
Saucu, saucu nesasauc` ...

Es aizeju un tomēr palieku
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā.
(Ā. Elksne)

Amerikas Latviešu mākslinieku apvienība ar skumjām
atvadās no mākslinieka un ALMA biedra

VIGEO SAULES
1932 – 2014

Mūžībā aizgājis
bijušais PBLA Kultūras fonda priekšsēdis 

Dr. TĀLIVALDIS 
BĒRZIŅŠ

Dzimis 1924. gada 19. jūnijā Litenē, Latvijā,
miris 2014. gada 14. maijā Merilandes pavalstī, ASV 

Ar pateicību un cieņu atvadoties,

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334).

22. jūnijā dievk. ar dievg. 29. 
jūnijā un 6. jūlijā  dievk. ne -
notiek. 13. jūlijā dievk. ar dievg. 
20. jūlijā dievk. nenotiek. 27. 
jūlijā dievk. ar dievg. Dr. māc. 
Aija Greiema (Graham), tālr.: 
517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte un Margarete 
Thompsen. Info: www.det-
draudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv.ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 15. jūnijā 
11:00 dievk., 1. svētd. pēc Va -
sarsvētkiem, māc. Aivars Ozo-
liņš. 29. jūnijā 11:00 dievk. ar 
dievg., 3. svētd. pēc Vasar svēt-
kiem, prāv. Kārlis Žols. Jūlijā 
dievk. nenotiks. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00. 8. jū -
nijā dievk. – Vasarsvētki. 15. jū -
nijā Tautas sēru dienas ekumē-
niskais dievk. kopā ar Filadel-
fijas latviešu baptistu draudzi. 
22. jūnijā dievk. ar Sv.vakar-
ēdienu. 29. jūnijā dievk.. 6.jū -
lijā dievk. nenotiks.  Māc. Ieva 
Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 8. jūnijā 
10:00 dievk., māc. Dace Zuš-
mane. Pēc dievk. dr.kora kon-
certs un siltas pusdienas. Ieeja 
$15. 15. jūnijā 10:00 Aizvesto 
piemiņas dievk. ar dievg., māc. 
Aina Pūliņa. 22. jūnijā 10:00 
dievk., māc. Ilze Larsen. 29. jū -
nijā 10:00 dievk., māc. Roberts 
Franklins. 6. jūlijā dievk. ne -
notiks.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk.. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 garden St, Manchester, 
CT 06040). 14. jūnijā 12:00 Aiz -
vesto piemiņas dievk., diak. 
Indriķis Kaņeps. Sekos sarī-
kojums ar filmu ’’1949 – Marš-
ruts: Ķekava-Omskas ap   ga-
bals”, latviešu valodā ar angļu 
subtitriem. 19. jūlijā 11:00 
dievk., māc. Daina Salnīte. 23. 
augustā 10:00 Kapu svētku 

dievk. Mančesteras Austrumu 
kapsētā, māc. Daina Salnīte. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Prāv. L. 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414-
536-0358. Info: www.milwau-
keedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org 5. jūnijā 11:00 
Bībeles stunda. 8. jūnijā 10:00 
Vasarsvētku dievk. ar kristībām 
un Sv. vakarēdienu, sekos sa  drau-
  dzība. 15. jūnijā 10:00 Aizvesto 
piemiņas dievk. ar igauņu un 
lietuviešu līdzdalību. Vadīs 
igauņu māc. N. Vahter. Sekos 
sadraudzība. 22. jūnijā 10:00 
laju vadīts dievk., sekos sa  drau-
dzība. 29. jūnijā 10:00 dievk., 
vadīs B. un B. Alles. Sekos sa -
drau dzība. 6. jūlijā dievk. ne -
notiks. 13. jūlijā 10:00 dievk. ar 
Sv.   vakarēdienu. Sadraudzībā 
tikšanās ar Edijas vecākiem. 

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7).  
Draudzes māc. Gundars Bēr-
ziņš, tālr.: 613-851-8281, e-pasts: 
rev@draudze.org. Dr. pr. Jānis 
Mateus, tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org 8. jū -
nijā 15:00 latv. centrā Vasar-
svētku dievk. 11. jūnijā 19:30 
latv.centrā valdes sēde. 12. jū -
nijā 13:00 latv. centrā pensio-
nāru saiets un 14. jūn. piemiņas 
brīdis. 22. jūnijā 11:00 Tērvetē 
Jāņu dievk. ar koŗa ’’SONORE’’ 
piedalīšanos. 6. jūlijā 15:00 latv.
centrā dievk.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ)

Īstbransvikā draudzes bazn. 
(12 Gates Ave, East Brunswick, NJ)

 8. jūnijā 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 15. jūnijā 13:30 
Īstbransvikā 14. jūnija piemiņas 
dievk. ar dievg. 29. jūnijā 13:30 
Īstbransvikā dievk. Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.:908-
638-1101, e-mail: latvianluther-
anchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatenā Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovnā St. Mark Luth-

eran Church (100 Harter Rd, 
Morristown, NJ)

Ņudžersijā Holy Trinity Luth-
eran Church (70 River Rd, 
Montville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luth-
eran Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfildā Holy Cross Luth-
eran Church (639 Mountain 
Ave, Springfield, NJ 07081)

 7. jūnijā 11:00  Jonkeru bazn. 
skolas izlaidums, māc. Saliņš. 
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D I E V K A L P O J U M IMūžībā aizgājusi baletdejotāja, baleta skolotāja

ERNA
PILUPE LAPIŅŠ

(dzim. PLĀCIŅA)
Dzimusi 1920. gada 14. septembrī Polockā, Baltkrievijā,

mirusi 2014. gada 26. maijā Bryan, TX

Dzīves takas nostaigājuse,
mūžību sasnieguse,

mūsu pašu

RUTA BLOSFELDS 
VITOLS

1930 – 2014

Par viņu sēro
DACE UN LŪCIJA REINHOLDS, INTA WALKER,

BAIBA GILLARD, LINDA TREIJA 
UN LATVIEŠU DRAUGI HOUSTON, TX

Skumst
ARSONE ĢIMENE

RITA PODNIEKS UN IEVA

Deja ir klusuma dzeja.
(Simonides)

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei:
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss…
(Ā. Elksne)

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais

VITOLDS
V. VĪTOLS

architekts
Dzimis 1932. gada 6. decembrī Rīgā,
miris 2014. gada 15. maijā Bostonā

Sēro
SIEVA RASMA UN MEITA MARUTA,

RADI ASV UN LATVIJĀ

Ko teici,
ka pazīsti mīlu –
mīla ir mūžs.
(Gunars Saliņš)

Aizsaules mūžībā ir aizgājusi mana mīļā meita

DAINA DZINTRA 
FREIMANE

Dzimusi 1962. gada 9. februārī Providence, Rhode Island,
mirusi 2014. gada 20. maijā Chenango Forks, New York

Dziļās sērās un ar lielu mīlestību viņu pieminēs:
VELLA UN HELMŪTS MELZER,

BRĀLIS VALTERS MELZER AR ĢIMENI

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šai saulē.

11:00 Priedainē skolas izlaid-
ums, māc. Saivars. 8. jūnijā 
10:30 Salas bazn. dievk., māc. 
Saliņš, seko māc. Saliņa 30 gadu 
ordinācijas atzīmēšana. Pieda-
lās flautas soliste Lalita Saliņa. 
Sekos saviesīga pakavēšanās 
sarīkojumu zālē. Uzkodas un 
atspirdzinājumi Salas novada 
izkārtojumā. Visi laipni aicināti!  
10:00 Jonkeru bazn. dievk. ar 
dievg., māc. Saivars. 14. jūnijā 
Salas bazn. 17:30 izrādīs re   ži-
sores Dzintras Gekas filmu 
’’Bērnības zeme Sibirija’’. Ieeja 
pret ziedojumu, sākot ar $ 10 
par labu Sibirijas Bērnu fon-
dam. Pēc filmas sekos kafijas 
pusstunda.  19:00  Tautas sēru 
dienas dievk., māc. Saliņš. 14:00 
Manhatenā Tautas sēru dienas 
dievk., māc. Saliņš. 14. un 15. 
jūnijā Katskiļu nometnē (Elka 
Park, NY) „Dižtalka”. 15. jūnijā 
11:00 Ņudžersijā Iesvētības 
dievk. ar dievg., māc. Saivars un 
māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). 8. jūnijā 14:00 
Tautas sēru dienas dievk. ar 
dievg. 13. jūlijā 14:00 dievk. 
Prāv. Oļģerts Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St). 15. jūnijā 13:00 
dievk., sekos kafija. 20. jūlijā 
11:00 Kapu svētki Forest Lawn 
kapsētā. Kalpos māc. R Frank-
lins. Dr. sekretāre Vija Arins, 
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 

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

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 8. jūnijā 10:30  Vasar-
svētku dievk. ar dievg., iesvētī-
bas. 15. jūnijā 11:00 Aizvesto 
piemiņas dievk. kopā ar lietu-
vie šiem un igauņiem. Pēc. Dievk. 
koncerts un pieņemšana latvie -
šu nama zālē. 22. jūnijā 10:30 
dievk. ar dievg. 29. jūnijā 11:00 
Jāņu dienas dievk. Rietumkrasta 
latviešu izglītības centrā Šeltonā. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, 

e-pasts: cilnis@earthlink.net. 
Info: www.seattlelatvianchurch.
org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: (35 Furman St, Schenectady, 
NY 12308). 15. jūnijā 14:00 
Tautas sēru dienas dievk. ar 
dievg. Dz.grāmatas. Prāv. O.
Sniedze, asistē diakone L.
Sniedze-Tagart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), Bībeles 
stundas notiek biedrības namā. 
8. jūnijā 11:00 Bībeles stunda. 
15. jūnijā 14:00 Aizvesto pie-
miņas dievk., kuŗa draudzes 
ziedojums tiks nodots Okupā-
cijas mūzejam Latvijā. 22. jūnijā 
11:00 Bībeles stunda. 29. jūnijā 
11:00 Bībeles stunda. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. 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@sym-
patico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: aigai-
 de@yahoo.com. Diakone Aina 
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, 
e-pasts: avo tinsa@aol.com. Dr. 
pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 613-471-
1180, e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk., vasaras mēnešos 
dievk. 10:00. Kafijas galds. Grā-
matu galds. 6. jūnijā 19:00 Me -
di tācijas vakars. 8. jūnijā 10:00 
Vasarsvētku dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. Prāv. Anita Vārsberga 
Pāža. Tālr. baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.
net. Info: www.dcdraudze.org

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 

Ferris Ave, Los Gatos).
Oaklande Resurrection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, 
Oakland).

Burlingema, Labā Gana 
baznīca (301 Burlingame Ave)

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais-svētdienās.

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Detroitas latviešu golfa apvienības  jubilejas  sacīkstes
S P O R T S  A M E R I K Ā

ANDREJS BROŽE

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

17. un 18. maijā Whispering 
Willows golfa laukumā Livonia 
MI notika Detroitas latviešu golfa 
apvienības 25 gadu jubilejas at -
klātās golfa sacīkstes. Šogad spē-
lētāju skaits bija palielinājies līdz 
72, kas ir lielākais kopš 2010. ga  da. 
Bez Mičiganā dzīvojošiem spēlē-
tājiem bija daudzi no citām pa -
valstīm – Čikāgas, Klīvlandes un 
Sietlas apkārtnes, un Kanadas. 
Lai gan bija auksts un mitrs laiks, 
spēļu pirmajā dienā rezultāti ko -
pumā bija  labāki nekā iepriek šē-
jos gados.  

lēja Laris Vīgants (85), Kārlis Vi -
zulis (85) un Lorencs Madisons (86).

Korporācija Lettonia ierindojās 
trešajā vietā  ar rezultātu 88.00: 
Andris A. Runka (80), Andris 
Runka (88) un Atis Markovs (96).

Ceturtajā vietā korp. Ventonia 
ar vienības rezultātu 93.00. No 
vienības pieciem spēlētājiem trīs 
labākie bija Kārlis Grendze (91), 
Pēteris Grendze (92) un Fritz 
Kristbergs (96).

Latvijas kausu divu dienu sa -
censībās izcīnīja Andris Līzen bergs 
no Evanstonas, IL ar rezultātu 154, 

Vilnis Butkēvics (207), otrajā – 
Modris Ejups (211), trešajā – Ju -
ris Pružinskis (212). 

Senioru A klasē labākais bija 
Andris Runka (167), otrajā vietā 

biņu ar pirmo sitienu no “T” bed-
 rītē (hole in one). Laimīgā golfiste 
bija Ieva Grāvīte Pless, kas to pa -
nāca 5. bedrītē svētdienas spēlē. 

Pēc sestdienas spēles sarīko-

nieki saņēma balvas. Ap  balvoti 
tika arī golfisti, kas sacīkstēs pie -
dalījušies kopš to pirmsākuma.  

Apvienības priekšnieks un sa -
cīkšu galvenais rikotājs Modris 

Gulbis uzvar 
Federeru un gūst 

pārliecību!  
Latvijas labākais tenisists Er  -

nests Gulbis astoto reizi startē  
Francijas atklātajās meistarsa-
cīkstēs. 2008. gadā viņš aizkļuva 
līdz sacensību ceturtdaļfinālam, 
bet  pārējās reizēs viņš līdz šim 
nebija ticis  tālāk par otro kārtu.

Šogad Ernests tenisa cienītājiem 
pasniedza lielisku dāvanu. Ar uz -
varām pret poli Lukašu Kubotu, 
arģentīnieti Fakundo Aņisu un 
čechu Radeku Štepāneku viņš 
iekļuva astotdaļfinālā, kur bija jā -
spēkojas ar pasaules tenisistu ranga 
ceturto numuru – slaveno švei-
cieti Rodžeru Federeru. Gulbis 
skaistā piecu setu spēlē guva sen-
sācionālu uzvaru ar rezultātu 6:7 
(5:7), 7:6 (7:3), 6:2, 4:6, 6:3. Gul-
bim visu cīņas laiku saglabāt mak-
simālu koncentrēšanos, lai gan 
skatītāji bija labvēlīgāki Rodžere-
ram. Pēc uzvaras gandarītais Gul-
bis smaidot atvainojās skatītājiem, 
ka pieveicis viņu favorītu, taču 
pauda cerību, ka turpmāk arī vi -
ņam būs lielāks atbalsts tribīnēs.

Līdz ar to Gulbis otro reizi kar-
jērā sasniedza Grand Slam sacen-
sību ceturtdaļfinālu, kas pasaules 
rangā, visticamāk, ļaus pakāpties 
vismaz uz 13. vietu. Ceturtdaļ fi-
nālā Ernestam jāspēlē ar vēl vienu 
tenisa grandu – čechu Tomašu 

Ber    dihu, kas sacensībās izlikts ar 
sesto numuru.

„Rīgas kausu” izcīņa 
vieglatlētikā

Tradicionālās „Rīgas kausu” 
izcīņas sacensībās risinājās 51. 
reizi. Šogad startēja gandrīz visi 
labākie Latvijas vieglatlēti un 
sportisti no 23 ārvalstīm, kopumā 
136. Sportisti sacentās 15 discip-
līnās, toties “Rīgas kausi” tiks iz  cī -
nīti sešās disciplīnās – šķēpa me -
šanā sievietēm un vīriešiem, 400 m 
skrējienā sievietēm, 800 m skrē -
jienā vīriešiem, tāllēkšanā sievie-
tēm un lodes grūšanā vīriešiem. 

Sacensību augstvērtīgāko rezul  -
tātu 400 m skrējienā  sasniedza 
19 gadus vecā Gunta Latiševa-
Čudare (attēlā), izpildot pasaules 
junioru meistarsacīkšu norma tīvu. 
Viņa distanci veica 55,21 sekundē 
un apsteidza Polijas un Krievijas 
skrējējas. Pasaules junioru meistar-
sacīkstes risināsies jūlija beigās  ASV.

Ar rezultātu 84,77 m uzvarēja 
polis Lukašs Gržeščuks. 80 m 
robežu pārsniedza arī Rolands 
Štrobinders (81,62) un Zigis munds 
Sirmais (81,40). Olimpiskie me -
daļnieki Ainārs Kovals un Va  dims 
Vasiļevskis startēja nesekmīgi, 
ieņemot attiecīgi sesto un desmi-
to vietu.

Par kungu neveiksmi revanšējās 
dāmas, izcīnot galveno godalgu. 
Vistālāk šķēps aizlidoja Madarai 
Palameikai – 60,10 m. Palameika 
bija līdere visu sacensību laiku 
un labāko rezultātu sasniedza 
pēdējā mēģinājumā.

grūdējs Māris Urtāns, kas ar re -
zultātu 19,52 zaudēja čecham 
Tomāšam Štanekam – 19,68 m.

Vēl vienā no galvenajam distan-
cēm – 800 m skrējienā uzvarēja 
brits Džeimss Bouness – 1: 48,64. 
Labākais no Latvijas sportistiem 
bija Renārs Stepiņš, izcīnot piek-
to vietu.

Tāllēkšanā vīriem, kas nebija 
starp galvenajām sacīkšu discip-
līnām, tuvu Eiropas meistar sa-
cīkšu normatīvam bija Elvijs 
Misāns – 7,92 m. Līdz Eiropas 
normatīvam viņam pietrūka 
tikai trīs (!) centimetru.

Kārtslēkšanā pirmo vietu dalīja 
Mareks Ārents un igaunis Veiko 
Krīsks – 5,0. Citās disciplīnās uz -
varēja ārzemnieki. 100 m sprintā 
dāmām pirmo vietu izcīnīja Eš  lija 
Nelsone no Lielbritanijas – 11,36, 
kungiem šajā distancē ātrākais 
bija amerikānis Mikijs Graimss – 
10,30.  200 m skrējienā kungiem 
labākais bija brits Lūks Feigens – 
20,63, bet dāmām – Ksenija Balta 
no Igaunijas – 23,50. 1500 m dis-
 tancē nepārspēta palika Melisa 
Kortnija no Lielbritanijas – 4:18,02. 
Tas ir sacensību rekords. „Rīgas 
kausu” izcīņas rekordu 3000 m 
skrējienā sasniedza polis Kris-
tiāns Zaļevskis – 8:04,31. 400 m 
barjērskrējienā uzvarēja polis 
Patriks Dobeks – 49,76.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

DLGA 25 gadu jubilejas sarīkojuma dalībnieki

Meistaru klases uzvarētājs Andris Līzenbergs (pa kr.) saņem 
Latvijas kausu no sacīkšu rīkotāja Modŗa Ejupa

Korporāciju golfa sacensībās 
uzvarēja korp. Patria ar vienības 
rezultātu 76.50. No vienības 12 spē -
lētājiem trīs labākie bija Eduards 
Robežnieks (79), Ivars Melnbārdis 
(81) un Māris Lenšs (86).

Otrajā vietā korp. Talavija, vie-
 nības rezultāts 85.33. Vienībā spē-

otrajā vietā meistaru klasē Eduards 
Robežnieks (164), trešajā – Ivars 
Melnbārdis (164).

Atklātā A klasē uzvarētājs bija 
Aldis Strīpnieks (172), otrajā 
vietā Andris Staltmanis (173), 
trešajā – Rick Humes (182).

Atklātā B klasē pirmajā vietā 

– Pēteris Grendze (184), trešajā  
– Atis Markovs (185).

Senioru B klasē uzvarēja Mark 
Newcomer (198), otrais bija Val-
dis Vītols (202), trešais – Jānis 
Kuģenieks (220).

Dāmu klasē pirmajā vietā 
Janeen Grava (204), otrajā vietā 
Edīte Everss (223), trešajā – 
Susan Brože (233).

Šogad Detroitas latviešu atkāto 
sacīkšu vēsturē otro reizi bija ga -
dījums, kad spēlētājs iesit bum-

jumā spēlētājus, viņu draugus un 
citus viesus uzrunāja un klāt eso-
šiem par golfa apvienības sākumu 
pastāstīja Herberts Everss, kas ir 
viens no DLGA dibinātājiem.  H. 
Everss – korp. Ventonia pārstāvis, 
pasniedza Ventonias ceļojošo 
kausu korp. Patria vienībai.  Tika 
sumināti Detroitas latviešu golfa 
apvienības dibinātāji – Jānis Straut-
nieks, Herberts Everss un Uģis 
Augenbergs. Pateicībā par pašaiz-
liedzīgo darbu, ilggadējie darbi-

Ejups pateicās dāmām un visiem 
palīgiem, kas gādāja par gar šī-
gajām vakariņām, atspirdzinā ju-
miem un visu klātesošo labsa jūtu.

Sacīkstes katru gadu atbalsta 
Latvijas korporāciju apvienība 
(LKA), studentu korporācijas, 
Vidējo valstu latviešu sporta pār-
 valde (VVLSP), vairākas firmas 
un daudz individuālu ziedo tāju. 
Detroitas latviešu golfa ap  vienība 
daļu no sacensību tīrā at  likuma 
ziedo Gaŗezeram. Balvu vietā 
katra vinnētāja vārdā DLGA zie-
doja naudas summu Gaŗezeram.

Ernests Gulbis pret pasaulē vis-
vairāk titulēto tenisistu  spēlēja 
ar sajūsmu

Pēc uzvaras pār Federeru 
Gulbis atzina, ka šis panākums 
tikai vairo viņa pārliecību. Kādā  
spēles epizodā Ernests pamanījās 
salauzt savu raketi, tas gan nav 
nekas jauns, jo ar šādu uz  vedību 
viņš jau kļuvis populārs tenisa 
sabiedrībā.

Ernesta Gulbja uzvara ļoti no -
zīmīga uz Federera panākumu 
fona. No 2004. līdz 2012. gadam 
Federers 302 nedēļas bija ATP 
ranga līdeŗa, t. i. pasaules pirmās 
raketes godā, tostarp 237 nedēļas 
pēc kārtas. Neko līdzīgu nav 
spējis neviens cits tenisists.  

Savas tenisa karjēras sākumā 
Gulbis trenējās Nikija Piliča 
akadēmijā Minchenē kopā ar 
šobrīd vienu no pasaules labā-
kajiem tenisistiem – serbu No -
vāku Džokoviču. Tagad Ernesta 
treneris ir austrietis Ginters 
Bresniks.

Madara Palameika
Lielākā daļa sportistu nebija sa -

 jūsmā par vēso un mitro laiku, 
taču Palameika atzina, ka  šādos 
laika apstākļos jūtas daudz labāk 
nekā karstumā. Madaras tuvākās 
konkurentes nepārsniedza 60 m 
robežu. Pērnā gada uzvarētājas  
Sintas Ozoliņas-Kovalas rezultāts 
55,50, Gundegas Grīvas – 54,42 m.

„Rīgas kausu” tāllēkšanā izcī nīja 
Aiga Grabuste, kuŗas labākais re  -
zultāts bija 6,41. 11 centimetrus 
viņai  zaudēja Lauma Grīva.

Pie galvenās balvas netika lodes 

Kā parasti lielāko skatītāju in -
teresi izraisīja šķēpa mešanas sa -
censības, kur startēja visi labākie 
mūsu šķēpraiži. Diemžēl jau 
trešo gadu  pēc kārtas pašmāju 
sportisti pie panākumiem netika. 


