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Rīga dimd dziesmās un dejās

Pirmdienas pēcpusdienā Rīgā, Viesturdārzā, kur savulaik notikuši Pirmie latviešu dziedāšanas svētki, risinājās XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšanas ceremonija. Koristi, dejotāji, jaunie mūziķi, diriģenti, 
skolotāji, bērnu vecāki un svētku skatītāji, vasaras lietus svētīti, pauda savu gatavību visas nedēļas gaŗumā rādīt 
savas mākslinieciskās prasmes un gūt prieku kopābūšanā. Kopmēģinājumi, koncerti, koŗu kaŗi, Svētku gājiens sola 
daudz krāšņu un neaizmirstamu brīžu. Lai Rīga dimd dziesmās un dejās!  

Latviešu centra Gaŗezers
50 gadu

jubilejas lieluzvedumā 
aizvadītajā nogalē piedalījās
175 dziedātāji, 125 dejotāji,
uzvedumu noklausījās un 

noskatījās kopumā
1200 apmeklētāju.

Nosvinēta Gaŗezera 50 gadu jubileja!
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LASĪTĀJU BALSISLatvian 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, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +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,
kas iesniegti 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,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

IEPRIECINI SAVU SIRSNIŅU
AR INTERESANTU CEĻOJUMU!

Mēs varam palīdzēt!

Par bēgļu
uzņemšanu Latvijā

Lūdzu visas ASV latviešu ofi -
ciālās or  ganizācijas un privāt-
personas griezties pie Latvijas 
likumdevējiem ar prasību rīkot 
tautas referendumu sakarā ar 
Ziemeļafrikas bēgļu uzņemšanu 
mūsu dzimtenē. Kādas sekas 
var būt mazas valsts etnosam 
pēc cittautiešu ienākšanas –  
mums ir skaidrāks par skaidru.

Ja tie bēgļi dzīvos tautas vidū, 
tad tautai arī būtu jāprasa tās 
viedoklis, un tas būtu godīgi. 
Ļoti negribētos, lai tuvākā nā -
kotnē Nīcas tautastērpos Dzies-
mu un deju svētkos dejo Kongo 
ritmus. Mums nav jālabo Eiro-
pas valstu sastrādātās kļūdas.

Ir lietas un kvotas, ko mēs kā 
maza valsts un populācija varam 
atļauties izpildīt un kas mums 
pilnīgi neder. Stājoties Eiropas 
Savienībā, visu pirmām kārtām 
mūsu juristiem bija jāizstrādā 
punkti, kuŗus mēs esam gatavi 
pildīt un kuŗus ne. Un, ja mēs 
nederam ar savām prasībām 
Eiropas saimē, tad tā ir viņu 
problēma nevis mūsu.

Amerikas prezidents, stājoties 
amatā, zvēr, ka visu pirmām 
kārtām strādās savas valsts un 
pilsoņu labā, starptautiskie pie -
nākumi nāk pēc tam. Tas būtu 
labs arguments mūsu valsts vī-
riem atteikt Eiropas Savienībai 

bēgļu jautājumā.
Lūdzu visus produktīvi do -

mājošos cilvēkus griezties pie 
Latvijas valdības ar aicinājumu 
neizdarīt liktenīgo kļūdu, kuŗu 
nebūs iespējams izlabot nekad!

Dievs, svētī Latviju!
JĀNIS DAUGAVIETIS,

Lake Forest, California

No redakcijas.
Par bēgļu uzņemšanas jautā-

jumiemu lasiet arī 9. un 13. lpp. 
Aicinām mūsu lasītājus rakstīt 
savus viedokļus un piedalīties 
diskusijā!

Tik skumji,
tik neglīti...

Saņemot mūsu laikraksta 23. nu -
muru, ar prieku raudzījos mūsu 
jaunievēlētā prezidenta nopiet-
najā sejā, saņemot ziedu klēpi. 
Biju visu vēlēšanu dienas norisi 
noskatījusies LTV. Bet prieks 
drīz izplēnēja, lasot vēlēšanu iz -
nākumu vērtējumus. Saprotu, ka 
tautas vairākums bija cerējis uz 
citādu iznākumu,  iemeslus mi  -
not savos spriedumos. Katrs ik 
žēlīgi tomēr vēlēja jaunajm pre-
 zidentam spēku, enerģiju, iz  -
turību un veselību, aprakstot 
viņa labās īpašības. Un tad – kā 
ar āmuru pa galvu: nu jā, iz -
cietīsim tos četrus gadus, tad 

ievēlēsim savai tautai “cienīgu 
prezidentu”. Angļi šādu novēlē-
jumu sauktu par back-hander, 
sak’, nu, daudz laimes dzimšanas 
dienā, bet norunāsim jau tagad 
pēc četriem gadiem vest viņu     
uz mežu, lai nav vēlreiz jāpērk 
rozes. Kas par nospiedošu vēlē-
jumu Raimondam Vējonim, jau 
pat pirms viņš stājies savā jau - 
nā, atbildīgā amatā! Ceru, ka 
viņš celsies pāri šiem “mudi no-
šiem” vēlējumiem un turēsies 
stingri. Tik skumji, tik neglīti,   
cik tomēr nenovīdīgi esam.

LASĪTĀJA ANGLIJĀ

Sērijā Laika grāmata 
drīzumā nāks klajā 

Anglijā mītošās
dzejnieces Martas 

Landmanes jaunākais 
dzejoļu krājums 

"Dūkans mākonis".
SEKOJIET 

REKLĀMAI!

Dziļi galvā auklētu,
Rīta vējā vētītu – 
Paša asinīs mērkta spalva – 
Radīsim tādu dzeju.
Laikmetīgu nevienmēr,
Iztapīgu – nekad;
Radīsim tādu dzeju,
Atbalso ko katra sirds,
Lai ar kāda asins vēnās irdz.
Bija laiks, kad sāpēja,
tad rakstījām ar siltām asinīm.
Sākumā tās verda no sirds.
Tad asiņoja,
svešu kartupeli mizojot,
Iegriezts pirksts.
Tagad atšķaidītā sulā
spalva mirkst.
     Ko lai raksta?
          Laiki labi.
               Naži neuzasināti.
                    Pārsēju pietiek.

MARTA LANDMANE
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Dodiet viņiem atslēgas!
Par tautiešu ieguldījumu Latvijas jauno lauksaimnieku izglītībā

LLU Jelgavā viesojās Dace Rudzīte un Ligita Kovtuna
Apjomīgajā grāmatā par Lat-

vijas Lauksaimniecības univer-
sitāti (LLU), ko mums, Jelgavā 
tiekoties, uzdāvina tās redaktors, 
studiju prorektors prof. Kaspars 
Vārtukapteinis, izlasām arī par 
mecenātiem, tautiešiem no ASV 
Artūru un Ēriku Gerhardiem 
(Par viņu stipendiju jaunajiem 
Latvijas lauksaimniekiem Laiks 
rakstīja nr. 16). Paši Gerhardi 
jau Aizsaulē, taču viņu darbs 
Latvijai turpinās, pateicoties tu -
viem draugiem Pēterim un In -
gunai Ozoliem no Sanktpēters-
burgas, Floridā. Tātad: „Artūrs 
un Ērika vēlas palīdzēt Latvijas 
studentiem, lai tie dzīvē sasnieg-
tu savus mērķus, kā arī sekmēt 
Latvijas lauku atjaunotni. (..) 
Artūrs un Ērika vēlējušies da -
līties ar to, ko paši, smagi strā-
dājot, ieguvuši.”

Uz mūsu tikšanos ieradušies 
arī Gerhardu stipendiāti Annija 
Marta Jurģevica, Baiba Grāvere 
un Ivars Straņķis, kā arī Arnita 
Lejava-Lembere, LLU Attīstības  
fonda valdes locekle. Starp citu, 
arī Arnita ir Amerikas tautiešu 
„lolojums”, jo pati savulaik va -
rējusi studēt un iegūt maģistra 

tāti un strādās pati savā saim-
niecībā Valmieras pusē. Viņas 
speciālitāte, kā pati saka, ir 
„lielie” dzīvnieki, tieši govis. Kā 
izrādās, Latvijā pietrūkst tieši šo 
lielo dzīvnieku dakteru, veteri-
nārārsti vairāk aizraujas ar tā 
saukto „mazo dzīvnieku” veteri-
nārmedicīnu, t. i., sunīšu, kaķīšu, 
papagailīšu u. c. dziedināšanu. 
Jau tājam, vai ar Latvijas vetār-
stiem nav tā pati problēma, kas ar 
„cilvēku ārstiem” – pārlieku lielā 
skaitā viņi dodas prom uz ār -
zemēm? Visi mūsu sarunbiedri 
kā viens atsaucas, ka nav pat 
domas doties prom, jo – visiem 
ir pašiem savas saimniecības! 

Vai tiešām grūtības nebaida? 
Ivars: „Tuvākie divi gadi Latvijas 
lauksaimniekiem tiešām būs 
liels pārbaudījums, var būt savā 
ziņā krize. Jo – paaugstinās ze -
mes nodoklis, nebūs pieejama 
Eiropas struktūrfondu nauda un 
arī krediti. Latvijā darbojošās 
bankas nespēj reālizēt ieķīlātos 
īpašumus no bankrotējušajiem 
uzņēmumiem un neuzņemas 
risku.” Kur tad Ivars ņems sā -
kumkapitālu savam uzņēmu-
mam, vai no vecākiem? „Nē! Jau 

universitātē – Kārļa Ulmaņa 
augstskolā ASV redzēto, ka stu-
dentiem ir pašiem savs ēdien-
veikals, kur baudījām viņu ra -
žoto saldējumu, pavaicājām par 
prakses iespējām Latvijā. Prof. 
K. Vārtukapteinis: „Jelgavas 
LLU ir sava mācību saimniecība 

ņo jumā, gan mudes „Tu esi tas, 
ko tu ēd!” mudināta un kas man 
ļoti iet pie sirds, ir tapušas, LLU 
pārtikas technologu  laborato rijā!

Nu, cik rožaini, jūs teiksiet. Vai -
cājam profesoram, kā viņš rak-
sturotu savus studentus. K. Vār  tu-
 kapteinis: „Šeit, protams, ir iera-

pateicību tautiešiem, kas palīdz 
mūsu jauniešiem financiāli, 
piešķirot šīs stipendijas! Lieki 
teikt, ka tas ir milzu stimuls un 
arī morālais atbalsts. Un īstenībā 
– tas ir reāls atbalsts visai Latvijas 
tautsaimniecībai, jo, kā jūs dzir-
dējāt, šie jaunieši paliks un 
strādās Latvijā.”

Arnita pastāsta arī par citām 
stipendijām: „Turpina darboties 
LLU Attīstības fonds, kas sadar-
bojas ar Vītolu fondu, Rīgas Tech-
niskās universitātes un Latvijas 
Universitātes fondu, piešķirot 
stipendijas studentiem dažādās 
speciālitātēs. Annas Čakstes va -
dīts, strādā Kāvušu fonds, kā arī 
tiek piešķirta Jāņa Čakstes sti-
pendija. Joprojām tiek piešķirta 
arī  Kārļa Ulmaņa stipendija, ko 
iesāka Latvijas Lauksaimnieku 
savienība, bet nu turpina LLU 
Attīstības fonds. Cerams, ka at -
sāks darboties arī ALAs Klein-
bergu stipendiju fonds, ko rosina 
prof. Juris Plēsums, LLU Goda 
doktors, arī mūsu mecenāts.”  
Un vai tad Latvijā pašā arī rodas 
savi mecenāti? Izrādās – pirmie 
„iedīgļi” jau ir – savu stipendiju 
nodibinājis kādreizējais LLU ab -

Prof. Kaspars Vārtukapteinis Uldis Šalajevs

Sarunu brīdī. Ceturtā no kreisās – Arnita // FOTO: Arta Liepa No kreisās: Annija Marta, Baiba un Ivars // FOTO: Arta Liepa

gradu socioloģijā, pateicoties 
ALAs Ērika Krūmiņa vadītā 
„Drošā tilta” financiālajam at -
balstam. Par to viņa ir bezgala 
pateicīga, jo bārenei, ko audzi-
nāja tikai vecmāmiņa, citādi ne -
būtu iespējams studēt. Arnita: 
„Ik semestŗa beigās un Ziem-
svētkos rakstīju Krūmiņa kun-
gam, kā man sokas. Nu mudinu 
rakstīt šāsdienas stipendiātus.”

Annija ir pabeigusi otro kursu 
Lauksaimniecības fakultātes uz -
ņēmējdarbības speciālitātē. Uz 
tikšanos ieradusies ar skaistiem 
puķu pušķiem, kuŗos ziedi gan 
no pašas dārza, gan pašas lau -
kiem – jo Annijai ir pašai sava 
saimniecība tepat Jelgavas no -
vadā. Vecāki, kas ir lauksaim-
nieki, devuši pamatu, lai meita, 
ieguvusi augstāko izglītību, va -
rētu patstāvīgi strādāt.

Baiba ir pati pirmā Gerhardu 
stipendiāte. Viņa nākamgad pa -
beigs Veterinārmedicīnas fakul -

kopš bērnības esmu centies pie -
rādīt, ka visu varu izdarīt paša 
spēkiem. Nodarbojos ar auto ma-
šīnu tirdzniecību, un sākum-
kapitālu esmu sakrājis.”

Lūk, tā! Sarunā ar šiem jau-
niešiem pārliecināmies, ka viņi 
ir ļoti informēti, patstāvīgi do -
mājoši, ar lielisku izpratni par 
reālo situāciju Latvijā. Un patiesi 
patriotiski. Annija:  „Kad notiek 
zemes izsoles, jau pircēju pir-
majās rindās sēž dāņi un citi 
svešzemnieki. Vai tiešām mums 
jāpieļauj, ka Latvijas zemes aiziet 
ārzemnieku rokās? Ir vērts tomēr 
saimniekot pašiem. Un mums ir 
šīs iespējas un attiecīgā izglītība. 
Dzirdu, kā sūkstās Rīgas augst-
skolu beidzēji, kas ieguvuši hu  -
manitārās izglītības – darba tirgū 
viņiem nav pieprasījuma. Esmu 
pārliecināta, ka visi mana kursa 
studenti paliks Latvijā un strādās 
savā speciālitātē.”

Atminoties savureiz Nebraskas 

Vecaucē, kur visi 1. kursa stu-
denti mācību sākumā vienu 
nedēļu dzīvo un strādā, lai tieši 
iepazītu lauksaimniecības vidi. 
Tradicionāli kļuvuši, piemēram, 
Ziemsvētku tirdziņi, kur studen-
ti pārdod savus izstrādājumus. 

Vecaucē studenti arī praktizējas 
savās speciālitātēs, bet vislielākais 
progress ir tieši Baibas  pārstā vē-
tajā veterinārmedicīnas jomā – 
mums ir moderna klīnika, darbs 
fakultātē ir modernizēts atbilstoši  
Eiropas  standartiem.”

Izrādās, ka brokastu pārslas, 
ko nopirku gan interesantā iesai-

dušies paši labākie – tāpēc jau 
arī viņi saņēmuši stipendijas. 
Taču, raksturojot kopumā, šo -
dienas studenti ir ļoti mērķtie-
cīgi. Gudri un labi informēti. LLU 
studentu „atbirums” ir ne  liels – 
80% no tiem, kas sāk studijas, arī 

tās pabeidz. Ļoti nozīmīgs sti -
muls ir stipendijas, jo tikai 10% no 
studentiem sa  ņem valsts budžeta 
stipendijas, kas ir ap 100 eiro mē -
nesī. Tātad – tiek tikai pašiem sek-
mīgāka jiem, sociālie apstākļi diem -
žēl vairs netiek ņemti vērā. Tāpēc, 
izmantojot iespēju, vēlos LLU 
vadības vārdā izteikt vislielāko 

solvents Uldis Šalajevs, Latgales 
puisis, kas savulaik iepazinis tās 
grūtības, kas jāuzveic jauniešiem, 
iegūstot augstāko izglītību bez 
financiāla atbalsta. „Durvis uz pār-
 tikušu valsti atvērs izglītoti cil-
vēki. Nevilcinieties, dodiet viņiem 
atslēgas tieši tagad,” saka Uldis. 
Un mēs aicinām atsaukties!

Ja vēlaties piedalīties jauno lauksaimnieku izglītošanā, sazinieties ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes nodibinājuma Attīstības fonds valdes priekšsēdē-
tāju, studiju prorektoru Kasparu Vārtukapteini (kaspars.vartukapteinis@llu.lv)!
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds
Reģ. Nr. 40008133301
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr.: +371 6 3005681
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta nr.: LV64HABA0551024383113
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DACE 
MICĀNE

ZĀLĪTE
Kopā ar Aspaziju un Raini

Līgo vakars St. Pētersburgā, Floridā
IRĒNE EZERIŅŠ

Skatuves lielāko daļu aizņem 
simfoniskais orķestris, malās, 
divās daļās pārdalīts, izvietojies 
koris „Kamēr…”. Skatuves 
priekš plānā abās pusēs pa gal-
diņam ar krēslu. No skatītājiem 
pa kreisi „dzīvo” Aspazija, tam-
borētais galdautiņš viegli plīvo 
kāpu vakarvējā, mazā vāzītē 
balti ziedi. Pretējā pusē ir Raiņa 
„territorija” – ar sveci, tējas tasi 
un cukurtrauku, ar rakstām-
piederumiem. Abas šīs vides ak -
tieŗiem ļauj pavisam organiski 
iejusties divu dzejnieku lomās. 
Arī portretiskā līdzība ar grima 
mākslinieces Baibas Binde ma nes 
līdzdalību ir panākta meista rīgi. 

Gribas uzteikt Artūra Skras-
tiņa Raiņa vēstuļu interpretā-
ciju, kad parallēli tiešajam rak-
stītajam tekstam balss noskaņa 
un domas raidījums sniedz vēl 
citu vēstījumu, atklājot zemtek-
sta strāvas.

Ilzes Ķuzules-Skrastiņas atvei-
dotā Aspazija ir maiguma un 
sievišķības pielieta puķe. Ak  tri-
ses balss intonācijā sadzirdama 
sevis upurēšanas, mīlestības 
kalpošanas nots, kaut gan vēs-
tuļu saturā ir arī daudzšķaut-
naini, asi un sāpīgi brīži. 

Brīvdabas skatuves malās asos 
līkločos izveidoti ekrāni, uz 

Jūnija sākumā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā notika vērienīgs 
koncertuzvedums „Tur, kur gars ar garu jūtās satiekas”. Piedalo-
ties Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim, korim 
„Kamēr…”, solistiem-vokālistiem, aktieŗiem Ilzei Ķuzulei 
Skrastiņai un Artūram Skrastiņam, diriģenta Aināra Rubiķa 
vadībā izskanēja režisores Rēzijas Kalniņas izlolota un ilgi 
briedināta iecere –  vērienīgs veltījums latviešu dzejas lielgariem 
Aspazijai un Rainim viņu 150. jubilejas gadā. Publicējam Daces 
Micānes Zālītes iespaidus par šo literāri mūzikālo sarīkojumu.

tiem tiek projicēti aktieŗu tuv-
plāni – acu skatieni, lūpu kus-
tības, detaļas, kas izpauž dzi ļ-
domīgu klusēšanu. Šie kadri 
stāsta vēl intimāku stāstu par 
abiem dzejniekiem. Dāsni tiek 
piedāvātas vizuālās metaforas, 
tās tulkot ir katra skatītāja paša 
ziņā. 

Teksta pasniegums ir niansēti 
saskaņots ar Aināra Rubiķa 
diriģēto simfonisko vēstījumu. 
Vārds, doma un mūzika, emo-
cija šai vakarā uz skatuves dzīvo 
vienlaicīgi. Skanējuma emocio-
nālitāte un dvēseliskais piepil-
dījums neapšaubāmi ir arī ta -
lan tīgā diriģenta nopelns. 

Simfoniskais vēstījums sākas 
ar romantiski elēģisko Emīla 
Dārziņa „Melancholisko valsi”, 
kas aizvijas līdz Roberta Šūmaņa 
„Sapņojumam”. Vokālā mūzikā – 
Emiļa Melngaiļa „Sīkie pirk-
stiņi” ar Raiņa dzeju , tad Jāzepa 
Vītola „Mēnestiņš meloja” un 
Alfrēda Kalniņa „Sapņu tālumā” 
ar Aspazijas dzeju. Drāma tur-
ģijas konflikta mūzikālā iz  paus-
me ir Edvarda Grīga „Solveigas 
dziesma” un „Ozes nāve” no 
‘Pēra Ginta” svītām. Šī mūzika 
skan, kad abu dzejnieku vēstu-
lēs ieskanas vilšanās nots, un 
Raiņa rakstītajās saklausāms 

ta, finālā atskaņojot Imanta 
Kalniņa mūziku no filmas „Pūt, 
vējiņi!” Tā bija saviļņojoša koda 
tikko izskanējušajam Raiņa un 
Aspazijas mīlestības stāstam.

Koncerta otrajā daļā bija 
iekļauta akadēmiskās mūzikas 
programma ar fragmentu lasī-
jumiem no Aspazijas „Sidraba 
šķidrauta” un Raiņa lugas „Jā -
zeps un viņa brāļi” abu jau 
pieminēto aktieŗu lasījumā.

Skanēja Zigmara Liepiņa sir-
snīgais un melodiskais dziesmu 
cikls ar Aspazijas tekstu no 
animācijas filmas „Pasaciņa”, ko 
graciozi un krāsaini izdziedāja 
jauniešu koris „Kamēr…”. Taču 
otrās daļas galvenais uzsvars 
bija likts uz komponista Juŗa 
Karlsona trim skaņdarbiem. 
Fragmenti no baleta „Sidraba 
šķidrauts” un no mūzikas Dailes 
teātŗa izrādei „Jāzeps un viņa 
brāļi” organiski iekļāvās kon-
certa audumā. 

Rainis un Aspazija bija vieni 
no pirmajiem latviešu nācijas 
globālistiem, viņi savās vīzijās 
skatīja cilvēku cilti, kas spēs pa -
celties jaunos augstumos. Abu 
dzejnieku un viņu radīto varoņu 
ideāli ir tas neizsakāmi vērtīgais 
mantojums, kas atstāts nākotnes 
paaudzēm, mums, mācot garā 
pacelties pāri dzīves sīkajām, 
nebūtiskajām līnijām, sekot lie -
liem sapņiem un attīstīt savu 
gara pasauli.

Vakara izskaņā tika atskaņots 
Juŗa Karlsona jaundarbs „Jāzepa 
vīzijas”, kas klausītājus aizveda 
plašajā pasaulē. Klausoties dzie-
dātāja Daumanta Kalniņa vo  ka-
līzi, gara acīm bija iespējams 
skatīt Ēģiptes ainavu un domāt 
par cilvēka gaitu pasaules ceļos.  

paštaisnums un norobežošanās, 
dzīvesbiedrei tiek adresēti pār-
metumu vārdi. Vadot koncerta 
gaitu, kuŗā kopā saliedējas or -

ķestŗa, koŗa un solistu sniegums, 
Ainārs Rubiķis panāca skanē-
juma emocionalitāti. Pirmās 
daļas kulminācija tika sasnieg-

Artūrs Skrastiņš dziļi ielūkojās Raiņa domu un jūtu pasaulē
// FOTO: Didzis Jaunzems

Ilzes Kuzules-Skrastiņas Aspazija – kā maiguma un sievišķības pie-
lieta puķe // FOTO: Didzis Jaunzems

Latvijā bija teiciens: „Līst kā 
pa Jāņiem“. Arī pie mums Flo -
ridā katru rītu pamatīgi līst, bet 
šorīt, 23. jūnijā, saulīte skaisti 
spīd un nevienu mākonīti pie de -
besīm neredz. Tā arī mūsu mazā 
Floridas saime ar priecīgu prātu 

Šogad gan mūs nomāca šau-
bas, vai varēsim tur svinēt šo 
Līgo vakaru. Biedrības nams 
pēc 48 gadiem prasīt prasīja ka -
pitālu remontu. No Čikāgas im -
portējām divus diženus strād-
niekus – Bruni un Kārli Bau -

bija par prieku ieiet tik skaisti 
atjaunotā zālē! Lai gan vēl oda 
pēc svaigas krāsas, par to ne -
viens nesūdzējās. Skaisti klāti 
galdi, tautiskās vāzēs margrie-
tiņas un papardes, kas atgādi-
nāja Latvijas ziedošās pļavas.

Ar jāņudziesmu skandināšanu tiek uzsākta līgošana. No kreisās: 
Karmene Lūsis, Ilmārs Dzenis un Pēteris Ozols

Daži no priecīgiem līgotājiem. No kreisās: Zigrīda Dambis, Irisa 
Kaupmane, Astrīda Virziņa un Karmene Lūsis. Aizmugurē Ivars 
Rubīns

priecīgu līgotāju, kuŗus ar 
pīrāgiem, jāņusieru un alutiņu 
cienāja Jāņa tēvs un Jāņa māte. 
Juris Epermanis atklāja šo va -
karu, izteikdams pateicību vi -
siem strādniekiem un talcinie-
kiem. Karmene Lūsis un Pēteris 

Līgo, māmiņ, līgodama,
Līgo skaisti šovakar!
Neaizmirsti savai meitai
Jāņu dziesmas mācīt ar’!
Lai, kad viņai pašai meita
Kādreiz Jāņos atkal būs,
Atceroties vecos vārdus,
Līgo dziesmas jaunas kļūs!
Kad maestro Ilmārs Dzenis 

piesēdās pie klavierēm, un 
Pēteris Ozols ar ģitaru un Kar-
mene Lūsis ar vijoli viņu pa  va-
dīja, sākās varena līgošana. Tad 
saimniece Mārīte Rubīns visus 
aicināja  pie azaida galda, kas ar 
pašu sanestiem labumiem pie -
dāvāja lielu gardumu izvēli. Kad 
visi bija labi ieturējušies un jā -
ņudziesmas bija izdziedātas, 
sākās veco šlāgeru dziedāšana 
un viens otrs uzgrieza pa val -
sītim. Bet kad alutiņš bija iz -
dzerts un jāņusiers apēsts, un 
ārā sāka rūkt pērkons, laiks bija 
doties uz mājām. Ir prieks, ka 
mūsu tautas senās tradicijas vēl 
ir dzīvas pie mums, un ceram 
tās turpināt arī nākotnē.

Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķiramies,
Te bij’ laba līgošana,
Te nāksim citu gad’!

un Līgo dziesmām sirdīs sanāca 
kopā Latviešu biedrības namā, 
lai svinētu mūsu tautas vis skais-
tākos tradicionālos svētkus.

maņus. Tie vairākas nedēļas, no 
rīta līdz vēlam vakaram, strādāja 
vaiga sviedros, lai laicīgi varētu 
šo lielo darbu pabeigt. Kas tas 

Lai gan daļa no mūsu mazās 
saimes bija izbraukuši, lai kar-
sto Floridas vasaru pavadītu vē -
sākos klimatos, tomēr netrūka 

Ozols iesāka vakara program-
mu, dziedādami skaisto līgo 
dziesmu:
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Gados jauni latvieši

VIEDOKĻI

Jāveido jauns likums latviešu 
diasporas atbalstamRICHARDS KOLS, 12. Saeimas deputāts (NA),

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Pirms neilga laika plašsaziņas 
līdzekļos izskanējusī informā-
cija liecina, ka latviešu diaspo-
ras bērnu latviešu valodas zinā-
šanas kļūst arvien vājākas – 
šādu viedokli paudusi Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
Izglītības padomes izpilddirek-
tore Anta Spunde.

Ārpus Latvijas šobrīd dzīvo 
vairāk nekā 20 000 latviešu 
bērnu, un viņu valodas zināšanu 
līmenis, protams, ir dažāds. 
Taču, dzīvojot ārzemēs, latviešu 
valodas lietojums ģimenē bū -
tiski samazinās – šādu infor mā-
ciju atklāj arī Latvijas univer-
sitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūta veiktais pētījums /Lat-
vijas emigrantu kopienas: na  cio-
nālā identitāte, transnacionālās 

attiecības un diasporas polītika./ 
Diasporas pārstāvji, līdzīgi kā 
iepriekšējos gados, arī šogad 
lūdz Izglītības un zinātnes mi -
nistriju izstrādāt saīsinātās pro-
grammas, lai diasporas bērniem 
būtu iespēja apgūt latviešu va -
lodu un literātūru, kā arī, pēc 
iespējām, arī vēsturi un ģeo-
grafiju. Kāda īsti ir situācija 
latviešu kopienās ārpus Latvijas 
valsts?

Šobrīd latviešu valodu ārpus 
Latvijas var apgūt 23 valstīs ap -
tuveni 100 neformālās izglītības 
mācību iestādēs, kas tiek sauk-
tas par nedēļas nogales skolām. 
Latviešu valodas aģentūra (LVA) 
ārvalstīs īsteno atbalsta pasā ku mu 
kopumu, kuŗā iekļauta metodi-
kas izstrāde un gan tiešs finan-

ciāls atbalsts, gan arī izglītojošs 
darbs ar pedagogiem Latvijā un 
ārzemēs. Kopējais budžets 2015. 
gadā diasporu atbalsta pasāku-
miem, apvienojot Izglītības un 
zinātnes ministrijas un Jaunat nes 
polītikas institūta (JPI) iegul dī-
jumu, veido 195 645 eiro. Fi  nan-
cējums piešķirts gan mācību ma -
teriālu iegādei, gan metodikas 
kursiem ārvalstu skolotājiem, 
komandējumiem lektoriem no 
Latvijas, kā arī atbalstam dias-
poras  skolām, kur 70% finan-
cējuma tiek aizvirzīti uz Eiropas 
valstīm, bet 30% – uz t.s. “tāla-
jām valstīm” – ASV, Kanadu un 
Austrāliju. Tiek organizēta arī 
sešu dienu nometne Latvijā 
dias poras jauniešiem ar mērķi 
stiprināt latviešu valodas zinā-

šanas, kā arī tiek segtas divu 
skolotāju algas, kuŗi tiek sūtīti 
no Latvijas uz Krievijas diaspo-
ru skolām Omskā, Krasnojarskā 
un Baškīrijā.

Uzskaitot paveikto un jopro-
jām īstenoto, situācijai latviešu 
valodas apguvē diasporās neva-
jadzētu būt tik drāmatiskai. 
Taču ir arī “monētas otra puse”. 
Diasporu atbalstam paredzētais 
budžets 2016. gadā būtiski ne -
mainīsies; uz 2017. gadu varam 
jau lūkoties ar bažām, jo nav 
zināms, vai JPI turpinās piešķirt 
savu financējumu, kas sastāda 
60 000 eiro – LVA plānotajā bu -
džetā 2017. gadam vērojams 
kritums no 2016. gadā plāno-
tajiem 200 000 eiro uz 134 000 
eiro 2017. gadā. Iepriekšminētais 

LU Filozofijas un socioloģijas 
institūta pētījums atklāj, ka, pie -
mēram, 59% no diasporas pār-
stāvjiem nav dzirdējuši par re -
emigrācijas plānu; savukārt tie 
7%, kas par to ir ne vien dzir -
dējuši, bet zina, ko tas pa  redz, ir 
jo pārliecinātāki par to, ka 
Latvijas valdību viņi nein teresē.

Reālā situācija daudzās dias-
poru kopienās rada drūmu priekš-
 statu par valsts iesaisti to at  bal-
stā: skolas, kuŗās pasniedz lat-
viešu valodu, tiek uzturētas vai 
nu draudzēm, vai biedrībām 
piederošās ēkās, diasporu ko -
pienu pārstāvjiem tās uzturot 
uz pašiniciatīvu un par saviem 
privātajiem finanču līdzekļiem.

Šoreiz rakstu, kā tas vasarā 
bieži gadās, no Amerikas, kur 
viesojos pie māsām un viņu 
ģimenēm. Sanācis tā, ka brīdī, 
kad rakstu šīs rindiņas, notiek 
Gaŗezera 50 gadu jubilejas sarī-
kojumi. Zinu, ka mūzicēs le -
ģendārie Čikāgas Piecīši, būs 
dažādas nodarbības un aktīvi tā-
tes. Tā kā sarīkojums sakrīt ar 
ASV Neatkarības dienu, būs arī 
salūts, svētdien no rīta dievkal-
pojumu GVV brīvdabas baznīcā 
vadīs mana laba draudzene mā -
cītāja Anita Vārsberga, u.tml. 
Brīdī, kad šis teksts būs sasnie-
dzis lasītājus, GVV svinības jau 
būs beigušās, taču ne par tām šis 
stāsts.

Drīzāk, Amerikā būdams, gribu 
mazliet parunāt par gados jau nā-
kiem latviešiem. Gaŗezera jubile-
jas sarīkojums notika nedēļu pēc 
kārtējā vasaras skolas posma 
sākuma. Skolēni mācās latviešu 
valodu, vēsturi, ģeografiju u.tml. 
Tiem, kuŗiem ar latviešu valodu 
ir, tā teikt, ar Dievu uz pusēm, ir 
sagatavošanās posms, pirms stā-
ties vidusskolā. Pats esmu GVV 
absolvents, tas gan bija tā senāk. 
Latviešu valodu mums mācīja le -
ģendārā skolotāja Mirdza Paud-
rupe, mākslas vēsturi – tikpat 
leģendārais mākslinieks Jānis 
Kalmīte. Tā vēl bija Latvijas brīv-
valsts laikos dzimusī skolotāju 
paaudze. Mūsdienās, protams, 
lielākoties skolotāji ir otrās pa -
audzes latvieši, lai gan zinu, ka 
katru gadu tur darbojas arī sko-
lotāji no Latvijas.

Tas ir svētīgi, jo diemžēl fakts ir 
tāds, ka emigrācijā dzīvojošas 
tautas savu valodu pakāpeniski 
zaudē. Un vēl kāds svarīgs aspekts 
– emigrācijas latvieši turpina 
cieši turēties pie tādas valodas, 
kāda tā bija pagājušā gadsimta 
30. gadu beigās. Šīs rindas ori-
ģinālā rakstu tajā pareizrakstībā, 
kāda ir pieņemta nu jau 25 gadus 
no jauna neatkarīgajā Latvijas 

KĀRLIS 
STREIPS

Republikā. Pirms teksts nonāks 
pie lasītājiem, redakcijā tas  tiks 
izlabots  atbilstoši t. s.  Endzelīna 
pareizrakstībai. To minu tāpēc, 
ka reizēm ārzemēs auguši latvieši 
grib mācīties Latvijā un es ceru 
un ticu, ka tādu būs arvien vairāk. 
Arī tad, ja šiem jauniešiem būs 
ļoti labas Rietumu latviešu valo-
das zināšanas, pēc Latvijas iz -
pratnes, tās nebūs gluži pareizas. 
Nāk sies šo to mācīties no jauna.

Taču, protams, tas nav galve-
nais. Galvenais ir tas, ka Amerikā 
dzīvojošajiem jauniešiem kultūra 
pārsvarā pieejama angļu valodā, 
Vācija dzīvojošajiem – vācu va  -
lodā u.tml. Arī tad, ja bērnam 
abi vecāki ir latvieši, lielu daļu 
dienas viņi pavada mītnes zemes 
skolās, kur, lieki teikt, mācības ir 
mītnes zemes valodā. Vecākiem 
ir jāpieliek ļoti lielas pūles, lai 
bērniem nodrošinātu adekvātas 
latviešu valodas zināšanas un 
pras mes. Taču aptuveni 70 gadus 
pēc tam, kad sākās lielā latviešu 
trimda Rietumu (un ne tikai) vir -
zienā, arī vecākiem ar latviešu 
valodas zināšanām var tā būt,  kā 
būt. 

Manuprāt, šo to var darīt lietas 
labā, un sākšu ar to, kas jau tiek 
darīts. Proti, par Amerikas Lat-
viešu apvienības programmu 
„Sveika, Latvija!” Šogad tajā pie-
 dalījās arī mans māsasdēls Ro -
lands, viņam patlaban ir 14 gadi, 
un kopā ar citiem programmas-
ceļojuma dalībniekiem viņš Lat-
vijā pavadīja divas nedēļas. Lat-
vija tika izbraukāta krustu šķērsu, 
jaunieši pabija Okupācijas mū -
zejā un tā dēvētajā Stūŗa mājā, 
viņi ceļoja pa laukiem, apmeklēja 
dažādas senvietas un svētvietas, 
kā arī nosvinēja Jāņus atbilstoši 
visām tradicijām un paražām. 
Pirmspēdējā dienā Latvijā dzī vo-
jošajiem programmas dalībnieku 
radiniekiem bija iespēja viņus 
paņemt savā paspārnē. Rolands 
man ir krustdēls, un es viņu aiz -

vedu uz Līvu laukumu Vecrīgā, 
kur Rolands ar gardu muti no -
tiesāja hamburgeru, sevišķi tā -
pēc, ka visu divu nedēļu laikā 
puisis bija atēdies karbonādes un 
kartupeļus, kas acīmredzot tika 
pasniegts pilnīgi visur pēc kārtas. 
Cita starpā gados jaunais radi-
nieks arī bilda, ka Latvijā no  pēr-
kamais apelsīnu garšas dzēriens 
Fanta esot garšīgāks nekā Ame-
rikā nopērkamais. Var jau būt.

Taču galvenais jau nebija ham-
burgers un Fanta, galvenais bija 
tas, ka Rolands pavadīja divas 
nedēļas Latvijā un latviskā vidē. 
Viņam abi vecāki ir latvieši, tur -
klāt tēvs ir dzimis un audzis Lat-
vijā, tāpēc Rolanda latviešu valo-
das līmenis bija gluži labs, Tie -
sājot hamburgeru, viņš man stās  -
tīja, ka pats izjutis, ka valodas 
līmenis uzlabojas, vien grūtības 
esot „ar galotnes”, (lasi – „ar ga -
lotnēm”), jo, redz, gluži perfekti 
tomēr vēl nav vis. Divu nedēļu 
laikā valodas līmenis nepār pro-
tami uzlabojās. Sagadīšanās pēc 
tajā pašā laikā Latvijā arī bija 
Rolanda tētis ar jaunāko dēlu 
Andreju, kuŗam nupat palika 
astoņi gadi. Pirms brauciena uz 
Latviju Andrejs latviešu valodā 
runāja nelabprāt. Atbraucis mā -
jās pēc divām nedēļām Latvijā, 
kur viņš satika savus brālēnus un 
māsīcas un arī citus bērnus un 
jauniešus, puisis tik ļoti gribēja 
runāt latviski, ka mēģināja sa  zi-
nāties latviešu valodā ar manu 
māsu draudzeni – amerikānieti, 
kuŗa, protams, latviski nerunā 
nemaz. Šķita, Andrejam likās, ja 
reiz viņš ir apguvis latviešu va -
lodu un ir gatavs tajā runāt, tad 
tāpat vajag rīkoties arī visiem 
pārējiem, tostarp amerikānietei.

To stāstu tāpēc, ka man ir pil-
nīgi skaidrs, ka Latvijā pavadīts 
laiks latviešu izcelsmes jaunie-
šiem ir loti svētīgs. Redzēju Lat-
vijas  televīzijas raidījumu, kuŗā 
tika intervēti „Sveika, Latvija!” da -

lībnieki. Viņu runā jo bieži ska-
nēja amerikāņu vārdiņš „well,” lai 
ievadītu teikumu, kā arī jēdziens 
„tu zini” tur, kur angļu valodā ir 
visuresošais „you know”. Dzir dē-
ju vienu no jauniešu audzinātā-
jām stāstām, kā attiecīgajā dienā 
būs jābrauc uz lidlauku. Bildu, ka 
lidlauks ir tas, kur nosēžas un no 
kuŗa paceļas lidmašīna, pati ie -
stāde ir lidosta. Audzinātāja pa -
smaidīja un bilda, ka viņa to  
zinot, bet kaut kā valodā iegājies 
citādāk. Lūk, kāpēc ir svētīgi 
pavadīt laiku Latvijā, jo ikkatrs 
no viņiem mājās pārbrauca ar 
labākām latviešu valodas zinā-
šanām un runas prasmēm.

Savukārt,  runājot par Gaŗezera 
Vasaras vidusskolu, atļaušos 
paust savu uzskatu, ka, manu-
prāt, GVV ir jāatsakās no paš-
reizējās mācību programmas un 
jākļūst par intensīvu sešu nedēļu 
valodas apmācības skolu. Bērns, 
kuŗam latviešu valodas līmenis ir 
tāds, kāds nu kuŗo reizi, neko ne -
sapratīs, kad viņam skaidros, kas 
ir Latvijas otra gaŗākā upe, kad 
notika Saules kauja, kuŗš bija 
Latvijas Republikas trešais Valsts 
prezidents, kādā stilā gleznoja 
Augusts Annuss u.tml. Brīdī, kad 
es tur mācījos, vēl bija gandrīz 
droši, ka jauniešu valodas pras-
mes būs adekvātas, lai klausītos 
lekcijas par dažādiem tematiem. 
Es piedzimu tikai dažus gadus 
pēc tam, kad mani vecāki vispār 
ieradās Amerikā, manā mājā 
skanēja toreizējā Latvijas latviešu 
valoda.

Patlaban tas tā vairs nav. Nu 
jau aug otra vai pat trešā latviešu 
izcelsmes jauniešu paaudze. „Svei  -
ka, Latvija!” jaunieši arī pabija 
Laika un Brīvās Latvijas redakcijā 
Rīgā, kur  kopā ar  izdevēju Daci 
Rudzīti es stāstīju par laikrakstu, 
tā vēsturi, notikumiem Latvijā u.
tml. Neņemos spriest, vai visi 
saprata, ko mēs tur runājām. 

Tātad – ja bērns visu nedēļu 

pavada amerikāņu skolā, ar to 
vien, ka sestdienās viņš pavada 
pāris stundas latviešu skolā, ne -
kas līdzēts netiks,  it īpaši ja arī 
tur viņam tiek mācīti visdažādā-
kie priekšmeti. Taču Gaŗezers 
šos jauniešus paņem „savās ķet-
nās” veselu sešu nedēļu gaŗumā, 
tad nudien tā var būt ļoti intensīva 
valodas mācības programma ar 
labu rezultātu. Nav no jauna jā  -
izgudro velosipēds, valodas mā -
cīšanas programmas savulaik ir 
izstrādātas un aprobētas Rietum-
mičiganas universitātē, kā arī, 
protams, Latvijā. Varētu būt divas 
plūsmas, ja ir bērni, kuŗiem jau ir 
tik labas latviešu valodas zinā-
šanas, ka viņi var lasīt  par kauju 
pie Knipskas. Bet pārējiem pie-
dāvāt intensīvu valodas apmā-
cības programmu, jo sešu nedēļu 
gaŗumā nudien var paveikt ļoti, 
ļoti daudz.

Kad es pirms 25 gadiem iera-
dos Latvijā, es nekavējoties varēju 
ķerties klāt pie dažādiem dar -
biem tāpēc, ka manā ģimenē 
mēs runājām tikai un vienīgi  
latviešu valodā. Valodas ziņā 
man problēmu nebija ne Krišjāņa 
Barona latviešu skolā Čikāgā, ne 
Gaŗezera Vasaras vidusskolā, ne 
arī Minsteres Latviešu ģimnazijā. 
Kad ierados Latvijā, nācās iemā-
cīties „Latvijas latviešu valodu”. 
Atceros, pirmajās nedēļās kādās 
viesībās taujāju, kur ir „vannasis-
taba,” un  pretī saņēmu jautājumu, 
vai tad man gribas mazgāties 
(Latvijā to sauc par tualeti). Ļoti 
ceru, ka Amerikas Latviešu ap -
vienība turpinās „Sveika, Latvija!” 
programmu, kā arī ceru, ka 
Gaŗezers būs gatavs pārmaiņām. 
Vēsture mums saka priekšā, ka 
vēl pēc pāris paaudzēm Amerikā 
latviešu valoda lielākoties būs 
izzudusi. Bet darīsim visu ie  spē-
jamo, lai to brīdi atliktu! „Sveika, 
Latvija!” ir lielisks elements. Var 
būt arī  citi.
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Dumpinieku pārtapšana
Alfons Kalns, LATS Organizācija – Latvian Arts Trust Society, 

ar LATS atbalstu iespiests apgādā „Mantojums” Rīgā 2014.g, 664 lpp.

Bērza tāss taurētāja ietūto Jāņus!
Jāņu svinības Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā „Saulaine” 

Šī teju vai Bībeles biezuma un 
līdzīgi Bībelei divās slejās ie -
spiestā grāmata varētu pretendēt 
uz balvu par vismazāk pievil cīgo 
virsrakstu visā mūsu grāmatnie-
cībā. Vai tā nemaz nav domāta 
lasītājiem, kas latu atceras vie-
nīgi kā agrāko Latvijas naudas 
vienību un kas neprot angļu va -
lodu? Grāmatas vāks un titullapa 
lieti piederētos kādas organi zā-
cijas interna patēriņa aktu ma -
pītei. Tikuši lauzti visi uz grā-
matu izplatīšanu attiecināmi 
tirg zinības likumi. Vākam jāprot 
ieinteresēt un ļaut nojaust satu-
ru. Tomēr der atcerēties tautisko 
mudi par vīra nenovērtēšanu 
pēc cepures, jo prāvā izdevuma 
saturs ir gana interesants.

1983. – 1984. gadā Kanadā ap 
desmit latviešu pāŗu dibinātā 
„bezpeļņas organizācija ar lab-
darības statusu” LATS sākumā 
bijusi iecerēta gan kā latviešu 
mākslas veicinātāja, gan kā no -
vatore trimdas latviešu sabied-
riskajā dzīvē: kā jaunu pasā-
kumu atbalstītāja un skaitļotāju 
un vārdotāju (toreiz jaunākā 
modes kliedziena!) ieviesēja. Par 
organizācijas galveno īpašību 
tomēr izveidojās, Alfona Kalna 
ievadvārdiem runājot, „nemiers 
ar pastāvošo trimdas sabiedrisko 
iekārtu un pieeju latviešu lietai”. 
Līdzīgi Dardedzei, LATA ļaudis 
nebija mierā ar savas apkārtnes 
konservātīvo latviešu aprindu 
norobežošanos no kultūras sa -
kariem ar tobrīd vēl okupēto 
Latviju un tiecās šādus sakarus 
uzņemt, izveidot un uzturēt.

Kalns skaidro LATA credo:
Mēs neuzskatījām, ka kultūras 

sakari ar Latviju apdraud centie-
nus pēc Latvijas valsts neatkarī-
bas. Mēs nenosodījām „Dardedzi” 
par tās darbību latviešu kultūras 
laukā. Mēs nepiekritām, ka tā ir 
kāds „bubulis”, ar ko būtu jā  bie-
dina nacionāli audzināti jau-
nieši. Mēs nepiekritām uzska-
tam, ka dzimtenes apciemotāji 
nedrīkst ieņemt vadošus amatus 
trimdas organizācijās.

Ar šādiem uzskatiem Kalns un 
viņa domubiedri oponēja tā  -
diem visā globālajā trimdā labi 
pazīstamiem sabiedrības vadī tā-
jiem kā ev. lut. archibīskapam 
Arnoldam Lūsim, ilggadējam 
Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanadā (LNAK) valdes priekš-
sēdim Tālivaldim Kronbergam, 
Daugavas Vanagiem u.d.c...

Laika gaitā ar mākslu, skait  ļo-
tājiem un vārdotājiem LATam 
izvērties salīdzinoši mazāks sa -
kars, turpretim liela loma tam 
bijusi referātu un stāstījumu 
rīkošanā Toronto un tās ap  kai-
mes latviešiem, visvairāk par ap -
stākļiem un jaunākajiem noti-
kumiem Latvijā. Runātāji bijuši 
gan viesi no Latvijas, gan paš-
māju cilvēki, kas Latvijā nesen 
ciemojušies un pārveduši no 
turienes dažādus novērojumus. 
Runājumi attīstīti presē, it īpaši 
Laikā un Latvija Amerikā, un 
šo rakstu pārpublicējumi aiz  ņem 
Kalna grāmatas lielāko daļu.

Ar savām un savu domubiedru 
nostādnēm LATa sākuma gados 
Alfons Kalns gluži vai lepojas:

„Ar savu nostāju mēs kļuvām 
ja ne īsti sarkani, tad rozā gan, 
un labākajā gadījumā klāti ar 
raibumiem, kā ar sarkaniem, tā 
ar rozīgiem.” Taču, lai organizā-
cija kļūtu par īstu konservātīvās 
trimdas biedēkli, tai būtu nācies 
izveidoties ap kultūrsakaru te -
matu kašķīgajos pērnā gadsimta 
sešdesmitajos vai septiņdes mi-
tajos gados. Pag. gs. 83. – 84. 
gados jau bija par vēlu: tepat aiz 
apvāršņa jau vīdēja Gorbačova 
pārkārtošanās laiks un aiz tā 
LPSR un tās sakaru veicināša-
nas organu likvidācija. Latvijai 
atgūstot brīvību, neviena neie -
robežotus un nepārraudzītus 
kul  tūras sakarus ar tēvzemi ap -
sveica un veicināja arī konser-
vātīvā trimdas daļa. Ja Kalns 
gandrīz ikvienu LATa sākotnējo 
aktīvistu sauc par „rebelu”, t.i.,  
buntavnieku, tad, ar citu angli-
cismu izlīdzoties, jāteic, ka 90. 
gados LATS sakļāvās ar ārzemēs 
mītošo latviešu meinstrīmu, t.i.,  
neatšķīrās vairs no vairākuma.

1994. gada 2. martā LATa in -
formācijas vakarā nesen no Lat-
vijas Kanadā pārbraukušais, 
grāmatā bieži minētais Valdis 
Liepiņš pārvedis labo ziņu, ka 
Latvijas atjaunotā naudas vienī-
ba lats kļūstot arvien stiprāks. 
Par tādu pašu stipru tolaik va -
rēja dēvēt arī biedrību LATS. 
Pēc ilgajiem gadu desmitiem, 
kad ziņas par apstākļiem Latvijā 
bija bijušas skopas, nedrošas, 
kādreiz pretrunīgas un dažuprāt 
neleģitīmi iegūtas, neviena vairs 
neapstrīdētās Kanadas latviešu 

viesošanās Latvijā un Latvijas 
ciemiņu ierašanās Kanadā iene-
sa sabiedrībā jaunu spirgtumu 
un dzīvīgumu. Ar labu pamatu 
Alfons Kalns 1999. gadā varēja 
teikt: 

Gāganu kaŗi Toronto... ir bei -
gušies... Mēs esam sabiedrībā 
atzīti.

Kaut vienā otrā jomā LATS 
turpinājis darboties arī pēc 2004. 
gada, tieši šis gads iezīmē orga-
nizācijas galveno norišu norietu. 
LATa 20 gadu jubilejas sarīko-
jumā A. Kalns ziņojis: 

Esam pārtraukuši informā cijas 
vakarus. Ziņas no Latvijas tagad 
var saņemt ātrāk un parocīgāk 
bez LATS starpniecības. Līdz ar 
to apmeklētāju skaits samazi-
nājās un vakaru nozīme vairs 
neattaisnoja pūles to sagatavo-
šanā. ...LATS pastāvēšanas laikā 
ir sarīkoti vairāk nekā 250 in -
formācijas vakari.

Grāmata plaši un daudzpusīgi 
– ja arī ne sistēmatiski – parāda 
Latvijas pakāpenisku izkūņo ša-
nos no padomju laika ačgārnī-
bām un nepilnībām un brīžiem 
veiklāku, citubrīd mazāk veiklu 
pāreju uz brīvas valsts cienīgiem 
apstākļiem. Sistēmatiskuma trū-
kumu itin iespaidīgi kompensē 
preses izdevumiem raksturīgais 
aktuālais skatījums. Tagad ar 
gudru pēcskatu varam vietām 
pasmaidīt par dažu naivitātes 
izpausmi, par nepiepildītām ce -
rībām. Tā kā visiem vēl labā 
atmiņā jaunās Nacionālās bib-
liotēkas atklāšana Rīgā pērnajā 
2014. gadā, ir interesanti lasīt, 

ko 1994. gada 18. maijā, īsi pēc 
atgriešanās Toronto no Latvijas, 
stāstījis A. Kalns:

Nacionālo bibliotēku ir plānots 
celt Pārdaugavā kā Zinību Zilo 
stikla kalnu. Pamatakmens tiks 
likts nākamajā dienā pēc Na  cio-
nālās Operas atklāšanas 1995. ga -
dā. Plānots sākt, pabeigt būvi un 
visu iekārtot līdz 2000. gadam, 
kas sakristu ar Rīgas 800 gadu 
svinībām.

Iedrošinos minēt, ka, tāpat kā 
Bībeli, tikai retais lasītājs LATu 
iedomāsies pedantiski izlasīt no 
pirmās lappuses līdz pēdējai. Šī 
ir šķirstāma grāmata, kas da  žā-
dus lasītājus vedinās ielasīties 
dažādās vietās atkarībā no tā, 
kādi temati viņus visvairāk in -
teresē. Šī ir tāda grāmata, kādai 
ārkārtīgi noderīgs būtu bijis per-
sonu rādītājs, jo daļai lasītāju 
varētu būt vēlēšanās tajā pa -
meklēt savus vai savu radu, 
draugu un paziņu vārdus. Pro-
tams, rādītājs jau tā biezo sēju-
mu par desmitām lappušu vēl 
sabiezinātu.

Kā postskripts lai te vēl dažas 
rindas paša rindu rakstītāja aiz-
stāvībai. – Man piedēvēts kādās 
1984. gada rakstnieku dienās 
pausts viedoklis, ka latviešu 
trimdā savus rakstniekus nici-
not. (30. lpp.). Šausmas! Cik jau 
nu iespējams pēc vairāk nekā 30 
gadiem rekonstruēt pagātni, 
būšu teicis apmēram ko šādu: 
„Varētu šķist, ka trimdas latvieši 
savus rakstniekus īpaši neciena.” 
Iespiedkļūdas dēļ necienīšana 
būs pārtapusi par nicināšanu.

Divas nedēļas pirms Jāņiem 
Saulainē, laika pareģotāji nepār-
traukti vēstīja nepatīkamus laika 
apstākļus, brāzmainu vēju un 
lietusgāzes. Bet nekā! Sestdien 
un svētdien, 20. un 21. jūnijā, 
kad notika svinības Saulainē, 
laiks bija jauks un saulains! Visi 
150 dalībnieki dabūja izlīgoties, 
izdziedāties un izdejoties līdz 
saules lēktam, kā jau ir jādara, lai 

būtu laba raža, lai govis dotu 
daudz piena, lai visiem laba 
veselība un viss pārējais.

Kas tā „bērza tāss taurētāja”? 
Šmaugā, nepārspējamā, enerģi-
jas un sajūsmas pilnā Larisa 
Endzeliņa-Kaļiņa! Larisa ar savu 
paštaisīto bērza tāss tauri sasau-
ca visus Jāņa bērnus uz līgošanu. 
Un ne jau tikai uz līgošanu, bet 
arī lai klausītos viņas neizsīkstošo 

solo uzvedumu, kur viņa abās 
valodās, latviski un angliski, 
aprakstīja un demonstrēja Jāņu 
tradicijas, ticējumus un rotaļas. 
Un visu no galvas! Tik smalki 
tika paskaidrots, kāpēc vaiņags 
jāmet koka zarā, kāpēc jālec pāri 
ugunskuram, kāpēc jāņusiers ir 
apaļš pēc formas, kāpēc pusnaktī 
jāiebrien upē (lai pastalās iebirtu 
daudz naudas), kāpēc jākaŗ pie 
gultas balts dvielis (to, kuŗu redz 
pa sapņiem šajā dvielī slaukāmies, 
to dabūs par vīru), un vēl daudz 
citu interesantu ticējumu. Larisa 
arī bija sagādājusi visiem klāt-
esošajiem jāņudziesmu lapas ar 
visām notīm un tekstu. Uz mai-
ņām ar rotaļām tika dziedāts, 
līdz balsis zaudēja skanīgumu.  
Paldies Larisai par aizrautību un 
izveicību! Paldies apdāvinātajam 
ģitaristam Viktoram Kūlniekam 
par jāņudziesmu pavadīšanu un 
Pēterim Mašinam un Lilitai 
Tannei par ieiešanu Jāņa tēva un 
Jāņa mātes lomās.

Jau vairākas dienas pirms svēt-
kiem Saulaines talcinieki Guntis 
un Natālija Taņņi un Gunta 
Sebre strādāja, lai uzpostu un 
izpušķotu  Saulaines sētu un tel-

pas. Paldies Armandam Sebrim, 
Kārlim Hawkins un Pāvilam 
Hawkins par deju mūzikas sa  gā-
dāšanu, ļaujot dejotgribētā jiem 
rībināt Saulaines „Saulšķūni” 
līdz diviem no rīta. Galvenā vir-
tuves saimniece Meta Bāze 
strādāja nedēļu iepriekš, lai sa -
gādātu un sagatavotu visu nepie-
ciešamo talcinieku iestiprinā ša-
nai, bagātīgajam Jāņu mielastam 
un svētdienas rīta brokastīm, 
ieskaitot kliņģeri un ogu plāts-
maizi. Bez atelpas strādāja arī 
čaklās Rasma Gaide un Renāte 
Pogule-Wust. Daudzie pīrāgi 
tika izcepti vairākās Saulaines 
talkās (Astrīda Ezergaile, Biruta 
Dirse, Rita Dirse, Larisa Kaļiņa, 
Elviga Sebre un Ēriks Začs), bet 
liels daudzums tika cepti arī 
Guntas Sebres un Natālijas Tan-
nes pašu mājās un noziedoti 
pārdošanai Jāņos. Visus pīrāgus 
un sieru pārdeva gribīgajiem pir-
cējiem. Jāņusiera sējējas un zie-
dotājas bija Meta Bāze un Larisa 
Kaļiņa, plātsmaižu cepēja un zie -
dotāja – Rasma Suchova, skā bo 
kāpostu gatavotāji un ziedotāji 
– Valdis un Dace Kalniņi. Pie 
kases uz maiņām sēdēja Rita 

Dirse, Valdis un Dace Kalniņi, 
Arturs Lauzis un Elviga Sebre, 
Māris Lūsis, Gunta Reynolde, 
Guntis un Natālija Taņņi un 
Lilita Tanne. Paldies Jurim Zom-
meram par grāmatu klētiņas 
pārzināšanu, ieņemot Saulainei 
nozīmīgus ienākumus ne tikai 
par grāmatām, bet arī par vai rā-
kām grāmatu klētiņai nozie do-
tām gleznām, filmām un pie  mi-
ņas lietām.

Pirms Jāņu svinībām Saulainē 
notika XV Ērģeļu dienu komite-
jas sēde, kuŗā piedalījās Dr. māc. 
Anita Gaide, māc. Ivars Gaide, 
Vija Kluchert, Rolfs Kluchert un 
Dāvids Šmits. Šīs Ērģeļu dienas 
notiks jau piekto reizi Toronto šī 
gada 31. oktobrī un 1. novembrī. 
Pirmās Ērģeļu dienas tika rīko-
tas Bos tonā 1980. gadā. Gaidiet 
tuvāku informāciju!

Tā nu Saulaine tika piedienīgi 
aplīgota! Paldies Elvigai Sebrei, 
Artūram Lauzim un visiem pa -
līgiem par tik sekmīgas Jāņu 
dienas noorganizēšanu!

Paldies visiem par Saulaines 
atbalstīšanu, jo, kā redzat, ne -
viens neapstrīdēs, ka Saulainē 
mums labi klājas!Larisa Endzeliņa-Kaļniņa
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ANDRIS RŪTIŅŠ

Bagātīga un kupla programma
3x3 Gaŗezerā 

Moscow Brings Its Traditional Divide-and-Rule Approach 
Back to the Three Baltic Countries

PAUL GOBLE
Staunton, July 4 – A call by 

some Duma members for the 
Russian government to review 
and declare illegal the Soviet 
government’s recognition of 
Baltic independence in Sep tem-
ber 1991 has attracted wide-
spread attention and concern as 
an indication of Moscow’s inten-
tions but ultimately ridicule as 
otherwise meaningless grand-
standing.

But there are other straws in 
the wind which suggest some in 
the Russian government are lay-
ing the groundwork for a more 
aggressive stance against the 
Baltic states, and two of them 
which have appeared this week, 
while they have received little 
notice internationally, may ulti-
mately be a more important sig-
nal of the Kremlin’s plans.

That is because they reflect the 
longstanding Russian tactic of 
“divide-and-rule,” which in this 
case means the playing up of dif-
ferences or even the creation of 
differences where they do not 
exist among the three Baltic 

countries in order to make it 
more difficult for these three 
NATO members to cooperate 
with each other and with the 
Western alliance as well.

The first involves a Latvian 
activist of the Association Against 
Nazism, a group that has often 
followed Moscow’s line. Jānis 
Krūziņš has launched a petition 
campaign on the manabalss.lv 
portal to seek “’the return of the 
territory of Palanga” from 
Lithuania.

Kruzinis says that such a return 
would resolve “a historical dis-
pute about the sea border 
between Latvia and Lithuania 
and return Palanga kray which 
historically was the territory of 
Latvia.” Latvia would benefit, he 
continues, because there are sup-
posedly oil deposits in the region 
and because of new jobs for 
Latvians in the restored Latvian 
region.

He wants the Latvian parlia-
ment seek the help of the EU to 
review the agreement about the 
borders between Latvia and 

Lithuania. According to him, 
Latvia handed over Palanga kray 
to Lithuania in 1921 because 
“Lithuania did not have an outlet 
to the Baltic Sea.” But in 1923, 
Lithuania obtained Klaipeda 
kray which gave it one but did 
not return Palanga to Riga’s con-
trol.

In a little over two weeks, 
slightly more than 10,000 people 
have signed Kruzinis’ petition, 
although it is unclear what this 
will lead to except for the possi-
bility of sparking tensions 
between Latvians and Lithuan-
ians, something Moscow would 
be certain to exploit in the event 
of a crisis.

The second case is more curi-
ous but equally disturbing. It 
comes from the pen of Dimitry 
Klensky, notorious for his pro-
Russian and anti-Estonian writ-
ings and activism.  In “an appeal 
compatriots,” the activist notes 
that five pro-Russian activists 
were arrested in Riga at the end 
of June but that Russians in 
Estonia have failed to react (iarex.

ru/articles/51867.html).
 “The Union of Organizations 

of Russian Compatriots of 
Estonia and the Coordinating 
Council of Russian Compatriots 
of Estonia have remained silent. 
Social and cultural organizations 
and rights activists have as well, 
including the Russian School in 
Estonia, the Pushkin Institute, 
the Russian Academic Society of 
Estonia, the Assembly of National 
Minorities of Estonia, the local 
Russian press and intelligentsia,” 
Klensky says.

Moreover, he continues, “Rus -
sian-speaking and Russian so -
cial-political activists, represen-
tatives of political parties which 
consider themselves to be on the 
left, the Social Democrats and 
the Centrists have said nothing 
as well.” And the major Russian 
websites in Estonia have ignored 
what is going on in Riga.

“This creates the impression,” 
he continues, “that in Estonia, 
the local Security Police has 
already successfully dealt with 
the suppression of any dissent” 

much as their predecessors did 
in pre-war Estonia, albeit with 
more modern methods, includ-
ing “easily falsified electronic 
elections” and buying off ethnic 
Russians with grants and high 
pay.

 “Silence in such conditions,” 
Klensky says, “means approval of 
the existing situation when dem-
ocratic institutions have become 
decorations in the form of 
democracy. The silence of the 
Russian and Russian-language 
population, almost a third of the 
population of the country, speaks 
to its moral-ethnic repression” 
by “an ethnocratic state.”

Klensky, of course, is not open 
to the possibility that the Baltic 
countries have treated the ethnic 
Russians sufficiently well that the 
overwhelming majority of them 
are loyal citizens even if they 
identify with Russian culture. 
But unfortunately, he is not the 
only one of whom that is true, 
and Moscow seems set to launch 
a new effort on the basis of its 
own misconception.

No 9. līdz 16. augustam atkal 
notiks 3x3 Gaŗezerā. Neat  mi-
nos, kad es būtu tā aizrāvies, 
pārlaižot aci lektoru sarakstam! 
Iepazistināšu ar dažiem ļaudīm, 
kas pirmo reizi vadīs ievirzes 
mūsu Gaŗezera trīsreiztrīs. 

„Žurnālists-brīvmākslinieks” 
Ansis Bogustovs vadīs ievirzi 
„Žurnālistika/polītika Latvijā”. 
Viņš ārpus Latvijas varētu būt 
vislabāk pazīstams kā „21. gad-
simta latvietis”, Latvijas radio 
raidījuma par latviešiem ārze-
mēs, veidotājs. Ar vairāku gadu 
korespondenta pieredzi Eiropas 
Savienības galvaspilsētā Briselē, 
gan „iztulkojot” ES Latvijai, gan 
Latviju Eiropai, Ansim ir izvei-
dojies skaidrs priekšstats par to, 
kā Latvija varētu vislietderīgāk 
iziet pasaulē, veidojot praktis-
kas saimnieciskas un sabiedris-
kas attiecības gan iekšēji Latvijā, 
gan starptautiski.

Par Latvijas lomu Eiropar la-
mentā Ansis saka: „Ja tu loģiski 
ar faktiem un statistiku pamato, 
tad vari Briselē izrunāt un iz -
darīt visas lietas. To, man šķiet, 
mēs tā arī neesam iemācījušies. 
Esam tikai pusprocents no 
Eiropas Savienības iedzīvo tā-
jiem, vienlaikus vienlīdzīgi visu 
27 dalībvalstu vidū. 1/27 daļa 
no teikšanas, turklāt ar veto 
tiesībām. Vai nebūtu vareni, ja 
mēs argumentēti panākam kā -
du sev vēlamu lēmumu visā 
apvienotajā Eiropā – mazs ci -
nītis var gāzt lielu vezumu!” 
Bogustovam interesē izglītība, 
bērnu labklājība, polītika, eko-
nomika, sabiedrības problēmas 
un to atrisinājumi, ekoloģija, 
dārzniecība – ar vārdu sakot, 
viss.

Seno mūzikas instrumentu 

Kokļu meistars Eduards Klints ar ģimeni

meistars Eduards Klints ar dēla 
Audara palīdzību vadīs īpašu 
kokgriešanas nodarbību: „Šajā 
nometnē mēs mēģināsim gata-
vot kokles tā, kā senāk to darija 
mūsu senči. Mūsu mērķis būs 
– apgūt rūpīgu roku darbu un 
pabeigt iesākto, lai kokle varētu 

kad tautā radās pastiprināta 
interese par visu latvisko, arī 
viņš vairāk pievērsies senajai 
autentiskajai mūzikai, gribējis 
iemācīties spēlēt kokli, bet to 
nekur nav varējis iegādāties. 
Tad arī nolēmis ķerties pie 
darba pats. Pirmais mēģinājums 

menta vienu skaņu jau nav 
māksla, bet, lai to spēlētu, ir 
jātiecas pēc zināmas kvalitātes,” 
uzskata meistars. Mīlestību uz 
mūzicēšanu Eduards mantojis no 
vectētiņa, kuŗš bijis tautas mū  zi -
kants un spēlējis vijoli. Eduards 
ir dejojis ansamblī „Dandari”, 
dziedājis vīru kopā „Vilki” un 
vada folkloras kopu „Abra”.

Ja vēlaties darināt kokli, tad 
jāpiesakās drīz, jo dalībnieku 
skaits šajā nodarbē būs ierobe-
žots – tikai pieci. 

interesē Raiņa filozofija un tās 
ietekme uz Latvijas brīvvalsts 
pirmsākumiem un attīstību. 

Vilis uzskata, ka bez Raiņa 
Latvijas valsts nebūtu dibināta 
ne 1918., ne arī 1990. gadā, jo 
Rainis iedvesmoja latviešu tau -
tu cīnīties par savu kultūru, 
cilvēku tiesībām un par brīvu, 
demokratisku valsti. Rainis bija 
ne tikai dzejnieks, drāmaturgs, 
svešvalodu literātūras tulkotājs, 
žurnālists, trīskārtīgs Saeimas 
deputāts, Nacionālā teātŗa  

Rainis un tulkotājs Vilis Inde

skanēt. Kokles ir visvairāk ap -
cerētais latviešu mūzikas instru-
ments. Ar šo instrumentu sais-
tās senākās, visvairāk izpētītās 
spēles tradicijas Latvijā. Folklorā 
atrodamie motīvi glabā priekš-
statu par koklēm kā par dzie-
došo, „apdvēseļoto” koku.”

Mūzikas instrumentu gatavo-
šanu Eduards apguvis pašmā-
cības ceļā. Atmodas sākumā, 

izrādījies veiksmīgs, radusies 
interese arī par citiem tautas 
mūzikas instrumentiem. Tagad 
mazajā mājas darbnīciņā top ne 
vien kokles, bet arī dūdas, ģīgas, 
pūšļa vijoles, bungas, stabules, 
taures, un vēl šaujamloki!

Visus paša gatavotos mūzikas 
instrumentus Eduards prot arī 
spēlēt. Grūtāk ejot ar ģīgām. 
„Izmānīt no mūzikas instru-

Jurists, mākslas galerijas īpaš-
nieks Teksasā, grāmatu autors 
un Raiņa pētnieks un tulks Vilis 
Inde vadīs ievirzi „Rainis 150”. 
Vilis ir tulkojis Raiņa lugu 
„Zelta zirgs” mūsdienu angļu 
sarunvalodā un sadarbojas ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, 
izdodot jaunu grāmatu par 
saistībam starp Raiņa „Zelta 
zirgu” un Gaismas pili. Vilim 

direktors un izglītības ministrs, 
bet katrā jomā viņš rīkojās 
ideālistiski, kāpdams kalnā un 
saukdams, lai katrs latvietis kāpj 
viņam līdzi! Lai saprastu Raini, 
nepietiek izlasīt tikai dažas viņa 
dzejas vai lugas, bet mums viņš 
jāvērtē arī visas Eiropas agrā 
20. gs. kontekstā.
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Jāņa māte // FOTO: Arvo Vercamer

Juriste un doktorante folklorā 
Kristīne Rotbaha ar vīru Juri 
vadīs ievirzi „Latviešu folklora: 
likumi un tradicijas”. Par sevi 
Kristīne stāsta, „Folklorā esmu 
ne vien teorētiķe ar maģistra 
gradu, bet arī praktiķe. Darbo-
joties tradicionālās dziedāšanas 
grupā “Saucējas”, iespējams ne 
vien izdziedāt vai izdejot kādu 
tradiciju no visdažādākajiem 
Latvijas novadiem, bet arī iz -
pētīt tās īpatnības, izprast, kā -
dos apstākļos tradicija radusies, 
kāds ir tās pielietojums. Būtisko 
tradicijā meklēju arī kopā ar 
kollēģēm, gan dziedot, gan pie -
daloties ārpusstudiju pasā ku mos. 
Arvien biežāk redzu, ka interese 

par tradicionālo kultūru sa  bied-
rībā pieaug, un tas priecē.

Mana profesija ir juriste. Vai-
rākus gadus praktiski palīdzot 
cilvēkiem risināt ar mantojuma 
atstāšanu un saņemšanu saistī-
tas problēmsituācijas, nonācu 
pie secinājuma, ka bieži risi nā-
jums meklējams nevis kādā li -
kumā, bet tradicijā – ja ne indi-
viduālajā, tad dzimtas vai pat 
kollektīvajā atmiņā. Tā radās 
interese izpētīt, kādas tiesiskās 
tradicijas pastāv vai ir pastā vē-
jušas tautā, ko par tiesisko rē  gu  -
lējumu mantošanas sfairā vēsta 
latviešu folklora, ko ļaužu dzī-
vesstāsti. Man ir svarīgi uzlūkot 
folkloru kā vērā ņemamu na -
cionālo tiesību un cilvēku tie -
siskās uzvedības avotu, izpētīt 

un pavēstīt citiem, ko tā vēsta 
un ko no tās varam gūt.”

Bez augšminētām ievirzēm, 
Juris Ķeniņš vadīs mūzikas 
ievirzi un kori. Kas vēlēsies ar 
rokām kaut ko radīt, varēs mā -
lus lipināt Ulža Stepes vadībā 
vai stikliņus stiprināt Laimas 
Rožkalnas darbnīcā. Rotas va -
rēs kalt ar Spuŗu Lilitas, Andŗa 
Rūtiņa un Astrīdes Otto palī-
dzību. Varēs cept un vārīt lat-
viskus ēdienus, smeļoties no 
Pones Elgas dziļā pieredzes 
katla. Rokdarbus varēs darināt 
Zintas Endzeliņas uzraudzībā, 
un Ilga Rūtiņa palīdzēs tiem, 
kas vēlas aust prievītes ar pēr-
lītēm. Citi varēs zīmēt un glez-
not kopā ar Lindu Treiju. Zīda 
apgleznošanu mācīs Inga Strau-

se-Godejord. Tie, kuŗi mīl zāģu 
skaidu smaržu, bet prāts nene-
sas uz koklēšanu, varēs gatavot 
arī ko citu Agnara Cickovska 
vadībā. Uz vietas varēs sarunāt 
tikties ar Juri Jauntirānu un 
uzzināt, kā pētīt savus radu rak-
stus datorā.

Gaŗezera 3x3 priecājas par 
savu kuplo bērnu skaitu, kuŗiem 
būs savas īpašās dienas nodar-
bības. Mazlācīšus (0-5 g.v.) 
audzinās Laima Zvilna no Lat-
vijas ar palīgiem. Pusreizpus „½ 
x ½” (6-12 g. v.) divās vecuma 
grupās nodarbinās Jolanta Bo -
gustova un Guntis Rūtiņš ar 
palīgiem. Visiem bērniem pēc-
pusdienas pludmalē pie Gaŗā 
ezera – peldēšanās, plunčāšanās, 
spēlēšanās smiltīs.

ANDRIS RŪTIŅŠ

SARMĪTE LUNDE

Bagātīga un kupla programma
3x3 Gaŗezerā 

Lai top! – līgo, līgo Rietumkrasta
latviešu izglītības centrā

Visi kopā vakaros baudīsim 
dažādas programmas, ieskaitot 
ugunskuru ar pašu dalībnieku 
uzvedumiem. Rakstīsim nomet-
nes avīzi, dziedāsim, spēlēsim, 
dancosim un „nīksim”.  Tiksi-
mies visi, jauni un veci, lieli un 
mazi, ģimenes un vieninieki !

Šīs vasaras nometni vadīs 
Larisa Kaļiņa, Daiga Rūtiņa 
un Maija Zaeska. Rakstiet uz 
zaeska@frontiernet.net vai 
zva niet 763-972-2521. Ap  mek-
lējiet www.3x3.lv, lai lasītu par 
iepriekšējo gadu nometnēm, kā 
arī šī gada programmu. Patei-
camies Latvijas Kultūras mi -
nistrijai par financiālo atbalstu, 
sedzot ceļa izdevumus uz ASV 
vairākiem lektoriem no Lat-
vijas.

Skolotāji darbojas brīvprātīgi 
un bez algas, tāpat arī skolu 
direktori. Joprojām vērojams 
milzīgs disbalanss starp dias-
poru kopienu aktīvitāti un in -
vestīcijām kā latviešu kultūras 
un latvietības saglabāšanā ār -
valstīs, tā arī Latvijas valsts 
ekonomikā, 2014. gadā uz Lat-
viju nosūtot vairāk nekā pusmil-
jardu eiro; un Latvijas valdības 
atbildes reakciju – mēs šai ko -
pienai, kas veic tik būtiskas 
investīcijas gan mūsu kultūrā, 

gan ekonomikā, varam atrast 
aptuveni 200 000 eiro. Protams, 
valsts financējuma pieejamību 
būtiski ietekmējusi finanču un 
ekonomiskā krize, taču prob-
lēmas būtība joprojām slēpjas 
valsts polītikā un nacionālajā 
attieksmē pret tiem latviešiem, 
kas devušies emigrācijā.

Latviešiem, kas atrodas emig-
rācijā, ir svarīgi, lai viņu bērni 
brīvi pārvaldītu latviešu valodu 
– to atzīst vairāk nekā 70% 
emigrējušo; 21% vēlas, lai bērns 
latviešu valodu zinātu vismaz 
sarunvalodas līmenī. Arī Lat-
vijas valstij tam būtu jābūt 

svarīgi. Latviešiem ir sava valsts 
– un šai valstij ir pienākums 
pret diasporas latviešiem. Ja 
mums nerūp tie mūsu nācijas 
pārstāvji, kas nedzīvo Latvijā, 
tad varam tikpat labi aizmirst 
arī visu Satversmē un tās pre -
ambulā deklarēto kā tukšas 
pļāpas – ignorējot diasporu, 
skaidri parādām, ka latviešu 
kultūras ilgtspēja mums ir 
būtiska tikai “uz papīra”. Lat -
viešu skolas ir daudzu ārpus 
Latvijas izceļojušo vienīgā saik-
ne ar Latviju, latvisko kultūru 
un latviešu valodu – ja neat-
balstīsim latviešu skolas, būs 

lieki runāt par kādiem reemig-
rācijas plāniem vai cerēt uz šo 
ģimeņu atgriešanos.

Ārzemēs dzīvojošie latvieši – 
mūsu diaspora – ir daļa no Lat-
 vijas valsts un kultūras. Lat  vieši 
ārzemēs nedrīkst tikt atdalīti 
no Latvijas un latviešu kopuma 
– viņiem ir jābūt integrētai 
Latvijas polītikas veidošanas 
sastāvdaļai. Darbam ar diaspo-
ru jānotiek sistēmiski un sis te-
mātiski, lai nodrošinātu latviešu 
valodas un kultūras pieejamību 
ilgtermiņā. Ir jānovērš ikgadē-
jais un apkaunojošais cīniņš par 
financējumu latviešu valodas 

apguvei un dažādiem kultūr-
izglītības pasākumiem diasporā 
un jāveido jauns likums, kas 
vērsts uz atbalstu tautiešiem 
ārvalstīs. Tādā veidā būtu ie -
spē  jams īstenot pārredzamu un 
horizontālu polītiku – apvie-
nojot visus atbalsta plānus un 
programmas – reemigrācijas 
plānu, diasporas atbalsta polī-
tiku, ministriju atbalsta pro-
grammas – vienā visaptverošā 
likumā, kas nosaka valsts atbal-
stu diasporai nevis kā ik gadu 
lemjamu jautājumu, bet gan kā 
likumā noteiktu nepieciešamību 
un faktu.

Jāveido jauns likums latviešu 
diasporas atbalstamRICHARDS KOLS, 12. Saeimas deputāts (NA),

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

VIEDOKĻI

Pūt, Jānīti, vara tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus...

Klāt atkal vasaras saulgrieži – 
brīnumainie gaismas svētki, 
tāds veiksmes un auglības ko -
dēšanas laiks, mūsu senču iz -
kopto rituālu laiks. Kā jau tas 
iegājies Amerikas Vašingtona 
pavalstī, šovasar tos ielīgojām 
mājīgajā Rietumkrasta latviešu 
izglītības centrā Šeltonas ap -
kaimē jau sestdien, 20. jūnijā 
kopā ar mūsu draugiem lietu-
viešiem un igauņiem. Turpinot 
labi iekoptās tradicijas, centra 
vadība bija parūpējusies, lai lī -
gotāji justos gaidīti, ērti un 
omulīgi, sākot ar lieliskām va -
kariņām latviešu gaumē, bei -
dzot ar dažādām iespējām pār-
nakšņot mazāk izturīgā ka jiem 
jāņotājiem. Līdz vakariņām 
plkst. 5:00 pēcpusdienā lielie un 

mazie līgotāji va -
rēja pīt Jāņu vai-
nagus, spēlēt vo -
lejbolu, peldēties 
baseinā, pastai-
gāties gar ezeru, 
zvejot un pie  da-
līties dažādu ve -
cumgrupu velo 
sacīkstēs, kuŗas 
tika rīkotas, lai 
papildinātu Mag-
nusa fondu, kas 
palīdzētu pui sī-
tim pārvarēt ļau-
no slimību.

Septiņos va -
karā tikām aici-
nāti noskatīties 
svētku priekš ne-
sumus Denveras 
,,Jūrmalnieku” 
mūzikālā pava-
dījumā. Prog-

rammu pieteica mūsu vecais 
,,kursietis” no Losandželosas 
Edvīns Rūsis, viņš iepazīstināja 
līgotājus ar Jāņa māti Maiju 
Riekstiņu. Visi kopā mēs ar 
urravām sveicām mūsu viesus 
lietuviešus un igauņus, daudzus 
no kuŗiem vēlāk redzējām dan-
cojam uzvedumā pastarpām ar 
mūsu iemīļoto tautasdeju an -
sambli ,,Trejdeksnīti”. Tautas-
dejas mijās ar tautasdziesmām, 
ar kopā dziedāšanu un Edvīna 
Rūša asprātīgiem iestarpi nāju-
miem. Priekšnesumu laikā tika 
paziņoti arī velo sacīkšu rezultāti 
un vākta nauda slimajam Mag-
nusam. Protams, neizpalika ie -
rastā klātesošo Jāņu godināšana 
(šovasar septiņi1). Lai viņiem 
vienmēr turētos dūšīgs darba 
spars, katrs Jānis tika nodrošināts 
ar pudeli alus, bet visus sanā-
kušos līgotājus Jāņa māte cienāja 

ar lielā grozā atnesto, pašas sieto 
sieru. No visiem priekšne su-
miem ,,Trejdeksnīša” ,,Mugur-
dancis” ar partneŗu “izķeršanu” 
no skatītājiem un igauņu ,,Alus 
dancis”, liekas, patika visvairāk 
un saņēma jūsmīgus aplausus, 
bet atvadoties jāņubērniem tika 
piekodināts cītīgi meklēt pa -
pardes ziedu. Pēc tam sekoja šī 
jaukā jautrā Līgo svētku kopā 
būšana ar dziesmām un dejām 
pie ugunskura līdz agram rītam.

Jāņu diena atausa skaidra, 
saulaina un silta. Jāņubērni tika 
aicināti kopīgi pabrokastot un 
apmeklēt prāvestes Daires Cil-
nes rīta dievkalpojumu Izglītī-
bas centra brīvdabas baznīciņā 
– īpaši pievilcīgajā Meža Diev-
namā. Lielisks sākums vasarai, 
kas Rietumkrastā šogad solās 
būt neparasti karsta. Līgo!
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki 2015

No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā notiks 
XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki. Tajos piedalī - 
s ies aptuveni 37 000 dalībnieku. 
Lat vijas skolu jaunatnes dzies -     
mu un deju svētki ir lielākie Lat -
vijas bērnu un jauniešu kultūras 
un mākslas svētki, kas notiek reizi 
pie  c os gados. Atklāšanas sarīko-
jums notika plkst. 21.30 Rīgā, 11. 
novembŗa krastmalā. Tajā pieda lī-
jās Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma.

//Foto:LETA

Valsts prezidents Andris Bēr - 
z iņš 3. jūlijā  Melngalvju namā pie-
ņēma XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku organizā-
torus (attēlā). Viesu vidū bija gan 
svētku izpilddirektore Agra Bēr - 
z iņa, gan virsdiriģenti, goda diri-
ģenti un atbalstītāji.

***
Vējonis pirmajā ārvalstu 
vizītē dosies uz Igauniju

Raimonds Vējonis, kuŗš 8. jūlijā 
nodeva Valsts prezidenta zvēres -
tu, savā pirmajā ārvalstu vizītē 
dosies uz Igauniju. To viņš atzina 
intervijā telekanāla LNT raidījumā 
900 sekundes. 

Viņš arī pavēstīja, ka līdzīgi kā 
pašreizējais Valsts prezidents An -
d ris Bērziņš, braucot pa Latvijas 
ce   ļiem, neplānojot izmantot bāk -
ugunis, bet gan iekļauties kopējā 
satiksmē.

7. janvārī  jaunievēlētais Valsts 
prezidents Vējonis atkāpās no 
aizsardzības ministra amata.

***
Piemiņas brīdis 

Balto krustu kapulaukā
6. jūlijā Rīgas 1. Meža kapu Bal-

to krustu kapulaukā notika pie -
miņas brīdis Baigajā gadā un Gu -
laga  nometnēs nogalināto Latvijas 
iedzīvotāju piemiņai. Pēdējo divu 
gadu laikā Okupācijas mūzejā 
veiktās pētniecības rezultātā ir 
precīzēts Baigā gada upuŗu skaits 
un iegūtas līdz šim nepētītas do -
kumentālās liecības.  

Kapulauks Baltie krusti ir pie-
miņas vieta, kurā guldīti 1940./ 
1941. gada komūnistiskā režīma 
upuŗi. Lielākā daļa apbedīto ir     
no tā saucamā “Šustina saraksta”, 
ko atrada Centrālcietumā tūlīt  
pēc padomju armijas atkāpšanās. 
Dokumentā ir 73 apcietināto vār-
di ar LPSR Valsts drošības tautas 
komisāra Semjona Šustina rezo -
lūciju: “Sociālās bīstamības dēļ – 
visus nošaut.” 

***
ASV Neatkarības dienas 

svinības Rīgā 
4. jūlijā tiek svinēta ASV Ne   at-

karības diena. Iepriekšējos gados 
pieņemšana par godu ASV Neat-
karības dienai tika rīkota svaigā 
gaisā vai nu Brīvdabas mūzejā, vai 
Vērmanes dārzā, vai ASV vēstnie-
cības parkā, bet šogad vēstniecības 
vadītāja Šārona Hadsone-Dīna 
svinīgo pieņemšanu sarīkoja tel -
pās.  Rīgas Latviešu biedrības na  -
mā, Lielajā zālē, 2. jūlijā – divas 
dienas pirms īstajām svinībām – 
tika svinēta ASV 239. Neatkarības 
diena ar burgeriem, hotdogiem, 
torti no saldējuma vafelēm un 
garšīgu alu.  

ASV Neatkarības dienas svētku 
galds un viesi

Svinētāju vidū bija daudz po -
lītiķu, uzņēmēju, sabiedrisko dar-
binieku un inteliģences. Uz Neat-
karības dienas salidojumu bija 
ieradušies aptuveni 400 cilvēku, 
viņu vidū – Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece, aizsardzības mi -
nistrs un jaunievēlētais Valsts      
pre zidents Raimonds Vējonis, to  -
po  š ais aizsardzības ministrs Rai   - 
m onds Bergmanis, Rīgas pilsētas 
galva Nils Ušakovs un viņa viet-
nieks Andris Ameriks u. c. Sarī-
kojuma viesu vidū bija arī  daudz 
militārpersonu formās – gan ame-
rikāņi, gan Latvijas Bruņoto spēku 
pārstāvji ar komandieri Raimon-
du Graubi priekšgalā. 

Svinības sākās ar Latvijas un 
ASV himnas dziedāšanu, jau vē -
lāk svinīgajai uzrunai vārdu ņēma 
Šārona Hadsone-Dīna un pēcāk 
vārds tika dots Saeimas priekšsē-
dei Inārai Mūrniecei. Runas ne -
bija gaŗas,  un viesi varēja ķerties 
pie ASV iecienīto hotdogu un ve   -
ģetāro burgeru ēšanas. Alus bija 
izgatavots 600 litru. Tik daudz gan 
nebija uz vietas izdzerams, jo daļa 
produkcijas bija safasēta pudelēs, 
kas tika pasniegtas promejot. Ko -
pējai gaisotnei  par mūziku gā  -
dāja ASV armijas Eiropā diksi-
lends un Latvijas Nacionālo bru -
ņo to spēku orķestra klarnešu 
kvartets. 

***
Prezidentūras sarīkojumi 

Lielbritanijā
Latvijas vēstniecība Apvienotajā 

Karalistē ir organizējusi vairāk 
nekā divdesmit Latvijas prezi den-
tūras ES Padomē norisei veltītus 
sarīkojumus. Lielbritanijā īpaša 
interese ir bijusi tieši par Latvijas 
prezidentūras prioritārajiem jau -
tājumiem – Eiropas vienotā tirgus 
attīstību, finanču un digitālo jo -
mu, enerģētiku un drošību. Tā  dē-
jādi vēstniecība rīkoja vairākas 
konferences par Latvijas prezi -
den tūras ES Padomē prioritā -  
tēm: sadarbībā ar Londonas Sitiju     
(City of London) par finanču pa -
kalpojumu lomu konkurētspējīgā 
Eiropā, sadarbībā ar Chatham 
House domnīcu par Austrumu 
part nerību, ar Bloomberg London 
plašsaziņas līdzekļu grupu par    
ES digitālo darba kārtību, kā arī 
sadarbībā ar Windsor Energy Group 
un Eiropas Komisijas pārstāvību 
par Enerģētikas savienības izveidi.

Vēstnieks Andris Teikmanis 
(attēlā) uzstājās britu parlamenta 
Lordu palātas Eiropas lietu komi -
tejā ar priekšlasījumu par Latvi - 
jas prezidentūras prioritātēm.

A. Teikmanis viesojās Ziemeļ -
īrijā, Skotijā un Velsā, lai iepazīs ti-
 nātu reģionu valdības, parlamen-
tus, uzņēmējus un universitāšu 
stu  dentus ar Latvijas prezidentū-
ras prioritātēm, un pārrunātu cie-
šākas divpusējās sadarbības iespē-
jas. Vizītes papildināja kultūras 
programma Reiņa Zariņa (klavie-
res), Ievas Binderes (vijole) un 
Kris tīnes Blaumanes (čells) izpil-
dī jumā.

Prezidentūras kultūras un pub -
liskās diplomātijas programma 
Apvienotajā Karalistē tika atklāta 
ar Latvijas Mākslas akadēmijas 
(LMA) izstādi “Izlaidums” Eiro-
pas Komisijas pārstāvībā un Lat-
vijas Radio koŗa sniegto koncertu 
ar multimediālo projektu “Keidžs 
un laiks”. Martā izskanēja trīs  
koncerti, ko sniedza pasaulē pa -
zīstamākais Latvijas jauniešu ko -
ris “Kamēr...”. Aprīlī Eiropas Re  -
konstrukcijas un attīstības ban -
kas (ERAB) telpās tika atklāta 
Andra Zēgnera fotoizstāde “Sau-
les akmens”. Maijā Bradfordā no  -
risinājās Latvijas kultūras dienas, 
kurās piedalījās vairāk nekā 15 lat-
 viešu folkloras kopu, koru un deju 
kopu. Londonā izskanēja Eiropas 
jauniešu orķestŗa Eiropas dienas 
koncerts diriģenta Aināra Rubiķa 
vadībā, piedaloties latviešu māk - 
s  liniekiem, bet ar folkloras kopu 
“Dūdalnieki” vēstniecība piedalī-
jās Eiropas dienas sarīkojumā 
Edin burgā. Maijā izskanēja arī      
V. Muktupāvela koncertlekcija   
par latviešu folkloru un mūzikas 
instrumentiem, un Zeltkaļu cen -
t rā notika izstāde “Dzintars – Bal-
 tijas dārgums”.

Kultūras programmu pabeidza 
četru dienu ilgs dejas, mūzikas un 

filmu festivāls “Baltic Art form”, 
kur Latviju pārstāvēja mākslinie -
ki – Reinis Zariņš, Platons Bura-
vickis, Kirils Burlovs un citi.

Īstenojot prezidentūras sekre -
tariāta un Latvijas Nacionālās bib-
 liotēkas projektu “Grāmatu no   do-
 šana citvalstu bibliotēkām”, vēst-
nieks pasniedza Latvijas grāmatu 
dāvinājumu Britu bibliotēkai (The 
British Library).

Kultūras programma tika plaši 
atspoguļota britu un Latvijas plaš-
saziņas līdzekļos. Vēstnieks snie-
dza intervijas BBC, Sky News, kā 
arī britu avīzēm par prezidentū -
ras aktuālajiem jautājumiem.

Vēstniecība rīkoja vairākas tik -
šanās ES dalībvalstu vēstniekiem 
ar Apvienotās Karalistes valdības 
ministriem, kā arī ar raidor ga-
nizācijas BBC vadību.

***
Vašingtonā beidz Latvijas 
prezidentūru ES Padomē

30. jūnijā vēstnieks Amerikas 
Savienotajās Valstīs Andris Razāns 
kopīgi ar Luksemburgas Lielher -
cogistes vēstnieku ASV Žanu 
Luiju Volzfeldu (attēlā) rīkoja svi -
nīgu pieņemšanu vēsturiskajā 
Dam bartona mūzeja namā (The 
Dumbarton House) sakarā ar Lat -
vijas prezidentūras ES Padomē no -
beigumu un Luksemburgas pre-
zidentūras ES Padomē sākumu.

Atklāšanas uzrunā vēstnieks 
Andris Razāns teica: “Ir liels gan-
darījums, ka nākamā ES prezi -
dentūra ir Luksemburga. Valsts, 
kuŗai ir ļoti dziļas zināšanas par 
Eiropas Savienības darbu. 1997. ga  -
da nogalē Luksemburgas ES pre -
zidentūras laikā tika pieņemts 
lēmums par iestāšanās sarunu uz -
sākšanu ar potenciālajām dalīb-
valstīm. Sarunu uzsākšana tika 
attiecināta arī uz Baltijas reģionu. 
Tādēļ fakts, ka Latvija nodod ES 
prezidentūru Luksemburgai, lie -
cina, ka kopš 1997. gada Eiropā ir 
notikušas pozītīvas stratēģiskas 
pārmaiņas.” Nobeigumā A. Ra -
zāns uzsvēra, ka Latvija atvadās 
no ES prezidentūras ar ļoti pozītī-
vu noskaņojumu, jo tā ir pavei-
kusi labu darbu, veicinot Eiropas 
kopīgo interešu īstenošanu.

***
Zviedrijā Latvijas prezidentūras 

grožus nodod Luksemburgai
1. jūlijā vēstnieks Gints Jeger -

manis devās uz Visbiju Gotlandes 
salā, lai Almedālenas nedēļas lai -
kā nodotu Latvijas prezidentūras 
ES Padomē grožus savam Luk-
sem burgas kollēgam Žerāram 
Filipam (attēlā).

Piedaloties diskusijā “ES pre-
zidentūras pārmantošana – ko 
Latvija ir sasniegusi, un kādi 
pārbaudījumi sagaida Luksem-
bur gu?”,  kas notika Eiropas Ko -
mi  sijas pārstāvniecības Zviedrijā 
teltī, Gints Jegermanis iepazīsti-
nāja ar Latvijas prezidentūras gai -
tu un sasniegumiem, informēja 
par vēstniecības Zviedrijā darbību 
un paveikto, kā arī uzsvēra Latvi-
jas apņēmību gādāt par stiprāku 
un drošāku ES. Savukārt Luks  em-
burgas vēstnieks runāja par tās 
prezidentūras plāniem.

***
Latvijai jāuzņem 250 bēgļu 

no Afrikas un Tuvajiem 
Austrumiem

Vienotības un Zaļo un Zemnie-
ku savienības (ZZS) ministri at  -
bals tīja bēgļu uzņemšanu, savu-
kārt Nacionālās apvienības (NA) 
pārstāves kultūras ministres Da -
ces Melbāres viedoklis ar argu-
mentiem pret šādu lēmumu tiks 
pievienots Latvijas nostājai. Ne -
viens cits no NA ministriem val-
dī bas ārkārtas sēdē nepiedalījās.

(vairāk lasiet 13. lpp.)

***
Apstiprina šī gada 

financējumu 16 diasporas 
organizāciju projektiem 

Sabiedrības integrācijas fonda 
padome 1. jūlija sēdē apstiprināja 
16 projektu iesniegumus pro - 
g  rammā “Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma (atbalsta 
programma diasporas NVO dar-
bī bas atbalstam)”, no tiem 14 pro-
jektus mikroprojektu grupā ar 
kopējo financējumu 113 760 EUR 
un 2 projektus makroprojektu 
grupā ar kopējo financējumu         
34 976,09 EUR.

Programmas mērķis ir nodro -
šināt ārvalstīs dzīvojošajiem tau-
tiešiem iespēju sekot līdzi aktuā-
lajām norisēm Latvijā un aktīvi 
tajās iesaistīties. Programmas ie -
tvaros plānotas dažādas aktīvitā -
tes, kuŗas ir saistītas ar informa-
tīvu un izglītojošu pasākumu or -
ganizēšanu par diasporai svarī - 
g iem jautājumiem. Projektu aktī -
vi tātes tiks īstenotas dažādās 
valstīs, tādās kā Austrālija, Vācija, 
Liel bri tanija u.c.

“SIF pirmo reizi financiāli at  -
balstīs NVO, kuras atrodas citās 
valstīs. Tas mums dos jaunu pie-
redzi, gan organizējot projektu 
konkursus, gan arī sekojot līdzi 
projektu īstenošanai. Domāju, ka 
mūsu darbiniekiem būs ļoti in -
teresanti komunicēt ar latviešiem 
ārvalstīs,” norāda Sabiedrības in -
teg rācijas fonda sekretariāta di -
rektore Aija Bauere.

Ar īstenotajām aktīvitātēm plā-
nots uzturēt diasporas saikni ar 
Latviju un stiprināt diasporas pie -
derības sajūtu, tai skaitā nodroši-
nāt nacionālās identitātes sagla -
bāšanu, pilsonisko, sabiedrisko un 
kultūras līdzdalību, veicinot dia-
sporas atgriešanos Latvijā.
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Pasniedz Tulkotāju balvu par 
Eduarda Veidenbauma dzejas 

atdzejojumu igauņu valodā
Tallinā 3. jūlijā notika ārlietu 

mi  nistra Edgara Rinkēviča darba 
vizīte Igaunijā, kuŗas laikā ministrs 
piedalījās Latvijas un Igaunijas 
Ārlietu ministriju Tulkotāju bal-
vas pasniegšanā un tikās ar Igau -
nijas ārlietu ministri Keitu Pen-
tusu-Rozimannusu. Tikšanās lai -
kā ministri pārrunāja valstu ak  -
tuālos divpusējo attiecību jautāju -
mus, apsprieda drošības polītiku 
un Latvijas prezidentūras ES Pa  -
domē rezultātus. Rinkēvičs patei-
cās par Igaunijas eksperta Tomasa 
Tīrsa  ieguldījumu Latvijas prezi-
dentūras ES Padomē laikā – viņš 
prezidentūras laikā palīdzēja ko -
ordinēt loģistikas jautājumus.

Šogad abu Ārlietu ministriju 
Tulkotāju balva tika pasniegta jau 
sesto reizi un to saņēma igauņu 
dzejnieks un tulkotājs Marguss 
Konnula, ar pseudonimu Contra, 
kuŗš igauņu valodā atdzejojis Edu-
 arda Veidenbauma dzejas izlasi. 
Balvu iepriekš ir saņēmuši tulko-
tāji Maima Grīnberga, Guntars 
Godiņš un Kalevs Kalkuns. Sa  ska-
ņā ar Tulkotāju balvas konkursa 
nolikumu balvas pasniegšanu kat-
 ru gadu pārmaiņus rīko Latvija un 
Igaunija. Balvas fondu 3000 eiro 
apmērā vienādās daļās veido abu 
Ārlietu ministriju ieguldījums.

Tulkotāju balvas pasniegšana

Vizītes laikā abi ārlietu ministri 
nāca klajā ar kopīgu paziņojumu 
par Tulkotāju balvas ietvara un 
nominantu loka paplašināšanu, 
un parakstīja jaunos balvas no -
teikumus. Turpmāk abu Ārlietu 
ministriju balva tiks dēvēta par 
Latviešu un igauņu valodu popu-
lārizēšanas balvu, un tai varēs no  -
minēt ne tikai tulkotājus, bet arī 
latviešu valodas skolotājus Igau -
nijā un igauņu valodas skolotājus 
Latvijā, kā arī abu valodu pētnie-
kus par ieguldījumu valodas po  -
pulārizēšanā. Rinkēvičs pauda pār -
liecību, ka jaunais posms balvas 
vēsturē kļūs par labāku iespēju,     
lai populārizētu latviešu un igau-
ņu valodu un literātūru abās 
valstīs.

***
LNB atklāj izstādi 

Šī gada 1. jūlijā, Kanadas dienā, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) 3. stāvā, notika izstādes 
“Lat   vieši Kanadā: Mūzeja “Lat-
vieši pasaulē” jaunieguvumi” at  -
klāšana. Izstādi veidojis mūzejs   
un pētniecības centrs “Latvieši pa -
saulē” (LaPa) sadarbībā ar LNB.  
Ekspozīcija apskatāma līdz 1. ok  -
tobrim.

***
Academia Petrina svin 

240 gadu jubileju
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures 

un mākslas mūzeja pagalmā, at -
ceroties pirmo gaisa balonu Lat vi-
jas territorijā un svinot  Academia 
Petrina 240 gadu jubileju, notika 
gaisa balonu parāde. Pirms 230 
gadiem – 1785. gada 26. jūnijā – 
Academia Petrina pagalmā notika 
tās bijušā audzēkņa Ernesta Jo -
hana Bīnemaņa izgatavotā aero - 
s tata pirmā publiskā demonstrē-
šana Jelgavā.

Academia Petrina
Aerostats bija apmēram 54 cen-

timetru diametrā ar uzrakstu 
Vivat P. et D.! Et Mitavia missus 
sum die XXVI to mensis Junii 
MDCCLXXXV, kas tulkojumā   
no latīņu valodas nozīmēja – “Lai 
dzīvo Kurzemes un Zemgales 
hercogs Pēteris Bīrons un viņa 
sieva hercogiene Doroteja! No Jel-
 gavas esmu palaists 1785. gada   
26. jūnijā”. Gaisā bija pacēlies pir-
mais balons Latvijas territorijā.

Šā gada sarīkojums  tika rīkots, 
atceroties šos notikumus un arī 
Academia Petrina (Pētera Aka dē -
mijas) dibināšanu pirms 240 ga -
diem – 1775. gada 29. jūnijā, kad 
hercoga Pēteŗa vārdadienā notika 
augstskolas svinīgā atklāšana.

***
Restaurēts hercogienes Sofijas 

sarkofāgs
Rundāles pils mūzeja ekspozī -

cijā “Kurzemes hercogu kapenes 
Jelgavas pilī” 2.  jūlijā notika Kur-
ze mes hercoga Jēkaba mātes her-
cogienes Sofijas sarkofāga un vi -
ņas pārapbedīto mirstīgo atlieku 
iesvētīšana.

Sarkofāgu iesvētīja Latvijas 
evaņģeliski luteriskās Baznīcas 
archibīskaps Jānis Vanags (attēlā), 
svinīgo uzrunu teica Kurzemes 
bruņniecības pārstāvis barons   
Oto fon Grothuss. Kurzemes her-
cogiene Sofija nākusi no ļoti diž -
ciltīgas un ievērojamas dzimtas. 
1609. gadā Sofija apprecējās ar 
Kur zemes hercogu Vilhelmu Ket -
leru (1574–1640) un ieguva Kur-
zemes hercogienes titulu. 1610. ga -

da 28. oktobrī Sofijai piedzima 
dēls Jēkabs, kas vēlāk kļuva par 
atpazīstamāko Kurzemes herco -
gu visā hercogistes pastāvēšanas 
vēsturē. Sofija pēc dzemdībām 
neatlaba un pēc nepilna mēneša 
nomira.

***
Spānijā norit Latviskās 

dzīvesziņas diena
27. jūnijā Latvijas vēstniecība 

sadarbībā ar Latviešu biedrību 
Spānijā organizēja otro Latviskās 
dzīvesziņas dienu un Jāņu svinī -
bas Torekabaljeros  pilsētā. Spānijā 
dzīvojošie tautieši, to ģimenes un 
draugi varēja atsvaidzināt zināša-
nas par latviešu gadskārtu svinī-
bām un iegūt jaunu pieredzi par 
Latvijā gadsimtiem uzkrātajām 
ģimenes godu tradicijām.

Sarīkojuma atklāšanā Latvijas 
vēstnieks Spānijā Jānis Eichmanis 
pauda gandarījumu par lielu klāt-
esošo interesi un novēlēja turpināt 
uzturēt un izkopt latviešu manto-
tās tradicijas. Dienu ar tematis  - 
k ām lekcijām, spēlēm, dančiem, 
au   tentiskiem rituāliem, dzīvo mū -
ziku un latvisku noskaņu piepil-
dīja Latvijas viesmākslinieki – Ilga 
Reizniece no postfolkloras grupas 
Iļģi un Zoja Heimrāte no folkloras 
draugu kopas Skandinieki. Īpaša 
uzmanība tika veltīta latviešu ģi  -
menes godu tradicijai – kūmībām. 
Sarīkojumā arī tika īstenota au -
tentiska kūmību tradicija jaunā-
ka jam dalībniekam, Madrides Lat-
viešu svētdienas skolas “Sprīdītis” 
vadītājas Danas Špūles dēlam. 
Sarīkojumu ar grezniem tautas 
tērpiem un skaistu deju priekš ne-
sumu papildināja Madrides lat-
viešu tautas deju kopa Luste, kas 
iepriekš bija piedalījusies Eiropas 
Latviešu kultūras svētkos Briselē.

***
Valmierā  darbojās 17. Baltijas 

Starptautiskā vasaras skola
Darbību beigusi Baltijas Starp-

tautiskā vasaras skola (BISS), kas 
šogad Vidzemes Augstskolā  jau 
17. gadu pulcēja studentus un 
mā cībspēkus no deviņām dažā-

dām pasaules valstīm program -
mā “Starptautisko tūrisma un pa   -
sākuma vadība/ITEM”. Vasaras 
skolas laikā studenti iepazinās ar 
vietējām tradicijām un kultūru, 
svinot Jāņus, kā arī  lekcijās un ra -
došajās darbnīcās izzināja tūris mu 
un kultūras norišu vadību Latvijā.

Ir beigusies skaista vasaras skola, 
kuŗas dalībnieki Vidzemes Augst -
skolā bija ieradušies ar milzīgu 
mo     tīvāciju iepazīt mūsu valodu, 
kultūru un valsti, kā arī mācīties 
tūrisma un pasākumu vadību pie 
nozarē atzītiem profesionāļiem. 
Dalībnieku augstā motīvācija un 
vēlme mācīties un izzināt rada 
prieku par paveikto darbu, kā arī 
pārliecību par to, ka mēs strādā -
jam pareizā virzienā, atzina BISS 
projekta vadītāja Vineta Pūce.

Studijās un praktiskajos darbos 
pie ārvalstu un vietējiem mācīb -
spēkiem nozares profesionāļiem, 
kā arī pie Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu festivāla 2015 organizā to  - 
 r iem studentu uzmanība galveno-
kārt tika pievērsta tūrismam un 
norises vadībai, lai veiktu datu 
analizi un piedāvātu savus risinā-
jumus apmeklētāju skaita palieli nā  -
šanai un notikuma  kvalitātes uz  -
labošanai nākamajos gados. Ko  -
pumā vasaras skola (BISS) 17 gadu 
laikā pulcējusi vairāk nekā 600 
studentu no visas pasaules. Kopš 
1999. gada BISS ir tradicionāla va -
 saras izglītības programma, kas 
katru gadu norisinās Vidzemes 
Augstskolā. Projekts tapis sadarbī-
bā ar Valsts Izglītības attīstības 
aģentūru, Izglītības un zinātnes 
ministriju.

***
Stokholmas universitātes 

Baltu valodu nodaļa saņem 
grāmatu dāvinājumu

Latvijas vēstnieks Gints Jeger -
ma nis tikās ar Stokholmas univer-
 sitātes Baltu valodu nodaļas pro -
fesoru Pēteri Vanagu un mācīb-
spēku, filoloģijas zinātņu doktori 
Lilitu Zaļkalni, lai nodotu Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas grāmatu 
dāvinājumu, kas bija sagatavots 
pēc Latvijas prezidentūras ierosi-
nājuma.

Kollekcijā ir iekļautas grāmatas 
angļu valodā par Latvijas vēsturi, 
latviešu tautas kultūras mantoju-
mu un valodu. Universitātes pār-
stāvji pateicās par dāvinājumu un 
pauda uzskatu, ka grāmatas būs 
labs papildinājums nodaļas biblio-
tēkai, un tas dos iespēju latviski 
nerunājošiem studentiem vairāk 
uzzināt par Latviju un labāk iz -
prast tās vēsturi.

***
Britu bibliotēka saņem Latvijas 

grāmatu dāvinājumu
29. jūnijā vēstnieks Andris Teik-

 manis nodeva Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas grāmatu dāvinājumu 
Britu bibliotēkai (The British Lib r a-
 ry). Grāmatu dāvinājums ir Lat-
vijas prezidentūras ES Padomē 
sekretariāta un Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas kopīga projekta 
“Grāmatu nodošana citvalstu 
bibliotēkām” sarīkojums. Britu 
bib  liotēkai tika uzdāvinātas grā-
matas angļu un latviešu valodā 
par Latvijas vēsturi, Latvijas neat-
karības atgūšanu, grāmatas par 
latviešu valodu, tās lietojumu, Lat-
viešu literātūras antoloģija un lat-
viešu tautasdziesmas ar parinde-
ņu tulkojumiem. Kopā 20 izde-
vumu.

Britu bibliotēkas galvenā biblio-
tekāre (the Chief Librarian) Kero-
laina Braziere  pateicās un augstu 
novērtēja šo dāvinājumu, uzsve - 
r ot izvēlēto grāmatu saturu, kas 
Britu bibliotēkai būs ļoti noderīgs.

***
“Dvēseļu putenis” ceļā uz 

ekrāniem
Turpinās darbs pie spēlfimas 

“Dvēseļu putenis” veidošanas. 
Tūlīt pēc svētkiem filmas autori 
skatītāju vērtējumam nodos pir-
mo filmas vizuālo materiālu jeb 
treileri. 

Skats no filmas

Lai filmas izveide veiksmīgi 
ritētu tālāk, no valsts budžeta vēl 
nepieciešami 935 000 eiro. Pārējos 
līdzekļus filmas autori cer pie - 
s aistīt paši ar kopproducentu, 
ziedotāju un Eiropas fondu palī-
dzību. Saeimas deputāti sola at  -
rast vajadzīgo financējumu nā -
kamā gada budžetā.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latviešu Dziesmu svētku gā j  iens 
Toronto, Kanadā, 1981. ga   dā. 
Fo       tografiju LNB dāvinājusi Sol-
veiga Miezīte

17. Baltijas Starptautiskās vasaras skolas dalībnieki // Foto: Vera Grāvīte
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Imka, “Garri”, Girss: trīs ļoti at -
šķirīgi cilvēki – kas viņus vieno?

Imka – tādu mīļvārdiņu tauta 
bija devusi tagad jau 74 gadus 
vecajam komponistam Iman tam 
Kalniņam, kurš vēl necik sen,       
sava talanta briedumā, bija, var 
teikt, īsteni tautisks cilvēks. Bet 
pēdējos gados viņš garīgā aspektā 
pārvērties līdz nepazīšanai. Nikni 
iebilzdams pret Latvijas dalību Ei -
 ropas Savienībā un NATO, prasot 
savai tēvzemei absolūtu neitrāli-
tāti, Imants Kalniņš glābiņu Lat -
vijai saskata vienīgi visciešākā sa -
darbībā ar Krieviju.

Kas Imkam noticis? Līdzīgi kād-
 reizējam franču nacionālkomū-
nistam Rozē Garodī,  viņš pārgājis 
islāmticībā pēc tam, kad, kon  ku-
rējot ar Uldi Bērziņu, kuŗš ģeniāli 
latviskojis Korānu no arabu pirm-
 teksta, bija ņēmies pārtulkot šo 
musulmaņu Svēto grāmatu reizē 
no angļu, franču un arabu valodas.

Un tagad Imka, var teikt, līdz 
asarām sasmīdinājis savus senlai-
ku klausītājus un cienītājus, Krie  -
vijas TV kanāla “Rossija” raidīju-

Imka, “Garri”, Girss
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

mā dižodamies ar nupat nopirkto 
T-kreklu, kuŗā attēlots Vladimirs 
Putins padomju zaldāta tērpā un 
lasāms uzraksts “Soldat rebjonka 
ņe obidit” (Kareivis bērnam pāri 
nedarīs). Tīmekļa vietnes Super-
Pu tin.lv “projekta vadītaja” Natalija 
Rusinova paskaidro, ka Imka pats 
vēlējies krekliņu iegādāties, jo sim-
patizējot Krievijas prezidentam 
un apbrīnojot viņa cilvēciskās un 
profesionālās īpašības, kā arī vē -
loties “atbalstīt pašu projektu, kas 
vēršot cerības uz acu priekšā iz  -
tukšojušas Latvijas glābiņu”. Labi 
vēl, ka Imka nav nonācis pie salī-
dzinājuma Putins = Pestītājs. Nu 
nē, Korāns taču māca, ka ir tikai 
viens Dievs – Allah.

Ir Rīgā tāds krieviski rakstošs 
publicists, kuŗš parakstās kā  
“Garri Gailit” un acīmredzot paša 
pasē ierakstīts kā Harijs Gailītis. 
Viņš konsekventi aizstāv Latvijā 
mītošās “krievu lingvistiskās ko -
pienas” intereses un atbalsta dažu 
tās pārstāvju pārmērīgās prasības. 
Portālā www.rus.delfi.lv “Garri” 
nā  cis klajā ar plašu rakstu par   

“trijiem demokratijas vaļiem” un 
par diez kādām “jaunām vērtīb ām”. 
Viņš izsmej Rietumos sludi  nā -    
 tās “jaunās vērtības”, kuŗu pamatā 
esot egoisms un individuālisms, 
un stāda tām pretim tradicionā -
las vērtības, akcentējot tādus jē  -
dzie nus kā gods, sirdsapziņa, uz  -
ticība, kas esot metafiziskas.

Tālāk autors ņemas prātot par 
“pagājušā gadsimta lielāko afēru” 
un šajā sakarā citē to, ko esot rak-
s tījis Allens Dalless. Un kaut gan 
DELFI redakcija tūdaļ iekavās at -
zīmē, ka konspiroloģiskais “Dalle-
sa plāns” acīmredzot nekad nav 
eksistējis, “Garri” liek Dallesam mu -
tē šādus teikumus, kas ļoti līdzi  -
nās mītiskajiem “Ciānas gudrajo 
protokoliem”: “Mēs liksim lietā 
vi   su zeltu, visu materiālo varenību 
un resursus, lai muļķotu un stul-
binātu cilvēkus (..) Izraisījuši chao-
su, mēs nemanāmi apmainīsim 
īstās vērtības pret viltotām un pie-
 spiedīsim šīm neīstām vērtībām 
ticēt.”

Šis Dallesa plāns bijis vērsts pret 
slavu tautām un pirmām kārtām 

pret krievu tautu, apgalvo “Garri” 
un uzsver, ka plāns paredzot “ver-
 vēt palīgus un sabiedrotos pašā 
Krievijā”. Un te nu lien ārā āža kā  -
ja: viņš atsaucas uz kāda N. Ska -
tova rakstu “Tā runāja Dalless” 
(Literaturnaja Gazeta 2002. g. 20. 
martā). Šos šaušalīgos nolūkus 
Rie  tumiem izdevies īstenot, tur-
pina “Garri”, iedarbinot “trīs de  -
mo kratijas vaļus” – seksuālo revo-
 lūciju, masu kultūru un reklāmas 
industriju.

Jau tas vien, ka viņš pilnīgi no -
pietni atsaucas uz fantastisko 
“Dallesa plānu”, ko samurgojuši 
lielkrievu šovinisti, liecina, ar ko 
mums te ir darīšana.

Vīru, kuŗš publiski sadedzinā  -
jis savu Latvijas Republikas pilso-
ņa pasi, sauc Illarions Girss. Vārds 
liecina, ka mūsu priekšā ir īsteni 
pareizticīgs cilvēks, bet uzvārds no -
   rāda, iespējams, uz vācbaltu cil-
mes senčiem, kuŗi uzticīgi kalpoja 
Krievijas imperijas valdniekiem.

Lai nu kā tas būtu, Illarions 
Girss ir nenogurstošs savās anti  -
latviskajās aktīvitātēs. Viņš sācis 

vākt parakstus ar nolūku dibināt 
jaunu biedrību ar bravūrīgu no -
saukumu – “Latvijas Sirdsapziņas 
gūstekņu līga”. Girss ir šī veidoju-
ma iniciātors un vienlaikus dar-
bojas partijā “Za rodnoj jazik” (Par 
dzimto valodu), īsināti ZARJA 
(Rītausma). Piemetināsim, ka Grie -
ķijas neonacistiskās, antisemītis-
kās partijas nosaukums ir “Zelta 
rītausma”. Girsam ir arī savs tī  -
mekļa portāls – www.zarya.lv, kon-
 krēti RUSKAJA ZARJA (Krievu 
rītausma).

Minētajā “Sirdsapziņas gūstek-
ņu līgā” plāno apvienoties Illarions 
Girss, Jevgenijs Osipovs, Vladi-
mirs Buzajevs, mans sparīgais tau-
tietis Vladimirs (Iljičs) Linder -
mans, Sergejs Malachovskis un 
“vispa domiskākais latvietis” Ei  -
nārs Grau diņš, baismāks vēl par 
„melno pulkvedi” Viktoru Alksni. 
Illariona Girsa domubiedrs Jev-
genijs Osipovs par Latvijas karo -
gu izteicies, ka tas esot “puvušas 
asins” (gņiloi krovi) krāsā.

Vēlreiz: Imka, “Garri”, Girss – 
kas viņus vieno?

Pēdējā laika notikumi Grieķi - 
jā un valdošo populistu runas 
brīžiem atgādina dažu Latvijas 
polītiķu idejas un liek domāt par 
to, ka attālas līdzības starp abām 
valstīm ir saskatāmas, kaut arī,  
par laimi, mums līdz Grieķijai 
vēl ir ļoti tālu. Jācer, ka Grieķijas 
bankrots būs laba mācību stun-
da mūsu populistiem un Eiro -
pas dedzīgajiem kritizētājiem.

Svētdien, 5. jūlijā, referendumā 
Grieķijā 61,31 procents nobalso-
ju šo pateica “nē” starptautisko aiz-
devēju prasībām. Tas nozīmē, ka 
Eiropas aizdevumu programma 
Grieķijai tiek pārtraukta. Vēl pirms 
tam, 30. jūnijā, Grieķija nenokār -
toja sava parāda maksājumu 1,5 
miljardu eiro apmērā Starptautis-
kajam Valūtas fondam (SVF), 
kļūst ot par pirmo attīstīto valsti, 
kas nepilda savas parādsaistības 
pret SVF. Kopējais Grieķijas pa -
rādu apjoms Eiropai un SVF ir 
340 miljardi eiro, kas ir 160 pro-
centi no valsts iekšzemes kop-
produkta (IKP). Tas nozīmē, ka 
šobrīd neviens naudu vairs ne -
aizdos un faktiski ir sācies valsts 
bankrots. “Virs ūdens” Grieķiju vēl 
kādu laiku varbūt noturēs Eiro pas 
Centrālās bankas (ECB) Ār   kār  tas 
likviditātes atbalsta prog ramma 
Grieķijai, bet ārkārtas fin ancēju-
ma apjoms, kas pieejams Grieķi -
jas bankām, paliks apmēram 89 mil-
jardu eiro līmenī, kaut gan Grie -
ķijas valdība bija lūgusi šo apmē -
ru palielināt. Sākotnēji ECB pro-
gramma bija paredzēta kā dzīvī -
bas līnija maksātspējīgām kredit-
ie stādēm, kuŗām pietrūkuši fi  - 
n  anču līdzekļi, bet tagad ir kļuvusi 
par glābēju visas Grieķijas ekono-
mikas uzturēšanai pie dzīvības, 
kamēr Grieķija un tās kreditori 

Grieķijas referendums un mēs
nav noslēguši jaunu vienošanos. 
Vēl jāpiebilst, ka brīdī, kad rakstu 
šo komentāru, Grieķijas bankas     
ir slēgtas un nav droši zināms, kad 
tās tiks atvērtas. Katrs iedzīvotājs 
no bankomāta var izņemt līdz 60 
eiro dienā, bet daudzviet banko-
mā tos naudas vairs nav. Bezdarbs 
Grie  ķijā ir pārkāpis 25 procentu 
atzī mi, jauniešu vidū tas pat ir 55 
procenti.

Nākamajā dienā pēc referendu-
ma, sākoties valūtu tirdzniecībai 
Eiropas biržās, eiro vērtība sa  ma-
zinājās, tomēr drīz tā stabilizējās. 
Acīmredzot tirgus nogaida Eiro-
pas līdeŗu un aizdevēju reakciju 
uz Grieķijas pateikto “nē”. Jau iz  -
skanējušas prognozes, ka Grieķi -
jai būs jāaiziet no eirozonas, bet 
tās  premjers Aleksis Ciprs pazi-
ņojis, ka referenduma rezultāts 
nenozīmē attiecību saraušanu ar 
Eiropu.

Kas patiesībā ir noticis,  un 
kādēļ tika rīkots referendums?

Ja palūkojas vēsturē, tad Grie-
ķija, kas neatkarību ieguva 1830. 
gadā, gandrīz pusi no savas neat-
karīgās valsts pastāvēšanas laika     
ir atradusies finanču krizēs. Jau 
pirms pēdējās globālās finanču 
krizes, kas sākās 2008. gadā, valsts 
parāds bija sasniedzis 100 procen-
tus no IKP. 2009. gadā pēc vēlēša-
nām jaunā valdība, kuŗu vadīja 
Džordžs Papandreu, paziņoja, ka 
iepriekšējā valdība ir viltojusi vals ts 
finanču datus un deficīts esot 
daudz lielāks nekā oficiāli līdz tam 
atzīts. Grieķijas parāds 2009. gadā 
pieauga līdz 129,4 procentiem no 
IKP, un 2010. gada pirmajos mē   -
nešos Eiropas finanču tirgu lielais 
jautājums bija, vai Grieķija ban  -
kro  tēs un kādas sekas tas varētu 
radīt pārējai eirozonai? Sākās 

stāsts par aizdevumiem, Grieķijas 
solījumiem samazināt budžeta iz  -
devumus, panākt nodokļu maksā-
jumus, samazināt milzu korupciju 
utt. Savus solījumus līdz šim Grie-
 ķija pildījusi visai vārgi, tomēr šī 
gada sākumā izskatījās, ka valsts 
mazliet pakustējusies uz priekšu. 
Iedzīvotāji gan bija ļoti neap  mie-
rināti ar stingrāku finanču po   lī-
tiku, nodokļu maksāšana jopro-
jām nebija cieņā, un janvārī vēlē-
šanās uzvarēja radikāli noskaņoti 
populisti, kas solīja parādu dzēša-
nu, algu un pensiju palielināšanu. 
Rezultātā nepilna pusgada laikā 
Grieķija tika novesta līdz bank-
rotam, prasīja vēl piešķirt aizde-
vumus, bet atteicās pildīt aizdevē-
ju nosacījumus. Premjeram Cip -
rum nācās izvēlēties – piekrist 
aiz   devējiem veikt budžeta apcirp -
šanu, vēl citas reformas un saņemt 
naudu un vēlētāju dusmas, vai      
arī nepiekrist aizdevējiem, nesa -
ņemt naudu, bet saņemt vēlētāju 
dusmas to pašu iemeslu dēļ. Valsts 
kase tukšojās, bankrots tuvojās 
ātriem soļiem, bet Ciprs aizdevēju 
nosacījumiem nepiekrita, līdz pa  -
ziņoja, ka jautājums jālemj tautai. 
Pirms referenduma premjers ai  -
cināja balsot “pret” un runāja par 
to, ka grieķiem pienā kas cilvēku 
cienīga dzīve, ka Eiro  pas birokrā-
tija novedusi valsti  līdz nabadzībai 
un ka pie visa vai nojama Eiropa. 
Pēc vēlēšanām daļa grieķu skaļi 
svinēja referenduma rezultātus, 
bet premjers runāja par demo kra-
tijas un tais nī guma uzvaru, par 
jaunas Eiro pas dzīves sākumu.

Kas notiks tālāk? Kā tas ietek-
mēs Latviju?

Ir skaidrs, ka Grieķiju gaida so -
ciāla rakstura katastrofa, parādi 
netiks norakstīti (vismaz ne tagad 

un tūlīt un ne pilnībā) un jauna 
aizdevumu programma tiks sākta 
tikai tad, ja valsts piekritīs aiz-
devē  ju nosacījumiem. Tāpat ir 
skaidrs, ka Eiropai nāksies sniegt 
Grieķijai humāno palīdzību ne 
tikai cilvēcisku apsvērumu dēļ,  
bet arī Eiropas Savienības un ei  -
rozonas stabilitātes dēļ, kā arī lai 
novērstu Krievijas “iekundzē  ša -
nos” Eiropas vidū. Premjers Ciprs 
ir braucis uz Maskavu tikties ar 
Krievijas prezidentu Putinu, pra-
sījis tam aizdevumu. Arī nāka ma-
jā dienā pēc referenduma Ciprs 
jau ir zvanījis Putinam. Krievija 
aizdevumu līdz šim ir atteikusi un 
nav ticams, ka varēs to iedot, jo 
pašas Krievijas ekonomika ir ļoti 
bēdīgā stāvoklī. Tomēr “draudzī-
ba” ar Putinu ir iespējama, pie -
mēram, ļaujot Krievijai pārņemt 
Grieķijas ostas un vēl citus darīju-
mus, par kuŗiem tad kaut kādu 
naudu Grieķija varētu saņemt.

Notikumi Grieķijā apdraud Ei  -
ropas stabilitāti, jo vairākas Dien-
videiropas valstis – Spānija, Portu-
gāle, – jau sākušas rosīties un ru -
nāt par to, ka tās arī negrib maksāt 
aizdevumus un grib labāk dzīvot, 
ka cilvēka cienīga dzīve pienākas 
visiem. Arī Italija varētu sākt runāt 
par slikto Eiropas birokrātiju un 
bankām. Lai arī Grieķijas ekono-
mika ir bēdīga, tās pilnīgs sabru-
kums vairāk vai mazāk ietekmēs 
citu Eiropas valstu ekonomiku. Ja 
vēl klāt nāktu Krievijas iekārtoša-
nās pie Vidusjūras, tad situācija 
būtu pavisam nopietna. Tādēļ Ei  -
ropai un aizdevējiem jāspēj iz  -
laip ot starp Grieķijas nekaunīga-
jām prasībām un nepieciešamību 
saglabāt stabilu Eiropas Savie nī bu.

Latvijas ekonomiku tiešā veidā 
Grieķijas bankrots nevar ietek -

mēt, jo eksporta un importa ap  -
joms ar Grieķiju ir niecīgs. Latvija 
nav arī ieguldījusi naudu aizdevu-
 ma programmās, jo iestājās ei   ro-
zonā, kad aizdevumu programma 
Grieķjai jau darbojās. Ja tiks sākta 
jauna aizdevumu programma, tad 
gan Latvijai tajā nāksies piedalīties. 
Vēl jāpiebilst, ka Lat  vi  jas starptau-
tiskie parādi ir 40 procenti no  
IKP, un reģistrē tā bezdar ba līme-
nis šogad maijā bija 8,6 pro centi.

Jau minēju, ka daža Latvijas po -
lītiķa nostājā var saskatīt zināmas 
līdzības ar Grieķijas premjera Cip-
ra kvēlajām runām un apgalvo-
jumiem, ka Grieķijai viss pienā-
kas, bet jāmaksā nav nekas. Tā 
savulaik Ventspils mērs Aivars 
Lembergs pauda, ka starptautiskie 
aizdevēji attiecībā pret Latviju 
īsteno “noziedzīgu koloniālu po  -
lītiku”, jo Starptautiskais Valūtas 
fonds strādā atbilstoši ASV inte-
resēm, bet Eiropas Komisija – at  -
bilstoši veco Eiropas Savienības 
da   lībvalstu mērķiem, un to inte -
resēs ir, lai Latvijas iedzīvotāji 
brauktu strādāt uz šīm valstīm. 
Lembergs arī vairākkārt ir iztei-
cies, ka Latvijai nav jāpilda savas 
saistības un solījumi ne pret aiz-
devējiem, ne pret Eiropas Savie-
nību vispār, jo tā ir slikta un dara 
pāri latviešiem. Līdzīgas noskaņas 
par slikto un ļauno Eiropu, kas to 
vien prāto, kā nodarīt pāri Latvi-
jai, ik pa brīdim parādās arī vai -
rāku citu polītiķu runās, bet ai  -
cinājumi cieši draudzēties ar Krie-
 v iju nav nekas jauns. Atliek cerēt, 
ka Latvijas iedzīvotāji, redzot, kas 
notiek un kas vēl notiks Grieķijā, 
sapratīs, ka populisms un vainī -   
go meklēšana visur citur, tikai ne 
paš os, noved pie traģēdijas un 
skarbas cīņas par izdzīvošanu.
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Dzīvojot Rīgā, viens no latviešu 
grāmatu drauga dzīves dziļumiem 
ir iespēja grāmatnīcās no daudziem 
simtiem jaunu publicējumu izvē  lē-
 ties tos, kas vistiešāk atbilst viņa no   -
skaņojumam un interesēm. Rei - 
  z   ēm noskaņojumu raisa grāmatas 
ieraudzīšana veikala plauktā vai 
vit  rīnā, un tās iegādi var motīvēt 
pavisam personiski, citam šķieta -
mi triviāli iemesli. Ļaujiet man 
atklāties! 

Vairāk nekā pusi gadsimta ne -
ma nītā Kārļa Dziļlejas (1891-1963) 
vārds uz grāmatas vāka sauca at -
miņā Melburnas Latviešu biedrī-
bas sestdienas skolas papildklasi 
tālajā 1953. gadā. Latviešu valodas 
skolotāja Galēna kundze rīkoja dze   -
joļu deklamēšanas sacensību. Dze-
joļa izvēle palika katra skolēna ziņā. 
Labākajam puikam starp dekla mē-
tājiem un labākajai meitenei tika 
apsolītas balvas. Gribēdams impo-
nēt ar priekšnesuma gaŗumu, sa  -
mācījos Kārļa Dziļlejas atsevišķā 
brošūriņā iespiesto dzejojumu 
“Cil vēks trimdā”. Par tādu izrā dī-
šanos nopelnīju ar labāko meiteni 
Ievu mums kopīgu teātŗa apmek-
lējumu, Šekspīra “Otello” noskatī-

Vīrs ar lauvas krēpēm
Kārlis Dziļleja, Garlībs Merķelis, biografisks romāns, apgāds “Mansards”,  2015. g., 376 lpp.

šanos laba Anglijas ansambļa vies -
izrādē. Tā bija mana pirmā iziešana 
ar meiteni, protams – neaizmir - 
s tama. Pag. gs. 50. gadu otrā pusē 
radās interese arī pašam padzejot. 
Dzejas “technikas” jeb formas ap  -
gūšanā tik labi palīdzēja Kārļa Dziļ-
  lejas sākotnēji jau 1920. – 1921. ga    dā 
sarakstītā “Poētika”,  ka pirms ra  -
doš  ās spalvas nolikšanas dažus 
gadus Austrālijas latviešu sabiedrī-
bā tiku uzlūkots par “mūsu jauno 
dzejnieku”. Tēvs pag. gs. 50. – 60. ga  -
dos savu plašo grāmatu krājumu 
papildināja ar Raiņa daudzsēju - 
mu Rakstiem, kuŗus Dziļleja lai - 
k  am faktiski rediģēja, kaut tirgū tie 
pazemīgi nāca ar K. Dziļlejas pie-
zīmēm. Ar šiem Rakstiem, kuŗus 
gan tikai retumis un pavirši pārla-
poju, manam sakaram ar otrā pa  -
saules pusē  Zviedrijā mītošo Kārli 
Dziļleju pienāca gals, kas ilga līdz 
pat 2015. gada vasarai, kad kādā 
Rīgas grāmatnīcā ieraudzīju un      
uz māju paņēmu jau 1935. gadā 
iznākušā Dziļlejas romāna “Gar-
lībs Merķelis” pirmizdevumu.

Ja ar šīm egocentriskajām remi-
niscencēm neesmu šo rindu cienī-
jamo lasītāju no tālākas lasīšanas 
jau aizbaidījis, atklāšu pāris teiku-
mos arī sakaru ar Garlību Merķeli.  
Gandrīz katru dienu braucu ar au  -
tobusu pa Merķeļa vārdā nosaukto 
Rīgas ielu un bieži iegriezos šajā 
ielā situētajā Rīgas Latviešu bied-
rības namā. Kādreiz esmu gudrojis, 
kāpēc viena un tā paša vācu uzvār-
da MERKEL valkātājus mēs savā 
mēlē dēvējam atšķirīgi: Garlību 
rakstām un izrunājam ar mīkstinā-
to ķ, bet pašreizējo vācu bundes-
kancleri Angelu ar vienkāršo k. 

Bet nu par Merķeli, t.i.,  Garlību, 
un par Dziļleju nopietnāk.

Garlībs Merķelis (1769-1850) 
bija vācu muižnieku cilmes baltie-

tis, kas latviešu lielāko draugu pan-
teonā ierakstīts ar to, ka iestājās par 
dzimtbūšanas atcelšanu un latvie -
šu zemnieku sociālā stāvokļa un 
visas dzīves uzlabošanu. Tāpat kā 
franču revolucionāriem viņa mūža 
agrīnajos gados, Merķelim rūpēja 
taisnība, tiesības, labāka saskaņa 
un citam cita neapspiešana un ne  -
izmantošana dažādo sabiedrības 
šķiru vidū. Merķelis publicēja rak -
stus un grāmatas, no kuŗām ievē-
rojamākā bija Latvieši (1796). Ar 
to viņš iemantoja muižniecības 
vai  rākuma nicināšanu un naidu, 
domubiedri viņam bija tikai ne -
daudzi humānistiski orientēti Bal-
tijas vācieši. Prāvu laiku viņam nā -
cās pavadīt sava veida trimdā Vā -
cijā.

Merķelis bija viens no retajiem mū -
su agrāko paaudžu draugiem, kas 
nebija garīdznieks, mācītājs. Viņš 
izmēģinājās dažādus amatus, bija 
gan mājskolotājs, gan aktieris, pa -
studēja medicīnu, kas viņam nein-
teresēja, bet visnoturīgākā viņam 
bija žurnālista jeb publicista pro-
fesija. Kad viņš kādu laiku uzturē-
jies vācu Veimārā, turienes literā -
rās aprindas stāstījušas par viņu 
anekdotes: 

Kāds viņš zems un resns – laikam 
pats ir latviešu zemnieks; kādi vi  - 
ņ  am apdiluši un vecmodīgi svārki, 
kādi viņam kupli mati kā lauvas 
krēpes, kas lielo galvu padara vēl 
lielāku. (Romāna 233. lpp.) 

Gluži kā Merķelis par saviem 
uzskatiem iemantoja vācu muiž-
niecības nelabvēlību, kļūdams par 
sava veida ārpusnieku, tā 15. maija 
režīmam darbošanās dēļ sociālde-
mokratu aprindās draudzīgs ne -
šķita Kārlis Dziļleja. Kaut Dziļlejam 
bija pieredze skolotāja un redak-
tora darbā, viņš ar 1934. gadu pa  -
stiprināti pievērsās rakstniecībai. 

Zīmīgi, ka,  neskatoties uz Tīfen -
tāla uzvārdu, kas uz Dziļleju tika 
nomainīts tikai 1940. gadā, viņš  
jau 1935. gadā pirmpublicētajā 
Garlībā Merķelī slēpšanās nolūkā 
izmanto pseudonimu Kārlis Lej -
nieks. Grūti tagad pateikt, ciktāl ne    -
saderība ar valdošo varu lika Dziļ -
lejam saskatīt Merķelī laikme ta 
likteņbiedru un noteica viņa pir   mā 
romāna temata izvēli. Šā vai tā, 
pāris citu biografisku romānu vēl 
sekoja: “Janis Rozentāls” (1936) 
un “Jaunā pasaule” (nu jau vācu 
laikā, 1943); laikam jāatzīmē, ka 
pēdējais ir Amerikas atklājēja Kris-
 tofora Kolumba dzīves stāsts, lai 
kāds neiedomātos, ka te varētu būt 
runa par Hitlera ceļamu jaunu 
pasauli.

Ko lai sakām par Tīfentāla-Lej-
nieka-Dziļlejas pirms 80 gadiem 
pirmpublicēto un tagad atkārtoto 
Garlību Merķeli? – Tas ir solīds, 
cie  nījams literārs veidojums. Jau 
no pirmajām nodaļām var manīt, 
cik stiprs ir autors rakstniecības 
teorijā: grāmatā raiti mijas kāpumi 
un kritumi, lasītāja ieinteresēšanas 
un iežēlināšanas paņēmieni, ar la  -
bu mēru iebārstīti dialogi, skaidri 
idejisku pretstatu iezīmējumi, ti -
cami laikmeta gara parādījumi... 
Mūsdienās, kad citu starpā top 
daudzi samāksloti, samežģīti, sa -
mocīti romāni, kur vēsturiskā pa -
tiesība izšķīst autora subjektīvās 
interpretācijas zupā, dažam Dziļ-
lejas neatzinējam varētu gribēties 
Garlību Merķeli saukt par izcilu 
amatniecisku izstrādājumu, taču 
ne par mākslas darbu. Tad nu in -
teresanti, ko pats Dziļleja raksta 
sava romāna priekšvārdos. Viņš 
tur saka, ka viņa “Merķeļa dzīves 
tēlojumā nav nekā izdomāta vai 
izfantazēta. Kur un ko Merķelis 
darījis, tas viss patiesībā tā noticis. 

Romānā nav arī neviena izdomāta 
cilvēka: visas minētās un tēlotās 
personas, ar kuŗām Merķelim kāds 
sakars, ir vēsturiski patiesas. Pat 
vairāk: autors Merķeļa mutē licis 
tikai to, ko viņš patiesībā teicis un 
domājis.”

No autora esot tik vien kā “vielas 
apstrādājums un iekārtojums ro -
māna gleznās un tēlos”.

Interesants un vērtīgs grāmatas 
beigās ir Dr. hist. Gvido Straubes 
raksts “G. H. Merķeļa laiks”. Vis-
pirms vēsturnieks uzslavē rakst-
nieku par to, ka “grāmata ir ļoti 
korrekts diženā vīra dzīves tēlo-
jums... ar ļoti augstu ticamības pa -
kāpi”. Absolūtais vairums datu esot 
korrekti un personas – reālas. To -
mēr tūlīt pēc tam, grāmatas pēdē-
jās 11 lappusēs, vēsturnieks norāda 
uz rakstnieka trūkumiem Merķe -
ļa laika dzīves ikdienas izpratnē un 
uz 20. gadsimtā 30. gadu domāša-
nas ieprojicēšanu Merķeļa laikme-
tā. Par banālu stereotipu Straube 
nosauc muižniecībai piedēvētās   
t.s. pirmās nakts tiesības, kuŗu pie-
rādīšanai iegūt kādu faktu esot 
gandrīz vai neiespējami. Bet diez 
vai ticējumus un pieņēmumus, 
kam trūkst pierādījumu, jebkad 
izdosies izskaust no tautas men-
tālitātes? Ir taču ērtāk un izdevī - 
gāk vainot “ļaunos” un “izvirtušos” 
muižniekus nekā pieļaut, ka ārlau-
lības bērnu dzimšanā biežāk bijuši 
vainīgi paši zemnieku puiši.

Grāmatas sākumā lasāma An -
dreja Grāpja informatīva apcere 
“Kārlis Dziļleja un latviešu bio  gra-
fiskais romāns”. Apceres autors 
Dziļ  lejas Garlību Merķeli sauc par 
“vēl šodien plašāko un nozīmīgāko 
prozas darbu, par 19. gadsimta 
pirmās puses personību, kuŗas 
nopelni ir nedzēšami latviešu 
vēsturiskajā atmiņā”.       

Laiks neapturami rit... Nesen 
plauka ceriņi, nu jau aizvadīti Jāņi, 
dzeguze vairs nekūko – apklususi. 
Tas nozīmē, ka rudens Latvijā ie  -
stāsies agri. Laika ritumā no šīs 
pa  saules cits pēc cita aiziet radi un 
draugi, un prātā nāk Raiņa dzejas 
rindas: “Tad kļūsi vientulīgāks gads 
pēc gada.” Tā notiks. No Danbury 
man raksta kādreizējais Eslinge -
nas teātra aktieris Osvalds Belte: 
“Jā, draugi lēnām pazūd viņā pa -
saulē, dzīvē radies tāds tukšums.” 
Tāda ir nenovēršamība. Taču mums 
Latvijā ir arī kāda brīnišķa priekš-
rocība: kā pavasaris steidz satikties 
ar vasaru, tā Nacionālais teātris 
aicina uz Blaumaņa “Skrodeŗ die-
nas Silmačos” izrādi, parasti tas 
notiek arī gada visgarākajā dienā – 
22. jūnijā un, ja teātris aicina, kā  
var neiet? Kā var atteikties no prie-
ka sajūtas? Un atkal un atkal, nu  
jau kuro reizi, skatos “Skrodeŗdie-
nas” un tiekos ar seniem, mīļiem 
draugiem – ar Antoniju un Aleksi, 
Pindaku un Pindacīšu, Ābramu  
un Joski. Tiesa gan, nu izaugusi pa -
 audze, kas nevar lāgā apjaust, kā -
pēc tāds klejojošs tirgonis Ābrams 
braukā no mājas uz māju un kā -
pēc, šujot kāzu kleitu Antonijai un 

Patstāvīgais ceļabiedrs – Skrodeŗdienas
uzvalku Aleksim, šurp uz Silma - 
 č iem jāaicina skroderis Dūdars? 
Skolēni, izrādi skatoties, par to 
nereti jautā, bet man ir tā priekš-
rocība, ka bērnībā vasaras pavadīju 
Zaļeniekos, kur varēju sastapt – kā 
toreiz teica – žīdu. Viņa vārds gan 
nebija Ābrams, bet – Mendelis. 

“Skrodeŗdienas” Nacionālajā 
teāt  rī vienmēr ir vienas un tās 
pašas, taču gadu gaitā tās atkal un 
atkal ir no jauna iestudētas – nu jau 
vismaz piecas reizes! Pēckaŗa gados 
pirmā izrāde gan parādījās lielā 
apdraudētībā, jo Blaumaņa “Skro-
deŗdienas” izrādīt bija stingri aiz-
liegts, jo tajā tiekot slavēti latviešu 
saimnieki, kuŗus toreiz nu dēvēja 
vienkārši par budžiem. Un tomēr 
A. Amtmanis-Briedītis uzdroši nā-
jās lugu iestudēt, un tapa skaista, 
sulīga izrāde, kaut arī savas node-
vas režisoram nācās maksāt, ie  lai-
žoties uz dažiem kompromisiem: 
Antonija, kuru tēloja Olga Lejas-
kalne, tika parādīta kā lielsaim-
niece, smalka aprēķinātāja, Aleksi 
viņa galvenokārt izvēlējās pēc liet-
derības principa. Protams, žēl, ka 
tā, jo Alekša lomā bija viens no iz -
cilākajiem Nacionālā teātŗa ak  tie -
ŗ  iem – Žanis Katlaps, bet tā sauca-

mo “veco dāmu” buķeti veidoja 
to  reizējais teātŗa aktieŗu zieds: Pin-
 dacīšu tēloja Anta Klints, Bebene 
bija Mirdza Šmithene, bet Tomuļu 
māte – Emma Ezeriņa – viņu dar-
bošanās izrādē sagādāja vispatie-
sāko prieku. 

Pagāja laiks, bija 1965. gads. Šķi -
ta absolūti nepieciešami atjaunot 
“Skrodeŗdienas”, un tās uzticēja 
veidot Žanim Katlapam, Antonijas 
loma nu bija paredzēta Elzai Ra  -
dziņai, Elīna – Antrai Liedskal  ni -
ņai, taču rītā, kad aktieŗi bija sa -
nākuši uz pirmo mēģinājumu, at -
skanēja zvans, un pienāca ziņa,     
ka režisors miris, tāpēc “Skrodeŗ  -
dienu” atjaunotā versija parādījās 
tikai pēc diviem gadiem. Pēc tam 
izveidojās tradicija, ka sezonu ne -
var uzskatīt par pabeigtu, ja nav 
nospēlētas “Skrodeŗdienas”. Intere-
santi bija redzēt, ka aktieŗiem gadu 
gaitā nācās tēlot dažādu raksturu 
un dažāda vecuma lomas. Gadu 
gaitā aktieru un aktrišu mi jas da  -
žādās lomās radīja īpašu pie vil  -
cību, jo katra jauna tikšanās ar pa  -
zīstamu aktrisi vai aktieŗi citā lo  -
mā sagādāja prieku un pārstei gu-
mu. Varu piebilst, ka Zāras Gold-
bau mas lomā bija izdevība arī 

skat īt vēlāko radio raidījuma Ame  -
rikas Balss līdzveidotāju Gitu Vāgen -
hei mu. 

Jaunas enerģijas un spirgtu asiņu 
šalkas uzdzirkstīja “Skrodeŗdienu” 
izrādē, ko šogad skatījos īsi pirms 
Jāņiem, un nav tā, ka aktieri lomas 
tikai citādi interpretētu – Blauma-
ņa lugā atklājās dažādas, bet cilvē -
ka dzīvei īpaši raksturīgas iezīmes 
un problēmas, kur visam cauri 
vijas mīlestība – no agriem pusau-
džu gadiem līdz mūža briedu - 
m am, un šīs vasaras sākumā īpašu 
prieku sagādāja Dita Lūriņa Sil ma-
ču saimnieces Antonijas lomā. Dita 
agrāk bija redzēta kā Ieviņa, un nu 
uzreiz – lielu māju saimniece! Taču 
aktrise par savu uzdevumu nepa-
visam neizvirzīja Antoniju parādīt 
kā saimnieci, nē – viņa vienkārši 
bija vēl jauna sieviete, kas vairākus 
gadus dzīvojusi kopā ar vecīgu, ne -
 mīlamu vīru, bet pēc viņa nāves – 
pēkšņi atplaukusi sirsnīga un reizē 
skaista mīlestība pret spēcīgo, vī -
rišķīgo Aleksi. Kā tādu neiemīlēt, 
turklāt vēl arī tāpēc, ka vairākus 
gadus viņai mīlas prieku baudīt 
nav bijis lemts, un nu bija prieks 
vērot šo mīlestībā starojošo sievieti, 
kuŗai tomēr nākas izjust rūgtu 

brīdi, kad Aleksis Antonijai pasaka 
skarbu nē. Taču “Skrodeŗdienu” 
izrādes ritējumā labi varēja just, ka 
nepavisam nav sarauts viņas kād-
reizējais mīlas pavediens ar skro-
deri Dūdaru, kuŗa lomā šoreiz re -
dzējām kādreizējo Kārlēnu – Ai -
nāru Ančevski. Gadi iet, bet mīles-
tība nezūd, un tieši šis daudz krā-
sainais mīlas pavērsiens tā pie s ais -
ta Nacionālā teātŗa izrādei, ko šo  -
reiz iestudējusi režisore Indra Roga. 
Izrādē ienākuši vairāki pavisam 
jauni aktieŗi – Ieva Siliņa, Jurģis 
Spu  lenieks un Luize Sebre Kārlēna, 
Rūda un Ieviņas lomās. Jaunieši 
darbojas sparīgi, bet aizmirst vie -
nu vienīgo patiesību – tikai ar teātŗa 
spēlēšanu ir par maz, interesanta 
un saistoša ir dzīve uz skatuves. 

Kopš pirmo reizi Nacionālajā 
(Drāmas) teātrī skatījos “Skro deŗ -
dienu” izrādi, pagājuši sešdesmit 
gadi! Un tiešām “Skrodeŗdienas 
Silmačos” bijušas kā tāds patiess 
līdzgaitnieks, kuŗš atgādināja par 
to, kas mēs esam un kādi mēs 
esam. Nacionālā teātŗa izrādē vi  - 
s am pāri staro sirsnība un mīlestī-
ba, kas dzīvi dara daudzkrāsainā-
ku, un atgādina, ka Līgo svētki klāt. 
Vasara sākusies! 
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Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma (Vienotība) žurnālis-
tiem pēc sēdes sacīja, ka  valdība 
vienojusies par solidāritāti ne 
vien bēgļu uzņemšanā, bet arī 
robežapsardzē un attīstības pro-
grammu pilnveidošanā Afrikā 
un citās bēgļu izcelsmes zemēs. 
Latvijai būs jāuzņem 250 bēgļu, 
kuŗi pārsvarā nāks no Eritrejas 
un Sīrijas.

Savukārt iekšlietu ministrs 
Richards Kozlovskis (Vienotība) 
paskaidroja, ka bēgļi tiks uz -
ņemti divu gadu laikā, sākot no 
šā gada, tomēr tas nenozīmējot, 
ka jau rīt viņi tiks izmitināti Lat-
vijā. Viņš prognozēja, ka vēl būs 
diskusijas dalībvalstu vidū, jo 
kopumā būs jāuzņem 60 tūksto -
ši bēgļu, kas nozīmē, ka citām 
Eiropas Savienības  valstīm būs 
jāuzņem vairāk bēgļu nekā Lat-
vijai. Kozlovskis uzsvēra, ka šis ir 
“vienreizējs solidāritātes žests” 
un tas nevarot būt mūžīgs risi-
nājums.

***
Ekspertu viedokļi par bēgļu 

uzņemšanu Latvijā
Latvijas valdības lēmums uz  -

ņemt 250 patvēruma meklētājus 
ir pareizs un atbalstāms, intervijā 
Latvijas Radio raidījumam “Pēc-
pusdiena” sacīja migrācijas eks -
perts un pētnieks Ilmārs Mežs.

Viņš uzsvēra, ka ir 
pārāk liels risks, 

ka arī Latvijas 
austrumu ro  -
be  žu kādu 
die  nu varētu 

sākt šķērsot 
ne  vis simti, bet 

Latvijai jāuzņem 250 bēgļu 
no Afrikas un Tuvajiem Austrumiem...

(Turpināts no 9. lpp.)

tūkstoši cilvēku. Tādā gadījumā 
arī Latvija lūgs pārējās Eiropas 
Savienības  palīdzību, līdzīgi kā 
to tagad dara Italija un Grieķija. 
Diemžēl nav runa ne par ko citu, 
kā vien Latvijas atbilstošām ie  -
spē jām pieņemt šos cilvēkus. 
Viņš arī noraidīja Nacionālās 
apvienības ideju lūgt Latvijai pie-
mērot līdzīgu statusu kā Bulgā-
rijai un Ungārijai, kuŗas varētu 
patvēruma meklētāju izmitinā-
šanā piedalīties mazāk. Mežs 
pauda, ka Latvija diez vai gribētu 

būt Ungārijas vai Bulgārijas vie-
tā, kuŗu territoriju šobrīd šķēr - 
so tūkstošiem cilvēku, kas vēlas 
nokļūt attīstītajās Rietumu vals tīs.

 Polītiķis Jānis 
Dombrava no 

Na    cionālās ap       -
vie     nības, kuŗa 
ie   bilst pat  vē -
ru ma mek  lē-

tāju uz  ņem  ša-
nai, sacīja, ka jau 

pats uzņemšanas princips ir 
ačgārns. Viņaprāt, ir nepareizi 
vie  noties par 60 000 cilvēku uz  -
ņemšanu ES un tad domāt, kuŗas 
valstis ir gatavas uzņemt noteik-
tu skaitu cilvēku. Tāpat Dombra-
va izteica bažas, vai līdz ar kāda 
Sīrijas pilsoņa uzņemšanu nebūs 
jā  uz ņem vēl kādi 5 – 10 viņa ģi  -
me -nes locekļi. (To paredz ES ģi  
-  me ņu atkalapvienošanās di  -
rek tīva. – Red.) Līdz ar to uz  ņe   - 
m amo cilvēku skaits ir aptu vens. 
Dombrava arī šaubījās, vai ie -
braucēji būs gatavi mācīties lat-
viešu valodu, jo ir pieredze, ka 
migranti vai patvēruma mek-
lētāji izvēlas krievu valodu kā 
ikdienas valodu. Tam piekrita arī 
Mežs, taču uzsvēra, ka līdz šim 
Latvijā galvenokārt ir iebrauku -
ši cilvēki no bijušajām padomju 
valstīm. Sīrijas vai Eritrejas cil-
vēkiem krievu valoda būs nezi-
nāma, tāpēc viņi varētu būt ga -
tavi pieņemt latviešu valodu un 
kultūru.

Nacionālās ap        -
vie nības līdz-

p r i e k š     s ē d i s 
Rai    vis Dzin-
tars:

“Lai cik la  - 
b es   tīgs un iz -

palī  dzīgs būtu 
cilvēks, kuŗam tikko 

ir nodegusi māja, viņš ne  v ar       
tajā uzņemt bezpajumtnie kus. 
Tas nav solidāritātes trū  kums.   
Tā ir reālitāte un veselais saprāts. 
Ir piemēroti un ir ne   pie mēroti 

veidi, kā palīdzēt. Un ir arī 
ab surdi palīdzības veidi. Absurda 
palīdzība būtu Latvijai šobrīd 
uzņemties gādību par Afri kas 
bēgļiem. Valsts, kuŗa ne   sen pret 
savu gribu jau ir uz  ņēmusi imig-
rantus skaitā vis  maz pusi no pa -
šu tautas, nevar vairs izrādīt la -
bo gribu, izlīdzot jauniem pa  -
jumtes meklētājiem. (..) Centieni 
palīdzēt ar savām mājām nozī-
mētu, ka mājas pa   zaudētu mūsu 
pašu tautieši, pa šu bērni un 
nākotnē viņu bērni. Mēs neva - 
r am pārcelt visu Afri ku uz Ei -
ropu. Tad nākamie, kam būs jā  -
pārceļas, būs paši eiro pieši.”    

Teoloģijas dok   -
tors, LELB mā  -
cī tājs Juris Ru   -
benis:

“Es domāju, 
ka, palīdzot ci -

 tiem, mēs paši 
maināmies uz la -

bo. Tas ir paradoksāls brīnums, 
ka pie palīdzēšanas kaut ko 
saņem ne tikai saņēmējs, bet arī 
devējs. Vēlme un spēja iejusties 
citu cilvēku sāpēs paplašina mūsu 
skatu un dara mūs par mazāk 
egocentriskiem, vairāk iekļau  jo-
šiem cilvēkiem.

Te mēs nonākam pie tik sva-
rīgā bēgļu uzņemšanas jautāju-
ma, par ko tik daudz šķēpu tiek 
lauzts pēdējos mēnešos. Neno -
briedusi sabiedrība domā tikai 
par sevi. Infantiliem cilvēkiem 
šķiet, ka visas pasaules pienā-
kums ir dot kaut ko mums, taču 
mums gan nekas nevienam nav 
jādod. Savukārt nobriedušas 
sabiedrības zīme ir tā, ka mēs 
vairs egoistiski nedomājam tikai 
par sevi, bet redzam citus cil vē-
kus, kas ir tieši tādi paši kā mēs. 
Citi bērni šajā pasaulē ir tieši  
tādi paši kā mūsējie, viņiem ir 
tieši tikpat daudz tiesību uz 
mīlestību un uzmanību. Arī vi -
ņiem ir tiesības uz bērnību. Man 
ļoti sāp sirds par tiem daudza-
jiem absolūti egocentriskajiem 

//Foto: LETA

paziņojumiem, kuŗus par bēgļu 
tēmu ir izsacījuši daži augsti 
stāvoši polītiķi. Vai tiešām mēs 
joprojām esam tik egocentriski, 
šauri un infantili?

Jā, arī šajā jomā mēs labi re  -
dzam “citu cilvēku ļaunumu” – 
agresoru ļaunumu –, bet tik slik-
ti spējam pamanīt ļaunumu, kas 
izriet no mūsu šaursirdības un 
egoisma. Tikai cauri daudziem 
gadiem esmu mācījies izdzīvot 
un saprast centrālo kristīgo pa  -
tiesību – visi cilvēki šajā pasaulē 
ir viena Dieva radītas būtnes. 
Vis iem cilvēkiem piemīt abso -
lūti vienāda cilvēciskā vērtība. 
Jēzus saka – saule spīd pār visiem 
cilvēkiem vienādi – gan tiem, 
kas, mūsuprāt, ir labi, gan tiem, 
kas, mūsuprāt, ir slikti. Iedo mā-
jieties, ka vienlaikus visi cilvēki 
šajā pasaulē, no kāda skatpunk -
ta raugoties, izskatās labi, bet no 
kāda cita skatpunkta, piemēram, 
kaimiņu skatpunkta, – izskatās 
slikti...

Tāpēc man jāmācās sadzīvot 
un saprasties ar visiem cilvē - 
k iem šajā pasaulē, kas, iespējams, 
ir viens no galvenajiem šīs dzīves 
uzdevumiem.”

***
Michails Hazans 

brīdina...
L a t v i j a s 

Uni ver  sitātes 
p r o f e s o r s 
Michails Ha  -

zans tī  mek ļa 
portālā pau dis 

savu vie d okli par iespē jamo 
bēgļu uz  ņem      ša nu Latvijā un tās 
sekām:

Pāris simtu imigrantu diezgan 
ātri pārvērtīsies pāris tūkstošos, 
desmitos tūkstošu. Ja uzņemsim 
šos cilvēkus, mums būs pie nā-
kums uzņemt arī viņu radi-
niekus, taču šo procesu praktiski 
nav iespē jams kontrolēt – radi-
nieku lokā var iekļaut visu 
ciemu, un ej pie rādi, ka tā nav. 
Dokumenti šajās valstīs ir 
pietiekami nosacīti.    

//Zīmējums: Zemgus Zaharāns
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Atkusnis sākās oktobrī
Arī Baibas tēvam un mātei bija 

nopietnas sejas un valgas acis. 
Viņi bija iecerējuši vienīgās mei  tas 
kāzas dievnamā ar kora dzies - 
m ām, ar lielu kāzinieku pulku. 

Tikai Imanta māte noraudzījās, 
iekšēja miera pilna. Viņas gaišie 
mati, kas jau ap deniņiem metās 
sirmi, bija savīti pīnēs, un tās ap -
vītas ap galvu. Šai brīdī viņa do  -
māja par Imanta tēvu tālajā Sibī -
rijas taigā, kas tur vadīja moku 
piln us gadus, sirdī lolodams cerī-
bu kādreiz vēl ieraudzīt sievu un 
dēlu. Šad un tad pa aplinku ceļiem 
atnāca kāda vēsts no vīra. Savādi, 
pats atrazdamies bezcerīgā izsū - 
tī jumā, viņš mierināja sievu, ar 
da  žiem vārdiem iedvesa tai ticību 
un spēku, mudināja, lai Imants 
augtu savas tautas cienīgs. Tēvs 
bija karavīrs, sagūstīts, bet neuz-
veikts. Vai viņa drīkstēja tagad 
dē  lu atrunāt, brīdināt no bries - 
m  ām? Imants bija bez vārdiem 
sa  dzirdējis tēva balsi, bija sajutis 
savas dzīves devīzi. Kaut bija sāpīgi 
apzināties, ka vienīgais dēls var 
zust, viņa kopš vīra aiziešanas ka -
rā bija pieradusi valdīt pār saviem 
garastāvokļiem.

Mirkļi steidzās. Mācītājam līdz 
pēdējam pazemes vilcienam bija 
jābeidz laulāšana, lai atgrieztos 
mā   jās, Londonas priekšpilsētā zie-
meļos.

Jaunais garīdznieks svētrunai 
bija savijis kopā Bībeles tekstu ar 
latviešu tautas dziesmu mirdzo - 
š iem epitetiem. Viņš lasīja pantu 
no Pāvila vēstules: “Tad nu raugā-
ties nopietni uz to, ka dzīvojat    
ne  vis kā negudri, bet kā gudri.     
Iz   man tojat laiku, jo šīs dienas ir 
ļau nas.”

Sekoja tautas dziesma:
Lēni, lēni Dieviņš gāja 
No kalniņa lejiņā;
Saules meita vārtus vēra,
Zvaigžņu cimdi rociņā.
Garīdznieks atmeta pagaros 

pel  nu krāsas matus, kas bija no  -
slīdējuši uz pieres, nolika dzies -
mu grāmatu līdzās Bībelei starp 
svecēm un, raugoties laulājamiem 
acīs, sāka runāt par brīvības cenu 
un mīlestības vērtību. Viņš mu  -
dināja labāk paļauties uz to Kun-
gu, nekā cerēt uz cilvēkiem. “Tie 
apstāja mani kā bites, bet tie iz -
dzisa kā uguns ērkšķos,” viņš 
ņēma salīdzinājumu no Dāvida 
psalma, runājot par vīra drosmi 
un ticības spēku. Mācītāja balss 
brīžam dunēja kā ērģeles un glās -
tīja kā vēsma. Tā bija neparasta 
svētruna, bet neparasts arī bija 
notikums, kas šīs kāzas uzspieda.

Baiba, dodama jāvārdu Iman-
tam, likās atraisījusies no vecāku 
aizbildniecības un uzkāpusi uz 
kādas garas šauras laipas, kurai 
neredzēja gala. Vai viņai nereibs 
galva, pa to staigājot? Vai spēs 

grožot Imanta iedomas un virzīt 
tās, lai viņi dzīvotu nevis kā ne  -
gudri, bet kā gudri? Jaunā sieva 
zināja, ka mīlestība tikai tad nes 
saskaņu, ja tā sakņojas ne vien 
sirdī, bet arī gudrībā.

Imants bija satraukts, bet lai -
mīgs. Viņš vairākus gadus bija 
tīkojis Baibu, tagad tā bija viņa. 
Viņš vēlējās arvien dzirdēt viņas 
mierīgo balsi, just viņas elpu uz 
se   jas. Mātes maigums nespēja aiz-
stāt līgavas un sievas piekļāvību. 
Šai brīdī viņš nedomāja par sa -
steigto kāzu iemesliem. Tik daudz 
un tik dedzīgi viņš bija domājis 
par pasaules labošanu, tagad da -
žus mirkļus gribējās domāt par 
savu dzīvi ... Vai tāda būs?

Viņa svētlaimības katedrālē lau-
 zās iekšā pasaules skaudrās ska ņas.

Lejā dārdēja lielpilsēta, ļaudis 
steidzās gūt atpūtu un izklai  dē-
šanos, bet te, savu dzimteni pa -
zau dējuši, cilvēki dedzīgiem vār -
d iem izlūdzās svētību jaunlaulā-
tiem. Dzīves paisumu mētāti, tie 
turējās pie ticības klints. “Katrs 
rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bār -
šanās un zaimi lai ir jums tālu,” 
garīdznieks atgādināja. Un tad 
mainīja gredzenus, laulības bija 
galā. Viņš vēlēja dievpalīgu jau n a-
jam vīram un sievai, roku do -
dams, un mierināja tuviniekus.

Otrā istabā, kur pie sienām 
vienkāršos pelēkos logatos bija 
divas birzis un viens dabasskats   

ar Daugavu pie Staburaga, bija 
klāts galds kāzu mielastam. Koka 
lukturī tagad dega zaļas sveces. 
Mācītājs, saskandinājis vīna glā -
zes un iebaudījis dažus kumosus, 
devās prom. Pēc garīdznieka ai z -
iešanas iestājās negribēts klu sums.

Imanta mātei bija grūti norīt 
zoss cepeti, domājot par vīru Si  -
bīrijā. Baibas māte slepeni slau -
cīja asaras, Baibas tēvs bija gurds. 
Vienīgi jaunās sievas balss ska   nē - 
ja droši, viņas apņēmība at  bal so-
jās arī Imantā.

Pēteris Bebrups un viņa sieva 
Kristīne bija lauku skolotāji, kas 
svešumā pelnīja iztiku, strādāda-
mi slimnīcā par apkopējiem. Vi -
ņ  iem neizdevās vairs izmācīties 
angļu valodu, lai dabūtu labāk at  -
algotu darbu. Vienīgās meitas sko -
lošanai tomēr nebija taupījuši 
pūles un līdzekļus. Tagad meita 
bija pie vīra, likās – rūpju būs    
ma  z  āk, bet abus spieda neziņas 
slogs.

Bebrups pacēla piepildītu vīna 
glāzi pret znotu, izdzēra to vienā 
paņēmienā un tad lēni iesāka:

“Esmu lepns, ka kapteiņa Liepas 
vienīgais dēls ir mans znots. Baiba 
nav aušīga, viņa tevi sapratīs. Es 
esmu visādā ziņā apmierināts ar 
viņas izvēli, māte ir vienisprātis ar 
mani, tomēr es bažījos par taviem 
nodomiem. Redzi, znot, neviena 
puķe uz lauka neuzplaukst ātrāk, 
kamēr pienācis tās laiks. Purenes 

zied pavasarī, tulpes agrā vasarā, 
bet asteres rudenī. Arī brīvība ne  -
iestājas ātrāk, kamēr nav izaugusi 
paaudze, kas to cienīga saņemt. 
Vai tev pašam neliekas, ka vēl viss 
nav kārtībā, lai sāktos lielās mai-
ņas? Pasaule nevēlas atveseļoties. 
Vai viens vai arī daži, kas līdzīgi 
tev, spēs ko mainīt? Trīs lietas 
īstam vīram laikā jāatrod: sieva, 
draugs un ienaidnieks. Es nezinu, 
vai tie ir tavi labākie draugi, kas 
tevi mudina doties prom, un vai 
tas ir tavs ienaidnieks, ar ko tu 
posies cīnīties. Apdomā pats labi.”

Imants nosarka un nolaida acis... 
Tad viņš atkal pacēla skatienu uz 
sievastēvu:

“Mīļais Pēter,” Imants lēni atbil-
dēja, meklēdams katru vārdu. 
“Vergu namam ir pielikta uguns 
pie viena pakšķa, kaut gan va  ja -
dzēja pielikt jumtā. Tā nav mūsu 
vaina, bet ja šo izdevību palaidī-
sim garām, nezin, kad radīsies 
nā   kamā.” “Bet kas nāks mums 
palīgā, kad būs vajadzīga palī dzī -
ba?” jautāja Pēteris Bebrups. “Ne  -
pateicība ir pasaules alga, un uz  -
upurēšanos atceras tikai pašu 
tauta.”

“Es zinu, ka patmīlība valda pa  -
sauli, bet jaunajai paaudzei jā -  
rāda priekšzīme,” iekarsa Imants. 
“Kādam ir jābūt ceļvedim.”

(Turpināts no Nr. 25)

(Turpināts no Nr. 25)

Sievietes un bruņotie spēki Latvijas 
Neatkarības kaŗa laikā 1919.–1920. gadā

ĒRIKS JĒKABSONS

No šī laika žēlsirdīgās māsas 
faktiski atradās aktīvajā kaŗa   die  -
nestā, ko, starp citu,  ap  liecina arī 
iekļaušana kaŗavīru atvaļināša-
nas reģistros uz noteiktu laiku 
slimības vai citu apstākļu dēļ 
(piemēram, 1920. gada 27. au -
gustā Tukumā slimības dēļ uz 
divām nedēļām tika atvaļināta 
Latgales divīzijas lazaretes žēl  sir-
dīgā māsa Katrīna Ozoliņa (dzi-
musi 1893. gadā Praviņu pagastā, 
ģimnazijas izglītība)).

Vienlaikus 1920. gada rudenī 
aizsākās pakāpenisks žēlsirdīgo 
māsu atlaišanas process no ar -
mijas. Piemēram, 28. augustā, 
pēc pašu lūguma, tika atvaļinātas 
Daugavpils garnizona lazaretes 
māsas Herta Zorgenfreija un Hil  -
degarde Stempele (lūgumi bija 
iesniegti 17. augustā), Latvijas 
kaŗa slimnīcas māsas Dora Sni -
ķere, Elvīra Šebravska, 24. de -
cem brī atbrīvotas Ludzas gar-
nizona lazaretes izformēšanas 
dēļ – Tonija Dimoka, Inga Min -
kevica, Marija Pahta, Latgales 
divīzijas lazaretes māsa Helēna 
Grauda utt.

CITOS AMATOS ARMIJĀ
Neatkarības kaŗa laikā kaŗa-

spēka daļās un iestādēs darbojās 
ļoti daudzas sievietes kā telefo-

nistes, mašīnrakstītājas, ierēd -
nes, apkopējas, veļas mazgātājas 
u.c., taču viņas neatradās aktī-
vajā kaŗadienestā, bet uz t. s. brī-
va līguma pamata. Vienlaikus šīs 
sievietes tomēr tika iekļautas ko -
 pīgajos kaŗavīru reģistros un 
daudzos gadījumos saņēma lī -
dzī gus atvieglojumus kā kaŗa die-
nestā esošās personas. Piemē - 
r am, 2. Ventspils kājnieku pulka 
sakaru komandas kaŗavīru sa -
raks   tos figurē 1891. gadā dzi mu-
sī Alīde Kāna no Mārcienas      
pa   gasta, brīvprātīgi iestājusies 
Os   ka ra Kalpaka komandētajā      
1. Lat   viešu atsevišķajā bataljonā 
(vēlākajā brigādē) jau 1919. gada 
18. februārī Kurzemē, 1900. gada 
decembrī dzimusī ģimnāziste  
un telefoniste Elza Beķere, kas 
“brīv  prātīgi iestājušās” 1. Latviešu 
atsevišķajā brigādē 1919. gada 
26. martā Slokā (vēlāk pārvietota 
uz Kurzemes divīzijas štāba sa  -
karu nodaļu), 1901. gadā dzimusī 
telefoniste Ilona Volframa no Lim-
 bažiem (brīvprātīgi dienestā no 
1919. gada 22. augusta), 1900. 
gadā Kārzdabas pagastā dzimusī 
telefoniste Nora Šmalca, kuŗa 
“brīvprātīgi iestājusies pulkā” 
1919. gada 23. augustā un “iz  -
stājusies no dienesta” 1920. gada 
pavasarī, savukārt šī paša pulka 
saimniecības komandas sarak -

stos – 1887. gadā dzimusī drēb-
niece no Rīgas Jūle Krēsliņa, die-
nestā brīvprātīgi iestājusies 1919. 
gada septembrī un palikusi līdz 
1920. gada beigām, kā arī kan  to  -
riste Leonija Zilberte no Džūk - 
s  tes pagasta (dzimusi 1888. gadā), 
kas brīvprātīgi dienestā atradās 
no 1919. gada 6. maija utt.

Sevišķi daudz sieviešu bija pul-
 ku un divīziju sakaru nodaļās,  
ko apliecina arī Kurzemes divī -
zijas attiecīgās struktūras perso-
n  ālsastāva analīze. Laikā no 1919. 
gada 7. augusta līdz 1920. gada 
septembrim tajā darbojās vismaz 
30 telefonistes, telegrāfistes un 
rakstvedes. Pirmās sarakstā ir 
mās as Elza un Leontīne Kornas, 
kuŗas iestājās nodaļā jau 1919. 
gada 7. augustā (abas palika die -
nestā līdz 1920. gada augustam), 
un Lūcija Joela (8. augustā, 1920. 
gadā pārvietota uz 2. Ventspils, 
pēc tam – 12. Bauskas kājnieku 
pulku). Lielākā daļa bija latvie-
tes, tomēr bija arī krievietes, po -
lie tes u. c. tautību pārstāves, pie-
mēram, Eiženija Amantova (no 
1920. gada 4. februāra, atlaista kā 
valsts valodas nepratēja 7. au   gu s-
tā), Jadviga Beļska (no 1920. ga  -
da 15. augusta), Alla Oliškeviča 
(1920. gada 22. augusta), Anna 
Uļjanova (1920. gada 18. februā-
ra), Genovefa Zdanoviča u. c. 

Savukārt Ziemeļlatvijas Re  -
zer  ves bataljonā (vēlākajā 6. Rī -
gas kājnieku pulkā) 1919. gada 
17. jū  lijā štāba Mobilizācijas da -
ļā “rakstu darbiem” tika pie -
ņem ta Valmieras apriņķa pilso -
ne Mar ta Rasupe ar mēneša at  -
al gojumu 300 markas mēnesī 
(11. augustā tas tika palielināts 
uz 400 markām). Jau pēc pulka 
izveidošanas – 1919. gada vasa-
ras beigās un rudenī  štābā bez 
M. Rasupes strādāja par pārrak-
s tītājām arī Milda Apsīte, Anto-
nija Breģe, Elza Vohe un Alek - 
s  andra Vītuma. Turklāt šajā laikā 
sieviešu bija samērā daudz gan 
karaspēka daļās, gan militārajās 
iestādēs (pilsētu, miestu, iecirkņu 
komandantūrās u.c.), piemēram, 
Rīgas Jūrmalas komandantūrā 
1919. gada 17. septembrī kā jau -
nākās rakstvedes strādāja Vallija 
Vanaga, Zelma Vītola, Līna Švā -
ģere, bet par telefonistēm – Olga 
Haselbauma un Matilde Jēkab -
sone utt. Lielo sieviešu skaitu 
iestādēs apliecina arī augusta 
sākumā izdotā Armijas Saim  nie-
 cības pārvaldes pavēle par stin - 
g  ru kārtību Amerikas Palīdzības 
administrācijas izsniegto pārti-
kas normu saņēmējiem, kuŗā 
tika īpaši uzsvērts, ka nedrīkst to 
sarakstos iekļaut personas, kas 
strādā uz brīva līguma pamata – 

mašīnrakstītājas, telefonistes, 
apkopējas, šķūtniekus u.c. 

Sievietes strādāja praktiski 
gandrīz visu kaŗaspēka daļu kan-
celejās, piemēram, Armijas Aviā-
cijas grupas štābā 1919. gada     
27. septembrī bija četri “rakstī-
tāji” – viens kareivis un Emīlija 
Migla, Ella Rozenvalde un Au  -
guste Šūmane. Gandrīz līdz ar 
vienības izveidošanas brīdi – 
1919. gada 24. decembrī Dau-
gav grīvas mācību bataljonā uz 
brīva līguma pamata tika ie  skai-
tī tas kantoristes Beāte Bērziņa, 
Emma Miezaka no Daugavgrīvas 
un Irma Plikšķe, bet 1920. gada 
8. janvārī – arī Elizabete Krūmi-
ņa no Bolderājas (kā mašīnrak -
s tītāja). 1919. gada 7. augustā Mār-
  cienā iestājās armijā kantoriste 
un grāmatvede Emīlija Jaunalk -
s ne (dzimusi 1895. gadā Dreiliņu 
pagastā), kuŗas vīrs jau atradās 
kaŗadienestā, vairākus mēnešus 
viņa bija 2. Ventspils kājnieku 
pulka kancelejas kantoriste. Arī 
landesvērā (no 1919. gada jūlija – 
Latvijas Vācu Zemessargos, no 
1920. gada aprīļa – 13. Tukuma kāj-
 nieku pulkā) bija sievietes arī, ne   -
skaitot žēlsirdīgās māsas, pie  mē -
ram, Ženija Morica kā strād niece 
uz brīva līguma pamata no 1919. ga  - 
da līdz 1921. gada aprī lim utt.
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Maratons aiz Polārā loka “ar jēgu”
Nakts maratons ar jēgu – londonietis Aleksejs skrien maratonā Norvēģijā, 

piesaistot gandrīz 5000 eiro ziedojumos krizes centriem Latvijā

Aleksejs Prokofjevs pagājušās 
brīvdienas pavadīja Norvēģijas 
zie meļu pilsētiņā Tromso, skrie  -
n ot “Pusnakts saules maratonā”. 
Tromso atrodas aiz Polārā loka, 
un šis maratons ir pasaulē vistā  -
lāk ziemeļos organizētais, tādēļ 
priecē dalībniekus ar nenogur - 
s tošu sauli, kas vasarā spīd 24 
stundas diennaktī. 

Aleksejs audzis un mācījies 
Krās lavā, bet nu jau vairākus ga -
dus dzīvo un strādā Londonas 
Sitijā. Galvenais iemesls dalībai 
šajā sporta sarīkojumā bija iespē-
ja uzrunāt draugus un kollēgas ar 
aicinājumu atbalstīt Alekseja      
pū  les, ziedojot naudu puiša izvē - 
lē tajai labdarības organizācijai. 
Tā šoreiz bija Anglijā reģistrētā 
Giving for Latvia, kas savukārt 
atbalsta bērnu un jauno māmiņu 
krizes centrus Latvijā. 

Ziedojumu piesaistīšana jeb 
fundraising Anglijā ir populārs 
veids, kā atbalstīt labdarību. Tas 
pamazām tiek iepazīts arī Lat -
vijā, kur cilvēki pēdējos gados 
tiek aicināti maratonos “skriet ar 
jēgu”. Lai gan Aleksejs ikdienā 
skrien jau vairākus gadus, šis bija 
viņa pirmais pusmaratons un 
prasīja daudz smagāku treniņu 
režīmu ar 6 nedēļu slodzes palie-
lināšanu. Uztraukums esot bijis 
arī starta pozicijā, īpaši par to, lai 
izdodas skriet sev atbilstošā da -
bīgā tempā. Neskatoties uz vēlo 
baltās nakts startu pusvienpa - 
ds mitos naktī, uzdevums tika 
veiks mīgi izpildīts, Aleksejam ap 
pusnakti finišējot starp 10 pro -
cen tiem labāko skrējēju. Uz jautā-
ju mu, vai ir kārdinājums nākam-

 -gad pamēģināt pilnu maratonu, 
Aleksejs pagaidām atbild norai-
doši, jo skriešana viņam esot 
patīkama rutīna, pielīdzināma bro-
kastu kafijai, nevis vaļas prieks. 

Labdarības skrējienos Aleksejs 
piedalījies arī iepriekš, parasti 
pie saistot vairākus simtus mār ci-
ņu ziedojumu. Šoreiz, gatavojo-
ties pusmaratonam, Aleksejs iz -
vēlējās lūgt draugus un kollēgas 
ziedot Giving for Latvia. Aleksejs 
izvērsa nelielu mārketinga kam-
paņu un savu Polārā loka lab  da-
rības skrējienu reklamēja gan 
darbā, gan sociālajos plašsaziņas 
līdzekļos. Pāri par 40 Alekseja 
draugu un kollēgu par viņa pū - 
 l ēm saziedoja vairāk nekā 2000 
angļu mārciņu, Alekseja darba 
vieta banka Barclays ziedojumu 

papildināja ar 1000,  un Giving 
for Latvia papildus summas sa -
ņē  ma caur Anglijas ieņēmumu 
dienesta HMRC nodokļu atvieg  -
lojumu schēmu GiftAid. Kopējā 
Alekseja piesaistītā summa Lat-
vijas krizes centriem ir iespaidī -
ga - £3 397 (€4740), par ko pui-
sim ir milzīgs gandarījums. 

Arī Giving for Latvia šī ir pirmā 
pieredze ar ziedojumu piesaistī-
tāju fundraiser.  Parasti viņu ienā-
kumi nāk no ikgadējām labda-
rības izsolēm un ballēm. Piemē -
r am, pēdējā labdarības pasāku -
ma laikā maijā Londonā tika sazie-
doti £4 500 (€ 6280). Tādu sum-
mu savākt bija iespējams, patei-
coties vairākus mēnešus rūpīgi 
plānotai labdarības izsolei un lo -
terijai. Labdarības izsoles nagla 

bija Latvijas vēstniecības Lielbri-
tanijā izsolei dāvātais Latvijā ar 
rokām darinātais unikālais Hugu 
lāčuks. Tādu pašu lāčuku ar ini  ciā-
ļiem vēstniecība dāvājusi Britu 
karaļnamam, Keitai Midltonei 
un Princim Viljamam par godu 
Princeses Šarlotes piedzimšanai. 
Labdarības izsoles balvu klāsts 
gan bija daudz plašāks, jo uz -
ņēmēji no Latvijas bija gatavi zie-
dot labdarības izsolei dažneda-
žādākās mantiskās un pieredzes 
balvas, kas Londonas balles vie - 
s os uzjundīja ilgas pēc Latvijas 
la  bumiem. Turklāt par labdarības 
izsoles balvām solīt varēja distan-
ces režīmā internetā, kā arī tieši 
labdarības balles laikā.       

Ziedojumu piesaistītāja Alek-
seja sarūpētā summa kopā ar 
Londonas labdarības izsoles un 
balles ziedojumiem būs lielākais 
gada budžets, kādu jebkad gran-
tos krizes centriem Latvijā dalī-
juši Giving for Latvia darbinieki. 
Lielā summa ļaus paplašināt at -
balstāmo centru loku no pašrei-
zē jiem 10 centriem (no Rīgas, 
Zan tes, Talsiem, Dobeles, Sigul-
das, Valmieras, Ogres, Kokneses 
un Balviem) un iekļaut arī citas 
NVO un iestādes Latvijā, kas at -
balsta grūtībās nonākušus bērnus 
un jaunās māmiņas. Viens no ie -
guvējiem noteikti būs arī krizes 
centrs “Mūsmājas” no Krāslavas, 
pilsētas, kuŗā uzaudzis Aleksejs.

Plašāka informācija par labda-
rības organizāciju: www.giving-
forlatvia.com

Ziedojumiem:  
mydonate.bt.com/fun d  raisers/

tromso4kids

Giving for Latvia ir Lielbrita-
nijā reģistrēta labdarības orga -  
 ni zācija (reģ. nr. 1161932). To 
2009. gadā dibinājusi grupa jau-
no Latvijas profesionāļu, kuŗi 
strādā Londonā. Organizācijas 
mērķis ir atbalstīt tos bērnus un 
vecākus Latvijā, kuŗi cietuši no 
emocionālas un fiziskas var dar-
bības, kā arī tos, kuŗi nonākuši 
grūtībās vecuma, invaliditātes, 
financiālu problēmu un citu grū-
tību dēļ. Kopš dibināšanas Lat-
vijas krizes centru vajadzībām 
novirzīti £17 645 naudisko ziedo-
jumu un 4 tonnas mantisko zie-
dojumu. 

Giving for Latvia izsaka patei-
cību 2015. gada labdarības bal-
les atbalstītājiem:  Latvijas vēst-
nie cībai Lielbritanijā un vēstnie-
kam Andrim Teikmanim, ziedot.
lv un tā dibinātājai un vadītājai 
Rūtai Dimantai, Nora Bite Trio  
brau  k  šanas poligonam 333, Aero-
dium vēja tunelim, ceļojumu bi  -
rojam TravelJam, Vingro sev ma -
sā žas salonam, Lielvārdes jostas 
raksta šaļļu ražotājam CitaRota, 
vilnas segu ražotājam Klippan 
Saule, bērzu sulu speciālistiem 
Libertu ģimenei, restorāniem 
Vincents un Vest, galerijai  Pop-up 
Gallery, foto salonam VigoPor t-
raits, un pieczvaigžņu viesnīcai 
Grange Hotel, gaismu un skaņas 
specialistiem Baumanevents. In  -
formātīviem atbalstītājiem: por-
tāliem AngloBalticNews, latvie-
siem.co.uk, latviesi.com, Brivā 
Latvija, MesEsamSeit, Facebook 
grupai LaLonda”.

Aleksejs Prokofjevs 2015. gada “Pusnakts saules maratona” finišā 
Tromso, Norvēģijā

Daugavas Vanagu centrālā valde 
(DVCV), kuŗas locekļi pārstāv 
DV nodaļas un biedrus plašā pa  -
saulē, sanāca kopā uz savu gads-
kārtējo sēdi šī gada 11. jūnijā. Tajā 
bija pārstāvēta ASV, Austrālija, 
Kanada, Latvija, Lielbritanija un 
Vācija.

Sēdes formālā atklāšana noti -     
ka skaistajā Vašingtonas DC Lat -
viešu evaņģeliski luteriskās drau-
dzes namā. Pēc īsa svētbrīža, ko 
vadīja Vašingtonas draudzes mā -
cītāja prāveste Anita Vārsberga-
Pāža, sēdi atklāja DV priekšnieks 
Andrejs Mežmalis. Mežmaļa kungs 
nolasīja apsveikumus no Latvijas 
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa 
un no Saeimas priekšsēdētājas 
Ināras Mūrnieces. 

Sēdes atklāšanā piedalījās un to 
apsveica Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Razāns, PBLA priekšsēdis 
Jānis Kukainis, Amerikas Latviešu 
apvienības priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs un Daugavas Vanadžu 
priekšniece Gunta Reynolds. Zi -
gurds Rīders nesa sveicienus no 
DV ASV priekšsēža Andŗa Kur-
sie ša, kas darba pienākumu dēļ 
nevarēju pats būt klāt.

Savā apsveikumā Jānis Kukainis 
lūdza sēdes dalībniekus atbalstīt 
Okupācijas mūzeja Nākotnes na -

AIVARS SINKA, DV CV informācijas nozares vadītājs

Daugavas Vanagu centrālās valdes sēde Vašingtonā 
no 11. līdz 13. jūnijam

ma projektu un arī palīdzēt pa -
nākt, lai Latvijas valsts paaugsti-
nātu aizsardzības budžetu. Sēdes 
dalībnieki bija atsaucīgi un pie -
ņēma šādas rezolūcijas:

1. Daugavas Vanagu centrālās 
valdes sēde 2015. gada 13. jūnijā, 
kas pārstāv organizāciju, kas sim-
tos tūkstošos eiro ir financiāli 
atbalstījusi Okupācijas mūzeju, iz -
saka nelokāmu atbalstu Latvijas 
Okupācijas mūzeja Gunāra Bir-
kerta izplānotā projekta piebū -  
vei “Nākotnes nams”, tā noraidot 
Z. Gailes un viņas kollēgu mēģi-
nājumu to apturēt. Sēdes dalībnie-
ki stingri iesaka Rīgas domei un 
būvvaldei šo ļoti svarīgo projektu 
veicināt un, cik vien ātri iespē-
jams, dot atļauju, lai varētu sākt 
nama būvdarbus atbilstoši ziedo-
tāju vēlējumam. 

2. Daugavas Vanagu centrālās 
valdes sēde 2015. gada 13. jūnijā 
atgādina, ka valsts pirmā un vis -
svarīgākā loma ir aizsardzība un 
lūdz Latvijas valdībai un Saeimai  
iespējami ātrāk paaugstināt aiz-
sar dzības budžetu līdz 2% no Lat-
vijas iekšzemes kopprodukta.

Sēdes laikā pieņēma vairākus 
lēmumus ar mērķi atbalstīt un pa -
plašināt aprūpes un citu darbību 
Latvijā, piešķirot papildu līdzek   - 

ļus DVCV Pārstāvniecībai. Valde 
arī piešķīra papildu līdzekļus, lai 
atbalstītu Latvijas Daugavas Va -
nagu paredzētās DV 70 gadu ju  -
bilejas svinības. Pārstāvniecības 
ziņojumā tās vadītāja Solvita Sek-
s te aprakstīja svarīgos darbus, kas 
tiek darīti, lai aprūpētu bijušos 
leģionārus un viņu atraitnes, kā 
arī daudzbērnu ģimenes un audžu 
ģimenes. 2014. gadā Pārstāvnie-
cības apgrozījums bijis pāri par 
750 tūkstošiem eiro. Blakus aprū-
pes darbiem Pārstāvniecība ir 
atbildīga arī par ikgadējo sarīko-
jumu organizēšanu (piemēram, 
11. novembrī),  Ziemsvētku pa  ci ņu 
sagatavošanu latviešu kaŗavīriem 
Afgānistānā un rūpējas par Dau-
gavas Vanagu organizācijas repre-
zentāciju presē, kā arī pie Rīgas 
domes un Latvijas valdības. Kad 
runa ir par Pārstāvniecības lielo 
darbu aprūpē, nāk prātā Raiņa 
vārdi: „Darbs citu labā – viscēlā-
kais, darbs vārgstoša labā – visva-
jadzīgākais.”

Sēde pieņēma izmaiņas statū  tos 
sakarā ar Gunāra Astras fondu. 
Gunāra Astras fonds pastāv, lai 
veicinātu nacionālpolītisku dar  -
bī bu; un fonda statūtus papildi -
nāja, lai fonda līdzekļus varētu 
izmantot, kad vajag “aizstāvēt DV 

organizācijas un DV biedru cie-
ņu un godu, kā arī paust un at  -
balstīt Latvijas un latviešu tautas 
patiesās vēstures pasākumus un 
projektus”. 

Piektdien, 12. jūnijā, sēdes dalīb-
niekiem kopā ar Vašingtonas lat-
viešiem bija iespēja noskatīties 
vēsturnieka Andreja Feldmaņa un 
Okupācijas mūzeja sagatavoto fil-
mu par Cēdelgemas gūstekņu no -
 metni. Filma bija fascinējoša un 
padarīja dzīvu vēsturi, par kuŗu 
daudziem no mums bija tikai     
rakstu un melnbaltu fotografiju 
priekšstats, bet kas ir it īpaši no  -
zīmīga Daugavas Vanagu biedriem. 
Valde nākamajā dienā pieņēma 
vienbalsīgu lēmumu pateikties fil-
mas īstenotājiem par viņu lielo 
darbu.

Ieva Freinberga no Vācijas DV 
ir uzņēmusies lielu darbu, lai iz -
dotu grāmatas “Laiks. Telpa. Ļau-
dis” jau ilgi aizkavējušos nākamo 
sējumu par laika posmu no 1992. 
līdz 2002. gadam. Ja kādam lasī -
tājam ir fotografijas vai apraksti 
par DV nodaļu vai zemju darbību 
šajā laikā, lūdzu to sūtīt e-pastā   
uz: ieva.freinberga@gmail.com vai 
pa pastu uz: Ieva Freinberga, 
Ğenderti, Skaņkalnes pagasts, 
Maz salacas novads, LV-4215, 

Latvija. Paldies Ievai par lielo uz -
ņemšanos!

Sēdi beidzot, 13. jūnijā valdes 
locekļi pateicās Vašingtonas Dau -
gavas Vanagu nodaļai, Vašingto-
nas evaņģeliski luteriskajai drau-
dzei un Vašingtonas latviešu sa -
biedrībai par viesmīlību un lielo 
darbu saistībā ar DV CV 2015. ga  -
da sēdes rīkošanu.

Dienu pēc sēdes, svētdien, 14. jū  -
nijā, valdes locekļi piedalījās ļoti 
aizkustinošā aizvesto piemiņas 
dienu dievkalpojumā. Savā spre-
diķī prāveste Vārsberga-Pāža pie-
minēja rakstnieces Melānijas Va  -
nagas vārdus, kā arī virtuālo mū  -
zeju “Esi pats” (www.esipats.lv), 
kur aprakstīts aizvesto bērnu lik-
tenis. Rakstniece Melānija Vana-
ga, viņas vīrs Aleksandrs Vanags 
un dēls Alnis tika deportēti 1941. 
gadā. Savu un citu deportēto pie-
redzi Melānija Vanaga aprakstīja 
autobiografiskajā darbā “Veļupes 
krastā”. Par godu sēdes dalībnie - 
 k  iem nodziedāja Daugavas Vana-
gu lūgšanu.

Nākamā DV centrālās valdes 
sēde notiks Anglijā, Straumēnos, 
2016. gada septembrī. Tur varēs 
satikties Daugavas Vanagi no tu -
vienas un tālienes, lai turpinātu    
70 gadu ilgo darbu citu labā. 
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS  

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 25) atrisinājums
Līmeniski.  7. Nunataki. 

8. Vinipega. 10. Dinamisks. 
11. Kalve. 13. Apiss. 15. 
Stel les. 17. Emmena. 18. 
Vārava. 19. Amfora. 20. 

Sutana. 24. Stalti. 25. Adrese. 26. 
Sliedes. 29. Tiesa. 31. Astri. 32. 
Negribīgi. 33. Angulema. 34. 
Celmgals. 

Stateniski.  1. Putraimi. 2. 
Etīde. 3. Skenēt. 4. Lieste. 5. Liesa. 
6. Agresīvs. 9. Smalka. 12. Vies -
mīlis. 14. Partneris. 15. Salonis. 
16. Svītras. 21. Atvilkne. 22. 
Ēteris. 23. Estriols. 27. Līgums. 
28. Edītes. 30. Anila. 31. Aisma. 

Līmeniski.  4. Ūdens transporta 
līdzeklis. 5. Auduma krāsošanas 
paņēmiens. 7. Mīksts, sudrabbalts 
sārmu metalls. 10. Divmastu bu -
ru kuģis. 11. Mācība jūdaismā. 12. 
De    taļas būvkoku savienošanai.    
13. Zoba cieto audu pakāpeniska 
bojāšanās. 16. Vēstītājas folkloras 
žanrs. 19. No rupja maluma kvie-
šu vai miežu miltiem cepta maize. 
22. Konditorejas izstrādājums. 23. 

Paliels, grezns stikla vai metalla 
dzeramais trauks. 24. Mītoloģisks 
tēls. 25. Indivīds. 26. Vīrieša vārds 
(sept.). 28. Pacilātība, aizgrābtība. 
30. Kukainis – augu kaitēklis. 35. 
Cirka mākslinieks. 37. Diapozi-
tīvi. 38. Liliju dzimtas sīpolaugs. 
39. Starptautiska zēnu organizā-
cija. 40. Valsts Afrikas austrumos. 
41. Ļoti vēlēties. 

Stateniski.  1. ASV pavalsts. 2. 

Greznas celtnes. 3. Smagums 
lidaparāta celtspējas rēgulē-
šanai. 5. Nošu raksta zīme. 
6. Metalla pūšamais mū  zi -
kas instruments. 8. Rožu 
dzim tas krūms, koks. 9. Ek   - 
s  ā menu laiks augstskolā. 14. 
Līdzekļi, krājumi. 15. Fono-
grafa izgudrotājs. 17. Apdzī-
 vota vieta Madonas novadā. 
18. Amerikāņu revolveris. 
20. Daudzgadīgs tropu augs 
(Manilas kaņepāji).  21. Pie -
mīlība, pievilcība. 27. Liels 
braucamais ceļš. 29. Fizikas 
nozare. 31. Ēkas sienu mūrē-
šana ar rupji aptēstiem ak  -
me ņiem. 32. Kaitīgi kukai -
ņi. 33. Gaisa mitruma kon-
den s āts. 34. Somu rakstnieks 
(1834-1872). 36. Jupitera 
pavadonis. 

28. jūnijā Viļānos atklāta 3x3 
no   metne, kurā piedalās gandrīz 
300 dalībnieku no Latvijas, ASV, 
Austrālijas un citām valstīm. 
Nometni vada  rēzeknieši Aloida 
un Viktors Jurčenko. Jau nāka -
majā dienā plašā 3x3 saime ar 

3x3 nometneDAINIS MJARTĀNS

dziesmām un dejām svinēja Pē  -
teŗ dienu “Latgaļu sātā”, Dek šā res 
pagastā. Viļānu 3x3 saieta vad   mo -
tīvs ir izprast un stiprināt saik  ni 
ar savām saknēm, pētīt dzimtu 
vēsturi un iepazīties ar Latgales 
kultūru, valodu un ļau dīm.

Latvijā no 15. līdz 19. jūlijam 
notiks Starptautiskais folkloras 
festivāls “Baltica 2015”, kuŗa 
tēma ir “Mantojums”. Festivāla 
galvenie sarīkojumi notiks Rīgā,  
Rēzeknē – Latgales vēstniecībā 
Gors, kas būs  dāvana Rēzeknei 
730 gadu jubilejā. Bet svētku da  -
lībnieki uzstāsies arī Cēsīs, jau -
najā Vidzemes koncertzālē, Dik -
ļos, Dobelē, Jūrmalā, Lielvārdē, 
Līvānos, Ludzā, Talsos, Viļakā, Vi -
 ļānos un citviet. Rīgā, Festivāla 
klubā “Mazajā Ģildē” visi būs ai  -
cināti kopā ar Gunti Pakalnu klau-
 sīties stāstus Stāstnieku istabā un 
ar Tomu Treibergu skatīties kino 
“Baltica” Kino klubā. Savukārt ko -
pā ar Rīgas Danču klubu visu nak ti 
varēs izdejoties Lielajā Danču zālē.

Daugavpilī, Marka Rotko Māk -
s     las centrā,  29. jūnijā tika svinēta 
“Pēteŗdiena”, kas bija  veltīta  no  vad-
  niekam Latvijā ievērojamajam  
keramiķim Pēteŗim Martinso - 
n am (1931-2013). Viņš ir uzdāvi  nā-
      jis centram savu unikālo māks  las 
darbu kollekciju, kas ir apska tā -
ma izstādē. Pēteŗdienā viesu vidū 
bija P. Martinsona draugi, kollē-
gas, audzēkņi, kuŗi dalījās savās 
atmiņās. Mākslinieks bijis neor  di-
nāra personība, atšķīries ne tikai 
mākslinieciskās izpausmēs, bet 
bijis ar savdabīgu humora izjūtu 
un spēju riskēt – spītējot cienīja-
ma jam vecumam, nodarbojies ar 
alpīnismu, daudz ceļojis.

Viesītē 29. jūnijā Paula Stra-
diņa skolā atklāja dabas objektu 
“Veselības pēda” cilvēka pēdas 
formā. Tas sadalīts vairākos sekto-
ros, kas atgādina uz pēdas esošos 
cilvēka orgānu svarīgākos punk-

tus. Tur tiek stādīti veselības no  -
stip  rināšanai būtiskākie augu 
valsts pārstāvji. Viesīte ir Latvijas 
izcilā ārsta profesora Paula Stra  -
diņa (1896-1958) dzimtā puse. 
Skola, kur viņš ieguva pamat zi-
nāšanas, nosaukta viņa vārdā, kas 
ir mūzeja “Sēlija” nodaļa, kur ap -
skatāma viņa piemiņai veltīta eks-
 pozīcija. Pilsētā ir arī piemiņas 
ak   mens mājas vietā, kur piedzi-
mis Pauls Stradiņš, piemineklis 
(krūšutēls) pie Viesītes vidussko-
las un piemiņas zīme pūce – pie      
P. Stradiņa bijušās doktorāta ēkas. 
Tās ir tūristu iecienītas vietas.

Daugavpils universitātes (DU) 
Mūžizglītības, kultūras un zi  - 
n āt nes komunikācijas biedrība 
“Intelekta parks” no 2014. gada 
1. augusta līdz 2015. gada 30. 
jūnijam īstenoja projektu “Būsim 
pazīstami: Latvijas Kultūras ka -
nons”.  Tā laikā mazākumtautību   
65 pārstāvji un 15 nepilsoņi ar 
Eiropas Ekonomikas zonas finan -
ču instrumenta atbalstu apguva 
latviešu valodu un iepazinās ar 
Latvijas kultūras izcilībām. Tika 
izveidots  “Valodas runātāju klu-
biņš”, ko vadīja 8 brīvprātīgie DU 
studenti. Bija iespēja noskatīties 
Latvijas Kultūras kanonā iekļau -
tās filmas, klausīties skaņdarbus 
un tēlotājmākslas darbus. Ekskur-
 sijās iepazinās ar Latvijas ievēro -  
 ja  mām vietām – Rundāles pili, 
Rī   gu, Jelgavu, Aglonas Maizes 
mūzeju un citām.

Daugavpils cietoksnī 11. jūlijā 
notiks pirmais Kaŗa vēstures 
re konstrukcijas klubu festivāls. 
Tas būs veltīts Dinaburgas cie-
tokšņa ugunskristību 203. gada-

dienai – 1812. gada jūlija cietok - 
š ņa garnizons komandanta ģene  -
rāl   majora Ulanova vadībā droš -
sirdīgi atvairīja Napoleona franču 
armijas uzbrukumus. Festivālu 
atklās ar cietokšņa vēsturiskā ka -
roga pacelšanu. 8. bastiona ka  -
zemātā demonstrēs cietoksnī 
uzņemtās dokumentālās chroni-
kas un mākslas filmu fragmentus. 
Pie Nikolaja vārtiem būs apska -
tāma vēsturisko spēkratu izstāde. 
Notiks 1812. gada kaŗa ainu re -
kons trukcija vēsturiskajos for  -
mas tērpos. Visu dienu darbosies 
amat nieku tirdziņš un dažādas 
aktīvitātes visai ģimenei.

Valmieras mūzeja Izstāžu namā 
1. jūlijā atklāja Vācijas mākslinie-
ka Jorga Spatiga gleznu izstādi, 
kur apskatāmi šeit notikušajā 
Starptautiskajā plēnērā “Cilvēks-
ceļš-mājas” radītie darbi. Giterslo 
Vācijā ir Valmieras sadraudzības 
reģions, kuŗa pārstāvji arī piedalī-
jās plēnērā. Izstāde apskatāma    
līdz 26. jūlijam.

Daugavpils Māla mākslas 
centrā 2. jūlijā studijai “Latgale” 
tika svinēta 35 gadu jubileja  ar 
tai  veltīto izstādi. Tās mērķis ir 
parādīt unikālitāti, krāsainību un 
formu daudzveidību, kuŗu veido 
podniecības vecmeistaru tradici-
jas pārņēmušo meistaru kopums. 
Tie ir mākslinieki ar lietišķās 
mākslas vidusskolas un mākslas 
akadēmijas izglītību, kuŗi pratuši 
ar savu neatkārtojamo rokrakstu 
keramikas darbos saglabāt nacio-
nālās reģiona iezīmes. Izstāde 
apskatāma  līdz 30. augustam.

Dundagas novada Kolkasragā 
18. jūlijā tiks svinēti svētki “Kol-

kasragam 975”. Par vietu, kur sa  -
tiekas Baltijas jūra ar Rīgas jūras 
līci, Kolkas ragu (Tumisnis) ir zi -
nāms no Vikingu laikiem, un tas 
pieminēts uzrakstā uz Mervalas 
rūnu akmens, ko datē ar 1040. ga   -
du. Svētkos būs iespēja iepazīt 
Kolkasraga vēsturi, vērot jūras 
izskaloto atradumu un vietējo 
ama tieŗu fotoizstādi, veidot smil -
šu skulptūras, nobaudīt  jūras vel-
tes. Ieradīsies arī jūras valdnieks 
Neptūns. Būs amatnieku tirdziņš, 
sporta aktīvitātes, koncerti ar Lat-
vijā populāru mūziķu piedalīša-
nos, kā arī Kolkas pūtēju orķestŗa, 
čehu tautas mūzikas ansambļa un 
citu piedalīšanos. Vakarā būs balle 
un svētku uguņošana.

Ikšķilē 18. jūlijā notiks pirmais 
Operetes festivāls Latvijā, kas būs 
velte pilsētas 830. jubilejai. Tas 
sāks ies ar labdarības koncertu      
“Ar mīlestību” Ikšķiles luterāņu 
baz nīcā, kas veltīts Operetes teātŗa, 
kuŗam šogad apritētu 70 gadu ju  -
bileja,  atdzimšanai Latvijā. Ziedo-
 jumi tiks izlietoti skaņas aparatū-
ras iegādei Operetes vajadzībām. 
Tīnūžu muižas pagalmā būs mūzi-
kāli teatrāls uzvedums bērniem 
“Paukojam un Šmaukojam”, kas 
veltīts izcilā latviešu komponista 
Arvīda Žilinska 110. jubilejai. Ska-

nēs daudzu paaudžu bērnu iemī -
ļotās dziesmas – “Lelles jaka”, “Ka -
 ķīts mans”, “Rīta rosme” un dau-
dzas citas. Vakarā būs svētku kul -
minācija – Galā koncerts Ikšķiles 
estrādē ar A. Žilinska operešu mū   -
ziku, kā arī skanēs skaistākās melo-
dijas no pasaules operetes pūra – 
Johanna Štrausa, Imres Kāl  mana, 
Franča Lehāra, Ričarda Rodžersa 
un Leonarda Bernstai na operetēm 
un mūzikliem.

Alūksnē 18. jūlijā notiks Lat-
vijas puķu draugu saiets “Sirds 
uzzied Alūksnē!”, kas būs krāsai-
na velte pilsētai 95 gadu jubilejā. 
Saieta dalībnieku ceļojums pa 
skaisti koptajiem un krāšņajiem 
dārziem būs 80 km garumā. Visu 
dienu Pilssalā – stadiona territorijā 
notiks tirdziņš, kur varēs iegādā -
ties stādus un dēstus, gan amat-
nieku darinājumus. 

Tērvetes rehabilitācijas centrā 
18. jūlijā norisināsies III Vasaras 
sporta spēles cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām (ratiņkrēslos), kuŗās 
piedalīsies dalībnieki no Igaunijas, 
Lietuvas, Latvijas un citām kai-
miņ  valstīm. Tās iepriekš ir bijušas 
ar daudzveidīgu programmu un 
kupli apmeklētas. 

Īsziņas sagatavojusi 
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Tālr: 973-746-3075

J A U N A  G R Ā M ATA

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

100% LATVIEŠU UZŅĒMUMS
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālr.: +371 22003161
e-pasts: abmezs@inbox.lv

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums “Baltinami”,
LV Reg Nr 40003640547, 

piedāvā apsaimniekot vai 
nopirkt Jūsu īpašumu 

(daudzdzīvokļu namu vai 
tā daļu) Latvijā. Zvaniet uz 

845-462-3317 (NY).

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

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

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

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 
Serijā Laika grāmata
nākusi klajā mākslinieka

ULŽA ZEMZAŖA
astotā prozas grāmata

"Nupat bija rīts".
Skaistā, krāsainā valodā rakstītas 
apceres un vērojumi par dzīvi, dabu, 
cilvēkiem, tostarp par mums labi 
zināmiem. Grāmatā paša autora 
gleznu reprodukcijas.

I n t e r e s e n t i  A m e r i kā  g rām a t u  v a r  i e gād ā t i e s ,
n o s ū t o t  č e k u  R A S M A I  A D A M S
11 4  4 t h  Av e  N W,  L a r g o ,  F L 3 3 7 7 0
T ā l . :  7 2 7  9 5 3  6 3 1 3
e - p a s t s :  r a s m a @ l a i k s . u s
C e n a ,  t .  s k .  p a s t a  i z d e v u m i  –  U S D  2 5 , –
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-913-8081. 
Piektdienās 19:00 tiekas lat  vie-
šu deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 N 7th St, Philadelphia 
PA 19123).

11. jūlijā 12:00 Filadelfijas un 
Vilmingtonas pensionāru vasa-
ras pikniks pie Dzintras un 
Andreja Baidiņiem (1104 Win-
don Dr, Wilmington, Delaware 
19803), tālr.: 302-478-7065. Vie  ta 
atrodas ziemeļos no Vilming-
tonas pilsētas, Chatham ciemā 
pie Delavēras 261 ceļa. Līdzi 
ņemami groziņi – par to saturu 
lūgums sazināties ar Dzintru. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

GAŖEZERS MI)
Latviešu centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers MI 49093)
12. jūlijā 10:30 Brīvdabas 

bazn. dievk., māc. Pauls Bar-
bins.

18. jūlijā 11:00 Padomes un 
admin. sēde, viesi gaidīti! Ka -
lamazū medn. un makšķ. klubs 
rīko māla baložu šaušanu. 

19. jūlijā 10:30 Brīvdabas 
bazn. dievk. ar Sv. vak., māc. 
Ojārs Freimanis.

26. jūlijā 10:30 Brīvdabas 
bazn. katoļu dievk.

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.org
29. augustā 14:00 Ņudžersi-

jas Latviešu biedrības 65 gadu 
jubilejas sarīkojums. Mūzicēs 
un dziedās Armands Birkens 
no Čikāgas. Gaidāms bagātīgs 
ruksīša bēŗu mielasts.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125), www.seatt-
lelatviancenter.com

14. jūlijā 12:00 pensionāru 
kopas pusdienas ar programmu.

2.- 8. aug. Mežotnes bērnu 
vasaras nometne Šeltonā. Info: 
www.mezotne.org 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St.Pēterburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 (th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēka vasarā – no aprīļa 
līdz oktobrim – būs slēgta. 

1. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

10. oktobrī 10:00 DV apvien. 
Floridā gadskārtējais pikniks 
War Veterans Memorial Park 
(9600 Bay Pines Blvd. N, no -
jume #4). Līdzi jāņem priecīgs 
prāts un groziņi kopīgam azai-
dam. Par ceptām desiņām, sau-
tētiem sk.kāpostiem un vēsu 
dzērienu gādās Vanadzes un 
Vanagi.

VAŠINGTONA (DC)
Latvijas vēstniecības ASV iz -

stāžu zāle (2304 Mass.Ave NW, 
Washington DC 20008)

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. 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). Info: www.detdraudze.
org. Visi dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson.   
12. jūlijā dievk. ar dievg. 26. 
jūlijā dievk. 9. augustā 12:00 
Kapu svētki Woodlawn kapsētā. 
Lūgums ņemt līdzi krēslus! 23. 
augustā dievk. ar dievg.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL). 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050, e-pasts: makej@aol.com.

• 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 10:00. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. 12. jūlijā dievk. ar 
Sv.vak. 19. jūlijā dievk. 26. jū -
lijā dievk. ar Sv.vak. 2. augustā 
angļu val. dievk. ar Sv. vak. 9. 
augustā dievk. 16. augustā 
dievk. ar Sv.vak. 23. augustā 
Kapu svētki – Glenwood kapos 
11:00, Montrose kapos 12:00. 
30. augustā dievk. ar Sv. vak., 
pusgada informāc. sapulce.

• Kalamazū latv. apvienotā 
ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). Visi 
dievk. notiek 10:00. 12. jūlijā 
dievk. ar dievg., māc. A.Graham. 
19. jūlijā laju vadīts dievk. 26. 
jūlijā dievk. ar dievg., māc. R.
Franklins. 2. augustā dievk., 
māc. R. Franklins. 9. augustā 
dievk. ar dievg., māc. A.Graham. 
16. augustā dievk. angļu val., 
māc. A. Graham. 23. augustā 
Kapu svētki Riverside kapsētā, 
māc. A. Graham. Lietus gadī-
jumā dievk. notiks dievnamā. 
30. augustā dievk. ar dievg., 
māc. A.Graham.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā treš-
dienā. Baptistu dr. dievk. no -
tiek svētdienās 14:30.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 18. jū -
lijā 11:00 dievk., māc. Dr. Jānis 
Keggi. 22. augustā 10:00 Kapu 
svētku dievk. Mančesteras Aus-
trumu kapsētā, Imants Gor -
bants. Lietus gadījumā dievk. 
notiks dr.baznīcā.

• 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.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles-St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). Visi 
dievk. notiek 10:00. 12. jūlijā 
dievk., sadraudzība. 19. jūlijā 
dievk. ar Sv.vak., sadraudzība. 
26. jūlijā dievk. ar Sv. vak., sa -
draudzība. 2. augustā dievk., sa -
draudzība. 9. augustā dievk., 
sadraudzība. 16. augustā dievk., 
sadraudzība. 23. augustā Kapu 
svētki Crystal Lake kapsētā 
(3816 Penn Ave N, Minneapolis 
MN 55412). 30. augustā dievk., 
sadraudzība. 6. septembrī dievk. 
nenotiks.

• 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. 18. jū -
lijā 20:00 Tērvetē nometnes 
slēgšana. 2. augustā 11:00 Avo  ka 
Kapu svētku dievk. 16. augustā 
11:00 Tērvetē dievk. un pikniks.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.:

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

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

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com. 12. jūlijā dievk. nenotiek. 
19. jūlijā 12:30 Leikvudā dievk. 
ar dievg. 26. jūlijā 13:30 Īst-
bransvikā dievk. ar dievg. 2. au -
gustā 12:30 Leikvudā dievk. ar 
dievg. 9. augustā 10:00 Kapu 
svētki Van Liew kapsētā, North 
Brunswick (stipra lietus gadī-
jumā – baznīcā 13:30). 16. au -
gustā Lūdzu sekot dr. informā-
cijai! 23. augustā dievk. neno-
tiek. 30. augustā 13:30 Īstbran-
svikā dievk. ar dievg. 

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

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka park NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Luther-

an Church (100 Harter Rd, 
Morris town NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)  

12. jūlijā 11:00 Katskiļu no -
metnē dievk., māc. Saivars. 19. 
jūlijā 10:30 Salas bazn. dievk., 
māc. Saliņš. 11:00 Katskiļu no -
metnē dievk., māc. Godiņa. 19:00 
Katskiļu nometnē dievk., māc. 
Saivars. 26. jūlijā 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., diak. Kaņeps. 
13:30 St. Andrew bazn. dievk., 
diak. Kaņeps. 11:00 Katskiļu 
nometnē dievk., māc. Saliņš un 
Godiņa.

• Ročesteras latv. ev. lut.
Krus ta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roch-
ester, NY). 12. jūlijā 14:00 dievk., 
diak. Linda Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Arins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 19. jūlijā 11:00 Kapu 
svētki Forest Lawn kapsētā.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), tālr.: 925-788-1101, 
e-pasts: kazols@msn.com. Dr. 
pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Visi dievk. notiek 
sestdienās 12:00.

• 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). Visi dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 12. jūlijā dievk. ar 
dievg. 19. jūl. dievk. nenotiek. 
26. jūlijā 10:30 Kapu svētki. 
Evergreen Washelli kapsētā. Pēc 
dievk. Dr.dāmu komiteja aicina 
uz kopējām pusdienām Latviešu 
namā ($10). Lūdzu pieteikties 
līdz 19.jūlijam pie Intas Wiest, 
tālr.: 425-678-8774. 2. aug. dievk. 
nenotiek. 9. augustā dievk. ar 
dievg. 15. augustā 17:00 Kapu 
svētki Takomā, New Tacoma 
kapsētā. 16. aug. dievk. neno-
tiek. 23. augustā dievk. ar 
dievg. 30. aug. dievk. nenotiek.

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman Str, Schenectady, NY 
12308). 19. jūlijā 14:00 dievk., 
dziesmu grām., diak. L.Sniedze-
Taggart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: dievk.notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
 bergs, tālr.: 727-367-6001. Uz  ma-
nību – vasaras dievk. notiks 
biedrības namā 11:00!

12. jūlijā dievk. 19. jūlijā Bī -
beles stunda. 26. jūlijā Bībeles 
stunda. 2. augustā Bībeles stun-
da. 9. augustā Bībeles stunda. 

16. augustā dievk. 23. augustā 
Bībeles stunda. 30. augustā 
Bībeles stunda. 6. septembrī 
Bībeles stunda. 13. septembrī 
Bībeles stunda. 20. septembrī 
dievk. 27. septembrī Bībeles 
stunda. 4. oktobrī Pļaujas svētki 
ar pašu nestām brokastīm.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@aol.com. Dr. pr. Kārlis A.
Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Gunta Reynolds, tālr.: 
416-602-7176, e-pasts: vana dze@ 
hotmail.com. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mā -
cītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 10:00 
Dievkalpojums. Kristīga sadrau-
dzība. Grāmatu galds. Paziņo-
jums – sākot ar 14. jūniju 
vasaras dievk. notiek 10:00, 
seko kristīga sadraudzība. 12. 
jūlijā dziesmu dievk. Dagnijas 
Ķilpes vadībā. 19. jūlijā laju 
va dīts dievk. 26. jūlijā Sv. vak.
dievk., jūnija, jūlija, augusta 
jubilāru sveikšana. 2. augustā 
dievk. 9. augustā Sv. vak. dievk. 
16. augustā 10:00 Kapu svētki 
Rock Creek kapsētā, Vašingtonā 
DC. Rokvillē dievk. nenotiek. 
23. augustā dievk. 30. augustā 
Sv. vak. dievk. 13. septembrī 
Latviešu skola atsāk mācības. 
11.oktobrī Jauniešu iesvētības.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 11. jūlijā 12:00 dievk. 
ar dievg., diak. Indriķis Kaņeps. 
8. augustā 10:00 Kapu svētku 
dievk. Vilimantikas jaunos ka -
pos, I.Gorbants. Lietus gadīju -
mā dievk. notiks Ebenezer bazn.

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. 
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com

19. jūlijā 13:00 dr.dārza svētki 
(12635 Indio Court, Saratoga, 
tālr.: 408-252-1423). Būs gar-
šīgas pusdienas, atspirdzināju-
mi un mantu izloze. Ziedojums 
$20. 26. jūlijā 11:00 Sanfrancis-
ko dievk., māc. Kārlis Žols. 16. 
augustā 11:00 Sanfrancisko 
dievk., diak. Ruta Bambāne. 16. 
augustā 15:00 Los Gatos dievk., 
diak. Ruta Bambāne.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, vē -
lākais – svētdienās. Kārtējam avī-
zes numuram ziņas uz redakciju 
tiek nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,
veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, kuŗam 

nav analoga pasau lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, 
par centrālo asi, ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs,
ja ne mēs paši?!

Skatiet – www.nekropole.info!

I N  M E M O R I A M

Mīļā piemiņā viņu paturēs
INESE BĒRZIŅŠ

GUNTA EGLĪTIS
MARUTA UN VALDIS KĀRKLI

MĒTRA UN OSKARI PĒTERSONI
INTA RŪTIŅŠ

SILVIJA STUKULS
ANITA TĒRAUDS

Viņu mīlestībā piemin
DĒLS ULDIS OZOLS AR ĢIMENI

MEITA RUTA OZOLS AR VĪRU
MĀSA ĀRIJA LATVIJĀ

MĀRA UN VALDIS KRŪMIŅI AR ĢIMENI

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais ilggadīgais draugs

INDULIS KANCĪTIS
Dzimis 1933. gada 24. oktobrī Rīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 19. maijā Virdžīnijā, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

LIDIJA HERVARTH (Hervarts),
dzim. BALODIS

Dzimusi 1919. gada 11. maijā Tilžā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 31. maijā Cape Cod, MA

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko Tev draugu rokas liek.
Lai Tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

Mīļā piemiņā un pateicībā
SIEVA ANNA, MEITAS JANA UN INDRA AR VĪRU JASON

UN MAZBĒRNIEM KASPARU UN ZĪLI

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais vīrs, tētis un vectēvs

INDULIS KANCĪTIS
Dzimis 1933. gada 24. oktobrī Rīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 19. maijā Virdžīnijā, ASV

Liega vēsma vaigu glauda,
Vaigs vairs smaidā neuzzied.
Mūža mājām kājas autas,
Vakarblāzmā saule riet.
Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet.

Tava saule vairs nenoies, 
un tavs mēness nezaudēs savu spožumu,
jo tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma,
un tavām skumju dienām būs gals.
Jes. 60:20

Sēro
RADI UN DRAUGI

AMERIKĀ UN LATVIJĀ

SKAIDRĪTE KLEZBERGA
* 16.IV 1930 Valka, Latvija,

+ 15.IV 2015  Perth Amboy, New Jersey

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju;
Dziedot nāvi ieraudzīju
Paradīzes dārziņā.

Studentu korporācijas Frater-
nitas Academica (www.aca-
demica.lv) biedri pirms doša  nās 
uz korporācijas gadskārtējo 
maij  komeršu, kas š. g. 30. – 31. 
maijā notika Jēkabpils novada 
Zasas pagastā, iegriezās Jēkab-
pilī, Tor  ņa ielā 18, lai godinātu 
savu fi  listru, jēkabpilieti, tiesību 
zinātņu maģistru, gleznotāju, 
Latvijas diplomātiskā dienesta 
darbinie ku – reģistratoru, ar -
chīvistu un konsulāro sekretāru 
sūtniecībā Londonā, vienu no 
apvienības Daugavas Vanagi 
fonda dibi  nā tājiem Ēriku Rū -
dolfu Žilinski.

Šajā sarīkojumā  kopā ar aka-

Piemin 
fil! Ēriku Žilinski

dēmiķiem piedalījās un ģime -
nes atmiņās par savu radinieku 
dalījās arī fil! Ērika Rūdolfa 
Žilinska, fr.Acad. 1931.I māsīcas 
Irmas Bites, dzim. Jērcāns, dēls 
Jānis Bite.

Atzīmējot fil! Ērika Rudolfa 
Žilinska, fr. Acad. 1931.I 103. 
gadadienu, Fraternitas Acade -
mi  ca ir ievietojusi viņa biogra-
fiju ar fotografijām personu, 
notikumu un kapu kultūrvēs-
turiskajā in  terneta enciklopē-
dijā Nekropole http://nekropole.
info/lv/Eriks-Zilinskis

Fil! Kārlis Līdaks, 
fr. Acad. 1991.II

Dzidra piedzima Liepājā 1927. 
gada 14. aprīlī. Viņas bērnība 
aizritēja Kaŗostā, kur tēvs strādāja 
Latvijas armijas intendantūrā. 
Liepājā Dzidra pabeidza ceturto 
pamatskolas klasi, bet 1939. gadā 
bija no Kaŗostas jaizvācas, jo tur 
ienāca Sarkanā armija. Ģimene 
pārcēlās uz Jelgavu.

 1944. gada 11. oktobrī Dzidra 
ar kuģi atstāja Latviju un nonāca 
Frankanbergā, Saksijā. Bēgļu gai-
 tas 1945. gadā noveda līdz Eslin ge-
 nai. Tur Dzidra pabeidza ģim na ziju.

1949. gadā jūlijā Dzidra nonāca 
Austrālijā (tikai gadu vēlāk no 
Vācijas atbrauca arī viņas vecāki). 
Tā paša gada 29. oktobrī Dzidra 
salaulājās ar Georgu Hodacki,  ar 
kuŗu iepazinās Eslingenā. 1950. 
gada 3. oktobrī piedzima viņu pir-
 mā meita Daina. Vēlāk,  nonākusi 
Melburnā, Dzidra strādāja dažā-
dos amatos Repatriation slimnīcā.

Dzidra Cekuliņa
Ģimene kuplinājās – 1958. gada 

30. jūnijā piedzima otrā meita 
Sandra.  1971. gadā maijā Georgs 
mira. Dzidra iepazinās ar Egilu 
Cekuliņu, un 1973. gada septem-
brī viņi salaulājās.

Dzidra pašaizliedzīgi strādāja 
daudzos amatos Daugavas Vana-
gos. Saņēmusi vairakus apbalvo-
jumus, tostarp DV krūšu nozīmi 
zeltā. 

2000. gadā Dzidra ievācās Mel-
burnas Latviešu ciemā un šeit 
pavadīja 15 priecīgus un aktīvus 
gadus. 

Kopš Latvijas atbrīvošanas 1990. 
gadā, Dzidra rēgulāri brauca uz 
Latviju gan personīgu, gan Dau-
gavas Vanagu atbildības nolūkos. 
Viņai bija prieks,  ka savā pēdējā 
dzīves gadā viņa paspēja apbrau-
kāt savu dzimto zemi un izbaudīt 
tās skaistumu.
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S P O R T S  A M E R I K Ā

ALA Meistarsacīkstes notika 
Vašingtonas priekšpilsētās Res-
tonā un Sterlingā, Virdžīnijas 
pavalstī  šī gada 23. un 24. maijā. 
Kaut arī komandu skaits bija ma -
 zāks nekā dažos iepriekšējos ga -
dos, tiem, kuŗi sabrauca no visām 
Ziemeļamerikas malām, bija lus-
tīga nedēļas nogale pilna ar kār-
tīgām sacensībām, kā arī ar jau-
nām draudzībām. Spēļu vietas no -
vietojums tuvu pie Dulles lidlau-
ka un metro piedāvāja daudziem 
skatītājiem un spēlētājiem iespē-
jas arī apskatīt mūzejus un citas 
Vašingtonas apkārtnes intere san-
tākās vietas, un hoteļa novieto-
jums populārajā Reston Town 

ALA Meistarsacīkstes
Vašingtonā

 lēja augstas kvalitātes basketbolu.  
Raktes pusē izcili spēlēja Jānis 
Krūms, Mārtiņš Trautmanis un 
iepriekšējā gada labākā spēlētāja 
balvas ieguvējs Eddie Alculumbre.

Pirmajā spēlē uzvarēja Starts  
– 94:82. Nākamajā rītā Rakte 
vēlējās revanšēties un vareni 
cīnījās, taču pateicoties Paula 
Ješinska un Joey Ryan meista-
rībai,  Starts guva pārliecinošu 
uzvaru ar rezultātu 101:87 un 
ieguva godalgu. Joey Ryan sa  ņē ma 
LKA balvu kā labākais basket-
bolists. Raktei toties tika Mārtiņa 
Stulpiņa balva kā sportiskākajai 
vienībai. Imanta Štāla piemiņas 
balvu par izcilu darbību uz un 

piecos setos. 
Ulža Holandera balvu izcilā ka-

jam gremdētājam ieguva Siguldas 
B spēlētājs Andris Stūrāns, kas 
pirmo reizi piedalījās ALA meis-
tarsacīkstēs, un Valža Treimaņa 
balvu labākajam volejbolistam 
saņēma Siguldas A ilggadējais 
cēlājs Grants Osvalds.  Daugavas 
Vanagu balvu par izcilu darbību 
uz un ārpus sporta laukuma 
ieguva Siguldas B cēlājs Aldis 
Bērziņš.

***
Hokejs. Šī gada hokeja spēle 

notika sestdienas vakarā Restonas 
pilsētas Skatequest slidotavā. Pie-
  dalījās vienpadsmit slidotāji un 
divi vārtsargi no ASV, kuŗi tika 
sadalīti divās komandās. No vi -

uzbrukumā laukuma galā. Abi 
vārtsargi atvairīja vairākus uzbru-
kumus un pēc pirmā perioda ASV 
II komanda izvirzījās vadībā ar 
2:1. Otrā periodā ASV I guva se  šus 
vārtus, ieskaitot vienu soda me -
tienu. Iespaidīgi šajā spēles pos mā 
spēlēja Dāvids Rozītis, viens pats 
iemetot pretiniekiem trīs ripas. 
ASV II spēja gūt divus vārtus. 
Pēdējā trešdaļa iesākās ar vai  rā-
kām uzbrukuma iespējām. ASV 
I guva vēl trīs vārtus no Dāvida 
Rozīša metieniem, kamēr ASV II 
iesita četrus, visi no Austina Stal t-
maņa nūjas. Kaut ASV II mēģi-
nāja izlīdzināt rezultātu, viņiem 
diemžēl nesanāca iesist pēdējos 
divus vārtus vārtsarga Reiņa Berg-
holca meistarības pēc. Spēle bei-
 dzās ar rezultātu 10:8 ASV I vie -
nības labā. ASV I izcīnīja Dr. V. 
Nagobada dāvāto Latvijas kausu. 
Sešu vārtu guvējs Dāvids Rozītis 
tika apbalvots ar ALAs Sporta 
Nozares balvu kā labākais spē lē-
tājās hokejā.  Visi hokeja spēlētāji 
ir sajūsmināti un jau sāk plānot 
apmeklēt nākamo spēli 2016. gadā.

Balle un nobeigums. Svēt die-
nas vakarā pēc sacensībām, kad 
visiem sportistiem bija iespējas 
bišķiņ atpūsties un atvilkt elpu, 
tie atkal sanāca kopā, nevis sporta  
bet balles tērpos. Turpat hotelī 
notika apbalvošanas balle un va -

Starts  nostartēja ļoti labi

Minesotas dāmām Starta uzvaru veicināja labas cēlājas

Hokejistu "ģimenes" bilde

Siguldas B vienības volejbolisti

Center rajonā nodrošināja iespē-
jas viegli apmeklēt jaukus resto-
rānus un veikalus. Hoteļa novie-
tojums bija īpaši izdevīgs sestdie-
nas vakarā, kad pēc hokeja spēles 
gandrīz visi atlēti kopā ar ģi   me-
nēm un draugiem sanāca blakus 
krogā Jackson’s Mighty Fine Food, 
kur varēja sēdēt ārā pie galdiņiem un 
baudīt latviešu kopību brīvā gaisā.

Bet, protams, svarīgākais bija 
sports. Spēles oficiāli atklāja sest-
dienas rītā pēc pirmās basketbola 
spēles, kad visi dalībnieki sanāca 
Virginia Volleyball Center karogu 
ienešanai un sportistu gājienam.  
Pēc Latvijas, Savienoto Valstu un 
Kanadas himnas, rīcības komite-
jas priekšsēdis Nikolajs Timrots 
pateicās visiem, kuŗi bija iera du-
šies uz šo notikumu, un visiem, 
kuri pielika roku, to izkārtojot.  
Sekoja arī apsveikumi no ALA 
sporta nozares vadītāja Toma 
Trautmaņa, Austrumpiekrastes 
sporta pārstāvja Jāņa Ģigas un 
Kanadas sporta pārstāvja Modra 
Lorberga, kā arī rakstisks apsvei-
kums no Rietumpiekrastes spor-
ta pārstāvja Valža Ķera. Pēc ofi -
ciālās atklāšanas un karogu izne-
 šanas, turpinājās sportošana. 

Basketbols. Sacensības notika 
Claude Moore Recreation Center 
vingrotavā, Sterlingas pilsētā. Šo -
gad piedalījās divas vienības: Ņu -
jorkas Rakte un Minesotas Starts.  
Par spīti agrajai stundai, sanāca 
iespaidīgs skatītāju pulks. Bija sīva 
sacensība, un abas komandas spē-

ārpus sporta laukuma saņēma 
Starta spēlētājs Pauls Ješinskis.

***
Dāmu volejbola sacensības  

no  tika Sterlingas pilsētas Virginia 
Volleyball Center vingrotavā. Pie -
teicās latviešu spēlētājas no Mine-
sotas, Kanadas, un Vašingtonas.  
Vašingtonai un Kanadai katrai 
iznāca pa puskomandai, kuŗas tad 
apvienojās, lai izveidotu Vašing-
tonas un Kanadas Siguldu. Mine-
sotas Starts ieradās ar pilnu spē-
lētāju sarakstu, bet bez cēlājas. Lai 
padarīt spēles interesantākas, pie -
dalīties tika uzaicināta vietējā ame -
rikāņu USAV komanda – Vir džī-
nijas Assets, kas šogad ieguva 
Chesapeake Region Volleyball 
Association pirmo vietu savā 
divīzijā. Volejbolistēm nācās ātri 
iepazīties un pierast pie apstāk-
ļiem. Siguldai bija jāizveido labā-
kais  sastāvs,  Startam vajadzēja 
izvēlēties cēlāju. Assets centās at  -
rast savu vietu latviešu vidū.

Pirmajā spēlē Sigulda uzvarēja 
Assets – 25:18, 24:26, 25:2, otrajā 
spēlē Starts – Assets- 22:25, 25:13, 
25:10. Pēdējā spēlē Starts „pa  ņē-
ma” visus trīs setus pret Siguldu 
– 25:20, 25:22, 25:12).

Tā kā viesu komanda atkrita, 
finālā sacentās abas latviešu ko -
mandas. Pirmo vietu iegūtu ko -
manda, kas uzvarētu trīs setus no 
pieciem. Jaunās cēlājas deva ie -
spējas Starta gremdētājām laist 
vaļā kārtīgu uzbrukumu. Īpaši 
izcēlās Adrianna Nora, kas iegu-
va šī gada Dr. Irēnas Norgello 

balvu kā labākā gremdētāja, un 
Laura Avena, kas saņēma šī gada 
Minesotas Starta balvu  kā labākā 
volejboliste finālspēlēs. Starts 
ieguva pirmo vietu, uzvarot ar 
25:14, 25:8, 25:12), kaut arī 
Emīlija Rudzīte parādīja izcilu 
spēli Siguldas aizsardzībā.

***
Kungu volejbola turnīrs arī 

notika Virginia Volleyball Center 
vingrotavā. Vairākums šī gada spē-
 lētāju nāca no Austrumkrasta. Va -
šingtonas Sigulda izveidoja divas 
komandas.  Viņiem no netālajiem 
ziemeļiem pievienojās Ņudžer si-
jas Kursa. Pirmajā spēlē Sigulda A 
uzvarēja Kursu – 25:16, 25:23, 
25:20). Otrā spēlē Sigulda A uz -
varēja divus no trim setiem pret 
Siguldu B – 26:24, 25:19, 16:25).  
Turpinājumā Sigulda B pārspēja 
Kursu – 25:17, 25:14, 26:24). Svēt-
dienas sacensības iesākās ar pus-
finālu starp Kursu un Siguldu B.  
Kursai viens volejbolists iepriek-
šējā vakarā bija piedalījies hokeja 
sacīkstē, cits uzskrēja uz laukuma 
tieši no basketbola spēles, bet viņa 
nogurumu nemanījām. Tomēr 
Sigulda B uzvarēja ar 25:16, 25:12), 
atstājot Kursu trešajā vietā. Par 
savu lielo sajūsmu un izturību 
Kursa arī ieguva šī gada Leo Veisa 
piemiņas balvu kā sportiskākā 
vienība finālspēlēs.

Finālā abas Siguldas vienības 

siem šī gada meistarsacīkšu da -
lībniekiem hokejistiem bija vis-
lielākā ģeografiskā dažādība. Sa -
censību dalībnieki pārstāvēja Ka -
liforniju, Teksasu, Ņudžersiju, Pen-
 silvāniju, Dienvidkarolainu, un 
Vašingtonu D.C. Ar mazliet ma -
zāku spēlētāju skaitli salīdzi nā ju mā 
ar iepriekšējām reizēm, šī gada 
spēle tika nospēlēta 4v4 formatā. 
Šis formats parasti vairo uzbru-
kumu iespējas un vārtu skaitu. 
Abas komandas iesāka ar ātru 
slidošanu un ar labām iespējām 

sacentās viena pret otru. Kad si -
guldieši pirms turnīra lēma da  lī-
ties, kapteiņi centās to darīt vie-
līdzīgi. Skatoties uz rezultātiem 
finālos, var teikt, ka šis mērķis 
sasniegts, par ko liecina punkti 
setos.  Pirmos četrus setus Sigulda 
A un Sigulda B dalīja uz pusēm  
– 25:22, 25:20, 23:25, 22:25).  
Sigulda B izcīnīja pirmo vietu 
saīsinātajā piektajā setā – 15:12.  
Interesanti, ka abām komandām 
iznāca vienāds punktu skaits  

kariņas glaunajā Regency Ball room. 
Sportisiem pievienojās ģimenes, 
draugi, skatītāji un atbalstītāji, gan 
no vietējiem Vašingtonas latvie-
šiem, gan no tālajām Ziemeļ ame-
rikas malām.  Tiem viesiem, kuŗi 
apciemoja bāru, bija iespēja iegā-
dāties speciāli izveidoto Latvian 
Spike kokteili. Pēc vakariņām no   -
tika apbalvošana. Turnīra ap  mek -
lētāji beidza šo jauko nogali, de  -
jojot pie lustīgas mūzikas, ko spē -
lēja brīnišķīgais ansamblis AKRA.

Šī gada Meistarsacīkstes izde vās 
labi, un atsauksme no dalībnie-
kiem un skatītājiem bija ļoti po -
zitīva. Paldies sporta sacensību 
dalībniekiem, skatītājiem, un or -
ganizētājiem! Bez jums nekas 
nenotiktu.  

Redzēsimies nākamajās ALA 
Meistarsacīkstēs!
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