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ALAs valdes priekšsēdis

Godātie laikraksta Laiks lasītāji
un latvieši ASV!

Latviešu dzejnieki ceļā pie angļu valodā 
runājošajiem lasītājiem

Ir pagājis jau vesels gads, kopš 
tiku ievēlēts par Amerikas lat-
viešu apvienības priekšsēdi, no -
mainot šai amatā Anitu Bata-
ragu, kuŗai beidzās septiņu gadu 
termiņš valdē. Kaut arī es neesmu 
bijis valdes loceklis pēdējos ga  dos, 
biju pazīstams ar ALAs darbu, 
vadot gadskārtējos ALAs kon-
gresus no 2009. līdz 2015. ga -
dam. Pirms tam, 2000. gadu sā -
kumā, būdams, ALAs Informā-
cijas nozares vadītājs un valdes 
priekšsēža vietnieks, vadīju ALAs 
darbu, lai palīdzētu Latvijai iekļūt 
NATO.

Viens iemesls, kāpēc es uz  ņē-
mos ALAs priekšsēža pienāku-
mus, bija tāds, ka sakarā ar Kri-
mas okupāciju un prezi denta Vla-
 dimira Putina agresīvo ārpolī-
tiku, man radās sajūta, ka daudzie 
ALAs panākumi Latvijas un Bal-
tijas valstu drošības nodroši nā-
šanai sāk ļodzīties. Tāpēc aizva-
dītajā darbības gadā ALA ir 
daudz piestrādājusi, lai izgais-
motu Krievijas agresīvo ārpolī-
tiku un atspēkotu prezidenta 
Putina izvērsto propagandu.

ALA šogad rīkoja divus polī-
tiskos seminārus – vienu Ņujor-
kā, Skandinavu namā, adresētu 
amerikāņu publikai, kuŗā pieda-
lījās pārstāvji no valdības un aka-
 dēmiskajām aprindām, kā arī 
žurnālisti un baltiešu polītiķi. 
Ievērojams panākums bija tas, ka 
seminārā piedalījās pazīstamais 
Putina kritiķis Bils Brauders (Bill 
Browder), kā arī izdevuma Daily 

Beast redaktors un grāmatu au -
tors Maikls Veiss (Michael Weiss). 
Hermitage Capital Managment 
dibinātājs un vadītājs Bils Brau-
ders (Bill Browder), kuŗš savulaik 
bija lielākais ārvalstu investors 
Krievijā, bet tagad uzskatāms par 
vienu no lielākajiem Putina kri-
tiķiem Rietumos, aicināja starp-
tautisko sabiedrību vēl stingrāk 
vērsties pret Krievijā valdošo 
režīmu, ko viņš apsūdz korrup-
cijā un sava advokāta, ar kuŗu 
kopā abi centušies atmaskot 
Krie vijas varas vīru krāpniecis-
kās schēmas, Sergeja Magņitska 
nonāvēšanā. Maikls Veiss runāja 
par drošības jautājumiem pla-
šākā starptautiskajā skatījumā. 
Viņš pauda uzskatu, ka Krievijas 
iesaistīšanās Sīrijas konfliktā ir 
mērķēta uz uzmanības novēršanu 
no Krievijas agresijas Donbasā, 
Ukrainā.

Martā ALAs valdes sēdēs mēs 
rīkojām polītisko semināru Či -
kāgā latviešu un baltiešu aktī-
vistiem. Tajā piedalījās Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Razāns, 
Goda konsuls Čikāgā Roberts 
Blumbergs un PBLA priekšsēdis 
Jānis Kukainis. Diskusiju vadīja 
ALAs Informācijas nozares vadī-
tāja Taira Zoldnere, un tā gal ve-
nokārt bija veltīta Latvijas dro šī-
bas un ekonomikas jautāju miem.

Tā kā mūsu kongress notiek 
Losandželosā, tad varam teikt, 
ka esam nesuši ALAs vārdu un 
idejas uz trīs lielākajām ASV 
pilsētām – Ņujorku, Čikāgu un 

Losandželosu.
Protams, mēs darbojamies arī 

galvaspilsētā Vašingtonā, kur 
mums ir cieša sadarbība ar 
Ap vienoto baltiešu komiteju 
(JBANC). Lielākais panākums 
šogad ir bijis tas, ka ASV prezi-
denta Obamas administrācija ir 
ieteikusi četrkārtīgu aizsardzības 
budžeta pieaugumu Austrum-
eiropai – Eiropas Atbalsta iniciā-
tīvas ietvaros. Ja aizvadītajā gadā 
ASV budžets šim mērķim bija 
$800 miljoni, tad 2017. gadam ir 
ieteikti $3,4 miljardi. Šis prezi-
denta Obamas priekšlikums bija 
necerēti pozitīvs, bet tas vēl jā -
pieņem ASV kongresā – un te 
mums atkal priekšā liels darbs! 
Protams, Latvijai arī jādod sava 
artava valsts aizsardzībai. ALA 
pie katras iespējas atgādina Lat-
vijas polītiķiem, cik svarīgi ir pa -
nākt divu procentu piešķīrumu 
valsts aizsardzībai, kā to nosaka 
noteikumi dalībai NATO.

Lai gan jūtos “izaudzis” ALAs 
darbā no Informācijas un sa  bied-
risko attiecību puses, es ap  brīnoju 
un no visas sirds atbalstu darbu, 
ko veic ALAs Izglītības, Kultūras, 
Sporta un “Sadarbība ar Latviju” 
nozares. Šīm četrām nozarēm ir 
bijis panākumu pilns gads.

Izglītības nozare koordinē 19 
latviešu skolu darbu ASV. Šajās 
latviešu nedēļas nogales skolās 
mācās ap 600 bērnu. Izglītības no -
zare atbildīga arī par veiksmīgo 
ALAs “Sveika, Latvija!” program-
mu, kas aizvadītajā vasarā ļāva 

42 ASV latviešu jauniešiem ap -
ciemot senču zemi Latviju.

Kultūras nozare ir ļoti aizņemta, 
liekot pamatus Latvijas valsts 
simtgades sagaidīšanai un svinē-
šanai ASV. Dienu pirms ALAs 
kongresa notiks speciāls pēcpus-
dienas seminārs, kas veltīts šai 
temai. Nozare pārrauga arī jaun-
izveidoto ALAs jauniešu prakses 
programmu “Pavadi vasaru Lat-

kumus un sacensības un faktiski 
sports ir viens no galvenajiem 
veidiem, kā jaunieši tiek piesais-
tīti ALAs darbam un ASV lat-
viešu sabiedrībai kopumā.

Visbeidzot, mūsu “Sadarbība 
ar Latviju” nozare turpina palī-
dzēt nabadzīgiem studentiem un 
lielajām ģimenēm Latvijā caur 
Latvijas Bērnu fondu. Šogad no -
zare pārsūtīja uz Latviju dažā-
dām stipendijām un pabalstiem 
ASV latviešu saziedotos 
$224312.

Gribu, teikt, ka ALA ar lepnu-
mu gatavojas gadskārtējam kon-
gresam Losandželosā un ar po -
zitīvu skatu raugās uz nākamo 
2016./ 2017. darbības gadu. 

Šis ALAs kongress noritēs Lat-
vijas simtgades zīmē. Jau nāka-
majā darbības gadā ALA sadar-
bībā ar vēstniecību iekustinās 
Latvijas simtgades gaidīšanu un 
svinēšanu ASV. Novēlu visiem 
ASV latviešiem prieku un ener-
ģiju, gatavojoties šiem lielajiem 
svētkiem! 

ALAs valde nolēmusi uzsākt 
Latvijas simtgadei veltītu līdzekļu 
vākšanas akciju, kur katrs ALAs 
biedrs tiks aicināts  2016., 2017. 
un 2018. gadā ziedot $100 ik  
gadus. Iesāksim šo akciju jau Lo -
sandželosas kongresā! Paldies 
par jūsu atbalstu ALAi un mūsu 
kopējam darbam!

Gaidīsim jūsu un visas latviešu 
sabiedrības atbalstu!

vijā”, kuŗā 16 mūsu jaunieši jau 
veica sešu nedēļu prakses darbu 
Latvijas kultūras un valsts iestā-
dēs. Mēs ceram, ka šī programma 
ļaus mūsu jauniešiem iepazīt 
darbu Latvijā no praktiskās puses 
– tā plusus un mīnusus – un liks 
jauniešiem apsvērt iespēju saistīt 
savu nākotni ar dzīvi un darbu 
Latvijā. Ar prieku varu teikt, ka 
nākamajai vasarai pieteikušies 
jau 19 jaunieši.

Sporta nozare turpina atbalstīt 
un rīkot dažādus sporta pasā-

Ar Bitīti Vinklers, latviešu 
literātūras un folkloras tulko-
tāju, esam pazīstamas kopš lai-
kiem, kad mūsu ceļi pirmo reizi 
krustojās Sīrančā – tātad apmē-
ram septiņus gadus. Pagājušā 
gada vasarā tika publicēts Bitītes 
tulkotais Imanta Ziedoņa dze-
jas krājums angļu valodā Each 
Day Catches Fire. Bitīte ir arī 
redaktore un strādā prestižajā 
Ņujorkas grāmatu apgādā Pen-

guin Random House. Bitītei ir 
divi maģistra gradi – viens 
angļu valodā un literātūrā, otrs 
– mākslas vēsturē. 

Lūdzu Bitīti pastāstīt par savu 
redaktores darbu.

Bitīte:
„Esmu strādājusi vairākos 

Ņu  jorkas grāmatu apgādos, bet 
pēdējā laikā Penguin Ran dom 
House. Agrāk strādāju tikai pie 
mākslas grāmatu ma  nu skriptu 

sagatavošanas, bet tagad gan 
pie dzejas, vēstures, arī polītiska 
rakstura grāmatām, romāniem. 
Mūsu grāmatas pa  rasti ir ļoti 
interesantas un pa  rādās vislabāk 
pārdoto grāmatu sarakstos ar 
labām recenzijām.”

Laima: Pastāsti, kā tapa tava 
Imanta Ziedoņa dzejas tulkoju-
mu grāmata un kā vispār sākās 
aizraušanās ar dzejas tul ko-
šanu?

Bitīte: 
“2015. gada vasarā iznāca 

mana Ziedoņa dzejas tulkoju-
mu izlase Each Day Catches 
Fire, ko izdeva apgāds Red 
Dragonfly Press. Grāmatas virs-
rakstu ņēmu no epifānijas 
“Ka trai dienai ir uzliesmojums”, 
kas raksturo Ziedoņa dzīves 
skatījumu. Izlase sastāv galve-
no kārt no dzejoļiem, kas ir 
krājumos “Epifānijas”, “Poēma 

par pienu”, un “Taureņu uzbru-
kums”. Tulkoju dzejoļus, kuŗi 
man patīk, ir augstas kvalitātes, 
padodas tulkošanai un kas  būtu 
amerikāņu lasītājiem nozīmīgi 
un saistoši. Ir ļoti svarīgi, lai 
tulkojums neizklausītos pēc  
tulkojuma, bet skanētu kā dze -
jolis dabīgā angļu valodā – lai 
tas stāvētu pats uz savām kājām. 
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
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 $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus 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 četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

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, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!

Stāstīsim pasaulei 
Rutiņas ciešanu stāstu!

Ieņēmumus no grāmatu pārdošanas ziedosim Okupācijas mūzejam.
Ja arī jūs nolemjat piedalīties grāmatas izdošanā (būs trīs atseviš ķas grāmatas – latviešu, 

angļu un krievu valodā), naudu tipogra fijas apmaksai (kopā nepieciešami EUR 3500) jūsu 
iespēju robežās ieskaitiet biedrības Laiks-BL  kontā:

Biedrība „Laiks-BL”
Reģ.Nr. 40008190840
K.Valdemāra 106/108-73, Rīga, LV-1013
Konts: LV60UNLA0050018705154
AS SEB banka, kods UNLALV2X Rīgā

Dāvāsim šīs grāmatas Latvijas bibliotēkām un skolām! Dāvāsim arī saviem cittautu 
draugiem un paziņām!

Red.       

Linards Tauns

Meitenes
lietus lūgšana

Eija, sirds tik grūta.
Pļavā brienu žigla,
Plecus salti apskauj
Palsa veļu migla.

Rokas augšup ceļu,
Lūdzos Dievam veldzi –
Auklē manu sāpi,
Manu saldo smeldzi.

Liec, lai lieti nolīst,
Viņu vieglās šūpās
Reibšu it kā skūpstos
Mana mīļā lūpās! –

...Padebeši nošalc –
Mirgo sīki lieti,
Spēji sirdī izplaukst
Prieks kā vāri dzieti.

‒ Dievs, līst silti lieti,
Līst uz manām rokām!
Varavīksne pārklāj
Gaismu pāri mokām.

Aijājiet jūs, lieti, –
Vieglas jūsu šūpas,
Mīļais, skūpsti mani –
Karstas tavas lūpas.

Karstas tavas lūpas,
Mīļas tavas rokas,
Gaišiem sapņiem pārklāj
Manas saldās mokas.

Manam smaidam pretim
Izplaukst zieda drīksna –
Matiem vainadziņu
Apvij varavīksna.

...Eijā, sirds tik viegla.

DV Mēnešraksta 2015. gada 3. numurā iepazīstinājām jūs 
ar Rutiņas grāmatu – latviešu meitenes Rūtas Upītes skarbo 
atmiņu stāstu „Vēl tā gribējās dzīvot” par viņas ciešanām 
Sibirijā. Grāmata nāca klajā Amerikā, 1978. gadā, apgādā 
Grāmatu Draugs.

Redakcija sagatavojusi izdošanai šo grāmatu latviešu, 
angļu un krievu valodā.  To vēlamies darīt pieejamu pēc 
iespējas plašākam lasītāju lokam, jo nekas taču tā nepārliecina 
un neuzrunā kā personisku pārdzīvojumu stāsts. Pasaulei ir 
jāzina, cik daudz ļaunuma nodarījusi totālitārā vara un tās 
pakalpiņi kā pavisam konkrētam, nevainīgam cilvēkam, 
bērnam, tā visai mūsu tautai. 
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Šo rakstu pareizāk būtu no -
saukt „Konrāds Ubāns un Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka”, nevis 
„Ubāna Pārdaugava”, kā LNB 
dar binieki izstādei devuši vārdu, 
godinot izcilo gleznotāju. Pro-
tams, tieši ar šo bibliotēku māk-
sliniekam ir bijis ļoti maz sakara, 
pat kā lasītājs viņš neizceltos, 
taču netieši gan, bet par to tālāk.

Omulīgu vakaru Vašingtonas 
un apkārtnes tautiešiem šī gada 
16. aprīlī sagādāja ciemiņi no 
Kalifornijas – Losandželosas 
vī ru koris “Uzdziedāsim, brāļi!”. 
Jau ar pirmo dziesmu, leģionāru 
maršu “Kad ar uzvaru”, ar kuŗu 
vīri iesoļoja zālē, viņi ieguva 
klausītāju simpatijas, sevi aplie-
cinādami kā skanīgu un labi sa -
gatavotu mūzikālu vienību. Kori 
1997. gadā uzsāka un iedves-
moja no Latvijas atbraukusī kād-
reizējā “Ave Sol” dziedātāja Lau  ra 
Rokpelne-Mičule, kuŗai ir Kali-
fornijā iegūts doktora grads 
koŗa mūzikas laukā.

Ar draudzīgu ievadu pirms 
katras dziesmas diriģente veici-
nāja saskari ar klausītājiem, kas, 
pēc brīnumaini skaistas pava-
saŗa dienas, sēdēja pie apaļiem 
galdiem, gatavi baudīt mākslu, 
bet vēl vairāk – izklaidēties. Un 
vīri nepievīla. Viņu mūzicēšana 
bija niansēm bagāta un izlī dzi-
nāta visos reģistros, reizē discip-
līnēta un rotaļīga. Tā pilnveidota 
gadu gaitā un noslīpēta Latvijas 
koncertturnejā pirms diviem ga -
diem, kur koris guva lielu at -
sau cību ar šo pašu programmu.

Visai raibajā programmā ietilpa 

LABI KOPTS INSTRUMENTS
Losandželosas vīru koris Vašingtonā

Konrāds Ubāns un Pārdaugava

galvenokārt neseno laiku lat vie šu 
komponistu dziesmas (V. Ka  min-
ska, J. Norviļa, J. Kalniņa, R. Paula, 
P. Plakida, S. Mences). Daļa 
patriotiskā noskaņā, daļa ar no -
slieci uz “vieglo” žanru, kuŗam 
pieskaitāmas arī kaŗavīru dzies-
mas. Tās vīri dziedāja ar īpašu 
pārliecību. Kādu kripatu bālāk 

izskanēja angliski dziedātie spi-
ričueli, ko eiropieši iecienījuši, 
bet ko īsti dvēseliski laikam prot 
izdziedāt vienīgi Amerikas bi -
jušo vergu pēcnācēji. Koris pa -
rādīja savas spējas arī no teāt-
rālās puses, vairākas dziesmas 
dziedot ar saskaņotām kustībām. 
Jautrību izraisīja zviedru kom-

ponista Folkes Rabes “Rondo”, 
kuŗā dziedātāji it kā savā starpā 
sarunājas, izsaucas, murmina, 
sačukstas. 

Kaut arī koris bija ieradies sa -
 mazinātā sastāvā – tikai 16 dzie-
doņu – viņi bez pārmērīgām 
pū  lēm piepildīja Vašingtonas 
latviešu nama zāli ar košu un 

viņa lomu mūsu mākslas vēsturē 
kā Latvijas Mākslas akadēmijas 
dibinātājam un tās ilggadīgam 
rektoram.

Bet Konrāds Ubāns ikdienā 
bija tik vienkāršs, sadzīviski pie-
zemēts, pat nemanāms, ka nezi-
nātājs noturētu viņu par prole-
tāriskas izcelsmes vīru, kuŗš die-
nas pavada fabrikā vai rūpnīcā 

Mākslinieks tomēr bija pietie-
kami rocīgs, lai celtu sev darbnīcu. 
Par to viņš sapņoja kopš div-
desmitajiem gadiem, ko aplieci-
na nezināma architekta skice. 
1931. gadā tika apstiprināts Alek-
sandra Klinklāva projekts. Māja 
tika arī uzcelta ar gleznotavu 
(lasi – darbnīcu) otrajā stāvā. Tā 
atradās Kuģu ielā 4, no kurienes 

palikušas, nav zināms. Kuģu 
ielas namā pēc kaŗa patvaļīgi 
iemitinājās kāds uzņēmums, 
kas vēlāk pameta ēku likteņa 
varā. Bibliotēka ir uzcelta vietā, 
kur kādreiz stāvēja arī Alek-
sandra Klinklāva Konrādam 
Ubānam projektētā māja, un 
mākslinieka dēli atteicās no 

sulīgu skanējumu, ko spēcīgi ie -
krāsoja arī Līgas Ceriņas ener-
ģiskais klavieŗpavadījums. Da  žās 
dziesmās korim pievienojās arī 
vietējais akordeonists Juris Moh-
seni, izraisot zālē savu draugu 
jūsmīgas ovācijas. Un vēlāk trīs 
koristi: Ēriks Jerumanis, Kaspars 
Ozoliņš un Arnolds Stantons-
Skrimblis, kas izveidojuši savu 
rokmūzikas ansambli ar nosau-
kumu “Roķīgie brāļi”, lika aug -
stākos decibelos iedziedāties arī 
elektriskajām ģitarām.

Koris “Uzdziedāsim, brāļi!” sa  vā 
turpat 20 gadus ilgajā pastāv ē ša-
nas laikā uzstājies daudzos ASV 
un Kanadas latviešu centros, to 
vidū arī pirms desmit gadiem 
Vašingtonā. Tagad daļa dzie do-
ņu jau ir pāri brieduma gadiem. 
Taču, klāt nākot jauniem, koris 
joprojām skan – kā labi kopts 
instruments, kas saglabājis savu 
latvisko dvēseli un kam vaja-
dzētu ļaut skanēt vēl ilgi. Vašing-
tonā klausītāju spriedums bija 
diezgan vienbalsīgs: patika!

Koncertu rīkoja Latviešu or -
ga nizācijas Vašingtonā (LOV) 
priekšniece Anita Juberte ar 
daudziem palīgiem.Koris “Uzdziedāsim, brāļi!”. Vidū diriģente Laura Rokpelne-Mičule un pianiste Līga Ceriņa

// FOTO: Aija Moeller

Nupat gribēju Konrādu Ubānu 
(1893 – 1981) nodēvēt par „dižu”. 
Šis apzīmējums, iespējams, ir pie-
 mērots gleznotājam, kas paveicis 
tik daudz latviešu ainavu glez-
nie cības labā, taču – Romis Bēms 
Latvijas Māksla akadēmijā mums, 
studentiem, uzsvēra, ka Konrāds 
Ubāns ir iedibinājis lirisko ai -
navu, kamēr Vilhelms Purvītis – 
tās monumentālo, himnisko at -
zaru, cildinot dzimtās zemes 
neatkārtojamo dabasskatu skais-
tumu. Purvīša gadījumā dižs 
izklausās pareizāk, ja vēl atceras 

pie darbagalda. Mākslinieka dvē-
sele atvērās un būtība parādījās 
tikai tajā brīdī, kad viņš nostājās 
pie molberta un paņēma rokā 
paleti, krāsas un otas. Tad at  klā-
jās, ka viņš ir romantiķis, apga-
rots tautas dzīves vērotājs, kuŗš 
uz audekla ainavās atklāj pilsētas 
nomales ielu stāstus. Konrāds 
Ubāns ir izteikts Pārdaugavas 
gleznotājs. Patētiskās notis viņam 
ir svešas, arī ļaužu burzma, pār-
tikušu cilvēku spožās dzīves iz -
rādīšana operu pirmizrādēs un 
bagāto aprindu pieņemšanās.

pavērās skaists skats uz Daugavu 
un Rīgas panorāmu otrā krastā. 
Māja gan netika līdz galam 
pabeigta, tomēr tur Konrāds 
Ubāns gleznoja. 

Kaŗam tuvojoties izskaņai, 
gleznotājs savu sievu Elīnu ar 
trim dēliem aizsūtīja pie drau -
giem Kurzemē, pats nelāgā kārtā 
saslima ar tīfu, rezultātā ģimene 
aizbrauca uz Vāciju un pēc tam 
uz ASV, bet mākslinieks pats 
palika šeit. Kaŗa beigās kāds bija 
iekļuvis darbnīcā, izgriezis glez-
nas no apakšrāmjiem. Kur tās 

īpašuma tiesībām. Tagad par 
godu gleznotājam bibliotēkas 
Mākslas un mūzikas centra 
Māk slas lasītava (4. stāvā) ir 
nosaukta Konrāda Ubāna vārdā.

14. aprīlī atklātā izstāde ir 
goda atdošana meistaram. Tajā 
aplūkojami dokumenti, kas 
sais tīti ar mākslinieka darb-
nīcu, un gleznas. Tās kādu laiku 
oriģinālā nebija redzētas, tādēļ 
ieraudzītais sagādāja patiesu 
prieku, sastopoties ar tik aug-
stas klases mākslu, kas garīgi ceļ 
skatītāju un kuŗā nav nekā no 

mākslinieku sīkajām ambīci-
jām, bet gan patiesas glezniecī-
bas cēlums un apgarotība.

Pirms izstādes atklāšanas no -
tika filmas “Rīgas Mākslinieku 
grupa. Konrāds Ubāns” (studija 
“Platforma Film”, producents – 
Pāvils Raudonis) pirmizrāde. 
Tā atšķirībā no izstādes sagā-

dāja lielu vilšanos. Filmu vei-
dojuši nespeciālisti, kuŗi par 
glezniecību neko nezina un arī 
nesaprot to. Ļoti trafareta do -
māšana, bez dziļākas pasaules 
aptveršanas, pat gribas teikt – 
pavirša, virspusēja. Bet ko var 
gribēt, ja pat tekstam uz ekrāna 
nav bijis pieaicināts redaktors, 
kas saliek komatus un vienādi 
lieto lielos un mazos burtus.

Labi, ka Konrāda Ubāna glez-
niecība stāv pāri visām tām 
putām, kas bieži parādās ap 
lieliem cilvēkiem.
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UZZIŅAI
Jānis Kažociņš dzimis 1951. gada 11. maijā Pīter boro, Apvie-
notajā Karalistē.
Mācījies Notinghamas universitātes Filozofijas fakultātē un 
ieguvis bakalaura gradu filozofijā. 1973. gadā absol vējis Sand-
hērstas Karalisko militāro akadēmiju 1984. gadā stažējies Liel-
britanijas vecāko virsnieku kursos. 30 gadus dienējis Apvienotās 
Karalistes bruņotajos spēkos, ieguvis brigādes ģenerāla die -
nesta pakāpi. No 1995. līdz 1997. gadam pirmais Lielbritanijas 
militārais atašejs Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
2002. gadā atvaļinājies no dienesta Britu armijā. No 2003. gada 
pastāvīgi dzīvo Latvijā.
No 2003. līdz 2013. gadam vadījis LR Satversmes aizsardzības 
biroju.
No 2013. līdz 2015. gadam bijis aizsardzības ministra un ārlietu 
ministra padomnieks.
No 2016. gada janvāŗa – Latvijas Valsts prezidenta padomnieks 
nacionālās drošības jautājumos. Nacionālās drošības padomes 
sekretārs.

Amerikas Baltiešu brīvības līgas
34. ikgadējais apbalvojumu pasniegšanas sarīkojums

GUNA JOSTSONE

Amerikas Baltiešu brīvības 
līgas (BAFL) 34. ikgadējais apbal-
vojumu pasniegšanas bankets 
notika 2. aprīļa vakarā Losan-
dže losas latviešu namā. Uz svi-
nīgo sarīkojumu kuplā skaitā bija 
pulcējušies latvieši, lietuvieši un 
igauņi. BAFL darbību atbalsta arī 
ukraiņi, tāpēc klāt bija arī viņu 
pārstāvji.

Par ilggadīgu un neatlaidīgu 
darbu Baltijas valstu brīvības un 
drošības veicināšanā apbalvojumi 
tika pasniegti lietuvietei Andželai 
Nelsai, igaunim Arnem Kalm un 
latvietim Jānim Kukainim. Jānis 
Kukainis uz banketu nevarēja 
ierasties, jo atradās Latvijā. Viņš 
apbalvojumu saņems vēlāk. Va  karu 
svinīgā noskaņā beidza, dziedot 

nāt niekiem un pētniekiem. Inter  -
vija ilga 75 minūtes. Tā tika tieš-
saistē savienota ar Vašingtonas 
un Pitsburgas birojiem. Jautājumi 
intervijā bija par polītisko un 
militāro stāvokli Baltijas valstīs.

No Jāņa Kažociņa runas
BAFL ir ieguldījis daudz, lai 

Baltijas valstis atgūtu brīvību un  

rēgulāras mācības. 
Krievija arī attīsta hibrīdkaŗa 

mākslu, jaunās paaudzes asime-
trisko jeb nelineāro kaŗa mākslu, 
kas saucas “Gerasimova doktrīna”. 
To izveidoja Krievijas bruņoto 
spēku ģenerālštāba vadība un 
pa  mats šai doktrīnai ir darīt to, 
ko pretinieks  negaida.

Krievijai ir lielas grūtības, un tā 

nālu būtni, un  tas ir pat reizēm 
izdevies, un viņš zina,  ko  dara. 

Kāpēc mēs saprotam, ka Daesh 
jeb Islāma valsts nedomā tāpat kā 
mēs? Mēs zinām, ka ķīnieši ne -
domā tāpat kā mēs, bet kāpēc 
mēs domājam, ka Kremļa priekš-
nieki domā tāpat kā mēs? Mums 
vajag to saprast. 

Ko Putins uzskata par lielāko 

Vakara gaitu vadīja Lietuvas go  da 
konsule Santabarbarā un centrā-
lajā Kalifornijā Daiva Čekanauska 
Navarete. Lūgšanu vadīja BAFL 
valdes loceklis Aivars Jerumanis. 
Tad kopīgi tika dziedāta ASV 
himna. Vakaru oficiāli atklāja 
BAFL prezidents Valdis Pavlov-
skis. Garšigas vakariņas bija sarū-
pējusi Pegijas Taubes vadītā 
komanda.

Apmeklētājus priecēja lietu-
viešu solistes Kristes Jogaites brī-
nišķīgais priekšnesums.

Visi ar lielu interesi klausījās 
sarīkojuma galvenā runātāja Lat-
vijas Valsts prezidenta nacionālās 
drošības padomnieka, Nacionālās 
drošibas padomes sekretāra Jāņa 
Kožociņa uzstāšanos. Runa bija 
ļoti profesionāla un sniedza reālu 
ieskatu Baltijas valstu drošības 
jautājumos. Runā tika izklāstītas 
Krievijas intereses un reālā ap -
draudējuma iespējas, ar kuŗām 
jārēķinās visām Baltijas valstīm. 

BAFL prezidents Valdis Pavlov-
skis paziņoja, ka ir piešķirti 2016. 
gada apbalvojumi par aktīvu po -
lītisko un sabiedrisko darbību 
Baltijas valstu brīvības atgūšanā 
un noturēšanā. 

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
himnas.

Sarīkojuma dalībnieki devās mā -
jas ar pārliecību, ka visiem kopā 
aktīvi jāturpina būt mod riem un 
jāinteresējas par polī tis kajiem pro-
 cesiem Baltijas valstīs, Krievijā, 
NATO. Ikvienam latvie tim, lietu-
vietim un igaunim mod  ri jāstāv 
sardzē par Baltijas valstu brīvību 
un neatkarību arī nākotnē.

BAFL valde sirsnīgi pateicas 
ikvienam, kuŗš palīdzēja banketa 
sarīkošanā un atbalstīja šī gada 
sarīkojumu. Īpaši pateicamies vi -
siem ziedotājiem. Paldies Ameri-
kas Lietuviešu centram, Losan-
dželosas Igauņu biedrībai, Losan-
dželosa Latviešu biedrībai, Dien-
vidkalifornijas Daugavas Vanagu 
apvienībai, Lindai Cukurai, Agrim 
Pavlovskim, Valdim un Dacei 
Pavlovskiem, Annai Ābelei, Jānim 
un Dzintrai Janaviem, A.V. Ba -
kan skim, Bruno un Helgei Laan, 
Robertam Lapeniekam, Ivaram 
Mičulim, Matti Ptrimam.

Banketa galvenais runātājs 
Jānis Kažociņš Losandželosā bija 
ieradies uz trim dienām. BAFL 
viņam bija noorganizējusi inter-
viju ar 11 RAND corporation zi -

arī tagad BAFL darbība ir ļoti 
svarīga, jo mūsu trīs valstis jo -
projām ir apdraudētas no Krie-
vijas. Krievijas kaŗa lidmašīnas 
lido tuvu mūsu valstu robežām. 

Kāpēc Krieviju interesē mūsu 
valstis? Ukraina ir kā Krievijas 
mazais brālis, bet Baltijas valstis 
ir svarīgas ģeografiskā ziņā. Krie-
vijas prezidents Vladimirs Putins 
parakstīja jaunu drošības kon-
cepciju, kur teikts, ka NATO ir 
drauds Krievijai. Ja NATO spēki 
nonāks tuvu pie Maskavas un 
Sanktpēterburgas, Krievija to uz -
tvers kā apdraudējumu savai val-
stij. Robežas gaŗums starp Baltijas 
valstīm un Krieviju, Baltkrieviju, 
Kaļiņingradu ir vairāk nekā 1500 
km, bet Baltijas valstu un citu 
NATO dalībvalstu robeža ir tikai 
104 km gaŗa. Ja izveidotos kon-
flikts starp NATO un Krieviju, 
Kaļiņingradai noteikti būtu vis-
svarīgākā loma. Nav brīnums, ka 
Lietuva un tās bruņotie spēki ir 
satraukušies. Krievija ne tikai iz -
vieto savus bruņotos spēkus Bal-
tijas valstu pierobežā, bet arī veic 

meklē veidus, kā novērst uzma-
nību no savām iekšējām problē-
mām. Nemiera cēlājiem ir mērķis 
sašķelt etniskās sabiedrības un graut 
valstu iekšējo stabilitāti. Un Krie-
vija mēģinās izmantot migrantus, 
lai destabilizētu situāciju. Tas ir 
informācijas kaŗa paņēmiens. Šeit 
BAFL var būt ļoti svarīga loma.

Krievijas propaganda uzsveŗ, ka 
Baltijas valstis ir nekompetentas, 
ar korumpētām valdībām, diskri-
minējošu polītiku attiecībā uz mi -
noritātēm un ar noslieci uz fašis mu. 
Ja to pietiekami bieži atkārto, cil-
 vēki sāks tam ticēt. Un sāks ap  šau-
 bīt nepieciešamību aizstāvēt tos, 
kuŗi iestājas par patiesību un prin-
 cipiem, uz kuŗiem balstīti Rietumi.

Krievija vēlas, lai Baltijas valstu 
valdības pakļaujas tās ārpolītikai, 
būdamas NATO un ES locekles. 
Tādā veidā šīs organizācijas tiktu 
apdraudētas no iekšienes Kri evi-
jas labā. Tāpēc mums jābūt ļoti 
uzmanīgiem. Putins ir bijušais 
čekists,  un viņš spēlē tradicionālo 
čekistu spēli, pretiniekus turot 
neziņā. Viņš tēlo mazliet irracio-

20. gadsimta katastrofu? Padomju 
Savienības sabrukumu. Būdams 
cilvēks ar militāro pieredzi, es 
skatos uz iespējām un nodomiem. 
Es neticu ka Krievijai ir nodoms 
uzbrukt Baltijas valstīm ar mili-
tāru spēku. Bet,  ja apstākļi mai-
nīsies, iespējam, ka vara mainīsies 
dienas laikā. Kremļa nodomi var 
mainīties acumirklī.

Ko lai mēs darām? Kā lai saga-
tavojamies? Jāattīsta un jāno dro-
šina modernās technoloģijas, jā  at-
 tīsta un jānodrošina pašaiz sar-
dzība un kollektīvā aizsar dzība. 
Jāizstrādā stratēģija pret Kremļa 
propagandu, kiberuzbrukumiem, 
bruņotām infiltrācijām un terro-
ristu uzbrukumiem. Baltijas val-
stīm tas jādara kopā.

Mums jāveic preventīvie pasā-
kumi, lai atklātu krievu melus un 
informācijas izkropļojumus. BAFL 
te tiešām var palīdzēt. Mums vajag 
skaidrot, ka tad, ja kaut kas notiek 
Baltijas jūrā, tas ietekmēs arī Be -
ringa jūru, tas ietekmēs arī Skan  -
dinaviju, arī stratēģiskos part ne-
rus un ASV. Eiropai jāveic savs 
ieguldījums NATO, kas nenozīmē 
tikai maksāt par mūsu aizsar dzī bu, 
bet arī nesagaidīt, ka ASV par šo 
aizsardzību maksā. Mums pa  šiem ir 
jāuztur savas technoloģiskās spē jas, 
lai sadarbotos kopā ar mūsu stra-
tēģisko partneri. Mums arī jāie-
mā cās pārvaldīt krizes un novērst 
kļūdainus aprēķinus. Nākamie 
gadi varētu būt izšķirīgi. Pirm kārt, 
Putins ļoti vēro, kas notiks ASV 
vēlēšanās. Kremļa acīs ASV šo  brīd 
ir ļoti vāja. Es tam neticu, bet tas 
nav svarīgi. Svarīgi ir, vai Putins 
un viņa padomdevēju grupa tam 
tic. Es iesaku būt vienotiem un 
solidāriem. Un BAFL ir galve-
nais spēks šai vienotībai un soli-
dāritātei Ziemeļamerikā.
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(Turpināts no nr. 16)

Pēdējās Latvijas vasaras vinjetes (1944. gadā)
Atmiņu stāstījums

Jaunā “Pasaka” 2016. gadā būs Ērgļos
no 8. līdz 13. jūlijam

Jāņu vakars tika svinēts kā pa -
rasti. Mēs ar vecmāmiņu un Zitu 
pinām vainagus visu pēcpus-
dienu. Pagalmā bija uzstādīta 
alus muca, un klēts lieveni puš-
ķoja liels galds, kur saimniece un 
Liene krāva ne tik vien jāņusieru 
un speķa raušus, bet arī siļķes un 
saldās maizes. Man patika dzie-
dāšana vakarā pie ugunskura, 
kad ieradās labs pulciņš ļaužu no 
kaimiņu sētas, skatoties liesmu 
dejā. Zita bija savā elementā un 
dižojās jauno cilvēku pulkā. Brī-
nījos, redzot viņu smejamies ar 
alus glāzi rokā, bet laikam tova-
kar pieaugušo uzmanība nebija 
tik stingra. Galu galā, kad ēdamo 
kaudze uz galda bija stipri saru-
kusi, jaunie izlēma apmeklēt vēl 
kādu  citu kaimiņu sētu. Mēs ar 
vecmāmiņu vēl ilgi dzirdējām 
dziesmu un smieklu fragmentus  
savā otrā stāva guļvietā.

Lai cik idilliska liekas lauku 
dzīve, tā dod neizpušķotu skatu 
uz mūsu ēdamvielām: saknes 
nāk no dārza, kas jāravē, olas 
jāizmāna no vistām, piens nāk 
no govīm, kuŗas katru dienu 
jāslauc, cenšoties izvairīties no 

švīkstošās astes. Garšīgais cūkas 
cepetis iepriekšējā nedēļā bija 
karājies pie klēts stūŗa pēc cūkas 
kaušanas, no tā arī nāca kūpi nā-
tais speķis un desas pie kartu pe-
ļiem. Katras pāris nedēļas viens no 
puišiem izraudzījās vistu, aiznesa 
laukumņā pie vistu kūts un ar cir-
 vīti to nogalināja uz vecā cel ma. Ap -
plaucētā vista tika noplūkta, un saim-
 niece tad to gatavoja pusdienās. 
Man nebija nekādu illūziju par 
to, kas atradās uz mana šķīvja. Es 
vienkārši par to nedomāju, jo 
lauku saimniecībā tā bija ikdie-
na, un katram bija savs darbs.

Diemžēl, reālitāte var nākt ar 
brutālu mācību. Cilvēces agrīnās 
atmiņas par primitīviem med-
nieku laikiem man bija izkūpē-
jušas evolūcijas miglā. Tas viss 
sākās pavisam nevainīgi. Puiši un 
lielākā daļa sieviešu bija izgājuši 
tālākā laukā. Es biju mājās ar 
saimnieci un bailīgo Lieni. Vecā 
tantiņa bija nolikusies uz atpūtu 
savā istabā.  Saimniece iedomājās 
gatavot vistu pusdienās un lika 
Lienei vienu atnest jau noplu-
cinātu un noplūktu.

Liene sabruka asarās. “Nē, nē, 
es nevaru! Vistu kaut, nekad!”

“Nežēlīgā saimniece, to no ma -

nis nevar prasīt!” viņa šņukstēja.
Saimnieces stāja rādīja, ka viņai 

tāda nepaklausība nepavisam 
nebija pa prātam.

Nemaz nedomājot, mana dum-
drošā mute atvērās un es dzirdēju 
sevi sakam: “Nekas, es to varu 

drusku tā savādi, bet Liene sāka 
priecāties: “Kad atnesīsi man vistu, 
es viņu noplucināšu un noplūk šu.”

Tā mēs visas trīs aizgājām uz 
vistu kūti. Saimniece izvēlējās 
vistu pusdienām, un Liene pazuda. 

Tai brīdī, kad saņēmu vistu, tā 

vistas galva noripoja zemē. Taču 
turpmākais  mani krietni šokēja 
un nobaidīja. Neskatoties us iz -
šļāktajām asinīm, vista nenokri-
ta, kad atlaidu, bet sāka skriet, 
beigu beigās sabrūkot un turpi-
not raustīt kājas pat pēc nāves. 
Saimniece mierīgi pienāca, pa -
cēla beigto vistu un gāja meklēt 
Lieni tālākiem darbiem.

Es stāvēju kā sastingusi. Bez 
saprašanas, ko daru, es biju no -
ga  linājusi dzīvību. Melna acs no 
nocirstās galvas apsūdzēja mani 
vistas pēdējā agonijas skrējienā. 
Es nometu cirvīti pie vecā celma 
un elsodama uzskrēju augšā pie 
vecmāmuļas. Tur viņas klēpī labi 
izraudājos, kamēr viņa man glās-
tīja galvu un skaidroja, ka vistas 
pēcnāves reakcija esot tikai auto-
matiska nervu raustīšanās. Bet es 
biju neremdināma.

Protams, viņai bija taisnība, 
bet tā man bija mācība, ka dum-
drošībai var būt neparedzamas 
sekas un ka manām spējām un 
bravūrai bija arī robežas. Es pat 
sāku saprast Lieni. Pusdienās es 
spēju ēst tikai kartupeļus ar sa  lā-
tiem.

izdarīt.”
Tas nešķita tik komplicēti, jo 

biju redzējusi, kā lielais Jānis to 
dara. Paņem cirvīti, atrod vistu, 
aiznes uz laukumiņu pie celma 
un – darīts !

Saimniece paskatījās uz mani 

laikam nojauta kaut ko nelabu. 
Man bija grūti to noturēt, ar 
vienu roku sniedzoties pēc cir-
vīša, un viņa neparko negribēja 
likt savu galvu uz vecā celma. 
Beidzot, turot vistu starp ceļiem, 
es pacēlu cirvīti, un vienā cirtienā 

Latvijā bija un vēl ir daudz bā -
reņu. Tie ir traumēti bērni, kuŗi 
aug Latvijā bērnunamos, bez ģi -
menes mīlestības. Lai viņu dzīvē 
ienestu prieku, 1993. gadā trim-
das latvieši saziedoja naudu un 
piedzima nometne “Pasaka”. At  ra-
dām vadītājus Latvijā un trimdā, 
kuŗi nometnē strādāja brīvprātīgi, 
nāca bērnus samīļot, nāca ievest 
prieka pilnu programmu, lai bēr-
 niem uz mūžu būtu bagātas at -
miņas. Trimdas latvieši turpināja 
ziedot, un mēs turpinājām no -
turēt nometni katru vasaru 22 
gadus, dodot iespēju vairāk nekā 
tūkstotim bāreņu to piedzīvot.

Nometnes ilga divas nedēļas, 
tur piedalījās apmēram 44 bērni 
(vecumā no seši līdz četrpadsmit 
gadiem) no daudziem bērnuna-
miem un 10 vadītāji. Kad ziedo-
jumi ienāca vairāk, noturējām 
divas nometnes, tāpēc kopā ir 
bijušas 34 “Pasakas”. Esam mai-
nījuši nometnes vietas. Bijām 
Burtniekos, Cēsīs, Bārtā, Vents-
pilī, ilgus gadus Silmačos (netālu 
no Smiltnes) un pēdējos 7 gadus 
Brūveros (Siguldā). Nevaram iz -
skaitīt cik draudzības nometnē ir 
izveidojušās un vēl turpinās, cik 
dzīves ir bagātinātas. 

2015. gadā, no 8. līdz 16. jū -
nijam noturējām “Pasaku” Brū ve-
ros, kur iepazināmies ar daudzām 
jaunām spēlēm, kuŗas atveda va -
 dītāji. Bija plastmasas ūdens pār-
klājs, pa kuŗu varēja šļūkt. Stai-
gājām līdz Gūtmaņa alai, braucām 
ar gaisas tramvaju un Turaidas 
karuseli, jo tas bija turpat netālu. 
Bija vēl liels pārsteigums –  bērni 
varēja pirmo reizi baudīt kama-
niņu braucienu pa rodeļu trasi. 
Daudziem bija bail, tāpēc sūtījām 
katrās kamaniņās līdzi vadītāju, 

lai atbalsta bērnus. Kad bija no -
braukuši lejā, redzējām tādu 
prieku un lepnumu bērnu sejās, 
jo viņi bija drosmīgi izturējuši šo 
vienreizējo braucienu. Par to bēr ni 
runāja vēl vairākas dienas. Notika 
arī citas nometnes nodarbības, kā 
peldēšana, sporta spēles, šķēršļu 
gājieni, svētbrīži, balles, dziedā-
šana un ugunskuri. Valdīja mī -
lestības pilna gaisotne. 

Šajā nometnē pieņēmām 54 bēr-
 nus un 14 vadītājus, vairāk nekā 
citkārt. Domājām, ka šī būs pē -
dējā “Pasaka”, un tāpēc gribējām to 
piedāvāt tik daudz bērniem, cik 
vien iespējams. Bet kopš tā laika 
vārds “pēdējā” nenozīmē beigas. 
Visus gadus nometni organizēju 
es. Dzīvoju Kanadā un braucu uz 
Latviju, lai būtu klāt nometnē. 
Tas nozīmēja meklēt vadītājus, 
sarakstīties ar ziedotājiem, kārtot 
dokumentus, iegādāties un pār-
raudzīt inventāru, un beidzot lie-
lais darbs – nometni noturēt. Tas 
posms ir cauri, un trimdas “Pa  -
saku” kasi slēdzam. Pateicību iz -
saku Dainai Braunai par kasieres 
darbu, Raunas Ceplim Latvijā par 
inventāru glabāšanu un izvadā-
šanu, Brūveru saimniekam Ul  dim 
Dvinskim par labu uzņemšanu. 
Paldies bārenim Jurim Mažuk-
nam, Inārai un Edvīnam Hegen-
bartiem, Atim Rozentālam un 
mācītājam Dāgam Demandtam 
– viņi bija ne tikai darbinieki, 
bet arī rūpējās par bāreņiem un 
nometni daudzus gadus. Pro-
tams, lielākais paldies sponso-
riem par ziedojumiem, īpaši 
tiem, kuŗi mums ziedoja, piemi-
not savus mīļos aizgājējus.

Pirms vairākiem gadiem misio-
nāre Jaycee Jensen, amerikāniete 
no Arizonas, atbrauca uz Latviju, 

lai strādātu ar bāreņiem un va -
dītu nometni “Otrā Elpa” vecā kiem 
bāreņiem (14 –18 gadus veciem). 
Kopš 2010. gada viņa strādāja arī 
“Pasakā”, un pēdējos divus gadus 
Jaycee pārņēma nometnes va  dī bu. 
Viņa ir jauna, enerģiska un tik 

Susan Paterson, kanadiete no 
Van  kuveras, kuŗa ir iemācī jusies 
latviski un dažus gadus strā  dāja 
pie mums, arī ir iesaistīta nā  kamo 
“Pasaku” plānošanā. Viņa rak-
sta:

“Mēs gribam turpināt “Pasaku”, 

ņiem un ar viņiem izveidot drau-
dzību uz mūžu. Mēs ar lielu pa -
teicību pieņemsim ziedojumus. 
Esam izveidojuši Facebook lapu 
“New Hope Latvia”, kuŗā aicinām 
ziedot stipendijām. Katra bērna 
dalībai nometnē vajag $100. Ie -
cerēts ir, ka varēsim uzņemt 50 
bērnus katrā nometnē.”

Mūsu trimdas “Pasakas” kontā 
palika 700 eiro. Nodosim to nau  du, 
lai atbalstītu septiņu bāreņu pie -
dalīšanos jaunajā “Pasakā”. Ir ļoti 
apsveicami, ka ir cilvēki, kuŗi, 
nebūdami latvieši, cītīgi strādā 
Latvijas bāreņu labā un iesaista 
palīgā ne tikai latviešus, bet arī  
daudzus amerikāņus. Ceru, ka 
latvieši to novērtēs un līdz ar to 
arī turpinās ziedot. Tikai ziedo-
jumi turpmāk ir savādāki nekā 
agrāk. Ziedotāji saņems kvīti no -
dokļiem. Ir trīs veidi, kā ziedot:

1. Kanadā: Čeku rakstīt uz “The 
Great Commission Foundation” 
– klāt noteikti atzīmēt, ka nauda 
iet uz “Susan Paterson #167”. 
Sūtīt: The Great Commission 
Foundation, #3 1335 Trans Ca -
nada Way SE, Medicine Hat, 
Alberta. T1B 1J1.

2. Amerikā: Čeku rakstīt uz 
“Bridge Builders International”– 
klāt noteikti atzīmēt, ka nauda 
iet uz “New Hope Latvia Camp 
Scholarships”. Sūtīt: Bridge Buil-
ders International, P.O. BOx 1472, 
Wheaton, Illinois 60187.

3. Internetā - https://www.egs-
n e t w o r k . c o m /
gift2/?giftid=0E306415E7424F7

Internetā var atrast informā-
ciju par visām augšminētajām 
organizācijām. Liels paldies vēl-
reiz visiem bijušajiem un nāka-
majiem “Pasakas” atbalstītājiem!

liela bērnu mīlētāja, ka visu gadu 
cauri apciemo bērnunamus, ved 
bērnus izbraukumos, aicina pie 
sevis uz svētkiem, meklē bērniem 
audžu ģimenes, un pagājušo ga  du 
viņa adoptēja 3 bāreņus. Nu viņai 
ir liela latviešu ģimene. 

Jaycee nevarēja iedomāties, ka 
“Pasakas” vairs nebūs, tāpēc uz -
ņē mās veidot jaunu nometni. 
Viņa sarunāja, ka “Bridge Builders 
International (BBI)“, kuŗi spon-
sorē nometni “Otrā Elpa”, atbal stīs 
arī “Pasaku”. Programmu sauc “New 
Hope Latvia” (www.new ho  pelat via.
com). 2015. gada beigās atdevu 
Jaycee lietošanā visu no  metnes in -
ventāru. Tur bija sporta piederu-
mi, tērpi, krāsas, papīri, rokdarbu 
materiāli, dziesmu lapas utt. 

turpinot tās iemīļotās tradicijas, ko 
Tu mums ierādīji. Ceru, ka tas 
Tevi iepriecinās. Mēs esam pago-
dinātas, ka varam turpināt dar-
boties “Pasakas” labā. Mēs gribam 
abas nometnes “Pasaka” un “Otrā 
Elpa” noturēt vienu aiz otras. Katra 
nometne ilgs 5 dienas. Tādā veidā 
varam paturēt tos labos brīvprā-
tīgos vadītājus, kuŗi divos dažā-
dos laikos un dažādās vietās ne -
tiktu. Tāpēc šoreiz nebūsim Brū-
veros, bet viss notiks “Otrā Elpa” 
nometņu vietā „Ērgļu Spārni”. Mēs 
esam apguvuši “Trauma Based 
Relational Intervention” metodi, 
kas palīdzes tikt galā ar trauma-
tizētiem bērniem, kādu nometnē 
parasti ir diezgan daudz. Mūsu 
mērķis ir sniegt mīļu roku bāre-
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Suminām profesoru Jāni Kļaviņu!

PERSONĪBA UN VIŅA LAIKS

Jaunais basbaritons Jānis Kļaviņš
// FOTO: V. Tālis

Pieredzējušais basbaritons gatavojas 
koncertam "Ave Sol" koncertzālē
// FOTO: Z. Mežavilks

Kopā ar draugiem pirms operas "Rigoleto" izrādes Cēsu pils parkā 2001. gadā
// FOTO: Z. Mežavilks

Jāņa Kļaviņa dzīve ir kā skaista 
un plata tautiskā josta, kas apvie-
no sevī cilvēka estētisko un ētis-
ko sajūtu kopumu, simbolu un 
rakstu spēku, kā arī praktisko 
pielietojumu īpašās godu un 
svētku reizēs. 

fesionālajam un sabiedriskajam 
darbam, tad mākslai un ģimenei. 
Visi faktori vienlīdz nozīmīgi. Bet 
kā visus tos sakarīgi apvienot? 
Tas lai šoreiz paliek paša gavil-
nieka noslēpums. 

Viņš katrā ziņā ir ļoti prasīgs gan 

mata „Jānis Kļaviņš – latvietis”, 
kuŗā mēs varēsim par Tevi izlasīt 
daudz vairāk nekā oficiālajos 
rakstos un CV. Gandarījums par 
paveikto, protams, noteikti ir me -
diķa zinātnieka darbs, bet dvēse-
liskais vainagojums vairāk ir māk-

fredai Cecilai Ņujorkā, gan alta 
spēles un diriģēšanas mākslas zi -
nāšanām un praksei. 

Šodien, turot rokā šo solo du -
bultalbumu, zīmīgi, ka tas saista 
uzmanību ar divām simboliskām 
sakritībām: pirmā – soloalbums 

tikšanās reizēs, kad profesors vie -
sojās Rīgā pa ceļam uz pasaules 
zinātnieku konferencēm citos kon-
tinentos... Uzmanība dzimtenei 
un tās cilvēkiem bija pārsteidzo-
ša – telefona apsveikumi, īsās 
satikšanās, pārsteigumi, svētku 

NĀCIS  KLAJĀ
U l ž a  G r a v a s  a u t o b i o g r a f i s k a i s  i z d e v u m s

"Tālumā, bet ne svešumā"
Grāmata bagātīgi illustrēta, pieminēto personu sarakstā 
droši vien izlasīsiet arī savu vārdu...
Cena LAIKA lasītājiem, tai skaitā pasta izdevumi

– USD 30,–
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us

Tik pasaule vien gaiša,
Cik zvaigžņu viņai mirdz,
Un dzīve tikvien skaista,
Cik ziedoša Tev sirds!
Mūsu dzejas klasiķis Atis Ķe -

niņš tik vienkārši un poētiski ir 
izteicis cilvēka esības un dzīves 
pamatbūtību – cik ziedoša Tev 
sirds! 

Akadēmiķim, zinātniekam, ār -
stam, skolotājam, mūzikas inter-
pretam, dzīves filozofam – Jānim 
Kļaviņam  aprit jau 95. dzīves 
gads! Skaisti un vareni! Tādēļ 
trīs kāršs suminājums ar kājas 
piesitieniem pa grīdu, saucot: 
„Sveiks! Sveiks! Sveiks!”

Varbūt tas Jubilāram ielikts 
šūpulī no vecākiem vai vecvecā-
kiem, vai tālākiem senčiem – ja 
cilvēks dzīvo un skata pasauli ar 
sirds acīm un jušanu, tad viss 
notiek un vārti uz visu atveŗas....

95. Jubileja – tas skan vareni! 
Tas liek mobilizēties pašam gaviļ-
niekam un darboties, lai paskatī-
tos uz to, ko esi paveicis, kā dzīvo-
 jis, kā veicies vai nav veicies, kas 
sasniegts vai gaida vēl, lai sasniegtu 
kādu tikai paša lolotu sapni. 

Dzīves mozaīka profesoram Jā -
nim Kļaviņam izskatās harmo-
niska un krāsaina. Viss dabīgi sa -
balansēts, kā labā operas inscenē-
jumā. Visa dzīve ir pakārtota pro-

pret sevi, gan pret citiem. Šodien 
reti nākas sastapt tik pretimnā-
košu un labestīgu personību –  
vai tas būtu tiešajā profesionālajā 
zinātnieka darbā, sabiedriskajās 
aktīvitātēs, skatuves mākslā un 
mūziķa darbā. Atzinības, pagodi-
nājumi, lieli apbalvojumi, paveiktā 
novērtējums sastāda tik gaŗu sa  rak -
stu kā reti kuŗam! Un par to var 
priecāties ne tikai pats jubilārs, 
bet visi, kas viņu pazīst un ciena.

Bet mūzikas mīlestība? No ku  ŗie -
nes tā? Profesor, interesanti būtu 
redzēt jūsu koncertu un reper-
tuāra chroniku – kad, kur, ar ko 
kopā mūzicēts, kas tieši katrreiz 
tika izpildīts, kā to uzņēma pub-
lika... Pirms daudziem gadiem ar 
savu piemēru to man iemācīja 
mūsu izcilais pianists un koncert-
meistars Māris Skuja. Apgalvo-
dams, ka šāds reģistrs pēc dau-
dziem gadiem būs ne tikai inte-
resants pašam, bet dos arī kollē-
ģiem un laikabiedriem kopskatu 
par dzīvē paveikto, padarīto. Uz to 
šodien es rosinu visus ar kuŗiem 
tiekos – rakstīt pierakstus un fik-
sēt darbus dienasgrāmatā. Un to 
var un vajag darīt jebkuŗā profe-
sijā. Tas dod patīkamu labsajūtu un 
vainagojumu katra cilvēka dzīves 
gājumam un jēgai. Arī Tev, jubi-
lār! Mēs ceram, ka reiz taps grā-

sliniecisko izjūtu un sajūtu pro-
fesijā – mūziķa profesijā. Arī te 
daudz kas radoši darīts un pa  veikts.

Vecāku šūpulī liktā mūzikas 
mākslas dzirkstele ir pavadījusi 
profesoru visu dzīvi, bet augstā-
ko izaicinājuma punktu ( summa 
summarum) sasniedzot 1998. g  a  -
dā izdotajā mūsu klasiķa kompo-
nista JāzepaVītola visu 108 solo-
dziesmu ierakstītajā kompakt-
disku milzī – albumā kopā ar lai -
kabiedru pianistu Anatoliju Bērz-
kalnu. Lai šo grandiozo materiālu 
apgūtu, nepietiek ar mūzikālās 
pu  ses apgūšanu vien, ir taču jā  sa-
  prot un jāiedziļinās plašajā daudzo 
un dažādo dzejas autoru domu 
paletē, sajūtās un tās jāapvieno 
kopējā emocionālā sniegumā!

Balss basbaritonam Jānim Kļa-
viņam ir sulīgi samtaina, izteik-
smīga, krāsaina, individuāla, spē  -
jīga izteikt visu, ko prasa mūzikas 
autors un dziesmas filozofiskais, 
dzejiskais saturs. Un ne par velti 
savulaik Vīnē iegūta atzinība – 
labākais Franča Šūberta dziesmu 
interprets. Arī citi autori ir lieliski 
atskaņoti, bet tuvāki sirdij tomēr 
latviešu komponisti un dzejnieki. 
Šeit pateicība gan vecākiem Ru -
gājos, gan profesoriem Lībekas 
Mūzikas akadēmijā, gan Alesan-
dro Mantovani Milānā, gan Vi  ni-

bija kā lieliska savlaicīga priekš-
dāvana Jāzepam Vītolam, sagaidot 
viņa 150 gadu atceri 2013. ga  dā, 
otrā – gleznotājam Janim Rozen-
tālam, kuŗam 150. jubileja šogad 
un kuŗa glezna „Uz laipām” sim-
boliski grezno šo dubultalbumu. 
Sakritība vai apzināta izvēle? 
Sieviete ar bērnu uz rokām un 
laiva, kas gaida airētāju, lai varē-
tu doties skaistajā Latvijas vai arī 
lielajā dzīves ezerā. Kas būs šis 
laivinieks? Vītols – Rozentāls – 
Kļaviņš – patiesi lielisks, spēcīgs 
mūsu nācijas dižgaru trijstūris 
satiekas vienā kopdarbā!

Jubilārs var būt arī lepns par 
savu ģimeni. Dzīves draugs 
Minjona – (mīļvārdiņā – Minka) 
mājas pavarda uzturētāja, sargā-
tāja un četri lieliski bērni – Ilze 
(jau viņā saulē) – Liza – Jānis – 
Filips – katrs savā profesijā un 
dzīvē, bet ar vecāku doto mīles-
tību, svētību un talantiem. Bēr-
niem no mammas celma puses 
– mākslas, tēlniecības, literātūras 
sapratne. No tēva – jubilāra – viss 
pārējais, ko dzīve prasa. Un kur 
tad vēl skats nākotnē – dzimtas 
turpinātāji – kuplais mazbērnu 
pulciņš! 

Atceros, pagājušā gadsimta bei -
gās, mūsu operas mākslā sarež-
ģītos līkločus ejot, dzīve mani sa -
veda kopā ar profesoru Jāni Kļa -
viņu. Mūsu tikšanās reizes pie 
Operas koŗmeistara Vilmāra Va -
suļa Mežaparkā, profesora uzstā-
šanās un koncerti Rīgā, dēla Fi  li  pa 
skaistās kāzas ar aktrisi Elitu 
Kļaviņu Rīgas Latviešu biedrības 
namā, tikšanās Operas namā gan 
operu, gan baletu izrādēs, solo 
dziesmu albuma prezentācija 
vies nīcā Hotel de Rome, Operas 
brīvdabas izrādes Cēsīs un Zo -
sēnos, Piebalgā, apbalvojumu sa -
ņemšanas ceremonija P. Stradiņa 
Medicīnas mūzejā, sarunas par 
mū  ziku un mūziķiem, par dzim-
to Balvu pusi, par dzīvi un cilvē-
kiem, par kāda nepieciešama 
fakta noskaidrošanu arī īsajās 

sveicieni vēstuļu formā no Ņu -
jorkas u.c. 

Un kur tad vēl viss paveiktais 
gan pirms kaŗa, gan kaŗa laika, 
gan pēckaŗa apstākļos! Jāņa Kļa-
viņa vitālitāte un mākslinieciskais 
sniegums daudzajos koncertos 
un ikdienas tikšanās reizēs sa -
bied rībai ir nesis ne tikai garīgo 
veldzi, bet licis arī aizmirst apkār-
tējās, tolaik pēckaŗa sarežģītās emig  -
rācijas dzīves un ikdienas problē-
mas (tādu bija ne mazums). 

Profesor! Tuvojas dzimšanas 
diena un Jubilejas reizē sveicie-
nus sūta daudzi Tavi paziņas un 
draugi Latvijā, ar kuŗiem šajā 
laikā tiekos. Un neviens netic, ka 
profesoram varētu būt jau tik 
daudz ...  

Janis Rozentāls 1910. gadā, grez-
nodams RLB jauno namu, tā fa -
sādē veidojis romantiskos mūsu 
seno baltu dievu simbolus – Pēr-
konu, Pīkolu un Potrimpu, kas 
norāda uz spēku, gudrību un daili. 
Šie dievi arī Tevi visu mūžu ir 
pavadījuši un spēcinājuši. Lai tas 
tā turpinās arī nākamajos gados!

Godājamais Jubilār, Latvijā savu 
kulmināciju ir sasniedzis pavasa-
ris – Tavs gada laiks! Ir vērušies 
un veŗas bezgala skaistie, vien-
kāršie lauku un mežu ziedi, Tevi 
sveicinot, – arī tavā dzimtajā pusē 
Balvu novada Rugājos. Viss jau 
šodien ir tāpat kā pirms 95 ga -
diem. Tikai toreiz tajā dienā – 6. 
maijā – Latvija un pasaule kļuva 
bagātāka par vienu izcilu pilsoni 
– Jāni Kļaviņu! 

Lai spēks un veselība, labas do -
mas un prieks par paveikto!

Lai skan! Lai veicas! Lai izdo-
das viss iecerētais vēl daudzus 
gadus! Un, kā teicis dzejnieks 
Fricis Dziesma: 

Es eju arvien priecīgāks,
Man liekas: katra rieva,
Kas jauna vaigā rasties sāk,
Tā nākusi no Dieva!

Jubilāra daudzo draugu un 
paziņu vārdā sveicot –
GUNTIS GAILĪTIS
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SARMA MUIŽNIECE LIEPIŅA
Šī gada Ērika Raistera Piemiņas fonda laureāte

OJĀRS CELLE

(Turpināts no 1. lpp.)

Manai Ziedoņa grāmatai ir jau 
bijušas ļoti labas atsauksmes – 
Baibas Bičoles apraksts avīzē 
Laiks; recenzija, ko rakstījusi 
amerikāņu dzejniece Jeanne 
Marie Beaumont literārajā žur -
nālā Manhattan Review (Winter 
2015-16), kā arī negaidīti lielā 
piekrišana pirmajā šo dze joļu 
lasīšanas vakarā Ņujorkā de -
cembrī. Sagatavošanā ir jau 
otrais izdevums, kas būs div  va-
lodīgs un paplašināts. [Grāmatu 
var iegādāties no izdevēja 
Amazon vai tieši no tulkotājas, 
rakstot uz e-pastu BVinklers@
aol.com.]

Grūti pateikt, kad iesākās 
mana interese par dzejas tul ko-
šanu, bet tas bija diezgan sen. 
Astoņdesmitajos gados tulkoju 
Gunara Saliņa dzeju no viņa 
izlases “Satikšanās”, kas iznāca 
pēc viņa pirmās atgriešanās 

Latvijā; mani Saliņa tulkojumi 
ir publicēti latviešu un Austrum-
eiropas dzejas antoloģijās. Ar 
tulkošanu man varbūt ir līdzīgi 
kā māksliniekam – viņš redz 
kaut ko interesantu vai skaistu 
un grib to uzzīmēt vai nofo to-
grafēt. Ja man kāds dzejolis 
patīk latviski, man rodas inte-
rese un ziņkārība, kā to pār tul-
kot angliski. Pārzinu abas valo-
das, bet angļu ir mana labākā 
valoda. Tā tam arī ir jābūt ar 
valodu, kuŗā tulko. 

Novembrī iznāks mana nā  ka-
mā tulkojumu grāmata – Knuta 
Skujenieka dzejas izlase no krā-
juma “Sēkla sniegā”, kas sastāv 
no dzejoļiem, ko viņš rakstījis 
izsūtījumā Mordovijā sešdes-
mi   tajos gados. Tā būs divva lo-
dīga, un to izdos izcilais dzejas 
grāmatu apgāds BOA Editions, 
serijā Lannan Translation Series.

No visām Amerikā izdotajām 
grāmatām apmēram tikai 2% ir 

tulkojumi, no kuŗiem pavisam 
neliels skaits ir dzeja. Konku-
rence ir ļoti liela, bet kādreiz 
tiek dota priekšroka valodām, 
kas ir maz pazīstamas, kā, pie -
mēram, latviešu. Vispirms ir ie -
teicams publicēt tulkojumus la -
bos literātūras žurnālos, tādos, 
kā, piemēram, Poetry un Paris 
Review, kur man ir bijuši Imanta 
Ziedoņa dzejoļi. Arī žurnālos ir 
ļoti liela konkurence, un ne visi 
pieņem tulkojumus. Kad ir bi -
jušas vairākas žurnālu publikā-
cijas un grāmatas manuskripts 
jau gatavs, var sākt meklēt izde-
vēju. Tā kā aģenti ar dzejas 
manuskriptiem parasti neno-
darbojas, meklēšana un manu-
skripta “pārdošana” jāveic tul-
ko  tājam pašam, kas prasa laiku 
un neatlaidību. Ir svarīgi pazīt 
apgādus un zināt, ko katrs pub-
licē. Parasti izdevniecības vēlas 
vispirms izlasīt tulkotā manu-
skripta paraugus – apmēram 10 

dzejoļus; tad jāgaida vairākus mē -
nešus, lai saņemtu atbildi, vai ap -
gāds vēlas lasīt visu manuskriptu. 
Tam atkal var sekot ilga gaidī-
šana, lai gan manuskriptus mēdz 
izsūtīt vairākiem apgādiem reizē.

Pašlaik tulkoju Baibas Bičoles 
dzeju un ceru pabeigt grāmatas 
manuskriptu šajā pavasarī. Ir iz -
nācis interesanti, ka esmu strā-
dājusi pie trim vienas paaudzes 
dzejniekiem, kuŗi rakstījuši ap -
mēram vienā laikā, bet pavisam 
citos apstākļos – Imants Zie-
donis padomju Latvijā, Knuts 
Skujenieks izsūtījumā Mor do-
vijā, un Baiba Bičole trimdā 
Amerikā. Skujenieks izsūtījumā 
nevarēja neko publicēt, bet va -
rēja brīvi rakstīt, Ziedonis sa  vu-
kārt ne vienmēr varēja rakstīt 
to, ko vēlējās, un Bičole varēja 
rakstīt Amerikā, kā vēlējās, bet 
ilgus gadus viņas dzeja nebija 
brīvi pieejama Latvijā.” 

Vēlu Bitītei veiksmi tulkotājas 
darbā un izturību, laužot ceļu 
līkumotajos grāmatu apgādu 
labirintos – jo tulkojamās dze-
jas mums, latviešiem, vēl ir bez-
gala daudz.

LAIMA MARTINSKIS

Latviešu dzejnieki ceļā pie angļu valodā 
runājošajiem lasītājiem

Pirmajā siltajā un saulainajā 
pavasaŗa svētdienā Ērika Rais-
tera Piemiņas fonda (ĒRPF) 
gadskārtējais sarīkojums 17. ap -
rīlī pulcināja krietnu skaitu gan 
parasto Priedaines kultūras sa -
rīkojumu dalībnieku, gan prāvu 
viesu pulciņu no Ņujorkas un 
arī no Fildaldelfijas apkārtnes.

Šī gada laureāti Sarmu Muiž-
nieci Liepiņu ĒRPF vārdā sveica 
dzejniece Rita Gāle, aizstājot 
fonda ilggadīgo vadītāju, paš  -
reiz sasirgušo Eleonoru Šturmu. 
R. Gāle minēja, ka dzejnieks un 
žurnālists Ēriks Raisters aizgāja 
mūžībā 1967. gadā, 62 gadu ve -
cumā, kas šodienas vērtējumā 
būtu vēl samērā jauns cilvēks. 
Raisters, viens no avīzes Laiks 
kādreizējiem redaktoriem, bijis 
atsaucīgs un ar padomiem izpa-
līdzīgs jaunajiem trimdas dzej-
niekiem. Viņš bija arī labs kri-
tiķis un necieta „sludināšanu” 
dzejā, jo tad tā neesot nekāda 
dzeja.

Šī sarīkojuma tradicionālo 
Ē. Raistera dzejoli “Pavasaris” 
nolasīja Sandors Abens. Viņš arī 
nolasīja ĒRPF vadītājas Eleo no-
ras Šturmas sagatavoto laureā-
tes Sarmas Muižnieces Liepiņas 
radošās un sabiedriski kultū rālās 
darbības izklāstu. Sarma Muiž-
niece Liepiņa laureāta balvu 
izpelnījusies “par latviešu kul tū-
ras bagātinājumu dzejā, prozā, 
mākslā, žurnālistikā un par 
ilgstošu un sekmīgu darbību 
jaunatnes audzināšanā, kultūras 
dzīves norisēs un vadībā”.

Par Sarmas dzejnieces un rak-
stnieces radošo darbību inte-
resanti referēja dzejniece Maija 
Meirāne, minot, ka apbalvotās 
dzejnieces gaitas publiskā telpā 
sākušās jau 17 gadu vecumā, kad 
viņa piedalījās Rietumkrasta 
1977. gada latviešu Dziesmu 

Ērika Raistera Piemiņas fonda dalībnieki; no kreisās: Maija 
Meirāne, Rita Gāle, Sarma Muižniece Liepiņa, Dace Aperāne, 
Sandors Abens // FOTO: Jānis Students

svētku rakstnieku cēlienā Losan-
dželosā. Viņa sākusi dzejot pa -
rallēli gan latviski, gan angliski. 
Meirāne Sarmas dzejas valodu 
raksturoja kā izdomas bagātu un 
krāsainu. Kas iespaidoja Sarmas 
izteiksmi? – jautā Meirāne un 
tūliņ atbild, ka Sarmai laimējies 
izaugt ģimenē, kas mākslu pie-
ņem bez aizspriedumiem. Dzej-
nieks Gunars Saliņš Sarmas 
dzeju raksturojis kā tiešu un 
atklātu, ar pārsteigumiem, negai-
dītām pārejām, īpatnēju oriģi-
nālitāti. Sarmu var salīdzināt ar 
viņas līdzaudžu dzejniekiem 
Latvijā. Kā Imants Ziedonis esot 
teicis: Visi veidi (dzejā) ir labi, 
izņemot garlaicīgo. Nekādā ziņā 
Sarmas dzeju par garlaicīgu 
saukt nevar. 

Rita Gāle pasniedza Sarmai 
Muižniecei Liepiņai ĒRPF balvu. 
Apsveicēju rindu iesāka Ģirts 
Zeidenbergs no kultūras bied rī-
bas TILTS, kuŗam laureāte bijusi 
ļoti izpalīdzīga un atsaucīga, kad 
viņa vadījusi ALA Kultūras fondu. 
Sarmu apsveica arī dzejniece 
Baiba Bičole un Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrības pārstāvji. No 
ģimenes (vīra Jāņa un jaunākā 
dēla Pēteŗa vārdā) lielu ziedu 
klēpi Sarmai pasniedza viņas 
vecākais dēls Jūlijs. Sarmas brālis 
Zintis Muižnieks savai māsai 
sniedza sarkanu gerberu pušķi 
un vienu izcili skaistu tumši zilu 
ziedu, kas bija sveiciens no 
Sarmas māmiņas Lalitas Muiž-
nieces, kuŗa pašreiz ir Latvijā. 
Laureāti silti un ar humoru ap -
sveica arī Lalitas māsa Māra 
Celle, pieminot, ka pirms 52 ga  -
diem trīsgadīgā Sarmiņa bijusi 
vedējmāte Māras un Ojāra lau-
lībās Kalamazū.

Tad pie runātāja pults stājās 
pati laureāte, teicot paldies fon-
dam un sabiedrībai, bet īpaši 

Eleonorai Šturmai un dzejniecei 
Maijai Meirānei, jo tās palīdzē-
jušas veidot viņas lomu sabied-
rībā un kultūras darbā. “Manā 
dzīvē ir vienmēr bijusi cenšanās 
meklēt ko jaunu, mainīties, augt. 

skolā “Kursā” Sietlas tuvumā.
Viņa stāstīja arī par savām 

polītiskajām aktīvitātēm, sevišķi 
par demonstrācijām 1980. gadā 
Madridē EDSK (Eiropas Dro šī-
bas un Sadarbības Konfe rence) 

D. Aprenāne bija ieradusies arī 
17. aprīļa sarīkojumā Priedainē 
un pirmo reizi pati uz tik liela 
ekrāna redzēja, kā viņa saņem šo 
balvu Rīgā. Priedaines publika 
viņu sumināja ar ziediem un 
aplausiem.

Par cienastu pirms un pēc 
starpbrīža bija gādājusi Prie dai-
nes literārā kopa Ilgas Caunes 
vadībā. Pēcpusdienu noslēdza 
izloze, kuŗā šogad dominēja 
grāmatas.

Tradicionālais ĒRPF sarīko-
jums izceļas ar noturību un 
mērķtiecību. Fonds ir dibināts 
1970. gadā, trīs gadus pēc dzej-
nieka Ērika Raistera aiziešanas 
mūžībā. Gadu gaitā apbalvoju-
mu saņēmuši jau 45 Rietum pa-
saulē pazīstami latviešu dzej-
nieki, rakstnieki, žurnālisti un 
literāti, no kuŗiem daļa jau aiz-
gājusi mūžībā. Par neatlaidīgo un 
nerimstošo uzņēmību meklēt un 
atrast ik gadu jaunus laureātus 
lielākā pateicība pienākas fonda 
vadītājai Eleonorai Šturmai. 
Tagad ASV un citur Rietumu 
pasaulē garīgi radošo un centīgo 
latviešu darbinieku lielākā daļa 
nāk no trimdas sabiedrības maz-
bērnu pulka, no tiem, kas dzi -
muši, jau nostiprinoties tālākai 
emigrācijai. Tagad vecajiem trim  -
diniekiem un viņu turpmākajām 
paaudzēm klāt nāk no Latvijas 
nesen izbraukušie. Lielajā tautu 
maltuvē, kuŗas beigu produkts ir 
pārtautotais un asimilētais ame-
rikānis, tomēr joprojām atrodas 
tie, kas asimilācijas procesā ir spē-
 juši paturēt daļu no savas senču 
čaulas un spēj uzturēt dzīvu lat-
vietību, kaut arī katrs savā īpatnā 
un oriģinālā veidā. Arī šīgada lau-
reāte Sarma Muižniece Liepiņa 
izceļas ar savu īpatni latvisko 
dzīves re  dzējumu un prasmi to 
iepīt savā ikdienā.

Valoda vēl vienmēr ir dzīva, 
kamēr tā spēj radīt,” teica lau-
reāte. Par savu pirmo audzinā-
tāju dzejā Sarma min Valiju 
Ruņģi, vēlāk Jautrīti un Gunaru 
Saliņus, kuŗus Sarma vērtē kā 
labākos redaktorus, kādus vien 
var vēlēties, un savu māti Lalitu. 
Muižnieku un tagad Liepiņu 
ģimenes valoda vienmēr bijusi 
latviešu.

Sarma nolasīja dažus viņas 
uztverē sev  raksturīgus dzejoļus, 
pieminot, ka viņas sākotnējai 
izaugsmei svarīga loma bijusi 
dzejniekam Olalfam Stumbram, 
ar kuŗu viņa iepazinusies,  trīs 
vasaras būdama audzēkne Rie -
tumkrasta latviešu vasaras vidus-

laikā. Būdama dalībniece pro -
testa akcijā, Sarma bijusi aculie-
ciniece Māŗa Ķirsona asiņu lie-
šanai uz PSRS karoga laukumā 
konferenču zāles priekšā. Viņa 
arī lasījusi dzejoļus pirms un pēc 
šī notikuma, kas atspoguļojās 
tālaika pasaules presē.

Pēc starpbrīža Priedaines saim-
nieks Jānis Grigalinovočs rādīja 
filmas fragmentus no Lielās mū -
zikas balvas pasniegšanas cere-
monijas pagājušajā ziemā Rīgā. 
Šajā sarīkojumā tika godināta 
un sveikta viena no īpašās balvas 
saņēmējām, ņujorkiete – kom-
poniste un mūziķe Dace Ape-
rāne par Latvijas akadēmiskās 
mūzikas populārizēšanu pasaulē. 
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ARTŪRS
 RUBENIS

Atskatoties
Klīvlandes DV teātŗa vadītājs Arturs Rubenis apcer sava mūža rosmes

Parasti jauni cilvēki dzejo, rak-
stot pantus saviem nākotnes 
ideāliem. Manam nākotnes ideā-
lam pagadījās teātris. Bet pagāja 
krietns laiciņš, līdz tiku uz ska-
tuves dēļiem. 

Tāda pirmā reize man nāca vis -
pirms Viļānu brīvprātīgo uguns-
 dzēsēju zālē. Kamēr vietējā aiz-
sargu nodaļa gatavojās uz mantu 
izlozi, es pārbaudīju, kas atro-
dams aiz skatuves. Biju nomū-
rējies putekļiem, ka māte mani 
nepazina.

Bija interesantas, bet gaužam 
putekļainas plāksnes, krāsainas 
lai. Tās man bija jāpārcilā, lai 
noskaidrotu, kā tās būvētas. 

Tad kādā brīvības cīņu gabalā 
turpat uz tās pašas ugunsdzēsēju 
skatuves pieaugušo uzvedumā bija 
jānoskaita pantiņš par „va  na  gu 
ašu“. Skolas sarīkojumā pat bija 
jātēlo dakteris. Tas notika jau pēc 
manas kataraktas operācijas 1936. 
gadā. Acenes manā degun galā iz -
skatījās lomai diezgan iespaidīgas.

Padomju okupācijas gadā mā -
cījos Rudzātu pamatskolā, dzī -
vojot internātā. Pa reizei ielīdu 
klasē, kur mēģināja kādu lugu – 
Māj selgā bura vientulīgā vai ko 
tamlīdzīgu. Bija pietrūcis kāds 
aktieris, man bija jālasa viņa 
loma. Pagadījās lomā kāds partij-
nieks, pretī lasīja Brūverītis, kuŗa 
brāļi bija zvērināti pagrīd nieki. 
Mums uz vietas sanāca tikpat kā 
kautiņš – kā dzīvē.

Tajā laikā jau izmēģināju drā -
matizēt tautas pasakas. Mans 
rokraksts bija bēdīgs, tāpēc noal-
goju Anzelmu Graudiņu (viens 
no patriotu pagrīdniekiem pa -
domju reokupācijā), lai šis pār-
raksta manu diždarbu.

Nākamais solis manā teātŗa 
karjērā bija loma Varakļānu 
Valsts ģimnazijas uzvedumā 
Kaža Biņķa Jaunaudzē. Man 
pagadījās Jaša loma un ar Pēteri 
Klīdzēju mēģinājumā mēs ap  ce-
rējām dzīvi. Bet arī tas pagaisa, 
tāpat kā mani Rudzātu skolas 
manuskripti. Tad nāca Iciņa.

Patiesībā pilsētas nosaukumu 
rakstīja – Itzehoe. Tā tagad skai-
toties tikpat kā Hamburgas 
priekš pilsēta. 1945. martā trīs 
Ru  beņi nonāca vispirms Glik-
štatē, tad Itzehoe, beidzot Lē  ger-
dorfā, Beidzās Otrais pasaules 
kaŗš un sākās dīpīšu laiki. 

Dīpīšos sekoja skautošana un 
ugunskura priekšnesumi. Tur va -
jadzēja priekšnesumus uguns-
kura vakariem. Sākās drāma ti-
zējumi, tos tak bija jāpieraksta – 
nākamībai. 

Bija jāpabeidz ģimnazija. Tajā 
laikā es, divdesmitgadīgs jaunek-
lis, sasitos ar teātri uz visiem 
laikiem. Svarīgākais solis bija 27. 
aprīlī, 1947. g. Iciņas nometnes 
teātrī, Vācijā, kad notika manas 
pirmās luģeles Jaunā audze uz -
vedums. Sekoja lomiņas Iciņas 
nometnes teātrī – Kaukens In -
drānos un Dāvis Trīnes grēkos un 
Ļaunuma vecis (kopā ar manu 
nākamo sievu Ilgu Jūsmu Rubeni 
un Anitu Brūveri-Apeli) Antona 
Kalniņa Trimdas Ziemassvētkos.

Baltijas universitātē Pinne-
bergā sanāca četri semestri, pa -
studējot baltu filoloģiju. Vairāk 
gan studēju teātri, kad studentu 
vienība Auseklis sāka rīkot teātŗa 

uzvedumus: M. Zīverta Riebeklis, 
Dz. Freimaņa Izjokotā princese 
un Divkauja torņa istabiņā un 
Oskara Vailda Salome.  

Pēdējo paši pārtulkojām: tek-
stu angļu valodā lasīja prof. un 
balādists Kārlis Ābele, un mēs 
veikli pierakstījām tulkoto. Tam 
sekoja glauns inscenējums ar 

Bostonas universitātes jaunat-
vērtā Teātŗa skola un Rubenis 
iegūst „Master of Fine Arts“ 
gradu režijā (1956).

Vasarās jāpastrādā dārznie cībā 
(Weston Nurseries, Inc. Hop kin-
ton, MA.), lai nopelnītu skolas 
naudu un iztiku, pēc skolu 
beigšanas – Jordāna veikalā par 

ir turpat simt darbu, kuŗus da -
žādos laikos esmu sagatavojis, 
gan latviešu skolai, gaidām/skau-
tiem, gan iestudējot izrādes kol-
ledžā, amerikāņiem. 

Pirmās režijas Bostonā bija 
latviešu gaidām un skautiem ar 
A. Brigaderes lugu (Sprīditis un 
Maija un Paija) uzvedumiem. 

pamati.
Ir jautājums – vai pareizāk 

saukties par lugu rakstnieku, 
drāmatiķi vai drāmaturgu. Ma -
nas skatuves izglītības pamata ir 
teātris, tāpēc lugu rakstīšana pa -
matojas skatuviskā notikumā.

Esmu uzrakstījis kādus 130 
darbus, bet tie tūlīt jāsadala pa 
plauktiņiem, kā to dara biblio-
grafs.  

Manu lugu sakopojumam ir 
desmit sējumu, vienpadsmitais 
satur visjaunākos darbus. Ja ne -
skaita Anšlavu Eglīti un Mārtiņu 
Zīvertu, pārējie autori paši pa -
vairoja un izsūtīja savas lugas. 
To darīja Uldis Siliņš, Gunārs 
Grieze un daži citi. To darīju arī 
es pats. Mums Bostonā bija ra -
dīta Latviešu lugu krātuve, pie 
kuŗas organizēšanas piedalījos. 
Tagad tā atrodama Nacionālajā 
bibliotēkā, Rīgā.

Manas latviešu lugas atro-
damas arī internetā, meklējot 
projektu „lugas teātrim“. Tur 
trūkst tikai pašu  agrīno, bet ar 
laiku arī tās tur būs pieejamas. 
Atverot projektu, uzdota e-pasta 
adrese (rbnsat@att.net), kur da -
būt jebkuŗu no šīm lugām.

No visām savām lugām kādu 
duci esmu iestudējis pats, ne 
tikai Klīvlandes DV teātŗa kopai, 
Klīvlandes latviešu skolai, bet arī 
Rēzeknes Augstskolas studentu 
teātrim. Manas lugas iestudētas 
daudzās Latvijas amatieŗkopās 
– Bērzgalē, Gaigalavā, Jasmuižā, 
Līvānos, Rēzeknē, Valkā un 
Talsos un arī Austrālijā.

 Man nākamais moments ir 
audzinātāja pieredze. Esmu mā -
cī jies pats un mācījis citus, vis-
pirms teātŗa darba disciplīnā, 
skatuviskās darbības pamatos, 
aktieŗa spēlē un režisējot. Trīs 
reizes esmu bijis vieslektors Rē -
zeknes augstskolā, mācot Režijas 
pamatus, Skatuviskās lugas pa -
matus un nodibinājis RA Stu-
dentu teātri.

Esmu bijis viens no Latviešu 
Teātŗu Apvienības Ziemeļame-
rikā dibinātājiem, priekšnieks, 
rakstu krājuma Skatuve redak-
tors, teātŗa kursu dalībnieks un 
lektors. Savu laiku mācīju lat-
viešu valodu skolā, biju pat sko-
las pārzinis.

Kad daži tautieši žēlojās par 
aizejošiem laikiem, uzaicināju 
talkā četras dāmas un divus kun-
gus. Mēs triju gadu laikā uzrak-
stījās 700 lpp. biezu opusu – 
Mūsu mājas un patvērums. Tas 
ir stāsts par latvieti Klīvlandē 
20.gs. Līdzīgu grāmatu paguva 
publicēt vienīgi Raimonds Slai-
diņš Sanfrancisko, bet mūsējā 
bija pirmā, turklāt ar bibliogra-
fiju un rādītājiem.

Esmu saņēmis arī pateicības 
rakstus: no sava dzimtā pagasta, 
no Amerikas latviešu apvienības. 
Esmu DV zelta nozīmes, LVAF 
„Lāčplēsis“ Goda zīmes un arī 
Latvijas valsts Atzinības krusta 
kavalieris.

 Visvairāk priecājos, ka darbo-
joties ar jauniem cilvēkiem, dau-
dziem esmu paguvis sniegt pa -
matojumu viņu dzīves mērķim 
latviskajā pasaulē. Lai pārējā pa -
saule tiek ar sevi galā. Tā izskatās 
pasaule mana mūža 89. pa  va-
sarī.

dažām trimdas teātŗa zvaig-
znītēm: Ilze Dziļleja (Salome), 
Aina Vāvere (Herodeja), Nikolajs 
Lapkašs (Jokonāns) un pats 
Heroda lomā. 

Tad man pagadījās galvojums 
uz ASV un ierašanās Amerikā. 

naktssargu vai par ierēdnīti.
Bostonas DV nopērk veclat-

viešu namu ar visu bibliotēku. 
Rubenis līdz ar Bostonas akadē-
miskās kopas palīgiem vada bib-
liotēkas pieņemšanu un kataloga 
sastādīšanu. Kad darbs paveikts, 

Klīvlandē tas bija Kaķīša dzir-
navu versijas iestudējums. Mana 
maģistra grada iestudējuma luga 
saucās „Thunder Rock“, ko bija sa -
    rakstījis amerikāņu lugu rakst-
nieks Roberts Andrejs. Klīv lan-
des DV teātŗa kopai mani pirmie 

Skats no Klīvlandes DV teātŗa kopas 1996. g. izrādes – Artura Rubeņa komēdijas "Ciemiņš no 
Cābuļiem"

Skats no Klīvlandes DV teātra kopas Lidijas Auzānes komēdijas Zilais tauriņš, 1988-90: Diana 
Robežniece,  Eduards Tērauds, Līga Zemesarāja, Edvīns Veits, Rita Kaugura, Ilga Rubene, Jānis 
Vaskis. Dekorācija pēc Ingridas Dāves meta, rež.A.Rubenis

Biju divdesmit trīs gadus vecs 
jauneklis bez aroda un gadījuma 
darbu strādnieks, biju ieradies 
iekaŗot Ameriku. Bostonā jau dar-
 bojās Amerikas latviešu teāt ŗa 
Bostonas ansamblis, bet tur ne -
viens algas nemaksāja. Kārlis 
Veics pie DV atvēra studiju Bos-
tonā. Rubenis bija viens no brīv-
prātīgajiem, piedaloties četros 
uzvedumos un piecās lomās. 
Tajā laikā  vajadzēja atsākt nepa-
beigto izglītību. 

Ko dara Rubenis? Viņš iestājas 
Emersona kolledžā, studējot 
drāmu un teātri (1954), iegūstot 
arī bakalaura gradu. Tam seko 

Rubenis saka ardievas Bostonai, 
ierodas Klīvlandē iegūt otru ma -
ģistra gradu – bibliotēku zinātnē.

Rubenim parādoties Klīvlan dē, 
gaidas aicina viņu iestudēt vienu 
no daudzām Kaķīša dzirnavu 
versijām, bet DV atsūta dele gā ciju, 
aicinot bezmaksas darbā par re  ži -
soru Klīvlandes DV teātŗa kopā. 

Ar DV teātŗa kopu viņš strādā 
no 1958. līdz 2016. gadam, pirms 
tam iesaistījies darbā Western 
Reserve universitātes bibliotēkā 
par bibliotekāru, tas dod pie  tie-
kamu eksistences nodrošinā-
jumu akadēmiskā vidē. 

Iestudēto uzvedumu sarakstā 

iestudējumi bija igauņu rakst-
nieka Eduarda Vildes Laimes 
pūķis un Jūlija Pētersona Diplo-
māti. Mana sieva Ilga tur atsāka 
savas aktrises gaitas ASV.

Par savām mūža gaitām lat-
viešu trimdas teātrī sīkāk esmu 
rakstījis sējumā Kur palika 
trimda? Par savām režisora 
gaitām smalki esmu aprakstījis 
trijos opusos: Pašiem savs teāt-
ris, Skatuviskās spēlītes un 
Paldies par izrādi.

Savu režisora darbu esmu „teo  -
rētiski“ apskatījis sējumā Re  žijas 
pamati un drāmaturģiju ap  ce-
rējis grāmatā Skatuviskās lugas 
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tava savu laiku jau nokalpojusi 
un vairs netiek lietota, jo barību 
dzīvniekiem ved katru dienu un 
to nav nepieciešams ilgstoši uz -
glabāt, kā tas bija agrāk.

***
Valkā viesojas ASV 

vēstniecības pārstāvji
21. aprīlī Valkā viesojās ASV 

vēstniecības pārstāvji: vēstnie cī-
bas Preses un kultūras atašeja 
Ketija Džailza-Diaza, Polītikas 
un ekonomikas nodaļas vadītājs 
Lins Debevuāzs, plašsaziņas lī -
dz ekļu  speciāliste Ilze Millere un 
polītikas speciālists Mārtiņš 
Spravņiks. 

Vizītes mērķis – neformālā gai-
sotnē iepazīt ekonomisko un so -
ciālo situāciju Valkā, nākotnes 
perspektīvas un galvenos izaici-
nājumus, kā arī Valkas pašvaldī-
bas sadarbība ar Igauniju. Vēst-
niecības pārstāvji apmeklēja Val-
kas novada domi, mākslas skolu, 
ģimnaziju, mūzeju, devās arī uz 
ģimenes atbalsta centru “Saulīte” 
Ērģemē. “Esam priecīgi par ASV 
vēstniecības pārstāvju vizīti,” sa -
cīja Valkas pašvaldības vadītājs 
Vents Armands Krauklis. “Šķita, 
ka viesiem patiesi interesēja dzī -
ve Valkā. Esmu pārliecināts, ka 
šis ir sākums ciešākai sadarbībai 
gan kultūras, gan sporta, gan 
izglītības jomā. Labprāt uzņem  -
s im pie sevis arī ASV vēstnieci. 
Šīs tikšanās laikā vienojāmies, ka 
šo  gad veidosim labdarības pro-
jektu, kuŗā piedalīsies ASV kaŗa-
vīri.”

***
No Italijas uz Latviju pārvietoti 

vēl divi patvēruma meklētāji
18. aprīļa vakarā no Italijas Lat-

 vijā  nogādātas divas personas  
no Eritrejas, kam nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība. Abas 
personas patlaban  izmitinātas 
patvēruma meklētāju centrā Mu -
ceniekos. Viena no personām 
Eri trejā nodarbojusies ar lauk-
saimniecību, savukārt otra ne  -
sen beigusi vidusskolu.

Daļa uz Latviju pārvietoto 
patvēruma meklētāju vēlas šeit 
palikt, intervijā LNT raidījumam 
900 sekundes sacīja kultūras mi -
nistre Dace Melbārde (VL-TB/
LNNK).

Pirmie patvēruma meklētāji 
Latvijā tika nogādāti februārī, 
līdz ar to kopumā no ES dien-
vidvalstīm uz Latviju pārvie to -
ti 23 ārvalstnieki

Spriežot par patvēruma mek-
lētāju integrāciju, Melbārde ai  ci-
nāja nelolot ilūzijas, ka tā notiks 
ļoti ātri, akcentējot, ka daļa cil-
vēku nāk no ļoti atšķirīgas kul-
tūrvides. “Tajā vienkārši papil -
dus jāiegulda, valdības rīcības 
plāns to paredz,” teica ministre.

(Turpinājums 10. lpp.)
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“Aijā žūžū, lāča bērni”  
iekļauta pasaules labāko 
šūpuļdziesmu sarakstā

Mūsu slavenā šūpuļdziesma 
“Ai jā žūžū, lāča bērni” ir iekļau -  
ta pasaules labāko šūpuļdziesmu 
sarakstā ne tikai kompaktdiskā, 
bet arī grāmatā. Dziedātāji un mū   -
ziķi no visas pasaules ir ie rak stī-
juši savas valsts vispopulā rākās 
šūpuļdziesmas ekskluzīvā kollek-
cijā, kuŗas nosaukums ir Pasau -
les šūpuļdziesmas, un “Aijā žūžū, 
lāča bērni” ir atzīta par labāko 
dziesmu.

Dziesmu mūzika ir autentiska, 
kas spēlēta ar katras valsts nacio-
nālajiem instrumentiem. Šūpuļ-
dziesmu kollekcijā ir iekļautas  
arī tādas valstis kā Armēnija, Vā -
cija, Beļģija, Ķīna, Somija, Fran-
cija, Grieķija, Indija, Italija, Japā-
na, Koreja, Jaunzēlande un citas.

***
Baltijas valstu, Ziemeļvalstu 
un Višegradas grupas ārlietu 

ministru apspriede
21. un 22. aprīlī Jūrmalā noti -

ka tradicionālā Baltijas valstu, 
Ziemeļvalstu un Višegradas gru-
pas valstu ārlietu ministru sanāk-
sme, kuŗu šoreiz organizē Lat -
vija, kas koordinē Baltijas valstu 
un Ziemeļvalstu sadarbību (NB8) 
kopā ar Čehiju, kas ir prezidējošā 
valsts Višegradas grupā (V4).   

Tikšanās laikā tika pārrunāti 
aktuālie Eiropas Savienības un 
drošības polītikas jautājumi, kā 
arī sadarbības stiprināšanas ie -
spē jas. Ministri uzsvēra vienotī-
bas un solidāritātes nozīmi,  pār-
varot izaicinājumus, ar kuŗiem 
šobrīd saskaras Eiropa.

Drošības stiprināšanas jomā 
ministri pārrunāja gatavošanos 
NATO Varšavas samitam. Atse-
viš ķi tika izcelta NATO sadarbī-
ba ar Somiju un Zviedriju. Atzi-
nīgi tika novērtēti kopīgie pro-
jek ti, piemēram, NATO Stratē-
ģiskās komūnikācijas izcilības 
centrs Rīgā. Tikšanās laikā mi -
nistri diskutēja arī par sadarbī -
bas iespējām neatkarīgu profe-
sio nālu plašsaziņas līdzekļu stip-
rināšanā.

***
Raimonds Graube  
vizītē Afgānistānā

Nacionālo bruņoto spēku ko -
mandieris Raimonds Graube 26. 
aprīlī ieradās vizītē Mazarišarīfā, 
Afgānistānā, lai tiktos ar tur die-
nošajiem Latvijas kaŗavīriem un 
starptautiskās apmācības operā-
cijas Resolute Support vadību, kā 
arī lai iepazītos ar drošības situā-
ciju valstī. 

Kādā no iepriekšējām vizītēm 
Afgānistānā 

Vizītes laikā Nacionālo bruņo-
to spēku komandieris apmeklēja 
Latvijas kontingenta izvietoju-
mus un ar kaŗavīriem pārrunāja 
viņu dienesta gaitas starptautis-
kajā operācijā. Raimonds Graube 
Latvijas kontingenta kaŗavīriem 
pasniedza piemiņas medaļu “Par 
piedalīšanos starptautiskajā ope-
rā cijā”.

***
Pēteris Greste 

apbalvots ar nacionālo 
RSL Anzac Miera prēmiju

Pēteris Greste

Latviešu izcelsmes Austrālijas 
žurnālistu Pēteri Gresti mēs iepa-
zinām, kad viņš un divi viņa Al 
Jazeera raidstacijas kollēgas uz 
400 dienām tika ieslodzīti cietu-
mā Ēģiptes galvaspilsētā Kairā. 
Iemesls apcietināšanai  – it kā ne -
patiesu ziņu publicēšana par Ēģip-
tes valdību. Ziņas par netaisnīgo 
apcietinājumu radīja starptau-
tisku skandalu, kuŗa rezultātā 
sākās kampaņa par apcietināto 
žurnālistu atbrīvošanu. ”Konflik-
ta situācijas cilvēkos var atmodi-
nāt  vissliktākās un arī vislabā - 
kās rakstura īpašības. To es esmu 
piedzīvojis neskaitāmas reizes. 
Katrai nežēlībai un brutalitātei 
pretim stāv neskaitāmi labestī -
bas darbi, – pasvītrojot cilvēcību, 
dros mi un līdzjūtību,” saka Pēte -
ris Greste.

Pēc  atbrīvošanas no cietuma 
Pēteris Greste izteica pateicību 
vis iem, kuri atbalstīja viņu ie -
slodzījuma laikā. 

***
Valodu balvu saņem 

Valts Ernštreits
22. aprīlī Rīgā notika ārlietu 

mi  nistra Edgara Rinkēviča div-
pu sējā tikšanās ar Igaunijas ār -
lietu ministri Marinu Kaljuran -
du (Marina Kaljurand). Sarunā  
Rinkēvičs pauda gandarījumu 
par abu valstu lieliskajām attie-
cībām un intensīvo polītisko, kul-
tūras un izglītības dialogu, kam 
tiešs apliecinājums ir arī abu    
valstu ministriju Kopējā latviešu 
un igauņu valodu populārizēša-
nas balva (Valodas balva). 

Pēc tikšanās E. Rinkēvičs un 
M. Kaljuranda svinīgā sarīkoju-
mā  pasniedza Latvijas un Igau-
nijas Ārlietu ministriju Valodas 
balvu Valtam Ernštreitam par 
viņa ieguldījumu igauņu un līvu 
valodu pētniecībā, augstas kvali-
tātes tulkojumiem un ieguldīju-
mu 2015. gadā izdotās Igauņu – 
latviešu vārdnīcas sagatavošanā. 
E. Rinkēvičs sacīja, ka 2015. gadā 
izdotā fundamentālā Igauņu – 
latviešu vārdnīca palīdzēs ne tikai 
abu valstu augstskolu studen-
tiem, nākamajiem tulkotājiem, 
skolotājiem un valodu pētnie - 
k iem, bet arī plašākam interesentu 
lokam ar abu valodu starpniecību 
atvērt jaunu lappusi Latvijas un 
Igaunijas tautu kultūru un valo-
das iepazīšanā. Sarīkojuma laikā 
ministri pauda pateicību visiem 
šī gada balvas nominantiem – 
Maimai Grīnbergai, Guntaram 
Godiņam un Kertu Kibermanei  
par viņu ieguldījumu latviešu un 
igauņu valodu un literātūras po -
pulārizēšanā. Balvas pasniegša-
nas ceremonijā piedalījās arī Igau -
nijas prezidenta kundze Ieva Il -
vesa, kuŗa arī Igaunijas preziden-
ta vārdā pauda pateicību balvas 
laureātam par veikto darbu, kā 
arī aicināja turpināt šo balvas 
tradiciju. 

***
Alianses un Krievijas sarunas 

nemaina attiecību klimatu 
NATO un Krievijas padomes 

sanāksme nemainīs kopējo attie-
cību klimatu starp Rietumiem  
un Krieviju, šādu viedokli pēc 
saru n ām aģentūrai LETA pauda 
Latvijas vēstnieks NATO Indulis 
Bērziņš (attēlā).

Bērziņš atgādināja, ka šī tikša-
nās notikusi pēc gandrīz divu 
gadu pārtraukuma, taču bijusi 
gaŗāka, nekā plānots – sarunas 
bi  jušas ilgākas par trim stundām. 
“Pozitīvais ir tas, ka gan NATO 
vēstnieki, gan Krievijas vēstnieks 
piekrita, ka dialogs ir nepie cie-
šams, bet pastāvošās pretrunas ir 
ļoti nopietnas – galvenokārt vēr-
tējumam par notikumiem Uk -
rainā un arī par to, kāpēc šīs at -
tiecības ir pasliktinājušās,” stāstī -
ja Bērziņš. Pēc diplomāta teiktā, 
radies iespaids, ka pušu pozicijas 
kopš iepriekšējās tikšanās gan  - 
d rīz nav mainījušās. “NATO vēst-
nieki demonstrēja ļoti lielu vien-
prātību, nebija nekādu pretrunu 
mūsu viedokļos attiecībā uz vi - 

s iem jautājumiem, tostarp atgā-
dinot, ka NATO dalībvalstis un 
NATO kā organizācija nekad ne -
atzīs Krimas iekļaušanu Krievi -
jas sastāvā,” sacīja Bērziņš.

***
Par Vācijas ieguldījumu 

Baltijas valstu aizsardzībā
Vācijas kanclere Angela Mer-

ke le paziņojusi, ka Vācija pie-
kristu sniegt lielāku ieguldījumu 
Baltijas valstu aizsardzībā, tomēr 
neprecizēja, kādā veidā tas iz -
paustos.

Vācijas kanclere Angela Merke-
le (no kr.) un Lietuvas prezi-
dente Daļa Grībauskaite //  Foto: 
Reuters/LETA

“Mēs neiebilstam pret lielāku 
iesaisti papildu ilgtermiņa pasā-
kumos, bet detaļas vēl ir jāpār ru-
nā,” atbildot uz ziņu aģentūras 
BNS jautājumu, vai Vācija būtu 
gatava nosūtīt uz Lietuvu batal-
jona apmēra bruņoto spēku vie-
nību, Merkele teica kopīgā pre - 
s es konferencē ar Lietuvas pre-
zidenti Daļu Grībauskaiti, kuŗa 
bija ieradusies vizītē Berlīnē. 
Kanclere uzsvēra, ka vēl turpinās 
sarunas par potenciāliem lē - 
m um iem NATO galotņu apsprie -
dē (samitā) jūlijā Varšavā. Viņa 
arī uzsvēra, ka Vācija jau ir aktīva 
Baltijas valstu aizsardzībā.

***
ASV kuģis Rīgas ostā; jūrnieki 
palīdz sakopt Līgatnes parku
Rīgas ostā bija noenkurojies ASV 

karakuģis USS Donald Cook, kuŗš 
iepriekš bija iesaistīts incidentā  
ar Krievijas bumbvedējiem. Tā 
ap  kalpe atzīst – kaut arī jau pa 
gabalu bija redzams, ka Krievi -
jas lidmašīnas nav apbruņotas,  
to veiktie manevri bija bīstami. 
ASV kuģi apmeklēja gan skolēnu 
grupas, gan polītiķi.

Donald Cook jūrnieki pirms 
viesošanās Latvijā izteica vēlēša-
nos dienu pavadīt Līgatnē,  aktīvi 
darboties un tādā veidā iepazīt 
arī daļu Latvijas, kā arī apliecināt 
gatavību palīdzēt Latvijai arī dro-
šības jautājumos. Lai arī 30 jūr-
nieki, atbraucot uz Līgatnes da -
bas takām, nemaz nezināja, ka šī 
ir Lielās talkas nedēļa, šāda ak -
cija viņiem šķita atbalstāma, jo 
pašu mājās ASV plaši izplatīts 
brīv prātīgais darbs un tā iespējas. 
ASV karakuģa apkalpes locekļi 
savu palīdzību sniedza Līgatnes 
dabas takām.  Briežu vecās baro-
tavas demontāža, sakopšanas 
darbi pie nožogojumiem un in -
formācijas norāžu izvietošana – 
dabas parkam šie uzlabojumi 
nepieciešami jau ilgāku laiku.  
Bet līdz šim ne visiem darbiem 
uzreiz pieticis  darbaspēka. Jūr-
nie ki  sadalījās vairākās grupās, 
daļa darbojās pie norāžu stabu 
izvietošanas un ierakšanas zemē, 
bet daļa – pie vecās briežu baro-
tavas pilnīgas nojaukšanas. Baro-
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autoram jautājumus, kā arī sa -
ņemt autografus. Maskavas ap -
meklējuma laikā Valdis Zatlers 
arī apmeklēja Krievijas Zinātņu 
akadēmijas Ģeofizikas centru, 
Puškina tēlotājmākslas mūzeju, 
kā arī Tretjakova jauno un veco 
galeriju. Tretjakova jaunajā gale-
rijā glabājas vairāk nekā 170 lat-
viešu mākslinieku darbi, tostarp 
A. Drēviņa, G. Kluča, V. Purvīša, 
K. Miesnieka, I. Zariņa, J. Pauļuka, 
Dž. Skulmes meistardarbi. Liela 
daļa no šiem darbiem atrodas 
pastāvīgajā Tretjakova galerijas 
ekspozīcijā.

***
Iepazīstina ar grāmatu 
par Latvijas radio tēvu

Pirms 92 gadiem Saeimas bu -
džeta komisijas deputāti inže-
nierim Jānim Linteram, kuŗš pre-
zentēja radiouztvērēju, jautāja – 
“Vai, lai to klausītos, būs jāver 
vaļā logi?”.  Atmiņas par Latvijas 
radio tēvu tagad  sakopotas grā-
matā “Kā spoža stīga”. 

Bibliotēku nedēļā  ar jauno grā-
matu Katlakalna lasītājus iepa -
zīs tināja  autore emeritētā ķīmi -
jas zinātniece Milda Pormale, kas 
ar izcilo inženieri bijusi pazīsta-
ma vairāk nekā trīsdesmit gadu. 
Ilgus gadus viņš bija aizmirsts,  
un vēl šodien, kad ikviens zina, 
kas ir radio, tikai retais zina, kam 
par to jāpateicas. 1993. gadā izvei-
dots Lintera fonds, un katru ga -
du  par ieguldījumu elektronisko 
sakaru nozares attīstībā tiek pa -
sniegta Lintera prēmija. Lau reā-
tiem tiks  arī grāmata “Kā spoža 
stīga’’, kas vēsta par Latvijas ra -
dio tēvu, bet  autore  cer, ka tā  
būs pie ejama arī  bibliotēkās, kā 
solījusi fonda valde.

***
Irānā liek cenzēt Lailas 

Pakalniņas filmu Ausma
Aprīļa beigās Teherānā notiek 

Starptautiskais Fadžras filmu 
festivāls, kuŗa konkursa pro - 
g rammā iekļauta Lailas Pakalni-
ņas spēlfilma Ausma. Šai grotes-
kai par padomju sistēmu un tās 
izkropļotu sabiedrību un indi-
vīdu tā ir jau kārtējā tikšanās ar 
starptautisko auditoriju, tomēr 
pirmo reizi filma tiks demons - 
t rēta cenzētā veidā. Vairākkārt 
ap  svērusi visus “par” un “pret”, 
Laila Pakalniņa nolēma dot at -
ļauju īsināt par kaitīgiem atzītos 
epi zodus, uztverot to kā likteņa 
iro niju – lai filma par polītiska 
re   žīma fanātisma izpausmēm 
no    kļūtu pie skatītājiem, tā spiesta 
maksāt nodevas sistēmai, kas 
valda islāma valstī Irānā.

Liels bija režisores izbrīns, kad 
ar viņu sazinājās festivāla pār-
stāvji, ļoti atvainojoties, tomēr 
lūdzot atļaut izgriezt dažus fil -
mas epizodus, kas Irānas sabied-
rībā tiktu uzskatītas par nepie die-
nīgām. Lai arī Latvijā vārds “cen-
zūra”, par laimi, jau labu laiku 
piemirsts, Irānā joprojām dar -
bojas Filmu izvērtēšanas birojs, 
kas nosaka, kādas filmas drīkst 
un kādas nedrīkst demonstrēt 
šajā valstī. Nepakļaušanās šīs va -
ras iestādes prasībām nozīmētu 
to, ka festivāls būtu spiests iz -
ņemt filmu Ausma no program-
mas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

četrdesmit Ķīnā dzīvojošo tau-
tiešu un Latvijas uzņēmēji, kas 
viesojās Pekinā. Interesenti varē -
ja iepazīties gan ar latviešu kino 
klasiku – 1981. gada spēlfilmu 
“Li  muzīns Jāņu nakts krāsā”, gan 
ar – 2012. gada spēlfimu “Sapņu 
komanda 1935”. Radošo darbnī-
cu dienās bija iepazīšanās ar lat-
viešu tradicionālajiem rakstiem 
un zīmēšanu, notika ēdienu ga -
tavošana un nobaudīšana, lat-
viešu valodas stundas, latviešu 
etnografisko danču mācīšanās 
un dancošana. Latviešu dienas 
notika ar Pekinas Svešvalodu 
uni versitātes latviešu valodas pa -
sniedzējas Marijas Nikolajevas 
un Latvijas vēstniecības Ķīnā 
atbalstu.

***
Atjaunotā Lūznavas muiža svin 

gada jubileju Čurļoņa zīmē
Rēzeknes novada Lūznavas 

muiža 24. aprīlī svin pirmā 
darbības gada jubileju kopš at -
vēršanas pēc vērienīgajiem re -
novācijas darbiem. Par godu ju -
bilejai muiža aicināja uz jaunā 
koncertflīģeļa ieskandināšanu 
lietuviešu mākslinieka un kom-
ponista Mikaloja Konstantina 
Čurļoņa (Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis) zīmē. Starp diviem 
koncertiem muižā tika atklātas 
divas Čurļoņa darbu izstādes, 
kuŗās skatāmas mākslinieka dar-
bu reprodukcijas un dokumen-
tālās fotografijas.

Lūznavas muiža

Ievērojamo lietuviešu māksli-
nieku ar Lūznavas muižu saista 
poļu izcelsmes lietuviešu muiž-
nieku Kerbedzu dzimta, kuŗas 
īpašumos Latgalē savulaik vieso-
jies arī Čurļonis. 24. aprīlis bija 
simboliska mākslinieka atkal at -
griešanās Kerbedzu dzimtas mā -
jās. Izstādes Lūznavas muižā ap -
skatāmas līdz jūnija sākumam.

***
Valdis Zatlers 

Maskavā prezentē 
savu grāmatu

19. aprīlī Krievijas Ārzemju 
literātūras bibliotēkā un 20. aprī -
lī Maskavas Valsts starptautisko 
attiecību institūtā notika tikša -
nās ar bijušo Latvijas Valsts pre-
zidentu Valdi Zatleru un viņa 
grāmatas Вот кто я! (Kas es 
esmu) prezentācija.

Grāmatas prezentāciju Ārzem-
ju literātūras bibliotēkā atklāja  
tās direktors Vadims Duda un 
Lat vijas vēstniece Krievijā Astra 
Kurme. Sarīkojums bija plaši ap -
meklēts, tai skaitā kuplā pulkā 
bija ieradušies latviešu diasporas 
Maskavā pārstāvji. Bijušais Lat vi-
jas Valsts prezidents iepazīstināja 
studentus un mācībspēku ar sa -
vu grāmatu, kā arī nolasīja lek -
ciju par mūsdienu Latviju. Sarī-
kojuma laikā Valdis Zatlers tikās 
ar Institūta prorektoru Artjomu 
Maļginu. Pēc grāmatas prezen-
tācijām klātesošie varēja uzdot 

Lista, Johanna Sebastiana Bacha 
un Aleksandra Skrjabina kom-
po zīcijas klavierēm – publika uz -
ņēma ar ovācijām, stāvot kājās.

***
Sanktpēterburgā notiek 

Latvijas Kino nedēļa
 21. aprīlī Sanktpēterburgā ki -

no centrā Veļikan park svinīgi 
tika atklāta Latvijas kino nedēļas 
nogale, kuŗa norisinājās līdz 24. 
aprīlim. Sarīkojumu organizēja 
Latvijas Republikas ģenerāl kon-
sulāts Sanktpēterburgā sadarbī -
bā ar Sanktpēterburgas Kinoklu-
bu Sinemafija. Šī ir pirmā reize, 
kad Sanktpēterburgas publikai 
tiek piedāvāta iespēja noskatīties 
uzreiz vairāku latviešu kino pro-
fesionāļu darbus.

Latvijas kino nedēļas nogales 
atklāšanā tika demonstrēta reži-
sora Aigara Graubas filma “Sap-
ņu komanda 1935”. Atklāšanas 
sarīkojumā uzrunu teica ģene -
rāl konsule Irina Mangule, kā arī 
filmas uzņemšanas grupas pār-
stāvji – otrā režisore, filmas mon-
tāžas režisore Līga Pipare un ope-
rātors Imants Zaķītis. Atklāšanas 
sarīkojums izraisīja lielu interesi 
Sanktpēterburgas skatītājos un 
bija plaši apmeklēts. Pēc filmas 
noskatīšanās interesentiem bija 
iespēja piedalīties diskusijā un 
uz  dot jautājumus par filmas tap-
šanu. Kino dienās skatītājiem vēl 
tiks piedāvāts noskatīties šādas 
filmas: Sandija Semjonova, Gun-
dara Rēdera, Undīnes Bukas, 
Edgara Dubrovska un Audingas 
Kucinskaites dokumentālo fil -
mu “Prāta vētra: starp krastiem”, 
Andŗa Gaujas jauniešu drāmu 
“Izlaiduma gads”, Latvijas Kino 
nedēļas nobeigumā – Juŗa Kur-
sieša filmu “Modris”. 

***
Prāgā atklāj zīmējumu izstādi 

“Latgale laiku ritā”
Morāvijas mūzejā Brno Latvi-

jas vēstniecība Prāgā atklāja švei-
ciešu mākslinieka Vincenta Fli-
kigera (Vincent Flückiger) meln-
balto zīmējumu izstādi “Latgale 
laiku ritā”, kas ataino lauku dzīvi 
un tradicijas Latgalē ārzemnieka 
acīm.  Izstādes atklāšanā piedalī-
jās arī darbu autors, kuŗš izstādes 
atklāšanā viesus priecēja ar lautas 
spēli un stāstījumu par saviem 
darbiem.

Ar vēstniecības atbalstu atklā-
šanā ar mūzikālu priekšnesumu 
uzstājās Brno kontrabasu kvar  - 
t ets, kuŗa sastāvā mūzicē arī Brno 
Janāčeka Mūzikas akadēmijas 
studenti no Latvijas. Aprīļa sā  ku-
mā V. Flikigera izstāde bija ap -
ska tāma arī Etnografijas mū  zejā 
Prāgā.

***
Pekinā  kultūras dienas 

“Sveika, Latvija!”
No 15. līdz 24. aprīlim Pekinā, 

Mūsdienu mākslas mūzejā (To -
day Art Museum),  notika kultūras 
un izglītības sarīkojumu  serija 
“Sveika, Latvija!”, kuŗas mērķis 
bija iepazīstināt interesentus ar 
Latvijas ēdieniem, filmām, māk-
slu un dejām, kā arī latviešu va -
lodu.

Kultūras dienas iesākās ar Lat-
vijas vēstniecības Pekinā dia spo-
rai organizēto pieņemšanu vēst-
niecībā. Sarīkojumu apmeklēja 

eki pējuma nogādāšanai jūras 
kon tei nerā. Ceļotāju izstrādātais 
marš ruts paredz, ka atklātā oke-
anā viņiem būs jāmēro 6000 ki -
lometru. Paredzamais laiks eks-
pedīcijai ir 90 līdz 100 dienas.

***
Montrealas Latviešu 

sabiedriskā centra dāvinājums 
Latvijas skolām 

29. martā Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā norisinājās projekta 
“Pētīsim un izzināsim Latvijas 
vēsturi!” nobeiguma seminārs. 
Sa   rīkojuma laikā Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas informācijas 
pakalpojuma sektora nodaļas 
vadītāja Ginta Zalcmane iepazīs-
tināja ar bibliotēkas vēsturi un 
darbību. Projekta vadītāji saņē -
ma laba vēlējumus no konkursa 
organizētājiem, smēlās iedvesmu 
iepazīt Latviju no vēsturiskā skat-
punkta un turpināt vairot sko lē-
nos patriotisko garu.

Konkurss ieinteresēja 177 sko-
las no 71 Latvijas novada. Šogad 
piešķirtais financējums ir 50 000 
CAD, ar kuŗa palīdzību tiks at -
balstīti 80 iesniegtie projekti un 
dota iespēja 3014 dalībniekiem 
doties ekskursijās pa Latvijas no -
vadu vēsturiskā mantojuma ap -
skates vietām – Ložmetējkalnu, 
Tīreļpurvu, Livonijas ordeņa pili 
Turaidā, Ž. Lipkes memoriālu, 
Rīgas Geto, J. Rozentāla Saldus 
vēstures un mākslas mūzeju, 
Salaspils memoriālu, Alsungas 
mūzeju un citām apskates vie  - 
t ām. Šie vēsturiskie apskates 
objekti ir saistīti ar skolēnu vēs-
tures stundās apgūto mācību 
vielu, kuŗa veicina atgriezenisko 
saiti par Latvijas kultūrvēsturis -
ko mantojumu un padziļina zi -
nāšanas.

***
Latvietis atzīts par vienu no 

labākajiem vīnziņiem pasaulē
Concours du Meilleur Somme -

lier du Monde vīnziņu sacensībās 
Arģentīnā piedalījās 61 dalīb-
nieks no 58 valstīm. 

Latvietis Raimonds Tomsons 
(attēlā) ieguvis septīto vietu. Sa -
censību uzvarētājs ir Zviedrijas 
pārstāvis Arvīds Rosengrens. Šīs 
bija konkursa vēsturē vērienīgā-
kās sacensības, jo tajās piedalījās 
58 savās valstīs par labākajiem 
atzīti vīnziņi, kā arī trīs pasaules 
čempioni.

***
Latviešu pianistu Vestarda un 

Aurēlijas Šimkus koncerts
Ģentē, Svētā Vincenta kultūras 

kapelā (Cultuurkapel Sint-Vin cent), 
ar latviešu pianisma zvaigžņu 
Aurēlijas un Vestarda Šimkus 
du bultsolokoncertu tika svinēta 
Latvijas un Flandrijas reģiona 
sadarbības līguma 20. gadadiena.

Abu pianistu sagatavotu pro-
grammu, kuŗā tika atskaņoti gan 
pašu sacerēti skaņdarbi, gan arī 
klasiķu – Franča Šūberta, Ferenca 

Lielā Talka 2016 
Lielā Talka 2016 oficiāli notika 

1750 apstiprinātajās talkas vietās. 
Talkas organizātori pateicas 
ik vienam par ieguldīto darbu un 
vēl arī ikdienā rūpēties par ap -
kārtējo vidi, lai Latvijas simtgadē 
mēs varētu teikt, ka Latvija ir 
zaļākā valsts pasaulē!

Talkas darbos šodien piedalī-
jies ne vien Latvijas Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis (attēlā) 
un Ministru prezidents Māris 
Ku  činskis, bet arī daudzi uzņē-
mumi, biedrības un domubied ru 
grupas. Ceļu būves firma Binders 
labiekārtojusi Pēterupītes kras -
tus Saulkrastos, savukārt daudzu 
valstu diplomāti šogad gājuši 
talkā Juglas dzīvnieku patversmē 
“Labās mājas”. Talkotājus nav bie-
dējuši arī mainīgie laika apstāk -  
ļi – daudzviet tos pārsteigusi 
krusa, bet tas nevienu nav atturē -
jis no darba.

***
Latvijas vēstniecības darbinieki 
sakopj latviešu īpašumu Otavā

23. aprīlī Latvijas vēstniecība 
Kanadā piedalījās Otavas latvie -
šu ev. lut. Miera draudzes nama 
sakopšanas talkā.

Nama un tā apkārtnes sakop-
šana pēc draudzes un vēstniecī-
bas iniciātīvas notika vienlaikus 
ar Lielo talku Latvijā, tādējādi 
ārpus Latvijas robežām tika nesta 
Lielās talkas ideja un sakopts Lat-
vijas diasporas sabiedrībai Ka   nā-
dā nozīmīgs kultūrvides objekts.

***
Divi latvieši ar airu laivu 
šķērsos Atlantijas okeanu

Aprīļa pēdējā dienā divi ap -
ņēmīgi latvieši – Kārlis Bardelis 
un Gints Barkovskis – no Na  mī-
bijas piekrastes pilsētas Luderi -
cas sāks Atlantijas okeana šķēr -
so šanu airu laivā līdz Riodeža-
neiro. Ceļojumu paredzēts sākt 
30. aprīlī, kad Ludericas pilsētā ir 
gaidāms gada lielākais sarīko -
jums – Zvejnieksvētki.

Pašlaik abi apņēmīgie latvieši 
Namībijā kārto formālitātes, lai 
saņemtu savu laivu un visu ceļo-
jumam pa Atlantijas okeanu ne -
pieciešamo ekipējumu. Taujāts, 
vai izdevies savākt visu finan cē-
jumu, lai ambiciozo ideju varētu 
īstenot, Bardelis skaidroja, ka 
joprojām tiek vākti līdzekļi, lai 
varētu samaksāt par laivu un 
visām projektam nepiecieša ma-
jām lietām, tai skaitā par ļoti   
dār go transportu nepieciešamā 
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Varbūt ir lasītāji, kas vēl atceras, 
kā Padomju Savienība pastip ri-
nāja savu ietekmi Ēģipte, Chruš-
čova valdīšanas gados palīdzot 
iegrožot vareno Nilu ar Lielo 
Asuānas dambi? 

Tagad no tās pašas Ēģiptes nāk 
ziņa par grandiozu ieceri, kuŗas 
īstenošana iezīmēs jaunu posmu 
Tuvo Austrumu ģeopolītiskajās 
“spēlēs”: Sauda Arabijas karalis 
Salmans, kas bija ieradies Kairā 
valsts vizītē, noslēdzis ar Ēģiptes 
prezidentu – ģenerāli Sisi vieno-
šanos, kas paredz pāri Tiranas 
šaurumam, kas Akabas līci sa -
vie no ar Sarkano jūru, uzcelt 15 
kilometrus garu tiltu, ko varēs 
šķērsot 20 minūšu laikā. Šis tilts 
pāri jūrai simboliski savienos 
Afriku ar Āziju un ļaus ne tikai 
islāmticīgajiem dievlūdzējiem 
no Afrikas ātrāk tikt uz Mekas 
un Medinas svētvietām, bet arī 
kalpot par transporta maģistrāli 
un atvieglot preču apmaiņu, ie -
skaitot naftas un gāzes pārve du-
mus. Un galvenais – šis tilts 
“apzīmogos” stratēģisko aliansi 

Divi tilti un divi kanāļi: ģeopolītika un lielās būves
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

starp Ēģipti ar tās 90 miljoniem 
iedzīvotāju un ar naftu un nau -
du pārbagāto Sauda Arabiju. 
Runa ir, var teikt, par “Salmana – 
Sisi paktu”, kas šīs abas sunnītu 
valstis savedīs kopā cīņā pret 
visai spēcīgo sāncensi – Irānas 
šīitu teokratiju, kas lūko kļūt par 
izšķirošo spēku reģionā. Šis tilts 
sāksies tur, kur divas mazas sa -
liņas – Tirana un Sanafira skaid-
ri redzamas no Sinaja pussalas 
liedaga. Tas būs technisks brī-
nums apvidū, kur, ja ticam Bībe-
lei, netrūka dievišķas izcelsmes 
brīnumu...

Jau tagad polītiski eksplozīvs, 
var teikt, ir cits, 19 kilometrus 
gaŗš tilts pār Kerčas jūras šau ru-
mu, kas atdala 2014. gadā Uk -
rainai atņemto Krimas pussalu 
no Tamanas pussalas, kas ietilpst 
Krievijas Federācijas Krasno-
daras novadā ‒ auglīgajā Kuba-
ņā. Šo tiltu, kuŗa būvi kontrolē 
pats Putins, paredzēts atklāt 
2018. gada 18. decembrī. Krievi-
jai pievienotā Krima ir territoriā-
li atdalīta no “bezgala plašās” 

pārējās Krievijas, un Ukrainas 
valdībai ir pamats būt nemierā  
ar šī tilta būvi, kas laupa Ukrai-
nai brīvu izeju no Azovas jūras 
un “cementē šo nekaunīgo lau-
pījumu”. Te vēl jāpiebilst, ka jau 
izzagti daudzi miljoni no tilta 
būvei paredzētās naudas un ka 
Krimas tatāru līderis Mustafa 
Džemilevs, kuŗš mīt Kijevā, tei-
cis Radio Liberty raidījumā, ka 
Kerčas tilts “aizskar Ukrainas 
territoriālo veselumu” un tās va -
dība būtu pilnīgi tiesīga šo tiltu 
sabumbot...

Bet kas gan ir šis Kerčas tilts 
salīdzinājumā  ar gandrīz vai ne -
prātīgu, pārdrošu plānu, ko ta -
gad perina Krievija un Irāna: iz -
rakt kuģniecībai piemērotu ka -
nāli, kas savienotu – uzmanību! – 
Kaspijas jūru ar Persijas līci. Par 
šo ieceri pastāstīja Irānas vēst-
nieks Maskavā Mendi Snaji, tie-
koties ar Pēterpils universitātes 
studentiem. Ja šī iecere īsteno -
tos, Krievijai un Austrumeiropas 
valstīm vairs nevajadzēs kuģot 
pa Bosforu un Dardaneļiem, 

Suecas kanāli un Sarkano jūru, 
lai sasniegtu Persijas līci un Ara-
bijas jūru, t.i., Indijas okeanu. 
Bet – lielais “bet”: Kaspijas jūras 
līmenis ir zemāks par Pasaules 
okeana līmeni, kanāļa gaŗums 
būtu veseli 2000 kilometri, un   
kā izrakties, izlauzties, pārvarot 
kalnus, lejas un tuksnesi? 

Sakarā  ar t.s. Panamas offšore 
skandalu ļaužu prātos atdzimst 
priekšstats par šo mazo Centrāl-
amerikas valsti un Panamas ka -
nāli, kas savieno Atlantijas un 
Kluso okeānu. Tad nu vērts pa -
ka vēties pie parallelā kanaļa bū -
ves cauri Nikaragvai, kas gan 
uzsākta, taču pat ne pusceļā ie -
strēgusi. Nikaragvā varas grožus 
stingri tur kādreizējais kreisais 
revolūcionārs Daniels Ortega, 
kuŗš, nemainot marksistisko fra-
zeoloģiju, atskārtis brīva tirgus 
priekšrocības un perspektīvas. 
Viņš par šāda kanāļa būvi, kas 
tilpumu caurlaides spējas ziņā 
pār spētu Panamas kanāli, vie no-
jies ar vienu no Ķīnas bagātāka-
jiem cilvēkiem – multimiljardieri 

Vaņiņu (Wang Jing), kurš solījis 
“to lietu paveikt”: jaunais kanālis 
būšot trīsreiz garāks (280 km) 
un divreiz dziļāks par Panamas 
kanāli. Šim nolūkam, kā raksta 
The New York Times, nāktos pār-
vietot zemi tādos daudzumos, 
kam neesot precedenta cilvēces 
vēsturē! Ak vai – 16 mēnešus pēc 
svinīgā “pirmā lāpstas dūriena” 
nav pat veikti pirmā posma 
priekšdarbi. Ķīniešu miljardie -
rim radušās financiālas grūtības, 
racējiem aiztur algu, un vilšanās 
Nikaragvas tautas masās aug: 
tika taču solīts, ka radīsies simt-
tūkstoši darbavietu un valsts 
kopprodukts dubultosies. Inte-
resanti, ka Ķīnas valdība jau pa -
šā sākumā, 2014. gada decembrī, 
brīdināja: tai nav nekāda sakara 
ar šo plānu un šo darījumu – viss 
notiekot pēc Vaņiņa kunga pri-
vātās iniciātīvas. Varbūt šoreiz 
taisnība Marksam, kuŗa gudrī-
bas reizēm citē Daniels Ortega: 
paļauties uz privāto kapitālu 
reizēm ir riskanti.

Kad klājas grūti un nākas ri -
sināt jautājumus, kuŗi gadiem 
nav risināti un par kuŗiem lāgā 
nav skaidrības, ko darīt, ir divas 
vecumvecas metodes, kā novērst 
uzmanību. Pirmo var nosaukt 
par dūmu aizsegu – vai nu jāat-
rod kaut kas, ap ko sacelt traci, 
vai arī jāatrod pirmajā brīdī tīri 
smuks un pieņemams risinā -
jums, kas patiesībā ar laiku radīs 
jaunas problēmas, kuŗas gan tik 
ļoti varbūt nedursies acīs.

Otra metode ir tikpat sena, cik 
seni ir cilvēki. Proti, ir jāatrod 
ienaidnieks, kuru var vainot visā, 
kas notiek vai nenotiek.

Raugoties, kas notiek Latvijā 
iz   glītības reformā, pirmām kār-
tām gribas teikt, ka tā ir skolotāju 
algu reforma, nevis izglītības re -
forma. Jā, būs skolas, kuŗas no 
nā  kamā mācību gada tiks slēg-
tas, jo tajās ir tik maz skolēnu, ka 
valsts gluži vienkārši nevar at - 
  ļau ties tās uzturēt. Būs skolas, 
ku  ŗas tiks reorganizētas, būs sko-
lotāji, kuri zaudēs darbu, laukos 
citu darbu vairs neatrast, bet līdz 
pen sijai vēl vairāki gadi, tādēļ 
acīmredzot tiks nodrošināts t.s. 
“sociālais spilvens” līdz pat pen-
sijai (bezdarbnieka pabalstu var 
saņemt tikai 9 mēnešus). Neap-
šaubāmi, ka daļai skolotāju algas 
ir mazas un ka skolas līdz šim 
centās neaizvērt, lai skolotājus 
ne  iegrūstu ubagu statusā, bet 
sko lu uzturēšana pie dzīvības 
financējumu krietni deldēja.

Pirmajā brīdī izskatās, ka bei-
dzot vismaz pamatproblēmas ar 
skolotājiem būs atrisinātas, jo 
skolotāju arodbiedrība arī vairs 

Dūmi un ienaidnieki
nenoraida visus priekšlikumus 
pēc kārtas un nedraud ar milzī - 
g iem streikiem. Tiesa gan, pirmais 
jautājums, kas nāk prātā uzreiz, 
ir financējuma avoti, jo līdz šim 
to vienkārši nebija. Saprotams, 
ka skolu slēgšana dod krietnu 
ietaupījumu, bet nauda būs vaja-
dzīga “sociālajam spilvenam”, jo 
tas tikšot nodrošināts skolotā - 
 j iem, kas zaudē darbu un ir pirms-
pensijas vecumā – 60 gadus veci. 
Uzmanīgu dara tas, ka daļa nau-
das tiks atrasta, valstij pārstājot 
financēt skolēnu brīvpusdienas, 
šo pienākumu pārliekot uz paš-
valdību pleciem. Vai tas nozīmē, 
ka brīvpusdienas būs tikai lielo 
un turīgāko pašvaldību skolās? 
Vai ir kādi ticami aprēķini, cik 
bērnu turpmāk paliks bez pus-
dienām un varbūt bez ēdiena 
vis pār? Līdz šim nereti ir nācies 
dzirdēt skolotāju stāstus par 
bērniem, kuŗu vienīgā ēdienrei-
ze ir skolas brīvpusdienas. Statis-
tikas dati neliecina, ka turīgo 
cilvēku ir kļuvis krietni vairāk,  
un ir zināms, ka bezdarba dēļ 
ārpus lielajām pilsētām ir daudz 
nabadzīgu ģimeņu. Protams, 
bēr ni nav vēlētāji, un izsalkuši 
bērni un nabadzīgi bērni bieži 
vien dzīvo tādā kā pelēkajā zonā, 
jo arī viņu vecāki neprot savu 
sāpi izkliegt tik skaļi, lai kāds 
viņus sadzirdētu. Jebkurā gadī  -
ju mā kareivīgā skolotāju arod-
bied rība polītiķiem ir nesalīdzi-
nāmi bīstamāka par jebkuru iz -
salkušu bērnu. Atliek cerēt, ka 
izglītības ministrs Kārlis Šadur - 
s kis (Vienotība) nāks klajā ar pār-
liecinošiem skaitļiem, kas aplie-

cinās, ka bērni necietīs no sko-
lotāju algu reformas. Vēl arī ir 
jautājums par to, vai izglītības 
reforma beigsies ar skolotāju 
algu reformu, vai ir paredzēti 
kon krēti darbi, piemēram, izglī-
tības kvalitātes paaugstināšanā? 
Šobrīd, no vienas puses, gribas 
priecāties, ka daudziem skolo tā-
jiem vairs nebūs jāliek cents pie 
centa, lai nopirktu lielāku mai -
zes klaipu, bet, no otras puses, 
māc bažas, ka viss nebūt nav tik 
spoži, kā izskatās. 

Līdzīgi ir arī ar demografijas 
jau tājumiem – tiek runāts par 
at   balstu jaunajām ģimenēm, par 
to, ka attiecīgajā vecumā bez -
maz katra latvieša svēts pienā-
kums ir dzemdēt bērnus, bet tajā 
pašā laikā bērnudārzi joprojām 
ir problēma, auklītes arī ir plā-
nots vairs neapmaksāt no valsts 
budžeta – lai to dara pašvaldī -
bas, ja var. Dažas noteikti varēs – 
Nils Ušakovs Rīgā jau ir paziņo-
jis, ka vismaz daļu summas 
maksās, kas savukārt nozīmē, ka 
Saskaņa Rīgā vēl valdīs ilgi. Ģi -
menēm gan brīvpusdienas, gan 
sabiedriskā transporta atvieglo-
jumi, gan auklītes pakalpojumu 
apmaksa ir ļoti būtisks atbalsts, 
jo bērnu dzemdēšana, jo vairāk, 
jo labāk, demografijas problē-
mas nerisina.

Savukārt stāsts no serijas “ļau-
nākais ienaidnieks, kuŗš vaino-
jams visā” ir meklējams kaimi-
ņos Latvijai. “Levadas Centra” 
pētījumi liecina, ka pagājušajā 
gadā 81 procentam Krievijas 
ie dzīvotāju bija negatīva attiek-
sme pret Ameriku un 71% – pret 

Rietumiem vispār. Šie rādītāji ir 
ļoti mainīgi, un šobrīd, piemē - 
r am, ir 64 un 60 procenti, tomēr 
kopumā attieksme nav pozitīva. 
Interesanti, ka pētījumi arī lie-
cina – attieksme pret Rietu - 
m iem veidojusies lēnām un ilgākā 
laikā, jau pirms Putina nākšanas 
pie varas. Vēl interesantāk, gan - 
d rīz neticami šķiet tas, ka deviņ-
desmito gadu sākumā Krievijas 
iedzīvotāji bija gluži vai apburti 
ar Rietumiem, īpaši jau ar ASV. 
Tolaik Amerika viņiem likās 
paraugvalsts, kuŗai jālīdzinās, sa -
biedrotais pasaules arēnā. Tuvi-
nāšanās Rietumiem likās svarī-
gāka par sadarbību ar bijušajām 
padomju republikām. Sociologi 
saka, ka toreiz Krievijas ārpolī-
tika netika uztiepta no ārpuses, 
kā to mīl skaidrot šodien, bet pa -
tiešām atspoguļoja iedzīvotāju 
sapņus par Rietumiem un pa -
saules vadošo lielvalstu “klubi-
ņu”. Pētnieki arī saka – ja vispār 
kādreiz ir bijusi cerība un iespēja 
izveidot to, ko mēdz dēvēt par 
“kopīgajām Eiropas mājām”, tad 
tas bija toreiz. Tiesa gan, šis no -
skaņojums ilga vien dažus ga -
dus. Krievijā, padziļinoties eko-
nomiskajai krīzei, lielākajai ie -
dzīvotāju daļai kļuva redzams 
bezdibenis, kas atdala viņus no 
Rietumiem, kas gan toreiz, gan 
joprojām arī tagad ir pārticīgas 
un bagātas dzīves simbols. Kļu -
va arī redzams, ka Krievija, kuŗa 
prasīja sevišķu attieksmi pret 
sevi, Rietumos nav gaidīta. Ap 
1993. gadu kļuva skaidri redza -
mi atšķirīgie Krievijas un Rie-
tumu elites uzskati un nostāja 

vienos un tajos pašos ārpolīti -
kas notikumos un procesos. Ce -
rības uz ātru un nesāpīgu Krie-
vijas integrāciju esošajā pasaules 
kārtībā zuda, vietā nāca aizkaiti-
nājums un dusmas. Jau 1999. ga  -
dā socioloģiskās aptaujas lieci nā-
ja, ka ASV ienaidnieku saraks tā 
ir trešajā vietā aiz “starptautiska-
jiem terroristiem” un “čečeniem”. 
Sākot ar 2008. gadu,  ASV stabili 
ieņem ienaidnieka nr. 1 pozici -
jas Krievijas iedzīvotāju prātos. 
Turklāt no 2000. gada Krievijas 
vara apzināti virza šo procesu, 
veidojot ASV ienaidnieka tēlu 
sabiedrības apziņā. Pētnieki uz -
skata, ka pēc tam, kad sankcijas 
pret Krieviju tiks atceltas, at - 
tiek sme pret ASV un Rietumiem 
dro ši vien kļūs pielaidīgāka, 
drau dzīgāka, tomēr aizdomas, 
ka Rietumi tikai slēpj savu naidī-
gumu, tāpat kā ASV un Eiropas 
Savienība (ES), paliks. Patiesībā 
tas nozīmē, ka ES jāpaliek vie -
notai un neatkarīgi no tā, kā 
katra valsts un tās iedzīvotāji 
vērtē ASV, jāpiekrīt ASV prezi-
denta Baraka Obamas aicinā-
jumam Eiropai palikt vienotai. 
Tādēļ noskaņojums Latvijas ie -
dzīvotāju un pilsoņu vidū ir ļoti 
svarīgs un Latvijā sasāpējušo 
problēmu risinājumiem jābūt 
atklātiem un saprotamiem, bez 
mākslīgās glazūras triepieniem. 
Pretējā gadījumā vietas var zau-
dēt ne tikai deputāti un minis - 
t ri, iedzīvotāju emocijas var vēr -
s ties pret Eiropu un ASV, meklē -
j ot domubiedrus robežas Aust-
ru mu pusē.
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Franču rakstnieku ar vācisku 
vār du, Ēriku Emanuēlu Šmitu, 
Latvijas latvieši šobrīd var iepazīt 
no viņa skatuves darbiem. Nacio-
nālā teātŗa repertuārā jau labu 
laiku ir viņa luga Jūtu tektonika, 
bet Dailes teātrī populārā Rēzija 
Kalniņa skatītājus reizē iepriecē 
un saraudina ar Oskaru un rozā 
dāmu. Bet ap gadsimta miju tam 
pašam Šmitam iznāca romāns 
Ādolfs H.: divas dzīves. Tā atse-
viš ķās nodaļās pamīšus izsekots 
gan Ādolfa Hitlera īstajai dzīvei, 
gan veikli fantazēts par to, kāda 
dzīve Hitleram būtu izvērtusies 
un kā varētu būt veidojusies 20.  
gs. vēsture, ja Hitlers būtu iespējis 
piepildīt savu jaunības sapni un 
Vīnes mākslas skolā izskolotos   
par sekmīgu gleznotāju.

Kas tad nu Tālivalža Margēviča 
(1946) romāna Šķērsiela 13 ro -
mā na varonim Eduardam Bēr zi - 
ņ am (1894-1939), sākotnējā uz -
vār dā Žīdam, kopīgs ar Ādolfu 
Hitleru? Lūk, arī Bērziņš jaunībā 
alka gleznotāja slavas un vingri-
nājās glezniecības mākslā gan Vā -
cijas Freiburgā, gan Vilhelma Pur-
vīša Mākslas skolā Rīgā. Taču 
glez nošana turpmākajā mūžā vi - 
ņ am saglabājās tikai kā maznozī-
mīga blakus nodarbe. Mūža zenītā 
Bērziņš Staļina uzdevumā tapa 
par gandrīz neierobežotas varas 
nesēju Kolimā, ierīkojot tur dar -

Vai Hitlers miniatūrā?
Tālivaldis Margēvičs, Šķērsiela 13. Latvieša dibināts gulags, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2016. g., 224 lpp.

ba nometnes polītieslodzītajiem. 
Teik siet, ka Kolima nav gluži Liel-
vācija, tāpēc salīdzinājums ar Hit-
le ru nav vietā? Tomēr Kolima ter -
ri torijas ziņā ir lielāka par Rie -
tum eiropu un brutālas, nāvējošas 
varas pielietošana attiecas uz        
ab  iem varas nesējiem. Ja nu vienīgi 
tā, ka Hitlera mežonības iniciēja, 
bet Bērziņš – pieļāva. Hitlers mū -
žu beidza pašnāvībā, bet Bērziņu, 
ap desmit gadu jaunāku, nošāva 
Staļina lielo tīrīšanu laikā. 

Hitleru baltu un pūkainu pada-
rīt mūsdienās tiecas vairs vienīgi 
labēji radikālu ekstrēmistu sauji-
ņa, kas par naida kurināšanu, vēs-
tures kropļošanu vai tamlīdzīgu 
nodarījumu dažās zemēs tad arī 
saņem pelnītu strāpi. Turpretim 
augsto padomju funkcionāru 
Bērziņu viņa biografs Margēvičs 
ja nu ne attaisno, tad vismaz cen -
š as saprast. Brīvas Latvijas veido-
ša nās laikā 1919. gadā Bērziņš 
uz   skata, ka tā turpmākā labklājība 
sagaidāma, saistoties ar boļševi - 
k iem. (63. lpp.) Nav tā, ka viņš 
boļ ševikus un vispār krievus 
skatītu nekritiski, kā rožainām 
brillēm. Jaunajos gados kā strēl-
nieku pul k ve dis viņš saka: 

Dziļāk lielinieku teorijas nepār-
zinu, bet viņu solījums par turp mā-
ko likteni visiem strēlniekiem ir sa -
protams. Kaut gan boļševiku radī - 
tais chaoss man personīgi aizvien 
vairāk sāk nepatikt. Viņu mas ās ir 
kaut kāda tumsonība, kas parādās 
tieksmē graut un ārdīt. Mēs, latvie -
ši, atšķiramies no krie viem kaut vai 
ar savu disciplīnu. (70.)

Kad Bērziņš sevi iemanevrējis 
situācijā, kur, “lai neiekultos nepa-
tik šanās, viņam citas izvēles nav, 
kā vien pievienoties boļševikiem”,  
(77.) viņš iestājas komūnistiskajā 
partijā un 1920. gada rudenī ar 
ģimeni ievācas pieklājīgā dzīvok - 
lī Maskavā. (80.) Aprindas, kuŗās 
viņš apgrozās, ir sarkano elitārās: 
tekstā pavīd Gustava Kluča, Ru -

dzu taka, čekas priekšnieka Dzer-
žinska vārdi. Viņš saņem Ļeņina 
ordeni. (150.) Viņa lielākais, bet 
arī liktenīgais izaicinājums ir vi  - 
ņ am uzticētie jau pieminētie uz -
devumi Kolimā, kur, kad laiks 
pienācis, viņam piešuj safabricētu 
nacionālista birku un viņu 1938. 
gada 1. augustā nošauj. Romāna 
kodola pēdējais teikums:

Kas notiks ar viņa līķi, nekad ne -
viens neuzzinās – vai aizvedīs kā 
vai   rumu nobendēto uz svaigi izrak-
tajām bedrēm Komunarkā vai kā 
dažus izšķīdinās sērskābes vannā. 
(210.)

Nevar jau Bērziņu, vismaz tādu, 
kāds viņš parādīts romānā, uzska-
t īt par simpatisku tēlu. Tai pašā 
Kolimā viņš ar ģimeni, kā jau 
vald nieks, dzīvo salīdzinoši ērtos 
apstākļos, kamēr visapkārt pie-
spie du darba sviedri un asaras. 
Lī  dzās sievai Elzai viņam ir mīļā-
kā, sekretāre Esfira. Domu mu -
gur plānā viņš varbūt saprot, kā - 
dā zaņķī viņa vēlēšanās izmantot 
konjuktūru un kļūt par varnesi 
viņu novedusi, bet domu priekš-
plānā laikam taču ir parastais ko -
mūnistu aizbildinājums, ka viņi 
ceļ masām labāku pasauli un ko 
tur var darīt, ja tādas celšanā jāiet 
pāri līķiem... Tā, lūk, būtu tā naī-
vitāte, kādu rakstnieks vienubrīd 
pieraksta savam varonim, kamēr 
pārējās nosauktās Bērziņa rak - 
s tura īpašības – cilvēciskums, 
māk s li nieciska atraktīvitāte un 
rak s tura stingrība. (98.) Drusku 
jā  šau bās, vai būs daudzi lasītāji, 
kam kopiespaids par Bērziņu no 
visa romāna teksta būs kā no tāda 
trīs pozitīvu īpašību un tikai vie-
nas vājības īpašnieka. Ir jau gan arī 
tā, ka pat cilvēkiem ar visskaidrā -
ko prātu acīs ierausīsies pa asari-
ņai, redzot, kā cilvēks no varas 
augstumiem pusmūžā nonāk līdz 
tā sauktajai valsts nāvei. 

Pat ja rakstnieka attieksme pret 
savu varoni šķiet pārāk iecietīga, 

romāns ir tik saistošs kā reti kāds.  
Tālivaldim Margēvičam nāk talkā 
viņa ilggadējā pieredze dokumen-
tālu un spēļfilmu scēnāriju rak - 
s tīšanā un režijā. Viņam ir filmiska 
iztēle. Gara acīm redzamās ainas, 
lasot romānu, cita citai seko raibā 
secībā, gluži kā miesas acīm ska-
tāmā filmā: 

Taškentas stacijas dzelzceļa at    -
za rā no vagona platformas no -
brauc vieglais automobilis, tajā 
veikli vīri sakrauj koferus un ceļo-
juma saiņus. No tuvējās čaihanas 
(?– E.S.) iznāk solīds kungs ar labi 
koptu bārdu un dārgu pensneju uz 
deguna. Šoferis steidz no mašīnas 
sēdekļiem noslaucīt putekļus, jo au -
tomobilis ceļojis līdzi savam saim-
niekam no pašas Maskavas. (81.) 

Vienviet (42.) dialogs iekārtots 
kā filmas skriptā. Veikls ir arī ro -
māna pamatsižetam izvēlētais ie -
tvars. Sešgadīgais Mārtiņš pa  dom-
ju laikos nonāk jaunā dzīves vietā, 
Šķērsielā 13. Izrādās, ka šai ēkā 
līdz 1915. gadam dzīvojis Bērziņš. 
Gadiem ejot, puisis par savas dzī-
vesvietas agrāko iemītnieku ar -
vien vairāk ieinteresējas. Kļūstot 
par vēstures studentu, Mārtiņš 
piesaka kursadarba tematu “Lat-
viešu sarkanais strēlnieks Eduards 
Bērziņš un viņa līdzgaitnieki”. Vi -
ņa apzināto materiālu apjoms 
kursadarbam izrādās par lielu, un 
tā top romāns. Tad nu neprecīzitā-
tes faktos un izvērtējumi, kādi ro -
mānā atrodami, var ērti tikt no -
velti no Tālivalža Margēviča uz 
Mārtiņa pleciem.

Ietvara pats sākums ir īsteni 
eksotisks. Mārtiņš mūsdienās pie-
dalās kā aktieris kādā teātŗa vies-
izrādē Japānā un pēc izrādes tie-
kas ar japāņu žurnālistikas ma -
ģistranti, kas interesējas, kāpēc 
Baltijas valstīs, bijušajās Krievijas 
territorijās, vietējie nacionālisti ta -
gad apspiežot krievus. Kollīzija 
starp iztēli un īstenību, propagan-
du un patiesību iezīmējas jau grā-

matas pirmajās lappusēs. Mārtiņš 
no jauna, tā sakot, uznāk skatu -   
vē grāmatas pēdējā nodaļā, kam 
likts virsrakstā “Viešņas no Mār ti-
ņa radītās pasaules”. Atkal ir mūs-
dienas, un pie Mārtiņa ciemā 
Šķēr sielā 13 atnāk Bērziņa atrait -
ne Elza ar romāna kodolā kā 
Bērziņa mīļāko attēloto Esfiru. 
Abas sirmgalves kopš Kolimā ko -
pā pavadītajiem gadiem vieno 
draudzība. Par Kolimas laiku Es -
fira Mārtiņam skaidro: “Jūs arī 
esat to baumu iespaidā.” – “Nē, es 
nebiju Eduarda mīļākā! Mums 
bija draudzīgas attiecības un ne 
vairāk!” (213.) Un tā nu lasītājs, kā 
pēc gandrīz ikviena biografiska 
ro  māna lasīšanas, paliek neziņā, 
kas no visa lasītā bijusi tīra un 
neapgāžama patiesība un ciktāl 
ie  darbojusies “Mārtiņa” jeb Tāli-
valža Margēviča fantazija.

Nu ko, vai skolmeistariski pie-
siesimies dažiem sīkumiem? – Ar 
formām “enerģētika” (3.) un “me -
todika” mūsdienās bieži vien ne -
vajadzīgi pagarina “enerģiju” un 
“metodi”. Salaspils nometni, kā 
argumentē nupat publicētā Kārļa 
Kangera un kollēgu grāmata Aiz 
šiem vārtiem vaid zeme, nav 
pamata saukt par koncentrācijas 
nometni. (5.) Mēzenes nometne 
pie Lībekas, cik atceros, bija kazar-
mu, ne baraku nometne. (5.) Kaut 
mūsdienās ir polītkorrekti dife - 
re ncēt starp padomisko un krie-
visko, pēckaŗa Vācijā neviens lat-
vietis nerunāja par padomju zo -
nu, bet visi – par krievu zonu. (5.) 
Elzas it kā skaidrā vācu valodā 
teiktais teikums patiesībā izteikts 
kroplā vācu valodā. (116.) Staļi-
nisma reminiscences vietā būtu 
jārunā par staļinisma renesansi 
mūsdienu Krievijā. (220.)

No savām 22 šogad līdz 
Lieldienām izlasītajām grāmatām 
ar vislielāko aizrautību lasīju 
Šķērsielu 13. Iesaku!

Nezinu, vai ikviens, kuŗam jel-
kad ir bijusi saskare ar Ilmāru 
Blumbergu, domā, ka viņš bija ģe -
nijs, kā tagad nereti izskan, taču 
tas, ka viņš nebija parasts cilvēks,  
to gan, manuprāt, apzinās katrs. 
Būt viņa sabiedrībā un klausīties 
viņa ga  rī ga jos atklājumos bija kā 
īpašs dūjas pieskāriens, tikko ap -
jaušams, tik ko notverams, bet no -
zīmīgs gan. 

Kopš 11. februāŗa, kad māk sli-
nieks bei dza šīssaules dzīvi, un 
kopš 15. feb ruāra, kad viņa miesas 
tika kre mētas, pagājis pietiekami 
ilgs  laiks, lai saprastu, ko latviešu 
kul tūrā esam zaudējuši. To palīdz 
at  skārt steidzīgi sarīkotā pēcnāves 
izstāde, kas no 29. februāŗa līdz 
29. maijam skatāma Latvijas Na -
cio nālā mākslas mūzeja izstāžu 
zā  lē “Arsenāls”, kur eksponēt Il -
māra Blumberga cikls “Visu laiku 
snieg” (1989-2011), kuŗā ietilpst  
35 darbi. 

Traģiskā satura dēļ šo ciklu bija 
grūti skatīties jau tad, kad tas 
parādījās pirmo reizi un kad māk-
slinieks bija mūsu vidū. Tagad tas 
iegūst vēl kādu dimensiju – mū -

Ilmārs Blumbergs par dzīvi, nāvi un mūžību – pēc nāves
žības tuvumu. 

Jau ilgāku laiku Ilmārs Blum-
bergs dažā dos veidos iekļāva sevi 
mākslas darba radīšanas procesā, 
padarīja sevi par savu mākslas 
darbu sa  stāvdaļu – videolentēs, 
fotografi jās, zīmējumos, sejas no -
lējumos un citur, līdz ar to nebija 
darītāja un procesa dalījuma, au -
tors un mākslas darbs kļuva viens 
veselums. Mākslinieks sasēja sevi 
un mākslu ciešā kamolā, kuŗā 
dzīparus neatdalīt. Viņš pētīja  
sevi, risinot trīs savas daiļ rades 
tēmas – mīlestību, nāvi un Dievu. 
Ar vārdu Dievs, kā liekas, nav jā -
saprot kā Jēzus Kristus, bet gan kā 
kādi augstāki spēki,   kas valda pār 
pasauli un kas no  saka ikviena 
cilvēka likteni. 

Cikls “Visu laiku snieg” vēsta 
par autora Ilmāra Blumberga un 
viņa ģimenes, patiesībā visas lat-
viešu tautas, pārdzīvoto padomju 
okupācijas laikā. Viņa tēvu Valteru 
Blumbergu 1943. gadā iesauca le -
ģionā. Kā vada komandieris viņš 
apmācīja jauniesaucamos, taču 
1944. gada maijā, kad viņu sūtīja 
uz fronti, Valters Blumbergs de -

zer tēja un slēpās. Pēc padomju va  -
ras atjaunošanas Latvijā viņš strā-
dāja celtniecībā un atjaunoja stu-
dijas LU. 1945. gada 24. martā vi -
ņu apcietināja, turot aizdomās par 
pretpadomju darbību. Valteram 
pie sprieda piecus gadus par dzim-
te nes nodevību. Līdz 1949. gadam 
Valters Blumbergs strādāja par 
tech nisko zīmētāju darba nomet-
nē Rīgā, pēc tam aizsūtīja uz ogļu 
raktuvēm Kazachstānā. 1950. ga -
da 24. martā soda termiņš beidzās, 
taču brīvību viņš neatguva. Tās 
vietā viņu aizsūtīja uz Tālajiem 
Ziemeļiem uz Tjuhtetas ciemu, 
liekot parakstīt dokumentu par 
mūža nometinājumu. 

To uzzinājusi, Valtera Blum-
berga sieva Margrieta devās pie 
vīra, pēc gada aizveda arī mazo 
Ilmāru un nodzīvoja tur trīs gadus 
līdz laikam, kad pēc Staļina nāves 
tēvu atbrīvoja, un ģimene atgrie-
zās Latvijā.

Cikls “Visu laiku snieg” ir stāsts 
par zēna pārdzīvoto Sibirijā, pār-
klājot vēstījumu ar pieredzējuša 
cilvēka dzīves un garīgās piere-
dzes saturu, tādējādi tēli iegūst 

alegoriju jēgu. Stāstījums, kuŗā 
iekļauti arī zēnības zīmējumi un 
fotografijas, par Ilmāra Blumber -
ga bērnību Tālajos Ziemeļos un 
šo  dienu [lasi: līdz Latvijas neat-
karības atgūšanai] saplūst vienā 
veselā audeklā, saaužas un samē-
rojas ar mūžību, piešķirot personī-
gajiem pārdzīvojumiem vispāri-
nā juma nozīmi, vēstot par varas 
nepielūdzamību, nenovēršamību, 
necilvēcīgumu. Vienlaikus tas ir 

arī stāsts par ticību un mīlestību. 
Kā Ilmārs Blumbergs atzinis, māte 
izturējusi šos lielos pārbaudīju-
mus tikai lielās ticības dēļ un ar 
lielās mīlestības spēku.

Ciklā vēlākie gadi, kas pagāja 
pēc atgriešanās dzimtenē māco-
ties un strādājot, neatbalsojas la -
pās. Varas motīvs atjaunojas tad, 
kad mākslinieks pauž par 1987. ga   -
da notikumiem pie Brīvības pie-
minekļa. Tikai tagad viņš netieši 
atgādina par laiku, kas aiztecējis 
kopš pārdzīvotā bērnībā un kas 
radījis aizmiršanu jeb mankur tis-
mu. 

Izstādē ciklu beidz ar Ilmāra 
Blumberga sejas masku, aizsietām 
acīm, izkrāsota, ar īpašām zīmēm 
pierē. Skatītājs uztver šo masku kā 
mākslinieku pašu, kas visu to pie-
redzējis un paredzējis, arī kā mū -
žības vēstnieku. Tomēr vēl laiks 
pēc viņa aiziešanas ir bijis tik īss, 
ka šo masku kā vispārinājumu 
grūti uztvert, drīzāk kā redzamu, 
taustāmu aizgājušā mākslinieka 
klātbūtni, atgādinājumu par nā -
ves klātesamību katru mirkli, ko 
dzīvojam. 

Seja ar tumši zilo apsēju. 2010 
// FOTO: M. Brancis
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Lielā pavasara talka Latvijā ‒ 
arī Siguldas novada Mores pa -
gastā ļaudis darbojās apkārtnes 
sakopšanā gan kollektīvi, gan 
sav  rupi... Taču nešaubīgi no mu -
tes mutē ilgi ies nostāsti par šī 
pa  vasaŗa vērienīgo talku Kalna 
Vaizuļu mājās. Talciniekiem bija 
iespēja iepazīt unikālu vietu Lat-
vijā, un varbūt kāds pat iedomā-
jās par savas dzimtas vēstures ap  -
zināšanu... Taču, kas attiecas uz 
konkrētajiem Kalnu Vaizuļiem, 
tad uzrunāju to īpašnieci Margi-
tu Porieti.

Margita Poriete: Mājas vēstu -
re saistībā ar manu dzimtu aiz-
sākās 19. gs. vidū, kad mana vec-
tēva tēvamāsu apprecēja Dau ge, 
pēc gadiem tas varētu būt sko-
lotājs Juris Dauge (taču to man 
vēl nāksies precīzēt archīvos). 
Man ir šaubas, vai skolotājs varē-
ja būt tik bagāts. Dauge esot bijis 
akcionārs un saistīts ar dzelzceļa 
Rīga ‒ Pēterburga būvniecību, bi -
jis turīgs un vēlējies nodrošināt 
labus apstākļus savas sievas ra   - 
d iem (jo mana vectēva tēvs bija 
pārcēlājs pār Daugavu Ikšķilē, un 
sevišķi turīgi Porieši nebija). 
Dauge gribējis ģimenei palīdzēt 
un devis iespēju izvēlēties, pie-
dāvājot īpašumu vai nu Līgat nē, 
vai Morē,  Kalna Vaizuļus. Mana 
vectēva tēva māsa ar savu vīru 
iz  vēlējas Kalna Vaizuļus, kas tai 
laikā bija nonākuši izsolē. Stāsts 
tāds – šis īpašums piederēja Eg -
laines muižai un Kalna Vaizuļi 
bija muižas medību vieta, bet  
pati māja kalpoja kā medību 
nams. Taču Eglaines muižas ba -
rona dēls bijis diezgan trakulīgs, 
spēlējis azartspēles un karšu spē -
lē pazaudējis Kalna Vaizuļus. 
Ūtrupē Dauge tos izpircis – ir  
pat saglabājies dokuments – uz 
vairākām lapām vecajā krievu 
valodā, kā Vaizuļi iegādāti. Lūk, 
tā šis īpašums nonāca pie Porie -
šu dzimtas... 1949. gadā pienāca 
ziņa, ka mana vecāmāte ir izsū-
tāmo sarakstā (vectēvs tolaik jau 
bija miris). Viņai nācās bēgt pie 
kaimiņiem, vēlāk viņa aizbrauca 
uz Siguldu un vairākus gadus slē-
pās Sīpoliņos pie Turaidas. Pa -
domju laikos Kalna Vaizuļos ie -
nāca dzīvot cilvēki no Latgales 
puses ‒ Jakubovsku un Masu ģi -
menes. Jāņa Jakubovska (kuŗš arī 
šodien dzīvo Vaizuļos) māte uz -
meklēja manu vecomāti un apso-
līja, ka viņa esot vienmēr gaidīta 
Vaizuļos. Sirsnīgi un pieklājīgi 
cilvēki. Tagad Jānis Jakubovskis 
dzīvo un pieskata īpašumu. Ap 
māju ir 70 ha zemes ‒ pārsvarā 
meži, mitrāji, pļavas (kādi 8 ha). 
Territorijā atrodas arī senkapi    
ar valsts lieguma statusu. Tos ap -
sekoja pieminekļu aizsardzības 
inspekcija,  un tiek lēsts, ka to iz -
celsme varētu būt saistīta ar I-IV 
gadu tūkstoti. Un vēl – šī senvieta 
ir īpaša ar to, ka pilnībā sagla bā-
jušies trīs akmens krāvumu apļi. 
Kādreiz Latvijā tādu bijis ļoti, ļoti 
daudz, bet laika gaitā, cilvēku 
izjaukti, tie gājuši citu gaitu. 

Kādas ir tavas idejas par Kal-
na Vaizuļu nākotni?

Ir iecere šeit izveidot “Kultūras 
piedarbu”, varbūt pat uzcelt pie 
mājas darbnīcu,  jo man pašai pa -
tīk darboties radošās darbnīcās 
ar dabas materiāliem, kas, pro-
tams, ir rēgulāri jāsavāc. Un 

PAVASAŖA LIELĀS  TALKAS ATSKAŅAI
Kalna Vaizuļos to ir pārpārēm. 
Speciālās telpās piemērotā tem-
perātūrā un mitrumā būtu iespē-
ja tos uzglabāt. Uz nodarbībām 
varētu aicināt darboties intere-
sentus, ko jau daru arī tagad ‒ 
veidot maskas no koka mizām, 
lelles no siena un citiem dabas 
materiāliem, iet ekskursijās, eks-
pedīcijās, rīkot plenērus... Vaizu-
ļu māja ir unikāla arī ar saviem 
bēniņiem – tur māla klons, ne -
gri bētos to aizlaist zudībā. Se nāk  
bēniņi  izmantoti  dabas materiā-
lu uzglabāšanai – tēju zālēm, bet 
vācu laikā Vaizuļos esot audzēta 
tabaka un arī uzglabāta bēniņos. 
Domājot par mūzeja koncep -    
ci ju, runāju ar Rīgas Latviešu 
biedrības mūzikas komisijas 
priekš sēdi Arvīdu Bomiku – un 

piepeši viņš ierosināja: “Tev va -
rētu būt dzimtas mūzejs.” Un ja   
tā padomā, tad manā dzimtā ir 
daudz nozīmīgu un pazīstamu 
personību – tie paši Juris un 
Aleksandrs Dauges, mūsu rados 
ieprecēts arī dzejnieks Pērsietis, 
no manas mammas puses dzim -
tā ir ērģelnieks, komponists un 
tuvs komponista Ādama Ores 
draugs Kārlis Osis. No vecāsmātes 
puses, no Hedemestes, Igaunijā, 
vecāsmammas mammas brālis 
bija izcils ķīmiķis Fricis Jirgens, 
kuŗš izdomāja bora ‒timola ziep-
ju formulu.  Pirmā pasaules kaŗa 
laikā tās bija ļoti populāras kā 
dezinficējošs līdzeklis. F. Jirgens 
bija bagāts, un savus līdzekļus  
viņš ieguldīja Krimā, dzelzceļa 
būvniecībā. Viņš bija vīrs ar pla  - 
š iem sakariem Eiropā, piedalījās 
arī 1903. gadā izstādē Parīzē, kur 
ieguva zelta medaļu. Arī viņa lie-
tas ir saglabājušās. 

Patiesībā es neesmu sevišķi 
daudz nodarbojusies ar dzimtas 
pētniecību, tas viss līdz manīm 
nonācis, pateicoties radiem, un 
sevišķi lielu darbu savulaik pa -
veikusi manas mātes māsa  Mar-
grieta Kreišmane, kuŗa “Latvijas 
laikā” bija mazpulcēns, un tolaik 
šiem bērniem bija uzdevums 
pētīt savu dzimtas vēsturi. Viņa 

cītīgi izpētījusi ģimenes ciltskoku 
līdz pat 18. gs. vidum, patiesībā 
līdz laikam, kad Latvijā sāka ļau-
dīm dot uzvārdus. Un šo ciltsko-
ku Margrieta nodeva man (pati 
pēc Otrā pasaules kaŗa dzīvoja 
ASV). Jāpiebilst, ka Atmodas sā -
kumā mana mamma ar šiem 
materiāliem iepazīstināja Kultū-
ras fondu, un Mazsalacā tika iz    - 
v eidota izstāde “Četru dzimtu 
krustcelēs” un vēlāk arī otra – ar 
nosaukumu “Mīlestība nekad ne -
beidzas”, kuŗā bija arī mīlestības 
vēstules, zīmītes, ko 19. gs. beigās 
Kārlis Osis rakstīja savai sievai 
Paulīnei Brastiņai (jā, arī Bras ti   - 
ņ iem ir sava vieta manā dzimtā). 
Savukārt, mana tēva ciltskoks 
saglabājies, pateicoties mūsu ra -
diniecei skolotājai Elfrīdai Cel-

mai, kuŗa arī kā mazpulcēns pē -
tīja savu senču izcelsmi. Mans 
dēls Mārtiņš savā skolēnu zināt-
niski pētnieciskajā darbā arī ie -
pazinās ar šiem materiāliem, viņš 
arī iemūžinaja vectēvu tieši tajās 
vietās, ar kuŗām saistās nostāsti. 
Tādā veidā  tika īstenots pro - 
jekts “Satikšanās Mores stāstos”. 
Ir atrasti līdzekļi, un projekts tiks 
turpināts. Tā būtība: mēs – etno-
grafe Indra Čekstere, mākslinie -
ce Daiga Kļaviņa un es – apbrau-
kājam Mores iedzīvotājus un 
klausāmies un pierakstām viņu 
stāstus par pagastu. 

Kā radās ideja rīkot talku 
Kalna Vaizuļos? 

Nu, vispirms jau jāteic, ka tal-
kas ir sena tradicija – Vaizuļos 
bi  jušas gan kulšanas, gan siena 
talkas un vēlāk, kad vecāmāte 
dzīvoja Siguldā, arī tur bija siena 
talkas, jo tika turētas vairākas  
go  tiņas. Sanāca, sabrauca radi, 
drau gi un paziņas, un visi de -
vāmies grābt sienu. Atceros, ka 
pieaugušajiem ar vienu vēzienu 
sanāca vāls, bet mani tēvs iemā-
cīja skaitīt: “Nāc, nenāc, nāc!”, un 
tā es, bērns būdams, ar savu ma -
zo grābeklīti tikai trešajā vēzie - 
nā uztaisīju savu vālu. 

Pāris dienu pirms talkas Vaizu-
ļos man nācās vadīt Jūdažu sa -

biedriskajā centrā radošo darb-
nīcu – koka grābekļu gatavoša - 
na. Vai kāds šodien Latvijā prot 
tradicionāli izgatavot koka grā-
bekli? Izrādās,  tādu speciālistu   
ir ļoti maz. Var pat teikt, ka grā-
bekļu gatavošana kā amats ir 
zudis. Sameklēju 86 gadus veco 
meistaru Arnoldu Štrālsu, viņš 
at   brauca no Rīgas ar savām sa  ga-
tavēm, atnesu mazas eglītes, no 
kuŗām gatavot kātus, lai iesprie-
gotu tos grābeklī, kā arī ozola 
kociņus grābekļa zariem. Tad nu 
mēģinājām prasmes salikt kopā, 
un liekas, ka izdevās.  

Ideja par talku Vaizuļos radās 
kopā ar domubiedriem. Esmu 
Rīgas Latviešu biedrības Folklo-
ras komisijas vadītāja, tāpēc uz -
aicināju RLB biedrus – tas bija 

talkas pamatkodols. Liels prieks 
bija, ka iesaistījās uzņēmuma 
Husgvarna pārstāvis Siguldā 
Raitis Blumbergs un, demons - 
t rējot darbarīkus, Vaizuļos sazā-
ģēja tik daudz sauso koku un 
zaru! No Siguldas talkai atsaucās  
kosmētikas  centrs MALUS, Gun-
tas Matuzēvičas manikīra un pe -
dikīra salons, kā arī skaistum-
kopšanas salons “Saulespuķe”.  
Trīs talkas dalībnieki izlozē sa   -
ņē ma ielūgumus uz skaistum-
kopšanas procedūrām. Piedalījās 
dalībnieki no Siguldas senioru 
deju kopas “Sidrabdancis”,  at -
brau ca cilvēki no tuvējās apkārt-
nes, arī pavisam sveši – un tas 
tāpēc, ka šī talka tika pieteikta 
Lielajai talkai un informācija   
tika iekļauta Lielās talkas afišā. 

Te bija sanākuši gan lauku, gan 
citu darbu strādnieki, te bija Un -
gārijas goda konsule Ariana Žu -
pika, agronomijas zinātņu dok-
tore Baiba Ošmane, mana klases-
biedre, tagad lauku konsultante 
Dace Kalniņa... Kopjot šādu vēs-
turisku vidi, ir nepieciešami spe-
ciālisti – pie senas mājas pama-
tiem nereti tiek atrasti dažādi 
priekšmeti, detaļas, tāpēc ļoti 
priecājos, ka piedalās etnografe 
ar vēsturnieka izglītību Indra 
Čekstere. Bija dabas, putnu un 

dzīvnieku pētnieks Jānis Brik-
manis ‒ plašākai sabiedrībai pa -
zīstams ka Putnu Jānis. Mūzicēja 
tautas mūzikanti Aiga Auziņa un 
Rimants Pagirys... Morēniete Zen-
ta Bite uzdāvināja talciniekiem 
brī nišķīgu mājās sietu siera rituli. 

Talkā piedalījās pašmāju māk - 
s linieki un arī no Spānijas. Viņi 
pamanījās talkas laikā arī glez -
not un izveidot nelielu māksli-
niecisku kompoziciju. Šie darbi 
vakarā tika izstādīti Jūdažu sa -
biedriskajā centrā, kur notika 
tra dicionālie danči.

Kalna Vaizuļu talka kā Lielās 
talkas sastāvdaļa ienesa savu 
pa  liekošo ārtavu arī Mores 
kauju piemiņas parkā.

Jā. Pagājušajā vasarā lielā simt-
gadīgā KalnaVaizuļu liepa, kuŗu 

Talcinieki Kalna Vaizuļos
savulaik no Vāczemes atvedis un 
stādījis Dauge, pilnos liepziedos 
nolūza. Es šo bēdu nolēmu pār-
vērst par tādu skaistāku notiku-
mu, pieaicināju draugus, kai mi-
ņus, arī interesentus no Mores 
pagasta uz liepziedu lasīšanu. Un 
atbrauca Mores dārzniece Sanita 
Brēmane. Apskatot šo apkārtni, 
viņai radās ideja Mores birzītē 
iestādīt Kalna Vaizuļu liepas. Tā 
kā latviešu folklorā liepa ir meita,  
talkas dienā mēs šīs liepas kā 
meitas no mājām ar dziesmām 
izdevām tautās Mores birzītē. 

 Talkā tika sakopta vide, lai 
veiksmīgi īstenotu RLB Folklo -
ras komisijas projektu “Liepzie -
du radošās darbnīcas”, kas notiks 
9. un 10. jūlijā, kad apmeklētāji 
varēs vākt liepziedus un pļavu 
augus speciālistu vadībā,  iepazīt 
folkloras materiālus – ticējumus, 
paražas, dziesmas un rotaļas, ga -
tavot siena lelles ar liepziedu ro -
tājumiem un spēlēt siena – liep-
ziedu leļļu teātri kopā ar pro-
fesionālu aktieŗi. 

Pēc šīs pavasara talkas Kalna 
Vaizuļos man radās pārdomas – 
varbūt tieši manu senču manto-
jums ar savu kultūrvēsturisko 
nozīmi ir Mans projekts?

Talkā piedalījās un ar Margitu 
Porieti sarunājās Inese Raubišķe
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MŪSĒJIE PASAULĒ
ANDRIS NELSONS

Austrija
9. maijs Andris Nelsons un 

Boston Symphony Orchestra, 
soliste Kristīne Opolais, Musik-
verein Wien

10. maijs, Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Mu sikverein Wien

Luksemburga
12. maijs Andris Nelsons un 

Boston Symphony Orchestra, 
Phil harmonie Luxembourg

Vācija
3. maijs Andris Nelsons un 

Boston Symphony Orchestra, Alte 
Oper Frankfurt

4. maijs Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
soliste Kristīne Opolais, Phil har-
monie Essen

5. maijs Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Gewandhaus zu Leipzig

6. maijs Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Frauenkirche Dresden

8. maijs Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
soliste Kristīne Opolais, Gasteig 
Philharmonie

11. maijs Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra,    
La  eiszhalle Hamburg

25., 26., 27. maijs, 2., 3. jūnijs, 
Andris Nelsons un Gewand hau s-
orchester, Gewandhaus zu Lei pzig

***
AINĀRS RUBIĶIS

Vācija
7. maijs Ainārs Rubiķis diriģē 

Žorža Bizē operu “Karmena”, Ba -
disches Staatstheater Karls ruhe

***
KRISTĪNE OPOLAIS

Nīderlande
11., 12. maijs Kristīne Opolais 

un Het Koninklijk Concertge-
bouworkest, Het Concertgebouw 
Amsterdam

Vācija
13. maijs Kristīne Opolais un 

Het Koninklijk Concertgebou-
workest, Dresdner Musikfestspiele

MARINA REBEKA
Austrija
17., 20., 23. maijs Marina Re -

beka Violetas lomā Džuzepes 
Verdi operā “Traviata”, Wiener 
Staatsoper

10. jūnijs Marina Rebeka kon-
certā Burgtheater, Wien

Šveice
7. maijs Marina Rebeka kon-

certuzvedumā “Jevgeņijs Oņe-
gins”, KKL Luzern

***
MAIJA KOVAĻEVSKA

Brazīlija
4., 7. maijs Maija Kovaļevska 

Mimī lomā Džakomo Pučīni 
operā “Bohēma”, Theatro Muni-
cipal de São Paulo

***
EGILS SILIŅŠ

ASV
21. maijs Egils Siliņš Jago lomā 

Džuzepes Verdi operā “Otello”, 
Cincinnati Music Hall, OH

28. maijs Egils Siliņš Fēliksa 
Mendelsona oratorijā “Elija”, 
Cincinnati Music Hall, OH

***
REINIS ZARIŅŠ

Kanada
23., 26., 30. maijs  Mūzikas 

festivālā, Sir James Dunn Theatre, 
Halifax, NS

***
PĒTERIS VASKS

Apvienotā Karaliste
10. maijs Pēteris Vasks, “Māte 

saule”, “Zīles ziņa”, “Mūsu māšu 
vārdi”, “The Fruit of Silence”, iz -
pilda Latvijas Radio koris, diri-
ģents Sigvards Kļava, Eglwys Sant 
Awstin, Penarth

11. maijs Pēteris Vasks, “Grā-
mata čellam”, atskaņo Alice Nea ry, 
St. Illtyd’s Church, Llantwit Ma -
jor

12. maijs Pēteris Vasks, “Sala, 
simfoniskā elēģija”, atskaņo BBC 
National Orchestra of Wales,  
BBC Hoddinott Hall, Cardiff

14. maijs Pēteris Vasks, “3. stī-
gu kvartets”, atskaņo Quatuor 
Tana, Ewenny Priory, Ewenny

18. maijs Pēteris Vasks, “Can-
tus ad pacem. Concerto per orga-
no”, “Te Deum per organo solo”, 

“Viatore ērģelēm”, atskaņo Ro -
bert Court, “Kvartets”, atskaņo 
“Ensemble MidtVest”, All Saints 
Church, Penarth

19. maijs  Pēteris Vasks, “Ai  na-
va ar putniem” flautai, atskaņo 
Jose Zalba Smith, Pavillion, Pe -
narth

20. maijs Pēteris Vasks, “Con-
certo per viola e orchestra d’archi”, 
atskaņo BBC National Orchestra 
of Wales, St. David’s Hall, Wales

20. maijs Pēteris Vasks, “Can-
tabile per archi”, atskaņo BBC 
National Orchestra of Wales,  
BBC Hoddinott Hall, Cardiff

20. maijs Pēteris Vasks, “Canto 
di forza ērģelēm”, atskaņo Robert 
Court, Hoddinott Hall, Cardiff

Austrālija
28. maijs Pēteris Vasks, “Lūg-

šana (Kungs, atver mums acis!)”, 
izpilda Sydney Chamber Choir, 
City Recital Hall, Sydney

Čechija
22. maijs choreografisks uz  - 

ve dums “Valmonts” ar Pēteŗa 
Vas ka mūziku “Musica dolorosa 
stīgu orķestrim”, “Koncerts čel - 
l am ar orķestri”, “Musica adven-
tus stīgu orķestrim”, “Koncerts 
vijolei un stīgu orķestrim”, “Mu -
sica appassionata per orchestra 
d’archi”, Národní divadlo, Praha

Kanada
Festivāls “Scotia festival of 

music”, Sir James Dunn Theatre, 
Halifax, NS

23. maijs Pēteris Vasks, “Bass 
Trip” kontrabasam, “Castillo in -
te rior vijolei un čellam”

24. maijs Pēteris Vasks, koŗ-
mūzika

26. maijs Pēteris Vasks, kla-
vieŗdarbu cikls “Gadalaiki”, at -
skaņo Reinis Zariņš

27. maijs Pēteris Vasks, solo 
obojai “Pieskārieni”, “3. stīgu 
kvartets”

30. maijs Pēteris Vasks, solo 
klarnetei “Moments Musicaux”

31. maijs Pēteris Vasks, vijol-
koncerts “Tālā gaisma”

Slovēnija
19. maijs Pēteris Vasks, “Sala, 

simfoniskā elēģija”, atskaņo 
Simfonični orkester RTV Slovenija, 
Ljubljana

Vācija
8. maijs Pēteris Vasks, “Musica 

dolorosa stīgu orķestrim”, atskaņo 
Staatsorchester Rheinische 
Philharmonie, Görreshaus, 
K o b l e n z
15. maijs Pēteris Vasks, „Dona 
nobis pacem”, koris “Junge 
Kantorei”, Lutherkirche, 
Frankfurt/Main

16. maijs Pēteris Vasks, „Dona 
nobis pacem”, koris “Junge 
Kantorei”, St. Marien, Marburg

***
ĒRIKS EŠENVALDS

Apvienotā Karaliste
7. maijs Ēriks Ešenvalds “O Sa   -

lutaris Hostia”, izpilda West De -
von Chorale, RC Cathedral, Ply-
mouth

10. maijs Ēriks Ešenvalds “Le -
ģenda par iemūrēto sievu”, at -
skaņo Latvijas Radio koris, diri-
ģents Sigvards Kļava, Vale of 

Gla morgan Festival of Music, St 
Augustine’s Church, Penarth

21. maijs  Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes (Stars)”, atskaņo Li -
ver pool Welsh Choral, St Andrew’s 
Church, West Kirby

ASV
21. maijs Ēriks Ešenvalds 

“Ama zing Grace”, atskaņo Church 
Circle Singers, Damascus United 
Methodist Church, Damascus, 
MD

21. maijs Ēriks Ešenvalds 
“Amazing Grace”, atskaņo Church 
Circle Singers, First Presbyterian 
Church, Annapolis, MD

Austrālija
6. maijs Ēriks Ešenvalds 

“Zvaigznes (Stars)”, atskaņo Poly-
p honic Voices, Melbourne Plane-
tarium

Beļģija
14. maijs Ēriks Ešenvalds 

“Piliens okeanā”, atskaņo Latvi -
jas Radio koris, diriģents Sig-
vards Kļava, TENSO Days, Saint 
Rumbold’s Cathedral, Mechelen

Francija
21. maijs Ēriks Ešenvalds 

“Zvaigznes (Stars)”, atskaņo L’En-
semble Leszczynski, Eglise Sainte 
Bernadette de Vandoeuvre-lès-
Nancy

22. maijs Ēriks Ešenvalds 
“Zvaigznes (Stars)”, atskaņo L’En-
semble Leszczynski, Eglise Saint 
Fiacre de Nanc

Nīderlande
3., 4. maijs Ēriks Ešenvalds 

koŗmūzika, Oude Jeroenskerk, 
Noordwijk

Somija
7. maijs Ēriks Ešenvalds “Mana 

dziesma (My song)”, atskaņo The 
Latvian-Finnish choir “Ziemeļ-
meita,” Cultural Centre, Espoo

Šveice
27. maijs Ēriks Ešenvalds 

“Zvaigznes (Stars)”, atskaņo Coll-
e gium Vocale Lenzburg, Peace 
and Heaven, Wettingen Abbey

Vācija
12. maijs  Ēriks Ešenvalds koŗ-

mūzika, atskaņo  Franz-Schubert-
Chor Hamburg, Ev. Freikirche 
Torstraße, Hamburg

20. maijs Ēriks Ešenvalds koŗ-
mūzika atskaņo Mädchenchor 
am Kölner Dom, Abteikirche St. 
Nikolaus zu Brauweiler

***
BAIBA UN LAUMA 

SKRIDES
Apvienotā Karaliste
2. maijs Baiba Skride un 

Lauma Skride, Wigmore Hall, 
London

Brisele
26., 28. maijs Baiba Skride un 

Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, Palais de la Musique 
et des Congrès, Strasbourg

Luksemburga
19., 20. maijs Baiba Skride un 

Lauma Skride, Festival Interna-
tional Echternach, Trifolion 
Echternach spielhaus Baden-
Baden

***
IVETA APKALNA

Vācija
8. maijs Iveta Apkalna, Schloss-

kirche Bad Homburg
28. maijs  Iveta Apkalna, Skulp-

turen Park Wuppertal

***
LATVIJAS RADIO KORIS

ASV
19., 20., 21., 22. maijs Latvi -

jas Radio koris, Igaunijas filhar-
monijas kamerorķestris, diri-
ģents Gustavo Dudamels, Walt 
Disney Concert Hall, Los Angeles, CA

Beļģija
14., 15. maijs Latvijas Radio 

koris “Across the Baltic Sea, 
straight to the soul”, Sint-Rom-
bout skathedraal, Mechelen

Velsa
10. maijs Latvijas Radio koris 

festivālā “Vale of Glamorgan”, 
Eglwys Sant Awstin, Penarth

***
KREMERATA BALTICA
Vācija
7., 8. maijs Kremerata Baltica, 

Roth Werke Buchenau Daut - 
p hetal

10. maijs Kremerata Baltica, 
Stadthalle Eckernförde

12. maijs Kremerata Baltica, 
Robert Schumann Saal

***
SKYFORGER

Somija
21. maijs grupa “Skyforger” 

festivālā “Steelfest Open Air”, 
Hyvinkää

***
PRĀTA VĒTRA

Īrija
28. maijs grupa “Prāta vētra”, 

The Wright Venue, Dublin

MĀRIS BINDERS
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14. aprīlī publicistam, laik-
rakstu Laiks un Brīvā Latvija 
au   toram Ilmāram Knaģim apri-
tēja 90. dzimšanas diena. Viņš 
kopā ar do  kumentālā kino re -
žisori Dzint ru Geku ir fonda Si -
birijas bērni dibinātājs, kā arī ir 
viens no Latvijas Polītiski repre-
sēto organizācijas izveidotājiem. 
Jau kopš 1987. gada organizējis 
lat viešu izsūtījuma vietu apzi -
nā ša nas ekspedīcijas. Par nopel-
n iem komūnistiskā genocīda 
upuŗu piemiņas saglabāšanā 
1996. ga dā apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni. Saņēmis 1991. 
gada Ba  rikāžu aizstāvju piemi-
ņas zīmi. 2016. gada janvārī Lat-
vijas Or  deņu brālība (LOB) par 
lielo ie  guldījumu un aktīvo sa -
biedris ko darbu piešķīra Goda 
biedra nosaukumu.

Ilmāra Knaģa ikdiena norit 
starp divām pilsētām – Rīgu un 
dzimto Jēkabpili. Abās vietās ir 
dzīves tel pa, lai būtu ērtāka 
nokļūšana uz fonda “Sibirijas 
bērni” un Polītiski represēto 
organizācijas sarīkoju mu vietām. 
Latvijas Republikas 95. gadadienā 
viņš par rosīgo sa  biedrisko darbu 
ir nominēts par Jēkabpils Goda 
pilsoni.

Pirmie viņu 90. dzimšanas die-
nā 14. aprīlī sirsnīgi sveica novad-
nieki Jēkabpils pilsētas bibliotēkas, 
kas atrodas pārdesmit soļu attālu-
mā no Knaģu dzimtas mājām 
vēs tu riskajā Vecpilsētas laukumā, 
rīko tajā tematiskajā pēcpusdienā 
“Il  mārs Knaģis – Personība”. Klāt 
bija gan viņa likteņbiedri, ar ku  - 
ŗ iem kopā darbojas Latvijas Polī-
tiski represēto apvienības Jēkab-
pils no  daļā, gan pilsētas domes 
priekšsē ža vietnieks Jānis Raš - 
čevs kis, kurš ir dzimis izsūtīto ģi -
menē Sibirijā, kā arī sabiedrības 
pārstāvji. 

Ilmārs dzimis 1926. gadā 14. ap -
rīlī Jēkabpilī, vectēva Dāvja Kna -
ģa celtajā mājā. Viņš savā mājā 
bija iekārtojis tējnīcu. Daugavas 
plostnieki gāja pie “vecā Knaģa” 
iestiprināties pirms krācēm, kas 
viņus gaidīja lejpus Jēkabpils. Bēr-
nības atmiņas cieši saistītas ar tē -
vu Emīlu Knaģi, kuŗš mācījies 
Luda Bērziņa dibinātajā Jēkabpils 
Tirdzniecības skolā, spēlējis sko -
las orķestrī. Pirmā pasaules kaŗa 
laikā dienējis latviešu strēlniekos. 
Pēc kaŗa strādājis par ierēdni Lat-
vijas bankas Jēkabpils nodaļā. Ak -
tīvi piedalījies pilsētas sabiedris ka-
 jā dzīvē. Bijis arī laikraksta Jēk ab -
pils Vēstnesis atbildīgais redaktors, 
viens no Latvijas Sarkanā Krusta 
Jēkabpils nodaļas dibinātājiem, il -
gus gadus tās priekšsēdis. Darbo-
jies arī Tuberkulozes apkarošanas 
biedrībā, Izglītības biedrībā, bijis 
viens no Aizsargu nodaļas dibinā-
tājiem. Apbalvots ar Triju Zvaigž-
ņu ordeņa Zelta Goda zīmi un 
Aiz sargu Nopelnu krustu. Ilmāra 
māte Marija Knaģe arī aktīvi dar-
bojās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, 
apbalvota ar Aizsargu Goda zīmi. 
Ilmārs mācības uzsāka 1934. gadā 
Jēkabpils latviešu sešklasīgajā pa -
matskolā. Darbojās 133. Jēkabpils 
mazpulkā. Ilmārs par sevi saka:  
“Man laimējās bērnību pavadīt 
neatkarīgajā Latvijā, piedzīvot se   - 
š us visgaišākos gadus Latvijas vēs-
turē, kad prezidents Kārlis Ulma-
nis aicināja: Kam drosme ir un 
goda prāts, kam skaidra sirds, kam 

Publicistam Ilmāram Knaģim – 90 gadu

tauta tuvāk par draugu stāv – tas 
nāk man līdz! Lai mūžam godā, 
slavā celtu Latviju.

Vectēvs Dāvis Knaģis gāja bojā 
bēgļu gai tās Krievijā 1920. gadā. 
Vecmam ma Minna mira bēgļu 
gai tās Vā cijā 1945. gadā. 1941. ga -
da 14. jūnijā negaidīts klauvējiens 
atskanēja arī pie bankas ierēdņa 
Emīla Knaģa nam dur v īm. Toreiz 
Ilmārs, kuŗam bija tikai 16 gadu, 
vēl nenojauta, ka Krust pils dzelz-
ceļa stacijā 1941. gada 14. jūnijā 
viņš tēvu redz pē  dējo reizi... Il -
māru kopā ar māti Mariju (1899-
1988) izsūtīja uz Krasnojarskas 
ap  gaba lu Sibirijā. Vēlāk uzzinājis, 
ka tēva ceļš veda uz Kirovas ap  -
ga bala zie meļiem – Vjatlagu, kur 
viņš mi   ris 1941. gada 5. oktobrī. 
Tēvabrālis Alberts miris trimdā 
Anglijā.

 Izsūtījumā Sibirijā, kur Ilmārs 
ar māti nonāca deportāciju pir-
majā vilnī, viņi strādāja dažādus 
darbus kolchozā. Bija jāizdzīvo 
ne  iedomājamā nabadzībā.. 1942. 
gada pavasarī daudzus izsūtītos, 
arī Ilmāru, pa Jeņisejas upi aizve -
da uz Tālajiem Ziemeļiem ‒ aiz 
Po  lārā loka. Ziemeļos, lai izdzīvo-
tu, nācās nodarboties ar zveju un 
medībām. Te lieti noderēja maz-
pulka gados apgūtās iemaņas un 
šaušanas apmācībās iegūtā piere-
dze. Tad līdz viņiem atnāca prie-
cīga vēsts: no Latvijas izsūtītie ne -
pilngadīgie jaunieši drīkst atgriez-
ties dzimtajā pusē. Ilmārs posās 
ceļā uz Latviju, bet māte palika 
Plahinā. Bet Latvijā Ilmāru ne -
pierakstīja dzīvesvietā, kamēr ne -
bija iestājies darbā, un nekur ne -
ņēma darbā, kamēr nebija pie-
rakstīts. Šī padomju iestāžu rīcība 
bija tīša – Ilmāru un viņam līdzī-
gos, kas atgriezās dzimtenē, pēc 
tam apvainoja bēgšanā. Atkārtoti 
Ilmāru apcietināja 1949. gada jū -
lija beigās un atkal izsūtīja, šoreiz 
uz Krasnojarskas apgabala zie-
meļ iem: lielajām komūnisma    
bū  v ēm bija vajadzīgs lēts darba-
spēks. 

Sekoja pārcelšanās uz Kras no-
jarskas ap  gabala dienvidiem  un 
Irkutskas apgabalu. Strādājis par 
mechaniķi ģeoloģiskās izpētes 
eks pedīcijās. Sibirijā arī apprecē -
jās ar ģeoloģi Lidiju. Tur piedzima  
meita Inga. Neklātienē pabeidza 
Sverdlovskas autotechnikumu,  
bet 1962. gadā Ilmārs ar ģimeni 
atgriežas Rīgā un strādā ģeoloģi -

jas pārvaldē. 
Ilmāra vadībā uzcelti piemiņas 

krusti latviešu izsūtījumu vietās 
aiz Polārā loka: Plahinā (1988. ga -
dā) un Nāves sa  lā uz Jeņisejas ‒ 
Agapitovā (1990. g.) rīkotas eks-
pe dīcijas Vjatlags-Usoļlags‘95 uz 
Ki  rovas apgabala Ļesnajā un Per-
mas apgabala So  ļikamskā, kur at -
radās Vjatlaga un Usoļlaga no met-
nes. 

“Latvijas pilsoņiem ‒ ko  mū nis-
tiskā terrora upuŗiem”: šādi vārdi 
ierakstīti plāksnēs uz koka krus - 
tiem. Šos krustus savām rok ām 
darinā juši un uz stā dījuši eks-
pedīcijas Vjat lags – Usoļlags’95 da -
lībnieki – Ing vars Leitis, Zigurds 
Šlics, Al  frēds Puš ke vics, Ilmārs 
Knaģis un Ainārs Bambals. 

 Ilmāram Knaģim tēvs gāja bojā 
Vjatlagā, kur vien esot bijuši vai-
rāk nekā 3200 latviešu, bet pavi - 
s am šīm nometnēm cauri izgājuši 
apmēram 150 000 cilvēku. Tāpēc 
Atmodas laikā nolēmuši organi - 
z ēt ekspedīciju uz Vjatlagu. Kino-
dokumentālists, vēs tur nieks Ing-
vars Leitis jau 1988. gadā bija de   - 
v ies kopā ar Ilmāru Knaģi Igarkas 
ekspedīcijā. Il  mārs un ekspedīciju 
dalībnieki bija pateicīgi ziedotā -
jiem – LTF aktīvistiem, kā arī Pa -
saules Brīvo latviešu apvienībai 
(PBLA), LNNK un daudziem ci -

tiem. Pie katra no krustiem izska-
nējusi Dievs, svētī Lat viju!, tikušas 
iedegtas sveces, bet lielie krusti 
Vjatlagā un Soļika mskā, kā arī 
citviet redzami jau iztālēm. 

“Savu tēvu pēdējo reizi redzēju 
1941. gada 14. jūnijā Krustpils 
dzelz ceļa stacijā, bet pēc tam uz -
zināju, ka viņš miris Vjatlagā  
1941. gada 5. oktobrī no “abpusēja 
plaušu karsoņa un miokardīta” – 
diagnozes, ko nometnēs tradicio-
nāli uzdeva par nāves cēloni. “Ap -
bedīts īpaši tam norādītā vietā” – 
tā bija teikts dokumentos par 
Emīla Knaģa apbedīšanu. Tā kā 
tikpat “konkrētas” norādes bija at -
rodamas daudzu te palikušo mir-
šanas dokumentos, par kapa vietu 
varējām uzskatīt jebkuru purvai-
nās zemes pēdu...,” stāsta Ilmārs 
Knaģis.

Ekspedīcijās uz Sibiriju pieda lī -
jušies arī Amerikas latvieši Ai vars 

Jerumanis, Valdis Ķeris un vairāki 
citi tautieši.

Lai neizgaistu no atmi ņas tau -
tas ciešanas Lat vi jas oku pācijas 
gados, Ilmārs Kna ģis sa  rakstījis 
grāmatu “Bij tādi laiki” (Jāņa Rozes 
apgāds, 2001. g.), kas ar režisores 
Dzintras Gekas atbalstu iznā kusi 
arī krie vu un angļu valodā.

“Tas ir stāsts par maniem di - 
v iem izsūtījumiem uz Sibiriju –  
1941. gada 14. jūnijā kopā ar     
vec ā kiem un 1949. gadā un tur 
pārdzīvoto kopā ar saviem likteņ-
biedriem. Smags liktenis piemek-
lēja mūsu tautu 20. gadsimtā. 
Svešas, naidī gas varas, sveši kaŗi 
un revolūcijas simtiem tūkstošus 
latviešu izmē tāja pa visu pasauli. 
Arī gandrīz visus manus skolas-
biedrus, bēr nī bas draugus un ra -
dus. Gan Ang li jā, gan Austrālijā, 
gan ASV un Vā  cijā, Kanadā un 
Jaunzēlandē. Ne viens vien guļ arī 
Volchovas pur vos un tepat Kurze-
mes smil tā jā. Veselas dzimtas tika 
iz  kaisītas pa plašo pasauli. Arī 
mana dzimta. Viņu piemiņai šī 
grāma ta,”  tā Ilmārs Knaģis.

Ilmārs uzskata, ka viņam iznā -
cis dzīvot grūtā, bet interesantā, 
pārmaiņām bagātā laikā. Uz 1991. 
gada barikādēm bijis, ar Latvijas 
sarkanbaltsarkano karogu stāvējis 
pie Brīvības pieminekļa un Brāļu 

kapos pie Mātes tēla un Sv. Gara 
tornī bija uzticēts uzvilkt mastā. 
Ar Latvijas karogu rokās soļojis pa 
Jeņisejas krastiem un Krievijas 
nā  ves nometnēs. Ar Latviešu fon-
da (LF) un tautietes Marijas Ra -
termanis (ASV) atbalstu izdota     
l. Knaģa grāmata “Bij tādi laiki”, 
kuŗu personīgi uzdāvinājis 23 Sē -
lijas novada skolām, Raiņa mū -
zejam Tadenavā, Jēkabpils un 
Viesītes bibliotēkām. Jaunajai pa -
audzei jāzina savas tautas likteņ-
gaitas! I. Knaģa atmiņu grāmatu 
ar interesi lasa arī ASV, Austrālijā, 
Anglijā, Kanadā un citviet. Par 
grāmatu viņš saņem Senkevičas-
Ziemānes Starptautiskā literārā 
fonda balvu dokumentālajā prozā. 

2014. gadā par Ilmāru Knaģi uz -
ņemta dokumentālā filma “Bij’ 
tādi laiki. Ilmārs Knaģis”. 

Ilmāra Knaģa meita Inga kopā 
ar dzīvesbiedru ‒ Ņujorkas latvie-

šu ev. lut. draudzes mācītāju Juri 
Saivaru jau vairāk nekā 10 gadus 
dzīvo Amerikā. Ilmārs vairāk kārt 
bijis ciemos un ticies ar tautiešiem 
latviešu centros un baudījis tau-
tiešu vies mīlību. 

“Ilmāram Knaģim bija lemts  ne 
tikai sagaidīt Atmodu un neat ka-
rības atjaunošanu, bet tajā visā 
ieguldīt savu pieredzi, spēkus un 
laiku un uzņemties vēl vienu grū-
tu uzdevumu – neļaut no at  miņas 
pazust tam, kas par ļaunu ma im -
periju jāzina nākamajām paau  - 
dz ēm un pasaulei. Vācot faktus un 
atmiņas, atklājās tādi pa  domju 
režīma noziegumu apmē ri un vei-
di, par kuŗiem lielai sa  bied rības 
daļai nebija ne jausmas. Runāt to 
vārdā, kuŗi vairs neko nepateiks,  
ir dzīvo pienākums un gods,” tā 
grāmatas priekšvārdā raksta pub-
liciste Anda Līce.

Ilmārs Knaģis strādā pie jaunas 
grā matas, kuŗu paredzēts laist 
klajā šovasar. 

Ar laikrakstu Laiks un Brīvā 
Latvija starpniecību Ilmārs Kna-
ģis sūta sirsnīgus sveicienus tau-
tiešiem plašajā pasaulē un patei -
cas par sirsnību un atsaucību,   
ko bau dījis tikšanās reizēs, kā   
arī lielo un nesavtīgo atbalstu 
Latvijai. Un arī par sveicieniem 
jubilejā.

VALIJA BERKINA

Igarka bija Ilmāra Knaģa izsūtījuma vieta 1941. un otrreizējā 
izsūtījumā 1949. gadā // FOTO: no I. Knaģa archīva

1941. gada 14. jūnijā Krustpils dzelzceļa stacijā Ilmāra Knaģa ģimenei sākās moku ceļš uz Sibiriju. 
Atmodas gados viņš šajā pašā vietā piedzīvoja sirsnīgu jaunsargu un likteņbiedru pavadīšanu, dodoties 
ekspedīcijā uz izsūtījuma vietām... // FOTO: no I. Knaģa archīva
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Krustvārdu mīklas (Nr. 16) 
atrisinājums

Līmeniski.  7. Kvadriga. 8. Au -
seklis. 10. Īrija. 11. Osaka. 12. 
Ka  tapulta. 16. Kaltes. 19. Perons. 
20. Kamejas. 21. Kaupo. 22. 
Gauss. 23. Ronis. 24. Ideja. 25. 
Spert. 28. Murds.  30. Barkava. 
31. Ropaži. 32. Engure. 36. Reā-
litāte. 40. Īstas. 41. Godāt. 42. 
Sa  maksāt. 43. Karuseļi. 

Stateniski.  1. “Kaija”. 2. Riepas. 
3. Laima. 4. Nauru. 5. Asorti. 6. 
Alise. 7. Karakasa. 9. Sakārnis. 
13. Pīles. 14. Reportāža. 15. Per-
gamīns. 17. Paniņas. 18. Vaidava. 
26. Protests. 27. Skeči. 29. Deri-
vāti. 33. Melase. 34. Stiprs. 35. 
Parma. 37. Lauta. 38. “Toska”.   
39. Lotes.         

Līmeniski.  1. Straujš ātruma 
palielinājums sportā. 7. Nelieli 
kuģi. 10. Somu tautas mūzikas 
instruments. 11. Spāņu muiž-
nieks. 12. Savstarpēja vienoša -
nās. 13. Pieglaimoties. 14. Sievie-
tes vārds (sept.). 15. Ziedkopas. 
16. Telpas naudas operācijām. 
19. Mājdzīvnieks. 22. No apgro-
zības izņemtas banknotes – 
kollekcionēšanas priekšmeti. 24. 
Laboratorijas trauks. 25. Klasi fi-
cēt. 26. Rīgas pilsētas galvenais 
architekts no 1844. līdz 1879. ga -
dam. 27. Jāņogu dzimtas ogulājs. 
28. Senas klejotāju ciltis Melnās 

jūras piekrastē. 31. Sastiprināju -
ma elements. 34. Publiska de -
mon strēšana un vērtēšana. 37. 
Diapozitīvs. 39. Vardarbība. 40. 
Pūšamais mūzikas instruments. 
41. Jupitera pavadonis. 42. Nici-
nājums un izsmiekls. 43. Svinī-
gas pusdienas vai vakariņas. 44. 
Suņu šķirne. 45. Bikšu sastāv-
daļas. 

Stateniski.  2. Chroniska slimī-
ba ar asām sāpju lēkmēm un ie -
kaisumu locītavās. 3. Sacensības 
autosportā. 4. Mantrausīgi tau - 
pī ga. 5. Iekārta radiotechnikā.    
6. Trauks zupas pasniegšanai 

galdā. 7. Amerikāņu gleznotājs, 
grafiķis, rakstnieks (1882-1971). 
8. Virpuļvētra Ziemeļamerikā.   
9. Somu rakstnieks (1930-1999). 
16. Stumbra sukulents. 17. Ap -
dzī  vota vieta Daugavpils novadā. 
18. Komandu sacensību veids 
sportā. 20. Rožu dzimtas augļu 
koki. 21. Iztēles priekšstati par  
ko vēlamu. 22. Sabiedriski polī-
tisks un literārs laikraksts Rīgā 
(1878-1907). 23. Senkrievu mū -
zi kas instruments. 29. Mēneša 
pir mā diena senajiem romie - 
š iem. 30. Vienkāršākās līnijas. 
32. Ž. Bizē opera. 33. Graudzāļu 
dzim tas nezāle. 35. Islāma galve-
nā svētā grāmata. 36. Lentes for-
mastērpa uzšuvēm. 38. Streik-
laužu palama Anglijā. 39. Tēls 
brāļu Kaudzīšu romānā “Mēr-
nieku laiki”. 

Krāslavā 4. maijā noritēs Nacionālo bruņoto spēku (NBS) die-
na, kas veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 26. ga -
dadienai. To ievadīs dievkalpojums Krāslavas Sv. Ludviga Romas 
katoļu baznīcā. Pēc tam būs militāro vienību un technikas parāde 
Rīgas ielā, kā arī stadionā militārā ekipējuma, bruņojuma un tech-
nikas izstāde. NBS, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta un Valsts policija uzstāsies ar paraugdemon strē-
jumiem. Bruņoto spēku dienu Krāslavā rīko NBS un Aizsardzības 
ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Krāslavas pašvaldību. 

Ogres novadā 14. aprīlī viesojās Čerņigovas (Ukraina) apgaba -
la gubernatora Valērija Kuliča vadītā delegācija, lai iepazītos ar 
pašvaldības pieredzi, realizējot administrātīvi territoriālo reformu. 
Arī Ukrainā paredzēts līdzīgs process. Delegācijā bija arī Ogres sa -
draudzības pilsētas Čerņigovas jaunais mērs Vladislavs Atrošenko, 
vairāku apgabala rajonu un lauku ciemu pašvaldību vadītāji, kā arī 
divu slimnīcu galvenie ārsti. Ukrainas vēstnieks Latvijā Jevgenijs 
Perebijnis, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis - 
t rijas pārstāvji. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrības ikga-
dējo balvu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” 19. aprīlī LNB 
Ziedoņa zālē saņēma: Kurzemē – Kuldīgas novada Pelču pagasta 
bibliotēkas vadītāja D. Girvaite, Latgalē – Rēzeknes novada Feimaņu 
pagasta bibliotēkas vadītāja Erna Ulase, Vidzemē – Andra Auniņa 
no Burtnieku novada Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas, bet Zemgalē – 
Emma Malahovska no Ilūkstes novada Bebrenes pagasta bibliotē - 
kas. Šogad konkursam lasītāji pieteica 54 pagastu bibliotekārus. 

Jūrmalā 18. un 19. aprīlī Dzintaru koncertzālē notika pirmā kul-
tūras tūrismam veltītā konference “Vai šeit ir bizness? Kultūras pie-
nesums reģionālā tūrisma attīstībā”. Bija iespēja dzirdēt veiksmīgā-
kos ārvalstu pieredzes piemērus kultūras tūrismā, tostarp par Reik-
javīkas koncertzāli “Harpa”’, kuŗu pēc sniegtās informācijas apmek - 
lē visi tūristi, kas ierodas Reikjavīkā. Tika meklēti risinājumi, kā 
esošo piedāvājumu padarīt pievilcīgu ārvalstu kultūras un darījumu 
tūristiem.

Rēzeknē, Zaļajā sinagogā, 22. aprīlī notika ebrēju Lieldienu – 
Pesach svētku lūgšana, uz kuŗu pulcējās ebrēju kopiena. Bija iespēja 
iepazīties ar ebrēju Lieldienu svinēšanas paražām, kā arī nogaršot 
vienu no Pesach tradicionālajiem ēdieniem – macu. Sinagogas ap -
meklētāji varēs uzzināt par šo svētku vēsturi un to rituālo maltīti – 
Seder. Savukārt sinagogas vēstures ekspozīcija atvērta trešdienās un 
sestdienās no plkst. 9 līdz plkst. 15.

Daugavpilī no 22. līdz 24. aprīlim notika 11. Daugavpils Starp-
tautiskais folkloras festivāls Ūsiņa zīmē. To rīkoja pilsētas domes 
Kultūras pārvalde, Latviešu kultūras centrs, Valsts Kultūrkapitāla 
fonds un Daugavpils universitāte. Kopumā festivālā piedalījās vairāk 
nekā 600 dalībnieku no Latvijas, Gruzijas, Īrijas, Baltkrievijas un 
citām valstīm.

Ar šādu virsrakstu tiek sagata-
vota grāmata par latviešu skau-
tisma darbību trīs pasaules kon-
tinentos – Eiropā, Ziemeļamerikā 
un Austrālijā laikā no 1917. līdz 
2017. gadam.

2012. gada 24. un 25. martā 
Bostonā Latviešu skautu kustības 
vadītāju konferencē vadītāji sa -
vās parrunās par priekšā stāvošo 
latviešu skautisma simtgadi no -
lēma, ka nākamajām paaudzēm 
ir jāatstāj kaut kas paliekošs – 
pro ti, grāmata, kuŗā ir atspogu-
ļota 100 gadu vēsture latviešu 
jaunatnes audzināšanas darbā 
latviskā skautisma garā. Šo darbu 
uzņēmās veikt skautu vadītāji Jā -
nis Šķinķis, Ints Rupners, Alvis 
Eikstrēms un gaidu vadītāja 
Maija Šķinķe. Grāmata ir bazēta 
galvenokārt uz fotografijām, ku   -
ŗ as tika savāktas no skautu/gaidu 
mūzeja Gaŗezerā, skautu /gaidu 
mūzeja Ogrē un bijušajiem un 
esošajiem skautiem, gaidām un 
vadītājiem. Pavisam tika savākts 
aptuveni 6000 fotografiju, no 
kuŗām pāri par 2000 tiks ievieto-
tas grāmatā.

Grāmatas saturs ir iedalīts čet-
rās nodaļās: 1. nodaļā – Savā ze -
mē; laiks brīvā Latvijā no 1917. 
līdz 1940. gadam, 2. nodaļā –  
Bēgļu gaitās; pēc kaŗa Rietum-
eiropā, 3. nodaļā – Pasaules tālēs; 
izceļošana no Rietumeiropas uz 
Angliju, ASV, Kanadu, Austrā-
liju, 4. nodaļā – Atkal savā zemē; 
skautu darbība no 1988. gada  

Vad. JĀNIS ŠĶINĶIS

ZIEMCIEŠU CILTS
Latviešu skautisma 100 gadi

līdz šai dienai. Katra nodaļa tiks 
atdalīta ar vad. Aivara Zandber -
ga zīmējumiem.

Grāmatu izdos Latvijā SIA 
VESTA-LK Rīgā un drukās SIA 
Jelgavas tipografijā. Grāmatas 
atklāšana būs 2017. g. 7. aprīlī Rī -
gā un 23. aprīlī Ņujorkā, tieši pēc 
simt gadiem, kad 1917. gada ap -
rīlī gandrīz vienlaikus tika no -
dibināti pirmie skautu pulciņi 
Rīgā, Cēsīs un Alūksnē.

Bez fotografijām grāmatā būs 
arī skautu un vadītāju īsi apraksti 
un atmiņas no viņu skautu gai tām.

Par skautu pulciņa dibināšanu 
Cēsīs vēlākais Latvijas skautu 
priekšnieks Jāzeps Dombrovskis 
savās atmiņās raksta: 

1917. gada pavasarī kā Tērbatas 
3. skautu pulciņa apakškopnieks 
un II šķiras skauts ierados Cēsīs 
apciemot savus vecākus. Man ne -
bija cita apģērba kā vienīgi skau -
tu forma, kuŗā arī apmeklēju sko-
l u. Šādā tērpā parādījos Cēsu ie -
lās, un ar savu īpatnējo izskatu 
vērsu uz sevi Cēsu iedzīvotāju, se -
višķi zēnu, uzmanību. Jo dzīvi par 
skautismu toreiz interesējās vēlā-
kais virsskautmāsters Kārlis Dzir-
kalis, kuŗš ar mani tūlīt stājās tu -
vākos sakaros. Dzirkalim skautu 
lieta vairs nebija sveša, jo 1916. 
gada Ziemsvētkos Cēsīs bija iera-
dušies Tērbatas 5. skautu pulciņa 
kopnieks Tālivaldis Teikmanis un 
viņa brālis Viesturs, arī skauts. 
Jau tad Dzirkalis sācis interesē -
ties par skautismu un arī kopā ar 

Teikmani domājis par to, ka Cēsīs 
vajadzētu nodibināt pulciņu.

Tādā kārtā tad mēs ar Dzir - 
kali un vēl dažiem Cēsu skolē - 
n iem sasaucām 1917. gada 19. 
ap  rīlī interesentu sapulci, kuŗā 
piedalījās 16 zēnu. Šo sapulci at -
klāja Teikmanis, paskaidrojot 
skau tisma mērķus un uzdevu-
mus, bet pēc tam nolasīja referātu 
par skautisma kustību un orga-
nizāciju Krievijā. Nākamo sapul-
ci sasauca 20. aprīlī plkst. 10 no 
rīta L. Ausēja reālskolas telpās, 
kad arī nodibināja skautu pulci-
ņu. Pierakstījās 20 zēnu, un kā 
pirmais skauts ieskaitīts Jānis 
Ābols. Pulciņa virsvadību uzņē-

mās jaunievēlētais Tālivaldis 
Teik manis, bet, tā kā pēdējais ne -
varēja pastāvīgi Cēsīs uzturēties 
un aizbrauca uz savām tēva mā   - 
j ām Dzērbenē, par pulciņa priekš -
nieku ievēlēja Ansi Ozoliņu un 
par sekretāru Kārli Dzirkali. Ie -
vēlēja arī pulciņa goda tiesu.

1917. gada augusta mēnesī 
sakarā ar intensīvo kaŗa darbību 
Rīgas frontē Cēsu viesīgās bied-
rības telpās ierīkoja slimnīcu ie -
vainoto kaŗavīru uzņemšanai.  
Pie ievainoto nešanas no pienā -

ko šiem sanitārvilcieniem līdz 
slimnīcai un citiem darbiem arī 
Cēsu skauti piedāvāja savus pa -
kalpojumus, un jāteic, ka šī pa -
līdzības sniegšana, negulētas 
nak tis, daudzās dežūras stacijā 
un slimnīcā un lielā darba rosība 
ir viens no spilgtākajiem mo -
mentiem Cēsu skautu dzīvē, kas 
paliks neizdzēšamā atmiņā uz 
visu mūžu.

Pienāca liktenīgā oktobra re -
volūcija, un arī mūsu darbība zi -
nāmā mērā sašaurinājās. Tomēr 
mēs turpinājām strādāt, kamēr 
1918. gada 20. janvārī saņēmām 
no Cēsu lielinieku “iskosol’a” rī -
kojumu nekavējoši likvidēt skau-
tisma darbību un nodot visus 
do  kumentus, materiālus, zīmo-
gus un pulciņa naudu, piedrau - 
d ot, ka pretēju rīcību uzskatīs par 
kontrrevolūcionāru un sodīs sa -
skaņā ar revolūcijas likumiem un 
stingrību. 26. janvārī “iskosol’a” 
rīcībā nodeva gan tikai pulciņa 
zīmogu un 50 rubļu “kerenkās”, 
bet pārējos materiālus un karogu 
rūpīgi noslēpa. Varbūt lielinieki 
mūsu vajāšanā būtu gājuši vēl 
tālāk, bet 1918. gada 20. februārī 
Cēsīs ienāca vācu okupācijas 
kaŗaspēks

Par tālākajiem grāmatas rak - 
s tiem būs jāseko nākamajos avī  -
zes numuros...!

Jāzeps Dombrovskis Tālivaldis Teikmanis
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LELBA Jaunatnes nozares labdarības projekts
“Mīlestība mammām” Čikāgā

VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

Svētdienas, 3. aprīļa, rīts pie -
nāca vēss, bet saulains. Ciānā 
tas solīja skaistu, sajūsminošu 
un rosības pilnu dienu. Bet no -
tika necerētais – dienas notiku-
mi mūs pārsteidza vislabākajā 
nozīmē. 

Viss iesākās ar dievkalpoju-
mu, kuŗā kalpoja LELBA archi-
bīskape Lauma Zušēvica, Vi  die-
nes apgabala prāveste Ilze Lar-
sen, mācītājs Dāgs Demandts 
no Mineapoles un vietējās Či -
kāgas mācītājas Aina Pūliņa un 
Gundega Puidza. Dievnams bija 
gaismas un dievlūdzēju pilns, 
mācītāja Dāga sprediķis – illus-
trātīvs, uzjautrinošs un paci lā-
jošs, archibīskapes lūgšana – 
aizkustinoša, visu kopīgā kal po-
šana – stiprinoša. Pēc dievkal-
pojuma, no dievnama izie dami, 
sajutāmies Dieva apskauti un 
samīļoti – tik ļoti sirsnīga stun-
da bija pavadīta dziesmās, lūg-
šanās un Dieva Vārda spēkā. 

Pēc dievkalpojuma visi stei-
dzās uz Ciānas Dienvidu ēku, 
kur ikvienu sagaidīja īpašā no -
skaņojumā izdekorēta zāle: ap 
balti klātiem galdiem rotājās 
rozā un gaiši zili baloni, uz katra 
galda bija kāda rotaļlieta, ziedu 
pušķītis un mazas uzkodas. 
Čikāgas bērnu ansamblis jau 
dega nepacietībā iepriecināt mūs 
ar savu dzīvīgo programmu. Un 
kad nu pasākuma dalībnieki 
bija ieņēmuši vietas un jautri 
sasveicinājušies ar saviem galda 
biedriem, labdarības akcija “Mī   -
lestība mammām” varēja sākties. 
Bērnu sniegtais koncerts bija 
apbrīnojami jautrs un pilns bēr-
nišķas enerģijas. Dziesmās tika 

apdziedāta aritmētika, zebras, ba -
nāni, cāļi, ko skaita rudenī, un 
daudz kas cits, raisot klausītājos 
sajūsmu, aplausu jūru un pie -
prasījumu atkārtot bērnu jautro 
dziesmu izpildījumu vēlreiz. 
Nedrīkst aizmirst bērnu zaļos 
un oranžos tērpus ar pavasa rī-
gām strīpām, meitenēm rotājo-
ties ar krāsainiem matu bum bu-
ļiem. Ar apbrīnojamu centību 
un aizrautību Čikāgas bērnu 
ansambļa vadītāja Kristīne Eiž-
vertiņa bija sagatavojusi an -
sambli 13 bērnu kuplā skaitā 
tādam izcilam koncertam, kādu 
izbaudījām. Paldies par lielo 
darbu!

Koncertam sekoja siltās pus-
dienas, kas šoreiz bija īpaši 
pārdomātas, lai tās atgādinātu 
klātesošajiem par ēdienu, kādu 
radi, draugi un kaimiņi Amerikā 
nes jaunajām māmiņām, lai 
atvieglotu viņu dzīvi pirmajās 
nedēļās pēc bērniņa nākšanas 
pasaulē. 

Pēc pusdienām LELBA Jau-
nat  nes nozares vadītājs mācī -
tājs Dāgs Demandts kopā ar 
divām šī labdarības projekta 
līdzautorēm Annelī Ceru un 
Ēriku Heinzi pastāstīja par 
iepriekšējiem LELBA Jaunatnes 
nozares projektiem un mazliet 
vairāk par šo – topošo, kas tiks 
īstenots šogad augustā Latvijā, 
precīzāk – Zemgalē. Tur mūsu 
un citu draudžu un latviešu 
sabiedrību kopīgiem spēkiem 
savāktie līdzekļi tiks izdalīti 
bērnu gultiņās, ratiņos kā arī 
citās praktiskās un nepiecie ša-
mās lietās jaunajām mātēm, 
kas nonākušas neapskaužamos 

apstākļos, bet ir izlēmušas par 
labu sava gaidāmā bērniņa nāk-
šanai pasaulē. Šim nolūkam arī 
mūsu sarīkojumā klātesošajiem 
bija daudz un dažādas iespējas 
ziedot šī mērķa īstenošanai: gan 
konkrētam priekšmetam, gan 
nopērkot loterijas biļeti, gan 
piedaloties spēlēs un atrakcijās, 
kā arī dažādos citos veidos. 

Kad pusdienas bija paēstas, 
akcijas “Mīlestība mammām” 
prezentācija notikusi, pirmie 
ziedojumi ienākuši un Annelī 
Cers klausītājus iepriecinājusi 
ar savu flautas priekšnesumu, 
uz skatuves kāpa mūsu mūzikas 
zvaigznes: Armands Birkens un 
Alnis Cers, kuŗi skandēja pa -
zīstamas dziesmas no Čikāgas 
Piecīšu zelta fonda. Klāteso ša-
jiem par lielu pārsteigumu Ar -
mands Birkens nodziedāja kādu 
jaunu dziesmu vecās skaņās, ar 
speciāli šim sarīkojumam uz -
rak stītiem vārdiem par Zem-
gales mātēm, uzsveŗot, ka bērni 
ir vienīgā Latvijas nākotne, un 
aicinot ziedot šim svētīgajam 
mērķim. Pēc tam Alnim Ceram 
pievienojām Mārtiņš Sīmanis 
un abi kopā viņi nodziedāja 
skaistu šūpuļdziesmu. Publika 
bija sajūsmā, pat vēl nenojauz-

dama, ka koncerta kulminācija 
vēl tikai tuvojas, jo Armandam 
un Alnim nu pievienojās jau 
slavenais bērnu ansamblis, vi -
siem kopā emocionāli nodzie-
dot latviešu tautā tik iemīļoto 
dziesmu “Saldu dusu visiem 
maziem latvju bērniem”. Kopī-
gām balsīm – lielām un mazām 
šī dziesma skanēja īpaši sirsnīgi 
un skaisti. 

Sarunas, atrakcijas, spēles, lo -
terija un citas aktīvitātes tur pi-
nājās, un zālē valdīja patiesi sir-
snīga un apgarota atmo  sfaira. 
Pasākuma organizētājām tājā 
noraugoties, reizēm acis kļuva 
miklas, cik aizkustinoši vienoti 
un saliedēti mēs šajā pēcpus-
dienā bijām. Te kopā vienojās 
mīlestības un iejūtības enerģija 
cilvēkos no visām četrām Či  kā-
gas latviešu draudzēm, cilvēki 
gan ar kristīgu, gan citu pār-
liecību, jauni un sirmi, lieli un 
mazi, latvieši un arī cittautību 
pārstāvji. “Mīlestība mammām” 
bija pārsteidzošā veidā savieno-

jusi mūsu sabiedrību ar nere-
dzamām, tomēr nesaraujami 
stiprām saitēm un tas likās tik-
pat svarīgi, cik labdarības pa -
sākuma mērķis – atbalstīt Zem-
gales māmiņas. Jo varbūt, pa  -
šiem to nemaz neapzinoties, 
mēs atbalstījām cits citu, sa -
drau dzējāmies, satuvinājāmies 
un atjaunojām savstarpējās cil-
vēcības saites, kas ir mūsu Či -
kāgas latviešu sabiedrības pa -
stāvēšanas garants nākotnē. 

Paldies ikvienam, kas pieda-
lījās un bija klāt šajā sarīko-
jumā! Jūsu devums ir neat-
sveŗams! Tas ievīsies ar īpašu 
spēku mūsu tautas nākotnē – 
bērnos un viņu vecākos, kas 
sajutuši atbalstu un uzmun dri-
nājumu no tālienes un centīsies 
audzināt nākamo paaudzi par 
krietniem cilvēkiem un patie-
siem Latvijas patriotiem!

PASĀKUMA 
ORGANIZĀTORES

Fotoattēlā redzams mācītājs Gaide, kuŗu Buffalo baznīcas draudze 
10. aprīlī ar skaisti klātu kafijas galdu apsveica 80 gadu dzimšanas 
dienas atcerē. Draudzes locekle Marga Borkmanis vienmēr klāj 
svinīgi skaistus galdus, lai atcerētos apaļas dzimšanas dienas 
visiem draudzes locekļiem. Paldies viņai! 

ZINTA MALEJS

Sveicinām
mācītāju jubilejā!
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S A R Ī K 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 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

3. maijā 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem. Dzi-
 mumdienu svinēšana pie ka  fijas 
galda.

MILVOKI (WI)
Milwaukee Latvian House (8845 

W Lynx Ave, Milwaukee WI).
7. maijā 10:30 Milvoku lat-

viešu skolai 65 gadi! Visi pulkv. 
O. Kalpaka skolas bijušie skol-
nieki un absolventi laipni lūgti 
piedalīties skolas 65. jubilejas 
izlaidumā!

ŅUJORKA (NY)
Igauņu nams (343 E 34th Str 

(pie 34.ielas un 2.avēnijas), New 
York.

6. maijā 19:00 filma „Ģe  ne-
rālplāns”.

Baznīca Jonkeros (254 Valen-
tine Ln, Yonkers NY).

7. maijā 15:00 filma „Ģene-
rālplāns”. 

Filmā „Ģenerālplāns” pētītas 
metodes, kā Krievija ietekmē 
Baltijas valstu iekšpolītiku, šķe-
ļot vietējo sabiedrību, sējot ilgas 

pēc Padomju Savienības un 
noniecinot Baltijas valstu atgūto 
neatkarību. Filmā kā eksperti 
piedalās – Anne Aplbauma, 
Ļevs Gudkovs, Anderss Fogs 
Rasmusens, Džulians Lindijs-
Frenčs, Artemijs Troickis, Ed -
vards Lukass u.c. Info: Baiba 
Pinnis, tālr.: 917-270-4786, 
e-pasts: pinnis@banet.net 

No 11. līdz 29. maijam aktrise 
Laila Robiņa tēlos Karlotu 
Noela Kovarda (Noel Coward) 
lugā „Dziesma krēslas stun -
dā” („A Song at Twilight”) 
Shakespeare Theatre of New 
Jersey, 36 Madison Ave., Ma -
dison, NJ 07940. Telefons: 973-
408-5600; www.shakespearenj.
org Pirmizrāde notiks 14. maijā.

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

10. maijā 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

14. maijā 10:30 latviešu sko-
las noslēguma sarīkojums. Pus-
dienas.

27. – 30. maijā lielā talka Rie-
 tumkrasta Latviešu izglītības 
centrā Šeltonā.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

bied   rības nams (1705 9th Ave 
N, St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēkai turpmāk nebūs 
noteikts darba laiks, sakarā ar 
lasītāju skaita samazināšanos. 
Par vēlmi apmeklēt bibliotēku 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-

851-9414. 
5. maijā 10:00 Biedrības val-

des sēde.
10. maijā 13:00 videoizrāde – 

Marisa Jansona atvadu kon-
certs no Karaliskā Concert-
gebow orķestŗa Amsterdamā, 
kuŗā piedalās pasaules oper-
zvaigzne amerikāņu baritons 
Tomass Hempsons. Kafija un 
cepumi. Ieejas zied., sākot ar $3. 
Visi laipni aicināti!

23. jūnijā 16:00 paredzēta 
līgošana, alus dzeršana un 
mielošanās ar Līgo vakara labu-
miem. Būs arī jāņusiera no  gar-
šošana un konkurss par izcilāko 
sieru. Līgotājiem jāņem līdzi 
groziņi, pildīti ar gardumiem. 

Šā gada 16. aprīlī ar kon-
certu Saginavas latviešu 
kluba Pavasara sarīkojumā 
Trejpilsētu ansamblis at  ska-
tījās uz 25 nodziedātiem 
gadiem. Ansamblis braši 
uznāca ar “Lai kopā sa  nā-

Skanīgajam Trejpilsētu ansamblim jau 25!

Pirmajā rindā: Ieva Hartwell, Skaidrīte Ģībietis, Rita Martinsons, Zeltīte Gudrais, Aija Straumanis, Mary Beth Dzirnis, Rita Skostiņš, Skaidrīte Spūle. Otrā rindā: Dainis 
Martinsons, Leons Gudrais, Jānis Skābardis, Jānis Dzirnis, Andrejs Straumanis // FOTO:  Maija Osītis un George Hartwell

kam,” nodziedāja 12 savas 
mīļākās un skanīgākās 
dziesmas un nogāja no 
skatuves ar “Projām jāiet.” 
Publika bija ļoti sajūsmi  -
nāta un atsaucīga. Dziedā-
tāji godināja Viju Āriņu, 

kuŗa ir pavadījusi ansamblī 
visus divdesmit piecus ga -
dus, un Olģertu Skostiņu, 
kuŗš  mudināja tautiešus uz 
dziedāšanu un noorgani-
zēja šo ansambli. Ansambļa 
mēģinājumi notiek katru 

otro otrdienu no septembŗa 
sākuma līdz maija beigām. 
Ansamblis uzstājas arī gads-
kārtējā Ruksīša mie  lastā, 
kas šogad būs 10. sep tem-
brī.
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D I E V K A L P O J U M I

LIDIJA LĀCIS,
dzim. VECBAŠTIKA

Dzimusi 1918. gada 6. augustā Liepājā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 6. aprīlī Ridgefield, CT, ASV

Mīlestībā viņu piemin
MEITAS INGRĪDA LĀCIS UN LINDA LAFONTE AR VĪRU JOHN LAFONTE

MAZBĒRNI CHRISTOPHER UN NICOLE LAFONTE

Dievs dziesma man …

Jāņubērnus sagaidīs Biedrības 
saimniece Mārīte, un par svētku 
alu gādās saimniec.vad. Ivars. 
Visi, kam patīk līgošana un 
vasaras saulgriežu svinēšana 
pulciņā, mīļi gaidīti! Ieejas zied., 
sākot ar $5.

PAZIŅOJUMS – Latvian 
Ame rican Shipping Line sūtīju-
mus uz Latviju pieņems 30. ap -
rīlī 13:30 – 15:00.Tad arī tiks 
pieņemtas grāmatu kastes. Sū -
tījumi Latvijā nonāks jūnija 
sākumā. Klientus, kuŗi dodas 
prom no Floridas pirms aprīļa, 
lūdzam sazināties ar Sybilu 
Krēsliņu, tālr.: 404-543-4141, 
e-pasts: sk.kreslins@gmail.com, 
lai sūtījumus pieņemtu ārpus 
kārtas. Ar jautājumiem var 
griezties arī pie Anitas, tālr.: 
973-755-6565,ext.5, vai 973-
744-6565.

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
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 irving St, Brook-
line, MA 02445). Māc. Dace 
Zušmane. 8. maijā 11:00 dievk. 
Ģimenes dienas pankūku bro-
kastis.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
e-pasts: puidza@yahoo.com 

• 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). Dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
447-9050. Dievkalpojumu laiks 
14:00. Pēc dievk. visi lūgti pie 
kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 River-
side Ave, Los Angeles CA 90039). 
8. maijā 11:00 dievk. Prāv. 
Daira Cilne. 15. maijā 11:00 
dievk. ar dievg. Māc. Mārtiņš 
Rubenis. 29. maijā 11:00 iesvē-
tības dievk. ar dievg. Prāv. Daira 
Cilne un diak. Rota Stone.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 

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

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. 8. maijā dievk. 
ar Sv.vak. Dievk. Vilmingtonā 
15:00 Good Shepherd bazn.
(1530 Foulk Rd, Rt 261) dievk. 
Kafijas galds. 15. maijā dievk. 
Skolas gada noslēgums – pus-
dienas. 22. maijā dievk. ar Sv. 
vak. 29. maijā dievk. nenotiks. 
5. jūnijā angļu val. dievk. ar Sv. 
vak. 12. jūnijā Tautas sēru die-
nas Ekumēniskais dievk. kopā 
ar Filadelfijas latviešu baptistu 
draudzi.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: Māc. A.Graham. Pēc dievk. 
kafijas galds. 1. maijā 10:00 
dievk. 6. maijā 11:00 lūgšanas 
grupa bazn. lejas telpās. 8. maijā 
10:00 Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg. Sekos programma „Es 
savai māmiņai” un pusdienas 
par labu māmiņām Zemgalē. 
15. maijā 10:00 Vasarsvētku 
dievk. ar dievg. 18. maijā 11:00 
Bībeles stunda ciemā Latvija. 
22. maijā 10:00 Trīsvienības 
svētku dievk. 25. maijā 11:00 
Bībeles stunda Kalamazū bazn. 
29. maijā dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu dr. dievk. notiek svētdie-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 10:00 katra mēneša ot  rajā 
un ceturtajā trešdienā.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievkalpojumi notiek pirmajā 
un ceturtajā svētdienā plkst. 
10:00. Otrajā svētd. dievk. angļu 
val. Pensionāru saiets katrā ot -
rajā ceturtdienā. 1. maijā Vi  die -
nas prāv. Ilze Larsen. Māc. lek-
cijas: 18. maijā. Bībeles stunda 
25. maijā.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 7. maijā 
12:00 Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg. Diak. Indriķis Kaņeps. 
Sarīkojums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lau  ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no  -
tiek katru svētdienu10:00. 

• Mineapoles St. Paulas latv.

ev.lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). 11:00 
Bībeles stunda. 30. aprīlī 11:00 
– 15:00 Pavasaŗa tirdziņš. Ēd  -
ienu pārdos 12:00 – 14:00. 

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org. Visi dievk. notiek 14:00. 
Mācītāja vieta vakanta!

8. maijā Ģimenes diena. 
29. maijā dievk., viesosies Dags 
Demandts. 12. jūnijā Aizvesto 
piemiņas dienas dievk. 

• Notikumi Tērvetē.
21. maijā 10:00 sezonas at -

klāšana. 4. jūnijā 10:00 nomet-
nes talka. 25. jūnijā – Jāņi.

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

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

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

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 

1. maijā 12:30 Leikvudā 
dievk. 8. maijā 13:30 Īstbran-
svikā mūzikas un meditācijas 
dievk. Ģimenes dienas groziņu 
launags. 15. maijā 12:30 Leik-
vudā pēdējais dievk. ar dievg. 
Vasarsvētki. 22. maijā 13:30 
Īstbransvikā dievk. ar dievg. 
Trīsvienības svētki. 29. maijā 
dievk. nenotiek. Memorial Day 
nogale. 12. jūnijā 13:30 Īstbran-
svikā dievk. ar dievg. 14. jūnija 
piemiņa.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY).

Manhatena Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 
10003).

Īstoranža Holy Trinity Church 
(153 Glenwood Ave, East 
Orange NJ).

1. maijā 10:00 Jonkeru bazn.
dievk. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. dievk. Māc. 
Saliņš.

8. maijā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. dievk. ar 
dievg. Māc. Saliņš. Sarīkojums.

13:30 St.Andrew bazn. dievk. 
ar dievg. Māc. Saivars.

15. maijā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. dievk. Māc. 
Saliņš.

21. maijā 14:00 Manhatenā 
Seafarers dievk. ar dievg. Māc. 
Demandts.

22. maijā Jonkeru bazn. 
dievk. nenotiek.

10:30 Salas bazn. dievk. Māc. 
Saliņš.

13:30 St. Andrew bazn. dievk. 
Māc. Demandts.

29. maijā Jonkeru bazn. 
dievk. nenotiek.

10:30 Salas bazn. iesvētības. 
Māc. Saliņš.

12:00 Kapu svētki Katskiļu 
Brāļu kapos (414 Bloomer Rd, 
Tannersville NY).

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 8. maijā 14:00 
Ģimenes dienas dievk. Sarī-
kojums.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr.
sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jleg zdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. Dievkalpojumi 
notiek 12:00. 14. maijā 12:00 
dievk. Draudzes sapulce un 
kafijas galds. 4. jūnijā 12:00 
Tautas sēru dievk. ar dievg. 
Kafijas galds.

• 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@char-
ter.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 1. maijā angļu val. 
dievk. ar dievg. Bībeles stunda. 
8. maijā Ģimenes dienas dievk. 
Kalpos laju vadītāji. 15. maijā 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. 
22. maijā Trīsvienības svētku 
dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 

dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). 15.maijā 14:00 Ģimenes 
dienas dievk., dziesmu grām. 
Diakone L.Sniedze Taggart.

• St. Pētersburgas 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. Katrs 
pirmās svētdienas dievk. no -
tiks Biedrības namā plkst. 
14:00. 1. maijā dievk. Biedrības 
namā. 8. maijā Ģimenes dienas 
svētbrīdis Biedrības namā ar 
pašu atnestām 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. Dr. Anita 
Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Dia  kone 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. Sibilla Korule. Dāmu 
kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.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 Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob. tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. 11:00 Dievkal po-
jums. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. 28. aprīlī 19:30 Literārais 
vakars.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Filmas reklāma
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Elvis Merzļikins

Latvijas hokejisti pie vāciešu 
vārtiem

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

Porzingod īsfilma 
nonāk uz ekrāna

Ņujorkā notiek pirmizrāde trīs 
minūšu īsfilmai Porzingod, kur 
piedalās arī pazīstamais aktieris 
Džons Leguizamo.

Porzingod ir profils arī filmu 
pasaules IMDB.com portālā. Re -
žisors Konors Birns dzīvo Ņu -
jorkā, un ir ilggadējs Knicks fans. 
Ņujorkas kluba spēļu apmeklētājs 
Džons Leguizamo - pazīstamākais 
aktieris, kuŗš jebkad piedalījies šī 
režisora filmās. Leguizamo re -
dzams vairākās iecienītās filmās, 
tostarp Carlito’s Way (1993) un 
Moulin Rouge! (2001). Arī otrs ak -
tieris Adams Muci piedalījies vai -
rākās slavenās filmās, tiesa, viņa 
lomas bijušas maznozīmīgas.

Knicks latviešu spēka uzbrucējs 
Kristaps Porziņģis tika uzaicināts 
uz pirmizrādi, kas 21. aprīlī plkst. 
17.45 pēc Ņujorkas laika notika 
Regal Cinema Battery Park.

Kā jau ziņots, pērnā gada Na -
cionālās basketbola asociācijas 
draftā ne visi Ņujorkas Knicks fani 
bija sajūsmā par latvieša draftē-
šanu, tomēr Kristaps Porziņģis 
jau ar pirmajām spēlēm izvirzījās 
kā viens no komandas līderiem, 
krāja labu statistiku un rēgulāri 
tika iekļauts līgas skaistāko mo -
mentu topos. Latvieša sezonas 
vidējā statistika: 28:25 minūtes, 
14,3 punkti, 7,3 atlēkušās bumbas, 
1,3 rezultātīvas piespēles, 0,74 pār-
 ķertās bumbas, 1,7 kļūdas, 1,86 
bloķētie metieni, efektīvitātes 
koeficients +17,8.

Iedegta
olimpiskā uguns

21. aprīli var uzskatīt, ka ir sā -
kušās 2016. gada Riodežaneiro 
Vasaras olimpiskās spēles. Senajā 
Olimpijā, Hēras tempļa drupās 
ar tradicionālo seno rituālu tika 
iedegta olimpiskā uguns un aiz -
sākta olimpiskās lāpas stafete.

Ceremoniju, ko vadīja grieķu 
aktrise Katerīna Lehu kā augstā 
priesteriene, klātienē noskatījās 
gan augstākas sporta amatperso-
nas no Starptautiskās un Grieķijas 
Olimpiskās komitejas, Rio spēļu 
pārstāvji, polītiķi un interesenti.

Krišjānis Rēdlichs 
nepalīdzēs ... 

Pieredzējušais aizsargs Krišjā-
nis Rēdlihs nevarēs palīdzēt 

Latvijas izlasei pasaules meistar-
sacīkstēs  hokejā, jo spēlētājs vēl 
nav atlabis no savainojuma. 

Rīgas Dinamo aizsargs Rēd-
lichs, kuram ir 35 gadi, janvārī 
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 
meistarsacīkšu spēlē iedzīvojās 

kājas savainojumā un kopš tā 
laika nav spēlējis. Viņš stāstīja, ka 
joprojām jūt sāpes un nevar veikt 
uzrāvienu. Ar mierīgu slidošanu 
nav problēmu, bet līdzko ir 
bremzēšana, tā ir grūti. Ar izlases 
treneriem panākta vienošanās, 
ka jāturpina treniņi trenažieŗu 
zālē ar domu par sagatavošanos 
nākamajai sezonai.

... bet palīdzēs 
Merzļikins...

Latvijas hokeja valstsvienību 
treniņnometnē papildinājis vārt-
sargs Elvis Merzļikins, kuŗš spē lē 
Šveices klubā Lugano. Valsts meis-
tarsacīkšu izslēgšanas turnīra Lu -
gano ar 2:3 zaudēja Bern vienībai  
un izcīnīja sudraba medaļas. Sē -
rijā līdz četrām uzvarām Lugano 
zaudēja ar 1:4.

ripas un atvairīja 93,58% me -
tienu. Tas ir labākais rādītājs 
izslēgšanas turnīrā.

... un Girgensons.
Latvijas hokeja izlasē ar nepa-

cietību tiek gaidīts NHL spēlētājs 
Zemgus Girgensons. Treneri vēl 
līdz galam neesot izlēmuši, kādā 
maiņā viņu likt. “Grūti pa  teikt, 
kurā maiņā liksim Zemgu. 
Plānojam, ka spēlēs centrā, bet 
vispirms jāparunā ar viņu pašu 

– varbūt teiks, ka labāk grib pa 
malu. No tā atkarīgs, vai Gints 
Meija paliks centrā – manuprāt, 
viņš lielāku labumu var dot kā 
malējais, tad ir brīvākas rokas 
improvizēt. Taču varētu arī būt 
situācija, ka Meija paliks centrā, 
jo ar šo poziciju mums ir prob-
lēmas,” žurnālistiem sacīja Lat vi-
jas izlases galvenais treneris Leo-
nids Beresņevs, piebilstot, ka pēc 
Zemgus ierašanās mērķtiecīgāk 
sāksies darbs ar skaitliskā vairā-
kuma realizēšanu. “Vairākums ir 
mūsu galvassāpes, pastāvīgi par 
to domājam. Šobrīd daudz spē-
lētājiem ir iespējas treniņos strā-
dāt ar vairākumu, bet droši vien 
vajadzēs veidot speciālas brigā-
des,” atzina treneris.

 Latvijas izlases 
pārbaudes spēles 

Leonida Beresņeva vadītā Lat-
vijas hokeja izlase pabeidz pār-
baudes spēļu ciklu. Pirmās divas 
spēles tika aizvadītas viesos pret 
Dāniju. Pirmajā spēlē Latvija gu  va 
virsroku ar 6:4, divas dienas vēlāk 
ar rezultātu 4:3. Pēc tam sekoja 
divas spēles pret baltkrieviem, 
kur tika piedzīvota neveiksme 
(1:3) un svinēta uzvara (3:2).

Rīgā, Arēnā Rīga tika aizvadītas 
divas spēles ar Vācijas vienību, 
kas vienlaicīgi ir arī Eiropas Ho -
keja izaicinājuma (EHC) turnīrs. 
Pirmajā spēlē  galotnē ar rezultātu 
3:4 (0:2, 1:2, 2:0) nācās atzīt Vā  -
cijas valstsvienības pārākumu. 
Latvijas izlase sacensības gaitā 
bija iedzinējos ar 0:2 un 1:4, taču 
spēles beigās izdevās gūt divus vār-
 tus, tādējādi sarūpējot sa  sprin gtu 
cīņas galotni. Valstsvienības sa -
stāvā ar vārtu guvumu izcēlās 
Gu  nārs Skvorcovs, Rodrigo Ābols 
un Andris Džeriņš, savukārt vārt-
sargu Edgaru Masaļski atzina par 
labāko šajā spēlē

Otrajā pārbaudes spēlē Latvijas 
hokeja izlasei, lai gan sākumā ne -
veicās, izdevās izcīnīt pārliecinošu 
uzvaru – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Mūsu 
vienības labā  divas ripas preti-
niekiem iemeta Miks Indrašis, 
ku ram abas reizes rezultātīvi pie-
 spēlēja Gints Meija, bet pa rei  -
zei izcēlās Miķelis Rēdlichs un 
Andris Džeriņš.

laukumā no abām komandām. 
Pirmajā periodā spēle bija sma-
gāka, bet pamainījām uzbrucēju 
trijniekus un nākamajās trešdaļās 
uzlabojām spēli, novedot to līdz 
uzvarai. Otrajā un trešajā periodā 
jutu, ka spēlētāji atdeva sevi visu 
un tas priecē. Cerams, ka sagla-
bāsim šādu komandas garu, jo 
pa  saules meistarsacīkstēs bez vie  -
notas spēlētāju kopas būs lielas 
problē mas.” 

Tagad Latvijas hokejisti  29. un 
30. aprīlī viesos tiksies ar Šveici, 
bet pasaules meistarsacīkstēs  pir-
 mo spēli aizvadīs 6. maijā pret 
Zviedriju

U–18 hokejisti 
paliek elites grupā

Latvijas U-18 hokeja izlase ar 
uzvaru sāka cīņu par vietas sa  gla -
bāšanu pasaules meistarsacīkšu  
elites grupā. Pirmajā spēlē Latvija 
ar 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) pārspēja Dā -
niju, serijā līdz divām uzvarām 
izvirzoties vadībā ar 1:0. Latvijas 
izlases vārtos Gustavs Dāvis Gri-
 gals atvairīja 21 no 22 Dānijas ho -
kejistu metieniem. Otrajā spēlē 
mūsu hokejisti zaudēja ar 1:4 (0:1, 
0:1, 1:2), un līdz ar to rezultāts 
kļuva neizšķirts – 1:1. Lai no -
skaid rotu uzvarētāju, bija vaja-
dzīga vēl viena spēle. 

Latvijas hokejisti izšķirošajā 
spēlē par vietas saglabāšanu elitē 
varonīgi atspēlējās un pēcspēles 
metienu serijā ar 4:3 (0:1, 0:1, 
3:1, 0:0, 1:0) uzveica dāņus. Ko -
man das galvenais treneris Ēriks 
Miļuns sacīja, ka komanda līdz 
pēdējam ticēja, ka var sasniegt 
mērķi noturēties elitē. Pēdējā 
spēle izvērtās īpaši smaga, jo ne -
pilnas 12 minūtes pirms pamat-
laika beigām dāņi bija vadībā ar 
3:1, taču 67 sekundes pirms pamat-
laika beigām izdevās panākt izlī-
dzinājumu un “bullīšos” nodro-
šināt uzvaru. Līdz ar to kopējais 
rezultāts kļuva 2:1 Latvijas izlases 
labā, un mūsu vienība saglabāja 
vietu elites grupā. Latvijas izlase 
parādīja raksturu un katrs ko  man-
dā izpildīja savu lomu, sacīja Mi -
 ļuns. Treneris uzsvēra, ka visi spē-
 lētāji attaisnoja iekļaušanu sastāvā.

Plūdmales
volejbols

Latvijas vadošie plūdmales vo -
lejbolisti Aleksandrs Samoilovs 
un Jānis Šmēdiņš Ķīnas pilsētā 
Fudžou Pasaules kausa izcīņas 
Open katēgorijas turnīrā astot  -
daļfinālā pārspēja otru Latvijas 
duetu – Mārtiņu Pļaviņu un Ha -
raldu Regžu –ar rezultātu 2:0 
(21:18, 21:12). Līdz ar zaudējumu 
ar 16.numuru izliktie Pļaviņš un 
Regža turnīru beidza dalītā devī-
 tajā vietā.

Turnīra turpinājumā Samoi-
lovs/ Šmēdiņš piedzīvoja divus 
zaudējumus un sacensību nobei-
gumā ierindojās ceturtajā vietā. 
Vispirms pusfinālā viņi ar rezul-
tātu 0:2 (19:21, 13:21) piekāpās sa -
censību galvenajiem favorītiem – 
amerikāņiem Filam Dalhauze-
ram/Nikolasam Lusenam, kuŗi 
bija izlikti ar pirmo numuru. Cīņā 
par trešo vietu Latvijas sportisti 
ar 1:2 (21:17, 19:21, 12:15) zau dēja 
2013. gada Eiropas čempioniem 
Pavlo Erreram/Adrianam Gavi-
ram no Spānijas.

Talantīgais latvietis 
Šmits pieteiksies 

NBA draftam
Latviešu basketbolists Rolands 

Šmits, kas pārstāv Spānijas aug-
stākās līgas (ACB) komandu 
Fuen lavradas Montakit, šovasar 
pieteiksies Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) draftam (atla-
sei), vēstī portāls Sportando. 20 
gadus vecais Šmits šīs sezonas 26 
ACB meistarsacīkšu spēlēs caur-
mērā guvis 4,9 punktus.

Zīmīgu robežu Latvijas hokeja 
izlasē sasniedza uzbrucējs Dže  riņš, 
kuŗam šī bija 100. spēle valsts-
vienības rindās. Savukārt savus 
pirmos rezultātivitātes punktus 
Latvijas izlasē ar piespēlēm šajā 
spēlē nopelnīja Edgars Siksna un 
Renārs Demiters. Latvijas izlases 
rindās teicami spēli aizvadīja 
vārt sargs Elviss Merzļikins, kurš 
atvairīja 36 no 37 metieniem 
(pir majā periodā atvairīja 17 me -
tienus). Latvijas hokejisti uz pre-
tinieku vārtiem meta 28 reizes. 

Valstsvienības galvenā trenera 
Leonida Beresņeva komentārs: 

„Spēle bija vienā elpas vilcienā, 
man ļoti patika. Bija laba atdeve 

Pērnā gada vasarā Šmits parā-
dīja lielisku sniegumu Eiropas 
U-20 meistarsacīkstēs. Pēc tās 
Šmitu uzaicināja uz pieaugušo 
iz  lasi, taču viņš atteicās no šī pie-
 dāvājuma. „Ideju par draftu pa -
gaidām nekad neesmu apsvēris. 
Primārais ir pašam spēlēt, un tad 
jau redzēsim, kā būs. Līdz šim arī 
nekad neesmu devies trenēties 
un atrādīties uz Ziemeļameriku, 
jo vasarās allaž bijušas jauniešu 
izlases,” pirms vairākām nedēļām 
Šmits izteicās sarunā ar aģentūru 
LETA, toreiz stāstot, ka viņa va -
saras plāni vēl nav tapuši. 2016. 
ga   da NBA drafts norisināsies 
jūnijā Bruklinā. Šmits pašlaik 
pārstāv ACB vienību Fuenlav-
radas Montakit.

Peldētājs piedalīsies 
Rio Paraolim pis-

kajās spēlēs
Peldētājs Jānis Plotnieks iegu-

vis iespēju piedalīties Riodeža-
nei ro Paraolimpiskajās spēlēs, 
vēstī Latvijas Paralimpiskā komi-
teja. Šīs Plotniekam būs otrās pa  -
raolimpiskās spēles karjērā – 
pirms četriem gadiem Londonā 
viņš izcīnīja astoto vietu 100 m 
distancē uz muguras.

Riodežaneiro Paraolimpis ka jām 
spēlēm no Latvijas sportistiem 
šobrīd oficiāli kvalificējušies arī 
loka šāvēja Ieva Melle, pasaules 
rekordists diska mešanā Aigars 
Apinis, pasaules vicečempions 
lodes grūšanā Edgars Bergs un 
diska metēja Ingrīda Priede, kā 
arī paraolimpiskais jātnieks Ri -
chards Snikus. Tuvu, lai kvalifi-
cētos paraolimpiskajām spēlēm, 
ir paukotāja Poļina Rožkova, un 
vieglatlēte Diāna Dadzīte. Līdz 
maija beigām kvalifikācijas nor-
matīvus cer izpildīt arī riteņ brau-
cējs Oskars Gailišs un loka šāvējs 
Gints Jonasts, kā arī vieglatlēti 
Edgars Kļaviņš, Taiga Kantāne 
un Dmitrijs Silovs.

Dažos vārdos
 Latvijas džudists Jevgeņijs 

Borodavko izcīnīja septīto vietu 
Krievijas pilsētā Kazaņā Eiropas 
meistarsacīkstēs.  

 Latvijas riteņbraucējs Andžs 
Flaksis, kuŗš pārstāv ASV kon-
tinentālo vienību Holowesko-
Citadel izcīnīja otro vietu Džo 
Mārtina vārdā nosauktā velo-
brauciena (UCI kat.2.2) otrajā 
posmā (175,7 km).

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Šīs sezonas 46 meistarsacīkšu 
spēlēs Merzļikins caurmērā vienā 
spēlē ielaida 2,76 ripas un atvai-
rīja 92,22% metienu. Play off spē-
lēs Elvis ielaida caurmērā 2,35 


