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Notikums latviešu mākslas dzīvē

Ziemeļkalifornijas
Latviešu biedrības

65. jubileja

Sestdien, 28. maijā, Pasaules 
latviešu mākslas centrs (PLMC) 
“Ripas ģimenes” izstāžu zālē, 
klātesot mākslas cienītājiem no 
ASV un Latvijas, kā arī valsts 
amatpersonām atklāja izstādi 
“Kalmītes stāsts”. Mākslas ku  rā-
tore no Čikāgas Lelde Kalmīte 
izveidojusi plašu un iespaidīgu 
vizuālu dialogu starp divu pa -
audžu māksliniekiem.

Uz izstādes atklāšanu PLMC 
izdevis katalogu, atspoguļojot 
Jāņa Kalmītes daiļradi, savukārt 
Leldes Kalmītes mākslas pasauli 
lasītājs izzina sarunā starp viņu 
un Čikāgas mākslas fotografi Ilzi 
Arāju. Kataloga ievadā Latvijas 
kultūras ministre Dace Mel bārde 
uzsveŗ: “Simboliskais tēva un 
meitas dialogs mākslā – „Kal-
mītes stāsts” – nav tikai divu 
paaudžu saruna, tas met tiltu no 
viena kontinenta uz otru, no 
viena gadsimta uz otru. Tēva lat-
 viskajā identitātē balstītā sta  bilā 
rija veido dialogu ar meitas – ār -
pus Latvijas uzaugušas un Ame-
rikā integrējušās latviešu māk sli-
nieces – 21. gadsimta glo  bālajā 
pasaulizjūtā balstītajiem, trauk-
smes piesātinātajiem darbiem.”

Nodibinājums Pasaules lat-
viešu mākslas centrs Cēsīs pirmo 
galeriju atvēra 2014. gada vasarā, 

kad, pateicoties diasporas lat-
viešu ziedojumiem izstāžu zāles 
vajadzībām, tika izremontētas 
bijušās Cēsu arodskolas sporta 
nodarbību telpas. Pēdējā gada 
laikā PLMC sarīkojis diasporas 
latviešu mākslinieku ceļojošo 
izstādi, kas bija redzama Dau-
gavpils, Rēzeknes un Krāslavas 
mūzejos. Šoziem PLMC Cēsīs 
veica vērienīgus remontdarbus, 
lai iekārtotu otro izstāžu zāli, lai 
parallēli izstādei “Kalmītes stāsts” 
vērtu vaļā durvis otrajai mākslas 
iztāžu zālei, kas tapusi, patei-
coties Andas Sīpoliņas (Kanada) 
pūlēm, lai godinātu savu vecāku 
– latviešu mākslas mecenātu 
piemiņu.

Kā atklāšanas runā uzsvēra 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas parlamen-
tārais sekretārs Jānis Eglītis, viņš 
augsti novērtē “Pasaules latviešu 
mākslas centra” valdes lēmumu 
ieguldīt līdzekļus un veidot cen-
tru ārpus Rīgas, lai arī Vidzemes 
reģiona iedzīvotāji un pilsētas 
viesi varētu baudīt augstvērtīgu 
mākslu, kas tapusi dažādās pa -
saules vietās, kur dzīvo latviešu 
mākslinieki. “Tagad Pasaules 
latviešu mākslas centru varam 
dēvēt par vienu no Cēsu pilsētas 
izkārtnēm, jo tā ir vienīgā vieta 

Eiropā, kur vienkopus varam 
redzēt diasporas latviešu mākslu,” 
teica Eglītis.

Jaunatklātajā izstāžu zālē ap  ska -

tei piedāvātas Austrālijas māk sli-
nieka Jāņa Nedēļas un Kanadas 
mākslinieces Ineses Birstiņas in -
stalācijas, Zigfrīda Sapieša (Sko-

Jaunās izstāžu zāles atklāšanā no kreisās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, mece-
nāte Anda Sīpoliņa, PLMC izstāžu kurātore Lelde Kalmīte, Kultūras ministrijas parlamentārais 
sekretārs Einārs Cilinskis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais 
sekretārs Jānis Eglītis // FOTO: Ingemars Vekteris

tija) keramikas vei  dojumi, Gerdas 
Rozes, Oskara Skušķa, Juŗa 
Ubāna, kā arī citu ASV latviešu 
mākslinieku darbi.

Ziemeļkalifornijas Latviešu 
biedrībai (ZKLB) 11. februārī 
apritēja 65 gadi, kas tika atzī mēti 
21. maijā jubilejas svinībās Lat-
viešu draudzes namā Sanfran-
cisko.

Programma tika atklāta ar 
apsveikuma runām, Sanfran-
cisko latviešu koŗa koncertu, un 
vēlāk loterijas izlozi un dejām. 
Biedrības priekšsēde Taira Zold-
nere aicināja ikvienu ieviest jau-
nas tradicijas un svinēt no Lat-
vijas nākušo ideju par 4. maija 
Baltā galdauta svētkiem, kad visi 
latvieši jebkur pasaulē uzklāj 
galdam baltu galdautu, saaicina 
draugus un paziņas un kopīgi 
svin neatkarību. Patiesi burvīga 
iecere, kas, cerams, kļūs par 
īstenību un tālu aizies tautās. 
Draudzes vadītājs un ilggadī-
gais biedrs Gvīdo Bergmanis 

priecājās, ka nams vēl aktīvi dar-
bojas un arvien ir cilvēki, kas to 
atdzīvina ar daudzējādām aktī-
vitātēm. Līča apkārtnes lietuviešu 
biedrības priekšsēdis Tomass 
Janušas pateicās par latviešu 
pretimnākošo attieksmi un ie -
spēju sadarboties Baltiešu pik-
nika un Ziemassvētku tirdziņa 
rīkošanā. ZKLB saņēma apsvei-
kumus no Latvijas vēstnieka ASV 
Andŗa Razāna, ALAs priekš sēža 
Pēteŗa Blumberga, Filadelfijas 
brīvo latvju biedrības, Ziemeļ-
kalifornijas Daugavas Vanagu 
apvienības, Ziemeļkalifornijas 
latviešu luterāņu draudzes, ZK 
latviešu skolas un ZK Apskats 
redakcijas.

Skaistu un gardu svinību bu -
fetes galdu Biedrībai dāvināja 
draudzes Dāmu komiteja – 
Anita Geenband, Rasma Bīns, 

Anita Norāns, Tekla Kristofors. 
Koŗa diriģentes Zintas un ārsta 
Kristapa Zariņu ģimene dāvināja 
Biedrībai svētku šampanieti un 
kliņģeŗus, savukārt Rūta Grand  
bija izcepusi lielo, balto un 
gaisīgo svētku torti. Īpaša pie -
krišana bija fotostūrītim, kur 
katrs varēja arī atrast kādu sev 
tīkamu aksesuāru un iemūžināt 
šo vakaru. Gaisotne bija ļoti 
jauka un visi novērtēja iespēju 
atkal satikties ar zināmiem un 
iepazīties ar jauniem tautiešiem.

Vakars beidzās daudz vēlāk 
nekā plānots, un galu galā 
vajadzēja pievienot vēl vienu 
galdu, jo viesu bija daudz. Tas 
liek ticēt mūsu biedrības nā -
kotnei un cerēt, ka šampanietis 
dzirkstīs ZKLB jubilejas glāzēs 
vēl daudzas reizes. 
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"Visa dzīve
man viens ceļojums..."

Apceļosim 
svešas zemes kopā ar Inesi!

Ļoti cienītā
Laika redakcija!

Atsaucoties uz Jāņa “Džako” 
Bērziņa rakstu “Nepatīkams 
pārsteigums”, es PILNĪGI pie -
krītu Bērziņa kunga novēro-
jumiem par ASV republikāņu 
prezidenta kandidātu Donaldu 
Trampu. Bērziņš ļoti labi iztirzā 
to slēdzienu, pie kā daudz citi 
izglītoti ļaudis ir nonākuši. Sa -
vos ceļojumos, lai iegūtu kan-
didāciju, Tramps ātri iemācījās 
teikt visu, ko viņa tās dienas 
publika grib no viņa dzirdēt. 
In  ternetā pat var atrast simtiem 
citējumu, kur viņš pats sevi ap -
strīd, noliedzot pats sa  vus ie -
priekš teiktos vārdus. 

Turklāt, ja Tramps kļūtu par 
ASV prezidentu, viņš iznīcinātu 
daudz ko tādu, par ko mēs, 
latviešu tauta, esam cīnījušies, 
lai atbrīvotos no Krievijas ie  tek-
mes uz Latviju un Putina drau-
diem. Pati vēroju, ka ir daudz 
līdzību starp Trampu un Putinu 
– abiem ir spēcīga varas griba, 
iedomība un lielīgā uzstāšanās.

Paldies Jānim Bērziņam par 
labo rakstu!

Ar cieņu
IRISS ŠĪMANE BLAINE

Čikāgā

Vēlreiz par kuģi 
„Steuben”

Lasīju ar lielu interesi Ilgas 
Winicov Harrington stāstu 
„Pēdējās vasaras vinjetes”. At -
miņu nobeigumā (Laiks, nr. 19) 
autore stāsta par grūtībām no -
skaidrot kuģa „Steuben” marš-
rutu 1944. gada oktobrī. Gribu 
viņas secinājumus papildināt.

Mani vecāki un mēs, trīs 
bērni, bijām uz tā kuģa. Tas at -
stāja Bolderāju 1944. gada 1. ok -
tobrī. Tas bija vācu Sarkanā 
Krusta kuģis, kas ieradies Lat-
vijā, lai vestu uz Vāciju ievai-
notos kaŗavīrus. Bet ievainotie 
laikam bija aplenkumā un uz 
Rīgu nevarēja tikt, un tā latvieši 
varēja tikt uz kuģa. Pie pon-
tontilta bija mazie kuģīši, kā, 
piemeram, „Ziedonis”, kas mūs 
aizveda līdz Bolderājai, kur dzi-
 ļāk bija noenkurots „Steuben”. 
Šī bēgļu vešana notika pāris 
dienas. Mēs, piemēram, atstā-

jām Daugavmalu 29. septembrī. 
No Latvijas „Steuben” devās uz 
Gotenhaven Vācijas (tagadējās 
Polijas) territorijā.

SIGURDS KROLLS

Uzdarbojies
drukas velniņš!

„Pāršķirstot Laika numuru   
19., ko saņēmu, iekrita acīs, ka 
Kriss Valšs (Chris Walsh) liekas 
daudz par jaunu, ja dzīvojis 
Rīgā kopš 1915. gada, kā minēts 
6. lpp.,” mums raksta Māra 
Vīksniņa.

Pareizi jābūt „Kopš 2015. ga -
da”. Atvainojamies K. Valšam 
un lasītājiem!   

Red.

Precīzējums
Mūsu avīzes nr. 18 rakstā 

„Vijas Spekkes bēgļi – mākslā 
un leģendā” kļūmīgi minēts, ka 
Vija Spekke ir dzejnieces Elzas 
Stēr stes māsa. Īstenībā Vijas 
māte Aleksandra Spekke bija 
Elzas Stērstes māsa. Lai top pie-
dots!

Red.

„Es zinu, ka
mēs vēlreiz

satiksimies...”
Koncertēja labi pazīstamā mū -

zikālā Vītolu ğimene: Alberts 

Vītols, Maria Thorburn, un 
viņu abu dēls Alastērs, kuŗu 
mēs iepazinām kā “mazo letiņu”. 
Tagad viņš ir labi pastiepies 
augumā. Vītolu ğimenes trio 
šoreiz papildināja pianists Dā -
vids Šmits un desmitgadīgā 
dziedātāja Laudomia Lo Greco. 
Alberts darbojās kā skaņu meis-
 tars un programmas pieteicējs, 
arī pats dziedāja un spēlēja 
ğitari. 

Alastērs un Laudomia dzied 
Kanadas operas bērnu korī, kas 
viņiem dod zināmu skatuves 
pieredzi un slīpējumu. To viņi 
pierādīja, dziedot duetu “I can 
do anything you can do” no fil-
mas “Annie, get your gun”. Al -
berts ar Čikāgas Piecīšu dzies -
mu “Vakardienas vīns” atcerējās 
kādreiz mīlētu meiteni, un ar 
otru, arī no ČP repertuāra, 
“Pazudušais dēls” kavējās domās 
par māti Rīgu. Tad Alastērs 
sēdās blakus Dāvidam pie kla -
vierēm, un abi kopā četrrocīgi 
lika skanēt straujam mambo 
tempam, bet pēc tam, kopā ar 
Laudomiu, apgalvoja “They can’t 
take that away from me” no fil-
mas “Shall we dance”. Ala stērs 
un Laudomia bija pie  da lījušies 
operas “Karmena” uzve duma 
1. cēlienā ielas bērnu mar šā. To 
viņi mums nodziedaja. 

 Piānista Dāvida kāzu dienai 
Maria veltīja brāļu Geršvinu 
“I’ve got a crush on you”. Pēc 
tam tēvs Alberts un dēls Alastērs 
abi ņēma ğitaras un dziedāja 
skumjo duetu “Falling slowly” 
no filmas “Once”.

 Tad bija laiks atkal pārslēgties 
uz latviešu dziesmām, vispirms 

– populārā “Mežrozīte”, tad ar 
Čikāgas Piecīšu “Mūsu mīles-
tība”.

Šo pašu atkalsatikšanās ce  -
rību pauda kaŗa beigu laikā ar 
Franka Sinatras tekstu velsieša 
Ivora Novello komponētā “We’ll 
gather lilacs in the spring again”, 
kuŗā meitene gaida savu ka  ŗa-
vīru pārnākam. Ar šo cerību un 
pastaigu gar galdiem, Alastērs 
un Laudomia pabeidza kon-
certu.

Jāatkārto Čikāgas Piecīšu 
vārdi: “Es zinu, ka mēs vēlreiz 
satiksimies”.

da

Sarīkojuma dalībnieki // FOTO:  Aivars Vinters
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Pasu darbstacija Sietlā (9.jūnijā) 
un Losandželosā (11.jūnijā)

Vokālās meistarklases mācībspēki, no kreisās: Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), Krišjānis 
Norvelis (bass), Antra Jankava (mecosoprāns)

DACE
APERĀNE

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2016. gada krāsainajā Jāņu numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 12. jūnijam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Latvijas vēstniecības ASV konsulārā amatpersona 

ceturtdien, 2016. gada 9. jūnijā plāno ierasties 

Sietlā un sestdien, 11. jūnijā Losandželosā ar 

pārvietojamo pasu darbstaciju. Latvijas 

valstspiederīgie, kuŗu pasei beidzies derīguma 

termiņš vai kuŗi vēlas pirmo reizi saņemt pasi, 

aicināti pieteikties Latvijas vēstniecībā līdz š.g.30.

maijam, iepriekš sūtot uz vēstniecību nepieciešamās 

dokumentu kopijas.

Informācija par pārvietojamo pasu darbstaciju atro-
dama vēstniecības mājaslapā Konsulārās informācijas 
sadaļā:
http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Vēstniecības konsulārais tālrunis: 202-328-2881 vai 
202-328-2882; e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv

Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa

XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu 
meistarkursi  Krustceles mūzikā

XII Starptautiskie latviešu jau-
no mūziķu meistarkursi Krust-
celes mūzikā notiks no 12. līdz 
21. jūlijam Siguldas Mākslu skolā 
„Baltais Flīģelis”. Uz meistar-
kursiem tiek aicināti pieteikties 
mūzikas augstskolu, vidusskolu 
studenti un mūzikas skolu au -
dzēkņi no 16 gadiem, gan no 
Latvijas, gan ārzemēm. Meistar-
kursu mācībspēki pārstāvēs de -
viņas valstis – Latviju, Angliju, 
ASV, Austrāliju, Grieķiju, Mek-
siku, Šveici, Vāciju un Turciju. 
Meistarkursu mērķis ir latviešu 
jauno mūziķu profesionālās meis-
tarības pilnveide. Draudzīgā, ne -
formālā darbības gaisotnē lat-
viešu jaunie mūziķi varēs kopīgi 
mācīties, mūzicēt un izveidot 
turpmākas sadarbības iespējas. 

tautiskiem latviešu jauno mūziķu 
meistarkursiem. Informācija par 
biļetēm un programmu: www.rlb.lv

Meistarkursu bezmaksas kon-
certi koncertzālē “Baltais Flīģelis” 
iesāksies ar Atklāšanas koncertu 
otrdien, 12. jūlijā, plkst. 17.00 un 
turpināsies katru vakaru, plkst. 
19.00. Mācībspēku koncerti no -
tiks 13. un 14. jūlijā, Viesu māk-
slinieku koncerts – 15. jūlijā, tra-
dicionālais “Beztalanta vakars” – 
16. jūlijā, Dalībnieku koncerti – 
17., 18., 19. jūlijā, bet Noslēguma 
koncerts ar koŗa un orķestŗa pie-
dalīšanos – 20. jūlijā, plkst. 16.00. 
Atklāšanas koncertā dziedās di  -
riģentes Anitas Kuprisas vadītais 
profesionālais Labyrinth kamer-
koris no Bostonas (ASV). Visi ir 
laipni aicināti apmeklēt meistar-

Ventis Zilberts /Latvija/; Koŗa 
diriģenti - Jānis Baltiņš /Latvija/, 
Anita Kuprisa /ASV/, Māris 
Sirmais /Latvija/; Orķestŗa diri-
ģents – Normunds Dreģis /Lat-
vija/; Tradicionālais dziedāšanas 
ansamblis – Zane Šmite /Latvija/, 
Pauls Berkolds /ASV/; Laik me-
tīgās kamermūzikas ansamblis – 
Ēriks Kiršfelds / Latvija/; Kom-
po zicija, teorija – Gundega Šmite 
/Grieķija/, Platons Buravickis, 
Andris Dzenītis, Ēriks Ešenvalds, 
Linda Leimane, Arturs Maskats, 
Mehmet Can Ozer/Turcija/, Jānis 
Petraškevičs, Uģis Prauliņš, Indra 
Riše, Pēteris Vasks; Pedagoģiski 
– metodisko lekciju lektori – Ag -
nese Egliņa, Guntars Freibergs, 
Antra Jankava, Ilona Kudiņa, Jānis 
Laurs, Una Tone, Reinis Zariņš.

fonda, Latviešu Kultūras biedrī-
bas TILTS un “Mūzikas nomet-
nes fonda”, Ģenerāļa Goppera 
fonda, Klīvlandes latviešu kon-
certapvienības, Daugavas Vanagi 
ASV, Daugavas Vanagi un Va  na-
dzes Ņujorkā, Montrealas latvie-
šu sabiedriskā centra, Ņudžer-
sijas latviešu biedrības un Rie -
tumkrasta latviešu koncertap-
vienības. Liels un sirsnīgs paldies 

visiem atbalstītājiem un meistar-
kursu Goda labvēļiem Edgaram 
Bērziņam, Anitai Kuprisai un 
Richardam Douglas!

Uz meistarkursiem var pieteik-
ties, rakstot:

meistarkursi@baltaisfligelis.lv 
Elektroniska anketa un sīkāka 
informācija atrodama:

www.baltaisfligelis.lv/muzika/
meistarkursi

Meistarkursos notiks instru-
mentālās, vokālās, kameransam-
bļa, kompozicijas/teorijas un 
koŗa diriģēšanas meistarklases; 
tiks lasītas pedagoģiskās-meto-
diskās un citas lekcijas. Meis tar-
kursu programmu papildinās 
ko  ŗa, orķestŗa, tradicionālās dzie-
 dāšanas ansambļa un laikmetīgās 
kamermūzikas ansambļa mēģi-
nājumi, kā arī meistarklašu vadī-
tāju un dalībnieku bezmaksas 
koncerti. Mūzicējot ievērojamu 
Latvijas un ārvalstu mūziķu va -
dītajās meistarklasēs, jaunajiem 
mūziķiem būs iespēja attīstīt un 
pilnveidot mūsdienu un citu stilu 
mūzikas iemaņas un prasmes. 
XII meistarkursu vadmotīvam 
Krustceles mūzikā atbilstīgi būs 
lekciju temati un koncertprog-
rammas, kuŗās mūzikas studenti 
un meistarklašu vadītāji atskaņos 
latviešu un citu komponistu 
skaņdarbus. 

Meistarkursu ieskaņai – Pa  sau-
les latviešu mākslinieku koncerts 
Krustceles kamermūzikā notiks 
svētdien 10. jūlijā plkst. 19.00 
Rīgas Latviešu biedrības Zelta 
zālē. Koncertā piedalīsies: Andra 
Dārziņa-Priedīte (alts), Agnese 
Egliņa (klavieres), Guntars Frei-
bergs (sitamie instrumenti), Ēriks 
Kiršfelds (čells), Ilona Kudiņa 
(flauta), Jānis Laurs (čells), Gu -
nars Larsens (vijole), Rasma Liel-
mane (vijole), Krišjānis Norvelis 
(bass), Inga Šļubovska-Kancēviča 
(soprāns), Antra un Normunds 
Vīksnes (klavieŗu duets) un Ven-
tis Zilberts (klavieres). Koncertu 
rīko Rīgas Latviešu biedrība un 
Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas 
komisija sadarbībā ar XII Starp-

kursu koncertus Rīgā un Si  gul dā!
Meistarkursu galvenās lekcijas 

lasīs mūzikologs Boriss Avra-
mecs (13. VII), komponists Ēriks 
Ešenvalds (14. VII), komponiste 
Gundega Šmite (15. VII), pianists 
Ventis Zilberts (17. VII), mūzi-
kologs Orests Silabriedis ar kom-
ponista Pēteŗa Vaska piedalīša-
nos (18. VII), mūzikoloģe Gunda 
Vai vode ar mūzikoloģes Gitas 
Lan ceres un vokālistes Anetes 
Stuces piedalīšanos (19. VII).

Meistarklašu vadītāji būs izcili 
mākslinieki un mācībspēki no 
Latvijas un ārzemēm. Klavieres 
– Juris Kalnciems /Latvija/, An -
drejs Osokins /Latvija/, Lauma 
Skride /Turcija/, Diāna Zand-
berga /Latvija/, Reinis Zariņš /
Anglija/; Klavieŗpavadījums – 
Ventis Zilberts /Latvija/; Ērģeles 
– Tālivaldis Deksnis; Vijole – 
Gunars Larsens /Šveice/, Rasma 
Lielmane /Meksika/, Sandis 
Štein bergs /Latvija/, Una Tone /
ASV/; Alts – Andra Dārziņa-
Priedīte /Vācija/, Arigo Štrāls /
Latvija/; Čells – Ēriks Kiršfelds/
Latvija/, Jānis Laurs /Austrālija/, 
Kontrabass – Aija Beitika / Lat-
vija/; Flauta – Guna Paula /Lat-
vija/; Klarnete – Guntis Kuzma /
Latvija/; Oboja – Egils Upatnieks 
/Latvija/; Fagots – Normunds 
Zvejnieks /Latvija/; Mežrags – 
Gatis Evelons /Latvija/; Sitam in-
strumenti – Guntars Freibergs /
Latvija/; Vokāls – Antra Jankava 
/Latvija/, Krišjānis Norvelis /
Latvija/, Inga Šļubovska-Kan-
cēviča /Latvija/; Kameransambļi 
– Agnese Egliņa /Latvija/, Herta 
Hansena /Latvija/, Ilona Kudiņa 
/ASV/, Ligita Zemberga /Latvija/, 

XII Starptautiskos latviešu jau-
 no mūziķu meistarkursus orga-
nizē Siguldas Mākslu skolas „Bal-
tais Flīģelis” un darba grupa, ku -
ŗas sastāvā strādā Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas, Lat-
viešu Kultūras biedrība TILTS, 
Latvijas Komponistu savienības 
un Siguldas Mākslu skolas „Bal-
tais Flīģelis” pārstāvji. Meistar-
kursu vadītājs – Ventis Zilberts, 
mākslinieciskā vadītāja – Dace 
Aperāne, nozaru vadītāji – Nor-
munds Vīksne, Ventis Zilberts /
atskaņotājmāksla/, Gundega 
Šmite /kompozicija/, Dace Ape-
rāne, Dr. Ingrīda Gutberga /mū -
zikas pedagoģija/, koordinātore 
– Signe Ruduka, un administrā-
tors – Guntars Zvejnieks. 

Starptautiskie latviešu jauno 
mūziķu meistarkursi turpina tra-
diciju, kas iesākās pirms 31 ga -
diem Kanadā, kad 1985. gadā 
notika pirmā no trim mūzikas 
nometnēm Mount Orfordas pro-
fesionālās mūzikas nometnes tel-
pās. Latvijā ir organizētas vien-
padsmit Starptautiskās latviešu 
jauno mūziķu nometnes-meis-
tarkursi: 1994. gadā Jaungulbenē, 
1996., 1998., 2000., 2002., 2004., 
2006. un 2008. gadā Ogrē; 2010., 
2012. un 2014. gadā Siguldā. 

XI Starptautiskie latviešu jauno 
mūziķu meistarkursi ir saņēmuši 
financiālu atbalstu no Siguldas 
novada domes, Valsts kultūrka-
pitāla fonda, kā arī no daudzām 
diasporas organizācijām un fon-
diem: Latviešu Fonda, Amerikas 
latviešu apvienības Kultūras fon da, 
Latviskā mantojuma fonda Bos-
tonā, PBLA Kultūras fonda, 
LNAK Kultūras un Izglītības 
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ANITA BATARAGA
Lai Nometne zeļ un plaukst!

Katskiļu nometnes 60. jubile-
jas programmā šogad ar sešiem 
pasākumiem sumināsim sabied-
rību, kultūru un dabas vidi, kas 
to veidojušas. PIRMO no sešiem 
atzīmējām Jonkeros 23. aprīlī – 
“Pasaulē sevi meklējot” ar kuplu 
sabiedrības līdzdalību (skat. Mai  jas 
Garronas aprakstu Laika 19. nr.) 
Bet vēl gatavojamies pie  ciem 
vasaras sarīkojumiem, un aici-
nām jūs līdzdarboties! 

OTRAIS: Paplašināta latviskās 
audzināšanas programma. 

teātŗa programmu divu Latvijas 
aktrišu vadībā; b) Mantojuma 
perioda nometniekiem un īk  šķī  -
šiem folkloras programmu ar 
“Imantu un Dimantu” – mūzi-
ķēm Imantu Nīgali un Katrīnu 
Dimanti no Latvijas; c) trīs 
audzinātāju no Latvijas līdz da-
lību 1. un 2. perioda program-
mā. Aicinām izmantot šo ie -
spēju paplašināt jūsu bērnu un 
mazbērnu saikni ar latvietību 
un valodu! Ja vēl neesat paspē-
juši, piesakieties Nometnes pro-

Pamīšus vakariņām publika ap -
skatīs darbus, bet, sākot ar va -
kariņu laiku, sāksies arī 50-50 
klusā izsole, kas turpināsies līdz 
pusnaktij.

Šogad paplašinām galeriju ar 
īpašu mākslas sienu jubilejas 
noskaņā: “Mana mīļākā vieta 
Nometnē” (skat., lūdzu, 4. pasā-
kuma aprakstu!)

Mākslas tirgum meklējam lat-
viešu meistaru gleznas un dari-
nājumus, ko vēlaties pārdot ar 
70-30 procentu noteikumiem 

skulptūras, kokgriezumus un 
kollāžas no kādas Nometnes 
ainavas, kas jums tuvu pie sirds. 
Visus izstādīsim, un sienai vēl 
pievienosim darbus, ko 1. pe  -
rioda nometnieki gatavos no -
metnes laikā. Pēc paša izvēles 
varēsiet ar savu darbu papildināt 
kluso izsoli, kuŗas ienākumus 
mākslinieks ar Nometni dalīs 
uz pusēm. Piesakiet fotogra-
fijas digitālā formā mūsu “No -
met nes foto žūrijai” līdz 25. jū -
nijam; izraudzītās palielinās, 
ierāmēs, mākslinieks parakstīs, 
un darbus izstādīs goda vietā 
“Melnā Lāča galerijā” uz izsoli. 
Fotografijas lūdzam nosūtīt 
mūsu četru locekļu žūrijai: kat -
skilu60@gmail.com. Pieau gu ša-
jiem būs savs konkurss, bērniem 
– savs; ja fotografs ir jaunāks 
par 14 gadiem, pieteikumā pie 
vārda, lūdzu, pierakstiet vecumu. 
Citus mākslas darbus piesakiet 
pa Nometne60@gmail.com vai 
sazinieties ar Anitu Bataragu: 
abatarags@optonline.net; tālr.  
201 788 5315

Temas “Mana mīļākā vieta 
Nometnē” ietvaros piedāvājam 
arī iespēju papildināt māksli-
niecisko ķērienu sabiedriskā 
vidē, kamēr veidojat savu mī -
ļākās vietas ainavu: piedalieties 
gleznošanas mākslas stundās 
Nometnes 1. perioda vidējā no -
galē – 9. un 10. jūlijā ar Ilgu 
Ziemiņu-Kurēnu un Kristu Nī -
galu. Nometnes talkas nogalē 
4. jūnijā varēsiet ar draugiem 
piedalīties Nometnes “Foto Sa -
fari”, bet pirmais Safari jau no -
tika draudzes skolu Nometnes 
talkā 14. maijā. 

Piesakieties jau tagad uz va -
kariņām “Melnais Lācis 2016” 
par palētinātu cenu, iemaksājot 
caur PayPal un, lietojot Mel-
naisLacis2016@gmail.com.

Piesakiet darbus izstādei/iz -
solei un Mākslas tirgum, lieto-
jot adresi: Nometne60@gmail.
com. Lietojot šo pašu adresi, jau 
savlaikus piesakieties uz māk -
slas stundām Nometnes pirmā 
perioda laikā, lai jau iepriekš 
varam rēķināties ar mākslas 
materiālu iegādi.

Foto žūrijas pieteikumus, lū -
dzu, sūtīt katskilu60@gmail.com.

Atbildes uz jūsu jautājumiem 
sniegs Anita Bata raga: abata-
rags@optonline.net.

Naktsmājas sarunājamas No  -
metnē un „Rotā”, kā arī tuvējā 
Tannersvillē. Kaut arī istabas 
latviešu viesu mājās ir aizru-
nātas, telšu vietu vēl ir daudz. 
Piedāvājam arī Katskiļu telšu 
naktsmāju variantu – nevis Gaŗ-
ezera 50. jubilejā piedzīvoto, tā 
saucamo “glamping” – glau no 
“camping”, bet Katskiļu stila 
“ramping” – “rustic camping”, 
kur jūs ar Ņujorkas gaidu un 
skautu vienības viesmīlīgi sagā-
dātajām trīsvietīgām, ērtām 
teltīm varēsit pārgulēt savos 
guļammaisos dzidrā Katskiļu 
nakts gaisā! 

PIEKTAIS: “Atgriezies Nomet-
nē”: no svētdienas, 17. jūlija, līdz 
23. jūlijam. Vienā mierā ar drau-
giem izbaudiet kalnu gaisu, vidi, 
novērojiet Nometnes in  ter  ak-
tīvo teātŗa programmu. Dienas 
kārtība būs ar minimālu režīmu, 
bet būs lekcijas, veselīgas dzīves 

vingrinājumi, Nometnes nodar-
bības “absolventiem”. Brauciet uz 
dienu vai uz nedēļu. Maltītes 
Nometnes Ēdamzālē ($25 par 
dienu). Par dažām nodarbībām 
būs neliela piemaksa. Pieteik ša-
nās un naktsmājas aizrunāja-
mas, zvanot vai rakstot Verai uz 
Atpūtas namu: Tālr.518-589-9932.

Sīkāks programmas apraksts 
būs atrodams Ņujorkas drau-
dzes mājaslapā: nydraudze.org, 
bet varam jau piekodināt “Melnā 
Lāča” dalībniekiem aizrunāt vēl 
vienas nakts uzturēšanos, lai no -
klausītos “Atgriezies Nomet nē” 
nedēļas atklāšanu 17. jūlijā, svēt-
dienas pēcpusdienā ar Pēteŗa 
Dajevska uzrunu un foto apskati 
par tēva Evalda Dajevska dar-
biem. Evalda Dajevska darbi būs 
pieejami “Melnā Lāča” Mākslas 
tirgū jau 16. jūlijā, bet Pēteŗa 
atskats uz tēva teātŗa darbu –  
nometnes telpās.  

SESTAIS: “Ceļš uz Nometni – 
no 6 līdz 60 km”: Aizrunājiet sev 
istabu Nometnē uz 17.-18. sep-
tembŗa nogali! Notiks dažāda 
gaŗuma gājieni, skrējieni un 
riteņbraucieni, kā arī atsevišks 
skrējiens bērniem. Sestdienas 
vakarā kopējas vakariņas brīvā 
dabā, ja laika apstākļi atļaus, un 
ugunskurs ar dziedāšanu. Sī  kā ka 
informācija par pieteikšanos 
sekos, kā arī būs atrodama 
drau dzes mājaslapā.

Līdzekļu vākšana, protams, ir 
neizbēgama vajadzība Nomet-
nes fiziskās struktūras noturē-
šanai un attīstībai. Bet ir arī va -
jadzība nodrošināt Nometnes 
programmas nākotni. Tāpēc lī -
dzekļu vākšanai izvēršamies 
di vos virzienos: Nometnes un 
lauku īpašuma fiziskās struk tū-
ras uzturēšanai un Nometnes 
programmas nākotnei. „Melnā 
Lāča” nogales ienākumi veicinās 
Nometnes īpašuma turpmāko 
uzturēšanu. Toties Nometnes 
latviskās programmas turp mā-
kās izveidošanas vajadzībām 
esam izveidojuši Nometnes pro-
grammas nākotnes fondu, lai 
varam nodrošināt nākotnē tuvi-
nāties tikpat kuplai latviskās 
kultūras veicināšanas program-
mai, kā šogad to spējām ar Lat-
vijas valdības atbalstu. (skat 2. 
pasākuma aprakstu!) Uz aici nā-
jumu organizācijām atbalstīt 
NPN fondu līdz šim ir atsauku-
sies ALA ar $5000 piešķīrumu; 
Daugavas Vanagu centrālā valde 
ar $500 velti, bet Jonkeru skola 
dalīja pavasaŗa uteņa ienāku-
mus uz pusēm un veltīja gandrīz 
$850 NPN fondam.

Aicinām jūs atbalstīt No  met-
nes 60. jubilejas svinības ar savu 
līdzdalību, ar mākslas darbu 
pie  teikumiem izsolei un tirgum 
vai ar atsevišķi nosūtītu ziedo-
jumu, uz čeka atzīmējot, vai tas 
veltīts Nometnes īpašuma uztu-
rēšanai vai Nometnes program-
mas nākotnes fonda veido ša nai.

Gaidām visas paaudzes uz 
Nometnes jubilejas svinībām! 
Kopā sumināsim Nometni un 
celsim tās nozīmi mūsu sa -
biedrībā! Katskiļu nometne ir  
noturējusi latviešu draudzi, sa -
biedrību, valodu un kultūru jau 
trešā un pat ceturtā paaudzē 
ārpus Latvijas.

“Melnā Lāča” nogales rīkotāji. No kreisās aizmugurē: Kristīna Lagzdiņa, Ieva Alversone, Andra Ērgle, 
Līna Bataraga, Aleksandra Maļinovska, Kristīna Budkēvica, Gunta Ģiga. Priekšā, no kreisās: Pēteris 
Israels, Anita Bataraga

grammam – nav par vēlu!
TREŠAIS: “Melnais Lācis 60” 

16. jūlijā, sestdienas pievakarē, 
– sabiedrisks līdzeķļu vākšanas 
pasākums par labu Nometnei 
Atpūtas namā ar vakariņām un 
dejām. Spēlēs “Lūžeri”, bet jau 
pēcpusdienā notiks Mākslas tir-
gus un ceturtā gadskārtējā un 
paplašinātā “Galerija Melnais 
Lācis” ar mākslas sienu: “Mana 
mīļākā vieta Nometnē”.

Aicinām profesionālus un 
cerīgus māksliniekus piedalīties 
ar saviem mākslas darbiem – 
vizuāliem, kulināriem vai lie -
tiskiem – paplašinātā “Galerijas 
Melnais Lācis” izstādē un izsolē. 

(pārdevējam par labu). Piesakiet 
darbus laicīgi ar e-pastā nosūtītu 
fotografiju un aprakstu, un mēs 
sagādāsim aplēsi par reālu tir-
gus cenu. Pieteikti jau ir M. Ko -
vaļevskas, E. Dajevska, Fr. Milta, 
G. Cennes un citi darbi.

CETURTAIS: Mākslas siena –  
“Mana mīļākā vieta Nometnē”: 
izstāde 16. jūlijā pp Melnā Lā -
ča – 60 ietvaros, bet gatavošanās 
jau pavasarī!

Šogad paplašinām galeriju ar 
īpašu Mākslas sienu jubilejas 
noskaņā: “Mana mīļākā vieta 
Nometnē”. Meklējam no visu 
paaudžu Nometnes cienītājiem 
jūsu pašu fotografijas, gleznas, 

Nometnes programmas pa -
stāvēšanas spēks ir tās spējā 
ilgstoši saisīt latviešu izcelsmes 
ģimenes interesantā, drošā, 
kristīgās un latviskās audzi nā-
šanas vidē, ko piedāvājam skais-
tajā Katskiļu kalnu gaisotnē. 
Jubilejas sakarā šogad atsau cā-
mies uz Nometnes un draudzes 
aicinājumu audzināt bērnus 
latviskā garā. Ar Latvijas val dī-
bas Sabiedrības integrācijas 
fonda atbalstu, kas piešķīra No -
metnes programmai gandrīz 
piecpadsmit tūkstošus dolaru, 
esam izkārtojuši trīs papil di-
nājumus Nometnes pro gram-
mām: a) 2. periodā interaktīvo 

VĒL PIEEJAMS
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
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ASTRĪDA
JANSONE

(Turpināts 7. lpp.)

VILNIS
BAUMANIS

Trimdas bērnu bērni. Kārlis Cerbulis 
Ar Kārli tiekamies viņa birojā, 

kas man tepat kaimiņos – tik  
vien kā  jāpāriet pāri ielai.  Viņa 
darba vieta atrodas vienā no 
jaunajām Baznīcas ielas celtnēm 
iepretim Vecajai Ģertrūdes baz-
nīcai. Kā visās pirmklasīgās fir-
mās, priekštelpā ir divas sekre-
tāres. Viena no viņām panāk 
man pretim un noprasa, vai 
mums ir sarunāta tikšanās, un 
tad esmu gaišā, stiklotā biroja 
telpā. Man pretim nāk smaidīgs 
kungs labākos gados, bet es to  mēr 
viņā pazīstu jauno demonstrantu, 
ko iepazinu 1980. gada novembrī 
baltiešu demonstrācijās Madridē 
EDSO konferences laikā. Vēl ļoti 
labi atceros, ka viņš bija viens no 
tiem sešiem jauniešiem, kuŗus 
toreiz, brīdī, kad mācītājs Māris 
Ķirsons lēja savas latvieša asinis 
uz Padomju Savienības sarkanā 
karoga, spāņu policija apcietināja 
un uz nakti ielika cietumā. 

Tagad viņš apgalvo, ka ir jau 
pāri pusmūžam, bet man tomēr 
vēl negribas ticēt, ka kopš tā laika 
pagājuši 35 un mazliet vairāk 
gadu. Nofotografēju Kārli pie sie -
nas, ko rotā glezna. Tajā redzama 
skaista latviska kokle uz vēl 
skaistāka latviska linu auduma, 
un es saprotu, ka arī te strādā viens 
„superletiņš”, kuŗš dzimis un au -
dzis Amerikā, bet tagad dzīvo 
Latvijā. Kārlis Cerbulis stāsta:

„Es esmu dzimis 1959. gadā 
Amerikā, mazā pilsētiņā netālu 
no Filadelfijas. Tur tēvam pie  de-
rēja lauku īpašums, un es jau no 
agras bērnības pieradu pie visiem 
lauku darbiem. Bez parastajām 
amerikāņu skolām mācījos arī 
latviešu sestdienas skolā, Gaŗ-
ezera Vasaras skolā gāju četrus 
gadus un vienu gadu –  Minsteres 
ģimnazijā. Bakalaura gradu ag -
ronomijā ieguvu Pensilvānijas 
universitātē, bet maģistra gradu 
Hārvardā. Esmu strādājis par 
darbu vadītāju 900 akru lielā 
lauku saimniecībā, savlaiku biju 
augsnes izvērtētājs Amerikas Aus -
trumu pusē, bet vienu gadu bija 
finanču analītiķis firmā „DOLE” 
Hondurasā. Visilgāk Amerikā es 
nostrādāju Ohaijo štata galvas-
pilsētā Kolumbusā, bet diezgan 

lielā Bank One filiālē „uzstrā dā-
jos” līdz assistant vice prezident 
amatam.

Uz Latviju mani atvilināja Lat-
vijas Depozītu bankas vadība 
1993. gadā, bet, tur strādājot, es 
nedēļas laikā konstatēju, ka šī 
banka bankrotēs. Saprotams, ka 
viņi tam neticēja un teica, ka es 
nekā nesaprotot. Banka tomēr 
bankrotēja, un mans nākamais 
darbs bija nodibināt un iesākt 
Fondu biržu (Stock Exchange) 
Latvijā, un es vairākus gadus biju 
tās pirmais prezidents. Tai laikā 
mēs izveidojām Latvijas vērts-
papīru tirdzniecību un ar to sais-
tīto likumdošanu uz drošiem 
starp tautiskiem pamatiem. Tagad 
tā ir daļa no Nasdaq akciju sa -
biedrības Volstrītā un ir pasaules 
vērtspapīru tirdzniecības sis-
tēmā. Kādu laiku biju padom-
nieks Latvijas Finanču ministrijā, 
tagad gandrīz jau 20 gadus esmu 
firmas „NCH Rīga” (agrāk New 
Century Holdings) vadītājs. Tas ir 
Amerikā liels investīciju fonds, 
kas iegulda naudu Austrum ei-
ropā, Krievijā, Ukrainā, Grieķijā 
un Brazilijā. Es pārvaldu viņu 
investīcijas Latvijā. Mēs esam 
bijuši iesaistīti ļoti daudzos jau-
nos Latvijas projektos. Vispirms 
jau uzcēlām šo ēku un blakus 
esošo auto novietošanas garāžu. 
Tagad te atrodas Kanadas un 
Ungārijas vēstniecības un biroji. 
Esam sakārtojuši vēl vienu Lat-
vijas stūrīti. Uzcēlām lielu tirdz-
niecības centru Riga Plaza, uz -
cēlām un mums pieder firma 
GroGlass SIA. 

To teikdams, Kārlis man pa -
rāda melnā rāmī ielogotus divus 
tauriņus. Viens no tiem ir re  -
dzams tik skaidri, it kā būtu dzīvs 
manu acu priekšā, bet liekas, ka 
otram uzklāta pelēka plēve. Pir -
mais ir zem GroGlass stikla, otrs 
– zem parastā stikla. Man liekas 
neticami, ka var būt tik liela 
starpība starp divu veidu stik-
liem! Rakstot es palaikam uz -
klikšķinu GOOGLE portālu un 
atrodu informāciju, ka GroGlas 
ir pasaules vadošie šī stikla at -
tīstītāji un ražotāji, ka viņi ražo 
„caurredzamo” jeb nereflektējošo 

stiklu un akrilu dažādiem in  dus-
trijā izmantotiem aprīkojumiem. 
Tagad to eksportē uz vairāk nekā 
40 valstīm. Šo stiklu izmanto 
architektūrā, elektroniskās un 
statiskās izstādēs, vitrīnās, mū -
zejos, gleznu un fotografiju rām-
jiem un citur. Arī manam televi-
zoram tāds ir, un es varētu bez 
bēdu skatīties, kaut uz ekrāna pat 
saule spīdētu. Man atkal gribas 
palepoties – to ir izgudrojuši 
latvieši, un igauņiem tāda nav. 
Man ir apnicis klausīties, ka 
igauņi mums visur ir priekšā! 
Latvijā arī var, un es noteikti 

uzņēmuma plāniem. Viens no 
Kārļa projektiem ir tā sauktā Ģipša 
fabrika – dzīvokļu komplekss 
Ķīpsalā, pašā Daugavas krastā. 
Tur paredzēti 58 dzīvokļi un čet-
ras villas vairāk nekā 320 kvad-
rātmetru platībā. Izskatās labi.

Vēl viens Kārļa projekts – 
Felicity Apartments. Lasu angļu 
valodā par to, cik interesanta un 
skaista būs dzīve šajos dzīvokļos. 
Latviskā tulkojumā tas izklausās 
šādi: „Felicity dzīvokļi ir unikāls 
skats uz dzīvi pašā Rīgas sirdī. Šī 
modernā ēka iekļauj itin visu, ko 
pilsētas iedzīvotājs savā dzīves 

rindu mājas, bet īpaša vērība 
veltīta apkārtnes labiekārtošanai. 
Jau tagad te ir iestādīti 13 000 
dažādu augu, te aug priedes, 
paegļi, lapegles, arī rozes un 
krāšņi košumkrūmi, bet parka 
rietumu pusē – Mežaparkam tik 
raksturīgā priežu jaunaudze. 
Man ļoti gribētos piedzīvot to 
brīdi, kad projekts būs pabeigts. 
Pašlaik Kārlis ar dzīvesbiedri 
Ingu, meitu Annu un dēlu Kriš-
jāni dzīvo savā lauku īpašumā 
Sējas pagastā, bet Rīgā ceļ mājas 
un dzīvokļus citiem.

Un vēl Kārlis Latvijā sniedz 
atbalstu centīgiem Latvijas jau -
nie   šiem ar stipendijām Vītolu 
fondā. Jautāju, kas viņu pamu-
dinājis to darīt, un viņš atbild ar 
pretjautājumu: „Kā var neatbal-
stīt Vītolu fondu? Skaidrs, ka ir 
jāpalīdz. To jau iesāka mana 
mamma 2005. gadā, kad mūžībā 
aizgāja mans tēvs. Viņa Vītolu 
fondā tēva piemiņai ziedoja 100 
tūkstošus dolaru neaizskaŗamā 
kapitāla. Tagad diemžēl pro  centu 
likmes ir zemas, un tas vairs 
nedod to stipendiju skaitu, ko 
agrāk.Tāpēc tagad mūsu ģimene 
dod vairākas stipendijas – kopā 
sanak ik gadu trīs līdz piecas sti-
pendijas. Tās nav mērķdotācijas, 
bet ir noticis tā, ka gandrīz visi 
mūsējie ir vai nu medicīnas, vai 
teoloģijas studenti. Mamma ie -
sāka ar teoloģijas studentu, bet 
tagad gandrīz visi mūsu sti pen-
diāti studē medicīnu.” 

Kārlis no sirds slavē Fonda 
administrāciju par profesionālo 
un godīgo darbu, es izlasu šādu 
rindkopu Vītolu fonda gada 
grāmata: „Cer buļu ģimene aug-
stu vērtē iz  glītības lomu cilvēka 
dzīvē. Vecāki ir izglītojušies vai -
rākās augst skolās, un tagad jau 
studē arī Anna. Dažādi ir šīs 
ģimenes vaļasprieki – mūzika, 
lauku dzīve, dzīvnieku mīlestība. 
Daudz tiek arī ceļots, jo viņi uz -
skata, ka pasaule ir jāredz un 
jāiepazīst, bet dzīve ir par īsu, lai 
vienkārši izklaidētos. Cerbuļu ģi  -
mene ne tikai dibinājusi ģimenes 
stipendiju, bet arī ar ziedojumiem 
Vītolu fondā iepriecina draugus.” 

zinu, ka var.” Jo ilgāk ar Kārli 
runājos, jo vairāk par to pār lie-
cinos. Latvijā tiešām ir cilvēki, 
kuŗi ir spējīgi un arī dara ļoti 
daudz, un starp viņiem, protams, 
arī tie, kas dzimuši un auguši 
citur pasaulē, bet tagad dzīvo 
Latvijā. Kārlis Cerbulis ir viens 
no tiem, kuŗš te tiešām ir jau 
daudz izdarījis un vēl arvien 
turpina darīt. Pie Jelgavas ir rūp-
nīca ar 90 darba vietām, kas 
montē modulārās mājas. Tās tiek 
sūtītas uz Angliju, un tur no tām 
ceļ augstceltnes. Tas nozīmē, ka 
Latvijā saražo sastāvdaļas un An -
glijā tās saliek kā lego klucīšus. 
Lielākā augstceltne, kas Anglijā tādā 
veidā uzcelta ir deviņstāvu nams.

Tas vēl nav viss, ko dara Kārlis. 
Kad es pēc sarunas pārnāku 
mājās, pētu trīs brošūras ar viņa 

vietā novērtē visaugstāk – funk-
cionālu plānojumu atpūtai un 
ģimenes dzīvei, augstas kva litātes 
materiālus, novatorisku dizainu 
un augstu enerģijas efektīvitāti.”

Bet, manuprāt, skaistākais no 
Kārļa projektiem ir Mežaparka 
rezidences, par ko Kārlis mūsu 
sarunā saka: „Latvijā pašreiz lie -
lākais mūsu projekts nekustamo 
īpašumu tirgū ir Mežaparkā, kur 
savulaik bija armijas baze. Tur 
mēs visu esam nojaukuši un 
attīrījuši un tagad paplašinām 
Mežaparka territoriju ar skaisti 
sakoptu vidi, ar skaistiem ceļiem, 
takām, daudz kokiem, mēs sa -
kārtojam vēl vienu Latvijas stū -
rīti. Pēc gada būs uzceltas pirmās 
privātmājas t. s. vidusšķiras iedzī-
vo tājiem.”

Šai projektā plānotas villas un 

Ik pa pāris gadiem viesojoties 
Rīgā, aizjūras ciemiņi atrod par 
ko priecāties, par ko pasmaidīt 
un par ko domīgi pašūpot galvu. 
Mēs ar sievu priecājāmies par 
satiktajiem radiņiem un drau-
giem, par labi audzinātiem bēr-
niem, kas runā kristāldzirdā 
lat viešu valodā, par garšīgajiem 
ēdieniem restorānos, par sakop-
to pilsētas ainavu – es tajā ie -
tilpinu arī slaidās, daiļās rīdzi-
nie ces. Tā kā mēs ieradāmies 
9. maijā, tad laikam domīgas 
galvas pašū pošanas kategorijā 
būtu jāieskaita tai dienā noti-
kusī pulcēšanās pie Uzvaras pie -
minekļa Pārdaugavā. Tur kriev-
valodīgie rīdzinieki, ar sarka-

ZEM ZILĀM MAIJA DEBESĪM RĪGĀ
niem karodziņiem rokā, katru 
gadu piemin “Lielajā Tē  vijas 
kaŗā” kritušos. Gadu gaitā sa -
pulču apjoms pieaudzis, šogad 
pulcinot ap 150 000 cilvēku. Koŗi 
dziedāja sarkanarmiešu dzies-
mas, un runātāji uzsvēra pa -
domju kaŗavīru svētīgo lomu 
Latvijas atbrīvošanā no fašisma. 
“Bez uz  varas Otrā pasaules kaŗā 
nevarētu svinēt ne 4. maiju, ne 
18. novembri,” savā uzrunā esot 
teicis Rīgas pilsētas galva Nils 
Ušakovs. Taču viss noritēja mie-
 rīgi, un dalībnieki pēc tam ka -
vējās pie kafejnīcu stendiem, 
kas savukārt nesa labu peļņu 
latviešu tirgotājiem.

Latviešu un krievvalodīgo at -

tiecības tagad bieži tiek iztirzātas 
presē un televīzijā. Dažādu polī-
tisko novirzienu komentētāji pauž 
savus viedokļus par to, kā in  te -
grēt Latvijas apmēram 250 000 
nepil soņus. Nacionālās apvienī-
bas pārstāvji saka: lieta vien-
kārša, nepilsoņiem jāpiesakās 
un jā  no liek vajadzīgie pār bau-
dījumi. Citi domā, ka vajadzētu 
izrādīt lielāku pretimnākšanu. 
Arī Valsts prezidents Vējonis 
atzīst, ka latvieši “nav spējuši 
kvalitātīvi uzrunāt krievvalo dī-
gos un daudzi no vi  ņiem jūtas 
atstumti.” Šo jautājumu sākuši 
cilāt arī Latvijas simtgades plā-
notāji, ar domu, ka svētku reizē 
noderētu kāds polītisks žests – 

piemēram, pilsonības pie  šķir-
šana Latvijā dzimušajiem ne  pil-
soņu bērniem. Uz savu roku 
rīkojas Saeimas Saskaņas frak-
cijas priekšsēdis Jānis Urba no-
vičs, kas esot nosūtījis vēstuli 
ASV prezidentam Obamam, lū -
dzot atrisināt Latvijas nepilsoņu 
problēmu. Tāda ziņa laikam ie -
derētos pasmaidīšanas kate go rijā.

Maija vidū rīdziniekus pie 
televīzoriem saistīja mūzikālais 
konkurss “Eirovīzija”, kur dūšīgi 
turējās Latvijas pārstāvis, 21 ga  du 
vecais Justs Sirmais. Stokholmā 
rīkotajā finālā, ko ekrānos vē -
roja ap 200 miljoni Eiropā un 
pasaulē, visai izskatīgais Justs, 
tērpies melnā jakā un sadriskātās 

džīnās, gaismām trauksmaini 
zibsnījot, it kā dusmīgi, bet 
enerģiski, nodziedāja dziesmu 
“Heartbeat”, iegūdams 15. vietu. 
Daļa karsēju bija gandarīti, ka 
uzvarēja nevis izreklāmētais fa -
vorīts no Krievijas, bet gan uk -
rainiete Džamala, kas nodzie-
dāja gudri iekrāsotu polītiska 
rakstura dziesmu par Krimas 
tatāru likteņiem. No Krievijas 
polītiķu aprindām atskanēja no -
sodoši vārdi, nosaucot Eiro vī-
zijas lēmumu par agresijas aktu 
pret Krieviju. Eirovīziju, kur 
balso gan žūrija, gan skatītāji, 
nenoliedzami, ietekmē polī tis-
kas jūtas.
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Trīs izrādes par mīlestībuVIKTORS
HAUSMANIS

Evija Skulte un Jānis Āmanis izrādē "Mīla zem gobām"
// FOTO: K. Kalns

Skats no izrādes "Laulības dzīves ainas" Dailes teātrī // FOTO: G. Janaitis

Galvenie varoņi izrādē "Laulības dzīves ainas" – Ilze Ķuzule-
Skrastiņa un Juris Žagars // FOTO: G. Janaitis

Meita un tēvs dzīvē un šeit lomās izrādē "Ak, tētīt!"
// FOTO: K. Kalns

Saule nu augstu – staro un 
silda visu gaŗo dienu, un tomēr, 
kad pienāk vakars, gribas doties 
uz teātri. Pavisam drīz Nacio-
nālais teātris aicinās uz “Skro-
deŗdienām”, un tā būs zīme, ka 
sezona beigusies, taču šoreiz 
pēc pēdējās izrādes priekškars 
vēl nemaz neaizvērsies, jo – 
Līgo vakara ielīgošana Silmaču 
mājās notikšot brīvdabas izrā dē 
Druvienā, tāpēc, kas var, – lai 
pošas uz “Skrodeŗdienām” brīvā 
dabā!

Sezona iet uz beigām, un man 
var jautāt – vai visas izrādes ir 
noskatītas? Kur nu! To ir tik 
daudz, ka visur paspēt nekādi 
nevar, mums teātŗu un teātrīšu 
Rīgā ir visai daudz, tāpēc stei-
dzos maijā, pirms Jāņi nav pie-
nākuši, noskatīties vēl trīs – 
amerikāņu, franču un zviedru 
– autoru lugu izrādes. Protams, 
uz skatuves gribējās redzēt arī 
kādu jaunu latviešu autora 
darbu, bet – visu vienā mēnesī 
uzspēt nevar, tāpēc ieinteresēts 
devos uz Jūdžina O’Nīla lugas 
“Mīla zem gobām” izrādi Na -
cio nālā teātŗa Jaunajā zālē. Šo 
lugu 1934. gadā Dailes teātrī 
bija iestudējis Eduards Smiļģis, 
bet vienu no Kebota dēliem – 

starpējas sapratnes – pēc mīles-
tības. Tās pietrūkst fermeŗa 
Kebota ģimenē: dēli Simeons 
un Pīters jau ir spēku briedumā, 
taču darbs tēva fermā viņus 
neapmierina, un tie dodas uz 
Rietumiem, uz saulaino San-
fran cisko. Savukārt tēvs – Ef -
raims Kebots līdzi atved jauno 
sieviņu Ebiju, kas gluži tāpat kā 
kādreiz Silmaču Antonija alkst 
kļūt par saimnieci, bet tad iz -
rādās, ka spēcīgāk par kāri ie -
mantot zemes īpašnieces varu 
uzplaiksnī īsta, kvēla mīlestība 
pret Efraima dēlu Ebinu, ar 
kuŗu Ebija gūst dzīves piepil-
dījumu, piedzimst viņu dēliņš, 
bet reizē nodimd negaisa dārds, 
jo – kā noslēpt patiesību, ka vīrs 
Efraims ir piekrāpts! Seko tra -
ģisks iznākums, māte jaundzi-
mušo dēliņu nogalina. Smaga 
luga, bet radusies psīcholoģisku 
attiecību piesātināta izrāde, ko 
jaunās paaudzes kritiķi vērtē 
diezgan skeptiski, taču manā 
skatījumā Edmunds Freibergs 
radījis spēcīgu, mīlestības kai-
sles piesātinātu iestudējumu. Jā, 
izrādē spēcīgāks par alkām pēc 
mantas, pēc īpašuma un saim-
nieces goda ir mīlestības brīnu-
mainais spēks, un šos kaisles un 

mēr uzrunā skatītājus. 
Par mīlestības daudzkrā sai-

nību un spēku lika domāt pēc 
zviedru režisora un rakstnieka 
Ingmara Bergmana filmas “Lau-
lības dzīves ainas” motīviem vei-
dotā līdzīga nosaukuma iz   rāde 
Dailes teātrī. Bergmana filma 
uz ekrāniem parādījās krietni 
sen – 1973. gadā, bet stāsts par 
mīlestības ilgstošo spēku nepa -
visam nav rūsas skarts. Iestu-
dējums gan tapis tādā kā sav-
starpējas maiņas procesā: droši 
vien mūsu lasītāji vēl atceras, ka 
Dailē izrādes galvenokārt iestu-
dēja un to ievirzi noteica Smiļ-
ģis, Nacionālajā – Amtmanis-
Briedītis, bet nu notiek režisoru 
apmaiņa: “Laulības dzīves ainas” 
Dailē iestudējis Nacionālā teātŗa 
režisors Regnārs Vaivars, bet 
Floriana Zellera lugu “Ak, tētīt...” 
Nacionālajā – Dailes teātŗa ak  -
tieris Intars Rešetins. Nu ko! – 
Laiki mainās!

Regnārs Vaivars līdz šim 
vairāk pazīstams kā neparastu 
taku cirtējs, izrādes viņš iestu-
dējis dažādos teātŗos. Dailes 
teātrī uz lielās skatuves viņš 
radījis izrādi, par kuŗu var būt 
atsevišķi iebildumi, tajā ir vai -
rākas pārāk izstieptas ainas, 

Mariannas patiesām atbildēm 
intervētājiem, bet tad – prieki 
un reizē visādas ķibeles, Jūhana 
sānsoļi, liekas, ka mīlestība iz -
dziest un jāparaksta laulības 
šķiršanas līgums; taču – mīles-
tība nekur nepazūd, tā neiz-
gaist, Jūhans un Marianna ir it 
kā šķirti – bet būtībā kopā! Un 
šīs ainas liek aizdomāties par 
mīlestības sīksto spēku. R. Vai -
vars izrādi nodēvējis kā “pasaku 
par laulības dzīvi”. Tomēr pasa-
ka liek domāt par dzīves īste-

alkst viņam palīdzēt un ienest 
gaišumu tēva ikdienā, taču viņa 
prāts arvien vairāk un vairāk 
miglojas, līdz tas nonāk psīchiski 
slimu cilvēku slimnīcas palātā, 
un mums, skatītājiem, ir iespēja 
izsekot, kā Andrē arvien vairāk 
apjūk, dienu pēc dienas meklē 
savu it kā pazudušo pulksteni, 
gaida atnākam sen jau bojā gā -
jušo meitu, un izrādē patiešām 
sastopas tēvs ar meitu – Valdis 
Lūriņš ar Ditu Lūriņu, un abi 
pārliecinoši ar milzīgu patiesības 

Simeonu toreiz tēloja vēl pa  vi-
sam jauns puisis Reinis Birz-
galis. Pēckaŗa gados šis ameri-
kāņu rakstnieka darbs Latvijā 
vēl pāris reizes izrādīts, bet nu 
Nacionālajā to ieraugām no 
jauna Edmunda Freiberga re -
žijā, un radusies spēcīga, drā-
matisma un savstarpējo psīcho-
loģisko attiecību piesātināta iz -
rāde, kas stāsta par pagātni, un 
tajā pašā laikā atgādina par 
mūsdienu garīgajām vērtībām, 
par cilvēku tieksmi pēc sav-

mīlestības līkločus ticami un 
īsti izdzīvo Evija Skulte kā Ebija 
un Jānis Āmanis kā Ebins. Eviju 
Skulti nekad nebiju redzējis tik 
cieši un dziļi saaugušu ar lomu, 
viņa skatītāju acu priekšā izpau-
da Ebijas dzīves skaudros pa -
vērsienus, un teicams partneris 
aktrisei bija Jānis Āmanis kā 
Ebins. Var jautāt – kas izrādē 
bija jauns un neparasts? Taču 
režisors nav tiecies skatītājus 
pārsteigt ar ko nebijušu, jo mī -
lestības patiesa atklāsme vien-

mulsina sarunās lietotās rupjī-
bas, un vai vajag Mariannas 
lomas tēlotājai divas reizes ska -
tuves pašā priekšplānā sēsties 
uz klozeta poda, lai pačurātu; 
mulsina arī, kad kā svarīgs 
objekts parādās Jūhana spilgti 
izgaismotais dibens; nelāgi, ka 
izrādes pirmajā daļā parādās 
vēl viens laulātais pāris – Pēteris 
un Katarīna, taču izvērst dar -
bību viņiem nav lemts, un iz -
rādes otrajā daļā viņi ir jau 
pazuduši. Un tomēr, tomēr – 
pāri visam izrādē slienas divu 
cilvēku – Jūhana un Mariannas 
– atskabargainais mīlas stāsts, 
ko ar apbrīnojamu patiesības 
izjūtu izdzīvo Juris Žagars un 
Ilze Ķuzule-Skrastiņa; viņiem 
nevar nenoticēt, un Ilzi tik 
daudzveidīgu un tik patiesu uz 
skatuves līdz šim nebiju redzē-
jis. Izrāde sākas ar Juhana un 

nību, un šajā apstāklī slēpjas 
Dailes teātŗa aktieŗu izdzīvotās, 
Regnāra Vaivara iestudētās izrā-
des pievilcība. Tā liek domāt: 
mēs skatāmies it kā pasaku, bet 
domājam paši par sevi. Izrādē 
dažās epizodēs teicami sevi ap -
liecina arī Rēzija Kalniņa kā 
Eva, un absolūta patiesības iz -
jūta staro nelielā ainā, kuŗā 
Mirdza Martinsone kā Jakobi 
kundze, mierīgi krēslā sēdē-
dama, pauž nelokāmu pārlie-
cību par šķiršanos no vīra. 

Un tad – no Dailes atkal uz 
Nacionālo, šoreiz pagrabstāvu 
– uz aktieŗzāli, kur jānoskatās 
Intara Rešetina iestudētā franču 
mūsdienu drāmatiķa Floriana 
Zellera luga “Ak, tētīt...” Arī tā ir 
stāsts par mīlestību – taču gluži 
citādu – vieglu, sāpīgu, bezce-
rīgu: jā, lugā tēlotā Anna pa -
tiešām mīl savu tēvu Andrē, 

izjūtu izdzīvo Annas un Andrē 
attiecību sarežģītās nianses. Valdi 
Lūriņu pazīstu no viņa studiju 
gadiem, galvenokārt Valdis sevi 
apliecinājis kā režisors, bet iz -
rādē absolūti liek noticēt, ka at -
veidojamais pavecais vīrs dienu 
pēc dienas vairāk un vairāk jūk 
prātā. Jā, skatītājiem ir sāpīgi šo 
procesu vērot, taču tas var pie -
meklēt jebkuŗu no mums, kad 
gadu skaits sakrājies paprāvs. 
Bet tālab jau ejam uz teātri, lai 
domātu, lai aptvertu, kas esam 
un kas varam kļūt. Dailes teātŗa 
režisors Intars Rešetins izvei do jis 
iedarbīgu, pārliecinošu izrādi. 

Interesanti sagadījās, ka pēc 
izrādes nejauši satiku kādreizējā 
ALT Vašingtonas ansambļa va -
došo aktieri Vilni Baumani, un 
abi vienojāmies, ka esam re  dzē-
juši nopietnu, patiesi labu, 
vērtīgu izrādi. 
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VILNIS BAUMANIS

Nebeidzamais būvlaukums Krišjāņa Barona ielā

ZEM ZILĀM MAIJA DEBESĪM RĪGĀ

MĀRIS
BRANCIS

Kopš 18. maija, visu jūniju un 
līdz pat 2. jūlijam galerijas 
„Daugava” lielā zālē Ausekļa 
ielā 1 skatāma Daces Lielās 
gleznu izstāde „Jūra”. Mākslas 
draugi atcerēsies viņas darbus 
no iepriekšējās personāliz stā-
des, kuŗā māksliniece krāsās 
tēloja neizbrienamus „mūža 
me  žus”. Likās, šajos brikšņos 
kopš neatminamiem laikiem 
neviens cilvēks nav spēris kāju, 
bet purvainajās vietās droši vien 
mīt meža gari vai pat raganas. 
Šīs ainavas bija veidotas tā, ka 
ikviens to vērotājs saprot, ka, 
neraugoties uz gleznu audeklu 
lielumu, uz visām pusēm vēl 
tālu jo tālu plešas mežs.

Jaunajā izstādē astoņās lielās 
gleznās (150 × 200) ir atainota 
tikai un vienīgi jūra. Mēs mīlam 
jūru, tās plašumu, varenumu, 
mūžīgo nemieru un kustību, 
bezgalīgo, pelēcīgi zilgo klaju, 
kas krāsā mainās atkarībā no 
diennakts stundas, no debesu 
ziluma, mākoņu daudzuma, no 
gadalaika. 

Gleznotāja mēģina atklāt jūru 
dažādos stāvokļos – te mierīgi 
apcerīgu, te briestošu nemierā, 
te sadusmojušos, bet vēl neiz-
plūstošu vētrā. Vētru gan ne -
manīsim. Acīmredzot māksli-
niece vētrā neredz izsakām 
sevi. 

Šajās gleznās nav stāstījuma, 
viņa neko negrib skatītājam 
vēstīt. Katrs pēc sava iekšējā 
noskaņojuma ieraudzīs viņas 
darbos kaut ko citu. Dace Lielā 
tikai pasviež dzijas kamoliņa 
sākumu, tas katram pašam jātin 
un jādodas garīga pārdzīvo-
juma ceļā.

„Jo reālistiskāk glezno, jo 
mazāk darbā jāstāsta, pretējā 
gadījumā var ieslīgt ilustra tī-
vismā,” intervijā māksliniece 
izsaka savas šī brīža gleznie-
cības kredo. Cits detaļās atradīs 
galveno, bet Dace Lielā atgrūž 
visu konkrēto, arī laika dimen-
siju, tāpēc viņa labprāt glezno 
„no galvas”, lai atklātu būtisko, 
kodolu, tipisko. Tas gleznotājai 
izdodas. Mūsu priekšā ir mū -
žam mainīgā jūra, kāda tā bijusi 
vakar, aizvakar, pirms simt un 
tūkstoš gadiem un būs ilgi pēc 
mums.

Mūžam mainīgā jūra

Necik spoži neveicās Latvijas 
hokejistiem Pasaules meitarsa-
cīkstēs Maskavā. Toties bokseris 
Mairis Briedis, (Cruiserweight 
svarā, līdz 200 mārciņām), “Arēnā 
Rīga” pieveica kādu nigērieti un 
tagad pretendē uz Pasaules 
Boksa padomes (WBC) pasau-
les čempiona jostu. 31 gadu ve -
cais bokseris, slaids puisis, savā 
profesonālajā karjērā līdz šim 
uzvarējis visus 20 mačus – no 
tiem 17 ar nokautu. Priecīgs 
maija notikums bija ik gadus 
rīkotais Rīgas maratons, kuŗā 
šogad startēja 33 590 skrējēju. 
Skrējieni notika vairākās dis -
tancēs: normālajā (ap 42 km.), 
pusmaratona, 10 kilometru un 
6 kilometru. Lielajā maratonā, 
kā allaž, uzvaras laurus plūca 
profesionāļi no Etiopijas un 
Kenijas, bet tikpat lepni bija tie 

zemes parādās kā stiklota vir-
sma Esplanādes parkā. To tūlīt 
atklājuši skrituļdēļu skrējēji, kas 
jau paspējuši māksliniecisko 
daiļumu ieskrambāt. Gludās 
stikla un marmora virsmas pie-
velk skrituļdēļotājus kā mag-
nēts: viņi iecienījuši arī kāpnes 
pie Nacionālās bibliotēkas ie -
ejas, kā arī skaisti liekto Kalpaka 
pieminekli. Sabiedriskajos plaš-
saziņas līdzekļos šie jaunieši 
tiek vērtēti pārsteidzoši saudzīgi; 
izskan pat doma, ka viņiem taču 
vajadzīga kāda vieta, kur iz  klai-
dēties! Par jaunatni tiek bagātīgi 
gādāts arī Latvijas universitātes 
jaunajā ēkā Torņakalnā, netālu 
no Nacionālās bibliotēkas, kur 
tagad mājo ģeografijas, ķīmijas, 
bioloģijas un vēl citas fakultātes. 
Ēka mūsdienīgi datorizēta, ar 
gaišām klausītavām, modernām 
laboratorijām, kā arī dažda-
žādiem ērtiem kaktiņiem, kur 

dēļ kļūst par upuri Latvijas 
ebrēju vajātājiem. Liekas, ka 
mūsdienu teātŗi meklē dīvaino, 
šokējošo, bieži ar erotiskiem 
apakštoņiem, kas konkrēti iz -
paužas vīriešu kailumā – laikam 
lai iepriecinātu dāmas, kas veido 
teātŗu publikas lielāko daļu. Kā 
pārmaiņu pēc nopietnās diētas 
patiesi izbaudījām Nacionālā 
teātŗa kārtējo rēviju “Žurkas ex 
libris”, kur labsirdīgi tiek apcelti 
Latvijas polītiskie un sabiedris-
kie notikumi. Viss pasniegts ar 
gaišu, latvisku smaidu. Skatītāji 

aizgāja mājās priecīgi un pa -
cilāti.

Salīdzinot ar daudzām citām 
lielpilsētām, Rīga ir apbrīnojami 
tīra. Ielās neredz nomestus pa -
pīrus vai plastmasas pudeles. 
Patlaban pilsētā notiek varena 
ielu remontēšana. Pie ielu pā  r-
ejām lielie bruģa akmeņi tiek 
atvietoti ar maziem un gludiem, 
kas atvieglo staigāšanu. Ar lielu 
pacietību strādnieki liek akme-
ni pie akmens, izdaiļojot savu 
pilsētu. Taču dažās vietās nācās 
jauno segumu atkal uzplēst, jo 

atklājās defekti apakšā esošajos 
kanalizācijas vados. Nekas! Cil-
vēkiem darbs vajadzīgs! Kaut 
arī uzturējāmies pilsētā, šo to 
par lauku dzīves norisēm uzzi-
nājām, palasot reklāmas “Lat-
vijas Avīzē”: “Iepērku piena 
teļus”, “Pārdodu divus zirgus”, 
“Pērkam bullīšus 14 līdz 45 die-
nas vecus”. Un veikalu afišās 
mācījāmies jauno valodu: uzzi-
nājām, ka “grūmeris” ir suņu 
frizieris, “hečbeks” – tieši tas, 
ko jūs domājat, un pusdienas 
var paēst “brančotavā”. 

12 tūkstoši, kas noskrēja vai 
nostaigāja 6 kilometru distanci. 
Dažādu paaudžu un dažādu 
augumu skrējēji veidoja raibu, 
plūstošu straumi; skrēja pat 
mātes ar bērnu ratiņiem, kā arī 
kopsolī kāda kaŗavīru vienība. 
Gandrīz visu dienu lija, bet ma -
ratonisti par to nebēdāja. Kad 
televīzijas žurnālists vairākiem 
smaidošiem pamatskolas vecuma 
zēniem pēc skrējiena jautāja, kā 
paticis, atbilde bija vienbalsīga: 
“Forši!”. Kāpēc viņi piedalās? 
“Man patīk skriet. Mani draugi 
skrien, un es drāžos tiem līdzi!“ 
teica kāds vienpadsmitgadnieks, 
kas piedalās jau trešo gadu. Var 
redzēt – šajā pasākumā visi 
jūtas kā uzvarētāji.

Pacilātību veicina arī jaunie 
celtniecības šedevri Rīgā. Na -
cionālā bibliotēka – kāds pla-
šums, kāds gaišums! Visur re -
dzams radošs pieskāriens. Grī -
dās, sienās, mēbelēs. No “stikla 
kalna” 11. stāva paveŗas Rīgas 
panorāma, kā arī kāpņu telpā 
reibinošs skats uz leju. Ar pla -
šumu var lepoties arī atjauno-
tais Nacionālais mākslas mūzejs, 
kur karaliskas kāpnes ved uz 
apjomīgām izstāžu zālēm. Tajās 
pa laikmetiem sakārtoti latviešu 
un Baltijas vāciešu glezniecības 
meistaru darbi. Viena zāle, kas 
atrodas pazemes stāvā, izgrez-
nota ar stikla griestiem, kas virs 

students var mācīties... vai arī 
baudīt diendusu, to noteikti vei -
cina uz grīdas izklātie spilveni 
un it īpaši virvēs iekārtie šū  puļ-
kurvji, kuŗos varēja redzēt stu-
dentus iemigušus kā mātes 
klēpī.

Ko teikt par Rīgā redzētajām 
teātŗa izrādēm? Liekas, teātris 
rīdziniekiem patīk; zāles pilnas, 
bieži izpārdotas. Labus vārdus 
varētu teikt par vairākām drā-
mām, kuŗās, blakus režisora un 
aktieŗu devumam, manāms laba 
autora pieskāriens, lugas gaitā 
smalki un pakāpeniski savelkot 
ārējās un iekšējās darbības at -
speri. Tādas bija Nacionālajā 
teātrī uz mazās skatuves redzētās 
“Antigone” un “Ak, tētīt”, kā arī 
Jaunajā Rīgas teātrī skatītās 
Ingmara Bergmana “Rudens so   -
nāte” un it īpaši Ingas Ābeles 
“Aspazija. Personīgi” – kuŗā lat-
viešu lielie dzejnieki Rainis un 
Aspazija atainoti patiesi un sim-
patiski. Pavisam citādu Raini 
ieraudzījām Nacionālā teātŗa 
plašajā iestudējumā “Raiņa 
sapņi”, kur dzejnieks tiek 
pakļauts režisora gandrīz vai 
murgainai vīzijai. Izrāde, kaut 
asprātīgi inscenēta un vizuāli 
saistoša, nespēja mūs sakustināt 
emocionāli. To pašu jāsaka par 
Nacionālajā teātrī redzēto drā-
mu “Svina garša”, kur kaŗa laikā 
latviešu puisis bizāra iemesla 
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Toronto pensionāru 26. maija 
saietu atklāja Liene Mārtinsone, 
apsveicot Priedes ģimeni, kuŗa šeit 
viesojas no Latvijas. Viņa iz  teica 
atzinību rokdarbu grupai par lote -
riju un pateicību Zariņu ģimenei 
par galdus rotājošām maijpu ķī-
tēm, kuŗas apmeklētāji varēja 
ņemt līdzi uz mājām. Centrs ir 
lūdzis atgādināt par tā pastā vē-
šanas 37. gada svētkiem 11. jūnijā.

Pēc trim mūzikālām pēcpus-
die nām maija programmu rindu 
noslēdza filma “Satiksimies Gaŗ-
ezerā!” Māras Pelēces režijā. Fil ma 
darināta latviski ar angliskiem uz -
rakstiem un veltīta Gaŗezera 50 

gadu jubilejai. Tā sākās ar stāstī-
jumu par prāv. Viļa Vārsberga 
ideju šo īpašumu iegādāties un 
turpinās ar architektu plāniem 
un to piepildīšanu dzīvē. Pa vidu 
ieskanoties tautasdziesmu melo-
dijām, redzamas agrāko darbi-
nieku fotografijas, pirmo gadu 
nometņotāji, kas tagad jau paši 
savus bērnus ir sūtījuši uz Gaŗ-
ezeru, un šā īpašuma pārvei do-
šanās gadu tecējumā.

Kaut arī nometne saucas Gaŗ-
ezera Vasaras vidusskola, nav jā -
domā, ka bērni un jaunieši tur 
tikai sēdētu ar deguniem grā ma-
tās. Laiks paliek arī peldēšanai, 

sporta spēlēm, rotaļām, tau  tas de-
jām un pat vienkāršām pastaigām, 
pat naktī, ko jauniešu vecumā 
jau uztveŗ kā dēku. Filmas daļā, 
kas veidota 2014. gada vasarā, 
redzams, ka jaunieši visur pie  da-
lās ar prieku un aizrautību. To 
apliecināja arī filmētās aptaujas.

Šinī filmā daudzi abiturienti 
redzēja sevi un savus draugus, 
daudzi tur bija “saskatījušies” ar 
savu mūžadraugu un tagad at  ce-
rējās, kā tas “toreiz” bija, bet tie, 
kas par Gaŗezeru bija tikai lasījuši 
vai dzirdējuši, šeit par to guva 
labu ieskatu. Gaŗezers ir kļuvis 
par mazu Latviju.                    da

„Satiksimies Gaŗezerā!”
Toronto pensionāru maija programmu noslēgumā

Tā saucās un solīja Čikāgas vī -
ru koŗa pavasaŗa koncerts kopā ar 
Toronto ansambli “Skanda” 2016. 
gada 21. maijā Ciānas draudzes 
Lielajā zālē, kur tas bija pulcinājis 
120 klausītājus. Bija īpatnējs, ne -
dzirdēts koncerts, kas aizrāva un 
iepriecināja klausītājus. 

Čikāgas vīru korī ir divdesmit 
viens dziedātājs, četri no tiem ir 

koris, dziedot par mūsu dzimteni 
un tautu trīs labi izvēlētas ievada 
dziesmas: M. Vārpas smalko “Va -
loda un dziesma” (M. Sviķe), šeit 
nedzirdētā komponista E. Karū-
dznīka “Skaidra valūda” (A. Ran-
 cāne) un M. Lasmaņa “Mans 
mantojums” (Ā. Elksne). Koŗa 
dziedājums bija līdzsvarots un 
patīkams, dziesmas neprasa pa -

R. Paula dziesmas “Dzel manī 
sauli” (J. Peters) un tautasdzies-
mas “Kur tad tu nu biji” sabalso-
jums labi raksturoja komponista 
populāro stilu un izskanēja pie -
vilcīgi. E. Račevska “Vakars Vent-
malā” (B. Senkēviča) un roman-
tiskā V. Aivara “Mēs vēl tiksimies” 
(A. Auziņš), kas bija arī koncerta 
nosaukums, izskanēja kā labas 

komponists un, dabīgi, dara visu, 
lai ansamblis un dziesmas būtu 
patīkamas un īpatnas.

J. Beloglāzova sabalsotā tautas-
dziesmā “Skan balsiņis” dzir dē jām 
arī Lailas Vilkas spēlēto flautu, 
ģitaristu un pašu vadītāju pie 
klavierēm. Patīkams skats, kad 
soprāna un alta balsis dziedāja 
viegli viena pret otru pagriezušās, 

„Skandu” ģitarists Aleksandrs 
Spūrmanis, ar savu neparasto 
ģitaras visu stīgu brāzienu notei-
cot dziesmas ritmu. R. Paula “Tā 
es tevi mīlēšu” (I. Ziedonis), ko 
korim bija pārlikusi M. Vārpa, 
skanēja kā abu vienību dialogs. 
Un briesmas – deviņas meičas 
pārsita divkārt daudzos vīrus! Kā 
tas varēja notikt? Pavisam vien-

milvokieši, kuŗi brauc uz mēģi-
nājumiem un koncertiem vairāk 
nekā sešdesmit jūdžu. Koris 
dzied disciplinēti, ar labu dikciju, 
balsīm labi salejoties vidējos un 
klusinātos reģistros. Dziedot skaļi 
un augsti, tomēr jūtama balsu 
tembru dažādība, kā tas dzir-
dams vai visos koŗos. Jāuzteic 
diriģente Māra Vārpa par viņas 
nemitīgo darbu, korī uzturot 
dzie  dāšanas prieku un ar to aktīvi 
piedaloties Čikāgas draudžu un 
sabiedriskajā dzīvē.

Koncerta sākumā Čikāgas vīru 
koŗa priekšnieks Juris Pūliņš, 
pieminot pagājušajā gadā mūžībā 
aizgājušos dziesmu brāļus Aris-
trīdu Ceru un Ivaru Antenu, lū  dza 
visus piecelties klusuma brīdim. 
Tāpat viņš sveica dziesmu viesus 
– Toronto mūzikālā ansambļa 
“Skanda” dalībniekus un vadītāju 
Jāni Beloglāzovu. 

Koncertu iesāka Čikāgas vīru 

tosu, kas dažkārt raksturīgs pat -
riotiskām dziesmām.

Pēc vīriem dziedāja viesu an -
samblis, kam sekoja abu vienību 
kopdziesmas.

Vīru koris koncerta pirmajā 
daļā vēl dziedāja I. Ozola Gunāra 
Astras piemiņai komponēto “Ko 
gaidi, latvieti?” un labā saskaņā 
J. Ābola “Sena dziesma” (A. Skalbe).

Koncerta otrā daļa sākās ar 
M. Vārpas rotaļīgi sabalsoto un 
vīru koŗa izcili nodziedāto tau-
tasdziesmu “Ai, jel manu vieglu 
prātu”, vīru koŗa labāko sniegumu, 
kuŗu pēc ilgstošiem aplausiem 
tomēr neatkārtoja. Žēl! Arī nā -
ka majā, E. Ozoliņa sabalsotajā, 
tautasdziesmā “Nezviedz, bērais 
kumeliņ” koŗa balsis skaisti sa -
lējās, bija bauda dziesmu dzirdēt. 
Interesants bija M. Zariņa tau-
tasdziesmas “Ko mēs, brāļi, darī-
sim?” sabalsojums labā koŗa 
snie  gumā.

saskaņas solījums nākotnes dar-
bam un dziesmu priekam. Lie-
lāko klavieŗu pavadījumu daļu 
profesionāli veica Sarma Aļļe, 
pāris dziesmās arī Čikāgas vīru 
koŗa labvēlis, lietuvju brālis 
Arunas Kaminskas.

Pārmaiņus ar vīru koŗa dzie-
dājumiem klausītāju priekšā stā-
jās Toronto ansambļa “Skanda” 
deviņas dziedātājas un divi vīri 
– ģitarists Aleksandrs Spūrmanis 
un ansambļa vadītājs Jānis Belo-
glāzovs, tāpat Inese Pogule, 
„Skan das” ansambļa pieteicēja.

Lasītājs varētu iedomāties, ka 
tas ir tāds parasts papildināts 
sieviešu dubultkvartets. Nē, nē! 
Abi vīri gan spēlēja un vadīja, bet 
arī dziedāja līdzi, un, kaut arī bija 
ievērojams meitiešu pārsvars, 
viņu balsis bija dzirdamas un 
interesanti bagātināja dziedā-
šanu. Protams, tas bija iespējams 
tāpēc, ka Jānis Beloglāzovs ir arī 

it kā izaicinot un reizē sadzie-
doties. Tautasdziesmā “Ozolīti, 
zem zarīti” dzirdējām J. Belo glā-
zova savdabīgo sabalsojumu, kas 
padarīja sen pazīstamo melodiju 
interesantu un vienreizīgu. Tau-
tasdziesmai “Skaista mana tēvu 
zeme” nebija norādīts sabalsotājs, 
arī tā, spēlēta Aleksandra un Jāņa 
ģitaru pavadījumā, izpelnījās sir-
snīgus un skaļus aplausus. 

Pirmajā daļā vēl dzirdējām 
“nakts dziesmas” – V. Bērzkalna 
sabalsoto tautasdziesmu „Mēnes-
tiņis nakti brauca” un J. Belo glā-
zova “Auseklītis zvaigznes skaita”, 
kur abu vīru balsīm kopā ar 
al tiem bija nozīmīgs un inte-
resants pienesums.

Koncerta otrajā, jautrākajā daļā 
ansamblis dziedāja trīs tautas-
dziesmas. “Eime, eime, moseņas”, 
„Trīs putniņi daiļi dzied” pav adī-
jumam pievienojās Emīla Belo-
glāzova, jauna zēna, vijole, bet 
“Kad es gāju pie meitām”, dabīgi, 
pantus dziedāja abi vīri, bet pie -
dziedājumā “rupai rīdi” vīrus kai-
 tināja un izaicināja ansambļa dai -
ļākais dzimums, kam palīdzēja 
arī ansambļa lietotie sitamie 
instrumenti: divas koka vālītes, 
trejdeksnis un tamburīns.

Pirms ansambļa pēdējās dzies-
mas priekšā iznāca abi vīri un 
ansambļa vadītājs Jānis Belo glā-
zovs pateicās Čikāgas vīru korim 
par uzaicinājumu uz kopīgu kon-
certu. Viņa dziesma “Vasaras vai-
   nags” izpelnījās nemitīgus ap -
lausus, un to atkārtoja 

Četras dziesmas skanēja abu 
ansambļu dziedājumā. Šķiet, ka 
deviņas sievietes un divdesmit 
viens vīrs nav īsti spēku samēri. 
Tomēr pierādījās, ka ne jau skai-
tam ir svars, bet arī abu ansambļu 
stājai un dziedāšanai. Z. Liepiņa 
“Es atnācu uguntiņu” (tautas-
dziesmas vārdi) uguni šķīla 

kārši: skandietes, stāvot koŗa 
priekšā, dziedot smaidīja un aiz -
rautīgi priecājās.  

Aizmugurē, aiz skandinieču 
prieka un smaidiem, stāvēja ie -
spaidīgais vīru mūris, tērpušies 
vienveidīgi, ar koŗa zīmi pie 
tumšo žakešu atloka, viengaba-
laini kā drošs cietoksnis ļodzīgajā 
pasaulē, cenšoties izpildīt katru 
diriģentes vēlmi un mājienu – bet 
bez smaida arī visjautrākā teksta un 
mūzikas laikā. Tieši smaidīgās un 
priecīgās meitenes koŗa priekšā 
pasvītroja šo star pību. Vīri dzie-
dāja tik nopietni, it kā dziesmas 
prieks viņus neaizskartu. 

Abu ansambļu un koncerta 
pēdējā dziesma Z. Liepiņa “Vēl ir 
laiks” (K. Dimiters) bija īsti labs 
nobeigums priecīgi satrauktajiem 
klausītājiem, kas, dabīgi, vēlējās, 
lai gaŗais koncerts nebeigtos un 
lai dziesmu atkārto! Bet zinām 
jau no iepriekšējiem koncertiem, 
ka Māra Vārpa grib arvien dzie-
dāt kaut ko citu. Tā bija arī šoreiz. 
Tautasdziesmā “Kālabad galdi-
ņam” pantus dziedāja koris un 
skandieši, bet piedziedājumu visi 
120 klausītāji. Skanēja vareni, ne -
kad nebiju redzējis tik priecīgi 
satrauktu un aizkustinātu publiku, 
– te dziedāja 150 cilvēku koris 
tādā sajūsmā un priekā! “ČIKĀ-
GAS KORIS” – 150 dziedātāju 
liels – tas būt varens pienesums 
Čikāgas latviešu mūzikas un 
sabiedriskajā dzīvē!

Rozes, rozes un rozes visiem 
diriģentiem, spēlētājiem, pava dī-
tājiem, teicējiem un amatiem. 
Vēl īpaši jāpiemin kopdziesmu 
klaviernieku, pavadītāju Jāni Be -
loglāzovu. 

Pēc koncerta, pie glāzes vīna 
un uzkodām, jautrība un prieks 
par lieliski izdevušos koncertu 
esot ilgi jūsminājis visus daīb-
niekus…

No kreisās: 6. pirmā rindā Arunas Kaminskas, Sarma Aļļe, Jānis Beloglāzovs, Māra Vārpa, Emīls Beloglāzovs, Aleksandrs Spūrmanis, pēdējā – Inese Pogule
// FOTO: Silvija Kļaviņa-Barshney
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Latviešu jaunieši Strasbūrā 
dzied par mieru

“Kopā mēs varam radīt pār -
mai ņas!” – ar šādu saukli Strasbū-
rā, Eiropas parlamentā, aizvadītas 
Eiropas Jaunatnes dienas EYE 
2016. Tajās piedalījās arī vairāk 
nekā simt jauniešu no Latvijas.

***
Stokholmā atklāj Kaŗa mūzeja 
izstādi Per aspera ad astra – Latvija

24. maijā Stokholmas Karalis -
kajā Armijas mūzejā tika atklāta 
fotoizstāde Per aspera ad astra – 
Latvija (“Latvija Pirmā pasaules 
kaŗa un Neatkarības kaŗa gados 
1914-1920”).  Izstādei fotografijas 
atlasīja un tekstu sagatavoja Lat-
vijas Kaŗa muzejs, un tajās var ie -
pazīties ar liecībām par Pirmā 
pasaules kaŗa gadiem Latvijā, lat-
viešu strēlnieku bataljonu veido-
šanu, Latvijas valsts dzimšanu un 
brīvības cīņām. 

Izstāde tapusi ar Latvijas vēst-
niecības Zviedrijā atbalstu un vel-
tīta Latvijas 100 gadu jubilejai. 
Izstādes atklāšanā Latvijas vēst-
nieks Zviedrijā Gints Jegermanis 
norādīja, ka Pirmais pasaules kaŗš 
bija izšķirošs laiks Latvijas tautai 
un valstij. Milzīgie postījumi, ne -
mitīgā varu maiņa, bēgļu strau-
mes, sagrautās pilsētas, cilvēku 
bo  jāeja un ciešanas tomēr nove -
da pie tā, ka tika nodibināta un 
nosargāta neatkarīgā Latvija. “Ja 
toreiz nebūtu izveidota Latvijas 
valsts, šodien, visticamāk,  latvieši 
kā tauta vairs nepastāvētu. Šī 
izstāde parāda tā laika traģiku, 
samezglotos notikumus un sma -
go ceļu uz Latvijas valsti,” teica 
vēstnieks. Pirms atklāšanas lek -
ciju par Latvijas tapšanu Pirmā 
pasaules kaŗa notikumos nolasīja 
Latvijas Kaŗa mūzeja Pirmā pa -
saules kara nodaļas vēsturnieks 
Klāvs Zariņš, kuŗu uz Stokholmu 
bija uzaicinājusi vēstniecība.

***
Vēstures mūzejā atklāj

 vikingu un zviedru laikiem 
veltītu izstādi

No 2. jūnija līdz 23. oktobrim 
Latvijas Nacionālā vēstures mū -
zeja mazajā izstāžu zālē Rīgā, Brī-

vības bulvārī 32, būs apskatāma 
izstāde “Vikingu un zviedru laiki 
Latvijā”. Tā veidota mobilas kon-
strukcijas formā, un to papildinās 
oriģināli priekšmeti no mūzeja 
krājuma – daļa tiks eksponēta 
pirmoreiz.

Ekspozīcija “Vikingu un zvied-
ru laiki Latvijā” vēstī par Latvijas 
iedzīvotāju nozīmi Ziemeļeiro -
pas un Austrumeiropas kontekstā 
7.–12. gadsimtā, parāda viņu kul-
tūras bagātību un ietekmi re ģio -
nā, atsedz Austrumbaltijas un 
Skan dinavijas iedzīvotāju kontak-
tus un savstarpējo mijiedarbību, 
apliecina Latviju kā noteiktu un 
spilgtu minētās pasaules daļu ar 
savu paliekošu nozīmi. Temas 
atspoguļošanā izmantoti rakstīti 
avoti un archeoloģiskās liecības. 
Izstāde sastāv no vairākām sa -
daļām: “Vikingu laikmets”, “Lat vi-
ja: zeme, tauta, valsts”, “Skan di na-
vu rakstītie avoti par Austrum-
baltiju”, “Daugavas tirdzniecības 
ceļš un Daugmale”,  “Arheoloģiskās 
liecības par skandinaviem Lat -
vijā”, “Zviedru laiki Latvijā”.

***
Starptautiskajā ražotāju izstādē 

Amsterdamā
24. maijā Latvijas vēstniece Nī -

derlandē Ilze Rūse tikās ar Lat -
vijas pārstāvjiem starptautiskajā 
uzņēmēju izstādē World of Private 
Label 2016  (Pasaules privātās pre-
ču zīmes) Amsterdamā. I. Rūse 
iepazinās ar Latvijas stendu un uz -
runāja Latvijas pārtikas ražotājus 
un to tirdzniecības partnerus, 
atklājot vēstniecības organizēto 
pieņemšanu Latvijas paviljonā.

Tiekoties ar uzņēmējiem, I. Rū -
se uzsvēra Latvijas produktu aug -
s to kvalitāti un konkurētspēju Nī -
derlandes tirgū, kā arī aicināja iz -
mantot iespēju veidot kontaktus 
ar piegādātājiem, iepazīstināt ar 
saviem produktiem, lai gūtu starp-
tautisku atpazīstamību. Šogad iz  -
s tādē piedalījās 21 Latvijas uzņē-
mums, no kuŗiem Latvijas stendā 
ar saviem produktiem interesen-
tus iepazīstināja pārtikas astoņi 
ra  žotāji. Latvijas paviljona pārstā-
vību koordinēja Latvijas Investī ci-
ju un attīstības aģentūras (LIAA) 
birojs Nīderlandē. Vēstniece ap -
mek  lēja LIAA un Letlandhuis 
(Lat   vijas māja) sarīkojumu Van 
Till advokātu birojā (Van Till 
Advo caten) Amsterdamā, lai iepa-
zīs tinātu 30 Latvijas uzņēmējus   
ar Nīderlandes pārtikas nozares 
tirdzniecības juridiskajiem un 
kvalitātes aspektiem.

***
NATO Centrāleiropas valstis 

sūtīs kaŗavīrus uz Baltiju
Četras NATO Centrāleiropas 

valstis 25. maijā  paziņoja, ka, sā - 
k ot no nākamā gada, sūtīs savus 
kaŗavīrus uz trim sabiedrotajām 
Baltijas valstīm. Polija, Čechija, 
Slovakija un Ungārija apliecināja, 
ka tās līdz Varšavā jūlijā gaidā -
ma jai NATO galotņu apspriedei      

(sa  mitam) izstrādās reglamentu     
600 kaŗavīru izvietošanai Baltijas 
valstīs uz ikkvartāla rotācijas 
pamata. “Mēs gribētu sākt 2017. 
gada 1. janvārī,” pēc sarunām ar 
Centrāleiropas valstu kollēgām 
sacīja Čechijas aizsardzības mi -
nistrs Martins Stropnickis. Katra 
valsts nodrošinās 150 kaŗavīrus  
uz trīs mēnešu posmu.

NATO un Baltijas valstis jūlijā 
izlems, kur tieši sauszemes kaŗa-
spēks pamatā tiks izvietots. Šis 
solis  iecerēts, lai palīdzētu “Balti-
jas sabiedrotajiem un draugiem, 
kuŗiem ir bažas par drošību”, 
skaidroja Stropnickis. Baltijas val -
s tis, kuŗas ir nopietni uztrauktas 
par Krievijas agresiju Ukrainā, 
vēlas, lai to territorijā tiktu izvie - 
 t oti starptautiskie bataljoni ‒ līdz 
pat tūkstotim karavīru katrā valstī.

***
NATO dalībvalstis vienotas 

par klātbūtnes paplašināšanu 
Baltijas valstu reģionā

26. maijā ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs Rīgā tikās ar Vāci-
jas ār  lietu ministru Franku Valte-
ru Štein meieru, lai apspriestu ga -
tavošanos NATO Varšavas sa  mi  -
t am un aktuālos ES jautājumus, 
kā arī Latvijas – Vācijas divpusējo 
sadarbību. “Augstu vērtējam aktī-
vo divpusējo dialogu ar mūsu stra-
 tēģisko partneri Vāciju. Turklāt 
šogad svinam  95 gadus kopš Lat-
vijas un Vācijas diplomātisko at -
tiecību nodibināšanas un 25 ga -
dus kopš to atjaunošanas,” tikša -
nās laikā pauda E. Rinkēvičs.

E. Rinkēvičs ar F. V. Šteinmeieru 
pārrunāja arī Latvijas un Vācijas 
sadarbību aizsardzībā gan div pu-
sēji, gan NATO ietvaros ar skatu 
uz jūlijā gaidāmo NATO samitu 
Varšavā. “Latvija ir apmierināta ar 
gatavošanos NATO samitam Var-
š avā, jo alianses dalībvalstīs ir vie-
nota izpratne par klātbūtnes pa -
plašināšanas nepieciešamību 
NATO austrumu flangā, tostarp 
Baltijas valstu reģionā un Polijā. 
Tāpat ir jāstiprina noturība pret 
hibrīddraudiem gan Eiropas Sa -
vienības un NATO dalībvalstīs, 
gan tuvējos kaimiņu reģionos,” 
sarunā uzsvēra Latvijas ārlietu 
ministrs.

***
Piedalās mācībās 

Saber Knight Igaunijā
No 30. maija līdz 9. jūnijam Ta -

pā, Igaunijā, norisinās Dānijas 
divīzijas organizēts brigādes līme-
ņa komandvadības mācības Sa -
ber Knight, kuŗās piedalās arī vai-
rāk nekā 120 kaŗavīru no Saus-
zemes spēku kājnieku brigādes un 
citām bruņoto spēku vienībām. 

Šīs mācības dod iespēju stāba 
personālam trenēt plānošanas un 
operāciju vadības spējas Dānijas 
divīzijas komandvadības struk-
tūrā. Sauszemes spēku kājnieku 
brigāde jau vairākus gadus pieda-
lās Dānijas divīzijas rīkotajā mā -
cību ciklā Knight, kas beidzas ar 
divīzijas līmeņa mācībām. Jau otro 
gadu mācības integrētas mācībās 
Saber Strike. Saber Strike ir ikga-
dē jas ASV vadītas apvienotās saus-
zemes un gaisa spēku mācības, 
kas tiek organizētas jau kopš   
2010. gada. Tās ir iekļautas arī 
NATO vadīto mācību serijā Allied 
Shield. Mācību Saber Strike uzņe-
mošā valsts šogad ir Igaunija, lau-
ka taktiskais vingrinājums norisi-
nāsies visās trijās Baltijas valstīs  
no 11. līdz 21. jūnijam.

***
Jūnijā Latviju šķērsos mācību 

maršs Dragoon Ride II
Laikā no 6. līdz 8. jūnijam un   

no 13. līdz 14. jūnijam Latviju 
šķērsos ASV 2. kavalērijas pulka 
mācību maršs Dragoon Ride II, 
kas no Vilsekas Vācijā dosies         
uz Tapu Igaunijā, lai piedalītos 
starp tautiskajās mācībās Saber 
Strike 2016. Mācību maršs šķēr - 
s os Zemgali, Latgali un Vidzemi, 
savukārt 13. un 14. jūnijā kolon-
nas pārvietosies pa Zemgali un 
Vid zemi.  Tā ietvaros notiks arī 
technikas izstāde, kas dos iespēju 
sabiedrībai iepazīties ar Nacio -
nālo bruņoto spēku un sabiedroto 
militāro techniku, kā arī uzzināt 
vairāk par mācību maršu.  Mācī -
bu plašsaziņas līdzekļu un viesu 
diena notiks 6. jūnijā Daugavpilī. 
Tajā piedalīsies aizsardzības mi -
nistrs Raimonds Bergmanis, ASV 
vēstniece Latvijā Nensija Bikofa 
Petita un ASV 2. kavalērijas pulka 
komandieris, pulkvedis Džons 
Meijers.

***
Pauž stingru atbalstu 

Gruzijas mērķim kļūt par 
NATO dalībvalsti

25. maijā, turpinot darba vizīti 
Gruzijā un dalību Gruzijas Aiz-
sardzības ministrijas rīkotajā ik -
gadējā aizsardzības un drošības 
konferencē, aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis kopā ar 
Igaunijas aizsardzības ministru 
Hannes Hanso un Lietuvas aiz -
sar dzības ministru Jozu Oleku 
tikās ar Gruzijas aizsardzības mi -
nistri Tinatinu Kidašeli. 

Tinatina Kidašeli

Pēc tikšanās aizsardzības mi -
nistrs R. Bergmanis uzsvēra, ka 
Gruzija jau ļoti ilgu laiku ir uz -
ticams divpusējas sadarbības  

partneris gan Latvijai, gan NATO: 
“Mēs augsti novērtējam Gruzijas 
nozīmīgo ieguldījumu NATO   
mi  sijās, kā arī apņēmību un vir -  
zī  bu, lai integrētos aliansē.” Aiz-
sardzības ministrs piebilda, ka 
NATO Velsas galotņu apspriedē  
(samitā) pieņemtās Gruzijas rīcī-
bas programmas ir mērķtiecīgi  
un veiksmīgi izpildītas. Latvija ir 
iesaistījusies šo uzdevumu izpil -
dē, lai, pildot Velsas konferences 
lēmumus, sniegtu atbalstu Gruzi-
jas bruņoto spēku attīstībai, no -
sūt ot ekspertus.  “Latvija tāpat kā 
abas mūsu Baltijas kaimiņvalstis 
turpinās atbalstīt Gruziju ceļā uz 
NATO, līdz šis mērķis tiks sa -
sniegts. Tas nav viegls ceļš, bet 
esmu drošs par jūsu veiksmi. Un 
tādas vizītes kā šī skaidri aplie  -
cina, ka jūs neesat vieni šajā ceļā. 
Jūs tiekat sadzirdēti un jūs tiekat 
atbalstīti,” teica R. Bergmanis un 
vienlaikus apsveica Gruziju tās 
neatkarības pasludināšanas ga -
dadienā – 26. maijā.

***
Latvijas un ASV stratēģiskās 

partnerības nozīmīgums
26. maijā notika Latvijas Ārpo-

lītikas institūta (LĀI) jaunākās 
grāmatas “Latvija un Savienotās 
Valstis: izvērtējot stratēģisko part-
nerību mainīgajā vidē” prezen-
tācija. 

Grāmatas atklāšanas sarīko ju-
mā Ārlietu ministrijas valsts se  k-
re tārs Andrejs Pildegovičs uz - 
  svēra Latvijas un ASV stratēģiskās 
partnerības nozīmīgumu, ievē  - 
ro jot pašreizējos ģeopolītiskos  
no  tikumus pasaulē un reģionā. 
“Grā mata ir iznākusi ļoti atbil - 
s tošā laikā, kad notiek diskusijas 
par sa  gaidāmajiem rezultātiem  
NATO Varšavas samitā,” viņš no -
rādīja. Izsakot pateicību par Lat-
vijas un ASV stratēģiskās part ne-
rības dro šības un ekonomisko as -
pektu vei cināšanu, Ārlietu minis -
t rijas valsts sekretārs uzteica grā-
ma tas autoru kopu, jo īpaši izce - 
ļ ot Lat vijas Ārpolītikas institūta 
direktoru Andri Sprūdu, Latvijas 
Republikas ārkārtējo un pilnva-
roto vēstnieku ASV Andri Razānu 
un VAS Latvijas dzelzceļš vadību, 
kas sniedza nozīmīgu atbalstu 
grā matas tapšanas procesā.  Pil -
de govičs uzteica veiksmīgo Lat-
vijas un ASV sadarbību drošības 
polītikas, kā arī izglītības un kul-
tūras jomā. Atceroties 2008. gadu, 
kad Latvija pievienojās ASV bez-
vīzu programmai (US Visa Waiver 
Programme), Pildegovičs norādīja, 
ka “Latvija  novērtē tās priekšro-
cības, ko tai sniedz dalība ASV 
bezvīzu programmā”.
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***
Venēcijas architektūras biennālē 

atklāts Baltijas paviljons
Venēcijā tika atklāts Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas kopīgais 
paviljons, kas Baltijas reģionu ap -
lūko kā vienotu ideju telpu, kur 
architektūra sevi apliecina kā 
starpdisciplinārs ideju kopums.

“Baltijas Paviljona ekspozīcija 
aplūko reģionu no zemes dzīlēm 
līdz cilvēku veidotajai videi. Tā 
apzina jaunus uzdevumus un iz -
aicinājumus stratēģiskai, tālejošai 
architektūrai, kas sakņojas reģio-
nālā sadarbībā. Mēs mudinām pa -
plašināt architektūras lomu, to 
saistot ar citām telpiskām noza - 
r ēm, lai risinātu visam reģionam 
būtiskus jautājumus. No Rail 
Baltic ambīcijām, enerģijas avo -
tiem, speciālajām ekonomiskajām 
zonām un kultūras infrastruktū-
ras līdz pat minerālo resursu   
prognozei,” skaidro Baltijas Pavil-
jona kuratori. Paviljona atklāšanā 
Latvijas Republikas kultūras mi -
nistre Dace Melbārde sacīja: “Es 
ticu, ka sadarbība pirmā Baltijas 
Paviljona izveidē ieies Baltijas     
valstu attiecību, kā arī biennāles 
vēsturē. Vienotā ekspozīcija pa -
rāda, ka sociāli atbildīga archi tek-
tūra ir viena no mūsu priori tātēm 
un mūs vieno ne vien infrastruk-
tūra, bet arī kopīgas vērtības. Tas 
arī atbilst šī gada Venēcijas ar -
chitektūras biennāles un galvenā 
kurātora uzstādījumam.”

***
Festivāls “Dzejnieka asinis” 
pulcē desmitiem autoru no 

dažādām valstīm

4. un 5. jūnijā Kaņepes Kultūras 
centrā notika starptautiskā dzejas 
festivāla “Dzejnieka asinis” sarī ko-
jumi  – dzejas lasījumi, lekcijas par 
mūsdienu dzeju, performances 
un poētiskā video programma. 
Festivālā šogad piedalījās vairāk 
nekā 30 dzejnieku un māksli nieku 
no desmit valstīm.

Starptautiskā dzejas festivāla 
“Dzejnieka asinis” sarīkojumi  no -
tika piekto reizi, pirmo reizi tie tika 
rīkoti 2014. gada maijā. Sa  rī ko-
jumi notiek vairākkārt gada laikā 
un iesaista Latvijas un ārzem ju 
dzejniekus un māksliniekus, kuŗu 
darbi ir saistīti ar poētisko tekstu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Krievu operdziedātājs baritons 
Dmitrijs Hvorostovskis un lat-
viešu operdziedātāja mecoso p-
rāns Elīna Garanča

Pirmo reizi Hvorostovska un 
Garančas kopīgā uzstāšanās noti-
ka pagājušā gada oktobrī Kremlī, 
projektā “Hvorostovskis un drau-
gi”. Pēdējos gados Garanču dzim-
tajā Latvijā koncertos var dzirdēt 
reti. Pēdējais viņas koncerts Lat-
vijā notika 2015. gada decembrī 
uz Latvijas Nacionālās operas ska-
tuves, kas bija veltīts dziedātājas 
mātes ‒ slavenās vokālās pedago-
ģes Anitas Garančas – piemiņai. 
Gaidāmo koncertu Dzintaru 
koncertzālē diriģēs Konstantīns 
Orbeljans. Hvorostovskis ir viens 
no izcilākajiem pasaules operas 
baritoniem. Viņa radošais ceļš 
aizsākās Krasnojarskas valsts ope-
ras un baleta teātrī. 1989. gadā 
Hvo rostovska vārds kļuva pazīs-
tams visā pasaulē, kad viņš uz -
varēja BBC Cardiff Singer kon-
kursā Kārdifā, izcīnot galveno un 
vienīgo balvu, kā arī titulu “Labā-
kā balss”. Savukārt Garanča 1999. 
gadā kļuva par Helsinkos noti-
kušā Mirjamas Helinas vārdā no -
sauktā starptautiskā jauno vokā-
listu konkursa laureāti, bet 2001. 
gadā par starptautiskā BBC 
konkursa Cardiff Singer finālisti. 
Pirms divpadsmit gadiem viņa 
festivālā Zalcburgā, Austrijā, ie -
kaŗoja klausītāju sirdis ar savu 
Annio partiju Volfganga Amadeja 
Mocarta operā “Tita žēlastība”, 
pēc kā pie dziedātājas atnāca 
panākumi, bet līdz ar tiem daudzi 
uzaicinājumi no pasaules vado ša-
jām teātŗu skatuvēm. 2010. gadā 
ASV klasiskās mūzikas žurnāls 
Musical America nosauca Garanču 
par “Gada vokālisti”. Viņa ieguvu -
si MIDEM Classical Award balvu 
“Gada dziedātāja” un tai pašā ga -
dā arī Echo Klassik balvu “Gada 
labākā dziedātāja starp sievietēm”.

***
Baltijā pirmais starptautiskais 
trīsdimensiju mākslas festivāls 

“Rīgas ilūzijas”
Mežaparkā no 2. līdz 4. jūnijam 

notika Baltijā pirmais starptautis-
kais trīsdimensiju mākslas festi-
vāls “Rīgas ilūzijas”, kuŗā piedalī -
jās 12 starptautiski atzīti māksli  - 
n ieki no septiņām dažādām pa  sau-
les valstīm. Latviju festivālā pār -
stāvēja jaunās paaudzes glez notājs 
Ritums Ivanovs. Ivanova gleznie-
cībai ir nozīmīga loma mūsdie - 
nu Latvijas laikmetīgajā mākslā. 
Māk slinieks strādā pašradītā svīt-
rojuma triepienu technikā, kas 
apvieno popārta un reālisma glez-
niecības tradicijas. Daiļradē ap - 
lū koto temu loks ietver popkul tū -
ras elementu spēli ar erotikas  un 
nāves simboliku. Festivāla mēr  ķis 
bija apliecināt Latvijas valsts pie-
derību pasaules mūs die nīgās 
māk  slas kultūrai, veicināt pro fe-
sionālās mūsdienīgās māk slas 
attīstību un stiprināt kultūras ap -
maiņu ar citām pasaules vals tīm.

tautības nosaukums, kas papildi-
nās šīs tautības pārstāvjiem ne 
vienmēr tīkamo čigānu vārdu.  
Pēc Pilsonības un migrācijas lie - 
tu pār valdes statistikas, šā gada    
1. jan vārī Latvijā dzīvoja 158 da -
žādu tautību pārstāvji un vēl gan-
d rīz 50 tūkstoši cilvēku, kuŗu 
tautība Iedzīvotāju reģistrā bija 
norādīta kā “neizvēlēta” vai “ne -
zināma”.

***
Jaunumi pašvaldību vēlēšanās
Iespējams, pašvaldību vēlēšanās 

varēs balsot pa pastu, telekanāla 
LNT raidījumā 900 sekundes teica 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) priekšsēdis Arnis Cimdars. 
Tas nepieciešams cilvēkiem, kuŗi 
mācās, strādā vai cita iemesla dēļ 
ilgstoši uzturas citā pašvaldībā, 
nekā ir deklarēti. Līdz šim Latvijā 
pa pastu varēja balsot Saeimas    
un Eiropas parlamenta vēlēšanās. 
Lai piedalītos vēlēšanās pa pastu, 
vēlētājiem būs jāizsaka šāda vēl-
me, informējot par to vēlēšanu 
ko   misiju. Lai balsošana pa pastu 
būtu iespējama, nepieciešami gro-
zījumi likumā. Lai pagūtu tos pie-
ņemt līdz vēlēšanām, būtu ne -
pieciešams grozījumus pirmajā 
lasījumā pieņemt, līdz Saeima aiz-
iet vasaras brīvdienās. Kā uzsvēra 
CVK vadītājs, cilvēkiem ir jāsa-
prot, ko viņiem nozīmē konkrētā 
pašvaldība ‒ vai tas ir tikai nosau-
kums vai kaut kas vairāk. Viņš 
aicināja vēlētājus izvērtēt, kā līdz-
šinējie pašvaldību vadītāji ir rū -
pējušies par nodokļu maksātāju 
naudas sadali.

***
Evas Saukānes darbi 
izstādē Stokholmā

25. maijā tika atklāta izstāde ar 
Evas Saukānes darbiem, kuŗu te -
ma ir saistīta ar Latviju.

Eva šobrīd studē Zviedrijā fo -
tožurnālistikas mākslas maģistra 
programmā. Līdz ar pieciem 
starp tautiskās maģistra program-
mas studentiem viņa divu gadu 
laikā ir strādājusi ar savu autor-
projektu par Latvijas temu.

***
Dzintaru koncertzālē 

uzstāsies Elīna Garanča 
un krievu operdziedātājs 
Dmitrijs Hvorostovskis

Dzintaru koncertzālē 29. jūnijā 
uz vienas skatuves simfoniskā or -
ķestŗa pavadībā uzstāsies pasau les 
slavu iemantojusī latviešu oper-
dziedātāja mecosoprāns Elīna Ga -
ranča un krievu operdziedātājs 
baritons Dmitrijs Hvorostovskis.

***
Otavā bauda 

Latvijas kino un ēdienus
No 26. maija līdz 28. maijam 

Otavā norisinājās ES īsfilmu festi-
vāls. Latviju festivālā pārstāvēja 
režisores Signes Baumanes ani-
mācijas filmas “Dzimšana”.

Parallēli daudzpusīgam kino 
klāstam apmeklētājiem tika pie-
dāvāts iepazīt dažādu ES valstu 
ēdienus un dzērienus festivālā 
“Eiropas garšas”. Interesentiem 
bija iespēja nobaudīt Rīgas melno 
balzamu, šokolādes konfektes un 
rupjmaizi ar biezpienu. Sarīkoju-
mi iekļauti Eiropas mēneša Ka -
nadā kultūras programmā, sadar-
bojoties Kanadas filmu institū -
tam, ES vēstniecībām un ES dele-
gācijai Kanadā. Festivāls “Eiropas 
garšas” norisinās ar Latvijas vēst-
niecības gādību.

***
Labdarības tirdziņš Atēnās

29. maijā Latvijas vēstniecība 
Grieķijā piedalījās Starptautis - 
kajā tradicionālo ēdienu festivālā 
(International Food Festival), kas 
notika Moraitis skolā Atēnās. Fes-
tivālu rīkoja organizācija LAASA 
(Lady ambassadors and ambassa-
dors’ spouses in Athens (Vēstnieces 
un vēstnieku dzīvesbiedres Atē-
nās) un tajā piedalījās 41 vēst nie-
cība. Sarīkojuma mērķis bija lab-
darības veicināšana un valstu po -
pulārizēšana ar tradicionālajiem 
ēdieniem. 

Latvijas vēstniecība kopā ar 
kaimiņvalsts Igaunijas vēstnie -
cību piedāvāja tradicionālus ēdie-
nus no mūsu valstīm – pelēkos 
zir ņus ar speķi un debesmannu ar 
zemenēm. Visi festivāla ieņēmu -
mi tika ziedoti labdarības orga ni-
zācijai Merimna, kas sniedz pa  lī-
dzību un atbalstu trūkumcietē-
jiem, slimiem bērniem un veciem, 
vientuļiem cilvēkiem Grieķijā.

***
Latvijas tautību 

klasifikatorā iekļaus vēl 
16 tautību nosaukumus

Bakongs, igbo, tuaregs, dinks un 
aimaks – tie ir tikai dažu tautību 
nosaukumi, kas turpmāk kupli -
nās Latvijas Tautību klasifikatoru. 
Par to 31. maijā lēma valdība. 

Pašlaik Tautību klasifikatorā 
reģistrēti 184 dažādu tautību no -
saukumi, bet arvien dažādākas 
izcelsmes ļaužu ienākšana Latvi - 
jā likusi tam pievienot 16 jau -    
nus tau  tību nosaukumus. Turklāt 
bei dzot sarakstā būs arī romu 

***
Krievija rekomendē Latvijai 

pārskatīt Valsts valodas likumu
ANO Cilvēktiesību padomes 

Vispārējā periodiskā pārskata 
darba grupas 24. sesijā Krievija 
rekomendējusi Latvijai pārskatīt 
Valsts valodas likumu, kas diskri-
minē lingvistiskās minoritātes at -
tiecībā uz piekļuvi darba tirgum, 
un nodrošināt to, lai valsts iestā-
des pietiekami ņem vērā to per-
sonu sūdzības, kuŗas nepārvalda 
latviešu valodu, nodrošinot vi - 
ņ iem iespēju lietot savu dzimto 
va  lodu valsts iestādēs. Latvija šos 
ieteikumus noraidījusi.

***
RTU studenti uzvar 

pasaules meistarsacīkstēs 
spageti tiltu konstruēšanā

Rīgas Techniskās universitātes 
(RTU) Būvniecības inženieŗzi - 
n ātņu fakultātes (BIF) studenti  
jau otro reizi uzvarēja pasaules 
meistar sacīkstēs spageti tiltu kon-
struēšanā RECCS 2016, kuŗas no -
risinājās 26. maijā Ungārijā, Bu -
dapeštā. Šajā gadā RTU pārstāvēja 
BIF studentu komanda Bridge iT 
ar dalībniekiem Lauri Lubganu, 
Lauri Lodīti un Kristapu Zepu, kā 
arī Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes (MTAF) 
studenti Artūrs Vēvers, Jānis Lun-
gevičs un Māris Puriņš komandā 
JAM. 

Illustrātīvs attēls

Abas komandas pasaules mei s-
tarsacīkstēs startēja balstu tiltu 
katēgorijā. Tilts, kuŗa kopējā masa 
nedrīkst pārsniegt vienu kilogra-
mu un laiduma gaŗumam starp 
balstiem ir jābūt vienam metram, 
ir jābūvē tikai no makaroniem un 
līmes. Sacensību dienā tilts tiek 
slogots ar konstantu slodzi, līdz 
tas sabrūk.

***
Ušakova aktīvitātes atbilst 

Krievijas interesēm
 Drošības policija (DP) atzinusi,  

ka Rīgas pilsētas galva  Nils Uša-
kovs (Saskaņa), sociālajos tīklos 
publicējot karikatūru par padom-
ju okupācijas nodarītajiem zau-
dējumiem Latvijai, veicinājis sa -
biedrības sašķeltību, kas vistie -
šākā mērā atbilst Krievijas ģeo po-
lītiskajām interesēm. Lai arī ne -
kādus kriminālpārkāpumus DP 
Ušakova rīcībā nav saskatījusi, 
viņš uzaicināts sniegt paskaidro-
jumus par savu rīcību. Lai gan 
konkrētajā gadījumā netika kon-
statētas tāda noziedzīga nodarī-
juma pazīmes, kas būtu par pa -
matu kriminālprocesa sākšanai, 
DP vērš uzmanību, ka šāda veida 
rīcība neveicina vienotas pilso nis-
kās sabiedrības veidošanos. Glu ži 
pretēji – šādas publiskās izpaus -
mes veicina sabiedrības sašķeltī bu, 
kas vistiešākā mērā atbilst Krie vi -
jas ģeopolītiskajām intere sēm.
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Kamēr, godīgi runājot, “visi sa -
prot”, ka Izraēlas un palestīniešu 
konflikts paredzamā nākotnē nav 
atrisināms un jaunas bezgalīgas 
sarunas būs vien gaisa tricināšana, 
Izraēlas iekšpolītiskajā arēnā no -
tiek īsta bēdu spēle, kuŗas pama  - 
tā ir premjērministra Benjamina 
Netanjahu dzelžainā apņemšanās 
noturēties pie varas burtiski par 
katru cenu, atstājot novārtā nācijas 
un valsts vitālās intereses. Viņš ir 
valdības galva nu jau ceturto reizi, 
un teju teju viņš valdīšanas ilguma 
ziņā pārspēs Izraēlas valsts dibi-
nātāju Dāvidu Ben-Gurionu.

Šis bēdu spēles pirmais cēliens 
sākās šī gada martā Hebronā pie 
Izraēlas armijas kontrolpunkta, 
kur kāds palestīniešu terrorists 
(pašu izpratnē ‒ kaujinieks) sašāva 
kādu kareivi. Tā biedrs atbildot sa  -
šāva uzbrucēju, kuŗš saļima, smagi 
ievainots, un palika guļam asiņu 
peļķē. Piesteidzās cits nesen armi -
jā iesaukts kareivis, saukdams ‒ 

Izraēlas premjēra varas kāre 
pret militāristu godaprātu

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

“tas suns vēl ir dzīvs” ‒ un ar šā    - 
v ienu galvā “piebeidza” to. Šis inci-
dents lika satrūkties gan armijas 
ģenerālstāba priekšniekam Ga    - 
d am Aizenkotam, gan aizsardzības 
ministram Mošē Ja’alonam, kuŗi 
saprata, ka jānosargā valsts bru-
ņoto spēku morālais līmenis, ka 
vajag izskaust nepamatotas bru-
tālitātes izpausmes. Diemžēl daļa 
no t.s. plašās publikas, labējo par-
tiju elektorāts ņēmās aizstāvēt 
pārāk centīgo “piebeidzēju”,  kam 
bija jāstājas militārās tiesas priek-
šā. Un premjērministrs Netanja -
hu nostājās šo aizstāvju pusē.

Izraēlas armijas vadībā, kas no -
rūpējušies par karavīru morālo 
stāju, pēdējā laikā arvien biežāk 
atskan brīdinošas balsis, redzot 
brutālas neiecietības izpausmes 
“tautā”. Aizsardzības ministrs 
Ja’alons sniedza morālu atbalstu 
ģenerālstaba priekšnieka vietnie - 
k am Jairam Golanam, kuŗš taisni 
holokausta upuru piemiņas die -

nā uzdrošinājās paust bažas par 
daudzu izraeliešu ekstrēmās ne -
iecietības izpausmēm, kas viņam 
atgādinot noskaņojumu Vācijā 
Veimāras republikas laikā. Aiz-
sardzības ministrs Ja’alons, kurš 
ietilpst Netanjahu partijā Likud, 
šo ģenerāli aizstāvēja, un perm jēr-
ministrs acīmredzot nolēma: no  
šī vīra ir jātiek vaļā!

Benjamins Netanjahu (tautā 
saukts “Bibi”) jau sen bija norū pē-
jies par to, ka parlamentā (Kne se-
tā) no 120 deputātiem viņa labējā 
koalicijā ir tikai 61 mandāts. Tikai 
vienas balss iztrūkums kādā sva-
rīgā sēdē var kļūt valdībai likte-
nīgs. Koalicija ir jāpaplašina par 
katru cenu ‒ un Netanjahu vērsās 
pie 1978. gada no Kišiņevas iece-
ļo jušā Avigdora Libermana ar 
priekšlikumu ‒ uzņemt viņa frak-
ciju ‒ piecus deputātus – koalicijā, 
lai valdībai būtu droša baze. Un  
kā balvu par iestāšanos koalicijā 
“Bibi” Libermanam piedāvāja... 

aiz sardzības ministra posteni! 
Tik  līdz Ja’alons uzzināja par šādu 
priekšlikumu, viņš, nesagaidot 
oficiālo atstādināšanu, pats ies-
niedza atlūgumos, paziņojot, ka 
nodod arī savu deputāta manda -
tu un ieturēšot “pauzi”. Aizsardzī-
bas ministrija un ģeneralstabā,  
kas atrodas vienā būvju komplek-
sā pašā Telavivas centrā, viņam 
sarīkoja ļoti sirsnīgas atvadas ar 
goda sardzi u.tml. Ja’alons pazi - 
ņo ja, ka i nedomājot “nodot lietas” 
savam pēcniekam ‒ sak, lai Li -
bermans pats tiek galā.

Kas ir 57 gadus vecais Liber-
mans? Rūdīts polītikānis, kurš  
ilgu laiku bija Netanjahu uzticī -
bas persona, viņa biroja un “Li - 
  k ud” partijas ģenerāldirektors, pa -
bija transporta, infrastruktūras, 
stratēģisko jautājumu un divreiz 
(2009 ‒ 2012, 2013 ‒ 2015) ārlietu 
ministra amatā. Pēc 2015. gada 
vē   lēšanām, kad viņa partija, kas  
pār stāv galvenokārt krievvalodī-

gos no “pēcpadomju telpas”, ie  - 
g  uva tikai sešus mandātus, Liber-
mans pārgāja opozicijā un atļā - 
vās naidīgus izlēcienus pret Ne -
tanjahu. Bet tagad viss ir aiz -  
mirsts ‒ Libermans atkal valdībā, 
turklāt aizsardzības ministrs! Un 
šis vīrs neko nejēdz no kaŗa lie -
tām. Obligātajā kaŗadienestā viņš 
bija tikai kaprālis kādā artilerijas 
vienībā.

Nav brīnums, ka nacionāli re  li-
ģiskās partijas līderis Naftalijs Be -
nets piedraudējis, ka viņa par tija 
iz  stāsies no nupat paplašinā tās 
koalicijas, ja steidzami netiks radīts 
jauns amats ‒ kabineta mi  litārais 
sekretārs, kuŗš ik rītu ziņos valdībai 
par to, kas notiek bru ņotajos spē  - 
k os, vai armija ir ga tava jebkādām 
varbūtībām, jo uz Libermanu ne -
esot iespējams pa  ļauties.

Lūk, kādu putru savārījis 
premjērs Netanjahu, kam galve-
nais ir ‒ palikt pie varas stūres,  cik 
vien ilgi iespējams...

Reizi četros gados sporta (un ne 
tikai) pasaules uzmanība tiek pie-
 vērsta Olimpiskajām spēlēm 
(OS), planētas labākie sportisti 
pulcējas, lai sacenstos dažādās 
dis ciplīnās un censtos mājās pār-
vest medaļas. 2010. gadā pēc Zie-
mas Olimpiskajām spēlēm man 
bija izdevība Latvijas radio in  ter-
vēt brāļus Andri un Juri Šicus, 
kuŗi bija ieguvuši sudraba meda -
ļas kamaniņu sportā. Brāļi savas 
medaļas bija paņēmuši līdzi, es 
tās aplūkoju un teicu:  “Šī ir pirmā 
reize, kad rokās turu Olimpisko 
medaļu.” Viņi pasmaidīja un at -
bildēja: “Mums arī.”

Šogad, kā zināms, Olimpiskās 
spēles paredzētas Brazīlijā. Die -
nā, kad rakstu šo tekstu, vēstīts, 
ka spēļu organizētājiem nācies 
lauzt līgumu ar uzņēmumu, kuŗš 
Riodežaneiro būvē velodromu 
riteņbraukšanas sacensībām, jo, 
izrādās, uzņēmums nav bijis 
spējīgs nodrošināt tā celtniecību. 
Vispār šis ir  kārtējais gadījums, 
kad var likties, ka lēmums ‒ OS 
rīkot konkrētā vietā nav bijis     
pats labākais. Brazīlijā patlaban 
plosās tā dēvētais Zika vīruss, kā -
du brīdi bija pat doma, ka spēles 
nāksies atlikt vai pārcelt citur, bet 
Pasaules Veselības organizācija 
paziņoja, ka epidēmija nedraud,  
tāpēc tas nebūs iemesls spēļu at -
celšanai. Tiesa, Brazīlijā ir arī citas 
problēmas, polītiska krize. No 
amata atstādināta valsts prezi -
den te Dilma Rusefa, iecelts 
pagaidu prezidents. 

Protams, šī  nav šī pirmā reize, 
kad spēles piešķirtas šaubīgos ap -
stākļos. Pēdējās Ziemas Olim pis-
kās spēles, kā zināms, bija Krie -
vijā, Sočos (no turienes minētie 

Ko varam gaidīt augustā?
brāļi Šici pārveda bronzas me -
daļas). Tas bija laikā, kad  bija sā -
kusies Krievijas agresija Ukrainā, 
bija lieli protesti arī pret to, kā 
Krievija izturas pret tā dēvētajām 
seksuālajām minoritātēm. Tapa 
zināms, ka Krievija par spēļu rī -
košanu izdevusi milzīgu  naudas 
summu, bet bija aizdomas, ka ie -
vērojama daļa naudas pazudusi 
korumpētu cilvēku kabatās. Tur-
klāt vēlāk  kļuva  zināms, ka Krie-
vija krāpusies, lai saviem sportis-
tiem nodrošinātu priekšrocības, 
kuŗas citiem nebija pieejamas. 
Atcerēsimies, ka 1980. gadā spē -
les bija Maskavā, bet pirms tām 
PSRS iebruka Afgānistānā. Vairā-
kums Rietumu valstu, tajā skaitā 
arī ASV, OS boikotēja. Pēc čet - 
 r iem gadiem “sociālistiskais bloks” 
revanšējās, nepiedaloties Olim-
piskajās spēlēs Losandželosā.

Ar Krieviju ir interesanti arī šo -
gad, domājot par OS Brazīlijā. 
Pirms kāda laika pasaules dopin-
ga aģentūra aizliedza visai Krie-
vijas vieglatlētikas komandai pie-
dalīties sacensībās, jo nopludi -
nātā informācija liecināja, ka do -
pings komandā bijis teju vai vi - 
s ur  esošs, tajā skaitā pat nomai -
nītas urīna pudelītes, lai slēptu 
pierādījumus, ka sportistu orga-
nismā bijušas aizliegtas vielas. Ja 
šis aizliegums paliks nemainīts, 
tad spēku samērs Rio spēlēs būs 
ļoti mainījies salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem. Londonas 
Olimpiskajās spēlēs krievu spor-
tisti ieguva 17 vieglatlētikas me -
daļas ‒ otrā vieta aiz amerikā - 
ņ iem. 

Kāda ir Krievijas attieksme pret 
šo lietu? Protams, noliegt, noliegt, 
noliegt. Tajā skaitā spītīgi pazi-

ņots, ka spēlēs piedalīsies aizliegtā 
(un Latvijā ražotā) mildronāta 
lietošanā pieķertā tenisiste Ma -
rija Šarapova (viņai aizliegums 
spēlēt bijis spēkā kopš šī gada 
marta). Ja arī galu galā Krievija 
piedalīsies šīgada Olimpiskajās 
spēlēs, tas būs zem ļoti smagas 
aiz domu ēnas.

Ko no spēlēm varam gaidīt 
Latvijas kontekstā? Pagaidām  
zināmi 14 sportisti, kuri dosies  
uz Riodežaneiro, bet OS kvalifi-
kācijas sacensības vēl turpinās 
vairākos sporta veidos. Sevišķi 
interesantas būs sacīkstes BMX 
riteņbraukšanā, jo patlaban visā 
OS  vēsturē ir tikai viens cilvēks, 
kuŗš attiecīgajā disciplīnā guvis 
zelta medaļu Olimpiskajās spē -
lēs, turklāt divreiz, un tas ir mūsu 
Māris Štrombergs. 

Brazīlijā augustā risināsies ne 
tikai Olimpiskās, bet arī Para-
olim piskās spēles, un tur mums 
vispār medaļu ziņā, iespējams, 
spīd krietni lielākas izredzes ne -
kā “lielajās” spēlēs. Aigars Apinis 
1992. gadā nelaimīgi lēca ūdenī 
un kļuva par invalidu. Sākot  kopš 
Olimpiskajām spēlēm Sidnejā 
2000. gadā Aigars ir pārbraucis 
mājās ar medaļām no visām 
spēlēm, tajā skaitā 2004. un 2008. 
gadā ar  zelta medaļu diska me -
šanā un 2012. gadā ar zelta meda -
ļu lodes grūšanā. Abās disciplīnās 
viņam arī ir sudraba un bronzas 
medaļas, tātad – pilns komplekts. 
Arī “lielajās” Olimpiskajās spēlēs 
nav tik ļoti daudz cilvēku, kuŗiem 
tas bijis pa spēkam, bet Aigars tā 
izdarīja no sava ratiņkrēsla. 

Ar paraolimpiešiem šogad arī 
iznāca nesmukums. Pirms pāris 
mēnešiem Latvijas Olimpiskā 

komiteja prezentēja tērpus spē-
lēm Brazīlijā, modeļi demons - 
t rēja i parādes tērpus, i sporta 
tērpus, plus vēl saulesbrilles, so -
mas un visu pārējo, kas tur būs 
vajadzīgs. Kur tajā brīdī bija pa -
raolimpieši? Izrādījās, nevienam 
acīmredzot nebija ienācis prātā 
viņus uzlūgt uz sarīkojumu! Ne -
vienam Latvijas sporta vēsturē 
nav lielāks Olimpisko medaļu 
skaits kā Aigaram Apinim. Turklāt 
vēlāk  Olimpiskās komitejas pār-
stāvji teica, ka vispār nav bijis  pa -
rakstīts nekāds līgums par pa -
raolimpisko sportistu tērpu gata-
vo šanu! Nācās palīgā steigties 
bankai Citadele, kuŗa jau vairāku 
gadu gaŗumā sponsorē program-
mu “Tu esi. Tu vari”, lai atbalstītu 
Paraolimpisko komiteju un tās 
sportistus. Jebkuŗš cilvēks, kas 
spor tā sasniedz līmeni, kas ļauj 
piedalīties Olimpiskajās spēlēs, ir 
izdarījis lielu darbu, bet, manu-
prāt, tas jāpareizina par reizi vai 

divām, ja runa ir par cilvēku ra -
tiņkrēslā, vai cilvēku, kas ir nere-
dzīgs, vai cilvēku, kuŗam ir cita 
veida “invaliditāte.” Mūsu para-
olimpieši ir pelnījuši tieši tikpat 
lielu atbalstu no valsts un spor-
tistiem, kā tas ir ar mūsu “paras-
tajiem” olimpiešiem!

Olimpiskās spēles reizi četros 
gados ir viens liels un fantastisks 
notikums. Amerikā dzīvojoša-
jiem lasītājiem labi – spēles risi-
nās ies viņu  laika zonā, mums 
Latvijā ne tik labi ‒ tas, kas Brazī-
lijā notiks pēcpusdienā, Latvijā 
būs skatāms nakts vidū. Bet vien-
alga, arī es turēšu visus iespēja-
mos īkšķus, lai mūsu olimpiešiem 
un arī paraolimpiešiem veiktos 
labi, lai viņi pārved daudz medaļu! 
Un beigās, protams, lai tie, kuri 
Olimpiskās spēles demonstrēs 
Amerikā, brīdī, kad Latvijas   
sportisti atklāšanas ceremonijas 
laikā iesoļos stadionā, nerādītu 
reklā mu!
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Cilvēka mūžā ierakstītas dažā-
das lappuses. Šī gada simtgadu 
jubilāres Valentīnes Lasmanes 
mūžs ir apbrīnas vērts – spēka, 
izturības, nesavtības pilns, kas 
dzīvots Latvijas labā. “Tā ir mei -
tene ar visātrāko domāšanu, kā -
du pazīstu, ar slāvisku dvēseli 
(vi  ņas māte ir ukrainiete) un 
emocionalitāti un bezdibeņiem, 
bet ar tādu dzelzs gribu, ka viņu 
uzskata par vīrišķīgu (kas ir galīgi 
aplam), un viņa ir pilnīgi bez bai-
līga, ko es viņā cienu varbūt vis-
vairāk. [..] Viņa bija, arī tagad ir, 
skolotāja, uz ko viņai laikam ir 
talants un mīlestība, bet viņai 
vien mēr ir simts citu darbu, kas 
visi jādara,” tā jubilāri 1948. gada 
vēstulē raksturojusi draudzene, 
dzejniece Anna Dagda. 

Valentīne Lasmane (dzim. 
Jaun zeme) dzimusi 1916. gada 
16. maijā Kremenčugā Ukrainā. 
Tēvs Kārlis Jaunzems, pēc pro-
fesijas mērnieks, bijis nosūtīts 
darbā uz Ukrainu un tur iepazi-
nies ar medicīnas studenti Lud-
milu. 1921. gadā jaunā ģimene 
atgriezās Latvijā. Jubilāre stāsta: 
“Dzīvojām Grotu mājās pie Si -
gul das gravas. Te tēva senči bija 
mituši paaudzi paaudzēs. [..] 
Mamma bija ļoti sabiedrisks cil-
vēks. Prata iedzīvoties gan Lat-
vijā, gan vēlāk Zviedrijā. Sāku -
mā, protams, skuma. Kad vēl dzī -
vojām Grotos, abas gājām stai - 
g āt. Viņa apsēdās Vējupītes krau - 
jā, dziedāja ukraiņu dziesmas   
un raudāja. Es sēdēju blakus, 
dzie dāju līdzi un arī raudāju. Bet 
ukrainiski mēs drīz vien vairs 
nerunājām. Sākumā bija krie - 
vu, pēc tam latviešu valoda. [..] 
Pēc izskata vairāk līdzinos tē - 
v am. No viņa man tā racionālā 
domāšana. Tēvs bija principu cil-
vēks. Latvijas valstiskums viņam 
bija svēta lieta. Man arī tie prin-
cipi sēž dziļi.” Valentīne mācās 
Rīgas 40. pamatskolā, Rīgas pil-
sētas 2. ģimnazijā (1934), kā arī 
studē Latvijas Universitātes Filo-
loģijas un filozofijas fakultātē 
Baltu filoloģiju (beidza 1941. g.). 
Darba gadi Latvijā saistās ar   
dar bu vietējo ziņu aģentūrā 
LETA (1938 – 1939) un latviešu 

Latvijas valstiskums ir svēta lieta
Literātūrkritiķei, bibliografei un sabiedriskai darbiniecei Valentīnei Lasmanei – 100

valodas skolotājas darbs Mal na-
vas lauksaimniecības vidusskolā. 
Tomēr Latvijai izšķirīgajā laikā 
Valentīne Lasmane kļūst par žēl-
sirdīgo māsu leģiona slimnīcā. 
“Mans darbs Lauksaimniecības 
vidusskolā, kas bija evakuēta uz 
Pļaviņām, beidzās maijā. At -
griezos mājās Rīgā, lai pēc pa -
beigtajiem “kaŗa māsu” kursiem 
strādātu Leģiona slimnīcā. Šai 
laikā šad un tad saņēmu ap  lok-
snes nodošanai kādiem cil vē - 
k iem, parasti dažādās iestādēs. 
Ar pagrīdes darbu bija iepazīstinā -
jis mani jau agrāk mans kollēga 
telegrāfa aģentūrā LETA – Leo-
nīds Siliņš, austrumietis, tāpat  
kā mans brālis. Jāatzīstas, tagad 
vasarā šie nelielie slepenie uz -
devumi nemaz nebija tik viegli 
veicami. Nakts darbs slimnīcā 
aizkavēja ierasties mājās Pārdau-
gavā, kur mana māte bija uzti-
cams palīgs šo uzdevumu veik-
šanā. Piesardzības dēļ bija visādi 
jāmaskojas, mainot apģērbu un 
izskatu,” šādi pati Valentīne Las-
mane iezīmē kādu būtisku un 
riskantu savas dzīves darbības 
jomu. Viņa (tolaik Jaunzeme) ir 
viena no nedaudzām sievietēm, 
kuŗa vācu okupācijas laikā līdz-
darbojas Latvijas Centrālās pa -
do mes bēgļu laivu organizēšanā    
uz Zviedriju no Ventspils ap  kai -
mes. Viņas darbība, organizējot 
bēgļu laivu braukšanu uz Zvied-
riju, atainota režisora Pētera Kri-
lova dokumentālajā filmā ar sim-
bolisku nosaukumu “Uz  spē les 
Latvija” (2014, filma godalgota 
festivālā “Lielais Kristaps” kā la -
bākā pilnmetrāžas doku men - 
 tā lā filma). Savukārt pa  dom  ju 
ide o loģijai izdabājošā gaismā 
rakstnieka Arvīda Gri guļa ro -
mānā “Kad lietus un vēji sitas 
logā” (1965) iezīmēts Valentīnes 
Jaunzemes tēls, kur samanāmas 
jubilāres prototipiskas iezīmes. 
Kā dokumentāla liecība ir sa - 
g la bājušies 130 aculiecinieku 
stāsti, kuŗus Valentīne Lasmane 
sakopojusi grāmatā “Pāri jūrai. 
1944/1945” (1990, 1993). Tāpat 
šo drāmatisko Kurzemes krasta 
atstāšanu, neziņu, bailes un to -
mēr vēlmi tikt projām, lai glāb -

tos, cerot uz drīzu atgriešanos 
atmiņās, piezīmēs, vēstulēs, arī 
literāros darbos atstājusi vir -   
k ne Zviedrijas braucēju, to vidū 
M. Vētra grāmatā “Karaļa viesi” 
(1954), A. Zemdega romānā 
“Ma  ruta” (1995), bet par simbo-
liskiem kļuva tēli “bēgļu laiva”, 
“pēdējā laiva”, “mums jābrien 
jūrā” u. c. Laiva kļuva par glābi -
ņa simbolu. Bēgļi no dažādiem 
Latvijas novadiem šķērsoja Bal-
tijas jūru, sasniedzot Gotlandes 
salu, gan ar Latvijas Centrālās 
pa  domes organizētām laivām, 
gan ar privātām zvejas laivām, 
maziem kuģīšiem, buru laivām, 
velkoņiem un pat airu laivām. 
Arī Valentīnes Lasmanes pašas 
dzīves ceļš kopā ar jaunāko mā -
su Ņinu aizveda uz Zviedriju – 
“10. novembra pavēle pamatīgi 
iztīrīja Ventspili, un mēs, ne -
daudzi palikušie, apzinājāmies, 
ka esam daudz vairāk saredza -
mi. [..] Lēmums bija pieņemts, 
ka jābrauc, un nekādas pārdo -
mas to nedrīkstēja grozīt. Toties, 
kad naktī biju nokļuvusi uz 
Zvejnieka un man vairs nekā 
nebija ko darīt, bija tikai jāsēž uz 
klāja un jāpaļaujas liktenim, no -
nācu tādā kā transā. Biju kā 
pamirusi. Es nekā nevaru atce-
rēties, kas notika uz laivas. Mani 
spaidīja, grūstīja, bet ne man sā -
pēja, ne man kļuva slikta dūša, 
ne es ko redzēju, ne dzirdēju.” 
Zviedrijā Valentīne Lasmane 
iesaistās latviešu kultūras un 
sabiedriskajā dzīvē, nodibina 
ģimeni ar gleznotāju Albertu 
Lasmani, strādā par krievu va  lo-
das skolotāju, kantoristi, bib lio-
tekāri, kā arī jo būtiski – par lat-
viešu valodas skolotāju Zvied ri-
jas latviešu papildskolās un Min-
steres Latviešu ģimnazijā Vācijā, 
piedalās dažādās latviešu vasa -
ras skolās Vācijā, piemēram, Ei -
ro pas vasaras skolā kopā ar Pā -
vilu Johansonu, un Anglijā, pie-
mēram, 1978. gadā piedalās Tre-
šajos vasaras kursos Strau mē nos 
Anglijā, kur sniegusi pārskatu 
par gramatikas problēmām, 
“nepārzinot mūsu valodas lielo 
formu bagātību un dažādību. 
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Juris Kronbergs

Valtentīnai Lasmanei 
kādā samērā apaļā jubilejā

 
Atceros Tevi no... jā atceros...
logs atvērts, vējš no pagātnes, ne gluži caurspīdīgi vēstures plīvuri...

Taču šis nav vēsturisks apskats vai manu atmiņu tēlojums, 
bet dzimšanas dienas, jubilejas dzejolis
Tāpēc nost – nostalģija

Tāpēc nepieminēšu ne Sandberga grāmatveikala Austrumeiropas nodaļu, 
ne Berdengas pļavas, ne Tavas idejas un atbalstu 
Eljas Skandināvijas nodaļas darbam, 
ne diskusijas Stokholmas latviešu Pagrabā
Nepieminēšu to, ka dažam labam nelatvietim Tu liki latviešu valodas 
pamatus,
piemēram manam somu draugam Matti Similē, 
ar kuru pirms gada biju pie Tevis ciemos
Pat nepieminēšu jauki pavadītās dienas 
Tavās Skudriņās uz laukiem, 
neteikšu nekā par daudzām citām lietām,
piemēram par to, ka atceros Tevi kā balsi telefonā, 
toreiz kad tie, telefona klausuļi, bij ar saitītēm piesieti kā suņi savām 
būdām, 

un nemaz – 
jo taču pārāk neērti man, 
cilvēkam, tikpat kā 70 gadus vecam – 

nemaz nepieminēšu 
ka Tavā priekšā joprojām jūtos kā jaunietis, 
kā jau reiz teicu par savu paaudzi:

mēs esam aizmāršīgā paaudze
mēs novecojām bet aizmirsām pieaugt

Mēs Valentīna, esam veci draugi, 
un vecāka drauga par Tevi man nav

Tu manā mūžā esi bijusi enerģija, loģiska argumentācija, 
spēja iejusties situācijās un citos
Loģiska argumentācija prasa enerģiju un drosmi
bez loģiskas argumentācijas nav saprašanas
tā ir dzīves valoda 
tā ir mācību grāmata dzīves gramatikā
tas ir reālismā sakņots optimisms
jo bez saknēm reālismā optimisms aizlido pa gaisu
kā hēlija pildīts balons pāri Skansenam Stokholmā
 vai Brīvdabas muzejam Rīgā
 
Kādā dzejas pēcpusdienā 
tepat Igauņu namā pirms aptuveni diviem gadiem 
Tu pēc mana lasījuma teici:
“Vai, kāda Tev bēdīga dzeja, bet zini, paliks labāk, man ir 98 gadi
un es nekad neesmu jutusies tik priecīga kā tagad”

Par to es priecājos, tam es ticu,
kā var neticēt tik gara mūža pieredzē pamatotam optimismam

Tev šodien jubileja
mūsu informācijas laikmetam piemērota: cipari viens un divas nulles 

Tādēļ šodien iedzeršu vīnu,
suminot simtgadnieci Valentīnu

Vai, un būs vēl viena atskaņa: 
ar balsi ne parāk klusu ne skaļu
suminu Tevi, simtgadnieci Vaļu

(Turpinājums 13. lpp.)
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VITA DIĶE

Latvijas valstiskums ir svēta lieta

Vītolu fondā jauna stipendija

Kursanti katru dienu V. Las -
ma nes vadībā vingrinājās valo-
das “melnajā darbā”, rakstot un 
pārrunājot uzdevumus”. 

Kad Zviedrijā bija nodzīvoti jau 
daži gadi, latvieši apjauta, ka at -
griešanās Latvijā nebūs iespē ja -
ma, daudzi izceļoja uz ASV vai 
Ka  nadu. Arī Valentīne Lasmane 
nevēlas palikt Zviedrijā un sāk 
gatavoties izceļošanai uz Ame ri-
ku. Viņa sameklē darbu Vācijā, 
uni versitātē, un kļūst par pro fe-
sora Ernesta Bleses palīdzi krie vu 
un vācu tulku praktiskā ap  mācī-
bā. Dzīvojot Vācijā, rodas iespēja 
apmeklēt, kā pati atzinusi, tā sauk-
tos atvaļinājuma kursus Anglijā, 
lai labāk apgūtu angļu valodu, jo 
vēlējusies kādā Ame rikas koledžā 
mācīt krievu valo du, tomēr per-
sonisku iemeslu dēļ uz Ameriku 
aizbrauc. Tomēr ar laiku izdevās 
uz Zviedriju iz  saukt vecākus. 

Jau 30. gados iezīmējas Valen tī-
nes Lasmanes literārās intere s es, 
publicējoties žurnālā Students, 
savukārt svešumā top reportā -
žas, apceres un recenzijas izde-
vumos Latvju Ziņas, Brīvība, 
Jau nā Gaita un citur. Iezīmīgi, ka 
top recenzijas arī par Latvijā 
izdotām grāmatām. 1953. gadā 

Francijā ukraiņu valodā tika 
plānots izdot “Trimdinieku dze-
jas antoloģiju”, kurā pa trim 
Veronikas Strēlertes, Annas Dag-
das un Andreja Eglīša dzejoļiem 
krievu valodā bija atdzejojusi 
Valentīne Lasmane, savukārt uk -
raiņu valodā tos tālāk atdzejojis 
dzejnieks un redaktors Leonīds 
Poltava, sniedzot arī īsas biogra-
fiskas ziņas par autoriem un viņu 
daiļradi. Strādājot latviešu papil d-
skolās un ar svešumā dzimu - 
š iem jauniešiem, Valentīne Las-
mane apjautusi valodu prasmes 
pilnveidošanas nepieciešamību, 
sastādot grāmatu Lärobok i lett-
iska (“Latviešu valodas mācība” 
zviedru valodas pratējiem, ar 
pārskatu par latviešu valodas 
gramatiku, 1980) un arī tās ang-
lisko variantu A course of modern 
Latvian (“Mūsdienu latviešu va -
lodas kurss”, 1985), kā arī kopā  
ar Hilleviju Sellebranti “Latviešu 
zviedru sarunu valodas vārd-
nīca” (1993). Būtiski, ka pie Tau-
tas augstskolas Stokholmā dar-
bojas arī latviešu valodas kursi 
“nepratējiem” un tos vada Valen-
tīne Lasmane (piemēram, 1974. 
gadā kursā ir 16 “nepratēju”). Il -
gus gadus viņa strādā par sko-
lotāju un vada Latvijas Palīdzī -

bas komitejas (LPK) bērnu va -
saras kolonijā (kopš 1950. g.) 
Ladvikā, sauktā par Bezdelīgu 
cie mu, netālu no Vaksholmas, 
kuŗā vasarās bija ne tikai latvie -
šu bērni no Zviedrijas. Viens no 
šīs kolonijas iemītniekiem bijis 
dzejnieks Juris Kronbergs, kuŗam 
augustā svinēsim apaļu jubileju; 
par latviešu valodas skolotāju 
strā dājis Vilnis Zaļkalns. Valen-
tīne Lasmane arī tulkojusi no 
zviedru valodas, piemēram, Ast-
rīdas Lindgrēnes “Brāļi Lauvas-
sirdis”, igauņu trimdas rakstnie-
ka Raimonda Kolka romānu “Pa -
gastvecākā mantojums” (1988). 

Vēlākajos gados, jau dzīvojot 
Zviedrijā, viņa kopš 20. gs. 70. 
gadiem aktīvi iesaistījās akcijās 
padomju režīma polītieslodzī to 
aizstāvībai, tostarp aizstāvot 
vairākkārt arestēto vīramāsu Li -
diju Lasmani-Doroņinu. Jo, vie-
sojoties 1970. gadā Latvijā, gan 
viņa, gan vīrs gleznotājs Alberts 
Lasmanis pieredzēja padomju 
represīvo iestāžu darbības agre-
sī vitāti, proti, viņi abi tika aiztu-
rēti un pratināti čekā (VDK) kā 
liecinieki saistībā ar vīramāsas 
Li  dijas Lasmanes-Doroņinas pret-
padomju darbību. Toreiz viņiem 
ticis norādīts, ka turpmāk ie -

braukšanas atļauja netikšot do -
ta.  Kad 1983. gadā Li diju Las-
mani jau trešo reizi notiesāja par 
pretpadomju darbību, Valentīne 
veica milzu darbu, lai izvērstu 
skaļu starptautisku akciju, ie  sai s-
tot starptautiskas cilvēktie sību 
organizācijas; viņu vairs nesai s-
tīja darba pienākumi un ģime  -
nes rūpes, un viņa visu enerģi -  
ju veltīja vīramāsas glābšanai. 
“Meklēju starptautisku atbalstu. 
Sazinājāmies ar krievu un poļu 
disidentiem un viņu atbalstītāju 
organizācijām Šveicē, Francijā 
un citur. Ar Minsteres ģimna-
zistiem gājām demonstrācijās. 
Par to tika rakstīts presē. Tā dar-
bojāmies veselu gadu. Kad Lidiju 
1989. gadā atbrīvoja, viņa at -
brauca uz Stokholmu. Mums sa -
skan diezgan labi, jo abas esam 
mazliet avantūristes. Viņa tikai ir 
daudz emocionālāka, vairāk pa -
ļaujas uz jūtām, ne prātu,” stāstī-
jusi kādā intervijā. Kaut neesam 
tikušās, Valentīne Lasmane, cik 
zinu, regulāri viesojas savu ve  c ā-
ku Pārdaugavas namā vasarās, 
bet allaž atgriežas Stokholmā, 
kur dzīvo meitas un mazbērni. 

Jāpiebilst, ka apgādā Nordik 
Latvijā literātūrkritiķes un dzej-
nieces Annas Dagdas (īst. v. Oli-

tas Taubes; 1915-1996) Raksti    
(2 sēj., 2001-2005) izdoti, līdz-
darbojoties literatūrkritiķei Intai 
Čaklajai un dzejnieces jaunības 
draudzenei, viņas literārā man-
tojuma glabātājai un Annas 
Dagdas fonda dibinātājai Valen-
tīnei Lasmanei. Jāatzīst, ka nesen 
ar šī fonda atbalstu izdots arī 
Annai Dagdai veltītās konfe-
rences krājums “Ceļojuma pietei-
kumi Annas Dagdas pasaulē” 
literātūrkritiķes Andas Kubuli -
ņas sastādījumā. Dzejniece Anna 
Dagda un Valentīne Lasmane 
bija draudzenes kopš studenšu 
vienības “Ausma” laika visa dzej-
nieces mūža garumā, kas atklā -
jas Annas Dagdas vēstulē 1948. 
gadā Vitautam Kalvem, lietojot 
formu – “mēs” ‒ “tas vienmēr no -
 zīmē mani un Valentīni Las ma-
ni. Nezinu, vai Tu viņu atceries, 
viņa ir no manas vienotnes, un 
mēs kopā likām valsts eksāme-
nus. Viņa manā dzīvē ir tas vie-
nīgais cilvēks, kuŗa draudzībā 
Dievs man dāvinājis kaut ko 
pilnīgu.” Valentīnes Lasmanes 
paš aizliedzīgais un drosmīgais 
darbs novērtēts ar apbalvoju -   
mu ‒ Triju Zvaigžņu ordeni. 

Lai Jums spēks un izturība un 
skaists jubilejas laiks! 

(Turpināts no 12. lpp.)

Elmāra Freiberga piemiņas sti-
pendija izveidota, pateicoties gan 
viņa paša savulaik izteiktajai vēl-
mei rūpēties par Latvijas nākot -
ni, gan Ņūbransvikas un Leikvu-
das latviešu evaņģeliski luteris - 
kās draudzes atsaucībai, bet jo 
īpaši Jānim Lucam – šīs stipendi-
jas pārvaldītājam. 

Elmārs Freibergs dzimis 1929. 
gada 14. februārī Emīlijas un 
Roberta Freibergu ģimenē. Di    - 
v us gadus vēlāk ģimeni kuplināja 
jaunākais brālis Laimonis. Tuvo-
joties Otrā pasaules kaŗa beig ām, 
līdzīgi kā daudzas citas lat viešu 
ģimenes, Freibergi devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, kur pavadīja vai   -
rākus gadus, dzīvojot pār vie toto 
personu (DP) nometnēs britu 
kontrolētajā Vācijas daļā. 1950. 
gadā Freibergu ģimene ar ASV 
kaŗaspēka transporta kuģi Ge -
neral Harry Taylor devās tālajā 
ceļā uz Ameriku. Elmāram to -
laik bija 21 gads. Ģimene apme-
tās Toms River Ņūdžersijā, kur 
Elmāra tēvs sāka nodarboties ar 
putnkopību. Nepilnu gadu pēc 
ierašanās mītnes zemē Elmārs 
tika iesaukts kaŗadienestā un pēc 
apmācībām Kalifornijā uzsāka 
militāro dienestu Korejā. Viņš 
bija 40. kājnieku bataljona ka -
reivis un piedalījās vairākās sīvās 
kaujās. 1952. gadā Elmārs tika 
ie   vainots, taču drīz pēc atveseļ o-
šanās atgriezās kaujinieku rin -
dās. Atgriežoties no Korejas ka -
ŗa, Elmārs Freibergs bija nopel-
nījis Purple Heart apbalvojumu, 
Korejas dienesta medaļu ar di - 
v ām bronzas zvaigznēm, kā arī 
Kau jas kājnieku atzinības meda-
ļu un Apvienoto Nāciju dienesta 

medaļu Korejas kaŗa veterān iem. 
Pēc atgriešanās no dienesta El -

mārs Freibergs pievērsās studi-
jām un karjēras veidošanai. 1958. 
gadā viņš pabeidza Drekselas 
Universitāti (Drexel University), 
iegūstot bakalaura gradu elek-
tro inženieŗzinātnē, un tūlīt pat 
uzsāka darbu ASV armijas Elek-
tronikas vadības laboratorijā Ft. 
Monmouth Ņūdžersijā. 1963. ga -
dā Elmārs Freibergs ieguva ma -
ģistra gradu Rutgers Universitātē, 
bet no 1964. gada līdz 1969. ga -
dam turpināja darbu elektro -
ma g nētiskā lauka izpētē Bruk-
linas Politechniskajā institūtā. 
Studiju laikā Elmārs Freibergs 
pievienojās studentu korporā-
cijai Gersicania un visa mūža ga  -
ŗumā palika uzticams tās ideju 
atbalstītājs. Vēlāk, strādājot Ft. 
Monmouth Ņūdžersijā, Elmārs 
Freibergs speciālizējās darbā ar 
UHF mikroviļņiem un milimet-
ru viļņu komponentiem ar no -
vērošanu un komunikāciju. Viņš 
ir desmit technisku publikāciju 

autors un savas profesionālās 
darbības laikā kļuva par astoņu 
patentu īpašnieku un līdzīpaš-
nieku. Darbabiedri viņu rakstu-
roja kā progresīvi domājošu pro-
fesionāli, kuŗš ar savām idejām 
spēja apsteigt laiku. Viņš devās 
pensijā 1994. gadā pēc 43 valsts 
dienestā godprātīgi nostrādā -
tiem gadiem. 

Elmāra draugi un laikabiedri 
viņu atceras kā klusu, atturīgu 
džentlmeni, kuŗš savā brīvajā lai-
kā labprāt iekopa dārzu un veica 
dažādus saimnieciskus darbus. 
Viņš bieži mēdza apmeklēt ope -
ru un koncertus Ņujorkā. Tomēr 
augstāk par visu Elmārs godāja 
savu dzimto zemi, savas tautas 
kultūru un latviešu sabiedrību. 
Viņš bija aktīvs Ņūbransvikas  
un Leikvudas latviešu evaņģeliski 
luteriskās draudzes loceklis – rē -
gulāri apmeklēja dievkalpoju-
mus un līdz sava mūža pēdējām 
dienām pildīja draudzes pado-
mes locekļa pienākumus. Savu-
laik viņš bijis arī Ņūbransvikas 
un Leikvudas draudzes priekš-
nieks, draudzes kasieris, pēr -
min deris un Ņūbransvikas un 
Leikvudas draudzes skolas pār-
zinis Priedainē. Elmārs Freibergs 
bija Ņūdžersijas latviešu biedrī-
bas biedrs, Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) Zelta mūža 
biedrs, bet kopš astoņdesmita-
jiem gadiem – arī Latvijas Brī-
vības fonda biedrs. 

Elmārs Freibergs aizgāja mū - 
žī bā 2014. gada 7. martā. Savas 
dzīves laikā iekrātos līdzekļus 
viņš novēlēja trim latviešu orga-
nizācijām: Ņūbransvikas un 
Leik vudas latviešu evaņģeliski 
luteriskai draudzei, Amerikas lat-
viešu apvienībai un Latvijas Brī -
vības fondam ar mērķi stiprināt 
Latvijas neatkarību un latvietī -
bas uzturēšanu Amerikā. Ņū - 
b ran svikas un Leikvudas latviešu 
evaņģeliski luteriskā draudze  
bija pārliecināta, ka Freiberga 
kunga vēlme padarīt viņa Tēv-
zemi patiesi brīvu un neatkarīgu 
tiks īstenota tad, ja Latvijā augs 

gudra, izglītota un radoša jaunā 
paaudze, un tā tika nolemts di -
bināt Elmāra Freiberga piemi -
ņas stipendiju talantīgu, bet 
mazturīgu jauniešu atbalstam 
stu dijām augstskolā. Īpaša pa  tei-
cība par šo atbalstu mūsu zemes 
jauniešiem pienākas stipendijas 
pārvaldītājam Jānim Lucam, ku -
ŗa labā griba un ticība Latvijas 
jauniešiem ļaus iegūt izglītību ne 
vienam vien jaunajam speciā-
listam. Šis ievērojamais ziedo-
jums – 57 000 $ ir liels ieguldī -
jums mūsu Tēvzemes nākotnē.

 
www.vitolufonds.lv

Elmārs Freibergs



LAIKS 2016. ga da 4. jūnijs – 10. jūnijs14

Latvijas Neatkarības kaŗa vēs-
tu rē, tajā skaitā militārajās no -
ris ēs, neraugoties uz šķietami 
dau dzajiem tām veltītajiem dar-
biem, pagaidām vēl ir ļoti daudz 
neskaidrību, jo pagaidām nav  
ta  puši vispusīgi, uz visām mūs-
dienās pieejamajām avotu gru - 
p ām balstīti darbi. Tas attiecas arī 
uz vienu no svarīgākajiem Neat-
karības kaŗa posmiem – cīņām 
ar Bermonta vadīto Rietum krie-
vijas Brīvprātīgo armiju, kuŗā 
Latvijas armija zaudēja vislielā -
ko kaŗavīru skaitu kritušajos      
un ievainotajos un kura ilga no 
1919. gada 8. oktobra, kad sākās 
Bermonta vācu-krievu spēku uz -
brukums Rīgai, līdz novembra 
beigām – decembra sākumam, 
kad tie tika pilnībā padzīti no 
Latvijas territorijas. Turklāt Ber-
montiādes sākums bija īpaši 
smags, un pirmajās akcijas die-
nās Latvijas armijas daļas fak -
tiski bija spiestas nekārtībā at -
kāp ties un pat bēgt, bet Rīgas 
lik  tenis gandrīz izšķīrās par la -
bu Bermonta spēkiem daļēji arī 
Latvijas armijas virspavēlnie cī-
bas, frontes pavēlniecības un   
citu kaŗaspēka daļu nesaskaņo  -
tās rīcības dēļ. Šajos notikumos 
nozīmīga loma bija vienībai, ku -
ŗas formēšana sākās uzbrukuma 
sākumā – 1. Studentu bataljo - 
n am. Tieši lielā mērā pateicoties  
tā vadībai, izdevās nepieļaut ie -
spējamo ienaidnieka pārcelša -
nos pāri Daugavas tiltiem, jo šī 
vāji bruņotā, vāji apmācītā ka -
raspēka daļa, atšķirībā no pārē-
jām vienībām, uzreiz ieņēma 
aiz  sardzības pozicijas Daugavas 
kreisajā krastā un padarīja ne -
pārejamus tiltus pāri Daugavai.

Jau 1919. gada jūlijā Rīgā eso-
šie no armijas atvaļinātie biju - 
š ās Atsevišķās (Studentu) rotas 
ka  ravīri savstarpēji vienojās, ka 
valsts apdraudējuma gadījumā 
atkal jāiestājas armijā, uzdodot 
šo darbību koordinēt kapteinim 
Frīdriham Zommeram. Sākoties 
krīzei oktobrī, F. Zommers 8. ok -
tobrī saņēma personisku mu -
tisku ministru prezidenta Kārļa 
Ulmaņa piekrišanu no brīv prā-
tīgajiem formēt Studentu rotu, 
un jau pirmajā dienā Rīgas Lat-
viešu biedrības namā pieteicās 
aptuveni 200, bet nākamajā die-
nā vēl aptuveni 400 cilvēku – bi -
jušie Studentu rotas kaŗavīri, stu-
denti, skolnieki, ierēdņi, pasnie-
dzēji u. c. (nedaudz vēlāk batal-
jona skaitliskais sastāvs nosta bi-
lizējās uz 370 kaŗavīŗiem. Brīv-
prātīgie bija vecumā no 11 līdz 
60 gadiem. Turklāt 9. oktobrī no 
rīta biedrības namā bija jāiero-
das arī iepriekšējās dienas brīv-
prātīgajiem, kuŗus bija iecerēts 
apmācīt rīkoties ar šauteni. To -
mēr no Armijas virspavēlnieka 
štāba tika saņemtas tikai 30 un 
pēc tam vēl 70 šautenes, solot, ka 
pārējās varēs saņemt Dienvidu 
frontes štābā. Vēlā pēcpusdienā 
trīs sastādītās rotas, pēc frontes 
pavēlnieka rīkojuma, izgāja uz 
fronti, sākumā dodoties uz Šmi -
ta eļļas fabriku Pārdaugavā, kur 
atradās Dienvidu frontes kreisā 

Latvijas armijas 1. Studentu bataljons Bermonta 
kaŗaspēka uzbrukuma laikā 1919. gada 9. oktobrī – 

novembra sākumā: Kareivja Oskara Ozola liecība

iecirkņa jeb 6. Rīgas kājnieku 
pulka štābs, ko vadīja šī pulka 
komandieris Eduards Šmits. Šeit 
tika saņemta pavēle izdalīt vienā 
rotā bijušos kaŗavīrus, nosūtot 
viņus likvidēt frontes pārrāvu -
mu Bauskas šosejas 7. kilometrā, 
pārējos sūtot atpakaļ uz Rīgu. 
Kamēr tas tika darīts, sākās vis-
pārēja panika. Fr. Zommers at   -
ce rējās: “Kad pēc neapbruņoto 
iz  da līšanas bataljona koman die-
ris ieradās pēc kaujas pavēles 
štā bā, tas atrada pulkvežus Šmi -
tu un [Vidzemes divīzijas ko -
mandiera un frontes pavēlnie -  
ka Jorģa Zemitāna palīgu Jāni] 
Mig lavu redzamā uztraukumā. 
Tele foniskie sakari ar atsevišķām 
kau jas vienībām frontē tikpat kā 
galīgi pārtraukti, bet sakarnieku 
pienestie ziņojumi bija īstas Īja - 
ba vēstis: fronte vietu vietām 
pār  rauta, sakari ar blakus daļām 
zuduši, rotas, bataljoni zem ie -
naidnieka pārspēka atkāpjas. 

Ieskrien aizelsies kareivis ar zi ņu, 
ka uz Bauskas šosejas ie  naid nie-
ka bruņotais automobilis izbrau-
cis mūsu frontei cauri un atrodas 
2,5 km no tilta. Abi pulkveži at -
zīmē jaunos frontes punktus uz 
kartes un tūlīt arī pulkv. Šmits 
ie saucas: “Mēs esam maisā!” Viņš 
piesteidzas pie pilsētas tālruņa, 
kurš atradās ar sakarniekiem    
un citiem karavīriem pārpildītā 
telpā, un ziņo frontes štābam Rī -
gā par kritisko stāvokli frontē, 
beigdams savu ziņojumu vār - 
d iem: “Uz Bauskas šosejas preti-
nieks atrodas pusotra km no til-
ta, mēs esam maisā.” Pēc brīti  -  
ņa pulkv. Šmits atkārtoja pilnā 
balsī, jādomā no frontes štāba 
saņem to pavēli: “Atkāpties uz 

Juglas pozicijām!” Šo teikumu 
izdzirdējuši, telpā atrodošies ka -
reivji metās pa durvīm laukā, 
radīdami paniku štāba sētā no -
vietotos vezumniekos. Drīz vien 
vezumi un lauka virtuves aiz-
aulekšoja pa šoseju Rīgas vir zie-
nā.” Pavēli par došanos uz Rīgu 
un pēc tam Juglu saņēma arī 1. 
Studentu bataljons. Neraugoties 
uz to, ceļā uz tiltiem virsnieki 
vienojušies par nepieciešamību 
darīt visu, lai nepieļautu ienaid-
nieka pārnākšanu pāri Dauga -
vai, izgriežot, nevis saspridzinot 
tiltus (tādējādi saglabājot iespēju 
tos izmantot pretuzbrukuma ga -
dījumā). Starp rotas kaŗavīriem 
atrasti tiltu pacelšanas speciālisti 
un atrastas arī mechānismu at -
slēgas, turklāt atvesti arī tiltu 
pār ziņi, kas palīdzējuši iedar - 
bin āt mechānismus. Šajā brīdī   
F. Zommers nodevis rotas ko -
man dēšanu par sevi pieredzē-
jušam kaujas virsniekam – Pau - 

 l am Bruņiniekam. Turklāt daudzi 
tiltu šķērsojušie panikā nosvie-
duši ieročus, bēgot iekšpilsētā, 
tādējādi rotas kaŗavīri tika ap -
bruņoti (arī ar ložmetējiem). No 
tirgus būdām un bruģakme - 
ņ iem uzceltas barikādes un no -
vietnes sargposteņiem. Tika no -
lemts par rotas darbību informēt 
frontes štābu, nosūtot uz to virs-
niekus (Markusu Ozolu un Mar-
kusu Gailīti), taču izrādījies, ka 
štābs jau Rīgu atstājis. Tad abi 
de  vušies uz Apsardzības minis - 
t riju, kur kāpnēs sastapuši mi  -
nist ru un virspavēlnieku Dāvi -
du Sīmansonu, kurš tieši grasī -
jies sēsties automašīnā, lai Rīgu 
atstātu. Pēc Studentu rotas virs-
nieku lūguma, viņš kopā ar virs-

pavēlnieka štāba priekšnieku 
Eduardu Kalniņu un Operatīvās 
daļas priekšnieku Žani Bahu 
ieradās Daugavmalā, kur sarunā 
ar P. Bruņinieku rotas rīcību at -
zina par pareizu un apstiprināja 
tās kaujas uzdevumu tiltu ap -
sardzībā (tādējādi akceptējot pa -
vēles neizpildīšanu par atkāp-
šanos uz Juglas upes līniju). Pēc 
tam virspavēlnieks automašīnā 
devās pāri Daugavai, lai iepazī -
tos ar situāciju. Konstatējot tur 
vēl esošo kaŗaspēka daļu situā-
ciju, virspavēlnieks organizēja 
virsnieku sapulci nelielā namiņā 
pa labi no koka tilta gala, kur 
deva pavēli par atkāpšanos uz la -
bo krastu un dažām no aiz gā-
jušajām kaŗaspēka daļām – at -
griezties un ieņemt aizsardzības 
pozicijas gar Daugavu (Latgales 
divīzijai – no tiltiem pa labi, bet 
Vidzemes – no tiltiem pa kreisi). 
Ienaidnieks ieradās pie izgriez-
tajiem tiltiem 10. oktobrī no rīta, 

kad poziciju ieņemšana vēl tikai 
noritēja, taču šķērsot upi vairs 
nevarēja, jo tilti bija izgriezti un 
Studentu bataljona kaŗavīri savu 
iespēju robežās uz apšaudi at - 
bil dēja ar pretuguni. 10. oktobrī 
Stu dentu bataljona apakšvienī-
bas pie tiltiem nomainīja 7. Si -
guldas kājnieku pulks, un batal-
jona rotas turpmāk izpildīja da -
žādus uzdevumus, neizslēdzot 
piedalīšanos Rīgas un Zemgales 
atbrīvošanas operācijas novem-
brī (no 19. oktobra bataljons aiz-
sargāja Daugavas upes līniju 
pos mā no pilsētas kanāla iete - 
kas Daugavā pie dzelzs tilta līdz 
Ķen garagam). Kopumā bataljo -
nā bija trīs rotas, bet nedaudz 
vēlāk tika izveidota vēl viena – t. s. 
kaŗa zēnu rota, kuŗā tika ieskai - 
t īti apmēram 130 brīvprātīgo ne -
pilngadīgo zēnu, taču tādi palika 
arī pārējās rotās. Oktobra beigās 
bataljonā ar aizmugurisku datu-
mu formāli tika ieskaitīts arī mi -
nistru prezidents Kārlis Ulmanis 
un ārlietu ministrs Zigfrīds Me  i-
erovics, taču tas bija drīzāk polī-
tiska rakstura solis, jo abi batal-
jonā tikai skaitījās.

Zemāk publicēto atmiņu au -
tors – Oskars Ozols dzimis 1889. 
gada 2. maijā Dzērbenes pagasta 
Auļos skolotāja Krišjāņa Ozola 
ģimenē. 1909. gadā viņš beidza 
Rīgas pilsētas reālskolu un uzsāka 
studijas Rīgas Politechniskajā in -
stitūtā, Inženierzinātņu fakul - 
tā tē. Studiju laikā pievienojās   
lat viešu studentu korporācijai 
“Ta  lavija”, kuŗā aktīvi darbojās 
visu mūžu. Pirmā pasaules kaŗa 
laikā devies uz Krieviju un no 
1916. gada strādājis hidrotech-
niskās izpētes darbos Vidusāzijā. 
Pa  domju varas laikā 1918. gadā 
strā dājis Padomju Krievijas Kaŗa 
lietu tautas komisariāta struk-
tūrās, kas nodarbojās ar vecās 
Krievijas armijas demobilizācijas 
jautājumiem. Padomju varas ap -
stākļos 1919. gada janvārī atgrie-
zies Rīgā. Pēc pilsētas atbrīvoša-
nas no boļševiku varas 1919. ga -
da jūnija sākumā brīvprātīgi ie -
stājies latviešu t. s. Rīgas jaun for-
mējamos spēkos, bet pēc Latvijas 
armijas izveides jūlijā iecelts par 
Armijas Saimniecības pārval - 
des Autocentra priekšnieku. Bet 
15. augustā komandēts kā spe-
ciālists Dzelzceļu virsvaldes rīcī-
bā. Sākoties Bermonta spēku 
uzbrukumam, brīvprātīgi atkal 
iestājies armijā un kā kareivis 
dienēja 1. Studentu bataljonā. 
Par to, ka 10. oktobrī, “kā liet pra-
tējs zem niknas ienaidnieka 
uguns strādāja pie koka tilta 
pacelšanas, tā ievērojami sekmē-
dams mūsu panākumus, un pa -
celto tiltu atstāja viens no pēdē-
jiem”, vēlāk apbalvots ar Lāč -
plēša Kaŗa ordeni. 11. novembrī 
atgriezies darbā Dzelzceļu virs-
valdē, bet no 1920. gada marta 
strādājis Zemkopības ministrijā 
ģeodēzijas darbos. No 1921. ga -
da aprīļa O. Ozols bija būvkons -
t ruk ciju un ģeodēzijas pasnie-
dzējs Rīgas Valsts technikumā, 
pēc tam bijis tā direktors. 

Oskars Ozols

Oskara Ozola pase

(Turpinājums sekos)
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“karsto punktu” ceļotājs, rakstnieks, LR Goda konsuls

“Bagdāde ir kā sūdu čupa un 
Dubaija ir kā Donalds Tramps.” 
Tā man savā neparastajā angļu 
valodā atklāja Ahmeds, starptau-
tisks zelta tirgonis no Beirūtas, 
kad kopā lidojām no Bagdādes   
uz Dubaiju. Manuprāt, tas bija 
mi  nimāli rupji, bet maksimāli as -
prātīgi teikts. Cik Bagdāde ir no -
plukusi, sagurusi un haosa pilna, 
tik tuksneša pilsēta Dubaija ir  
tāda pati kā Tramps: pārspīlēta   
un ārišķīgi prasta. Vietējie paši sa -
ka, ka Dubaijā viss esot spožāks, 
ātrāks, lielāks, gaŗāks un augstāks 
nekā citur pasaulē.

Dubaija ir pilsēta Apvienotajos 
Arābu Emirātos, Dubaijas emirā-
tā, kas atrodas valsts ziemeļ aus - 
t rumos pie Persijas līča (skat. kar-
ti). Dubaija būtībā ir ultra mo -
derna tuksneša oāze ar attīstītu 
infrastruktūru un liberālu polī-

Mājās no sapostītās Bagdādes 
cauri pārspīlētai Dubaijai

tiku, kas ir kļuvusi pasaulslavena 
ar savu vizuālo lepnumu un tū -
ristu ērtībām. Un tas viss ir pa -
nākts pēdējos 40 gados. Kad es 
pirmo reizi Dubaiju apciemoju 
komandējumā 1976. gadā, celt-
niecības uzplaukums tur vēl ne -
bija īsti sācies (skat. foto). Šodien 
Dubaijas apvārsnī ir redzama pa -
saules visaugstākā 160 stāvu celt-
ne (skat. foto). Pārējā vertikālā ar -
chitektūra pārspēj Ņujorkas de -
bes  skrāpjus. 1976. gadā infra-
struk tūra Dubaijā bija minimāla, 
restorāni – vienkārši un garlaicīgi. 
Es atceros, ka pirmajā braucienā 
mūsu komanda tika ielūgta vaka-
riņās kādā glaunā dachā Persijas 
līča krastā. Toreiz saimnieks lie-
lījās, ka esot ievedis malto gaļu     
no Parīzes un vakariņās pasnieg - 
š ot hamburgerus. Tagad Dubaijas 
res torānu ēdienu kartēs var atrast 

pasaules izsmalcinātākos ēdienus.
Šodienas Dubaija ir baudāma, 

ja tas tiešām ir tas pareizais vārds, 
tikai vizuāli. Ar vārdiem vien ne -
pietiek. Papildu pasaules augstā-
kai celtnei Dubaija vēl lepojas ar 
pasaules lielāko un smagāko  64 
kg zelta gredzenu (skat. foto), pa -
saules lielākiem apzeltītiem zir - 
g iem (skat. foto), pasaules lielāko 
iepirkšanās centru (shopping mall), 
pasaules lielāko pašdarināto ostu, 
pasaules lielāko dejojošo strūk la-
ku, pasaules gaŗāko grafiti sienu 
11/2 jūdžu garumā, kā arī vienu 
no pasaules dārgākajām viesnīc ām 
(skat. foto). Paši īpašnieki viesnī -
cu apbalvojuši ar 7 (!) zvaigznēm 
un teic, ka tā esot tāda vienīgā pa -
saulē. Viesi tur var ierasties ne 
tik ai, kā parasti, pa zemes ceļu ar 
saviem limuzīniem, bet arī, iebu-
rājot viesnīcas privātā ostā ar sa - 

v ām jachtām vai nolaižoties uz 
vies nīcas jumta ar saviem privā - 
taj iem helikopteriem. Cik es zinu, 
īpašniekiem ir taisnība. Laimīgā 
kārtā otra gluži tāda pasaulē nav.

Un tas nudien nav viss. Dubaijā 
vēl ir citi spožākie, ātrākie, lielākie, 
gaŗākie un augstākie pasaules brī-
numi, bet kļūst garlaicīgi visus tos 
aprakstīt. Kaut gan neliekas, ka 
arābi, un sevišķi arābu musulma-
ņi, būtu Trampam pārāk simpā-
tiski, es domāju, ka šajā pārspī - 
lētā Dubaijas greznībā šis prastais 
pāvs tik un tā justos kā mājās.

No Irākas uz Dubaiju, no vienas 
galējības uz otru, aizbraucu mājā 
“vienā gabalā” kopā ar savu jauno 
draugu, kuŗu iepazinu Dubaijā. 
Viņš, būdams augumā tīri nor-
māls, nesasniedza Dubaijas stan-
dartus un tāpēc meklēja citu pa -
jumti (skat.foto). 

Burj el-Arab viesnīca

Dubaija 1976

Dubaija

Dubaijas apvārsnis

Mans jaunais draugs

Zelta zirgi

Zelta gredzens
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

LĀSMA GAITNIECE

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 20) atrisinājums
Līmeniski.  1. Aglona. 7. Ko -

kars. 10. Pauļuka. 11. Anitra. 12. 
Nianse. 13. Šķaudīt. 14. Lokani. 
15. Storno. 16. Tiesa. 19. Vasas. 
22. Marss. 24. Prove. 25. Kalupe. 
26. Idioma. 27. Laiks. 28. Špaga. 
31. Stepe. 34. Spaļi. 37. Ķekava. 
39. Ābrams. 40. Piekust. 41. 
Dūksts. 42. Raizes. 43. Emisija. 
44. Teniss. 45. Saivas. 

Stateniski. 2. Gondola. 3. Os - 
t rava. 4. Apaši. 5. Puravi. 6. Mun-
dras. 7. Kants. 8. Krakova. 9. Ra  -
senes. 16. Tupeles. 17. Erozija. 
18. Ateisti. 20. Skara. 21. Sauna. 
22. Maiss. 23. Remte. 29. Piepū -
le. 30. Grausti. 32. Termiņi. 33. 
Pompeja. 35. Piesis. 36. Ļaudis. 
38. Apses. 39. Ātras.  

Līmeniski. 1. Kefīram līdzīgs 
dzēriens Vidusāzijā. 6. Noslēdza-
ma izolējama telpa. 10. Vēstu - 
risks novads Vidusgrieķijā. 12. 
Ko  mandēt. 13. Instruments vītņu 
griešanai. 14. R. Blaumaņa vadī-
tais žurnāla Latvija pielikums.    
17. Parazītiski kukaiņi. 19. Volgas 
pieteka. 20. Latviešu dzejnieks 
(1923-1989). 22. Jenotu dzimtas 
dzīvnieks. 23.  Bērzes pieteka. 25. 
Kaķu dzimtas dzīvnieks. 27. Ne -
liels ātrgaitas tanks. 28. Tēls brāļu 
Kaudzīšu romānā “Mērnieku lai-
ki”. 29. Klosteŗa priekšnieks. 30. 
Īsts. 32. Posmi dažās sporta spēlēs. 

33. Izdot sunim raksturīgas balss 
skaņas. 35. Liela antilope. 36. Arā-
liju dzimtas augs. 37. Novada    
centrs Latvijā. 40. Donas pieteka 
Krievijā. 42. Sporta sacensību va -
dītājs. 46. “Dievišķās komēdijas” 
autors. 47. Krustziežu dzimtas 
augs. 48. Remontēt. 49. Garīgais 
un laicīgais valdnieks dažās mu -
sul maņu zemēs. 50. Nešanai sa -
siets priekšmets.

Stateniski. 2. Medību trofejas.   
3. Stāvoklis dažās sporta spēlēs. 4. 
Donavas pieteka. 5. Latviešu foto-
mākslinieks (dz. 1933. g.). 6. Vie - 
ta, kur izdara naudas operācijas.  

7. Galvenais islāma centrs. 8. 
Gaujas pieteka. 9. Stāva nogāze. 
11. Apdzīvota vieta Gulbenes no -
vadā. 15. Cīnīties. 16. Pilsēta Fran-
cijas rietumos. 18. Būtiska neat-
ņemama īpašība. 19. Ūdenscūkas. 
21. Amerikāņu dziedātājs (1915-
1998). 22. Asteru dzimtas ārstnie-
cības augs. 24. Ērkšķogu dzimtas 
krūms. 26. Telpa, kur dzīvot. 30. 
Juridiska dokumenta iedaļas. 31. 
Policistu gumijas nūjas. 32. Lat-
viešu gleznotājs (1906 – 1987). 34. 
Sporta sacensību ceļi. 38. Kuģa  
pui ka. 39.  Augstprātīgs cilvēks, kas 
pretendē uz izsmalcinātām ma -
nierēm. 41. Vidusāzijas tautu dzej-
nieki dziesminieki. 42. Aitu tēviņi. 
43. Vēju valdnieks grieķu mīto - 
 lo ģijā. 44. Mērenība ēšanā. 45. 
Sieviešu tērps Indijā.       

Nav noliedzams, ka Latvijā ir 
daudz skaistu, savdabīgu vietu, 
kurp doties brīvdienās vai darba-
dienu vakaros un lietderīgi pava -
d īt laiku. Pirms gada – maija sā -
kumā – kopā ar dzīvesbiedru vie-
nu no tādām laimējās “atklāt”, 
precīzāk sakot, turp atgriezāmies 
pēc daudzu gadu pārtraukuma. 
Runa ir par Nacionālo botānisko 
dārzu, kas atrodas Salaspilī, pa -
visam netālu no Rīgas, un kas pa -
gājušā gada pavasarī bieži tika 
pieminēts plašsaziņas līdzekļos 
saistībā ar oranžēriju kompleksa 
atvēršanu. 

Ir pagājis gads,  klāt vasara, un 
saulīte lutina īpaši dāsni. 

Kaut arī dārzā ieradāmies ļoti 
laikus, īsi pēc pulksten deviņiem 
no rīta, ne tuvu nebijām vienīgie 
apmeklētāji. Sākot apskati, lieti 
noderēja pie kases kopā ar ieejas 
biļetēm saņemtais dārza plāns, kas 
nodrošināja, lai nekas no inte re-
sējošā netiktu izlaists. Jāpiebilst,  
ka botāniskā dārza territorija ir 
ļoti plaša.

Kā viens no pirmajiem “apska-
tes objektiem”, protams, bija tulpju 
dobes, kas apjoma ziņā līdzinās 
plantācijai. Tieši tobrīd savus zie-
dus pret saulīti vērsa visdažādāko 
krāsu un šķirņu tulpes: gan pil-
dītās, gan nepildītās, gan vien  -
krā sainās, gan raibās jeb vairākās 
krāsās. Kaut arī pavasara siltums 
brīdī, kad apmeklējām botānisko 

Pretī priekam un Latvijas vasarai
dārzu, bija tik tikko sācies, vairāku 
šķirņu tulpes jau noziedējušas, 
tāpēc dārzkopji nogriezuši to zie-
dus, bet kātus atstājuši. Par mie-
rinājumu piebilstams, ka liela da -
ļa Salaspils dārza tulpju vēl zaļos 
pumpuros – tādos, ka nav iespē-
jams noteikt, kādā krāsā būs 
konkrētais zieds.

Netālu no tulpju dobēm ap -
mek lētājus priecēja vairāki zie-
meļu magnolijas koki, kas, kā vē -
lāk uzzinājām, šogad ar saviem 
baltajiem ziediem nepriecējot tik 
dāsni kā pagājušajā gadā. Sav-
dabīgi, ka magnoliju kokiem zie-
dēšanas laikā nav nevienas pašas 
lapiņas! Skatoties uz šo koku, ra -
dās vēlēšanās to salīdzināt ar da -
žādu ārzemju ceļojumu laikā re -
dzētajiem līdziniekiem. Piemē - 
r am, Ungārijas rietumu pilsētā 
Sombathejā milzīgs magnolijas 
koks aug Galvenā laukuma vidū 
un cilvēkus ar saviem ziediem 
priecē jau marta pirmajā pusē. 
Šķiet, magnolija ir tāda pati 
pa vasara vēstnese kā narcises un 
tulpes.

Ievērību pelna ne tikai ziedošie 
augi un koki, bet arī eksotiskie, 
kādu Latvijā savvaļā neatrast. Na -
cionālais botāniskais dārzs var le -
poties ar tādiem augiem kā stīgu 
kokžņaudzējs, Usūrijas čemur-
vīns, Kanādas mēnessēklis un 
dau dziem jo daudziem citiem. 
Dārza darbinieki ir labi pastrā dā-

juši: lai apmeklētāji par sev in  te-
resējošo augu uzzinātu vairāk, uz 
rakstveida norādes, kas ie  sprausta 
zemē tam blakus, lasāms ne tikai 
auga nosaukums latīņu un latvie-
šu valodā, bet arī vieta vai reģions, 
kur tas atrodams savvaļā. Pie mē - 
r am, ziemeļu magnolija savvaļā 
sastopama Austrumu Āzijā. 

Botāniskā dārza oranžērijā ap -
lūkojam ziedošu alveju. Apmek-
lētājiem tā ir īsts “saldais ēdiens” 
gan augu daudzveidības, gan arī 
gūto emociju dēļ! Pastaigu pa 
oranžēriju tēlaini var salīdzināt    
ar komfortablu ceļojumu pa vai-
rākiem kontinentiem. Sukulentu 
zālē acīm iemirdzēties liek mil -
zīgā kaktusu kollekcija, taču vai-
rākas norādes ar aizliegumiem 
šiem adataiņiem pieskarties un  
uz tiem apsēsties vedina aizdo mā-
ties par veselo saprātu – vai tas vēl 
nav atstājis pilnībā. Tropu zālē 
priecē košu krāsu ziedi; tāpat vis-
maz vairāki pārsteigumi rodami 
vēsajā un siltajā subtropu zālē. 
Savukārt, turpinot vēstīt par alve-
jām jeb alojēm, kas vēl samērā 
ne  sen tika audzētas vai katrā Lat-
vijas mājā, botāniskajā dārzā paš-
laik gaiši sārtiem ziediņiem uzzie-
dējusi sīkseglapu aloje, bet dzelte-
niem ziediem – Eru aloje. Jāatzīst, 
ka šo rindu autorei iepriekš ne -
bija gadījies redzēt šo augu ziedē-
šanas laikā, vēl vairāk – nebija ne 
jausmas, ka aloje vispār zied! 

Oranžērijā ir daudz tādu augu, 
kas it bieži, iedēstīti puķupodos 
un novietoti uz palodzēm, priecē 
acis, taču ja būtu jānosauc to šķir-
ne, rastos problēmas. Šī iemesla 
dēļ droši var teikt, ka, apmeklējot 
oranžēriju, iespējams iegūt node-
rīgu informāciju. Tas attiecināms 
arī uz vienu no slēgtajām oranžē-
rijas zālēm, kur caur stikla sienu 

aplūkojami augi, kas aizturēti uz 
Latvijas valsts robežas saskaņā ar 
Vašingtonas konvenciju par tirdz-
niecību ar apdraudētajām sav -
vaļas dzīvnieku un augu sugām 
(CITES). 

Apmeklētājiem pieejams arī 
oran žērijas otrais stāvs, kur iz -
vietoti ne tikai augi, bet arī Ikšķi -
les mūzikas un mākslas skolas iz -
stāde “Domu transformācija”.   
Tajā eksponētie darbi veidoti 
dažādās technikās: apskatāmas 
eļļas un akvareļa gleznas, apglez-
nots zīds, arī keramikas darbi.

Bez mākslas darbiem un ie  spai-
dīgās augu kollekcijas oran žērijā 
ļaudis priecē baseinā mītošie bru-
ņurupucīši Greidija, Roma un 
Liza, sarkanās tilapijas Aelita un 
Gastons, Siāmas aļģēdāji, zelta ziv-
tiņas, gupijas un pat viens korel - 
l as papagaiļu pārītis.

Nacionālā botāniskā dārza terri-
torijā pie vienas no izejām ie  spē-
jams iegādāties dažādus augus, ko 
iedēstīt savā siltumnīcā, dārzā vai 
istabā uz palodzes pašiem un no 
kompetenta pārdevēja gūt pado-
mus, lai izvēlētais augs labāk ie -
dzīvotos jaunos apstākļos. 

Radīt skaistumu nav nedz ne -
iespējami, nedz sarežģīti – tāds 
seci nājums radās, izejot no oran-
žērijas un turpinot priecāties par 
stādījumu daudzveidību un krāš-
ņumu, kas aug zem klajas debess. 
Nepieciešama vien uzņēmība un 
mazliet zināšanu. Tagad, pavasarī, 
botāniskais dārzs priecē ar hiacin-
tēm, kas, sastādītas garā rindā, 
smaržo jau pa lielu gabalu, nar-
cisēm, kuru ziedēšanas laiks tu -
vojas nobeigumam, milzu 
neaizmirstulīšu un prīmulu 
puduriem. Šo uzskaitījumu varētu 
vēl ilgi turpināt, taču labāk turp 
doties un visu apskatīt pašiem.

Nacionālā botāniskā dārza pirmsākumi meklējami 18. gadsimtā, taču oficiālais tā dibināšanas laiks ir 1956. gads. Oran -    
žēriju kompleksu atklāja 2015. gada 23. aprīlī. Tajā apskatāma tropu zāle (gaisa temperātūra +25° C), vēsā subtropu zāle 
(gaisa tem perātūra +15° C), sukulentu zāle (gaisa temperātūra +18° C) un siltā subtropu zāle (gaisa temperātūra +20° C). 
Nacionālā botāniskā dārza adrese: Miera iela 1, Salaspils LV-2169. Ieejas biļešu cenas ir ļoti demokratiskas.
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PĒRK
Pērku mežus, cirsmas.
Tālr.: 29235165

RASMA PĒRKONE

Tālr: 973-746-3075

Reizē ar Ģimenes dienas sa -
rīkojumu 14. maijā beidzās  arī 
Toronto Latviešu biedrības Sest-
diens skolas (TLBSS) 66. mā  cību 
gads, un skolēni saņēma liecī-
bas. Pēc tam visi pulcējās Centra 
Rīgas zālē kopīgam sarīko ju-
mam. Bērni un daži skolotāji 
bija tautastērpos. Pie ieejas va -
rēja iegādāties jauno skolas 
žurnālu “Auseklītis” # 51 un 
pirkt skolas vēstures grāmatu 
“Augšā, bērni!”. Sarīkojumu at -
klāja skolas pārzine Rasma 
Gaide, un to ar svētbrīdi ieva-
dīja skolotāja Silvija Siksna. Tā 
kā šis ir Olipiadas gads, viņa 
pielīdzināja dzīvi maratona skrē-
jienam, kas prasa labu sagata-
vošanos treniņos un neno gur-
stošu cīņu, lai varētu izturēt līdz 
gala mērķim. 

Pārzine iepazīstināja klāt eso-
šos ar trim svarīgiem notiku-
miem skolas dzīvē pagājušā 
mācību gadā. Kā pirmo viņa 
minēja skolas 65 gadu jubileju, 
kas ietvēra lielisko “Leiputrijas” 
izrādi un skolas vēstures grā-
matas “Augšā, bērni!” atvēršanu. 
Otrais bija trīs gadu gaŗā pro-
jekta uzsākšana par tautas-
dziesmām, tajā piedalās visas 
latviešu skolas ārzemēs. Tā ir 
sava veida sadarbība un arī 
sacensība starp skolām. Sest-
die nas skolas trešais projekts ir 
izveidot informācijas lapu in -
ter netā par skolu un tās dar-
bību, ko varēs lasīt visā pasaulē. 
Tā skola cenšas turēties līdzi 
laikmetīgām pārmaiņām, bet 
godā tur arī vecās tradicijas.

No Toronto latviešu biedrī-
bas R.Pērkone pasniedza skolas 

labvēļa nozīmes trim skolotā-
jiem – Marisai Zubānei, Inesei 
Pogulei un Viktoram Kūlnie-
kam par pieciem skolas darbā 
veiksmīgi nostrādātiem gadiem. 

Lauma Mikelšteina saņēma 
skolas labvēles nozīmi zeltā par 
10 darba gadiem skolā. R. Pēr-
kone pateicās arī visiem sko-
lotājiem par viņu ieguldījumu 

latviskā audzināšanas darbā.
Ar gada novēlošanos bijusī 

skolotāja Silvija Campbell par 
31 nostrādātu gadu skolā, 
saņēma jauno skolas vēstures 

Beidzies Toronto Latviešu biedrības
Sestdienas skolas mācību gads! 

lasīšanu, rakstiem Auseklītī un 
vēl un vēl, un to saņēmēji bija 
no dažādām klasēm. Tas dod 
bērniem pašapziņu un mudina 
citus vairāk pacensties, lai arī 
viņi iegūtu balvu.

Tad sākās bērnu priekšne-
sumi gan pa klasēm, gan kopīgi. 
Programmu pieteica 8. klases 
skolēni, kaut bija arī drukātas 
lapiņas. Skolēnu koris braši 
dziedāja skolotāja V. Kūlnieka 
vadībā. Koklētāji ir lieliski pro-
gresējuši skolotājas M. Zubānes 
vadībā. Jauki bija redzēt uz 
skatuves pavisam mazus koklē-
tājus, kuŗi bija nosēdināti starp 
skolotājiem, lai, vērojot lielos 
koklētājus, viņi ar saviem ma -
zajiem pirkstiņiem censtos tos 
atdarināt. Tautasdejām nāca 
palīgā arī skolotāji, un tām bija 
manāmi jauni ritmi un soļi. 
Galvenais, ka visiem bija iespēja 
sevi parādīt un iepriecināt kā 
vecākus, tā pārējo publiku.

Dziedot dziesmu “Mīļo mā -
miņ”, bērni ar ziedu sveica savu 
tēti un māmiņu. Kā katru gadu, 
zālē bija izlikti 7. klases ģeo-
grafijas projekti, ko visi varēja 
apskatīt un apbrīnot. Šogad, bez 
Latvijas kartēm, bija arī pētī-
jumi par Latvijas kokiem un 
putniem.

Ar nožēlu pārzine ziņoja, ka 
no skolas darba aiziet darbvede 
Zaiga Mikelšteina un skolotāji 
Meta Bāze, Aira Zaiceva un 
Markuss Keon.

Pēc priekšnesumiem bērni 
ātri nomainīja tautastērpus pret 
ērtākiem apģērbiem, lai pēc 
azaida varētu paskrieties pa 
lauku. Vecāki bija sarūpējuši uz 
oglēm ceptas (BBQ) uzkodas ar 
piedevām arī viesiem, un visi 
varēja pakavēties draudzīgās 
pārrunās. 

Sestdienas skola ir apsveica-
ma par ilgo noturību, mācot 
latviešu valodu un kultūru 
mūsu jaunākai paaudzei. Apbrī-
nojami, kā šinī strauji mainī-
gajā laikmetā Sestdienas skola 
ir spējusi apvienot vecās tradi-
cijas ar šodienas jaunināju-
miem un moderniem mācību 
līdzekļiem.

Ceturtās klases audzēkņi deklamē dzejoli // FOTO: Aivars Vinters

1. – 3. klase dejo skolotājas Kristīnes Steģes vadībā // FOTO: Aivars Vinters

grāmatu “Augšā, bērni!” ar ie -
rakstu un pateicību par ilgga-
dīgo darbu.

Sekoja ļoti daudz un dažādu 
sasniegumu balvas skolēniem, 
ko izdalīja pārzine. 
Bērnudārzniece Laila Kūlniece 
saņēma balvu par neiztrūkstošu 
skolas apmeklēšanu katru sest-
dienu. Tur bija balvas par 
latviešu valodas lietošanu, 
uzcītību mācībās, grāmatu 
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(Turpināts 19. lpp.)

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

Kad vecāki atgriezās no bēgļu 
gaitām Krievijā, daiļā, ar reti 
kādam piešķirtām mūzikālām 
Dieva dāvanām apveltītā mei -
tene bērnības un skolas gadus 
aizvada gleznās Gaujas krastos ‒ 
Jaunpiebalgā. Savu sapni par dzie-
 dātājas profesiju, ar smagām ma -
teriālām grūtībām cīnīdamās 
(agri nomirst viņas tēvs), topošā 
mūziķe var piepildīt, tikai pat-
stāvīgās darba gaitās Rīgā no  kļu-
vusi, kad īsi pirms Otrā pasaules 
kaŗa izdodas mācīties vokālās 
mākslas privātstundās pie sla ve-
nās Latvijas Nacionālās operas 
solistes Helēnas Cinkas-Ber zin-
skas un jau nedaudz vēlāk tur-
pināt, cītīgās mācībās trimdinie-
ces smagajās gaitās Vācijā, rodot 
saviem centieniem atbalstīgus 

Ženija Bērzkalns mūžībā
vēl citus privātskolotājus.  

1947. gadā apstākļi krasi mai-
nījās. Talantīgās Ženijas radošajā 
izaugsmē noteicēju lomu ieņem 
svešumā iepazītais latviešu pia-
nists – smalkjūtīgais koncert-
meistars, romantiskais Anatolijs 
Bērzkalns, ar kuŗu tiek noslēgta 
abu daudzsološo atskaņotāj māk-
slinieku  mūža draudzība. Diem-
žēl to pārtrauc lielu autoritāti 
ASV sabiedrībā ieguvušā profe-
sora – pianista, ērģeļnieka (arī 
mūzikologa un komponista) Ana-
tolija Bērzkalna pēkšņā nāve 
1995. gada 11. novembrī Ņu  jorkā.   

Visi turpmākie gadi Ženijai 
aizritējuši skumji saulainās at -
miņās par saviem un sava vīra 
radošās darbošanās spozmes un 
klausītāju sajūsmas pārpilnajiem 

laikiem ASV lielākajās koncert zālēs.
Latvijas mūzikas krātuvēs, arī 

Jāzepa Vītola Piemiņas istabas 
archīvā Latvijas Mūzikas aka-
dēmijā atrodas Ženijas un Ana-
tolija Bērzkalnu koncertpro gram-
miņas un dokumentārās liecības 
par 20. gadsimta 40./60. gadu ka -
merkoncertiem. Dziedone pati 
parūpējusies, lai LMA fonotēkā 
nonāktu Ņujorkā iestudētās it 
visas Ženijas Bērzkalnes sirsnīgi 
emocionālā soprāna priekšne su mā 
sagatavotās un daudzos kamer-
koncertos atskaņotās pa  saules 
vokālās mūzikas pērles. Starp 
tām arī izcilākie latviešu kom-
ponistu darbi, ieskaitot retumus. 

Latviešu mūzikas sabiedrība 
atvadījusies no vēl vienas spožas 
zvaigznes...

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 biedrība 

(531 N 7th St, Philadelphia PA 19123).
7. jūnijā 11:00 pensionāru ko  pas 

saiets. Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un pār ru-
nas par notikumiem. Dzimum-
dienu svinēšana pie kafijas galda.

KANADA
Kanadas latviešu centrs To  ron to.
11. jūnijā 18:00 Kanadas Lat-

viešu Centra 37 pastāvēšanas ga  du 
atzīmēšana. Vakara programma 
sāksies ar kokteiļu stundu un 
jaunā dārza apskati. Sekos dārza 
atklāšana un pateicība lielākajiem 
ziedotājiem. Siltās vakariņas sniegs 
patiesu garšas baudījumu. An -
sam blis „Skaņu ritenis”  spēlēs, 
dziedās un aicinās visus piebied-
roties kopējās dziesmās.

23. jūnijā – Jāņi. Alus bārs 
atvērts 18:00. Vakariņās uz iesma 
cepts sivēns 19:00.

13. jūlijā – BBQ. Kokteiļu stun-
 da no 17:30. Vakariņas 18:00 – 19:00.

27. jūlijā – BBQ. Kokteiļu stun-
 da no 17:30. Vakariņas 18:00 - 19:00.

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

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

12. jūnijā 12:00 (pēc dievk.) Aiz-
vesto piemiņas dienas 75 gadu at -
ceres sarīkojums kopā ar igau-
ņiem un lietuviešiem.

14. jūnijā 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

18.-19. jūnijā Jāņi Rietumkrasta 
Latviešu izglītības centrā Šeltonā. 
Info: www.rklic.org

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

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus vairs 
nepieņem. Par vēlmi izņemt grā-
matas lasīšanai, lūdzu, zvanīt Mā -
rai Prāvs, tālr.: 727-851-9414.

23. jūnijā 16:00 paredzēta līgo-
šana, alus dzeršana un mielošanās 
ar Līgo vakara labumiem. Būs arī 
jāņusiera nogaršošana un kon-
kurss par izcilāko sieru. Līgotā-

jiem jāņem līdzi groziņi, pildīti 
ar gardumiem. Jāņubērnus sagai-
dīs Biedrības saimniece Mārīte, 
un par svētku alu gādās saim-
niec. vad. Ivars. Visi, kam patīk 
līgošana un vasaras saulgriežu 
svinēšana pulciņā, mīļi gaidīti! 
Ieejas zied., sākot ar $5.

1. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

TĒRVETE
4. jūnijā 10:00 nometnes talka.
25. jūnijā – Jāņi.
3. jūlijā 11:00 dievk. Nometnes 

atklāšana.
10. jūlijā 11:00 nometnes dievk.
17. jūlijā 11:00 dievk.
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 19:00 Centrā. Info: 514-992-
9700.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

Kennedy Grove Recreational 
Area, El Sobrante 5. jūnijā 10:00 
Baltiešu pikniks.

425 Hoffman Ave, San Fran-
cisco 18. jūnijā grupas „Lauku 
muzikanti” koncerts un Līgo 
sadziedāšanās.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 irving St, Brookline, MA 
02445). Māc. Dace Zušmane.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi-
cago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; 
E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; 
www.facebook.com/Čikāgas-Ciā-
nas-draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 5. jū -
nijā 11:00 Draudžu Sadarbības 
kopas dievk. un izbraukums 
Ciānā. 12. jūnijā Draudžu dienu 
noslēguma dievk. Gaŗezerā. Ciānā 
dievk. nenotiek. 19. jūnijā 10:00 
Aizvesto piemiņas dienas dievk.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc dievk. sa -
drau dzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 

13:00 mācītāja pieņemšanas 
stun das. 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 svētdienās 
10:00. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 
5. jūnijā Aizvesto piemiņas 
dievk. ar dievg. 26. jūnijā dievk.

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039). 
5.jūnijā 11:00 dievk. ar dievg. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 12. jūnijā 
11:00 dievk. Māc. Aivars Ozoliņš. 
Jūlijā dievk. nenotiks.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Dievk. no -
tiek 11:00. Māc. Ieva Dzelzgalvis. 
5. jūnijā angļu val. dievk. ar Sv.
vak. 12. jūnijā Tautas sēru dienas 
Ekumēniskais dievk. kopā ar Fi -
ladelfijas latviešu baptistu draudzi.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Dievk. notiek 
10:00. Māc. A.Graham. Pēc dievk. 
kafijas galds. 5. jūnijā dievk. 12. 
jūnijā dievk. nenotiek. 19. jū -
nijā Izsūtīto piemiņas dievk. ar 
dievg. 26. jūnijā dievk. Prāv. I.
Larsen. 3. jūlijā dievk. nenotiek. 
10. jūlijā dievk. ar dievg. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 
14:30. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 

(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@ptd.net

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā 
10:00. 2. svētdienā dievk. angļu 
val. Pensionāru saiets katrā ot -
rajā ceturtdienā. 

14.-19. jūnijā DV rīkots akts 
ar filmu ’’Segvārds Vientulis’’.

23. jūnijā DV rīko Līgo va -
karu ar izlozi.

10. jūlijā salātu pusdienas.
14. augustā hamburgeru pus-

dienas.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 

(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 18. jūnijā 11:00 
kopīgs ar Vilimantikas dr. Aiz -
vesto piemiņas dievk. Diak. In -
driķis Kaņeps. Sarīkojums ar fil-
mas izrādi ’’Dieva putniņi’’.

• 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. notiek 
katru svētdienu10:00. 

• Mineapoles-St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). 5. jū -
nijā 10:00 dievk. Sadraudzība. 
12. jūnijā 10:00 dievk. ar Sv. vak. 
Igauņu māc. N. Vahter. Sadrau-
dzība. 14. jūnijā 19:00 Aizvesto 
piemiņas atcere. Svētbrīdis- lie -
cības, dziesmas. 19. jūnijā 10:00 
dievk. Sadraudzība. 26. jūnijā 
10:00 dievk. ar Sv. vak. Sa  drau-
dzība. 28. jūnijā 19:00 Bībeles 
stunda. 3. jūlijā 10:00 Svētbrīdis 
māc. Dāga mājā. Sekos ’’Open 
House’’līdz 14:00. 10. jūlijā 10:00 
dievk. Sadraudzība.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
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@draudze.
org. Dievk. notiek 14:00. Mācī-
tāja vieta vakanta!

12. jūnijā Aizvesto piemiņas 
dienas dievk. 

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

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

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

 Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 
12. jūnijā 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 14. jūnija pie miņa.

• 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).
Priedaine (1017 state rte 33, 

Freehold NJ).
4. jūnijā 9:30 Jonkeru bazn. 

Jonkeru skolas izlaidums. Māc. 
Saliņš.

11:00 Priedainē Ņudžersijas 
skolas izlaidums. Māc. Saivars.

5. jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. Māc. Saivars.

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

12. jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
Tautas sēru dienas dievk. Māc. 
Saivars.

 10:30 Salas bazn. Tautas sēru 
dienas dievk. māc. Saliņš.

 13:30 St.Andrew bazn. Tautas 
sēru dienas dievk. Māc. Saivars.

19. jūnijā 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. Māc. Saivars.

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

26. jūnijā dievk. nenotiek.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: (1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). 12. jūnijā 14:00 Tau-
tas sēru dienas dievk. ar dievg. 
Prāvests Oļģerts Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr. sek-
retāre Vija Arins, e-pasts: vija-
arins@yahoo.com 26. jūnijā 13:00 
dievk. Māc. Roberts Franklins. 
Kafija.

• 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: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Dievkalpojumi notiek 12:00. 4. jū -
nijā 12:00 Tautas sēru dievk. ar 
dievg. Kafijas galds.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. Pēc dievk. saiets 
ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa. 
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 5. jūnijā 
10:30 dievk. ar dievg. 12. jūnijā 
11:00 Aizvesto piemiņas dienas 
dievk. kopā ar lietuviešiem un 
igauņiem. 19. jūnijā 11:00 Jāņu 
dienas dievk. Izglītības centrā 
Šeltonā. 26. jūnijā 10:30 dievk. 
ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
19. jūnijā 14:00 Tautas sēru 
dievk. ar dievg., 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 Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katras 1. svētdienas 
dievk. notiek Biedrības namā 
plkst. 14:00. 

5. jūnijā dievk. Biedrības na  mā. 
12. jūnijā Bībeles stunda. 19. jū -
nijā dievk. baznīcā. Viss ziedo-
jums par labu Okupācijas mūze jam. 
26. jūnijā Bībeles stunda. 3. jū -
lijā Bībeles stunda. 10. jūlijā dievk. 
Biedr. namā. 17. jūlijā Bībeles 
stunda. 24. jūlijā Bībeles stunda. 
31. jūlijā Bībeles stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6).
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Mūžībā aizsaukts mūsu filistrs

ANSIS UIBO, chem., 49 I
Dzimis 1926. gada 31. martā Latvijā,

miris 2016. gada 4. maijā Latvijā

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! INĀRS RŪSIŅŠ (53./54.g.c.)
Dzimis 1930. gada 30. decembrī Rīgā,

miris 2016. gada 12. maijā Towson, MD, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! JĀNIS PĒTERIS EIKERTS (58./59.g.c.)
Dzimis 1929. gada 4. janvārī Rīgā,

miris 2016. gada 27. aprīlī Denverā, Kolorādo, ASV

Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienība sērās piemin savus
2015. gadā mūžībā aizgājušos biedrus (MB – Mūža biedrs)

ZENTA LEJIŅA
Dzimusi 1913. gada 12. jūlijā – mirusi 2015. gada 21. martā

JULIANS SONDORS (MB)
Dzimis 1924. gada 9. augustā – miris 2015. gada 1. jūnijā

JĀNIS GROTE (MB)
Dzimis 1938. gada 2. jūnijā – miris 2015. gada 12. septembrī

ROBERTS VIRZA
Dzimis 1925. gada 7. februārī – miris 2015. gada 13. novembrī

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

MIRDZA IZAKS,
dzim. ĶIRKUMS
Dzimusi 1925. gada 29. martā Cēsīs,

mirusi 2016. gada 4. aprīlī Norristown, PA, ASV

Dieva mierā aizgājis

IMANTS B. KĀKULIS
Dzimis 1926. gada 20. decembrī Līgatnē, Latvijā,

miris 2016. gada 28. martā Watertown, Wisconsin

Aizgāja mājās ilggadīgā gaidu vadītāja, bijušā Latviešu gaidu priekšniece,
ASV gaidu jendas priekšniece un Gaujas (6.) gaidu vienības priekšniece

vad. BAIBA DUMPE,
dzim. BIRZULE

Dzimusi 1930. gada 7. jūlijā Valmierā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 25. aprīlī Woodstock, Georgia, ASV

Aizgāja mājās ilggadīgā gaidu vadītāja

vad. ILZE KALNIŅA,
dzim. SLAŅĶE

Dzimusi 1940. gada 24. septembrī Rīgā,
mirusi 2016. gada 17. maijā Toronto, Kanadā

Mīlestībā viņu piemin
MĀSA ILGA VEISBERGS AR ĢIMENI

Sēro
BRIGITA, ANITA, ARTŪRS AR ĢIMENI

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA 

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA 

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi...

Es aizeju, viss paliks kā bijis,
Tik tālāk steigsies laiks.

„Kluss miers pār zemi 
Savus spārnus raisa...”

„Kluss miers pār zemi 
Savus spārnus raisa...”

Tālr.: 416-921-3327, e-pasts: 
baznica@bellnet.ca. Māc. Dr. 
Anita Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@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@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net, Info: 
www.dcdraudze.org Mācītāja 
prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.
tālr.: 301-302-3270, e-pasts: ma -
canitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. 10:00 dievk. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. 

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

• Ziemeļkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco). 

11. jūnijā 13:00 dievk. Sakra-
mento, pie Ivara Pleškova (4517 
Holiday Hill Court, Shingle 
Springs). Pēc svētbrīža Jāņu 
atzīmēšana. 

12. jūnijā 11:00 aizvesto pie -
miņas dievk. (425 Hoffman Ave, 
San Francisco).

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

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.

Dievs, svētī, kas še dusai doti,
Kas tautas labā cīnījās,

Sit tibi terra levis
Par viņu sēro

FRATERNITAS METROPOLITANA KONVENTS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Lai viņu gari apskaidroti
Nāk Tēva mājās mūžīgās...
/Roberts Bērziņš/
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Latvija pārstāvēta 
Otavas maratonā

28. un 29. maijā Otavā notika 
ikgadējais Otavas maratons 
(Ottawa Race Weekend), kurā 
šogad piedalījās Latvijas vēst-
niecība Kanadā un Latvijas 
diasporas pārstāvji.

Pēc maratona nobeiguma, ar 
diasporas financējuma atbalstu, 
Otavas ev.-lut. Miera draudzes 
telpās tika rīkota saviesīga pēc-
pusdiena par godu sacensību 
dalībniekiem un viņu atbal stī-
tājiem, kas pulcēja vietējo Otavas 
latviešu sabiedrību. Latvieši tika 
aicināti ar Latvijas karodziņiem 
arī skrējienu laikā atbalstīt savus 
skrējējus un citus dalībniekus. 
Šogad sacensības vairākās dis-
tan cēs kopumā pulcēja gandrīz 
50 000 dalībniekus; maratona 
distancē piedalījās vairāk nekā 
5000 skrējēji. Otavas maratons ir 
Kanadas vecākais un lielākais 
maratons.

Otavas maratonā 
izpilda olimpisko 
spēļu normatīvu

Latviešu izcelsmes ASV skrējēja 
Ariana Hilborna, kuŗa ieguvusi 
Latvijas pilsonību, Kanadā Ota-
vas maratonā izpildījusi šī gada 
Riodežaneiro Olimpisko spēļu nor -
matīvu. Hilborna distanci veica 
divās stundās, 40 minūtēs un 32 
sekundēs (2.40:32), kas viņai ļāva 
izcīnīt augsto sesto vietu.

Ariana Hilborna distancē
// FOTO: LETA

// FOTO: LETA

Aleksejs Rumjancevs
// FOTO: LETA

Līdz ar to Hilborna ir pievie no-
 jusies vēl četriem Latvijas skrē-
jējiem, kuŗi izpildījuši maratona 
normatīvu Riodežaneiro Olim-
piskajām spēlēm. Iepriekš to bija 
paveikuši Jeļena Prokopčuka, 
Ilona Marhele, Anita Kažemāka 
un Valērijs Žolnerovičs. Otavā 
par sacensību uzvarētāju kļuva 
Etiopijas skrējēja Korena Jelela 
Jala – 2. 27:06.

Iepriekš tika plānots, ka šādos 
gadījumos priekšrocības būs 
sportistiem, kas divu gadu laikā 
sasnieguši labākos rezultātus. 
Tomēr tā kā šī ceturtā ceļazīme 
tika nopelnīta nesen, galējais lē -

mums vēl nav pieņemts un par 
to lems LVS valde,” aģentūrai 
LETA pastāstīja Latvijas izlases 
direktors Dmitrijs Miļkevičs, 
paužot, ka pieredzējusī Prokop-
čuka apstiprinājusi gatavību 
skriet Olimpiadā. Iepriekš Jeļena 
bija teikusi, ka karstais klimats 

viņai nav piemērots skriešanai 
maratona distancē.

Smaiļotājs 
Rumjancevs 

saņēmis ceļazīmi
uz Rio 2016

Kaut atlases sacensībās nedaudz 
pietrūka, lai kvalificētos automa-
tiski, Latvijas smaiļotājs Aleksejs 
Rumjancevs saņēmis ceļazīmi uz 
Riodežaneiro Olimpiskajām spē-
lēm, vēstī Starptautiskā Kanoe 
federācija (ICF).

Vācijā atlases sacensībās Rum-
jancevs 200 m distancē finišēja 
ceturtais, bet dalību Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm nodro ši-
nāja pirmie divi sportisti. Tomēr 
tagad ICF ziņo, ka šo sacensību 
uzvarētājs Sauls Kravioto no 
Spānijas sacensībām jau kvalifi-
cējies divnieku sacensībās, bet 
otro vietu guvušais ungārs Bence 
Horvāts Olimpiadā nedrīkstēs 
piedalīties, jo viņa valsts jau 
iepriekš bija ieguvusi maksimālo 
nācijas kvotu. Līdz ar to iespēju 
doties uz Riodežaneiro nopel nī-
juši atlasē trešo vietu guvušais 
italietis Manfrēdi Rica, kā arī 
Rumjancevs.

***
Latvijas sportistei Elzai Gulbei 

Šveices pilsētā Lucernā Eiropas 
olimpiskajā kvalifikācijas regatē 
akadēmiskajā airēšanā neizdevās 
kvalificēties Riodežaneiro Olim-
piskajām spēlēm, savukārt to pa -
veica Īriju pārstāvošā latviete 
Sanita Pušpure. Fināla braucienā 
2000 m gaŗajā distancē startēja 
sešas dalībnieces, no kuŗām čet ras 
labākās izcīnīja ceļazīmi uz Rio. 
Gulbe finišēja sestā, no ceturtās 
vietas atpaliekot 17 sekundes. 
Savukārt otrā vietā finišēja Puš-
pure, kuŗa nedaudz vairāk par 
sekundi zaudēja brauciena uzva-
rētājai Emmai Tvigai no Jaun zē-

landes, kas ir 2014. gada pasaules 
čempione.

Porziņģis strītbola 
spēlē Atēnās gūst

21 punktu
Latviešu basketbolists Kristaps 

Porziņģis Grieķijas galvaspilsētā 
Atēnās 5000 skatītāju klātbūtnē 
piedalījās strītbola spēlē, kuŗā 
pats guva 21 punktu. Spēle,  kuŗu 
rīkoja Nacionālajā basketbola 
asociācijā (NBA) spēlējošie brāļi 
Džanis un Tanasis Antetokoumpi, 
beidzās neizšķirti 123:123, bet 
papildlaiks netika izspēlēts.

Duelis norisinājās zem klajām 
debesīm, bet Porziņģa komandā 
Tanasis Antetokoumps iemeta 
69 punktus, kamēr viņa brālis 
otrā vienībā sameta 64 punktus. 
Šajā duelī piedalījās ne tikai 
profesionāļi, bet arī bijušie bas-
ketbolisti un amatieŗi.

Ikauniece-
Admidiņa  ar otro 

vietu un Latvijas 
rekordu

Latvijas sportiste Laura Ikau-
niece-Admidiņa nozīmīgās starp  -
tautiskās sacensībās septiņcīņā 
Austrijas pilsētā Gecisā izcīnīja 
otro vietu, turklāt sasniedza arī 
jaunu valsts rekordu. Septiņu 
disciplīnu summā Laura ieguva 
6622 punktus. Iepriekšējais Lat-
vijas rekords bija 6516 punkti. 
Pati Ikauniece-Admidiņa valsts 
rekordu jau pērn laboja trīs reizes.

100 m barjērskrējienā Latvijas 
sportiste uzstādīja jaunu perso-
nisko rekordu – 13,07 sekundes, 
un nopelnīja 1114 punktus, ie  rin -
dojoties trešajā vietā. Augst lēk-
šanā viņa pārvarēja 1,83 m latiņu, 
sakrājot vēl 1016 punktus un šajā 
disciplīnā uzrādot sesto labāko 
rezultātu. Lodes grūšanā rezultāti 
nebija tik labi, kā varētu vēlēties 
– 13,0, 727 punkti un 23. vieta. 
Savukārt 200 m sprintā viņa la -
boja savu personisko rekordu, 
finišējot pēc 23,64 sekundēm, 
tādējādi uzrādot ātrāko laiku un 
nopelnot 1016 punktus. Tāllēk-
šanā Laura aizlēca 6,26 metrus, 
iegūstot 899 punktus un uzrādot 
astoto labāko rezultātu. Bet šķēp-
mešanā viņai atkal izdevās labot 
personisko rekordu – 54,83 m, 
kas bija labākais rezultāts un deva 
954 punktus. Pēdējā disciplīnā – 
800 metru skrējienā – Ikauniece-

Admidiņa sasniedza rezultātu 
2 minūtes un 14,77 sekundēs, 
iegūstot 896 punktus un ierindo-
joties otrajā vietā sacensību kop-
vērtējumā. Uzvarēja Kanadas 
sportiste Brianne Teizena Īrona 
– 6765 p., trešajā vietā ierindojās 
vāciete Karolīna Šēfere –6557 p.

Latvijas vieglatlētes 
un Zikas vīruss

Latvijas vieglatlētes neatteik-
sies no Riodežaneiro Olimpis ka-
jām spēlēm Zikas vīrusa dēļ, lai 
gan tas izraisa mikrocefāliju – 
bērni piedzimst ar neierasti mazu 
galvu. Sievietēm, kuŗas gaida 
bērnu, ieteikts Brazīlijā neap-
mek lēt infekcijas skartās pilsētas. 
To skaitā ir arī Riodežanero.

Vieglatlēte Agnese Pastare olim-
piskajās spēlēs startēs soļošanā. 
Viņa pastāstīja, ka izdarījusi 
daudz un tagad ir īstais laiks to 
izmantot. Trenējoties Agnese uz -
zinājusi par Zikas vīrusu Rio de-
žaneiro, vēlāk par to sportistiem 
stāstīja arī Latvijas Olimpiskajā 
vienībā. Arī šķēpmetēja Sinta 
Ozoliņa plānus mainīt negrasās. 
“Man jau nav variantu, braukt un 
startēt, es braukšu,” viņa teica. 
“Es zinu apmēram par to, kādas 
instrukcijas vajadzīgas, lai izvai-
rītos no kukaiņiem… pārējais 
jau ir tāda tīrā laimes spēle.” 
Sinta atzīst, ka satraukuma par 
Zikas vīrusu viņai nav. “Īpaši pa 
džungļiem es nebraucu izklai dē-
ties ekskursijā. Starts un viss fo -
kuss ir uz Olimpiadu. Es do  māju, 
ka pilsētā viņi arī nav tik lielā 
koncentrācijā, kā ārpusē izbrau-
cot.” Daži sportisti vīrusa dēļ ir 
atteikušies piedalīties Spēlēs. 

Štrombergs 
Kolumbijā izcīna 

trešo vietu
Kolumbijā, pasaules meistar sa-

cīkšu BMX riteņbraukšanā time–
trial, jeb individuālā brauciena 
elites grupā Māris Štrombergs 
izcīnīja trešo vietu.

Vīru elitē superfinālā no Lat-
vijas sportistiem iekļuva Štrom-
bergs un Kristens Krīgers, bet 
Richards Veide un Edžus Trei-
manis finišējā attiecīgi 21. un 
27. vietā. Lielajā superfinālā 
kvalificējās 16 labākie sportisti. 
Štrombergs izcīnīja trešo vietu, 
savukārt Krīgeram 14. vieta. 
Sacensībās triumfēja Nīder lan-
des riteņbraucējs Niks Kim-
mans. otrajā vietā ierindojās 
Austrālijas pārstāvis Sems Vilo-
bijs.

Pasaules meistarsacīkšu ie -
skaitē vīru elites grupā lielajā 
finālā Edžus Treimanis izcīnīja 
augsto piekto vietu, bet par 
pasaules čempionu kļuva Fran-
cijas sportists Žorī Dudē. 
Štrom bergs pusfinālā finišēja 
astotajā vietā un finālā netika.

Ceļā uz Rio cīņa ar 
viļņiem un vēju

Laivotāji Kārlis Bardelis un 
Gints Barkovskis 4. maijā ar 
airu laivu no Namībijas  (Lude-
ricas ostas) sāka ceļu pāri Atlan-
tijas okeanam uz 6000 km tālo 
Brazīliju, Riodežaneiro Olimpis-
kajām spēlēm. Okeanā viņi līdz 
maija otrajai pusei bija  pavadījuši 
pilnas 22 dienas, veicot aptuveni 
1350 km garu distanci. Pēdējā 
laika  laika apstākļi okeanā nav 
uzlabojušies, līdzi paņemtās 
drēbes ir slapjas. Labi, ka  kuģi 
pret ceļotājiem ir atsaucīgi.

Ceļotāji sastapušies ar spēcīgu 
vēju, milzīgiem viļņiem. „Viļņi ir 
tik lieli, ka jāmēģina noturēties 
laivā, kur nu vēl airēt,”sacīja Kārlis 
Bardelis. Puiši ik pēc trim stun-
dām mainās lomām. Kamēr 
viens no viņiem ir uz klāja, otrs 
atrodas kabīnē.

Briedis kāpj uz augšu 
The Ring rangā

Mairis Briedis pirmo reizi 
pakāpies uz astoto vietu respek-
tablā amerikāņu izdevuma The 
Ring ekspertu sastādītajā, ar 24. 
maiju datētajā nedēļas rangā 
pirmā smagā svara (līdz 90,7 kg) 
bokseriem. Iepriekš Briedis pir mo 
reizi ieņēma devīto vietu; vien-
padsmit šajā rangā pavadītajās 
nedēļās viņš bijis desmitais.

4. maijā Arēnā Rīga Briedis ar 
technisko nokautu devītajā raun-
dā pārspēja nigērieti Olanrevadžu 
Durodolu. Latvietis kļuva par 
obligāto pretendentu pasaules 
čempiona nosaukumam Pasaules 
boksa padomes (WBC) versijā. 
Līdzšinējās 20 cīņās viņš visās gu -
vis uzvaras, no tām 17 – ar no -
kautu. Pirmā smagā svara katē-
gorijā čempiona vieta The Ring 
versijā ir vakanta. Pirmais nu -
murs joprojām piešķirts krie vam 
Grigorijam Drozdam. Otrais ir vēl 
viens krievs – pasaules čem pions 
Pasaules boksa asociācijas (WBA) 
un Starptautiskās boksa federā ci-
jas (IBF) versijās Deniss Ļebe devs.

Dažos vārdos
Pasaules meistarsacīkstēs mo -

dernajā pieccīņā Maskavā no 
Latvijas pārstāvjiem individuāli 
augstāko – 14. vietu – izcīnīja 
Ruslans Nakoņečnijs. Dāmu 
konkurencē pieredzējusī Jeļena 
Rubļevska ierindojās 28. vietā. 
Finālsacensībās neiekļuva De -
niss Čerkovskis un Pāvels Šve-
covs. Jauktajā stafetē Jeļena Rub-
ļevska un Pāvels Švecovs izcīnīja 
sesto vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


