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Latvieši nāk! Atkal Eslingenā

Šī ir rinda no Viļa Plūdoņa 
vārsmām, ko viņš veltīja sava 
brālēna, tautsaimnieka Viļa Ola  -
va piemiņai, kad viņš 1917. ga -
dā, būdams tikai 50 gadu vecs, 
nomira Somijā. 1921. gadā viņa 
mirstīgās atliekas tika pārvestas 
dzimtenē, un 25. maijā izcilais 
vīrs tika pārbedīts Meža kapos. 
V. Olava bērēs runāja spilgtas 
latviešu personības ar tolaik 
Sat   versmes sapulces prezidentu 
Jāni Čaksti priekšgalā. Ministru 
prezidents Kārlis Ulmanis cil-
dināja Olava gara un dvēseles 
spēku, minēja ideālus, kam puk-
stēja Olava sirds, ‒ tautas gais-
mai un brīvībai...

2017. gada 18. maijā Rīgas 
Latviešu biedrības namā atkal 
tika pieminēts un cildināts Viļa 
Olava vārds ‒ sarīkojumā, ko 
iedvesmoja un financiāli atba-

„Starp tautas varoņiem ar’ tavu 
vārdu minēs”

Anna Olavs Grambergs un viņas vīrs, korporācijas Talavija biedrs 
Andris Staklis pie tēlnieka Jāņa Strupuļa veidotā Viļa Olava 
bareljefa

No 16. līdz 18. jūnijam Vā -
cijas pilsētiņas Eslingenas ielas 
būs pilnas ar latvju zeltenēm 
un vīriem tautastērpos vērie-
nīgā sarīkojuma ‒ “Eslingenas 
Dziesmu svētkiem 70” ‒ da -
lībniekiem. 

Nesen mūsu hokeja fani pār-
steidza Vācijas iedzīvotājus, pa -
rādot savu vienotību, gara spēku 
un dzimtenes mīlestību, jau 
drīzi rādīsim savu mīlestību uz 
dziesmu, deju, tautas kultūru, 
tradicijām. Lai arī esam skait-
liski maza tauta, varam parādīt 
Eiropai, cik mēs visi kopā tomēr 
esam lieli!

Tiek lēsts, ka Eslingenā iera-
dīsies aptuveni 600 dziedātāju, 
dejotāju un folkloristu no 11 
valstīm, gan tepat no Eiropas – 
Vācijas, Šveices, Zviedrijas, Fran-
cijas, Norvēģijas, Īrijas, Anglijas, 
Dānijas u. c., gan arī no Kana-
das, Austrālijas un, protams, no 
Latvijas. Šajos svētkos iecerēts 
tuvināt un vienot gan trimdas 
jeb vecās paaudzes latviešus, 
gan diasporu jeb tautiešus, kas 
uz ārzemēm pārcēlušies salī-
dzinoši nesen.

Savu dalību apstiprinājusi 
svēt ku patronese, bijusī valsts 
prezidente Vaira Vīķe–Frei ber-
ga, kultūras ministre Dace 
Melbārde, Ārlietu ministrijas 
Speciālo uzdevumu vēstnieks 
diasporas jautājumos Atis Sja-
nīts un Latvijas vēstniece Vācijā 
Elita Kuzma. No vācu puses 
svētku dalībniekus sveiks Eslin-
genas vadības pārstāvji ‒ Dr. 
Markuss Rābs (Markus Raab), 
Kultūras nodaļas vadītājs Bene-
dikts Štēgmaijers (Benedikt Steg-
mayer) un Bādenes-Virtem ber-
gas federālās zemes parlamenta 
deputāts Volfgangs Drekslers 
(Wolfgang Drexler). “Esmu pa -
tei cīga tautiešiem, kuŗi, sākot 
no Otrā pasaules kaŗa beigām, 
rīko nozīmīgus svētkus ārpus 
Latvijas. Tas ļāvis nepazaudēt 
piederības sajūtu Latvijai un 
nodot mūsu īpašās vērtības nā -
kamajām paaudzēm. Arī pirms 
70 gadiem Eslingenas Dziesmu 
svētki bija apliecinājums lat-
vietībai un brīvas Latvijas vēr-
tībām. Savukārt šogad, kad sā -
kam svinēt Latvijas valsts simt-
gadi, Eslingenā svētkus ieskan-
dinās tautieši, kuŗi šobrīd dzīvo 
vairāk nekā desmit ārvalstīs. 
Prieks, ka šim nozīmīgajam no -
 tikumam gatavojas arī tie lat -
vieši, kuŗi ārzemēs dzīvo salī-
dzinoši nesen,” saka kultūras 
ministre Dace Melbārde.

Svētki sāksies piektdien, 16. jū -

nijā, desmitos no rīta, ar at -
klāšanas dievkalpojumu Eslin-
genas Dienvidu baznīcā. Plkst. 
11.15 plānots svētku gājiens 
cauri pilsētai. Pateicoties ciešai 
sadarbībai ar Eslingenas paš val-
dību, svētku rīkotājiem ir iz -
devies panākt, ka gājiena dalīb-
nieki izies tās pašas ielas un 
pagalmus, kuŗos mitinājās lat-
viešu ģimenes pirms 70 gadiem, 
kur atradās pamatskola, vietē-
jais „ķinītis”, piena māja un citas 
latviešiem toreiz nozīmīgas vie-
tas.

Svinīgā svētku atklāšana pare-
dzēta pusvienos dienā pilsētas 
tirgus laukumā, bet jau divos 
visi aicināti uz uzvedumu “Tik-
šanās ar Jāzepu Vītolu”. Laikā 
starp 15 un 18 tirgus laukumā, 
stacijas laukumā un citviet pil-
sētā ar saviem priekšne sumiem 
pilsētas iedzīvotājus un viesus 
priecēs latviešu dziedātāji un 
dejotāji. Bet vakarā paredzēta 
ilgi gaidītā un astoņu latviešu 
kopienu pārstāvju apvienotā ak -
tieŗu un dziedātāju ansambļa 
iestudētā dziesmuspēles “Eslin-
gena” izrāde latviešu valodā ar 
vācu subtitriem, lai būtu sap-
rotama un saistoša arī vācu 
publikai.

Sestdien, 17. jūnijā, tiek plā-
noti divi lielkoncerti – plkst. 12 – 
koŗu kopkoncerts, bet plkst. 15 
uz koncertu aicinās visi dejotāji. 
Sestdienas vakaru, kā jau tas 
latviešiem pieņemts, paredzēts 
beigt ar svētku balli, kuŗā da  līb-
niekus priecēs grupas Dzelzs 
Vilks, Liepupes vīru ansamblis 
„Vēja mūzikanti” un “Austrum-
kalns” no Londonas.

Īpašs notikums sestdienas pie  -
vakarē plkst. septiņos būs tik-
šanās ar bijušajiem eslinge nie-
šiem un citiem Dieva putniņiem, 
lai klausītos to atmiņstāstos. Te 
arī atvērsim nule iznākušo grā-
matu “Atmiņas par Eslingenu”.

Svētdien plkst. 12 visi mīļi 
aicināti uz vēl vienu kopkon-
certu, šoreiz piedāvājot iepa zī-
ties ar latviešu folkloru, bet 
svētku nobeigumā – plkst. 14 – 
Mārtiņa Brauna mesa “Daugava” 
Latvijas Universitātes vīru koŗa 
“Dziedonis” un Rīgas Techniskās 
universitātes vīru koŗa Gau -
deamus izpildījumā ar pašu 
komponistu pie klavierēm.

Visu svētku laikā būs iespēja 
amatnieku tirdziņā iegādāties 
arī dažādus latviešu amatnieku 
un rotkaļu darbus. No 13. jūnija 
līdz pat mēneša beigām pilsētas 
muzejā Gelbes Haus būs aplū-
kojama izstāde par četrdesmito 

gadu latviešu nometni Eslin-
genā, tā laika sabiedrisko un 
kultūras dzīvi.

Svētkus ieskandinot, jau ce -
turtdienas, 15. jūnija vakarā tiks 
demonstrēta filma “Dieva Put-
niņi” (oriģinālvalodā ar vācu 
subtitriem), ceturtdienas un 
piektdienas vakaros darbosies 
latviešu bārs “Rīgas Runcis”, 
kuŗā skanēs latviešu mūzika un 
būs iespēja baudīt latviešu gar-
dumus.

Precīzāka informācija par sa -
rīkojumu norises vietām un lai-
kiem, kā arī par iespēju iegā-
dāties biļetes ‒ svētku oficiālajā 
mājaslapā www.esslingen2017.de.

Lai svētki noritētu veiksmīgi, 
rīkotāji aicina pieteikties brīv-
prātīgos. Brīvprātīgie tiek aici-
nāti pieteikties palīdzēt reģistrēt 
dalībniekus, sniegt informāciju 
dalībniekiem un viesiem par 
sarīkojumu norises vietām, lai-
kiem, kontrolēt ieejas biļetes, kā 
arī tirgot svētku suvenīrus, bi -
ļetes un citus informācijas ma -
teriālus. Kā pateicība par palī-
dzību ‒ brīvbiļete uz vienu no 
svētku sarīkojumiem. Informā-
cija par pieteikšanos un nosa-
cījumiem arī pieejama mājas-
lapā.

Klāt būs arī avīzes Brīvā 
Latvija speciālizlaidums.

Uz tikšanos Eslingenā!

stīja viņa mazbērni Anna Olavs 
Grambergs, Jēkabs Olavs un 
Andrejs Olavs un īstenoja Viļa 

Olava lolojums ‒ Rīgas Latviešu 
biedrība. 

LIGITA KOVTUNA
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; 3RD WK - JUN; 
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

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

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

"Novēlu ceļojumiem bagātu vasaru!"

ALA aicina abonēt
laikrakstu Laiks

ALAs jaunievēlētā valde Či -
kā gā kā vienu no pirmajiem 
jautājumiem pārrunāja mūsu 
laikraksta nozīmi ASV latviešu 
sabiedrības dzīvē. Uzsverot, ka 
Laiks saglabā svarīgu funkciju 
ALAs komunikācijā ar bied-
riem un vieno sabiedrību, ALAs 
valde vienojās atbalstīt laikrak-

stu ar informāciju un sludi nā-
jumiem, kā arī aicina tautiešus 
abonēt Laiku.

No redakcijas. Laika izdevēji 
un redakcija no sirds pateicas 
ALAs valdei par sapratni un 
atsaucību!

Laiks turpina būt objektīvs, 
daudzpusīgs, vienojošs laik-

raksts, kas stiprina un paceļ lat-
visko garu, vēsta par tautiešu 
dzīvi Amerikā un Tēvzemē.

Aicinām savus uzticamos la -
sītājus – turpināsim sadarbību! 
Vēstiet mums par to, kas notiek 
Jūsu dzīvē, sūtiet rakstus ar 
foto!

Aiciniet savus draugus, paziņas, kaimiņus, radus – pasūtiniet avīzi 
Laiks! Jo Laiks esam mēs paši.

Mani sauc Inta Halvorsena, 
uz dzīvi Dvīņu pilsētās pārcēlos 
ģimenes apstākļu spiesta (manai 
slimajai mammai bija nepie-
ciešama palīdzība). Iedzīvoties 
svešā zemē kā pieaugušam cil-
vēkam reizēm ir pagrūti, bieži 
nākas skaidrot, kas es esmu un 
kāpēc šeit atrodos.

Latvijā ir radīti gan skaisti 
suvenīri, gan reklāmas materiāli 
par mūsu zemi. Esmu tos dā  vi-
nājusi daudziem amerikāņiem, 
taču visbiežāk tie tiek uzņemti 
ar „pieklājīgu vēsumu”. Latvie-
šiem ir brīnišķīgi un skumji 
stāsti, ja vien klausītājiem pie-
tiktu pacietības tos uzklausīt. 
Novēroju arī, ka uzturēt latviešu 
valodu dzīvu jaunajā paaudzē ir 
smags ikdienas darbs, pašu 

Varbūt jums patiks?
ģimenē, piemēram,  pagaidām 
nav izdevies iedvesmot brāļa-
meitu sākt runāt latviski, bet 
viņa dzied!  

Mēs ne vienmēr izmantojam 

visas iespējas. Lai cik atraktīvi ir 
veidotas brošūras par Latviju, 
maz ticams, ka tās sasniegs 
plašu auditoriju. Maija sākumā, 
apmeklējot Festival of the Na -
tions Dvīņu pilsētās, ilgi neva-
rēju atrast savu „cilti”. Zālē bija 
tumšs, un ziemeļu tautām ir 
tik līdzīgi tērpi. Pēc dejošanas 
daudzi bērni ātri vien raisījās 
laukā no tautastērpa un „pār-
vēr tās” atpakaļ par maziem 
ame rikāņiem. Ja vien būtu 
T-krekls, kas ir tik lielisks ik -
dienā lietojams reklāmas nesējs 
– zēni var piedalīties sporta 
sacensībās Lāčplēša krekliņā un 
meitenes lepni saposties kā  lat-
viešu princeses. Iespējams, ka, 
redzot viegli uztveŗamus at   -
tēlus, labāk raisās arī sarunas ar 
potenciāliem latviešu draugiem.

Tāpēc es radīju kollekciju, 
kuŗā latviešu kultūras simboli ir 
pielāgoti ikdienai amerikāņu 
vidē. Varbūt  manam etnografi-
jas pasniedzējam būtu iebildu-
mi, bet kādam latviešu skolas 
bērnam, līgotājam vai Dziesmu 
svētku dalībniekam/apmek lētā-
jam –  priecīga nēsāšana. 

Iesākumam radīju 12 dizainus. 
Jā, nav dzintars, Baltijas ceļš, 
nav rasols un dilles. Pagai dām 
piedāvāju T-kreklus (no zīdaiņa 
izmēra līdz lieliem vī  riem), 
krūzes, alus kausus. Pir mos pa -
sūtinājumus pieņēmu pa tele-
fonu, veicot pirkumu inte r netā.  

Par drukāšanu esmu vienoju-
sies ar sadarbības partneri Det-
roitā. Katrs priekšmets tiek ap -
drukāts 24-48 stundu laikā pēc 
pasūtinājuma saņemšanas un ar 
USPS uzreiz nosūtīts. Kopumā 
var rēķināties, ka no pirkuma 
iegādes līdz saņemšanai jāgaida 
piecas līdz  septiņas dienas. Par 
katru iegādātās preces kustību 
jūsu virzienā saņemsiet e-pasta 
paziņojumu. Maza varbūtība, 
ka prece nav labā kvalitātē, bet, 
ja nu tomēr, atpakaļ jāsūta ne -
būs, saņemsiet vietā jaunu. 

Latviskā identitāte ir ļoti per-
soniska lieta, kas veidojusies 
atkarībā no Latvijā nodzīvotā 
laika un izglītības, arī no  mītnes 
zemes ietekmes. Tomēr iespēja 
būt latvietim nav tikai svētku 
reizēm, ar to mēs elpojam un 
dzīvojam katru brīdi. Ceru, ka 
manis radītie priekšmeti palī-
dzēs mums būt Latvijas vēst-
nešiem katru dienu.

Nāciet ciemos –
www.buyrupucis.com!
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Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 70 
gadu dibināšanas konference 

LĀZA stipendijas medicīnas
studentiem 2017 

UĢIS GRUNTMANIS,
LĀZA priekšsēdis

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

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 

2017. gada 1. jūlija krāsainajā numurā,
ko lasīs 14. Dziesmusvētku dalībnieki Baltimorā 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 
pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 15. 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?

Latviešu ārstu un zobārs-
tu apvienība (LĀZA) šogad 
svin savu 70. dibināšanas 
gadadienu. Šo apvienību 
veidoja no Latvijas aiz brau-
kušie mediķi 1947. gadā Es -
lingenā, un tās mērķis bija 
kopības stiprināšana sve-
šumā. Šobrīd LĀZA galve-
nais uzdevums ir atbalstīt 
Latvijas medicīnas studen-
tus, rezidentus un ārstus, 
kā arī saglabāt savstarpējo 
saikni, esot ārpus Latvijas.

LĀZA savu septiņdes mit-
gadi atzīmēs ar diviem lie -
liem pasākumiem – kon-
ferenci ar svētku pusdie-
nām XIV Vispārējo latviešu 
dziesmu un deju svētku 
laikā Baltimorā 1. jūlijā un 
20. septembrī Rīgā, dienu 
pirms 8. Latvijas ārstu kon-
gresa.

LĀZA konferences Balti-
morā dalībnieku reģistrā-
cija 1. jūlijā no 12.00 līdz 
13.00pm.

Aicinām visus ārstus un 
zobārstus satikties Balti mo-
rā un kopā svinēt LĀZA 
70. gadadienu gan nopiet nās 
sarunās, gan pie mielasta 
galda! Lūdzu pieteikties pie 
Dr. Ērika Niedrīša (ja neesat 
to vēl izdarījuši): eriknie-
dritis@msn.com Ieteik tais zie-
 dojums par konfe rences die-
 nu – 100 $ ārstiem, 55$ pen-
sionāriem, studentiem u.c. 

Konferences dienā būs ie -
spējams nomaksāt LĀZA 
biedra naudu, kā arī ziedot 
LĀZA darbībai un tās mērķu 
labā. 

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība (LĀZA) šogad svin 
savu 70. gadadienu un vēlas šo 
notikumu atzīmēt ar skaistu dā -
vanu Latvijas medicīnas studen-
tiem – atbalstu viņu izglītībai, jo 
LĀZA moto „Gūt var dodot...”, 
kas ir daļa no Raiņa vārsmas, 
vislabāk raksturo LĀZA darbību 
jaunākos laikos. 

Latviešu ārstu un zobārstu 
ap vienības stipendiju komisija 
16. maijā P. Stradiņa Medicīnas 
vēstures mūzeja telpās klātienes 
intervijā izraudzījās Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendiātus. Stipendijas 
1000 USD apjomā šogad iegu-
vuši pieci medicīnas augstskolu 
vecāko kursu studenti – Rita 
Turkina (LU,4. kurss), Kateryna 

Bulavkina (RSU,5. kurss), An -
dris Džeriņš (RSU, 6. kurss), 
Irina Rudaka (RSU, 6. kurss) 
un Jurijs Sekretarjovs (RSU, 6. 
kurss).

Veicināšanas stipendijas (250 
USD) saņems Alise Visocka 
(RSU, 5. kurss), Evija Knoka 
(RSU, 6. kurss), Līga Akmeņ-
kalne (LU, 5. kurss) un Linda 
Rancāne (RSU, 5. kurss).

Visi konkursa pretendenti ap -
liecināja savu mērķtiecību un 
centību ceļā uz ārsta profesiju. 
Konkurence bija sīva. Apsveicam 
stipendiātus un novēlam visiem 
pretendentiem iegūt plašu re -
dzesloku un nepazaudēt aizrau-
tību un patiesumu, ar kādu sākts 
ceļš medicīnā. 

Latviešu ārstu un zobārstu 

apvienība (LĀZA) aicina visus 
vecāko kursu studentus un ār -
stus uz LĀZA jubilejas konfer-
enci Rīgā 20. septembrī, kuŗā 
tiks pasniegtas arī profesora Il -
māra Lazovska stipendijas. (Pla-
šāk par to: www.lazariga.lv) 

LĀZA vieno ārzemēs un Lat-
vijā dzīvojošos ārstus un zob-
ārstus, kā arī citus veselības 
nozares profesionāļus, zināt nie-
kus un darbiniekus kopējam 
mērķim – visiem spēkiem vei-
cināt veselības aprūpē un zi -
nātnē iesaistīto studentu, rezi-
dentu, ārstu un zobārstu izglī-
tību un sadarbību. Prof. Ilmāra 
Lazovska fondu atbalsta ar fi -
nancējumu arī Ojāra Veides 
fonds un LĀZA biedri.

Iecerētā programma:
13.00–13.10 Konferences atklāšana. Latvijas valsts 
himna.
13.10–13.20 LĀZA konferences goda viesa Latvijas 
vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa kunga uzruna.
13.20–13.40 Dr. Bertrams Zariņš. Pārskats par 
LĀZA vēsturi.
13.45–14.05 Dr. Kamena Kaidaka (LĀZA biroja 
vadītāja Rīgā). Par padarīto gada laikā.
14.10–14.30 Dr. Gundars Katlaps Par sirds trans-
plantācijas attīstību (no Chris Barnard līdz mūs-
dienām). Vai Latvijā to vajag attīstīt?
14.35-14.55 Dr. Daina Dreimane. Par distances me  -
dicīnas iespējām bērniem ar cukura diabētu. Kā to 
attīstīt Latvijā?
15.00–15.30 Bērnu deju kolektīva Zelta sietiņš 
dejotāju sveiciens. 
15.30–15.50 Dr. Juris Lazovskis. Choosing Wisely. 
Par reimatoloģiju: kā varam ārstēt, ietaupot naudu 
un nezaudējot kvalitāti. Kā to attīstīt Latvijā?
15.55–16.15 Dr. Zaiga Alksne Phillips. Latvijas 
bērnu veselība un aprūpe – ko mainīt, kā uzlabot?
16.20–16.35 Dr. Kristaps Zariņš. Koronāra sirds 
slimība: jauna neinvazīva diagnostika un Latvijas 
loma tās attīstībā.
16.40–17.00 Dr. Jānis Tupesis par savu darbu WHO. 
Kas ir Global Health un vai Latvijai ir kāda loma un 
atbildība tajā. 
17.00–17.20 Dr. Ēriks Šmagris par savu zinātnisko 
darbu University of Texas Southwestern un kāpēc 
LĀZA ir svarīgi atbalstīt jaunos latviešu ārstus zi -
nātniskās pieredzes apgūšanā
17.20–17.30 Helena Dauvarte – med. studente, 
LĀZA Prof. Ilmāra Lazovska stipendijas saņēmēja. 
Kā stipendija man palīdzēja?
17.30 Konferences noslēgums – LĀZA atbalstītāju 
sumināšana.

AR LĀZA ATBALSTU ŠOGAD IR IZDOTA 

GRĀMATA PAR PROFESORU JĒKABU PRĪMANI. 

Lūdzu visus, kas vēlas grāmatu iegādāties, sazināties ar 

LĀZA biroja vadītāju Kamenu Kaidaku elektronis:ki 

laza@lazariga.lv

LĀZA 70 gadu jubilejas sarīkojumi Rīgā notiks 20. sep -

tembrī – būs plaša darba konference dienā Rīgas Stradiņa 

universitātē un vakara sarīkojums Latvijas Universitātē.

Kontaktiem – laza@lazariga.lv; www.lazariga.lv 
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LIGITA KOVTUNA

EDUARDS SILKALNS

„Starp tautas varoņiem ar’ tavu vārdu minēs”

Dzejnieka romāns
Jānis Rokpelnis, Mūzejs, apgāds „Neputns”, 2017.g., 86 lpp.

(Turpināts no 1. lpp.)

Sarīkojumā Rīgas Latviešu 
biedrības Līgo zāle bija pār pil-
dīta ‒ Talavijas, Lettonijas un 
Fraternitas Lataviensis korpo-
prāciju biedri, pulks ārzemju 
latviešu, studenti, zinātnieki. 
Sarīkojumā runāja Latvijas Zi -
nātņu akadēmijas prezidents 
prof. Ojārs Spārītis, kuŗš pa  teica 
„atslēgas vārdus” par Vili Olavu: 
„Izcils piemērs, kad sabiedris-
kās zinībās rūdīts intelektuālis 
ieguvis prasmi runāt ar sa  bied-
rību, pārliecināt, argumentēt un 
atrast ceļu uz katra cilvēka dvē -
seli.” Kā atzīmēja prof. O. Spā-
rītis, Olavam bija arī otrs iz -
glītības ceļš ‒ tirgzinības, kuŗās, 
sekojot Krišjāņa Valdemāra ai -
cinājumam latviešiem apgūt to, 
kas visvairāk noderīgs, pats ne 
vien aicināja, bet arī dzīvē ap -
liecināja, kā 19. gs. otrajā pusē 
spēt ekonomiski pastāvēt pa -
saulē, kad Rīgā un Latvijā kon -
kurē baltvācu, krievu, zviedru, 
poļu un žīdu tirgotāji, amat-
nieki un rūpnieki. 

Prof. O. Spārītis arī piemi  nēja 
V. Olava ieguldījumu Rīgas lat -
viešu biedrības Zinību komisijas 
tapšanā, viņa spēju atrast kopī-
gus, saprotamus vārdus da žādu 
cilvēku interesēm un ‒ galvenais 
‒ uzmundrināt, pa  celt rīcībai. Kas 
vainagojās, piemē ram, ar pirmās 
Latviešu etno grafiskās izstādes 
sarīkošanu 1896. gadā, par ko 
sarīkojumā stāstīja Latvijas Na -
cionālā vēs tures mūzeja pētnie -

Daudz pazīstamu seju V. Olava piemiņas sarīkojumā

Korporācijas Dzintras biedres pēc sarīkojuma

Runā Andris Gobiņš

noraudzījās uz mūsējo – „ze -
māko”, zemnieku kultūru.” 

Sarīkojumā runāja arī kor po-
rācijas Fraternitas Lataviensis 
filistrs Andris Gobiņš. Atgā-
dinot, ka šajā korporācijā pul-

no Latvijas redzamāka jiem un 
noderīgākajiem valsts vīriem. 

Ar Olava ģimenes gādību arī 
pārizdota publicista Feliksa Kru -
sas (1897-1967) grāmata „Lat -
vijas namdaris Vilis Olavs”, kas 
ir dāvinājums Latvijas sko lām un 
bibliotēkām. Grāmatā ‒ un arī 
sarīkojumā ‒ netika aiz mirsts 
Viļa uzticamās un gud rās dzī -
vesbiedres Frīdas Olavas vārds. 

Un vēl citāts no F. Krusas 
grāmatas: „Vienmēr agrākos ga -
dos, kad sirmajiem vīriem, kas 
ar Vili Olavu kopā bijuši un lie-
lus darbus darījuši, kādreiz 
vaļīgi pajautāts, kas tad īsti 
Olavs bijis, pa lielākai daļai 
sekojusi īsa  atbilde: „Godavīrs.” 
Ar to tomēr daudz pateikts, jo 
atbilde aptver visu viņa dzīvi, 
viņa nostāju, viņa attieksmi pret 
citiem cilvēkiem un viņa ētiskās 
normas.”  

Svētku programmu kuplināja 
aktrise Anita Grūbe, operas 
solists Krišjānis Norvelis un Rī -
gas 6. vidusskolas jauktais ko  ris 
Saule Ārija Šķepasta vadībā.

***
Bauskā 18. maijā pie Bērnu 

un jauniešu centra ēkas tika at -
klāta piemiņas plāksne no  vad-
niekam, sabiedriskajam darbi-
niekam un publicistam Vilim 
Olavam (1867-1917) 150 gadu 
jubilejā. Agrāk tur atradās ap -
riņķa skola, kuŗu viņš pabeidza 
1884. gadā. Klāt bija V. Olava 
mazdēls Jēkabs ar ģimeni no 
Rīgas un V. Olava brāļa Jāņa 
mazmazdēls Olafs Kinstlers no 
Amerikas.

cējušās ievērojamas personas, kā 
Jāzeps Vītols, Leonīds Breikšs, 
„jaunajos laikos” ‒ Dīt richs Lē -
bers, Egils Levits u. c. An  dris 
pieminēja arī savu ve  cotēvu 
Ādolfu Šildi, kuŗš grā matā „Ar -
dievas Rīgai” aprak stījis savu 
dzīves pieredzi, mā  coties Viļa 
Olava komercskolā. Būdams pe -
dagogs, Andris, lasot Olava rak-
stus aizvadītā gad simta 20. ga -
dos, nācis pie pār liecības ‒ Lat -
vijas valstij šodien nevajadzētu 
tērēt 13 miljonus eiro t. s. kom-
petenču izglītībai ‒ Olavs jau 
tolaik tādu prak tizēja.

Vēl no daža laba runātāja iz -
skanēja vārdi ‒ Olavs būtu viens 

ce Sanita Stinkule. 
„Noņemu cepuri viņa veiku-

ma priekšā!” uzrunā teica prof. 
O. Spārītis. „Par viņa drosmi, 
zināšanām, par Olava garīgo at -
jautību un likteņa izredzētību. 

Bija jāatrod milzu spēks sevī, lai 
no nācijas „iekšpuses” redzētu 
to spēku, kas piemīt tautai un ar 
ko var stāties pretim baltvācu 
rakstītajai vēsturei, kuŗa no 
ienācēju kultūras augstumiem 

Par romānu mēdzam saukt 
plašu nesaistītā valodā sarakstītu 
daiļdarbu, bet par stāstu – īsāku. 
Brāļi Kaudzītes, kuŗus tagad uz -
skatām par pirmā romāna sace-
rētājiem latviešu valodā, savus 
Mērnieku laikus pazemības vai 
literātūrzinātnieku aprunātus for -
mālu apsvērumu dēļ nosauca par 
stāstu, kaut darba apjoms, at  ka-
rībā no izdevuma, ir uz vienu vai 
otru pusi no 500 lappusēm. Tur-
pretim Jānis Rokpelnis (dz. 1945. g.), 
kas vairāk pazīstams kā dzej-
nieks, savu tikai 86 lappušu gaŗo 
prozas darbu Mūzejs izvēlējies 
saukt par romānu. Vai šis būtu 
pats īsākais no mūsu valodā sa -
rakstītajiem romāniem? 

Darba virsrakstā liktais mūzejs 
ir Krišjāņa Valdemāra ielā situē-
tais kādreizējais Rīgas pilsētas mū -
zejs, vēlāk LPSR Valsts latviešu 
un krievu mākslas mūzejs, vēl 
vēlāk LPSR Mākslas mūzejs, vēl 
vēlāk Valsts Mākslas mūzejs, bet 
tagad – Nacionālais mākslas mū -
zejs. Notikumu norises laiks ir 
20. gadsimta septiņdesmito gadu 
pirmā puse un 21. gadsimta tā 
dēvētie liesie gadi. Darbotājies ir 
mūzeja zinātniskais līdzstrād nieks 
Igors, viņa darbabiedrs un pus-
draugs dzērājs Viktors un uz 
padarbošanos dažādos mākslas 
laukos vērstais Arnolds. Daži sie-
 viešu tēli (Leona, Marina, Velga...) 
uzpeld un atkal no lasītāja re -
dzesloka izzūd bez īsta iemesla. 
Tas liek domāt, ka sākumā autors 

varētu būt iecerējis tikt galā ar 
plašāku darbu, bet iecere nav 
piepildījusies. Darba sākumā par 
galveno personu izvēršas Igors, 
kuŗa acīm skatīti krievu laiki 
mūzejā un Latvijā vispār. Grā-
matiņas turpinājumā stafeti no 
Igora pārņem Arnolds.

Padomju laika ikdienas iz  smie-
šanā Rokpelnis veiksmīgi sacen-
šas ar Dienas Grāmatas 20.  gad-
simta romānu serijas rakstniekiem 
(Kotu, Manfeldi, Ābeli, Māri Bēr-
ziņu...). Viņš mūs noved Mākslas 
akadēmijas pagrabstāvā, kur ir 
„garderobe un, galvenais, gāzētā 
ūdens automāts, kas izskatās pēc 
futūristiskas skulptūras. Par trim 
kapeikām un pēc spēcīga belziena 
ar dūri tas iešņāks slavenās un 
latviešu cienītās – par nopelniem 
Brīvības pieminekļa aizstāvībā no 
nojaukšanas – padomju tēlnieces 
Veras Muhinas dizainētajā tējas 
glāzē jeb tautas masu valodā ie -
dēvētajā graņonkā divsimt gramu 
ar sīrupu ietonēta gāzētā ūdens.” 
(19. lpp.) 

Labu laiku darbības norisēs ne -
jūtam mērķtiecīgu attīstību, tās 
vietā vērojam blīvā, sabiezinātā 
izteiksmē pasniegtus, kā nupat 
citētajā paraugā, skatu iz dzīves. 
Pie viena rakstnieks parāda savas 
zināšanas latviešu vizuālās māk-
slas jomā un labi liek justies la -
sītājiem, kam ir līdzīgas. Intriga 
īsteni atraisās tikai no 48. lappu-
ses, kur Arnolds, sadomājies iz -
darīt pašnāvību, uzraksta atvadu 

vēstuli, adresētu „Visiem”. Kad 
pašnāvības ilgas viņā izplēn, bet 
atvadu vēstule vairs nav atgūs-
tama, Arnolds saprot, ka, lai sa -
glabātu godu un nekļūtu par iz -
smiekla objektu starp dzīves līdz-
gaitniekiem, viņam no Latvijas 
jāpazūd. Arnolda dzīve Anglijā, 
kur darbs paņem visus spēkus, 
dzīves apstākļi un slapstīšanās no 
tautiešiem, kur kāds, ko var zināt, 
varētu viņu atpazīt, – tas viss ap -
rakstīts labi un saistoši. Kad Igors 

apmeklētāju uzmet aci itin dau-
dziem eksponātiem, bet nevienā 
no tiem neiedziļinās. Tā ir kā 
postskripts jeb papildinājums vi -
sam, kas par līdzīgiem tematiem 
sarakstīts jau iepriekš. Uz tiešu 
jautājumu, par ko tad grāmata 
īsti ir un kas ir galvenais, ko rakst-
nieks tajā cenšas pateikt, pat vi -
ņam pašam nenāktos viegli iz -
skaidrot. Bet Jānis Rokpelnis visu 
mūžu pirmām kārtām bijis dzej-
nieks, un laba mūsdienīga dzejoļa 

problēmām, kas rodas rakstītājam 
tautā, kuŗas atsevišķas daļas spī-
tīgi turas katra pie savas ortografi-
jas – vieni pie Endzelīna jeb trim-
das rakstības, otri pie okupācijas 
gados Latvijā ieviestās. Kā ilg ga-
dējs kādreizējais trimdinieks uz -
skatu, ka vārds „mūzejs” ir atva si-
nāts no vārda „mūza”, tātad mū -
zejs ir mūzu templis. Muzejā 
savukārt vieta varētu būt tikai 
muzām, bet ne mūzām. Tomēr ir 
gudrinieki, kas cenšas iestāstīt, ka 
grāmatu virsrakstos un citātos jau 
nu gan vajadzētu atstāt rakstību 
tādu, kādu to izvēlējies autors vai 
apgāda redaktori un korrektori. 
Klausot viņiem, Rokpeļņa grā ma-
tas nosaukums tad būtu sagla bā-
jams autora rakstībā kā Muzejs, 
bet citviet varētu runāt par mū -
zeju. Taču juceklis! – Kādā citātā 
pieminēju padomju tēlnieci Veru 
Muhinu, atstādams viņas uzvārda 
rakstību tādu, kādu to atradu 
Mūzejā. Vai man būtu nācies 
pār  baudīt, vai pirms 1957. vai 
kuŗa tur gada, kad Latvijā likvi-
dēja ch, Muhina savu uzvārdu 
ne  rakstīja kā Muchina, un vai 
tādā gadījumā man to būtu nācies 
atveidot tādu, kādu viņa to rak-
stīja pirms vairāk nekā sešdesmit 
gadiem? Ai, mēs nevienprātīgā 
tauta ar ik gadu svinētajiem di -
viem valstssvētkiem, divām aiz-
vesto piemiņas dienām, ar divām 
luterāņu Baznīcām un ar divām 
pareizrakstībām, kas katra sevi 
uzskata par pareizāku par otru!

atlido no Latvijas uz Angliju un 
Arnoldu tur uzmeklē, Igora pa -
saules pieredze senāk okupētajā 
Latvijā un Arnolda izmisīgais 
garastāvoklis brīvajā Anglijā mūs-
dienās it kā saskaras, bet atrisi-
nāts nekas netiek.

Grāmata skaŗ daudzus tematus 
mākslas, sadzīves, morāles, pa -
gātnes pārvarēšanas, nāves jo  mās, 
bet nekas netiek plašāk izvērsts. 
Tā pati ir kā mūzejs, kur vairums 

īpašība nu reiz ir tāda, ka tam 
jābūt vairāknozīmīgam un daudz-
domīgam, it kā tas beigtos ar 
daudzpunktu, kā vietā vai aiz 
kuŗa lasītājs var domās pa savai 
gaumei dzejnieka pateikto papil-
dināt pats. Šis ir dzejnieka sa  ce-
rēts romāns, un kaut kas dzejiski 
apgarots un līdz pat panteona 
augstumiem tēmējošs izlasāms 
tā nosaukšanā par romānu. 

Atļaujiet vēl izkratīt sirdi par 
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Attēli no A. G. Bērtiņa grāmatas "Latviešu skaņuplašu vēsture" II

DAIGA 
MAZVĒRSĪTE,

Latvijas radio 2

Latvisko skaņuplašu izdošanu aptveŗot
A. G. Bērtiņš. Latviešu skaņuplašu vēsture II daļa.

Rīgā, apgāds VESTA-LK, serijā Laika grāmata

Kuldīgas puses skaņuplašu kol -
lekcionāra Ata Gunivalža Bērtiņa 
grāmatas Latviešu skaņuplašu vēs  -
ture 1. daļas izdošana 2015. gadā 
bija ļoti gaidīts notikums daudzu 
mūsu melomānu dzīvē. Taču vis-
vairāk par to priecājās pats autors, 
saukdams šo grāmatu par sava 
mūža darbu. Beidzot dienas-
gaismu ieraudzījusi arī Latviešu 
skaņuplašu vēstures 2. daļa, un 
pie lasītājiem nonāk tā pētījuma 
daļa, kas aptveŗ laiku pēc 2. pa -
saules kaŗa. 

Atis Gunivaldis Bērtiņš latviešu 
skaņuplašu izpētē ieguldījis ne 
tikai desmit rakstīšanas gadus, 
bet faktiski visu savu mūžu. Lik-
tenīga izrādījusies pati pirmā sa -
skare ar mūziku piecu gadu ve -
cumā Ziemsvētkos, kad zēna māte 
no skapjaugšas nocēla melnu 
koferi – patafonu un drīz vien 
istabā atskanēja Reitera koŗa 
dziedātā Klusa nakts, svēta nakts. 
Melnajā šellakas diskā apslēpto 
skaņu brīnums puiku paņēma 
savā varā uz visu mūžu…

Turpmāk Bērtiņš ar lielu de -
dzību pildīja savu skaņuplašu 
plauktu. Tajā tagad rodami ap -
mēram 4000 eksemplāru – plates 
pirktas veikalos, antikvāriātos, pēc 
sludinājumiem, tās medītas arī 
tuvējās ārzemēs ceļojumu laikā. 
Kollekcionāra mājvieta Rumbas 
pagasta Birzniekos pārtapusi ska -
ņuplašu mūzejā, kur interesen-
tiem apskatāmi arī gramafoni, 
atskaņotāji, radio aparāti, kā arī 
citas senlietas. Tās vāktas pa -
domju gados, kad Latvijā notika 
apjomīga zemes meliorēšana un 
tika sagrautas daudzas viensētas 
līdz ar to kultūrvēsturisko man-
tojumu. Atis Gunivaldis Bērtiņš 
kā Pieminekļu aizsardzības bied-
rības darbinieks apceļoja vien sē-
tas pirms to iznīcināšanas. Saim-
nieki ar prieku atdeva viņam 
nevajadzīgās lietas, reizumis – arī 
skaņuplates. 

Ceļš uz grāmatu par Latvijas 
skaņuplašu vēsturi Bērtiņam sā -
kās pagājušā gadsimta beigās, kad 
mūzikas izdevniecības „Balss” dar -
binieks Armīns Ronis, tagadējais 
Latvijas Radio 2 direktors, pie -
dāvāja veidot Bellaccord skaņu-
plašu ierakstu izlasi kompaktdis-
kos, protams, saskaņā ar Bell ac-
cord fabrikas dibinātāja Helmāra 
Rudzīša personisku atļauju. Šiem 
diskiem bija nepieciešami ievadi, 
un Atis Gunivaldis Bērtiņš sāka 
izpētes procesu, meklēdams bio-
grafiskus datus par pagājušo ga -
dudesmitu latviešu mūziķiem un 
komponistiem. Bērtiņš izpētīja 
ne tikai fabrikas Bellaccord Electro 
vēsturi, bet ir apkopojis arī pirms 
tam klajā laistās, dažādu firmu 
izdotās ārzemju plates ar latviešu 
mūziku. Ar šiem materiāliem 
tika sagatavoti arī 30 radio rai dī-
jumi, kas izskanēja Latvijas Radio 
2. Šie stāsti par latviešu skaņu-
platēm un to varoņiem tika pub-
licēti avīzē Laiks, un tās izdevēja 
Ligita Kovtuna ierosināja Bēr ti-
ņam viņa veikumu sakopot 
grāmatā.

Kā saka, ar āķi lūpā, neno-
gurdināmais kollekcionārs neap-
robežojās ar Bellaccord ražojumu 
izpēti, bet savāca arī maksimāli 
daudz pēckaŗa trimdas latviešu 
skaņuplašu, kā arī secīgi sarin-

doja padomju lielfirmas Melodija 
latviskos izdevumus. Ata Guni-
valža Bērtiņa 600 lappušu gaŗais 
manuskripts bija gatavs jau pirms 
vairākiem gadiem, taču grāmatas 
formā pētījuma 1. daļa dienasgais-
mu ieraudzīja tikai 2015. gadā. 

Atis Bērtiņš latviešu skaņuplašu 
vēstures 110 gadus sadalījis trijos 
posmos. Pirmais ilgst no 1903. 
līdz 1915. gadam, nākamais – no 
1922. līdz 1944. gadam; tie abi ap -
skatīti grāmatas pirmajā sējumā. 
Tad no 1945. gada līdz mūs die-

nām seko visgaŗākais plašu laik-
meta posms. Tas tā arī nav pa -
beidzies, joprojām tiek izdotas 
vinila skaņuplates, pie tādām ti -
kušas arī vairākas latviešu rok-
grupas, to vidū Inokentijs Mārpls, 
Prāta Vētra un citas. Tās savā 

pojot katra plašu izdevumus. 
Pēc 2. pasaules kaŗa latviešu mū -

zikas izdevēji atradušies arī vai -
rākās valstīs, kur apmetās dzim-
teni pametušie trimdinieki. Bēr-
tiņš izpētījis Bellaccord Electro 
atbalsojumu trimdā, skaņu stu -

grāmatā piemin arī autors, tomēr 
nosacītu punktu likdams līdz ar 
toreizējās Padomju Savienības 
koncerna Melodija un tās latviskā 
pēcteča, skaņuplašu rūpnīcas Ri -
Tonis darbības izbeigšanu 1998. 
gadā. Un tas ir pareizi, jo – cik 
gan daudzi no mums ikdienā 
izmanto skaņuplašu atskaņotāju? 

Tā kā pašlaik Bērtiņa grāmatas 
1. daļa kļuvusi par bibliografisku 
retumu, tad īsumā jāatgādina, ka 
pirmie latviešu mākslinieku ieska-
ņojumi pavairošanai gramofona 
platēs notikuši Rīgā 1903. gada 
decembrī un 1904. gada janvārī 
akciju sabiedrībā Gramophone. 
Tā kā no ieraksta līdz skaņuplates 
iznākšanai bija nepieciešami četri 
mēneši, pat nedaudz ilgāk, tad 
pirmā informācija par lielākā 
skaitā iznākušām latviešu gramo-
fona platēm Latvijas laikrakstos 
parādās tikai 1904. gada jūnijā. 
Gramofona plašu katalogā paši 
pirmie matricu numuri 1903. 
gada decembrī tikuši Aleksim 
Mierlaukam, Pēterim Rudzītim, 
Rūdolfam Bērziņam – šie tad arī 
būtu pirmie latvieši, kuŗu balsis 
iemūžinātas melnajos ripuļos;  un 
to materiāls un apgriezienu ātrums 
mainījies laikam līdzi. Latviešu 
skaņuplašu vēstures 1. sējumā Bēr-
tiņa kungs ne tikai skrupulozi 
atjaunojis slavenās Bellaccord Elec-
tro firmas katalogu, bet apkopojis 
dažādu firmu skaņuplašu izde-
vumus, kuŗos skan latviešu mū -
ziķu priekšnesumi.

2. sējumā turpināts skaidrot 
Bellaccord Electro tālāko likteni, 
kad fabrika darbu turpināja ar 
dažādiem nosaukumiem, no lat-
viskā Līgo līdz internacionālajam 
– Melodija. Taču precīzu numuru 
katalogu Bērtiņš šoreiz nav sa -
stādījis, bet veltījis nodaļas gan 
būtiskām Melodijas plašu sērijām, 
gan populāriem skaņražiem, dzie-
doņiem un kollektīviem, apko-

diju un apgādu Daina, Harmonija, 
Kaibala, Latvian Music ieguldī-
jumu, izzinājis, ko savā izdev nie-
cībā Melvaton saražojis leģen dā-
rais dziesminieks Alfrēds Vinters, 
apkopojis Latviešu Dziesmu svēt-
ku ieskaņojumu izdevumus ska -
ņuplatēs un daudz ko citu, tostarp 
devis virkni biografisku pētījumu 
par ansambļiem un izpildītājiem, 
tos papildinot ar skaņuplašu sa -
rakstu. 

Var tikai apbrīnot, cik skrupu-
lozi Atis Gunivaldis Bērtiņš spējis 
iedziļināties pašlaik no uzmanības 
aizslīdējušās norisēs, vai tā būtu 
Ausmas Līdaces, Viktora Stota un 
vīru dubultkvarteta Tēvija darbo-
šanās, vai „jaunaustrālietes” Veltas 
Skujiņas un daudzu citu līdz šim 
maz zināmu mūziķu daiļrade. 
Vadoties no savas plašu kollekcijas 
un tās apjomīgas izpētes, autors 
uzrakstījis līdz šim neuzrakstīto 
trimdas latviešu mūzikas vēsturi, 
no kuŗas ziņas pasmelties varēs 
jebkuŗš mūzikas cienītājs. 

Dzenot pēdas skaņuplatēm, Bēr-
tiņš devis ne vienas vien it kā lat-
viskas dziesmas izcelsmes noslē-
puma atslēgu jau savas grāmatas 
1. daļā. Otrajā sējumā šī detektīva 
darbība tiek turpināta, šoreiz iz -
sekojot komponista un diriģenta 
Austŗa Vītola gaitām. Viņa Ame-
rikā labi pazīstamais skaņdarbs 
„My God and I” tomēr izrādījies 
aizlienēts. No kā? Atbildi uz šo 
un daudziem citiem jautājumiem 
atradīsiet Ata Gunivalža Bērtiņa 
krāšņi illustrētajā, bagātīgi infor-
mātīvajā un aizraujošajā grāmatā.

Interesenti Amerikā
grāmatu var iegādāties,

nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us

Cena, t. sk. pasta izdevumi
– USD 75,–
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RASMA PĒRKONE

Indianas latviešu pensionāru biedrības biedri. Biedrības priekšniece Ligita Krūmkalne – stāv pirmā 
rindā no labās // FOTO: Ilze Koch

INDIANAS LATVIEŠU PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skolas
Ģimenes dienas sarīkojums un mācību gada noslēgums

Lai gan šogad pavasaris ir 
lietains un arī 13. maijā brīžam 
parādījās tumši mākoņi, tomēr 
Sestdienas skolā tā bija priecīga 
diena. Skolas saime svinēja Ģi -
menes dienu un šī mācību gada 
noslēgumu. Es domāju, ka ne 
tikai bērni, bet arī vecāki bija 
priecīgi, jo visu vasaru sestdie-
nas būs brīvas.

Sarīkojumu vadīja skolas pār-
zine Rasma Gaide un lūdza ti -
cības mācību skolotājai Silvijai 
Siksnai novadīt svētbrīdi. To 
iesāka ar korāli “Laidiet bēr ni-
ņus pie manis”, un tad S. Siksna 
runāja par ceļošanu, veiksmīgi 
iesaistot arī skolēnus. Viņa jau-
tāja, vai bērni arī ir ceļojuši un 
uz kuŗām citām valstīm. Bija 
dzirdamas dažādas valstis, to -
starp arī Latvija. S. Siksna pa -
skaidroja, ka ir svarīgi labi sa -
gatavoties pirms ceļojuma un 
minēja dažas lietas, kas jāņem 
līdzi katram gadījumam. Galve-
nais, nedrīkst aizmirst paņemt 
līdzi pasi, jo bez tās nelaidīs pāri 
robežai. Vienīgi Dieva valstībā 
var iekļūt bez pases. Noslēgumā 
visi kopīgi noskaitīja lūgšanu.

Sekoja pārzines R. Gaides uz -
runa, kuŗā viņa pastāstīja par 
daudzajiem projektiem, ko sko-
lēni ir veikuši šinī mācību gadā 
un izsauca veiksmīgākos sko-
lēnus saņemt balvas. Vairāki 
sko lēni nebija kavējuši nevienu 
sestdienu, citi bija čakli grāma-
tu lasītāji. Auseklīša balvas par 
dom rakstiem saņēma: 8. kl. 
Kar līne Zubāne, Alda Ezera, 
Amalie Kanne; 6. kl. Kaspars 
Ludviks-Pitkin un Markus Zā -

murs; 5.kl. Liene Zubāne, kā arī 
visa 4.kl. par “Jocīgais, jancīgais, 
jautrais alfabēts”, un visa 7.kl. 
par saviem „Oskaru” rakstiem. 

Interesants projekts visai sko-
lai bija “Labie darbiņi”. Skolēni 
bija sadalīti četrās komandās –  
Kurzeme, Zemgale, Latgale un 
Vidzeme, un par katru labo 
darbiņu zīme tika iemesta lielā 

valodu, vēsturi, ģeografiju, bet 
arī sagatavojot piemērotu mā -
cību vielu šodienas skolēnu 
spējām. Viņš saņēma J. Kursītes 
grāmatu “Latvieša māja” un dip  -
lomu, kas apliecināja viņa uz -
ņemšanu biedrībā par Goda 
biedru. 

Astotās klases skolnieks Toms 
Maksiņš saņēma balvu par īpašu 

klases skolēni nolasīja labākos 
no saviem jautriem alfabētiem, 
piemēram, „Lidmašīna lido uz 
Latviju”, „Mana mazā māsa 
mani mīl”, „Pēteris pannā piece-
pa pankūkas pusdienām” utt. 
Bija arī citas deklamācijas un 
tautasdeju uzvedums “Dzintara 
zeme, dzintara ļaudis”, ko izpil-
dīja 7. un 8. klašu skolēni.

Visa skola koklē un dzied, pavadot bērnu rotaļu “Kur tu teci, rudzu pele” // FOTO: Aivars Vinters

šanā. Uz dēļa bija piesprausti arī 
Latvijas simtgades segas kvad-
rātiņi ar dzīves stāstiem.

Kā katru gadu, uz šo dienu 
iznāca jau 52. Auseklītis, ko visi 
varēja iegādāties. Liels paldies 
Anetei un Jānim Ivsiņiem, kas 
jau daudz gadu veic redaktora 
darbu šim skolēnu žurnālam. 
Tanī var apskatīt skolēnu raks-

Šogad aprit 48 gadi kopš 
Indianas latviešu pensionāru 
biedrības dibināšanas 1969. ga -
da 21. septembrī, kad tika sa  -
saukta pirmā pilnsapulce, ko 
vadīja Jānis Brauers, protoko-
lēja Līna Veldre. Pilnsapulcē 
tika pieņemti un apstiprināti 
biedrības statūti, pēc kā vado-
ties, izveidojās darbības norises.

Katru otro gadu februāŗa mē -
nesī biedri sanāk pilnsapulcē, 
kur ievēl priekšnieku un valdi 
uz nākamajiem diviem gadiem. 
Valdē tiek ievēlēti deviņi lo -
cekļi, kas ir atbildīgi par saietu 
noorganizēšanu, paziņojumu iz -
sūtīšanu, kasi, grāmatvedību. 

Iespēju robežās biedrība at -
balsta citas bezpeļņas organi-
zācijas, piem., Gaŗezeru, Oku-
pācijas mūzeju un citas. 

Katru saietu ievada uzmun-
drinoši svētvārdi un lūgšana. 
Katrs biedrs un viesis, tanī 
mēnesī dzimušais, tiek apdā-
vināts ar ziedu velti. Seko bied-
rības priekšnieces ziņojumi, ai -
cinājumi, informācija un citas 
laikmetīgas ziņas. Pa to laiku 
saimnieces sakārto pusdienu 
maltītei galdu ar pašu sanesta-
jām maizītēm vai saimnieču 
sagatavotām siltām pusdienām. 
Pēc mielasta seko programmas 
daļa. Saietus kuplina dažādu 
filmu izrādes, referāti, stāstījumi 
par ceļojumiem, sadziedāšanās. 

Tādā sirsnīgā noskaņojumā tiek 
pavadīta jauka, draudzīga pēc-
pusdiena ar draugiem un pa -
ziņām.

Biedrības darbības gaita ieslī-
dējusi zināmos, noteiktos rām-
jos, proti, saieti parasti notiek 8 

nevajadzīgas, kas citiem var būt  
noderīgas un ko var iegādāties 
par mazu atlīdzību. Ienākums/
atlikums tiek izlietots labda-
rības darbiem – lietoto drēbju 
un grāmatu sūtīšanai uz Lat viju. 
Jūnijā dažkārt tiek ielīgoti Jāņi. 

viss rosina jautrību, atceroties... 
kā reiz jaunībā... Novembŗa 
saiets apvienots ar decembŗa 
saietu, kad decembŗa pirmajā 
trešdienā ar Ziemsvētku ieska-
ņām, ar svētku prieka pilnām 
sirdīm biedri un viesi pulcējas 

vanas. Dāvanu saņemt var, tikai 
noskaitot kādu piemērotu pan-
tiņu. Nu, gluži kā skolas gados 
pie eglītes! Bet ir patīkami 
atcerēties.

Pēdējos pāris gados, Solveiga 
un Marks Hendersoni kā pār-
steigumu visiem saieta dalīb-
niekiem dāvināja pašu gatavo-
tas svētku dāvanas. Prieks 
iemirdzas sirdī par šo lielo 
sirsnību.

Lielākā rosība biedrībā noti-
kusi pēdējos gados, priekšnie-
ces Ligitas Krūmkalnes vadībā. 
Lai atbalstītu mūsu tautiešus – 
invalidus un pensionārus, Li  gita 
ierosināja lietotu drēbju, kurpju 
un citu mantu sūtīšanu uz 
Latviju. Uz viņas aicinājumu 
ziedot mazlietotas drēbes un 
citas mantas atsaucās ne tikai 
biedri, bet arī daudzi citi sa -
biedrības locekļi.

Pagājušajā gadā tika nosūtīti 
8 saiņi uz Inčukalna invalidu 
namu un uz veco ļaužu biedrību 
“Cerība” Aizputē, kur mantas  
saņemtas ar lielu pateicību. Sū -
tīšanas izdevumus sedza mūsu 
pensionāru biedrība. 

Kā otru daudz aptverošu pro-
jektu priekšniece iesāka lietoto 
grāmatu sūtīšanu uz Latvijas 
bibliotēkām un citām iestādēm. 

burkā. Izrādījās, ka gada beigās 
uzvarētāji bija zemgalieši ar 
visvairāk punktiem. 

Kā katru gadu, arī skolotāji 
saņēma atzinības balvas, ko 
pasniedza TLB priekšnieks Pat-
riks Rundāns. Silvija Siksna sa -
ņēma skolas labvēles nozīmi 
zeltā par desmit gadu darbu, 
mācot ticības mācību. Pauls Leg  -
zdiņš ir skolā darbojies jau 15 
gadus, ne tikai mācot latviešu 

centību mūzikā. 
Tad astotās klases skolēni pār-

ņēma vadību un pieteica skolēnu 
priekšnesumus. Koklētāji pava-
dīja skolēnu kori vai dejotājus. 
Skolotāji uz koklēm pavadīja 
skolēnu kori, dziedot “Mīļo 
māmiņ”, pēc kuŗas katrs bērns 
ar ziedu apsveica savus vecā-
kus. Mazākie skolēni gāja rotaļā 
“Kur tu teci, rudzu pele”, to pa -
pildinot ar tēlojumiem. Ceturtās 

Pēc priekšnesumiem skolēni 
apmainīja tautastērpus pret ērtā  -
kām drēbēm un devās pie ba -
gatīgā mielasta galda. Arī sko-
lotāji un skatītāji pievienojās 
mielastam un pie kafijas krūzes 
pārrunāja redzēto un dzirdēto.

Zālē bija izliktas 7. kl. darinātās 
Latvijas kartes, ko varēja ap -
skatīt. Mani arvien pārsteidz 
skolēnu izdomas dažādība un 
rūpība šo Latvijas karšu vei  do-

tus, zīmējumus un daudz krā-
sainu bilžu no šī mācību gada 
skolas dzīves un notikumiem.

27. maijā būs 8. klases izlai-
dums ar astoņiem absolventi-
em. Cerams, ka plašāka latviešu 
sa  biedrība piedalīsies šajā nozī-
mīgā sarīkojumā. Latviski jau-
nieši ir mūsu tautas un sa  bied-
rības nākotne.

reizes gadā – janvārī, februārī, 
martā, aprīlī un maijā. Maijā 
notiek t.s. utenis –  tirdziņš, kur 
tiek sanestas pašu mājās liekas 
vai nevajadzīgas lietas, dažiem 

Saietus atsāk septembrī. Oktobŗa 
saietu rīko pēc t.s. Oktober Fest  
modes, ar piemērotu mūziku, 
raksturīgu ēdienkarti, dalīb nie-
kus aicinot ierasties maskās; tas 

pie izpušķotas eglītes, sēžas pie 
skaisti dekorētiem galdiem. 
Dziedot svētku dziesmas, tiek 
sagaidīts Ziemsvētku vecītis, 
kuŗš izdala pašu sanestās dā -
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INESE RAUBIŠĶE

DAIGA MAZVĒRSĪTE, 
Latvijas Radio 2

“Morēnieši vienmēr atsaucīgi 
iesaistās dažādos kultūras sarī-
ko jumos gan pagastā, gan ārpus 
tā robežām,” tā par sava pagasta 
ļaudīm saka Antra Brača – 
Mores mūzeja direktore.

Ļoti silts sestdienas vakars, sa   -
kopta apkārtne, mūzika, uguns-
kurs – tas cilvēkus allaž pulcē. 
Vienīgi ar kaŗa tematiku sais-
tītais mūzejs liek padomāt, vai 
gribas šurp nākt Mūzeju naktī? 
Kādas gan te varētu būt nakts 
aktīvitātes? Varbūt tomēr doties 
tālāk uz Si  guldas pusi, uz mū -
zeju Turaidā?

Antra Brača. Tiesa, mūsu Mo -
res mūzejs “Kalna Kaņēnos” sais-
tīts ar slavenajām Mores kaujām, 
tepat uz šīs zemes 1944. gada sep-
tembŗa pēdējās dienās notika asi-
ņainas cīņas, krita daudz kaŗa-
vīru no abām kaŗojošām armi jām.

Vēlāk šī piecas dienas ilgusī 
kauja ar lielo pārspēku no Sar-
kanās armijas puses tiks atzī-
mēta par vissmagāko tuvcīņu 
latviešu leģionāru vēsturē.

Antra Brača. Taču Mūzeju nakts 
Morē tiek organizēta kā pateicība 
vietējiem cilvēkiem, kuŗi palīdz 
mums mūzeju veidot. 

Es vienmēr saku, ka mūzeju 
mēs nemeklējām, mūzejs samek-
lēja mūs – 90. gados, kad ar ģi -
meni pārcēlāmies uz dzīvi Morē, 
vecie kaŗavīri, kuŗi tajā laikā go -
dam bija pārbedījuši kritušos 
leģionārus, meklēja vietu, kur 
iekārtot vēsturisku ekspozīciju par 
kauju gaitu. Un es ar vīru ie  sais-
tījos – vispirms jau atdevām vie-
nu mums piederošo ēku, kuŗā 
pirmo ekspozīciju 2002. gadā ie -
kārtoja bijušie latviešu leģionāri 
– Daugavas Vanagu Siguldas 
centra nodaļas biedri. Pārvarot 
dažādas grūtības, mūzejs attīs tī-
jās. Tā nu mūzeja ēkas pirmajā 
stāvā viss vēsta par Otro pasaules 
kaŗu. Šeit arī katru gadu sep-

Mūzeju nakts Morē

Latvijas dziedošo puiku gans –
Jānis Erenštreits

tembŗa pēdējā sestdienā pulcējas 
cilvēki uz Mores kauju piemiņas 
atceri (un tā jau kopš 90. ga -
diem!). Taču pamazām vietējie 
iedzīvotāji mūzejam sāka dāvināt 
lietas, kas nebūt nebija saistītas ar 
kaŗu. Mājsaimniecības priekš-
metus, novada amatnieku dari nā-
 jumus… Es pati daudz braucu pie 
novada cilvēkiem, vācot ma  te riā-
lus par Mores kaujām, par no -
vadu – mani tas interesē. Tā gadu 
gaitā (jau mūzeja mājas otrajā 
stāvā) mums izveidojies savs no -
vadpētniecības mūzejs ar privā ta-
jiem lauku mūzejiem rak sturīgo 
pievilcību, proti, ļoti dau dzas lietas 
apmeklētāji drīkst pa   ņemt rokās, 
tās netiek ieslēgtas vitrīnās. Pati 
esmu rokdarbniece, un man radās 
doma uzaicināt novada sievietes 
mūzejā izstādīt savus rokdarbus. 
Un no 2011. gada mums ir arī 
rokdarbiem veltīta vieta. 

No kura laika šeit organizējat 
Mūzeju naktis?

Antra  Brača. Gandrīz no paša 
sākuma, laikam tikai pirmo 
(2005. gadu) palaidām gaŗām. 
Pamazam, pamazām, katru gadu 
domājot par tematiku, kas cil vē  kus 
interesētu… ir bijusi dzintaram 
veltīta nakts, mūzikai, za  ļumballe 
u.c. Tas viss arī atspo gu ļojas mūsu 
mūzeja ekspozīcijā. Pēdējos gados 
Mūzeju naktīs mūs te apciemo 
simtiem viesu. Tūliņ beigsies sa -
rīkojumi Turaidā un tad jau liels 
skaits cilvēku trauk sies šurp.

Kāda bija šī gada Mūzeju 
nakts iecere?

Antra Brača. Vēlējamies šo va -
karu veidot ļoti ģimenisku. Pro-
tams, apmeklētāji varēja ap  skatīt 
Mores kauju mūzeja eks pozīciju 
un interaktīvā stendā filmas 
“Mores kaujām 70” de  mon strē-
jumu. Daudzveidīgas sta   fetes gan 
pieaugušajiem, gan bērniem rī -
koja biedrība “Reālais piedzī vo-
jums”, uz uguns lielos katlos tika 

vārīta “Mores pavasaŗa zāļu tēja”. 
Uzaicināju ar saviem ražojumiem 
vietējās zemnieku saimniecības, 
un tā nu Mūzeju nakts dalībnieki 

bied rības Folkloras komisijas va -
dītāja Margita Poriete.

Jautājums Margitai: Jūs pati 
dzī  vojat Siguldā, turpat notiek 

kas pilnīgi cits. Un tā nu centos 
apgūt jaunas prasmes – meklēju 
materiālus internetā, atradu pat 
doktora darbus par maskēšanās 
tematiku, runāju arī ar militā ris-
tiem, kuŗi man skaidroja mas-
kēšanās pamatprincipus, galve-
nos akcentus – ko maskējoties 
vajag darīt un ko ne. Pirmkārt, 
maskētajam cilvēkam jāiekļaujas 
vidē, kas tobrīd ir dabā. Jāsaplūst 
ar to. Un tā kā šobrīd ir ievziedu 
laiks, mēs savā radošajā darbnīcā 
izmantojām ievas, un cilvēki lab-
prāt izvēlējās maskēties ar reibi-
noši smaržīgajiem ziediem. Starp 
citu, ievziedus vedām no Siguldas, 
jo Morē tie tiktikko sākuši plaukt.

Morēniešiem tas bija pārstei-
gums. Darbnīcā tika demonstrēti 
arī fotomateriāli – Maskēšanās 
dabā – kā to dara putni, kukaiņi, 
dzīvnieki… Kaŗamāksla maskē-
ties – kā maskējas karavīri. Mas-
kēšanās mākslā vai maskēšanas 
māksla – kā cilvēks iekļaujas, 
saplūst ar dabu ar krāsotu ķer-
meni, tā formām…

Man tuva ir maskošanās nevis 
maskēšanās. Gadskārtu tradiciju 
maskām, kuŗas es veidoju no 
koka mizām, tāsīm un citiem 
dabas materiāliem, uzdevums ir 
gluži pretējs – pārsteigt, izcelt…

Taču, atgriežoties pie šīs Mū -
zeju nakts, – man talkā nāca 
Latvijā (un ne tikai Latvijā) pa -
zīstams ornitologs Jānis Brik ma-
nis – daudziem zināms arī kā 
Putnu Jānis, kurš pirmais ļāvās 
sevi grimēt un maskēt ar ievzie-
diem. Pēc viņa jau maskēties 
gribētāju netrūka.

Kādas ir tavas izjūtas pēc šīs 
nakts Morē?

Margita Poriete. Mani pār-
steidz, ka Antra Brača šajā mū -
zejā, kas skaŗ tik smagas temas, 
spēj pulcēt tik daudz cilvēku. Te 
apkārt ir daudz gaišu cilvēku ar 
tik pozitīvu skatījumu nākotnē!

Antra Brača, Margita Poriete, Jānis Brikmanis (maskēts)

varēja panaš ķoties ar gardumiem 
no brieža gaļas, ar vietējās kūku 
cepējas slaveno medus kūku un 
ļoti gar šīgu svaigo sieru… Ar sa  vu 
koncertprogrammu uzstājās Mo  res 
pagasta tautasnama sieviešu vo -
kālais ansamblis “Ceriņi”. Pavi-
sam neparasts pasākums mums 
šogad – radošā darbnīca, kuŗu 
piekrita vadīt Rīgas Latviešu 

vērienīga Mūzeju nakts Turaidā, 
kāpēc mērojāt ceļu uz Mori?

Margita Poriete. Antra Brača 
mani uzrunāja ar interesantu 
ideju – Mūzeju naktī vadīt mas-
kēšanās nodarbību. Tas man ir 
kas pavisam neparasts. Es strā-
dāju ar dabas materiāliem un 
radošajās darbnīcās veidoju gads-
kārtu maskas, bet maskēšanās ir 

Vairāk nekā 25 gadus va  dī-
dams Latvijas labāko zēnu kori, 
mūsu izcilais diriģents un pe -
dagogs Jānis Erenštreits uz sa -
viem audzēkņiem var noska tī-
ties kā uz lekni zaļojošu audzi, 
kas jau nes ievērojamus augļus 
valsts kultūras druvā. Sigvards 
Kļava, Māris Sirmais, Mārtiņš 
Ozoliņš, Ivars Cinkuss, Kaspars 
Putniņš, Ints Teterovskis un citi 
– tie ir diriģenti, kas Latvijas 
koncertdzīvē devuši nozīmīgu 
artavu.  

Jāņa Erenštreita skolnieks Mār-
 tiņš Klišāns 1998. gadā no sava 
pedagoga pārņēma Rīgas doma 
zēnu kora vadību. Koŗa vēsture 
sākās 1950. gadā Emīla Dārziņa 
vārdā nosauktajā Rīgas speciā-
lajā mūzikas vidusskolā, kur 
puikām bija atvērta koŗa klase. 
Zēnu balsu dzidrais skanīgums 
kopš mazotnes valdzināja zvej-
nieka dēlu Jāni Erenštreitu, kuŗa 
darbīgais mūžs 17. jūnijā vaina-
gosies ar 75. jubileju. Tai par 
godu Latvijas Universitātes aulā 
notiks koncerts, kur uzstāsies 
Rīgas Doma zēnu koris, Rai -
monds Pauls un citi viesi. Die -
nasgaismu ieraudzīs diri ģenta 

Dzimis 1942. gada 17. jūnijā Miķeļtornī. Absolvējis Ventspils 
mūzikas vidusskolu (1960), J. Vītola Latvijas Valsts konservatoriju 
(1970) un asistentūru (1973). 1969 – 1994 E. Dārziņa speciālās 
mūzikas vidusskolas zēnu koŗa diriģents. Ar kori koncertējis Eiropā, 
Ziemeļamerikā, Japānā u.c. 1994 – 2010 Rīgas Doma koŗa skolas 
direktors. Latvijas zēnu koŗu salidojumu, Skolu jaunatnes un 
Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents. Piecu starptautisku zēnu 
koŗu festivālu Rīgas Doms mūzikas direktors

sarakstītā grāmata par Jāni 
Cimzi. 

Erenštreits vienkārši nevarēja 
nerakstīt – gribējās atspēkot pa -
ša jaunībā kāda kollēģa teikto, 
ka Cimze jau paliek vien tāds 
vācietis mūsu mūzikas druvā ar 
saviem tautasdziesmu korāļiem. 
Enerģisks taisnības cīnītājs Jā  nis 
bijis visu mūžu: tas viņa rak-
sturā no senčiem – lībiešiem, tā -
pat kā mūzikalitāte. Joprojām 
Rīgas Doma koŗa skolā viņš ir 
projektu vadītājs, bet zēnu kori 
gan vairs nediriģē. Toties ar 
prieku atceras, kā ar puikām 
divreiz pabijuši Amerikā un cik 
jautri gājis!

– Mēs bijām pirmais bērnu 
koris no Latvijas – pirms mums 
jau bija burtiski „izmīlēti” Ave Sol 
dziedātāji, un nu Amerikas lat-
viešu acu priekšā stājās dziedoši 
latviešu zēni, kam nākotne tūdaļ 
vērsies vaļā. Tāpēc bijām modē, 
un mūs pētīja – kā dziedāsim, kā 
izskatīsimies, kas zēniem iekšā 
sirsniņās? Tūres rīkotāji bija ļoti 
piestrādājuši, un viss jau būtu labi, 
ja būtu iespēja dzīvot visiem kopā 
kādā viesnīcā vai skolā. Brau kā-
jām pa visu Ameriku, un, labu 

gribēdami, mūs uzņēma ģimenēs. 
Dabīgi, ka netrūka nekā, un lat-
vieši jau prot bērnus lutināt. Diem-
žēl nevarēju kontrolēt, kas pa 
dienu tiek darīts – zēnus veda 
tuvās un tālās ekskursijās, un 
pirms koncerta skaidri jutu, ka 
viņi ir noguruši. Nebija taču ie -
spējams kaut ko aizliegt, pir majās 
tūrēs mums visiem acis bija vaļā 
un par visu bija jābrīnās! De  bes-
skrāpji, automobiļi un ēdieni! 
Visu, ko pasūtina, var arī dabūt! 
Kaut vai tās picas, kas pie mums 
vēl nebija parādījušās. Un mak-
donalds un kola…

Mūsu otrā brauciena laikā 
1995. gadā atkal satikos ar Ro -
bertu Zuiku, un viņš mani pār-
liecināja šo ceļojumu aprakstīt 
rakstu krājumā Latvju mūzika. 
Ar Zuiku iepazinos jau 1990. 
gadā Rīgā, Dziesmu svētku laikā, 
bet mūsu Amerikas ceļojuma 
galvenais rīkotājs bija Ģirts Zei -
denbergs 
Koristi tika uzņemti ar tādu 
mīlestību, un latvieši to visu 
darīja tik sirsnīgi!
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Marija Platace savas grāmatas atvēršanas svētkos
// FOTO: Maija Zaeska

RITA DRONE

Toronto pensionāri skatās filmu 
„Dieva putniņi” 

Marija Platace Futchs Fine 
Mineapolē

Toronto pensionāru 18. maija 
saietu atklāja sarīkojumu va  dī-
tāja Liene Martinsone ar patī-
kamu pa  ziņojumu, ka maijs 
pensionāru apvienībai ir bijis 
iepriecinošs ar jauniestājušos 
biedru skaitu. Bez jau agrāk 
minētiem, šinī mēnesī vēl ir 
iestājušies Uldis Amoliņš, Irēna 
Zvagulis, Carlos un Valda Bēr-
ziņi. Atkal pateicība Edītei un 
Viesturam Zariņiem par krāš-
ņa jām tulpēm galdu grezno-
jumiem. Nākamā saietā būs šī 

darbības gada pēdējā loterija. 
Paldies Že  nijai Vītolai par 
šodien rādāmās filmas “Dieva 
putniņi” aizdošanu un Alvim 
Negrašim par elektro nisko apa-
rātu iemācīšanu viņam pa  klau-
sīt.

Filma “Dieva putniņi” dari nā-
ta Rīgā 2015. gadā ar Latvijas 
Na  cionālā kino centra atbalstu. 
Pa  zīstamā filmrežisore Dzintra 
Geka pēc filmām par Sibirijas 
bērniem ir vērsusi skatu uz 
Rietumiem, pētot to bērnu lik-

teņus, kuŗus kaŗa vētra aizpūta 
uz pretējo debess pusi. 

Pirmais skats ir zīlītes žubītes 
(vai cita mazputniņa?) bezrū-
pīga šūpošanās uz niedres stieb-
ra. Bet nāk melni mākoņi, un 
gaisā lido satraukti putnu bari. 
Pārmaiņus ar kaŗa postažas ska-
tiem, kas rāda toreizējo vidi, 
pārdzīvotāji dažos teikumos pa -
stāsta savus un savas ğimenes 
pārdzīvojumus. Atkal un atkal 
simboliski parādās satraukto 
putnu lidojumi. Šāda veida 

skatu un stāstījumu meistarīga 
mon tāža turpinās arī rādot laik-
metu pēc kaŗa beigām, kad sāka 
veido ties nometnes un atjau-
noties kul turālā dzīve. Skati ir 
no dažādām nometnēm, visvai-
rāk no Eslin ge nas, ko sauca par 
“mazo Latviju”. Tur arī radies 
Dieva putniņu vārds, atvasinot 
to no pārvietoto personu no -
saukuma angliski Displaced 
Persons. Atkal lido putnu bari… 
Nometnes apmeklē krievu re -
patriācijas komisijas. Sā  kas iz -
ce ļošana, bet tikai uz Rie  tu-
miem: ASV galvenā iebrauk-
šana bija Ņujorkā, bet Kanadā 
– Halifaksā, kur latviešu kultū-
ras dzīvi vadīja Mariss Vētra, 
pie kuŗa kapa viņa dēls filmēts, 
dziedot sava tēva mīļāko dzies-

Jaunatrasta piederība – tā 
īsumā varētu summēt Marijas 
Plataces stāstījumu par viņas 
dzīvi un grāmatu “WIDE EYES”, 
kas nesen iznākusi Xlibris izde v-
niecībā. Vēl viens brīnumains 
stāsts par latviešu tautas piede rī-
go likteņiem Otrā pasaules kaŗa 
laikā un pēc tā! 

visu mūžu strādājusi izglītības 
laukā, tagad pensionējusies un 
dzīvo Vašingtonā. Autore pati 
raksta, ka viņas dzīves pirmie seši 
gadi arvien bijusi mīkla, ko viņa 
vēlējusies risināt. Izziņu uzsācis 
jau viņas audžutēvs, kam pa -
domju iestādes paskaidrojušas, 
ka Marijas tēvs pazudis kaŗā, 

bijis skaidrs, ka vācieši kaŗu 
zaudēs un Latvija atkal nonāks 
zem padomju varas. Vecaistēvs 
kopā ar sievu un brāli apcieti nāts, 
vēlāk nošauts, Marijas māte ar 
mazo bērnu uz rokām aizsūtīta 
uz Rēzeknes cietumu, vēlāk uz 
Salaspils nometni, kur viņas iz -
šķirtas – meitenīte ievietota bā -
riņu namā, māte aizsūtīta uz Vā -
ciju darbos.  Rīgas bērnu nams 
vēlāk evakuēts uz Vāciju. Bēr-
niem ar nodomu līdzi dotas ļoti 
skopas ziņas par viņu izcelsmi: 
tos domāts audzināt par lojāliem 
Lielvācijas pilsoņiem. Tā Marijai 
zudusi saikne ar pagātni. No 
bērnu nama Vācijā viņu adop-
tēja Futchs’u ģimene. Tālāko in -
formāciju Marija ieguvusi ar ģi -
menes detektīva Laura Olupa 
palīdzību, kam laimējies samek-
lēt Marijas tēva jaunāko māsu 
Leonoru. Tante Leonora izklās-
tījusi Marijai Plataču dzimtas 
likteņus. Abi viņas vecāki pār-
dzīvojuši kaŗu un nodzīvojuši 
gaŗu mūžu Padomju Latvijā. 
Viņas tēvs Broņislavs mēģinājis 
sameklēt kā sievu, tā meitu, lai 
apvienotu ģimeni, bet veltīgi: 
meitene pazudusi kaŗa juceklī, 
sieva atteikusies atsākt kopīgu 
dzīvi, jo visā notikušajā viņa 
vainojusi vīru. Vēlāk Broņislavs 
apprecējies otrreiz.

Savu grāmatu „WIDE EYES” 
Marija veidojusi vairāk vai ma -
zāk kā tantes Leonoras stāstī-
jumu par Plataču dzimtas gaitām 
kaŗa un pēckaŗa laikā Padomju 
Latvijā. Būdama nopietna vēstur-
niece, Marija pārbaudījusi tantes 
stāstījuma faktus nesenās Latvijas 
vēstures izdevumos, lai precīzi  
veidotu dokumentētu pārskatu 
par dzīvi un apstākļiem toreizējā 
Latvijā. Šis tātad ir ne tikai kādas 
ģimenes likteņstāsts, bet arī no -
teikta laikmeta vēstures liecība 
un nozīmīgs mūsu tautas vēstures 
papildinājums. Svarīgi tas, ka tas 
rakstīts angļu valodā un tāpēc 
pieejams plašākai publikai. 

Manuprāt ļoti laba dāvana lat-
viski nerunājošiem radiem, kā 
arī vietējām bibliotēkām. Grā-
matu var iegādāties pie Barnes & 
Noble vai tīmeklī – “Wide Eyes: a 
War Orphan Unlocks the Mystery 
of Her Latvian Roots” by Marija 
Platace Futchs Fine.

mu “Pūt, vējiņi”. Filmā ir īsas 
intervijas: kamdēļ nebraucat at -
pakaļ? Kur putniem bija pirmā 
ligzda? Atbildes dažādas: šeit 
ieaugušas jaunas saknes, bērni, 
mazbērni, savādāka domāšana, 
pasaules uz  skats... Tomēr jaunā 
un visjaunākā paaudze arī šeit 
dzied: “Viena mēle, viena dvēsle, 
viena zeme – mūsu!” un valkā 
savus tautas tērpus ar lepnumu.

Filmai ir apakšā paraksti angļu 
valodā, tamdēļ tā būtu rādāma 
plašākai publikai. Starp inter   vē-
tajām personām bija redzamas 
daudzas pazīstamas sejas, bet 
dau dzas no tām mēs vairs ne -
redzēsim. Dieva putniņi ir aiz -
lidojuši…

da

Marija Platace viesojās pie mi -
neapoliešiem šī gada 23. aprīlī, 
kur latviešu draudzes “kafijas 
stundā” pēc dievkalpojuma viņa 
bija aicināta uz tā dēvēto grā-
matas atvēršanu, lai mūs iepazīs-
tinātu ar savu dzīvesstāstu un sa -
viem pētījumiem par dzīves ap -
stākļiem un norisēm Latvijā gan 
nacistu, gan komūnistu varas 
laikā.  

1950. gadā adoptēta amerikāņu 
mācītāja Futchs’a ģimenē kā kaŗa 
bārene, Marija uzaugusi Kolo-
rado un Teksasā, skolojusies Mid-
landes un Amerikas universitātēs, 

māte mirusi dzemdībās – tātad, 
apaļa bārene. Taču dokumentos, 
kas nākuši Marijai līdzi no bāriņu 
nama, bijuši citi dati.

Latvijai atgūstot neatkarību, 
radusies izdevība atsākt meklē-
jumus. Lūk, īsumā viņas dzīves 
stāsts: vācu okupācijas laikā 1944. 
gada vasarā, kad fronte jau tu -
vojās Latvijas robežām, Marijas 
ģimene apsūdzēta par sadar bo-
šanos ar padomju partizāniem. 
Viņas tēva tēvs tiešām slēpis savā 
saimniecībā kādu partizānu gru pu, 
domājams ar nolūku nodroši-
nāties nākotnei, jo toreiz visiem 

Mūsu sabiedrības locekļiem 
aizejot mūžībā, pēcnācēji viņu 
personīgās bibliotēkas likvidēja 
un grāmatas nogādāja LSC , kur 
tās sāka krāties gandrīz netica-
mā daudzumā. No katra izde-
vuma viens sējums tika ievie-
tots LSC bibliotēkas plauktos, 
pārējie tika piedāvāti katram 
lasītajam, kas tos vēlētos sa -
ņemt. Bet atlikušās grāmatas? 
Tās nevarēja vienkārši nolikt un 
ļaut laika zobam sabojāt. Ligita 
pacietīgi meklēja, un viņas pū -
lēm bija panākumi, jo no dau-
dzām vietām sāka nākt pie pra-
sījumi; tā sākās grāmatu šķi-
rošana, pakošana un sūtīšana. 
Izklausās vienkārši, bet izņemt 
grāmatas no atvestajām kastēm, 
tās izskatīt, sadalīt, sapakot sū -
tīšanai piemērotās kastēs – tas 
bija smags fizisks darbs, kas 
prasīja nesaskaitāmas stundas, 
daudz izturības un pacietības. 

Uz DV priekšnieka Andreja 
Mežmaļa aicinājumu, astoņas 
kastes ar grāmatām tika no -
sūtītas uz DV pārstāvniecību 
Latvijā, lai tās nodotu Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku bib-
liotēkām. Pateicības vēstule sa -
ņemta no komandieŗa ģen. maj. 
Leonīda Kalniņa par vērtīgo 
grāmatu dāvinājumu. Vietējā 
DV apvienība sedza sūtīšanas 
izdevumus.

Piecdesmit grāmatu kastes 
nosūtītas divām bibliotēkām: 
Lauberes bibliotēkai un Ozol-
muižas. Izdevumus sedza LSC. 
Grāmatas nosūtītas arī Maka-
šānu amatu vidusskolai, Rēzek-
nes novadā. Izdevumus sedza 
Indianas katoļu biedrība. 

Vislielākā pateicība priekš nie-
cei Ligitai Krūmkalnei par šo 
vērtīgo projektu ierosināšanu, 
ar drošu skatu un labestīgu sirdi 
tos iesākot, turpinot; protot ie -
saistīt pašaizliedzīgus palīgus, 

darba darītājus, kuŗi nekad 
neatteicās un vienmēr bija ga -
tavi palīdzēt ar drēbju un grā-
matu pakošanu/šķirošanu. Lielā 
darba darītāji bija pati priekš-
niece, Dagnija Grīna, Māra 
Rozenberga, Ivars Eglīts, Ēriks 
Krūmkalns un Rasma Kārkliņa. 

Pensionāru biedrības valdē šā 
gada pilnsapulcē tika ievēlēti: 
Ligita Krūmkalne – priekšniece; 
valdē Guna Asone, Daine Au  zi-
ņa, Jānis Auziņš, Dagnija Grīna, 
Rasma Kārkliņa, Haralds Kirh-
ners, Velta Kirhnere un Māra 
Rozenberga. 

Patlaban biedrības sarakstos 
ir 55 biedri. Lielākā biedru daļa 
dzīvo Indianapoles apkārtnē, 
bet ir arī dalībnieki, kas brauc 
no attālākām vietām. Pensio-
nāru saietos uzticīgi piedalās, 
mērojot apmēram 80 jūdžu ceļu 
vienā virzienā, Ilze Alere no 
Ridgevilles. Ilze mūs jau dau -
dzus gadus lutina ar pašas au -
dzētās gotiņas pienu, pašas sieto 
biezpienu un rudens laikā ar 
pašas koptā dārza zaļumiem, 
āboliem, tomātiem; Ilze Koch, 
no tikpat tālās Portlandes, –  ar 
savu gaišo smaidu, neatvietoja-
mo fotoaparātu, piestājot pie 
viena otra un – kniks – ie -
mūžināts zibošā lodziņā; tāpat  
97 gadus sasniegusī Olga Bošs 
ar vienmēr kustīgiem pirk sti-
ņiem, zibinot adatas kādam 
cimdiņam un zeķītei. Mīļš 
paldies visām trijām par gaŗā 
ceļa mērošanu, par lauku sētas 
labumiem un par labestību, kas 
silda mūs visus. 

Biedrība ir sabiedriska bez-
peļņas organizācija pensijas ga -
dus sasniegušajiem; sevišķi no -
zīmīga vieniniekiem, kas dzīvo 
vieni paši. Kopā sanākšana, 
domu izmaiņa liek uz brīdi 
aizmirst vientulības rūpes un 
skumjas.

AC

INDIANAS LATVIEŠU 
PENSIONĀRU 

BIEDRĪBA
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Valsts prezidents piedalās 
NATO valstu un valdību 

vadītāju sanāksmē  
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis 25. un 26. maijā uzturējās 
darba vizītē Briselē, kur piedalī - 
jās NATO valstu un valdību vadī-
tāju sanāksmē. Sanāksmē NATO 
valstu līdeŗi diskutēja par sabied-
ro to aizsardzības financējuma pa -
lielināšanu, kā arī lielāku NATO 
iesaisti cīņā pret terrorismu.

Valsts prezidents pirms sanāk - 
s mes norādīja, ka Latvijai ir sva -
rīga Eiropas un Ziemeļamerikas 
sabied roto vienprātība aizsardzī-
bas spēju stiprināšanā. Šīm spējām 
jāatbilst 21. gadsimta izaicinā ju -
m iem, ietverot kiberaizsardzības 
un stratēģiskās komunikācijas 
stip ri nā šanu. Latvijas interesēs ir, 
lai samita diskusijās tiktu vēlreiz 
kā ļoti būtisks apstiprināts aizsar-
dzī bas izdevumu jautājums.

***
Drošības policija: 

pēc sprādziena Mančestrā 
terrorisma draudu līmenis 
Latvijā nav paaugstinājies

Pēc iespējamā terrorakta Man-
čestrā, Lielbritanijā, Latvijas Dro-
šī bas policija informē – nav ne  pie-
ciešamības paaugstināt terroris -
ma draudu līmeni mūsu valstī. 
Dro šības policija norāda, ka seko 
līdzi notikumu attīstībai saistībā ar 
iespējamo terroraktu Mančes trā. 
Un šobrīd nav informācijas par 
tiešiem terrorisma draudiem 
Latvijā un nepieciešamības pa -
aug stināt terrorisma draudu līme-
ni mūsu valstī. Tomēr, ņemot vērā 
terrorisma draudu aktuālitāti da -
žādu reģionu valstīs, dodoties uz 
ārvalstīm, Drošības policija aicina 
Latvijas iedzīvotājus iepazīties ar 
tur esošo drošības situāciju un ie -
viestajiem drošības noteikumiem. 
Arī ārlietu ministrs Edgars Rin  -
kē vičs (Vienotība) intervijā LTV 
pau da, ka pašlaik nav saņemta in -
formācija, ka būtu pamats pār-
skatīt draudu līmeni Latvijā. Lat-
vijas Ārlietu ministrijas rīcībā nav 
ziņu, ka sprādzienā Mančestrā 
būtu cietuši Latvijas valstspie-
derīgie.

***
Rīgā Lielā hadrona paātrinātāja 

zinātniskais projekts
Nesen Rīgā bija iespējams in  te r-

aktīvā izstādē apskatīt Lielā ha  d -
rona paātrinātāja tuneli, kuŗā tika 
atklāts Higsa bozons, un izzināt šī 
tuneļa darbības pamatprincipus. 
Par to parūpējās Eiropas Kodol-
pētniecības centrs (CERN), kas 
pazīstams ar Hiksa daļiņu meklē-
jumiem.

Skolēni iepazīstas ar Lielā had-
rona paātrinātāju

Starptautiskā organizācija CERN 
atrodas uz Francijas un Šveices ro -
bežas, nodarbojas galvenokārt ar 
daļiņu fizikas pētījumiem. Rīgā 
CERN nedēļa notika no 22. līdz 
26. maijam, un zinātniskais centrs 
to rīkoja kopā ar Rīgas Technisko 

universitāti (RTU) un Izglītības un 
zinātnes ministriju. Šogad Starp-
tautiskajā nedēļā piedalījās re - 
k ordliels dalībnieku skaits – 45 
pār stāvji no 36 augstskolām. RTU 
Ārzemju studentu departamenta 
pārstāvji vadīja semināru, kuŗā 
Starptautiskās nedēļas dalībnieki 
pārrunāja dažādus pētījumus un 
to rezultātus, iniciējot jaunas ide-
jas dažādu starptautisku projektu 
īstenošanā un tālākas sadarbības 
vei cināšanā studijās, pētniecībā 
un zinātnē. Lekcijās uzstājās izcili 
runātāji no CERN. Viņi stāstīja, 
kas ir elementārā fizika, kā šī fizika 
tiek pielietota praktiskām vaja-
dzībām.

Interaktīvajā izstādē RTU Ar -
chi tektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 
6, bija unikāla iespēja apskatīt Lie-
lā hadrona paātrinātāja tuneļa 
modeli, kuŗā, interaktīvi darbojo-
ties, tika skaidroti daļiņu fizikas 
pamatprincipi un demonstrēts,  
kā pasaules izcilākie zinātnieki 
cenšas gūt dziļāku izpratni par 
Visuma izcelšanos. Demonstrē-
jumi notika, izmantojot spēles 
elementus – žestikulējot, lēkājot, 
“spēlējot futbolu” ar protoniem, 
izstādes apmeklētāji varēja no -
vērot, kā Higsa daļiņas piešķir 
matērijai masu.

Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) rosinās Ministru kabinetu 
lemt par Latvijas pilntiesīgu Ei -
ropas Kodolpētījumu organizā-
cijas (CERN) dalībvalsts statusu. 
Šādu iniciātīvu izglītības un zināt-
nes ministrs Kārlis Šadurskis (Vie-
notība) pauda CERN nedēļas Lat-
vijā atklāšanā. Latvijas valdības un 
CERN līgumu par zinātnisko un 
technisko sadarbību augstas ener-
ģijas daļiņu fizikā izglītības un 
zinātnes ministrs un CERN ģe  ne-
rāldirektore Fabiola Gianotti Že -
nēvā (Šveice) parakstīja pērn. Iz -
glītības un zinātnes ministrija ro -
sinās Ministru kabinetu lemt par 
Latvijas pilntiesīgu Eiropas Ko dol-
pētījumu organizācijas (CERN) 
dalībvalsts statusu.

***
Visā Latvijā aizvadīta 
skaista Mūzeju nakts

Sestdienas naktī visā Latvijā no -
tika Mūzeju nakts, kuŗā piedalījās 
172 mūzeji un sabiedriskās orga-
ni zācijas. Piedāvājot daudzveidī-
gas norises, rekordliels iestāžu 
skaits ‒ 172 Latvijas mūzeji un ci -
tas sabiedriskās organizācijas jau 
13. gadu pēc kārtas interesentiem 
vēra savas durvis bez maksas.    Šo -
gad Mūzeju nakts norisinājās 
dzej nieka Eduarda Veidenbauma 
zīmē, vēstot par mūžīgo jaunību 
un pārdomām par laika ritējumu. 
Mūzeju naktī piedalījās arī vairāk 
nekā 30 dažādas sabiedriskās or -
ganizācijas, pastiprinot sarīkoju-
ma nozīmību kultūrvēsturiskā 
mantojuma izziņā.

Interesentu rinda pie Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja

Iesaistījās arī valsts pārvaldes 
institūcijas, tostarp Valsts prezi-
denta kanceleja, Saeima un citas. 

Reģionos interesantas aktīvitātes 
rīkoja pašvaldības un nevalsts 
organizācijas. 

Tāpat kā pērn, arī šogad Mūzeju 
naktī aktīvi bija reģioni. Vidzemē 
notika 39 sarīkojumi, bet Kurze-
mē ‒ 31. Tāpat interesenti Mūzeju 
naktī varēja apmeklēt 23 mūzeju 
un sabiedrisko organizāciju sarī-
kojumus Latgalē, kā arī 12 sarīko-
jumus Zemgalē. Saeimas nams 
Mūzeju naktī piedalījās jau astoto 
gadu pēc kārtas. Ekspozīcijā 
“Mūsu Latvijas karogs” varēja ap -
lūkot un uzzināt vairāk par māk-
slas performancē pērn tapušo 
valsts simtgadei veltīto Latvijas 
karogu, kas tika radīts, ar roku ier-
akstot savu vārdu uz īpaši sa -
gatavota audekla. Mūzeju naktī 
tapa sarkanbaltsarkanā karoga 
digitālā versija, un iedzīvotāji ka -
rogā joprojām var ieaust savu vār-
du. To var izdarīt ne vien sarīko-
juma laikā, bet arī attālināti no 
ikvienas vietas pasaulē mājaslapā 
www.musukarogs.lv. Ekspozīcijā 
sarīkojuma apmeklētāji saņēma 
īpašas pastkartītes, kas vēsta par 
digitālo karogu.

***
Kanadā viesojas Rīgas 

archibīskaps-mētropolīts 
Zbigņevs Stankēvičs

No 11. līdz 16. maijam Kanadā 
viesojās Rīgas archibīskaps-mētro-
polīts Zbigņevs Stankēvičs. Vizītes 
laikā archibīskaps apmeklēja Lat-
vijas vēstniecību Kanadā. Archi-
bīskaps tikās ar Otavas archibīs-
kapu Terensu Pendergastu, Apus-
tu lisko nunciju Kanadā Luidži 
Bonacci, apmeklēja Kanadas par-
lamentu un Sv. Paula universitāti 
Otavā.

Archibīskaps vizītes laikā arī 
daudz laika veltīja, tiekoties ar 
Otavas un Toronto draudzēm un 
apmeklēja pansionātu Kristus 
dārzs Toronto.

***
Groza Eiropas Cilvēktiesību

 un pamatbrīvību aizsardzības 
konvenciju

Saskaņā ar Latvijas Ministru ka -
bineta rīkojumu 9. maijā Stra s būrā 
Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks Eiropas Pado mē Ivars 
Pundurs, piedaloties Ei  ro pas 
Padomes ģenerālsekretāra viet-
niecei Gabrielai Bataini-Dra goni, 
parakstīja Eiropas Cilvēk tiesību 
un pamatbrīvību aizsar -dzī bas 
konvencijas 15. protokolu.

2013. gada 24. jūnijā Strasbūrā 
tika atvērts parakstīšanai konven-
cijas 15. protokols, kas groza kon-
vencijas tekstu daļā par sūdzību 
izskatīšanu Eiropas Cilvēktiesību 

tiesā. Konvencijas 15. protokola 
ra  tificēšana sniegs papildu garan-
tijas Latvijas iedzīvotājiem, ka vi ņu 
sūdzības par iespējamiem cil-
vēktiesību pārkāpumiem Tiesā 
nākotnē tiks izskatītas ātrāk un 
efektīvāk. Protokols stāsies spēkā, 
kad visas konvencijas dalībvalstis 
būs to ratificējušas. Šobrīd 15. pro-
tokolu no 47 konvencijas da -
lībvalstīm parakstījušas 45, bet ra -
tificējušas – 33 dalībvalstis.

***
Vašingtonā diplomātijas 

sarīkojumā 
“ES Atvērto durvju diena”

13. maijā Vašingtonā Latvijas vēst -
niecība piedalījās Eiropas Sa  vie nī-
bas (ES) dalībvalstu publis kās dip-
lomātijas sarīkojumā “ES Atvērto 
durvju diena” (EU Open House). 
Vēst niecības darbinieki sadarbībā 
ar Vašingtonas apkārt nes latviešu 
kopienu iepazīstināja apmeklētā -
jus ar Latvijas kultūras mantoju -
mu, vēsturi un tradici jām. Intere-
sen tiem bija iespēja vēr ot folkloras 
deju kopas Namejs un ansambļa 
Sudrabavots priekš nesumus, de -
gustēt Latvijas pārti kas ražotāju 
pie dāvātos produktus, kā arī uzzi-
nāt par tūrisma iespējām Latvijā. 

Vašingtonas iedzīvotāji un pil-
sētas viesi augstu novērtēja Latvi-
jas pārtikas produktu garšas īpašī-
bas un kvalitāti. Sevišķu atzinību 
guva Laimas šokolādes konfektes, 
SC Grand gaļas kūpinājumi, Ilge - 
z eem dzērieni, Rāmkalni augļu su -
kādes, Smiltenes Piena siers, Royal 
Berry augļu sulas, kā arī Black 
Rooster tradicionālā latviešu rudzu 
rupjmaize. Atvērto durvju sarīko-
jumā vēstniecība arī eksponēja 
latviešu apdrukas uzņēmuma 
ASV Printful produkcijas paraugus.

Vēstniecība izsaka vislielāko pa -
teicību visiem sadarbības partne - 
r iem par aktīvo iesaisti sarīkojuma 
organizēšanā, kā arī cer uz turp-
māku sadarbību nākotnē.

***
Eiropas Komisijas 

rekomendācijas par Latvijas 
nodokļu reformu

Latvijas valdības piedāvātā no -
dokļu reforma atrisina tikai daļu 
no ekonomikas problēmām. Tā 
22. maijā publicētajos ieteikumos 
norāda Eiropas Komisija (EK). 
Plašāks nodokļu reformas vērtē-
jums ir gaidāms vēlāk. Tomēr jau 
tagad EK priekšsēža vietnieks Val-
dis Dombrovskis norāda, ka gai-
dā mais budžeta deficita pieau - 
g ums ir satraucošs. Piedāvājot no 
nākamā gada samazināt iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli par 3%, 
Latvijas valdība sper soli pareizajā 
virzienā. Tomēr reformas ietvaros 
netiek risināti daudzi citi būtiski 
jautājumi, piemēram, nodokļu 
sloga pārnešana no darbaspēka uz 
patēriņu, nekustamo īpašumu un 
kapitālu, savos ieteikumos Latvijai 
norāda EK. Sevišķu satraukumu 
rada mazturīgāko iedzīvotāju stā-
voklis, uzsver Dombrovskis.

“Viena no rekomendācijām ir 
novirzīt nodokļu slogu no zemu 
atalgotā darbaspēka uz citām no -
dokļu bazēm, kas mazāk ietekmē 
izaugsmi. Vērtējot šo reformu, 
mēs redzam, ka tur ir ļoti daudz 
elementu, kuŗi ne visi iet šajā 
virzienā,” sacīja Dombrovskis.

Tāpat EK uzsver, ka jaunā no -

dokļu reforma nesniedz atbildi uz 
sen sasāpējušo jautājumu par to,  
kā palielināt kopējo budžeta ap -
mēru attiecībā pret IKP. Satrau-
cošs ir arī piedāvātais budžeta 
deficita palielinājums. “Tiek plā-
nots, ka ievērojami varētu palieli-
nāties deficits no 0,8% šogad līdz 
1,8% nākamgad.  Tas arī ir viens 
no faktoriem, uz kuŗu mēs vēršam 
Latvijas uzmanību savās reko-
men dācijās. Līdz ar to ir jāvērtē,  
kā tiek nodrošināta budžeta at -
bilstība Stabilitātes un izaugsmes 
paktam,” norādīja EK priekšsēža 
vietnieks.

***
Par Melnkalnes uzņemšanu NATO 

Melnkalnes uzņemšana NATO 
sekmēs alianses un Rietumbal-
kānu reģiona drošību, pēc tikšanās 
ar Melnkalnes ārlietu ministru 
Srdžanu Darmanoviču sacīja Lat-
vijas ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs (attēlā). 

“Melnkalnes uzņemšanai alian-
sē ir svarīga polītiska nozīme, jo 
šādi tiek pasludināts šāds prin -
cips: ja demokratiska tauta grib 
būt alianses sastāvdaļa un ir pa -
veikusi visu, kas nepieciešams, un 
NATO tam ir gatava, tad nav tā  das 
trešās valsts, kuŗai būtu tiesības un 
kas varētu traucēt tai pievie noties,” 
apsveicot Darmanoviču  ar 
Melnkalnes uzņemšanu alian sē, 
kas gaidāma šī gada 5. jūnijā, teica 
Rinkēvičs. Viņš valsts gai dāmo 
uzņemšanu aliansē novēr tēja kā 
ļoti būtisku, jo situācija 
Rietumbalkānu reģionā nevis uz -
labojas, bet gan pasliktinās. Tāpat 
Rinkēvičs uzsvēra Melnkalnes 
īpa šo ģeografiskā izvietojuma un 
stratēģisko nozīmi NATO kon-
tekstā. Abu ministru tikšanās lai kā 
tika pārrunāta arī Melnkalnes 
iestāšanās Eiropas Savienībā. Rin-
kēvičs pauda viedokli, ka Meln-
kalne šobrīd ir paveikusi daudz, 
tomēr ir vairākas lietas, ar kuŗām 
nepieciešams strādāt, lai tā varētu 
iestāties ES. Viņaprāt, ES papla ši-
nāšanās Balkānos sūtītu signālu, 
ka “Eiropas projekts” ir veiksmīgs, 
kā arī labs paraugs citām Balkānu 
valstīm.

***
Latvijā bazēsies NATO tanki, 

bruņumašīnas un kaŗavīri
Atklāts Kanadas vadītās daudz-

nacionālās bataljona lieluma kau-
jas grupas sastāvs ‒ Latvijā bazēsies 
sabiedroto tanki, bruņumašīnas 
un dažādu jomu kaŗavīri. 

Valdis Dombrovskis
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orķestŗa koncertu, kuŗā solists bija 
tenors Marks Pedmors.

Pēdējo reizi uzstājoties kā Ba -
vārijas Radio simfoniskā orķestra 
rezidences mākslinieks, dziedātājs 
Marks Pedmors atskaņoja ļoti per-
sonisku darbu, ko speciāli viņam 
sacerējis austriešu komponists 
Tomass Larchers.

***
Ilona Bagele 

operas mūzikas festivālā 
20. un 21. maijā Kaļiņingradā 

un Gdaņskā notika starptautisks 
operas mūzikas festivāls “Operas 
Eiropas Savienība”, kuŗā uzstājās 
Latvijas Nacionālās Operas soliste 
Ilona Bagele. Viņas uzstāšanās no -
tika Latvijas simtgades kultūras 
programmas ietvaros, un to orga-
nizēja Latvijas vēstniecības Krie-
vijā Konsulārās nodaļas Kance -
leja Kaļiņingradā. 20. maijā ar 
lieliem panākumiem notika kon-
certs Kaļiņingradas apgabala Fil-
harmonijā. Savukārt 21. maijā no -
tika analogs koncerts Gdaņskas 
Filharmonijā Baltica.

Izvēlētajā programmā bija 
Eiropas slavenāko komponistu 
operu ārijas, kuŗas izpildīja solisti 
no Polijas, Latvijas, Lietuvas un 
Krievijas. 

***
Veltīts Latgales kongresa 

simtgadei
27. maijā tradicijām bagātajā 

Lat gales novadā, turpinot Latvijas 
valsts simtgades notikumu ciklu, 
kas veltīts Latgales kongresa simt-
gadei, notiks 20. Latvijas tautas 
mūzikas svētki. Tie pulcēs 30 tau-
tas mūzikas kopas no Latvijas un 
kaimiņzemēm. Svētku koncerts 
skanēs Ludzas pilskalnā, savukārt 
ieskaņas koncerti pieskandinās 
apkaimes novadus – Kārsavu, 
Cib lu un Zilupi. “Tieši šeit dzīvā 
tradicijā visilgāk ir saglabājušās 
senās garmoškas, cimbalas un 
pus dūru kokles. Tieši šeit meklē-
jamas visazartiskākās lauku ka -
pelas un spēlmaņi, kas tautas 
melodijas veiksmīgi savieno ar 
mūsdienu ritmiem un harmo ni-
jām. Smeldzīgas dziesmas un 
danči, kas kājām liek cilāties,” 
stāsta Latvijas Nacionālā kultūras 
centra (LNKC) tautas mūzikas 
eksperts Ilmārs Pumpurs.

***
Meklē ziņas par latviešu 

leģionāru likteni Nīderlandē 
1945. gada sākumā

Igauņu izcelsmes holandiešu 
režisore Helga Merits, kas iera -
dusies Rīgā, lai prezentētu savu 
filmu 1943. gada klase ‒“pieminiet 
mūs, kad mūsu vairs nebūs”, vāc 

tieši vēlēšanās varētu ievēlēt Lat-
vijas Valsts prezidentu,” norādīja 
iniciātīvas autors. Viņš ir pārlie ci-
nāts, ka būtu jāmaina “visi valsts 
dokumenti, arī Satversme, lai iz -
mainītu Latvijas Valsts prezidenta 
vēlēšanu kārtību”. Ozoliņa ieskatā 
tas ir nepieciešams tamdēļ, ka 
“Latvijā galvenais saimnieks bija, 
ir un paliek tauta”.

***
Smelteros atdzimst 
maija dziedājumi

Maijā Latgalē var novērot mūs-
dienās izzūdošu tradiciju – laukos, 
vietās, kur nav dievnamu, ciemos, 
lielceļa malās pie uzstādītiem 
kruci fiksiem, pulcējas cilvēki, lai 
ne tikai dziedātu garīgās dzies mas, 
bet arī lūgtos un vēlētu cits citam 
labu. Preiļu novada Pieniņu katoļu 
draudzes locekļi ir atjau no juši 
maija dziedājumu tradiciju savā 
pusē, un nu jau trešo gadu maija 
dziedājumi notiek arī pie Smelteros 
uzstādītā krucifiksa.

Maijs Romas Katoļu baznīcas 
kalendārā ir Svētās Jaunavas Ma -
rijas mēnesis ‒ laiks, kad tai tiek 
veltīti īpaši dievkalpojumi un 
lūgšanas. Maija dziedājumi Lat ga-
lē, kas parasti notiek ne tikai baz-
nīcās, bet arī pie lauku ceļiem, 
viensētās uzstādītajiem krucifik -
siem, ir īpašs Jaunavas Marijas go -
dināšanas rituāls.

***
Rīgā uzstāsies leģendārā 
Mailza Deivisa grupas 

saksofonists Riks Margica
Saksofonu festivāla Jazz Room 

otrajā sesijā, ar kuŗu Vecrīgā ofi-
ciāli tika atvērts Pashkevich Jazz 
Club, 19. un 20. maijā uzstājās le -
ģendārā trompetista Mailza Dei-
visa grupas saksofonists Riks Mar-
gica no ASV, kā arī modernā džeza 
trio The Infiltrators, kuŗā 
apvienojušies Lietuvas labākie 
mūs dienu džeza mūziķi, uz ska-
tuves kaimiņvalsts mūziķiem pie-
vienosies arī Deniss Paškevičs. 
Trio The Infiltrators mūzicēja Jans 
Maksimovičs (saksofons, elektro-
nika), Dmitrijs Golovanovs (tau s-
tiņinstrumenti, elektronika) un 

Arkādijs Gotsmans (bungas, per-
kusijas). Grupa piedāvāja eksperi-
mentālās mūzikas, free jazz un 
ambient sajaukumu.

***
Mariss Jansons un 

Bavārijas Radio simfoniskais 
orķestris Minchenes Gasteig
19. maija vakarā tiešraidē no 

Minchenes Gasteig “Klasika” aici-
nāja baudīt maestro Marisa Jan so-
na un Bavārijas Radio simfo niskā 

Kana das bruņotie spēki NATO 
papla šinātās klātbūtnes ietvaros 
nosūtīs uz Latviju 450 Sauszemes 
spēku kaŗavīrus no mechanizētā 
kājnie ku bataljona un bruņu ma-
šīnas, izlūkvadu un atbalsta ele-
mentus.

Albānija uz Latviju nosūtīs 18 
kaujas jeb nesprāgušās munīcijas 
neitralizēšanas inženieŗus. Italija 
uz Latviju nosūtīs mechanizēto 
kāj nieku rotu ar bruņumašīnām 
160 kaŗavīru sastāvā. Polija uz Lat-
 viju nosūtīs vienu tanku rotu ar 
atbalsta elementiem 160 ka - ŗa vīru 
sastāvā. Slovēnija nosūtīs 50 
kaŗavīrus no Aizsardzības pret 
masveida iznīcināšanas ieročiem 
vada ar atbalsta elementiem. Spā-
nija uz Latviju nosūtīs 300 kaŗa-
vīrus no mechanizētās kājnieku 
rotas, bruņumašīnas, tankus, kau-
jas inženieŗus un atbalsta elemen-
tus. Kaujas grupa pilnībā plāno 
ie  rasties Latvijā līdz jūnijam.

***
Valsts sekretārs Londonā 

pārrunā drošības un 
ekonomikas jautājumus

19. maijā Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs darba vizītē apmeklēja Lon-
donu un tikās ar Apvienotās Ka -
ra listes Ārlietu ministrijas valsts 
sekretāru Seru Saimonu Mak-
donaldu (Sir Simon McDonald), 
kā arī ar Ķīnas tirdzniecības ka -
meras pārstāvjiem Londonā. Saru -
nā ar S. Makdonaldu tika pārru-
nātas Latvijas un Apvienotās Ka -
ralistes divpusējās attiecības, īpašu 
uzmanību pievēršot ekonomikai 
un sadarbībai drošības jautāju-
mos. Tāpat tika apspriesta gata-
vošanās 25. maijā paredzētajam 
NATO samitam, kā arī Eiropas 
Sa  vienības aktuālitātes, tostarp 
Brexit. Savukārt tikšanās laikā ar 
Ķīnas tirdzniecības kameras 
pārstāvjiem galvenā uzmanība 
bija pievērsta Latvijas un Ķīnas 
ekonomiskās sadarbības poten-
ciālam, kā arī Latvijas biznesa 
vides priekšrocībām.

***
Savākti 10 000 parakstu 

par iespēju Valsts prezidentu 
vēlēt tautai

Sabiedrības iniciātīvu portālā 
Manabalss.lv savākti 10 000 pa -
rakstu par iespēju Valsts preziden-
tu vēlēt tautai. Parakstu vākšanu 
iniciējis Bruno Ozoliņš, un ne  pie-
ciešamo parakstu skaitu izdevies 
savākt sešu gadu laikā, vēstī LETA. 
Vienā no iniciātīvas pieteiku - 
m iem portālā Ozoliņš uzsver, ka 
viņš kā Latvijas pilsonis uzticas 
Latvijas tautai un viņš nevēlas 
jauno Valsts prezidenta amata 
kan didātu uzzināt vien divas die-
nas līdz prezidenta vēlēšanām.   
“Es gribu par to uzzināt vismaz 
mēnesi iepriekš un izdiskutēt! Es 
gribu, lai katrs Latvijas pilsonis 

EIROPAS SAVIENĪBA. 17. maijā Latvijas Pastāvīgajā pārstāvībā 
Eiropas Savienībā ar pieņemšanu par godu Latvijas Republikas ne -
atkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienai notika Reiņa Hofmaņa 
foto izstādes atklāšana. Foto izstādē skatāmi darbi no vairākām serijām, 
kas tapušas pēdējo septiņu gadu laikā. Serijās The Heroes un LARP (Live 
action role playing game) portretēti Cosplay un Brīvdabas lomu spēļu 
dalībnieki savos kostīmos.  Iepriekš Briselē R. Hofmaņa darbi ar Latvijas 
vēstniecības Beļģijā atbalstu bijuši apskatāmi 2014. gadā BOZAR foto 
biennālē.

KANADA. Vēstniecība aicina izmantot iespēju un apmeklēt Eiropas 
Savienības īsfilmu festivālu Otavā. Latviju pārstāvēs H. Franka īsfilma 
“Vecāks par desmit minūtēm” (1978). Izrāde notiks 4. jūnijā plkst. 18.30  
Arts Court Theatre, 2 Daly Ave. “Vecāks par desmit minū tēm” ir desmit 
minūtes gaŗa, nemontētā viena kadra filma, kuŗā kamera vēro maza 
bērna sejiņu, un tas ir spogulis dvēselei, kuŗa izdzīvo visu emociju 
gammu no bailēm līdz atvieglotai nopūtai, no skumjām līdz priekam. 
Tik vienkāršo, bet jēdzieniski ietilpīgo ideju par desmit mi  nūtēm, kas 
var būt izšķirošas cilvēka dzīvē, daudzus gadus vēlāk Kannu festivālā 
pirmizrādītā īsfilmu ciklā apspēlēja vesela plejāde spilgtāko autorkino 
režisoru – Vims Venderss, Verners Hercogs, Džims Džār mušs, Aki 
Kaurismeki.

Vēstniecība aicina izmantot iespēju un apmeklēt Kanadas 150. ga -
dadienai un Latvijas simtgadei veltītu koncertu MUSIC OF A NORTH-
ERN LAND ar Latvijas mūziķu piedalīšanos! Koncertā uzstāsies me  co-
soprāns Vilma Indra Vītola, pianiste Dzintra Erlicha un čelliste Emma 
Bandeniece. Koncerts notiks 13. jūnijā plkst. 19.30 Sv. Bartolomeja 
baznīcā, 125 MacKay Street, Otavā. Ieejas maksa: $20 (iekļauj Latvijas 
vēstniecības atbalstītu pieņemšanu).

VĀCIJA. 16. maijā Latvijas vēstniecībā Berlīnē norisinājās Latvijas 
un Vācijas bērnu grāmatu illustrātoru publiska diskusija par šīs nozares 
attīstību un tās gatavošanos 2018. gada Londonas grāmatu tirgum, kur 
Baltijas valstis būs goda viesu statusā un tas būs viens no centrālajiem 
Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas sarīkojumiem. 
Diskusiju ar uzrunu atklāja Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma, 
norādot, ka Latvijas un pārējo Baltijas valstu literātūra un izdevniecība 
pēdējo gadu laikā kļuvusi arvien pamanāmāka lielajās grāmatu izstā -
dēs gan Vācijā, gan citās valstīs un ka nozares attīstība kļūst arvien 
dinamiskāka. Vēstniecei jo īpaši izdevies pārliecināties par bērnu literā-
tūras panākumiem un potenciālu, kas grāmatu izstādēs vienmēr ir pub-
likas magnēts. Diskusijā Latviju pārstāvēja bērnu grāmatu illus - t rātore 
Rūta Briede, bet ar Vācijas pieredzi dalījās viņas amata kolēģe Regīna 
Kēna no Hamburgas. Sarunu vadīja festivāla rīkotāju organi zācijas 
Kulturkind priekšsēde Ulrike Nikela, bet kā tulks tika piesaistīts Latvijā 
labi zināmais vācu rakstnieks un tulkotājs Matiass Knolls.

AUSTRIJA. Vīnē notiekošajā ikgadējā Ziemeļvalstu un Baltijas val-
stu filmu nedēļā Nordiale Latvijas vēstniecība sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo Kino centru un Vīnes kultūras un izglītības centru Urania 
šo  gad piedāvāja iespēju noskatīties restrospektīvo spēlfilmu “Ezera 
sonāte”, kā arī animācijas filmu bērniem “Burvīga diena”. Nordiales 
festivāla laikā tika rīkota arī “Latvijas – Zviedrijas – Igaunijas kultūras 
svētdiena. Tajā apsveikumu Mātes dienā bija sarūpējuši Vīnes Lat - viešu 
skoliņas bērni un Vīnes Latviešu skoliņas ansamblis Indras Gu  tanes – 
Siener vadībā.

INDIJA. 16. maijā vēstniecībā tika organizēta atklāto durvju diena, 
kuŗā potenciālie studenti no Indijas tika iepazīstināti ar studiju iespē jām 
Latvijā. Sarīkojumu atklāja vēstnieks Aivars Groza, kuŗš uzsvēra Latvijas 
augstskolu līdzšinējo lielisko sadarbību ar studentiem no Indi jas. 
Vēstnieks pozitīvi vērtēja Indijas studentu interesi par izglītības iespējām 
Latvijā, par ko liecina arvien pieaugošais šo studentu skaits, un atzīmēja 
arī tālākās sadarbības potenciālu. Sarīkojumā piedalījās Latvijas 
Universitātes, Liepājas universitātes, Latvijas Lauksaimniecī -bas 
universitātes, Biznesa augstskolas Turība un Banku augstskolas pār-
stāvji. Augstskolu pārstāvji iepazīstināja interesentus ar Latviju un 
priekšrocībām, kuras sniedz studiju iespējas Latvijā, kā arī sniedza in -
for māciju par augstākās izglītības programmām, t.sk. informācijas 
technoloģiju, inženieŗzinātņu, uzņēmējdarbības, mārketinga u.c. jomās. 
Šis bija jau kārtējais šāda veida sarīkojums vēstniecībā. Iepriekšējais 
notika 2016. gada oktobrī.

materiālus arī filmas veidošanai 
par latviešu leģionāriem.

Jaunās filmas pamatā būs stāsts 
par trim latviešu jauniešiem, kas 
1945. gada janvārī, glābjoties no 
iesaistīšanās kaŗadarbībā, noslē-
pās vietējās iedzīvotājas mājā 
Nīderlandē. Vācu armija viņus 
noķēra un notiesāja uz nāvi. To -
mēr cietumu, kuŗā viņi gaidīja 
sprieduma izpildi, bombardēšanā 
sagrāva un notiesātajiem izdevās 
bēgt. Nīderlandē ir atrasta viena 
no šo jauniešu – Jāņa Dāvida – 
dienasgrāmatām. Zināms, ka J. Dā -
vids vēlāk nonāca atpakaļ Rīgā, 
bet kas notika ar pārējiem diviem 
kareivjiem? Tolaik vienību atstāja 

arī Eduards Nikolajs Porga (dzi-
mis 1921. gada 23. martā), kas 
pirms kaŗa strādāja par grāmat-
vedi, kā arī Alfrēds Vilis Kalniņš 
(dzimis 1910. gada 8. maijā), kas 
pirms kaŗa Rīgā bija atslēdznieks. 
Citus vīrus no J. Dāvida gaisa iz -
palīgu vienības sauca Gridukovs, 
Alberts Cīrulis, G. Brūs, Kārlis 
Oitolius, Alberts Gulbis, Tērauds, 
Egle un Lizdens. Režisore cer, ka 
Latvijā vēl ir cilvēki, kas varētu 
sniegt kādas papildu ziņas par 
šiem cilvēkiem.

Latvijas Okupācijas mūzeja 
kontakti: tālr.: 67229244, e-pasts: 
pr@okupacijasmuzejs.lv

Ziņas sakopojis P. Karlsons 
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Līdz pat Molotova-Ribentropa 
paktam Staļins starptautiskajā arē-
 nā centīgi izspēlēja antifašisma 
kārti. Viņš inspirēja starptautis-
kus antifašistu kongresus, sūtīja 
savus ļaudis Spānijas pilsoņkaŗā 
zem antifašisma karoga. Pēc na -
cisma sagrāves 1945. gada mai jā 
un “aukstā kaŗa” sākuma Staļins 
pārslēdzās uz saukli “miru mir” 
(miers pasaulei),  un fašisma vie-
tā par galveno ienaidnieku tika 
pasludināts amerikāņu imperiā-
lisms (tāpat kā tagad, 17 gadus 
valdot Putinam).

Taču pēc PSRS sabrukuma, 
īpaši Putinam nomainot Jeļcinu,  
t. s. antifašisms atkal kļuva vaja-
dzīgs Kremlim, tikai ar jaunu 
“ie  naidnieka tēlu”: mērķis ‒ me -
todiski atmaskot un apkaŗot 
“fašisma rēgu”, kas biedē “labas 
gribas cilvēkus” ‒ kur? Baltijā, pro-
 tams, un nu jau ceturto gadu Uk -
rainā. Latvijā, Lietuvā, Igau nijā 

Antifašisti ‒ Kremlim tīkamie un netīkamie
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

jebkuŗš sarīkojums, kas saistīts ar 
kritušo leģionāru vai nacionālo 
partizānu piemiņu, Maskava tiek 
vērtēta kā “nacis ma atdzimšana”, 
pilnīgi ignorē - j ot vācu-padomju 
kaŗa specifiku un “meža brāļu” 
patriotiskos mo   tīvus. Un kur tad 
nu vēl pēdē jo gadu apnicīgā 
bubināšana par “Kijevas fašistisko 
huntu”.

Rīgā šis Kremļa jaunās taktikas 
priekšpostenis ir pienācīgi re -
ģistrētā “Latvijas antifašistiskā 
komiteja”, ko vada nenogursto - 
š ais 16. marta pasākumu “atmas-
kotājs” Josifs Korens un Eduards 
Gončarovs. Līdzīga komiteja, 
pro tams, darbojas arī Igaunijā 
un, tas īpaši jāatgādina, Somijā, 
kur nu jau kuŗu gadu “antifaši s-
mu” histēriski sludina Johans Bek-
 mans, kuŗš lūko izcelties starp-
tautiskajā mērogā. 

Bet te jau Kremļa rokās ir cits 
dāsni financēts veidojums  ‒    

“Pa  saule bez nacisma” (Mir bez 
nac iz ma): organizācija, kuŗas 
dibinātājs un priekšsēdis ir   odio-
zais Krievijas senators un oligar-
hs Boriss Špīgels, par kuŗa 
izdarībām man jau vairākkārt 
gadījās rakstīt. 

Jau pieminētais Johans Bekn-
mans ir viens no šīs organizācijas 
galvenajiem pīlāriem. Tās prezi-
dijā ir, protams, dedzīgais Josifs 
Korens un Aļģirds Paleckis ‒ ilg-
gadējā Lietuvas PSR Augstākās 
padomes prezidija priekšsēža 
Jus ta Palecka dēls. Un no ASV te 
ieklīdis kāds Leonids Bards ‒ 
ieceļotājs no PSRS. 

Šie antifašisti, kuŗu bultas 
vērstas pret Baltijas valstīm un 
Ukrainu, ir Kremlim, kas tos 
izloloja un financē, tīkami.

Bet ir arī citi, ne mazāk dedzīgi 
antifašisti, kuri Kremlim ir ne -
tīkami un pat pretīgi.

Šai ziņā raksturīgs un zīmīgs   

ir portālā zavtra.ru publicētais 
Alek sandra Bovdunova raksts. 
Jau virsraksts vien ir visai iz -
teiksmīgs ‒ “(Anti)fašisti: globā-
listiskā terrora armija”. Šausmas!

Daudzās pasaules valstīs dar-
bojas kreisi noskaņotas grupas, 
kam kopīgais nosaukums ir 
“Antifa”, Vācijā ‒ Antifaschistische 
Aktion. Un, kā izriet no Bovdu-
nova apcerējuma virsraksta, tā 
esot “globālistiskā terrora armi-
ja”. Kas par lietu, kas par vainu? 
Jā, šie antifašistiskie aktīvisti ir 
enerģiski, pat kauslīgi, un attie-
cīgo valstu policijai ir darba pil-
nas rokas,  lai viņu sparu brem  - 
z ētu. Bet pret ko tad šie aktīvisti 
cīnās? Piemēram, pret Francijas 
labējo radikāļu partiju Front 
National, ko vada Marina Lepē-
na ‒ derdzīga Putina atbalstītāja, 
kas saņem naudu no Kremļa. Vā -
 cijā šie antifašisti cīnās pret labējo 
radikāļu partiju Alterna tive für 

Deutschland (AfD), kuras vadītāji 
uztur ciešas saites ar Krie viju, pat 
publicē biļetenu krievu valodā.

Aleksandrs Bovdunovs šos 
antifašistus dēvē par “kreisajiem 
liberāļiem” (!), kuŗus financē, 
pro tams, mūsdienu ļaunuma ie -
miesojums ‒ Džordžs Soross. Bov-
dunovs šos antifašistus šausta   kā 
“liberālisma triecienniekus”, kuŗi, 
apkaŗojot rasismu un neie cietību, 
īstenībā vēršoties pret visiem, 
kam dārga tradicija, kon-
servātīvās vērtības, “kas mīl savu 
tautu un tās vēsturi, kas uzska - 
ta, ka vīrietis ir vīrietis un sievie-
te ir sieviete”.

Raksta autors deklarē: “Anti - 
fa šisms oponē pašu izdomātajam 
“fašismam”, kuŗa īstenībā nav.”

Tā nu viss saputrots un samu-
džināts. Antifašistisko brigāžu 
brīv prātīgie, kas krita Spānijas pil-
soņkarā, droši vien apgriežas kapā...

Līdz Latvijas neatkarības pa -
sludināšanas simtgadei paliku - 
š as vien nedaudz vairāk par 500 
dien ām. Visticamāk, nav vairs 
ne  viena latvieša, kas atcerētos 
1918. gada 18. novembri un tās 
dienas satraucošos un pacilāju - 
š os notikumus šāsdienas Nacio-
nālajā teātrī. Vērts gan pieminēt, 
ka nu jau labu laiku Latvija bijusi 
neatkarīga ilgāk pēc neatkarības 
atjaunošanas, nekā tā bija starp-
kaŗu laikā. Tolaik neatkarība pa -
stāvēja 21 gadu un sešus mēnešus, 
nu jau neatkarīgi esam bijuši 
vairāk nekā gadsimta ceturtdaļu, 
ja skaitām no brīža, kad izgāzās 
pučs Maskavā un Latvija nudien 
kļuva par neatkarīgu un starp-
tautiski atzītu valsti. Kopš tā laika 
sasniegts ļoti daudz, lai arī daudz, 
pārāk daudz cilvēku mūsu valstī 
dzīvo salīdzinošā vai pavisam 
nopietnā nabadzībā. 

Laikā kopš neatkarības atjau-
nošanas mums bijuši pieci Valsts 
prezidenti, patlaban ir sestais. Ir 
bijušas astoņas Saeimas vēlēša-
nas, septiņas kārtējās, vienas ār -
kār tas vēlēšanas pēc tam, kad pre-
zidents Valdis Zatlers padzina 
savtīgo un uzpērkamo parla-
mentu. Esam NATO aliansē, 
esam pārstāvēti Apvienoto Nā -
ciju organizācijā, Eiropas pado-
mē, Eiropas parlamentā un dau-
dzās citās starptautiskās organi-
zācijās. Latvija labāk nekā jeb-
kuŗa cita Eiropas Savienības da -
lībvalsts atkopās no globālās fi - 
n anču un ekonomiskās krizes. 
Esam ieviesuši Eiropas kopējo 

Gatavojamies simtgadei
valūtu, lai arī joprojām ir mazliet 
žēl mūsu skaistā lata. Nākam - 
gad, svinot valsts svētkus,  būs 
daudz, par ko priecāties. Taču jau 
tagad lietas un notikumi ir, ko 
vērts pārrunāt laikus, jo ‒ va  ja-
dzīga sagatavošanās.

Pirmkārt, nākamgad vasarā 
būs Dziesmu un deju svētki, at -
tiecīgi 26. dziesmu un 16. deju 
svētki. Svētki sāksies 30. jūnijā 
un turpināsies līdz 8. jūlijam. Par 
šo laika posmu savulaik bija ie -
vērojamas diskusijas. Lietuvas 
valdība lūdza Latvijā neko ne -
rīkot 6. jūlijā, jo tajā laikā notiks 
svētki par godu kādreizējam Lie-
tuvas valdniekam Mindaugam. 
4. jūlijs Amerikā ir Neatkarības 
diena, Latvijā ir holokausta pie-
miņas diena, lai atcerētos baiso 
grēku, kāds tika veikts pret mūsu 
valsts (un ne tikai) ebrējiem. 
Svētku rīkotāji solījuši, ka tajā die-
nā visi sarīkojumi notiks iekštel-
pās, savukārt ar kaimiņiem lei - 
š iem laikam ir sarunāts, ka svētki 
var būt abās valstīs vienlaikus.

Taču lasītājiem Amerikā un 
Eiropā droši vien svarīgākais jau-
tājums ir par to, vai šogad būs ie -
spējams tikt pie biļetēm. Dau dzi 
lasītāji atcerēsies milzīgās klapa-
tas, kādas bija pirms čet - r iem 
gadiem, kad notika iepriek šējie 
svētki. Liels daudzums bi  ļešu uz 
abiem lielajiem sarīko jumiem – 
kopkoŗa koncertu un deju lie-
luzvedumu – tika rezer -  v ēts 
dažādiem grandiem un cil vē ki 
pēc biļetēm stāvēja gaŗās rin dās. 
Datorsistēma, kurā teorē tiski arī 

varēja pirkt biļetes, bru -ka un 
bruka. Nākamgad viss būšot 
citādi. Rīkotāji  sola, ka šo  reiz 
daudz mazāks biļešu skaits tiks 
rezervēts speciālām vaja - dzī b-
ām, 74 procenti biļešu būš ot 
brīvā tirdzniecībā, turklāt šo - reiz 
katram pircējam būs atļauts pirkt 
tikai četras biļetes uz katru pa -
sākumu, nevis astoņas, kā tas bi -
jis iepriekš. Biļešu cenas būs   no 
diviem līdz pat 65 eiro (tās gan 
laikam būs ļoti izcilas sēd vietas).

Notiek ļoti spraigs darbs pie 
Mežaparka Lielās estrādes un 
Daugavas stadiona rekonstruk-
cijas. Tās ir vietas, kur attiecīgi 
notiks lielais kopkoŗa koncerts 
un deju uzvedums, tiek solīts, ka 
būs ievērojami vairāk sēdvietu 
un arī,  ka darbs tiks izdarīts lai-
kus. Par pēdējo ir iemesls šau-
bīties, jo mūsu valstī ar celtnie-
cības un remontu lietām bieži 
vien iet kā pa brikšņiem, bet ce -
rēsim, ka šoreiz attiecīgās amat-
personas nemānās un tik tie - š ām 
viss būs kārtībā. Tiesa, man ne -
kad nav bijis skaidrs, kāpēc 
Dziesmu svētkos nevar rīkot di - 
v us kopkoŗa koncertus ‒ vienu   
kā ģenerālmēģinājumu un tad 
koncertu. Nav jau obligāti jābūt 
vienā un tajā pašā dienā, sapro -
tu, dziedātāji pēc tik ilgas stāvē-
šanas kājās un dziedāšanas var 
justies noguruši. Aizpērn, kad 
Rī  gā bija skolu jaunatnes dzies-
mu svētki, vienā no mēģināju -
m iem ievērojams skaits bērnu 
pa  ģība, 62 no viņiem pat nonāca 
slimnīcā. Taču ģenerāl mēģi nā-

jumu taču varētu rīkot vakarā 
pirms lielā koncerta, ja reiz ska-
tīties gribētāju ir daudz vairāk 
nekā pieejamo biļešu.

Un vēl ‒ Pasaules dabas fonds 
ir izplatījis aicinājumu par godu 
Latvijas simtgadei sameklēt se -
nas fotografijas, kuŗās redzama 
kāda konkrēta vieta mūsu valstī, 
un tad nofotografēt to pašu vie tu, 
lai redzētu, kā tā ir mainīju - sies. 
Jau tagad savākts ievērojams 
skaits fotografiju, lasītāji tās var 
aplūkot interneta portālā aina-
vas runa.lv. Nudien daudzviet ir 
ļoti, ļoti daudz kas mainījies, kā 
nekā kopš pirmā brīvvalsts laika 
mūsu valsts ir pārcietusi Otro 
pasaules kaŗu un padomju oku pā-
cijas gadus. Koki kļuvuši ga  rā ki, 
daudzviet likvidētas vecās celt-
nes un uzbūvētas jaunas. Mai-
nījusies Daugava, vairs nav mīļā 
un populārā Staburaga...

Droši vien daudziem lasītājiem 
mājās ir albumi ar fotografijām 
no pirmskaŗa laika. Pieļauju, ne 
katram pietiek rocības atbraukt 
uz Latviju, sameklēt attiecīgo 
vietu un nofotografēt. Latvijā no -
teikti atrastos fotografi, kuŗi paši 
aizbrauktu to nofotografēt. Varu 
pastāstīt mazu stāstiņu. Pagājušā 
gadsimta 80. gadu bei gās mēs ar 
māsu Žubīti bijām Latvijā, un 
mūsu nelaiķe māte bija palūgusi 
aizbraukt uz Slokas kapiem 
palūkot, vai varam atrast vietu, 
kur savulaik kapā guldīti viņas 
vecvecāki, Augusts un An  na 
Korsts. Mammas rīcībā bija 
kapavietas fotografija, fonā bija 

redzamas pāris celtnes aiz kap-
sētas sētas. Mums izdevās atrast 
šo vietu, jo ēka aiz sētas stāvēja 
kā stāvējusi. Krietni noplukusi 
gan. Mēs ar māsu mammas vec-
vecākiem pasūtinājām piemi-
nekli un to uzstādījām netālu   no 
kapavietas. Pāris gadu vēlāk 
mamma nomira Latvijā, mēs vi -
ņu varējām apglabāt blakus viņas 
tuviniekiem. Augusts Korsts bija 
ļoti rosīgs cilvēks, starpkaŗa ga -
dos viņš bija Slokas pilsētas gal-
va. Viņa dēls Voldemārs, mans 
vectētis, arī bija ļoti aktīvs vīrs, 
Čikāgā, piemēram, ir gana daudz 
cilvēku, kuŗi atceras viņu un  viņa 
ļoti eleganto kundzi Mildu 
Korsts. Katrā ziņā  vecas fotogra-
fijas reizēm nudien var būt gluži 
praktiski noderīgas, tāpēc aicinu 
lasītājus izrevidēt savus starpkaŗa 
laika albumus un sazināties ar 
minēto organizāciju ar tās mājas-
lapas starpniecību. Tas taču ir   
tik jauki tādējādi kaut vai sim-
boliski piedalīties Latvijas simt-
gades svinēšanā!

Ja pošaties uz Latviju, lai ap -
meklētu Dziesmu svētkus, no 
sirds iesaku laikus domāt par 
viesnīcām. Pieminēšu, ka starp-
tautiskā Airbnb sistēma, kuŗā 
cilvēki piedāvā savus privātos 
dzīvokļus vai mājas izīrēšanai, 
jau labu laiku arī darbojas Lat-
vijā. Paskatījos, ir vairāk nekā 
800 dažādu piedāvājumu, un tas 
var maksāt krietni lētāk nekā 
viesnīca. Tātad ‒ gatavojamies 
valsts simtgadei!
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Filmas pirmo ainu uzņemšanā, 
kas ilgs līdz 4. jūnijam, iesaistīti     29 
aktieri un aptuveni 750 masu skatu 
dalībnieku.

“Man pagāja krietns laiks, kamēr 
es sapratu, kādam ir jābūt filmas 
“Dvēseļu putenis” galvenajam va -
ronim Artūram Vanagam un kādu 
prototipu mēs meklēsim. Tā bija 
pēdējo gadu vērienīgākā aktieru at  -
lase,” stāsta aktieru atlases režisore 
un aģentūras “Casting Bridge” va -
dītāja Gunita Groša. Piecu mēne šu 
meklējumos starp 9. līdz 12. klas es 
skolēniem, pavisam 1073 puišiem, 
atrastas daudzas interesantas sejas, 
kas vēlējās kļūt par filmas centrālo 
tēlu. Taču izvēle krita uz piecpads-
mitgadīgo Oto Brantevicu no Tur-
lavas.

“Sākumā domāju, ka filmēšana 
netraucēs mācībām, bet tad radās 
šaubas, vai es to spēšu savienot ar 
pamatskolas izlaiduma eksāme - 
n iem. Kad pabeigšu pamatskolu, 
man būs jāiestājas vēl citā skolā,   tas 
būs satraucošs brīdis. Bet tad sekoja 
vecāku pamudinājums, ka vaja-
dzētu tomēr pamēģināt. 

Man ļoti interesē, kā tiek veido -
tas pilnmetrāžas filmas, īpaši “Dvē-
seļu putenis”, vēl jo vairāk tādēļ,    ka 
mana tēva vecvectēvs Jans Les-
kavnieks bija latviešu strēlnieks. 
Viņš atgriezās no kaŗa un saņēma 
par to zemi. Artūra loma viņam 
būs kā piemiņa no manis,” Oto ir 
gandarīts par viņam doto iespēju 
un turpina: “Aleksandra Grīna ro -
māns ir izcils mantojums mūsu 
tautai. Toreiz tie puiši, piesakoties 
strēlniekos, nojauta, ka būs smagi, 
bet ļoti cerēja pēc kaŗa atgriezties 
mājās. Patlaban mēs brīvību un 
savu valsti uzskatām kā pašsapro-
tamu, ko nav iespējams pazaudēt. 
Tiesa, tas patriotisms, kas bija abos 
kaŗos, atmodas laikā ir nedaudz 
izzudis, bet, ja tautai pienāktu grūts 
brīdis, esmu pārliecināts, ka liela 
daļa jauniešu tomēr dotos aizstā - 
v ēt savu valsti.”

Filmas “Dvēseļu putenis” filmē-
šana sākta ar strēlnieku iesaukša nas 
ainām, jauniesaukto fotografē šanos 
un skolas balles ainām Rīgas 
Latviešu biedrības namā, kas vēs-
turiski ir bijis viens no pirmajiem 
strēlnieku iesaukšanas punktiem. 
Tur uzņemtas  arī galvenā varoņa 
Artūra un viņa mīlestības Mirdzas 
(aktrise Ieva Florence) pirmās 
attiecību ainas.

Vanagu dzimtas mājas tiks ie -
rīkotas mūzejā “Miķelis” Bauskas 
novadā. Tajās filmēs vairākas ģi -
menes epizodes un vienu no svarī-
gā kajiem pagrieziena punktiem 
Vanagu ģimenē – brīdi, kad vācu 
virsnieks nošauj brāļu Vanagu mā -
ti, kuŗas loma uzticēta aktrisei 
Rēzijai Kalniņai. 

Nacionālā teātra aktierim Rai - 
m ondam Celmam piešķirta Artūra 
brāļa Edgara loma.

“Zināju, ka Aleksandra Grīna 
“Dvēseļu putenis” ir augsts kalns 
Latvijas literātūras vēsturē. Jau ar 
pirmajām izlasītajām lappusēm 
biju patīkami pārsteigts, cik viņš 
godīgi, vienkārši, bet tajā pašā lai -
kā liriski, drosmīgi un vīrišķīgi rak-
sta par jauna cilvēka pieaugša nas 
procesu ļoti dramatiskā laikā. Mani 
spēcīgi iespaidoja Artūra dzīves 
ceļš, kā viņš, apkārtējo ap  stākļu 
ietekmēts, no jauna zēna kļūst par 
pieaugušu vīrieti ne tikai fiziski, bet 
arī psiholoģiski. Šis ir   ļoti svarīgs 
moments katra cilvēka dzīvē, tāpēc 

MĀRA LIBEKA Ilgi gaidītais brīdis ir klāt
ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību 
šim brīnumam – kā tu pieaudz, kā 
tu gribi pieaugt un kā tu kļūsti par 
patstāvīgu cilvēku. Apkārtējie ap -
stākļi mūs spiež iz  darīt dažādas iz -
vēles, un no tā, kā mēs to izdarām, 
ir atkarīgs, par kādu cilvēku mēs 
kļūstam.  Tā ir universāla tēma, par 
kuŗu vienmēr var runāt, aktuālizēt 
un likt cilvē k iem domāt,” secina 
Raimonds, kurš dzimis līdz ar 
valsts neatkarības at  jaunošanu un 
ir gandarīts, ka Lat  vijas valsts bei-
dzot pamazām sāk uzelpot un iz -
nirt no tā smaguma, kas 50 pa -
domju gadus ir vilcis uz leju. “Tas ir 
tik pozitīvi, ka tas uz  niršanas pro-
cess notiek, tomēr man gribētos, lai 
tas noritētu ne  daudz ātrāk,” viņš 
atzīst.

Romāna “Dvēseļu putenis” vienā 
no spilgtākajiem tēliem Miķel - 
sona lomā iejuties topošais aktieris 

un zinu ļoti daudzus, kas nebēgs un 
nāks aizstāvēt Latviju.

Lasot “Dvēseļu puteni”, brīžiem 
bija tā, ka negribējās lasīt tālāk, jo 
tās kaujas tik smagas, cīņas Lož-
metējkalnā, aukstums, izmisums... 
Smagi, ļoti smagi... 

Mans varonis Miķelsons ir rī - 
dzi nieks, tāpat kā cīņubiedrs Spil va, 
bet Artūrs un Konrāds – lauku 
puiši. Filmā būs ne tikai karš, bet arī 
strēlnieku savstarpējā draudzī ba, 
vienotība, ķīvēšanās... Drama-
tiskajā kaŗa situācijā strēlnieki to -
mēr apvienojas, asimilējas cits ar 
citu, zobiņi raksturos tiek nolīdzi-
nāti, cits citu pieņem, cits par citu 
iet nāvē...

Nesen biju Brāļu kapos – tur 
apglabāti ne tikai jauni latviešu, bet 
arī krievu puiši, un to nevajadzētu 
aizmirst, ka viņi cīnījās plecu pie 
pleca ar latviešiem.”

Jaunā Rīgas teātŗa aktieris Gatis 
Gāga filmā būs viens no labāka jiem 

Artūra draugiem – Konrāds.
“Masu skatos filmējas daudz 

jaunu vīriešu, kas ir gatavi sevi veltīt 
šīs vērienīgās filmas uzņem šanai. 
Kad paklausies viņu sarunās vai 
ieskaties viņu sejās, tad ir ticī -ba, ka 
ar valsti nav tik bēdīgi, kā reizēm 
šķiet, ka ir cilvēki, kas ir ga  tavi 
aizstāvēt savu zemi, neraugo ties uz 
to, ka pa šiem simt gadiem ir 
notikušas diezgan lielas un bū  tiskas 
izmaiņas cilvēku apziņā.  Pašreizē-
jais informācijas apjoms ir kā tāds 
neaptverams ķīselis, kurā mēs pel-
dam. Tolaik informāciju sa  ņēma 
no avīzēm, no baumām, un cilvēki 
bija daudz atsaucīgāki jaunām 
idejām,” atzīst Gatis. 

“Dvēseļu puteņa” galveno aktie -
ru vidū ir arī Vilis Daudziņš, Ivars 
Krasts, Sandis Pēcis, Mārtiņš Liepa,  
Mārtiņš Vilsons un citi. Masu ska-
tiem pieteikušies aptuveni 750 
brīv prātīgo. Vēsturiskās bēgļu gai-

tas filmēs Vangažos, bet Slokas, 
Ziemassvētku, Cēsu un Nāves  sa las 
kauju filmēšanas vietas vēl ir 
plānošanas procesā. 

Režisors Dzintars Dreibergs pa -
stāstīja, ka Līgatnē, bijušās papīr-
fabrikas telpās, filmas veidotāji ie -
rīkos treniņnometni, kur strēl  - 
nieki gatavosies pirmajām kaujām. 
Šo ainu uzņemšanai izmantos au -
tentiskus kareivju mācību paņē  - 
m ienus, ieročus un spēkratus, ar 
vizuālo specefektu palīdzību atai-
nos bumbu sprādzienus un kaŗa 
lidmašīnu pārlidojumus.

“Dvēseļu puteni” uzņems četros 
posmos. Pirmos divus posmus fil-
mēs no maija līdz jūnijam un  no 
septembra līdz oktobrim, bet trešo 
un ceturto posmu – 2018. gada jan-
vārī un maijā. Filmas pirmizrāde 
būs 2019. gada 11. no  vembrī – tieši 
100 gadus pēc lat viešu strēlnieku 
izcīnītajām Brī vības cīņām. 

UZZIŅA
Filmas komandu veido 90 kino profesionāļi no Latvijas un ārval-

stīm: režisors un producents – Dzintars Dreibergs (studija “KULT-
FILMA”); galvenais operators Valdis Celmiņš; Rīgā dzimušais sce-
nārists, Ņujorkas universitātes profesors Boriss Frumins; komponiste 
prestižās Emmy balvas laureāte Lolita Ritmane no ASV; galvenais 
mākslinieks Juris Žukovskis; galvenā kostīmu māksliniece Sanda Sila; 
galvenā grima māksliniece Dzintra Bijubena un citi.

Viss par filmu: Facebook.com/DveseluPutenis, Instagram.com/dvese-
luputenisfilma 

Filmas tapšanas aizkulisēm līdz pat pirmizrādei varēs sekot līdzi 
mobilajā televīzijā LMT Straume lietotnē un internetā: http://straume.
lmt.lv/dveselu-putenis. 

Lai uzņemtu vērienīgās kauju ainas, papildus valsts piešķirtajam 
financējumam ir nepieciešami apmēram 200 tūkstoši eiro, tāpēc  Rīgas 
Latviešu biedrībā ir izveidots ziedojumu konts: LV16UNLA 
0050024506352 filmai “Dvēseļu putenis”. Ziedotāju uzvārdi tiks 
iekļauti filmas titros. Filmas veidotāji pateicas par financiālu atbalstu 
Veltai Janumai un Maksimam Strunskim.

Konrāda lomas tēlotājs Gatis Gāga

Filmas “Dvēseļu Putenis” režisors Dzintars Dreibergs uzņemšanas laukumā

Artūra brāļa Edgara lomā Raimonds Celms

Latvijas Kultūras akadēmijas 3. kursa students, topošais aktieris 
Jēkabs Reinis atveidos Miķelsona lomu

Kultūras akadēmijas students Jē   - 
k abs Reinis, kura dzimtā bijuši trīs 
strēlnieki – vecvectēvs Jānis un abi 
viņa brāļi – Staņislavs un Antons. 
Viens pēc kaŗa palicis Ukrainā, kur 
apprecējies, divi atgriezušies un 
viņiem Ilūkstē kā bijušajiem strēl-
niekiem piešķirta zeme.

Jēkabs: “Radošā komanda strādā 
kā zvēri – tā bijām iegājuši procesā, 
ka pat aizmirsām par pusdienām. 
Biju patīkami pārsteigts ieraugot, 
cik daudz jaunu cilvēku atnākuši 
filmēties masu skatos – kārtīgi 
letiņi. Kad ieraugi, tad skaidrs, ka ar 
šiem puišiem, ja kas, iesim kopā 
vienā ķēdē, vienā vadā. 

Ja nāktu iekšā Latvijā, es neteikšu 
kas, mazums kas var nākt, kaut vai 
marsieši, es ņemtu plinti rokās, ne -
skatoties uz to, kas patlaban notiek 
valstī. Tas nav svarīgi, apstākļi mū -
su valstī ir tādi, kādi tie ir – kā mēs 
katrs mākam, tā sitamies. Bet, ja 
būs draudi Latvijai, es iešu cīnīties 
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Ar Latvijas Valsts valodas cen -
t ra direktoru Māri Baltiņu un vi  ņa 
dzīvesbiedri Daci Baltiņu mū  su 
lasītājus iepazīstinājām jau laik-
raksta 13. nr., kad vēstījām par 
to, ka abi saņēmuši godpilno        
P. Stradiņa balvu medicīnā.

Tāpēc pirmais jautājums – kā 
no mediķa tapāt par valsts ie -
rēdni? Lai gan – šis nav vienī-
gais piemērs, kad medicīnas 
profe sionāļi tikpat profesionāli 
pievēršas valodniecībai. Spilg-
tākais jaunlaiku piemērs – pro-
fesors Ilmārs Lazovskis.

M. B. Interese par valodniecī-
bas jautājumiem man bijusi vien-
mēr. Taču, kad 1976. gadā beidzu 
vidusskolu, tai laikā humanitārā 
nozare bija ļoti ideoloģizēta, un 
man īsti negribējās tādā darbo-
ties. Izvēlējos medicīnu. Inžen ieŗ -
zin ātnēm “nederēju”, jo ne  pra tu 
rasēt, taču ar matēmatiku, fiziku 
un ķīmiju problēmu nebija. Un, 
lai arī studēju medicīnu, nokļuvu 
vidē, kur humanitārajiem jau tā-
jumiem tika veltīts daudz uz  ma-
nības. Šai vidē bija prof. Rudzītis, 
un viņa audzēkņi Ilmārs Lazov-
skis, Gaitis Brežinskis. Kopš aiz-
vadītā gs. 80. gadu otrās puses 
darbojos Medicīnas termino lo-
ģi jas komisijā, bet, kad 1989. ga -
dā atsākās Latvijas Ārstu biedrī-
bas aktīvitātes, kopā ar Dr. Pēteri 
Apini izveidojām žurnālu Latvi-
jas Ārsts, kuŗā pirmos 10 gadus 
arī līdzdarbojos. 90. gadu sākumā 
aizgāju no  klīniskās medicīnas 

un pievērsos tolaik jaunam vir - 
z ienam – sabiedrības veselības 
no      zarei. Tad arī sākās apjomīgs 
darbs pie starptautiskās slimību 
klasifikācijas – ap 2200 lappušu! – 
izdošanas latviešu valodā, biju 
tulkotājs un zinātniskais redak-
tors. 2016. gadā iznāca atjauno-
tais izdevums. Tā nonācu termi-
noloģijas laukā, bija pub likācijas 
gan medicīnas, gan valodniecī-
bas izdevumos, kļuvu par Valo  - 
d as ko  misijas locekli – kā liet -
pra tējs terminoloģijā, līdz 2004. 
gadā valstī radās vajadzība pēc 
Terminoloģijas un tulkošanas 
centra vadītāja. Piedalījos kon-
kursā, un kopš šī gada esmu no -
nācis valsts pārvaldē un esmu 
“civīldienesta attiecībās” – manos 
pienākumos ietilpst arī apstipri-
nāt sodus, ko par Valsts valodas 
likuma neievērošanu uzliek ma -
ni kollēgas – valodas inspektori.

Īpaši trimdā ir pazīstams 
vārds – valodniece Valērija Bēr-
ziņa-Baltiņa, ir arī pašmāju va -
lodniecības profesore Maija 
Baltiņa. Vai esat rados?

Laikam tomēr ne. Manas dzim-
tas saknes meklējamas Kurze -
mē, Zaņā un Pampāļos, bet mans 
vecvectēvs bija skolotājs jau 

Par mūsu valodu. Par skaniskumu, tradiciju un sargāšanu
Ar Valsts valodas centra direktoru prof. Māri Baltiņu sarunājās Ligita Kovtuna un Pēteris Bolšaitis

pirms Pirmā pasaules kaŗa, viņš 
bija skolas pārzinis Bolderājā.

Kādas funkcijas pilda Valsts 
valodas centrs?

Kā zināms, ir Valsts valodas 
likums, kas paredz noteiktas pra-
sības, ko jāievēro, lai valsts valo-
das funkcija taptu iedzīvināta. 
Proti, tās obligāts lietojums, pa -
rallēli pieļaujot lietot arī citas 
valodas, kas attiecas uz indivi - 
d iem, publikācijām, instrukcijām 
utt. Un te nepieciešams kāds, 
kuŗš uzrauga to īstenošanu dzīvē 
saskaņā ar Valsts valodas likuma 
26. pantu. Šā likuma ievērošanu 
nosaka Tieslietu ministrija, un 
tas savukārt uzticēts jeb deleģēts 
Valsts valodas centram. Sakarā  
ar to darbojas arī atbilstoša admi-
nistrātīvo pārkāpumu Kodeksa 
no  daļa, kas paredz, ka personām, 
veicot konkrētas darbības, jāspēj 
lietot valsts valoda tādā līmenī, 
kādā to nosaka Likums. Valsts 
valodas centrs to uzrauga.

Bet Rīga ņirb no svešvārdiem 
angļu un krievu valodā!

Pirmām kārtām – nemotīvēta 
angļu valodas lietošana ir tikpat 
slikta kā nemotīvēta krievu valo-
das lietošana! Un, no otras puses, 
kā viena, tā otra var būt motīvē -

ta. Ja, piemēram, izrāde notiek 
angļu vai krievu valodā, skaidrs, 
ka publikai domātā informācija 
ir jāsniedz arī tajā. Profesionālie 
rīkotāji to zina un ievēro. Pro - 
 t ams, gadās kļūmes, īpaši, ja ir 
vē  lēšanās paplašināt svešvalodas 

lietojumu, atsaucoties uz tūris-
tiem. Protams, par tūristiem ir 
jādomā, taču saprātīgi. Labs pie-
mērs ir plāksne pie mūsu Nacio-
nālā teātŗa, kur vēstīts – lieliem 
burtiem valsts valodā, mazākiem 
trīs citās valodās –, ka šai ēkā 
1918. gada 18. novembrī prokla-
mēta Latvijas valsts.

Bet turpat tālāk K. Valdemāra 
ielā, iepretim Ārlietu ministri-
jai, ir kafejnīca, kuŗas nosau-
kums padomjlaika karmīnsar-
kanā krāsā saucas – Ļeņingrad!

Jā, tas ir pamācošs gadījums. 
Proti, šī kafejnīca savulaik atra-
dās Vecrīgā, un, kad tās īpašnieki 
no   īrēja telpas jūsu minētajā vietā, 
Rīgas domes departamenta būv-
valde maldīgi interpretēja šo uz -
rakstu kā preču zīmi, kas likuma 
kārtā ir aizsargājama. Pēc cilvē -
ku protestiem konsultējoties ar 
Patentu valdi, sapratām, ka bieži 
vien preču zīmi, ko var lietot brī-
vi, izmanto nosaukumos. Šai ga -
dī  jumā jāatzīst, ka ir nekorekts 
likums, kas regulē pre  ču zīmes 
novietojumu! Nevienam taču 

neienāktu prātā Camel vai Phillip 
Morris zīmi uzlikt uz bērnudārza 
sētas! Diemžēl Rīgas domes būv-
valdes lēmums bijis nepārdo  - 
m āts, un ceru, ka šī būs laba mā  -
cība. Saskaņā ar esošo likum - 
do ša nu ka  fejnīcas izkārtni nav 

tiesību noņemt.
Pēteris Bolšaitis. Es aicinu 

pievērsties problēmām, kas skar 
latviešu valodas praktisko lietoju-
mu, konkrēti – personvārdu un 
vietvārdu pareizrakstību. Vie na 
no manām mītnes zemēm ir Ve -
ne cuēla, tātad spāņu valodas ze -
me, un mans jautājums ir par 
konsekvencēm. Nesen Raiņa un 
Aspazijas mūzejā ieraudzīju se -
nā ku Raiņa dzeju krājuma “Klu -
s as noskaņas zilā vakarā” izde-
vumu. Tā nosaukumā “zilā” bija 
rakstīts ar s, bet “vakarā” ar w, tā  -
tad, pēc vācu fonētikas. Tad kā -
pēc Latvija ir vienīgā valsts, kur 
Venecuēlas vārdu raksta ar c, 
nevis z? Savulaik to apspriedu    
ar akadēmiķi Ainu Blinkenu, arī 
viņa piekrita, ka tas nav pareizi 
un derētu kaut ko darīt.

M. B. Venecuēla nav vienīgais 
piemērs – Parīzi taču arī esam 
pārņēmuši no vācu valodas. Un 
te ir tā “trauslā līnija” – ko uzska-
tām par pareizu un ievērojam, ko 
– par tradicionāli iegājušos. 
Nesen ar Ukrainas vēstniecības 

pārstāvjiem runājām par viņu 
valsts pilsētu nosaukumiem. Jā, 
mēs esam izvēlējušies kompro-
misa ceļu, jo Ukrainas galvas pil-
sētas nosaukumu precīzi izru-
nājot, būtu jālieto Kiiva, kas lat-
viešu mēlei ir neierasti. Tāpat 
Ļvova - Ļviva. Tāpēc tika nolemts 
šos Ukrainas pilsētu nosauku - 
m us atstāt negrozītus. Mēs ie   rasti 
lietojam operas nosaukumu “Se -
viļas bārddzinis”, bet kartē rak - 
st īts Sevilja. Spānijas kūrortpilsē -
tas Maljorkas nosaukums, izru-
nāts ar atbilstošo ļ – Maļorka –, 
man izklausās kā... Maskavas 
forštates žargons.

P. B. Tā nu tā latviešu valoda 
ir dzīvojusi – starp kirilicu un 
vācu valodu... Bet, runājot par 
personvārdiem, man ir kāds 
raksturīgs piemērs, proti, man 
rados ir amerikāņu zinātnieks, 
kuŗa uzvārds, latviski trans kri-
bējot, ir Gartjē. Biju domājis, 
ka franču izcelsmes. Izrādās – 
ne  kā, viņa saknes nāk no Zie meļ-
vācijas, kur tas ir viens īsts vācu 
zemnieku vārds – Hartje. Dzi-
mis Pērnavā, tad aizbraucis uz 
Pēterburgu, un, tā kā krievi h 
neizrunā, “pārtapis” par Gartje. 
Kad pēc boļševiku revolūcijas 
ieradās Latvijā, tā arī palika – 
ar pārmainīto h uz g. Viņa brā-
lis joprojām ir Hartje. Tā vārdi 
bieži vien top neatpazīstami, 
īpaši spāņu valodas vārdi, kas ir 
īpaši fonētiski.

M. B. Šai problēmai ir arī cits 
aspekts – funkcionālais, proti, 
lietojot personvārdus teikumā, 
tie ir gramatiski jāloka. Un te ne -
varam “piekabināt” latvisko ga -
lot ni. 

Pēteris Bolšaitis: “Es aicinu pievērsties pro - 
b lēm ām, kas skar latviešu valodas praktisko 
lie tojumu, konkrēti – personvārdu un vietvār-
du pareizrakstību. Viena no manām mītnes 
zemēm ir Venecuēla, tātad spāņu valodas ze -
me, un mans jautājums ir par konsekven cēm.” 

Māris Baltiņš: “Latviešu valodā tomēr ir stin-
gra konservātīvā tradicija vārdus atveidot pēc 
mūsu valodas gramatiskajiem principiem, arī 
personību apliecinošajos dokumentos. Mēs 
taču turpināsim rakstīt Kants, nevis Kant!

(Turpinājums 14. lpp.)
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Es būtu priecīgs, ja rakstos pa -
rallēli lietotu oriģinālrakstību. 
(Kā to dara ārzemju latviešu laik-
raksti Laiks un Brīvā Latvija! –   
L. K.) Latviešu valodā tomēr ir 
stingra konservātīvā tradicija 
vārdus atveidot pēc mūsu valo-
das gramatiskajiem principiem, 
arī personību apliecinošajos do -
kumentos. Mēs taču turpināsim 
rakstīt Kants, nevis Kant!

P. B. Varbūt Jose jeb Hosē 
(Hozē?) jāpārtaisa par Jāze -   
pu, lai varētu locīt! Neteiksim 
taču – kam? – Hosejam!

M. B. Citvalodu vārdi, kuŗiem 
ir nelokāmā galotne, netiek locīti, 
kā, piemēram, uzvārdi Baško, 
Ņemiro, Ņetrebko... Īstenībā ab -
so lūtās loģikas nav nevienā va  lo-
dā. Latvieši, kas jau 19. gadsimtā 
aizbrauca uz Chicago, šo pilsētu 
joprojām sauc par Čikāgu, nevis 
Čikāgo.

P. B. Vēl par vietvārdiem. Ir 
pilsēta, ko latviski dēvē Oklē -
ra. Un ir O’Clair – no franču 
va lodas, tulkojumā “dzidrais 

ūdens”, un vēl ir Oaklair – no 
angļu “ozola paēnā”. Un vēl ir 
firma O’Clair. Kā lai saprot!    
Ar to gribu teikt, ka, mēģinot 
visu “fonētizēt”, zaudējam in -
formāciju.

M. B. Piekrītu, un, ja ir “kašķa 
meklētāji”, rodas pamats disku-
sijai, un sarunu ceļā daudz ko var 
atrisināt. Jebkuŗas tautas lietotajā 
ģeografisko nosaukumu sistēmā 
ir daļa tradicijas. Kuŗa ir tā la -
bākā?

L. K. Un nu vēl sarežģītāks  
jeb valsts valodas “iekšienes” jau-
tājums – kā komentēsiet 4. Pa -
saules latgaliešu saieta rezolū-
cijas tezes, pirmās trīs no sep-
tiņām?

1. Valodas jomā:
1.1. Valstij jānodrošina skaidru 

latgaliešu rakstu valodas kā vēs-
tu riskā latviešu valodas paveida 
valstisko statusu Latvijā un jāak-
ceptē ISO (Starptautiskā Stan dar -
tizācijas organizācija angļu val. – 
Red.) standarta lietojums, mainot 
terminoloģiju un saīsinājumus 
valodu apzīmējumiem: LAV – 
latviešu makrovaloda, kuŗai ir 

divi paveidi: LVS – latviešu lite rā-
rā valoda (latviešu valodas stan-
darts) un LTG (latgaliešu literārā 
valoda).

1.2. Valsts un pašvaldību iestā-
dēm jārespektē saziņa latgaliešu 
literārajā valodā visā Latvijas 
territorijā.

1.3. Jāatgriežas pie vēsturiska-
jiem latgaliskajiem nosauku -
miem un vietvārdiem, uzstādot 
jaunas ceļa zīmes un norādes, 
lietot abas latviešu valodas for-
mas – latviešu literārā valoda un 
lat galiešu literārā valoda.

Attiecībā uz korektu valodas 
varianta kodējumu var piekrist, 
ka tas ir tehnisks jautājums, kas 
tomēr skar daudzas jomas (pie-
m ēram, lai bibliotēku katalogos 
korekti kodētu tajā izmantoto 
valodas variantu).

Valsts valodas centrs jau 2016. 
gadā sarakstē ar Līvānu novada 
domi skaidroja, ka Latgales no -
vada pašvaldībām būtu jāpie -
ņem privātpersonu iesniegumi 
latgaliešu rakstu valodā, bet nav 
pamatota prasība šādu principu 
attiecināt uz juridiskām perso - 

n ām vai uz visu valsts territoriju.
Jau šobrīd Ministru kabineta 

2012. gada 10. janvāra noteikumi 
Nr. 50 “Vietvārdu informācijas 
no  teikumu” 6.2. apakšpunkts pa  -
redz: “veidojot oficiālos vietvār-
dus un oficiālos paralēlnosau - 
ku mus, saglabā attiecīgajam 
kul tūrvēsturiskajam novadam 
[šajā gadījumā – Latgalei] raks tu-
 rīgās vietējās vietvārdu formas, 
ja tās nav pretrunā ar mūs die -
nu latviešu valodas norm ām un 
šo noteikumu prasībām.” Līdz ar 

to pilnībā iespējams va  ja dzī bas 
gadījumā līdztekus ofi ciā lajam 
vietvārdam lietot ofi ciālo 
paralēlnosaukumu.

Par mūsu valodu. Par skaniskumu, tradiciju un sargāšanu

Kā latviski sauksim fanus? 
Ņemot vērā šobrīd aktuālo 
interesi par hokeju, bieži lieto-
jam vārdu fani, jo “latviešu ho -
keja fani ir labākie pasaulē”!

Vai šim svešvārdam ir at -
bilstošs latviešu vārds? Jā, ir! 
Sa  vulaik rakstnieks Zigmunds 
Skujiņš ieteica vārdu karsējs, 

Konsultācijas un atzinumus 
par vārdu un uzvārdu korektu 
atveidi latviešu valodā sniedz 
Latviešu valodas aģentūra. 
Kon sultācijas valodas jautā ju-
mos: +371 67225879, e-pasts: 
konsultacija@valoda.lv

(Turpināts no 13. lpp.)

Valodas stūrītis
kas gan īsti neiedzīvojās, taču 
apzīmējumu karsējmeitenes 
lietojam. Varbūt ņemsim un 
atdzīvināsim šo gana labska-
nīgo un precīzo vārdu, un 
turpmāk teiksim – “latviešu 
hokeja karsēji ir labākie pa -
saulē”!

L.K.

Šajās dienās uzzinājām, ka   gai-
dāmajās vēlēšanās par varu Vent-
s pilī cīnīsies arī viens biju - š ais 
PSRS Valsts drošības komi tejas 
(VDK) struktūras štata dar-
binieks, bet Salaspilī – kāds Lat-
vijas kompartijas (LKP) biedrs, 
kuŗš partijā darbojies arī pēc 
1991. gada janvāŗa.

Likums skaidri noteic, ka per-
so nas ar šādu biografiju nevar 
pretendēt uz vēlētiem varas, to -
starp pašvaldību amatiem. To -
mēr, izrādās, uz abiem iepriekš-
minētajiem kandidātiem šī nor-
ma neattiecas. Šīs personas ne 
tik ai nesaņems sodu par to, ka 
bū  tībā pretlikumīgi pieteikušas 
savas kandidātūras un nav atklā-
jušas šos būtiskos biografijas trai-
pus, tās netiks arī svītrotas no 
kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu 
komisiju ierēdņi šādai rīcībai  
jeb, pareizāk sakot, bezdarbībai 
veikli piemeklējuši attaisnoju -
mu, proti, minētie fakti neesot 
ap  stiprināti tiesas ceļā. Var jau 
būt, ka šādas juridiskas inter pre-
tācijas patiešām ir pamatotas, 
tomēr, ja tas acīmredzami ļauj ap -
iet likumu, jābrīnās, kāpēc at  bil-
dīgas iestādes par to neceļ trauk -
smi, kāpēc uz nelāgo situāciju mie-
rīgi nolūkojas likumdevējs. Ar šo 
klusējošo bezdarbību faktiski 
tiek leģitimizēta bijušo čekistu 
un komūnistu kandidēšana uz 
vēlētiem amatiem.

Klusējot akceptēta tiek arī vē -
lētāju muļķošana un vazāšana aiz 
deguna. Lai arī brīvas vēlē ša nas 
demokratiskā valstī nekādā veidā 
nav savietojamas ar viltu, 
maldināšanu, uzpirkšanu vai ci -
tādu balsotāju ietekmēšanu, šajā 
gadījumā šie principi pilnībā  tiek 
pārkāpti. Aizbildinoties ar perso-
nas datu aizsardzību, vēlē tājiem 
netiek atklāts, kurš kan didāts tad 
strādājis VDK un kurš turpinājis 

GUNTIS
ŠČERBINSKIS

Jābalso par “čekistu maisā”
celt komūnismu vēl pēc 1991. 
gada. Gan Ventspils vē   lēšanu 
komisijas vadītāja Baiba Līdaka, 
gan viņas Salaspils kollē ga Silvija 
Zālīte klusē kā sazvē rējušās, kad 
gribu uzzināt šo personu vārdus. 
Kad apelēju pie vē  lētāju tiesībām 
zināt šos būtiskos kandidātu 
biografijas datus, lai ne  balsotu 
akli, tā teikt, par sivē nu maisā, 
abas ir nepielūdzamas kā mūris. 
Viņas apelē pie personas datu 
aizsardzības likuma, at  saucas uz 
konsultācijām Cent rā lajā 
vēlēšanu komisijā un ko vēl ne, 
tikai nez kāpēc negrib ne dzird ēt 
par vēlētāja tiesībām būt 
informētam, lai izdarītu pama-
totu izvēli. Tā vietā gan Salaspils, 
gan Ventspils vēlētājiem 3. jūnijā 
faktiski jāspēlē krievu rulete ar 
domu – trāpīs vai netrāpīs uz 
“īsto”.

Vēlēšanu komisijas ar savu 
nostāju faktiski demonstrē valsts 
poziciju šajā jautājumā. Kvēlā 
vēlme par katru cenu aizstāvēt 
kāda vēlēšanu kandidāta tiesī -
bas slēpt neērtus biografijas fak-
tus ir ne tikai nepieņemama. Tā 
ir diskreditējoša attiecībā uz visu 
vēlēšanu procesu un demokra-
tiju kā tādu, kas balstās informē-
tas sabiedrības izvēlē. Turklāt šeit 
nav koķetēšana par kādām pi -
kan tām kandidāta seksuālās dzī-
ves detaļām vai sensitīviem vese-
lības datiem. Runa ir par visai sa -
biedrībai un valsts drošībai būtis-
kiem faktiem. Ja tos slēpj, tad ar 
kādu mērķi?

Šī situācija ļauj ar lielu neuz-
ticību uzlūkot nesenos SAB di -
rek tora Jāņa Maizīša izteikumus 
intervijā lvportals.lv, kur viņš 
uzsver: “Jā, kartotēkā ir sabiedrī-
bā zināmi un godāti cilvēki. To -
mēr nevajadzētu uzreiz domāt, 
ka tie ir šā brīža polītiķi vai aug -
s ta ranga amatpersonas. Lielākā 

daļa no tiem, kas varbūt arī 
sadarbojās ar VDK, centās turē-
ties tālāk no pašreizējiem polītis-
kajiem procesiem.” Maizītis arī 
apgalvo, ka visas amatpersonas, 
arī polītiķi, esot pārbaudītas, tā -
pēc pašreizējo polītiķu un amat-

personu vidū neesot to, kas ir 
kartotēkā. Tomēr nelāgā situā-
cija, kas tagad radusies ap diviem 
kandidātiem, kuŗus ne tikai ne -
var svītrot no saraksta, bet kuŗu 
pagātne tiek rūpīgi slēpta no 
vēlētājiem, var kalpot kā zaļā 

gaisma arī citiem čekistiem, ko -
mūnistiem, interfrontistiem, 
Vis  latvijas glābējiem un citiem. 
Diez vai Latvija to var atļauties, 
jo sevišķi šajos ģeopolītiskajos 
apstākļos.
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Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas mūzejā 25. aprīlī pulcējās 
tie, kas vēlējās būt klāt nozīmīgām  
mākslas norisēm.

Galvenais iemesls bija divu iz -
stāžu atklāšana – “Arvīda un Mar-
gas Spertālu laikmets latviešu 
teātrī “ un “Elzai Radziņai – 100”, 
bet pagātnes lielo personību at  ce-
res notikums skaisti bija saausts   
ar šodienas kultūras darbinieku 
godināšanu. Īpašu virmojumu un 
pēctecības nepārtrauktību noti-
kum am piešķīra mākslinieku abu 
meitu Asjas Strēles un Leldes Bin-
deres, tāpat viņu ģimenes locekļu 
klātbūtne.  

Visi notikumi centrējās ap vienu 
vārdu – teātris. Tāpat, kā teātrī sa -
plūst, vienojas, atklājas dažādu 
māk slas veidu kopīgais gars un 
spēks, tā Jelgavas mūzejā tika ie -
zīmēts tas darbs, kuŗu veic tagad-
nes darītāji. Svinību atklāšanā Jel-
ga vas domes priekšsēdis Andris 
Rāviņš to izteica vārdos: “Simtgadē 
turpināsim stāstu par cilvēkiem, 
kuŗi veidojuši Latviju. Tie, kas 
nezina savu vēsturi, nevar runāt 
par nākotni.”

Scēnografa un gleznotāja Arvī-
da Spertāla, kuŗa 120. dzimšanas 
dienas zīme ir iegansts daudzvei-
dīgām norisēm visa gada gaŗumā, 
un kostīmu mākslinieces Margas 
Spertāles darbu kārtojums Jelga-
vas mūzeja zālē ir stāsts par divu 
talantīgu mākslinieku mūža vei-
kumu, īpaši akcentējot 20. gs. 20. 
un 30. gados Jelgavas profesionā-
lajā teātrī radīto. Ekspozīcija tik 
pie sātināta, tā  uzrunā ar jaunat-
klā smēm, ka par to plašāk kādā no 
turpmākajiem laikraksta nu -
muriem. Kā teica viena no darba 
grupas vadītājām, Jelgavas mūzeja 
direktora vietniece Marija Kau pe-
re, nebija viegli divu gadu ga  ŗu mā 
apzināt, izvērtēt, atlasīt eksponātus 
no vairākiem Latvijas mūzejiem 
un rūpīgi glabātajām privātkol  - 
l  ek cijām. Kā zināms, iepriekšējā 
gadsimta otrajā pusē no teātŗa vēs-
tures neizsvītrojami abu māk-
slinieku kopdarbi tapa Latvijas 
Na  cionālajā teātrī, uz tā skatuves 
savas zvaigžņu stundas piedzīvoja 
un savas lomas skatītāju atmiņā, 
iegravēja arī Jelgavā skatuves gai-
tas iesākusī aktrise Elza Radziņa.  
Izstādes “Arvīda un Margas Sper-
tālu laikmets latviešu teātrī” centrā 
kā galvenā dominante likts Elzai 
Radziņai veidotais Žoržas Sandas 
tērps, kas 1969. gadā tapa no vecā 
Latvijas Nacionālā teātŗa priekš-
kara, to vairākkārt pārkrāsojot,  
līdz tika iegūts  Margas Spertāles 
iecerētais toņa piesātinājums. Ka -
ralisks meistardarbs karaliskai ak -
trisei. Viņas simtgade jau tika svi-
nēta Rīgā, Teātŗa mūzejā ar izstādi 
“Pilnos auļos”, kas apskatāma līdz 
2. septembrim. No tās daži ekspo-
nāti uz laiku atceļojuši uz Zem-
gales galvaspilsētu. Abas Jelgavas 
mūzeja ekspozīcijas ne tikai loģis-
ki saistītas un viena otru papildina, 
bet atklāj faktu interpretāciju 
pirmreizīgā vērtībā, tās aplūko-
jamas līdz 4. jūnijam un neap-
šaubāmi ieskatāmas par vienu no 
nozīmīgākajiem gada notiku - 
m iem Latvijas kultūrvidē. 

Saistībā ar izstādēm to atklāša-
nas dienā tika paziņota vēl kāda 
priecinoša un nākamībā iezīmī -
ga, teātŗu dzīves kopainu uzlādē-
joša atjaunotne. Proti, Jelgavas 

INGRIDA BURĀNE  PIESĀTINĀJUMS
novada domes priekšsēdētājs Zie-
donis Caune informēja, ka tiek at  -
jaunota Spertālu balva, ko saņem 
labākie scēnografijas vai kostīmu 
mākslinieki par mūža ieguldīju -
mu vai par īpašiem māksliniecis -
ki augstvērtīgiem sasniegumiem. 
Pati balva pirmo reizi tika pasnieg-
ta toreizējā Akadēmiskā drāmas 
(tagad – Nacionālā) teātŗa galve-
najam dekorātoram Gunāram 
Zemgalam, tas notika  1987. gadā, 
Arvīda Spertāla 90. dzimšanas 
dienā, vēlāk Andrim Freibergam 
(1988) un Indulim Gailānam 
(1989). Atmodas gados šis vērtī  - 
g ais aizsākums pieklusa, lai tagad, 
pateicoties mākslinieku Spertālu 
mazdēla – pazīstama un izsmal ci-
nāta rotu mākslinieka Ginta Strēļa 
ierosmei, atsāktu savu gaitu. Ar 
Ginta Strēļa talantu un rokām ta -
pusi vecvecāku darbiem veltītā 
eks pozīcija un pati balva, kas nu -
dien ir ļoti skaista un jēgpilna.  Kā 
piesātinātajā svētku gaisotnē teicu 
māksliniekam, tad slavējama ir ne 
tikai ekspozīcijas centrā liktā im -
provizētā skatuve, uz kuŗas pulcē-
jas Margas Spertāles veidotās lelles 

un izrāžu tērpu oriģināli, bet var-
būt vēl rosinošāks ir ietilpīgais un 
profesionāli augstvērtīgais balvas 
mākslinieciskais tēls. Gints Strēlis 
balvas izveidē ielicis daudz un da -
žā dus aspektus, kuŗu pamatdoma 
aizsākusies no Margas Spertāles 
veidotajām lellēm. Rezultātā viņš 
ticis galā ar vienu no sarežģītāka-
jiem ikvienas mākslinieciskās 
darbības risinājumiem – savienot 
atšķirīgus materiālus, krāsas, fak-
tūras, cietības pakāpes, virsmas 
ap  strādes paņēmienus un citas ju -
velieŗmākslas amata prasmes. Uz 
apaļas tērauda pamatnes (skatuves 
ripa + konstrukcija vai skarbs, sūrs 
darbs) novietota figūra, kuŗas 
perfektā līnija sabalsojas ar labā-
kajiem Arvīda Spertāla glezno-
jumiem un tumsinātā koka tonis 
sasaucas ar Margas Spertāles brū-
no samtu Elzas Radziņas neaiz-
mirstamajā tērpā  Žoržai Sandai 
no izrādes “Vasara Noānā”. Koks – 
dzīvs, silts, pulsējošs, kādai vaja-
dzētu būt katra mākslinieka sir -dij, 

– statuetes virsmā iestrādātas 
mazas sudraba lāses, nepārpro ta-
ma norāde uz sermuļādas ap  met-
ni, kāds piedien tikai augstākās 
kārtas māksliniekiem – izcilāka-
jiem mūsu prātu un jūtu valdnie -k-
iem.  Figūras galva ar visu kro ni 
veidota sudrabā, cēlmetālā ar vis-
latviskāko vizējumu.  Iespējami arī 
vēl citi Spertālu balvas satura un 
formas nolasījumi, kā jau piln-
vērtīgā mākslas darbā, bet katrā 
ziņā var teikt, ka Gintam Strēlim ir 
izdevies vizuāli atainot savu vec-
vecāku un balvas guvēju ceļu 
mākslā. Ceļu uz pilnību. Balvu ie -
cerēts pasniegt ik pēc pieciem 
gadiem.

Par atjaunotās Spertālu balvas 
pirmo ieguvēju tika sumināts glez-
notājs, scēnografs un Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesors  Ed -
vīns Kalnenieks. Sev rakstu rī gajā 
atturībā mākslinieks atzinās, ka 
novērtējums viņa 52 gadu sa -
darbībai ar Ādolfa Alunāna Jel ga-
vas teātri ir ne tikai liels pār stei-
gums, bet arī ļoti liels gods. Pelnīts.  
Edvīns Kalnenieks gan Latvijas 
mākslā katrā ziņā vairāk ievērots 

kā viens no teicamākajiem pasteļ-
glezniecības atzara kopējiem, vei-
dotājiem un ilggadīgākajiem zī -
mē šanas pedagogiem mūsu māk-
slas augstskolā. Viņa kadrējums, 
līnijas spriegojums, kolorīta iz -
pratne, tās piesātinātais smalkums 
sadzīves ainās (piemēram, vitālais 
mirklis “Pašdarbības aktieŗi brīv-
dabas izrādē”), klusās dabas ar po    -
ētiskajiem sadzīves priekš me tiem, 
portretējumi (renesanses laika vē -
riena klātbūtne pašportretos ar 
galvaskausu fonā vai pašportrets 
ar sarkano cepuri) un citi darbi ne 
tikai kļuvuši par mūzeju krājumu 
vērtībām un labu izdevumu re - 
p ro dukcijām, bet nekad nebūs iz -
svītrojami no patiesām un gud - 
r ām mākslas vēstures lappusēm. 
Gadu desmitus viņš arī devis sa - 
v  iem studentiem izpratni par zī -
mējuma jēgu – formas, apjoma un 
reālitātes atklāsmi plaknē. Un 
tomēr – Spertālu balva par uzti-
cību un profesionālitāti savas 
pilsētas teātrim. Neliels ieskats no 

veikuma redzams Jelgavas mūzeja 
ekspozīcijā “Edvīns Kalnenieks. 
Pusgadsimts Jelgavas teātrī”, kas 
vēl apskatāma līdz 31. maijam. 
Izstādē iespējams iepazīt Edvīna 
Kalnenieka lugas un režisora re -
dzējuma tulkojumu vizuālās zī -
mēs – metos, skicēs, maketos, kuŗi 
vairākumam, pat labiem mākslas 
zinātājiem, var paplašināt priekš-
statu par profesora mākslinie-
ciskās izteiksmes robežām.  Izstā-
des veidotājs mākslas zinātnieks 
Māris Brancis pat teic, ka bez Ed -
vīna Kalnenieka darba Ādolfa 
Alunāna Jelgavas Tautas teātŗa 
vēsture būtu krietni nabadzīgāka. 
Viņa ieskatā teātŗa labāko iestudē-
jumu panākumus nosaka divvie-
nība – režisores Lūcijas Ņefedovas 
un scēnografa Edvīna Kalnenieka 
sadarbība.

Un, lūk,  vēl viena personība, kas 
līdzās Arvīdam un Margai 
Spertāliem, Elzai Radziņai un 
Edvīnam Kalneniekam, proti - 
mākslas zinātnieks Māris Brancis, 
kuŗš 25. aprīļa pēcpusdienā patei-
cības vārdiem un ziediem tika 
apveltīts. Viņš ir visa kompleksa 
idejas autors, galvenais dzinēj-
spēks, līdzorganizētājs, koordinē-
tājs, smadzenes un pulss. Viņa va -
dībā vēl sagaidāma zinātniskā 
konference, arī grāmata par Arvī-
da un Margas Spertālu vietu un 
nozīmi Latvijas kultūrā. Rudens 
pusē Vircavā, vietā, kur dzimis ska-
 tuves gleznotājs, notiks Latvijas 
amatieŗteātŗu festivāls “Bīne”, arī 
piemiņas pasākums “Pa Arvīda 
Spertāla ceļu”, kuŗā plānots atklāt 
abu mākslinieku nacionālās iden-
titātes un Rietumeiropas skolu 
sakausējumu mākslā, Arvīda 
dzim to māju “Žagatas” iezīmēšana 
Latvijas kultūrvēstures kartē un 
ci  ti notikumi. Māri Branci lasītāji 
iepazinuši kā Brīvās Latvijas, Laika 
un Jaunās Gaitas rēgulāru 
vēstnieku par mākslas dzīvi, iz -
stāžu recenzētāju, atceres rakstu 
veidotāju un jaunāko uzplaiksnī-
jumu dalībnieku intervētāju.  Liela 
daļa no ārvalstīs dzīvojošiem tau-

tiešiem viņu pazīst personiski,  
kad Māris bija devies uz Ameriku, 
Aust rāliju un citām tālām zemēm, 
lai pārvestu Latvijā mākslinieku 
garīgo mantojumu, archīvus, kā 
arī lai rīkotu latviešu mākslinieku 
darbu izstādes Rīgā, Maskavā, 
Zviedrijā, Jelgavā un visur, kur to 
prasījuši atbildīgie amati un goda-
prāts. Reizēm šķiet, ka viņa ener-
ģija ir neizsmeļama, jo īpaši pēdē-
jos gados, kad Māris vairs nav 
saistīts ar algotu darbu un veic Jel-
gavas Mākslinieku biedrības val-
des priekšsēža pienākumus. Viņš 
atrod laiku pārdomām, kas rēgu-
lāri koncentrējas grāmatās, kuŗas 
guvušas atzinību kā mākslas pēt-
niecības un vēsturisko liecību sa -
glabāšanas nozīmīga daļa. Mārim, 
iekāpjot nākamajā savas dzīves 
des mitgadē, jau janvārī vēlējām 
labas izdošanās turpmāk, bet Jel-
gavas mūzejā saskandinājām vīna 
glāzes par todien saņemto Kultū-
ras ministrijas Pateicības rakstu. 
Arī tas, līdzās jau agrākiem apbal-
vojumiem, pelnīti. Grūti pat iedo-
māties, kāda izskatītos Jelgavas 
piesātinātā mākslas dzīve bez Mā -
ra Branča pieredzes, zināšanām, 
neatlaidības, darbaspējām, opt i-
mis ma, prasmes uzrunāt māksli-
niekus, skatītājus izstāžu zālēs, 
kollēģus zinātniskās konferencēs , 
izdevniecību redaktorus, visa lī -
meņa priekšniekus un naudas 
dalītājus. Katrā ziņā esmu pārlie-
cināta, ka bez viņa Jelgava nevarētu 
lepoties ar starptautiskiem sim-
pozijiem (turklāt tik atšķirīgiem, 
kā Ledus skulptūru, Smilšu skulp-
tūru, Pasteļglezniecības, Šamota 
veidojumu), ar Zemgales novada 
mākslinieku plenēriem un citām 
pasauli, cilvēkus, mākslu izzino - 
 š ām, skaistumu vairojošām un 
saprašanos veicinošām norisēm. 
Tādi cilvēki, kā Māris Brancis 
šobrīd būtu nepieciešami katrā 
novadā, katrā mazpilsētā un 
ciematā.

Bez īstas kultūras šī jēdziena 
plašā un dziļā nozīmē nevar 
pastāvēt ne valsts, ne tauta. 

Marga un Arvīds Spertāli 30. gadu Jelgavā

Māris Brancis skandina ekspozīcijas centrā likto kādreizējā 
Jelgavas teātŗa gongu
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas
(Nr.19) atrisinājums
Līmeniski. 
4. Švēde. 9. Bertāns. 10. 

Sviež. 11. Pliks. 12. Ne  sau-
le. 13. Drošs. 14. Mat roži. 
15. Sidneja. 19. Artis. 20. 
Akcija. 25. Parādība. 26. 

Kultivēt. 28. Mazepa. 29. Belte. 
34. Aptieka. 36. Mētelis. 37. 
Gavēt. 38. Ikšķile. 39. Zināt. 40. 
Rīkot. 41. Ararats. 42. Gauss. 

Stateniski.  1. Veselis. 2. Atvai-
no. 3. Anglija. 5. Vilkacis. 6. Du -
kurs. 7. Svari. 8. Geiša. 13. Džūk-
ste. 16. Arabi. 17. Dievs. 18. Dan-
te. 21. Spams. 22. Krūza. 23. 
Adaptēt. 24. Bulta. 27. Pelikāns. 
30. Epikūrs. 31. Pieķert. 32. Ske-
lets. 33. Debija. 35. Dalīt. 36. 
Mēļot.     

Līmeniski. 7. Lūpziežu dzim-
tas garšaugs. 8. Lauksaimniecības 
speciālists. 10. Valsts Eiropā. 11. 
Laikraksts Latvijā. 12. Iecietīgs 
pret citu uzskatiem. 16. Sievietes, 
kas pieskata un kopj mazus bēr-
nus. 19. Grezna valdnieka galvas 
rota. 20. Akūta bērnu infekcijas 
slimība. 21. Cietā kurināmā sau-
sās pārtvaices produkts. 22. Se  - 
n as tilpuma mērvienības krievu 
mēru sistēmā. 23. Kādam mēr  - 
ķ im paredzētie naudas līdzekļi 

vai materiāli. 24. Mācība par morāli. 
25. Italiešu filozofs (1548-1600). 
28. Gaujas pieteka. 30. Priekšmets 
ar piedēvētām maģiskām īpašī-
bām. 31. Ieceres. 32. Uzmetumi, 
meti tēlotājā mākslā. 36. Valsts 
Dienvidāzijā. 40. Jebkuŗas dar bī-
bas rezultāts. 41. Lopbarība. 42. 
Ezers Vidzemē. 43. Signalizācijas 
sprāgstlādiņi.  

Stateniski. 1. Pasaules daļa. 2. 
Falsificēt. 3. Apdzīvota vieta Ak -
nīstes novadā. 4. Rēzeknes piete-

ka. 5. Latviešu rakstnieks (1907-
1970). 6. Liels dzie dātāju 
an  samblis. 7. Kefal veidīgo 
kārtas plēsīga zivs. 9. Pa -
sākumi financiālā stā  vok ļa 
uzlabošanai. 13. Vēs tu-
riskas lauku saim nie cības 
ēkas. 14. Tēlaini izteicieni. 
15. Valodniecī bas nozare. 
17. Divvietīgs velosipēds. 
18. Aukstais ie  rocis. 26. 
Kuģniecības uzņēmums. 
27. Māla grī da. 29. Latvie-
šu dzejnieks (1933-2013). 
33. Kaislīga jūsma, pacilā-
tība. 34. Nor vēģu rakstnie-
ce (1882-1949). 35. Spē ļu 
kāršu komplekti. 37. Sie-
vie tes vārds (maijā). 38. 
Ku  ģa kāp nes. 39. Lat viešu 
fotomākslinieks (1933).

Zināmajā DVF Londonas na -
mā 72 Oueensborough Terrace 
latviešu fokloras grupa “Aus - 
t rum kalns” draugu, atbalstītāju 
un radu pulkā svinēja sava debi-
jas albuma “Akcenti” iznākšanu. 
Sarīkojums ar lielisko mūziku, 
dančiem un latvisko tradiciju 
svinēšanu atsauca atmiņā manu 
iepazīšanos ar visām grupas da -
lībniecēm, pirmos iespaidus un 
to, ka folkloras grupas izveide 
likās tikai laika jautājums šīm 
lieliskajām latvietēm – trešās 
paaudzes “trimdiniecēm”.

Man ir gods pazīt “Austrum-
kalna” dalībnieces Lailu Grīnber-
gu, Annu Grīnbergu-Saull, Andru 
Zobens-East un Karolīni Zobens-
East nu jau gandrīz desmit gadus. 
2007. gada rudenī, kad viņas sati-
ku dažādos sarīkojumos Londonā, 
biju patīkami pārsteigta par viņu 
neviltoto lepnumu par savu pie de-
rību latviešiem, un par darbu lat-
viešu valodas uzturēšanā un 
kopšanā, par latviešu dziesmotā 
krājuma pārzināšanu. Turklāt vi -
ņas visas pastāvīgi nēsāja kādu lat-
viskās piederības zīmi: gredzenu 
vai aproci. Tas bija laiks, kad Lat-
vijā vēl nebija izplatīts rotāties un 
lepoties ar sava kultūras mantoju-
ma zīmēm, kas nu ir mainījies, 
šķiet,  jo īpaši kopš 2013. gada Vis-
pārējiem dziesmu un deju svēt - 
k iem, kad, kā atceros, atpakaļli do-
jumā uz Londonu vai ikviens lid-
mašīnas pasažieris,  ne tikai svētku 

TERĒZE BOGDANOVA
Latviskā vēstnieces

dalībnieki, bet arī skatītāji un 
atbalstītāji, rotājās ar kādu lat -
visko aksesuāru. 

Taču “Austrumkalna” dalībnie  - 
c ēm šīs piederības demonstrēšana 
bija gluži dabiska jau laikā, kad   
tas vēl nebija kļuvis par “modes 
kliedzienu”. Toreiz viņas satiku kā 
studentes vai tikko studijas bei-
guš as jaunietes, kad dzīve piedāvā 
tik daudz interesanta un saistoša 
un laika veltīšana sava kultūras 
mantojuma kopšanā varētu šķist 

mazliet vecmodīga un ne tik in -
teresanta, īpaši šī laikmeta un 
vides iespaidā. Taču viņas aplieci-
nāja, ka arī kultūras mantojuma 
kopšana var būt aizraujoša aktī-
vitāte. 

Latvisko piederību, tāpat kā 
latviešu rotas, viņas nēsāja ar lep-
numu, tādējādi arī iepazīstinot sa  - 
vus nelatviešu draugus, jaunākās 
paaudzes latviešu trimdiniekus, ar 
šī kultūras mantojuma skaistu -
mu. Māsas Andra un Karolīne jau 

tolaik Londonas latviešu skolā un 
Eiropas vasaras skolā mācīja mū -
zikas pamatus un jaunākās pa  au-
dzes latviešus aizrāva tautasdzies-
mu burvībā. Laika gaitā viņas visas  
iesaistījās Londonas latviešu 
kultūras dzīvē arvien aktīvāk –  
dziedāja Londonas latviešu korī, 
dejoja deju kopā. Andra ne tikai 
palīdzēja un joprojām pa -līdz 
vecākiem koŗa vadīšanā, bet arī ir 
pārņēmusi Viktora Griguļa aiz-
sākto darbu deju kopas “Lon dona 
dejo” vadīšanā un virzīšanā. Mei-
tenes ir piedalījušās Vispārējos 
dziesmu un deju svētkos, kā gan 
citādi ir bijis lielisks ieskrējiens 
sava mūzikālā projekta veidošanā 
un tautasdziesmu aranžēšanā un 
izpildīšanā.

Koncertā aizvadītajā sestdienā 

Laila, Anna, Andra un Karolīne 
bija sapulcējušas arī savus nelat-
viešu draugus, kā arī Andras un 
Karolīnes audzēkņus no Londo-
nas latviešu skolas un Eiropas 
vasaras skolas laikiem. Visi ar 
prieku iesaistījās dančos, skaitīja 
ritmu, meģināja dziedāt līdzi un 
vienkārši baudīja latviskās tautas-
dziesmas skanējumu lieliskās 
četrotnes izpildījumā. 

“Austrumkalns” apliecina, ka 
folklora un folkloriskais skanē-
jums nav jātur zem pūra, bet jā -
svin, jācildina un jāceļ godā. Liels 
paldies  par skaisto vakaru, brīniš-
ķīgo albumu “Akcenti” un neno-
vērtējamo misijas darbu, ko esat 
uzņēmušās latviskā mantojuma 
kopšanā! 

“Austrumkalna” meitenes kopā ar savu draudzeni Janu Altern-
bergu, kuŗa koncertā mūzicēja kā bundziniece

Kokneses Likteņdārzs saņēmis dāvinājumu no Latvijas un Lie  tu-
vas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu koktēlniecības plenērā 
“Mani sirdsvārdi Latvijai” veidotos darbus – norādi LIKTEŅDĀRZS, 
no masīva koka veidotas figūras, šūpoles, solus un pat smilšu kasti. 
Tā būs vieta ģimenēm ar bērniem. Plenēru atbalstīja Valsts Izglītības 
satura centrs, Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Kokrūpniecības 
federācija, nodibinājums “Kokneses fonds”. 

Jēkabpils reģionālās slimnīcas Perinatālās aprūpes centrs sa -
ņēmis dāvinājumu no Zviedrijas un Rīgas Rotari kluba – augst-
frekvences mākslīgo plaušu ventilācijas aparātu, fototerapijas lampu, 
kas nepieciešama bērniem, kuŗiem ir asinsrades problēmas, un citu 
nepieciešamo jaundzimušo ārstēšanai. 

Aizkraukles mūzikas skolai 13. maijā nosvinēja 50 gadu jubileju, 
bet no 26. līdz 28. maijam notiks Aizkraukles 50 gadiem veltītie 
novada svētki. Tie tiks svinēti ar plašu vērienu, kuŗu kultūras pro - 
g rammā kuplinās arī Tautas deju ansamblis “Teiksma” (māksliniecis-
kais vadītājs Jānis Ērglis) ar Raxtu Raxtiem un populārā grupa Musiqq  
no Rīgas. 

Daugavpils vācu kompanijas uzņēmums Cīglera mašīnbūve 
uzsācis ražot jaunu uz Mercedes Unimog 4023 bazes radītu luksus-
klases “māju uz riteņiem” – Ziegler Adventure. Tā ir aprīkota ar sau les 
baterijām un visu, kas nepieciešams dzīvošanai autonomā režīmā. 
Bez akumulatora uzlādes, ūdens un degvielas krājumu papildināša-
nas tajā var dzīvot 2 ‒ 3 nedēļas praktiski jebkuŗos laika apstākļos. 
Pasūtījumi pienāk no Ķīnas, Kanadas, ASV un Eiropas valstīm. 

Strenčos 20. maijā svinēja 20. Gaujas plostnieku svētkus “Pa 
Gaujas lokiem”. Ar plostu ieradās arī Latvijas valdības vadītāja Māra 
Kučinska ģimene. Tika atklāta jaunā plostnieka skulptūra. Jau ie -
braucot pilsētā, visus sveicina zīme “Strenči – Starptautiskā plostnie-
ku pilsēta”, jo kopš 2001. gada darbojas Starptautiskajā plostnieku 
asociācijā kā vienīgā no Baltijas valstīm. 

Lūznavas muižā 20. maijā tika izdejota 3. Kadriļu nakts, kā tas 
bijis pirms 100 gadiem, kad šeit ieradās radošas personības, māksli-
nieki, kuŗi šeit strādāja, izklaidējās un baudīja saviesīgo dzīvi ar 
ballēm. Latvijā kadriļas pieskaitāmas pie senākajām latviešu tautas 
grupu dejām. Mūzicēja Latvijas Universitātes folkloras kopa “Dan-
dari”, deju kopa “Dziga” un folkloras ansamblis no Tallinas Leigarid, 
un ierādīja arī deju soļus. 

Salacgrīvā 20. maijā notika 2. Reņģēdāju festivāls, kuŗa rīkoša-
nas rosinātājs ir tur dzīvojošais bijušais Latvijas Radio vadītājs Dzint-
 ris Kolāts. Bija iespējams iegādāties reņģes no tikko krastā pie-
braukušiem zvejniekiem un nobaudīt pavāru gatavotās pēc dažādām 
receptēm Kuivižos pie lielā kopgalda. Bija amatnieku tirdziņš, kul-
tūras programma, iepazīšanās ar Jūras spēku mīnu kuģi Imanta un 
Zemessardzes ikdienu. Festivāls izskanēja ar zaļumballi. 

Ventspils Zilā karoga pludmalē 20. maijā ar svinīgu ceremoniju, 
klātesot Latvijas Volejbola federācijas prezidentam Atim Sausnītim, 
tika atklāts jaunais Plūdmales volejbola stadions. Tā ierīkošana iz -
mak sāja 20 6000 eiro. Izveidoto infrastruktūru ar modernu aprīko-
jumu treniņiem varēs izmantot vietējā volejbola kluba “Bloks” au -
dzēkņi, ventspilnieki un Latvijas labākie plūdmales volejbolisti. Tas 
atbilst Starptautiska un Latvijas mēroga sacensību rīkošanai. 

No Indras dzelzceļa stacijas 26. maijā ceļā dosies “Latvijas 
ekspresis simtgadei”, kas līdz 28. maijam piestās Daugavpilī, Krust-
pilī, Daugavas stacijā, Vecumniekos, Dobelē, Liepājā, Tukumā I, 
Rīgā, Inčukalnā, Siguldā un Valkā/Valgā. Tur, sagaidot 26. Vispārējos 
latviešu Dziesmu un 16. Deju svētkus un Latvijas simtgadi, kopā ar 
koŗiem “Balsis”, “Monēta” un “Rīga”, Tautas deju ansambļiem 
“Ačkups”, “Auda”, “Dardedze” un vietējiem māksliniekiem notiks 
unikāli bezmaksas koncerti.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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(Turpinājums 20. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

Kaltenē 1,64 hektāra platībā, pašā jūras krastā tiek 
pārdots īpašums – zemes gabals ar saskaņotu projektu 

un spēkā esošu būvatļauju plašas privātmājas 
būvniecībai. No mājas paveras brīnišķīgs skats uz 

jūru. Pamati un pagrabstāvs jau ir izbūvēti. Ir sakopta, 
attīrīta un sakārtota teritorija. Īpašumam ir pievilkta 

elektrība, izbūvēts piebraucamais ceļš. 
Saskaņā ar projektu ir plānota divstāvu privātmāja

ar kopējo platību 339,21m2. Mājai ir plānotas 
pagrabstāvā 2 garāžas, pirmajā stāvā ‒

2 guļamistabas, kabinets, halle, virtuve, 2 WC, 
saimniecības telpa; otrajā stāvā ‒ 2 guļamistabas, 
vannas istaba, halle un balkons. Cena: $120,000 

Sīkāku informāciju un bildes var iegūt, zvanot Agnim 
+371 29 501 342 Rīgā vai Ilzei (847)877-2191 Čikāgā.

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

Hārtlijs: “Likām 
saprast hokeja 
pa saulei – mēs 

nākam!”
Latvija – Vācija 3:4 (0:0, 1:2, 

2:1, 0:0, 0:1). Latvijas hokejisti 
ceturtdaļfinālā nav spēlējuši 
kopš 2009. gada, bet Vācijas vie-
nība arī pēdējā laikā nav bijusi 
labāko astoņniekā nemaz tik 
bieži – vienreiz pēdējos piecos 
gados. Tiesa, Vācijas rēķinā ir 
sasniegums, kādu Latvija vēl 
nekad nav iespējusi – 2010. gadā 
Vācija iekļuva pusfinālā, kur 
tikai 59. minūtē ielaida izšķi-
rošos vārtus un ar 1:2 zaudēja 
krieviem.

Hokeja spēļu statistikā Lat-
vijai pret Vāciju ir īpaši „rēķini”. 
Tas laiks pagājis, kad iepriek-
šējos turnīros vāciešus varējām 
uzvarēt ar 5:0 vai 8:0. Pēdējā 
laikā notikušas vairākas izšķi ro-
šas spēles abu sāncenšu starpā, 
kas lielā mērā ietekmējušas tā -
lākos notikumus, un šajā ziņā 
vācieši mums nodarījuši pāri.    
Pirms diviem gadiem Vācija 
guva uzvaras vārtus 58. minūtē 
(3:2), 2014. gadā vācieši ar 
„bullīti” izrāva sev uzvaru 56. 
minūtē, bet aizvadītajā rudenī 
Phjončhanas Olimpisko spēļu 
kvalifikācijas turnīra izšķiro-
šajā spēlē Vācija 3:2 panāca 55. 
minūtē. Kopumā Latvija ofi ciā-
lās spēlēs Vācijai ir zaudējusi 
četras reizes pēc kārtas, taču 
tikai vienreiz ar vairāk nekā 
vienu vārtu starpību. 

Šajās pasaules meistarsacīk-
stēs Latvijas un Vācijas hokejis-
tiem atkal nācās krustot šķēpus 
izšķirīgā sacensībā par iekļū-
šanu ceturtdaļfinālā. Spēle iz -
vērtās ļoti sīva kā piedzīvojumu 
filmā – no rezultāta  0:2 mūsu 
hokejisti panāca 3:2, taču 33 se -
kundes pietrūka līdz uzvarai. 
Pretinieki panāca izlīdzinājumu 
un pēcspēles metienos guva 
uzvaru. Tādējādi kopumā lie-
liski aizvadītais pasaules meis-

Uz Latvijas vienības „ko  mand-
tiltiņa” 

tarsacīkšu turnīrs Latvijas ho -
kejistiem beidzās ar ļoti sāpīgu 
nepelnītu zaudējumu – 3:4. Līdz 
ar to pasaules 21. meistarsacīk-
stēs hokejā Latvijas vienība 
ierindojās 10. vietā.

Latvijas vienības labā vārtus 
guva Skvorcovs, Sprukts, Dže -
riņš un Balinskis. Par labāko 
spēlētāju Vācijas – Latvijas spēlē 
tika nosaukts vārtsargs Elvis 
Merzļikins, bet vāciešiem par 
tādu kļuva kādreizējais Rīgas 
Dinamo uzbrucējs Šics. Savu-
kārt par trim Latvijas izlases 
labākajiem spēlētājiem turnīrā 

Elvis Merzļikins

Oskars Cibuļskis

Latvijas hokeja līdzjutēji Ķelnē

Andris Džeriņš

tika nosaukti Merzļikins, Andris 
Džeriņš un Oskars Cibuļskis.

Latvijas hokeja valstsvienības 
galvenā treneŗa Boba Hārtlija 
komentārs pēc notikumiem ba -
gātajām 2017. gada pasaules 
meis tarsacīkstēm:

“Spēlētāji vēlējās parādīt savu 
valsti no labākās puses. Domāju, 
ka mēs to paveicām. Esmu lepns 
par saviem spēlētājiem. Gribē-
jām aizsākt jaunu kultūru. Re -
zultāts ir ļoti skumjš, bet spē-
lētāji atdeva sevi visu, spēlējot 
divas dienas pēc kārtas. Atgu-
vāmies un izvirzījāmies vadībā. 
Mums šobrīd jārunā par spē-
lētājiem, viņi smagi cīnījās un 
esmu lepns par viņiem. Iz  bau-
dīju savu pieredzi, bet tagad 
dosimies mājās un ieskicēsim 
plānus, lai nākotnē sasniegtu 
labākus rezultātus.”

“Par to jārunā ar tiesnešiem, 
man diemžēl nav svilpes,” vai-
cāts par savu redzējumu epi-
zodē, kad vācieši guva vārtus 
pēc tiesnešu nefiksētās zonas, 
sacīja Hārtlijs. “Iespēja trene-
riem prasīt video atkārtojumus 
šādās epizodēs ir noteikums, 
par ko jādomā Starptautiskajai 
hokeja federācijai (IIHF), nevis 
man, es esmu tikai treneris.”

“Esmu iepazinis lielisku valsti, 
lielisku tautu, lieliskus hokeja 
līdzjutējus. Vecā federācijas va -
dība paveica labu darbu, tagad 
jaunā vadība ir ar jaunām asi-
nīm, jaunām idejām. Mums ir 
vairāki lieliski jaunie spēlētāji, 
vairāki lieliski veterāni. Sākot ar 
3. martu, kad sākām darbu, 
mums bija sapulce, kuŗā no -
lēmām, ka sāksim kultūru, kas 
vērsta uz raksturu un godu. Šajā 
spēlē bijām iedzinējos ar 0:2, un 
daži puiši, spēlējot otro spēli 
divās dienās, bija samocīti 
(banged-up – no angļu val.), bet 
mēs turpinājām cīnīties. Esmu 
to teicis jau vairākkārt – man ir 
milzīga cieņa pret saviem spē-

lētājiem. Jūtu viņiem līdzi par 
šīs spēles iznākumu. Man patīk 
šie spēlētāji, ieguvām lielisku 
pieredzi, parādījām Latviju no 
iespējami labākās puses. Nevie-
nam spēlētājam nebija jāaizrā  da 
par slinkumu. Viņi turpināja 
strādāt un domāju, ka ļoti pro-
gresējām.” Hārtlijs atzina, ka šis 
zaudējums viņa trenera karjērā 
ir viens no sāpīgākajiem. “Būšu 
godīgs, tādā drāmā es bieži 
neesmu piedalījies,” atklāts bija 

treneris.
Pērn decembrī Latvijas Ho -

keja federācija (LHF) ar Hātliju 
līgumu parakstīja pēc sistēmas 
1+1, tāpēc aktuāls bija jautājums, 
ko treneris domā par savu nā -
kotni pie izlases stūres. “Es vēl 
nezinu, kas būs nākotnē. Tagad 
ir jārunā par spēlētājiem, nevis 
mani, jo viņi ir pelnījuši, lai par 
viņiem jūs stāstītu. Es viņus 
tikai trenēju, es viņus mīlu.
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Rīgas Doma Zēnu koris pie Sv. Pēteŗa baznīcas Rīgā pagājušajā gadsimtā
// FOTO: no Jāņa Ernštreita archīva

No kreisās: mazdēls Oskars, dzīvesbiedre Silvija, mazdēls Rūdolfs, 
jubilārs Jānis Ernštreits un mazdēls Augusts// FOTO: no Jāņa 
Ernštreita archīva

(Turpināts no 7. lpp.)

(Turpinājums sekos)

(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju Bied-

rība (531 N 7th St).
6.jūnijā 11:00 pensionāru ko -

pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
Inta Dzelzgalvja referāts par 
polītiskām partijām Latvijā 
1918. gadā. Dzimumdienu svi-
nēšana pie kafijas galda.

 INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis 
IN 46260).

10.jūnijā 15:00 - 24:00 Jāņi 
Indianapolē! Starptautiska vasa-
ras saulgriežu svinēšana.

ŅUJORKA (NY)
Jonkeru baznīca (254 Valen-

tine ln, Yonkers NY).

4. jūnijā 11:30 (pēc Dievk.) 
Ģildes Pavasaŗa labdarības 
koncerts. Dziedās liriskais sop-
rāns Evita Pehlaka ar Djordje 
Nesic pavadījumu. Programmā 
ārijas no operām un operetēm. 
Šī ir debija Ņujorkā pirms kon-
certa Karnegi zālē jūlijā. Ieeja 
par ziedojumiem, sākot ar $15. 
Bērniem un studentiem bez 
maksas. Pēc koncerta visi laipni 
aicināti uz atspirdzinājumiem!

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

27.-29.maijā Lielā talka Rie-
tumkrasta Latviešu Izglītības cen-
 trā Šeltonā. Info: www.rklic.org 

3. un 4.jūnijā „Trejdeksnītis” 
rīko pavasaŗa koncertu – sest-
dien ar vakariņām, svētdien ar 
īsāku programmu pēc baznīcas. 
Info: www.facebook.com/trej-
dek snitis.

11.jūnijā 12:00 (pēc Dievk.) 
Aizvesto piemiņas dienas sarī-
kojums kopā ar igauņiem un 
lietuviešiem. Māgi ansambļa 

koncerts un pieņemšana. Lū -
dzam nest līdzi groziņus kopī-
gam azaidam.

13.jūnijā 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

23.-25.jūnijā Jāņi Rietum-
krasta 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 iz -
ņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-941

7.jūnijā (trešdienā) 19:00 
(5100 54th Ave S, St.Petersburg, 
FL 33711) tiks demonstrēta 
ROKA triloģijas ’’Savējie sa  pra-
tīs’’ pirmā filma, ko ir atveduši 
filmas autori – ciemiņi no Lat-
vijas. Filma ir ar subtitriem 
angļu valodā. Visi, kam interesē 
Latvijas rokmūzikas vēsture un 
ir mīļa latviešu rokmūzika, būs 
mīļi gaidīti šajā interesantajā 

va  karā! Vēlams pieteikties, zvan-
ot Dacei Nebarei: 917-755-1391, 
Dacei Hohlovai:727-479-8026, 
vai rakstot uz e-mail: dace.
kupaca@yahoo.com 

24.jūnijā 16:00 Jāņu dienas 
svinēšana ar līgošanu, alus bau-
dīšanu un mielošanos ar grozi-
ņos līdznestiem Jāņu dienas la -
bumiem Biedrības namā. Jāņa-
bērnus ar pīrāgiem sagaidīs Bied-
rības saimniece Mārīte, bet par 
svētku alu gādās saimniecības 
vadītājs Ivars.

Visi, kam patīk līgošana un 
vasaras saulgriežu svinēšana pul-
ciņā, mīļi gaidīti! Ieejas ziedo-
jums $5.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 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 otrdien 20:00 koŗa mē -
ģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 617-
232-5994, e-pasts: bostonas-
trimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994.. Dievk. no -
tiek 11:00. 

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 

DAIGA MAZVĒRSĪTE, 
Latvijas Radio 2

Latvijas dziedošo puiku gans –
Jānis Erenštreits

Puikas, kas koŗa nometnēs bija 
iedresēti savas drēbītes kārtīgi sa -
locīt, pēc tam atstāstīja, ka Ame-
rikā gan neviena mamma par 
nekārtību neuztraucas – visas drē -
bes veļmašīnā iekšā un plauktā 
jau stāv nākamā kārta. Bet ma -
nējie bija radināti visu kārtīgi 
salocīt un koferī iekšā…

Laikam jūs pats bērnībā bijāt 
tā mācīts?

Ar puikām jau citādi nemaz ne -
var, citādi sākas chaoss. Un viss 
jau būtu bijis labi ar to mīlestību, 
ja ne smagie, divdaļīgie koŗa kon-
certi.

Un programmā Bachs, Men-
delsons, Pahelbels, Pēteris Vasks, 
tautasdziesmu apdares… Bet 
pirms tam datorspēļu nams un 
indiāņu mūzejs!

Pēc šādiem piedzīvojumiem 
dziedāt nebija viegli. Daļa staroja 
priekā par redzēto, cits bija fiziski 
pārguris. Tomēr katrā manīju vēl-
mi noturēties par katru cenu. 
Daži knapi uz kājām turējās, bet 
bija iemanījušies – kad nāk žāva, 
to saskaņot ar elpas vietām. Pirms 
kāda koncerta viens no zēniem 
aizmiga saldā miedziņā – turpat 

garderobē, uz saliktiem krēsliem. 
Laika starpību dažiem bija grūti 
pieņemt, bet pasākumu program-
ma bija ļoti plaša un bezgala inte-
resanta. Kopumā tas raisīja po  zi-
tīvas emocijas un koncertos ko -
risti turējās braši, jo citādi nebija 
raduši. Puika, ja ir dzīvs un vesels, 
dod vaļā uz pilnu klapi…

Jūs ar tādu mīlestību stāstāt 
par saviem koristiem… Tā pa -
rasti runā cilvēks, kas pats ir 
mīlestībā kopš mazotnes audzis.

Es nāku no parastas Kurzemes 
zvejnieku ģimenes. Netrūka ve -
cāku mīlestības, taču nevaru teikt, 
ka mani uzskatīja par īpašu. Man 
bija vecākā māsa, no dēliem gan 
biju pirmais – pēc tam nāca vēl divi.

No vecākās māsas un viņas drau-
 dzenēm apguvu plašu dzies mu 
pūru, kas tai laikā bija modē. 
Vecāku mīlestība izpaudās reālās 
rūpēs, lai bērni būtu paēduši, ap -
ģērbti un skoloti. Biju ļoti pieķē-
ries tēvam, bet tad viņu aizveda. 
Pavasarī, tieši no lauka, kur kar-
tupeļus stādījām. Man bija tikai 
četri pieci gadi, bet šo skatu ne -
spēju aizmirst, pat neļāva tēvam 
zirgu izjūgt. 

Viņš nonāca filtrācijas nometnē 
Podoļskā. Kad savulaik ciemā 
tikko sajuta kaŗu, mana māte kādā 
naktī tēvam, gulošam, ar ver  došu 
ūdeni noplaucēja abas kājas… 
Tad nu Latvijas armijā dienējušo 
vīru nepaņēma ne vācu, ne krievu 
zaldātos, bet vācu laikā tēvam 
lika naktīs sargāt pašu zvejnieku 
laivas. To padomju vara nepie-
deva... 

Kad atkal atnāca krievu armija, 
to traktēja kā sadarbību ar vā  cie-
šiem un tēvu ieslodzīja filtrācijas 
nometnē. Viņš dzīvoja mežā, zem 
klajas debess, sedzās ar skujām 
un ēda ar karstu ūdeni aplietas 
biešu lapas. Bet drausmīgākais, 
ko viņš man stāstīja… Nē, man 
ne, bet es līdu klausīties, kad tēvs 
to stāstīja brālim: pašiem ar ro -
kām bija jāizrok liela bedre tua-
letes vietā un tie, kam nebija 
spēka, uz malas sēdēdami, iekrita 
iekšā, tur arī bija viņu kaps. 

No lāģera atnāca ziņa, ka mans 
tēvs, ciemā viens no spēcīgākajiem 
vīriem, ir tā novājējis, ka viņa 
dienas ir skaitītas. To mēs negri-
bējām piedzīvot – vecaistēvs nokū-
pināja butes un cūkgaļu, salika 

koferītī un devās uz nometni. 
Prata piekļūt lāģera priekšniekam 
un viņu piekukuļoja. Tad uz sa -
viem pleciem aiznesa tēvu līdz 
vilcienam. Atbrauca abi no Vents-
pils ar mazo bānīti, un māte veda 
mūs ar māsu uz staciju Miķeļtornī 
tēvu sagaidīt. No vagona ar vec-
tēva palīdzību izkāpa rugājiem 
noaudzis, dzeltenpelēks sveši nieks. 
„Tas nav mūsu papus!” es negāju 
viņam klāt, vairījos no viņa ro -
kām. Ar mātes vārītām vistas zu -
piņām tēvs lēnām atkopās…

Iespējams, ka viņa prombūtnes 
laikā biju uztrenējis savu balsi, jo 
katru dienu, uzkāpis uz nesa zā-
ģētas malkas kaudzes, pilnā balsī 
saucu: „A-ū! Papū, brauc mājās, 
mēs visi tevi gaidām!” 

Kad krievi Miķeļtornī sāka 
krasta nocietinājumu ierīkošanu, 
zvejniekiem aizliedza jūrā zvejot, 
un mēs pārcēlāmies uz Sīkragu. 

Vai tēva mājas palikušas?
Nē, nekā. Vectēva īpašums gan 

ir saglabājies, bet starp mums tais 
laikos nebija neviena, kas mācētu 
lietas kārtot. Man likās, ka par 
tālu, ka nevarēšu izbraukāt. Tagad 
turp aizbraucu tikai uz kapu 

svētkiem un uz lībiešu svētkiem 
Mazirbē, tātad divreiz gadā. 

Kā tādos skarbos apstākļos 
var dzimt apņēmība savu dzīvi 
saistīt ar mūziku, ar zēnu kori, 
tiem laikiem neparastu lietu? 
Mamma esot gribējusi jūs par 
mežzini izskolot.

Mana vecākā māsa bija ļoti 
mūzikāla, pie viņas nāca drau-
dzenes, kas dziedāja „uz balsīm”. 
Mamma un tēvs arī bija ar 
noturīgām balsīm, mamma gan 
dziedāja ar piebraucieniem, kas 
man nepatika. 

Starp citu, viens no manas 
grāmatas tapšanas iemesliem bija 
Latvijas skolu restrukturizācija 
un mazo skolu slēgšana. Kad rak-
stīju par Cimzi, mans virsuzde-
vums bija atgādināt, cik svarīgi 
ir, lai katram bērnam būtu 
iespējas sevi reālizēt, lai kādā 
nomalē viņš arī dzīvotu. Lai 
ģimene rūpētos, ka no mazām 
dienām mājās dziedātu. Un ma -
nās mājās dziedāja. Tēvs ar sa -
viem raupjajiem pirkstiem pat 
vijoli spēlēja. 
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

SKAIDRĪTE KRIŠĀNS, Ph.D.,
dzim. UPESLEJA

Dzimusi 1939. gada 20. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 19. janvārī San Diego, CA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mammiņa, mūsu Akī

ASTRIDA DAINA ULMANIS,
dzim. BALODIS

Dzimusi 1935. gada 30. novembrī Rīgā,
mirusi 2017. gada 12. maijā Milvokos, ASV

Dziļās sērās
VĪRS JĀNIS

MĀSA MUDĪTE UN ĢIMENE

Dziļā mīlestībā sēro
DĒLS JURIS UN MARIJA

MEITA MARGITA, CHRIS, KRISTAPS, ALEKSANDRA
UN ĢIMENE AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.
/M. Jansone/

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.Daudz, daudz ir ceļu druviņā,

Kas sidrabiņu vizina…

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā filistre

RITA MIESNIEKS (1c.),
dzim. CAUNE

Dziļās sērās
KORP! SPĪDOLA NY KOPA

Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, La -
kewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš die-
nās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 9:00 – 13:00 mācītāja 
pieņemšanas stundas. Māc. H. 
Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 4.jūnijā Vasar-
svētku Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Com-
mercial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 River-
side Ave, Los Angeles CA 
90039). Dievk. notiek 11:00. 

• 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, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. Dievk. notiek 11:00. 
28.maijā Dievk. nenotiks. 4.jū   -
nijā angļu val. Dievk. ar Sv.vak. 
11.jūnijā Tau tas sēru dienas 
Ekumēniskais Dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala -
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc Dievk. kafijas galds. 
28.maijā Dievk. 4.jūnijā 10:00 
Dievk. ar dievg.

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

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-

460-5375, e-pasts: silver11@ptd.
net un emer. māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@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.svētd. Dievk. angļu va -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lau  ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. sākas 10:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 28.maijā Dievk. 
ar Sv.vak. 4.jūnijā Vasarsvētku 
Dievk. 11.jūnijā Dievk. kopā ar 
igauņiem un lietuviešiem, Sv.
vak. 14.jūnijā 19:00 Aizvesto 
piemiņas svētbrīdis ar filmu. 
18.jūnijā Dievk. 25.jūnijā Dievk. 
ar Sv.vak. 27.jūnijā 19:00 Bī -
beles stunda. 2.jūlijā Dievk., 
atzīmējot Amerikas dzimšanas 
dienu. BBQ.

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

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com 

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

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church (335 

Reynolds Ave, Parsippany NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 

NY).
Manhatena, Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY).
Priedaine (1017 State Rte 33, 

Freehold NJ).
28.maijā 12:00 Kapu svētki 

Katskiļu Brāļu kapos (414 Bloo-
mer Rd, Tannersville NY)

Jonkeros un Salā Dievk. 
nenotiek.

 • Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
11.jūnijā Tautas sēru dienas 
Dievk. ar dievg. 9.jūlijā Dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon-
taktpersona Mary Beth Dzirnis: 
989-781-1163,e-pasts: dzirnis@
chartermi.net 

• 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 Ru -
benis. Dievk. notiek 12:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 27.maijā 
Vasarsvētku Dievk. 10.jūnijā 
Tautas sēru Dievk. ar dievg.

• 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: kalnin-
sis@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.seattlelatvian  church.
org 28.maijā Dievk. 4.jūnijā 
Vasarsvētku Dievk. ar dievg. 
11.jūnijā 11:00 Aizvesto piemi-
ņas dienas Dievk. kopā ar lie -
tuviešiem un igauņiem. Sekos 
Māgi ansambļa koncerts un 
pieņemšana nama zālē. Lūdzam 
ņemt līdzi groziņus kopīgam 
galdam! 

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308).

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Katrs 
1. svētdienas Dievk. notiek 
Biedrības namā plkst. 14:00. 
28.maijā Bībeles stunda. 4.jū -
nijā Vasarsvētku Dievk. Bied-
rības namā. 11.jūnijā Dievk. 
baznīcā. Viss ziedojums par labu 
Okupācijas mūzejam. 18.jū  nijā 
Bībeles stunda. 25.jūnijā Bībeles 
stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohn-
slatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 

North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jan-
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si   -
billa 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 Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. 12:30 iesvētes mācība. 

• 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).

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un 

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

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Uzvaru izcīnīja norvēģis Pe -
ters Fāgerhaugs, kuŗam Blūms 
finišā zaudēja 35 sekundes. Pērn 
šajā vecuma grupā Arnis Pē -
tersons vienā no Pasaules kausa 
izcīņas posmiem izcīnīja cetur-
to vietu, bet pasaules meis tar-
sacīkstēs viņš bija piektais.

DAŽOS
VĀRDOS

 Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) komandas Bruk-
linas Nets vadība apsver iespēju 
gaidāmajā jauno spēlētāju draf-
ta ceremonijā izvēlēties latvieti 

(Turpināts no 17. lpp.)

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

Mēs ar federāciju veidojam 
jaunu Latvijas hokeja kultūru. 
Esam spēruši pirmos soļus. 
Latviju atklāju kā valsti, kuŗā ir 
lieliski cilvēki, lieliski hokeja 
fani. Federācija paveikusi lielu 
darbu, ir daudz jaunu ideju 
turpmākajai attīstībai, jaunu 
spē  lētāju izaugsmei. Tomēr ir 
skaidrs, ka mazām valstīm ne -
klāsies viegli pret tādām ko -
man dām kā Zviedrija, Krievija, 
Kanada, taču hokeja pasaulei 
nosūtījām ziņu, ka tuvojamies 
tām. Mums veidojas kaut kas 
ļoti labs, bet jāturpina strādāt, 
jo nākamgad punktus mums 
neviens nedāvinās,” 

A grupas kopvērtējuma ta -
bula. Vārti, punkti. Katra vie-
nība aizvadīja septiņas spēles
1. ASV   31:14  18
2. Krievija  35:10 17
3. Zviedrija  29:13 16
4. Vācija  20:23 11
5. Latvija  14:18 10
6. Dānija  13:22 7
7. Slovakija  12:28 4
8. Italija  6:32 1

Tradicionāli pēc komandas 
pēdējās spēles pasaules hokeja 
meistarsacīkstēs tiek nosaukti 
labākie izlases spēlētāji katrā 
pozicijā, un šogad par labā ka-
jiem tika atzīti vārtsargs Elvis 
Merzļikins, uzbrucējs Andris 
Džeriņš un aizsargs Oskars Ci -
buļskis. Elvis Merzļikins šajā 
turnīrā bija vadošais Latvijas 
izlases vārtsargs, viņš mūsu 
komandas vārtus sargāja sešās 
spēlēs, laukumā aizvadot ko -
pumā 364 minūtes un 4 se -
kundes, no tām 120 minūtes – 
“sausā”. Pa viņa vārtiem tika 
izdarīti 190 metieni, no kuriem 
93,68% tika atvairīti. Pēc šā rā -
dītāja apakšgrupu turnīra vārt-
sargu vērtējumā Merzļikins ie -
ņēma sesto vietu. Andris Dže -
riņš bija rezultātīvākais vārtu 
guvējs – viņa kontā sešās spēlēs 
četri gūti vārti un kopumā pieci 
rezultātivitātes punkti. Oskars 
Cibuļskis bija vienīgais aizsargs, 
kam izdevās gūt vārtus. Vēl viņa 
kontā arī viena rezultātīva pie-
spēle, bet lietderības koeficients 
ir –2.

Pasaules meistarsacīkšu ce -
turt daļfināla rezultāti: Krievija 
– Čechija 3:0, Somija – ASV 2:0, 
Zviedrija – Šveice 3:1, Kanada 
– Vācija 2:1. Pusfinālā ar lielu 
interesi tika gaidīta Kanadas un 
Krievijas hokejistu spēkošanās. 
Kanadieši atspēlējās no sev ne -
labvēlīga rezultāta (0:2) un bei-
gās uzvarēja ar 4:2. Skandina-
vijas komandu savstarpējā sa -
censībā Zviedrija ar 4:1 pārspēja 
somus. Bronzas medaļas ieguva 
Krievijas hokejisti, kas ar 5:3 
uzvarēja Somijas vienību.  

Finālā par pasaules čem pio-
niem kļuva Zviedrijas hokejisti, 
kas ar 2:1 (pēcspēles metienos) 
pārspēja Kanadas vienību.

***
Latvijas hokeja valstsvienība 

2018. gada pasaules meistar-
sacīkstēs grupas kārtu Dānijā 
aizvadīs Herningā, kur preti-
nieku vidū būs arī pasaules vi -
cečempioni kanadieši un Phjon-
čhanas Olimpisko spēļu rīkotāju 
valsts Dienvidkorejas nacionālā 

izlase, kas debitēs augstākajā 
līmenī, liecina Starptautiskās 
Hokeja federācijas (IIHF) in -
for mācija. Latvijas valstsvienī-
bas pārstāvētajā grupā līdzās 
Kanadai un Dienvidkorejai ie -
kļautas arī Dānijas, Somijas, 
ASV, Vācijas un Norvēģijas 
izlases. Herningā spēles risi-
nāsies arēnā ar vietām 11 000 
līdzjutējiem.

Nākamgad pasaules meistar-
sacīkstes risināsies Dānijas pil-
sētās Kopenhāgenā un Her nin-
gā. Dānijas galvaspilsētā gru -
pas spēles aizvadīs pasaules 
čempione Zviedrija, Krievija, 
Čechija, Šveice, Baltkrievija, 
Slo vakija, Francija un Austrija. 
Sadalot komandas grupās, vērā 
ņemts IIHF rangs, kurā Lat-
vijas valstsvienība pēc 2017.  
gada pasaules meistarsacīkstēm 
saglabā 12. vietu. Tomēr tika 
pieļauts arī izņēmums, nodalot 
atsevišķās grupās rīkotājvalsti 
Dāniju un kaimiņos esošo 
Zviedriju.

Rīga un Minska 
rīkos 2021. gada 
pasaules hokeja 

meistarsacīkstes
Starptautiskās hokeja fede rā-

cijas (IIHF) kongresā 19. maijā 
tika lemts, kur risināsies 2021. 
gada pasaules meistarsacīkstes. 
Savas kandidātūras bija pie tei-
kušas Rīga un Minska kopīgi, 
kā arī Somija. Balsojumā no -
lemts, ka Rīga un Minska, kas 
pieteicās kopīgi rīkot 2021. gada 
pasaules meistarsacīkstes aug-
stākajā līgā, uzņems šo turnīru. 
Turnīrs notiks no 7. līdz 23. 
maijam. Rīga un Minska bal-
sojumā tikai sīvā cīņā pārspēja 
Somijas pilsētas Helsinkus un 
Tamperi. Rīga un Minska bal-
sojumā ieguva 54 balsis, bet 
Somijas kandidātūra saņēma 53 
balsis. Pēc pirmā balsojuma tika 
lemts pārbalsot, jo sākotnējais 
balsojums it kā neesot atbildis 

Latvijas Hokeja federācijas pre  zidents Aigars Kalvītis (no la  bās) 
ar savu Baltkrievijas kollēgu priecājas par iespēju rīkot pasaules 
meistarsacīkstes

Mārtiņš Blūms distancē

Rodions Kurucs

Arnis Pētersons

SEB MTB maratona seriāls 
Siguldā

nepieciešamajam kvorumam, 
taču otrā balsojuma laikā tomēr 
pirmais balsojums tika atzīts 
par derīgu. Otrajā balsojumā 
Rīgas un Minskas kandidatūra 
saņēma 55 balsis, bet somiem 
tika 52 balsis. Lat vijā spēles 
notiks Arēna Rīga, kuŗā ir 10 
300 skatītāju vietas. Savukārt 
Baltkrievijā spēles no  tiks Minsk 
Arena, kuŗā ir 15 000 skatītāju 
vietas un ledus laukumi treni-
ņiem. Rīgā pirms pa  saules meis-
tarsacīkstēm ir jāuzbūvē treniņu 

// FOTO: LETA

Aiga Grabuste

laukumi Arēna Rīga tuvumā, lai 
hokejistiem no treniņu un spēļu 
vietas nebūtu jāmēro gaŗš ceļš.

Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) prezidents Aigars Kal-
vītis pateicās Minskas kollēgam 
par aicinājumu kopīgi rīkot 
meistarsacīkstes un cer, ka šis 
notikums palīdzēs hokeja attīs-
tībai valstī. “Mūsu zemē hokeju 
ļoti mīl. esam pateicīgi Balt-
krievijas draugiem, ka aicināja 
mūs pievienoties. Ķelnē pasau-
les meistarsacīkstēs bija 7000 – 
8000 Latvijas līdzjutēju, kas at -
balstīja mūsu komandu. Ceru, 
ka ar pasaules meistarsacīkšu 
rīkošanu vēl vairāk attīstīsim 
hokeju.”

Izpilda pasaules 
meistarsacīkšu 

normu
Latvijas šķēpmetēja Anete 

Kociņa Ogrē starptautiskajās 
SELL studentu spēlēs izpildīja šī 
gada pasaules meistarsacīkšu 
normatīvu.

pie trešās vietas. Uzvaru ar 6,79 
metriem izcīnīja Riodežaneiro 
Olimpisko spēļu čempione 
Tjana Bartoleta no ASV. Gra-
bustei vēl neizdevās kvalificēties 
augustā gaidāmajām pasaules 
meistarsacīkstēm. Tāllēkšanā to 
normatīvs ir 6,75 m, bet Aigas 
personīgais rekords āra stadio-
nos šajā disciplīnā ir 6,69 m.

Kalnu 
riteņbraukšana

Pasaules kausa izcīņas  posma 
MTB olimpiskajā krosā (XCO) 
U-23 vecuma grupas sacensībās 
Čechijā otro vietu izcīnīja Mār-
tiņš Blūms. Tas Latvijas kalnu 
riteņbraukšanas vēsturē ir ne -
bijis panākums šāda līmeņa 
sacensībās.

21 gadu vecā Kociņa šķēpu 
raidīja 61,60 m tālumā, metot 
20 centimetrus aiz pasaules meis-
tarsacīkšu normatīva. Kociņa 
savu labāko raidījumu izpildīja 
piektajā mēģinājumā un izcīnī-
 ja pārliecinošu uzvaru. Latvijas 
šķēpmetējas sasniegtais rezul-
tāts šobrīd ir 11. labākais pa -
saulē.

***
Kavasaki (Japāna) Latvijas 

tāllēcēja Aiga Grabuste spēcīgā 
konkurencē izcīnīja trešo vietu 

IAAF World Challenge serijas 
vieglatlētikas sacensībās. Sezo-
nas ievadsacensībās Grabuste 
savā labākajā lēcienā aizlēca 
6,49 m tālu, kas viņai ļāva tikt 

Rodionu Kurucu, vēstī izde-
vums New York Post. Iepriekš 
ziņots, ka Nets izrādījis interesi 
arī par citu latvieti, centra spē-
lētāju Anžeju Pasečņiku. 

 Latvijas vadošie plūdmales 
volejbolisti Aleksandrs Sa  moi-
lovs un Jānis Šmēdiņš apzinās, 
ka šovasar Jūrmalā gaidāmajā 
Eiropas meistarsacīkšu fināl-
turnīrā no viņiem gaidīs me  da-
ļas, bet sportisti ir apņēmības 
pilni par tām cīnīties arī pasau-
les meistarsacīkstēs. Samoilovs 
un Šmēdiņš sezonu iesāka jau 
februārī ar Pasaules kausa Major 
posmu ASV, kuŗā ierindojās 17. 
vietā, bet pilnvērtīga sezona tiks 
sākta tuvākajā laikā.

 SEB MTB maratona seriāla 
otrajā posmā Siguldā dažādās 
vecuma grupās startēja 1950 ri  teņ -
braucēju. Elites distancē (60,8 km) 

uzvarēja igaunis Pēters Prūss un 
Lāsma Ozola, tautas klasē (41 
km) ‒ Gints Jakovels un Līna 
Svarinska.

***
MTB riteņbraukšanā Pasaules 

kausa izcīņas pirmajā posmā Če -
chijā olimpiskajā krosā Arnis 
Pētersons 129 dalībnieku kon-
kurencē izcīnīja 20. vietu.

 BMX riteņbraukšanā Eiro-
pas kausa izcīņas sestajā posmā 
Prāgā Edžus Treimanis izcīnīja 
ceturto, Richards Veide – septīto 
vietu. Junioru un jauniešu grupā 
pirmās vietas izcīnīja Mikus 
Strazdiņš, Edvarts Glāzers un 
Kristers Apels.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


