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PRIECĪGUS VASARAS SAULGRIEŽUS!
GAIŠZILI TAURIŅI BALTAJĀ NAMĀ

    Rīgas Doma zēnu koŗa turneja ASV

nonākuši zēnu vokālās burvības 
varā.

Doma koŗa zēni ieradās Ame-
rikā 25. maijā un koncertēja 9 
vietās, gan latviešu, gan ame-
rikāņu publikai. Turneju rīkoja 
Ņujorkas latviešu koris, kas 
diriģenta And reja Jansona 
ierosmē bija zēnus ielūdzis 
bagātināt gadskārtējo Pavasaŗa 
koncertu 30. maijā Ņu  jorkas 
draudzes nometnē Kats kiļu kal-
nos. Tur Rīgas zēni iekļā vās 
astoņdesmitbalsīgā kopkoŗa 
sastāvā, ar Ņujorkas un Mont -
reālas koriem, piešķirdami jau tā 
spēcīgajam sastāvam vēl dzidrāku 
skanējumu. Diriģents Klišāns 
pavadīja vairākas dienas apmācot, 
saliedējot un iedvesmojot kop-
kori, sagatavodams to svēt die-
nīgam koncertam nometnes sa -
rīkojumu zālē. Spēcīgi un pacilāti 
skanēja Mocarta, Baštika un Lū -
sēna skaņdarbi, bet Rīgas Doma 
zēni izsauca klausītāju apbrīnu, 
vienkārši, un it kā bez piepūles 
nodziedādami Šūberta „Ave Ma -
ria” un tautasdziesmu „Ai bāliņi, 
ai bāliņi”.

No Katskiļu zaļajām pļavām 
Doma zēni nonāca Ņujorkas 
pilsētā, kur 2. jūnijā viņi koncer-
tēja divos dievnamos kā arī 
Apvienoto Nāciju mītnē. ANO 
viņi dziedāja gadījuma klausī-

tājiem kādā gaitenī un pārsteidza 
restorāna darbiniekus ar savu 
izcili pieklājīgo uzvešanos. 
Heavenly Rest dievnamā, 5. 
avēnijā, zēni sadziedājās ar 
vietējo meiteņu kori un pēc tam 
ar viņām pavadīja kādu stundu 
čalojot un viņas iejūsminot tiktāl, 
ka meitenes bija gatavas tūlīt 
viesoties Latvijā.

Nākamājā dienā puiši ieradās 
Vašingtonas latviešu centrā Rok-
vilē, MD, kur viņus savā gādībā 
ņēma vietējās latviešu ģimenes, 
kā arī koporganizācijas LOV un 
latviešu ev. lut. draudzes dāmas,  
pacienādamas zēnus pirms un 
pēc koncertiem. Tāpēc, koncertā 
latviešu dievnamā  tā vien šķita, 
ka puiši jau jutās kā mājās. 
Dievnama krāsainās logu glez-
nas veidoja pateicīgu fonu garī-
gajām kompozicijām, un latvisko 
publiku aizkustināja arī Rai-
monda Paula bērnu dziesmas ar 
Aspazijas tekstiem. Tāpat arī 
„dzelošais rožu krūms”, kas, 
eņģeļu balsīs dziedāts, vairāk 
glāstīja nekā dzēla. Sniegi un 
lāčādas nāca prātā, klausoties rit-
miski interesanto „Ziemeļu 
šamaņa buršanās dziesmu”, kuŗā 
dirģents piesita ritmu uz bongo 
bundziņām. Iejūtīga pavadītāja 
ar klavierēm un ērģelēm bija 
koncertmeistare Aija Ziņģīte.

Svētdienas rītā, pirms Baltā 
nama vizītes zēni ar koncertu 
paspēja iepriecināt arī tautiešus 
Filadelfijā, kur Latviešu baptistu 
draudze svinēja savus 110. 
gadasvētkus. Arī tur viņus laipni 
uzņēma un izguldīja vietējie 
draudzes locekļi.

Kādi ir šie Rīgas Doma koŗa 
zēni? Pirmkārt, izcili vokālisti ar 
drošu skatuves stāju gan 
ansambļa, gan solo dziedājumos. 
Otrkārt, apbrīnojami izturīgi 
ceļotāji, kas rotaļīgi panes turne-
jas grūtības. Rīkotāju ierobežotā 
budžeta dēļ zēni četras naktis 
pārgulēja Daugavas vanagu na -
mā Bronksā, guļammaisos uz 
cietas grīdas, pārtikdami no 
sausajām zupām. Un septiņu 
stundu ilgajā pārbraucienā uz 
Vašingtonu viņiem nācās rāpties 
pāri sēdekļiem, jo autobusa vidus 
eju nosprostoja bagāžas kalni. 
Bet, ja tajā brīdī būtu jādzied, 

viņi būtu gatavi bez ierunas 
nostāties turpat ceļa malā un 
gaidīt diriģenta mājienu. Treškārt, 
viņi tomēr ir zēni, priecīgi un 
brīžam delverīgi. Tas bija re -
dzams, vērojot, cik aizrautīgi viņi 
sportoja Katskiļu nometnē, katrā 
brīvajā brīdī trenkādami futbola 
bumbu vai vēzēdamies ar beis-
bola vāli vai tenisa raketi.

Rīgā šie zēni, 11 līdz 17 gadus 
veci, apmeklē Doma koŗa skolu, 
kur viņi mācās visus priekšmetus, 
to vidū arī solfedžo, klavieŗspēli 
un kristīgo mācību. Kā stāsta 
koŗa menedžere un Doma skolas 
skolotāja Ilze Aizupe, zēnu mū -
zikālā sagatavošana sākas jau 
četru gadu vecumā, un skolā viņi 
iekļūst, izturot nopietnu kon-
kursu. Sākot ar 9. klasi, viņi jau 
speciālizējas par vokālistiem, 
instrumentālistiem vai diriģen-
tiem. Ārzemju braucieniem 
notiek stingra atlase, ņemot vērā 
sekmes mācībās, dziedāšanas 
prasmi un šajā turnejā - arī 
maksāšanas spējas, jo šī esot 
pirmā reize, kad koristiem 
pašiem esot nācies samaksāt par 
lidojumu pāri okeānam. 

Kādi iespaidi zēniem radās 
Baltajā namā?  Divpad smit ga-
dīgais Patriks Stepe esot kustējies 
īpaši lēnām, ievērodams Baltā 
nama durvju sardzes brīdināju-
mu nedarīt neko tādu, kas varētu 
uztraukt drošības vīrus. Vien-
padsmitgadnieks Richards La -
piņš do  mā, ka prezidents bijis 
draudzīgs, un piecpadsmit ga -
dīgais Harijs Aizups liecina, ka 
prezidentam bijis „kārtīgs rokas 
spiediens”.

Amerikā pavadītajās nepilnās 
divās nedēļās Rīgas Doma zēni 
ar priekšzīmīgo stāju un valdzi-
noši tīro dziedāšanu lika spožāk 
iemirdzēties Latvijas tēlam. Tāds 
koris ir dārga kultūras pērle, 
-sargājama un glabājama. 

Vilnis Baumanis

ASV prezidenta kundze Mišele Obama ar Doma koŗa zēniem
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Kad vasarīgi tveicīgā svētdienas 
pēcpusdienā, 6. jūnijā, Baltā na  -
ma Austrumu zālē pulcējās ap 
400 lūgtu viesu, viņus kādu brīdi 
izklaidēja 32 zēni no Latvijas. 
Tērpušies gaiši zilās vestēs ar 
zilām tauriņu kaklasaitēm, no -
pietni un discīplinēti, šie tālās 
zie meļzemes vēstnieki saistīja 
aug stās sabiedrības uzmanību ar 
brīnumaini tīrskanīgu mūzicē-
šanu. Diriģenta Mārtiņa Klišāna 
drošas rokas vadīts, Rīgas Doma 
zēnu koris desmit minūtēs no -
demonstrēja savu mākslu, atska-
ņodams, gan Telemana sakrālo 
„Veni Sancte Spiritus”, gan divas 
latviešu tautasdziesmas, gan arī 
Jāņa Lūsēna patriotisko dziesmu 
„Kā maigi dzelošs rožu krūms” 
ar atkārtoto apliecinājumu: „Pie 
tevis nāku, Latvija!”.

Kungi un dāmas vakartērpos, 
Vašingtonas vēsturiskā Forda 
teātŗa labvēļi, noklausījās Doma 
zēnu minikoncertu ar interesi, 
publikā bija arī tādas populārās 
kultūras zvaigznes kā Laionels 
Ričijs (Lionel Richie), Kellija 
Klarksone (Kelly Clarkson) un 
Diks Ven Daiks (Dick Van 
Dyke). 

Bet varbūt nozīmīgāko mirkli 
Rīgas zēni piedzīvoja jau pirms 
koncerta, kad kādā blakus zālē 
viņus sveikt ieradās Baltā nama 
saimnieki, ASV prezidents Ba -
raks Obama un prezidenta kun-
dze Mišele (Michelle). Viņi 
apjautājās par Amerikā pieredzē-
to, sniedza roku katram koŗa 
dalībniekam un pēc tam kopīgi 
nofotografējās.

Uzstāšanos Baltajā namā izkār-
toja Latvijas vēstniecība Vašing-
tonā. Kā liecina vēstnieks Andrejs 
Pildegovičs, mūzikālo ansambļu 
viesošanās Baltā nama pieņem-
šanās bieži esot pakļauta pēdējā 
brīža maiņām, tāpēc viņš prie-
cājās, ka viss noritējis pēc plāna 
un ka prezidents mazajiem Lat-
vijas diplomātiem parādījis tādu 
ievērību.

Divas dienas pirms tam Rīgas 
Doma koŗa zēni iepriecināja 
klausī tājus Vašingtonas Kenedija 
cent rā, kur lustrām rotātā gaiteņa 
galā iekārtota skatuve  Millenium 
Stage. Tur uzstājas īpaši aicināti 
daudzsološi ansambļi un solisti, 
kas izklaidē publiku pulksten 
sešos vakarā – pirms zālēs sākas 
operas un teātŗa izrādes. Dažkārt 
mūzikas cienītāji tur piestāj kādu 
brīdi, paklausās un dodas tālāk. 
Bet 4. jūnija vakarā tur visas 
sēdvietas bija aizņemtas un 
klausītāji sēdēja nekustēdamies, 

U Z M A N Ī B U ! 
Nākamais Laika 
numurs iznāks 
3. jūlijā!
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Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

Laika redakcijā 14. jūnija rīts 
sākās možāk un skaļāk nekā 
citkārt – te ieradās 13 ALAs 
rīkotā un financētā brauciena 
„Sveika, Latvija!” dalībnieki kopā 
ar grupas vadītāju no Latvijas 
Anitu Ozolu, audzinātājiem 
Valdu Jevdokimovu (Austrālija) 
un Kārli Kaugaru (ASV), kā arī 
audzinātāju palīdzi Elizabeti 
Zīlišķi (Latvija).

"Sveika, Latvija!" Laika redakcijā

Šis ir jau 23. brauciens, kuŗā 
ārzemju tautiešu atvasēm dota 
iespēja apceļot un tuvāk iepazīt 
savu senču zemi.

Laila Kubuliņa no Klīvlandes 
nolasīja pašas sagatavoto stāstī-
jumu par avīzi Laiks. Pēc tam 
bērni patiesā ieinteresētībā no -
klausījās redaktores Ligitas 
Kovtunas stāstījumu par avīzes 
vēsturi un Helmaru Rudzīti – 

„Sveika, Latvija!” 23. brauciena dalībnieki pie piemiņas plāksnes Helmaram Rudzītim Rīgā, Ausekļa 
ielā 14  

par to liecināja daudzie jautājumi, 
ko viņi uzdeva. Bērnus interesēja 
gan tas, kā avīze top, gan tas, kā 
tā nokļūst viņu mājās. Redakcijas 
darbinieki bija priecīgi dzirdēt, 
ka Laiks ir it visu šo mazo tau tie-
šu ģimenēs. Sarunas raisījās arī 
par polītiku. Alens Klints no Či  -
kāgas un Laura Kontere no Mi -
neapoles ir gatavi kļūt par Lat vi-
jas prezidentiem. Lai viņiem veicas!

Priecīgus Jāņus!

Jaukus ceļojumus 
kopā ar 

Riga Ven!
Jūsu

INESE ZAĶIS
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Kurzemes cīnītāju piemiņai 
veltītā gadskārtējā Daugavas 
Vanagu sarīkojumā vienmēr bijis 
arī Čikāgas vīru koŗa koncerts. 
Trīs no pašreizējiem koristiem 
bijuši leģionāri.

Jubilejas koncertā un DV Kur-
zemes cietokšņa atceres sarī-
kojumā 8. maijā Ciānas lielajā 
zālē pulcējās vairāk nekā 150 
klausītāju. Vilis Vītols ar pava-
doņiem Agri Šleseru un Pēteri 
Lapiņu ienesa Latvijas karogu. 
Koristi svinīgi dziedāja „Lielo 
jundu“. Mācītāja Dr. Ida Rau-
tenšilde  pieminēja mūsu tau  tas 
un kaŗavīru likteņgaitas. Iedves-
moja un pacilāja visiem kopā 
teiktā  lūgšana  „Mūsu Tēvs...“  

Īsu uzrunu teica Čikāgas DV 
apvienības priekšnieks Oļģerts 
Cakars, aicinot pretoties mēģinā-
jumiem nomelnot leģionārus, kā 
arī mīlēt mūsu valodu, tautu un 
Latviju. Aicināja piecelties biju-
šos cīnītājus – tādu bija desmit, 
un Ināra Grigolate katram 
pa sniedza sarkanu neļķi. Koristu 
svārku atlokus greznoja balta 
neļķe – vanagu velte vīriem.

Pie karoga nostājās godasardze, 
skanēja no sirds dziedātā Latvijas 
himna. Pēc svinīgā akta sākās 
vīru koŗa koncerts.

Čikāgieši savus vīrus ir 
iemīlējuši. Viņi mūs iepriecinājuši 
ilgus gadus. Daudzi dziedātāji, 
arī pirmais diriģents Teodors 
Ozoliņš tagad jau dus kapu 
kalniņā, bet dziesma nerimst 
skanēt. Mēs esam priecājušies 
par diriģentes Māras Vārpas 
izaugsmi un briedumu. 

Pianiste Sarma  Aļļe  jubilejas 
koncertā nevarēja piedalīties, 
viņu aizstāja Ernests Brusubārdis 
III no Milvokiem, lielisks pia-
nists  un diriģents. Viņš arī pats 
nostājās starp koristiem un 
dziedāja, ja nevajadzēja spēlēt 
pavadījumu, turklāt bija paņēmis 
līdzi savu tēvu Ernestu Bru-
subārdi II, tātad korī bija astoņi 
pirmie tenori!

Koristi vispirms dziedāja V. 
Zilveŗa „Dziesma dziesmai“ 
(tautasdziesmas vārdi), kas īsti 
piemērota dziesmas daudzi-
nāšanai. Tāds jau arī bija šī kon-
certa mērķis. J. Kades „Slava 
Dievam“ (no 150. Dāvida dz.) 
iespaidīgi atgādināja, ka dzies-
mai jāpauž, cik dziļa ir mūsu 
dvēsele. Iepriecināja diriģentes 
pašas kompozicija „Tas vārds“ 

Čikā gas vīru koŗa 25 gadu jubilejas koncerts 
Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojumā

(Aspazija) un mīlīgais J. Vītola 
tautasdziesmas sabalsojums 
„Silta, jauka istabiņa“. Gan A. 
Valles dziesmā „Mēs mīlam zemi 
šo“ (M. Vītrupe), gan A. En -
gelmaņa „No zvejnieku soļiem“ 
(O. Gūtmanis) pieminēta jūra. 
Diemžēl  A. Engelmaņa dziesma 
vairs nepārsteidza tik ļoti kā  
pirmo reizi. Varbūt ir mazliet 
neparastas dziesmas, kas, atkār-
toti dzirdētas, zaudē savu pie-
vilcību? To liecināja arī klausītāju 
domīgie aplausi.

 Zinām, ka Mārai Vārpai patīk 
J. Straumes „Pie Baltijas jūŗas“ 
dziesmas daudzveidības dēļ, un 

DV ASV 35 gadu jubilejā vīru 
koris pirmo reizi stājās publikas 
priekšā. Pēc koncerta vīri nolēma 
turpināt dziedāt un izvēlējās 
nosaukumu – Čikāgas vīru koris. 
Par koŗa priekšnieku ievēlēja Juri 
Valaini.

Lorija Vuda 1987. gada sā -
kumā, atsākot studijas, atstāja 
Čikāgu. Koŗa mūzikālās vadītājas 
un diriģentes pienākumus uz -
ņēmās mūzikas skolotāja un 
diriģente Māra Vārpa. Viņas 
vadībā koris dzied vēl šodien.

Koris rēgulāri rīko pavasaŗa 
kon  certu, piedalās dažādos 
Čikāgas latviešu sarīkojumos, 

Vudai un Mārai Vārpai, kuŗi  
palīdzējuši latviešu dziesmu ska-
nēt jau 25 gadus. Lielu patei cību 
pelnījuši arī koristi, īpaši 
milvokieši Rūdis Dzelzkalns, 
Vil  nis Strēlnieks un Jānis Inveiss. 
Šajā koncertā dziedāja vēl citi 
tālumnieki: Vincents Dindzāns, 
Arnis Akselis, Āris Vilemsons, 
Ernests Brusubārdis II un Ernests 
Brusubārdis III. Paldies Ciānas 
draudzei, kas bez atlīdzības dod 
telpas mēģinājumiem. Sirsnīgs 
paldies koŗa labvēlei Valijai 
Galeniecei, ko koristi sauc par 
savu krustmāti. Rīkojot izlozes 
un dāvinot mantas, viņa pa -
līdzējusi korim iegādāties savu 
karogu!

Programmas otrā daļas sāku-
mā koris dziedāja piecu tautas-
dziesmu sabalsojumus. Šķita, ka  
pirmajā dziesmā – P. Līcītes 
„Jātnieciņa dēliņš biju“ tenori 
nebija vēl īsti sadziedājušies. 
Taču Z. Liepiņa „Cekulaina zīle 
dzied“ jau skanēja bez vainas. 
Ļoti interesanta bija E. Dreiblata 
sabalsotā latgaliešu tautasdzies-
ma „Čī, čī, Pīteri“. Pēc lielīšanās 
par ciema suņiem – A. Feila  
„Visi ciema suņi rēja“,  Raimonda 
Paula „Kur tad tu nu biji“ āzīša 
nedienas izsmīdināja klausītājus.  
V. Kaminska „Piltenes noktirnes“ 
(U. Krasts) smeldzīgos dziedā-
jumos ielauzās bravurīgie prā-
ģeru iespraudumi. Mūzikāli ba -
gātās programmas beigās dzir-
dējām M. Lasmaņa „Tā kā sauli“ 
(J. Ziemeļnieks), J. Veismaņa 
„Ūdensrozes“ un M. Vārpas 
„Dzies  mu draugiem“.

Pirmskaŗa koŗi dziedāja tikai 
trīs no astoņpadsmit šī koncerta 
dziesmām: J. Straumes „Pie Bal-
tijas jūŗas“  un tautasdziesmu 

Pianists, diriģents un korists Ernests Brusubārdis III
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tā  izskanēja braši un vīrišķīgi. 
Klausoties J. Norviļa „Daugav’ 
abas malas“ (J. Rainis), kur spoži 
izcēlās klavieŗu ievads un 
starpspēles, pārliecinājāmies, ka 
sajūsmina arī bieži dzirdēta 
dziesma. Klausītājiem neizdevās 
izlūgties šo dziesmu atkārtot,  
toties  V. Kaminska patriotiskās 
dziesmas „Latvijai“ (J. Sirm bār-
dis) atkārtojums bija pat iespai-
dīgāks.

Koncerta otrās daļas sākumā 
koŗa priekšnieks Juris Valainis 
pastāstīja par kori gadu tecējumā.  
Pirms 25 gadiem, gatavojoties 
DV ASV 35 gadu jubilejai, diri-
ģentam Teodoram Ozoliņam 
radās iecere šajos svētkos uzai-
cināt dziedāt vīrus. Aicinājumam 
atsaucās 22 vīri no Čikāgas 
bijušām dziesmu vienībām: 
„Dau  gaviešiem“, Akadēmiskā 
ansambļa, kā arī Ciānas un bap-
tistu koŗa dziedātāji. Dažas die-
nas pirms DV sarīkojuma 
diriģentu Teodoru Ozoliņu ķēra 
trieka. Ģenerālmēģinājumā kori 
diriģēja jaunā diriģente Lorija 
Vuda, un 1985. gada 12. aprīlī 

dzied aktos, dievkalpojumos, 
cittautiešu (igauņu un zviedru) 
sarīkojumos un sadarbojas ar 
vietējo Ciānas draudzes kori, 
dziedot valsts svētkos un citos 
sarīkojumos. Koris vienmēr pie-
dalījies Gaŗezera dziesmu dienās, 
kā arī vispārējos latviešu Dziesmu 
svētkos ASV, Kanadā un Latvijā.

Vīru korim bija izveidojusies 
jauka sadarbība ar citiem ASV 
vidienes vīru koŗiem,  īpaši ar 
tuvējo kaimiņu Milvoku DV 
vīru kori (dir. Ernests Brusubārdis 
III) un  Kalamazū vīru kori 
(diriģenti Monika Daukste-
Strautniece un Roberts Zuika). 
Ik pavasari šiem koŗiem bija 
kopīgi koncerti Čikāgā, Kala-
mazū un Milvokos. Bijuši kon-
certi arī Gaŗezerā, Indianapolē, 
Klīvlandē un Toronto.

Čikāgas un citu ārzemju lat-
viešu koŗu dalībnieki bija sa -
jūsmināti un gandarīti, ka viņus 
1990. gadā ielūdza piedalīties 
XX vispārējos latviešu Dziesmu 
svētkos Rīgā. 

Koristi ir pateicīgi diriģentiem 
Teodoram Ozoliņam, Lorijai 

sabalsojumus – J. Vītola „Silta, 
jauka istabiņa“ un A. Feila „Visi 
ciema suņi rēja“. 

Piedevās koris nodziedāja Tik-
las Ilsteres „Tēvu zeme runā“, 
solo dziedot  Arnim Akselim, V. 
Kaminska „Smeldzīgo dzies-
miņu“ un Ģ. Ramana „Tēvze-
me“.

Koŗa diriģente Māra Vārpa 
prot vīrus saliedēt. Visskaistākie 
bija viņu piano dziedājumi – 
droši, tīri, kā viena balss, bet arī 
spēcīgie forte izskanēja discip-
līnēti, nepārkāpjot intonācijas 
un mūzikālitātes robežas.

Kori 25 gadu jubilejā apsveica 
Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienības  priekšsēdis Jānis Vil-
ciņš, Ciānas koŗa priekšniece 
Aina Caune, Ciānas latviešu ev. 
lut. draudzes priekšniece Baiba 
Liepiņa, Latviešu koŗu apvienības 
priekšsēdis Ernests Brusubārdis 
III un XIII vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku Milvokos rīcības 
komitejas priekšsēdis Andis 
Kursietis. Rakstveida apsveiku-
mu bija atsūtījis sirmais dziesmu 
krīvs Roberts Zuika kopā ar 
Moniku Dauksti, no Latvijas – 
Lorija Vuda-Cinkusa un Ivars 
Cinkuss, kā arī Ivars Švānfelds.

Pēc koncerta draudzības va -
karā par 130 viesu labklājību 
gādāja dāmas ar Ainu Salenieci 
priekšgalā. Vareni dejoja tautas-
deju kopa „Randiņš“. Māra 
Vārpa un Marks Linots (Lynott) 
duetā dziedāja un spēlēja ģitaru. 
Valija Galeniece ar Ivara Antēna 
palīdzību atkal rīkoja izlozi vīru 
koŗa atbalstam. Čikāgas DV 
apvienības priekšnieks tajā 
laimēja divus lielus ar gardu-
miem pildītus grozus. 

M. Cakare, O. Cakars 

Čikāgas vīru koris, diriģente  Māra Vārpa

Š.g. 18. maija vakarā, klātesot 
Latvijas Republikas vēstniekam 
ASV Andrejam Pildegovičam, 
oficiāli tika atklāts Latvijas 
Republikas goda konsulāts Mi -
neapolē. Uz tā atklāšanu pulcējās 
Mineapoles pavalsts amatperso-
nas, uzņēmēji, vietējie latvieši, 
konsulātu korpusa pārstāvji un 
citi Latvijas draugi. 

Latvijas Republikas goda kon-
sule Mineapolē Laura Ramane ir 
pirmā Latvijas Republikas goda 
konsule šajā pavalstī. Lai gan 
Mineapoles latviešu sabiedrība 
jau izsenis bijusi aktīva kultūras 
un sabiedrisko pasākumu 
rīkošanā, kā arī dažāda veida 
sadarbības jomās ar Latviju, šis 
goda konsulāts ir uzcēlis vēl 
vienu tiltu starp Latviju un ASV. 

Latvijas Republikas Goda konsulātu tīkls ASV paplašinās
Ar tā atklāšanu paveŗas jaunas 
iespējas stiprināt Latvijas interešu 
aizstāvību Mineapoles pavalstī, 
uzlabot sadarbību starp abām 
valstīm, kā arī efektīvāk palīdzēt 
Latvijas valsts piederīgajiem da -
žā  dās situācijās. 

Jaunā goda konsule Mineapolē 
Laura Ramane ir menedžmenta 
konsultante, un pēdējos desmit 
gadus viņa ir strādājusi starp-
tautiskā konsultācijas firmā 
Mercer. Kā partnere šajā firmā, 
viņa vada Dvīņu Pilsētas biroju 
ar 120 konsultantiem un strādā 
ar lielākām starptautiskām kom-
pānijām Minesotā. Tādējādi vi -
ņai rēgulāri jāuztur kontakti ar 
galvenajiem biznesa un valdības 
vadītājiem. Pirms pārcelšanās uz 
Mineapoli, viņa vadīja Sinsinati 

(Cincinnati) biroju un darbojās 
par klientu menedžere India-
napolē un Čikāgā. Laura uzau-
gusi latviskā vidē Indianapolē un 
absolvējusi  Gaŗezera Vasaras 
vidusskolu. Goda konsule turpi-
na uzturēt latvisko garu savā 
ģimenē, kā arī māca ģeografiju 
Mineapoles/St. Paulas latviešu 
skolā. Lauras un vīra Ervina 
ģimenē aug divi bērni. 

Latvijas Republikas goda kon-
sulāta Mineapolē kontaktinfor-
mācija:
333 South Seventh Street, 
Suite 1600
Minneapolis, MN  55402
tel. 612-642-8885
e-pasts: 
laura.ramanis@mercer.com

No kreisās: Mineapoles pavalsts gubernātors Tims Pavlenti 
(Tim Pawlenty), Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs, 
Latvijas goda konsule Mineapolē Laura Ramane
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 
bija ieradies vizītē  ASV, kur tikās ar ASV valsts sekretāri Hilariju Klin-

toni, finanču sekretāru Timoteju Gaitneru, senātoru Ričardu Durbi -  
nu, Pasaules Bankas prezidentu Robertu Zoeliku, Pasaules Bankas 
Eiropas departamenta direktori Annu Brandtu, ASV EDSO Parla -
menta asamblejas delegācijas vadītāja vietnieku, demokratu kongres-
meni Alsiju Heistingsu un ASV Federālo rezervju bankas priekšsēdi 
Benu Bernanki.

Dombrovskis uzstājās Stratēģisko un starptautisko studiju centrā ar 
lekciju par Latvijas pieredzi ekonomiskās krizes pārvarēšanā, piedalījās 
pieņemšanā Latvijas vēstniecībā ASV.

Japānas vēstnieks Takaši Osanai Japāņu valodas un kultūras studi -
jas Gengo direktorei Brigitai Baibai Krūmiņai pasniedzis „Uzlecošās 
Saules ordeni” par ieguldījumu japāņu valodas apguves veicināšanā     
un abu valstu draudzības sakaru stiprināšanā.

Latvijas Banka izsludinājusi konkursu naudas kaltuvēm par 
Rundāles pils 275 gadu jubilejai veltītas sudraba jubilejas monētas 
veidošanu. Konkursā var pieteikties līdz 20. jūlijam.

Latvijas Kaŗa mūzejā notika konference „Pieminiet Sibiriju”, 
veltījums 1941. gadā aizvestajiem bērniem. Atmiņās dalījās vairāki 
vēsturnieki.

Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā notika grāmatas 
„Čīfs. Profesors Jānis Volkolakovs” atvēršana. Latvijas jaunajiem ārstiem  
pasniedza brāļu Zariņu stipendijas.

ASV Jūras spēku Celtniecības bataljona kaŗavīri, kas piedalījās 
militārajās mācībās Baltops 2010, Liepājā izremontēja 8. vidusskolas 
sarīkojumu zāli, Ventspilī – bērnu namu. 

Priekšvēlēšanu laikā Valsts prezidents Valdis Zatlers gatavojas 
īstenot līdz šim Latvijas polītikā vēl nebijušu plānu, kā, iesaistot prezi-
denta rīcībā esošos spēkus, palīdzēt vēlētājiem neapjukt polītiķu sarī-
kotajā reklāmkampaņas troksnī. Drīzumā  ar Valsts prezidenta gādību 
sāks darboties tīmekļa lapa scēnariji.lv. Tur varēs gūt faktus par polī-
tiķiem un partijām. 

Valsts prezidenta padomdevējs un Stratēģiskās analizes komisijas 
vadītājs profesors Roberts Ķīlis sola, ka jau pavisam drīz ikvienam būs 
iespēja atsaukt atmiņā, ko kuŗā brīdī ir darījuši galvenie līdzšinējās 
polītikas veidotāji – kuŗš atbildīgs par krizes dziļumu, kuŗš par pen-
sionāru mānīšanu, kuŗš par tūkstošiem neesošu darba vietu sagādā -
šanu un kuŗš par nereāli lielu algu solīšanu.

Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas biroja (KNAB) vadītājs 
Normunds Vilnītis atteicies izpildīt Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska rezolūciju. Vilnītim bija uzlikts par pienākumu pārtraukt 
sākto KNAB reorganizāciju.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā maijā izti -    
kas minimums nav būtiski mainījies – salīdzinājumā ar aprīli tas 
samazinājies par diviem santimiem - līdz 165,1 latam.

Iztikas minimuma grozā ietverta maize, graudaugu un konditorejas 
izstrādājumi, gaļa un tās produkti, zivis un to produkti, piens un tā 
produkti, olas, eļļa, tauki, augļi, ogas, dārzeņi, saldumi un bezalkohola 
dzērieni.

14. jūnija atceres sarīkojumi 
Komūnistiskā genocīda upuŗu 

piemiņas dienā 14. jūnijā Valsts 
prezidents Valdis Zatlers apmek-
lēja piemiņas sarīkojumus. Kopā  
ar deportācijās cietušajiem prezi-
dents nolika ziedus pie Brīvības 
pie  minekļa. Uzrunā prezidents sa -
cīja, ka  “14. jūnijā pie daudzu cil vē-
ku mājokļiem negaidīti kāds pie-
klauvēja. Tie bija godīgi cilvēki,   
kas dusēja pēc labi padarīta die nas 
darba. Kad atvēra durvis, svešā 
mēlē skanēja pavēle paņemt ne -
daudz mantu un doties līdzi.    
Kurp? To nezināja neviens. Klau-
vēts tika ne vien Rīgā, bet katrā 
Latvijas pilsētā, katrā Latvijas pa -
gastā. Runa nebija par īpašu Latvi-
jas polītisko eliti vai vadoņiem,  
klauvēts tika pie visu to cilvēku 
dur vīm, kuŗi bija Latvijas mugur-
kauls. Netika saudzēti ne sirmi    
viri, ne mazi bērni, ne grūtnieces. 
Pastāstīsim šo tēvutēvu stāstu 
bērniem, lai mēs visi zinātu savu 
vēsturi un apzinātos savas saknes. 
Jo mūs vieno mīlestība pret savu 
zemi, pret Latviju.” 

Pēcpusdienā Valsts prezidents 
viesojās Gulbenē, pie polītiski re- 
p resēto pieminekļa nolika ziedus   
un ar klusuma brīdi pieminēja de -
portētos Latvijas iedzīvotājus. Uz -
runā gulbeniešiem Valdis Zatlers 
uzsvēra: “Mūsu katra dvēselē ir dzi-
ļa rēta. Ikdienā mēs sūdzamies par 
sīkumiem, bet šodien, atceroties 
tē     vutēvu stāstus, saprotam, ka Lat-
vijā nav nevienas ģimenes, kas ne -
būtu cietusi no represijām. Ne  -
viens nekad neatbildēs - kāpēc, bet 
mēs zinām, ka tie bija godprātīgi 
cilvēki, kuŗi veidoja Latvijas valsts 
pamatu un kuŗus gribēja iznīcināt. 
Tautas vēsturi nepierakstīs ne  -  
viens cits kā mēs paši, un mūsu 

valsti nemīlēs neviens cits kā mēs 
paši.” 

Litenes kapos Valsts prezidents 
nolieca galvu to Latvijas armijas 
ka  ŗavīru piemiņas vietā, kuŗus 
1941. gada jūnijā nogalināja NKVD. 
“Nacionālā pašapziņa rodas mūsu 
sirdī, pēc tam tā nonāk mūsu prā-
tos un īstenojas mūsu darbos. Sap-
nis par Latviju radās reizē ar mūsu 
kultūras atmodu, ar pašapziņu par 
tautu, kas vēlas savu valsti. Taču 
valsts ir ne tikai jāveido, tā ir arī 
jānosargā. Tādēļ ir vajadzīgi dros-
mīgi vīri visos laikos, kuŗi uzvelk 
šineli, paņem šauteni un dodas sar-
gāt tēviju. Brīvības cīnītāji atdeva 
dzīvību par vienu mērķi - lai mums 
ir sava valsts. Armija vienmēr ir 
bi  jusi pamats drošības izjūtai. Div-
desmit gados pēc brīvības cīņām 
mēs lepojamies ar saviem kaŗa vī-
riem un virsniekiem,” Litenē teica 
Valdis Zatlers.

Izvērtējot Latvijas virsnieku vēs-
tu risko nozīmību, Valsts prezidents 
norādīja: “Litenes traģēdija ir tāda 
pati kā Polijas Katiņas traģēdija, 
tikai Latvijas tautas traģēdija. Šai 
traģēdijai bija nežēlīgs un cinisks 
mērķis - lai Latvijas valsts nekad 
neatdzimtu. Taču tas neizdevās - 
Latvija ir atkal atdzimusi.”

Vakarpusē Valsts prezidents pie-
dalījās Litenē Latvijas armijas no -
metnes vietā organizētajā “Atmi - 
ņu ugunskurā”, kur ar veterāniem, 
virs   niekiem un iedzīvotājiem risēja 
sarunas par Latvijas armijas vēstu-
risko nozīmi. 
Eksprezidents atgriežas polītikā

Nodibināta partiju apvienība    
Par labu Latviju (PLL).  To veido 
Tau  tas partija (TP), LPP/LC, po  lī-
tiskā apvienība Ogres novadam, 
par tija Latgales tauta, partija Vie-
nota Rēzekne. Jaunizveidotā partiju 
apvienība Par labu Latviju un kus-
tība Par labu Latviju parakstīja sa -
darbības memorandu, kuŗam kā 
pie  aicinātā persona pievienojās arī 
partija Jaunlatvija, kas par dalību 
jaunajā apvienībā vēl nav lēmusi 
kongresā.

Uz PLL dibināšanu bija ieradu-
šies četri autobusi ar 150 Latgales 
Transporta un sakaru technikuma 
audzēkņiem no Daugavpils. Brau-
cienu rīkojusi mācību iestāde pēc 
pašu audzēkņu iniciātīvas.

 Runātāji debatēs solīja atjaunot 
cilvēku ticību nākotnei, vairāk aiz-
stāvēt nacionālās intereses un tra-
dicionālās ģimenes vērtības, pada-
rīt Latviju par vietu, “kur valsts 
kalpo cilvēkiem”, kā arī kritizēja 
pārāk lielu pakļaušanos starptau-
tiskajiem aizdevējiem un “zviedru 
bankām un kosmopolītiem”. Starp-
tautiskā aizdevuma nauda nav iz -
lietota atbilstoši Latvijas ilgtermi -
ņa interesēm, akli klausot aizde -
vēju padomiem. Mērķim jābūt 
nevis tikai izvest valsti no krizes, 
bet arī padarīt Latviju par izcilu 
mazu ekonomiku, par paraugu 
minot Īriju, kuŗai  pag. gs. 90. ga -
dos tas izdevies. Jāstiprina iekšējie 
tirgi un jāiekaŗo jauni tirgi - Igau-
nija, Lietuva, un jāpārņem daudzi 
uzņēmumi Skandinavijā.

Par jaundibinātās polītiskās ap -
vienības Par labu Latviju valdes 
priekšsēdi ievēlēja bijušo Valsts 
prezidentu Gunti Ulmani..

Ulmanis pēc foruma preses kon-
ferencē atzina, ka par dalību šajā 
polītiskajā apvienībā viņu “viskon-
krētāk uzrunājusi paša sirdsapzi-
ņa”. Iesaistīties kustībā Ulmanis 
esot nolēmis pirms mēneša, taču 

nevarot atcerēties, kuŗi konkrēti 
cil  vēki viņu aicinājuši pievieno - 
ties. Ulmanis noliedza, ka par ap -
vie  nības vadītāju izvēlēts “tikai kā 
izkārtne”. “Sabiedrībā tā iegājies, ka 
runā par Šķēli un Šleseru, Šleseru 
un Šķēli, bet redziet, kāds ir šīs val-
des sastāvs, – tā nav nekāda izkārt-
ne,” sacīja Ulmanis. 

Vēl nav izlemts, vai visi valdes 
locekļi kandidēs vēlēšanās, jo kan-
didātus izvirzīs valde. Arī Ulmanis 
pats vēl nevarēja atbildēt, vai kan-
didēs vēlēšanās. Viņš arī norādīja, 
ka apvienībai nav sava Valsts pre -
zidenta amata kandidāta. Jautāts, 
vai varētu pretendēt uz šo amatu 
vēlreiz, Ulmanis atbildēja, ka po  lī-
tikā būtu jānāk jauniem cilvē kiem, 
netieši šādu iespēju noraidot.  

Tautas deklarācijas 10 prasības 
polītiķiem    

Latvijas Neatkarīgā televīzija 
(LNT), piecus vakarus tiešajā ēterā 
diskutējot, rakstīja Tautas dekla rā-
ciju. LNT sadarbības partneŗi bija 
tautas kustība Par labu Latviju      
un plašsaziņas līdzekļi. Diskutēja 
divdesmit sabiedrībā pazīstami cil-
vēki - mācītāji, zinātnieki, mediķi, 
uzņēmēji, žurnālisti, ekonomisti 
un citi. Tika analizēts,  kāpēc Lat-
vija šobrīd dzīvo ar galvu uz leju. 
Balsojot televīzijā un tīmeklī, ko -
mentējot, kritizējot un, galvenais, 
neklusējot, skatītāju formulētās  

prasības polītiķiem:
1. Latvijas galvenā vērtība ir Lat-

vijas cilvēki; 
2. Latvijas pavalstnieku skaits ir 

iz  šķirīgs Latvijas nākotnei; 
3. Kvalitātīva bezmaksas izglītība 

katram līdz augstskolai; 
4. Darbs - nodrošināt iespējas un 

motīvēt; 
5. Paredzama, droša un motī vē-

joša nodokļu sistēma; 
6. Īslaicīga jaunu cilvēku atbal- 

s tīšana, lai veidotos plašs vidus-
slānis;

7. Patstāvīga, izcilākā mazā eko-
nomika; 

8. Bezmaksas veselības aprūpe 
bēr niem un pensionāriem; 

9. Līdz pensijai tu uzturi valsti, 
pēc tam valsts uztur tevi; 

10. Latvijas intereses pirmajā vie-
tā.

Deklarācijā ir izteiktas tautas 
vēlmes. Cerams, ka polītiķi tās ie -
vēros. LNT sekos, kā tas notiek.

Polītiskā komentētāja Gunta 
Šcerbinska (LA) ieskatā , lai kā šīss 
TV polītizrādes veidotāji mēģi -
nātu iegalvot, ka diskusijas centrā 
izvirzījuši cilvēku, patiesībā tajā   
bija grūti saskatīt kaut ko vairāk  
par namatēva Ēķa vadītās kustī- 
bas simbolu. Gan tiešā nozīmē,  
gan arī pēc satura. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons  

2010.  gada 14. jūnijs. Godinot komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņu, valsts augstākās amatpersonas tradicionāli piedalās 
ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa. No kreisās: Saeimas 
priekšsēdis Gundars Daudze, Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
vides ministrs Raimonds Vējonis
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

10. Saeimas vēlē-
šanām var būt iz  šķi-
rīga nozīme atjau no-
tās Latvijas brīvvalsts 
attīstībā, tāpēc no 
padomju frazeo lo-
ģijas aizgūtais virs-

raksts ir manuprāt piemērots.
2. oktobŗa vēlēšanu gaidās jau 

tagad tiek pūstas visas taures, rī -
binātas bungas, vizuļo daudzsološi 
saukļi. Pašā Rīgas viducī, Krišjāņa 
Barona un Elizabetes ielas stūrī, 
Vienotība iekārtojusi savu īsti rie-
tumnieciskā stilā ieturētu mitekli, 
Šlesers & Šķēle, atmetot aritmē-
tisko formulu, nu stājas tautas 
priekša kā  Laba Latvija: labska -
nīga alliterācija, veikls PR paņē-
miens... Un Saskaņa ne jau krievu, 
bet britu gaumē nākusi klajā ar 
savu ēnu kabinetu. 

Tautai nu būs jāizvēlas starp   
šiem trim lielajiem bluķiem, taču 
arī sīkā un, kā tūlīt redzēsim, viltī -
gā PCTVL frakcija sarosījusies, 
paredzot komplicētu kaulēšanos,   
3. oktobŗa rītā sākoties koalicijas 
veidošanai. 

Piektdien, 4. jūnijā, Dienas mā -
jaslapā parādījās PCTVL līdz-
priekšsēža un Saeimas frakcijas 

Lielā Oktobŗa gaidās
vadītāja Jakova Plinera intervija. 

Rēzeknes skārdnieka Gedaļes 
Plinera dēls sasniedzis 63 gadu 
vecumu un ieguvis bagātīgu pie-
redzi atjaunotās LR polītiskajā dzī-
vē. Pēdējos gados Jakovs Pliners 
kopā ar eirodeputāti Tatjanu Žda-
noku ņipri darbojies krievestības 
frontē, un šī rosība stipri kaitējusi 
maniem tautiešiem Latvijā, jo tā 
uzvandījusi duļķainu antisemī-
tismu ne tikai daudzos latviešos, 
bet arī krievos, kuŗi negrib, lai žīds 
Pliners uzmetas par pareizticīgo 
slavu interešu aizstāvi. 

Pliners ar Ždanoku, kuŗa šive-
rējas jau Eiropas mērogā, salie -
dējot t.s. krievu pasauli, darbojušies 
nepārprotamā antiamerikānisma 
garā, uzņemot Rīgā kā dārgu viesi 
sirmo italiešu komūnistu Džuljeto 
Kjezu (Chiesa), kas ne tikai piekri-
tis balotēties Eiroparlamenta vē -
lēšanās par PCTVL kandidātu, bet 
arī - ar Plinera un Ždanokas svē-
tību - iepazīstināja Latvijas publi -
ku ar savu filmu, kuŗā apgalvots,  
ka 2001.gada 11. septembŗa uz -
brukums Ņujorkas Dvīņu tor - 
ņiem un Pentagonam esot bijis 
“zināmu amerikāņu aprindu” 
velnišķīga plāna īstenojums. 

Taču tagad, sarunājoties ar Die-
nas žurnālistiem, Jakovs Pliners 
uzstājas kā pavisam cita ierauga 
darbonis. Viņš ne tikai apstipri -  
na, ka ekonomiskajos jautājumos 
atbalsta Dombrovska valdību (tas 
jau neizraisītu īpašus iebildumus), 
bet arī nebūt neizslēdz, ka pēc         
2. oktobŗa vēlēšanām labprāt ie -
kļautu savu PCTVL vienā koali -
cijā ar nepārprotami latvis-
ko Vienotību! 

 Slīpēts gan ir šis ilggadējais   
paidagogs un mūsu krievu skolu 
entuziasts...

Reizēm gan Plineram grūti no -
turēties inteliģenta skolmeistara 
līmenī, un tad izrādās, ka viņš ir 
rupjš tēviņš. Uz žurnālistu norā-
dījumu, ka Rīgas lielvecākais Uša-
kovs, kas arī ir naturālizējies, at - 
zīst, ka tas eksāmens ir vienkāršs, 
Pliners atbild: “Vienkārši ir čurāt 
pirtī, pat peldbiksītes nevajag 
novilkt. Kārtot šādus eksāmenus    
ir morāli grūti (..) Daudzi ir vietē -
jie, daudzu vecāki guļ Latvijas 
kapos, un tāpēc kārtot šādus pār-
baudījumus ir dubulti aizvaino-
joši.” Tātad iznāk, ka tam, kas    
vēlas iegūt LR pavalstniecību,       
nav jāprot runāt latviski? Vācijā 

vāciski, Francijā franciski? Kā šāda 
elementāra prasība var būt paze-
mojoša? 

 Pliners vēlas, lai vietās, kur dzī -
vo 20 un vairāk procentu mino-
ritāšu, krievu valodai piešķiŗ ofi-
ciālas valodas statusu. Viņš pie-
metina, ka tas, bez šaubām, attie -
cas uz visām lielām pilsētām. 

Viņu nemulsina tas, ka Latvijā    
ir daudz baltkrievu un tad nu arī 
baltkrievu valoda varētu iegūt 
oficiālu statusu. Nē, atbild Pliners, 
“saderēsim, ka 99,7 procentiem 
cittautiešu ģimenes valoda ir krie-
vu”. Tātad Pliners nešķiro LR        
mi  noritātes krievos, baltkrievos, 
ebrē jos, poļos, bet tiecas cittau-
tiešus saliedēt vienā masīvā ling-
vistiskā (!) kopienā. 

Uz jautājumu, “vai mums nav 
izveidojusies  divkopienu valsts”, 
Pliners atbild: “Diemžēl (paldies! - 
F.G.) ir. Bet tur nav nekā bries -
mīga, ja mēs cienīsim viens otru.”

“Nekā briesmīga” nav arī Plinera 
paziņojumā, ka viņš  nekad  neat-
zīšot, ka Latvija tikusi okupēta: 
“Domāju (!), ka bija vai nu anek -
sija, vai inkorporācija.” Šai jautā-
jumā Plineram raksturīga spīts, 
nevis lokanums...

 Un kā gan šis vīrs uzdrošinās 
apgalvot: “Nākamajā Saeimā ceru 
uz mūsu un Vienotības koaliciju.” 

Nav brīnums, ka šis teikums 

izraisījis komentāru plūdus un  
Vienotības galvenās sāncenses - 
Saskaņas sašutumu un ņirgas.

 Divas lielās krievvalodīgās avī -
zes - Čas  un  Vesti Segodņa,  kas 
pē  dējā laikā saķīvējušās, šoreiz 
vienprātīgi apsūdz Plineru opor-
tūnismā un avantūrismā, un Sa -
skaņas saimniecisko jautājumu 
eksperts Aleksandrs Gapoņenko 
apgalvo, ka PCTVL saņemot fi -
nanciālu atbalstu no  amerikāņu 
sponsoriem. Šausmas! Vai te ne -
rēgojas Džordžs Soross? 

Konspirācijas, kombinācijas, 
zīlēšana un pūšļošana. Kas zina, 
varbūt Pliners vēlas kaitēt Vieno-
tībai ar savu sensācionālo pazi-
ņojumu, laupot latviešiem jebkā -
du vēlmi balsot par apvienību,     
kas būtu gatava uzņemt šos kriev-
žīdus koalicijā? Varbūt Pliners, 
gluži pretēji, vēlas latviešiem pa -
vēstīt, ka PCTVL ir gatava sadar-
boties ar latviskajiem patriotiem, 
lai tik aizšķēršļotu ceļu oligar -
chiem, t.i., Šķēlem, Lembergam, 
Šleseram un arī, protams,  Saska-
ņai, kas Rīgas domē ir Šlesera    
partnere un sabiedrotā. 

Vai nu ķīniešiem, vai čigāniem 
esot tāds lāsts: “Kaut tu dzīvotu 
interesantā laikā!” Tā vien šķiet, ka 
tagad Latvijā ir tāds laiks - Lielā 
Oktobŗa gaidas. 

 Franks Gordons

Pēdējās pāris nedē-
ļās Latvijas polītikā ir 
noticis daudz kas tāds, 
kas norāda, ka arī šo -
gad Saeimas priekš-
vēlēšanu kampaņa ra -
dīs pietiekami nopiet-

nus jautājumus par mūsu valsts 
polītiķu un polītikāņu godīgumu 
vai, pareizāk sakot, tā trūkumu.

Nedēļā, kas sākās ar 31. maiju, 
Latvijas Neatkarīgajā televīzijā tika 
sniegta raidījumu serija, kuŗa, tā 
apgalvoja tās producenti, bija „po -
lītiski neitrāls” process, lai izstrā-
dātu tā saukto „tautas deklarāciju” . 
Cik neitrāls bija šis process? Nu, 
pirmkārt, to visvairāk organizēja 
LNT īpašnieks Andrejs Ēķis. Viņš 
ir arī sabiedriskās organizācijas   
Par labu Latviju vadītājs. Sabied-
riskā organizācija Par labu Latviju 
savukārt ir visai cieši saistīta ar   
tandemu, kas Latvijas polītikā kļu-
vis zināms kā (A+Š)2 – tātad ar 
kādreizējo valdības vadītāju Andri 
Šķēli un pašreizējo Rīgas domes 
priekšsēža vietnieku Aināru 
Šleseru. Ja vēl kādam par raidīju -
mu serijas neitrālitāti radušās 
šaubas, vēl, otrkārt, var minēt 
skatuves dizainu. Ak, tavu pār stei-
gumu – uz studijas grīdas bija (mi -
niet trīs reizes) … Par labu Latviju 
simbolika! Procesa izteikti polī -
tisko raksturu demonstrēja arī    
lielā steiga, kādā raidījumu serija 
tika sagatavota, – tik ātri, ka jau   
bija nodrukātas televīzijas pro-
grammas pavisam ar citu saturu. 
Tas radīja kuriozu… vienubrīd, 
kamēr studijā vīri un sievas no -
pietnu ģīmi diskutēja valsts pro-
cesus, apakšā slīdošais titrs vēs -    
tīja – „patlaban ēterā humora šovs”. 
Pēc programmas patiešām bija 
jāraida humora šovs, bet tā vietā 
bija diskusija. Kāpēc tik liela steiga? 

„Polītiska neitrālitāte”
Pavisam vienkārši.  Dažas dienas 
vē  lāk sākās oficiālais aģitācijas 
kam    paņas periods, un tajā brīdī 
šāda veida raidījums jau pavisam 
noteikti tiktu uztverts par partiju 
pašreklāmas elementu.

Vārdu sakot, arī 2010. gadā mēs 
redzēsim to, ko ar uzviju pie dzī-
vojām 2006. gadā, – visus iespē ja-
mos centienus izvairīties ja ne no 
priekšvēlēšanu kampaņas likuma 
burta, tad vismaz no tā gara gan. 
Piedevām LNT serijā bija iesais -
tītas precīzi tās pašas partijas – 
Šķēles Tautas partija un Šlesera 
Latvijas Pirmā partija/Latvijas ceļš, 
kuŗas pirms 2006. gada vēlēšanām 
rupji krāpās ar savām „pozitīvisma” 
kampaņām, par ko tiesāšanās ar 
KNAB turpināsies vēl ilgi. Turklāt 
tas notiek gadā, kad partijas sevis 
reklāmēšanai gluži oficiāli drīkst 
izdot katra vairāk nekā 570 tūks-
tošus latu. Cits jautājums, vai vi -
sām partijām izdosies tik daudz 
naudas savākt.  Visticamāk, ka ne, 
bet apnicīga reklāmu gūzma Lat-
vijas televīzijas skatītājiem, radio 
klausītājiem, preses lasītājiem, tī -
mekļa lietotājiem un svaiga gaisa 
elpotājiem (vides reklāma) būs ga -
rantēta.

Daudz banālāku dokumentu   
par nedēļas gaŗumā pašu izstrā-
dāto „tautas deklarāciju” būtu    
grūti iedomāties. „Latvijas galvenā 
vērtība ir Latvijas cilvēki.” - „Latvi -
jas pilsoņu skaits ir izšķirošs Lat-
vijas nākotnei.” Jauns ritenis tas 
noteikti nav. „Tautas deklarācijā” 
pieprasīta „kvalitātīva bezmaksas 
izglītība katram līdz augstskolai” , 
„patstāvīga, izcila mazā ekonomi-
ka,” „bezmaksas veselības aprūpe 
bērniem un pensionāriem” u.tml. 
Tikai deklarācijā nav pateikts,         
kā, piemēram, samaksāt par bez-
maksas veselības aprūpi visiem 

Latvijas bērniem un visiem Lat-
vijas pensionāriem, taču par to 
dokumenta galvenie bīdītāji ne  rai-
zējas. Galvenais nākamajos trīs ar-
pus mēnešos būs solīt absolūti visu 
pilnīgi neatkarīgi no tā, vai solī-
jums ir vai nav reāls. Kuŗš gan vairs 
atceras, ka 2006. gadā Šlesera LPP/
LC solīja, ka „turpmāko četru gadu 
laikā mēs Latvijas iedzīvotājiem 
nodrošināsim vidējo algu 500  
latus, bet vidējo pensiju – 200 la -
tus”? Vai tad šobrīd kāds vairs do -
mā par to, ka pērn pirms pa  švaldī-
bu vēlēšanām Šlesers solīja Rīgā 
radīt 50 tūkstošus darba vietu?

Nemieru par polītisko situāciju 
valstī vieš arī šis tas cits. Pirmkārt, 
pēdējās nedēļās plašumā vērsies 
konflikts starp KNAB vadītāju 
Normundu Vilnīti un acīmredzot 
ļoti lielu daļu viņa pakļautībā 
strādājošo speciālistu.  Ievērojot šīs 
iestādes visai specifiski operātīvo 
raksturu, pārsteigumu radīja gru-
pas KNAB darbinieku izplatītā 
atklātā vēstule, kuŗā viņi pauda 
neapmierinātību, bet vēl lielāks 
pārsteigums bija N. Vilnīša rīcība - 
viņš neaprunājās ar saviem pado-
tajiem, bet izplatīja savu atklātu 
vēstuli. Notikušā pamatā ir KNAB 
direktora vēlme izveidot jaunu 
korupcijas apkaŗošanas grupu, kas 
būtu pakļauta tieši viņam, nevis 
Jutai Strīķei - direktora vietniecei 
korupcijas apkaŗošanā. Šos plānus 
apturēja Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis, taču pagaidām 
nav skaidrs, kā tas viss beigsies. Lai 
nu kā, ja pašā KNAB patlaban 
notiek kašķēšanās, tad šī aģentūra 
vairs nespēj pilnvērtīgi darīt savu 
izmisīgi svarīgo darbu. It īpaši     
patlaban, jo viens no KNAB uzde-
vumiem ir monitorēt partiju 
priekš vēlēšanu kampaņu un ceļus, 
kā tiek izmantota kampaņas nauda. 

Vilnītis gan atzinis, ka no   šīs 
funkcijas viņš labprāt atteiktos 
pavisam, lai arī tieši tālab Korup-
cijas novēršanas un apkaŗošanas 
birojs tika radīts. Jā, te nu redzama 
direktora attieksme, tāpēc no jau -
na izvirzās jautājums - vai Vilnītis 
amatā iecēlts tāpēc, ka viņš bijis 
pats labākais iespējamais kandi-
dāts, vai arī tāpēc, ka viņš bijis 
izdevīgs dažiem polītikāņiem un 
dažām partijām. Laiks rādīs, taču 
jau tagad ir skaidrs, ka partijas, 
kuŗu attieksme, piemēram, pret 
godīgumu un tiesiskumu, ir…nu, 
teiksim, ne īpaši solida, ir ieinte-
resētas KNAB vājināšanā, nevis 
stiprināšanā. Ja, starp citu, no aģen-
tūras aizies visvairāk pieredzējušie 
speciālisti, tas nozīmēs, ka tiesas 
prāvā pret TP un LPP/LC par 
pārtērēšanos 2006. gadā KNAB 
pārstāvēs… mazāk pieredzējušas 
personas.  Slikti.

Saasinājusies situācija arī ar tā 
dēvēto digitālizācijas skandalu 
valstī. Pat digitālās televīzijas ie -
viešana mūsu valstī nevarēja notikt 
bez skandala, kas pāraudzis tiesas 
procesos, kuŗi ieilgs neparedzamā 
gaŗumā. Viens no apsūdzētajiem, 
starp citu, ir iepriekš minētais An -
drejs Ēķis. Viņš 2008. gada februārī 
presei stāstīja, ka viss process pa -
tiesībā esot polītika un tikai polī-
tika, turklāt vienīgais īstais pro-
kuroru mērķis esot Andris Šķēle. 
Pēdējais savu saikni ar digitālizā-
cijas lietu allaž ir noliedzis, nule 
klajā nākušas kāda konsultanta 
liecības Lielbritanijā. Patiesā labu-
ma guvēji no bēdīgi slavenās Kemp-
mayer firmas, kas ir digitālizācijas 
skandala centrā, patiesībā bijusi    
A. Šķēles šķirtā sieva un viņu divi 
bērni. Arī tagad Šķēle apgalvo,        
ka tā ir tikai polītika, kas pret viņu 
tiek vērsta vienīgi tāpēc, ka tu -  
vojas Saeimas vēlēšanas.

Agrāk vai vēlāk mūsu valstij 
tomēr ir jātiek galā ar to, ka polī-

tiskā iekārta līdz pēdējai vīlītei ir 
polītkorumpēta. Lasītāji droši     
vien ir dzirdējuši, ka korupcijas 
skandals skāris arī mūsu valsts 
paviljonu Pasaules izstādē Ķīnā, – 
tā veidotāji apgalvo, ka Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
vadītājs no viņiem pieprasījis ku -
kuli, savukārt LIAA vadītājs – ka 
paviljona organizētāji ir aferisti      
un krāpnieki. Ja nu ne viens, ne   
otrs nemelo, tad jāsecina, ka vai  
nu, valsts iestādes vadītājs ir pra -
sījis kukuli, vai arī valsts iestāde ir 
uzticējusi visai nopietnu uzdevu-
mu krāpniekiem. Kod, kuŗā pirks-
tā gribi, visi sāp. Būtība šeit ir      
tāda – ja arī kāds sniedz liecību 
trīsarpus mēnešus pirms vēlēša-
nām, tas nenozīmē, ka liecināšana 
ir speciāli atlikta līdz vajadzīgam 
brīdim. Informācija par digitālās 
televīzijas skandalu (un, arī par 
mūsu zaļo zemnieku „premjēr mi-
nistra kandidātu” Aivaru Lem ber-
gu) tiek vākta nepārtraukti,  kaut 
vai tāpēc, ka abos gadījumos runa 
ir arī par daudziem miglā tītiem 
ārzonas vai ofšora uzņē mu miem.

Kāpēc īsti Andris Šķēle ir at -
griezies lielajā polītikā, no kurie -
nes savulaik pats teicās aizejam 
pavisam. Oficiālais skaidrojums: 
Šķēle nācis, lai savu partiju glābtu 
no iznīcības. Aizdomas: Šķēle cer 
iegūt Saeimas deputāta imūnitāti, 
kā arī pieeju resursiem, kuŗi ir 
valdības locekļa, bet ne privāt per-
sonas rīcībā. Protams, nav iespē-
jams apgalvot, ka tā ir viņa galve - 
nā motīvācija, taču izslēgt to ne - 
var. Tāpēc kārtējo reizi jālūdz tie 
Laika un Brīvās Latvijas lasītāji, 
kuŗi ir Latvijas Republikas pavalst-
nieki, pirms vēlēšanām visu pār-
domāt ļoti, ļoti rūpīgi un savu balsi 
tomēr neatdot par partijām, kas 
visai konkrēti, visai bieži un visai 
atklāti ir demonstrējušas, ka tām 
uzticēties nedrīkst nemaz.

Kārlis Streips
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Viens no populārākiem raidī-
ju  miem ASV televīzijā jau sep ti-
ņas sezonas  bijis Project Runway, 
ko latviski varētu tulkot  –  Pro-
jekts ,,mēle”. Iepriekšējā sezonā  
Māris Bērziņš ieguva Emmy 
balvu par izcilu kadru montāžu 
un darbu pārtrauca. Taču bez 
latviešiem šis projekts nepalika. 
Šogad sīvā konkursā,  kuŗā izvē-
lējās 16 tērpu māksliniekus  sa -
censībām par galveno balvu, 
piedalījās latviete Mīla Herma-
novska. 

Vecākās paaudzes latviešiem 
Hermanovsku uzvārds ir labi 
pazīstams. Laikrakstā  ,,Londonas 
Avīze” no 1976. līdz 1979. gadam 
publicēts rakstnieka Oļģerta Lie-
piņa  (1906-1983) romāns ,,Pieci 
Hermanovski”  par  inže nieri un 
valstsvīru Teodoru Hermanovski 
un viņa četriem dēliem – 
māksliniekiem Askoldu, Gunāru, 
Egilu un architektu Vidvaru.  
Mīla Hermanovska ir Egila 
mazmeita. Jānis Krēsliņš vecā-
kais atceras, ka Egilam Her ma-
novskim Ņujorkā bija architekta  
birojs, un viņš pusdienas laikā 
šad tad aizgājis tur patērzēt. Egila 
Hermanovska  mazmeita Mīla 
pirms sacensībām iesūtītajā 
tvartā, kuŗā  žūrijas lo  cekļiem 
pastāsta par sevi, piemin  vectēvu, 
ko vācieši  Rīgā  arestēja un ie -
slodzīja  koncentrācijas no  m et-
nē, pielīdzinot viņu māksli-
niekiem, kuŗi nodarbojoties ar  
nemākslu  (entartete Kunst) – kā -
   dam, šķiet,  nebija patikusi vi  ņa 
darbu  izstāde Brīvības bulvā  rī.  

Egils Hermanovskis ieceļoja 
ASV, kad viņa dēlēns Dels bija 
tikai piecus gadus vecs. Dels 
Hermanovskis izglītojās Ņujorkā, 
apņēma vācu  izcelsmes sievu 
Karolīnu Mariannu Kochu, un 
viņi pārcēlās uz Dallasu Teksasā. 
Tur arī dzimusi Mīla. Ikvienā 
ģimenē ir stāsts, kā bērnam 
izvēlēts vārds. Karolīna Herma-
novska vārdu ,,mīla” atradusi 
kādā vārdnīcā, un vīrs viņai 
paskaidrojis tā nozīmi.  

Abi Mīlas vecāki ir mākslinieki, 
meita mantojusi viņu talantu. 
Mīla bijusi kluss, noslēgts bērns, 
un viņu ļoti skumdināja vecāku 
šķiršanās, kad viņai bija tikai 
astoņi gadi. Glābiņš un patvē-
rums izrādījās  māksla. Gan ve -
cāki, gan skolotāji viņu mudi-
nājuši pēc vidusskolas beigšanas 
mācīties kādā mākslas augst-
skolā.

Mīla absolvējusi Rodailendas 
Dizaina skolu, iegūstot  bakalau-
ra gradu tērpu dizainēšanā  un 
tirgzinībās.  Mācoties dizaina 
sko   lā, Mīla pieteicās anatomijas 
klasē Brown University,  jo māks-
liniekam labi jāzin cilvēka ķer-
meņa īpatnības. Papildinājusi 
zi    nā    šanas Ravensbornas  Dizaina 
skolā (Ravensbourne) Anglijā, 
Mīla sāka strādāt Ņujorkā  Kal-
vina Kleina kompanijā. Viņa bi -
ju  si konsultante  vairākām citām 
firmām (Henri Bendel un 
Barneys New York), palīdzot 
izplatīt to ražojumus  ne tikai 
ASV, bet arī Eiropā,  piedalījusies 
firmas Forecast America izde-
vumā, kuŗā tiek analizētas modes 
tendences.  Mīlai radās interese 
par kostīmu mākslinieces darbu 
filmā, viņa pārcēlās uz Losan-
dželosu un  kopš 1998. gada  

Tērpu mākslinieces Mīlas Hermanovskas brīnišķīgā dzīve

bijusi kostīmu māksliniece  fil-
mām, izrādēm, uzvedumiem  – 
Tron: Legacy, Dancing With the 
Stars, Forgetting Sarah Marshall, 
Freedom Writers, Austin Powers 
in Goldmember, The Time 
Machine, Nip/Tuck, Alias, 
Criminal Minds, Numbers.  

Project Runway septītās sezo-
nas sacensības, kas ilga no  14. 
janvāŗa līdz 22. aprīlim Ņujorkā, 
Pārsona Dizaina skolā  (Parsons 
School of Design) varēja noska-
tīties 14 epizodos  raidceļā Life-
time Network, šos raidījumus 
vadīja modele Heidi Klūma. 
Dažādas izcelsmes dizaineri no 
vairākām  ASV pavalstīm  – Ala-
bamas, Kalifornijas, Konek ti-
kutas, Masačusetas, Ohaijo, Ro  d-
   ailendas, Teksasas, Viskonsinas, 
kā arī pāris no ārzemēm –  Rie-
tumafrikas, Dominikanas, Filipī-
nām, Meksikas  – sacentās par 
100 000 dolaru balvu, iespēju 
reklāmēties žurnālā Marie Claire 
un citiem izdevīgiem piedāvā-
jumiem. 

Uzdevumi  modistiem katru 
reizi bija visneiedomājamākie, 
piemēram, jāuzšuj  tērps no 
kartupeļu maisa,  jāizdomā kas 
īpašs kādam slavenam aktierim, 
grezns  ,,sarkanā paklāja” tērps,  
saskaņots kostīms mātei ar 
bērnu, citreiz jāizlieto saim nie-
cības preču veikalā atrodamie 
materiāli,  pašam jāsameklē au -
dums, turklāt laiks to izvēlēties 
dots ārkārtīgi īss, tērpu darinot, 
jāiejūtas četros dabas elementos  
(uguns, ūdens, zeme un gaiss)  
vai cirka pasaulē pēc redzētās 
izrādes. Katra raidījuma beigās 
viens  mākslinieks tika aizraidīts. 
Tiesneši Maikls Kors un Nina 
Garsia (abi arī profesionāli di  -
zaineri), modes konsultants 
Timotijs Ganns (Gunn) un 
vadītāja Heidi Klūma bija nesau-
dzīgi, viņu izteikumi nereti 
ārkārtīgi kritiski. Varēja nojaust, 
ka sacensību dalībnieki reizēm 
jutās kā tiesā pirms sprieduma 
pasludināšanas. Kā jau jebkuŗās 
sacensībās, modistu starpā val-
dīja nemitīga spriedze, veidojās 
simpatijas un antipatijas, sarunās 

sprēgāja dzirksteles, netrūka asas 
vārdu pārmaiņas.  

Tūlīt pēc pirmā raidījuma tī -
mekļa tērzētavās sākās dzīva 
visas pasaules karsēju sarakste, 
viņi gan nikni strīdējās, gan 
vienojās par labāko fasonu, val-
dīja neslēpts  atsevišķu pavalstu 
pārstāvju patriotisms, aizstāvot 
savējo. Project Runway versijas ir 
arī Anglijā, Kanadā, Norvēģijā, 
Malaizijā, Nīderlandē, Austrālijā, 
Filipīnās, Korejā, Izraelā, Beļģijā, 
Honkongā, Somijā, Libānā. Rīgā, 
šķiet, vēl nav, lai gan Latvijā 
prasmīgu modelētāju netrūkst.  

Mīlas Hermanovskas tērpi  iz -
cēlās ar eleganci un gaumi, viņa 
prasmīgi izvēlējās saska ņotus 
materiālus, kombinēja vilnas au -
du  mu  ar  ādu, izveidojot inte-
resantus rakstus,  iekļāvās noteik-
tā laika robežā, kad bija uzde-
vums radīt trīsdaļīgu tērpu.  
Viņas personisko šarmu un 
izmeklēto stilu apbrīnoja un 
atzinīgi novērtēja daudzi tīmek-
ļotāji, lai gan netrūka arī kritiķu.

Nav noslēpums, ka modes 
radītāji mums bieži sagādā īstas 
mokas – vienu sezonu modē 
šauras bikses, kurpes ar smaili-
em purngaliem, kupli svārki, 
šauras kaklasaites, nākamo se -
zonu – platas bikses, kurpes ar 
apaļiem purngaliem, pieguloši 
svārki, platas kaklasaites utt. 
Kaut arī dusmojamies, tomēr 
iegādājamies jaunus apģērbus, jo 
no modes atpalikt neviens 
nevēlas. Mīla iesaka nemest 
prom drēbes, kas it kā izgājušas 
no modes, jo tās var variēt, 
papildināt ar detaļām, un pēc 
laika tās atkal varbūt būs moder-
nas. Viņai pašai patīk  retro ap -
ģērbs, televīzijas skatītājiem bija 
iespēja ielūkoties mākslinieces  
plašajā mājas garderobē ar ne -
skaitāmiem  tērpiem, somām, 
kurpēm.  Mīla pati visvairāk ie -
mī  ļojusi melnbaltus tērpus, un  
draugi  joko, ka viņu, šķiet, 
ietekmējis dalmacietis Zigijs 
(Ziggy), kas nosaukts vārdā, 
kādu pieņēma un reizēm lietoja 
angļu mūziķis Dāvids Bovijs 
(Bowie).  ,,Dalmacieša efektu”  

Mīla konkursā izmantoja bieži.  
Melniem un baltiem toņiem 
Mīla palika uzticīga līdz beigām, 
viņu dēvēja pat par ,,krāsu 
bloķētāju karalieni”, un finālā 
Modes nedēļai   Braienta parkā 
Ņujorkā, sasprindzinātai svētku 
noskaņai valdot,  modeles savā 
raksturīgajā ,,kaķu gaitā” parādīja 
katra finālista  desmit tērpu 
kollekciju, tostarp Mīlas ēnu 
rotaļu ietekmētās melnbaltās 
variācijas. Viņas divu toņu palete 
nebūt nebija drūma un gaŗlaicīga, 
bet iedvesmīgi dzīvespriecīga.

Sacensību finālā iekļuva 
dizainers  un stilists Sets Ārons 
Hendersons  no Sandiego 
Dienvidkalifornijā, Emilo Sosa, 
kuŗa dzimtā pilsēta ir 
Santodominga Dominikanā,  un 
Mīla  Hermanovska. Jāšaubās, 
vai kādam eiropietim varētu 
patikt  uzvarētāja Seta Ārona  
Hendersona  atdarinātais 1940. 
gada vācu un krievu armijas 
militārais stils, drīzāk jau 
atbaidītu.  

Mīlai ir tikai 40 gadu, bet viņa 
savā profesijā apguvusi visu 
iespējamo  – konstruē  piegriez-
tnes, pārzin šūšanas technoloģiju, 
rada jaunus tērpa modeļus, tei-
cami pazīst audumus un to 
īpašības, viņai piemīt lieliska 
krāsu izjūta, prasme sadarboties 
ar darbabiedriem. Mīlas interešu 
loks ir plašs  – viņa mīl mūziku, 
krāj mākslas grāmatas, īpaši par 
modi, labprāt apmeklē mūzejus, 
spēlē tenisu, skrien, nodarbojas 
ar jogu, viņai patīk labs vīns un 
ēdiens, dzīvnieki, īpaši suņi. 
Zigijs agrāk Mīlu vairākas reizes 
nedēļā pavadījis skrējienos, bet 
tagad, kad suns vecāks, abi dodas 
gaŗākā pastaigā nedēļas nogalēs. 
Mīlai patīk arī ceļot, bet darba 
dēļ no daudz kā jāatsakās.  Latvijā 
viņa vēl nav bijusi, bet tā ir viena 
no vietām, uz kuŗieni noteikti 
gribētos aizbraukt. 

Februārī Mīla Mercedes-Benz  
Modes nedēļā Ņujorkā parādīja 
desmit tērpu kollekciju 2010. 
gada rudenim, un tos atzinīgi 
no    vērtēja gan kritiķi, gan poten-
ciālie pircēji.

Pēc piedalīšanās sacensībās  
Mīla jau paspējusi  24. maijā  
parādīt jaunu apģērbu kollekciju 
Sandiego Mākslas  un fotografi-
jas mūzejā modes skatē The 
Butterfly Effect, ko rīkoja 1996. 
gadā dibinātais Džennas Drukas 
fonds (The Jenna Druck 
Foundation), kas vāc līdzekļus 
divu programmu atbalstam: The 
Young Women’s Leadership un 
Families Helping Families.

Kaut arī Mīla neuzvarēja, viņai 
darba piedāvājumu netrūkst –  
viņa uzaicināta piedalīties citā 
televīzijas raidījumā,  trīs nedēļu 
laikā bija jāsagatavojas jaunai 
skatei – viņas vārdiem runājot, 
dzīves  karuselis tagad griežas 
daudz straujāk. 

Nesen Mīla nodibinājusi pati 
savu stila konsultāciju, apģērbu 
darināšanas un tēla veidošanas 
firmu Brave New Frock ar mērķi 
– dalīties savā ilggadējā tērpu 
darinātājas pieredzē televīzijas 
uzvedumiem un filmām ar 
c itiem un ikvienam palīdzēt 
atrast piemērotu unikālu tērpu, 
ko var valkāt vairākas sezonas, 
justies un izskatīties labi. Viņas 
iemī ļotākie apģērbu dizaineri –  
austrietis Helmuts Langs, italis 
Ralfs Ruči (Rucci), spānietis 
Kris to bals Valensiaga (Cristóbal 
Balenciaga),  francūzis Andrē  
Kurežs (André Courrèges). 

Pajautāju Mīlai, vai viņa nav 
bēdīga, jo neieguva pirmo vietu, 
un viņa atbildēja, ka nebūt ne, 
būt pirmajā trijiniekā ir liels 
gods, turklāt  milzīgs gandarījums, 
jo viņas tērpus televīzijā redzēja 
miljoniem cilvēku. Mīla intervēta  
vai par viņu stāstīts populārajos 
izklaides raidījumos  –  Live with 
Regis and Kelly, Entertainment 
Tonight, Extra, The Insider, Access 
Hollywood.  

Daudzi Mīlas un viņas tērpu 
attēli ievietoti You Tube , un skan 
arī Teksasā dzimušās dziedones 
Lī Našas (Leigh Nash) dziesma  
It’s a charmed life.

Ļoti iespējams, ka grāmatai 
,,Pie  ci Hermanovski” kādreiz va -
  rētu būt turpinājums.

Am
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Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Russian Gaining in Federation’s 
Non-Russian Republics but Losing Ground in Former 

Soviet Space and Beyond

 Vienna, June 6 – Russian 
language instruction is increasing 
in the non-Russian republics of 
the Russian Federation and 
especially in the North Caucasus, 
but the language itself, Moscow 
experts say, is rapidly losing 
ground in the former Soviet 
republics and occupied Baltic 
states and beyond the former 
Soviet space.

In the Russian Federation, 
Marina Obrazkova of 
“Nezavisimaya gazeta” reports, 
“in practice, a state republic 
language functions only in four 
republics of the Russian 
Federation” – Tatarstan, 
Bashkortostan, Chuvashia and 
Sakha – none of which are in the 
North Caucasus (www.ng.ru/
regions/2010-06-04/5_we.html).

But even in these four, most of 
the instruction is now in the 
Russian language, a development 
that has sparked protests in 
Tatarstan and Bashkortostan in 
particular.  That is because 70 
percent of the educational 
program is now “federal,” with 
only 30 percent being regional, 
where local languages are more 
commonly used.

According to Article 68 of the 
Russian Constitution, every 
people has the right to preserve 
its native language and to 
promote the conditions for its 
study and development, but 
having this right in the abstract 
does not mean that all the 
peoples are interested in 
exercising it or even able to do 
so.

Many of the peoples involved 
are so small that parents often 
prefer to have their children 
educated in Russian or learn an 
international language like 
English, even when local leaders 
and national activists say that 
the elimination of native 
language training often is the 

first step toward the destruction 
of the ethnic community as a 
whole.

What is most “curious” about 
the data, Obrazkova says, is that 
there is “a completely different 
situation in the Caucasus” than 
in the Middle Volga and 
elsewhere.  In the latter, many 
republics seek to maintain or 
expand the number of hours of 
native-language instruction, in 
the former, the most “unsettled” 
part of the country, the situation 
is very different.

There, most of the republics 
give a clear preference to Russian 
as the language of instruction.  
And indeed, the “Nezavisimaya 
gazeta” journalist points out, “a 
law about state republic languages 
in republics located on the 
territory of the North Caucasus 
has still not been adopted.”

Pressure from Moscow for the 
use of Russian, however, is clearly 
intensifying.  On the one hand, 
all school plans must be prepared 
in Russian, and the government’s 
unified educational examination 
is “always” given in Russian, 

making the study of that language 
critical for those who want to go 
on to higher educational 
institutions.

But if Russian nationalists are 
pleased about the language 
situation in the non-Russian 
portions of their country, they 
are not at all happy with the 
status of Russian beyond its 
borders.  According to the 
Russian Education Ministry, 
Russian will be less widely 
spoken abroad than Bengali or 
Portuguese by 2025.
( k o r r e s p o n d e n t . n e t /
russia/1083270).

At present, Russian ranks as 
the fourth most widely spoken 
language after Chinese, English 
and Spanish. But ministry 
researchers say that ten years 
from now “the number of those 
knowing Russian will decline to 
212 million,” putting it below the 
number of French, Hindi and 
Arabic speakers as well.

Fifteen years after that, in 2025, 
the ministry researchers suggest, 
the number of Russian speakers 
will fall to 152 million, fewer 

than the number of those 
speaking Portuguese and 
Bengali, the impact of 
demographic decline in Russia 
itself and the actions of 
government in former Soviet 
republics.

“The policy of the majority of 
CIS and Baltic countries 
regarding Russian,” the ministry 
says, went through the following 
stages.  “In the first years of 
independence, it could be 
considered native, then a second 
native, and then a language of 
international communication, 
and then the language of a 
national minority and finally” a 
foreign language.

In Europe and many other 
parts of the world, the Russian 
education ministry experts say, 
there has also been a decline in 
the number of people choosing 
to study Russian.  That too is 
sending the total number of 
Russian speakers down but only 
by a small percentage of the 
decline explained by Russian 
demography and non-Russian 
country policies. 

 
Filadelfijā brīvo latvju 

biedrībā (BLB) 23. maijā notika 
kārtējā mēneša sapulce, kuŗā 
tika spriests, kas šī gada piecos 
mēnešos paveikts un kas da -
rāms, lai biedrības darbība sek-
mīgi turpinātos. Tā kā biedrības 
priekšsēdis Mareks Liepa patla-
ban darba uzdevumā atrodas 
Ķīnā, sapulci vadīja priekšsēža 
vietnieks Ādams Bērziņš. Sek-
retārs Valdis Bašēns pastāstīja 
par BLB notikušajām teātŗu 
izrādēm un koncertiem. Rīkota 
arī triju mākslinieču – Kristas 
Nīgales, Sarmas Muižnieces 
Liepiņas un Lindas Treijas – 
darbu izstāde. Izstādes iniciātors 
un iekārtotājs bija Uģis Nīgals. 
Sarma Muižniece Liepiņa BLB 
ziedoja gleznu. Pie Filadelfijas 
latviešiem 21. janvārī viesojās 
Edvīns Šņore un pastāstīja, kā 
tapa filma ,,Padomju stāsts”; 4. 
maijā Māra un Ojārs Celles 
raksturoja ekonomisko un 
polītisko stāvokli Latvijā. TILTS 
rīkoja Mineapoles folkloras 
kopas ,,Teiksma” koncertu. Nā -
kotnē plānots uzlabot biedrības 
nama iekšējo un ārējo izskatu, 
sakārtot bibliotēku, kuŗā ir 
daudz vērtīgu grāmatu, lai 
viegli varētu atrast vajadzīgo. 
Nolēma 10. jūlijā rīkot biedrības 
sakopšanas talku. 

TILTA valdes priekšsēdis 
Ģirts Zeidenbergs 23. maijā 
aicināja arī uz Latvijas uni-

Brīvo latvju biedrībā 
Filadelfijā viesojās 

polītologs Ivars Ījabs
versitātes (LU) sociālo zinātņu 
fakultātes polītiskās zinātnes 
nodaļas docenta Ivaru Ījaba 
lekciju. I. Ījabs studējis filozofi-
ju LU, Brēmenē, Reikjavīkā un 
Greifvaldes universitātē, prot 
latviešu, krievu, angļu un vācu 
valodu. Patlaban viņš ir Ful-
braita stipendiāts un Ratger sa 
universitātē (NJ) nodarbojas ar 
pētniecības darbu polītikas te -
orijā, polītisko ideju vēsturē, 
sociālajā filozofijā un tulko zi -
nātnisko literātūru.

 Jaunais zinātnieks apmēram 
stundu ilgā lekcijā pastāstīja 
par ekonomisko un polītisko 
situāciju Latvijā pirms 10. Sa -
eimas vēlēšanām. Latvijā valda 
gan ekonomiskā, gan polītiskā 
krize. Latvijā ir vislielākais iekš-
zemes kopprodukta kritums 
pasaulē un vislielākais bezdarbs 
ES (apmēram 17%). Ekono-
miskā krize Latviju skārusi ļoti 
nopietni. Kas pie tā vainīgs? 
Pirmkārt, vainīgas ir Volstrītas 
(Wall Street) ,,haizivis”, kuŗas 
izraisīja šo milzīgo naudas ma -
sas zudumu pasaules ekono-
mikā. Otrkārt, Latvijas bankas, 
arī Parex un Latvijā reģistrētās 
skandinavu bankas u. c., kuŗas 
bezatbildīgi un vieglprātīgi de -
va kreditus. Treškārt, vainoja-
ma Latvijas valdība, kas neie-
robežoja nekustamā īpašuma 
,,burbuli”, bet ļāva tam ,,uzpūs-
ties”, it īpaši Kalvīša t.s. ,,sep-

tiņos treknajos gados”. Tobrīd 
neatcerējās Bībelē teikto, ka pēc 
septiņiem treknajiem gadiem 
nāks septiņi liesie gadi. Naudas 
bija daudz un likās, ka tā nekad 
neizsīks. Lietuvieši bija gudrāki, 
viņi uzkrāja! Latvijas valdība 
neveica reformas veselības ap -
rūpē, izglītības sistēmā un valsts 
pārvaldē. Tādas birokratijas, 
kā      da ir Latvijā, nav nekur citur 
pasaulē. Latvijā ir vislielākais 
ierēdņu skaits uz 100 000 

Sēž (no kreisās): Filadelfijas BLB priekšsēža vietnieks: Ādams Bērziņš, Tilta valdes priekšsēdis 
Ģirts Zeidenbergs; stāv: BLB sekretārs Valdis Bašēns, biedrzinis Laris Krēsliņš, polītologs Ivars 
Ījabs, atbildīgais par sarīkojumiem Uģis Nīgals

iedzīvotājiem.
 10. Saeimas deputātiem būs 

nopietni jādomā, kā panākt, lai 
cilvēki nebrauktu prom no 
Latvijas, kam par iemeslu ir 
bez  darbs un ka dzīvojam ES 
atvērtajā telpā. Uz pastāvīgu 
dzīvi Lielbritanijā 2009. gadā 
pārcēlušies 16 000 Latvijas 
pavalstnieku, divas reizes vairāk 
nekā 2008. gadā. 

Klausītājiem bija daudz jautā-
jumu. 

 Ivars Ījabs beigās piebilda, ka 
daudz laba dzirdējis par latviešu 
sabiedrību Filadelfijā un viņam 
bijis liels gods demokratijas 
šūpulī Filadelfijā satikties ar 
ASV visvecākās latviešu bied-
rības – Brīvo latvju biedrības 
pārstāvjiem un pastāstīt par 
ekonomisko un polītisko stā-
vokli Latvijā un klausītājus 
ievadīt priekšvēlēšanu gaisot -
nē. 

 Laima Dzene
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Uz interviju aicinājām Latvijas 
institūta direktoru Ojāru Kalni -
ņu. Nesen viņš kopā ar tā dēvēto 
lietussargu grupu iestājās Pilso nis-
kajā savienībā un no Vienotības 
sa  raksta kandidēs 10. Saeimas vē -
lēšanās Kurzemes vēlēšanu ap  ga-
balā.

Jūsu vārds joprojām daudziem 
saistās ar diplomātiju, tāpēc pir-
mais jautājums – kādēļ diplomāts 
stājas partijā?

Atbilde droši vien jāsāk ar nelie -
lu atkāpi pagātnē un stāstu par to, 
kāpēc savulaik kļuvu par diplomā-
tu. Biju iesaistīts Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas darbos jau kopš 
1985. gada Vašingtonā. Biju aktī-
vis ts, strādāju Amerikas latviešu 
ap  vienībā un, kad man kļuva 
skaidrs, ka Latvija atgūs neatkarī-
bu, uzskatīju, ka lielākais gods un 
pienākums man būtu savu darbu 
turpināt. Bija piedāvājums kļūt par 
diplomātu, jo man bija šai jomai 
vajadzīgās zināšanas. Tas man bija 
liels gods, un es ar prieku pieņēmu 
šo piedāvājumu, jo tajā brīdī tā  dē-
jādi visvairāk varēju palīdzēt Lat-
vijai. Septiņu gadus biju Latvijas 
vēst nieks Vašingtonā. Pēc tam ma -
na nākamā prioritāte bija pār-
celšanās uz Latviju. Biju Latviju 
pār  stāvējis gandrīz piecpadsmit 
gadus ārpus Latvijas un, kaut gan 
man patika diplomāta darbs, es ne -
gribēju braukt uz citu valsti, citu 
pilsētu. Gribēju dzīvot Latvijā, te 
strādāt, bet arī turpmāk kalpot  
valstij, gribēju būt iesaistīts valsts 
lietās. Tad nāca piedāvājums kļūt 
par Latvijas Institūta direktoru, un 
šo darbu tagad esmu darījis jau 
desmit gadus.

Un tad jūs uzrunāja polītika?
Kopš Latvijas neatkarības atjau-

no šanas ir pagājuši gandrīz div-
desmit gadi. Nekad neesmu gri-
bējis kļūt par polītiķi, man nav bijis 
tāda mērķa. Bet atkal es jūtu zinā-
mu pienākumu. Uzskatu šīs vēlē-
šanas par ļoti svarīgām un Latvi - 
jas nākotnei izšķirīgām.

Kāpēc tieši šis vēlēšanas noteiks 
Latvijas nākotni uz laiku lai-
kiem?

Tāpēc, ka mēs joprojām piedzī-
vojam milzīgu krizi. Domāju, ka 
mēs to pārdzīvosim, bet tas prasa 
lielu darbu, prasa nākotnes izprat-

Ir pienācis laiks atkal veidot Latviju
ni, bet visvairāk tas prasa to vērtī -
bu izpratni, kuŗas mums ir svarī-
gas. Līdz šim, būdams diplomāts 
un institūta direktors, esmu vien-
mēr pārstāvējis to, ko dara valdī -
bas un polītiķi, esmu palīdzējis 
viņiem komūnikācijā uz āru, esmu 
atspoguļojis, skaidrojis, aizstāvējis 
viņu darbību. Tagad jūtu, ka pa -
šam aktīvāk jāiesaistās polītikas 
veidošanā. Manuprāt, vairs nepie-
tiek , ka skaidroju un atstāstu to,   
ko dara citi, aktīvāk jādarbojas pa -
šam. Man ir idejas par Latvijas ār -
po lītiku, par mūsu valsts tēlu sais-
tībā ar ekonomisko izaugsmi, es 
zinu, kas mums būtu jādara, lai 
atgūtu savu labo vārdu pasaulē. Es 
saprotu, ka rīcība sākas Saeimā un 
valdībā, jo esmu iemācījies, ka ar 
reklāmu mēs nevienu nepie mā nī-
sim. Cilvēki zina, ka reklāmas ir 
no  pirktas, tāpēc – ja gribam, lai 
cilvēki mūs apbrīno, mums ir 
jādara kaut kas brīnišķīgs. Ja gri-
bam, lai mūs ciena, mums jārīkojas 
tā, lai cilvēki mūs spētu cienīt. Lē -
mumi un valdības, kas veido po -
lītiku, tiek pieņemtas Saeimā, un  
ar šiem darbiem mēs veidojam 
reālo Latvijas tēlu. 

Manuprāt, ir laiks iesaistīties 
valsts veidošanā, un man ir ļoti 
svarīgi saglabāt Latvijas vērtības: 
latviešu valodu, kultūru, tradicijas. 
Šo vērtību dēļ es 1991. gadā attei-
cos no ASV pavalstniecības, šo 
vēr  tību dēļ pārcēlos dzīvot uz Lat-
viju. Manuprāt, tas nebija risks, un 
tā nebija varonīga rīcība, es tikai 
sapratu – ja savā dzīvē pieredzēšu 
neatkarīgu Latviju, tad man nav 
citas izvēles: jābūt pavalstniekam 
un jābūt Latvijā. Tagad ir pienācis 
laiks, lai es varētu palīdzēt, būdams 
polītikā.

Kas jūsuprāt pēc Saeimas vēlē-
šanām noteikti būtu jāieraksta 
valdības deklarācijā par darā-
miem darbiem?

Ir četri temati, kas mani īpaši in -
teresē. Pirmais, protams, ir ārpo-
lītika, bet, manuprāt, pie ārpolīti -
kas noteikti ir pieskaitāma arī 
Latvijas tēla veidošana, tas, kā mēs 
komūnicējam: šodien ir ļoti svarīgi 
integrēt diplomātisko un ekono-
misko darbu ārpasaulē, ir jāpiesais-
ta investīcijas. Vēl trīs lietas, kuŗas 
mani interesē, ar kuŗām mēs pa -
saulē varam izcelties un kuŗas 
mums var dot daudz laba, ir kul-
tūra, zinātne, daba. Latviešiem tās 

vienmēr it bijušas ļoti svarīgas, un, 
ja mēs varēsim tās attīstīt, integrēt, 
izcelt, tad mēs ar to dzīvosim pa -
matīgi un labklājīgi. Kultūra, iz  glī-
tība un vides aizsardzība ir tie jau-
tājumi, kas man ir ļoti tuvu pie sirds.

Ar t.s. lietussargu grupu bieži 
vien tiek saistīts Sorosa vārds, 
liberālisms un kosmopolītisms, 
apgalvojot, ka jūs esat visa latvis-
kā un nacionālā pretinieki. Sa -
vulaik šos apzīmējumus savā re- 
k lāmas kampaņā sāka lietot Lem-
bergs, lai apgalvotu, ka viņu ne-
pamatoti apcietinājuši un grib 
notiesāt liberāļi un sorosisti. 
Šķiet, šī kampaņa ir bijusi veiks-
mīga, jo daudzi šodien Latvijā ir 
pārliecināti par ļaunprātīgu libe-
rāļu eksistenci... Jūs esat studējis 
filozofiju – vai liberālisms tiešām 
ir tik bīstams?

Ziniet, filozofijas studiju laikā es 
sapratu, ka neviens no šiem apzī-
mējumiem neatspoguļo reālitāti  
tā, kā mums varētu likties, jo nekas 
jau nav tik vienkāršs. Pirmkārt, jo -
projām ne jau visi var vienoties par 
definīciju, kas ir liberālisms, kas ir 
konservātīvisms un tamlīdzīgi, tā -
pēc šie apzīmējumi ir nosacīti, un 
bieži vien katrs tajos ieliek savu 
saturu un izpratni. Otrkārt, šos ap -
zīmējumus var it viegli lietot polī-
tiķi un plašsaziņas līdzekļi, bet 
mums, piemēram, ir daudz sarež-
ģītāks un smalkāks skatījums uz 
lietām un procesiem, nekā to kāds 
cenšas pasniegt. Es sevi nesauktu 
ne par liberāli, ne par konservā -
tīvo – es esmu latvietis. Esmu zi -
nāmā mērā arī nacionālists, taču 
tik liels nacionālists, ka jūtos pār-

liecināts: latviešu valoda un kultūra 
nav apdraudēta, ja mēs ejam pa -
saulē un tomēr protam būt arī 
eiropieši vai pat pasaules pilsoņi. 
Domāju, ka ir tieši pretēji  – ejot 
pasaulē, saprotot citas kultūras, 
citas sabiedrības, mums ir iespēja 
parādīt, kas ir latviskais. Es nebai-
dos no vārda „kosmopolītisms” , 
savā ziņā es to pat nesaprotu. Ja 
mēs ejam uz operu, kur pārsvarā ir 
italiešu, vācu operas, – vai mēs 
esam kosmopolīti? Jā, Latvija ir 
daudz cietusi no citām tautām, bet 
mēs no citām tautām un kultūrām 
esam arī daudz ieguvuši. Un vēl – 
mēs dzīvojam globālizētā pasaulē, 
tas ir neizbēgami, mēs aizvien vai-
rāk izmantojam tīmekļa, lidojumu 
iespējas. Ja Latvija - maza valsts 
grib izdzīvot, mums jāprot izman-
tot šīs mūsdienu iespējas un jāprot 
sadzīvot ar citiem, jāiepazīstas ar 
citām kultūrām un sabiedrībām. 
Tas ir kā laukos, viensētā, – ja zem-
nieks grib nosargāt sevi un savu 
sētu, viņam ir jāprot sadarboties    
ar kaimiņiem. Jo labāka ir viņa 
sadarbība ar kaimiņiem, jo drošā -
ka ir viņa viensētas dzīve.

Manuprāt, tā ir apzināta kam-
paņa, publiskās telpas deformē-
šana – pretnostatīt latvieti eiro-
pietim.

Ja cilvēks ir valmierietis, vai tāpēc 
viņš nav latvietis? Vai kurzemnieks, 
latgalietis, zemgalietis, vidzem -
nieks nav latvietis? Mums ir dau-
dzas identitātes – es esmu arī bal-
tietis, esmu rīdzinieks, bet man ir 
māja Kurzemē. Esmu eiropietis, 
latvietis, bet daļēji esmu arī pasau-
les pilsonis, tas taču ir neizbēgami. 

Sallija Benfelde

Es lasu grāmatas un klausos mū -
ziku no visas pasaules.

Latvijā valsts pārvaldē lielā 
mērā valda nepotisms jeb drau-
gu, savējo būšana. Vai arī citur 
cīņa ar to ir tik smaga un brīžiem 
pat šķiet – bezcerīga?

Gribu teikt, ka tā ir diezgan da -
biska parādība, jo cilvēkiem ir raks-
turīgi aizstāvēt un atbalstīt savē -   
jos un viņi to ir darījuši no saviem 
pirm sākumiem. Tā notiek visur, 
ASV divi prezidenti bija tēvs un 
dēls, tāpat varētu minēt Kenediju 
ģimeni. Tāpēc tādā ziņā Latvija  
nav unikāla. Nepotisms, korupcija 
nav tikai Latvijā. Jautājums ir cits – 
ir jābūt likumiem un struktūrai, 
kas šo vēlmi ierobežo, lai dotu ie -
spēju visiem, ne tikai savai ģimenei. 
Latvija nav karaļnams, kuŗā viss 
tiek mantots. Mums pietrūkst pie-
redzes un zināšanu, kā ar šīm lie-
tām cīnīties. Arī piecdesmit pa -
dom ju gadi ir atstājuši savas sekas. 
Mani ļoti interesē nākamā paau-
dze, kas ir uzaugusi neatkarīgajā 
Latvijā, Eiropā, kuŗai nav šīs pa -
domju pieredzes. Man savulaik sa -
cīja, ka esmu uzaudzis Rietumos, 
man  ir Rietumu dzīves pieredze, 
tāpēc es neko nesaprotu un te 
Latvijā nevaru neko darīt. 

Mani interesē – vai jaunā paau-
dze, kas ir izaugusi vairs ne padom-
ju laikā, bet neatkarīgajā Latvijā, 
pēc šo cilvēku ieskata arī neko ne -
varēs dot savai valstij un nevarēs 
darīt labu Latvijai? Katrā ziņā lai-
kam jāsaka, ka man ar jauno pa -
audzi Latvijā ir vairāk kopīga nekā 
ar veco. Lai kā arī nebūtu – šodien 
mums ir jādomā par nākotni. Mēs 
varam mācīties no pagātnes, bet 
nedrīkstam tur ieslīgt un palikt. 
Kāda būs Latvija, Eiropa, pasaule, 
kuŗā dzīvosim? Kā mēs attīstīsi-
mies, ko atstāsim saviem bērniem, 
mazbērniem? Mēs varam sūdzēties 
par atsevišķiem polītiķiem, bet 
mums nevajadzētu viņus jaukt ar 
mūsu valsti. Es šo valsti mīlu. Bū -
dams diplomāts, esmu to pārstāvē-
jis, esmu centies uz āru nest to 
labāko, arī tad, ja ne vienmēr esmu 
piekritis katram valdības vadītā -
jam vai ārlietu ministram. Valsts     
ir kā ģimene: mēs to aizstāvam. Lai 
gan ne vienmēr mīlam katru brā-
lēnu, māsīcu vai tanti. Ģimene ir 
pirmajā vietā, un pret svešiniekiem 
turēsimies kopā. Jo tā ir mūsu 
Latvija.

Pagājušā gada 14. jūnijā filmē-
šanas grupa, Sibirijas bērni, kuŗi 
izdzīvojuši un atgriezušies, un    
viņu bērni devās svētceļojumā uz 
Sibiriju, lai uzstādītu piemiņas 
plāksnes 1941.-1949. gadā depor-
tētajām mātēm un bēr niem.  Brau-
cēju vidū bija Ilmārs Knaģis, kas 
licis piemiņas krustus Vjatlagā 
nošautajiem tēviem, Gunārs Toms, 
kurš palika vecākais no četriem 
bāreņiem, viņa mammu nošāva 
1941. gada decembrī, Jānis Lauva, 
Vija Ķerpe, Astrīda Ruško. 

Jeņiseijskas mūzejs bija pirmā 
vieta, kur novietojām plāksni Lat-
vijas mātēm - deportāciju upuŗiem 
1941.– 1949.gadā. 

No Jeņiseijskas braucām trīs   
dienas ar kuģi uz Igarku – pilsētu 
aiz polārā loka. Pie Mūžīgā sasa-
luma mūzeja pielikām piemiņas 
plāksni Latvijas bērniem - de  por-

Atbalstīsim Sibirijas bērnu piemiņu!
tāciju upuŗiem 1941.– 1949.gadā. 

Piemiņas plāksni Latvijas bēr-
niem aizvedām arī uz Abanas mū -
zeju.

Līgo dienā braucām uz Dolgij 
Mostu un Imbežu, kur joprojām 
dzīvo Sibirijas bērni – Selga Jan-
kovska un Zaiga Rozenvalde. Dzie-
dājām līgo dziesmas, raudājām, 
vietējie mūs sveica ar častuškām. 
Jāņu dienā mūs gaidīja latviešu 
ciemā Suhanojā, kur joprojām 
dzīvo cara laikā uz Krieviju izce-
ļojušo latviešu pēcteči. 

Š.g. 21. jūlijā no Rīgas ar vilcie - 
nu dosimies uz Pēterburgu, tālāk 
lidosim uz Noriļsku, kur pilsētas 
mūzejā noliksim pirmo piemiņas 
plāksni.

Mūs sagaidīs Oļegs Kraševskis, 
latviešu strēlnieka mazdēls. Viņš 
mūs vedīs uz Lamas ezeru, kuŗa 
krastā atrodas piemineklis 1942. 

gadā nošautajiem Baltijas virs nie-
kiem. Tad pa Jeņisejas upi ar kuģi 
dosimies 300 kilometrus uz aug -
šu, gandrīz līdz Ziemeļu ledus 
okeanam, tur atrodas Tolstij Nos. 
Vēl nedaudz uz augšu Timenas 
kapsēta, kur atdusas mūsu brau-
ciena dalībnieces Livetas Sprūdes 
vecmāmiņa. Mācītājs Guntis Kal-
me aizlūgs par visu Sibirijā pali-
kušo dvēselēm.

Atgriezīsimies Dudinkā, kur 
mū   zejā novietosim otru piemiņas 
plāksni un tiksimies ar repre sē-
tajiem. Tālāk mūsu ceļš vedīs uz 
Krasnojarsku, tiksimies ar Sibiri -
jas bērniem un organizācijas „Me -
moriāls” pārstāvjiem, tālāk uz 
Ačins ku, apciemosim Sibirijas 
bērnus – Skaidrīti Bulāns un Arni 
Circeni. Visi kopā dosimies uz Bi -
ruļusiem un vietējā mūzejā nolik-
sim trešo piemiņas plāksni. Tālāk 

plānojam izbraukt maršrutu 
Tomska–Kolpaševa–Parabeļa–
Kargasoka. Brauciena dalībnieces 
Dace Siliņa un Biruta Eda Ikau-
niece, kuŗas bērnībā izsūtīja 1941. 
gadā, vēlreiz redzēs savas izsūtī-
juma vietas Starokorotkino un 
Kolpaševu. Piemiņas plāksnes at -
stāsim Tomskas un Kargasokas 
mūzejos.

Tēlnieka Kārļa Alaiņa kaltās 
bron zas plāksnes ar bārenītes attē -
lu paliks  mūžīgai piemiņai Lat -
vijas bērniem Sibirijas zemē.

Lai arī mēs nespējam rep re-
sētajiem atdot viņu zaudētos 
tuviniekus un bērnību, vēlamies 
sniegt viņiem morālu gan da-
rījumu, ka viņi nav aizmirsti,  
bet Latvijas iedzīvotājiem atgā-
dināt  mūsu neseno pagātni ar 
cerību, ka tā nekad neatkār-
tosies.

Lūdzam jūs palīdzēt mums fi -
nanciāli un atbalstīt braucienu ar 
ziedojumu. 

Brauciens tiek organizēts par  
ziedojumiem un personiskajiem 
līdzekļiem, katram dalībniekam  
tas izmaksā 1000 latus.

 Mēs novērtētu kaut nelielu   
atbalstu.

Fonda „Sibirijas bērni” dibi nātāja 
režisore Dzintra Geka
Nodibinājums „Fonds Sibirijas 
bērni”
Reģ.Nr.40008057169
Graudu 41a, Rīga, LV – 1058
Reģ.Nr.40008057169
A/S SEB Banka 
Kods: UNLALV2X
Konts: 
76UNLA0050013784832 (LVL) 
LV68UNLA0002058469658 
(USD)

Ojārs Kalniņš
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Laiks devās aplūkot, kas šobrīd 
notiek Likteņdārzā, un, tā kā bija 
skaista svētdienas pēcpusdiena, 
nolēmām palūkoties uz to arī no 
Daugavas krasta.

Tur, vietā, ko sauc par Bils-
tiņiem, Bilstiņu muižas apkārtnē, 
baudījām gan neaprakstāmi 
skaisto dabu, gan – viesu nama 
Vino Ross viesmīlību. Vēsture 
liecina, ka šī Latvijas vieta tieši 
iepretim Likteņdārzam glabā ļoti 
interesantus stāstus. 

Lielajā Pērses līkumā pirms 
ietekas Daugavā, kur atradās 
Bilstiņu muiža, pēc  agrārrefor-
mas 20. gs. sākumā tika iedalītas 
zemes Latvijas Universitātes 
mācībspēku vasarnīcām. Zemes 
gabalus toreiz iedalīja nelielus, 
bet diezgan lielā skaitā. Ēkas 
uzcēla tikai profesors Endzelīns, 
profesors Blese, docente Ābele ar 
brāli un docents E. Dišlers. Blese 
un Ābele mira emigrācijā. 
Jāatzīmē, ka ārsts Pēteris Ābele 
visu savu mantību – vairāk nekā 
260 000 dolaru – novēlēja 
Latvijas Brīvības fondam. 

Rakstnieks Antons Austriņš 
atceras, ka te, Bilstiņos, 1905. 
gada vasaru pavadījis Kārlis 
Skalbe. „Uzmeklēdams Piektā 
gada vasarā savu draugu Kok-
nesē, atradu viņa istabiņu kādā 
vecā brūzī tukšu. Esot laikam 
aizgājis uz Seci, kur Birzniekos 
dzīvoja viņa Zeta. Pa atvērto 
logu varēja dzirdēt tuvās Dau-
gavas šalkoņu. Brūža priekšā 
gulēja stāvs kalns.” Pieminētie 
Seces Birznieki bija Jāņa Aku-
ratera sievas māja, kur tobrīd 

Likteņdārzā un Daugavas malā

viesojās  Skalbes nākamā dzīves-
biedre. Pēc minētās agrār-
reformas brūža drupas palika 
parka territorijā, bet zemes 
gabals blakus tika piešķirts rakst-
niekam J. Akurateram. 

Koknese bija iecienīta vasaras 
atpūtas vieta. Kādā senā pastkartē 
ir dažu šo vasarnīcu attēli. 
Minētas Pension Waldhof, Villa 
Rütli un Villa Gelinck. Literātūrā 
pieminēta architekta Emkes 
vasarnīca Pērses krastā. Viena 
no vasarnīcām pie Bilstiņu 
dzirnavām pašā Pērses malā 

piederēja Rīgas Politechnikuma 
docentam M. Glāzenapam 
(1841-1923). Tā kaŗa laikā netika 
nopostīta, bet tika nojaukta, 
ceļot spēkstaciju. Nojauca arī 
dzirnavas, kas bija piešķirtas 
ģenerālim Rūdolfam Bangers-
kim.

1913. gadā Koknesē reģistrēti 
500 atpūtnieki. Daudz ģimeņu 
atpūtās apkārtējās lauku mājās, 
dzirnavās, krogos u. c. Pasta 
muižā, Rīteros un Bilstiņos tāda 
bija t.s. Schweizerhaus – atbilstošā 
Šveices namiņa stilā celta neliela 

ēka pie pašas Daugavas.
Tradicijas acīmredzot atdzimst 

– tagad te varam iegriezties un 
apmesties jaukajā Vino Rosso, 
kas nevis sarkanvīna, bet rožu 
šķirnes vārdā nosaukts tāpēc ka 
saimniecei Dacei Līviņai rozes 
un „italiešu stils” ir lielā mīlestī-
ba. Viņas dzīvesbiedrs Bruno 
Cīrulis ir arī Kokneses fonda 
valdes loceklis. Katrā ziņā 
iesakām šeit iegriezties vismaz 
pusdienās. Bagātīgajā un 
daudzveidīgajā ēdienkartē ir arī 
pašmājās dari nāti sieri, mērces 

un ievārījumi. Protams, bagātīga 
italiešu vīnu izvēle un ļoti mājīgs, 
interesants interjers. Pirms tam 
varat ielūkoties mājaslapā www.
vinorosso.lv vai sazināties e-pastā 
vinorosso@vinorosso.lv. Ja 
piezvanīsiet pa tālr. +371 
29212909, saimniece Dace jums 
precīzi izstāstīs ceļu. 

Piebildīšu, ka Vino Rosso 
nedižojas ar reklāmām, bet 
vairāk paļaujas uz tā saukto „no 
mutes – mutē”. 

Ligita Kovtuna

Liepiņa, ko te iestādīju aizvadītā gada 
maijā piemiņai no Laika un Brīvās Latvijas, 
jau pāraugusi mani...

Likteņdārzā top Amfiteātris - Solījums jeb Sirmais saulriets, ko veidos 600 
tūkstoši pelēku akmeņu 

Vino Rosso Bilstiņu ainavā

Kādā  no viesu nama numuriņiem

Likteņdārza foto uzņēmums vēsturei

Kokneses pilsdrupas spoguļojas Daugavā. Vakaros tās ir izgaismotas

Fo
to

: I
m

an
ts

 U
rt

ān
s



LAIKS 2010.  ga da 19. jūnijs – 2. jūlijs10

Par Hertu Donis kundzi un 
viņas darinātajām tautiskajām 
lellītēm uzzināju jau pirms pāris 
gadiem, kad Laikā bija publicēts 
raksts par Leļļu mūzeju Rīgā – 
Floridas tautieši pastāstīja. Šajās 
ciemu dienās izmantoju izdevību 
pie viņas ierasties. 

Hertas kundze, mani sagaidot, 
uzcirtusies sarkanos Nīcas brun-
čos un villaini ap pleciem. Dzī-
ves priecīgi krāsaina viņa pati, 
krāsu pilna istaba, arī viņas mā -
jiņa priecīgi lillā krāsā. Smaidīga 
un daiļa – pati kā viena maza 
lellīte. Šobrīd dzīvo kopā ar vīru 
un dēlu, pastāsta, ka ir as  toņ-
desmit deviņus ar pusi gadus 
veca.

Herta dzimusi alūksniete, trim     -
dinieces gaitas viņu ar ģimeni 
aizvedušas uz Indianapoli, kur 
nodzīvoti 30 gadi. Herta beigusi 
Rīgas Skolotāju institūtu un 
apguvusi speciālās paidagoģijas 
zinības darbam ar kurlmēma-
jiem. Šai darbā, kas prasa milzu 
pa  cietību un iejutību, nostrā-
dājusi visu savu darba mūžu. 

Bet ar rokdarbiem, īpaši tau-
tiskajiem rakstiem, „saslimusi”, 
jau būdama jauna meitene Rīgā. 
Herta atminas, ka institūtā direk-
tors bijis mācītājs un arī Krišjāņa 

Floridas tautumeitas
Piezīmes pēc ciemošanās pie "Laika" lasītājiem ASV
Ligita Kovtuna

Barona palīgs tautasdziesmu 
vāk    šanā. Braukājot pa Latvijas 
laukiem, viņš aplūkojis dažādu 
novadu tautastērpus un pucējis 
tādos savas meitas.

„Vai tas ir cilvēka spēkos – tik 
smalki un precīzi izšūt?!”- tā 
Herta domājusi, bet, degunu pie 
vitrīnu stikla piespiedusi, sākusi 
pētīt rakstus un skaitīt pavedie-
nus. Kamēr amats rokā, un tau-
tisko lellīšu darināšana smalkos 
un etnografiski precīzos tērpos 
kļuvusi par mūža aizraušanos.

Hertas kundzes lellītes ir vai 
visās Floridas latviešu mājās, bet 
viena – Ilūkstes novada tautas -
tērpā ieģērbta, tagad atrodas 
Rīgas Leļļu mūzejā. (Jā, un vēl 
viena tika manai mazmeitai 
Norai vārda dienā, ar to viņa 

Herta Donis savā mājā šā gada maijā

Ievas Biķernieces Young sūtījumā gan vilnas lellītes no Sietlas 
rokdarbniecēm, darinātas 1980.-1990. gados, gan grāmatzīmes, 
darinātas pag. gs. 60. gados Čikāgā, koka kastīte no Vācijas bēgļu 
nometnes laikiem, 1945.-1950. g.

Rasma Adams

Leļļu muzeja vadītāja māksliniece Ināra Liepa ar Hertas Donis 
dāvinājumu

I. Liepa: „Milzīgs paldies! Pirmo reizi turu rokās tik izsmalcināti 
darinātu latviešu tautastērpu. Cik tur ielikts darba un mīlestības, 
kāds siltums staro no šīs lellītes!

Man škiet, ka šie darinājumi ir tā vērts, lai būtu aplūkojami vienā 
izstādē, un ļoti lūdzu tautiešus tālajā Floridā manu ieceri atbalstīt!

Un vēl, izmantojot iespēju, vēlos no sirds pateikties Ievai 
Biķerniecei Young no Sietlas par dāvinājumu Leļļu mūzejam!”

Leļļu mūzeja adrese: Rīgā, Maskavas ielā 14 (Centrāltirgus 
spīķeros), tālr. +371 29257285, e-pasts: inara.liepa@gmail.com 
www. dollart.lv

Hertas košās tautumeitas

visu vārdadienas sestdienu 
staigāja pa Rīgu, neizlaidusi lellīti 
no mazajām gavilnieces rociņām, 
ieinteresētu skatienu pavadīta.) 

Ar Hertas kundzes laipnu 
atļauju darām jums zināmu ie -
spēju šos mākslas darbus iegā-
dāties. Mazā lellīte (8 inces) 
maksā 25 dolarus plūs sūtīšanas 
izdevumi, lielā (12 inces) – 50 
dolari plūs sūtīšanas izdevumi. 
Varat zvanīt pa tālruni 727-
525-4780 vai rakstīt – V3322@
yahoo.com   

Ciemos pie Hertas kundzes un 
citiem Floridas tautiešiem mani 
laipni aizveda Rasma Adams. 
Rasma ir no Iecavas un Floridā 
mīt jau 7 gadus. Uz Ameriku 
dzīves gaitas aizveda, protams, 
to pašu vispārzināmo iemeslu 

dēļ – ne jau vieglas dzīves mek-
lējumos, bet, radot ie  spēju strā -
dāt un nopelnīt. Strādāt Rasma 
prot, par viņas uzņēmību un 
apsviedīgumu esam dzirdējuši 
stāstām arī Latvijā.

Amerikā Rasma ir ieguvusi 
Za  ļo karti, vada automašīnu, ir 
aktīvi iekļāvusies Floridas 
latviešu sabiedrībā, dzied korī 
un rosīgi piedalās sarīkojumos. 

Rasmas darbs saistās ar pa -
līdzību vecāku cilvēku apkopšanā 
un izvadāšanā ar automašīnu, 
māju uzkopšanā, viņa prot dārza 
darbus un ir enerģiska optimiste. 
Ja vēlaties ar šādu kundzi sa -
draudzēties vai sadarboties, pie -
zvaniet viņai pa tālr. 727-953-
6313, e-pasts: rasma.adams@
gmail.com 
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Pazemē, zem Rīgas domes jeb 
Rīgas mākslas telpā līdz pat 
augusta vidum skatāma ļoti plaša 
izstāde „Glezniecība Latvijā: 
1950.-1990.” no Latvijas Māks-
linieku savienības kollekcijas. 
Šoreiz reklāma precīzi atspoguļo 
iztādē redzamo – tā patiesi ir 
„vērienīgākā padomju perioda 
laikmetīgās mākslas izstāde”, 
kāda līdz šim bijusi.

Atgādināšu, ka pirms pieciem 
gadiem izstāžu zālē „Arsenāls” 
bija sarīkota izstāde „Latviešu 
māksla 20.gadsimta otrajā pusē 
(1945 – 2004)” no Latvijas Na -
cionālā Mākslas mūzeja fon-
diem. Izstāde izsauca daudz dis-
kusiju. Tā šķita viena cilvēka 
pretrunīgs skatījums uz šī perio-
da mākslu un procesiem tajā, 
uzspiežot lielam skaitam māk - 
s linieku padomisku zīmogu.

Jaunās izstādes kurātore Inga 
Šteimane, arī laikraksta „Kultūras 
Forums” galvenā redaktore, izvē-
lējusies citu ceļu, varbūt parei-
zāku. Skates pamatā, kā viņa pati 
skaidro, ir „stāsts par mākslu, 
pilnībā atceļot Atmodas laika 
cenzūru skatījumā uz mūsu 
neseno pagātni”. Var jau būt, ka 
vārds „cenzūra” ir stipri teikts, 
taču izdabāšana kādiem spēkiem, 
kuŗi līdz šim noteica mākslas 
vērtēšanu, sadalot māksliniekus 
laikmetīgos un savu ceļu pabei-
gušos, norakstāmos un aizmirsta-
mos, pastāvēja. Arī minētajā 
„Arsenāla” skatē šis skatījums 
do  minēja, nesaudzīgi bradājot 
pāri radošu cilvēku mūžiem.

„Neviens no „sliktajiem” epite-
tiem – nebrīva, nepatiesa, deg-
radē  joša, ko nesen vēl mēdza 
attiecināt uz padomju perioda 
kultūru, nav šīs izstādes vad-
motīvs,” raksta Inga Šteimane un 
turpina: „Izstādes stratēģiskais 
mērķis ir laikmetīgās mākslas 
jēdziena paplašināšana Latvijas 
kultūrtelpā no šodienas faino-
mena līdz pēctecības apziņai, 
ļaujot skatītājam tikties ar 
nepelnīti no   vārtā pamestām 
kultūras man  tojuma vērtībām 
no so  ciālisma laika.”

Šāda nostāja un uzskatu revī-
zija ir gauži apsveicama, jo, man 
šķiet, iznākums ir ļoti labs.

Tātad izstādes darbi nāk no 
Latvijas Mākslinieku savienības 
kollekcijas, kuŗā glabājas 16 
tūkstoši mākslas darbu. No tiem 
apskatei izlikti vairāk nekā 540. 
Skaitlis ir iespaidīgs, arīdzan to 
apguve prasa ilgu laiku.

Vēl jāpiemetina, ka kādreizējās 
LPSR Kultūras ministrijas pa -
sūtinājuma darbi, kas bieži bija 
ideoloģiski iekrāsoti, nonāca 
tagadējā Latvijas Nacionālā 
Māk   s   las mūzeja priekšteču 
pārziņā, tādēļ vislielākais skaits 
komūnistiski piesātinātu darbu 
glabājas tieši tur. Arī Mākslinieku 
savienība, protams, bija spiesta 
iegādāties šādus darbus, tomēr 
to bija nesalīdzināmi mazāk. 

Tā kā Mākslinieku savienība 
sāka iepirkt darbus tikai no 1957.
gada, tad laiks līdz tam brīdim 
šajā kollekcijā pārstāvēts maz un 
tādēļ nevar veidot pietiekoši 
pārliecinošu latviešu mākslas 
ainu par pirmajiem pēckaŗa 
12-13 gadiem. 

Latvieš  u glezniecības gājums 
20.gs. otrajā pusē

Tādēļ piecdesmitajiem gadiem 
atvēlēta neliela daļa no plašās 
labirintam līdzīgās izstādes pla -
tības – tikai divas telpas. Paši 
darbi ir profesionāli uzgleznoti 
– to autori ir mākslinieki, kuŗi 
savu radošo darbību sāka vēl 
neatkarīgajā Latvijā – Konrāds 
Ubāns, brāļi Skulmes, Eduards 
Kalniņš, Kārlis Melbārzdis un 
citi. Ja neskaita saulainās āres 
kartupeļu novākšanas laikā un 
bagātīgo augļu vai sēņu birumu 
klusajās dabās, nekas neliecina 
par padomju okupāciju. Jaušams, 
ka viss, ko mākslinieks rāda 
gleznā, ir panākts ar darbu (tagad 
darbu izceļ kā cilvēka dzīves 
pamatu).

Sākot ar pagājušā gadsimta 60. 
gadiem, kollekcija ir plaši iz -
vērsta. Gleznojumu ir daudz, 
bieži tie pat sakārtoti vairākos 
stāvos, kas apgrūtina iedziļi-
nāšanos katra darba māksli-
nieciskajās kvalitātēs. Ir pagrūti 
izbaudīt krāsu salikumus, kom-
poziciju un ritmus, taču dod ļoti 
plašu ieskatu rokrakstu un ska-
tījuma daudzveidībā, atklāj pro-

cesu. Šādi veidojot ekspoziciju, 
var aptvert lielāku skaitu autoru. 
Tieši tas man šķiet būtiski – 
vecāko paaudžu skatītājiem at -
gādina par māksliniekiem, kuŗi 
sen jau aizmirsti, bet viņu de -
vums nedrīkstētu būt pamests 
novārtā. Jaunajiem kaut vai ar 

nedaudz gleznām tiek pastāstīts 
par gleznotājiem, kuŗi arī veidoja 
mūsu mākslas slavu vai tās 
fonu.

Darbi daudzmaz kārtoti pa 
temām, pa rokrakstiem, blakus 
latviešu mākslinieku gleznām 
novietoti, kā tagad moderni teikt 
- krieviski runājošo autoru 
audekli. Līdz ar to parādās tīša 
vai apzināta konfrontācija. Tā 
vēstī par gleznieciskās kultūras 
atšķirībām – krievu mākslinieki, 
kuŗi darbojās 60.-80.gados, bija 
gan mācījušies mūsu pašu 
Mākslas akadēmijā un bijuši 
spies ti skoloties mūsu meistaru 
vadībā, tomēr viņu darbiem ir 
izteiktāks zīmējums, stāstījums, 
kamēr latviešu gleznotāji uz -

svaru likuši uz krāsu, tonālajām 
niansēm un nereti pat izsmal-
cinātību. Krievu mākslinieki fak-
 tiski ar to sevi norobežoja no 
pārējiem gleznotājiem. Viņi arī 
ļoti labprātāk gleznoja padomju 
armijas varonībai veltītus un cita 
veida ideoloģiski ievirzītus dar-

bus nekā viņu latviešu kollēgas. 
Bieži vien, kā to pats esmu no -
vērojis 80.gados, krievu autoru 
un atsevišķu latviešu glez notāju 
pasūtinājuma darbi no  drošināja 
tematiski ievirzītās izstādes, kam 
bija jāslavina padomju vara, 
kamēr pārējie varēja gleznot to, 
ko grib. Vismaz 80. gados latviešu 
mākslinieki pie ideoloģiski 
ievirzītiem pasūtinājuma dar-
biem ķērās klāt nelabprāt, bet, ja 
arī to darīja – visbiežāk naudas 
un peļņas dēļ, tad centās pavērst 
temu cilvēciskā aspektā, mēdza 
to risināt gleznieciskiem līdzek -
ļiem.

Izstāde ir par latviešu glez-
niecības attīstības ceļiem – kā tā 
pielāgojās, kā stūrgalvīgi saglabā-
ja specifiskās iezīmes un kā ikka-
tra jauna paaudze ienesa mākslā 
pasaules modernās glezniecības 
vēsmas. Manuprāt, ļoti skaidri 
parādās divdabība – ja vajadzēja, 
pakalpoja varai, bet savā būtībā 
spītīgi palika latviski, nenodeva 
svētākos principus. Jo laiks ritēja 
uz priekšu, jo skaidrāk notika 
norobežošanās no ideoloģijas 
vai tās ignorance. Mākslinieki 
izmantoja sabiedrībā un varas 
gaiteņos pastāvošo viedokli, ka 
viņus mērī citiem līdzekļiem, 
viņiem daudz ko piedod, bet tajā 
pašā laikā mākslinieki spēja ide-
ologiem daudz ko iestāstīt vai 
būt tik gudri, ka nevajadzīgi 
nelēca acīs, saglabājot savu pa -
tību, savu pašcieņu un veselo 
ko  dolu.

Izstāde atklāj arī ko citu – 
māksla gāja pretim Atmodai, tā 
to sagatavoja, tādēļ krasa lūzuma 
nebija, ja runājam lielos vilcie-
nos. Cieta tie, kuŗi piepeši neat-
radās avangardā un kuŗi kādu 
iemeslu dēļ negāja gājiena galv-
galī, bet vēlējās turpināt savu 
paša ceļu un saglabāt savu pat-
mīlību. Taču tas jau ir cits stāsts. 
Savu lomu nospēlēja arī polītis-
kā konjunktūra, tā, atzīsim, pa -
stāv joprojām. 

Manā ieskatā Ingas Šteimanes 
sagatavotā izstāde atspoguļo lat-
viešu glezniecības ainu objektī-
vāk un patiesāk nekā iepriekšē-
jās. Kaut arī krievu autoru bija 
krietns skaits un dažkārt tie 
daudz ko noteica, būdami aktī-
vāki un lojālāki pret padomju 
varu, tomēr latviešu māksla 
kopumā gāja pati savu ceļu, par 
spīti ideoloģijai. Tā saglabāja 
savu cilvēcību, humānismu un 
nacionālo identitāti. Lai arī izstā-
dē eksponēti arī krievu autoru 
darbi, kuŗus tagadējos laikos 
cenšas aizmirst, tie, kā saka, kli-
matu netaisīja. Latviešu mākslas 
vēsturē viņiem ir tikai fona 
loma.

Māris Brancis

50. gadu gleznas

60. gadi. B. Baumane, J. Viļumainis, J. Zviedris

80.gadi.K.Siliņš, H.Heinrichsone

80.gadi.L.Eglite, A.Zarina

Jānis Liepiņš. Kartupeļu racēji.1964.
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Kalamazū sabiedriskam darbiniekam un cīnītājam  
        ALFRĒDAM  MINKAM  85

Alfrēds Minka dzimis 1925. 
gada 6. jūnijā kā Liepājas apriņķa 
Purmsātu pagasta Veitu māju 
saimnieku Friča un Annas pirm-
dzimtais dēls. Gimene sakuplo 
ar vēl divi dēliem un meitiņu, 
kuŗa agri tiek aizsaukta mūzībā. 
Lai spētu sagādāt ģimenei iztiku, 
tēvs pieņem dzelceļnieka darbu 
un lauku darbos pirmais  tiek 
iesaistīts  Alfrēds. 1944. gada au -
 gustā deviņpadsmit gadus veco 
jaunekli iesauc armijā un nosūta 
apmācībās uz Sofienvaldi, kur 
ieskaita 32. grenadieŗu pulkā. 
Apmācības beidzas  1945. gada 
21. Janvārī,  un jaunos kaŗavīrus 
jau tajā pašā vakarā nosūta uz 
fronti. Sākas Alfrēda kaŗa gaitas 
uz Nakeli, Flatovu, Jastrovu, 
Flederbornu, Landeku un Ka -
minu. Vairākās vietās kaŗa pulks 
nonāk ielenkumā, taču Alfrēdam 
laimējas izkļūt neievainotam, un 
viņu līdz ar pārējiem veselajiem 
pārskaita uz 32. pulka 8. rotu un 
nosūta uz Licheni rakt tanku 

grāvjus. Kaŗa beigām tuvojoties, 
grāvjrači dodas uz rietumiem, 
satiek amerikāņu vienības un 
padodas gūstā. Amerikāņi viņus 
nodod angļiem, kuŗi savkārt 
gūstekņus ievieto Neuengammas 
SS nometnē, kur jādzīvo pusbadā. 
Nometni likvidējot, Alfrēds līdz 
ar pārējiem latviešu kaŗa gūs-
tekņiem nonāk Putlosā un no 
turienes Zeldelghemā, Beļģijā. 
No gūsta beidzot atbrīvots 1946. 
gada maijā, viņš strādā meža 
darbos Harca kalnos, vēlak ie -
saistas angļu sardzes dienestā 
Osnabrikā. 1949. gadā nonāk 
Ventorfā, kur kā bijušam kaŗa-
vīram iznāk pavadīt divus gadus. 
Pēc izceļošanas uz ASV viņš 
vispirms  apmetas Kalifornijā, 
bet jau pēc trim nedēļām pārceļas 
uz Kalamazū. Šeit sākas A. Min-
kas rosīgais sabiedriskais darbus. 
Būdams aktīvs biedrs Kalamazū 
DV Apvienībā, viņš, būdams 
val des loceklis, uzņemas kultūras 
lietu kārtotāja posteni, bet jau no 

1962.  līdz 1966. gadam tiek 
ievēlēts par apvienības priekš-
nieku. Pēc maza pārtraukuma 
1970. gadā atkal ievēlēts par 
priekšnieku, šo amatu pilda līdz 
1977. gadam. Līdztekus darbojas 
DV Goda tiesā. Ir apbalvots ar 
DV nozīmi zeltā. 

A. Minka ir arī KLB biedrs,un 
1980. gada viņu ievēl par 
biedrības priekšnieku. Šai amatā 
viņš darbojas septiņus gadus. 
Būdams nemītīgs cīnītājs par 
visu latvisko, savu tautu un 
dzimteni aizstāvēdams, rīko Ap -
spiesto Tautu demonstrācijas 
pret PSRS okupāciju, arvien 
demonstrantu gājiena priekšgalā  
nesdams Latvijas karogu

  Būdams mūzikas, īpšas koŗa 
dziesmas mīļotājs, dziedājis 
„Dziesmu Vairogā” un leģendārā  
diriģenta R. Zuikas vadītajā  vīru 
korī „Kalējs”, kas apvienoja 
Čikāgas,  Grandrapidu un Kala-
mazū vīrus. „Kalējs”  ir kocertējis 
arī Latvijā. Dziedājis arī Kala-

mazū vīru ansamblī „Piltenes 
Prāģeri”. 

Gandrīz par vaļasprieku varētu 
dēvēt Freda makšķernieka un 
mednieka intereses. Ar  paša no -
medīto briežu cepešiem un 
Mičigana ezera lielajiem lašiem 
viņš ik gadus pacienā savus 
draugus, arvien iedodams līdzi 
arī kādu gabalu  gabalu mājās 
nešanai. 

1951. gada 18. novembrī  Al -
frēds Minka slēdz mūža derību 
ar Gaidu Ruņģi. Gimenē trīs dēli 
un meita un septiņi mazbērni. 

Tomēr vispatiesāk un sirsnīgāk 

par savu vectētiņu amerikāņu 
skolā uzdotajā klases darbā 
„Mans varonis” (My Hero) , 
rakstījusi 10 gadu vecā Viktorija 
(Victoria) Minka: „Es zinu vai-
rākus cilvēkus, kas ir varoņi. Tie 
ir ikdienišķi laudis un arī sa -
biedriski darbinieki. Tomēr vis-
lielākais varonis manā dzīvē ir 
mans vecpaps Alfrēds Minka. 
Viņš ir dzimis latvietis un mana 
tēva tēvs. Kā jauneklis viņš cīnījās 
II Pasaules kaŗā, aizstāvēdams 
savu dzimteni Latviju. Latvija ir 
maza valsts Eiropā. Manam vec-
papam ir daudz labu īpašību, bet 
vislielākā ir viņa varonība. Tam-
dēļ, ka Latvija ir tik maza, tā  
kaŗu zaudēja. Mičiganā ir 5 mil-
joni iedzīvotāju, bet Latvijā tikai 
2 miljoni. Vēl viena no mana 
vecpapa labākajām īpašībām ir 
tā, ka viņš ir ļoti apdāvināts. Viņš 
uzauga, runādams latviski, bet 
kad nonāca ASV, tad ātri un labi 
iemācījās angļu valodu. Kad es 
biju maza, es daudz nedomāju 
par sava vecpapa labajām īpa-
šībām, bet šodien es zinu, ka 
viņš ir viens no latviešu veterānu 
varoņiem. Vismaz man viņš tāds 
ir. Viktorija”.

Ilze Šīmane

Kurzemē, Kandavas novada 
Cēres pagastā ir tāda vieta, ko 
daudzi pieaugušie un bērni pa -
zīst ar nosaukumu Bērnu māja. 
Tajā viss iekārtots tā, lai bērni, 
kas visu gadu dzīvo pilsētā, 
varētu izbaudīt lauku dzīves jau-
kumus, vērot un pētīt dabas no -
rises, sportot, zīmēt, veidot, dzie-
 dāt dejot, meklēt apslēptu mantu.  

Jau astoto vasaru  nometni 
„Bēr   nu māja” organizē Kangaru 
māju saimniece Antra Gaisa, 
viņas vistuvākā palīdze ir Māra 
Jaunozola, paidagoģijas maģis-
tre, kas kopā ar nometņotājiem 
ir divdesmit četras stundas dien-
 naktī. 

L a t v i j a s  v a s a r a  g a i d a !
„Bērnu māja” ir izveidota di -

vām vecuma grupām, bērniem 
līdz 8 gadu vecumam un no 8 
līdz 11 gadu vecumam. Katrā 
maiņā tiek uzņemti tikai desmit 
bērni, tas, protams, ir vairāk ne -
kā parastā ģimenē, bet mazāk 
nekā citās nometnēs, jo nometnē 
augstu vērtē ģimenisku atmos-
fairu. 

Antra Gaisa atzīst, ka nomet-
nes veidošana un vadīšana ir 
emocionāli piesātināts, un bez-
gala pateicīgs darbs. Kā gan lai 
nepriecājas, ja acu priekšā bērni 
soli pa solim iepazīst savu dzim-
to zemi, pasauli sev visapkārt. 
Viņi mācās ne tikai puķu un zāļu 

vārdus, bet apgūst dzīves pamat-
vērtības.  Gandarījumu sagādā 
arī tie bērni, kas vēlas nometnē 
atgriezties vēl un vēlreiz. „Bērnu 
māja” atrodas meža un pļavu 
vidū, tajā kopā ar viesmīlīgajām 
saimniecēm mīt arī divi suņi. 
Palūkojoties attēlos no „Bērnu 
mājas” ikdienas, varbūt arī  kā -
dam no jūsu ģimenes iepatīkas 
ideja – iepazīt tēvzemi mežu un 
pļavu klusumā?

Sīkāk lasiet tīmeklī:
www.bernumaja.lv 

G.S.
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"Mans tēvs kaŗa laikā bija pret-
tanku daļas virsnieks un māte, 
kad sā  kās kaŗš, vēl mācījās vidus-
skolā. Hanmerā tēvs sākumā 
strā dāja par dārznieku, pēc tam 
bija ierēdnis un grāmatvedis. 
Māte vadīja aģentūru Hanmerā 
un pēc tam strādāja par ierēdni 
Kraistčērčā, kur mēs pārcēlā-
mies 1961.gada beigās. Abi ie -
guva Jaunzēlandes pavalstnie-
cību 1956. gadā, un līdz ar to 
mēs, bērni, kļuvām par Jaunzē-
landes pavalstniekiem.

Latviešu valoda bija mana pir-
mā valoda, mēs mājās runājām 
latviski. Angļu valodu es iemā-
cījos, tikai kad sāku iet pamat-
skolā 1952.gadā.

Mācījos pamatskolā Hanmer-  
springsā, vēlāk ieguvu stipen -
diju mācībām Svētā Andreja 
kolledžā Kraistčērčā. Pēc tam es 
studēju Kanterberijas un Oklan-
des universitātē - grāmatvedī -
bu, tautsaimniecību un japāņu 
valodu. Esmu strādājis par va -
dītāju apstrādes rūpnīcā, tele ko  -
mūnikāciju firmā, pilsētas val  dē, 
pēdējā laikā par privātu konsul-
tantu - dodu padomus par stra-
tēģiju enerģētikas un telekomū-
nikācijas jomā.

Man ir sieva Džila, meita Ame-
lita un dēls Šenons. Dēls dzīvo 
Kraistčērčā, bet meita ar vīru 
Gre jemu pašlaik dzīvo Vanku ve-
rā, Kanadas rietumkrastā.”

Kraistčērča atgādina Skotiju - 
ēkas, architektūra, pat sarkanās 
tālruņa būdiņas. Drīzāk šķiet,  
ka tu, cilvēks, atrodies kaut kur 
Anglijā. Nav augstu celtņu. Māju 
un tiltu celtniecība Jaunzēlandē 
izmaksā ļoti dārgi, jo nepie cie-
šami īpaši nodrošinājumi pret 
zemestrīcēm, kas Jaunzēlandē 

Latvieši JaunzēlandēVera Rozīte

esot parasta parādība un pie kā 
cilvēki jau pieraduši. Ūdens šeit 
ir neparasti tīrs. Tas tieši no ze -
mes dzīlēm tiek pievadīts liet o-
tājiem - bez attīrītājām iekārtām 
un ķīmijas, tāpēc svaigs un at -
spirdzinošs ir jebkuŗš parastais 
krāna ūdens.

Izrādās, ka arī Austrālijas     
prā vesta Kolvina Makfērsona 
(Mc  Pher son) dzimtā vieta ir 
Jaunzēlande. Tagad – pēc 95 
gadus vecā mācītāja Reinfelda 
emeritēšanās - viņš divas reizes 
gadā lidojot uz Kreistčērčas 
drau dzi noturēt latviešu diev-
kalpojumus. Vietējie cilvēki, tā -
pat kā Austrālijas latvieši, prā-
vestu Kolvinu iemīļojuši, un,   
cik man zināms, viņi nav vie nī-
gie ne Latvijā, ne arī ārpus Lat -
vijas, kuŗi prāvestu Kolvinu 
Mak fērsonu iecienījuši par viņa 
kristīgo stāju, inteliģenci un pa -
tieso sirsnību.

To apliecināja arī Sv. Māras 
draudzes valdes locekļi, ar ku -
ŗiem tikāmies draudzes „dvē -
seles” Guntras Gardineres un 
viņas vīra Tonija (Tony) mājā. 
Tur, pa neticami šauru un vēl 
neticamāk stāvu ielu braucot, 
jau iztālēm citu ēku vidū va -  
rēja redzēt augsti plīvojam Lat-
vijas sarkanbaltsarkano karogu.    
Viņu mājā, kā jau pie māksli-
niekiem, ir mākslas darbi, skaisti 
mākslas priekšmeti un nepa   -
rasti izsmalcināti un gaumīgi 
pasniegti ēdieni, kas spētu sa -
censties vienīgi ar Mārtiņa Rī -
tiņa restorānu „Vincents”. Va  rē-
jām tikai apbrīnot, kā Guntra 
klusi un it kā nemanāmi pasnie-
 dza citu par citu interesantākus 
un garšīgākus cienastus, ko          
bija sagatavojusi kopā ar vīru.

 Taču ne mazāk iespaidīgi      
bija redzēt, kā viņi abi, iesaistot 
vēl savu dēlu, nākamajā rītā 

Latviešu draudzes nama pagal-
mā uz milzu iesma sagatavoja 
varenu cūku, lai vakarā latvieši 
varētu baudīt tradicionālo cū kas 
cepeti ar skābētiem kāpostiem. 

Jau īsi pirms dievkalpojuma 
cepetis sāka vilinoši smaržot. 
Miervaldis, Guntra un Sniedze 
Plesova rūpīgi sakārtoja altāŗa 
galdu, ko rotāja mirdzošie sveč-
tuŗi un dievgalda trauki, kuŗus 
Miervaldis no rīta ar neparastu 
centību uz savas mājas terases 
ilgu laiku bija spodrinājis.

Šo viņa nodarbi es biju pama-
nījusi pavisam nejauši un no 
at tāluma vērojusi - kā viņš to 
dara. Ir acumirkļi, kas neiz dzē-
šami iegulst atmiņā. Un šis bija 
viens no tādiem mirkļiem. Bi -
ķeŗa spodrināšana nebija spod-
rināšana vien. Tikai Dievs pats 
zina, kur tanī brīdī kavējās Mier-
valža domas. Drīzāk to varēja 
sa  līdzināt ar meditāciju vai lūg-
šanu, ar kādu rūpību spožais bi -
ķeris tika nolikts un paņemts 
svečturis... šie sakrālie priekš-
meti, kas gadu desmitiem kal po-

juši latviešiem tik tālajā pasau -
les malā. Kaut arī Miervaldis 
draudzes priekšnieka amatā ir 
tikai dažus gadus, viņš ar sirdi 
un dvēseli nodevies latviešu 
draudzes darbam. Nesen viņa 
va  dībā izdots dubultais tvarts 
„Lai atskan dziesma”, kuŗā arī 
viņš pats spēlē ģitaru, bandžo  
un dzied kopā ar citiem drau-
dzes mūzikantiem. Tvartā ieska-
ņotas Kraistčērčas latviešu pē -
dējo 60 gadu populārākās dzies-
mas un deju mūzika. Šo tvartu, 
starp citu, var iegādāties jebkuŗš 
latvietis pasaulē. Jāsazinās ar 
Miervaldi.

Vēlāk, trauku spodrināšanas 
laikā, Miervaldis pastāstīja, ka, 
katru dienu tīmeklī, lietojot RSS 
saites, viņš skatoties, kas no  tiek 
Latvijā un citur pasaulē. Viņam, 
korporācijas Lettgalia senio -   
ram Jaunzēlandē, esot sa  kari ar 
lettgaļiem visā pasaulē. Ar Skype 
starpniecību viņš saru nājoties    
arī ar vairākiem latvie šiem citur 
pasaulē un arī Latvijā.

(Turpinājums sekos)
Pie Altmentu mājas. No kr. Vera Rozīte, archib. Elmārs Ernsts 
Rozītis, Miervaldis Altments. Džila Altments

Guntra un Tonijs sagatavo cepeti

Dažu gadu laikā filozofs un 
kul   tūrvēsturnieks Pēteris Zeile 
laidis klajā trīs nozīmīgus dar-
bus: „Ar mīlestību sirdī. Versi -   
ja par Andri Vējānu”, „Lidija 
Dom  brovska Larsena. Dzīve un 
māks li  nieciskā jaunrade divos 
kontinentos” un „Konstantīns 
Rau dive”.

Šogad aprit 101 gads, kopš  
dzimis Konstantīns Raudive. Tā -
pat kā Andris Vējāns, viņš nāk 
no Latgales, tāpat kā L. Dom-
brovs ka, iepazīst moderno māks-
 lu un literātūru Eiropā.

Katoļticībā Raudive rada pa -

Vārds, kas domas atraisīja
P. Zeile, „Konstantīns Raudive”. Jumava, 2009

ma tu pasaules izpratnei un dai-
ļuma izjūtai. Visā savā dzīvē un 
daiļradē viņš apliecināja, ka ir 
īsts Latgales dēls, un  nekad nav 
aizmirsis ne dzimto novadu, ne 
Latviju.

Visu triju grāmatu izcilās per-
sonības P. Zeile rāda Otrā pa -
saules kaŗa mutuļos. Tai laikā    
A. Vējāns avīzē Daugavas Vēst-
nesis rakstīja par latviešu cīnī-
tājiem austrumu frontē pret boļ-
ševiku sērgu, par Rēzeknes at -
brī vošanas pieminekļa atjauno-
šanu, par padomju okupāciju 
1940. – 1941. gadā, un šos tēlo-
jumus jaunais autors parakstījis 
savā īstajā vārdā – Donāts Kal-  
n ačs. Tajā laikā Daugavas Vēstnesī 
literāro nodaļu vadīja  Konstan-
tīns Raudive. Topošs dzejnieks 
un prozists un filozofs satiekas 
avīzes lappusēs... Jaunā studente 
Dombrovska brīvā Latvijā lo - 
loja sapni par glezniecību un 
dze  ju, bet, kad sarkanais mēris 
atkal tuvojās Latvijai, viņa devās 
uz Rietumiem. Tāpat kā Rau -
dive kopā ar Zentu Mauriņu.

Profesors P. Zeile,  vispusīgi    
un dziļi izstudējis K. Raudives 
dzīvi un daiļradi un zinātniskos 
pētījumus, raksta par domātāju, 
poliglotu, prozistu, aistētikas pār-
zinātāju, tulkotāju, daudz pu sīgu 
un radošu personību, kas Latvijā 
pazīstams tikai frag men tāri.

Kamēr nav izdoti K. Raudives  
Kopotie raksti, Pēteŗa Zeiles no -
zīmīgākais darbs ir priekš vēst-
nesis dziļai un plašai šīs perso-
nības iepazīšanai Latvijā.

„Pašportreta vietā” K. Raudive 
raksta: „Ikviens cilvēks veido 
priekšstatu gan par sevi, gan 
svešu personu. Mēs nepazīstam 
īstenībā ne savu, ne cita auten-
tisko personu, to apslēpto esmes 
pamatu mūsos, uz kuŗa cilvēks 
sākas, veidojas un beidzot pār -
top jaunā tēla pāresmē vai iz -
plēn nebūtībā. (..) Gandrīz ik -
vienam par kādu „personu” ir 
savi priekšstati, ik lasītājs rada 
„savu Tolstoju” vai „savu Ezru 
Paundu”. Priekšstati gan par sevi, 
gan citu ir relātīvi, atkarīgi no 
dažādu vērtību mērauklām, pie -
ņēmumiem, aizspriedumiem, 
māņ ticībām, mērķiem, aplēsēm, 
nodomiem, īsi sakot, personas 
au  tentitāte nozūd kā adata sal -
mu kaudzē.”

Pag. gs. 40. gadu nogalē                
K. Rau  dive uzrakstīja triloģiju 
(10 grāmatās) „Silvestra Pērkona 
memuāri”, kuŗā galvenais varo -
nis ir tēlnieks un tam blakus 
Autors.

P. Zeile triloģiju vērtē par          
K. Raudives daiļprozas augstāko 
vir  sotni, bet kopumā viņam ir  
15 izdotu grāmatu. Triloģijas 
autors bija 25 – 29 gadu vecumā, 

bet galvenā varoņa dzīve ir no -
rietā, septiņdesmit gadu vecu -
mā viņš atceras 19. gadsimtu, kā 
arī to, ka Kastaņolā ticies ar 
Raini. Reālitāte un iedomu tēli 
savijas. 

„Bieži, rakstot šos memuārus, 
es dziļāk pārdzīvoju notikumus 
un cilvēkus nekā toreiz, kad no -
tikumi bija manis īstenoti. Tagad 
es redzu savas dzīves ārējos un 
iekšējos sakarus, esmu kļuvis it 
kā pats savas dzīves redaktors,” 
saka romāna titulvaronis, pro-
tams, pats Konstantīns Raudive. 
Šī darba lappusēs ekspresīvi do -
mu virmojumi, jūtu uzplūdi brī-
žiem ir tik spēcīgi, ka dzīvē tie 
varētu likties eksaltēti un hiper-
bolizēti. Daudzi epizodi plašajā 
darbā – paša Raudives atmiņu, 
reālo pārdzīvojumu dokumen-
tējumi. Šeit tēlota viņa agrā bēr-
nība, paskarbi iezīmētas rusti kā-
las ainas. Piedzīvojumi, redzē-
jumi katoliskajās zemēs – Fran-
cijā, Spānijā, asociējumi ar savas 
bērnības katolisko Latgali cieši 
saistīti ar Raudives paša jaunības 
biografiju.

Lasītāji trimdā triloģiju pirka 
lēni, bet Z. Mauriņa par to cil-
dinoši rakstīja: „Šī grāmata ir 
rakstīta ar ziemeļniekiem piemī-
tošo zemes spēku, ar smalkas 
sirds radītu maigu iekšējo inti-
mitāti. Un eiropiski augstas kul-
tūras caurstrāvota. Mēs ilgoja-
mies pēc „Silvestra...” kā pēc kat-
ras bagātīgas grāmatas, kā pēc 
dzīva cilvēka. Silvestra - šī māks-

l as cilvēka būtība ir ētiski reli-
ģiska šī vārda visdziļākajā no -
zīmē, kas ļauj viņā atpazīt Ro -
mēna Rolāna Žana Kristofa 
priekšteci.”

Līdz ar profesoru P. Zeili mēs 
varam tikai nožēlot, ka trilo -   
ģija pēc Latvijas neatkarības at -
gūšanas nav izdota autora dzim-
tenē. Domājams, tāpēc, ka tas ir 
grūti pārkožams rieksts kā iz -
devējam, tā mūsu lasītājam.

K. Raudive triloģijā brīvi rī -
kojas ar laika un telpas dimen-
sijām un sintezē personāžu, bet 
zinātniskos eksperimentos pama- 
tojas uz faktu un atzīst, ka „zi -
nāšanai jāaizstāj ticība. Brīniš ķī-
gākais ir tas, ka mēs varam dzir-
dēt savu draugu balsis no Aiz-
saules, apzināties, ka mēs atkal 
viņus sastapsim nākošajā eksis-
tences dimensijā.”

Bez tukšas sensāciju devas        
P. Zeile rāda zinātnieka darbu    
12 stundas dienā, kad viņš pa -
pildināja balsu archīvu līdz                 
100 000 balsu ierakstiem. Z. Mau-
riņa bijusi pretrunu varā, bet 
Raudives labu draugu, palīgu     
un citu valstu zinātnieku at - 
balsts bija izšķirīgais. 2003. gadā 
latviski iznāca grāmata „Nedzir-
damais kļūst dzirdams. Garu 
pasaules pēdās. Pētījums eksp e-
rimentālā parapsīcholoģijā.” Ta -
ču šī grāmata neizraisīja ne 
sensāciju, ne  diskusiju.

R. Ādmīdiņš
 (Turpinājums sekos)
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dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,25 0,30 1,75

90-119 3 1,75 0,40 1,00
180-209 6 2,25 0,75 1,30
270-299 9 3,00 0,85 1,45
367-395 12 3,50 1,00 1,60

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 20.05.2010. 

Noguldījumu likmes

Milton Keynes stadionā 5. jūni -
ja pēcpusdienā Latvijas un Ga - 
nas futbolisti samēroja spēkus 
draudzības spēlē, tribīnēs pul -    
cē jot abu komandu līdzjutējus. 
Spēli noskatījās vairāk nekā asto -
ņi tūkstoši skatītāju – latviešu tur 
bija gan tikai ap 150, taču līdzās 
ganiešu krāsainībai varēja pama-
nīt sarkanbaltsarkanos atbalstī-
tājus.

Šī spēle Ganas izlasei bija pē -
dējais sagatavošanās posms pirms 
Pasaules kausa finālturnīra, bet 
Latvijas futbolistiem tā noderēja 
par lielisku iespēju pacīnīties pret 
vienu no pasaules augstākā lī me-
ņa komandām. Latvijas izlasē gan 
iztrūka vairāku pamatsastāva spē-
lētāju, - nebija Londonā spēlējošā 
Kaspara Gorkša, uzbrukuma lī -
deŗa Māŗa Verpakovska un pus-
sar ga Andreja Rubina. 

Apkrāvušies ar visu iespējamo 
atribūtiku – dažāda lieluma ka -
rogiem, futbola un hokeja izlašu 
krekliem, fanu šallēm, bungām, 
taurēm un uz vaigiem sakrāso -
juši Latvijas karogus, latviešu līdz-
jutēji centās apliecināt savu māku. 
To gan mazliet apgrūtināja fakts, 
ka viņi bija izkaisīti pa dažādiem 
tribīņu sektoriem. Savukārt ga  nie-
ši radīja karnevāla atmosfairu, 
visu laiku dungojot dziesmiņas   
un dejojot. Šī atmosfaira kulmi-
nēja brīdī, kad divas minūtes 
pirms spēles beigām ganiešu fut-
bolistiem izdevās ieraidīt bumbu 
Latvijas izlases vārtos. Spēle tā      
arī beidzās 1:0.

Noskanot spēles beigu svilpei, 
futbolisti, kā ierasts, apmainījās    
ar krekliem un pateicās līdzjutē-

Bez faniem nu nekādi...

jiem – Latvijas spēlētāji pienāca 
pie katras tribīnes, kur atradās 
latviešu atbalstītāji, un ar ap -
lausiem pateicās par spēles laikā 
sniegto atbalstu. Ganiešu atbals tī-
tājiem ar to bija par maz – viņi 
lie lā straumē devās ieņemt futbo -
la laukumu, lai nokļūtu aci pret   
aci ar saviem elkiem. Pēc spēles 
dototies ārā no stadiona, vairāki 
Ganas atbalstītāji vēl steidza uz -
ņemt kopbildes ar Latvijas ko -
mandas atbalstītājām – sak, grūti 
pretoties latviskajam skaistumam! 

Milton Keynes stadions ir ie -
kļauts Anglijas pieteikumā uz tie-
sībām organizēt Pasaules kausa 
fi   nālturnīru 2018. gadā, un šīs 
spēles pieredze liecina, ka sta -     
di ons ir ērts un patīkams kā          
futbolistiem, tā arī skatītājiem. 

Terēze Bogdanova

Vasaras saulgriežus svin arī 
citās Eiropas Savienības val- 
s tīs. Oficiālas brīvdienas ir So -
mi jā, Portugalē, Latvijā, Zvied-
rijā un Igaunijā.

 Katrā valstī ir savas svinēša -
nas tradicijas. Līgo! skan Lat -
vijā, Midsommar! – Zviedrijā, 
Jaanipäev! – Igaunijā, Juhanis-
päivä! – Somijā, Joninės! – Lie t u-
vā. 

Dānijā Vasaras saulgriežu no -
saukums ir Sankt Hans aften. 
Tradicionāli šajā laikā dzied -
nieki vāc ārstniecības augus,      
ar ko ārstēt cilvēkus visu ga -    
du. Saglabājusies tradicija kurt 
ugunskurus pie ezeriem, upēm, 
jūras un dziedāt tradicionālās 
dziesmas. Tiek dedzinātas sal -

Vasaras saulgriežu prieks 
ne tikai Latvijā

mu lelles, tā atgādinot raganu 
dedzināšanu. Parasti pie uguns-
kuriem tiek dziedāta vasaras 
saulgriežu himna „Mēs mīlam 
mūsu zemi...” (Vi elsker vort 
land...). 

Zviedrijā Vasaras saulgrieži    
ir nozīmīgi svētki, kas tiek svi-
nēti piektdienā un sestdienā, 
nedēļā starp 19. un 26. jūniju. 
Piedalās visa ģimene, jo tas ir    
kā auglības rituāls. Skan tautas 
mūzika, cilvēki ģērbušies tau-
tastērpos. Saulgriežu vakarā ļau-
dis dejos ap majstång - ziediem 
un lentēm greznotu stabu. Tra-
dicionālais dzēriens ir aquavit 
un alus, savukārt galdā tiek      
celtas siļķes ar jaunajiem kartu-

peļiem un skābo krējumu un 
desertā - zemenes ar krējumu. 
Stokholmā ir iespējams iepa zīs-
ties ar zviedru vasaras saul grie-
žu tradicijām dabas mūzejā 
Skansen. 

Somijā Vasaras saulgriežus 
sauc somu dieva vārdā Ukon 
juhla. Iekuŗ ugunskurus, lie - 
lāko no tiem dēvē par Ukko – 
kokko (Ukona ugunskurs). Pie-
krastes apgabalos, kur somi ir 
saplūduši ar zviedriem, pacelts 
ziediem un lentēm greznots 
stabs, tiek ēsta siļķe ar skābu 
krē jumu. 

Lietuvā šie spēki īpaši popu-
lāri ir valsts centrālajā un zie-
meļu daļā. Meitenes liek galvā 

zie du vainagus. Apkārtnes aug-
s tākajā kalnā dedzina koka rite-
ni, kas ir mērcēts darvā vai pildīts   
ar bērza tāsi, tādējādi simboli-
zējot gaismas spēku. Jauni cilvē-
ki dejo ap ugunskuru, dzied, 
spēlē spēles, kas saistītas ar aug-
lību. Vasaras saulgriežos vāktiem 
augiem piemīt īpašs spēks – tie 
var izārstēt 12 (vietām 99) sli-
mības. Ir arī dažādi nostāsti par 
papardes ziedu. 

Igaunijā Saulgrieži - Jaanipäev 
ir saplūduši ar Uzvaras dienu. 
Tie iezīmē lauksaimniecības ga -
da maiņu – beidzas pavasaŗa sē -
jas darbi un daļēji sākas ražas 
novākšana un vasaras darbi. Pa -
zīstamākā tradicija ir lēkšana 

pāri ugunskuram. Igauņi Vasa-
ras saulgriežus uzskata par mī -
lētāju svētkiem.

Īrijā ir Ugunskuru nakts, kad 
tiek kurti ugunskuri. Pēc īru 
kalendāra, Vasaras saulgrieži ir 
viena no četrām dienām, kas sa -
dala oficiālo gada kalendāru. 

Latviešu biedrības plašajā 
pasaulē ir rosīgas Zāļu dienas, 
Lī  go svētku un Jāņu rīkotājas,  
un tajos, protams, dominē lat-
vis kās tradicijas. Pāri kalniem 
un lejām tad skan: „Pār gads 
kārtu Jānīts nāca, lī – ī – go,         
lī – ī – go, savus bērnus aprau-
dzīti, lī – go...

Teksts un foto 
Valija BerkinaVasaras saulgriežos daba ir ziedošā pilnbriedā

Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādama?
Dziedāš‘ pati savu dziesmu,
Runāš’ savu valodiņu.

Apsveikums

šī gada 16. jūnijā svinēja savu
100 gadu jubileju!

MLĢ agrākā skolotāja

ALMA ALUŽĀNE

Veselību, dzīvesprieku un jauku svinēšanu sestdienā
Latviešu centrā Minsterē novēl Latviešu kopība Vācijā

un Minsteres Latviešu ģimnazijas bijušā saime.

Dāvanu vai ziedu vietā lūdzam atbalstu Vītolu fondam
www.vitolufonds.lv .

Līdzjutēju koris: "Sarauj, Latvija!"Spēles moments. Latvijas futbolisti cienīgi nospēlēja pret Pasaules 
kausa izcīņas dalībniekiem

 Pirkšana P�rdošana 

AUD/LVL 0.4890 0.5038 
CAD/LVL 0.5529 0.5697 
CHF/LVL 0.5003 0.5155 
DKK/LVL 0.0937 0.0966 
EEK/LVL 0.0445 0.0459 
EUR/GBP 0.8159 0.8407 
EUR/LVL 0.6988 0.7164 
EUR/USD 1.2021 1.2387 
GBP/LVL 0.8415 0.8671 
LTL/LVL 0.2018 0.2080 
NOK/LVL 0.0888 0.0915 
SEK/LVL 0.0724 0.0746 
USD/LVL 0.5726 0.5870 
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls 

Līmeniski. 1. Neveiksme, nelai-
me. 5. Porains, trausls cepums.           
9. Peldēšanas stils. 10. Atrasties 
guļus stāvoklī. 12. Dekorātīvs 
trauks ar stāvām malām. 14. Sie-
vietes vārds (okt.). 16. Atlīdzība par 
darbu. 18. Sliktas. 20. Debespuse. 
21. Ciemiņi. 22. Nelieli grauzēju 
kār  tas stepju dzīvnieki. 24. Viļņu 
nogludināta, smilšaina jūras kras -
ta mala. 26. Spīles. 28. Lietus ar 
pērkonu un stipru vēju. 31. Šķid-
rums rakstīšanai. 33. Sprāgstviela. 

35. Liels, ūdeni necaurlaidīgs   
priek šauts. 37. Pilsēta Polijā. 39. 
Piektā pakāpe diatoniskajā gam-
mā. 41. Ejot līdzi, virzīt. 42. Mīklai 
līdzīgas konsistences masa. 43. 
Procenti (novec.). 44. Ciets izau-
gums pie put  na kājas. 45. Saauks-
tēšanās sli mība.

Stateniski. 2. Vistveidīgo kārtas 
lauku un pļavu putns. 3. Pilsēta 
Grieķijā. 4. Lapu koks. 5. Aŗot iz -
veidota šaura dobe. 6. Ierīces vielu 
attīrīšanai no piemaisījumiem.          

7. Tievs četršķautņu kokmateriāls. 
8. Ziemeļamerikā radies deju mū -
zikas stils. 11. Nepārnadžu kārtas 
dzīvnieks Amerikas tropu mežos. 
13. Kāda koka augļi. 15. Dobums 
kokā bišu saimei. 17. Asinsrades 
organs. 19. Piena pārstrādē iegūts 
produkts. 20. Brūkleņu dzimtas krū- 
mi ar zilām ogām. 23. Pieļāvuma 
saiklis. 25. Upe Marokas D. 26. Ka -
toļu garīdznieka virstērps. 27. Ne -
liels pūču dzimtas putns. 29. Sie-
vietes vārds (maijā). 30. Vis  kar- 
s tākais dienas laiks dažās D zemēs. 
32. Starptautiska militāra orga ni-
zācija. 34. Slinks, kūtrs. 36. Tievi, 
lokani kārklu dzinumi bez lapām. 
38. Loki, riņķi, aploces. 39. Liela 
saldūdens zivs. 40. Iedzīvotāji So -
mijas un Zviedrijas Z. 41. Šķidrs 
ēdiens. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.23) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Pruss. 4. Marss. 6. 
Taranta. 7. Palanga. 8. Dunalka. 10. 
Dioptrija. 13. Ikebana. 15. Stagars. 
17. Toska. 19. Platmale. 20. Apol-
lons. 21. Saime. 23. Galeras. 26. 
Sa   kuras. 29. Groteskas. 30. Senjora. 
31. Unikāla. 32. Komētas. 33. Servi. 
34. Steps.

Stateniski. 1. Piltene. 2. Stadija. 
3. Kasātors. 4. Madijas. 5. Solvita. 7. 
Parki. 9. Alods. 11. Kalambūrs. 12. 
Balalaika. 14. Kupleja. 16. Rūpnīca. 
17. Treks. 18. Agave. 22. Intervēt. 
23. Grīgs. 24. Lemings. 25. Sirtaki. 
26. Statuss. 27. Radiāns. 28. Sarma. 

Līgo svētki tiek svinēti Zāļu 
dienā 23. jūnijā un Jāņi – 24.
jūnijā, taču astronomiski gada 
visgaŗākā diena un visīsākā nakts 
jeb īstie Vasaras saulgrieži šo -
gad ir 21. jūnijā. Saulgriežu naktī 
dzīvību rosinātāji spēki ir aktīvā-
kie - augos, dzīvniekos, cilvēkos 
un visā dabā. Jāņi saistīti ar dau-
dzām tradicijām un izdarībām. 
Vie na no skaistākajām ir līgoša-
na. Vārds „līgo” līvu valodā no -
zīmē „lai top”. Katra līgotne ir kā 
maza buŗamdziesmiņa, kas, īstā 
laikā un vietā nodziedāta, nes mil-
zu svētību. Tāpēc arī līgošana no -
tika, sākot no Zāļu dienas (23.jū -
nija) līdz pat Jāņu rītam. Ar līgo 
dziesmu vibrācijām latvietis iz -
skalo no savas dvēseles visu neva-
jadzīgo un ieskaņojas Visuma svē-
to ritmu harmonijās.

Skaista saulgriežu tradicija ir Jā ņ- 
uguns kuršana. Uguni parasti 
kurina augstās vietās, lai tā ap  spī-
dētu visu apkārtni un nestu svē-
tību, kā arī pasargātu no visādiem 
ļaunumiem. Arī uz zemes kūra 
ugunskuru. Jauka ir arī lēkšana 
pāri ugunskuram. To darīja, lai 
attīrītos no visa liekā. Jaunie ļaudis 
lēca, sadevušies rokās, lai burvju 
spēks viņus vienotu. Jāņuguni ie -
dedza līdz ar saules rietu, un tai 
bija jādeg līdz saules lēktam. Vēl 
viena jāņuguns tradicija – pēc 
pus  nakts no kalna ripināja aizde-
dzinātu saules riteni. 

Jāņu vainags ir raksturīgs lat-
vie šu vasaras saulgriežu rituāla 
elements. Aplis ir viens no maģis-
kajiem elementiem - saules sim-
bols un vainags - šā apļa atveids 
Līgo svētkos. Vīriem vainagu pin 
no ozolu zariem, sievu vainagā ir 

Vasaras saulgriežu prieks

liela dažādība - no ziedošām lau -
ku puķēm vai ozollapām ar ievī-
tām puķēm. Ar Jāņu vainagiem 
senlatviešu Jāņos apveltīja cilvē-
kus, mājlopus, dzīvojamo ēku sie-
nas un logus, laidarus, klētis, kūtis 
un darbarīkus. Vainagu uzlikšana 
citiem ir labestības, sirsnības un 
draudzības izpausme. 

Jāņos telpu un līgošanas vietas 
rotāšanai izmanto visas zālītes. 
Ne velti teikts, ka visa laba jāņuzā-
le zied Jāņu vakarā. Sevišķi tiek iz      - 
man  totas papardes, āboliņš, mar  -
grietiņas, smilgas, bērzu un ozolu 
meijas un pīlādžu zari. Svētīta ir 
mā  ja, kuŗas pagalmā kuplo ozols – 
Pasaules un Pērkona koks. Jāņu 
zā   les pēc svētkiem izžāvēja un gla-
bāja kā zāles pret visām vainām. 
Pazīstamākās un biežāk lasītās 
zālītes ir āboliņš (sarkanais un bal-
tais), deviņvīru spēks, baldriāns, 
ma  dara, raudene, baltā nātre, biš-
krēsliņš, kaķpēdiņas, zaķpēdiņas, 
cigoriņš, gaiļbiksīte, māllēpe, ru -

dzupuķe, pelašķis, asinszāle, uguns-
puķe, vībotne, piparmētra, kume-
līte, kliņģerīte, ceļmallapa, kā arī 
ozolu, bērzu un pīlādžu zari un la -
pas. Tās spēja vairot veselību, skais-
tumu, labsajūtu un atvairīja visu 
ļauno. Pie durvīm sprauda pīlā-
džus, nātres un dadžus, lai ļau-
nums netiek iekšā. Jāņu laiks ir 
īstais laiks, lai žāvētu ārstniecības 
augus un sietu pirts slotas. 

Svarīga lielajā Jāņu rituālā ir Jā -
ņu pirts - fiziska un garīga gata vo-
šanās Vasaras saulgriežu mistērijai. 
Darbi pirms Jāņiem tika pabeigti 
iepriekšējā dienā, un tad arī tika 
kurināta pirts. Pirts ir gan fiziska, 
gan garīga attīrīšanās,  enerģijas uz -
ņemšana. Par to sevišķi gādā dažā-
dās zāļu, koku un krūmu slotiņas. 
Daba vasaras saulgriežos ir piln-
brie dā, tāpēc šajā brīdī grieztās 
slotiņas satur maksimāli iespēja -
mo enerģijas daudzumu. Vēlams, 
lai arī pirtiņa būtu izrotāta ar zā -
lītēm un meijām, kas palīdzēs radīt 

svētku noskaņu. 
Saulgriežu laikā arī ūdenim 

piemīt īpašs spēks. Nakts pelde 
rasā vai ūdenī ir tikpat svarīga 
svētku daļa kā uguns kuršana. 
Rasai ir  īpašas dziedinošās spējas, 
jo tajā sakrājies viss augu spēks. 
Enerģētiski visspēcīgākā rasa ir 
saullēkta laikā.

Jāņu nakts ir īsa, tā liek mums 
apjēgt, ka dzīve ir gaŗa, bet cilvēka 

mūžs ir īss un tāpēc sirdsgudri 
dzīvojams. 

22. jūnijā Doma laukumā Rīgā 
būs „Zāļu tirgus”, kur visas dienas 
gaŗumā notiks lustīga līgošana un 
varena tirgošanās, kur saplūdīs visu 
Latvijas novadu zāļu smaržas un 
daiļamata meistaru darinājumi, 
siers, maize, medus, zivis, žāvējumi 
un kūpinājumi. 

Teksts un foto Valija Berkina

Visa laba jāņuzāle, kas zied Jāņu vakarā...
19. jūnijs
* Jēkabpils Vēstures mūzeja Brīvdabas nodaļas „Sēļu sētā” plkst. 

19.00 Jāņu ielīgošana kopā ar folkloras kopām. Dziedāšana, rotaļas 
un danči! Ieeja bez maksas.

20.jūnijs
* Ventspilī plkst. 14.00 Piejūras brīvdabas mūzeja Lībiešu sētā 

ielīgošana. 
* Kandavas estrādē “Ozolāji” plkst. 16.00 ielīgošana - sadziedāšanās 

svētki. Līgošanu kuplinās Kandavas novada dziedātāju un dejotāju 
kopas.

* Cēsīs, Maija parkā, plkst. 13.00 - 15.00 Jāņu iedancošana „Saule 
grieza zelta riņķi apkārt kuplu ozoliņu”.

21. jūnijs
* Ventspilī, Bērnu pilsētiņas Bērnu parkā “Fantazija”, plkst. 12.00 

un plkst. 15.00 uz jautrām Jāņu dienas ielīgošanas lustēm “Jāņa diena, 
Jāņa diena, kā mēs tevi sagaidīsim?” aicina mazos un lielos. Kopā ar 
saimniecēm Trīni un Minni izdziedās Jāņu dziesmas, ies jautrās ro  ta-
ļās un jāņubērnu dejās. Ielūkosies saimnieces Minnes “senajā recepšu 
grāmatā”, lai zinātu, kā sasiet Jāņu sieru, izcept visgaršīgākos pīrāgus 
un pagatavot kvasa dzērienu. 

* Ventspilī, Dzirnavu laukumā, plkst. 18.00 Zāļu diena. Piedalās 
folkloras kopa „Laipa”, Ventspils deju kopas „Liedags”’, „Viga”, 
„Kurzeme”. Ieeja bez maksas.

* Valmieras pilsdrupu estrādē plkst. 18.00 Saulgriežu ieskaņas 
koncerts. Plkst. 20.00 līgotāju ierašanās, sadziedāšanās, vainagu 
pīšana, galda klāšana. Plkst. 21.00 Valmieras mūzeja iekšpagalmā 
Zāļu nakts svinības. Ierašanās tautastērpos. 

* Jūrkalnē, Ventspils novadā, plkst. 22.00 – Ventspils novada 
Saulgriežu svētki. 

* Pastariņa mūzejā plkst. 10.00 Vasaras saulgrieži - zāļu lasīšana, 
vainagu pīšana, telpu rotāšana, siera siešana, maizes mīcīšana un 
cepšana, pīrāgu un plātsmaizes cepšana, pirts slotu siešana un pirts 
kurināšana. Plkst. 19.00 - svētku ielīgošana un godāšana ar dzies-
mām, dejām un rotaļām pie ugunskura, pirtī iešana un uguns riteņa 
ritināšana. Ieeja ar mūzeja biļeti.

22. jūnijs
* Līvānu novada Rožupes estrādē plkst. 20.00 Jāņu ielīgošana un 

Daugavpils teātŗa izrāde - Kristīne Jokste „Klepernīku pogosta zvaig-
zne”. 

* Valmierā, Kocēnu estrādē, „Vasaras saulgrieži” kopā ar vidējās 
paaudzes deju kopu „Savieši”, dāmu trio „Kas ar mani” un ansambli 
„Kompromiss”.

* Pie Jaunsilavas pamatskolas plkst. 12.00 Jāņu ielīgošana ar folk-
loras kopu „Turki” un „Ceiruleits” sadziedāšanās. Ieeja bez maksas. 

* Kandavas estrādē “Ozolāji” plkst. 18.00 Saldus novada Druvas 
amatieŗteātŗa izrāde “No saldenās pudeles”. Ieeja: Ls 1,-. 

23. jūnijs
* Rēzeknē, Festivāla parkā, plkst. 21.00 notiks līgo Rēzeknē ar 

Rēzeknes un Rēzeknes novada mākslinieciskās pašdarbības kopu 
koncertu. 

Varēs darināt un iegādāties jāņuzāļu vainagus. Būs atvērta bufete ar 
uzkodām un atspirdzinājumiem. Līgo nakts ballē spēlēs grupa „Lifts”. 
Ieeja bez maksas. 

*Valmierā, Pauku priedēs, plkst. 20.00 Latvijas Radio 2 aicina 
vienoties vērienīgā Līgo nakts dziesmotā sarīkojumā „Latvija līgo 
Valmierā”. Populāri dažādu stilu mūziķi no visiem Latvijas novadiem 
apvienosies kopīgā mūzicēšanā ar Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un 
Latgales folkloras kopām. 

* Ventspilī, Reņķa dārzā, plkst. 20.00 teātŗa izrāde „Trīnes grēki”, 
plkst. 22.00 Jāņu nakts zaļumballe. Ieeja bez maksas. 

* Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā, aiz Kultūras nama, notiks 
Vasaras saulgriežu Zāļu tirgus.

* Kandavā, pie Bruņinieku pilskalna, plkst. 10.00 „Līgo tirgus 
Kandavā”. 

* Jersikas brīvdabas estrādē pie Daugavas plkst. 20.00 - ielīgosim 
jāņus Jersikā! - līgotāju sagaidīšana, siera degustācija, Jāņu vainagu 
skate, Līgo svētku uzvedums un koncerts, Jāņuguns aizdegšana, Jāņu 
nakts romantiskā zaļumballe kopā ar grupu „Starpbrīdis”.

* Rudzātu pagasta parkā plkst. 20.00 – līgo sarīkojums: 
  „Skrodeŗdienas Silmačos” un balle. Ieeja brīva. 

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava

Kur līgot un svinēt Jāņus? 
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Jūnija vidū šogad teātŗu sezona 
jau ir beigusies. Varonīgi turas ti -
kai Nacionālais teātris ar tradicio-
nālajām „Skrodeŗdienām Sil  ma-
čos”, kas, tāpat kā ik gadu, priekš-
karu aizveŗ tikai 22. jūnija vēlā 
va  karā. Taču šis šķietamais pieklu-
sums netraucē domās pārcilāt tik-
ko aizvadītās sezonas iespaidus. 

Jaunajā Rīgas teātrī
Bagāts un piepildīts darba 

posms ir beidzies Jaunajam Rīgas 
teātrim, kas sava visjaunākā iestu-
dējuma pirmizrādi nospēlēja... Vī -
nē. Šis ansamblis un tā vadītājs 
Alvis Hermanis sevi ir aplie cinā-
jušiis tālu pasaulē, viņus pazīst un 
mīl Eiropā un arī citos kontinen-
tos. Alvis Hermanis uz vairākiem 
gadiem ir noslēdzis kontraktu ar 
Vīnes Burgteātri, kļūdams par tā 
štata režisoru. Viņš ne mirkli gan 
neesot domājis atstāt savu trupu 
Rīgā, tāpēc darba režīms tagad 
kļuvis vēl spraigāks. 

Vīnē latviešu aktieŗi spēlēja ie -
studējumu „Kapusvētki”, tur sa  ņē-
ma arī pirmās recenzijas. Ar ne -
pacietību tiek gaidīta Rīgas pirm-
izrāde rudenī, „ap kapusvētku lai -
ku”. Pēc savas ieceres arī šis darbs 
pieder pie tā sauktās latviešu stās-
tu serijas, īpatnējavēstījuma žan -
ra, ko vairāku beidzamo sezonu 
laikā izkopis un attīstījis Jaunais 
Rīgas teātris. Aktieŗi no režisora 
saņem uzdevumu vērot cilvēkus, 
dažādus tipus, viņu ieradumus, 
ik   dienu, tuvoties viņu iekšpasau-
lei. Un, liekot kopā vairākus šādus 
atšķirīgus skatījumus, veidojas iz -
rāde, izkristallizējas tās uzbūve un 
noskaidrojas izteiksmes līdzekļi. 
Tādējādi pirms gadiem tapusi sla-
venā izrāde „Gaŗā dzīve”, tad „Lat-
viešu stāsti” un „Latviešu mīles-
tība”, šajā sezonā – „Ziedonis un 
Visums”un „Melnais piens”. Reži-
sors deklarējis, ka stāsts par kapu-
svētkiem būšot pēdējais šai serijā. 

Protams, intriģē, ko turpmāk 
ska  tītājiem piedāvās režisors un 
viņa trupa.

„Ziedonis un Visums” ar fasci-
nējošo aktieŗa Kaspara Znotiņa 
tē   lojumu galvenā lomā un skatu-
ves norišu suģestīvo iespaidu uz 
dažādu paaudžu skatītājiem ir 
kļu  vis par vienu no satraucošā-
kiem un dziļākiem šīs sezonas 
ska  tuves mākslas iespaidiem. Tā   
ir izrāde, pie kuŗas domās gribas 
atgriezties vēl un vēlreiz. 

Savukārt „Melnais piens” ir ori-
ģināls rekviēms Latvijas lauku 
vien sētām, gotiņām, kas tiek lo -
lotas un mīlētas, kā arī to saim-
niecēm, kuŗu dzīvesstāsti nav ne -
cik priecīgi. Kaut kur Latgales pu -
sē saklausītie un izrādē atstāstītie 
likteņstāsti virknējas rindā kā  
melnas krelles, tie ir gan sāpīgi, 
gan pesimistiski, un tiem var pār-
mest arī līdz galam nenostrādātu 
izrādes iekšējo drāmaturģiju. Taču 
iepriecina kas cits - ansambļa ak -
trišu pārtapšana. Skatītāju acu 
priekšā jaunas meitenes pārtop 
par... govīm. Var tikai iztēloties, 
cik daudz etīžu, cik daudz plasti-
kas vingrinājumu un cik daudz 
mēģinājumu prasījusi šī pār vei-
došanās! Uzliekot uz pieres ragus 
un tiem apkārt apliekot savus ma _
tus, jaunās, staltās aktrises ir pār-
tapušas par govīm, katra ar savu 
„mū!”, katra ar savu raksturu un 
pret debesīm pavērstu lielo acu 
skatienu. Kad viņas speŗ soļus, 
gaŗās kājas tā īpaši stīvi likdamas, 

Priekšjāņu pastaiga pa teātŗiem

nav šaubu – mūsu priekšā ir brū-
naļas. Tātad – talantīgi aktieŗi var 
nospēlēt visu, pat govis! 

Valmieras teātrī
Atzīstamā mākslinieciskā līme-

nī joprojām strādā Valmieras te -
ātris. Tur izrādes iestudē Latvijā 
vecākais aktīvais režisors Oļģerts 
Kroders, tur strādā arī jaunais 
Viesturs Meikšāns, kas ar savu   
pa  t  stāvīgu un oriģinālu iestu dē-
jumu ievirzi jau saistījis publikas 
un kritikas interesi. Izrādes režisē 
arī Varis Brasla un Felikss Deičs, 
un repertuārs ir ne tikai līdzsva-
rots, lai raisītu interesi cilvēkos ar 
dažādu gaumi, bet ietveŗ sevī arī 
dažu labu pārsteigumu. Piemē-
ram, sezonas beigās pirmizrādi 
pie dzīvoja E. Virzas „Straumēnu” 
skatuves variants. Augustā val-
mie  rieši ieplānojuši viesizrādes   
uz Rīgas skatuvēm, tad arī būs 
iespēja parliecināties, kā režiso-
ram Viesturam Meikšānam izde-
vies darbībā iedzīvināt šī episkā 
darba garu.

Vecmeistrs Kroders skatītājus 
iepriecināja ar jaunu F. Šillera tra-
ģēdijas „Marija Stjuarte” iestudē-
jumu. Tas izdevies spraigs un jau-
neklīgs, jo divas teicamas aktri -  
ses – Ieva Puķe Marijas Stjuartes 
lomā un Elīna Vāne – Elizabete 
kat ra par savu taisnību un tiesī-
bām uz troni cīnās sīksti, dedzīgi 
un izteiksmīgi. Lielisku vidi dar-
bībai iekārtojis scēnografs Mār -
tiņš Vilkārsis, bet Anna Heinri ch-
sone lugas personas ietērpusi 

izteiksmīgos, elegantos kostīmos. 
Režisors mums liek secināt – šī 
cīņa par varu, kas aktuāla visos 
laikos, arī patlaban Latvijā, ir ne -
žēlīga, tā neļauj piepildīties  abu 
ka   ralieņu sievišķajām vēlmēm, 
sapņiem, kaislībām, bet prasa tās 
ziedot. Varaskāre nesaudzīgi no -
slā  pē alkas pēc cilvēciskas laimes, 
tā padara laimi neiespējamu.  

Spilgtā, sakāpinātā izteiksmē 
„Marija Stjuarte” rosina uz filozo-
fisku apceri par katras personī - 
bas tiesībām izvēlēties savu dzīves 
ceļu un prioritātes un norāda uz 
varas degradējošo ietekmi. Cik 
daudz katra no sāncensēm ir ap -
stākļu upuris vai sava likteņa no -
teicēja, - šis jautājums risināms 
skatītājiem. 

Valmieras teātŗa repertuārā ar -
vien svarīga vieta bijusi latviešu 
oriģināldrāmai. Par saskanīgu sa -
darbību ar autoru liecina jau otrās 
Alvja Lapiņa oriģināllugas parādī-
šanās repertuārā. Pēc drāmatisma 
pilnās lugas „Atvari”, kas ataino 
notikumus pēckaŗa Latvijā un jau-
nus cilvēkus izvēles situācijā, drā-
matiķis teātrim sniedzis mūsdie-
nu komēdiju ar simbolisko nosau-
kumu „Eldorado”. 

Kur tad ir šī zelta meklētāju sap-
ņu zeme – eldorado? Izrādās, te -
pat, kādā Latvijas mazpilsētā, eze-
ra krastā. Lugā darbojas it kā pa -
rasti cilvēki, tie apveltīti ar milzīgu 
dzīves sparu, ar spējām spuroties 
pretī likteņa nedienām un ar ta -
lantu palīdzēt citiem. Šīs neatkār-
tojami labsirdīgās komēdijas  

spēks režisora Vaŗa Braslas un ak -
tieŗu ansambļa atainojumā ska-
tītā jiem sniedz kaut ko līdzīgu 
smieklu terapijas seansam vai op -
timisma injekcijai. Kas par to, ka 
veikalā desas jāpērk par „akcijas 
cenu” vai apģērbs second hand 
veikalā! Daudz svarīgāks par ma -
teriālā ziņā ierobežoto rocību šiem 
cilvēkiem ir sirds dāsnums, asprā-
tība, spēja vienmēr visās situācijās 
rast izeju. 

Šādi darbi teātŗa repertuārā 
sniedz patīkamu un vajadzīgu  
līdz svaru morālām un filozofis-
kām dilemmām, ko izvirza citi 
iestudējumi. Ar raito, atjautīgo 
dia logu un nepārprotamo cilvēk-
mīlestību Alvis Lapiņš no kino-
scēnārista ir veiksmīgi ierakstījies 

teātŗa drāmatiķu rindās. Bet reži-
sors Varis Brasla, iestudējot šo 
mūs  laiku komēdiju, licis apjaust, 
ka cilvēki mums visapkārt ir kriet-
ni un jauki, kaut nemaz ne tik 
vienkārši.

Nacionālajā teātrī  
Pēc iepriekšējā sezonā ne pārāk 

veiksmīgi īstenotās programmas 
„Sapnis par Latviju” šajā darba 
gadā Nacionālajā teātrī gājis „kā 
pa kalniem, kā pa lejām”, taču 
spirg tākas un mākslinieciski nozī-
mīgākas vēsmas ir jūtamas. Māks-
li nieciskā ziņā daudz ko varēja 
vēlēties no izrādēm „Vadonis” (par 
Kārli Ulmani) un „Lācis” (par Vili 
Lāci), bet temas svarīguma un 
problēmatikas ziņā šo darbu atra-
šanās Nacionālā teātŗa repertu - 
ārā nebija apšaubāma.  

Par spilgtu māksliniecisku izrā-
vienu kļuva izrāde „Mirušās dvē-
seles”, ko pēc N. Gogoļa darba 
mo  tīviem iestudēja viesrežisors 
Kirils Serebreņņikovs no Maska-
vas. 

Tēlotāju ansamblis atraisījās 
nebijušā radošā spēkā un aiz-
rautībā, klasikā darba epizodiem 
piešķiŗot asociātīvi tēlainu iz -
pausmi un teātrālu košumu. 
Acīm redzot, ar „Mirušajām dvēs e- 
lēm”, kuŗās pat sieviešu lomas 
at veidoja aktieŗi vīrieši, bija īste-
nojusies sen briedusi nepiecie-
šamība pēc radošas domas impul -
sa „no malas”, pēc režisora, kas 
pavisam citādi nekā līdz šim liek 
paraudzīties uz izrādes vielu un 
tās atveidojuma iespējām, rosinot 
aktieŗus jaunai, nebijušai izteik- 
s mībai.

Sezonas beidzamā pirmizrāde  
ir Rūdolfa Blaumaņa „Skrodeŗ-
dienas Silmačos” jauniestudē jums 
režisores Indras Rogas variantā.  

Sadarbībā ar scēnografu Mār-
tiņu Vilkārsi, kostīmu māksli -
nieci Večellu Varslavāni, cho-
reografi Ingu Raudingu, mūzikas 
aranžētāju Niku Matvejevu un 
kuplu jo kuplu aktieŗu ansambli 
tapis iestudējums, kuŗā saglabāti 
līdzšinējie Nacionālā teātŗa iegu-
vumi šī darba interpretācijā un 
meklēti arī svaigi, atšķirīgi akcenti. 
Līdz ar to šīs „Skrodeŗdienas”, tur-
 pinot tradiciju, speŗ arī kādu soli 
tālāk. 

Izrādē spēcīgi skan tema par 
paklausīšanu savai sirdsbalsij, tā -
pēc daudz iespaidīgāk par „vece-
ņu” vai jauniešu komiskajām ai -
nām izjūtami meklējumi no sirds 
uz sirdi. Ir svarīgi ieklausīties da -
bas balsī, kas cilvēku spēcīgi uz -
runā tieši īsajās, gaišajās naktīs 

pirms Jāņiem, turklāt harmonija, 
laime, saskaņa rodama, tikai ie -
klausoties savā sirdsbalsī. 

Iestudējumā ir tik daudz ko re -
dzēt (uz skatuves darbojas arī ve-
sels pulks aktieŗu, kuŗi līdz šim 
„Silmačos” tēlojuši atbildīgas lo -
mas, bet kuŗiem tagad piekritusi 
tāda kā mājas gariņu loma – vi sur 
būt klāt, izteikt savu vērtēju mu),     
ir ko dzirdēt, jo bezgala ba  gāta ir 
skaņu partitūra, kuŗā ietverta ne 
vien mūzika, bet arī dabas skaņas 
un ritmi, un ir kam līdzi dzīvot, jo 
aktieŗi savus pārdzī vo jumus pauž 
impulsīvi un dedzīgi. 

Nepievilsies arī tie, kuŗi as gaida 
tieši to brīdi, kad izrādes beigās 
aktieŗi no skatuves zālē met Jāņu 
kroņus un jāņuzāļu pušķus. Vasara 
ir klāt, laiks līgot!

Gundega Saulīte 

"Skrodeŗdienas Silmačos" Nacionālajā teātrī. Pirmā cēliena kopskats

"Skrodeŗdienas Silmačos". Antonijas lomā Dita Lūriņa, Dūdars - 
Ainārs Ančevskis

"Šo zaļo alus krūzi mēs tukšosim pa trim..."
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Konektikutas pavalsts Mančes-
teras baznīcas draudzes zālē 23. 
maijā notika divu skolu plānota 
un rīkota Labdarības akcija. 
Vairāk nekā 3 tūkstoši jūdžu 
attālums, kas ģeografiski atdala 
šīs skolas divos kontinentos, ne -
bija šķērslis, lai vienotu sko lēnus 
labam darbam.

Jaunpiebalgas mākslas skolas 
direktore, Jaunpiebalgas novada 
domes Kultūras komisijas vadī-
tāja Sandra Strēle, februārī sākot 
plānot Labdarības akciju, atsūtīja 
mūsu skolai Jaun piebalgas sv.
Toma baznīcas atbalsta fonda 
aicinājumu:

Jaunpiebalgas sv.Toma baznī-
cas atbalsta fonds ir nodibināts 
ar mērķi sakopt baznīcu, veikt 
nepieciešamos restaurācijas un 
remontdarbus, kuŗi noritēs pa 
posmiem atbilstīgi saziedotajiem 
līdzekļiem.  Pēc speciālistu atzi-
numa viens no svarīgākajiem 
uzdevumiem ir jaunu baznīcas 
galveno durvju izgatavošana.

 Šis ir kultūras projekts, un 
stāsts ir par kultūrvērtībām, par 
cilvēku un vidi. Projektā aicināti 
piedalīties cilvēki, kuŗi vēlas 
kopt kultūrvērtības, kuŗi vēlas 
kaut ko labu izdarīt pasaulē un 
to dara Jaunpiebalgā. Viņu vidū 
var būt dažādi domājošie, 
dažādu profesiju pārstāvji, Jaun-
piebalgas iedzīvotāji, no šejienes 

Divu skolu kopdarbs
Mančesteras latviešu skola Konktikutas pavalstī un Jaunpiebalgas mākslas skola Latvijā īstenojusi nozīmīgu sadarbības projektu

nākušie, vienkārši – tie, kas mīl 
Latviju. 

Jaunpiebalgas Mākslas skola 
ar prieku vēlas piedalīties šai 
procesā, un aicinām arī jūs līdz-
darboties. Jaunie mākslinieki un 
skolas paidagogi – profesionālie 
mākslinieki  Jaunpiebalgas sv. 
Toma baznīcas atbalstam saga-
tavos izstādi. Mākslas darbus 
izsolot, līdzekļi tiktu nodoti 
baznīcas galveno durvju izgata-
vošanai.

Ar šī notikuma palīdzību vēl a-
mies apzināt latviešus visā 
pasaulē, kuŗiem ir saistība ar 
Jaunpiebalgu, un aicināt visus 
kopā 2011. gadā uz Pasaules 
piebaldzēnu salidojumu.

Tuvie un tālie! Mēs jūs mek-
lējam un aicinām! Šis ir kopības 
apzināšanās un kopā pulcēšanās 
mirklis. Mazs pieskāriens Lat -
vijai – zemei, no kuŗas ienes 
esam nākuši, zemei , kuŗai tik 
ļoti ir nepieciešama mūsu 
uzmanība un mīlestība. Latvija 
mums pretī vienmēr nesavtīgi ir 
devusi savu Dabas skaistumu un 
spēku, darot mūs stiprus, izveido-
jot mūs tādus, kādi esam – 
Latvijas dēli un meitas.

Mančesteras latviešu skolas 
saime - skolotāji, vecāki un stu-
denti - ar prieku atsaucās aici-
nājumam un skolas mācību gada 

noslēguma dienā spēja sarīkot 
Jaunpiebalgas mākslas skolas 
studentu 34 darbu izsoli, pār-
dodot visus kollekcijas darbus 
un iegūstot ziedojumos 2 344 
dolaru. 

Ziemeļvidzemes augstienes 
bargā un sniegainā ziema nebija 
šķērslis, un dažkārt bērni ceļu uz 
skolu mēroja kājām, brizdami 
kupenas. Mākslas skolas siltās 
telpas, kuŗas apkurina ar malku, 
sasildīja bērnu rokas, un, 
skolotāju pamācīti, bērni radīja 
savus mākslas darbus ar mērķi 
savākt līdzekļus dzimtā pagasta 
dievnama ozolkoka durvju res-
taurācijai, jo laika gaitā nolie-
tojušās divviru durvis grūti atvērt 
un aizvērt. 

No Sandras Strēles sagatavotās 
zīmējumu mapes, kuru Rīgā 
saņēma un uz Mančesteras baz-
nīcu nogādāja Viesturs Paeg le, 
kā lieli un mirdzoši dārgak meņi 
izbira krāsaini un koši mākslas 
darbi.

Kārtojot izstādi draudzes nama 
telpā, skolas vecāki, Mančeteras 
draudzes priekšniece Anda Gra-
se un dāmu komitejas priekšniece 
Rita Krūmiņa ar sajūsmu un 
aizkustinājumu skatījās gleznas, 
no kurām staroja Dzimtene – 
pasaule, kādu ar savām acīm un 
dvēseli redz bērni un jaunieši 
Jaunpiebalgā. Eļļas, pasteļu, 
guaša, akrila, tušas, akvareļa 
technikā  gleznotas un zīmētas 
klusās dabas, ziedi, daudzveidīgā 
dabas pasaule - koši taureņi, 
vilks mēness gaismā, Baltijas 
jūras akmens liedags, saulriets 
pie jūras ar dzintarkrāsas debe-
sīm,gleznainas Piebalgas aina-
vas rudenī, ziemas ainava ar 
klētiņu, kuŗai balta sniega vil-
lainīte, Gauja ziemā ar sarmu 
ko ku zaros, zirgi pavasaŗa 
pieguļā – darbi, kuŗos var sau-
just Latviju.

Izsoles dienā bija Vasarsvētki 
un Konektikutas skolas mācību 
gada noslēgums. Andas Grases 
atnestās meijas un mācītājmājas 
dārzā plūktie jasmīna ziedi 
Lilijas Klucis gatavotajās 
tautiskajās māla vāzēs telpās 
ienesa svētku gaisotni. Skolēni 
bija ģērbušies tautastērpos.

Skolnieču Kristines un 
Katrines Gouinas vecmāmiņas 
Ritas Krūmiņas dzimtas tautas 

tērpiem ir īpaša vēsture, jo tos 
darinājusi audēja Ģertrūde Blū-
ma 1940. gadu  otrā pusē Eslin-
genas latviešu nometnē. Zem-
gales tautastērpu grezno rotkaļa 
Osvalda Grīna Eslingenas no -
met  nē kaltās sudraba krelles, bet 
pie Nīcas tautastērpa vestes 
piespraustas daudzas Amerikas 
latviešu Dziesmu svētku dalīb-
nieka nozīmītes. Tā ir vēstures 
liecība par latviešu kultūras 
uzturēšanu, kad jau bēgļu nomet-
nēs latvieši apvienojās kultūras 
un izglītības darbam, lai nepa-
zaudētu tautas vērtības. 

Mančesteras draudzes priekš-
niece Anda Grase uzrunāja  
drau    dzes locekļus un aicināja 
šajā sarīkojumā būt dāsniem un 
atbalstīt skolēnu labo gribu. Tad 
vārdu dod skolai. Es nolasu 
Ausekļa dzejoli “Gaismas pils” 
un uzrunāju izsoles dalībniekus: 

Gaisma ir kultūra.
Gaisma ir ticība.
Gaisma ir izglītība.
Gaisma ir labā klātbūtne.
Mēs esam bagāta tauta – 

mums ir Gaismas pils. 
Gaismas pils ir atrodama mū -

su latviešu tautas Gara pasaulē, 
to ir cēluši mūsu sentēvi, ar lat-
vju rakstiem rotājušas mūsu 
senmātes, kas tautas dziesmu 
pūru pielocīja, dziedot un darbu 
darot.

Gaismas pils skaņu valstību ir 
piepildījuši mūsu komponisti, 
kas no vienkāršām lauku sētām 
savā izglītības ceļā spējuši aiziet 
līdz Pēterburgai. Komponists 
Emīls Dārziņš arī nāk no 
Jaunpiebalgas.

Mančesteras draudzes namā 
ar košām krāsām mūs sveicina 
Jaunpiebalgas mākslas skola, 
Jaunpiebalga un Gaujas līči ar 
Jāņu zālēs ziedošiem pakalniem 
un zeļošiem labības laukiem. 
Sveicina ziedonis, kas vedina 
svinēt Jāņu dienu, līgot.

Mēs redzam sev apkārt šo 
gaišo, starojošo enerģiju – 
mākslas darbi liecina par mūsu 
jaunās paaudzes estētisko, daiļo 
pasaules izjūtu, ko mazie 
mākslinieki uztic krāsu valodai. 
Arī viņi ir daļa no tautas Gaismas 
pils stiprinātājiem.

Es nododu jums sveicienu no 
Tālava Jundža, Jaunpiebalgas 
baznīcas mācītāja Edgara Jundža 

dēla, kuŗš kopā ar visiem labas 
gribas cilvēkiem, kuŗi ziedo  
Latvijas dievnama renesansei,  ir 
apņēmies saglabāt sava tēva un 
pagasta garīgo un kultūras man-
tojumu.

Arī Konektikutas latviešu skola 
un latviešu sabiedrība šodienas 
mākslas darbu izsolē ir gatavi iet 
talkā!

Skolas priekšnesumā pirms 
izsoles mēs stāstām par Jaun-
piebalgas baznīcu, piebal dzēni ir 
atsūtījuši arī brošūras par baz-
nīcu un tās vēsturi. Šajā baznīcā 
iesvētīts un mācījies ērģeļspēli 
komponists Emīls Dārziņš. Mēs 
stāstām par viņu un kopīgi 
noklausāmies latviešu nacionālo 
kultūras vērtību, kas iekļauta 
Latvijas kultūras kodeksā - Emīla 
Dārziņa „Melancholisko valsi”. 
Mūzika klātesošos pacilā un 
ieved Gaismas pilī. Nu arī mēs 
esam Gaismas pils stiprinātāji!

Mākslas darbu izsole noritēja 
gaišā, pacilātā, gribas teikt mī -
lestības gaisotnē, jo netika žē  -
lots, tika dots – dots ar uzviju, ar 
prieku. Kopā ar Ingrīdu Koerneri 
vadot izsoli, katram darbam un 
gan katram mākslas darba 
pircējam netika taupīti labi vārdi. 
Skolnieces Olivijas Koerneres 
vecmāmiņa Velta Kļa  viņa ar 
temperamentu un sacensības 
garu darbu solīšanā aizrāva  klāt-
esošos, un katram mākslas dar-
biņam atradās savs īpašnieks! 
Kad tuvojas izsoles otrā stunda, 
Dr.Egils Zālītis klātesošiem 
paziņoja: „Mīļie draugi, mūsu 
savāktā summa jau tuvojas           
$2 000 dolariem !” Mūs atbalstja 
arī amerikāņu draugi, un viņi ir 
dāsni, atbalstot draudzes ļaudis, 
tāpat kā skolas bērnu vecāki un 
vecvecāki .

Abu skolu Labdarības akcija 
kļuva par nozīmīgu sabiedrisku 
un  kultūras notikumu.  Tagad 
Lat  vijā ir iespējams uzsākt 
baznīcas durvju remontu, kuŗa 
tāme ir 1000 latu. Jaunpiebalgas 
un Konektikutas latviešu skolām 
ir notikusi dzīves mācībstunda. 
Iegūtā atziņa - mūsu spēkos ir 
atrast veidu, kā savu talantu un 
zināšanas izmantot, lai paveiktu 
labus un vērtīgus darbus! Un 
dārgakmens visā ir tas, ka spējam 
būt vienoti. Vienoti Latvijai!

Dace Micāne Zālīte

Izsoles dalībneki - Mančesteras skolas saime

Kristīne un Katrīne Gouinas kopā ar Olīviju Koerneri un kādu 
akcijas apmeklētāju

No kreisās: Aleksandra Klārka, Olīvija Koernere, Katija Pauela
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S A R Ī K O J U M I    D I E V K A L P O J U M I

(Turpināts 19. lpp.)

SARĪKOJUMI
 DENVERA (CO)

(Frazier, CO) kopā ar lietuviešiem; 
būs alus muca, līdzi jāņem 
groziņi. 

FILADELFIJA (PA) 

pensionāru kopas pikniks pie Ivara 
un Rutas Stiebriem (131 Cedar 
Lake Drive, Williamstown, New 
Jersey 08094). Laipni gaidīti arī 
radi un draugi, kuŗi vēl nav pensi-
jas vecumā. Par groziņu sazināties 
ar mājasmāti Rutu Stiebri, tālr.: 
609- 561-3722. 

GRANDRAPIDI (MI)

pensionāru Jāņu sarīkojums.
INDIANAPOLE (IN)

24.00 Starptautiska vasaras saul-
griežu svinēšana Indianapolē. Ieeja 
$ 5,00 par personu, bērniem līdz 
14 gadu vecumam – bez maksas. 
Par bagātīgām vakariņām gādās 
Indianapoles latviešu jaunatnes 
apvienība. Jāņu sieru, pīrāgus un 
kūkas gādās LSC dāmu komiteja. 
Programmā: katrai tautībai rak   s-
turīgas dziesmas, dejas un spēles/
rotaļas no 17.30 līdz 21.30. Deju 
priekam spēlēs lietuviešu orķestris 
„Biru Bar”. Nodarbības bērniem. 
Aicinām viesus ņemt līdzi zāliena 
krēslus, veselīgu ēstgribu un 
priecīgu prātu! Rīko: LSC saskaņā 
ar igauņu, lietuviešu, poļu, skotu 
un zviedru pārstāvjiem.

KLĪVLANDE (OH) 

apvienība aicina uz Jāņu svinībām 
Breksvilas Metropark Ottawa Point 
laukumā. Rīkotāji cienās ar jā -
ņusieru un miestiņu; groziņi un 
atspirdzinājumi jāņem līdzi. Ieejas 
maksa pieaugušajiem $5.00, atli-
kums – aprūpes darbam. 

 Klīvlandes un 
apkaimes latviešu bērni, arī tie, 
kuŗi nerunā latviski, laipni aicināti 
piedalīties Bērnu svētkos Royal-
view piknika laukumā. Tieši plkst. 
9.30 Outback Ray dzīvnieku izrā-
de. Būs interesantas nodarbības, 
sporta spē  les, pusdienas un atspir-
dzi nā jumi. Nodarbības un pusdie-
nas bērniem bez maksas, pieaugu-
šajiem dalības maksa – vismaz 5 
dolaru ziedojums. In  formācija, 
zvanot vanadžu valdes loceklei V. 
Reinekai, tālr.: 216-676-0073. Ie -
lūdz Klīvlandes vanadzes un Ap -
vienotās draudzes skola. 

LOSANDŽELOSA (CA)

Baltakmeņu ezera. 

mūziķu grupas „Sliekšņi un gries-
ti” koncerts.

 Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 323-
669-9027; DKLB informācijas tāl-
runis: 323-663-6267. DK LB 
Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com 

ŅUJORKA (NY) 

draudzes nometnes vasaras pro-
gramma Katskiļu kalnos. ĪKŠĶĪŠU 
periodi: 

Latviešu valodas nedēļas: 
A-nedēļa: no 4. līdz 10. jūlijam. 
B-nedēļa: no 11. līdz 17. jūlijam. 
C-nedēļa: no 18. līdz 24. jūlijam. 
D-nedēļa: no 25. līdz 31. jūlijam. 
Valodas perioda nedēļa: no 1. 
līdz 7. augustam. 

NOMETNES periodi: 
I periods: no 4. līdz 17. jūlijam. 
II periods: no 18. līdz 31. jūlijam. 
Valodas periods: no 1. līdz 14. 
augustam. 

Senču nometne: no 8. līdz 14. 
augustam.

Informācija tīmeklī: www.
nydraudze.org sadaļā ,,Nometne”.

Aktrise Laila Robiņa līdz 27. 
jūnijam piedalīsies Polijas Sten-
hamas (Polly Stenham) lugas ,,Tā 
seja” (That Face) izrādē Manhattan 
Theatre Club. Režisore Sāra Ben-
sone (Sarah Benson). Informācija: 
www.manhattantheatreclub.com 
Tālr.: 212-947-8844. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 19. jūnijā Jāņu vakars, jāņabēr-

ni gaidīti no plkst. 4.00 pēcpusdie-
nā. Dejos Filadelfijas tautasdeju 
ansamblis ,,Dzirkstele”, dziedās 
Viktors Lapčenoks, deju mūziku 
atskaņos ,,Pēdējais vilciens” Ri -
čarda Skultes vadībā. Dalības 
mak  sa $30. 

SANFRANCISKO (CA) 
 • 20. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 

6.00 latviešu, lietuviešu un igauņu 
piknika un sporta diena (San Pablo 
Dam Reservoir picnic area) – 7301 
San PabloDam Road, El Sobrante. 
Ieeja brīva, bet par katru auto pie 
vārtiem jamaksā $6.50. Ceļa norā-
des: www.norcalfishing.com

• Iznākusi 2010. gada Ziemeļ-
kalifornijas latviešu adresu grāma-
ta, ko var pasūtināt, rakstot vai 
zvanot ZKLB kasierim And ram 
Ziediņam, 1615 Harlan Dr., Dan-
ville, CA 94526; e-pasts: az35@
sbcglobal.net; tālr.: 925-831-  3893; 
ziedojuma če     ku ($18) izrakstīt 
Northern California Latvian 
Assoc. Inc. ar piezīmi ,,adrešu grā-
mata” un nosūtīt A. Ziediņam. 

ST. PĒTERBURGA (FL) 

namā, Līgo vakarā lielā Jāņu dienas 
ielīgošana, ņemot līdzi groziņus ar 
Jāņu sieru, alu un citiem šim 
vakaram piemērotiem labumiem, 
kā arī Līgo dziesmu krājumu. Jāņu 
bērnus sagaidīs Jāņu tēvs (Ikars 
Čakārnis), Jāņu māte (Skaidrīte 
Prince) un pats Jānis (Andris 
Ritums). Ieejas ziedojums sākot ar 
$5.00.

namā, Latvijā daudzus gadus 
populārā un visu iemīļotā dzie-
dātājā, Raimonda Paula skaistāko 
dziesmu izpildītāja Viktora Lap-
čenoka koncerts. Pēc koncerta tiks 
pasniegtas aukstas uzkodas un 
karsta kafija. Par dzērieniem, kas 
ielīksmo prātus, katram jārūpējas 
pašam. Ieejas ziedojums sākot ar 
$25.00. Nelaidīsim garām šo reto 
iespēju tikties ar leģendāro dzie-
dātāju un baudīt lielisku mūziku, 
apmeklēsim koncertu kuplā skaitā!

namā videoizrāde. Izrādes temats 
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

namā videoizrāde. Izrādes temats 
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

rības namā videoizrāde. Izrādes 
te  mats tiks paziņots atsevišķi. 
Kafija un cepumi. Visi laipni ai -
cināti! Ieejas ziedojums sākot ar 
$3.00.

rības namā videoizrāde. Izrādes 
temats tiks paziņots atsevišķi. Kafi-
ja un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

VAŠINGTONA (DC) 
• 23. jūnijā no plkst. 6.00 vakarā 

visi aicināti uz Jāņu svinībām pie 
rotkaļa Aleksandra Pariņa (13300 
Old Indian Head Road, 
Brandywine, Maryland 20613), 
tālr.: 301-782-4277. Jāņem līdzi 

groziņi un priecīgs prāts! 
 • 26. un 27. jūnijā Montgomery 

County Heritage Days. Atvērto 
durvju dienas latviešu namā 
Rokvilā.

DIEVKALPOJUMI

dr.: 20. jūn. dievk. Piesaulē, pilsētā 
dievk. nebūs. 27. jūn. dievk. Visi 
dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. J. 
Mingina. 

dr.: 20. jūn. plkst. 3.00 Lankasterā 
1941. g. 14. jūn. aizvesto piemiņas 
dievk. ar dievg. 27. jūn. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā dievk., pēc 
dievk. kafija. 11. jūl. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis un 
māc. Dr. R. Ziedone. 

lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): Māc. 
diakons F. M. Sīpols, tālr.: 248-
433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte un A. Greiema. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. 20. jūn. dievk. 27. 
jūn. dievk. ar dievg. 4. jūl. dievk. 
nebūs.11. jūl. dievk. ar dievg. 18. 
jūl. dievk. nebūs. 25. jūl. dievk. ar 
dievg. 1. aug. dievk. nebūs. 8. aug. 
plkst. 12. 00 kapusvētki Woodlawn 
kapsētā, latviešu (27.) nodalījumā; 
ieteicams ņemt līdzi krēslus. 15. 
aug., dievk. nebūs. 22. aug. dievk. 
29. aug. dievk. ar dievg. 5. sept. 
dievk. nebūs. 

dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale). Diakone A. Venta, 
tālr.: 954-427-3558. 

 Trīsvienības 

latv. ev. lut. dr.: 20. un 27. jūn. 
plkst. 11.00 dievk., māc. Andris 
Grots. 

Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227): 20. jūn. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg. 27. jūn. 
dievk. plkst. 10.00. 4. jūl. dievk. 
nebūs. 11. jūl. plkst. 10.00 dievk. 
angļu val. ar dievg. 18. jūl. plkst. 
10.00 dievk. 25. jūl. plkst. 10.00 
laju dievk. 1. aug. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org 

 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 27. jūn., 1. jūl., 
25. jūl. dievk. plkst. 10.00, visi ar 
dievg. 1. aug. plkst. 10.00 kapus-
vētki Woodlawn kapsētā .Mācītājas 
I. Larsenas adrese: 70388 16-th 
Ave., South Haven, MI 49090, tālr.: 
269-637-4847; kabatas: 269-214-
1010; e-pasts: ilzego@comcast.net 

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: 20. jūn. dievkalpojums 
Kalamazū nav paredzēts, visi 
aicināti doties uz Gaŗezeru. 27. 
jūn. plkst.10.00. Māc. L. Vīksne.

.: 
20. jūn. dievk. 27. jūn. dievk. ar 
dievg. 4. jūl. dievk. nebūs. 11. jūl. 
dievk. vadīs māc. A. Ozoliņš. 18. 
un 25. jūl., 1. un 8. aug. dievk. 
nebūs. 15. aug. dievk. ar dievg. 22. 
aug. dievk. 29. aug. dievk. ar dievg. 
5. sept. dievk. nebūs. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps. 

. 
(Winter & Garden Street, 
Manchester, CT 06040, tālr.: 860- 
872-3350): 27. jūn. plkst. 11.00 
dievk.

latv. ev. lut. dr.: 20. jūn. plkst. 10. 
00 dievk. 27. jūn. plkst. 10.00 
dievk. vadīs diakone M. Dauka; 
pēc dievk. sadraudzība. 4. jūl. 
dievk. nebūs. 11. jūl. plkst. dievk. 
ar dievg., pēc dievk. sadraudzības 
pusstunda. 18. jūl. plkst.. 10.00 
dievk. ar kristībām un dievg. Dr. 
māc. M. Cepure-Zemmele, tālr.: 
761- 546- 8178; e-pasts: maija.cz@
gmail.com Bazn. adrese: 3152 - 
17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; kance-
lejas tālr.: 612-722-4622. 

.: 20. 
jūn. dievk. nebūs. 27. jūn. dievk. 
4. jūl. dievk. ar dievg. 11. jūl. 
dievk. ar dievg. 18. jūl. dievk. 
angļu val. ar dievg. un uzrunu bēr-
niem. 25. jūl. dievk. nebūs. 1. aug. 
dievk. ar dievg. 5. aug. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 8. aug. dievk. 15. 
aug. dievk. angļu valodā ar dievg. 
19. aug. plkst. 10.00 Bībeles stun-
da. 22. aug. dievk. ar dievg. 29. 
aug. plkst. 11.00 kapusvētki 
Viskonsinas piemiņas kapsētā. 5. 
sept. dievk. ar dievg. 7. sept. plkst. 
7.00 vakarā draudzes padomes 
sēde. 9. sept. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. Parastie dievk. sākas plkst. 
10.00. 

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 27. jūn. plkst. 
10.00 draudzes dievnamā dievkal-
pojums Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). 18. jūl. plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums ar 
dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). 25. jūl. plkst. 10.00 draudzes 
dievnamā dievkalpojuns ar diev-
galdu Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). 
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NAUDAS P�RS�T�JUMI
UZ LATVIJU

Likmes:  l�dz $100 - $20
no $101 l�dz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV�dol�ros.  Pieg�de R�g� $11,
�rpus R�gas $0.40/km, min. $19.

Pieg�d�jam summas l�dz $1000.

L�dzu nos�tiet v�stuli ar s�t�t�ja
un sa��m�ja v�rdu, adresi, tele-
fona numuru un nor�d�jumu par
summu kop� ar �eku rakst�tu uz:

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

L�dzu zvan�t Krist�nei:

(973) 746-3075

K�rtojam nodok�u un citus
maks�jumus Latvij�!

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

Amerikas latviešu apvienība pateicas un sveic visus  ALAs biedrus un to labvēļus, kas 

Amerikas latviešu apvienības 59. kongresa laikā Sanfrancisko Biedru nozares akcijas 

ietvaros pievienojās ALAs saimei vai arī paaugstināja ALAs biedra pakāpi. 

Šie jaunie biedri ir:

Alīda Laney Hartwell

Elza Hess

Laima Līzīte Jātniece

Jānis Zemgus Jātnieks

Steen Aleksandr Jergensen

Izabella Kalniņa

Ināra Andra McNally

Ivars Mičuls

Aubrey Nina Peterson

Andris Rutkovskis

Arnis Tūbelis

Lidija Ankravs Vasilevska

Melturi atrodas gleznainā vietā Amatas krastā 400 m no 
Vidzemes šosejas, 10 minūšu braucienā no Cēsu centra. 
Ir autostāvvieta.
Mājīgas istabas par draudzīgām cenām: 

vienvietīgs numurs Ls 6, 
divvietīgs – Ls 12 – 18,
luksusnumurs – Ls 30.

Ir visas ērtības, kafejnīca, sauna, peldbaseins, kamīnzāle, 
banketu zāle, spēļu laukums ar šūpolēm bērniem, kā arī 
grezns skulptūru dārzs ar pastaigas celiņiem.
Piedāvājam arī telpas elegantu svētku, kāzu un konferenču 
rīkošanai.

Tālr. +371 64129497, mob. +371 29267224 
melturi2004@navigator.lv,
www.melturi.viss.lv
Adrese:  Drabešu pagastā, 
Amatas novadā, Latvija, LV-4139.

Aicina viesnīca MelturiAicina viesnīca Melturi

Dievkalpojumus vada māc. I. 
Pušmucāne-Kineyko.

 20. 
jūn. Jonkeru bazn. plkst 10.00 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
dievk. nebūs. 27. jūn. Jonkeru 
bazn. plkst. 10.00 dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš. 4. jūl. 
Katskiļu nometnē plkst. 7.00 va -
karā dievk., māc. L. Saliņš, Jon-
keros un Salas bazn. dievk. ne -
būs. 

N. Elm Street): 18. jūl., plkst. 
11.00 kapusvētki Forest Lawn 
kapsētā draudzes nodalījumā. 22. 
aug. plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzības stunda. Māc. R. 
Franklins

. 
(425 Hoffman Ave.): Māc. Kārlis 
Zols, e-pasts: noransm@aol.com 

.: 
katra mēneša trešā svētdienā. plkst. 
2.00 dievk. Christ Lutheran bazn. 
(#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

(11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 

20. jūn. plkst. 11.00 Jāņu dienas 
dievk. Izglītības centrā Šeltonā. 27. 
jūn. dievk. angļu valodā ar dievg., 
pēc dievk. Bībeles stunda. 11. jūl. 
dievk., māc. G. Galiņa. 25. jūl. 
kapusvētki, dievk. Washelli kapsētā; 
pēc dievk. pusdienas latviešu 
namā. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org 

.: 
20. jūn. plkst. 2.00 Tautas sēru 
dienas dievk. ar dievg. Trīsvienības 
baznīcā (35 Furman Str.). Prāv. O.
Sniedze, ērģ. D.Vitušinska-Balt-
aza  ra. Dz. grāmatas. Pēc dievk. 
groziņu azaids.

dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850-3121): jūnijā, jūlijā, 
augustā dievk. katru svētdienu 
plkt. 10.00; pēc dievk. sadraudzī-
bas stunda pie kafijas galda. Katra 
mēneša pēdējā svētdienā jubilāru 
apsveikšana. Ik svētdienas darbo-
jas grāmatu galds. 15. aug. kapu-
svētki Rock Creek kapsētā; Rokvilā 
dievk. nebūs. 21. un 22. aug. iesvē-
tes jauniešu saiets draudzes diev-
namā. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

.: 
20. jūn. plkst. 11.00 dievk.

(Turpināts no 18. lpp.)



LAIKS 2010.  ga da 19. jūnijs – 2.jūlijs20

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV "LAI KS"   tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
Pārējiem – 6 "Jau no Laiks" numuri US $18,-

Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

Ja Jums ir iecere izdot grāmatu, 

nepieciešamība izveidot logotipu, 

izgatavot vizītkartes, apsveikuma 

kartītes vai veikt citus iespieddarbus - 

D A R I E T  M U M S  T O  Z I N Ā M U !

Tālrunis:  +371 67326761

 +371 29494823

Fakss:  +371 67326784

e-pasts:  redakcija@laiks.us

 daiga@stencil.lv

BRĪVĀ LATVIJA

LAIKA un BRĪVĀS LATVIJAS redakcija sadarbībā ar 

grafi skā dizaina darbnīcas STENCILA grāmatu dizaineriem    

S T R Ā D Ā S I M  KO PĀ !

ar pr ieku izveidos un 
izdos Jums sk aistu, 

mākslinieciski augstvētīgu  grāmatu.

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Detroitas 21. atklātās latviešu golfa sacensības
Mičiganas pilsētas Livonijas 

golfa laukumā Whispering 
Willows notika Detroitas 21. 
atklātās latviešu golfa sacīkstes, 
kuŗās piedalījās 80 spēlētāju 
(no tiem septiņas sievietes) – 
lielākais dalībnieku skaits kopš 
2005. gada. Visvairāk  dalībnieku 
bija no Mičiganas – 39, no 
citām pavalstīm –19,  no 
Kanadas – 22.  

Spēlētāji sacentās divas dienas 
– 22. un 23. maijā. Sestdien, 22. 
maijā laiku pa laikam uzlija 
kārtīgs pavasaŗa lietus, svētdien, 
23. maijā  spīdēja saule un, 
jādomā, palīdzēja dalībniekiem 
gūt labākus rezultātus.

Korporāciju vienību sacen-
sībās šogad labākā bija Patrias 
vienība ar rezultātu 80.00. Trīs 
labākie vienības spēlētāji – Ivars 
Melnbārdis (79), Edvarts 
Robežnieks (80), Lauris Kuksis 
(96).  Otrā vietā korp. Lettonia 
vienība ar rezultātu 84.50; 

labāko trijniekā – Andris Runka 
(78), Andris A. Runka (83), 
Atis Markovs (94).  Trešā  vietā 
korp. Talavija vienība ar re -
zultātu 99.67.  Labākie šajā 
vienībā bija Kārlis Vizulis (86), 
Modris Pudists (105), Uldis 
Mednis (108). 

Latvijas kausu divu dienu 
sacensībās izcīnīja Matīss 
Mazutis no Otavas, Kanadā 
(155), meistaru klasē otro vietu 
ieguva Andris Līzenbergs (157), 
trešo – Andris Runka (158).  

Atklātā A klasē labākais bija 
Džefs Bībs  (Jeff Beebe) (163), 
Andris Zariņš (177) un  Aldis 
Strīpnieks (179).  Atklātā B 
klasē pirmo vietu ieguva  Andris 
Trautmanis (201), otro – Laris 
Galējs (205), trešo – Roberts 
Tupurītis (208). 

Senioru A klasē pirmo vietu 
ieguva Juris Ūdris (184), otro 
Džeims Džensens (James 
Jensen)  (186), trešo – Atis 

Markovs (189).  Senioru B klasē 
labākais bija Agris Robežnieks 
(203), otrais – Jānis Auziņš 
(203), trešais – Valdis Budrēvics 
(208).  Sieviešu klasē trīs labākie 
rezultāti bija  Diānai Galējai 
(181),  Keitai Vašai (Kate Wash) 
(222) un Vijai Markovai (228).   

Sacensību pirmās dienas 
vakarā spēlētāji, viņu piederīgie 
un draugi pulcējās Sv. Pāvila 
latviešu draudzes sabiedrisko 
notikumu zālē. Vakariņas  gata-
voja Detroitas latviešu golfa 
apvienības (DLGA) dāmu 
komitejas locekles Intas Stakles 
vadībā.  Saviesīgā vakara 

dalībniekus uzrunāja DLGA 
priekšnieks Modris Ejups, 
pateikdamies visiem šī turnīra 
darbiniekiem un talciniekiem. 
Pasniedza pirmās dienas kor-
porāciju vienību sacensībās 
izcīnīto kausu Patria pārstāvim, 
balvas par tālākiem un pre-
cīzākiem sitieniem, kā arī citas 
balvas.  Pēc otrās dienas sa -
censībām Latvijas kausu uz 
vienu gadu saņēma Matīss 
Mazutis.  Balvas tika pasniegtas 
visu klašu uzvarētājiem.

Sacensībām ir vairāki 
pastāvīgi atbalstītāji – Latvijas 
Korporāciju apvienība (LKA), 

studentu korporācijas, Vidējo 
valstu latviešu sporta pārvalde 
(VVLSP), vairākas firmas un 
daudz individuālu ziedotāju. 

DLGA mājaslapa: 
www.LatvianGolf.org

 Informāciju sagatavoja 
Andrejs Brože

S A R Ī K O J U M I
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E konomi k a

Harijs Ozols – Kanādas lat vie-  
tis un Kaija Gertnere-Ozola – 
Amerikas latviete ir interneta 
mā     jas lapu uzņēmumu www.
web softsites.com līdzīpašnieki.

Kur meklējami www.web-
softsites.com sākumi ?  

Harijs Ozols: Par Websoft sā -
kumiem jāatskatās uz 1998. ga -
du, kad komerciālais internets 
bija pašā sākuma stadijā. Redzē-
ju pavisam brīvu darbības lau -
ku un sāku piedāvāt interneta 
mājas lapu izstrādāšanas pakal-
pojumus. Daudzi ārzemju klien-
ti ar mums sadarbojās, jo pratu 
angļu valodu un domāšana bija 
līdzīga. Mūsu klientu lokā bija 
ārzemju vēstniecības, tirdz nie-
cības kameras, ANO pārstāv nie-
cība, Radisson viesnīca un, pro-
tams, arī ļoti daudzas vietējās 
fir     mas un sabiedriskās organi  -
zā  cijas. Tagad strādājam pie  
laik    raksta Laiks mājaslapas teh-
niskā veidojuma.

Pēc vairāku gadu darbības se -
cināju, ka pamatā  katrs projekts 
ir pavisam līdzīgs. Liku lietā sa -
vas programēšanas zināšanas, lai 
izveidotu satura rediģēša nas 
sistēmu (content management 
sys tem), ar to es varēju pie  dāvāt 
in  terneta mājaslapas par ze -
mākām izveidošanas un uztu-
rēšanas  izmaksām.  Vairs ne    bija 
vajadzīgi vairāku mēne šu prog-
rammēšanas darbi un izmaksas 
katram klientam. Ar Websoft 
mā  jas lapām var iepa zī ties     
www.websoftsites.com. Mēs pie-
 dāvājam trīs dažādas mājas lapu 
komplektus, kopā ar uz  turē ša-
nu.

Kas ir tas īpatnējākais, vei-
dojot mājaslapas Latvijas uz -
ņēmumiem, kā prasības at -
šķiras no ārzemju pa  sūtī tā-
jiem?  

Kaija Gertnere-Ozola: Prasī-
bas ne ar ko īpaši neatšķiras.  
Katrs vēlas saņemt labu pakal-
pojumu par izdevīgu cenu.  Bie -
ži vien klientiem ir skaidrs, ka 
interneta mājaslapa ir vajadzī -
ga, bet nav skaidrs, kādam no -
lūkam vai mērķim mājas lapai 
jākalpo.  

Šodienas ekonomiskajos ap -
stākļos, ikviens vairākkārt ap   -
do mājas pirms naudas tērēša -
nas.  Kad bija tie saucamie „trek-
nie gadi”, tad daudzi meklēja to,    
kas ir dārgāks, jo uzskatīja, ka    
tā vajag.  Tagad cilvēki ir piesar-
dzīgi, iepazīstas ar piedāvā ju-
miem un izvēlas par labu kva-
litātei, pieredzei un uzticamiem 
uzņēmumiem, nevis riskē ar 
uzņēmumiem, kuri rītdien va -
rētu vairs nebūt.  Mūsu uzņē-
mums pastāv jau 13 gadus un 
mums ir vairāk nekā 500 ap -
mierinātu klientu.  Ar to lepo-
jamies

Ar Harija izstrādāto Websoft 
in  terneta mājaslapas veidoša -
nas programmu, mūsu klientu 
lokā ir Latvijas un ārzemju uz -
ņēmēji, valsts un pašvaldību 
iestādes, bezpeļņas organizācijas 
un citi.  

Kas ir tas www.websoftsites.com 
piedāvājums, kas atšķiras no        
ci  tiem māju lapu veidotājiem ?  

Sekmīgs latviešu uzņēmums, kas var jums noderēt
Dainis Mjartāns

Harijs Ozols: Websoftsites vei-
 do tās interneta mājaslapas ir 
acīm tīkamas, viegli uztveramas 
un mūsu darbinieki strādā tā,  
lai ikviena klienta mājas inter-
neta meklētāju programmās 
(Google, Yahoo, bing, utt.) lapa 
būtu “topā”. 

www.websoftsites.com apkal-
po klientu mājaslapas, ne tikai 
veicot hostinga (uzturēšanas) 
pakalpojumus. Pilnu darba die-
nu profesionāla komanda (ad -
mi  nistrators, klientu menedže-
ris, programmētājs, maketētājs 
u.c.) strādā, lai mājaslapā infor-
mācija tiktu rediģēta un papil-
dināta. Mēs  analizējam mājas 
lapas un iesniedzam priekš-
likumus par lapas saturu un 
vizuālo noformējumu klienta 
mērķauditorijas skaita pa  lie li-
nāšanai.  Mums ir  serveri Ame-
  rikā un Latvijā, kas nodrošina 
visu mūsu mājaslapu drošu un 
nepārtrauktu uzturēšanu.   

Kā vērtējat ārzemju latviešu 
organizāciju mājas lapas, kas ir 
to galvenie trūkumi ?  

Kaija Gertnere-Ozola: Ak -
tuāla informācija. Daudzām or -
ga nizācijām ir izveidotas mājas-
lapas, bet tās netiek regulāri at -
jaunotas ar jauniem notikumi-
em, pasākumiem, utt.  Tas no -
zīmē, ka mājaslapas ir statiskas, 

nemainīgas.  Iemesls tam bieži 
vien ir tas, ka informācijas 
ievietošana ir sarežģīta vai arī 
dārga. Ja padomā, ikviens no 
mums atgriežas tajās mājasla -
pās, kurās var uzzināt intere-
santu, noderīgu un aktuālu 
informāciju.   

Tieši šim nolūkam mūsu 
mājaslapas ir ideāls risinājums, 
jo satura papildināšanu vai iz -
maiņu veikšanu var veikt vieg -  
li, cik vien bieži un no jebkura 
datora, kam ir interneta pie  slē-
gums.  Ja klients nevēlas to darīt  
pats, tad mēs to nodrošinām   
bez papildus izmaksām.

Ko Websoftsites varētu pie-
dāvāt Ziemeļamerikas latvie - 
šu tirgum ?  

Harijs Ozols: Puscenu! Pie-
dāvājam mūsu interneta mā -
jaslapas visām Ziemeļamerikas 
latviešu organizācijām izveidot 
par puscenu.

Mēs abi esam uzauguši Zie-
meļamerikā – es Kanādā un 
Kaija - Amerikā.  Angļu un lat-
viešu valoda mums ir dzimtās 
valodas.

Mēs esam pateicīgi latviešu 
sabiedrībai un organizācijām, 
kuru dēļ mums bija iespēja augt 
latviešu vidē, kas arī aizveda 
mūsu līdz Latvijai, kur tagad 
dzīvojam jau daudzus gadus.  

Pastāsiet par savu dzīves pie-
redzi!  

Harijs Ozols:  Es pārcēlos uz 
Latviju 1996. gadā, galvenokārt 
tā dēļ, ka mana ģimene, gan 
vecāki, gan māsa bija pārcēlušies 
pirms vairākiem gadiem un es 
vēlējos viņiem piebiedroties.     
Es uzaugu Vankuvērā, Kanādā, 

vidusskolas gadus pavadīju 
Minsteres latviešu ģimnāzijā    
un pēc tam pārvācos uz Toron-
to. Tur studēju, strādāju un pēc 
vairākiem gadiem sekoju savai 
ģimenei uz Latviju.

Ar Kaiju biju pazīstams jau 
Amerikā, bet tikai Latvijā viens 
otrā ieskatījāmies un arī appre-
cējāmies!

Kaija Gertnere-Ozola: Es 
pār  cēlos uz Latviju pirms 20 
gadiem - 1990. gada septembrī, 
lai pavadītu te vienu gadu, ie -
pazīstot Latviju.  Tas gads bija 
Latvijas vēsturei piedzīvojumu 
bagāts, kura rezultātā Latvija 
atguva neatkarību un es ieguvu 
jaunas mājas.  Ilgus gadus strā-
dāju aizraujošu darbu Latvijas 
ārlietu ministrijā un citos valsts 
darbos.  Hariju pazinu jau no 
Amerikas, bet tikai tad, kad    
viņš ieradās Latvijā atklājām,    
ka viens otram tīri labi pa -  
tīkam!  Apprecējāmies 2002. ga -
dā un drīz vien piedzima mūsu 
meitas.  Vairākus gadus nestrā-
dāju, gādāju par meitu audzi-
nāšanu.  Pēdējos divus gadus 
strā  dāju kopā ar Hariju, pie dā-
vājot un pilnveidojot mūsu vei-
dotās un uzturētas interneta 
mājas lapas.

Kā interesenti varētu stāties 
ar jums kontaktā ?

Jebkurā laikā mums var raks -
tīt e-pastu uz  info@websoftsites.
com.  Šovasar būsim visu jūlija 
mēnesi Amerikā, lai veicinātu 
www.websoftsites.com  attīstību, 
kā arī lai atpūstos kopā ar ra -
diem un draugiem Garezerā. 
Tālr.:    269 216 9935.  Labprāt ar 
jebkuru interesentu tiksimies   
vai sarakstīsimies! 

Āboliņš
Annuss
Dajevskis
Eglītis
Gailis
Grunde
Jēgers
Kalmīte
Kovaļevska
Milts
Neilis
Nukša
Peka
Reke
Sodums
Šteiners
Stepe
Strunke
Tone
Vinklers
Zuntaks

Izstāde Mākslinieks trimdā: latvie-
šu bēgļu māksla 1944-1950 mums 
atgādinās, ka arī grūtos un nedrošos 
laikos māksliniekiem ir nepieciešams 
turpināt savu radošo darbu. Pasaules 
latviešu mākslas savienība, sadarbībā 
ar Gaŗezera Klinklāva galeriju aicina 
katru latvieti, kam interesē latviešu 
tautas 20. gadsimta trimdas māksla un 
vēsturiskais pārdzīvojums apmeklēt šo 
neparasto izstādi, kuŗā būs skatāmi reti 
izstādīti latviešu bēgļu mākslinieku 
zīmējumi, akvareļi un eļļas gleznas.
Atklāšana Gaŗezera 45. gadu 
jubileja svinībās
2010 g. 24. jūlijā 
Klinklāva galerijā, Gaŗezerā

IZSTĀDE LATVIEŠU BĒGĻU MĀKSLA 
1944-1950

Izstāde ceļos uz latviešu centriem abos ASV krastos, kā arī vidienē. Ja jūsu orga-
nizācijai interesētu redzēt izstādi jūsu pilsētā, lūdzu sazināties ar Pasaules latviešu 
mākslas savienību (mājas lapa: www.latvianart.org), rakstot Leldei Kalmītei, 
10830 S. Hale Avenue, Chicago, IL 60643-3342 vai  lkalmite@latvianart.org.
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Aktuālā  inter v i ja

Agate
Vucina
Studē Biznesa 
augstskolā 
"Turība"

Ieskaitot apmācības Slovēnijā 
un Vācijā, Ilmāra Lejiņa vadītā 
Latvijas armijas vienība gandrīz 
gadu atradās ārpus Latvijas. Lat-
viešu uzdevums bija apmācīt af -
gāņu nacionālās armijas kaujas 
bataljonu. Taču praksē tas nebūt 
nenozīmēja atrašanos drošā ap -
mācību laukumā. Lielākā daļa  
no vienības nokļuva arī kaujas 
situācijās. Ilmārs Lejiņš teic, ka 
tas laiks, kad valstis vērtēja pēc 
armiju lieluma,  ir pagājis. Mums 
nevienam nekas nav jāpierāda, 
šie mazvērtības kompleksi ir jā -
aizmirst un jādzīvo lepni par to, 
ka mums ir karavīri, kas spēj pil-
dīt visus uzdevumus tikpat labi 
un pat labāk nekā, piemēram, 
Amerikas, Kanādas vai citas vals ts 
karavīri. Tas nekas, ka armija        
ir maza, taču, tas, ko mēs darām, 
ir ļoti labi un profesionāli, un 
karavīri tiek augstu novērtēti.  

Ar kādām sajūtām tu devies 
uz Afganistānu, tas taču ir „pa -
saules karstais punkts”?

Tā kā esmu karavīrs jau sep-
tiņpadsmit gadus, nav tā, ka 
pēkšņi varētu pateikt: „Ziniet, es 
negribu braukt uz Afganistānu”. 
To man vajadzēja saprast jau 
iepriekš, ka karavīrs un karoša -
na iet roku rokā, tāpat kā uguns-
dzēsējs un uguns dzēšana iet ro -
ku rokā, tāpēc nevienam kara-
vīram nevajadzēja būt pārsteig-
tam, ka atnāks diena, kad būs jā -
iet karot. Klasiski karus var ie -
dalīt divās daļās: tie ir nācijas 
glābšanas kari, kas ir nepiecieša-
mie kari, kad kāds iebrūk tavā 
valstī. Otrie ir Izraēlas kari, ko 
angļi sauc par world choise, -  kad 
karot brauc tālu prom no savas 
valsts un  tautas.  Protams, katram 

Mums nevienam nekas nav jāpierāda
Agates Vucinas saruna ar Latvijas armijas majoru Ilmāru Lejiņu

karavīram ir domas –  braukt vai 
nebraukt, vai tas ir pamatots un 
pareizs karš. Man personiski ne -
bija problēmu, es zināju, kādu 
zvē restu esmu devis pirms sep ti ņ- 
padsmit gadiem, uzdevums at -
nāca, un tas ir jāpilda.

Kāda ir Latvijas karavīru sa -
gatavotība uz citu valstu kara-
vīru fona?  

Mūsu karavīri ir salīdzinoši labi 
sagatavoti, mēs esam sagatavoti 
pat labāk  nekā daudzas vecās Ei -
ropas valstis, un iemesls tam ir 
tas, ka mums ir maza armija un 
mēs savos karavīros ieguldām 
vai rāk. Mums nav tās luksus ie -
spējas  būt ļoti šaurai karavīra 
specialitātei – viens karavīrs ir šo -
feris, otrs ir ložmetējs, un trešais 
vienkārši darbojas ar rācijām – 
mums katram karavīram ir jā -
māk veikt visi trīs uzdevumi. 
Mūsu karavīriem jābūt spējīgiem 
darīt vairāk, tā ir mazas armijas 
specifika. 

Tas nav nekāds pārsteigums. 
No vēstures ir zināms, ka latvieši 
ir bijuši labi karavīri, un pretēji 
septiņsimt gadu vācu un citu 
tautu propagandai, ka mēs vien 
tāda arāju tauta esam, esmu pār-
liecināts, ka mēs esam arī laba 
karotāju tauta. Pēdējos divdesmit 
gados Rietumu valstis mums ir 
palīdzējušas apmācībās, un mēs 
to esam pieņēmuši, bet mēs ne -
esam pārņēmuši vienas valsts 
modeli, mēs esam paņēmuši „ro -
zīnītes no kūkas” - mācījušies no 
dažādām valstīm. Es pats virs-
nieka pamatizglītību ieguvu 
Zvied  rijā, bet vecāko virsnieku 
štāba kursus esmu izgājis Liel bri-
tānijā. Arī es esmu smēlies infor-
māciju no dažādiem avotiem, 
tāpēc varu teikt, ka mūsu kara -
vīri ir ļoti labi sagatavoti.

Kā tiek sagatavoti karavīri, 
teiksim, Zviedrijā, Lielbritā - 
nijā un Latvijā? Kāda ir tā 
atšķirība?

Karavīru sagatavošana ir atka-
rīga no cilvēka mentalitātes, jo 
tautu mentalitāte atšķiras. Nevar 
to pašu modeli izmantot ameri-
kāņiem, ko izmanto zviedriem, 

un arī latviešiem, jo katrai tautai 
ir sava psihe, savs raksturs un 
tāpēc jebkāda apmācība ir jā -
pielāgo. Mūsu vadības stils nestrā-
dā zviedriem, un arī zviedru va -
dības stils latviešiem nestrādā,  
tas ir atkarīgs no tautas rakstu - 
ra. Es teiktu, ka latvieši labāk 
panes fiziskas grūtības, mēs esam 
sīkstāki, mēs neesam tik izlu ti-
nāti un latviešiem raksturīga arī 
spītība. Nepavisam nedomāju,   
ka tas ir fatālisms vai likteņa no -
lemtība, bet tomēr latvietis no -
spļaujas un iet uz priekšu, vien-
alga, vajag vai nevajag. 

Kas psiholoģiski ir visgrū tā-
kais,  dienot Afganistānā? 

Afganistāna ir plašs jēdziens. 
Mans uzdevums bija būt padom-
devējam afgāņu bataljona ko -
mandierim, un mana komanda 
arī bija attiecīgi padomdevēji. 
Man padotais Latvijas armijas  
kapteinis  attiecīgi bija padom de-
vējs afgāņu kapteinim un tam-
līdzīgi. Tas nebija viegli, jo mēs,  
karavīri, bijām sagatavoti pār-

ņemt iniciatīvu un vadīt, ja ir 
noteikta situācija. Padomdevējs 
nespēlē pirmo vijoli, pat ne otro,  
jo esi tikai padomdevējs. Mēs, 
visa komanda, ieskaitot mani, 
bijām tā teikt, ārpus savas ādas,   
jo tur mēs nebijām, kā saka,      
savā komforta zonā. Tas bija vis-
grūtākais, ka nevar īsti iespai -  
dot notikumus uzreiz, vari būt 
tikai labs padomdevējs un mēģi-
nāt paredzēt notikumus uz priek-
šu, un tādā veidā tos iespaidot. 

Otrkārt, var pieminēt arī ne -
žēlīgo karstumu, sausumu, kal-
nus. Latvieši jau nāk no līdze -  
nas zemes, bet mēs tur dzīvojām 
trīs Gaiziņu  augstumā, un bija 
puiši, kas dienā staigāja „divus 
Gaiziņus” turp un atpakaļ. 

Treškārt, protams, ir tas, ka    
nav viegli ilgu laiku būt prom         
no mājām. Mēs bijām 34 latvieši 
lielā amerikāņu jūrā, un daž -    
reiz divatā ļoti ilgi jābūt vienā 
postenī, tas psiholoģiski ir ļoti 
grūti.

Kāpēc tu esi izvēlējies kara-
vīra karjeru?

1992. gadā sāku strādāt LR 
Aizsardzības ministrijas prog-
ram mā, kur bija daudzi no    
Rie tumiem atbraukuši latviešu 
jau nieši, kas valsts institūcijām 
pa  līdzēja tulkojot. Tā bija lik-
tenīga nejaušība, ka man tika 
Aizsar dzī bas ministrija, un es 
tur strādāju radio sakaru daļā, 
un ar savām valodas zināšanām 
piedalījos dau dzās sarunās. Pa -
manīju, ka pats sāku pārmest 
Latvijas armijas virsniekiem, un 
ka esmu kļu vis aizmugu rējā 
sēdeklī sēdošu šoferi, kas māca, 
kā braukt. Pie sevis no  domāju: 
vai nu man tas jāpār trauc vai  
arī man jāiestājas ar  mijā, lai 
pierādītu, ka varu to darīt la- 
bāk. Strādājot minis trijā, zināju, 
ka var iegūt at  bils tošu iz glītību 
un to es arī darīju. Bija 1992.-
1993. gads – jauna Latvija, jauna 
valsts, es biju pār vācies no 
Zviedrijas, arī jaunības maksi-
mā lisms...

Latviešiem lielākoties vien-
mēr jākaro svešās uniformās  

vai tālās valstīs, vai tas kara-
vīram nav psiholoģiski grūti?

Mēs visi esam Latvijas karavīri, 
un tas, ka esam NATO vadītā 
operācijā Afganistānā, ir tikai 
pozitīvi, jo jūtamies kā daļa no 
šīs organizācijas. Mēs esam sa -
biedrotie amerikāņiem, kanā-
die šiem, angļiem, zviedriem, 
nor vēģiem utt., un kad sanāk 
pabūt lidostās un skatīties ci -
tam uz citu, tad pārņem lielas 
ģimenes piederības sajūta. No -
skatās jau otra ekipējumu, for-
mas tērpu, un kopš tā laika,    
kad mums Latvijā ir savs at -
šķirīgais un labais formas tērps, 
un arī mūsu ieroči ir ļoti jauni 
un labi, mūs ievēro. Arī darbi 
runā par darītāju,  un mūs ciena 
par to, ko esam tur darījuši. 

Par to, ka karojam citur – gan 
es, gan arī citi karavīri ir pār-
liecināti, ka labāk ir karot citur 
nekā Latvijā, jo es domāju, ka   
20. gadsimts ir nesis Latvijai   
lielu postu. Ja skatāmies uz   
citām valstīm, kāpēc, piemē -
ram, Anglija ir bijusi tik bagāta, 
redzam -  tā savus karus veda 
ārpus Anglijas, tas ir ļoti vien-
kārši! Tad ir labāk uguns-        
grēku dzēst laicīgi un tālāk prom 
no mājām, nevajag gaidīt, kad 
tas pienāks klāt, vajag to no -
dzēst jau sākumā. Tāpēc arī aiz-
sardzības nolūkos Latvijas ar -
mija piedalās lielā alianses ope-
rācijā Afganistānā.

Kādi ir tavi pienākumi pēc 
atgriešanš no Afganistānas? 

Tagad man ir atvaļinājums, jo 
pagājušajā gadā man tā nebija. 
Man ir piedzimis dēls, mācos 
būt par tēvu... Bet pēc atvaļi nā-
juma atgriezīšos dienestā Nacio-
nālo bruņoto spēku štābā, ope-
racionālās plānošanas pārvaldē. 
Es nodarbošos ar armijas īster-
miņa plānošanu. 

Laika avīzi lasa arī tavi pa -
ziņas ASV, ko tu vēlētos viņiem 
pateikt?

Savai māsīcai Alisei Karlso - 
nei es gribētu novēlēt visu to 
labāko, viņa šovasar Kalifornijā 
precas!             
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Meklējam informāciju
Uzsākta materiālu vākšana grāmatai par Čikāgas 

latviešu mākslinieku Jāni Strodu. Ja jums ir fotogrāfijas, 
vēstules, dokumenti, mākslas darbi, kas ataino 
mākslinieka dzīvi un Hull House  laikus. Lūdzu 

sazināties, rakstot bukinists@inbox.lv,
vai „Jauno LAIKS”, Ausekļa ielā 14-2, LV 1010, Rīgā.

Laiksne savārījusi 
PUTRU

Rīts
Kad būsim šīs pirmdienas pirmās četras stundas 
Norunājuši
Un tu no gultas būsi lēni izvēlies
Mētelī ietinies
Un lietussargu no maisa izracis
Jo ārā līst

Kad būsim šīs pirmdienas dārgākos mirkļus
Iztērējuši

Tava forma šīs nedēļas klusākā stundā pazudīs

Tumsā vēlreiz uz lidostu.

TRĪS DZEJOĻI PAR PIRMDIENĀM
Par vingrošanu
Pirmdienās es neeju uz vingrotavu
Jo pirmdienas rīta nežēlība
Kaitina manu omu
Pirmdienās es neeju uz vingrotavu

Pirmdienās es neeju uz vingrotavu
Jo pirmdienas stiprā kafija
Ir svarīgāka par formu
Pirmdienās es neeju uz vingrotavu

Pirmdienās es neeju uz vingrotavu
Jo pirmdienas aizņemtais darba plāns
Aizliedz tādu domu
Pirmdienās es neeju uz vingrotavu

Rīts Nr. 2
Acis knapi atlipušas
Somas knapi sapakotas
Mati knapi sasukāti
Pirmdienā
Es dodos – 
Kafiju knapi ielējusi
Mēteli knapi uzvilkusi
Atslēgas knapi paķērusi
Pirmdienā

Aiva Ieviņa
Sanfrancisko

Andžejs Reiters. Īstā bagātība. 
Rīga, 2010, 116 lpp.

 „Ikkatrs var iegūt labu veselību 
un sasniegt izcilus rezultātus, ja 
iemācās sadzirdēt savu sirdsbal-
si,” ir pārliecināts šīs grāmatas 
autors Andžejs Reiters, Latvijā 
pa  zīstams treneris un bioener-
ģētikas pasniedzējs. Šī ir viņa 
pirmā grāmata, un, kā teikts tās 
pieteikumā, autors met izaici nā-
jumu snobismam un aicina iet 
savu individuālo gara attīstības 

CD Liene Circene. 
Šūpuļdziesmas

Pianistes Lienes Circenes 
daiļrade ir labi pazīstama arī 
ASV un Kanadā mītošajiem 
latviešu mūzikas draugiem. 
Šajā CD, tātad, šūpuļdzies -  
mas – latviešu tautasdziesmas 
Daces Aperānes, Edgara Ra -
ginska, Pēteŗa Plakida, Jāzepa 
Vītola, Lūcijas Garūtas ap -
darē, te arī Tālivalža Ķeniņa 
Bearlude for Alex, Alfrēda 
Kalniņa „Nakts”, pavisam 24 
pērles.

CD Pēteris Vasks. 
The seasons. Die 

Jahreszeiten. 
Vestard Shimkus, 

piano 
Divu pasaulslavenu latvie -   

šu – komponista  Pēteŗa Vaska 
un pianista Vestarda Šimkus 
kopdarbs. 1980. gadā tapusī 
„baltā ainava”, 1995. gada darbs 
„pavasaŗa mūzika”, 2008. gada 
„Zaļā ainava” un 1981. gada 
„Rudens mūzika” plūs vēl  
2009. gadā sacerētā „Vasaras 

Piedāvā Latvijas Radio koris un 
Latvijas Koncerti

vakara mūzika fantastiskās 
skaņās, ko uzbur „divas rokas 
ar 88 baltiem un melniem 
taustiņiem”. 

CD Ilga Reizniece. 
Uģis Prauliņš. 

Krusta dancis ar 
dainu tekstu

Īsts Jāņunakts disks, īpaši cil-
 vēkiem, kam patīk mistērijas 
un latviešu mītiskā pasaule.

CD Suitu mēle. 
Latvijas Radio koris 

un suitu sievas

CD varat iegādāties mūzikas 
ierakstu un grāmatu tirdz-
niecības vietās (ja, protams, 
esat Latvijā!) vai sazinoties pa 
e-pastu : edgars.janovs@lat-
vijas koncerti.lv

Ieskatieties mājaslapā www.
latvijaskoncerti.lv

Kultūras menedžmenta centrs 
„Lauska” nupat laidis klajā tau -
tas mūzikas grupas „Laiksne” 
jaunāko disku „Putra”. Savā nu 
jau ceturtajā ierakstu albumā 
„Laiksne” pievērsusies jautrajam 
tautas mūzikas  žanram – saviesī-
gajām dziesmām, kuras ska-
nējušas kopīgās pasēdēšanās, 
talkās un večerinkās, bet 

ceļu, iegūstot brīvību, sirdsmieru 
un radošo reālizāciju.

Grāmata sastāv no īsiem, ie -
dvesmojošiem stāstiņiem, un tie, 
manuprāt, nav jālasa visi pēc 
kār tas. Izlasi vienu, padomā... 
šo  dien izlasīju par augstprātību. 
Un visu pēcpusdienu domāju 
par frazi: „Neej tur, kur dzen 
vergu ieradums...” Jā, neaizgāju 
uz veikalu pēc cigaretēm.

P. S. vairāk varat uzzināt, ie -
lūkojoties mājaslapā www.glo-
balaccess.lv

Grāmatu varat iegādāties pie 
„Valtera un Rapas” vai, sazinoties 
e-pastā ar @andžejsreiters.com

Ligita

mūsdienās nepelnīti pieklu su- 
šas. Visas albuma dziesmas ņem-
tas no  teicēju ierakstiem vai no -
šu pierakstiem  nevien no Latvi-
jas dažādiem pagastiem, bet pat 
no Sukinavas latviešu kolonijas 
Sibīrijā. Pati „Laiksne” par šo 
dis ku saka: 

„Putrā” likām to, kas šobrīd 
šķiet gardākais kumoss: savie-
sīgās dziesmas, galda dziesmas, 
kas dzimst bez iepriekšēja nodo-
ma un uzdzirkstī. 

Albuma izdošanu atbalstījusi 
Rīgas dome. 

Informatīvais atbalsts: Latvijas 
Radio 2 un interneta folkradio 
www.radiooira.lv

Par lietām, ko rūsa 
un kodes nemaitā
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Vērtīga grāmata
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Jauno Laika

redaktoram Dainim Mjartānam, 
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
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Jauno Laika

redaktoram Dainim Mjartānam, 
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784

Latvija Šodien – 
Ints Dzelzglavis

Saeimas vēlē ša-
nas būs īpaši sva-
rīgas, un to rezu l-
tāti varētu krasi 
mainīt mūsu tau-
tas nākotni. Krie-
vijai draudzīgās 

partijas cer Saeimā iegūt pār sva-
ru, oligarhu partijas sola labklā - 
jību un, lai to panāktu, plāno 
sastrādāties ar Krieviju.  Nacionālo 
partiju ietekme tautā ir krasi sa -
mazinājusies. Jaunā trīs partiju 
apvienība “Vienotība”, sola uzlabot 
sociālo atbalstu valsts pensionā-
riem un nabadzīgākām ģimenēm 
un apkarot korupciju. Ievirzē mēs 
iepazīsimies ar partiju politiku, 
kandidātiem, un mērķiem.  Pārru-
nāsim, kādu mēs vēlamies redzēt 
mūsu Latviju nākotnē.

Folklora – Zenta Mennika
Dzīvojot saskaņā ar dabu, cilvēks 

iemācās izdzīvot, cienīt dabas li -
kumus. Daudz varam mācīties no 
jūras. Ja ir kāda bēda, iesim jūrai 

3x3 Katskiļos
15. - 22. augustā 

Ņujorkas Latviešu ev. lut. 
draudzes lauku īpašumā 

Elka Park, NY
Ievirzes

padomu paprasīt, ja prieki - da -
līsimies arī tajos ar jūru.  Arī visas 
nelaimes, nebūšanas peldoties      
var nomazgāt nost. Lūk, tāda ir 
mūsu jūra!

Trimdas vēsture dzīvesstāstos - 
Maija Hinkle 

Turpināsim apzināt mūsu trim-
das vēsturi ar jauniešiem un bēr-
niem tēmu – skolām, skautiem, 
gaidām, nometnēm, sportu, jau-
niešu koporganizācijām, saziņas 
līdzekļiem. Kas notika? Kad? Kas 
darīja? Kādēļ? Kādi bija īsster -  
miņa un ilgtermiņa rezultāti? 
Klausīsimies ekspertus, stāstīsim 
savu pieredzi. Ņemiet līdzi savas 
relikvijas par tēmām, ja jums tā - 
das ir. Vieslektori: Anita Bataraga, 
Jānis Ģiga, Maija Laiviņa, u.c.

Rotkalšana -  Alfons Mednis 
Vei  dosim vienkāršas latviskas ro -
tas, lietojot vairākas technikas.  
Aicināti gan iesācēji, gan tie, kuri-
em ir jau pieredze kalšanā. 

Dziesma dziedē  – Vitauts Jaun-
arājs  Cilvēks kā pilnīga būtne 
sastāv no fiziskā, intelektuālā, emo-
cionālā un garīgā. Ja kādā no čet-
rām daļām zūd līdzsvarots, cil -  
vēks nevar būt vesels. Ar dziesmas 
palīdzību mēs katrs radošā un 
apzinātā veidā varam dziedēt savas 
četras daļas un apvienot veselā 

būtnē.  Iedziļināsimies tautasdzies-
mās gan ar prātu, gan ar jūtām,   
gan ar dvēseli, gan ar augumu,       

un dziesma mūs dziedēs.
Dziedāšana – Helēnas 
Vīksniņas vadībā.

Vingrošana – Brigita Vīksniņa
Spēles – Novus, šahs, zolīte, un ...
Lekciju cikls, pastaigas, nīkšana
Melns un Balts masku balle un 

talantu vakars
3x3 Atvasaras gadatirgus

Šķēršļu gājiens
Un vēl ...

3x3 dalības maksa
No personas $140 bet ne vairāk 

kā $400 ģimenei (2 paaudzes).  
Bērniem līdz 3 gadiem  par brī-
vu. Iespējams sarunāt aukli bēr-

niem zem 3 g.v. par $25- die-
nā/$150- nedēļā.  Nometnes uz-
tura maksa pieaugušiem un jau-
niešiem sākot ar 11 gadiem ir $130 
nedēļā. Bērniem no 3 līdz 11 g.v. 
puscena. Pārgulēšana kopmītnēs 
(apm. 15 vienā mītnē) $25 par gul-
tasvietu. Ezera mājā: 2 pers. ista -  
bā - $150 par istabu, 3 pers. ista -   
bā - $235 par istabu

Uz 3x3 nometni piesakoties, 
izpildiet  anketu un nosūtiet to Tai-
nai Laiviņai līdz 15. jūlijam, pievie-
nojot $125 no personas iemaksai.  
Čeki rakstāmi uz “ALA 3x3” vārda. 

Izsmeļošāk: 
www.3x3katskilos.info.

Aizgājušajā vasarā vairāk 
nekā divdesmit bērniem bija 
lieliska iespēja apgūt senās 
latviešu tradīcijas nometnē 
„Etnogrāfiskās dzīves un 
mākslas nedēļa”, ko Dekšāru 
pagastā organizēja biedrība 

Tiksimies Viļānu novada, Dekšāru pagasta Madžuļu ciema „Latgaļu sātā” !

„Latgales tradicionālās kul tūras 
centrs „Latgaļu sāta” ”. No   -
metnes dalībnieki bija no Rīgas, 
Līvāniem, Preiļiem un 
Dekšārēm. Atsauksmes bija vis-
notaļ pozitīvas, tāpēc arī šogad 
rīkotāji aicina pavadīt neaiz-
mirs tamu nedēļu lauku sētā.

Viss saistīts ar reālu dzīvi 
lauku vidē, uzsvaru liekot uz  
dažādu tradicionālo amatu 
apgūšanu – miltu malšanu ar 
rokas dzirnavām, vilnas sukā-
šanu, dzijas vērpšanu ar ratiņu, 
aušanu  uz lielajām stellēm. 
Bēr ni varēs apgūt senāko jostu 

aušanu ar celiem, koklē-
šanu, stikla un zīda apglez-
nošanu. Pirmais š.g. nomet-
nes termiņš no 19. līdz 
25.jūlijam, otrais  no 9. līdz 
15.augustam. Bērnu vecums 
8-14.gadi. Visas nodarbības 
un aktivitātes notiek serti-
ficēta nometnes vadītāja un 
pieredzējušu pedagogu va -
dībā. Maksa par nedēļu 70 
Ls, Varakļānu novada un 
Dekšāru pag. bērniem at -
laides. Pieteikšanās: bernu-
nometne@inbox.lv,  

Tālr.:  29482064 

Bērnu nometne: Nedēļa etnogrāfiskā vidē

3x3 nometne domāta ikkatram

ALJA AICINA PIEDALĪTIES

Check out the Baltic Studies Summer Institute (BALSSI), a 
language-intensive summer program that offers courses in 
Latvian, Lithuanian, and Estonian, as well as lectures (in 

English) on Baltic history and culture. This year, BALSSI will be 
held at the University of Wisconsin-Madison from June 14th to 
August 6th. If enough students register, BALSSI will also offer a 

second level Latvian course for more advanced students!  
 

Scholarships are available!  
 

For more information, check out:
www.creeca.wisc.edu/balssi/index.html 

Or contact Nancy Heingartner, BALSSI program coordinator, 
balssi@creeca.wisc.edu 

Phone:1-608-262-3379  1-608-262-3379 .

Want to learn Latvian?  


