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Čikāgai gadu gaitā jau no 
pagājušā gadsimta sākuma ir 
laimējies ar latviešu ieceļotāju 
skaitu. Tie bijuši gan no re  vo-
lūcionāru aprindām, gan pa -
tvēruma meklētāji, dažādu pro-
fesiju pārstāvji, gan karjēristi. 
Darba šeit nekad nav trūcis. 
Līdz ar to arī latviešu polītiskā 
un sabiedriski kultūrālā dzīve 
Čikāgā allaž situsi brīžiem diez-
gan augstus un sabangotus viļ-
ņus. Pēc Otrā pasaules kaŗa 
ieceļojušie latvieši, galvenokārt 
no DP nometnēm Vācijā, sasta-
pa šeit vēl dziļi iesakņojušos 
dažādu polītisko organizāciju 
pārstāvjus, kas bija apvienojušies 
vai nu Ilinoijas Strādnieku 
biedrībā, vai Ilinoijas Palīdzības 
biedrībā, vai Latviešu klubā, tas 
vēlāk pārtapa par Čikāgas 
Latviešu biedrību. 

Tādēļ nav brīnums, ka līdz ar 

jām ASV, zīmīgi, ka Valsts 
prezidenta vizītē piedalījās 
septiņi Latvijas uzņēmēji”. Šīs 
vizītes laikā tika atvērti Goda 
konsulāti Detroitā un Čikāgā. 
Abi jaunie Goda konsuli – 
Roberts Blum bergs un Andris 
Lācis  ir veiks mīgi uzņēmēju 
kontaktu veici nātāji. Atšķirībā 
no  iepriekšējām Valsts prezi-
denta vizītēm, kad dienas 
kārtībā dominēja drošība, šajā 
vizītē puse no laika bija veltīta 
ekonomikai. Prezidenta tikša-
nās ar tādu uzņēmumu kā 
General Motors, John Deere un 
Walgreen  pārstāvjiem liecina 
par abpusēju interesi sadar-
boties. 

Goda konsula darbības lokā ir 
arī rūpes par latviešu izcelsmes 
iedzīvotājiem, konsulārie jautā-
jumi, kā arī sadarbības veici-
nāšana tūrisma, izglītības un 
citās jomās. Un galvenais - celt 

godā Latvijas valsti un tās iedzī-
votājus sanāksmēs un saietos. 
Goda konsulam ir jābūt go -
dīgam un zinīgam visās šajās 
jomās.

 Roberts Blumbergs ieguva 
Humānitāro zinātņu bakalaura 
(Bachelor of Arts) gradu Viskon-
sīnas universitātē Madisonā 
1992. gadā un Jurisprudences 
gradu tieslietās Pitsburgas uni-
versitātē (School of Law) 1995. 
gadā. 

Roberts ir beidzis Krišjāņa Ba -
rona latviešu skolas 8. klasi 
Čikāgā un absolvējis Gaŗezera 
vasaras vidusskolu. Viņš runā 
nevainojamā latviešu valodā un 
aktīvi darbojas amerikāņu un 
latviešu sabiedriskajā dzīvē.

Pēc piedalīšanās Tautas sa -
nāks mē Latvijas Valsts prezi-
dents ieradās jaunajās konsulāta 
telpās Monroe ielā Čikāgā, kur  
kopā ar Latvijas vēstnieku ASV 
Andreju Pildegoviču atklāja 
Latvijas kon sulāta telpas un 
pirmie parakstījās viesu grā-
matā.

Sekoja pieņemšana, ko Blum-
bergu ģimene rīkoja Čikāgas 
filantropa Richard H. Driehaus 
mūzejā, Čikāgā. Viesus sagaidīja 
trīs meitenītes tautastērpos. 
Roberta brālis Ēriks atklāja va -
karu, aicinot nodziedāt Ame-
rikas un Latvijas himnu un 
nolasot Roberta biografiskos 
datus. Turpinājumā Roberts 
sveica Latvijas Valsts prezidentu, 
Lat vijas vēstnieku ASV, Čikāgas 
pilsētas valdes pārstāvjus, Lie-
tuvas Ģenerālkonsulu, Igaunijas 
Goda konsulu, virkni citu tautu 
konsulāro pārstāvju un vairāk 
nekā simt lūgtos viesus. Pēc 
Roberta uzrunas sekoja prezi-

denta V. Zatlera, ASV vēstnieka, 
pilsētas galvas pārstāvja un 
mūzeja īpašnieka Richard H. 
Driehaus apsveikumi. Mūz kā-
los pavadījumus izpildīja  vijol-
niece Andra Kūlāne un čelliste 
Melissa Bach.

Pēc īsas mūzikālās programas 
lūgtie viesi pavadīja skaistu 
vakaru, apskatot mūzeja telpas 
un baudot uzkodas un vīnu.

Nākamajā dienā, 4. aprīlī, 
Valdis Zatlers jaunā Goda kon-
sula Roberta A. Blumberga 
pavadībā tikās ar farmaceitiskās 
industrijas milža Abbott Labo-
ratories pārstāvjiem. Sarunas 
ritēja sekmīgi, un prezidents no 
Abbott pārstāvjiem saņēma 
apņemšanos drīzumā ierasties 
Latvijā, lai tiktos ar bioloģijas un 
ķīmijas speciālistiem.

Vēlāk sekoja tikšanās ar Suzlon 

Wind Energy uzņēmumu, kuŗa 
Ziemeļamerikas prezidents ir 
latviešu izcelsmes, un prezidents 
Zatlers vienojās par palīdzību 
topošajiem vēja enerģijas par-
kiem Latvijā, kā arī par konkrētu 
palīdzību Baltic Wind Park pro-
jektiem ārpus Latvijas. Uzņē-
mumu apmeklējumu program-
mā bija arī tikšanās ar veikalu 
ķēdes Walgreen pārstāvjiem. 
(Walgreen uzņēmumam ir ap -
mēram 7700 veikali Ziemeļ ame-
rikā.)

Roberta Blumberga secinā-
jums: „Tikšanās ar tik daudzu 
uzņēmumu pārstāvjiem un ar 
tik augsta līmeņa amatperso-
nām bez prezidenta klātbūtnes 
nebūtu iespējama. Prezidents 
Zatlers Latvijai atvēra daudz 
durvju.” 

 I.B.

JAUNS GODA KONSULS ČIKĀGĀ

aktīvitātēm radās arī vadītāji. 
No vēstures avotiem uzzinām, 
ka aizvadītā gadsimta divdesmi-
tajos un trīsdesmitajos gados 
bijis vismaz viens Goda konsuls 
un viens Ģenerālkonsuls, kuŗa 
birojs bijis Dearborn ielā, Čikā-
gas centrā. 

Pēc Latvijas atjaunotās neat-
karības pasludināšanas Čikāgā 
par Latvijas Goda konsulu tika 
izraudzīts un apstiprināts Nor-
berts Klaucēns, kuŗš šo amatu 
pildīja no 1994. gada maija līdz 
2000. gada martam.

Bija jāgaida vienpadsmit gadi, 
līdz Čikāgā, kas iekļauj arī visu 
Ilinoiju, ir atkal apstiprināts Go -
da konsuls – Roberts Blumbergs. 
Kādēļ tieši Roberts Blumbergs?

Atbilde varētu būt vēstnieka 
Andreja Pildegoviča rakstā 
Embassy of Latvia mājaslapā: “...
pieminot augošo Latvijas uzņē-
mēju interesi par biznesa iespē-

Mazās tautu meitiņas, sagaidot viesus Richard H. Driehaus 
mūzejā. No kreisās: Larisa Šlesers, Emīlija Blumbergs un Emma 
Velkme

Jaunu darba posmu sākot,  no kreisās: jaunais Goda konsuls 
Čikāgā Roberts Blumbergs, LR Valsts prezidents Valdis Zatlers un 
Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs 
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Elza Ķezbere

LIELDIENU RĪTĀ

Sirds ziemas dienas beigušās,
Reiz saltās tumsas gana.
San pirmās bites modušās
Un dafodeles zvana.

Pār vijolīšu pakalniem
Spīd rīts no debess vaiga.
Ar sudrabainiem pūpoliem
Māj Dievamāte maiga.

Kur bija pacelts krusta koks
Un cirsta nāves vaina, -
Zied krāsains varavīksnes loks
Kā puķe pasakaina.

Sirds ziemas dienas beigušās.
Smags kapa akmens šķēlies.
No nāves un no tumsības
Gars dzīvs ir augšāmcēlies.
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

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

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

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

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

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - reklama@laiks.us

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

"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.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
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.

Abonējiet  laikrakstu LAIKS 
neizejot no majam!!!

Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455; 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: RigaVen@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem 
BEECHES kūrortā, 

vai bez bērniem pie SANDALS.
Viena cena (All inclusive)!

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Lūdzu paskaidrot! 
Laikraksta 19.- 25. februāŗa 

numura 4. lappusē ievietota 
intervija ar Māru Zālīti: ,,Man 
patīk darboties uz pilnu klapi”. 

Dzejniece jau nu gan varēja 
izteikties  dzejiskāk. Ko nozīmē 
– ,,darboties uz pilnu klapi”?  
Kā tāds teiciens radies? 

Pirmo reizi tādu dzirdu! 

Kārlis Šēfers, 
Elmonte, Jaunmeksikā 

No redakcijas.
Jāteic, Latvijā teiciens „uz pilnu 

klapi” ir diezgan plaši lietots 
sarunvalodā. To lieto, vēloties 
pateikt, ka kaut kas notiek ar pilnu 
spēku. Teiciens radies laikos, kad 
laukos darbojās kuļmašīnas, un 
tām bija tāda detaļa, kas saucās 
„klape” (aizkars, durtiņas, vāks). 
Tai veŗoties ciet un vaļā, 
kuļmašīnas jauda samazinājās vai 
palielinājās. Ja klape vaļā, kulšana 
notika „uz pilnu klapi”. 

Vai zināt, ko nozīmē teiciens 

„viss tvaiks svilpē”? To lieto, tēlaini 
izsakoties par darbošanos tukš-
gaitā.

Redakcija labprāt publicētu lasī-
tāju iesūtītus interesantus un retāk 
lietotus teicienus, kas bagā tina 
valodas garšu.

Precīzējums
Plašajā rakstā par kuģa ceļoju-

mu (Nr.16, „Sarunas pie vakari-
ņu galda”) vairākos teikumos 
pieminēts ceļojuma dalībnieces 
Solveigas Ērmanes mūžībā aiz-
gājušais vīrs Fēlikss Ērmanis - 
atzīmējot, ka viņš bērnībā bijis 
zēnu koŗa solists. Taču Fēliksa 
Ērmaņa raksturojumā palicis 
nepieminēts pats galvenais – ka 
viņš 25 gadus bija populārā 
ansambļa „Trīs no Pārdaugavas” 
dalībnieks! To Fēlikss pats uzska-
tīja par sava mūža visspilgtāko 
un vissaistošāko piedzīvojumu,  
un būtu gaužām bēdīgs savās 
Aizsaules mājās, ja neviens to 
vairs neatcerētos.

Vilnis Baumanis

Atbild Aivars Slucis

Laikraksta 9.–16. aprīļa numu-
rā publicēta gaŗa Kārļa Streipa 
kritika par manu pēdējo rakstu, 
kas bija publicēts laikrakstā 
Diena 30. martā un laikrakstā 
Latvijas Avīze 31. martā. Kritika 
ir gaŗāka nekā raksts. Tā ir arī 
vāja, es pats būtu varējis uzrakstīt 
labāku. K. Streips komentējis 
tikai vienu daļu no mana raksta. 
Kritika ir arī maldinoša. Šlesers 
taču ir krievs, un ir arī pa -
reizticīgie latvieši. Lai lasītāji paši 
izlasa manu rakstu un vērtē 
Streipa rakstu.

Aivars Slucis

No redakcijas.
Pārpublicēt minēto A. Sluča 

rakstu neuzskatām par lietderīgu, 
to var izlasīt arī abu minēto laik-
rakstu tīmekļa versijā. Par A. 
Sluča apgalvojumu attiecībā uz 
Aināra Šlesera tautību – mums 
nav ne ziņu par to, ne arī vaja-
dzības to zināt.

No K. Streipa
Pirmkārt, Ainārs Šlesers visos 

kandidāta dokumentos ailītē 
„tautība” ir atzīmējis vārdu „lat-
vietis”. Nezinu, kur Sluča kungs 
ir izrāvis domu, ka Šlesers ir 
krievs, taču par īpašām zinā-
šanām Latvijas polītikā tas 
neliecina. Otrkārt, kā jau tas 
mēdz būt raksturīgi tiem, kuŗi 
vēlas brēkt, viņš nav atradis par 
vajadzīgu atbildēt uz komentārā 
uzdotajiem jautājumiem. Ja Ai -
vars Slucis vēlas pats par savu 
sacerējumu uzrakstīt „labāku” 
kritiku, tad laipni lūdzu, - kon-
krēti, atbildot uz šādiem jautā-
jumiem: ko Latvijai nozīmētu 
lielāks Krievijas pavalstnieku 
skaits? Kas notiktu, ja Latvijā 
iedzīvotāju skaits piepeši  saruk-
tu par 20-30 procentiem? Un kas 
viņam ir sakāms par to, ka pilnīgi 
visās teikšanās lielajā polītikā 
kopš Latvijas neatkarības atjau-
nošanas vienmēr bijuši ar 
ko mentārā minētajiem pāris 
izņēmumiem, latvieši un tikai 
latvieši?
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Ja, ietaupot laiku, izdodas pa -
veikt divus labus darbus, tad 
latvieši saka, ka ,,nošauti divi 
zaķi ar vienu šāvienu”. Priedainē 
19. martā notika Ņudžersijas 
latviešu kreditsabiedrības un 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
pilnsapulce. Biedrības namā 
sanāca paprāvs pulks ļaužu, kuŗi 
vēlējās uzzināt, cik labi vai slikti 
ir strādājusi Ņudžersijas latviešu 
,,valdība”, kādi ir nākotnes nodo-
mi un izredzes.

 Kreditsabiedrībai apritēja 40 
gadu kopš tās dibināšanas 1971. 
gadā. Ar klusuma brīdi godināja 
mūžībā aizgājušos Helēnu Po -
gaini, Olgu Doni, Ernu Dzel-
kalnu, Veru Ozoliņu, Antoniju 
Kumu, Maigu Kalnu. Priekšsēde 
Brigita Rumpētere pastāstīja par 
kreditbiedrības darbību 40 ga -
dos, nosaucot ,,celmlaužu” vār-
dus. Biedrības pirmais priekšsē-
dis bijis Leonīds Pogainis, palīgs 
– Jānis Lucs, kasieris – Ernests 
Do  nis, sekretārs – Edgars Krū-
miņš, revīzijas komisijas priekš-
sēdis – Jānis Blumbergs un aiz-
devumu komisijas priekšsēdis – 

Divi zaķi ar vienu šāvienu
Valfrīds Spuntelis. No piemi-
nētajiem V. Spuntelis ir vienīgais, 
kas visus četrdesmit gadus aktīvi 
darbojies un turpina darboties 
vēl tagad. 

Brigita Rumpētere pastāstīja, 
ka pirmajā gadā latviešu bankā 
ieguldīti 36 000 dolaru, pirmais 
miljons sasniegts 1979. gadā, 
pieci miljoni – 1994. gadā, bet 
tagad kreditsabiedrības bilance 
ir krietni pāri astoņiem miljo-
niem dolaru. Patlaban ir 337 
noguldītāji. Diemžēl ieguldījumu 
ir vairāk nekā aizdevumu un līdz 
ar to rezerves ir lielākas nekā 
izdevumi.

Pirmais aizdevums vieglās au -
tomašīnas iegādei izsniegts 1971. 
gada 15. maijā. Pēc tam, kad bija 
uzcelts Priedaines nams, latviešu 
baznīca Īstbransvikā un dažas 
privātmājas, ar kreditsabiedrības 
palīdzību nopirkti vairāki spēk-
rati, latvieši saprata, cik liela no -
zīme ir tās pakalpojumiem. Gan 
labos, gan sliktākos ekonomis-
kos apstākļos latviešu kredit sa-
biedrība spējusi sekmīgi strādāt 
un pat izdevies noguldītājiem 

maksāt labus procentus. Kredit-
sabiedrība nekad nav skopoju-
sies ar dāsniem ziedojumiem 
skolai, Katskiļu un Gaŗezera 
bērnu nometnei, baznīcai, korim 
un latviešu biedrībai dažādu 
sarīkojumu atbalstam, kā arī zie-
dojusi Dziesmu svētku rīkošanai 
Milvokos un Latviešu 50 gadu 
okupācijas mūzejam Rīgā. Par 
2010. gada financiālajām dar-
bībām sīkāk pastāstīja kasiere 
Brigita Valtere.

***
Ņudžersijas latviešu biedrības 

Kreditsabiedrības valde un sapulces dalībnieki: priekšā no kreisās: 
Inta Sama, Aina Rasbuna (Rathbun), Brigita Rumpētere, Valfrīds 
Spuntelis, Brigita Valtere 

pilnsapulce sākās pēcpusdienā. 
Priekšsēdis Jānis Students daudz 
nerunāja, bet pateicās visiem, 
kuŗi atbalsta biedrību un rūpējās 
par ciemiņu labsajūtu. Biedrzine 
Ilona Studente ziņoja, ka patla-
ban biedrībā ir 223 biedri, no 
tiem 80 ir mūža biedri; ir daži 
jaunpienācēji, bet aktīvi darbojas 
mazs pulciņš entuziastu. Ilona 
pastāstīja, ka turpmāk biedrībā 
varēs iestāties un biedru naudu 
(20 dolaru) samaksāt elektronis-
ki. Visu informāciju var atrast 
mājaslapā www.priedaine.com

 Kultūras daļas vadītāja Inta 
Sama atgādināja, kādas vies-
izrādes, koncerti un citi sarī-
kojumi notikuši iepriekšējā gadā. 
Īpašuma pārzinis Bruno Dzenis 
atzina, ka visi 2010. gadā ieplā-
notie darbi veikti un Priedaine ir 
labā kārtībā. 

Biedrības administrātors – 
kasieris Māris Sermoliņš infor-
mēja par financiālo stāvokli 
pēdējos piecos gados un katram 
sapulces dalībniekam izsniedza 
grāmatvedības atskaites lapas, 
kuŗās skaidri bija redzami ie -
nākumi, izdevumi, ziedojumi 
utt. Viņš pateicās grāmatvedei 
Ingrīdai Valdmanei par nesavtīgo 
darbu. Hugo Dzenis sapulcei 
,,pielika punktu”, nolasot revīzijas 
komisijas ziņojumu un atzinu-
mu, ka grāmatvedībā ievērojamu 
kļūdu nav un valde strādājusi 
labi. Visi vienprātīgi vēlējās, lai 
valdes locekļi darbu turpinātu 
iepriekšējā sastāvā. Sapulces da -
lībnieki par Ņudžersijas latviešu 
biedrības delegāti ALAs kongresā 
Milvokos izraudzīja Sarmīti Leju 
Grigalinoviču. 

Visi tiksimies Priedaines talkā 
30. aprīlī!

  Laima Dzene

Gadskārtējā Čikāgas Latviešu 
Organizāciju apvienības Stipen-
diju fonda sarīkojumā 10. aprīlī 
apmeklētāji vispirms pamielojās 
ar skolēnu vecāku un labvēļu 
gatavotajām sviestmaizēm un 
citiem gardumiem.  Viesus apkal-
poja jaunieši, pagājušā gada 
stipendiāti. Lita Sīmane bija 
galvenā saimniece. Sekoja izloze, 
kur tradicionālais izsaucējs bija 
Ivars Antens.

Sarīkojuma programmas sā -
kumā Kr. Barona skolas pārzines 
palīdze Benita Lāčkāja nolasīja 
skolas pārzines Elisas Freimanes 
uzrunu,  ka darbs skolā ir sek-
mīgs, ir daudz jaunāko klašu 
skolēnu, tātad ASV lielākā lat-
viešu skola vēl ilgi darbosies, un 
aicināja visus atbalstīt jaunatnes 
latviskās izglītības centienus. Pēc 
tam viņa apsveica Mineapoles 
Tautas mūzikas ansambli „Teik  -
s ma“ un pateicās par atsaucību 

Mineapoles „Teiksma“ dzied ČLOA Stipendija fonda sarīkojumā
mūsu aicinājumam.

Tautas mākslas ansamblis 
„Teiks  ma“ dibināts 1967. gadā, 
gadu gaitā mūzicējis ASV un 
Kanadā, Latvijā, Venecuēlā un 
pat Tobago salā. 

„Teiksma“ – septiņas sievietes 
un trīs vīri Elgas Pones vadībā 
dziedāja astoņpadsmit tautas-
dziesmas. Tikai viena dziesmas 
melodija bija pazīstama – „Zīdi, 
zīdi rudzu vorpa“, tās sabalso-
jums  mazliet neparasts un tāpēc 
jo interesantāks. Likās, ka dzies-
mām „Skaista mana tēva sēta“ 
un „Pūt, vējiņi!“  varēsim dziedāt 
līdzi, taču tām nebija parastās 
pazīstamās melodijas, bet vari-
anti. Vesela rinda dziesmu –  
„Zirgs pie zirga“, „Jūŗā gāju 
naudu sēt“, „Tā dziedāju, tā 
runāju“ un liela daļa citas paša 
ansambļa sabalsotās tautasdzies-
mas ir četru toņu diapazonā, kas 
liecina par melodiju senatnī-

gumu. Protams, tik šaura diapa-
zona melodijas nav pārāk inte-
resantas, tāpēc tās varbūt nav 
„paķēruši“ lielie komponisti, sa -
balsotāji, un mums bija prieks 
un pārsteigums, klausoties tik 
daudz nedzirdētu tautasdziesmu 
melodiju. Ansamblis bija izvē-
lējies astoņas Latgalē tapušas 
dziesmas. Visas dziesmas bija 
samērā īsas. Ir  dzirdētas tautas-
dziesmas ar divpadsmit pantiem, 
un klausītājs nevar vien sagaidīt, 
kad dziesma beigsies.

Ansambļa dziesmām pavadī-
jumu reizēm spēlēja  akordeonists, 
vijolnieks, trīs koklētāji, izteik - 
s mīgas bija dažādu citu in  stru-
mentu skaņas: sietiņa, trej dekšņa, 
velna bungu, stabules, rievota 
dēlīša, kam pāri brauka koka 
nūjiņu, kociņu – divu sausu koka 
sprunguļu sitaminstruments. Vel-
na bungas ir apmēram četru pēdu 
gaŗa, vidū izlocīta koka nūja, pāri 

Teiksmas koncertā. Priekšā no kreisās: I lze Kļaviņa, Nora Lunda, 
Elga Pone, Zinta Pone, Ingrīda Erdmane, Gunta Herona, 
aizmugurē:  Laila Švalbe, Jānis Paulis Skujiņš, Jānis Skujiņš, Jānis 
Zeltiņš
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locījumam pārstiepta metalla stī-
ga, kuŗā uzvērtas metalla plāks-
nītes. Nūju  pie grīdas piesitot, 
ro  das augsta skaņa, kas stipri 
atšķiŗas no trejdekšņa vai sietiņa 
maigās šķindēšanas.

Klausītāji dedzīgi aplaudēja.  
Piedevās ansamblis nodziedāja 

trīs tautasdziesmas. Stipendiāti 
pateicās mūziķiem, pasniedzot 
puķes.  Pēc programmas ČLOA 
Stipendiju fonda priekšsēde Ruta 
Priedkalne-Zirne  pateicās an -
samblim, klausītājiem  un ziedo-
tājiem. 

Marta Cakare

Latviskā mantojuma fonda 
rīkotā piemiņas pēcpusdiena 
bija veltīta Valentīnas Lambergas 
latviskās kultūras un sabiedris-
kajam darbam, latviešu radio 
raidījumiem. Te nebija runa par 
personu, kas ieņēmusi augstus 
amatus vai saņēmusi ordeņus un 
apbalvojumus. Valentīna bija 
izšķīrusies lielu daļu no sava 
auglīgā darba mūža veltīt latvie-
šu sabiedrībai. Viņa 22 gadus ar 
savu dzīvesbiedru Silvestru vei-
doja latviešu raidījumus lielāka-
jam Bostonas klasiskās mūzikas 
raidstacijā WCRB. Raidījumi 
tika veidoti, lai amerikāņu klau-
sītāji iepazītu latviešu mūziku un 
mūziķus. Raidījumu sākums 
saistās ar Latvijas neatkarības 50. 
gadadienu. Toreiz, 1968. gadā, 
Bostonas latviešu organizāciju 
savienība (BLOS) izraudzīja Dr. 
Ingridu Gutbergu (mūzika), 
Ivaru Galiņu (komentāri), 
Silvestru Lambergu (diktors), lai 
sagatavotu trīs raidījumus par 
godu šim notikumam. Pēc šiem 
raidījumiem radās doma darbu 

NOZĪMĪGA DARBA PIEMINĒŠANA
Valentīnas Lambergas piemiņas pēcpusdiena

turpināt. Tā tapa Latviskā man-
tojuma fonds. Oficiālie dibinātā-
ji bija Silvestrs Lambergs, Ivars 
Galiņš, Oļģerts Kutcers. Latvian 
Heritage Foundation vārdu deva 
I. Gutberga, Spotlight on Latvia, 
I. Galiņš. Tulīt pēc pirmajiem 
raidījumiem komentāru rakstī-
šanu uzņēmās Valentīna Lam-
berga. Lai gan raidstacijas notei-
kumos bija aizliegta polītika, 
gadu tecējumā klausītājiem bija 
iespēja iepazīt arī Latvijas likteni 
un mūsu iemeslu būt svešumā. 
Ir neiespējami aprakstīt ieguldī-
to  darbu, lai katru nedēļu taptu 
raidījums. Arī mūzikas izvēle 
nebija viegla, jo Amerikas latvie-
šu skaņuplates un ieskaņojumi 
kvalitātes ziņā raidstacijai nebija 
pieņemami. Vairums mūzikālo 
ieskaņojumu nāca no toreiz oku-
pētās Latvijas. Kā izcili piemēri 
minami tenora Jāņa Zābera un 
Latvijas Akadēmiskā Valsts koŗa 
(dir. Jānis Dūmiņš) ieskaņojumi.

Piemiņas pēcpusdienai bija 
paredzēts ī pašs ieskaņojums no 
pēdējā raidījuma un Valentīnas 

Lambergas pašas ierunāts dzī-
vesstāsts. Bet pēkšņi saslima 
inženieris Ivars Buks, un tas 
klausītājus nesasniedza.

Pēcpusdienas dalībnieku stās-
tījumus  ievadīja jaunievēlētā 
LMF priekšniece Ināra Suuberga 
un to papildināja bijušie priekš-
nieki Silvestrs Lambergs, Ivars 
Galiņš, Dr. Helmi Rožankovska 
un Dr. Ingrida Gutberga. Astrīda 
Straumane (Ramrath) stāstīja 
par kopējām dzīves gaitām no 
Latvijas pamatskolas laikiem, 
Eslingenas ģimnazijas posma, 
līdz kopā pavadītajiem gadiem 
Bostonā. Arī par Valentīnas 
pēdējiem mūža gadiem dzied-
niecības iestādē. Atzinīgus vār-
dus veltīja LMF raidījumu kād-
reizējais komentātors Jānis 
Bībelnieks. Par Valentīnas Lam-
bergas darbu DV lugu krātuvē 
pastāstīja Ināra Suuberga. Rak -
s tisku vērtējumu bija atsūtījis 
Bostonas publiskās bibliotēkas 
direktors Gunārs Rutkovskis: 
„Gadiem ejot un paaudzēm mai-
noties, pašaizliedzīgais darbs, ko 

darīja Valentīna Lamberga, kļūst 
vairāk un vairāk nozīmīgs. 
Latviešu sadzīves vaibsti pirms 
vairāk nekā 100 gadiem, kas lugu 
krājumos izgājusi caur Valentīnas 
darbīgajām rokām, tagad nonā-
kuši Latvijas valsts krājumos. 
Izglābti no izplēnēšanas, tagad 
pieejami, tie ir tagadnes dāvana 
nākotnei. Paldies Valentīnai par 
darbu, kas labi veikts!”

Par godu Bostonas latviešu 
sabiedrībai jāteic, ka tā 22 gadus 
ar saviem ziedojumiem uzturēja 

latviešu raidījumus. Tāpat plašā-
kai sabiedrībai būtu jāzina, ka 
rotkalis Oļģerts Kutcers (pēdējos 
mūža gadus dzīvoja Rīgā), 
būdams ilggadīgs LMF kasieris, 
ne vienu vien reizi „pasmēlās” 
no saviem iekrājumiem, lai lat-
viešu raidījumi pastāvētu. Sanāk, 
ka viņš daudzas rotas kalis 
Latvijai – tiešā un pārnestā nozī-
me. Tagad aizsaulē viņam un 
Oskaram Ozolam pievienojusies 
Valentīna Lamberga.

Ivars Galiņš

Bostonas Latviskā mantojuma fonda dibinātāji: Silvestrs 
Lambergs, Dr. Ingrida Gutberga, Ivars Galiņš
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Gaidot Bruno Skultes operas 
„Vilkaču mantiniece” pirmizrādi 
Latvijas Nacionālajā operā, ir 
svarīgi pieminēt tos radošos 
garus, kas komponistam palī-
dzēja īstenot latviskas operas 
komponēšanu. Šoreiz mazliet 
par operas libreta autori Toniju 
Kalvi.

Aktrise, Latvijas radiofona 
režisore un literāte Tonija Kalve 
(1897-1967), īstajā vārdā Anto-
nija Šmite, dzimusi Latvijā, 
mirusi Ņujorkā, ASV. Viņa teā-
tŗa izglītību ieguva Latvju drā-
matiskajos kursos, ko beidza 
1925. gadā, un tūlīt tika angažēta 
Nacionālajā teātrī. Pēc tam spē-
lējusi arī Jelgavas teātrī un Dailes 
teātrī Rīgā. Viņas aktrises dotī-
bas atbilda valdonīgu, spēcīgu 
sieviešu raksturiem. Tonija Kalve 
ir izraudzītais skatuves vārds, 
aktrise bija precējusies ar aktieri 
un režisoru Jēkabu Zaķi.

Strādājusi arī par aktrisi un 
režisori radiofonā, sarakstījusi 
vairākas raidlugas. 

1944. gadā Tonija Kalve devu-
sies uz Vāciju, darbojusies Mēr-
bekas Latviešu teātrī, ir sarakstī-
jusi atmiņas par šī teātŗa pašaiz-
liedzīgo darbību, 1949. gadā 
izceļojusi uz ASV, darbojusies 
Ņudžersijas Latviešu biedrības 
drāmatiskajā kopā un piedalīju-
sies Amerikas Ceļojošā teātŗa 
izrādēs.

Labi pazīdama teātŗa iedabu 
un tolaik ļoti populāro Ilonas 
Leimanes romānu „Vilkaču 
man tiniece”, Tonija Kalve izvei-
do Bruno Skultes operas drāma-
turģisko pamatu un tekstu. 

Redakcijas rīcībā nonākusi 
aktrises dēla Māŗa Zaķa vēstule, 
kas adresēta jauniestudējuma 
mūzikālajam šefam – diriģen-
tam Andrejam Jansonam. Tajā 
dažas atmiņu plaiksnas, kas sais-
tās ar māti un viņas darbu. Ar 
adresāta laipnu atļauju piedāvā-
jam lasītājiem ieskatīties šai 
vēstulē,varbūt, ka paskopie ski-
cējumi tuvāku un konkrētāku 
padarīs šodien maz pieminēto 

3. jūnijā Bruno Skultes operas „Vilkaču mantiniece” pirmizrāde 
Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā

Operas libretiste TONIJA KALVE

latviešu oriģināloperas libretistes 
tēlu.

Uzrakstīšu dažas atmiņās, kas 
man nāk prātā par māti. Tās 
saistās ar kādu priekšmetu, kas 
mātei bija nepieciešams darbam 
kā Latvijā, tā Vācijā un Amerikā. 
Šis priekšmets bija maza, bet 
diezgan smaga rakstāmmašīna 
„Continental”.

No mazām dienām atceros, ka 
rakstāmmašīna vienmēr stāvēja 
uz rakstāmgalda, tajā bija pus-
rakstīta papīra loksne, un man 
bieži tika aizrādīts, lai es ar to 
nespēlējos. Ar šo rakstāmmašīnu 
tika sarakstīti daudzi dzejoļi un 
raidlugas, kuŗas tēvs iestudēja 
Rīgas radiofonā. 

Mums Saulkrastos bija vasar-

nīca, kur pavadījām nedēļu noga-
les. Parasti  ar māti divatā uz 
Saulkrastiem devāmies ar vilcie-
nu, jo tēvam bieži bija jāstrādā. 
Bet bija reizes, kad mēs visi četri, 
arī mana māsa, uz vasarnīcu 
braucām ar tēva lielo motociklu, 
kam bija liels blakusvāģis. Māte 
tēvam aiz muguras, mēs abi ar 
māsu blakusvāģī, bet mums pie 
kājām  slavenā rakstāmmašīna, 
kas vienmēr brauca līdzi. 

1944. gada rudenī es biju bērnu 
nometnē pie Ogres. Katru dienu 
arvien tuvāk nāca lielgabalu 
dunoņa. Ceļš, kas gāja gar nomet-
ni, bija pilns vācu militārām 
mašīnām, tās devās uz Rīgas pusi. 
Daudzi vecāki atbrauca un paņē-
ma no nometnes savus bērnus, es 

jau sāku bažīties, vai mani nav 
aizmirsuši. Bet tad kādu dienu 
ieradās māte, viņai bija netīras 
drēbes un nokvēpusi seja. Tā kā 
nav bijis cita transporta, viņa 
braukusi ar kādu lokomotīvi un 
visu ceļu sēdējusi uz ogļu kastes.

Lai tiktu uz Rīgu, izgājām uz 
ceļa, māte apturēja kādu auto-
mašīnu un izlūdzās, lai tā mūs 
uzņem. Aizmugurē bija vācu zal-
dāti, bet mēs abi ar māti sēdējām 
priekšā – blakus šoferim. 

Mēs ar māti gatavojāmies ar 
kuģi braukt uz Vāciju, tēvs vēl 
palika darboties radiofonā. Kāpjot 
uz kuģa, varēja ņemt līdzi tikai 
tik daudz, cik var panest. Man uz 
muguras bija smaga soma, bet 
pie rokas mātes rakstāmmašīna, 

tika piekodināts, lai to nekad 
neizlaižu no rokām.  

Vācijā bijām daudzās pagaidu 
nometnēs. Māte turējās kopā ar 
Bruno (Skultes) sievu Birutu, un 
tā mēs tikām līdz Berlīnei. Tai 
laikā ik pa brīdim bija uzlidoju-
mi, un bieži bija jāiet uz patvert-
ni pagrabā. Neatceros, ko līdzi 
ņēma māte, bet mans pienākums  
vienmēr bija parūpēties par raks-
tāmmašīnu. No Mērbekas DP 
nometnes mūsu ceļš veda uz Ol -
denburgu, kur mana māte kopā 
ar Bruno (Skulti), kā mēs zinām, 
strādāja pie „Vilkaču mantinie-
ces”. Un labi, ka līdzi bija rak-
stāmmašīna.

Tā savas mātes gaitas atceras 
Māris Zaķis.

Gundega Saulīte

Latviešu komponista 
latviešu opera ar 
latvisku temu 

1905. gadā Kijevā dzimušais 
komponists Bruno Skulte, Otra-
jam pasaules kaŗam beidzoties, 
bija emigrējis uz Lībeku un 
1945. gadā Oldenburgā nodibi-
nājis operas trupu, tās vajadzī-
bām viņš sāka rakstīt savu vienī-
go operu.Taču, iekams darbs 
bija pabeigts, 1949. gadā viņš 
izceļoja uz ASV. Tur viņam 
nācās atskārst, ka pabalsts kultū-
ras   pasākumiem iegūstams ti -
kai ar lielām grūtībām. Un viņam 
trūka valodas zināšanu. Tāpēc 
opera palikas nepabeigta. Skulte 
nomira 1976. gada 19. maijā 
Ņujorkā. Viņa jaunākais brālis 

Atsauksme par B. Skultes operas „Vilkaču mantiniece” ieskaņojumu
Nozīmīgā mūzikas žurnālā ”Opernglas”2011. gada marta laidienā ievietota atsauksme par tvartu: 

Bruno Skulte ”Vilkaču mantiniece”, Albany Records Troy,944/45, 2CDs

beidzot  griezās pie Latvijas Na -
cionālās operas ģildes ASV. 
Vajadzīgie līdzekļin tika nodro-
šināti, un Andrejs Jansons uzņē-
mās pabeigt operu, kuŗas kon-
certuzvedums varēja notikt 
2005. gada 3. novembrī Rīgā, 
Bruno Skultes  simtās dzimša-
nas dienas gadā.

Sižeti par zemniekiem un 
muižniekiem ir pazīstami no 
vairākām čechu operām, bet šeit 
fabula paplašināta, ļaunprātīgi 
padarot galveno varoni par pagā-
nisku raganu. 

”Vilkaču maniniece”  ir Romeo 
un Džuljetas materiāls, pārcelts 
slaviskā zemnieku pasaulē.

Dievlodziņu un kaimiņu Vil k-
aču saimniecības naidojas jau 
gadu desmitiem. Vilkačiem ne -

ro  das mantinieks, un vecais 
Diev    lodziņš grib mājas nopirkt, 
lai katram no viņa diviem dēliem 
būtu sava saimniecība. Tad vecā-
kā dēla Raita saderināšanās svi-
nībās parādās kāda svešiniece. 
Liktenis dara savu, un Raits 
iemīlas Marutā, jaunajā Vilkaču 
mantiniecē. Viņa saderinātā Ieva 
apmeklē burvi, veco Daci, un 
uzzin, kā atgūt saderināto; pus-
naktī jāiemet dzīvs sikspārnis 
skudru pūznī un jāpatur, līdz 
skudras tam dzīvam nograuž 
miesu no kauliem. Tad jāpiestip-
rina sikspārņa nagi sava mīļotā 
drānaām. Drāmatiski notikumi 
se  ko cits citam. Savelkas negaiss, 
un abas saimniecības krīt par 
upuri debesu liesmām. Ļaudis 
saredz ļaunuma ieganstu raganā 

Marutā un grib to nolinčot. Raits 
drosmīgi metas starpā un atzīst 
Marutu par savu mīļoto sievu. 

Skulte izveidojis operu piecās 
īsās ainās. Kopējais spēles laiks 
ir apmēram 90 minūtes. Visai 
plakātiskais veristiskais stils, ko 
varētu ierindot kaut kur starp 
Pučīni un 50. gadu filmu krāšņo 
mūziku, piešķiŗ operai pievilcī-
gu vitālitāti. It īpaši, sākot ar 3. 
ainu, mūzika pieņemas skarbu-
mā, un negaisa nakts ir iespaidī-
gi piepildīta ar drāmatismu.

Solisti, koris un orķestris ir no 
Latvijas. Pavisam kopā ir 15 
solo partiju. Īpaši it izceļama ir 
mecosoprāniste Antra Bigača 
burves Daces lomā. Viņas rīcībā 
ir patīkami  pilnīga balss ar iz -
teiksmīgām plūsmām un nokrā-

sām. Andžella Goba mantinieces 
Marutas lomā pārliecina ar vieg-
li mistisku dziļumu un slavisku 
skarbumu. Viņas ārija pirmajā 
ainā izdodas pārliecinoši, ar 
izceltām augšām. Arī Gun tars 
Ruņģis kā jauneklīgais varonis 
Raits pārliecina ar spožu tenoru. 
Īpaši skaisti un gaiši tas izskan 
nobeiguma finālā.

Līdzkomponista Andreja Jan-
sona mūzikālajā vadībā Latvijas 
Nacionālās operas orķestris skan 
droši un pārliecinoši. Attīstās 
kupls, skanīgs skanējums. Na -
cio  nālās operas koris to papildi-
na ar pilnvērtīgu iesaistīšanos

A. Thot

(No vācu valodas tulkojusi 
Brigita Sūrmane)

Tonija Kalve Tonija Kalve princeses Turandotas lomā Jelgavas teātrī
1926. gadā
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(Turpinājums sekos)

Atceroties Drēzdeni, kur arī es biju - divas reizes

ASV varētu būt vairāki duči 
latviešu literāro pulciņu, izkaisīti 
no krasta līdz krastam pilsētās, 
kur dzīvo mūsu tautieši. Laikā 
pa reizei parādās ziņas, ka Klīv-
landē, Grandrapidos vai kur 
ci tur notikusi kāda pulciņa tik-
šanās, pārrunāta dalībnieku 
nesen izlasītā grāmata.

Man bijusi iespēja piedalīties 
tikai dažās no šīm grupām, gru-
piņām vai kopām. Visām kop-
saucējs ir tas, ka tajās pulcējas 
cilvēki, kam interesē grāmatu 
lasīšana un to pārrunāšana, bet 
ir interesanti, ka katram pulci-
ņam ir sava īpatnēja gaisotne, 
savas jau iegājušās tradicijas un, 
protams, arī sava vēsture. Iespē-
jams, ka drīz Biruta Abula būs 
apzinājusi visus šos pulciņus un 
sakopojusi viņai sniegto infor-
māciju. Tie droši vien būs fakti 
par pulciņu dibināšanu, to amat-
personām un gadu gaitā izlasī-
tām un pārrunātām grāmatām. 
Bet tikai personīgi piedaloties 
kādas grupas sanāksmē, var 
izjust, kāda tām aura un cik da -
žādas tās ir.

Kad esmu šai kontinentā, vien-
mēr labprāt piedalos Ņūdžersi -
jas latviešu biedrības literārās 
kopas sanāksmēs. Šī kopa dibi-
nāta 1970. gados, tā satiekas 
biedrības sabiedriskā īpašumā 
„Priedainē”, parasti reizi mēnesī, 
kādā piektdienā 11-os no rīta. 
Kopu pašreiz vada Valija Skro-
dele. Uz sanāksmēm ierodas 
apmēram tie paši 20-25 cilvēki, 
galvenokārt dāmas gados, bet 
vienmēr arī kādi trīs kungi. 
Laipni gaidīti ir arī viesi. Gadu 
gaitā šai kopā piedalījušies arī 
tuvākā apkārtnē mītošie literāti 
ar vārdu, kā, piemēram, Nikolajs 
Kalniņš, Gunars Saliņš, Rita Gāle.

Kaut sanākušie ir noilgojušies 
cits ar citu aprunāties, tam 
sanāksmes sākumā netiek pie-
šķirts laiks, jo programma vien-
mēr sākas bez kavēšanās – tiek 
nolasīts iepriekšējās sanāksmes 
protokols, izlemts, kādas grāma-
tas tuvākā laikā dalībnieki iegā-
dāsies, lasīs un pārspriedīs. Seko 
galvenā daļa: īss referāts par 
tikko izlasīto grāmatu un pārru-

PA LASĪTĀJU PĒDĀM JEB GRĀMATAS SVĒTKI 300 JŪDŽU PLAŠUMĀ
Māras Celles 2011. gada pavasaŗa piezīmes

nas, kuŗās piedalās tikpat kā visi 
sanākušie. Daži runā gaŗi un 
pla  ši, citi īsi un kodolīgi, bet 
nerunātāji parasti ir tie, kas vai 
nu vēl nav paspējuši grāmatu 
izlasīt, tā ir viņus garlaikojusi vai 
pat kaitinājusi, vai viņiem vien-
kārši nepatīk publiski izteikties. 
Daži ir uz lapiņas pierakstījuši, 
ko viņi teiks, kaut ne vienmēr ir 
viegli pieturēties tikai pie tā. Tas 
savkārt izraisa nākamā runātāja 
pārdomas, un, ir ļoti interesanti 
sekot, kur tas viss noved. Sek-
retāre Gun ta Hārvija katram 
runātājam no  liek priekšā ieska-
ņošanas ierīci, tātad runātais tiek 
saglabāts. Izņemot, ja Gunta nav 
ieradusies, tad viss izplēn tukšā 
gaisā, un detaļas paliek atmiņā 
tikai tiem, kam ir laba atmiņa. 
Pēc formālām pārrunām seko 
neformālā daļa ar maizītēm, 
kafiju, uzdziedāšanu biedrības 
priekšnieka Jāņa Studenta akor-
deona pavadībā.

Šī literārā kopa gada sākumā 
lasīšanai un pārspriešanai bija 
izvēlējusies manu tikko iznāku-
šo grāmatu „Ilgais ceļš mājup”. 
Sanāksme bija paredzēta febru-
ārī, kad es pati te nemaz nebūtu. 
Tas man arī šķita pareizi, jo varē-
tu būt tādi, kas nevēlēsies atklāti 
izteikties autora klātbūtnē. Šīs 
ziemas sliktā laika dēļ sanāksmi 
atlika vairākas reizes, un tā noti-
ka Māras dienā 25. martā. Es 
tomēr nolēmu, ka nav ko baidī-
ties un būtu pat vērtīgi dzirdēt 
arī kritiskas piezīmes, ja tādas 
būtu. Izcepu vārda dienas kliņ -
ģeri un ar to devos uz „Prie-
daini”. Bija ieradušies vairāk cil-
vēku nekā parasti, tādēļ bija jāsēž 
divās rindās ap lielo galdu. Nav 
man ierasti plašākā sabiedrībā 
atzīmēt savas jubilejas, tādēļ bija 
pavisam savādi palikt sēžam, 
kamēr citi ceļas kājās un dzied 
„Daudz baltu dieniņu”. Bija arī 
jauki saņemt ziedus, saskandināt 
vīna glāzes un ieskatīties acīs 
labvēlīgiem ļaudīm. Un galve-
nais, uzklausīt viņu pārdomas 
un viedokļus par manu grāmatu 
„Ilgais ceļš mājup”.

Pēc nedēļas mēs ar Ojāru, 
manu vīru, bijām aicināti pieda-

līties Filadelfijas latviešu pensio-
nāru sanāksmē. Nebija pirmā 
reize, kad šī grupiņa vēlējusies, 
lai Ojārs, ja ir tikko ieradies no 
Rīgas, viņiem sniedz sīkāku in -
formāciju par jaunākajiem noti-
kumiem Latvijā. Bet šoreiz prog-
rammas organizētājs un vispārē-
jais sabiedriskās dzīves dzinēj-
spēks Ģirts Zeidenbergs man 
apgalvoja, ka es „dabūšu runāt 
pirmā”. Lai es pastāstot par savu 
grāmatu un nolasot kaut ko 
priekšā.

Šai sanāksmē bija ieradušies 
kādi 30 pensionāri. Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrības namā tūliņ 
aiz kāpņu telpas un maza gaite-
nīša cilvēks nonāk ļoti mājīgā 
krodziņā. Tur pie bāra, ar alus 
vai baltvīna glāzi priekšā, vienal-
ga, cik agri apmeklētājs ierodas, 
vienmēr kāds jau sēž. Un aiz 
bāra vienmēr šiverējas kāds kro-
dzinieks. Aiz krodziņa telpas ir 
neliela zāle, kuŗā notiek sanāks-
mes. Filadelfijas sabiedrību es 
pārāk labi nepazīstu, un viņi 
mani arī ne. Nopratu, ka daļa 
sanākušo bija kaut ko dzirdējuši 
par manu grāmatu, varbūt pat 
to, ka tajā ir vietas, kur var 
pasmieties vai pat noraust pa 
asarai, bet, spriežot pēc nopiet-
najām pret mani vērstajām 
sejām, nojautu, ka viņi nebija 
droši, vai dzirdētajam var ticēt. 
Es viņus mierināju, ka lasīšu 
pavisam īsi – varbūt kādas 6 
minūtes kaut ko nopietnu (izvē-
lējos fragmentu par leģionāru 
kapsētu Lestenē) un vēl 6 minū-
tes kaut ko vieglāku (fragmentu 
par auklītēm un mājas kopējām 
Mežaparkā).

Pie vārda tika arī Ojārs un visi 
tie, kas gribēja zināt, „kas notiek 
ar Latvijas mežiem” utt. Bet bija 
jāsteidzas, jo zupa bija gatava, 
galds ar maizītēm saklāts. Ģirta 
Zeidenberga 10 gadus vecās 
maz  meitas Māras Jansones cep-
tais kliņģeris pazuda tik ātri, ka 
pat jubilārs palika bešā. Pēc atva-
dīšanās no pensionāriem bija 
atkal jāiet cauri krodziņam un 
man radās savādas aizdomas, ka 
tie paši, kas tur sēdēja pie alus 
glāzes pirmīt, tur sēž vēl arvien.

No Filadelfijas līdz Vusterai 
(Masačusetā) ir apmēram 300 
jūdzes, un tur, pie Sarmas un 
Jāņa Liepiņiem, dažas dienas 
vēlāk notika trešā manas grāma-
tas „svinēšana”. Šoreiz man atvē-
lēja lasīt pat vairāk par pusstun-
du, un sekojošās pārrunas arī 
saistījās ar grāmatu un tajā aplū-
koto tematiku.

Bostonas neformālā „Grāmatu 
grupiņa” sāka darbību pirms 6 
gadiem, un pirmā tikšanās noti-
ka, lai svinētu vārda dienu Sar-
mām, jo tur bija vairākas. Šā 
vāŗda īpašnieces. Sākotnēji gru-
piņā pulcējās tikai sievietes, kas 
piederēja vadītājas Sarmas Muiž-
nieces-Liepiņas paaudzei, tātad 
1960. gados Amerikā dzimušas. 
Pēc kāda laika viņas uzaicināja 
sev piebiedroties arī dažus vīrie-
šu kārtas pārstāvjus. Grupiņa vēl 
arvien ir neformāla un vēl arvien 
ekskluzīva, kuŗa pa reizei ielūdz 
pie sevis kādu viesi. Grupiņas 
mērķis ir „mudināt vidējās paau-
dzes sievietes vairāk lasīt latviski 
un sanākt neformālā, draudzīgā 
vidē, lai pārrunātu grāmatas, 
iedzertu kafiju un ēstu saldu-
mus”. Grupiņa pulcējas privātās 
mājās, vairākas reizes gadā. Daži 
autori kuŗu darbi ir lasīti un pār-

spriesti ir Rūta Skujiņa, Dzin tars 
Sodums, Gunars Janovskis, 
Laima Muktupāvela, Anna Žīgu-
re, Ilze Šķipsna, Valdemārs Kārk-
liņš, Pāvils Klāns, Aina Vāvere 
u.c. Ir lasītas arī grāmatas anglis-
ki, kuŗām ir sakars ar Latviju vai 
latviešiem. Ar referātiem vai 
savu darbu lasījumiem kā viesi 
gadu gaitā piedalījušies literāti 
Lalita Muižniece, Vilnis Bau-
manis, Ināra Punga Mantiniece, 
Juris Zommers un tagad Māra 
Celle.

Latvijā ir pieņemts rīkot „grā-
matas atvēršanu”, bet tā kā manā 
gadījumā tas nenotika un droši 
vien arī nenotiks, es uzskatu, ka 
mana grāmata tomēr nav pali-
kusi bez svinēšanas, jo tā pārru-
nāta trīs latviešu centros manā 
klātbūtnē. Uzskatu, ka grāmatas 
laišana tautās ir gandrīz tāpat kā 
tikko pieauguša bērna laišana 
pasaulē – autors vai bērna vecāki 
to dara ar drebošu sirdi un cer, 
ka plašā, svešā sabiedrība viņu 
lolojumu pieņems ar laipnību un 
atzinību, nevis ar nicinājumu vai 
pat vienaldzību. Man šķiet, ka 
grāmata „Ilgais ceļš mājup” ir 
at radis ceļu pie daudzu lasītāju 
sirdīm. Par to saku sirsnīgu pal-
dies visiem lasītājiem!

Bostonas latviešu “Grāmatu grupiņa” ar viesiem Māru un 
Ojāru Cellēm, Guntu Eglīti, Ivaru Galiņu un Jāni un Astrīdu 
Zelmeņiem. Priekšā no kreisās: grupas vadītāja Sarma 
Muižniece-Liepiņa, Aija Kusiņa, Gunta Eglīte; aizmugurē no 
kreisās: Ojārs Celle, Lauris Eglītis, Jānis Zelmenis, Ieva Broka, 
Jānis Bolis, Sarma Puriņa, Zīle Kalniņa, Māra Celle, Astrīda 
Zelmene, Līga Aldiņa, Ivars Galiņš
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Nākamā rītā pēc sliktas 
gulēšanas uz matrača, kas vairāk 
līdzinājās sašķiebtam krēslam 
nekā gultai, no mūsu mītnes 
augstā stāva skatījos lejā. Nakts 
migla vēl gulēja pāri jumtiem. 
Lejā pa tukšām ielām staigāja 
slaucītāji –  pelēki, maziņi, kā 
figūriņas, ko  varētu pacelt ar 
diviem pirkstiem. Saule izskatījās 
kā maza, apsūbējusi ripa, it kā 
nogurusi, it kā nespējīga ne sildīt, 
ne apgaismot. Kamēr tā skatījos 
cauri netīram logam, mans vīrs 
bija sameklējis krānu ar siltu 
ūdeni. Bleķa krūzēs izšķīdinājām 
kafijas pulveri. Klusi kodām 
savās bulkās un piedzērām rūgto, 
remdeno šķidrumu, apzinoties, 
ka istabā, kur nereti pārnakšņo 
ārzemnieki, atrodas paslēpti 
noklausīšanās aparāti. Kad dažas 
minūtes vēlāk atradāmies uz 
ielas, pilsēta jau bija atmodusies. 
Ļaudis steidzās kur kurais. Migla 

bija izgaisusi, un saulīte attīrīta. 
Tā spīdēja kā vienā, tā otrā 
robežas pusē; tā spīdēja pār 
ļauniem un labiem, pār apspies-
tiem un brīviem un arī pār 
mums. Ar vieglākiem, nepa-
cietīgākiem soļiem steidzāmies 
turpināt apskatīt pilsētu. Turēju 
foto aparātu gatavībā, lai varētu 
savus iespaidus iemūžināt.  

Vēlreiz izstaigājām tās pašas 
ielas, kuŗās bijām iepriekšējā 
dienā. Atkal ievērojām pāri se -
nām drupām Mārtiņa Lutera 
pieminekli. Saules stars krita uz 
to tieši kā prožektora stars. 
Vēroju, kā tas pārslīd pāri Dieva 
vīram, kas tā stāvēja un citādi 
nevarēja. Kontrasts starp drupām 
un atjaunoto statuju bija varens 
savā simbolikā. Pie platformas 
apstājās gaŗāmgājēji un klusi 
nolieca galvas. Daži nolika zie-
dus. Es fotografēju.

Aiz šīs statujas, uz atjaunotas 
baznīcas kupola tikpat spožs 

balansēja balts eņģelis ar izples-
tiem spārniem. Arī viņa skats 
bija vērsts lejā uz Frauenkirches 
drupu ziediem pārklāto baznīcas 
torni, kas daļēji zemē iegrimis, 
gulēja visā gaŗumā kā atvērts 
kaps. Arī tur ļaudis apstājas, 
nolika ziedus un bijībā pakavējās. 
Ko viņi domāja, ko atcerējās, par 
ko sēroja? Man blakām stāvēja 
vecāks vīrieties. Viņš skatījās uz 
mums, mēs uz viņu, un tad es 
jautāju, kur viņš bija, kad Drēz-
deni bumboja. Pilsētas otrā malā, 
par laimi, redzējis bum bošanu 
no tālienes. Tāpat kā es. 

Brīdi pakavējāmies citā, atjau-
notā baznīcā; tur reiz ērģelnieks 
bijis Heinrich Schutz. Mums 
stāstīja, ka arī šī baznīca bijusi 
sagrauta līdz pamatiem, izņemot 
lielo vitrāžu logu ar ērģelnieka 
vārdu. Šajā vietā notiekot kon-
certi 

 Gājām tālāk pa ielu, kur vienā 
pusē visi nami vēl rēgojās daļēji 

sagrauti, pieauguši kociņiem, bet 
otrā pusē redzējām salabotus, 
sagleznotus namus, kas stāstīja 
par seno vēsturi. Plakāti cildināja 
tagadnes panākumus un labo 
dzīvi. Ieliņa mūs aizveda līdz sla-
venajam Cvingera laukumam. 
Cvingers bija atjaunots un mir-
dzēja visā savā baroka godībā. 
Izstaigājām mūzeju kur novieto-
ti dažādi technoloģiski priekš-
meti – pirmie pulksteņi, svari, 
mēru rīki utt.  

Pusdienojām Baltisches Caffe 
un vēlāk iegājām grāmatu 
veikalā, kur jautāju pēc kādas 
grāmatas par uzlidojumu. Pēc 
neilgas meklēšanas laipnā pār-
devēja man ielika rokās „DRES-
DEN Eine Kamera Klagt an” 
(Richard Peter, VEB Foto kino-
verlag Leipzig, 1982.) Šķirstot 
šo foto grāmatu, atkal piedzīvoju 
pēkšņu, mentālu vertigo. Atkal 
iekritu atpakaļ savā bērnībā, 
savas dzīves svarīgākajā un 

Otrā pasaules kaŗa drausmīgā 
mo   men tā. Kā toreiz, kad ar 
bērna acīm skatījos caur tumšo 
logu, tā atkal tagad pārdzīvoju 
brīnu maino, neizprotamo mūsu 
ģime nes izpestīšanu. Un atkal 
uzliesmoja neatbildētais jau-
tājums: kāpēc mums laimējās, 
bet tūks tošiem citu ne? Un atkal 
it kā sadzirdēju mātes klusos 
vārdus: „ Ak, bērniņ, neprasi!”

Šī dārgā grāmata manā 
plaukt  ā stāv redzamā vietā. Pa 
retam (kā šodien) to atveŗu un 
tajā ieskatos, lai neaizmirstu. 
Gribu, lai šo grāmatu redz mani 
bērni un mazbērni, lai visi zina, 
no ku  ŗienes nāku, no kā esam 
izbēguši. Šķirstot lapaspuses, 
atkal ieskatos melnbaltās fo -
tografijās, kurās Richard Peter, 
kas visu mūžu nodzīvoja Drēz-
denē, bija do  kumentējis 1945.-
1982. gada pos  mu Drēzdenes 
vēsturē. 

Astrīda Stahnke
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(Nobeigums)

Tuvojamies mūsu ceļojuma 
pēdējai ostai – neaizmirstami 
skaistajai Dubrovnikai Chor va-
tijā. Esmu skaidri sapratusi, kas 
ir ceļošanas lielākais vilinājums 
– iespēja būt prom no ikdienas 
un ierastības, iespēja ik ceļojuma 
dienu piepildīt ar jauniem iespai-
diem, zināšanām, izjūtām, iespē-
ja atpūtināt garu, tādējādi uzkrā-
jot jaunus spēkus ikdienas dar-
biem. Ceļasomā sagulst jauki 
suvenīri, piemiņas lietiņas no 
apceļotajām vietām.

Ceļvedī izlasu, ka Chorvatija ir 
kaklasaites „dzimtene”. Proti, sā -
kotnēji  bijusi savdabīgi sasieta 
šalle, ko valkāja chorvatu kava-
lēristi, lai atšķirtos no citiem 
kaŗavīriem Trīsdesmitgadu kaŗā, 
kas Eiropā plosījās 17. gadsimtā. 
Modīgie franči šo īpatnējo šalles 
siešanas veidu nosaukuši par á la 
cravate, tātad „chorvatu gaumē” 
un ieviesa savā garderobē, un 
kaklasaite ir kļuvusi par eleganta 
vīriešu apģērba neatņemamu 
sastāvdaļu.

Liels bija mans sarūgtinājums, 
ka tikai vienā Dubrovnikas vei-
kaliņā ieraudzīju pāris ne visai 
izteiksmīgu kaklasaitšu. Nu, nav 
chorvati „uzķēruši” šo tūrisma 
reklāmas „knifu”. (Kā to izdarījuši 
Rīgas „reklāmisti” ar Ziemsvētku 
eglīti!). Vispār skaistajā Dubrov-
nikā izjutu tādu kā līdzību ar 
mūsu pašu Rīgu pirms gadiem 
piecpadsmit. Īpaši tai brīdī, kad 
autobusa šoferis uz nevainīgu 
jautājumu, vai nokļūsim līdz 
ostai, atbrēca tādu skarbu: I don’t 
know! Ceļš uz Eiropu nav rozēm 
kaisīts, mēs, latvieši, to zinām. 
Jātiek vaļā no daudziem aizsprie-
dumiem, netikumiem, un, gal-
venais, jāiemācās smaidīt! 

Bet pusdienas chorvatu na -
cionālajā gaumē bija lieliskas, un 
viesmīlis patiešām jauks. 

***

Kā dzīvi bauda 
pieredzējušie ceļotāji 
Ilmārs un Silvija Dzeņi?

Izmantošu izdevību tevi, Il -
mār, vēlreiz apsveikt par Lat-
vijas Mūzikas ierakstu Lielās 
balvas saņemšanu! Laikam ta -
ču esi gandarīts, ka tēvzemē 
novērtēts tavs ieguldījums? 

Protams! Biju patiesi pārsteigts 
par šo lielo atzinību, jo likās jau, 
ka mani Latvijā piemirsuši. 
Pēdējoreiz tur koncertēju 2002. 
gadā, tai pašā gadā kopā ar 
„Emburgas zēniem” izbraukājām 
Ameriku un Kanadu, sniedzot 
24 koncertus. Kopš tā laika esmu 
dziedājis tikai vietējās Sankt-
pētersburgas latviešu ballītēs un 
sarīkojumos.

Vai posies vēl uz Latviju? 
Koncertēt gan vairs ne – esmu 

taču kļuvis par desmit gadiem 
vecāks, nevis jaunāks. Un, manā 
ieskatā, ir jāaiziet no skatuves 
savlaikus, tad, kad publika vēl 
tevi grib dzirdēt. Nekādā ziņā 
nedrīkst sagaidīt to brīdi, kad 
tevi „izsvilpj”. Katrā ziņā par 
koncertiem dzimtenē palikušas 

L A T V I E Š I  C E Ļ O  A R  R I G A V E N  T R A V E L

Ligita Kovtuna Un kuģis peld...
vislabākās, vissiltākās atmiņas. 
Esmu krustu šķērsu izbraukājis 
visu Latviju – no Rīgas līdz Zi  l-
upei, no Alūksnes līdz Mērs-
ragam, mani klausījušies ap 250 
tūkstošiem cilvēku. Tas ir daudz, 
un tas ir gandarījums.

Kā jūs ar Silviju sekojat līdzi 
dzīvei Latvijā? Vai ir kādas jau-
nas „zvaigznes” tavā žanrā, ko 
esi pamanījis starp jaunajiem 
Latvijas dziedātājiem?

Dzīvei Latvijā galvenokārt se -
kojam līdzi, lasot veco, labo 
Laiku. Nopūšamies par nejēd zī-
bām, kas notiek dzimtenē, no 
sirds priecājamies, izlasot kaut 
ko labu, pozitīvu.

Par „zvaigznēm”- neesmu gan 
neko īpašu pamanījis. Manas 
lielākās simpatijas tomēr pieder 
Viktoram Lapčenokam, Ojāram 
Grīnbergam, Žoržam Siksnam, 
taču viņi jau arī aiziet pagātnē.

mājiņu pie Bauskas, vēl divas 
reizes apprecējās, un nu jau atdu-
sas kapsētā netālu no Bauskas.

Mēs ar mammu ar bēgļu kuģi 
nokļuvām Dancigā. Man bija 13 
gadu, kad atstājām Latviju. 
Mam  ma prata vācu valodu, pa -

ir skaistas kājas, un tas man ir 
galvenais... Nu, labi, labi! Gal-
venais ir labs un patīkams rak-
sturs, un arī tāds Silvijai ir. 

Silvija.  Jā, toreiz man bija mu -
gurā minibruncīši... Bet tuvāk 
iepazināmies kāda pavisam 

Saikne ar Latviju nav pār-
trūkusi, bet ir samazinājusies, un 
tam ir saprotami iemesli. Man 
radu Latvijā vairs nav, Silvijai ir 
pusmāsa, kas dzīvo Jūrmalā no 
senčiem mantotā īpašumā. 

Silvija. Savu īpašuma daļu 
pārdevu, protams, latviešiem. 
Kur aizbraukt un palikt jau ir. 
Bet tā esam pieraduši pie siltās 
Floridas saulītes...

Jūs abi esat tik žirgti un 
jauneklīgi. Kāda ir jūsu lab-
sajūtas recepte?

Ilmārs. Paldies par kompli-
mentu! Ja jau tu jautā pēc 
receptes, teikšu tā: ģenētika plūs 
veselīgs dzīvesveids. Mantojumā, 
liekas, esmu saņēmis labas ge -
nas, mana māmiņa nomira 90 
gadu vecumā, ilgi izskatījās labi 
un veselīgi, tikai pēdējos gados 
viņu salauza nedziedināma 
slimība. Arī tētiņš bija aktīvs un 
veselīgs. Par tēti – viņš bija ļoti 
rosīgs – strādāja Grīvā par 
skolotāju, diriģēja kori, bija aiz-
sargs. Viņš palika Latvijā, teik-
dams, ka Latviju atstās kopā ar 
pēdējo kaŗavīru. Par to viņš „sa -
maksāja” ar astoņiem gadiem 
Sibirijā... Atgriezies nopirka 

teicoties tam un „kukulim”, va  rē-
 jām nokļūt pie mana pusbrāļa 
Visvalža, kas, beidzis dienestu 
darba rotā, Vācijā studēja. Tad 
nonācām Eslingenā, un tad – 
Amerikā...

Un, tātad, otrs labsajūtas 
priekš  noteikums – jākustina 
ķer  menis. Visu mūžu esmu 
sportojis – spēlējis ledus hokeju, 
volejbolu, basketbolu. Tenisu 
spē    lēju joprojām, trīs reizes ne -
dēļā apmeklējam veselības klubu, 
kur vingrojam. Un kur tad vēl 
gaŗās, brīnišķīgās pastaigas pa 
jūrmalu. Zāles nelietoju, ja nu 
kādreiz kādu aspirīniņu, ar 
smaidu noklausos, kā „vecīši” 
apspriež savas kaites un zāles. 
Mana pārliecība ir tāda, ka 
veselīgs dzīvesveids arī at  spo-
guļojas izskatā un dzīves filo-
zofijā. Un ja vēl ir saticība mājās 
– tad ar cilvēku viss ir kārtībā. 

Jūs ar Silviju laulībā esat 
nodzīvojuši vairāk nekā četr-
desmit gadus, jums abiem tā ir 
otrā laulība. Kas bija tas pie-
vilkšanas punkts, kāpēc Austrā-
lijas koncertu laikā Silvijā ie -
ska  tījies? 

Kājas! Silvijai bija un joprojām 

praktiska iemesla pēc – Ilmārs 
no Čikāgas bija atvedis vēstuli 
manam radiniekam, bet tas 
kautrējās iet skatuves aizkulisēs 
un mākslinieku uzrunāt. Gāju 
es. Vakara gaitā Ilmārs palūdza 
mani parādīt viņam Sidneju...

Ilmārs. Es biju tikko izšķīries, 
Silvija – jauna atraitne. Sarunas 
vedās labi, pēc manas aiz-
braukšanas turpinājām sarakstī-
ties, tad uzaicināju Silviju uz 
Čikāgu. Nevienas labākas man 
tolaik nebija...

Silvija. Viņš ir laimīgs, ka da -
būja mani!

Kā ir būt publikas mīluļa 
sievai?

Silvija. Interesanti. Man nekad 
nav bijis iemesla uztraukumiem 
un greizsirdībai. Ilmāram ir tāda 
stāja.

Kuŗam jūsu ģimenē ir galvenā 
loma jeb „pirmā vijole”? 

Ilmārs. Es atbildu par finan-
cēm, darbojos ar saviem īres 
namiem, Silvija saimnieko, ie -
kār  to māju – viņai ir ļoti laba 
gaume. Viņa arī parūpējas par 
to, ko es velku mugurā.

Tev ir ļoti interesanta kakla-
saite...

Tā man dāvanā no Visvalža. Jā, 
man ir kādas desmit kaklasaites, 
visas dāvinātas. Šo ar’ Silvija 
ieteica šodien uzlikt.

Vai arī jūsu mūzikālās gaumes 
sakrīt?

Silvija vienmēr klausās, seko 
līdzi visam, ko uzrakstu. Redzi, 
oriģinālu kompoziciju jau man 
tikpat kā nav. Galvenokārt esmu 
uzrakstījis latviešu valodā vārdus 
jau zināmām melodijām, tātad, 
„aizņēmies” melodijas, kas man 
patikušas. Vislabāk man patīk?  
kantrī mūzika.

Pastāsti par savu mūzikālo 
izglītošanos! Vai kādreiz esi 
saņēmis piedāvājumus piln-
veidot, izkopt savas vokālās 
dāvanas, lai virzītos tālāk?  

Nē, nekad neesmu saņēmis 
tādus piedāvājumus, nekad ne -
esmu speciāli ņēmis vokālās 
stundas.

Bērnībā laukos (!) mūsu mājās 
bija flīģelis, ko tad arī plink - 
š ķināju, dziedāju aitām un 
govīm! Pamatskolas laikā Jelgavā 
gan man bija klavieŗstundas. Arī 
Eslingenā. Vienmēr esmu uz -
svēris, ka esmu būvuzņēmējs, 
nevis mūziķis. Tāpēc liels paldies 
klausītājiem, kas mani tik sirsnīgi 
uzņēmuši! Esmu dziedājis vīru 
dubultkvartetā, korī gan man 
nekad nav paticis dziedāt, Vienu 
vārdu sakot, „kā es māku, tā es 
maunu.”

Un man ļoti patīk klusums. 
Mūsu māja nav no tām, kur no 
rīta līdz vakaram skan mūzika.

Mēs tiekamies jūsu 49. kuģa 
ceļojuma laikā. Kad bija pir-
mais un kad būs 50. – jubilejas 
brauciens?

Pirmais bija 1993. gada no -
vembrī, kad aizgāju pensijā. 
Braucām pa Karību jūru. Tā šie 
braucieni iepatikās, un citugad 
esam braukuši pat 3 – 4 reizes.

Piecdesmitais bija plānots uz 
Japānu, bet, redziet, kas notika. 
Ļoti pārdzīvoju par traģēdiju, 
kas piemeklējusi krietnos, strā-
dīgos japāņus. Tātad – vēl do -
mājam. 

 

Pieredzējušie ceļotāji Silvija un Ilmārs Dzeņi 

Ieliņa Dubrovnikā, Chorvatijā Skats uz Dubrovniku no putna lidojuma
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Staunton, 
April 15 – If 
moderniza-
tion does 
not take 

place over the next few years, a 
senior Kremlin advisor says, 
Russia will suffer a massive “brain 
drain” and the departure of much 
of its businesses, the largest to the 
West and the small and mid-
sized to Kazakhstan, leaving it an 
“uninteresting” bridge between 
China and Europe.

But despite that prospect, 
Aleksandr Auzan, a member of 
the Presidential commission on 
modernization and technologi-
cal development of the economy 
of Russia, concludes sadly, the 
possibility that Russia will 
choose to modernize is relative-
ly small, a reflection of short-
term thinking and confusion 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Absent Modernization, Russia Faces Massive Brain 
Drain and Exodus of Business, Kremlin Advisor Says

between inertia and stability.
Auzan, a professor at Moscow 

State University, says that this 
brain drain is already starting: 
“half of his students, elite special-
ists, are leaving to work abroad 
and not even thinking about 
returning.” In their wake “busi-
ness is departing, big business 
toward the West and small and 
mid-sized toward Kazakhstan.” 

In this case, the economist says, 
Russia will have a future like the 
one described in Vladimir 
Sorokin’s novels: It will be a coun-
try “across which will pass a 
15-lane highway between China 
and Europe.” That won’t be a 
complete tragedy, he adds, but 
Russia will “simply be a country 
of little interest,” one from which 
all talented people will leave.”

Moreover, in the absence of 
modernization, “if Russia begins 
to improve the quality of educa-
tion, then even more specialists 
will leave.” If they are to be 
retained, then there need to be 
places of interest for them. “The 
oil pipeline doesn’t need smart 
and qualified people,” or at least 
“it needs few of them. And this 

is the tragedy of the country.”
“Who must change the coun-

try?” Auzan asks rhetorically. 
“The majority of citizens,” he 
points out, “do not want any 
modernization; a minority wants 
it but doesn’t believe in it,” with 
“all pointing to stability as the 
achievement of the Putin era.” 
But economists like himself, 
Auzan continues, don’t see this 
stability as firm or long-lasting.

“There are undoubted results,” 
he concedes. In the first five 
years of this century, Auzan 
notes, Russians experienced a 
11-12 percent growth in their 
incomes. “But now they aren’t: 
inflation is eating everything 
quite quickly.” As a result, “the 
economy of the country is 
becoming ever worse.”

“It is worse than at the start of 
the 2000s,” Auzan says, “because 
it is still more completely based 
on raw materials exports … We 
are ever weaker in an interna-
tional sense [and] we are slowly-
slowly sinking.” Indeed, World 
Bank experts now say that 
“Russia is the weakest of the 
developing countries.”

What success Moscow has had 
in maintaining stability, the eco-
nomic advisor says, is based on 
“a miracle of not very divine ori-
gin.” Indeed, he says, “for this 
[stabilitiy] it was necessary to 
conclude a pact with the devil.” 
Such a pact can by inertia work 
for five to 20 years, but then 
“problems will begin and very 
rapidly.”

Auzan says that countries 
which have successfully passed 
through the process of modern-
ization have had several specific 
characteristics. They have seen “a 
growth in the values of self-real-
ization over the values of surviv-
al, an orientation to results rather 
than process, a growth in indi-
vidualism, that is, a willingness 
to act despite what others say.”

“But the chief one,” he says, “in 
countries which have success-
fully passed through modern-
ization, the distance of the pow-
ers [from the population] has 
fallen. That is, people begin to 
relate to the state as something 
not distant from themselves but 
toward which they have a rela-

tionship and in which they can 
get involved.”

Auzan suggests that “the 
chances for modernization in 
Russia in generally are not very 
high at present.” Because of high 
oil prices, “we are condemned to 
stagnation” because moderniza-
tion does not begin when people 
feel they are doing well but rath-
er when they conclude that they 
are not.

Moreover, he says, “Russia is 
not ready for modernization and 
for technological leaps and a 
storm of innovations.” For that 
to be the case, there would need 
to be what “already exists in a 
number of developed countries: 
effective laws, judges, patents 
and the like. Everything which 
does not exist in Russia.”

For Russia to modernize, even 
when a commitment to doing so 
finally emerges as a result of a 
recognition of the threats ahead, 
Auzan says will require “not less 
than 20 years” because as many 
forget, “modernization is a pro-
cess that is economic in its out-
come but socio-cultural in its 
content. Therefore, it is a lengthy 
one.” 

Laikā, kad starptautiskās sa -
bied rības uzmanība pievērsta 
drā  matiskajiem notikumiem Lī -
bi  jā, Ēģiptē un citās Ziemeļafrikas 
un Tuvo Austrumu valstīs, Bal-
tijas valstu pārstāvji un Aust-
rumeiropas polītikas eksperti 
divās ASV notikušās konferencēs 
aprīļa sākumā izvērtēja mācību, 
ko pasaulei var sniegt miermīlīgā 
varas maiņa un pāreja uz demo-
kratiju Baltijas valstīs. 

Aprīļa pirmās nedēļas nogalē 
Apvienotā baltiešu komiteja 
(ABK) par godu savai 50. gad-
skārtai rīkoja konferenci Vašing-
tonā (DC). Tās mērķi bija retro-
spektīvi atskatīties uz organi-
zācijas darbību 50 gadu gaŗumā, 
izvērtēt pašreizējo situāciju Balti-
jas valstīs, kā arī ieskicēt organi-
zācijas darbības vīziju nākotnē. 
Nedēļu vēlāk Viskonsinas uni -
ver  sitātē Oklērā notika 12. Aust-
rumeiropas simpozijs, kuŗa gal-
venais temats bija ,,Baltijas val-
stis 20 gadus pēc neatkarības 
atgūšanas: ko esam iemācījušies 
un ko vēl nesaprotam”. 

Abas konferences ir zīmīgas, 
jo notika divu svarīgu vēsturisku 
notikumu kontekstā – pagājuši 
50 gadi, kopš Amerikas baltiešu 
apvienošanās vienā organizācijā 
cīņā pret komūnismu un 20 gadi, 
kopš Baltijas valstis atguva 
neatkarību. Abas konferences 
notika laikā, kad Ziemeļafrikā 
un Tuvajos Austrumos notiek 
apvērsums pēc apvērsuma un 
Baltijas valstu austrumu kaimiņ-
zemēs vērojamas arvien lielākas 
autokratisma pazīmes. 

50 gadu kopš baltiešu 
apvienošanās 

Divu dienu ilgajā Apvienotās 
baltiešu komitejas konferencē, 
kuŗā piedalījās gan Latvijas 
prezi  dents Valdis Zatlers, gan 
Baltijas valstu diplomāti, polītiķi, 
akadē miķi un cilvēktiesību 

Baltieši atgādina par sevi Vašingtonā un Viskonsinā

aizstāvji, tika runāts par Baltijas 
valstu drošību, ekonomiku, 
cilvēktie sībām un daudz ko citu. 

Latvijas Valsts prezidents Val-
dis Zatlers savā uzrunā konfe-
rences dalībniekiem uzsvēra Ap -
vie  notās baltiešu komitejas lielo 
nozīmi cīņā par Baltijas valstu 
neatkarības atgūšanu. Latvijas 
pre  zidents pieminēja Baltijas 
valstu ievērojamos sasniegumus 
20 gados kopš neatkarības atgū-
šanas, īpaši pievienošanos Eiro-
pas Savienībai (ES) un NATO, 
baltiešu iespēju ceļot uz ASV bez 
vīzas, kā arī līdzdalību dažādās 
starptautiskās aizsardzības ope-
rā  cijās. V. Zatlers runāja arī par 
Baltijas valstu attiecībām ar aus-
trumu kaimiņiem, sadarbības 
veicināšanu ar ASV drošībā un 
ekonomikā, energotirgus diver-
si fikāciju Baltijas valstīs. 

Komentējot prezidenta Zatlera 
izteikumus par Baltijas valstu un 
ASV ekonomiskās sadarbības 
nepietiekamību, ASV vēstniece 
Latvijā Džūdita Gārbere (Judith 
Garber) prognozēja, ka šī sadar-
bība ar laiku nostiprināsies, Bal-
tijas valstīm arvien ciešāk iekļau-
joties ES tirgū, ar kuŗu ASV 

izvērsušas ekonomisko sadarbī-
bu vairāku triljonu dolaru ap -
mērā. Vēstniece arī uzslavēja sa -
darbību ar Baltijas apgabalu aus-
trumu partnerībā, kā arī palīdzī-
bu jaunattīstības valstīm. 

Pārrunas par drošību 
Stratēģisko un starptautisko 

stu  diju centra pārstāvis, bijušais 
ASV vēstnieks Lietuvā un Igau-
nijā Kīts Smits (Keith Smith) 
pievērsa uzmanību Baltijas val-
stu atkarībai no Krievijas ener-
goresursiem un sadarbības trū-
ku mam starp Baltijas valstīm, lai 
šo šķērsli novērstu. Korupciju 
Krie vijā atstāj ļoti negātīvu ie -
spaidu arī uz energoatkarīgajām 
kai miņ valstīm. ,,Jūs maldāties, ja 
domājat, ka korupcija nesnie-
dzas tālāk par Krievijas robežas,” 
teica Smits un uzskaitīja vairāku 
Igaunijas un Čechijas amatper-
sonu saistību ar Krievijas naftas 
uzņēmumiem. Viņš arī pauda 
bažas par Krievijas naftas kom-
paniju ietekmi uz preses brīvību 
Baltijas valstīs. 

Igaunijas Aizsardzības minis-
trijas valsts sekretāra vietnieks 
Svens Sakovs (Sven Sakkov) 

pievērsa uzmanību kiberdrošī-
bai, kā arī NATO izlūkdienestu 
darbībai. Norādot uz nepie-
ciešamību NATO dalībvalstīm 
rūpēties par savas kibertelpas 
aiz  sardzību, S. Sakovs globālo 
tīmekli salīdzināja ar Pirmā pa -
saules kaŗa artilēriju, kam varētu 
būt milzīga nozīme 21. gadsimta 
starpvalstu konfliktu uzliesmo-
juma gadījumā. Viņš domā, ka 
NATO jāpievērš lielāka uzmanī-
ba efektīvai informācijas ap -
maiņai, lai nākotnē neatkārtotos 
tās nespēja paredzēt strauju 
apstākļu maiņu kādā reģionā, kā 
tas nesen noticis Tuvajos Aust-
rumos un Ziemeļafrikas valstīs. 
S. Sakovs arī argumentēja, ka 
NATO dalīb valstīm stingrāk 
jāievēro NATO rekomendācijas 
aizsardzības budžetam atvēlēt 
vismaz divus procentus no iekš-
zemes kopprodukta (IKP). Jāat-
gādina, ka Latvija aizsardzības 
budžetam šogad atvēlējusi 1,1% 
no IKP, kas ir ievērojams aizsar-
dzības budžeta samazinājums 
kopš Latvijas iestāšanās NATO. 
Turklāt jāraugās, lai šie līdzekļu 
tiktu ieguldīti ,,gudri”. Šis mudi-
nājums sasaucas uz ASV ārlietu 
ministres Hilarijas Klintones ai -
ci  nājumu uz notikumiem pa -
saulē atbildēt ar ,,gudro varu” 
(smart power), kas apvieno gan 
militāro spēku, gan diplo mā-
tiskos, ekonomiskos, juridiskos 
un kultūras līdzekļus. 

Baltijas valstu ekonomika
Zviedru ekonomists Anders 

Oslunds (Anders Aslund), anali-
zējot stāvokli Baltijas valstīs un 
kā piemēru izceļot Latviju, uz -
svēra, ka Latvijas izkļūšana no 
ekonomiskās krizes ar stingru 
taupību pierādījusi – krizes situ-
ācijā vietējās valūtas devalvācija 
nebija nedz nepieciešama, nedz 
nenovēršama. Latvijas ekono-
miskās situācijas nostabilizēša-

nās liecina, ka vairāk nekā mal-
dīga bijusi publicista Pola Krūg-
mena prognoze – Latvija kļūs 
par otru Arģentīnu. Līdz ar 
vairākām citām Baltijas valstu 
ekonomikas atveseļošanās proc-
esa mācībām A. Oslunds piemi-
nēja atziņu, ka dziļas krizes ap -
stākļos populisms nav cieņā. 
Pie  rādījums – gan Latvijā, gan 
Igaunijā sabiedrība parlamenta 
vēlēšanās nobalsoja par līdzši-
nējām varas partijām, kas uz 
saviem pleciem iznesa budžeta 
izdevumu samazināšanas sma-
gu  mu, nevis par populistiem, 
kuŗi tikai vārdos solīja strauju 
augšupeju.

Vēsture un austrumu 
kaimiņvalstu polītika

Starptautiskās polītikas anali-
ti  ķis un Austrumeiropas un 
Centrāleiropas polītikas eksperts 
Pols Goubls uzsvēra, ka ,,muļķī-
bas” ir pieņēmums – vēsture bei-
 gusies līdz ar ir Aukstā kaŗa bei-
gām. Autoritārisma nostipri nā-
šanās un radikālisma uzliesmo-
jums Krievijā ir ļoti satraucošās 
tendences, kas pēdējos gados at -
saukušās arī uz Krievijas attie-
cībām ar tās kaimiņvalstīm. 

Vairāku referentu runā īpaša 
uzmanība tika pievērsta nepie-
ciešamībai veicināt demokratiju 
Baltkrievijā, kur, kā liecina opo-
zicijas vardarbīgā apspiešana 
iepriekšējās prezidenta vēlēšanās, 
arvien vairāk notiek slīgšana au -
to kratismā. 

Par situācijas pasliktināšanos 
Baltkrievijā konferences pirmajā 
dienā liecināja Aleksandrs Ka -
zuļins (Aleksandr Kazulin). Viņš 
2006. gadā bija prezidenta vēlē-
šanu kandidāts un vēlāk tika 
notiesāts uz piecarpus gadiem 
cietumā par sabiedrības kūdīšanu 
uz masu nemieriem. 

(Turpinājums sekos)

Ilze Garoza

12. Austrumeiropas simpozijā pārrunās piedalījās (no kreisās) 
Igaunijas vēstnieks ASV Margus Kolga, Latvijas vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs, Eiropas Parlamenta deputāts, bijušais 
Latvijas premjērministrs Guntars Krasts, Lietuvas vēstnieks 
NATO Žigimints Pavilionis
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents Vatikānā
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

un Lilita Zatleres kundze oficiālā 
vizītē viesojās Vatikānā. Valdis Zat-
lers tikās ar Viņa Svētību Romas 
pāvestu Benediktu XVI. Tikšanās 
laikā tika runāts par katoļu Baznī-
cas lomu Latvijā.

Valsts prezidents pateicās pā -
vestam par baznīcas būtisko ie  -
saisti garīguma stiprināšanā krizes 
un pēckrizes laikā. Pāvests īpašu 
interesi izrādīja par ekonomisko 
situāciju Latvijā, kā arī  par garīgo 
vērtību lomu mūsu valstī. Valsts 
prezidents veltīja atzinīgus vārdus 
katoļu Baznīcas sociālajai lomai. 
Benedikts XVI augstu novērtēja 
kardināla Jāņa Pujata un archi bīs-
kapa Zbigņeva Stankeviča lomu 
sabiedrības ētisko pamatu stipri-
nāšanā. Pāvests arī interesējās par 
dažādo konfesiju attiecībām Lat-
vijā un atzina, ka Latvijas oikū-
meniskās tradicijas ir lielisks pa -
raugs citām valstīm.

***
Pieņem budžeta grozījumus

Saeima 14. aprīlī otrā - galīgajā 
la  sījumā pieņēma 2011. gada       
valsts budžeta grozījumus un de -
viņus tos pavadošos likumprojek-
tus. Ar grozījumiem par 6,8 mil-
joniem latu plānots samazināt 
valsts budžeta izdevumus, pare-
dzot mazāku financējumu Minis-
t ru kabinetam, ministrijām un 
citām valsts pārvaldes iestādēm,      
kā arī mērķdotācijām pašvaldī -
bām. Savukārt budžeta ieņēmu-
mus plānots palielināt par 21,2 
miljoniem latu. Kopumā par li -
kum projektu virzību atbildīgajā 
Budžeta un finanču (nodokļu) 
komisijā un Saeimas sēdē izskatīti 
145 priekšlikumi maiņām 2011. 
gada valsts budžeta likumā un  ar 
to saistītajos likumprojektos.

Valsts budžeta grozījumi paredz 
vairākas maiņas nodokļu likumos, 
tostarp nosakot, ka ar 1. jūliju da -
basgāzei tiks piemērota pievieno -
tās vērtības nodokļa standartlik -
me. Akcīzes nodoklis cigaretēm 
tiks pa  augstināts līdz 52 latiem par 
1000 cigaretēm un smēķējamai 
tabakai līdz 34 latiem par vienu 
kilogramu. Savukārt akcīzes no -
dokļa likme stiprajam alkoholam 
ar šī gada 1.jūniju pieaugs līdz        
940 latiem par 100 litriem abso -
lūtā spirta.

***
Pilsonisko savienību arī 

turpmāk vadīs Kristovskis
Partijas Pilsoniskā savienība (PS) 

kopsapulcē par partijas priekšsēdi 
atkārtoti apstiprināts Ģirts Valdis 
Kristovskis, viņš bija arī vienī -      
gais pieteiktais kandidāts. Par Kris-
tovski priekšsēža amatā nobalsoja 
194 no klātesošajiem 220 PS bied-
riem.

PS valdei tika izvirzīti 23 
kandidāti. Partijas biedru vairā ku-
ma atbalstu neguva pazīstamie 
polītiķi - kultūras ministre Sarmīte 
Ēlerte, Saeimas deputāts Arvils 
Aše radens un Saeimas deputāte, 
Finanču ministrijas parlamentārā 
sekretāre Ilze Viņķele. PS valdē 
turpmāk strādās Ilma Čepāne, 
Līvija Pavlinska, Jānis Avotiņš, Ilze 
Vergina, Dāvis Stalts, Kārlis Ša -
durskis, Sandra Kalniete, Ina Dru-
viete, Janīna Kursīte- Pakule, Inese 
Vaidere, Anna Seile, Lolita Čigāne 
un Ingmārs Čaklais. 

LPP/LC vadībā           
joprojām Šlesers 

LPP/LC rindās patlaban ir 3625 
biedri. Uz LPP/LC 6. kongresu 
bija izvirzīti 314 delegāti, no ku -
ŗiem kongresa darbā piedalījās 
272 delegāti. Mazajā ģildē partijas 
LPP/LC kongresā par partijas va -
dītāju tika ievēlēts Saeimas depu-
tāts Ainārs Šlesers. Viņa kandi dā-
tūru partijas priekšsēža amatam 
atklātā balsojumā atbalstīja visi 
LPP/LC kongresa delegāti. Šle -
seru partijas priekšsēža amatam 
bija izvirzījušas aptuveni 80% 
partijas reģionālo nodaļu. 

Pēc ievēlēšanas Šlesers uzrunu 
beidza ar aicinājumu arī pēc nā -
kamajām pašvaldību vēlēšanām 
LPP/LC saglabāt varu pilsētās, 
kuŗas tā vada patlaban, kā arī pār-
ņemt varu vairākās citās pašval-
dībās un arī pēc tam valstī ko -
pumā. 

***
Opozicijas sitiens pakrūtē
Tā plašsaziņas līdzekļos dēvēta 

Saskaņas centra un Par labu Lat-
viju rosinātā iniciātīva apstrīdēt 
noteiktos dažādu pabalstu gries-
tus. Marta beigās Valža Dom-
brovs ka valdība atbalstīja no -
stādni, ka maternitātes, pater ni-
tātes, vecāku, slimības un bezdar b- 
nieku pabalstu griesti būs spēkā 
nevis līdz 2012. gada beigām, kā 
lemts iepriekš, bet ilgāk – līdz 
2014. gada nogalei. Opozicijas 
ieskatā šis termiņš ir pagarināts 
nepamatoti. Pret to pēc apvienī -
bas Par labu Latviju iniciātīvas 
tika savākti 37 deputātu paraksti, 
lai rosinātu Valsts prezidentu Val-
di Zatleru apturēt valdības un 
Saeimas vairākuma atbalstītā li -
kuma stāšanos spēkā. Zatlers no -
lēmis apturēt likumu publicē ša   -  
nu uz diviem mēnešiem. Opo-
zicija vēlas, lai šo jautājumu izlemj 
iedzīvotāji tautas nobalsošanā. Jā -
savāc 153 000 parakstu. Ja refe-
rendums izdosies, likuma grozī-
jumi tiks atcelti.

Polītologa Ivara Ījaba ieskatā 
opozicija bloķē valdības darbu, 
taču opozicijai nav alternātīva 
piedāvājuma. Šādu radikālu in- 
s trumentu līdzšinējās Saeimas 
vai rījušās izmantot. Līdzīgi rīkojo -
ties, var nobloķēt Saeimas darbu 
vispār.

***
Lembergs brīdina...

Ja mēģinās aiztikt pensijas, būs 
jauna valdība, intervijā laikraksta 
Vesti ekonomikas pielikumam 
Delovije Vesti brīdina Ventspils  
pilsētas galva Aivars Lembergs. 
Ietekmīgais polītiķis pozitīvi izsa -

kās par Ministru prezidentu Valdi 
Dombrovski (Vienotība), tomēr 
uz   sveŗ, ka pensiju aiztikšana nav 
pieļaujama.

Lembergs arī starptautiskajiem 
aizdevējiem uzsvēris, ka izmantos 
savu polītisko ietekmi, lai nepie-
ļautu pensiju apmēra mainīšanu. 
Taču ir skaidrs, ka nāksies p a kā-
peniski palielināt pensionēšanās 
vecumu. Tāpat budžeta konsoli-
dācijai varētu pārskatīt pabalstu 
sistēmu, piemēram, bezdarba jo -
mā. Turklāt, atveseļojoties ekono-
mikai, gaidāms bezdarbnieku skai-
ta samazinājums, tātad būs ne  pie-
ciešams mazāk naudas pabalstu 
izmaksai.

Ventspils pilsētas galva skaidro:  
jāņem vērā arī inflācijas rādītājs,   
kas varētu būt 4%. Tas būs reāls 
“iesaldēto” algu un pensiju sama zi-
nājums. “Par to es arī runāju - in  flā-
cija jau tā “apēdīs” pensijas, bet jūs 
gribat vēl kaut ko atņemt? Tās ir 
galīgas muļķības! Ja kāds mēģi nās 
ko tādu darīt, būs jauna valdība.”

Pēc Lemberga vārdiem šādu po -
ziciju saprotot arī Dombrovskis.

***
Urbanoviča „spārnotie vārdi”

Ar savdabīgām idejām plašsa-
ziņas līdzekļos uzstājies Saskaņas 
centra vadītājs Jānis Urbanovičs. 
Nākoties atzīt, ka  pagātnē tieši pa -
domju vara bijusi universāls sta-
bilitātes garants un organisks mūsu 
mentālitātes elements. Laikrakstā 
Diena Urbanovičs norāda, ka “vie-
nīgais pareizais lēmums un risi-
nājums būtu visdrīzākajā laikā sa -
saukt padomes (koŗa, ciema, kāp-
ņutelpas un visu citu iespējamo) 
sēdi un pasludināt Latvijā “padom-
ju varu”. Vispirms pasludināt, bet 
pēc tam konsekventi reālizēt. Pa -
domēm jānāk klajā ar konkrētiem 
piedāvājumiem, jāprot tos argu-
mentēti pamatot, un jāpiespiež val-
dība iesaistīties un atbalstīt šīs 
iniciātīvas, aicina polītiķis.

Urbanoviča oponenti saka: Sa -
eimas deputāts Urbanovičs no -
stājas pret valsts iekārtu, ko pats 
pārstāv. Diez vai viņam pašam pa -
tiktu, ja sanāktu kopā trīs vecāka 
gadagājuma sievietes un noorga-
nizētu padomi, kas kontrolētu va -
ras finanču struktūras plūsmu. 
Varbūt nodibināt vērotāju pado -
mi, kas ekspropriētu zināmā oli-
garcha 85 miljonus vai paša Ur -
banoviča deklarēto dzīvojamo pili 
Latgalē? 

***
Par ātrgaitas automaģistrāli 

Rīga-Maskava
Satiksmes ministrs Uldis Augu-

lis un Krievijas transporta mi -
nistrs Igors Levitins vienojušies 

par sadarbību. Četru joslu ātrgai-
tas automaģistrāles attīstīšana 
starp Rīgu un Maskavu veicinātu 
transitu uz Latvijas lielākajām 
ostām - Rīgu, Ventspili un Liepāju. 
Maģistrāle būs viena no galvena-
jām transita artērijām un Latvijai 
prioritārs projekts. Patlaban pa -
veikti automaģistrāles turpmākās 
attīstības izpētes darbi un sākti 
būvdarbi 82 kilometru gaŗumā. 
Plānots, ka līdz 2018. gadam tā 
tiks pabeigta. 

Maršrutā Rīga-Maskava tiks 
izbūvēts 23 kilometrus gaŗš posms 
no Krapes līdz Koknesei, 18 ki -
lometrus gaŗš posms no Ludzas 
līdz Nirzai, kā arī rekonstruēts 
35,5 kilometrus gaŗš posms no 
Tīnūžiem līdz Krapei un piecus 
kilometrus gaŗš posms no Plos-
kiem līdz Zilupes tiltam. Patlaban 
sākta tā dēvētās Maskavas šosejas 
posma Rīga (Tīnūži)-Koknese 
būv niecība.

*** 
Maiņas Kārtības rullī

Juridiskā komisija atbalstīja spe-
ciāli izveidotas darba grupas saga-
tavotos grozījumus Saeimas Kār-
tības rullī. Tie nosaka kārtību, kādā, 
rodoties šaubām par deputāta 
valsts valodas zināšanām, viņu var 
nosūtīt uz valsts valodas prasmes 
pārbaudi. Ja Saeima šo piedāvāju-
mu atbalstīs, minēto procedūru 
varēs uzsākt ne mazāk kā pēc 
desmit deputātu priekšlikuma. Ja 
Mandātu, iesniegumu un ētikas 
komisija aizklātā sēdē, klātesot 
Valsts valodas centra pārstāvjiem, 
to uzskatīs par pamatotu, piecu 
mē  nešu laikā būs jāpārbauda de -
putāta valsts valodas zināšanas un 
Valsts izglītības satura centram būs 
jāsniedz atzinums Saeimai.

Saeima speciālu darba grupu 
Kār tības ruļļa grozījumu saga ta-
vošanai izveidoja pēc tam, kad 
nacionālā apvienība Visu Latvijai!/
TB/LNNK ierosināja no Saeimas 
sastāva izslēgt Saskaņas centra de -
putātu Valeriju Kravcovu (SC), kas 
bija atteicies latviski atbildēt uz 
žurnālistu jautājumiem. Tagad        
V. Kravcovs jau divreiz ir uzstājies 
Saeimā ar iepriekš sagatavotu runu.

***
Japāna pateicas

Latvija ir saņēmusi vēstuli no 
Japānas premjērministra Naoto 
Kana - tajā izteikta pateicība par 
Latvijas valdības piešķirto finan-
ciālo atbalstu zemestrīces un tās 
izraisīto seku likvidēšanā. Martā 
Japānu skārušajā zemestrīcē un      
tai sekojošajā cunami apstiprināta 
13 000 cilvēku bojāeja, bet vēl vai-
rāki tūkstoši tiek uzskatīti par 
bezvēsts pazudušiem.

Japānas premjērministra vēstī-
jumā norādīts, ka “īstus draugus 
iepazīst nelaimē”, un īpaši piemi-
nēti daudzie Latvijas iedzīvotāju 
palīdzības piedāvājumi un Rīgas 
Doma katedrālē organizētais aizlū-
gums un koncerts - veltījums Ja -
pānas zemei un tautai.

***
Čakam veltīta monēta

15. aprīlī laista apgrozībā dzej-
niekam Aleksandram Čakam 
Latvijas Bankas veltīta sudraba 
jubilejas viena lata monēta “Mig -
lā asaro logs”. Monētas grafisko 
dizainu veidojis mākslinieks Il -
mārs Blumbergs, ģipša modeli - 

Ligita Franckeviča. Latvijas Banka 
bija noslēgusi līgumu ar Somijas 
kaltuvi Rahapaya Oy par monē -
tas kalšanu un piegādāšanu.

***
Parakstu vākšanas vietas 
Rīgas dome 19. aprīlī ārkārtas 

sēdē apstiprināja 41 parakstu 
vākšanas vietu galvaspilsētā, kur 
cilvēki varēs parakstīties par Visu 
Latvijai/Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK rosinātajiem Satversmes 
grozījumiem. Tie paredz pāreju 
uz mācībām valsts un pašvaldību 
skolās tikai latviešu valodā.

Pirmdienās, ceturtdienās, 
piektdienās un svētdienās, ieskai-
tot svētku dienas, rīdzinieki šajās 
vietās varēs parakstīties no plkst. 
16 līdz 20,  otrdienās, trešdienās 
un sestdienās, ieskaitot svētku    
dienas, iecirkņi strādās no plkst. 9 
līdz 13.

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) 11. aprīlī nolēma, ka des-
mitās daļas vēlētāju parakstu 
vākšana notiks no 11. maija līdz   
9. jūnijam.

***
 Būvē patruļkuģus 

Rīgas kuģu būvētava (RKB) 
svinīgā ceremonijā 18. aprīlī 
Aizsardzības ministrijai nodeva 
patruļkuģi Skrunda. Šis ir pir - 
mais SWATH (Small Water Area 
Twin Hull) tipa militārais kuģis      
ne vien Eiropā, bet arī pasaulē un 
pirmais no pieciem patruļku -
ģiem, kas tiek būvēti Latvijas Na -
cionālo bruņoto spēku vajadzī-
bām. Līdz pirmajam klājam pat-
ruļ kuģi Skrunda būvēja Latvijā, 
un tā būvniecību turpināja RKB 
apakšuzņēmumā Abeking & Ras-
mussen Vācijā. Līgums ar Vācijas 
uzņēmumu paredz, ka kopumā 
tiks uzbūvēti pieci patruļkuģi, 
kuŗus Aizsardzības ministrijai plā-
nots nodot līdz 2014. gadam. Jau-
nais kuģis tiks izmantots ne tikai 
militārām vajadzībām, bet arī 
civīliem mērķiem – cilvēku mek-
lēšanai un glābšanai jūrā. 

***
Miris Remantadīna 

izgudrotājs 
Miris pretvīrusu preparāta 

Remantadīns izgudrotājs, valsts 
emeritētais zinātnieks Jānis Polis. 
Polis dzimis 1938. gada 25. jūnijā 
Jelgavas apriņķa Elejas pagastā. 
2009. gadā viņš saņēma Pasaules 
intelektuālā īpašuma organizā -
cijas zelta medaļu par izciliem 
izgudrojumiem medicīnas ķīmi -
jā - par pretvīrusu preparāta Re -
mantadīns izgudrošanu un ie  vie-
šanu.

AS Olainfarm darbinieku ko -
pas publicētajā nekrologā par Jāni 
Poli teikts: „Jāņa Poļa ieguldījums 
pretvīrusu medikamenta Reman-
tadīns ieviešanā un ražošanas uz -
sākšanā palīdzējis mūsu valsts 
vārdam plaši un augstvērtīgi iz -
skanēt pasaulē. Jānis Polis atstājis 
iespēju pasargāt veselību ar efek-
tīvu pretvīrusu medikamentu, tā 
labvēlīgi ietekmējot miljoniem 
cilvēku dzīvi.” 

Iepriekš plašsaziņas līdzekļos 
bija rakstīts, ka, guvis lielus sa -
sniegumus zinātnē, Polis dzīvojis 
trūkumā un mūža nogalē vai rāk-
kārt nonācis slimnīcā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valsts prezidents Valdis Zatlers audiencē pie Romas pāvesta Benedikta XVI
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

Okrutny los - 
Nežēlīgs liktenis: šādu 
virsrakstu es liku ap -
cerējumam, grimstot 
skumjās pārdomās 
par Polijas preziden-
tu Lechu Kačinski 
un viņa 95 līdzgait-

niekiem un izcilām personām,      
kas 2010. gada 10. aprīlī gāja bojā, 
kad Smoļenskas lidlauka perife -
rijā nogāzās lidmašīna, ar kuŗu 
viņi bija devušies tuvējā Katiņā 
pieminēt 22 tūkstošus poļu virs-
nieku, ko 1940. gadā pēc Berijas 
rīkojuma un ar Staļina akceptu 
apšāva NKVD soda vienību vīri. 
Vēl tagad, pēc gada, man šermuļi 
pārskrien pār muguru, atceroties 
šo gandrīz vai mistisko sakritību, 
kas lika notrīsēt Polijai un pa -
saulei.

Kopš 2010. gada 10. aprīļa ir 
pagājis gads, un nākas konsta -     
tēt, ka šīs dubultās Katiņas rēta 
nesadzīst.

Pieminot traģiskās aviokata- 
s trofas gadskārtu, Polijas prezidents 

Katiņas dubultā rēta nesadzīst
Broņislavs Komarovskis š.g. 11. 
aprīlī grasījās izlidot uz Smoļen- 
s ku, lai kopā ar Krievijas prezi-
dentu Dmitriju Medvedevu godi- 
nātu bojā gājušo Polijas valsts va- 
dības 96 pārstāvju piemiņu, kad 
atklā jās nedzirdēta nekaunība: 
pie  miņas plāksne, ko bija uzstā-
dījuši katastrofas upuŗu piederīgie, 
bija pazudusi un aizstāta ar citu. 
“Pazudušās” plāksnes uzraksts bija 
poļu valodā un vēstīja, ka 96 poļi 
ar prezidentu Lechu Kačinski 
priekšgalā gājuši bojā, būdami      
ceļā uz svinīgu atceri, pieminot 
padomju noziedzīgā genocīda 
upuŗus Katiņas mežā. Vārda tiešā 
nozīmē vienā naktī Smoļenskas 
apgabala administrācija lika šo 
plāksni aizvākt un aizstāt ar citu - 
poļu un krievu valodā, kur trūka 
jebkuŗa norādījuma par lido -    
juma dalībnieku mērķi. Vispār     
ne vārda par Katiņu. Lidmašīna 
nogāzās, pasažieŗi gāja bojā. Ci -
tiem vārdiem: “Tā gadās...” 

Nepārspēts cinisms! Varšavā       
pie Krievijas vēstniecības notika 

protesta mītiņš, un varat iedo-
māties, kādi saukļi tur skanēja. 

Smoļenskas apgabala gubernā-
tors Sergejs Antufjevs nenosark-
dams skaidroja - nē, atcirta: pirm-
kārt, uzraksts esot bijis pārāk      
gaŗš, otrkārt, Krievijā valsts valoda 
ir krievu valoda...

Polijas prezidents Broņislavs 
Komarovskis jau gribēja atsaukt 
lidojumu uz Smoļensku, bet Med-
evdevs lūdza neuztraukties un 
tomēr atbraukt. Smoļenskā Med-
vedevs, nomierinot augsto viesi no 
Varšavas, pasteidzās paziņot, ka 
abpusēja poļu-krievu komisija 
“izstrādās” saskaņotu un saskanīgu 
uzraksta tekstu.

Tomēr nelāga sajūta palika: rēta 
taču uzplēsta! 

“Katiņa mums atriebjas jo  pro-
jām,” intervijā Maskavas demo-
kratiskā nedēļas laikraksta The 
New Times/Novoye Vremja Varša-
vas korespondentam teica pa -
zīstamā poļu žurnāliste Teresa 
Toraņska, paskaidrojot, ka tūlīt    
pēc pērnā gada katastrofas Polijā 

sākusies polītiska spēle. Daudziem 
poļiem nepatika lēmums apbedīt 
bojā gājušo prezidentu Lechu 
Kačinski Krakovas Vavelas (Wa -
wel) pilī - svētvietā, kur apglabāts 
maršals Pilsudskis. Lecha Kačin- 
s ka dvīņu brālis Jaroslavs, kas vada 
tagad opozicijā esošo nacionāl-
konservātīvo partiju Tiesiskums   
un Taisnība, joprojām liek sa- 
prast, ka lidmašīnas katastrofa ir 
nevis nelaimes gadījums, bet gan 
sazvērestības rezultāts, kaut arī to 
pierādīt neizdevās. 

Gan laika apstākļi katastrofas 
brīdī, gan poļu pilotu un krievu 
gaisa loču neizdarība - tie ir vērā 
ņemami faktori. Bet baumas ne -
apklust un šķeļ Polijas sabiedrību. 

Gan pašreizējais Polijas pre -
zidents Broņislavs Komarovskis, 
gan premjērministrs Donalds 
Tusks nāk no nacionālliberālās 
parijas Pilsoniskā platforma, kuŗas 
kurss ir izteikti rietumniecisks,   
bet, pēc brāļu Kačimsku domām, 
noniecinot tradicionālās kristīgās 
vērtības. 

No Varšavas atgriezīsimies Rīgā, 
kur avīzē Vesti Segodņa ar manu-
prāt riebīgu rakstu nācis klajā 
Nikolajs Kabanovs. Viņam nepa-
tīk ne Alena Pola grāmata Katiņa. 

Staļina noziegums un taisnības tri-
umfs, ne tās autors, kas esot nepraša 
un viduvējība. Kabanovs savai t.s. 
recenzijai licis izteiksmīgu virs-
rakstu: Par novalkātas publicistikas 
kaitējumu starptautiskajām attie-
cī bām. 

Kabanovs nebūt nenoliedz, ka 
Katiņā vainojami Staļins un Berija. 
Bet viņš ir sašutis par to, ka grā-
matas latviskā izdevuma ievadā 
padomju režīmam pārmesta “kai-
miņvalstu neatkarības iznīci nā-
šana”. Atspēlēdamies Kabanovs 
ap  galvo, ka amerikāņi un viņu sa -
biedrotie pēckaŗa gados “neatka-
rības iznīcināšanas jomā” daudz 
ko paveikuši Grieķijā, Gvatemalā, 
Irānā, Malajā, Kenijā... Vārdu sa -
kot, turpina Kabanovs, tagad ir 
pil nīgi skaidrs, kāpēc “zināmas ap -
rindas, kas rosās Okupācijas mū -
zeja tuvumā”, daudzina “pseudo-
vēsturnieka grāmateli”, un žēl, ka 
Polijas vēstniecība, palīdzot orga-
nizēt grāmatas prezentāciju Rīgā, 
“kāpina rusofobijas temperātūru 
Latvijā”. 

Ļaunie poļu diplomāti, ļaunie 
latvju rusofobi un briesmīgais 
Okupācijas mūzejs. Vai pareizi 
sapratu Kabanova domu gājienu? 

Franks Gordons

Viņnedēļ Latvijas 
polītikā notika kaut 
kas ļoti, ļoti nepa-
rasts. Viens no mūsu 
tā dēvētajiem tautas 
kalpiem tika ap  sū-
dzēts krāpniecībā 
un, lai nemestu ēnu 

uz savu partiju un arī Saeimu, 
labprātīgi nolika mandātu. Rets, 
pat ļoti rets gadījums, piedevām 
tāds, kas ļauj apspriest polītisko 
situāciju uz šī piemēra pamata.

Grēkojušā deputāta vārds ir      
Juris Silovs, viņš Saeimā iekļuva      
kā polītiskās apvienības Saskaņas 
centrs (SC) dalībnieks. Notikums, 
par kuŗu deputātam no ērtā krēsla 
nācās atvadīties, ir visnotaļ sens. 
Kādā vakarā Silovs brauca mājās 
no saviesīga sarīkojuma, nenoval-
dīja automašīnu un ietriecās kokā. 
Noprotams, ka cilvēks bijis visnotaļ 
kunga prātā un tāpēc pamatoti 
baidījies, ka apdrošinātāji nesa-
maksās spēkratu labošanu. Vēl 
slik tāk, tie bija nevis Silova paša, 
bet gan domes spēkrati. Deputāta 
sacerēts stāsts: pie stūres bijis ne -
vis viņš, bet gan sieva. Patiesībā 
sieva, tā vēstīja notikuma aculie-
cinieki, avarijas brīdī automobilī 
nav atradusies, bet ieradusies īsi 
pēc notikuma. Automašīna tika 
nobēdzināta, un situācija nebūtu 
nākusi atklātībā, ja vien to nebūtu 
pamanījusi kāda Gaŗkalnes domes 
amatpersona. Jau pērn pret Silovu 
bijusi izvirzīta apsūdzība par krāp-
šanu, bet tas acīmredzot viņu ne -
kavēja kļūt par Saeimas deputāta 
kandidātu. 

Kas tomēr lika Silovam no amata 
aiziet? Tas, ka situāciju visā tās 
krāš  ņumā sabiedrībai izstāstīja ur -
ķīgais televīzijas raidījums „Nekā 
personīga.” SC frakcijas vadītājs 
Jā  nis Urbanovičs atzinās, ka vi -
ņam par to visu esot pirmā dzir-
dēšana. Neilgi pēc tam Silovs no -
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lika mandātu. Viņu gaida tiesā-
šana, iespējams, cietumsods un arī 
liels naudas sods.

Silovs būtu varējis palikt Saeimā 
un cīnīties pret izdošanu. Saeimas 
deputātus nedrīkst tiesāt, un šad 
tad ir gadījies, ka dažs pret likumu 
nogrēkojies deputāts no izdošanas 
tiek pasargāts tāpēc, ka ir „savē-
jais”. Iespējams, šoreiz deputāts 
nevarēja saskaitīt pietiekami daudz 
atbalstītāju un tāpēc nolēma aiz -  
iet pats. Polītiskai karjērai vismaz 
teorētiski nu ir pienācis gals, un 
labi, ka tā. Tik nekrietni melot pēc 
dzērumā izraisītas avarijas – tas nu 
patiešām ir zemiski.

Silova aiziešana no polītikas 
notika tajā pašā nedēļā, kad cits 
cilvēks, par kuŗu arī ir radušies 
visai nopietni jautājumi, paziņoja - 
lai nekādu demisiju neviens negai-
da, jo neko sliktu paša izdarītajā 
viņš nesaskata. Runa ir par ekono-
mikas ministru Arti Kamparu 
(Vienotība) un viņa amatpersonas 
deklarāciju par pagājušo gadu. 
Izrādās, ministram ir ļoti dāsna 
sieva, tā viņam „uzdāvinājusi” 27 
tūkstošus latu skaidrā naudā. 
Kāpēc skaidrā naudā? Tāpēc, tā 
vaļsirdīgi paskaidrojusi sieva, viņa 
Latvijas Republikas bankām ne -
uzticas. Protams, sieva nav mi -
nistrs, taču, tā kā bankas Latvijā 
pārrauga tā pati pārvaldes iekārta, 
ko pārstāv ekonomikas ministrs, 
īpaši skaists signāls šāds paziņo-
jums nav. Piedevām jautājumi - 
kur tik liela nauda ņemta? Sieva 
pārdevusi savu dzīvokli, diemžēl 
par astoņiem tūkstošiem latu. Pā -
rējais, tā apgalvo laulātais pāris, 
iegūts no divu garāžu un dzīvokļa 
aprīkojuma pārdošanas. Laikam 
gan bijušas superekskluzīvas mē -
beles!

Pēc amatpersonas deklarācijas 
sabiedrība vēl uzzināja, ka Kam-
param uzradies glābējeņģelis arī 

uzņēmējdarbības jomā. Pērn vi -
ņam izdevies nomaksāt kādu pa -
rādu. Nauda nākusi no investora, 
kas laipni piekritis pirkt akcijas 
ministram piederošā sadzīves 
tech nikas uzņēmumā, lai gan pē -
dējos gados uzņēmumam klājies 
visnotaļ plāni un nekādu dižo 
peļņu tas nav guvis. Kas ir šis laip-
nais uzņēmējs? Tā esot kon fi den-
ciāla informācija, kā paredzēts lī -
gumā starp ministru un investoru. 
Ministrs esot mums pateicis visu, 
kas viņam par to sakāms. Savā 
blogā Kampars raksta: „Es noraidu 
jebkādas runas par manu finan-
ciālu ietekmējamību. Es plānoju 
turpināt darbu polītikā, īstenojot 
tos valsts attīstībai vitāli svarīgos 
mērķus un ideālus, ar kuŗiem sā -
ku savu polītisko karjēru gandrīz 
pirms 10 gadiem.” 

Diemžēl runas tomēr jāturpina. 
Līdz ar signālu, ka Latvijas ban-
kām nevar uzticēties, ministrs sūta 
arī signālu, ka bizness mūsu valstī 
vislabāk notiek slepus un aiz slēg-
tām durvīm. Taču ministrs nav 
pri vātpersona, Kampars lielajā po -
lītikā ir darbojies jau kopš 2002. 
gada un patlaban vada valsts Eko-
nomikas ministriju. Un mums ir 
viss iespējamais pamats nosodīt 
faktu, ka viņam ir slepeni biznesa 
darījumi.

Ļoti būtisks jautājums šajā gadī-
jumā ir par Kampara pārstāvēto 
Vienotību. Par ministru un viņa 
financēm tika spriests apvienības 
Ētikas komisijas sēdē, un pēc tam 
tās locekļi ar priecīgu seju visnotaļ 
vienbalsīgi paziņoja, ka Kampara 
skaidrojumi viņiem esot pilnīgi 
saprotami, viņus apmierinot, un 
tāpēc viss ir kārtībā. Ar tamlīdzīgu 
paziņojumu klajā nāca pat tik ļoti 
ar pretkorupcijas centieniem sais-
tīta persona kā Saeimas deputāte 
un ilgu laiku Amerikā dzīvojusī 
polītoloģijas profesore Rasma Šil-

de-Kārkliņa. „Es nedomāju, ka 
katram polītiķim jāatskaitās par 
katru savu personisko darījumu, 
izņēmums ir amatpersonas de- 
k larācija un arī Valsts ieņēmumu 
dienests, un to Kampars arī da -     
ra,” – tā skaidrojusi profesore.

R. Šilde-Kārkliņa Saeimas de -
putāte ir tikai kopš pagājušā gada 
novembŗa, un tāpēc viņai varbūt 
var piedot likuma nepārzināšanu. 
Taču Ministru kabineta noteiku-
mos ir ļoti skaidri noteikts, ka 
amatpersonai ir jāuzrāda ne tikai 
ienākumi, bet arī – pilnīgi skaidri 
un atklāti – ienākumu avots. Tur-
k lāt runa ir ne tikai par likuma 
burtu, bet arī par tiesiskuma un 
godīguma garu. Vai Rasma Šilde-
Kārkliņa patiešām domā, ka tau -
tas vēlētam priekšstāvim ir brīv 
ārpus darba laika darboties, kā 
pašam tīk? Vai viņai tiešām šķiet, 
ka nav absolūti nekāda iemesla 
aiz  domāties par to, ko tautas 
priekš stāvis ir solījis cilvēkam,    
kuŗš viņam parādījis tik lielu pre-
timnākšanu, ka ieguldījis naudu 
uzņēmumā, kas nepelna? Tāda 
cēlsirdība uzņēmējdarbībai nav 
raksturīga.

Vienotībā ir arī pietiekami      
daudz cilvēku, kuŗiem polītikā ir 
gaŗāka vēsture, arī tādi, kas 2002. 
gadā Saeimā ienāca uz kādreizējā 
Ministru prezidenta Einara Rep -
šes kamiešiem. Kas bija Einara 
Repšes galvenais lozungs? Godī-
gums un tiesiskums pāri visam. 
Repše savu izpratni par „godī-
gumu” un „tiesiskumu” gan no -
demonstrēja jau tūlīt, pieņemot 
vienu no pašiem pirmajiem lē  mu-
miem Ministru prezidenta amatā, 
proti, pats sev trīskāršoja algu.     
Un tomēr viņa veidotais Jaunais 
laiks un no tā vēlāk izveidojusies 
Vienotība vēlētāju acīs ir pretmets 
tam godīguma un tiesiskuma 
absolūtajam trūkumam, kas raks-
turīgs daudzām mūsu valsts polī-
tiskajām partijām un apvienībām. 
Vismaz ar tādu pārliecību pērn 
rudenī tieši par Vienotību balsoja 

ļoti daudzi Laika un Brīvās Lat-
vijas lasītāji.

Kampars nav pirmais, ko Vie-
notība sargā par spīti visam. Ir     
jau rakstīts par Saeimas deputāti 
Silvu Bendrāti, kuŗai savulaik bijis 
slepens līgums ar Ventspils pilsē -
tas galvu, kriminālapsūdzībām 
ap krauto Aivaru Lembergu. Kad  
notikušais nāca gaismā, Vienotība 
veikli paziņoja – tas neesot nekas, 
ka polītiķei ir slepeni līgumi ar 
apšaubāmas reputācijas personu. 
Toties laikā pirms Saeimas vēlē-
šanām, kad atklājās fakts, ka Vie-
notības pārstāvis Rīgas domē Juris 
Šiliņš ir izmantojis pašvaldības 
automašīnas, lai vizinātos pa nakts-
klubiem, apvienība no viņa atbrī-
vojās viens divi. Taču tas bija pirms 
vēlēšanām. Pēc vēlēšanām arī Vie-
notība acīmredzot nospriež, ka 
vēlētājiem ir īsa atmiņa. 

Šķiet, apvienība tomēr ir sākusi 
kaut ko apjēgt. Deputāte Ina Dru-
viete pāris dienu pēc tam, kad 
notikumā ar Kamparu nebija sa  -
skatījusi neko nelāgu, atzina, ka 
ministram laikam gan vajadzētu 
atklāt sava dāsnā investora iden-
titāti. Es savukārt teikšu - arī tad,  
ja viņš to izdarīs, šo traipu no 
mundieŗa automatiski nomazgāt 
nevarēs. Mūsu ekonomikas mi -
nistrs ir pārlieku sapinies pats 
savos stāstījumos, un, ja tāda jezga 
valda viņa privātajā jomā, kā           
gan viņš var būt atbildīgs par 
Latvijas Republikas tautsaim nie-
cību kopumā. Ministram ir jāaiz - 
iet no polītikas. Savukārt Vienotī-
bai jāatmet izlikšanās tīrākai par 
tīru. Tas, ka vēlētājiem jāviļas ap -
vienībā, kuŗa pērn likās tik daudz-
sološa, ir ļoti nožēlojami. Vienotī-
bai ir taisnība, ka līdz nākamajām 
vēlēšanām vēl palicis daudz laika, 
taču tas ir nevis laiks apvienībai 
cerēt, ka mēs, vēlētāji, kaut ko aiz-
mirsīsim, bet gan laiks, kuŗā ap -
vienība vēl var sevi pierādīt. Vai 
Vienotība uz to ir spējīga? Laikam 
gan jāsaka – šaubos.
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Neesmu oriģināls — pirms 65. 
dzimšanas dienas komponists 
Pēteris Vasks stāsta, ka dara dar-
bu, ko mīl, ir devis kukuli ārs tam 
un nekad nav smēķējis zāli.

Atkal Pēteris Vasks brauca ar 
27. trolejbusu. Es arī. Nolēmu 
iepazīties, lai Ziepniekkalna no -
māktībā man būtu ar ko svei ci-
nāties. Komponistam šī ideja pa -
tika. Viņš izrādīja dzīvu interesi 
par manu mūzikālo gaumi. Ak 
vai, es arī esot no tiem, kuŗi ar 
mūziku saprotot tikai dziedamo 
mūziku?! Tas esot tik raksturīgi 
latviešiem, kuŗu izpratne par mū -
ziku vēsturiski veidojusies ar tau-
tasdziesmām, ar Dziesmu svēt-
kiem. Simfoniskajai, kur nu vēl 
ka  mermūzikai diemžēl neesot 
tādu tradiciju. Atzinos Vaskam, 
ka ar nedziedamās mūzikas ap -
mek lējumiem man ir švaki: Saxo-
phonia, Lists Vestarda Šimkus at -
skaņojumā, Petrausku un Ri- 
ch arda Zaļupes Gija Kančeli. Par 
visu vislabāk man patīk rok fes-
tivāli. To padzirdējis, Vasks sāka 
manu redzesloku paplašināt. Uz -
dāvināja savu disku. Aicināja jan-
vārī uz viņa Credo pirmat ska-
ņojumu Lielajā ģildē. Tas bija 
pacilājošs skaņdarbs. Sapratu, ka 
Vasku daudz vieglāk ir klausīties 
nekā dziedāt viņa koŗa dziesmas.

Mūsu nākamā saruna bija šā 
raksta dēļ. Kad aicināju Vasku     
uz interviju, pārliecinājos, ka 
komponists dzīvo savā pasaulē. 
«Šonedēļ tāds nomācošs laiks. 
Debesis spiež. Nezinu, vai varē-
sim runāties. Daudz darba arī.» 
Tomēr savai jaunajai Ziepniek-
kalna paziņai viņš neatteica. 
Laškrāsas divstāvu māja netālu 
no Vienības gatves ir tā vieta, kur 
2. stāvā top mūzika. Ar roku, uz 
papīra. Vasks nav technoloģiju 
guru, viņš māk saņemt īsziņas, 
taču ne atbildēt.

«Ieva, jums ir bērni?» Vasks 
vaicā. Saku, ka nav. Vasks tincina, 
kāpēc. Jūtos kā radu ballītē, kur 
kāds tēvocis uzsauc tostu par 
mazulīšiem un piemiedz ar aci.  
It kā jau gādīgi, ka vecāks cilvēks 
tā apvaicājas, tomēr man tas       
šķiet nekorrekti. Atcērtu, ka tā       
ir mana darīšana. Vasks sāk ape-
lēt pie zemajiem dzimstības rā -
dītājiem Latvijā. Ik dienu no -
mirstot autobuss latviešu. Norā-
du, ka uz šīs apaļās bumbas – ze -
meslodes - valodu un nāciju iz -
miršana ir dabisks process. «Bet 
tādu bumbu — bez latviešiem — 
mums nevajag,» komponists 
atbild.

Savas 65. dzimšanas dienas svi-
nības Vasks Latvijā jau gan nosvi-
nējis. Viņa vijoļkoncertu Tālā 
gais ma pagājušajā nedēļā atska-
ņoja Alina Pogostkina un Sinfo-
nietta Rīga. Dzimšanas dienā, 16. 
aprīlī, jubilārs būs Amsterdamā. 
Bija iecerēts, ka diriģents Jakovs 
Kreicbergs dāvās 2. simfonijas at -
skaņojumu, taču nesen viņš aiz-
gāja mūžībā. Piecdesmit viena 
gada vecumā. Vēzis. Aviobiļetes 
nopirktas, tāpēc Eiropas mīļo -
tājs Vasks dosies pie nīderlan-
diešu draugiem, kas esot lieli, 
naīvi un labsirdīgi.

Pēteris Vasks dzimis Aizputē 
baptistu mācītāja Arvīda un zo  b-
ārstes Ludmilas ģimenē. Mācī jies 
vijoles spēli, Dārziņskolā - kon-

trabasu, studējis Viļņā kontrabasa 
klasē, tad kompoziciju Lat vijas 
Mūzikas akadēmijā Rīgā. Aicināts 
atcerēties, kāds bijis 30 gadu 
vecumā, Vasks lēš, ka tolaik 
studējis kompoziciju, audzinājis 
trīs bērnus. „Mērens plikpauris 
jau biju, bet ar ūsām. Dzīvoju in -
tensīvi un interesanti, pilnvērtīgi. 
Avangardiskas idejas bija.”  Vas-
kam ir pieci bērni un seši maz-
bērni - divi no viņiem dzīvo 
Zviedrijā. Vasks priecīgi stāsta,  
ka viens no dēliem ar ģimeni 
dzīvo Cesvainē un audzē kazas.

Bērnus komponists nav spe ci-
āli virzījis mūzikā. Mūzikas skolā 
gājuši, taču nav gribējis, lai viņi   
ir mūziķi. No sievas Vasks ir šķī-
ries, un par to mēs nerunājam. 
Viņa dzīvesbiedre nu jau dau -
dzus gadus  ir kinorežisore Dzin- 
t ra Geka. Viņai ir divi dēli.

Pārdaugavas mājā Pēteris un 
Dzintra mīt divatā. Auns un 
Ūdensvīrs. Vasks norāda, ka kop-
dzīvē zodiaka zīmju saderībai ir 
nozīme. Sadzīvošanas priekšno-
teikums esot arī tas, ka partneŗi 
katrs pats māk dzīvot interesanti. 
„Ja esi garīgi intensīvs, tad arī 
kopā būs ko pasākt. Mēs ar 
Dzintru abi mīlam Latviju, esam 
patrioti. Tur mums ļoti saskan. 
Mīlam dabu un gaŗas pastaigas 
gar jūru, upi, mežā. Es gribētu 
noiet kājām gar Baltijas jūru.” 
Vasks nesaprot, kā cilvēki var     
būt tik apsēsti un nemitīgi klau-
sīties mūziku austiņās. Tā taču 
nedzirdot dabas skaņas. „Tad jau 
lai klausās austiņās kaut visu nakti. 
Ciešāks miegs varbūt būs!”

Latvijas dabu Vasks mīl plato-
niski. Kad Dzintra dārzā strādā, 
dzīvesbiedrs novēro un komentē. 
„Neesmu nekāds strādnieks. 
Atzīstos. Ja ābolus salasu, redzu 
rezultātu. Meža ogas? Reiz biju 
lasīt. Baisi. Mokoši. Ogas ir tik 
maziņas.” Vasks saviebj seju. Jā, 
sadzīvē viņš neesot nekam derīgs. 
Mākot izvārīt olas un rīsus pa -
ciņās. „Ir viens tāds daikts, kas 
kartupeļus izsautē. Mēģināju ar 
to darboties, bet nesanāca.” Tur-
k lāt daudz patīkamāk mielastu 
esot baudīt divatā. Vienatnē nav 
apetītes. Intervijā Rīgas Balsī 
pirms pāris gadiem Dzintra 
stāsta, ka Pēteris neizsakās tieši. 

„Kaķis sāk nervozēt, ka tik ilgi 
neesi mājās.” Tas nozīmē, ka dzī-
vesdraugs ir izsalcis un Dzint rai 
būtu vēlams doties uz māju pusi. 
Vasks to nenoliedz. Pārī vienam 
esot jābūt gudrākam. „Sievietes 
groza dzīvi. Sievietes savā gud-
rībā daudz zina.”

Vasks mēģina raisīties vaļā no 
sadzīves lietām, lai varētu kon-
centrēties uz komponēšanu. Dar-
bi top lēni, nesteidzīgi un grūti. 
Ideālā komponista ikdiena būtu: 
vasara, rīta pastaiga gar jūru,  
dar bs, pelde, vakara pastaiga. 
„Daudz labāk ir mežā, jūras 
krastā. Mī lēt tā - ar visu spēku.”

Pastāstu komponistam, ka reiz 
viņu redzēju pusdienojam liel vei-
kalā un nodomāju, kā viņš spēj 
izturēt fonā skanošo mūziku. 
„Esmu iemācījies nedzirdēt,” viņš 
saka. Arī sporta klubā, kur viņš 
dodas kopā ar Dzintru, mūzika 
esot nekāda. No tās vēl varot ab -
strahēties, taču no rupjībām gan 
ne. „Tur tādi jauni, spēcīgi puiši, 
bet virknē krieviski lamuvārdus. 
Saku: veči, klausieties, kāpēc pa -
zemojat savu valodu? Samulst.” 
Sporta klubs Vaskam ir nepie - 
cie šams ne tikai fiziskās formas 
dēļ. Rimti skrienot, var daudz 
izdomāt to, ko uzreiz arī vajag 
pierakstīt.

Vasks ir aktīvs pilsonis. Raksta 
vēstules prezidentam, ja valsts 
svētkos nav skanējusi latviešu 
mū  zika, un pārdzīvo polītiķu rī -
cību, tomēr pasaules mēroga 
komponistam nav gribējies dzīvot 
citur. BBC Music Magazine viņa 
darbus vērtē ar piecām zvaigznēm, 
2003. gadā Grammy balvai bija 
nominēts Vaska 4.stīgu kvartets 
Kronus Quartet atskaņojumā 2. 
simfonijas pirmatskaņojums no -
tika Londonā, Karaliskajā Alberta 
zālē, Vasks ir Zviedrijas Karalis-
kās mūzikas akadēmijas goda lo -
ceklis. Viņa izdevējs ir vācu  
Schott Musik International.

Visvairāk Vaska mūziku pērk 
lielākajos tirgos: Amerika, Japā -
na un Vācija, Lielbritanija. Ik pa 
laikam komponists dodas uz kā -
du pirmatskaņojumu. No pēdē-
jiem prātā palicis Credo Brēmenē. 
Tolaik Īslandes vulkāns bija pa -
ralizējis gaisa satiksmi. Diriģents 
iestrēdzis četras dienas Tokijas 

lidostā, Vasks - Rīgā. Pēdējie mē -
ģinājumi ir tādi, kur bez kom-
ponista nu nekādi, tāpēc Vasks 
braucis busiņā līdz Berlīnei. 
Busiņa vadītājam Modrim bijuši 
aizrāvīgi stāsti no deviņ des mi-
tajiem par robežkontroli, par 
mafiju. Uz mūzikālā bērna dzim-
šanu visi tajā iesaistītie tomēr 
ieradušies laikā. „Dieva plānos 
bija mūs pabaidīt,” smejas Vasks.

Visu Latvijai—TB/LNNK ai -
cinājuši jūs piedalīties prezi-
denta kandidāta meklēšanā.      
Kā tas ir - meklēt prezidentu? 
Reiz jau iekritāt, sakot labus 
vārdus par Demakovu, taču, 
uzzinājis, ka tā būs Tautas par-
tijas priekšvēlēšanu reklāma, 
palūdzāt video rulli nerādīt.

Gribas būt tālu prom no tā  
visa, taču tajā pašā laikā — tuvu 
klāt. Dzīvoju līdzi, un sāp sirds. 
Kas atliek? Noskatīties, lādēt un 
čīkstēt? Man piezvanīja, un es iz -
teicos, ka Annai Žīgurei ir na -
cionālā pašcieņa, viņa būtu laba 
kandidāte, taču uz nākamo ter-
miņu vislabākais kandidāts ir 
Zatlers. Viņš iemācījies daudz, 
un mēs zinām, ko no viņa sagai-
dīt. Nav atkarīgs. Iespējams, lau-
lātā draudzene viņam saka, ko 
darīt. Tā noprotams no medi -
jiem. Drīzāk jādomā par nākamo 
termiņu: nevar izvilkt prezi - 
denta kandidātu pēdējā brīdī. 
Jābūt diskusijai sabiedrībā.

Kā vērtējat Saskaņas centra 
deputāta Valerija Kravcova lo -
m u Saeimā?

Mūsu likumdošana ir tāda, ka 
viņš tur nokļuva. Tas degradē Sa -
eimas prestižu, bet tās novērtē-
jums jau tā ir zems. Kauns. Kā 
var nemācēt valsts valodu, strā-
dājot Saeimā?! Kādu laiku mē  ģi-
nāju nesekot medijiem, lai izvai-
rītos no negācijām, tomēr ne  va-
rēju, jo sāp sirds par Latviju. Bieži 
ir milzīgs kauns par to, kā iznie-
kojam 1991. gadā iegūto neat ka-
rī bu. Cik polītiķiem ir zināms 
vārds „ideālisms”? Nevis - sev,   
sev un pietuvinātajiem, bet sa -     
vai ze  mei, savai tautai, savai val- 
s tij. Mums -  Baltijas centram bija 
priek š  noteikumi veidoties spē cī-
giem.

Ko igauņu komponists Arvo 
Pērts par mums saka?

Arvo tikpat kā neko nezina    
par polītiku. Viņš lielākoties lasa 
garīga satura grāmatas. Ja kādu 
viņa darbu atskaņo Rīgā, tad at -
brauc. Pirmatskaņojumā jābūt 
klāt, jo citādi var nesanākt. Tā ir 
bērna laišana pasaulē.

Jūs bieži esat tur, kur ir jūsu 
mūzika.

Tas ir mans dzīvesveids. Aprīļa 
beigās došos uz Vāciju, kur būs 
balets ar manu mūziku. Interpre-
tācijas vienmēr ir dažādas: rei-
zēm sanāk izcilas, reizēm — nekas 
prātīgs. Ceru, ka rudenī uz Rīgu 
atbrauks Kijevas modernais ba -
lets un izdejos manu vijoļkon cer-
tu.

Par jūsu mūziku ārzemēs rak-
sta slavinošas kritikas. Man iz -
devās vācu presē atrast arī ko 
neglaimojošu: „Vaska Musica 
Dolorosa un Šnitkes Trio Sonata 
vieno tukšas harmonijas, vien-
kārša melodija bez lieliem lē  cie-
niem. Instrumentālas vaimanas.”

Vācijā ir konservātīvi, apro-
bežoti kritiķi. Šnitke ir ģeniāls 

ESMU JŪTĪGS PUISIS
Intervija ar komponistu Pēteri Vasku

komponists. Mans gabals ir drā-
matisks, veltīts manas māsas pie-
miņai. Izmisuma pilns rekviēms. 
Plaisa starp kritiku un klausī - 
tāju Vācijā ir liela: kritika iznī-
cinoša, bet publikai patīk. Daudz 
nereālizējušos mūziķu ir kritiķi, 
un to viņiem grūti noslēpt. Retie 
ir atvērti. To nevarētu pārmest 
Dienas Inesei Lūsiņai, viņa ir 
labvēlīga.

Nīderlandē raksta, ka esat 
ciešanu un cerību komponists. 
Radāt mūziku, kas tveicē un 
kvēlo.

Prieks dzirdēt. Tādai arī vaja-
dzētu būt mūzikai — likt kvēlot. 
Nīderlandiešu publika ir atvērta. 
Mazās valstīs publika ir atvēr -
tāka kultūrai, jo īpaši mūzikai 
atšķirībā no lielām valstīm. Man 
patīk vasaras festivālu publika 
Eiropā. Nav konservātīva, jo maz 
dzirdējuši un grib klausīties. Ja 
mūzika uzrunājusi, nāk pie      
komponista un dalās iespaidos. 
Latvijā tas ir retums. Ja pazīst, 
kautrīgi pasmaida, taču neiz-
sakās.

Jūs galvenokārt klausās ār  ze-
mēs. Neesat vientuļš?

Dzīvojot mūzikā, nevar būt 
vientuļš.

Nav žēl, ka Latvijā jūsu mū -
ziku saprot neliels cilvēku loks?

Latviešu mīļākais simfoniskais 
darbs ir Dārziņa Melancholiskais 
valsis. Artūra Maskata Tango       
arī. Ir skaidrs, kas ir valsis, kas ir 
tango. Ko darīt, ja piedāvā ab- 
s trakciju, kā mani darbi? Kur       
tiem pieķerties? Tos pirmoreiz 
dzirdot, klausītājs var nesaprast. 
Ja sadzirdat - man prieks, ja            
ne - nu, neko darīt. Es daru to, ko 
visvairāk gribu un mīlu. Piedā-
vāju alternātīvu skatu. Vēlos tajā 
dalīties. Neatlaidīgi strādāju, lai 
katrā skaņdarbā ieliktu maksi-
mālo, uz ko esmu spējīgs. Kā       
gan komponists var uzbāzties        
ar steigā uzšņāptu darbu?

Retas ir reizes, kad manu mū -
ziku nav sapratuši mūziķi. Lie-
lākais grēks mūziķim ir tas, ka 
viņš ir perfekts, bet auksts.

To noteikti nevar teikt par 
Vestardu Šimkus. Reiz iztei-
cāties, ka jums abiem piemīt 
panaīva pasaules izziņas vēlme.

Kā var nepatikt Vestards!      
(Sasit plaukstas.) Izcils puisis. 
Viņš sevi sadedzina visu acu 
priekšā. Iededz gaismu nogu-
rušos, apatiskos, vientuļos cilvē-
kos. Mūzikas uzdevums ir dot 
gaismu un siltumu, kā cilvēkam 
pietrūkst.

Jūs komponējat mierā, mā -
jās, klusumā. Richards Zaļupe 
koncertu Landscape of Quetzal-
coatl komponējis ātrvilcienā 
Japānā. Kādi ir jaunie kompo-
nisti, kā viņi rada?

Zaļupe ir izcils instrumentā-
lists, brīnišķīgs, talantīgs puisis 
un pamazām veidojas par kom-
ponistu. Viņš vēl nav atradis      
savu mūzikālo tēlainību. Man 
nav saprotams, ka jaunie kom-
ponisti iedvesmas avotu meklē 
citās kultūrās un valodās. Kāpēc 
gan ne mūsu pašu? Tu pat ne -  
vari izrunāt acteku dievu, kuŗa 
vārdā nosauc gabalu. Kāpēc?      
Ko gribi ar to pateikt?

(Turpinājums 12. lpp.)

Pēteris Vasks: "Dzīvot mūzikas pasaulē ir milzīga laime un 
privilēģija"
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LAIKS

1993. gadā ar tradicionālo kris-
tīgo Baznīcu vadītāju akceptu ti -
ka nodibināta Starpkonfesionālā 
kristīgās izglītības kollēģija, par 
ku  ŗas vadītāju toreizējais Romas 
katoļu Baznīcas archibīskaps iz -
vir  zīja manu kanditātūru, ko       
klāt esošie apstiprināja.

1993. gada 15. maijā Romas 
katoļu garīgā semināra telpās no -
tika 1. Kristīgo solotāju konferen-
ce, kas bija tik kupli apmeklēta, ka 
tās dalībniekiem bija jāizvietojas 
pat blakus telpās. Šī konference 
at  spoguļoja gatavību kopīgi strā -
dāt visu konfesiju skolotājiem. 

Presē virmoja dažādi vērtējumi 
par kristīgās mācības ieviešanu 
valsts skolās. Diemžēl arī daži Baz-
nīcas pārstāvji cēla iebildumus.

1994. gada jūlijā Baznīcu vadī-
tāji atbalstīja tikai konfesionālu 
ticības mācību, un Starpkon fe sio-
nālā kristīgās izglītības kollēģija 
savu darbību izbeidza.

Vēlāk mūsu multikonfesionā -
lajā vidē tika pieņemts likums par 
konfesionālu ticības mācību.

Likuma pieņēmēji nedomāja,   
kā praktiski katrā klasē, kuŗā mā -
cās daudzu konfesiju un reliģiju 
bērni, šo likumu reālizēt. Neviens 
nedomāja, ka šī mācība tikai vei -
cina doktrīnālo atšķirību uzsvēr-
šanu un konfesionālo norobe žo-
šanos. Pēc IZM datiem 1998. gadā 
konfesionālo mācību vēlējās ap -
gūt tikai 4 procenti skolēnu. Līdz 
ar to viņi riskēja iegūt spēcīgi iz -
teiktu minoritātes identitāti ar vi -
sām tai raksturīgām emocionālām 
sekām. 

Tikai pēc 2000. gada konfesiju 
vadītāji, redzot, ka pieņemtais li -
kums par konfesionālu kristīgo 
mācību Latvijā praksē nefunk cio-
nē, vienojās par kopēju kristīgās 
mācības programmas izstrādā-
šanu pamatskolā, un to pašreiz ir 

Vera Volgemute Rozīte,
mag. paed. 

(Nobeigums)

LATVIJAS GARĪGĀS DZĪVES DIMENSIJA IZGLĪTĪBĀ
Referāts nolasīts Latvijas Nacionālās skolotāju savienības skolotāju konferencē Rīgā 2011. gada 22. un 23. martā

sākts īstenot. Diemžēl labvēlīgais 
laiks ir neatgriezeniski zaudēts. 
Un neatbilstīgais likums par ticī-
bas mācību valsts skolās palicis 
negrozīts.

Reizēm gadās kļūdas, kuŗu sekas 
parādās ilgākā laika posmā. Šī ir 
viena no tām. Latvijas parlamen-
tārieši bija nobalsojuši par tādu 
reliģiskās izglītības modeli, no 
kāda Eiropā sāka atteikties jau       
60. gados. 

Jau 90. gadu pētījumi Eiropas 
reliģiskās izglītības jomā liecina 
par diviem faktiem: pirmkārt, ti -
cības mācība valsts skolās nekādi 
neietekmē noziedzības līmeni,   
un, otrkārt, tā nevairo arī plašāku 
tautas masu ieaugšanu kristietībā.

Ētika, ko Latvijā piedāvā tiem, 
kas ticības mācību neizvēlas, nav 
reliģijas alternātīva, jo reliģijas 
mā   cība aptveŗ vēl citas individu-
ālās un sociālās pieredzes dimen-
sijas, ne tikai ētisko.

Ar ticības mācības ieviešanu 
valsts skolu sistēmā Baznīcu va -
dītāji centās panākt, lai skolās no -
tiktu tas, kam jānotiek ģimenēs  
un draudzēs, proti – lai tiktu 
audzināti nākamie draudžu lo -
cekļi. Konkrētizējot - to var saukt 
par Baznīcas misijas darbu skolās, 
ko financē valsts. Ticības mācības 
praktizēšana draudzēs, bez šau-
bām, prasa līdzekļus un papildu 
darbu no draudzes mācītājiem.

***
2010. gada 28. jūnijā saņēmu 

at  bildi no Izglītības ministrijas  
par pašreizējo reliģijas un ētikas 
mācīšanas stāvokli valsts skolās. 
Atbildē teikts, ka izglītības pro- 
 g ram mās iekļautie reliģiska satura 
mācību priekšmeti tiek piedāvāti 
kā izvēles mācību priekšmeti un 
ka 2009./10.gadā lielākais vai -
rums skolēnu 1.-3.klasēs apguvuši 
ētiku - kopumā 46 600 skolēnu 
668 skolās. Kristīgo mācību ap -
guvuši 9767 skolēni 256 skolās, 

bet konfesionālo ticības mācību 
apguvuši tikai 226 skolēni sešās 
skolās. 

Jautājums - vai šo 226 skolēnu 
dēļ bija vērts atstāt bez kristīgas 
izglītības iespējām tūkstošiem 
Latvijas bērnu?

 ***
Iedziļinoties vēl citos ar bērnu 

audzināšanu saistītos dokumen-
tos, redzams, ka valstī pietrūkst 
ko   pējas, vienojošas platformas,   
uz kuŗu balstīt bērnu izglītošanu 
un audzināšanu. Dažas minis- 
t rijas, neskaitāmi sabiedrisko or -
ganizāciju veidojumi, tostarp ar 
ārvalstu financējumu un ietek - 
mi, - bērnu izglītošanu un au -
dzināšanu pakļauj dažādai, bieži 
vien pretējai garīgo vērtību iz -
pratnei. Ieteikumus bērnu audzi-
nāšanai izstrādā nepārskatāmā 
daudzumā, dažkārt pat ar ļoti ap -
šaubāmu kvalitāti. Vairākums cil-
vēku mūsu sabiedrībā neapzinās, 
ka ir cilvēki un grupējumi, kuŗiem 
kristīgu vērtību un kristīgu vēr-
tību aizstāvju kritizēšana un no -
bīdīšana malā ir ienesīgs bizness, 
par ko viņi saņem ievērojamu 
peļņu.

Pašreiz ir panākts, ka reliģiski 
neizglītotā sabiedrība ar dema-
goģizētās informācijas starp nie-
cību ir pakļauta dažādām destruk-
tīvām ietekmēm. Kristīgo pamat-
vērtību nezināšanas pēc garīgos 
strupceļos tiek ievesti mazo bēr -
nu vecāki, kuŗi aiz savas nekom-
petences bieži iesaistās totālitārās 
reliģiskās sektās, pieņemot par sev 
noderīgiem pseudopsīchologu un 
dziednieku padomus, un tikai        
ar laiku saprot, ka izvēle bijusi ne -
pareiza. Taču pieļautās audzi nā-
šanas kļūdas tikmēr jau ir atstā -
jušas graujošu ietekmi uz bērnu, 
dažkārt pat uz visu mūžu.

Arī Latvijas Ilgtspējas stratēģija 
izraisa pamatotus jautājumus no 
kristīgā redzes viedokļa. 

Pasaulē dažās vietās jau pašreiz 
darbojas eksperimentālas skolas, 
kuŗas veido pavisam citādu pie -
eju bērnu mācīšanā. Kāpēc Lat-
vijai nebūt vienai no tām? 

Manuprāt, kristīgā Baznīcā jā -
nāk jaunai reformācijai - ar radi-
kālu pievēršanos bērnu kristīgai 
audzināšanai un izglītošanai, lai 
tādējādi varētu tautu garīgo kul-
tūru vadīt uz droša, Dieva kār - 
tībā stabilizēta pamata. Ja šāds 
pamats netiks nostiprināts, mēs   
ar visu fascinējošo technoloģiju 
un zinātnes attīstību strauji tu -
vosimies savas tautas bojāejai.

Tikai praktiski darbojoties savas 
ģimenes, savas draudzes un tautas 
labā, bērns to var labi iepazīt un 
iemīlēt, atrast tur labus draugus 
un justies saprasts, piederīgs un 
mīlestībā pieņemts. Tas jāsāk jau 
no agras bērnības, jau ar pirma-
jiem soļiem. Ja Baznīcā bērns kā 
viesis ienāks tikai skolas vecumā - 
iesvētībās vai kristībās, tas būs jau 
daudz par vēlu. Prakse rāda, ka 
daudzi, Baznīcā kā viesi ienā -     
kuši, kā viesi no tās arī izgājuši. Ja 
pirms tam bērns nebūs draudzē 
iedzīvojies savu līdzaudžu vidū,      
ar viņiem kopā uzaudzis un sa -
draudzējies, vēlāk viņš tīmeklī un 
ārpus mājām atradīs sev citus 
draugus, bet vai vienmēr tos la -
bākos?

Ievērojot lielo Latvijas ekono-
misko bēgļu skaitu, nekavējoties 
būtu jāizveido tīmekļa vietnes 
latviešu bērniem, jauniešiem un 
viņu vecākiem, kuŗas varētu lietot 
latvieši visā pasaulē. Tur varētu 
iekļaut ne tikai mācību materiā -
lus, bet arī spēles bez vardarbī -  
bas, labu mūziku, savstarpējus ie -
pazīšanās portālus.

Apceļojot valstis un pilsētas, 
kuŗās dzīvo latvieši, redzams, ka 
ikkatrā vietā tiek īstenotas šaurā-
kas vai plašākas bērnu audzinā-
šanas programmas. Vecāki bieži 

vien maina dzīvesvietu, pārceļo-
ties uz jaunu mītnes zemi kopā ar 
bērniem. Pašreiz ārpus Latvijas 
dzimst ļoti daudz bērnu jauktās 
laulībās. Tur nepieciešamas lat vie-
šu valodas mācību programmas 
gan bērniem, gan cittautības ģi -
menes locekļiem.

Bērniem un jauniešiem būtu 
nepieciešamas tīmekļa vietnes, 
kuŗās viņi labprāt iesaistītos, pie-
daloties forumos un saņemot at -
bildes uz saviem garīgajiem jau tā-
jumiem. 

Manuprāt, ir pienācis laiks oi  kū-
menisko kustību iedibināt praksē, 
atrodot pamatplatformu, uz ku -
ŗas kopīgiem spēkiem nodot nā -
kamajām paaudzēm kristīgās pa -
matvērtības un mūsu tautisko 
mantojumu, atzīstot, ka reliģiskā 
izglītība ir mūžīga, vispārēja un 
vēsturiska parādība un nepie cie-
šamība. Tāpēc Latvijā nepiecie-
šams izveidot plašu, sazarotu 
reliģiskās izglītības un audzi nā-
šanas sistēmu, ko savstarpējā sa -
darbībā organizē ģimene, skola, 
Valsts un Baznīca. Tieši darbs ar 
bērniem var kļūt par mūsu tautas 
vienotības veicinātāju - gan tiem, 
kuŗi dzīvo Latvijā, gan tiem, kuŗi 
dzīvo izkaisīti visā pasaulē.

Latviešu domātājs Pauls Dāle 
teicis, ka Gars ir tas, kas dzīvu       
dara un dod stiprumu, Gars ir       
tas, kas rada, atdzemdina un at -
brīvo. Tas ir spēks, kas spēj uzva -
rēt un pārveidot, organizēt mate-
riju un ārējos apstākļus. Uzticība 
Garam rada klusu un lietišķu 
varonību, kas dara to, ko pienā-
kums prasa, nedomājot par algu 
un samaksu. 

Jūsu klātiene šajā konferencē 
liecina par jūsu nesavtīgo darbu   
ar bērniem un ticību mūsu tautas 
nākotnei. Paldies par to !

Kad, lasot Juŗa Zvirgzdiņa 
(dzim. 1941. g.) deviņu stāstu 
krājumu Atgriešanās Itakā, jūs 
stāstā Karalis Purkšķis nonāksit 
līdz vaicājumam: „Ir pie mums 
postmodernisms vai nav?!” -      
jums pielēks, ka te ir atslēga visai 
grāmatai: autors, lūk, cenšas raks-
tīt postmoderni, viņš grib pie -
slieties 20. gadsimta beigu gala 
izteiktākajai literārai modei.

Kas tad ir postmodernisms,       

Eklektisks rasols
Juris Zvirgzdiņš, Atgriešanās Itakā, SIA „Dienas Grāmata”, 2011. g., 143 lpp.

un kā tas atšķiŗas no modernis-
ma? – Modernais rakstnieks tie-
cās rakstīt oriģināli, neparasti, ne -
atdarināt tēvus un vectēvus. Viņš 
bija optimists, uzskatot, ka bele-
tris tikā visas iespējas – stili, sižeti – 
vēl nepavisam nav izsmeltas. Mūs-
dienīgā veidā jāataino jaunākā 
laik meta gars. Postmodernais   
rakstnieks dziļākajā būtībā tur-
pretim ir pesimists: viņam šķiet, 
ka mūsu laiks ir tik pamatīgi pār-
krauts, pielādēts ar aizgājušo laiku 
kultūras bagāžu, ka rakstnieka 
īstas jaunrades iespējas ir stipri 
ierobežotas. Rakstniekam atliek 
tikai atsaukties uz jau agrāk izgud-
roto un radīto, to citēt, variēt, pār-
krāmēt, apmīļot un izzobot. Nav 
nekā jauna zem saules, tāds ir 
postmodernā rakstnieka moto. 

Postmoderni var rakstīt gan ar 
mīlestību pret „parasto” lasītāju, 
gan no tādiem gara augstumiem, 
ka lasītājs jūtas pagalam nezinīgs 
un niecīgs. J. Zvirgzdiņš izvēlējies 
pēdējo ceļu, demonstrējot, kur 
vien varēdams, savu literāro eru-
dīciju un svešvalodu zināšanas. 
Jau pirmajam stāstam Maiņa pie-
kabināta preambula: „Pirms šī 

patiesā stāsta lasīšanas iesaku      
vismaz pāršķirstīt G. M. Markesa 
Simts vientulības gadus, A. Pā  si-
linnas Ej un meklē!, A. Eglīša Lī -
gavu medniekus, H. Millera Vēža 
tropu un manu stāstu Pūķis.” 
Kāda laikietilpīga sagatavošanās 
tiek prasīta no lasītāja, lai tas 
pareizi un pilnīgi izprastu 20 lap-
pušu gaŗās Maiņas visas fineses 
un nianses! Ja nu kāds tiešām 
iedomātos ieteikto smago priekš-
darbu veikt, viņu lasīšanas gaitā 
vēl apgrūtinās vārdi, izteicieni, 
citāti franču, krievu, somu, angļu 
un vācu valodā. To latviskās no -
zīmes skaidrošanai autoram va  ja-
dzīgas pilnas divas lappuses gr ā-
matas beigās .

Tālāk nav necik labāk. Otrs 
stāsts Turp un atpakaļ esot veltīts 
kādai Maimai G. (?), Alekša Kivi 
Septiņiem brāļiem, Johannai 
Sinisalo un, „protams”, Arto Pā -
silinnam. Šim stāstiņam ir tikai 
sep tiņas lappuses, bet tajā tik 
daudz krievu un somu valodas,  
ka skaidrojumi prasa vairāk nekā 
vienu.

Īsais stāstiņš Soma veltīts ne 
pārāk sen mirušajam dzejniekam 

Ivaram Lindbergam, kas Austrā-
lijas dzīves laikā rakstnieku sarī-
kojumos daudzkārt deklamēja 
savu dzejoli Zibeņo, kuŗā atkār-
tojas atziņa, ka „vajag zibeņot”. Arī 
J. Zvirgzdiņam pašam patīk zi  be-
ņot. Zibeņošanas efektu viņš pa -
nāk ar kontrastējošu kultūras 
man  tojuma elementu nostatīša  -
nu citu citam blakus. Viņš ir spē-
jīgs nostatīt vienu otram blakus 
baznīcu un krogu, vienā teikumā 
ietilpinot gan „paldies dievam”, 
gan „ar kāju pa dē”. Postmoder-
nais laiks it kā vairs nešķiro vul-
gāro nost no svinīgā, tradicionālā 
vērtību izjūta liekas pagaisusi. 
Globālizācijas laikmetā dazādu 
valodu driskas uzplaiksnī, uzzi be-
ņo un atkal pagaist pavisam ne -
sa karīgos apstākļos. Karalī Purk -
šķī, kur it kā aprakstīta kronē ša   - 
na pasaules romāņu daļā, pēkšņi 
uzzib vāciskais teiciens Punktum 
und alles, Schluß (punkts un cauri, 
beigas!). Ā, tā kā iepriekšējās divās 
rindkopās ietverts gaŗš smalku 
ēdienu un to gatavošanas veidu 
saraksts, gluži kā Anšlava Eglīša 
Līgavu medniekos, uznāk aiz -
domas, ka J. Zvirgzdiņš varbūt 
vēlas izraisīt lasītājā asociācijas ar 
Mērnieku laiku goda mielastu. 
Varbūt Punktum und alles, Schluß 

goda mielasta laikā saka Švauksts? 
Prāts nenesas pārbaudīt; lai jau 
pārbauda, no kādiem visādiem 
avotiem autors Zvirgzdiņš katru 
brīdi iedvesmojies, kāds dokto-
rands, kas ar urķēšanos nopelnīs 
gradu!

Kādreiz mēdza teikt, ka romānā 
varot ietilpināt itin visu, gluži kā 
desā. J. Zvirgzdiņš parāda, ka 
mūsdienās ar itin visu var piesā-
tināt pat īso prozu, veidojot īsti 
eklektisku rasolu. Līdzās literā-
riem gardēžiem viņš iepriecinās 
dažu labu lasītāju arī no sabied-
rības apakšgala, jo grūti būs atrast 
iespiestā veidā kaut kur vēl kon-
centrētāku lamu vārdu, rupjību, 
intimo miesas daļu un to darbību 
nosaukumu. Līdzās krievu valo-
dai daudz ir spāņu vārdu, un 
visam, it visam dots latviskais 
skaidrojums.

Dažiem konservātīvākiem la  sī-
tājiem, kas līdz šim ar postmo-
dernismu bijuši uz jūs, pēc At -
grie šanās Itakā izlasīšanas vārda 
„postmodernisms” pirmo zilbi 
gan varētu gribēties izrunāt ar 
latviskā apaļā o (ua) skaņu. Daži 
Vašingtonā dzīvojošie latvieši tā 
izrunā savas pilsētas amerikāņu 
avīzes - Vašingtonas Posta vārdu.

Eduards Silkalns   
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LAIKS

Šis ir gluži neparasts gads – 
nevaram un nevaram sagaidīt pa -
vasari: gājputni jau atgriezušies, 
taču viņiem salst. Bail, ka neap-
vainojas uz savu dzimteni. Bet 
mēs gan esam bez vainas! Operas 
režisors Guntis Gailītis nesen pa -
stāstīja  kādu apbrīnojamu faktu: 
izrādās, ka vairāk nekā pēc astoņ-
simt gadiem pienākusi reize, kad, 
saskaitot sava dzimšanas gada pē -
dējos divus ciparus un savu gadu 
skaitu, kas aprit šogad, visiem iz -
nāks viens skaitlis: viens simts 
vien padsmit – 111. Pamēģiniet 
sa  skaitīt – noteikti iznāks! Es jau 
mēģināju – un iznāca! Simt vien-
padsmit! 

Bet nu par citu skaitli – par 
simt nieku: nesen Rīgas Latviešu 
biedrībā nosvinējām Raiņa lugas 
„Uguns un nakts” simtgadi, taču 
tikpat ilgu skatuves mūžu piedzī-
vojuši arī brāļu Kaudzīšu „Mēr-
nieku laiki”. Bija 1911. gads, ar 
pirmajiem aplausiem pavadīta 
„Uguns un nakts” pirmizrāde, di -
viem toreiz vēl pajauniem cilvē-
kiem – aktierim Gustavam Žibal-
tam un rakstniekam Pāvilam 
Gru znam radās pārgalvīga ideja 
likt brāļu Kaudzīšu romānam 
„Mērnieku laiki” uzsākt skatuves 
dzīvi. Romāns klajā bija nācis 
1879. gadā un kļuva par lasītāju 
visai iemīļotu lasāmvielu, taču 
grāmata joprojām atdusējās grā-
matu plauktā. Kāpēc gan neļaut 
tai dzīvot uz skatuves? Protams,   
šī nodoma īstenošanai bija ne -
pieciešams romāna drāma tizē-
jums, un šo visai sarežģīto darbu 
uzņēmās Pāvils Gruzna, kas sa -
vus sacerējumus parakstīja ar 
iniciāļiem Pe Ge.

 1911. gadā drāmatizējums bija 
gatavs, varēja ķerties pie tā iestu-
dēšanas, taču tūdaļ arī izvirzījās 
jautājums - kas šo grūto uzdevu-
mu veiks? Kādreizējais Jaunā Rī -
gas teātŗa vadītājs Aleksis Mier-
lauks tikko bija pabeidzis „Uguns 
un nakts” iestudēšanu un jutās 

Atceramies „Mērnieku laiku” skatuves dzīves simtgadi
noguris, tāpēc režijas vadību uz -
ņēmās aktieris Gustavs Žibalts. 
Tuvojās Žibalta skatuves darbības 
desmit gadu jubileja, un, pro -
tams, viņš labprāt sev „uzdāvināja” 
Ķenča lomu – tā taču īsti piestā-
vēja tādai apaļai jubilejai! Ķencis 
kļuva par vienu no Gustava Žibalta 
visvairāk iemīļotiem tēliem, un     
šo lomu viņam nācās tēlot vēl      
20. gados „Mērnieku laiku” iestu-
dējumā Dailes teātrī. Žibalts bija 
liels grima meistars, un Ķenča  
īpatnējo ārējo veidolu rotāja gaŗš, 
plāns, protams, ārējiem līdzek -
ļiem veidots deguns. Žibalts esot 
centies atdarināt arī piebaldzēnu 
runas veidu. Viņa Ķencis bijis gan 
zemnieciski naīvs, gan viltīgs dip-
lomāts, un šīs īpašības visspilgtāk 
izpaudušās Ķenča klasiskajā lūg-
šanas skatā. 

Pirmizrādē Žibaltam talkā nāca 
vairāki toreiz vēl jaunās paaudzes 
aktieŗi – Ķenča „pušelnieks” bija 
Vilis Bergmanis, savukārt Pāvi -
lam Gruznam Žibalts iedalīja Pie-
tuka Krustiņa lomu. Gruzna, kā 
jau minēts, bija literāts, taču vi -
ņam, tāpat kā daudziem tā laika 
un arī mūsdienu jauniešiem, bija 
vēlme kāpt uz skatuves un nospē-
lēt kādu lomu. „Mērnieku laiku” 
izrādē tas Gruznam izdevās. Jau-
najā teātrī tobrīd darbojās divi 
jauki, izskatīgi brāļi – Amtmaņi: 
viens no viņiem – Alfreds – pie ņē-
ma otru uzvārdu un kļuva par 
Amtmani-Briedīti, „Mērnieku lai-
kos” viņš notēloja Kasparu, bet 
otrs brālis - Teodors iejutās Prāt-
nieka lomā, savukārt plātīgais 
Švauksts bija Rodrigo Kalniņš. 
Dāmu pulkā izcēlās Tija Banga 
Lienas lomā, Berta Rūmniece bija 
Annuža, bet valdonīgo Oļiņieti 
tēloja Lilijas Ērikas māte Hermīne 
Freimane. 

Izrādē notika brīnums: romāna 
varoņi uz skatuves atdzīvojās, ska-
tītāji priecājās un smējās, dažkārt 
noslaucīja pa asarai, jo viss skatā-
mais bija kā dzīvē. Avīzes publi-

cēja atzinīgas recenzijas, zem      
pūra glabātā svece bija gaiši iede-
gusies, taču ar to vien brīnums 
nebeidzās: „Mērnieku laiki” tika 
izrādīti ne tikai Rīgā, bet arī dau-
dzās Latvijas pilsētās un pagastos. 
Interesanti, ka jau 30. martā drā-
matizējumu izrādīja Liepājas Lat-
viešu teātris, pēc tām tas pārstai-
gāja vai visu Latviju: drāmatizē-
jumu iestudēja un rādīja Valmierā, 
Madonā, Limbažos, Raunā, Burt-
niekos, Lejasciemā, Bērzaunē, bet 
gada nogalē „Mērnieku laikus” 
izrādīja Vecpiebalgā un vecgada 
vakarā arī Jaunpiebalgā! Viena 
gada laikā „Mērnieku laiki” bija 
uzsākuši dzīvi astoņpadsmit Lat-
vijas pilsētās vai pagastos. Skatītāji 
izrādē sekoja līdzi tam, kā mēs, 
latvieši, dzīvojam un kādi mēs 
esam.

Lai atcerētos, kā „Mērnieku 
laiki” uzsākuši savu skatuves dzīvi, 
7. aprīļa vakara pusē bijām sanā-
kuši kopā Rīgas Latviešu biedrī -
bas Līgo zāle uz Teātŗa komisijas 
sarunu par šī darba skatuves  
mūžu. Atcerējāmies, ka jau 1920. 
gadā „Mērnieku laikus” bija izrā-
dījuši teātŗi gan Liepājā, gan Jel-
gavā. Gluži neparasti var izklau-

sīties fakts, ka šis darbs saintriģējis 
lielo, romantisko, klasisko drāmu 
režisoru Eduardu Smiļģi, – 1924. 
gadā Dailes teātrī notika „Mēr-
nieku laiku” pirmizrāde, taču 
vēlreiz teātris uz šī darba jaunie-
studējumu aicināja vācu laikā – 
1942. gadā. Toreiz Ķenci tēloja 
Augusts Mitrēvics, Pāvulu – Ar -
tūrs Filipsons, Liena bija Austra 
Šteinberga vai Milda Klētniece, 
bet mūziku šai izrādei bija kom-
ponējis Marģeris Zariņš. 

Nacionālā teātŗa literārās daļas 
vadītāja Rita Melnace atgādināja, 
ka Nacionālajā teātrī „Mērnieku 
laiki” iestudēti vairākas reizes, bet 
vienā no šiem iestudējumiem – 
1980. gadā Ķenča lomu tēloja 
Uldis Dumpis. Tad nu aktieris 
pats izstāstīja par Alfrēda Jaunu-
šana iestudēto izrādi, par savu 
sastapšanos ar Ķenča lomu un 
piedzīvojumiem plašajos „Mēr-
nie ku laiku” brīvdabas uzvedu-
mos. Taču zālē Uldis Dumpis 
nebija vienīgais Ķencis, un man 
bija liels prieks dot vārdu Ivaram 
Apelim, kas 1969. gadā Ķenci 
tēlojis Sidnejas Latviešu teātrī.    
Bija norunāts, ka Ivars uzstāsies      
ar Ķenča lūgšanu. Tā arī notika, 

taču lūgšanas teksts bija pavisam 
cits un citāds – Apeļa sacerēts, ar 
mūsdienu Latvijas notikumiem. 
Šī lūgšana guva skatītāju lielu 
atsaucību. Par Sidnejas Latviešu 
teātrī Kārļa Gulberga iestudēto 
izrādi sīkāk pastāstīja Anita Apele 
un nolasīja Ņinas Luces recenziju.

Neba jau nu sarīkojumā būtu 
klāt bijuši tikai Ķenči; mūsu        
vidū bija arī viena Liena – aktrise 
Ārija Stūrniece. Viņa piedalījusies 
„Mēr  nieku laiku” radio izrādē, ko  
savulaik iestudējis Viktors Zvaig-
zne, vēl vienu Lienu redzējām re -
žisora V. Pūces filmas „Mērnieku 
laiki” fragmentā, kur plātīgā Pie-
tuka Krustiņa lomā bija režisors 
un aktieris Pēteris Pētersons.

Interesanti par „Mērnieku laiku” 
norises vietām un prototipiem 
stāstīja režisors Guntis Gailītis – 
viņš parādīja gan Ķenča, gan Pā -
vula māju attēlus, bet Līgo zālē       
pie sienas bija izvietoti  tēlnieka 
Jāņa Strupuļa veidotie Ķenča un 
Pāvula bareljefi.

Runājām par „Mērnieku lai -
kiem” un to iestudējumiem, un 
notika kārtējais  brīnums: atvērās 
durvis, un Līgo zālē ienāca dzīvs 
Ķencis! Ticiet vai neticiet – tā tas 
bija! Tērpies pelēkās drānās, galvā 
cepure platām malām un runāja  
piebaldzēnu izloksnē. Uzrunāja 
mūs, atgādināja savu dzimto pusi 
Piebalgu, noskaitīja īsu lūgšanu, 
pēc tam pasniedza man no Pie-
balgas atstiepto nešļavu: drānā 
ievīstītu rupjmaizes klaipu, kārbi-
ņas ar trīs šķirņu sieru un vēl alus 
pudeli, uz kuŗras etiķetes raks -     
tīts – „Ķenča alus”! Pie tāda paša 
ciemakukuļa tika arī mans lā  dzī-
gais pušelnieks Gailīšu Guntis. 
Visi bijām priecīgi – kopā ar 
„Mērnieku laikiem”, piebaldzē-
niem un dzīvu Ķenci, lai gan       
pēc brīža izrādījās, ka šoreiz Ķen -
cis ir piebaldziete Dzidra Kuz-
mane. Nu redziet: brīnumi taču 
notiek! 

Viktors Hausmanis

Ie  tekmēšanās no citām kul-
tūrām ir neizbēgama, jo īpaši 
šodien, kad tās kāpj pa logu 
iekšā.

Protams, taču to nevar padarīt 
par galveno strāvojumu. Mūsu 
brīnišķīgās meitenes kompo-
nistes saviem skaņdarbiem par 
pamatu ņem armēņu un seneb-
rēju tekstus. Man sāp par jauna-
jiem komponistiem, jo tik mazā 
valstī viņu darbu atskaņo vien-
reiz, taču kad tas notiks otrreiz? 
Tapt pazīstamam Eiropā ir ļoti 
grūti.

Kā jums tas izdevās?
Perestroikas laikā mani taga-

dējie izdevēji no Vācijas bija iz -
domājuši, ka varētu klausītājiem 
piedāvāt padomju laika kompo-
nistus, tāpēc devās uz Maskavu. 
Klausījās divas dienas. Un izvē-
lējās mani. Lai iekļūtu tirgū, no -
teicošais ir pati mūzika. Tai jābūt 
apritē, tad to atskaņo. Ja kāds di -
riģents ir dzirdējis manu mūziku, 
viņš izlemj, vai vēlas to atskaņot. 
Vijolniece Alina Pogostkina - 
tāds eņģelis, un kā viņa spēlē, 
tādas kaislības iekšā, - stāstīja,      
kā viņa nonākusi līdz manam 

vijoļkoncertam. Vācijā festivālā 
viņai piedāvāts, vai vēloties no -
spēlēt Pēteŗa Vaska Tālo gaismu. 
Viņa tādu nezināja. Noklausījās. 
Iepatikās. Tagad, kad viņai kon-
certaģentūras piedāvā spēlēt Si -
beliusu, Bēthovenu vai Čaikov- 
s ki, viņa ieminas, ka gribētu Vas -
ka koncertus. Citreiz tas izdo -  
das, citreiz ne. Tie, kas rīko vijoļ-
koncertus, saka: nedabūsim pub-
liku, jo tādu Vasku nezina. Dro-
šāk ir atskaņot pārbaudītu un 
populāru komponistu mūziku.

Kā tas notiek? Ar tādām intri-
gām kā filmā Melnais gulbis?

Tā ir briesmīga filma. No tās 
nāk negātīva enerģija. Kino man 
ir svarīgi identificēties. Nesa pra-
tu, ko gribējuši ar filmu pateikt. 
To, cik baleta pasaule ir skarba    
un smaga?

Kas pēdējā laikā aizkustinājis 
mūzikā?

Kino Rīga bija tiešraide un se -
zonas atklāšana no La Scala, un 
skanēja Vāgnera Nībelungu gre-
dzena cikla otrā daļa Valkīra. Sa -
triecoši. Satriecoši! Ekstaze. Di -
žākais, kas mūzikā sacerēts. Svēt-
laime. Esmu jūtīgs puisis. Man 

bieži jāmeklē nēzdodziņš. Klau-
soties mūziku, raudu bieži. Au -
duma nēzdodziņu līdzi nēsāju 
kopš bērnības.

Teicāt, ka lasāt, jo gribas sa -
prast. Lasāt vairākas grāmatas 
reizē: par 20.gs. Eiropas vēsturi, 
par Mao un Ķīnu. Kas patla -
ban aizrāvis?

Sofi Oksanenas Attīrīšanās.  
Tik laba! Es atvainojos — sit pa 
pautiem! Par okupāciju Igaunijā 
un to, kas notiek ar cilvēkiem. 
Mums tādu grāmatu nav. Kad 
Dzintra par izsūtītajiem taisa fil-
mas, dzirdēts viedoklis: ko nu      
tur vairs par to. Tas ir tāds mūsu 
nacionālais kopīgais pašnāvības 
veids — tautai, kuŗa nezina savu 
tautu un vēsturi, nebūs nākotnes. 
Tracina latviešu masveida čīks-
tēšana! Tas taču ir vieglāk nekā 
darīt. Vidējais latvietis šāds, vi -
dējais latvietis tāds. Pašiznī ci-
nāšanās kults. Briesmīgi!

Kam jānotiek, lai jūs aizietu 
uz Metallica koncertu?

Kas ir Metallica?
Tas ir tāds smags roks. Basģi-

taras un tamlīdzīgi.
Kam man tas? Mani interesē 

mūzika, kas uzrunā personiski. 
Tādos koncertos būtiska ir      
masu suģestija.

Kāda nu masu suģestija, ja 
cilvēks, kuŗš pat nav bijis uz 
Lēdijas Gagas koncertu, klausās 
viņu mājās YouTube.com. Viņu 
klikšķina miljoni.

Tas ir gaumes un kultūras jau-
tājums. Masu kultūra un masu 
mūzika, ar kuŗu pelna lielu nau-
du, nekādu īpašu dziļumu un 
dvē seles pārdzīvojumus nepie-
dāvā. Es negribu dzirdēt pavieglu 
mūziku.

Sacerot garīgu mūziku, jūta-
ties mazāk grēcīgs?

Ar tādām pārdomām neno-
darbojos. Mūzikā ir mana ideālā 
pasaule, kuŗu gribu piedāvāt kā 
alternātīvu.

Radošs pārdzīvojums nerodas 
no vienmuļas dzīves.

Nav jāaiziet galējībās, lai mū -
zika rastos no ciešanām. Un kā 
var būt vienmuļa dzīve, ja radi 
mūziku un dzīvo savā zemē, kuŗu 
mīli?

Laicīgas lietas traucē jūsu dar-
bu?

Protams. Aizmirstu izslēgt te -
lefonu. Kad ideja gandrīz aiz   
astes saķerta, kaķis sāk skrāpēt 
sienu. Nemīlu kaķus, ja viņi sāk 
komandēt un kļūt par galvena-
jiem varoņiem. Savā egoismā     

Raksts pārpublicēts no nedēļas 
žurnāla

Esmu jūtīgs puisis
Intervija ar komponistu Pēteri Vasku

pieprasa mīlestību, taču es gribu 
komponēt.

Man ir ziņas, ka esat reiz ie -
sitis kaķim.

Neesmu.
Smēķējis zāli?
Nē, tikai tabaku reiz.
Kā saglabājat iekšējo mieru?
Dzīvoju saskaņā ar Dieva li -

kumiem un daru to, ko par visu 
vairāk pasaulē vēlos, - saceru mū -
ziku. Dzīvot mūzikas pasaulē ir 
milzīga laime un privilēģija.

Kultūras ministre Ēlerte ir 
devusi kukuli ārstam. Jūs?

Esmu. (Klusē.) Ārstam. Es vis-
pār neesmu ļoti oriģināls. (Vasks 
smejas un turpina ar ironisku 
joku.) Tagad jau cilvēki pat bez 
jautāšanas paziņo visu ko, pie-
mēram, ka ir biseksuāli. (Sme ja-
mies abi.) 

Jūsu mūzika bijusi kādam 
klausītājam izšķirīgi nozīmīga?

Mans skaņdarbs bija palī -    
dzējis kādam cilvēkam tikt pāri 
grūtam dzīves brīdim, un viņš 
teica, ka nav padarījis sev galu,  
jo, klausoties manu mūziku,      
sapratis - kādam bijis vēl grūtāk 
nekā viņam.

(Turpināts no 10. lpp.)

"Mērnieku laiku" iestudējums Nacionālajā teātrī 1950. gadā, 
Ķencis - L. Bārs, Pāvuls - V. Silenieks
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Dzintars Svenne

1944. gada pavasaris ar savu 
atnākšanu Latgalē bija mazliet 
nosebojies. Zaļajā Ceturtdienā, 
kas tajā gadā iekrita 6. aprīlī, no 
zaļuma maz ko varēja manīt kā 
laukos, tā pilsētas dārzos. Vasara 
cīnījās ar ziemu. Saulei atmir-
dzot, likās, ka virsroku ņems va -
sara. Kad tās vaigu aizsedza mā -
koņi, dabā atkal viss kļuva pa -
visam auksts un krēslains. Cil-
vēkos tomēr valdīja gaidāmo 
Liel dienu sajūsma. 

Zaļās Ceturtdienas vakaram 
tuvojoties, Rēzeknes ielas bija 
gājēju pilnas. Gāja čalodami gan 
pāŗos, gan pulciņos, kur kuŗais, 
gan uz baznīcu, gan uz kino,       
gan vienkārši pastaigāties. Vis-
vai rāk uz dzelzceļa stacijām, jo 
dienu iepriekš skolu darbi bija 
izbeigti, svinīgie izlaiduma akti 
noturēti, un Zaļajā Ceturtdienā 
kā skolnieki, tā skolotāji bija brī-
vi. Rēzekne savu daudzo skolu 
dēļ tika dēvēta par Latgales Atē-
nām.

Krēslai metoties, Rēzeknes Ziņu 
redakcijā vēl kavējās redaktors 
Alberts Sprūdžs un pulciņš līdz-
strādnieku, galvenām kārtām 
skolu darbinieki, tērzēdami par 
laimīgi pabeigto mācību gadu   
un par to, kur kuŗais pavadīs 
Lieldienas. Izrādījās, ka pa Liel-
dienām Rēzeknē paliek redak-
tors viens pats, lai sagatavotu 
ma  teriālus pēcsvētku avīzes iz -
devumam. 

Kad nu tas viss bija noskaid-
rots, redaktors svinīgi paziņoja, 
ka izdevējs viņam piesūtījis Liel-
dienu dāvanai grozu alus un       
vēl šo to. Kur nu viņš to visu lai 
liekot, viens pats palicis? Lai 
atnākot pie viņa mājās šovakar   
to Lieldienu jēru nogaršot. 

Protams, tur nevienam nekā 
nebija pretim, un visi atstāja 
redakcijas telpas pacilātā gara  -

CITAS LIELDIENAS ATCEROTIES
stā voklī, čalodami par Lieldienu 
jēru, kas viņus sagaida redaktora 
viesmīlīgajā mājiņā Galdnieku 
šķērsieliņā pie upes. Bet neviens 
gājiena dalībnieks nenojauta,       
ka šis mielasts pie Alberta Sprū-
dža būs pēdējais, ka redaktors 
ielūdz savus līdzstrādniekus un 
sarunu biedrus savās bērēs. -

Tā rakstījis manaa tēva onkulis 
Sīmanis Svenne, acīmredzot kā -
dai trimdinieku avīzei rakst -
nieka Alberta Sprūdža piemiņai. 
Tajā Lielās Piektdienas naktī ko -
pā ar Albertu Sprūdžu gāja bojā 
arī mans tēvs Paulis Svenne. 

Mēs tad jau dzīvojām Jelgavā, 
kur mamma bija pārcelta par 
skolotāju. Padomju okupācija 
bija izkaisījusi mūsu ģimeni.  
Tēvs bija pārcelts uz Rēzekni. 
Gaidījām viņu kā aizvien atbrau-
cam pie mums uz Lieldienām.

Abi ar māsu paši gulējām slimi 
ar „cūciņām”. Paps neatbrauca. 
Nekādu ziņu no viņa nebija. Klī-
da tumšas runas par krievu uz -
lidojumu Rēzeknei. Divi papa 
bijušie skolēni bija pienākuši 
viņu meklēt, jo paps solījies Jel-
gavā viņus satikt. 

Kad mēs uzzinājām par noti-
kušo, paps jau bija apbedīts.         
Viņi abi bija dabūjuši tiešu      
bumbas trāpījumu. 

Alberts Sprūdžs tad bija viens 
no spožākiem jauniem Latgales 
rakstniekiem. Mans tēvs bija mā -
cībspēks Rēzeknes Valsts Sko lo-
tāju institūtā un vadīja tā pamat-
skolu, piedalījās arī  Rēzeknes Zi -
ņu darbā. Ar Sprūdžu viņi bija 
labi draugi. Arī Sprūdža kun - 
dze un bērns tad dzīvoja Jelgavā, 
bet mēs to nemaz nezinājām, jo 
viņu vispār nepazinām. 

Onkulis Sīmanis tad jau bija 
pen sionēts ilggadējs Rēzeknes 
apriņķa tautskolu inspektors. 
Vā cu laikā atkal atsācis skolotāja 

darbu, viņš piedalījās arī Rēzek-
nes Ziņās. 

Nekādu iespēju mums nebija 
uz Rēzekni nokļūt ne tad, ne arī 
pēc tam. Trīsarpus mēnešus vē -
lāk dega arī mūsu Jelgava. Pēc 
gadiem mēģināju savākt tuvā -
kas ziņas. Tur bijis arī tautskolu 
inspektors A. Ontužāns, Vācijā 
jau tad miris, un Jānis Šķirmants, 
ar kuŗu Amerikā sarakstījos.   
Nav brīnums, ka viņu atmiņas       
ir diezgan atšķirīgas.

Sīmanis raksta:
„Gaisā bija dzirdama savāda 

rūkoņa. Tikko viņi pagāja kādus 
desmit soļus, pilsētā sāka sprāgt 
krievu mestas bumbas. Gājēju 
pulciņš izklīda un apgūlās pie 
mūŗa sētas. Kad grāvieni uz      
brīdi apklusa, viens no pulciņa 
deva komandu: kungi, skriešus 
uz Jūrmalieša pagrabu!”

Tur nogaidījuši stundas pusot-
ras, līdz beidzies pirmais uzlido-
jums. Tad spieduši cits citam ro -
ku  par laimīgu izglābšanos un 
gājuši apskatīt, kādi postījumi 
pilsētai nodarīti. Sprūdža māji -
ņa bijusi no pamatiem izkusti-
nāta un sašķiebta.

Jānis Šķirmants raksta, ka ar 
viņiem bijis arī institūta skolotājs 
Svilāns un skolotājs Mediņš.      
Kad sākās gaisa uzbrukums, de -
vušies uz pilsētas nomali, kur at -
radās Ontužāna dzīvoklis, un tur 
uzkavējušies, līdz bumbošana iz -
beidzās. Atraduši, ka bumba kri-
tusi tuvu Sprūdža mājas virtuves 
galam un virtuves stūris noār-
dīts.

Pēc divu stundu pārtraukuma 
sākās otrs uzlidojums, raksta 
Šķirmants, tad jau bijusi pus-
nakts, un viņš pirmais devies uz 
Rēzeknes nomali, pēc tam arī 
Ontužāns. Sprūdžs un P. Svenne 
liktenīgi aizkavējušies. 

Pēc Sīmaņa apraksta, Alberts 

Sprūdžs teicis – ko niekus, viņi 
nemetīs bumbas atkal tajā         
pašā vietā. Palikuši tikai Sprūdžs 
un Paulis Svenne. – „Otrā uzli-
dojumā, kas turpinājās apmē -
ram stundu, viena bumba tiešā 
trāpījumā uzkrita viņa mājiņai, 
sagrāva to, kopā ar drupām sa -
jauca tās iemītniekus un daļēji 
izsvaidīja pa apkārtni tālu pro-
jām.” – Tāds ir Sīmaņa atstāstī-
jums.  

Šķirmanta stāstījumā: „Bum -
ba bija kritusi tuvu Sprūdža 
mājai, to noārdot un gruvešos 
apbeŗot abus – Sprūdžu un Pauli. 
Paulis bija vairāk cietis un bum-
bas eksplozijā apdedzis līdz 
nepazīšanai.

Otrā dienā nāves vietā abi ar 
Sīmani novietojām Pauļa mirs tī-
gās atliekas vienkāršā zārkā un, 
draugu pulciņam pavadot, aiz -
vedām un guldījām Rēzeknes 
Brāļu kapos. Uz kapu kopiņas 
uzlikām baltu krustu, noskaitī-
jām Tēvreizi, pārkrustījām aiz-
gājēja mūža dusas vietu un at -
vadījāmies. Tādu juku un posta 
laikā nebija iespējams sameklēt 
mācītāju, ne citādi noorganizēt 
pienācīgu izvadīšanu. Rēzeknes 
Brāļu kapos tika guldīti vairāki 
bombardēšanas upuŗi.”

Par to rakstīja arī Jānis An -
drups. Ieradies no Rīgas, viņš 
bijis  Alberta Sprūdža izvadīšanā 
no nelaiķa „Dekšārēm” uz dzim-
tas kapiem Varakļānos. Andrups 
iegriezies arī Rēzeknē, kur pil-
sētas ielās „nebija gandrīz vairs 
nevienas veselas mājas. Namiņš 
Galdnieku ielā bija pussagrauts. 
Dārzā rēgojās bedre un sprā-
dziena samests zemju kalns. Is -
tabā atradu vēl romāna „Stipras 
saknes” otru manuskriptu. Ilgi 
un rūpīgi rakstnieks bija gar to 
strādājis, pilnīgi pārveidojot „Sē -
jējā” iespiesto variantu, un tam 
vajadzēja būt rakstnieka la -
bākajam darbam. Šis romāns   
nav pieredzējis publicējumu grā-
matā.”

Bija daudziem gadiem jāpaiet, 
pirms vispār drīkstējām nokļūt 
Rēzeknē. Mana māsa atrada      
tēva kapa vietu Rēzeknes Katoļu 
kapos, kad viņai kāda sieviete 
parādīja vietu, kur apbedīti seši 
tajā naktī nogalinātie. Ap 1970. 
gadu tiem virsū uzrakti jau četri 
jauni kapi. Mūsu papam tur ir 
pareiza, kaut anonima vietiņa 
kopā ar citiem Latgales tautas 
darbiniekiem.

Nekad neesmu varējis atrast 
nekādu reālu informāciju par        
šo Rēzeknes bombardēšanu. 
Esmu lasījis par simtiem, pat 
tūkstošiem kritušo iedzīvotāju 
un kaŗavīru, par daudzajiem,       
kas saskrējuši uz Rēzeknes ezera 
un noslīkuši, kad tā ledus sa -
lūzis, taču tam pietrūkst tica-
mības, bet šis ir vienīgais vien-
mēr minētais un aprakstītais no -
tikums. Esmu arī lasījis, ka Rē -
zekne tikusi bombardēta trīs 
nedēļas katru nakti pēc kārtas, 
bet tas arī  acīmredzot nav tiesa.

Kad 12. maijā bombardēta 
Dau gavpils, tur nogalināti 23        
un ievainoti 30 cilvēki. Par Rē -
zekni tādu datu man trūkst. 

Ne toreiz, ne vēlāk nekādu 
iespēju mums nebija līdz Rē -
zeknei nokļūt. Ne kripatiņas tā -
pēc man nav palicis piemiņai no 
tēva, ne dokumenta galiņa, it      
ne  kādas liecības par darbu, ko 
viņš darīja, dzīvi, ko viņš tur 
dzīvoja, par cilvēkiem, ar ku -
ŗiem viņš tikās. Kādās Rēzeknes 
Ziņās atrodas pa viņa ievad -  
raks tam, kas toreiz  bija jāraksta 
„laika garā”. Visus tos kaŗa ga - 
dus – izņemot kādas skolu 
brīvdienas – bijām šķirti, tāpēc   
jo nozīmīgāks un dziļi patiess 
man ir palicis viens vienīgais 
viņa rakstu darbs, esejiskas pār-
domas par kaut ko mums pazīs-
tamu. Tā virsraksts „Vientu -       
ļais cilvēks”, publicēts Rēzeknes 
Ziņās 1943. gada 7. aprīlī. Vi -
ņam bija palicis tieši vēl viens 
gads.

Lai Lieldienu rīts atnāk saul-
ains, lai rasā mazgātās acis 
redz skaidrāk un tālāk, lai 
šūpoles, kārtas visstaltākajā 
kokā un visaugstākajā kalnā, 
uzšūpo pretī saulei un ļauj 
paraudzīties tik tālu, cik vien 
iespējams, un saskatīt Zvied-
rijā kurtos ugunskurus aiz-
sardzībai pret visu ļauno, 
krāšņās Lieldienu parādes 
Amerikā, sajust Austrālijā šai 
rītā smeltā ūdens spēku, kas 
sola nest laimi un ilgu mūžu, 
priecāties par Vācijā no ziedi-
em un plaukstošiem zariņiem 
darinātajiem vainagiem un 
palmu zaru nesējiem - los 
palmeros - Venecuēlā un kopā 
ar Lielbritanijas ļaudīm, kalnā 
uzkāpušiem, sveikt saules 
gaismu un ar to saistīto 
dzīvību. 

Lai Lieldienu rīts atnāk sau-
lains, jo tikai saule spēj padarīt 
savu mūžseno darbu, neko no 
sava siltuma nezaudējot, bet 
visu un visus sasildot - mūs 
tepat, Latvijā, un mūsu ziedo- 
tājus daudzviet plašajā pa- 
saulē.

Lai Lieldienu rīts atnāk sau-
lains, lai mazajiem, zaķa paslēptās 
olas meklējot, nesalst rokas, bet 
lielajiem izdodas ieraudzīt, kā

Pats Dieviņš staigāja
Pa savu zemīti.

Tavs 

2011 gada Lieldienās 

Brāļi, brāļi, Liela diena,
Kur kārsim šūpolītes?
- Aiz upītes kalniņā(i)
Div’ sudraba ozoliņi.
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A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

S M I E K L I Ņ A M

Vairāki raksti pēdējos  šī laik-
raksta numuros un radinieku 
atsūtītie e-pasti, ieskaitot Dienas 
reportāžu par 16. martu Rīgā, 
ierosināja mani vēlreiz rakstīt 
par šo tematu. 

Vispirms par 16. marta “svi nī-
bām”. Cik pēc reportāžas varēju 
spriest, nekādas lielās svinības 
tās nebija, un droši vien pēc da -
žiem gadiem, kad vēl palikušie 
leģionāri būs aizgājuši mūžībā, 
izbeigsies pavisam. Cilvēku bija 
maz, dziesmas neskanēja, jo 
dzie  dātāji nezināja vecajām 
dzies mām vārdus, tikai piedzie-
dājumus. Vislabāk skanēja “Mēs 
sitīsim tos utainos...”. Tas man 
atgādināja, cik utaini mēs, paši 

Vēl par leģionu un 16. martu 
leģionāri, bijām Krievijas fron tē... 

Šaubos, vai jebkad izdosies 
nokratīt to fašisma un nacisma 
zīmi, ar ko krievi apzīmē le -
ģionārus. Tā viņi ir savās skolās 
mācījušies, un tam viņi tiešām 
tic. Varbūt Latvijas valdība rī -
kojas pareizi, neiesakot svinēt     
16. martu. 

Gan lielākais iemesls, kāpēc 
rakstu, ir svinīgais zvērests, ko 
mēs, leģionāri, devām Hitleram. 
Neatceros, ka par to būtu ie -
priekš kaut ko lasījis. 

1944. gada sākumā bijām aus-
t rumu frontē bijuši jau vismaz 
kādu mēnesi. Biju rotas rakst-
vedis un saņēmu no divīzijas 
stāba rīkojumu, ka visiem rotas 

vīriem jāparaksta svinīgais so -
lījums. Tas katram bija jāparaks-
ta uz atsevišķas lapas. Man iede-
va tekstu, bet par pavairošanu 
bija jārūpējas pašam. Man bija 
rakstāmmašīna, papīrs un zilās 
“indigo” lapas, ko lietoja kopi-
jām. Ar vienu rakstīšanu varēja 
iztaisīt piecas kopijas, un tā nu      
es sēdēju vairākas dienas un 
rakstīju to pašu tekstu daudzas 
reizes. Tas iespiedās atmiņā, kaut 
arī vairs negalvoju par pareizu 
gramatiku:

Ich schwöre bei Gott diesen heil-
igen Eid, dass ich im Kampf gegen 
Bolshevismus dem obersten Be -
fehlshaber der Deutschen We  hr-
macht Adolf Hitler unbedingten 

Gehorsam leisten und als tapferer 
Soldat bereit sein will jederzeits 
mein Leben einzusetzen.

Tas bija tas pats zvērests, kas 
bija jāparaksta katram vācu ka -
ŗavīram, taču izņēmums bija tei-
kums im Kampf gegen Bol she-
vismus, kuŗa vācu kaŗavīru ver-
sijā nebija. Pieņemu, ka to bija 
panācis leģiona ģenerālinspek-
tors Bangerskis, un var būt, ka 
stābos ap šo tekstu notikusi liela 
cīnīšanās. 

Pierakstīšu savu tulkojumu 
tiem, kas nemāk vācu valodu:  
“Es zvēru pie Dieva šo svēto zvē-
restu, ka cīņā pret boļševismu 
vie nmēr apsolu paklausību vācu 
armijas augstākajam virspavēl-
niekam Ādolfam Hitleram un kā 
drošsirdīgs kaŗavīrs katrā laikā 
esmu gatavs ziedot savu dzī vību.” 

Mūsu rotā nekāds svinīgais so -
lījums, stāvot ierindā un ar pacel-
tu roku, nenotika. Zaldāts dara, 
ko viņam liek. Vīri ienāca manā 
būdā, parakstīja papīru, un tas 
bija viss. Lielākai daļai nebija ne -
kāda jēga, ko viņi paraksta, un 
tam arī nebija nekādas nozīmes. 
Dievs vien zina, kas vēlāk notika 
ar šīm parakstītajām lapām! 

Katrā ziņā šāds solījums rāda, 
ka mēs, leģionāri, apsolījām cī  nī-
ties tikai pret vienu ienaidnieku: 
boļševikiem, bet ne pret rietumu 
sabiedrotajiem, un tas pēc kaŗa 
tika arī oficiāli atzīts. 

Runājot par šo tematu, man 
vienmēr gribas teikt, ka mēs tā 
īsti nezinājām, par ko mēs cī -
nāmies, bet ļoti skaidri zinājām, 
pret ko!

Pauls Dzintars

16. marta incidenta post scriptum
Sirmgalvei ģimenes traģēdija, jaunietei –„ nezinu, kā tas gadījās”

Anna Balčuna un Jeļena Zeļenkeviča  16. martā pie Brīvības 
pieminekļa  

 Policists iztaujā cietušo:
 „Vai varat aprakstīt uzbrucēju?”
 „Jā, protams. Gaŗa auguma, 

skūtu galvu, ar bārdu un ūsām.”
 „Vīrietis vai sieviete?”

***
 Tiesnesis pasludina spriedumu 

– 25 gadi cietumā.
 Apsūdzētais: „Ko?! Man  jau ir 

83 gadi!”
 Tiesnesis: „Es no jums neprasu 

neiespējamo – cik varēsit, tik 
nosēdēsit!”

***
 Māte sagaida meitu pēc 

diskotēkas.
 „Beidzot atnāci?!”
 „Atnācu.”
 „Kāpēc tik vēlu?!”
 „ Tu jau droši vien visas slimnīcas 

esi apzvanījusi?”
 „Jā, apzvanīju.”
 „Policijas iecirkņus arī?”
 „Jā, arī policijas iecirkņus!”
 „Bet kāpēc tu nezvanīji man?”

***
 Vīrs saslimis. Sieva:
 „Klau, ko lai tev pagatavo? Varbūt 

zupiņu uzvārīt?”
 „Nē! Nevaru neko norīt!”
 „Varbūt putriņu, tādu pašķidru?”
 „Nē taču! Saku – kakls sāp!”
 „Un šņabi?”
 „Nu tad beidzot! Citādi tu apkārt 

vien, apkārt vien...”.
***

 Jūs aizejat uz sporta zāli un mie-
rīgu sirdi nometat kādu lieku 
kilogramu, pat nenojaušot, ka tas 

aizskrējis mājās un paslēpies le -
dusskapī.

***
 Holivudai jauns rekords: filmas 

par banku aplaupīšanu skaitā pār-
spējušas pašu aplaupīšanu.

***
 Vīrs atpūšas kūrortā. Sieva sūta 

īsziņu:
 „Nu, kā atpūta, kā jūra, kā svaigs 

gaiss?”
 „Nezinu. Atpaliku no ekskursijas 

vīna ražotnē.”
***

 Mājas saimniece īrniecei:
 „Man ir ļoti apnikušas jūsu mī -

ļākā nakts vizītes!”
 Īrniece:
 „Kā, viņš arī pie jums piestaigā?”

***
 Pirms kāzām tu domā, ka      

par viņu nav nevienas labā -
kas,  pēc šķiršanās – ka nav 
ne  vienas sliktākas. Un abas 
reizes kļūdies.

Policijas oficiālajos pārskatos 
par 16. marta sarīkojumu pie 
Brīvības pieminekļa teikts, ka   
tas noritējis „mierīgi, bez starp-
gadījumiem”. 

Būtībā tik mierīgi jau nemaz 
nebija. Vakarā televīzijā parā - 
dīja sižetu par strīdu starp kādu 
sirmgalvi un jaunieti. Pēc asas 
vārdu pārmaiņas ar savstarpēju 
apsaukāšanos un grūstīšanos 
jau niete nobeigumā iesita un 
uzspļāva savai oponentei uz ap -
ģērba. Drīz presē parādījās infor-
mācija, ka vecās sievietes ap -
spļau dītāja ir Latvijas Universi-
tātes studente. Diemžēl šī ziņa 
bija nepatiesa un sagādāja daudz 
nepatikšanu apvainotās meite -
nes ģimenei. Tīmeklī parādījās 
daudz aizskaŗošu un naidīgu 
komentāru.  

Trīs nedēļas pēc 16. marta 
konflikta pie Brīvības pieminekļa 
atklātībā nākuši incidentā ie -
saistīto vārdi.

 Žurnālā Ir rakstīts, ka kun -
dze, ko jauniete nosauca par 
„leģionāru fašisti”, ir 78 gadus 
vecā Anna Balčune. Savukārt 
viņas apspļaudītāja ir 29 gadus 
vecā Jeļena Zeļenkeviča. Redak-
cijas pārstāve devusies pie abām 
strīdniecēm ciemos un uzklau-
sījusi viņu dzīvesstāstus. 

Anna Balčuna dzimusi Dagdā 
piecu bērnu ģimenē. Bērnībā  
pārdzīvojusi briesmīgu notiku-
mu, kas atstājis zīmogu uz visu  
viņas dzīvi. 1945. gada jūnijā 
mājās iebraukuši sarkanarmieši 

un pieprasījuši, lai tēvs atdod 
abus zirgus un kumeļu. Saim-
niecībai tās būtu beigas, jo bez 
zirga nevar ne laukus apart, ne 
lopiem sagādāt barību. Saim-
nieks zirgus nav devis, kareivji 
viņu aizveduši un nošāvuši. Pēc 
mātes nāves Annai – vecākai 
ģimenē - nācies rūpēties par brā-
ļiem un māsām. Pārcietuši neie-
domājamas grūtības, dzīvojuši 
pusbadā, mežā lasījuši ogas un 
sēnes. Vēlāk dzīve kaut kā no -
kārtojusies. Bērni ievietoti bērnu-
namā, Annai 17 gadu vecumā 
gadījies auklītes darbs. Pēc da -
žiem gadiem Balčunu bērnus     
pie sevis pieņēmuši tēva radi,        
un Anna atradusi darbu Šauļos.  

 Izšķirīgos vēsturiskajos no -
tikumos 1991. gadā Anna Bal-
čuna no Šauļiem braukusi uz 

Rīgu, vedusi pārtiku barikāžu 
aiz  stāvjiem. Kaut arī brīvajā Lat-
vijā Anna piedzīvojusi vilšanos 
(„Un kur mēs esam ar visu brīvo 
Latviju? Kas ir pie varas? Visi 
Lat   gales skaistie ezeri pieder Šķē-
lem, Kalvītim un Repšem”), viņa 
katru gadu piedalās leģionāru 
atceres sarīkojumos, un arī šo -
gad to uzskatījusi par savu pie-
nākumu. „Nu kā var nekliegt,       
ja mani nosauc par fašisti! Kāda 
es fašiste! Krievi man izpostīja 
ģimeni, atņēma tēvu!” 

Ar kaimiņiem krieviem Anna 
sadzīvojot labi. Viņai nepatīk       
tie, kuŗi sabiedriskās vietās iz -
turas necienīgi. Pie Brīvības pie-
minekļa Anna tai jaunietei tei-
kusi: „Ko tu te bļauj? Es te atnā -
cu savus senčus pieminēt, bet tu 
te bļauj! Viņa kliedza pretī, ka 

esot Latvijā dzimusi! Es saku - 
tad tev jāzina, kas ir fašists, esesie-
tis, leģionārs, nevis jāsauc        mani 
par leģionāru fašisti. Es teicu: ak 
tu, maita - krieva, kā nav kauna?! 
Jā, tā es viņai teicu.”

Visvairāk Annu sāpinājušas   
16. marta protestētāju izdarības 
ar mietu galā uzspraustām cūku 
galvām un aizvainojošu fražu 
izkliegšana. Domājusi - tie ir no 
kādas organizācijas.„Tie jaunie 
neko nav dzīvē redzējuši, nav 
sapuvušus kartupeļus ēduši!  
Viņa mani par leģionāru fašisti 
sauks! Ko lien pie veciem cil-
vēkiem? Viņiem jau tā sirds 
pilna! Ko tu te gribi? Šašlikus 
cept? Katjušu dziedāt? Šņabi 
dzert? Ej 9. maijā un bļausties!” 
žurnālistei Ir sacījusi Annas 
kundze. 

Diezgan vaļsirdīgi par savu 
dzīvi korespondentei pastāstījusi 
arī otra konfliktā iesaistītā per-
sona, kas uzspļāva Annai, - Jeļena 
Zeļenkeviča. Viņa dzīvo koka 
namā Maskavas ielā, ir precē-
jusies, audzina meitu. Agrāk lie-
tojusi narkotikas. Kad nonākusi 
policijas redzeslokā un piemē-
rots nosacīts sods, kaitīgo pa -
radumu atmetusi. Pievērsusies 
kristīgai ticībai, rēgulāri iet baz-
nīcā. Labi runā latviski, bijusi 
Anglijā, Vācijā. 18. novembrī 
bijusi pie Brīvības pieminekļa        
ar meitu un vīru. Prezidents Zat-
lers viņas meitai paspiedis roku.
Tas bijis satraucošs notikums. 
Ģimene ir bez darba, pārtiek       
no vecāku pensijas.

Jeļena nekāda rasiste neesot. 
Tajā dienā bez jebkāda mērķa 
kopā ar draugiem nejauši gā -  
jusi gaŗām Brīvības pieminek-
lim. Pirmo reizi kaut ko tādu 
redzējusi. Nezin no kurienes uz -
radusies vecā tante. „Tur daudzi 
runāja un klaigāja. Tas, kas no -
tika starp mums, bija īss mirklis. 
Televīzijā izskatījās citādi. Mēs 
viena otrai visu pateicām un 
gājām prom. Nebūtu kāvušās. 
Vispirms viņa pavicināja roku, 
tad pakratīja galvu kā uz spļau-
šanu. Viņa teica: okupante,   
maita – krieva. Un tad es ne -
novaldījos. Zinu, ka esmu vai-
nīga. Man vajadzēja savaldīties. 
Vecs cilvēks jāciena, lai ko arī 
saka.”    

Anna Balčuna negrasās ap -
spļaudītāju Jeļenu Zeļenkeviču 
iesūdzēt tiesā. Viņa saka: „Ko 
tur! Kas bija sakāms, pateicu. 
Dieviņš jau meiteni ir sodījis ar 
to, ka narkotikas lietojusi. Viņas 
vecākiem gribētu pateikt, ka ne -
pietiek ar piedzemdēšanu. Vajag 
bērnu izaudzināt par pieklājīgu 
cilvēku.”

Par notikumu pie Brīvības pie-
minekļa Jeļenai esot nenormāls 
kauns. Pati nesaprotot, kā tā sa -
nācis. Uzzinājusi, ka Anna uz 
viņu vairs netur ļaunu prātu, 
Jeļena nosacījusi: „Cik labi! Es 
rēgulāri eju baznīcā un lūdzu 
Dievu. Izdarīto nožēloju. Es       
ļoti nožēloju izdarīto.” 

P. K.
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Latvijā no 1. marta līdz 31. 
mai  jam notiek Tautas skaitīša -
na, kas ir gadu desmita nozī mī-
gākais statistikas projekts un at -
bilstīgi Apvienoto Nāciju Orga ni-
zācijas (ANO) rekomendācijām 
tiek īstenots visā pasaulē reizi 10 
gados. Šā gada  tautas skaitīšana ir 
pirmā pēc Latvijas iestāšanās Ei -
ropas Savienībā (ES) un darba-
spēka brīvas kustības ES ierobe-
žojumu atcelšanas un tiek rīkota 
saskaņā ar Tautas skaitīšanas li -
kumu un Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Padomes 2008. gada 9. 
jūlija rēgulu par iedzīvotāju un 
mā  jokļu skaitīšanu. Pirmo reizi 
iedzīvotājiem ir iespēja anketas 
aizpildīt arī elektroniski.

Latvijā Tautas skaitīšanai ir sena 
vēsture. Pirmā notika Kurzemē 
1863. gadā, bet Vidzemes pilsētās - 
1867. gadā. Daudz pilnīgāka ie -
dzī votāju skaitīšana notika 1881. 
gadā, kad tā aptvēra jau visu Kur-
zemi un Vidzemi. Bet 1897. gadā  
pirmā Tautas skaitīšana notika 
visā mūsu valsts territorijā tās 
pašreizējās robežās. 

Visa Latvija ir sadalīta 1960 ie -
cirkņos. Tautas skaitīšanas mērķis 
ir iegūt detalizētu priekšstatu par 
iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodar-
bošanos, migrāciju, kā arī par 
iedzīvotāju mājokļiem. Iegūtie da -
ti ir nozīmīgs informācijas avots 
tautsaimniecības stratēģiskai plā-
nošanai, ekonomiskās, sociālās un 
vides polītikas veidošanai, reģio-
nālai un infrastruktūras plā no-
šanai, zinātnisko pētījumu veikša-
nai, kā arī sabiedrības informē-

Tautas skaitīšana Latvijā uzņem apgriezienus

šanai par demografisko situāciju 
valstī, dzīves līmeni, mājokļiem, 
izglītību un citiem jautājumiem. 

Līdz šim tautas skaitīšanā iz -
man totas papīra anketas, bet šo -
gad „iedarbinātas”  jaunās techno-
loģijas – no 1. līdz 12. martam ie -
dzīvotājiem bija  nodrošināta ie -
spēja anketu aizpildīt tīmeklī. Šo 
iespēju izmantoja vairāki simt-

tūkstoši iedzīvotāju. Daži gan 
uzdevušies par valsts preziden-
tiem, bet piereģistrēto deputātu 
skaits ievērojami pārsniedz depu-
tātu kopējo skaitu valstī, - par to 
Saeimas Pieprasījumu komisijas 
deputātus informēja Centrālās 
sta  tistikas pārvaldes vadītāja Aija 
Žīgure. 

Iepriekš tika prognozēts, ka tī -

meklī saskaitīsies tikai 10% Latvi-
jas iedzīvotāju, taču pēc 10. marta 
konstatēja, ka tīmeklī reģistrē-
jušies 650 000 iedzīvotāju - gan- 
d rīz 30%. Negaidītā iedzīvotāju 
ak  tīvitāte lika mainīt tautas skai-
tītāju kopējo skaitu, pienākumu 
apjomu un, iespējams, arī atalgo-
jumu, jo skaitītājiem tiek maksāts 
atkarībā no adrešu skaita. 

Tautas skaitīšanas otro kārtu      
no 17. marta - 1960 skaitītāju ie -
rašanos iedzīvotāju mājokļos - 
CSP uzticējusi veikt firmai GfK 
Custom Research Baltic (GfK), ku -
ŗas vadītāja Iluta Skrūzkalne 
sniedz  informāciju, ka visvairāk 
skaitītāju strādā ārpus Rīgas, jo   
tur anketas tīmeklī bija aizpildī -
juši neliels skaits iedzīvotāju. Ik -
vienam tautas skaitītājam ir darba 
apliecība, īpaša datorsoma ar Tau-
tas skaitīšanas logo un kārtas nu -
murs. Lai pārliecinātos par skai-
tītāja identitāti, jāzvana uz bez-
maksas tālruni 80000777, nosau-
cot skaitītāja vārdu, uzvārdu, dzī-
vesvietu un uz datorsomas redza-
mo skaitītāja numuru. Infor mā-
tīvais tālrunis darbojas katru die -
nu no pulksten 8.00 līdz 21.00.      
Ja iedzīvotājiem tomēr rodas pa -
pildu šaubas, par to jāinformē 
CSP darbinieki, kas sazināsies ar 

konkrēto skaitītāju, kuŗam  izvei-
dota tikai viņam vien zināma viņa 
identitāti apstiprinātāja parole.

Saskaņā ar Centrālās statis-
tikas pārvaldes (CSP) sakopoto 
informāciju līdz 5. aprīlim tau-
tas skaitītāji bija aizpildījuši an -
ketas vairāk nekā par 580 000 
iedzīvotāju (37.8 %). 31. martā 
vie nā iecirknī jau bija saskaitīti   
visi iedzīvotāji Ogres novadā un 
vienā iecirknī Jēkabpils novadā. 
Gandrīz pusi plānotā darba ap -
joma paveikuši skaitītāji Aiz-
kraukles, Alūksnes, Balvu un Sal-
dus novadā. Savukārt Rīgā samērā 
vairāk paveikuši tautas skaitītāji 
Zemgales, Ziemeļu/Centra un 
Vidzemes tautas skaitīšanas vadī-
šanas un koordinācijas centru 
vadībā. 

Visi tautas skaitītāji ir apdroši-
nāti pret nelaimes gadījumiem 
ap drošināšanas sabiedrībā Balta 
aptuveni 2,2 miljonu latu apjomā. 
Jau saņemti pieteikumi par des -
mit nelaimes gadījumiem – tautas 
skaitītāji guvuši miesas bojājumus 
suņu uzbrukumā, krītot pa kāp-
nēm vai uz slidenas ietves. 

Tautas skaitīšanas beigu ter-
miņš Latvijā ir 31. maijs.

Valija Berkina
2011. gada Tautas skaitīšanas logo

Līmeniski. 7. Gaumīga, smal-
ka. 8. Glezniecības technika. 10. 
Ezers Armēnijas kalnienē. 11. 
Pilsēta Portugales ziemeļos. 13. 
Kalsnas. 14. Potēt ar pumpuru. 
15. Varēt. 16. Episkās literātūras 
paveids. 18. Rīgas pilsētas daļa. 
20. Ģeodēzijas instruments. 23. 
Senas gaŗuma mērvienības Lat-
vijā. 25. Transportlīdzeklis. 27. 
Noteikts cilvēka uztura režīms. 
28. Apdzīvota vieta Alūksnes no -
vadā. 29. Rotaļa ar stīpas meša -
nu. 30. Bībeles tēls. 33. Jūrmalas 
pilsētas daļa. 34. Izmiris briežu 
dzimtas dzīvnieks. 36. Skuju ko -

ku mežs. 37. Ķīmiskais elements. 
38. Cilvēks, kas runā nepatiesību. 
40. Lieli buru kuģi. 43. Sporta 
sacīkšu sākuma moments. 45. 
Vītolu dzimtas koks. 47. Vulkāns 
Sicīlijā. 48. Vērīgas, uzmanīgas. 
49. Skatuves mākslinieku kopa. 
50. samērā šauras sloksnes. 51. 
Pilnīgi norēķināties. 52. Sapu-
totas.

Stateniski. 1. Zeva spārnotais 
zirgs sengrieķu mītol. 2. Izžuvu-
šas. 3. Cīnīties. 4. Minerāls. 5. 
Braši, slaidi. 6. Līliju dzimtas 
sukulents. 7. Kūrortpilsēta Krie-
vijas dienvidos. 9. Vergu sacel-

šanās vadonis senajā Romā. 11. 
Vakcīna. 12. Dabiskas ūdens-
plūsmas. 17. Donavas pieteka.   
19. Stāvoklis šacha spēlē. 21. 
Apdzīvota vieta Aizputes novadā. 
22. Debespuse. 23. Gredzenveida 
koraļļu sala ar lagūnu. 24. Igau -
ņu rakstnieks (1922-1971). 25. 
Lielas cilvēku grupas, kam ir ko -
pīga izcelšanās un kopīgas ie -
dzim tas ārējas pazīmes. 26. Ceļi 
pilsētās. 31. Lielākais ezers Ungā-
rijā. 32. Būvkonstrukciju ele-
ments. 34. Asināt. 35. Vācu fiziķis 
(1845-1923). 38. Sviest. 39. Lat-
viešu gleznotājs (1896-1844).     
41. Sevišķi garšīgs, izmeklēts 
ēdiens, dzēriens. 42. Matu sakār-
tojums. 43. Novada centrs Latvijā. 
44. Tēls Raiņa lugā „Jāzeps un 
viņa brāļi”. 46. Mīlas dievs sen-
grieķu mītol. 47. Plašs dzejas 
darbs par tautas varoņu cīņām 
un varoņdarbiem.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 16) 
atrisinājums 

Līmeniski. 6. Kamerūna. 10. 
Mastrojāni. 11. Kafija. 12. Kaltē-
tas. 13. Naso. 15. Lama. 16. Mītne. 
17. Saprotams. 20. Astarte. 21. 
Eja. 22. Mediķis. 25. Negribīgi. 
27. Kaulainas. 30. Merkurs. 31. 
Kaa. 32. Egoists. 37. Ugunsmēle.  
38. Ēvele. 39. Dala. 42. Skan. 43. 
Ametists. 44. Uniāti. 45. Jaun-
pienes. 46. Sistoles. 

Stateniski. 1. Varavīksne. 2. 
Sto tinka. 3. Volta. 4. Pārslas. 5. 
Bian drija. 6. Kausēts. 7. Ēžas. 8. 
Ūnijas. 9. Asarains. 14. Smieklīgs. 
18. Staburags. 19. Kivi. 23. Oga. 
24. SAS. 26. Rakt. 28. Attēloties. 
29. Tasmānija. 30. Mindaugs. 33. 
Izveides. 34. Unikāls. 35. Alkanus. 
36. Slaida. 40. Telpa. 41. Etno. 
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Tukuma novada dome rīkoja pašvaldības nekustamā īpa -    
šuma “Skolas pils” - valsts nozīmes architektūras pieminekļa 
Zentenes muižas pils - izsoli. Piedalījies tikai viens pretendents,      
kuŗa uzvārdu Tukuma novada dome neatklāj: neesot tiesiska pamata 
to darīt, jo darījums vēl nav noticis. 

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) kļuvusi par pirmo, kas 
parakstīja nevalsts organizāciju un Ministru kabineta sadarbības 
memorandu. Tā ir laba iespēja KTA ekspertiem un uzņēmējiem 
dalīties pieredzē dažādu sociālo un ekonomisko jautājumu risinā-
šanā, iesaistīties valsts budžeta pilnveidošanā.

Sākusies Jaungulbenes pagasta tautas nama renovācija. Ēka par 
cilvēku saziedotiem līdzekļiem 1870. gadā celta kā Jaungulbenes 
pagasta dziedāšanas biedrības nams. Celtnieki lēš, ka būs ārkārtīgi 
daudz darāmā, jo darbi jāpabeidz šā gada augustā.

Gulbenes mūzikas skola vēlas iegādāties pianīnu, savukārt 
Gulbenes kultūras centrs – jaunu koncertflīģeli. Pinanīns nepie-
ciešams Gulbenes mūzikas skolas klavieŗspēles programmas au -
dzēkņu profesionālā līmeņa celšanai. Pašvaldība ir atradusi līdzek -
ļus gan pianīnam, gan flīģelim.

Kultūras ministrija Ventspils koncertzāli atstājusi starp 
atbalstāmajiem projektiem, akceptējot pašvaldības ieceri to veidot 
par mūzikas skolu dienā un koncertu norises vietu - vakaros.

Vairāk nekā 130 Cēsu novada pašvaldības skolēnu pietei -     
kušies darbam vasarā. Būs pieejamas 48 pašvaldības financētas 
darba vietas, bet vēl turpinās sarunas ar novada uzņēmējiem. 
Iespējams, pieejamo darba vietu skaits varētu tikt palielināts.

Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē Kurzemes bīskaps Vilhelms 
Lapelis par priesteri ordinēja Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu 
draudzes diakonu Michailu Volochovu. Diakona iesvētīšanā 
piedalījās vairāki priesteŗi no citām diecēzēm, kā arī diakoni un 
Rīgas Garīgā semināra audzēkņi.

Jau piekto pavasari Kandavas internātvidusskolā viena diena        
ir veltīta dejai. Dalībnieki dejoja ne tikai latviešu, bet arī citu            
tautu dejas. Svētku organizātori secina, ka šāds sarīkojums ļauj no -
dejot nost gaŗlaicību, ikdienas rutīnu, ziemas nogurumu un drūmu 
noskaņojumu.

Ar laivas maršu “Abuls - Gauja” un gardēžu pikniku 7. maijā    
tiks atklāta Valmieras un tās apkārtnes vasaras tūrisma sezona. 
Maršā aicināts piedalīties ikviens interesents ar savu laivu vai citu 
peldlīdzekli, ko nodrošinās aktīvās atpūtas centrs “Eži”.

Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu organizācijas jauniešu nodaļa 
kārtējo pavasari aicina jaunus un vecus piedalīties pusstundas 
skrējienā. Organizācijas mērķis ir populārizēt veselīgu dzīvesveidu 
un mudināt jauniešus, arī ģimenes ar bērniem pavadīt brīvdienas 
kopā – svaigā gaisā, izkustoties.

Ventspils brīvostā sasniegts viens no lielākajiem kravu ap -
grozījumiem pēdējo desmit gadu laikā. Martā pārkrauts vairāk    
nekā 3 miljoni tonnu kravu. Iepriekšējo reizi kravu apjoms                         
šādu slieksni pārsniedzis 2007. gadā. Martā Ventspils ostā ienākuši 
180 kuģi - par 18 kuģiem vairāk nekā pagājušā gada martā.

Īsziņas sagatavojusi M. Linde
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Latviešu leģiona cīņu atceres 
diena – 16. marts – tautas apziņā 
jau sen izpelnījusies svinīgas 
atceres dienas nozīmību dzimte-
nē, kā to liecina spontānā tautas  
pulcēšanās pie Brīvības piemi-
nekļa. Arī švešatnes latviešos šī 
diena tiek atzīmēta. Šogad 
Daugavas Vanagu Ņujorkas no -
daļa – vanadžu priekšnieces 
Marijas Lidijas Maheres izkārto-
jumā – leģiona cīņu atcerei veltī-
ja  19. marta pēcpusdienu ar 
māc. Laŗa Saliņa svinīgiem ie -
vad vārdiem, Dagmāras Valle nas 
informātīvi bagātu referātu par 
sarežģīto leģiona vēsturi un 
Daugavas Vanagiem un ar divu 
bijušo leģionāru, DV biedru un 
Ņujorkas nodaļas valdes vīru, 
Jāņa Ērgļa un Kārļa Salmiņa ka -
ŗagaitu personisko atmiņu stās-
tījumiem. Šie personīgi pārdzī-
votās  varonīgās un reizē traģis-
kās vēstures iedzīvinājumi sarī-
kojumam piešķīra aktuālitātes 
pieskārienu, kā to apliecināja 
spon  tānā publikas – otrās, pat 
tre  šās paaudzes leģionāru atvašu 
– vēlēšanās dalīties savās, ar šo 
laikmetu saistītās atmiņās un 
pārdzīvojumos. Kla vieŗim provi-
zācijas spēlēja Zinta Freiberga 
un Vilnis Klīmanis. 

Atceri ievadīja DV priekšnieks 
Imants Kalniņš. Latvijai naidīgu 
spēku saasinātā spriedze, kas ik 
gadus, 16. martam tuvojoties, 
valdību mudina visādiem „pie-
sardzības soļiem”, šogad brīnu-
mainā kārtā bija zaudējusi savu 
draudīgumu. Starpgadījumu ne -
traucētais 3000 galvainais gājiens 
no Doma katedrāles uz Brīvības 
pieminekli, karogiem plīvojot, 
attēlos un plašsaziņas tīklos, 
atspoguļojās saviļņojoši. Sarkan-
baltsarkano karogu alejas bija 
iedvesmojušas māc. Lari Saliņu 
savu svētrunu veltīt mūsu karo-
ga vēsturiskai nozīmībai. Mācī-

Latviešu leģiona atcere Ņujorkā
tājs savu uzrunu risināja, piemi-
not jau tautas dziesmās apdzie-
dāto „māsiņas izrakstīto” kaŗa 
ka  rodziņu; pieminot, ka sarkan-
baltsarkanais karogs, minēts jau 
pirms 700 gadiem, sarakstītajā 
„Atskaņu chronikā”, pieminot 
kādu 18. gs. leģendu, kas stāsta 
par cīņā ievainotu virsaiti, kuŗš, 
uz balta karoga guldīts, ar savām 
asinīm tam liek pārtapt par sar-
kanbaltisarkanu; pieminot, ka 
šīs krāsas caurvijušas jau 1873. 
gadā Latviešu 1. Dziesmu svēt-
kiem šūdināto Līgo karogu un 
Atmodas laika dzejnieku Ausekli 
rosinājušas dzejot „Zilā gaisā 
plivināsies/ Sarkanbalti karogi”; 
pieminot 1917. gadā sasaukto 
sapulci, kuŗā vairāki mākslinieki 
lēma par karoga krāsu un krāsu 
samēriem (pieņemot Anša 
Cīruļa metu ar samēriem 2:1:2) 
un visbeidzot pieminot, ka tas 
plīvojis jau Latvijas atbrīvošanas 
cīņās, bet 1922. gadā apstiprināts 
par Latvijas Valsts karogu. Sa  -
vukārt svētrunas ievadījumā 
nolasītais citāts no Jāņa evaņģēli-
ja par zemē iesēto kviešu graudu, 
kas uzdīgstot, patiesībā mirst, 
bet mirdams, nes daudz augļu, - 
lika aizdomāties par augļiem, 
kuŗus esam saņēmuši  ar mūsu 
leģionāru upuriem, kas cauri 
nebrīves gadu desmitiem mudi-
nāja saglabāt tēvzemes mīlestību 
un mums, vismaz vienai tautas 
daļai, nodrošināja iespēju izkļūt 
brīvībā. 

Dagmaras Vallenas pamatīgi 
izstrādātais referāts mūs izvadāja 
pa Latviešu leģiona sarežģīto, 
maldinošo „brīvprātīguma” ap -
mig  loto vēsturi, pievēršoties arī 
leģionāru – kaŗa gūstekņu dibi-
nātās (1945.g. 28. decembrī 
Cedelgemā, Beļģijā) aprūpes 
organizācijas Daugavas Vanagi 
būtībai: nometnes apstākļos 
palīdzēt cietušajiem cīņu bied-

riem un atbalstīt kritušo biedru 
ģimenes, šo aprūpes sūtību tur-
pinot vēl šodien. 

Nenoliedzami 1940. – 41. „Bai-
gajā gadā” nodarītie noziegumi 
pret latviešu tautu izraisīja brīv-
prātīgu cīnītāju pieteikšanos 
vācu okupācijas varas formētās 
militārās vienībās, dažos pat 
atriebības jūtu uzbangojumus, 
kuŗus vācu virskungiem bija 
izdevīgi izmantot „soda koman-
du” vervēšanai, kur par lielu 
nožēlu, iekļaujama arī neinfor-
mētu karstgalvju iesaistīšanās 
žīdu likvidēšanas akcijā. (Manā 
ieskatā par to varam vienīgi 
"patiekties" tendenciozi izplatīta-
jai  informācijai it kā par žīdu 
cilmes aktīvistu domināciju če -
kistu vidū.) Taču jāiegaumē, ka  
tajā laikā pašā Latviešu leģiona 
vēl nebija.

Tautā valdošais pretkomūnis-
tiskais noskaņojums vācu oku-
pācijas varas nodomu īstenoša-
nai gūt papildus spēkus savai 
armijai – bija izdevīgs, bet latvie-
šu pašpārvaldes un vadošo virs-
nieku ieskatos iesaustīšanās vācu 
spēkos bija kategoriski saistāma 
vienīgi ar Latvijas territorijas 
aizstāvēšanu. Latviešu leģiona 
tapšanas gaitā mūsu vadošajiem 
militāristiem bija jāizcīna smaga 
cīņa ar vācu okupācijas spēku 
vadību, lai panāktu to, ka latvie-
šu kaŗavīri cīnisies vienīgi latvie-
šu virsnieku vadībā un vienīgi 
austrumu frontē, lai aizsargātu 
Latvijas zemi. Taču 1943. gada 
februārī dibinātā Latviešu leģio-
na 15. un 19. divīzijas kaŗavīru 
likteņus, kā to apliecināja abu 
programmā dzirdēto bijušo 
leģionāru Jāņa Ērgļa un Kārļa 
Salmiņa personīgās liecības, 
nenoteica Lielvācijas  kaŗa vadī-
bas „apsolījumi”, bet gan pati 
„kaŗa mašinērija” un tās diktētās 
vajadzības. 16. martu, kad 1944. 

gadā abas latviešu divīzijas 
Krievijas purvājos cīnījās kopā 
pret milzīgo sarkanarmijas pret-
spēku, trīs dienu ilgā cīņā gūstot 
uzvaru, Daugavas Vanagu orga-
nizācijas ierosinājumā pieņēma 
par Latviešu leģiona atceres 
dienu. 

Plašā referāta vēsturisko saka-
rību vidū, manuprāt, īpašu  ievē-
rību pelna padomju sistēmā ( kā 
arī nacistu) valdošā, profesionāli 
izkoptā dezinformācijas zinātne, 
kas bija laidusi dziļas, grūti izra-
vējamas saknes arī latviešu tau-
tas psichē. Dezinformācijas zi -
nāt  nei par upuri bija krituši arī 
mūsu leģionāri un Daugavas 
vanagi. Par to varam pateikties 
dezinformācijas zinātnē pamatī-
gi izskolotajam padomju laika 
publicistam Paulam Ducmanim, 
kuŗš  pagājušā gadsimta  60 gadu 
sākumā ar valdības svētību laida 
klajā un pa visu pasauli izplatīja 
nomelnojošu brošūru par Dau -
gavas vanagiem un leģionāriem. 
Mūsu bijušo cīnītāju nelokāmais 
patriotisms brīvajā pasaulē ko -
munistu uztverē bija kļuvis pārāk 
„bīstams”, un tādēļ Daugavas 
Vanagi no aprūpes organizācijas 
bija „jāpārvērš” par visiem melī-
guma līdzekļiem apkaŗojamu 
fašistisku polītisko spēku. Šīs 
mūsu tautieša sētās ienaidnieka 
sētās ienaida sēklas diedzētie stā-
 di, lielā austrumu kaimiņa apsla-
cīti, zaļo vēl šodien.  

No savas puses vēlos iestarpi-
nāt papildinājumu, kas, manu-
prāt, vēl jo traģiskāk illustrē 
mūsu nesenās vēstures sarežģī-
tās norises. Šis pats Pauls Duc-
manis pagājušā gadsimta 70.-80. 
gadu mijā spēlēja „pozitīvu” 
lomu trimdā un dzimtenē radītu 
kultūras vērtību iedzīvināšanā. 
Kad Kanadā mītošam trimdas 
mākslas kollekcionāram Leo-
poldam Sīpoliņam radās  doma 
šīspuses mākslinieku  darbus pa -
rā  dīt dzimtenē, apmaiņai pretī 
saņemot izstādi ar Latvijas māks-

linieku darbiem, Pauls Ducmanis 
savam „leģiona laika” kollēģim 
(kaŗa ziņotāju kapacitātē) nelie-
dza sava  „tā laika” amata ietek-
mīgo palīdzību: apmaiņas izstā-
des notika, radot pozitīvu saviļ-
ņojumu latviešu mākslas intere-
sentos kā šaipus, tā otrpus oke-
anam.

Saistoši bija abi bijušo leģionā-
ru Jāņa Ērgļa un Kārļa Salmiņa 
atmiņu stāsti. Abi tolaik astoņ-
padsmitgadīgie kurzemnieki 
sa ņēmuši iesaukšanas pavēstes 
un iedalīti Latviešu leģionā. J. 
Ērglim nācās piedalīties kaujās, 
kur viņu  smagi ievainoja, pēc 
tam nosūtīja uz Vāciju. Padevies 
angļu gūstā pie Svinemindes, 
viņš nonāk īstā „SS gūstekņu” 
nometnē, no kuŗas  latviešu 
zēnus izpestīja pulkvedis R. Osis. 
Zīmīgs epizods liecina par lat-
viešu zēna attapību bargajos kaŗa 
apstākļos – kad Jāna Ērgļa aprū-
pē nodotajiem  kaŗa transporta 
zirgiem sāk pietrūkt barības, 
Ērglis pārdod vienu zirgu un bez 
traucējumiem barību nopērk no 
zemniekiem. Kārļa Salmiņa visā-
di drāmatiskajā kaŗavīra gaitu 
stāstā ironiski liekas, ka pēkšņa 
saslimšana (sapieŗu pulka novie-
tojumā Sofienvaldē) viņu paglābj 
no nosūtīšanas cīņām frontes 
līnijās, un pēc visādu briesmu 
pārdzīvojumiem, vislielākās 
bries  mas – iespējamā krišana 
krievu gūstā. Taču drosme un 
intuīcija viņam palīdz uzmeklēt 
„sabiedroto spēkus” un padoties 
amerikāņiem, bet nepaglābj no 
nokļūšanas Cedelgemā. Viņa 
stāstā „bizāri traģiska” ir piere-
dze pēc izkļūšanas no gūsta: lai-
kam baidoties sakaitināt militā-
rās pārvaldes kontrolētos bēgļu 
aprūpes organizāciju  vīrus, daži 
latviešu nometņu vadītāji attei-
kušies latviešu gūstekņus uzņemt 
nometnē – un vēl trakāk – nomet-
nes ballītē latviešu meitenes attei-
kušas ar „gūstekņiem” dejot! 

Eleonora Šturma  

Čikāgas Daugavas Vanagu ap -
vienības 60 gadu jubilejas sarī-
kojumu Ciānas draudzes lielajā 
zālē 2. aprīlī vadīja Oļģerts Ca -
kars. Latvijas karogu ienesa Vilis 
Vītols un Agris Šlesers, Čikāgas 
vīru koris dziedāja Jāņa Kalniņa 
„Lielā junda” ar R. Bebŗa tekstu, 
diriģējot Mārai Vārpai. Dziesma 
saviļņoja un aizgrāba, lika domāt 
un atcerēties. Svētbrīža vadītāja, 
vanadze, mācītāja Ņina Raute-
šilde bija izvēlējusies dziesmu 
„Dievs, sargi mūsu tēvu zemi!” 
ar J. Ērmaņa vārdiem – pārlaicīgu 
lūgšanu, kas mūs iedvesmoja un 
uzmundrināja. Mācītāja aizlūdza 
par DV saimi, mūsu valsti un 
aicināja ticēt un nest ticības 
augļus.

Čikāgas DV apvienības priekš-

Čikāgas Daugavas Vanagu apvienības 60 gadu jubilejas sarīkojumā
nieks Oļģerts Cakars uzrunā 
apsveica viesus un pieminēja 
svarīgākos notikumus apvienības 
dzīvē, piebilstot, ka no apvienības 
kases 60 gadu laikā gandrīz 
pusmiljons dolaru nosūtīti leģio-
nāru palīdzībai, daudzbērnu 
ģimenēm Latvijā un jaunatnes 
latviskai izglītībai. Latvijas himna 
,,Dievs, svētī Latviju!” kā allaž 
skanēja sirsnīgi un spēcīgi. 

Runu teica DV ASV priekšnieks 
Zigurds Rīders, kuŗā cildināja 
Čikāgas DV apvienību. Viņš ru -
nāja arī par Latvijas polītiķiem, 
nosodot to gļēvulību, kuŗi nevē-
las atzīt leģionāru nopelnus. 
Simtiem tūkstoši latviešu varēja 
izglābties, jo 19. divīzija Kurzemē 
neatlaidīgi atvairīja pretinieku. 
Z. Rīders piebilda, ka Latvijā 

vajadzīgs tautas vēlēts preizdents 
ar lielākām pilnvarām un tieši 
atbildīgs tautai. 

Čikāgas DV apvienību jubilejā 
sveica Čikāgas latviešu orga  ni-
zācijas priekšsēdis Jānis Vilciņš, 
uzsveŗot Daugavas Vanagu ap -
vie  nības locekļu nelokamību un 
novēlēja sekmes nākotnes darbā. 
Rakstveida apsveikumā DV 
priekšnieks Juris Augusts un 
Čikāgas latviešu radioraidījumu 
komitejas priekšniece Valija 
Galiniece pateicās Čikāgas DV 
apvienībai par paveikto un 
novēlēja labas sekmes nākotnē. 

Akta beigās apmeklētāji dzie-
dāja lāčplēšu dziesmu ,,Še kopā 
mēs, biedri”, Mārai Vārpai 

spēlējot klavieŗpavadījumu.
Čikāgas vīru koris koncertu 

sāka ar himnisko K. Alberta ,,Par 
zemi, ko mīlam” ar komponista 
vārdiem. Kaŗavīru dziesmu ,,Kur 
Gauja plūst” vīru korim har-
monizējis I. Sakss. To bieži dzie-
dāja cīnītāji, domājot par savu 
tālo dzimteni, un arī mēs jūtam 
šīs vienkāršās dziesmas pausto 
smeldzi, ko atklāja koristi 
diriģentes Māras Vārpas vadībā. 
Viņa prot iejūsmināt vīrus un 
panākt intonācijas tīrību. Ļoti 
piemērota šim sarīkojumam 
likās J. Norviļa dziesma ,,Kaŗa-
vīrs” (A. Eglītis). Nedzirdēts bija 
T. Bērziņa „Maršu popurijs“ ar 
virkni pazīstamām, populārām, 

iemīļotām kaŗavīru dziesmām. 
Klausītāji to vēlējās dzirdēt vēl-
reiz. Kavieŗpavadījumu spēlēja 
Lelde Kalmīte.

Mūsu koristi jau sen iekarojuši 
klausītāju sirdis. Koris, kuŗā ir 
daži bijušie kaŗavīri, dziedāja arī 
Čikāgas DV apvienības 55 gadu 
jubilejā. Paldies viņiem par ,,zo -
benu, kas likts zem galvas” un 
ieroča apmainīšanu pret dzies-
mu.

Starpbrīdī vīri zālē veikli izvie-
toja vakariņu galdus, vanadzes 
bija sagatavojušas bagātīgu auk-
sto galdu, izcepušas kūkas, iz -
vārījušas kafiju. 

Īpašu programmu DV apvie-
nībai jubilejā bija sagatavojuši 
Čikāgas Piecīši. Koncertā pie-
dalījās visa piecīšu saime, tostarp 
Janīna Povela (Powell), kas tagad 
dzīvo Dienvidilinojā, un Uldis 
Streips no Kentaki. Ansambļa 
dalībnieki dziedāja gan pa vien-
am, gan ansamblī, bet visvairāk 
sajūsmināja pats Alberts Legz-
diņš. Var tikai priecāties, ka viņa 
degsme spēj aizraut ikvienu 
klau  sītāju. Programmas beigās 
dzirdējām gaŗu un sparīgu dzies-
mu, sacerētu par godu Čikāgas 
DV apvienības jubilejai. Tās 
piedziedājumam klausītāji ener-
ģiski pievienojās. Paldies, tas bija 
patiešām lieliski! Koncertā ap -
gaismotājs bija Bruno Baumanis, 
skaņu meistars – Andris Baršnejs 
(Barshney). 

O. CakarsDzied vīru koris, diriģente Māra Vārpa
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Sarīkojumā runu teica DV ASV priekšnieks Zigurds Rīders
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(Turpināts 18.lpp)

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

BALTIMORA (MD) 
14. maijā plkst. 11.00 Aust-

rumu piekrastes spēles volejbolā 
Volleyball House (5635 Furnace 
Ave., Elkridge, MD, www.vbhouse.
com) Piedalīsies volejbolisti un 
volejbolistes no Ņu  džersijas, 
Ņujorkas, Filadel fijas, Vašingtonas 
(DC) un citurienes. Pieteikties, 
zvanot vai rakstot Vašingtonas 
(DC) Daugavas Vanagu sporta 
kopas ,,Sigulda” pārstāvim 
Viesturam Timrotam, tālr.: 301- 
294-0046, vai Ņu  džersijas sporta 
kopas ,,Kursa” pārstāvim Jānim 
Ģigam, mājas tālr.: 908- 272-5480, 
darba: 609- 588-6314. 

BOSTONA (MA) 

piešķirs stipendijas jauniešiem, 
kuŗi vēlas mācīties Gaŗezera 
vasaras vidusskolā, piedalīties 
ceļojumā ,,Sveika, Latvija!” u. tml. 
Pieteikšanās anketas var pieprasīt, 
sazinoties ar fonda priekšsēdi 
Daci Bekšteinu, tālr.: 978-263-
5633, e-pasts: Dace.DDB@veri-
zon.net Anketas jāie  sūta līdz 1. 
maijam.

DETROITA (MI) 
 plkst. 11.30 draudzes 

dāmu komiteja aicina uz Lieldienu 
brokastīm. 

mes cietokšņa un Latviešu le  ģiona 
atceres sarīkojums (30623 W. 
Twelve Mile Rd. Farmington Hills, 
MI 48334). Dalības maksa $10 
personai ar pusdienām un 
atspirdzinājumiem. Rīko DV 
apvienība Detroitā. 

 Whispering 
Willows golfa laukumā Detroitas 
XXII atklātās latviešu golfa 
sacīkstes, kuŗās izcīnās Latvijas 
kausu, un XXII korporāciju golfa 
sacensības. 21. maijā plkst. 6.00 
draudzes sabiedrisko notikumu 
ēkā saviesīgs vakars. Sīkāku infor  

māciju var iegūt, zvanot vai rak-
stot Tomam Brožem, tālr.: 419-
882-1965, e-pasts: broze@buck-
eye-express.com DLGA mā  jaslapa: 
http://www.LatvianGolf.org 

FILADELFIJA (PA) 

nāru kopas saiets plkst. 11.00 
Brīvo latvju biedrības telpās. Prog-
rammā valdes ziņojumi, pārrunas 
par nākotnes darbību, dzimšanas 
atceres dienu svinēš ana un kafijas 
galds. Viesi laipni gaidīti. 

KALAMAZŪ (MI)

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere. 

KLĪVLANDE (OH) 

rīkots koncerts. 

pensionāru sanāksme. 

dievkalpojuma izlaidums latvie šu 
skolā. 

 vanadžu sarīko jums. 

meistarsacīkstes volejbolā, bas ket-
 bolā un ledus hokejā. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
rakstot Jānim Ģigam: gbgiga@
verizon.net vai Aivaram Bāram: 
Aivars@njkursa.com, par hokeju, 
rakstot vai zvanot M. Laz diņam, 
tālr.: 201- 317-6448, e-pasts: mlaz-
dins@hotmail.com 

aizvesto piemiņas dievkalpojums.
MILVOKI (WI) 

pensionāru biedrības sanāksme 
un pusdienas. 

gada beigu sarīkojums Plkv. 
Oskara Kalpaka skolā. Būs sko-
lēnu sagatavota programma un 
pusdienas. 

LOSANDŽELOSA (CA) 

kas sāksies plkst. 9.00, Lieldienu 

brokastis. 

12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju. 

zemes cietokšņa piemiņas diena 
(DV sarīkojums).

• 21. maijā plkst. 3.00 „San -
francisko teātŗa darbnīcas” izrā de 
– Leldes Stumbres luga „Plīvurītis 
ar punktiņiem”; pēc izrādes 
vakariņas.

• 22. maijā plkst. 12.30 izlaid-
ums Losandželosas latviešu sko  lā. 

• 11. jūnijā plkst. 7.00 vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts 
latviešu namā. 

• 12. jūnijā igauņu namā 1941. 
gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
pēcpusdiena. 

• 25. jūnijā Jāņu svinības pie 
Baltakmeņu ezera. 

• Līdz 5. jūnijam mākslinieces 
Vijas Celmiņas izstāde Television 
and Disaster 1964-1966 Losan-
dželosas apriņķa mūzejā (5905 
Wilshire Blvd., tālr.: 323-857-
6000) Trešdienās izstāde slēgta. 
Mūzeja mājaslapa: www.lacma.
org 

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

ŅUJORKA (NY) 
• 23. aprīlī plkst. 2.30 meco-

soprāna Birutas Grunvaldes un 
Šarlotas Rosas Zandas koncerts 
Forest Hills bibliotēkas telpās 
(108-19, 71Ave.). B. Grunvalde 
dziedās dziesmas no R. Rodžersa 
dziesmuspēles ,,Mūzikas ska ņas”, 
S. Barbera ,,Margrietiņas”, 
latviešu un arģentīniešu tautas-
dziesmas, kā arī dažādu pasaul-
slavenu komponistu dziesmas un 
operārijas septiņās valodās. Š. 
Zanda spēlēs V. A. Mocarta, F. 

Šopēna un citu komponistu 
skaņdarbus. B. Grunvalde pat sa -
viem koncertiem šogad atkal 
izpelnījusies organizācijas Help 
Hospitalized Veterans atzinību – 
Patriot of the Year. 

• Līdz 23. aprīlim Latvijas 
mākslinieku darbu izstāde Gallery 
One Twentyeight (128 Rivington 
Street, New York, NY). Infor-
mācija: www.galleryonetwen-
tyeight.org

30. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 
4.00 lietoto mantu tirdziņš Jon-
keru baznīcā. Lūgums ziedot drē-
bes, virtuves piederumus, rotaļ-
lietas, elektroniku (tikai ne telev-
īzijas aparātus). Mantas var nodot 
Lieldienu dievkalpojuma dienā. 
Sīkāku informāciju iespējams uz -
zināt, zvanot Vijai Valdmani, tālr.: 
914- 478-4787. Atlikumu ziedos 
Katskiļu nometnes ēdamzāles 
celšanai. Tie, kuŗi varētu palīdzēt 
tirdziņa dienā, aicināti zvanīt 
Laurai Zamurai, tālr.: 516- 628-
1465.

30. aprīlī un 1. maijā, kā arī 7. 
un 8. maijā talka Katskiļu nometnē, 
pieteikties, sazinoties ar Mārtiņu 
Zālīti, e-pasts: mzalite@gmail.com

 7. maijā plks. 2.00 Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums DV 
namā Bronksā. Koncertā pieda-
līsies vijolniece Margarita Kreine 
un pianiste Bora Hana, prog-
rammā: C. Franka, J. S. Bacha, J. 
Vītola un P. Vaska darbi. Būs cie-
nasts, kafijas galds un atspir-
dzinājumi. Ieeja: $25 personai, 
$40 pāŗiem (ieskaitīts cienasts). 

7. maijā plkst. 2.00 Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes Iekš-
pilsētas novada Ģimenes dienas 
un atvadīšanās dievkalpojums, jo 
Draudzes nams ir pārdots; šis būs 
pēdējais latviešu sarīkojums šajā 
namā. Pēc dievkalpojuma cie-
nasts. Informācija par Ņu  jorkas 
draudzes dievkalpojumiem un 
sarīkojumiem Jonkeros (Yonkers, 

NY), Salā (Long Island, NY), 
Ņudžersijā un citur: www.
NYDraudze.org 

14. maijā Pavasaŗa svētki Rotā: 
plkst. 11.00 sporta sacen sības, 
plkst. 4.00 pīrāgu cepšanas 
sacīkstes, alus garšošana, 6.00 
vakariņas, 9.00 balle krodziņā 
,,Zelta auns”. Mūziku atskaņos 
ansamblis The Lugers. Infor mācija: 
www.RotaLodge.org. Is  ta  bu 
rezervācija Rotā, zvanot pa tālr.: 
518- 589-9878; nometnes viesu 
vai ezermājā: 518-589-9932. 

15. maijā plkst. 9.00 Ņujorkas 
kausa izcīņas turnīrs novusā DV 
namā Bronksā; jāreģistrējas līdz 
plkst. 9.00. Informāciju iespējams 
iegūt, zvanot Jānim Laubertam, 
tālr.: 718- 832-6172. 

21. maijā no plkst. 12. līdz 4. 
lietoto mantu tirdziņš DV namā 
Bronksā. Lūgums ziedot traukus, 
mājsaimniecības piederumus un 
aparātus, rotaļlietas un nogādāt 
DV namā dažas dienas pirms 
tirdziņa, lai tās varētu notīrīt un 
sakārtot. Izziņas pa tālr.: 908- 277-
1251. 

29. maijā Ņujorkas latviešu 
koŗa koncerts kopā ar Ventspils 
koŗi Katskiļos. Ieeja $25, bērniem 
brīva; pirms koncerta uzkodas. 
Informācija: 
www.NYLatvianConcertChoir

PRIEDAINE (NJ) 
23. aprīlī plkst. 2.00 Lieldienu 

prieki bērniem – olu krāsošana, 
meklēšana, olu cīņas, olu ripi-
nāšana, šūpoles un latviešu 
animācijas filmas. Pusdienās vira, 
cepumi, kafija. Bērni aici nāti ier-
asties zaķu, cāļu u. tml. maskās. 
Ieeja par ziedojumu. Informācija: 
www.priedaine.com un zvanot 
Sarmītei, tālr.: 732-610-8227. 

30. aprīlī talka. 
7. maijā plkst. 2.00 mecosoprāna 

Lailas Saliņas un pianista Pēteŗa 
Plakida solo dziesmu koncerts. 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
VĒL VIENA 
SIMTGADNIECE 
MONTREALĀ

Tieši savā dzimšanas dienā – 
19. martā Milda Ozoliņa, dz. 
Krūts, dzimusi Popes pagastā 
Latvijā un šobrīd dzīvo Pestīšanas 
Armijas Monclair veco ļaužu 
rezidencē, NDG Montrealā, svi-
nēja sava mūža simt gadus. 

Kā liecina Ventspils ev. lut. 
Latviešsu draudzes laulības 
reģistrs 1944. gadam, viņa 21. 
oktobrī salaulājusies ar Paulu 
Ozoliņu, kas kritis kaŗa laukā. 
Nonākusi Montrealā, viņa kļuva 
par reģistrētu žēlsirdīgo māsu un 
strādāja Montrealas vispārējā 
slimnīcā. 

Jubilejas sarīkojumā, kuŗa 
sponsors bija Alberts Caune, 
piedalījās gandrīz visi no še dzī-
vojošiem 52 pensionāriem, viņa 
saņēma karalienes Elizabetes II 
un Kanadas ģenerālgubernātora 
Dāvida Johnston apsveikumus 
un Montrealas latviešu saimes 
apsveikumu, ko pasniedza A. 
Caune. Rezidences vadība jubi-
lārei dāvināja iepirkšanās kartīti. 
Simtgadniece, kas līdzdzīvotājos 
iesaukta par Čikiju, pateicās 
visiem laba vēlētājiem un sparīgi 
dziedāja līdzi kopējās dziesmas. 
Mūzikālu priekšnesumu prog-
rammu sniedza skots Greg Inniss. 

Tās laikā daudzi izmēģināja 
danču soļus. Visas norises vadīja 
Vicky Stewart. Rezidences vadī-
ba bija gatavojusi varenas pus-
dienas un garšīgu torti. 

M. Ozoliņa pievienojusies 
divām Montrealas latvietēm, kas 
ir vecākas par simt gadiem - 
Lindai Karlsonei un Almai 
Melderei, kas arī mīt veco ļaužu 
rezidencēs. Daudz baltu dieniņu 
brašajai Mildai Ozoliņai!

BIEDRU SKAITS 
TURPINA SARUKT

Neskatoties uz to, ka biedru 
skaits DV Montrealas nodaļā 
turpina sarukt, darbošanās 
notiek, liecināja nodaļas gada 
sapulce 26. martā, Latviešu cen-
trā. Tajā piedalījās 16 dalībnieki 
no 34 nodaļas vanadzēm un 
vanagiem. Sapulci vadīja M. 
Štauvers, kuru ievēlēja ar akla-
māciju. Aprises pierakstīja sek-
retāre Hedija Ozoliņa, kas iepa-
zīstināja arī ar iepriekšēj gada 
pierakstu. Nodaļas priekšnieks 
Voldemārs Paegle savā ziņojumā 
pateicas visiem darbiniekiem 
par paveikto un paziņoja, ka 
nevēloties amatu vairs turpināt. 
Tas viņam tomēr neizdevas, jo 
sapulce nevarēja atrast citu kan-
didatu, kas uzņemtos šo pienā-
kumu veikt. Ar 14 par balsīm 

viņu ievēlēja no jauna. Viņam 
uzticēja arī delegāta pienakumus 
šī gada Kanadas DV delegātu 
sapulcē, kas mēneša beigās 
notiks Toronto.

Kasieris K. Čaks savā kases 
pārskatā ziņoja, ka ienākumi 
bijuši ar uzviju ($ 4242.05), bet 
izdevumi kā paredzēti ($ 6486.16, 
dodot $ 2244.11 iztrūkumu 
paredzēto $ 6445.00 vietā). Lai 
nodaļa varētu pastāvēt ilgāk, 
samazināja piešķīrumus no 
pamatkapitāla rezervēm. 
Nelaiķes Aina Paegles bērēs līdz-
jūtēju saziedotos $ 700 nosūtīs 
Teteles skolai Dobeles apkaimē.

Divus amatus nodaļas valdē 
pilda Elmārs Bārdiņš. Viņš ir 
biedrzinis un aprūpes daļas vadī-
tājs. Rūpīgi sastādītos pārskatos 
viņš ziņoja, ka 2010 gadā miru-
šas 2 vanadzes un 2 vanagi. Līdz 
ar to nodaļā šobrīd ir 8 vanadzes 
(1 mūža biedre) un 26 vanagi (9 
mūža biedri), kopā 34 biedri. 
Ziedojumu akcijās kopā ienāku-
ši $ 3145.00, kas ir par $ 535.00 
vairāk kā 2009. gadā. Viņš prie-
cājās par ziedotāju lielo atbalstu.

Palīdzībai Latvija nozares vadī-
tājs Ojars Rozentāls norādīja, ka 
izpildīti visi līdzšinējie atbalsti 
un ka ir revidēti palīdzības saņē-
mēju saraksti, izdarot vairākus 
labojumus. Atbalstīti slimie 

leģionāri, daudzbērnu ģimenes, 
skolas un ļaudis, kas nonākuši 
trūkumā. Kopā izdoti $ 3876.00.

Revizijas komisija kases grā-
matas bija atradusi labā kārtība 
un izteica pateicību kasierim par 
paveikto darbu.

Pārrunas par turpmāko darbī-
bu šoreiz bija plašākas un deva 
atbildes vairākiem sasāpējušiem 
jautājumiem. Divi stundās darbs 
bija paveikts un dalībnieki varēja 
mieloties pie azaida galda, kuŗam 
sevišķi garšīgus skābos kāpostus 
bija sarūpējis V. Paegle, atklādams 
kādu līdz šim publiski nezināmu 
talantu. Te varbūt vietā būtu kāda 
dalībnieka izteika: „Dzīvo un 
mācies!” Tā nu arī šogad nodaļa 
bija mācījusies saskatīt iespējas 
turpmākai darbībai.

M. Štauvers

PAAUDŽU MAIŅA 
MĀKSLĀ

Mūsu jaunās paaudzes latviskās 
dzīvesziņas un kultūras ārtavas 
papildināšanā savu ieguldījumu 
dod arī mākslinieku saime. Jau 
gandrīz četrdesmit gadus māks-
las cienītājus iepriecina tēlotājas 
mākslas izstāde „Šī māksla ir 
jauna”. Tā ietveŗ arī jauno māks-
linieku seminārus un draudzības 
vakarus.

Šī gada semināri un izstāde „Šī 

māksla ir jauna” notika Toronto 
Kensington Market mākslas ga -
lerijā Funcion 13 ? un bija labi 
apmeklēta. Semināros ar foto-
mākslas veidiem iepazīstināja 
Juris Kornets un Balvis Rubess - 
ar ietekmīgas reklāmas un illus-
trāciju sagatavošanu. Televīzijas 
raidījumu un filmu režisors Miks 
Ozoliņš izskaidroja pozitīvas 
domāšanas nepieciešamību lab-
vē  līga noskaņojuma radīšanai 
skatītājos. Čellists Juris Ķeniņš 
sveica semināru dalībniekus un 
uzsvēra latviskās kultūras, dzī-
vesgudrības un garīgās bagātības 
vērtību, kas visizteiksmīgāk iz -
teik  ta mūsu tautas dainās. 

Mākslas izstādē šogad ar savām 
gleznām piedalījās Ilze Lazdiņa, 
Krista Jansone, Zinta Rūtiņa, 
Laima  Pētersone-Tanne, Māra 
Zariņa un Elīne Bērziņa. Ar 
fotografijām piedalījās Aleksis 
Niedra, Tamāra Kirša, Jānis 
Lazovskis, Māris Lucāns, Zinta 
Lucāne, Tomass Svilāns un Māra 
Vītola. Ar fotografiju un gleznu 
piedalījās Lāra Amoliņa un ar 
keramikas darbu (āboli) – Anita 
Ruperte. Par izstādes gaumīgu 
iekārtojumu atzinība pienākas 
arī kurātorei Karmenai Svilānei. 
Mākslinieciski vērtīgi bija arī 
plakāti par izstādi un darbību. 

R. Norītis
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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 no 17. lpp)

Prog rammā Programmā Emiļa 
Melngaiļa, Jāņa Mediņa, Pētera 
Čaikovska, Gustava Mālera, Daces 
Aperānes un Pētera Plakida kom-
pozicijas.

Piedalīsies vijolniece Una Tone. 
Ieeja $25. Koncertu rīko Latviešu 
kultūras biedrība TILTS. Sīkāka 
informācija: www.priedaine.com

SAGINAVA (MI) 
7. maijā Saginavas latviešu 

kluba gadskārtējais pavasaŗa un 
„Trejpilsētu ansambļa” 20 gadu 
jubilejas sarīkojums Trillium 
Banquet Center (6415 State St., 
Saginaw, MI). Kokteiļa stunda 
plkst. 5.00. Lūgums pieteikties līdz 
29. aprīlim, zvanot S. Ģībietei, 
tālr.: 989-793-6671, J. Skābardim: 
989-777-1607 vai R. Martinsonei: 
989-792-9716. Iepriekš piesa-
koties, dalības maksa $35; 
sarīkojuma dienā – $40.

SANFRANCISKO (CA) 
• Līdz 1. jūlijam Raimonda 

Staprāna personālizstāde ,,Glez-
nas” Hackett Mill (201 Post Street, 
Suite 1000 San Francisco, CA, 
94108) Sanfrancisko, tālr.: 415-
362-3377; www.hacketmill.com 
Izstādes atklāšana un pieņemšana 
8. aprīlī no plkst. 5.00 līdz 7.00.

SIETLA (WA)
• 7. maijā plkst. 7.00 latviešu 

namā tautasdeju kopas ,,Trej-
deksnītis” pavasaŗa uzvedums; 
dziedās ansamblis ,,Sigulda”. 
Ieeja $10 pieaugušiem, $8 studen-
tiem un pensionāriem, $25 
ģimenei.

• 13. maijā plkst. 7.00 Latviešu 
namā Sietlas latviešu skolas 
izlaidums.

• No 19. līdz 22. maijam latviešu 
namā lietoto mantu tirgus. 
(Ceturtdien un piektdien no plkst. 
9.30 līdz 8.00, sestdien no plkst. 
9.30 līdz 5.00, svētdien no plkst. 
12.00 līdz 4.00)

• No 28. līdz 30. maijam talka 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Pieteikties, zvanot 
vai rakstot Valdim Riekstiņam, 
tālr.: 206-313-4874; e-pasts: vald-
isr@gmail.com

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 3. maijā plkst. 10. 00 biedrības 

namā biedrības valdes sēde.
• 5. maijā plkst. 1.00 biedrības 

namā videoizrāde – Rīgas 800 
gadu svinību sadziedāšanās kon-
certs pie Brīvības pieminekļa. 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums $3.00.

• 12. maijā plkst. 2.00 biedrības 
literārā pulciņa tikšanās biblio-
tēkas telpās. 

 VAŠINGTONA (DC) 
• 8. maijā no 9.30 līdz 11.00 

Latvian American Shipping Line 
pārstāvis pieņem saiņus sūtīšanai 
uz Latviju. 

• 21. maijā lietoto mantu 
tirdziņš. Mantas tirdziņam var 
ziedot no 8. maija, novietojot tās 
uz skatuves. Ziedoto mantu 
vērtību var atvilkt no nodokļu 
summmas, par ko jāmaksā nodok-
lis. Anketas var dabūt, sazinoties 
ar draudzes priekšnieci Ināru 
Apini, e-pasts: inarazaiga@
yahoo.com

• Līdz 5. jūnijam Vašingtonas 
latviešu draudze rīko mākslas 
darbu kluso izsoli. Darbus var 
apskatīt draudzes nama lielajā 
zālē. Sīkāku informāciju var iegūt, 
zvanot vai rakstot draudzes 
priekšniecei Inārai Apinei, tālr. 
703-790-0833, e-pasts: inarazai-

ga@yahoo.com Visi izsoles 
ienākumi – dāmu komitejas darbam.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 24. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. Lieldienu 
brokastis draudzes zālē. Māc. J. 
Mingina. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 24. apr. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā Lieldienu dievk. 
Māc. Dr. R. Ziedone un māc. Dr. 
A. Ziedonis.

• Čikāgas latviešu katoļu 
kopa: 15. maijā plkst. 12.00 
dievk. un saiets Immaculate 
Conception baznīcā (7711 W 
Talcot).

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 24. 
apr. Lieldienu dievk. ar dievg., 
pēc dievk. Lieldienu brokastis. 1. 
maijā dievk. 8. maijā Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg. 15. maijā 
dievk. 22. maijā dievk. 29. maijā 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Māc. diak. F. M. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435; ērģ.: 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A. 
Greiema. 

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

• Džamaikpleinas Trīsvie nības 
latv. ev. lut. dr.: 24. apr. plkst. 
10.00 Lieldienas rīta dievk. ar 
dievg., māc. Dr. J. Keggi. Pēc 
dievk. dāmu komitejas rīkotas 
Lieldienu pusdienas.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 24. 
apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk., 
pēc dievk. groziņu brokastis. 1. 
maijā dievk; plkst. 3.00 dievk. 
Vilmingtonā, pēc dievk. kafijas 

galds. 8. maijā Ģimenes dienas 
dievk., pēc dievk. pusdienas. 15. 
maijā dievk., pēc dievk. pusdie-
nas un skolas mācību gada beigu 
sarīkojums. 22. maijā jauniešu 
iesvētību dievk. 29. maijā dievk. 
nebūs. 5. jūn. dievk. angļu val. ar 
dievg. Parastie dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. I. Dzelzgalve. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 24. apr. 
Lieldienu dievk. 8. maijā Ģimenes 
dienas dievk. 22. maijā plkst. 
10.00 dievk. Māc. I. Larsena, 
tālr.: 269-637-0460; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: revilze@
gmail.com 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: 24. apr. plkst. 8.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk groziņu brokas-
tis. Māc. B. Puiķe. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 24. apr. 
Lieldienu dievk. ar dievg., pēc 
dievk. brokastis. 1. maijā dievk. 
ar dievg. 8. maijā Ģimenes dienas 
dievk., pēc dievk. izlaidums latv. 
skolā. Parastie dievk. sākas plkst. 
11.00. 18. maijā un 1. jūn. Bībeles 
stunda. 5. jūn. dievk. ar 
iesvētībām. Māc. Dr. S. Eglīte. 

 • Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
1. maijā Ģimenes dienas dievk. 
University Luthera Chruch (1020 
S. Harrison Rd., East Lansing, 
MI), māc. A. Greiema. Pēc dievk. 
pusdienas un Ģimenes dienas 
sarīkojums. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 24. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. brokastis.1. 
maijā plkst. 11.00 dievk., pēc 
dievk. draudzes padomes sēde. 8. 
maijā plkst. 11.00 Ģimenes die-
nas dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
kafijas galds un filma. 15. maijā 
plkst. 11.00 dievk. 22. maijā 
plkst. 11.00 dievk. 29. maijā plkst. 

11.00 dievk. ar dievg. 
• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 

Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 24. apr. 
plkst. 8.00 Lieldienu dievk. ar 
uzrunu bērniem. Dziedās Milvo-
ku apvienotais Brusu bārdas 
Dzimtenes koris, vijoli spēlēs 
Klāvs Mednis; plkst. 11.00 
Lieldienu dievk. angļu val. ar 
dievg. un uzrunu bērniem; no 
plkst. 9.00 līdz 11.00 tautasdeju 
kopa ,,Metieniņš” aicina uz 
brokastīm. 1. maijā dievk. ar 
uzrunu bērniem. 3. maijā plkst. 
7.00 valdes sēde. 5. maijā plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 7. maijā 
draudzes pavasaŗa sarīkojums. 8. 
maijā Mātes dienas dievk. ar 
dievg. 15. maijā dievk. angļu 
valodā ar dievg. un uzrunu 
bērniem. 19. maijā plkat. 10.00 
Bībeles stunda. 22. maijā dievk. 
ar dievg. un iesvētības. 29. maijā 
dievk. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-
3934 e-pasts: pastorlauma@
gmail.com; draudzes priekš  niece 
S. Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

ev. lut. dr.: Bībeles stundas notiek 
katru otro nedēļu baznīcas lejas 
stāvā; informāciju var iegūt, zvan-
ot Veltai Grustānei, tālr.: 612-866 
8044, vai māc. M. Cepurei-
Zemmelei: 763- 546- 8178. e-pasts: 
maija.cz@gmail.com Bazn. adrese: 
3152 - 17th Ave S, Minneapolis 
MN 55407; tālr.: 763-546-8178; 

kancelejas tālr.: 612-722-4622. 

latv. ev. lut dr.: 24. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā, pēc dievk. 
groziņu brokastis. Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

 24. 
apr. plkst 8.00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu dievk., māc. J. Saivars, 
pēc dievk. Lieldienu brokastis; 
Salas bazn. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., māc. L. Saliņš, pēc dievk. 
olu medības. 1. maijā plkst. 10. 00 
dievk. Jonkeru bazn., māc. J. 
Saivars;  Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš, pēc dievk. 
Elder Law seminārs. 7. maijā 
plkst. 11. 00 Jonkeru bazn. 
Ģimenes dienas dievk., māc. L. 
Saliņš; Draudzes namā plkst. 2.00 
Ģimenes dienas un atvadu dievk., 
māc. L. Saliņš. 8. maijā. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn. Ģimenes 
dienas dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš; Džamaikā plkst. 3.00 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš. 

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 14. 
maijā plkst. 12.00 dievk. Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116), 
prāv. D. Kaņeps; pēc dievk. kafijas 
galds. Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us 

Saginavas latv. ev. lut dr. (128 
N. Elm Str.): 24. apr. plkst. 1.00 

Lieldienu dievk., ar dievg.; pēc 
dievk. kafija. 22. maijā plkst. 1.00 
dievk.; 

(Turpināts 19.lpp)
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(Turpināts no 18. lpp)

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA                                                1. 
APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMOS;
MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;2. 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;3. 
MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;4. 

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA,ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM.

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

pēc dievk. kafija. 12. jūn. plkst. 
1.00 dievk.; pēc dievk. kafija. 17. 
jūl. plkst. 11.00 kapusvētki Forest 
Lawn kapsētā. Māc. R. Franklins. 

. 
(425 Hoffman Ave.): 24. apr. 
plkst.10.00 dievk., pēc dievk. 
Lieldienu brokastis. Māc. Kārlis 
Žols, e-pasts: kazols@msn.com; 

informācija: www.lvnc.org 
.: 

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 priekš nieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.net 

(11710 

- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 24. apr. plkst. 10.30 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
brokastis ($20, bērniem $10), 
pieteikties līdz 20. apr. Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123. 
1. maijā plkst. 10.30 Baltās 
svētd. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Bībeles stunda. 8. maijā plkst. 
10.30 Ģimenes dienas dievk. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājas lapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

dr.: Dievk. notiek „Mūsu Pestītāja” 
(Our Savior) baznīcā (301 – 58th 

Str. S., St. Petersburg, FL 33707). 
24. apr. plkst. 11.00 biedrības 
namā Lieldienu svēt brīdis ar 
groziņu brokastīm, krāsoto olu 
konkurss un skais tāko olu auto-
ru apbalvošana. 1. maijā plkst. 
2.00 dievk. 8. maijā plkst. 11.00 
biedrības namā Ģimenes dienas 
svēt brīdis ar groziņu brokastīm. 
15. maijā plkst. 2.00 dievk. 
Ziedojumus pieņem biedrzine 
Rita Blu mentāle, var nosūtīt arī 
pa pastu: 1365 Snell Isle Blvd. 
NE, #7-D, St. Petersburg, FL 
33704-2447. Pieteikumus altāŗa 
puķēm pie ņem Zigrīda Dambe, 
tālr.: 727-527- 5053. ; Māc. A. 

Pelds, draudzes priekš niece A. 
Nor berga. 

lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-312, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 24. apr. 
plkst. 8.00 Lieldienu dievk., pēc 
dievk. dāmu komiteja aicina 
Lieldienu brokastīs, dalības maksa 
$20, bērniem $6. Va  šingtona 1. 
maijā viras pusdienas. 4. maijā 
draudzes padomes sēde. Māc. 
A. Vārsberga Pāža, tālr.: 301-
293-2052; e-pasts: macavp@
yahoo.com 

Vašingtona Informācija: 
http://www.dcdraudze.org 

Latviešu kompānija 
“Latvijas Mežsaimnieks” 

vēlas pirkt mežus ar zemi visā Latvijā.
Palīdzēsim juridiski pareizi sakārtot dokumentus, 

mantojuma lietas utt.  

Ir iespēja atdalīt meža zemi no lauksaimniecības zemes. 

Augstas cenas.

Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz e-pastu : 
latvijas.mezsaimnieks@gmail.com vai zvanīt +37129331441 
Kompānijas pārstāve ASV - Astrīda Rīders tel. 0014406650863
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LAIKS

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

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 mājaslapā: www.lasl.com

PERK GLEZNAS
Tīdemaņa, Tones, Liberta, Vidberga, 
Milta, Šaumaņa, Kalnrozes, Svempa, 
Pauļuka, Piņņa, Skulmes, Purvīša u.c. 

mākslinieku.

Tel. 727 8221993 (Jānis)

e-pasts: janisflorida@gmail.com

PĀRDOD ZEMI LATVIJĀ
$ 80,000 ASV

1,4 ha pie Mazā Nabes ezera, 
Kuldīgas raj., Padures pag.; apm. 

15 km ZR no Kuldīgas; 
0,9 ha skuju koku mežs, 

0,4 ha zālājs; 
120 m ezermala; 

laivošana caur L. Nabes ezeru uz 
Ventu. 

Telefons +371-29630067, Edgars
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Interesanti

Ku ltūra

Šī gada 16. aprīlī Rīgas grā-
matnīcā „Satori” ar savu jau-
nāko dzejoļu krājumu „Bolti 
burti” iepazīstināja Daugavpils 
dzejnieks Valentīns Lukaševičs. 
Krājumā, kas sarakstīts latgaliešu 
rakstu valodā, ietilpst 103 dzejoļi. 
Vizuāli un tematiski šis krājums 
ir turpinājums jau agrākajiem ga -
ra darbiem  „Kuozynda” (2005) 
un „Vot taidi vot i batvini” (2006). 
Valentīns Lukaševics aizver aiz 
sevis Daugavpils universitātes 
filo loģijas fakultātes durvis un 
dodas vērojumos. Top dzejoļi, 
kas tiešā nozīmē un arī meta-
foriski vēstī ne tikai par šodien 
Latgalē notiekošo, bet aplūko arī 
globālas garīga, eksistenciāla   
rakstura problēmas.  Krājumā 
„Bolti burti” ietilpstošie dzejoļi ir 
sarakstīti postmodernā manierē. 
Bieži vien dzejoļi ir sižetiski. Au -
tors spēj nemanāmi nojaukt 
robežu starp nopietno un satī-
risko. Jāpiebilst, ka Valentīns Lu -
kaševičs kopā ar Oskaru Seikstu 
1996. gadā publicējuši pirmo 
post  moderno romānu latgaliešu 
literatūrā „Valerjana dzeive i re -
dzīni”. Pats dzejnieks atzīst, ka 
viņam iedvesmu savulaik devu-
šas Andreja Pablo Mierkalna, 
Linarda Tauna un Dzintara So -
duma vārsmas. Taujāts, kas viņu 
iedvesmo mūsdienās, Valentīns 

Bolti burti par pīlēm, 
kas lidos uz Ķīnu

Lukaševičs atbild: „Dzīvi cilvēki 
un reliģiskā literatūra”. 

Pēdējo gadu laikā jaunās paau-
dzes vidū pieaug interese par 
latgaliešu valodu, tā vairāk iz  pau-
žas popmūzikas žanrā. Jaunais 
dzeju krājums ir patīkams pie -
nesums latgaliešu literatūras ap  -
cirkņos. Jācer, ka valodas barjera 
nebūs šķērslis un „Bolti burti” 
atradīs savu lasītāju arī pārnova-
da latviešu vidū.

Pīcūs nu reita vosorā vēļ vysi guļ. 
Saule ar dzaltonu flomasteru
Zei mej iz sīnom napīkluojei gumus. 
Pļova Juoņu zuoļu pyl na –  
Selerejis i pasternaki. 
Kod navā vairs nikaida satura 
Palīk pruotā tikai fakti. 

***
Vakar nūlasieju sovu Nobeļa lekceju. 
Publika nasaprota nivīna vuorda. 
Vīns aizkūde ar šprotim, ūtrs ar persiku, 
A meitinis tai i naizleida uorā nu muorka.
Vardivis jau daroda pi itim čudikim. 
Reit svinēsim Baļ zaka dzimšonys dīnu. 
Taurini jau nasabeist nu skaļuos muzy kys. 
A peilem to kas – reit juos liduos iz Kīnu.

***
Aizīmu iz biblioteku paskaiteit pats sovys gruomotys.
Da ostoinim verūs iz meitiņu mugorom.
Pyrmajā veikalā nūpierkņu maizi i kefiru.
Atslāgu ībuožu durovuos tikai nu trešuos reizis.
Paturu golvu zam krana cikom atdzīst.
Symtprocenteigi zynu ka reit maņ byus angina.
Aizamat kuoja, i nūkreitu iz divana.
Žāļ na ceļgola, a grīstūs izdagušuos lampenis.

***
Pīteik ar veikalā
Nūpierktim uobelim.
Ilgi tūs mozgoju
Zam korsta iudiņa.
Nivīna sīvīte
Maņ rūkys navā
Tai sasiļdiejuse.

Valentīns Lukaševičs

Kā konstatē advokātu biroja 
„Sorainen” pārstāvis nekustamo 
īpašumu jomā Ģirts Rūda, aiz va-
dītajā gadā interesi par obje k -
tiem Latvijā ir veicinājusi iespēja 
iegādāties īpašumus un vienlai-
kus iegūt uzturēšanās atļauju 
Latvijā. Līdz ar to lielākā intere -
se atšķirībā no iepriekšējiem ga -
diem vērojama Krievijas un citu 
bijušās padomijas valstu iedzī vo-
tāju vidū. Tīmeklī atrodamas ne -
kustamā īpašuma kompānijas, 
kas reklamējas krievu valodā, 
piedāvājot vienistabas dzīvokļus 
Līvānos, sākot ar 3000 ASV dolā-
riem. Pircējiem no Krievijas tiek 
apsolīta iespēja iegūt Šengenas 
valstu multivīzu un nākotnē – 
uzturēšanās atļauju Latvijā, res-
pektīvi, Eiropas Savienībā. Kā 
vēsta informācija, kuru sagata-
vojis Baltic Screen, apkopojot 
Valsts zemes dienesta datus, ār -
valstu uzņēmumi joprojām ie -
spaidīgos apmēros iegādājas 
zemi. Latvijā 2010. gadā ārzem-
nieki nopirkuši vairāk nekā            
36 000 hektāru, kas ir par 50% 
vairāk salīdzinājumā ar 2009. 
gadu. Zīmīgi, ka pircēji nav 
privātpersonas, bet gan tieši ār -
zemju uzņēmumi, kuru rokās 
nonāk zeme un meži, kas līdz 
šim piederēja Latvijas pilsoņiem. 
Pircēji pārsvarā ir Skandināvu 
lauksaimniecības un meža iz -
strādes kompānijas vai viņu mei-
tas uzņēmumi. „Zemnieku sa -
eimas” priekšsēdētājs Juris Laz-
diņš jau gadu atpakaļ izteicās,     
ka jāaizliedz ārzemniekiem Lat-

Pieaug ārzemnieku interese par īpašumiem Latvijā
vijā iegādāties lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, jo ekono mis-
kās krīzes iespaidā daļa zem-
nieku ir spiesti pārdot savus īpa-
šumus. Tā kā vietējiem iedzīvo-
tājiem nav naudas to iegādei,     
par to īpašniekiem kļūst ārzem-
nieki. Te gan jāuzsver, ka aiz-
liegums Eiropas Savienības pil-
soņiem brīvi iegādāties Latvijas 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes ir pagarināts līdz 2014. 
gada 1. maijam. Taču tas neliedz 
īpašumus iegādāties, izmantojot 
starpniekus un meitas uzņē mu-
mus. Nekustamā īpašuma tirdz-
niecības jomā strādājošie uzska-
ta, ka ārzemnieku interese par 
īpašumiem Latvijā atdzīvinās 
nekustamā īpašuma tirgu. Šis se -
cinājums vairāk gan attiecas uz 
Jūrmalu, kur pirms krīzes dzī -
vokļus un savrupmājas reizēm 
pat par miljoniem iegādājās 
pašmāju miljonāri. Taču tagad 
tos no viņiem par lētāku naudu 
atpērk ārzemnieki vai vienkārši 
atņem bankas. Kā vēsta portāls 
Kas jauns.lv, aizvadītajā gadā 20 
lielāko nekustamo īpašumu da -
rījumus veikuši pircēji no Krie-
vijas un citām NVS valstīm. 
Padomju laika nostalģija un 
iespēja iegūt uzturēšanās atļauju 
Eiropas Savienībā šķiet ir pie-
tiekošs vilinājums, lai kāds Uz -
bekistānas pilsonis izdotu 2,45 
miljonus latu par īpašumu Ro - 
žu ielā 4. Kāds cits ārzemnieks 
par krietni mazāku summu – 
800 000 latu nopircis 2239 
kvadrātmetrus zemes, dzīvoja-

mo māju un slēgtu baseinu 
Bulduru prospektā 122.      
Kā vēsta Kasjauns.lv,  ār -
zemnieki gan nemetas mas-
veidā iegādāties joprojām 
par miljoniem pārdoda -
mās villas, daudz pieprasī-
tāki esot dzīvokļi jaunajos 
projektos, kuru cena bieži 
vien tiek nolaista uz pusi, 
salīdzinot ar pirmskrīzes 
laiku. Aizvadītajā gadā, pa -
matojoties uz vērtīga ne -
kustamā īpašuma iegādi 
Latvijā, pie termiņuz turē-
šanās atļaujām valstī ticis 
121 ārzemnieks. Lielāko in -
teresi par nekustamo īpa-
šumu iegādi Latvijā izrā-
dījuši Krievijas pilsoņi, at -
sevišķi pieteikumi pienā-
kuši arī no Ukrainas, Balt-
krievijas, Uzbekistānas, kā 
arī no ASV, Ķīnas pilso-
ņiem. Uzturēšanās atļauja    
ir izsniegta ne tikai pašam 
pieprasītājam, bet arī viņa ģi -
menes locekļiem, tādējādi reāli 
uzturēšanās atļaujas Latvijā, pa -
matojoties uz pretrunīgi vērtē -
ta jiem grozījumiem Imigrācijas 
likumā, pērn izsniegtas kopu -   
mā 206 personām. Kā vēsta 
portāls Varianti.lv, pašmāju uz -
ņēmēji, nonākuši finansiālajās 
grūtībās, spiesti pārdot savus 
ilgus gadus lolotos projektus,      
kā tas noticis ar Mārim Gailim 
piederošo „Ģipša fabriku 2” Ķīp-
salā. Kā liecina pieejamā infor-
mācija, projektu M.Gailis ne -
varējis turpināt, jo banka pār-

trauca finansējumu. Latvijas uz -
ņēmējs gadu atpakaļ projektu 
pārdevis ASV investīciju grupai 
“New Century Holding”, kas šo -
mēnes plāno vairākus eksklu-
zīvos dzīvokļus pārdot. Jaunie 
īpašnieki cer, ka projekts iein-
teresēs pircējus no Krievijas, kas 
mājokli pērk ar mērķi saņemt 
uzturēšanās atļauju. Pamatots       
ir jautājums, kāds labums Lat-
vijas ekonomikai no valdības 
ak ceptētajiem grozījumiem Imi-
grācijas likumā, kas ir spēkā   
kopš 2010.gada 1.jūlija? Saei -   
mas deputāts Gaidis Bērziņš 

(VL-TB/LNNK) uzskata, ka šie 
Imigrācijas likuma papildinā-
jumi ir atceļami, jo „daudzos 
gadījumos ārzemnieka ieguldī-
jums nesniedz nepieciešamo 
ekonomisko labumu Latvijai, 
savukārt personas gūtais labums 
uzturēties Latvijā un tiesības 
brīvi pārvietoties Šengenas      
telpā ir ievērojami lielāks nekā 
pienesums Latvijas tautsaim-
niecībai, kas sākotnēji bija Imi g-
rācijas likuma grozījumu no -
doms.”

D.M.

***
Staigoju pa korstim trotuarim.
Naasu dziers jau mienesi.
Ar bailem, i ar prīku
Verūs datorā – voi navā viestulis.
A šudiņ augsts ašņaspīdīņs.
Trotuari zam kuojom nu vatis.
Ar olu skoloju sviežuos rānys.
Divys nakts navaru aizmigt.
Pa pačkai citramona dīnā.
Teiri fiziologiski saprūtu
Ka mīlēt varu tikai vīnu

***
Kūpā ar Zači tūnakt peipējam zuoli.
Obuos gultuos pa pīcim cylvākim.
Trauki namozguoti jau dīnys četrys.
Dzeivojom tok vīnu reizi?
Dzerom nu cīši mozom gluozeitem.
Pabyut ar draugim kai izkuopt Everestā.
Gaiss rešynuots i nūreibst golva.
Ni reizi vēļ eļnē nabeja atvasta molka.

***
Draugu bejušuos sīvys
Pazvona reizi godā.
Vyscieškuok divūs naktī
Nu kaidys skalis vītys.
Paprosa, cik stuņdinīks,
Kai es dzeivoju, kū doru.
Nūrunojam kaidu stuņdi
Par mīsu i goru.
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Jauno LAIKS

2x2

Kad Aivars Osvalds, 2x2 no -
metnes atjaunotājs un vadītājs, 
mani aicināja būt vienai no rī - 
ta posma vadītājām, es ar lielu 
sajūsmu sāku gudrot: ko pa -
sniegt? Ierosināju sniegt lekci -
jas un diskusijas par latviešu 
kultūru. Es pati esmu dzimusi 
Amerikā. Mana pirmā valoda 
bija latviešu valoda. Kad iesāku 
pamatskolas gaitas, angliski ru -
nāju ar smagu latviešu akcentu. 
Kāpēc man bija akcents? Pirm-
kārt, mājās runājām tikai lat-
viski. Otrkārt, ārpus skolas gai-
tām vairums manu draugu bija 
latvieši. Tikāmies vismaz 3 rei-
zes nedēļā: korī, tautas dejās un 
latviešu skolā. Tajos laikos pat 
nenāca prātā piedalīties ameri-
kāņu vadītās nodarbībās (fut-
bolā, slēpošanā u.c.), jo tad   
būtu bijis jākavē latviešu skola, 
kori, tautas dejas, jauniešu pul-
ciņa sanāksmes, teātra mēģi nā-
jumi, 2x2 un citas latviešu no -
metnes, vasaras vidusskolas   
u.c. Tādi nu mēs bijām! Ne jau 
tikai es, bet arī mani labākie 
latviešu draugi no Portlandes 
un Sietlas, ar kuriem pavadīju 
savu brīvo laiku. Bez valodas 
mūs saistīja latviešu kultūra - 
dejas un dziesmas. Tagad ārpus 
Latvijas dzimst jau trešā un 
ceturtā latviešu paaudze. Tomēr 
mūsu saliņās ārpus Latvijas 
pastāv latviešu skolas, nomet-
nes, kori, deju kopas u.c. Mūsu 
jaunieši ir aktīvi latviešu sa -
biedrībā, un, kaut gan ar katru 
paaudzi notiek zināma asimi-
lācija, latviešu asins balss ir ļoti 
spēcīga. Vairums 2x2 jauniešu 
ir beiguši latviešu vasaras vi -
dusskolas un piedalās vietējās 
latviešu organizācijās. Tomēr, 
vērojot pati savus 3 jaunos lat-
viešus Andri, Aiju un Ilzi, ap -
zinos, ka ne tikai viņu valodas 
līmenis (it sevišķi vārdu galot-
nes) reizēm klibo, bet arī zinā-
šanas par latviešu kultūru va -
rētu būt labākas. 2x2 kultūras 
tēma tapa ar domu 5 dienu lai-
kā kaut nedaudz pieskarties 
mūsu bagātajam kultūras pū -
ram, cerot, ka jauniešos paliks 
iznterese arī pēc nometnes. 
Mana labā roka bija māsa 
Brigita Ritmane-Jameson, kas 
palīdzēja arī sastādīt program-
mu.

Pirmajā dienā 50 jauniešus 
sadalījām 7 grupās, jautājām: 
Kas ir kultūra? Atbildes: Mū -
zika, deja, māksla, teātris, lite-
ratūra, arhitektūra, internets, 
filma, televīzija utt. Sekoja mazs 
pārbaudījums - konkurss - at -
pa zīt skaņdarbus, Latvijas „kul-
tūras milžu” fotogrāfijas, ska-
tījāmies mūsu mākslinieku 
priekš nesumus videoierakstos. 
Trīs jauniešu grupas varēja pa -
reizi nosaukt komponista – Jur-
jānu Andreja vārdu. No pāre-
jām grupām viena minēja, ka 
komponists ir Jāzeps Vītols. 
Visas grupas zināja, ka foto grā-
fijā redzāma Latvijas Nacionālā 
opera,  pat pieminot, ka šī celt-
ne ir „pie upītes”. Klausoties Ja -
nīnu Ankipāni,  viena grupa 
do  māja, ka tā ir Ausma Līdace, 

Degviela mūsu latviskai apziņai
Komponistes Lolitas Ritmanes pārdomas par Kultūras ievirzi 2x2 nometnē Malibu

divas grupas pierakstīja ka tie    
ir Piecīši. Tautisko jostu pazi - 
na visi – bet tikai divas grupas 
zināja, ka tā ir Lielvārdes josta. 
Imantu Kalniņu fotogrāfijā 
pazina tikai viena grupa. Visi 
jau nieši zināja ka Ritmaņi sa -
rakstījuši dziesmu „Manai tau-
tai,” vairums, skatoties video un 
klausoties, atpazina ansambli 
„Iļģi”. Visas grupas zināja „Prāta 
Vētru.” un Lauri Reiniku. Balet-
dejotāju Barišņikovu pazina, 
bet nezināja viņa saites ar Lat-
viju. Bija interesants rīts, pār-
runājām, ko mēs zinām, ko ne -
zinām. Ikviens no jauniešiem 
pastāstīja par sevi. Gandrīz visi 
studē universitātēs un gandrīz 
visi augstskolas iestāšanās ek  sā-
menos vienu no tēmām izvē-
lējušies rakstīt par savu lat-
vietību. Interesanti, vai ne? Ta -
gad iepazīstināšu ar mūsu lek-
toriem!

***
Lolitas Ritmanes saruna 

ar 2x2 nometnes Kultūras 
ievirzes lektoriem

Kāds bija jūsu temats un 
kultūras tēmas ievirzē. Kādas 
bija jauniešu zināšanas un at -
saucība? 

Linda Treija (māksliniece). Es 
lasīju lekciju par vizuālo mākslu, 
šoreiz izvēloties vizuāli efektī -
gos, jau par tradīciju kļuvušos 
Rīgas izgaismošanas svētkus 
„Staro Rīga“. Zinot, cik nepie cie-
šamas mūsdienu jauniešiem ir 
diskusijas, vizuālais materiāls un 
praktiska piedalīšanās, sadalīju 
lekcijas laiku trīs posmos. Pir-
majā rādīju vizuālo materālu – 
fotogrāfijas, videofilmiņas par 
notikumu, īsi pastāstot par katra 
objekta ideju un kā tas prak  -  
tiski darbojās. Pēc tam mēs uz -
klausījām to dalībnieku domas, 
kuŗi bija paši redzējuši šo noti-
kumu un pat varēja salīdzināt    
ar iepriekšējām reizēm. Trešajā 
posmā jaunieši sadalījās grupās 
un katrai no tām tika izdalītas 
vairākas spuldzīšu virtenes, lai 
viņi varētu izveidot vai nu iekš-
telpas, vai ārā gaismas objektus. 
Katrai instalācijai bija kāda ide -   
ja vai doma un nosaukums, 
motto, kas to paskaidrotu. Tum-
sai iestājoties, visi nometnes da -
lībnieki varēja priecāties par da -
žādajām gaismas instalācijām 
Malibū kalnos.

Brigita Ritmane-Jameson 
(pia niste, komponiste). Esmu 
pie dalījusies 2x2 nometnēs kā 
dalībniece, mūzikas ievirzes pa -
līdze un mūzikas ievirzes vadī-
tāja. Pirmo reizi piedalījos 2x2 
nometnē, netālu no Portlandes, 
Oregonā.1969. gadā tā bija pir-
mā 2x2 ASV Rietumu krastā. 
Tās galvenais organizētājs bija 
mans tēvs Andris Ritmanis kopā 
ar Ģirtu Kaugaru. Mans skolo -
tājs bija mūziķis Andrejs Jan-
sons. Viņam liels paldies par ie -
dvesmu!  2x2 nometnē Malibu    
es stāstīju par latviešu tautas 
melodiju īpatnībām un har mo-
nijām. Man palīdzēja mana 

vecākā meita Andra Staško, Ar -
tūrs Rūsis un Lolita, demonstrē-
jot, kā senos laikos latviešu tau -
tas dziesmas dziedāja daudz bal-
sīgi. Jauniešu iepriekšzināšanas 
par latviešu tautas mūzikas īpat-
nībām bija ļoti dažādas, tāpēc 
nolēmām iesaistīt viņus dzie-
dāšanā, kā arī parādīt klipus no 
You Tube , lai iepazīstinātu viņus 
ar tautas ansambļiem, dziesmu 
svētku koncertiem utt. Laiks     
bija ierobežots. Mans galvenais 
mērķis bija jauniešus ieinteresēt 
un informēt, lai viņi paši vēlāk 
varētu savas intereses paplašināt 
un papildināt.

Tev par latviešu mūziku bija 
sagatavoti tik daudz materiālu, 
ka mēs būtu varējuši jauniešus 
paturēt Malibu kalna galā vese-
lu gadu, līdz visu noklausītos! 

Brigita. Liekas, ka lielākā star-
pība šoreiz, gatavojoties uz 2x2 
nometnes lekcijām, salīdzinot    
ar to, kā bija pirms 20-30 ga -
diem, bija tā, ka šajā jaunajā 
laikmetā plaša informācīja ir 
pieejama ar datora palīdzību. 
Biju sajūsmināta, ka atradu     
„klipus,” kur uzstājās popzvaigz-
nes. Noras Bumbieres, Viktors 
Lapčenoks, Margaritas Vilcānes, 
Raimonda Paula u.c. ierakstus 
izmantojām jau pirms 30 ga -
diem, kad izveidojām popan-
sambli “Dzintars”. Mir dza Zīvere 
aizkustināja ar Zig māra Liepiņa 
dziesmu izpildī jumiem, it seviš -
ķi „Zibsnī zvaigznes aiz Dau-
gavas”. Jauniešiem arī ļoti inte-
resēja Čikagas Pie cīšu vēsture. 
Dziļu iespaidu at  stāja R. Kaupera 
„Mana dzies ma”, ko viņš dzie-
dāja Skolu jaunatnes dziesmu 
svētku koncertā pagājušajā va -
sarā Mežaparkā. 

Pauls un Andra Berkoldi dar-
bojās nometnē par lektoriem. 
Gan drīz visi jaunieši bija strā-
dājuši vai nu ar Andru - Ga -
rezerā, vai Losandželosā, spē-
lējot kādā no viņas lugām, vai 
arī dziedot Paula vadītajos ko -
ŗos dziesmu svētkos. 

Andra Sentivani Berkolde 
(režisore, rakstniece). Es 2x2 no -
metnē lasīju lekciju par latviešu 
teātri ārpus Latvijas. Biju izvir-
zījusi trīs mērķus. Vispirms uz -

svēru, cik ļoti darbīgas un rado-
šas bija jauniešu vecāku un vec-
vecāku paaudzes. Pati biju pār-
steigta, uzzinot, cik daudz lat-
viešu lugu tikušas izrādītas Zie-
meļamerikā 1950.  gados vien! 
Lielākā daļa  2x2 jauniešu bija 
piedalījušies vai nu latviešu te -
ātrī, vai mācījušies latviešu skolā, 
vasaras programmās,vai  pieda-
lījušies dziesmu svētkos. Tāpēc 
arī cerēju viņiem atklāt viņu  
vietu trimdas latviešu teātra vēs-
turē. Un mans trešais mērķis  
bija mudināt jauniešus dziļāk 
iesaistīties latviešu teātrī, ne     
tikai kā skatītājiem, bet arī strā-
dājot par tehniskajiem darbi-
niekiem, mūziķiem, aktieriem, 
varbūt pat lugu autoriem, nebai-
doties no nepilnīgām latviešu 
valodas zināšanām. Nevaru no -

vērtēt, cik veiksmīgi es šos savus 
mērķus sasniedzu, bet, manu-
prāt, jauniešiem temats intere-
sēja. Vispārējā 2x2 nometnes 
gaisotne bija sajūsmas pilna, 
pateicoties rīkotājiem, skaistai 
videi un jaunībai!

Pauls Berkolds (dziedātājs, 
diriģents, profesors). Mans tē -
mats bija „Latviešu klasiskās mū -
zikas mākslinieki uz pasaules 
skatuvēm“. Jaunieši bija pārsteig-
ti, uzzinot, pirmkārt, ka mums, 
mazai tautai, ir samērā daudz 
izcilu diriģentu, instrumentālistu 
un vokālistu, un, otrkārt, redzēt 
viņu sasniegumus starptautiskā 
līmenī. 

Jaunieši pazina diriģentu Ma -
ri su Jansonu, bet gados jaunais, 
internacionāli atzītais  dirģents 
Andris Nelsons viņiem bija 
pār  steigums. Viņi sajūsmā vē -
roja Andra izteiksmīgo diriģē-
šanu. Es redzēju, ka jaunieši 
bija ļoti pacilāti, skatoties un 
klausoties pianistu Vestardu 
Šimku, kā arī dziedātāju Elīnu 
Garanču un citus.

Pauls Berkolds. Lielākajai da -
ļai jauniešu interesē populārā 
mūzika un, kā mēdz būt, viņi 
seko latviešu popmūzikas noti-
kumiem. Domāju ka viņi bija  
ļoti pārsteigti un pacilāti, dzir -
dot un redzot, ka arī cittautu 
publika ar baudu klausās latvie -
šu klasiskās mūzikas mākslinie -

ku atskaņojumus. 
Bijām lielā sajūsmā par ie -

spēju sadarboties ar iemīļoto 
dzejnieci Māru Zālīti. Māra 
sniedza vairā kas lekcijas par 
kultūras tēma tiem. 

Brigita. Jā. Māra Zālīte atveda 
jauniešiem vienreizēju ciema-
kukuli. Mēs visi skatījāmies 
skais tus videoklipus no teātra 
izrādēm Latvijā: Latvijas Nacio-
nālajā teātrī, Dailes teātrī un citu  
ansambļu uzvedumus ne tikai 
Rīgā, bet arī Liepājā, Valmierā 
un citās pilsētās. Repertuārs bija 
vispusīgs, reizēm ļoti moderns, 
reizēm lauciniecisks. Aktieri tie-
šām bija labi. 

Māra ievadīja arī latviešu 
mūzikai veltītu, stāstot par dai-
nām.

Brigita. Māra Zālīte ir latviešu 
dainu eksperte. Varbūt tāpēc vi -
ņas dzejā var just tik spēcīgus 
tautas sirdspukstus. Jaunieši arē-
ja noklausīties gan dainas, gan 
Māras pašas dzejoļus. Dainās 
izpaužas latviešu dzīvesziņa, tās 
maigums un labestība, kas jūta-
ma un dzirdama latviešu tautas 
kultūrā. Vecgada vakarā 2x2 jau-
nieši sirsnīgi apkampa Māru un 
novēlēja viņai priecīgu Jauno 
gadu. Viņu tas ļoti aizkustināja. 
Tas liecināja par 2x2 garu, kur 
dalībnieki un lektori cits citu 
uzrunā uz „tu” un pavada dienas 
kopā kā lielā ģimenē.

Vienu dienu veltījām latviešu 
filmu un televīzijas pasaulei. 
Jau no agra rīta sākām ar Ar -
tūra Rūša un Jāņa Rutmaņa 
lekcijām

Artūrs Rūsis (producents, 
dzie dātājs). Lekcijā stāstīju un 
rādīju video piemērus kurus 
visus atradu You Tube tīmeklī. 
Atsaucība no dalībniekiem bija 
ļoti pozitīva, un mans sniegums 
tika uzņemts ar lielu interesi. 
Nezinu, cik klausītājiem bija jau 
zināma informācija par šo te -
matu, bet mudināju visus iedzi-
ļināties Latvijas filmu un tele-
vīzijas pasaulē, lietojot  internetu. 
Es pats šādā veidā esmu ieguvis 
daudz plašākas zināšanas.

Rīta posms noslēdzas ar ma -
nis vadīto paneļdiskusiju 
„Latvieši Holivudā.“ Disku -
sijā piedalījās Artūrs Rūsis 
(pro  ducents,) Jānis Rutmanis 
(fil mētājs no Latvijas, dzīvo 
Lo s andželosā), Niks Bārs un 
Aleks Dankers (kuri vadīja 
2x2 video projektu, un abi 
strā dā Holi vudas filmu pa -
saulē), Eva Iks tena Strapcāne 
(dzīvo Latvijā - producente,) 
Vija Vīksne (strā dā Sony) un 
es pati. Mans mēr ķis bija ne 
tikai iepazīstināt jauniešus    
ar paneļdiskusijas dalībnieku 
nopelniem, bet ie  virzīt saru-
nas par iespēju ie  pazīstināt 
pārejo pasauli ar latviešu 
stāstiem un panā kumiem. 
Radās ļoti dzīva  domu ap -
maiņa jauniešu vidū par to, 
kāda veida filma būtu vis-
labākā, lai izvestu mūsu 
Latviju pasaules gaismā. 

(Turpinājums 7. lpp.)
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2x2nometnes koris. Priekšplānā komponiste Lolita Ritmane un dzejniece Māra Zālīte

(Turpināts no 6. lpp.)

Niks Bārs. Šeit, Holivudā, ir sa -
mērā daudz latviešu, kuriem ne -
trūkst radošu domu un talantu. 
Būtu ļoti jauki ar viņiem sastrā-
dāties, lai kopīgi izveidotu kādu 
filmu vai raidījumu, kas stastītu 
par latviešiem. Mums un dalīb-
niekiem bija dažādas idejas par 
spiegiem, romantiku un pat par 
koēmdiju. Bija prieks dzirdēt da -
žādas radošas domas un idejas, 
ko varētu izmantot nākotnes pro-
jektos. 

Vaicāju jauniešiem: Ja gadītos 
kāda Holivudas filmu studija, 
kas būtu ar mieru ieguldīt mil-
jonus, veidojot filmu par kādu 
latviešu dzīves stāstu. Filma 
būtu angļu valodā, ar pasaules 
slaveniem aktieriem. Kādam 
vajadzētu būt tās saturam? Jau-
niešiem bija visvisādi priekš-
likumi: Varbūt filma par spie-
giem, iesaistot Latvijas skaistās 
meitenes, kaut kādā veidā šajā 
stāstā iepinot dziesmu svētkus? 
Un varbūt, izsekojot kādas lat-
viešu ģimenes stāstam –līdzīgi 
kā filmā „My Big Fat Greek 
Wed ding”.

Eva Ikstena–Strapcāne. Pēc 
atgriešanās no nometnes esmu 
runājusi ar vairākiem latviešu sce-
nāriju rakstītājiem par iespēju sa -
gatavot saistošu un interesantu 
filmas scenāriju, kas risinātos Lat-
vijā. Šobrīd šī ideja ir guvusi lielu 
atsaucību un cerams, gala rezul-
tātā izdosies uzņemt filmu, kas 
saistīta ar Latviju. Manuprāt, ir 
būtiski kopīgi veidot filmu pro-
jektus un piesaistīt jaunos pro-
fesionāļus Holivudai, lai veidotu 
filmas, kas tiek filmētas Latvijā    
un ataino Latvijas stāstus. 

Kultūras tēmas beidzamo die -
nu veltījām latviešu dejai. Rītu 
vadīja Dziesma Tetere, kopā ar 
Lomu Kārkliņu un Ilzi Nagaini. 

Dziesma Tetere (Losandželosas 
„Pērkonītis“ vadītāja): Mūsu kul-
tūras tēma bija sadalīta trijos pos-
mos: „Senā deja” (lektore Ilze Na -
gaine), „Deja svešumā” un „Tautas 

deju vēsture 20. gadsimtā ” (Loma 
Kārkliņa) un „Deja šodien” 
(Dzies ma Tetere). Savā posmā es 
stāstīju par tautas dejām šodie -
nas Latvijā. Par to, cik svarīgi ir ne 
tikai zināt pareizos soļus, bet ie -
likt dejā dvēseli, radīt attiecības ar 
partneri, iekarot skatītāju sirdis. 
Liela daļa jauniešu, kas piedalījas 
lekcijās, ir dejotāji. Pēc lekcijas  
pie manis pienāca vairāki jaunieši 
ar interesantiem jautājumiem un 
vēlējās uzzināt vairāk gan par Ne -
materiālās kultūras valsts ağen-
tūru, gan par deju aprakstiem un 
deju kopu vadīšanu. Domāju, ka 
dejošana ir bieži vien saistīta ar 
padejošanu un neko pārāk no -
pietnu. Pieļauju iespēju, ka vairā-
kumam jauniešu bija zināms pār-
steigums, uzzinot, cik patiesībā 
de  jas ir senas. Tajā pašā laikā tās 
mainās kopā ar mums un ir ārējo 
sociālo apstākļu ietekmē. Skaidrs 
ir viens - dejas izdzīvos tikai tad, 
ja tās dejos.

Kādas ir jūsu tiešās saites ar     
2x2 nometņu pasākumiem? Vai 
esat piedalījušies kādā no agrā-
kajām 2x2 nometnēm? Esat 
bijuši lektori? Dalībnieki? 

Pauls. Laikā no 1975. līdz 1978. 
gadam piedalījos četrās nomet-
nēs, būdams  dalībnieks un lek-
tors. Esmu vadījis divas nomet -
nes - 1979. un 1980. gadā. 

Linda. Esmu piedalījusies pē -
dējās trijās 2x2 nometnēs, būda-
ma lektore un arī mākslas pro-
jektu vadītāja.

Dziesma. Esmu augusi Latvijā, 
tādēļ par 2x2 uzzināju no sava 
vīra un citiem draugiem šeit, 
Ame rikā, viņi ir piedalījušies vai-
rākās 2x2 nometnēs. Šī bija mana 
pirmā 2x2 , un es ar lielu prieku 
pieņēmu uzaicinājumu vadīt    
tautas dejas. Tas  bija fantastisks 
piedzīvojums, liels gods un varens 
dvēseliskais pacēlums, vadot tik 
lielu jauniešu grupu. Bija gŗūti 
škirties, šķita, ka mana sirds ma  z-
liet klusībā raud, bet ne no 
skumjām, bet gan no prieka par 
piedzīvoto un no tā, ka spēju 
nodot tālāk kaut mazu daļiņu      

no savas prasmes. Jaunieši bija 
vienkārši neticami, tāda enerğija, 
interese un dzīvesprieks! Vadīju 
arī Vecgada balli, un bija liels 
prieks redzēt, kad uzliekot kaut 
ko no tautas deju mūzikas, zāles 
deju grīda virmoja pilna ar dejo-
tājiem. Deja ir jājūt, un to nevar 
iemācīt. Domāju, ka latviešu jau-
niešiem šī dāvana ir mantota no 
paudzes paaudzē.

Kādi ir jūsu personiskie novē-
rojumi un izjūtas par Malibu     
2x2 nometni un tās dalībnie-
kiem, gan par tiem, kas dzimuši 
Ameri kas kontinentā, gan 
Latvijā vai citās zemēs? 

Linda.Man vienmēr ir ļoti sil -
tas un pacilājošas sajūtas pēc     
2x2 nometnēm. Malibu nebija 
izņēmums. Protams, var skumt 
par latviešu valodas prasmju 
pasliktināšanos vai par to, ka šīs 
nometnes atšķiras no 2x2 no -
metnēm pirms „lielā pār trau-
kuma”, bet es sliecos domāt, ka 
viss mainās un katrā jaunietī,  
kuŗš apmeklē šo nometni, ir vē -
lēšanās saglabāt sevī kaut daļiņu 
latvietības. Mūsu uzdevums ir 
dalībniekos šo vēlmi saglabāt, ap -
audzēt ar zināšanām, valodas 
prasmi (jo nekas nav tik svarīgs 
kā valoda) un sapratni par to, kas 
ir Latvija mums visiem.

Loma Kārkliņa (tautas deju 
lektore). Es biju pateicīga, ka 
varēju piedalīties 2x2 Malibu 
nometnē, kas bija ārkārtīgi labi 
organizēta. Jaunībā esmu pieda-
lījusies četrās 2x2 nometnēs un 
vienā biju mūzikas ievirzes va -
dītāja. Vēl arvien uzturu saites ar 
cilvēkiem, ar kuriem toreiz iepa-
zinos. Es ceru, ka maniem bēr-
niem būs iespēja piedalīties vai-
rākās 2x2 nometnēs, un viņi varēs 
turpināt sadraudzēties ar vēl pla-
šāku latviešu jauniešu pulku. Ma -
libu nometnē varēja iepazīties un 
sadraudzēties ar jauniešiem, ne 
tikai no visa Ziemeļamerikas kon-
tinenta, bet arī no Latvijas, tādas 
iespējas mums nebija pirms 
trīsdesmit gadiem.

Ilze Nagaine (tautas deju lek-

tore). 2x2 pavadīju tikai vienu 
dienu, bet, jau ierodoties, nevarēja 
nepamanīt nometnes rosīgo garu 
un jauniešu darbīgo enerģiju. Viss 
bija izdomāts līdz pēdējam sīku-
mam, un katrs zināja, kas viņam 
jādara un kur jāiet. Cepuri nost 
2x2 organizatoriem! Un izvēlētā 
vieta - kalnā ar skatu uz plašo 
oke ānu! Par tādu skatu vien cil-
vēki maksā bargu naudu! Kad 
mūsu jaunieši ieradās uz deju 
mēģinājumu, tad vienu brīdi ju -
tos, it kā  būtu Valsts deju ansamb-
ļa vidū. Puišu vairāk nekā mei-
teņu! Silti palika ap sirdi, ka lat-
vietība turpinās, un tā ir pašu 
jau niešu izvēle, protams, viņu 
vecāku atbalstīta. Iespējas jau 
mums zināmā mērā ir dotas 
visiem, bet izvēle ir mūsu pašu 
ziņā. Un šie jaunieši bija izvēlē-
jušies brīvdienas pavadīt, aplie-
cinot savu latvisko izcelsmi un 
vēloties uzzināt vairāk par to. Ska-
toties uz valodu izcelsmes koku, 
dažreiz pārņem bažas par tām 
divām lapiņām (valodām) uz Bal-
tu valodu zara, bet 2x2 fenomens 
pierāda, ka ārpus Latvijas dzīvo-
jošie latvju izcelsmes darboņi 
neļaus tām tik viegli nokrist. Un 
es, būdama  mamma 14 gadus 
vecai meitai, kas jau tagad  jau 
tagad sapņo par 2x2, varu tikai 
lūgt, lai šī tradīcija nekad neap-
sīktu, un tās organizatori nekad 
nepagurtu.

Dziesma. Man ir žēl, ka esam 
tik ļoti izkaisīti pa visām pasaules 
malām, bet esmu priecīga, ka jau-
niešiem tiek dota šāda iespēja 
satikties. Mēs, latvieši, esam tādi 
interesanti tipiņi, kad esam ilgs-
toši kopā paši savā zemē, sākam 
vērpt intrigas, bet, kad esam attā-
lināti cits no cita, tad šķiet, ka sirdī 
iezadzies tukšums, un mēs doda-
mies meklēt savus tautiešus tūk s-
tošiem jūdžu attālumā. Tāda sa -
tikšanās, kādu piedzīvoju 2x2, ir 
kā plaukstošu ievu smarža, kas 
apreibina ar savu saldi rūgto 
smar  žu, un dvēsele sāk dejot. 
Zinu, ka studentu gadi ir tie 
„tukšākie” gadi latviešu ārzemju 

sabiedrībās. Bērnu skolas un no -
metnes, vecāku vadītas, ir absol-
vētas un sākas Amerikas univer-
sitāšu laiks. Jaunieši mēğina at -
rast sevi lielajā dzīvē, vairums 
maina dzīvesvietas, lielā studiju 
slodze paņem savu, rodas jauni 
draugi turpat skolās, un lielo 
attālumu dēļ tikšanās vietējos lat-
viešu namos kļūst arvien retāka. 
Taču prieks, ka liela daļa atkal 
atgriežas, kad studijas ir pabeig-
tas, tādēļ arī uzskatu, ka 2x2 nes 
īpašu nozīmi, uzturot interesi par 
visu latvisko studējošo jauniešu 
aprindās. Es noteikti pamanīju, 
ka jaunieši no Latvijas sākumā ir 
mazliet noslēgtāki, taču, kā re -
dzēju jau trešajā dienā, -  atšķirī-
bas absolūti nekādas: visi jauni, 
un visiem vēlme piedalīties un 
veidot jaunas draudzības. Gribu 
pateikties visiem jauniešiem, kuŗi 
nolēma savu ziemas brīvlaiku 
pavadīt 2x2 Malibu kalna galā, 
piedaloties lekcijās, projektos, un 
it īpaši tiem, kuŗi katru pēcpus-
dienu pavadīja dejojot.

Brigita. Daudz rakstīts par 
skaisto nometnes novietojumu 
Malibu. Tik teiksmainā, drama-
tiskā, izolētā vietā pavadījām     
dienas un naktis - no Ziemsvēt-
kiem līdz pat Jaunajam gadam - 
visi kopā. Nejutām paaudžu plai-
sas. Nejutām plaisas starp latvie-
šiem no Latvijas un šejienes. Ne -
jutām plaisu starp Austrumu 
kras ta, vidienes un Kanadas lat-
viešiem. Bijām visi viena ģimene. 
Kad rakstīju dziesmu, „Manai 
tautai”, nevarēju iedomāties, kā -
da būs nākotne. Brīnumi ir no -
tikuši! Latvija ir brīva! Un pēc 20 
gadiem varam sūtīt vecākiem 
dziesmu: „Es tev sveicienus sūtu...
Tavi bērni vēl dzied!”

Paldies visiem lektoriem,         
un it sevišķi liels, liels paldies 
2x2 vadībai ar Aivaru Osvaldu 
priekš galā. 2x2 ir vienreizējs 
pasākums! Ne tikai mūsu jau-
niešiem, bet visai latviešu sa -
biedrībai šis pasākums ir kā 
degviela mūsu latviskai apzi - 
ņai. 
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TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS 
BĒRNU NOMETNE

Biedrība „Latgales tradicionālās 
kultūras centrs „Latgaļu sāta” ” aicina 
bērnus apgūt senās latviešu tradīcijas.   

Aizgājušajā vasarā vairāk nekā 
četrdesmit bērniem bija lieliska iespēja 

lauku sētā apgūt tradicionālās prasmes - vilnas sukāšanu, dzijas 
vērpšanu ar ratiņu, aušanu ar lielajām stellēm, senāko jostu 
aušanu ar celiem, koklēšanu, kokgriešanu, keramiku, kā arī 
stikla un zīda apgleznošanu. Nometnes dalībnieki bija no Rīgas, 
Talsiem, Ķekavas, Varakļāniem, Dekšārēm, Viļāniem un ASV.

Šogad nometne notiks ceturto gadu.
Pirmais š.g. nometnes posms no 17. līdz 24. jūlijam.
Otrais nometnes posms  no 31. jūlija līdz 7. augustam. 

Bērnu vecums  no 8 līdz 14. gadiem. Visas nodarbības
un aktivitātes notiek sertificēta nometnes vadītāja un
pieredzējušu pedagogu vadībā.

Maksa par nedēļu 80 lati 
Pieteikšanās: bernunometne@inbox.lv
Tālr.: 00371  29482064

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

Inga Sara Irbe

Vienam 60 gadi šķiet liels 
vecums, citam - tikai acumirklis. 
5. martā Indianapoles latviešu 
skolai tas šķita atzinības vērts 
gadu gājums. Latviešu Sabied-
riskā centra Nacionālajā zālē 
pulcējās gan latvieši, gan nelat-
vieši, lai svinētu skolas 60 gadu 
jubileju. 

Indianapoles latviešu skola di -
bināta 1951. gadā, un mācības 
tajā uzsāka divdesmit viens 
skolēns. Pirmais skolas direktors 
bija Voldemārs Lībants,  vecāku 
padomes priekšsēdis Nikolajs 
Ozols. Sākumā skola darbojās 
lu   terāņu baznīcas pagrabā, vēlāk 
vairākas reizes mainītas telpas, 
kamēr mācības tika pārceltas uz 
1967. gada 14. oktobrī jaunuz bū-
vēto Latviešu sabiedrisko cent - 
ru, kur vēl līdz šai dienai mācī -
bas notiek katru sestdienu. 

Programmas iesākumā prā-
vests Gunārs Lazdiņs jautāja: 
„Kam šodien ir 60 gadu?” Ska-
toties apkārt, netika saredzēta 
neviena pacelta roka. „Visiem ir 
60 gadu. Vai mēs nesvinam ko 
īpašu? Mēs visi esam viens,” prā-
vests teica. Un patiesi, mēs visi 
latvieši kā viens bijām sanā -     
kuši, lai pieminētu skolas dibi-
nāšanu, svinētu tās darbību un 

Latvija nav tikai tās politiķi un krīze
Indianapoles latviešu skolai 60 gadu svinības

atbalstītu latviešu skolas nā  kot-
ni.

Sarīkojuma galveno runu teica 
Indianapoles latviešu skolas ab -
solvente Laura Ramane, uzskai-
tot vērtības, kādas viņa ieguva 
mācoties latviešu skolā, īpaši 
uzsverot to,  to, ka publiskās ru -
nas stundas ļoti noderējušas ga -
du gaitā. Ramanes kundze mu -
dināja skolēnus novērtēt latviešu 
skolu. Savā uzrunā L. Ramane 
minēja, ka latviešu skola no viņas 
prasīja daudz vairāk nekā ame-
rikāņu skola, tādējādi labāk     
viņu sagatavojot nākotnes pro-
fesijai un pienākumiem. 

Programmu vadīja skolas pār-
zinis Roberts Inveiss, citējot         
V. Lībanta tekstu no skolas pir-
mās protokola grāmatas, ka „pa -
stāv nopietnas briesmas, ka    
mūsu bērni var pazaudēt lat -
viešu valodu, ka īsais mācību 
laiks skolā vien no tā nevar pa -
sargāt un ka vecākiem pašiem 
jārūpējas, lai mazākie bērni la -
sītu latviešu valodā kādu grā-
matu skaļā balsī ik dienas vismaz 
15 minūtes”. Latviešu skola var 
iemācīt gramatiku, ģeografiju, 
iepazīstināt ar literātūras daiļ-
darbiem, dziesmām un dejām, 
bet tikai mājās valodu var īsti 

iemācīties. Tikai ikdienā, pava-
dot laiku Latvijā var sākt to 
izprast. Noslēgumā Roberts In -
veiss nosauca bijušo pārziņu 
vārdus, lai varētu viņus apsveikt. 
Sveicienus skolai nodeva Dau-
gavas Vanagu pārstāve Nora Ce -
riņa, Latviešu  ev. lut. draudzes 
priekšniece Aija Brugmane, sko-

las draugs no Latvijas Agris Brie-
dis, Latviešu sabiedriskā centra 
vadītājs Andris Bērziņš un Indi-
anas korporāciju kopas pārstā -
vis Andrejs Kancs. 

Svinības nebūtu pilnīgas bez 
pašu skolēnu uzstāšanās, tādēļ 
skolēni izrādīja savu dejotpras-
mi, uzstājoties ar tautas dejām: 
„Rozā polka”, „Sešdancis” un 
„Rikavas tūdaliņš” pateicoties 
Gunas Asones, Ivetas Asones un 
Rasmas Kārkliņas iestudējumā. 
Ar dziesmu virkni uzstājās sko-
lēni un absolventu ansamblis, 
dziedot Ivetas Asones un Aijas 
Brugmanes iestudētās tradi cio-
nālās latviešu dziesmas, no  bei-
dzot ar Čikāgas Piecīšu sacerēto 
„Piektdienas vakars, sestdienas 
rīts” Kārļa Rūsas ģitāras pava-
dībā.

Pēc pēdējās kopdziesmas, sko-
lēnu, absolventu un skolotāju 
kopīgas fotografēšanās tika pa -
sniegtas garšīgas vakariņas. Pal-
dies Lindai un Mārtiņam Gren-
dzēm ar palīgiem. Kur gan citur 

var redzēt pie galda sēžam ne tik 
vien divas, bet gan trīs trimdas 
latviešu paaudzes, sanākušas ko -
pā, lai pieminētu un svinētu     
savu kultūru? 

Kādā latviešu interneta portālā 
risinājās strīds starp latviešiem 
par to, ka kāds polītiķis iesaka 
ekonomiski izdevīgi pārdot Lat-
vijas pilsonību(Ainārs Šlesers). 
Citi to uzskatīja par labu ideju    
un citi domāja, ka tas necienīgi 
un dumji. Bet visvairāk apbēdi-
nāja tie komentētāji, kuŗi teica, 
ka ir aizbraukuši prom no Lat-
vijas un labprāt pārdotu savu 
pilsonību citam. Šie cilvēki vis-
ticamāk smietos par to, ka šeit, 
ASV, trimdas latvieši vēl ar cieņu 
un lepnumu piemin savu tēvu 
zemi. Latvija nav tikai tās politiķi 
un inflācija. Latvija nav tikai tās 
bezdarbs un krīzes situācija. Lat-
vija ir latvieši, kuŗi ir gatavi pa -
līdzēt savai tēvu zemei, lepoties 
ar savu izcelsmi un turpināt tās 
tradīcijas. Tādēļ – vēl vismaz 60 
gadus Indianapoles latviešu skolai!

 Bijušie Indianapoles latviešu skolas skolēni, skolotāji, absolventi un pašreizējie skolēni 60 gadu 
jubilejā 

Svētku runu teic Laura Ramane

 „Novadu dienas 2011” aicina atcerēties to, ka mēs – 
rīdzinieki –  esam nākuši no Zemgales, Kurzemes, Latgales 
un Vidzemes. Mēs varam ar to lepoties un priecāties par 
novadu tradicionālās kultūras bagātībām, kas arī mūsdienās  
tiek koptas un attīstītas.

„Novadu dienu 2011” pasākumi: 
8. maijs – Rīgas diena, „Novadu dienu 2011” atklāšana;
15. maijs – Latgales diena;
12. jūnijs – Kurzemes diena;
24. jūlijs – Zemgales un Augšzemes diena;
14. augusts – Vidzemes diena.

Plašāka informācija: www.knmc.gov.lv 

Novadu dienas 2011 - Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
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