
18. februārī, 
T a u t a s 
nobalsoša nā, 
mums būs vē -
sturiska, ne -
at  kārtojama 
iespēja aplie-
cināt mī  les-
tību pret mū -
su valodu un 

ticī -bu valsts nākotnei. Ja katrs 
pa  valstnieks uzskatīs  par svētu 
pie  nākumu piedalīties sava 
viedokļa izteikšanā balsojot, 
tad būsim pa  saulei parādījuši, 
ka paši esam ar mieru aizstāvēt 
Latvijas pamat vēr tības. Un, ja 
to parādīsim, tad pa  saule mūs 
uzklausīs un aizstāvēs. Bet ja 
ne? Es baidos. Es baidos, ka 
Jāņa Jaunsudrabiņa aprakstītā 
“brī nišķīgā sala pasaules jūrā” 
varētu arī noslīkt.
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18. februārī tiksimies balsošanas iecirkņos!

Brigita un Andris Ritmaņi 7. 
februārī saņēma satraukuma 
pilnu e-pasta vēstuli no dzie-
dātajas Ievas Akurates, kuŗā 
viņa ziņoja, ka 1988. gadā par 
Atmodas himnu kļuvusī  dzies-
ma „Manai tautai” bez autoru 
atļaujas  izmantota tīmeklī rek-
lāmā, aicinot  tautas balsošanā 
atbalstīt krievu valodu kā otru 
valsts valodu Latvijā. 

Savukārt Ievai Akuraterei par 
šo Latvijas valsts ienaidnieku 
viltību,  nožēlojamām metodēm 
un nelietību ziņoja Rīgas do mes 
deputāts, frakcijas „Demo kra-
tiskie patrioti” priekšsēdis Jānis 
Mārtiņš Skuja. Ieva Akuratere 
sazinājās ar partijas „Vienotība” 
valdi, un Ģirts Valdis Kristovkis 
apsolīja uzrakstīt un izplatīt 
paziņojumu par Brigitas un 
Andŗa Ritmaņu dziesmas „Ma -
nai tautai” izmantošanu cilvēku 
prātu jaukšanai. 

Tīmeklī portālā vimeo.com 
ievietotajā reklāmā, Ievai Aku -
raterei dziedot „Manai tautai”, 
tika rādīti Latvijas dabasskati 
ar uzrakstiem, kuŗos vēstīts, cik 
izmisuši ir iedzīvotāji, un tautas 
nobalsošanas biļetens 18. feb -
ruārī, kur krustiņš ievilkts lo -
dziņā PAR, tātad aicinot balstot 
par krievu valodu kā otro valsts 
valodu. Ievietotās reklāmas 
autors nav zināms. 

Dziesmas komponiste Brigita 
Ritmane, teksta autors Andris 
Ritmanis un dziedone Ieva 
Akuratere bija sašutuši, ka Lat-
vijas valstij atbildīgā brīdī 
komūnistiskā genocīda stratē-
ģijas turpinātāji, kuŗi vēlas 
pakļaut citas tautas, tās pār-
krie vojot, pretlikumīgi ar ne -
lietīgiem un viltīgiem līdzek-
ļiem izmantoja visai latviešu 
tautai mīļo  dziesmu. Šī reklāma 
aizskāra autoru pašcieņu un 
bija rupjš autortiesību pārkā-
pums.

Ieva Akuratere aizsūtīja au -
tor tiesību aģentūrai AKKA/
LAA protestu par nelietīgu 
dziesmas „Manai tautai” iz -
mantošanu. Dziesmas autori 
nosūtīja VIMEO portāla admi-
nistrācijai protestu pret dzies-
mas izmantošanu, jo viņu tie -
sības aizstāv Latvijas AKKA/
LAA. 

Brigita un Andris Ritmaņi 
uzrakstīja vēstuli ar lūgumu to 

Krievu valodas atbalstītāji savā reklāmā 
gribēja izmantot dziesmu „Manai tautai”

ievietot Latvijas avīzēs, ziņu 
aģentūru ziņās un citos infor-
māciju avotos.

Kalifornijā 2012. gada 6. 
februārī 

Paziņojums visiem 
lojāliem Latvijas repub-

likas pavalstniekiem 
Pirms dažām dienām Latvi-

jai nelabvēlīgas personas ar  
aģentūras VIMEO  starpniecību 
sāka izplatīt videoierakstu, mu -
dinot balsot, lai otra oficiālā 
valoda Latvijā būtu krievu va -
loda.  Šajā videoierakstā  viltīgi 
izmantota Ievas Akurateres 
dziedātā  dziesma „Manai tau-
tai”, kas 1988. gadā kļuva par 
neoficiālo Atmodas himnu un 
2008. gadā par Latvijas likteņ-
dziesmu. 

Kopā ar Ievu Akurateri, mēs, 
dziesmas „Manai tautai” auto-
ri –  Brigita Ritmane-Džeimsone 
un Andris Ritmanis,  protestējam 
pret mūsu dziesmas nelegālu un 
nelietīgu izmantošanu, tādējādi 
kaitējot Latvijas Republikai un 
tās pilsoņiem.

Esam nosūtījuši protesta vē -
stuli firmai VIMEO  ar prasību  
pārtraukt šī nelegālā un maldi-
nošā video publicēšanu! 

Aicinām visus Latvijas repub-
likai lojālos Latvijas pavalst-
niekus 18. februārī  balsot pret, 
lai krievu valoda nekļūtu par 
otru oficiālo valsts valodu Lat-
vijā.  Ko gan domās pasaulē  par 
mums un mūsu Latviju, ja ne -
parādīsim, ka esam lepni uz 
mūsu valsti, mūsu valodu un 
paši uz sevi! Sargāsim mūsu 
Latviju un latviešu valodu! 

Dr. Andris Ritmanis un
Brigita Ritmane Džeimsone 

Brigita un Andris Ritmaņi  
saņēmuši oficiālu vēstuli, ka  
reklāma no tīmekļa portāla 
dzēsta. Viņi ir gandarīti, ka 
sekmīgi izdevies novērst šo 
Latvijai pretvalstiskas darbības 
izspausmi. 

Šī nebija pirmā reize, kad 
Ritmaņu dziesma tiek izman-
tota nelietīgi. Pirms tautas no -
balsošanas par iestāšanos Eiro-
pas Savienībā kāda krievu 
raidstacija televīzijas reklāmā 

ie vietoja Ievas Akurāteres foto-
grafiju un dziesmu „Manai tau-
tai” ar Latvijas interesēm pretē-
ju saturu. Toreiz arī protests 
iz  devās un par šo gadījumu tika 
ziņots Latvijas televīzijas raidī-
jumā „Panorāma”. 

Red.

Brigita Ritmane-Džeimsone

Ieva Akurātere

Andris Ritmanis

STUNDA
IR SITUSI!

mu.” Pēc Putina domām, PSRS 
bojāeja ir “vislielākā 20. gad-
simta ğeopo lī tiskā katastrofa”. 
Tātad, kamēr Pu  tins vada Krie-
vijas valdību, jeb kuŗa patriotis-
ka Krievijas ierēdņa mērķis būs 
“Krievijas” atkalapvie nošana. 
Un runas par Latvijas krievu 
“pašcieņas izjūtas saglabā šanu” 
ir tikai ierocis šī mērķa īs  te-
nošanā. Salīdzinājums ar Hit-
lera pieeju Sudetu zemei trīs-
des mitajos gados, manuprāt, 
nebūtu pārspīlējums. Un kas 
tad spēlēs Konrada Henleina 
lomu – Uša kovs?

Es zinu, ka ikviens mūsu 
lasītājs sevi uzskata par lojālu 
valsts aiz stāvi. Es zinu arī, ka 
ikviens mīl  un ciena latviešu 
valodu un kul tūru. Zinu – ik -
vie nam rūp Tēv ze mes likte nis. 
Stunda ir situsi! Ne vis ar ie -

Gandrīz pirms simt gadiem, 1915. gada 19. 
jūlijā, Krievijas valsts domnieki J. Goldmanis 
un   J. Zālītis Pēterpilī uzrunāja latvie šu 
tautu (teksta autors bija Kārlis Skalbe):

Latvju dēli, atsaucaties, – pati dzimtene 
jūs sauc! Un jūs, kas esat izklīduši pa 
tāliem svešiem lielceļiem un minat bēgļu 
tekas, – apstājaties: dzimtene jūs sauc!

Daudzi nacionālboļševika 
ne  pavalstnieka Lindermana 
iesākto kampaņu par krievu 
valodu kā otru valsts valodu 
izjūt kā drau dīgu vēju uz ādas, 
vēju, kas pūš no Krievijas. 
Krievija tādējādi bez mērķa 
nebūtu ieguldījusi miljonus šajā 
referenduma kampaņā, arī lai 
atbalstītu Saskaņas centru Sa -
eimas vēlēšanās. Krievija to da -
ra tieši cerībā, ka tādējādi varēs 
īs   te not savus ğeopolītiskus mēr -
ķus, turklāt sākot tieši ar Latviju. 
Un kuŗš ņemsies pārliecināt, ka 
Krievijas ğeopolītiskie mērķi 
nav Latvijai naidīgi.

2011. gada oktobrī Krievijas 
premjērs Putins teica: “Padomju 
Savienība sabruka. Bet kas ir 
Pa  domju Savienība? Tā pati 
Krie vija, bet ar citu nosauku-

ročiem, bet ar zīmuļiem, ar 
balsošanas zīmēs ievilktiem 
krustiņiem atzīmē PRET. 18. 
feb ruārī cīnīsimies par mūsu 
valodas un senās kultūras iz  dzī-
vošanu. Un neiesim vieni paši! 
Lai katrs paņem kādu līdzi!

Toreiz runa bija par cīņu ar 
ie  ročiem. Kaut mūsu ienaid-
nieki nav vēl uzdrošinājušies ar 
varu ap  draudēt mūsu tēvutēvu 
mantojumu, tomēr 18. februārī 
aizstāvēsim mūsu valodu, kul-
tūru un latvisko valsti. Mudi-
nāsim ikkatru pa  valstnieku pie -
dalīties referendu mā un ar 
skaidru skatu uz nākot ni balso-
sim PRET,

PRET,
PRET! 

Aivars Sinka
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"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

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

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

Ceļosim Inesei līdzi uz SICĪLIJU
no 22. – 29. martam

1. BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ;

2. MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;

3. MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;

4. MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA, ROBEŽU ATJAUNOŠANA;

6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;

7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA

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

ASV- Laila Aleksandra Šlesers
420 East Street apt 7F
New York, NY 10075

Email: lslesers@gmail.com

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

Būšu ASV no 07.03.2012.–20.04.2012.
Labprāt satiktos ar interesantiem personīgi!

Arnis Zvaigzne

RŪGTAIS MALKS?
Man ir 84 gadi un esmu bijis neskaitāmās bērēs, kur arvien aizgājēja atvadām tiek pacelta KLUSĀ 

GLĀZE. Kur radās RŪGTAIS MALKS? (Ilzes Šī  ma nes rakstā „Vadiet mani, dzie dādami...” Laiks nr. 
6 – Red.)

Jautātājs no Kalamazū, Mičiganā

No redakcijas
Savukārt es savā mūžā nekad nebiju dzirdējusi sakām: „klusā glāze”, tāpēc nolēmu, ka labāk skanēs 

man zināmais „rūgtais malks”. Malki mēdz būt rūgti un saldi, bet vai glāzes klusas un skaļas?
Piedodiet, ja esmu kādu aiz skārusi!

Jūsu Ligita Kovtuna
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Dziesmu svētku gads ir sācies!

Es ziemiņas nebaidos,
Sen to biju gaidījuse:
Ziemā man lieli prieki,
Viegli slīd kamaniņas,
Viegli slīd kamaniņas
No kalniņa lejiņā.

Tdz.
XIII vispārējo latviešu Dziesmu 

svētku  rīcības komitejas locekļi 
novēl visiem  ražīgu un laimīgu 
2012. gadu. Dziesmu svētku gads 
ir sācies! Latvieši bijuši ļoti at -

saucīgi. Galvenajā Dziesmu svēt-
 ku viesnīcā (Hyatt Regency Mil-
waukee) gandrīz visas istabas jau 
ir aizņemtas. Rīcības komitejas 
darbinieki ir parūpējušies, lai 
viesiem būtu iespēja apmesties 
arī citās  viesnīcās Milvoku pil-
sētas centrā, tuvu Hyatt  Regency 
Milwaukee un Dziesmu svētku 
sarīkojuma zālēm. Istabas var 
pieteikt Dziesmu svētku mājas-
lapā: www.latviansongfest2012.com  
vai zvanot pa tālruni: Hilton Mil-
 waukee City Center –  414-935-5940;  
DoubleTree by Hilton Milwaukee 
Downtown – 414- 273-2950 vai 
800 222-TREE

Piesakot istabu, jāpieprasa 
grupas likme Latvian Song and 
Dance Festival.

Ir laiks sākt domāt par ceļošanu 
uz Milvokiem. Lielceļu remonti 
Milvoku apkaimē ir gandrīz bei-
 gušies. Līdz Dziesmu svētkiem 

visi darbi būs pabeigti. Milvoku  
starptautiskā lidosta atrodas div -
desmit minūšu brauciena attā lu-
mā no pilsētas centra.  Uz pilsētu 
no lidostas var atbraukt ar auto-
busu vai taksometru. Čikāga no 
Milvoku pilsētas centra  atrodas 
160 km attālumā. No Čikāgas uz  
Milvokiem var nokļūt, braucot 
ar autobusu vai Amtrak vilcienu.  
No Čikāgas  O’Hare International 
Airport uz Milvoku General Mit-
 chell lidostu ik stundu brauc 
autobuss.

Līdz 1. aprīlim Dziesmu svētku 
sarīkojumu biļetēm ir atlaide. In -
formācija atrodama XIII vispā rē -
jo latviešu Dziesmu svētku mā  -
jaslapā: www.latviansongfest  2012.
com

Dziedāsim, dejosim,
Latvju tautu vienosim.

Vincents Dindzāns
Informācijas nozare

Mākslinieku, laureātu, referentu un  Ņujorkas latviešu organizāci-
ju padomes locekļi  Kultūras dienā Ņujorkā Jonkeru baznīcā 29. 
janvārī. Sēž (no kreisās): Lalita Saliņa, Laila Saliņa, Baiba Pinne, 
Gunta Ģiga, Dace Aperāne; stāv:  Marija Māhere (Maher), Roberts 
Rūsis, Ivars Bērziņš, Anita Bataraga, mācītājs Laris Saliņš

Kultūras diena Ņujorkā 
Jonkeru baznīcā

Daugavas Vanagu ASV 62. de -
legātu sapulce un vanadžu 58. 
salidojums notiks Klīvlandē no 
20. līdz  22 aprīlim. 

Visas delegātu sapulces aktī vi-
tātes un vanadžu salidojuma sa -
nāksme notiks viesnīcā Crowne 
Plaza Cleveland Airport (7230 
Engle Rd., Middleburg Hts., OH 
44130). Viesnīcas istabu cena – 
$99.00 (plūs nodokļi);  šajā cenā 
ieskaitīta auto novietošana un  
transports no tuvējā lidlauka. 
Istabas jārezervē līdz š. g. 6. 
aprīlim, tālr.: 440-243-4040 vai 
1-800-227-6963, minot  piede rī-
bu Latvian Welfare Association 
grupai. Pazeminātā istabu cena 
ir garantēta no 19. aprīļa līdz 23. 
aprīlim. Delegātu dalības maksu 
sapulcē rīcības komitejas pār-
stāvji izziņos Daugavas Vanagu 

GADSKĀRTĒJĀ DV SAPULCE UN
VANADŽU SALIDOJUMS KLĪVLANDĒ

Uz mainīgās mākslas sienas 
latviešu centrā Portlandē 22. 
janvāri atklāja Ainas Zvaigznes 
Pamovskas akvareļu un akrila 
gleznu izstādi. Māksliniece dzi-
musi 1919. gadā 29. maijā Lī -
gatnē, un savā 93. mūža gadā 
atskatās uz piedzīvojumiem 
ba gātu un itin darbīgu gadu-
gājumu. Nodošanās mākslai ir 
viņas otrā aizraušanās un dar-
bošanās lauks. Pirmais bija me -
 dicīna – ārstes tiesības Latvijā 
iegūtas 1943. gadā paātrinātās 
studijās Otrā pasaules kaŗa dēļ, 

Gleznu izstāde Portlandes 
latviešu centrā Oregonā

decembrī – šī diena Ainai 
Zvaigznei vēl spilgtā atmiņā. 
Karači un vēlāk arī citur Pa -
kistānā Aina Zvaigzne piecus 
gadus strādāja armijas militārās 
slimnīcās, gan būdama chirur-
ģe, gan ginaikoloģe, zināšanas 
apgūstot praksē.

Pakistānā Aina Zvaigzne ie -
pazinās ar angli Georgu Holtu 
(George W. Holt), 1953. gadā 
viņi apprecējās un trīs gadus 
vēlāk pārcēlās uz Angliju, kur 
Aina Holta līdztekus darbam 
slimnīcā papildināja zināšanas 

apvienībām un kopām, izsūtot 
reģistrācijas materiālus. Reģis-
trā cijas maksā ieskaitītas visas 
maltītes, kā arī dalības maksa 
delegātu ballē. 

Laipni lūdzam sanāksmes se -
sijās un ballē piedalīties arī viesus!  

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Rīcības komitejas priekšnieks 

Vilnis Kubuliņš

ikdienā, un viņai jau no bēr-
nības radies priekšstats par 
aistētiku. Mākslas mūzejiem 
bijis liels pievilkšanas spēks, 
gan mācoties Franču licejā 
Rīgā, gan ceļojot. Romā, kur 
veselu nedēļu bija jāgaida lid -
mašīna uz Pakistānu, viņa pa -
vadījusi laiku mūzejos, pētot 
itaļu mākslas meistaru darbus.

Aina Pamovska pensionējās 
1981. gadā un pievērsās mākslai. 
Kopā ar dzīvesbiedru Volde-
māru Pamovski viņa apceļoja 
Kaliforniju, kur sāka mācīties 
mākslas kursos, no 1984. līdz 
1989. gadam gleznoja Pam-
springu kūrortpilsētā un pie  da-
lījās dažādās izstādēs. Vasarās 
viņa mācījās kursos Sitka Center 
for Ecology and Art, Oregonā, 

kopš 1989. gadu trīs sēmestrus 
Portland Community College, 
apgūstot akrila techniku. Aina 
Pamovska ir vairāku vietējo 
mākslinieku organizāciju (Wa -
ter  color Society of Oregon, 
Oregon Society of Artists, Lake 
Oswego Art Club) biedre un 
piedalījusies šo organizāciju 
izstādēs.

Oregonas latviešu centrā 
Portlandē apskatāmi trīspa-
dsmit Ainas Zvaigznes Pamov-
skas darbi, vairākums akrila 
technikā. Uz jautājumu, kur 
rodas iedvesma, māksliniece 
atbild: „Dabā.” 

Izstādē pārsvarā ir dabasskati 
– smilgām klātas jūrmalas 
kāpas; parks sniega segumos; 
kalna malā koku rinda saulainā 

un darbs nelika uz sevi gaidīt. 
Bēgļu gaitās Vācijā jaunā ārste 
strādāja Ingolštates pilsētas 
slimnīcā. Gaisa uzlidojumā šo 
slimnīcu sabumboja, izglābu-
šies pārcēlās uz kādu klosteri 
un turpināja darbu.

Pēc kaŗa bēgļu ārstus aicināja 
braukt strādāt uz jaundibināto 
valsti Pakistānu, kas 1947. gadā 
atdalījās no Indijas. Aina Zvaig-
zne un viņas ģimene, kuŗā bija 
trīs ārsti, atsaucās šim aicinā-
jumam un 1949. gada decembrī 
devās ceļā. Ceļojums uz Pakis-
tānu sagrabējušā lidmašīnā 
kopā ar vairāk nekā 50 igauņu 
un latviešu ārstiem un viņu 
piederīgajiem izvērtās dēku un 
uztraukumu pilns, jo vajadzēja 
nosēsties Telavivā, Izraelā, kur 
notika remonti, vēlāk Omamā, 
jo lidaparātam sāka tecēt eļļa. 
Karači pilsētā Pakistānā visi 
laimīgi nonāca 1949. gada 30. 

ginaikoloģijā. Holti 1964. gadā 
ieceļoja Amerikā, kur jau dzī -
voja piederīgie, un apmetās uz 
dzīvi Oregonā. Aina Holta da -
būja darbu Dammasch State 
Hospital, Vilsonvilas (Wilson-
ville) pilsētā. No 1968. līdz 197. 
gadam viņa speciālizējās psī-
chiatrijā Oregon Health Sciences 
University Portlandē. Vīrs mira 
1971. gadā. Aina Holta turpināja 
darbu Dammasch slimnīcā un 
septiņpadsmit gadu strādāja 
par mācībspēku, apmācot jau-
nos ārstus. Mātes drauga dēlu 
Voldemāru Pamovski viņa sati-
ka 1973. gadā, un tajā pašā 
gadā abi salaulājās. Izrādījās, ka 
Zvaigznes un Pamovska ģimene 
Rīgā dzīvoja tikai kvartāla at -
tālumā. Voldemārs Pamovskis 
miris 2007. gadā.

Aina Pomovska atceras, ka 
māte bijusi izcila rokdarbniece, 
gādājusi par skaistumu mājā un 

zālienā. Visiem darbiem līdz-
svarota kompozicija, kur acīm 
tīk kavēties formu un krāsu 
vijumā. Ir arī liriski elegantu 
ziedu sakārtojums, pilsētas ielas 
skats un pāris klusās dabas. 
Māksliniece uzdrošinās arvien 
ko jaunu, piemēram, kādā 
gleznā ģeometriski vienkāršo-
tas augļu formas spilgtās krāsās 
uz melna fona. Varbūt gleznā, 
kur augļi pacēlušies no galda 
virsmas un planē ap tējas kat-
liņu, var saskatīt sirrealisma 
nianses. 

Ainai Pamovskai ir dzīvīgi 
radoša pieeja glezniecībai. Bau-
dīsim šo izstādi!

Māra Cepurīte Reinolde 
(Reynolds)
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Valsts prezidents piedalās 

Araijološas grupas sanāksmē
Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš 10. un 11. februārī Helsinkos 
piedalījās Araijološas grupas sa -
nāks mē, kur kopā ar Somijas, 
Aust   rijas, Vācijas, Ungārijas, Ita li-
jas, Portugales un Slovēnijas kol-
lēgām diskutēja par aktuāliem 
jautājumiem.

Valsts prezidents grupas sanāk-
s mes ietvaros piedalījās plēnārsesi-
jās  „Eiropas stiprās puses un in -
tereses globālā kontekstā” (Europe’s 
strengths and interests in the glo -
bal context) un „Tolerance un dis-
kri minācijas apkaŗošana” (Tole-
rance and Combating Discrimi-
nation), „Eiropas dienvidu kai mi-
ņi” (Europe’s Southern Neighbour-
hood) un kopīgā valstu vadītāju 
preses konferencē. 

***
Paraksta Labas gribas manifestu

Lai radītu pozitīvu gaisotni cil vē-
ku savstarpējai sapratnei laikā, kad 
sabiedrībā saasinās draudi sašķel-
ties pēc nacionālām, sociā lām, de -
mografiskām un pat kon fesionā-
lām pazīmēm, un lai iezī mētu or -
ganizātorisku sākumu pla  šai sa -
bied riskai kustībai par tautas sa -
liedētību Latvijas patriotisma zīmē, 
13. februārī Rīgas pilī tika paraks-
tīts Labas gribas manifests. 

Manifestu parakstījuši Valsts 
pre zidents Andris Bērziņš, Lat vi-
jas ev. lut. Baznīcas mācītājs Juris 
Rubenis, režisors Varis Brasla, 
žur   nāliste Daina Bruņiniece, re -
žisors Michails Gruzdovs, mūziķi 
Jānis Jubalts un Renārs Kaupers, 
ārsts Pēteris Kļava, rakstniece Ma -
rina Kosteņecka, Saeimas depu-
tāts Ilmārs Latkovskis, mūziķis 
Mā  ris Michelsons, dziedātāja Ma -
rija Naumova, tēlnieks Gļebs Pan-
teļejevs, sportists Māris Saukāns, 
akadēmiķis Jānis Stradiņš, basģi-

tā rists Ingars Viļums u.c.
Manifesta idejas aizsākums ro -

dams tezēs, ko Juris Rubenis ie -
sniedza Valsts prezidentam un 
Saeimas Sabiedrības saliedētības 
komisijai Rīgas pilī 2012. gada      
7. februārī diskusijas „Garīgā di -
mensija un polītika” laikā.

Manifests iecerēts kā sabiedris-
ka vienošanās par cilvēciskas sa -
prašanās principiem. Tas nav po -
lītisks dokuments, kam būtu sais-
tība ar likumiem vai vēstures no -
tikumiem. Tomēr manifests no -
raida jebkādu iespēju, ka Latvijā 
varētu būt virzība uz divu valsts 
valodu kompromisu.

Kopš 14. februāŗa Valsts prezi-
denta kancelejā ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam ir iespēja  parakstī-
ties zem šī manifesta darba die -
nās no plkst. 9 līdz 17.

***
 Gruzijas prezidenta vizīte

Saeimas priekšsēde Solvita 
Ābol tiņa (Vienotība) paziņojusi, 
ka pavasarī plānota Gruzijas pre-
zidenta Michaila Saakašvili vizīte 
Latvijā. Tiks rīkots uzņēmēj dar bī-
bas veicināšanas forums, kas abu 
valstu uzņēmējiem dos iespēju 
vie noties par konkrētiem projek-
tiem, veicinot ekonomisko sadar-
bību. 

Āboltiņa un Gruzijas premjēr-
mi  nistrs Niku Gilauri pārrunāja 
līdzšinējo abu valstu ekonomis - 
ko sadarbību. Saeimas priekšsēde 
pau da gandarījumu, ka pagāju -
šajā gadā pieaudzis Latvijas un 
Gru zijas savstarpējās tirdzniecī-
bas apjoms. 

***
Par NEPLP priekšsēdi 

ievēlē Dimantu
Jaunievēlētās Nacionālās elek-

tro nisko plašsaziņas līdzekļu pa -
domes (NEPLP) sēdē 9. februārī 

par padomes priekšsēdi tika ievē-
lēts “Turības” Komūnikācijas zi -
nāt ņu katedras vadītājs Ainārs 
Di   mants. Šajā amatā Dimants no -
maina ilggadējo NEPLP priekš-
sēdi Ābramu Kleckinu, kas turpi-
nās darbu par Latvijas Universitā-
tes Komūnikācijas un žurnālis-
tikas katedras docentu. Par Di -
manta vietnieci ievēlēta Latvijas 
Vēstneša portāla nozares redak-
tore Aiju Duļevska-Cālīte.

***
Spriež par barikāžu laika 
nozīmi Latvijas vēsturē

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
tikās ar tīmekļa vietnes Barika do-
pēdija autoriem un veidotājiem, 
kā arī ar rakstnieci Marinu Koste-
ņecku, lai iepazītos ar jaunizvei-
dotā vēsturisko materiālu sakopo-
juma satura principiem un turp-
mākās attīstības perspektīvām. 
Sa   runas dalībnieki ar Valsts pre-
zidentu dalījās viedokļos par ba -
rikāžu laika īpašo nozīmi, idejām 
un mērķiem, kā vārdā dažādu tau-
tību cilvēki līdzās latviešiem gāja 
uz barikādēm un bija gatavi aiz-
stāvēt Latvijas valstisko neatka rību.

“Sakopojot tā laika faktu mate-
riālus un publikācijas, ir nepār-
pro tami redzams, ka vairāk nekā 
pirms  20 gadiem barikāžu dalīb-
nie kus vienoja cerība un ticība 
tam, ka kopīgiem spēkiem izdo-
sies izveidot plaukstošu valsti,     
kur visiem būs labi dzīvot. Diem-
žēl šo gadu laikā ir notikusi novir-
zīšanās no šīs galvenās ass, un 
dau dzi tolaik lojālie cittautieši ir 
sajutuši vilšanos, atstumtību un 
nejūtas piederīgi šai valstij,” pau -
da sarunas dalībnieki.

***
Akcija “Celies un ej!” 

Jaundibinātā biedrība “Par lat-
viešu valodu” sākusi akciju “Celies 
un ej!”, kuŗā aicina visu tautību 
pavalstniekus 18. februārī doties 
uz referendumu un balsot pret 
valsts valodas statusa piešķiršanu 
krievu valodai.

Jaunā Rīgas teātŗa aktieris An- 
d ris Keišs, režisore Antra Cilinska 
un biedrības “Par latviešu valodu” 
atbalstītājs Imants Freibergs pre-
ses konferencē, kuŗā informēja 
par akciju “Celies un ej!” par pie-
dalīšanos referendumā 18. feb - 
ru ārī, iemeta akcijas urnā simbo-
liski aizpildīto balsošanas zīmi. 
Ak  cijas īstenošanai atbalstītāji 
Latvijā, Lielbritanijā, Īrijā, Zvied-
rijā, Austrālijā, Kanadā, ASV un 
citās valstīs īsā laikā ziedojuši 
gandrīz 25 000 latu.

***
Saskaņas centrs pārorientējas 

uz graujošu darbību
Eiropas Parlamenta deputāts 

Kārlis Šadurskis (Vienotība) in  ter-
vijā LETAi izsaka savu viedokli 
par 18. februāŗa referendumu. Vi -
ņaprāt, Saskaņas centrs (SC) savu 
lomu ir nospēlējis un, pēc Ma  ska-
vas kurātoru domām, vairs nav 
derīgs turpmākai izmantošanai 
viņu ieceŗu reālizēšanā. 

Referenduma ideja par krievu 
v  alodas statusa maiņu “Linder-
ma na grupai” radās nejauši. Sva-
rīgāk ir saprast, kāpēc šai iniciā-
tīvai radās liels SC atbalsts. “Es 
do  māju, ka zinu šo atbildi,” apgal-
vo eiroparlamentārietis.

Šadurskis skaidro, ka polītiskie 
spēki, kas vairāk klausa Maskavai 
nekā Rīgai, visu laiku ir mēģinā-
juši tikt pie varas Latvijā. Sākotnēji 

tā bija apvienība Par cilvēka tie-
sībām vienotā Latvijā (PCTVL), 
kas ieguva 25 vietas Saeimā, bet 
tas nebija pietiekami, un par val-
dības koalicijas izveidi ar viņiem 
neviens nerunāja. Tad sākās pār-
maiņas - blakus PCTVL radās SC 
kā Latvijas lielās kaimiņvalsts at -
balstu saņēmējs polītiskais spēks. 
PCTVL gāja stipri grūti pēdējās 
Saeimas vēlēšanās, toties SC po -
zicionējās kā ne tik promaskaviski 
noskaņots polītiskais spēks, bet 
būtībā bija tam pašam diktātam 
paklausīga apvienība. Tad SC sāka 
meklēt sabiedrotos starp nosacīti 
latviskām partijām, piemēram, 
Ai  nāra Šlesera vadīto LPP/LC,      
bet valsts mērogā nekas nesanāca.

Pēc 11. Saeimas vēlēšanām Zat-
lera reformu partija apzināti vai 
neapzināti kļuva par SC sabied-
roto un SC vilcēju varā, bet arī      
tas neizdevās, ZRP neizpildīja šo 
funkciju. Līdz ar to, pēc Šadurska 
domām, Maskavas kurātoriem 
kļu va skaidrs, ka SC nav derīgs 
turpmākai izmantošanai. Tāpēc 
SC līderis - Rīgas pilsētas galva  
Nils Ušakovs saņēmis rīkojumu 
iesaistīties klajāk graujošā darbī -
bā, atbalstīt referendumu par krie-
vu valodas statusu Latvijā.

SC ir saņēmis rīkojumu – vairs 
neizlikties par Latvijai lojālu par-
tiju un pievērsties klaji graujošai 
darbībai. Tas izpaužas Saeimas     
SC frakcijas priekšsēža Jāņa Ur  ba-
noviča, Nila Ušakova un vairāku 
citu SC pašvaldību vadītāju dar bī-
bā, parakstoties par krievu valo-
das referenduma ierosināšanu.

***
Krievijas vēstnieks 
par referendumu

Referendums par krievu valodu 
kā otru valsts valodu ir Latvijas 
Republikas iekšēja lieta. “Sapro-
tams, ka tādas sarežģītības jautā-
jumus tādā veidā, kā tie izvirzīti 
referendumā, diez vai risina, - 
pro blēmas taču ir,” intervijā Lat-
vijas Avīzei sacīja Krievijas Fede-
rācijas vēstnieks Aleksandrs Veš-
ņakovs. Pēc Krievijas konsulāta 
ap  rēķiniem, Latvijā pašlaik uztu-
ras vairāk nekā 30 000, Igaunijā     
ap 100 000 Krievijas pavalstnieku. 
Par to, vai krievu valodai ir jābūt 
otrai valsts valodai Latvijā, lems 
Latvijas pavalstnieki vēlētāji, taču 
par otru valsts valodu parakstī-
jušies ļoti daudzi pavalstnieki, tā 
nav šaura loka iniciatīva,” skaid-
roja vēstnieks. “Pagaidām ir sa  mē-
rā atturīgi signāli, taču tos dod 
vairākas valstiskas struktūras, tā  
ka problēmas būtu jārisina,” sacīja 
vēstnieks un piebilda, ka vairākas 
Eiropas struktūras ir sniegušas re -
komendācijas cilvēktiesību sfairā 
Latvijā.

*** 
Palielinājusies mazākumtautību 
tolerance pret valsts valodu un 

gatavība to apgūt
Pēdējos gados ir palielinājusies 

mazākumtautību tolerance pret 
valsts valodu un gatavība to ap gūt, 
secināts Latviešu valodas aģen tūras 
(LVA) veiktajā pētījumā “Valodas 
situācija Latvijā: 2004-2010”.

Uz jautājumu, vai Latvijas pa - 
  stā vīgajiem iedzīvotājiem būtu jā  -
prot latviešu valoda, 49% kriev va-
lodīgo respondentu atbildējuši 
ap  stiprinoši, savukārt vēl 31% do -
mā, ka drīzāk vajadzētu prast 
latviešu valodu. Tikai 3% aptaujāto 
atzinuši, ka latviešu valoda nebūtu 

jāprot, un 3% ieskatā drīzāk ne  va-
jadzētu prast. 14% aptaujāto kriev-
valodīgo respondentu bijis grūti 
atbildēt uz šo jautājumu.

LVA 2009. gadā veiktās aptaujas 
rezultāti liecina, ka 48% respon-
dentu, kuŗu dzimtā valoda ir krie-
vu valoda, savu latviešu valodas 
prasmi novērtējuši par labu, 27% 
aptaujāto atzinuši, ka viņu latvie -
šu valodas prasme ir viduvēja, 
16% domā, ka viņiem ir tikai va -
lodas pamatzināšanas, 8% neprot 
latviešu valodu, bet 1% bijis grūti 
novērtēt savu latviešu valodas 
prasmi.

64% mazākumtautību jauniešu 
vecumā no 17 līdz 25 gadiem savu 
latviešu valodas prasmi novērtē-
juši par labu, 30% - par viduvēju, 
bet 6% nav varējuši pateikt, kāda 
ir viņu latviešu valodas prasme.

LVA ieskatā Latviešu valodas 
prestižu un attieksmi pret latviešu 
valodu stipri grauj Latvijas pub-
lisko personu - polītiķu, valsts ie -
stāžu pārstāvju, ierēdņu, kultūras 
jomas pārstāvju  saziņa ar plašsa-
ziņas līdzekļiem krievu valodā. 
Eksperti norādījuši, ka tā pašlaik 
šī ir viena no svarīgākajām neatri-
si nātajām problēmām.

Vislielākās problēmas latviešu 
valodas lietojumā esot pakalpoju-
mu sfairā un privātajā uzņēmēj-
darbībā. Tiesības saņemt pakalpo-
jumus konkrētās valsts oficiālajā 
valodā ir uzskatāmas par priori-
tārām attieksmē pret jebkuŗas 
citas valodas lietojuma brīvību.

***
Latviju apmelojoša izstāde 

Maskavā 
Maskavā, Krievijas Mūsdienu 

vēstures mūzejā, atklāta  tendencio-
za Latvijas vēsturei veltīta iz  stāde 
„Aizvestā bērnība: 1943.-1944. Uz 
Latviju aizdzīto bērnu liktenis”. 
Izstādē stāstīts par to krievu un 
baltkrievu bērnu likteņiem, kuŗus 
vācu okupācijas laikā it kā latvie -
šu kollaboracionisti – aizsargi ar 
varu no Krievijas un Baltkrievijas 
sādžām deportējuši uz Latviju, lai 
Salaspils koncentrācijas nometnē 
viņiem  nolaistu asinis vai viņus 
pa  darītu par vergiem latviešu 
zem  nieku saimniecībās. Izstādē 
latvieši tiek attēloti kā nezvēri, kas 
pārspēj pat hitleriešus.  Apgalvots, 
ka viņi apšāvuši Krievijas un 
Baltkrievijas ciematu vecākā ga -
da gājuma iedzīvotājus, lai tiem 
at  ņemtu bērnus.

Vēsturnieks Uldis Neiburgs at -
zīst, ka izstāde noteikti ir tenden-
cioza, jo rada priekšstatu, ka 1943. 
gadā noziegumus Latgalē pastrā-
dājuši latvieši un ka tobrīd bijusi 
patstāvīga, nevis nacistu okupēta 
Latvija. „Tas, ka nacisti iesaistīja 
Latvijas iedzīvotājus, ir skaidrs, 
jautājums - kā to interpretē. Pa -
tiesībā ir tā, ka latviešu zemnie -   
ki, kas bērnus izņēma no Salaspils 
nometnes, izglāba viņiem dzīvību; 
tas, ka viņiem lika iet ganos un 
vajadzēja strādāt citus lauku dar-
bus, bija likumsakarīgi. Jo kam 
gan tajā laikā nebija jāstrādā?”

Latvijas Ārlietu ministrija asi 
nosodījusi izstādi kā ļaunprātīgu 
vēstures falsifikāciju. 

Šī izstāde ir tikai sākums  gai-
dāmajai agresīvajai Krievijas pro-
pagandas kampaņai pirms 16. 
martā Latvijā gaidāmās Leģio -
nāru piemiņas dienas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

4. februārī Ma  s-
kavā notika Putina 
pretinieku un Pu -
tina piekritēju spē-
ku skate - spilgta, 
daudzkrāsaina un, 
jāatzīst, bez var dar-

bības tiklab no de  monstrantu, kā 
arī no drošīb nieku puses. 

Putina pretinieki soļoja pa Ja -
kimankas ielu un, bargajā salā mī -
ņādamies, mītiņoja Bolotnajas 
(Purva) laukumā, bet Putina pie-
kritēji pulcējās paugurā, ko sauc 
Poklonnaja gora (Klanīšanās kalns) 
netālu no t.s. Uzvaras memoriāla. 
Katrā pusē bija pulcējušies nepilns 
simttūkstotis ļaužu (precīzie skaitļi 
ir pretrunīgi). 

Bija arī vēl trešais saiets - Sacha-
rova prospektā, kur runātāji bija 
dedzīgā demokrate Valerija No -
vodvorska un uzņēmējs Kons tan-
tins Borovojs (abi - Baltijas draugi). 
Viņi bija nolēmuši norobežoties  
no lielā pūļa, kas devās uz Purva 
laukumu, jo šis masveida gājiens 
viņiem šķita pārāk eklektisks un 
raibs: liberāļi soļoja līdzās lielkrie -
vu šovinistiem, tumsonīgi kleri -

PUT IN? PUT OUT? Nu visi izteikušies
kāļi kopā ar anarchistiem un Zju-
ganova komūnistiem. Viņus visus 
vienoja prasība - lai Putins vācas.

Novodvorska un Borovojs ar 
savu principiālitāti spēja pulcināt 
tikai dažus simtus, bet masu mī -
tiņš Purva laukumā bija patiešām 
iespaidīgs. Zinot, ka viņus filmēs 
ārvalstu reportieŗi, demonstranti 
savos plakātos bija gana atjautīgi, 
liekot lietā angliskas vārdu spēles: 
2000 - PUT IN, 2012 - PUT OUT. 
Vai nav jauki? Bija arī uzraksts 
PUT IN TRASH - ar roku, kas 
beigtu žurku met atkritumu tvert nē...

Putina pretiniekus uzrunāja li -
berālais demokrats Javlinskis, 
dzies minieks Ševčuks, populārā 
rakstniece Ludmila Uļicka. Putina 
nopietnākais sāncensis - miljar-
dieris Prochorovs, kā bija solījis, 
tikai klausījās runātājos, bet tika 
jūsmīgi sveikts. 

Putiniešu mītiņā galvenais ru -
nātājs, var pat teikt – bļauris, bija 
pārkrievotais armēnis Sergejs Kur-
ginjans - pēc izglītības teātŗa re  ži-
sors, kas nu jau daudzus gadus 
raujas kā polītologs, stratēģis un 
asu TV debašu dalībnieks. Viņš 
kliedza: “Mums pretim stāv oran-

žais mēris, tas iznīdējams ar sak-
nēm, tie visi ir pērkami rietum-
valstu diendeŗi,” - u.tml. Kurgin-
janam asistēja cits TV spīdeklis - 
reakcionārs Ļeontjevs. 

Kā mēdz teikt Odesā, “galvenais 
joks” putiniešu saietā bija tas, ka 
daudzi demonstranti nāca organi-
zēti no savām darbavietām, gluži 
kā padomju laikos, un priekšnieki 
brīdināja: neaiziesi - tiksi atlaists. 
Radio Svoboda korespondente Iri-
na Čevtajeva stāstīja, ka viņai pie-
dāvāti 500 rubļi, ja viņa dosies uz 
putiniešu mītiņu. Daudzi uzķērās 
un ļāva sevi salīgt par 500 rubļiem, 
bet, kad pēc mītiņa naudas izmak-
sa kavējās, troksnis bija ellišķīgs     
un “mātes vārdi” bira kā krusa.

Putina pretinieku masas gāja 
demonstrēt brīvprātīgi, un, tā kā 
jau bija zināms, ka viņus strostēs     
kā dolara imperijas diendeŗus, pūlī 
tika “laistas apgrozībā” naudas 
zīmes ar uzrakstu Krovavije deņgi 
gosdepa (ASV Valsts departamen -
ta asiņainā nauda) un nominālu 
Odin hillari (Viens hilarijs) un jau-
ku ovālu ar Hilarijas Klintones 
ģīmetni. Dots pret dotu!

Vārdu sakot, tai dienā visi varēja 

izteikties. Runā, ka 26.februārī bū -
šot vēl viens antiputinistu mītiņš, 
bet tas vairs nekrīt svarā - kauliņi      
ir mesti, noskaņas izpētītas.

Vladimirs Putins nebūt nav 
simtprocentīgi pārliecināts, ka      
viņš 4. martā uzvarēs jau prezi-
denta vēlēšanu pirmajā kārtā: 
Centrālā vēlēšanu komisija reģis- 
t rējusi 499 “uzticības personas”, kas 
pilnvarotas aģitēt par Putina kan-
didātūru. Šeit Putins savā “drau gu 
pulkā” mobilizējis daudzus sla ve-
nības: mūziķi Juriju Bašmetu, divu 
daudzinātu teātŗu māksliniecis -  
kos vadītājus Olegu Tabakovu un 
Valeriju Gergijevu, operdziēdātāju 
Annu Netrebko, “modes karali” 
Valentinu Judaškinu, TV žurnā-
listu Aleksandru Ņevzorovu. Viņu 
vidū, protams, izceļas apdāvinā -
tais “rāpulis” - kinorežisors Ņikita 
Michalkovs. 

Vēlēšanu gaidās Putins nāca   
klajā ar vairākiem gaŗiem raks -
tiem -  ar tādu kā programmas uz -
metumu. Gan par ekonomiku,     
gan par “demokratiju un valsts 
kvalitāti”, gan par nacionālo jau-
tājumu. Pēdējais pelna ievērību tā -
pēc, ka Putins prasa, lai migranti 
un vispār ieceļotāji apgūst krievu 
valodu, cienī krievu kultūru un 
dzīvesveidu. Viņiem jājūtas kā 
Krievijai piederīgiem... Vārdu sa -

kot - to pašu, ko Latvija prasa no 
krievvalodīgajiem. Taču, kā zi -
nāms, Krievijas valdošās aprin -    
das to žultaini pārmet Latvijas 
“etnokratiem”.

Te nu ar (ne)labu vārdu pie -
minams Dmitrijs Rogozins, kas 
četrus gadus bija Krievijas piln-
varotais pārstāvis Briseles NATO 
mītnē un pērnā gada beigās tika 
iecelts par Krievijas premjērminis-
t ra vietnieku. Rogozins kļuvis plaši 
pazīstams kā šovinists un impe-
rists, kā Baltijas nīdējs. Tagad Ro -
gozins avīzē Izvestija aizgūtnēm 
slavina Putina nacionālo program-
mu, uzsveŗot, ka beidzot godā celts 
nevis rossijaņin (krievzemietis, 
Krie vijas Federācijas pavalstnieks), 
bet krievs pats par sevi. Beidzot 
Putins nebaidās dēvēt krievu tautu 
par Krievijas Federācijas valsts-
nāciju. Rogozins norāda, ka Putins 
nedrīkst zaudēt šīs vēlēšanas, jo     
tas būtu laimes brīdis “piektajai 
kolonnai” - visādiem liberāliem 
puvekļiem, kā arī Madlēnai Ol -
braitai, kuŗa alkst pēc Sibirijas 
bagātībām, un Hilarijai Klintonei. 
Nez ko viņam tās dāmas sarie-
bušas...

Dzīvosim, redzēsim. Gaidīsim 4. 
martu.

Franks Gordons

Sestdien, 18. feb-
ruārī, Latvijā būs 
divi notikumi, kas 
man ir dzīvē aktu-
āli. Mazākais no 
tiem – Latvijas fi -
nāls pirms Eirovī-
zijas dziesmu kon-

kursa, un fināla  dalībniece Eliza-
bete Zagorska dziedās dziesmu, 
kuŗai esmu sacerējis tekstu. Nees-
mu dzejnieks, bet šoreiz man iz -
devies uzrakstīt dziesmu, kas bez 
problēmām izturēja pusfinālu, un, 
ja Elizabetei sestdien veiksies, viņa 
piedalīsies lielajā Eirovīzijā, kas 
šogad notiks Azerbaidžānas gal-
vas pilsētā Baku. Tur nekad neesmu 
bijis, tas būtu lieliski.

Otrs notikums, kas risināsies 
nākamajā sestdienā, ir būtisks ne 
tikai man, bet visiem latviešiem. 
Tas ir  referendums par valodām 
mūsu valstī. Jautājums  referen-
duma pamatā: „Vai jūs esat par 
likumprojekta „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” pieņem-
šanu, kas paredz krievu valodai 
noteikt otras valsts valodas statu-
su?” Atbildes: „Par” vai „Pret”.

Lasītāji noteikti atceras šī stāsta 
fabulu. Vispirms tās partijas, kas 
apvienojušās  tā dēvētajā Nacionā-
lajā apvienībā, tātad – Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK un Visu Latvijai! –, 
sāka vākt parakstus par to, ka visās 
Latvijas skolās mācībām jānotiek 
tikai un vienīgi latviešu valodā. At -
bildot uz šo gājienu, radikālais krie-
vu valodas atbalstītājs Vladimirs 
Lin dermans (pats viņš, starp citu,  
ir ebrējs, nevis krievs) sāka organi-
zēt parakstu vākšanu par minēto 
referenduma jautājumu. Izdevās 
savākt 10 tūkstošus parakstu, pēc 
tam – vajadzīgo skaitu, lai jautāju-
mu iesniegtu Saeimā un, pēc tam 
kad parlamentārieši gluži saka -    
rīgā kārtā to noraidīja, par to rīkotu 

Par nākamo sestdienu
referendumu. Parakstu vākšanas 
laikā sevišķi dīvaini izturējās kreisi 
noskaņotais Saskaņas centrs, te ap -
galvojot, ka, protams, protams, 
valstī valsts valoda ir tikai viena, bet 
te atkal paziņojot, ka Lindermans 
un tā līdzskrējēji ir SC „pašcieņas 
bruņinieki”. Kā zināms, petīciju  
par referenduma forsēšanu paraks-
tīja arī Rīgas pilsētas galva Nils 
Ušakovs, kā arī vismaz viens SC 
pārstāvis Saeimā (to, vai bijis kāds 
cits, nevaram zināt, jo Centrālā 
vēlēšanu komisija atsakās atklāt 
parakstītāju uzvārdus, - tas būšot 
personas datu konfidenciālitātes 
pārkāpums).

 Visnotaļ ticams, ka  referendums 
izgāzīsies, jo nebūs kvoruma. Kvo-
rums nesanāca pat toreiz, kad jau-
tājums bija par sabiedrības tiesī-
bām ierosināt Saeimas atlaišanu, 
un  nav iemesla domāt, ka tas sa -
nāks šoreiz. Un tomēr  par gaidā-
mo procesu ir šis tas sakāms.

Pirmkārt, kampaņa pret grozī-
jumu pieņemšanu ir saistāma ar 
domu, ka balsojums būs par lat-
viešu valodas tiesībām. Latvijā, un 
iespējams, ir pietiekami daudz cil-
vēku, kuŗi tāpēc atzīmēs atbildi 
„par”. Ļoti ceru, ka Laika un Brīvās 
Latvijas lasītāju starpā tādu nebūs, 
un pieņemu, ka visi, kuŗiem sest-
dien būs iespējams aizkļūt līdz 
iecirknim, balsos „pret”.  

Otrkārt, cik būs „par” balsu? It 
īpaši Latgales pusē dzirdama rūk-
šana par ekonomikas problēmām, 
kuŗu dēļ cilvēki aiz spīts vien varētu 
balsot par krievu valodas tiesībām. 
Kāda  sabiedriskā aptauja liecināja, 
ka tā varētu darīt pat 40 procenti 
Latgales iedzīvotāju vai vēl vairāk. 
Viens jautājums, par kuŗu ļaudis 
tajā pusē ir īgni, ir kopš šī gada 
sākuma stingri ierobežotais ar 
akcīzes nodokli apliekamo preču 
daudzums, kuŗus  drīkst ievest no 

Krievijas. Būtībā runa ir par ci  ga-
retēm un degvielu, un  daudziem 
pierobežas ļaudīm tas bijis sava 
veida rūpals – preces pa lēto iepirkt 
Krievijā un pēc tam dārgāk pārdot 
Latvijā. Valsts šai darbībai ir pie-
grie zusi skrūves, bet cilvēki tik un 
tā kurn, jo ar iztiku Latgalē (un ne 
ti  kai) krietni daudziem cilvēkiem 
ir visai daudz problēmu. 

Protams, jautājumam par akcī-
zes nodokli nav ne mazākā sakara 
ar valodas jautājumiem, bet arī tas 
pats Saskaņas centrs par referendu-
mu ir teicis, ka patiesībā tas esot 
par vispārējo neapmierinātību ar 
to, kas Latvijā patlaban notiek, 
turk lāt  tas būšot rādītājs, cik plašs 
ir atbalsts Saskaņas centram. Tieši 
tāpēc ir tik ļoti būtiski visiem tiem, 
kuŗi Latvijā nevēlas oficiāla līmeņa 
divvalodību, sestdien piedalīties un 
balsot „pret”. Arī tad, ja nebūs kvo-
ruma, būs svarīgi, cik liels procents 
balso par un pret. Jo lielāks pirmo 
īpatsvars, jo vieglāk būs Kremlim 
un tā līdzskrējējiem Latvijas polī-
tikā apgalvot, ka tiek „diskrimi-
nēts” ievērojams procents Latvijas 
iedzīvotāju. Protams, šāda veida 
pro paganda pa pasauli velsies ne -
atkarīgi no rezultāta, jo patlaban 
Krievijā noris prezidenta vēlēšanu 
kampaņa, un uzbrukumi Latvijai 
skanēs kā ar ragu pūsti. Tāpēc ir 
ļoti svarīgi tiem, kuŗi Latvijā nevēlas 
divas valsts valodas, sestdien to arī 
pateikt un pēc iespējas lielākam 
skaitam.

Taču  vēl ir trešais - pats lielākais 
jautājums - kas notiks pēc tam, 
kad referendums būs beidzies.  
19. februārī nekur nebūs pazudis 
fakts, ka trūkums Latvijā sit ļoti 
augstu vilni, kā arī ka Saeima un 
valdība mūsu valstī joprojām ir pat 
ļoti nepopulāras. Daži kreisā spārna 
polītiķi jau izteikušies, - ja referen-
dums izgāzīsies, tad viņi sāks vākt 

parakstus par Saeimas atlaišanu. Tā 
nu ir visnotaļ bīstama doma. Vai 
mēs tiešām vēlamies katru gadu 
jau  nas Saeimas vēlēšanas? Nevēla-
mies. Jo, starp citu, jaunievēlētiem 
deputātiem ir vajadzīgs kāds laika 
sprīdis, pirms viņi pierod pie dar -  
ba un var kļūt aktīvi. Piedevām pa -
raks tu vākšana un referendumi   
nav  ne  kāds lētais prieks, katrs refe-
rendums maksā miljonu latu vai 
vai rāk. Kam tas būtu vajadzīgs?

 Protams, Saeimas padzīšana pērn 
bija svēts darbs, jo parlamenta dar-
bī bu visnotaļ paralizēja  Zaļo un 
Zem nieku savienības (ZZS) rīcība, 
vairāk balsojot kopā ar opoziciju 
nekā ar koaliciju, kuŗā tā it kā 
piedalījās. Pašreizējā Saeima tādā 
ziņā ir pavisam citāda, koalicijā šo -
reiz nav partijas, kuŗa domā tikai 
par sevi un saviem sponsoriem un 
tāpēc pretojas tiesiskuma jautāju-
miem. Padzīt šo Saeimu? Nu nē. 
Latvijā sabiedrība šajā ziņā ir vis -
notaļ schizofreniska. Kad jābalso, 
cilvēki  balso aizgūtnēm, bet, tiklīdz 
jaunā Saeima ir ievēlēta, tā atkal 
kļūst pagalam nepopulāra. Dīvaini, 
lai gan tas, protams, nav nekas ne -
parasts arī citur pasaulē.  ASV Kon-
gress, piemēram, patlaban ir aptu-
veni tikpat populārs kā vilks aitu 
kūtī, bet tas lietas būtību nemaina. 
Pašreizējā Saeima dara labu darbu, 
no tās atteikties būtu neprāts.

Taču ir arī plašāks jautājums par 
Latvijas sabiedrību, proti, jautājums 
par krievu valodas tiesībām, kā jau 
esmu rakstījis,  tomēr pirmkārt un 
galvenokārt tas ir polītisks jautā-
jums. Polītiķiem tas ļauj ignorēt 
bū  tiskākus jautājumus, piemēram, 
par valsts ekonomisko nākotni, par 
gaidāmo Eiropas Savienības bu  dže-
tu  no 2014. līdz 2020. gadam u.tml. 
Pēdējo nedēļu laikā ar referendu -
mu aizrāvušies arī Latvijas plašsa-
ziņas līdzekļi. Piemēram, laikraksts 
Diena aptaujāja sabiedrībā pazīs ta-
mus nelatviešus par viņu viedokli  
referenduma jautājumā. Atradās 

viena vienīga persona - televīzijas 
raidījumu vadītāja Natālija Ābola, 
kas atklātā tekstā pateica, ka balsos 
par krievu valodas tiesībām. Visi 
pārējie atbildēja, ka vai nu nepieda-
līsies, vai nezina, kā rīkosies, vai 
balsos pret. Interesanti.

Taču sabiedrībā šis nav tikpat ak -
tuāls jautājums. Man ir krievu tau tī-
bas draugi, lai gan  es krievu valodu 
neprotu. Laulības starp divu tautību 
pārstāvjiem nav nekāds retums. 
Ļoti daudzās darbavietās kopā 
strādā kā latvieši, tā nelatvieši. Un 
ļoti daudzi latvieši krievu valodas 
prasmi saglabā, jo negrib zaudēt šo 
valodu, vai arī darbojas jomās, kur  
krievu valoda ir svarīga. Tie, kuŗi 
joprojām Latvijā nav iemācījušies 
latviešu valodu, ir dalāmi vairākās 
grupās. Ir gados veci cilvēki, kuŗiem 
valodas mācīšanās nav vairs pa 
spēkam. Ir tādi, kuŗi ir pārāk slinki, 
lai iemācītos vēl vienu valodu. Un ir 
tādi, kuŗi ir aktīvi Latvijas un lat-
viešu oponenti, kas uzprasās pēc  
jautājuma - kāpēc tad viņi mūsu 
valstī vispār dzīvo? Taču ar katru 
gadu šādu cilvēku skaits samazinās, 
tostarp tāpēc, ka pirms vairākiem 
gadiem ieviestās izglītības reformas 
savu ir paveikušas, un vismaz teo-
rētiski  Latvijā vairs neviens nebeidz 
vidusskolu bez latviešu valodas 
zināšanām. Aug arī jau otra paau-
dze kopš PSRS sabrukuma, un tiem 
krievu valoda vairs netiek pasniegta 
auto matiski.

Būtībā  viss te ir vienkārši. Latvijas 
pavalstnieki visi ir pavalstnieki, Lat-
 vijas iedzīvotāji visi ir iedzīvotāji. Ir 
labi cilvēki, ir slikti cilvēki, valodai 
šajā ziņā nav nozīmes. Jācer, ka pēc 
18. februāŗa gan valsts pārstāvji, gan 
arī sabiedrība sāks meklēt to, kas 
visus vieno, nevis to, kas šķeļ. Jo tik 
un tā mēs esam vienas valsts ie -
dzīvotāji, un tās izaugsme un aug-
šupeja ir mūsu visu interesēs.

Sestdien uz iecirkņiem! Svētdien 
ar lielāku iecietību!

Kārlis Streips
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Sorosa fonds Latvija šogad svin 
20 gadu jubileju un uz aizvadī  -
ta jos gados paveikto gatavojas ar 
plašu sarīkojumu programmu at -
  skatīties šoruden. Plānota starp - 
  tautiska konference par tiesis - 
kas valsts veidošanos pēcsociā-
lisma periodā, top grāmata par 
fondu, kuŗā paredzēts sniegt rū -
pīgi veiktu analizi par visām dar-
bības jomām, protams, būs arī 
izklaides sarīkojumi. 

Bet vispirms aicinām Andri 
Auk mani īsi raksturot, kas īsti 
par organizāciju ir šis Sorosa 
fonds Latvija un ar ko tas no -
darbojas šobrīd.

Šis fonds ir organizācija, kas 
izveidota, lai dzīvi padarītu cil-
vēciski cienīgu, drošu. It sevišķi 
šobrīd, ko varam raksturot kā 
„grūtus laikus”. Kā cilvēki Latvijā 
jūtas? Slikti. Eiropu nemīl – jo 
„grūti laiki”, valdību nemīl, jo ir 
„grūti laiki”. Un ne jau Latvijā 
vien, tā ir arī citās Eiropas zemēs. 
Bet nav, nu nav mums gaišas 
nākotnes bez Eiropas Savienī -
bas! Mēs taču zinām, ka izvēles   
ir tikai divas...

Drošības un komforta izjūta 
ta  ču saistās ne tikai ar materiā -        
lo labklājību, bet arī ar cilvēku 
savstarpējām attiecībām, tole -
ranci un - ģeopolītisko drošību.

Lūk, šābrīža galvenie fonda 
darbības mērķi arī saistās ar šo 
problēmatiku.

Gadu gaitā ir mainījušies dar-
bības virzieni, prioritātes, taču 
pa  matu pamats ir tas pats – at -
vērtas, liberālas, demokratiskas 
sa     biedrības veidošana, kur valda 
tolerance, kur mazākās grupas, 
vai tās būtu etniskās vai cilvēki  
ar īpašām vajadzībām utt., ie -
kļautos pilnvērtīgā sabiedrības 
dzīvē. Tikai viens piemērs – pro-
jekts „Paēdušai Latvijai”, kas 
aizsākās 2009. gadā un ko īste-
noja fonds kopā ar portālu zie-
dot.lv, uzņēmējiem un indivi  -
du ā lajiem ziedotājiem. Palīdzība 
tika sniegta arī SOS bērnu cie-

Ko Latvijai „nodarījis” Džordžs Soross?
Ar Sorosa fonda Latvija izpilddirektoru Andri Aukmani sarunājās Ligita Kovtuna

matiem, Latvijas mazajām lauku 
skolām, radošai uzņēmējdarbī-
bai u. c. Vairāk nekā miljons latu 
tika ieguldīti tur, kur tas bija 
visvairāk nepieciešams, – sociāli 
un ekonomiski neaizsargātajām 
iedzīvotāju grupām. (Plašāka in -
formācija par SFL atbalsta pro-
grammu tīmekļa vietnē www.sfl.
lv.- red.) 

Kā zināms, Krievijā un Balt-
krievijā Sorosa fondi tika slēgti, 
un nav grūti uzminēt iemeslus. 
Bet kā klājas kaimiņos – Igau-
nijā un Lietuvā? 

Igaunijā Sorosa fonds darbo-
jas, Lietuvā nav SF paša, taču 
dar  bojas t.s. Atvērtās sabiedrības 
tīkla fonds. Tādu ir daudz, to -
starp Vašingtonā, Ņujorkā, Bri-
selē, Lon  donā, Parīzē, visā pa -
sau lē, un tie nodarbojas ar at  se-
višķām nozaru programmām – 
ve  selības, izglītības, kultūras u. c. 
jautājumos. 

Pag. gs. 90. gados uzsvars bija 
uz pēcpadomju telpu. 2003. – 
2005. gadā savukārt vairāk lī -
dzekļu tika ieguldīts Afrikas   
vals tīs, šobrīd – Ziemeļafrikā, Tu -
vajos Austrumos, Dienvidaf rikā.

Cik liela ir tā naudas summa, 
kas šobrīd caur SFL „figūrē” 
Latvijā? 

Pusotra miljona eiro gadā plūs 
at  balsts pārmaiņām sabiedrībā.  
Financiālu atbalstu projektiem ir 
saņēmušas daudzas nevalsts orga-
nizācijas, tostarp sabiedrī ba par 
atklātību Delna un vēl citas. 

Vēlos pieminēt arī sabiedriski 
polītisko centru Providus, kas iz -
veidojās, atdaloties no SFL un ko 
vada Vita Tērauda, savulaik SFL 
vadītāja. 

Kādas jaunas programmas 
vēl tapušas vai taps? 

Tieši šai savā jubilejas gadā 
strādājam ar jaunu stratēģiju, ku -
ŗas prioritātes būs tiesiskas valsts 
nostiprināšana un pretkorupci-
jas jautājumi; integrācija  tās vis-
plašākajā nozīmē, ieskaitot maz-
aizsargātas cilvēku grupas (inva-

lidus, garīgi slimos utt.), lai arī 
tās baudītu vienlīdzīgas ie spē- 
jas) plašsaziņas līdzekļu (me  -
diju) programma. Šī vide ļoti 
strauji mainās – tradicionālie 
plaš saziņas līdzekļi (avīzes, pie-
mēram) izzūd, jāmeklē jauni vei-
di. Un šī vide ir ārkārtīgi nozī-
mīga – kā diskusiju, komūni kā-
cijas vide. Vēl kāds svarīgs vir-
ziens – pētnieciskā žurnālistika, 
ko atbalstīsim ar līdzfinancē ju -
mu konkursos. Jau sniedzam 
līdz  financējumu Baltijas pēt  - 
nie ciskās žurnālistikas centram, 
ko izveidoja Inga Spriņģe, sasmē-
lu sies zināšanas un pieredzi 
ASV. 

Un vēl – laba pārvaldība ener-
ģētikas un vides jomā. Šī ir ļoti 
svarīga un ļoti sarežģīta joma,       

jo tā saistās ar mūsu ārējo un 
iekšējo drošību un labklājību.  
No tā ir atkarīgs, kāda būs mūsu 
nākotnes vide un valsts. 

Parunāsim par pašu Džor -
džu Sorosu! Vienā sabiedrības 
daļā taču valda uzskats par  vi -
ņu kā „bubuli”, kas ar savu nau-
du mēģina ietekmēt valstis un 
procesus. Latvijā, piemē ram, 
mē  ģina kultivēt nelatviskas vēr-
tības, kā, teiksim, bi  lingvālo 
ap  mācību skolās...

Jūsu minēto bilingvālo ap  mā-
cību 90. gados SFL atbalstīja gal-
venokārt tādēļ, lai krievu skolās 
nostiprinātu latviešu valodas 
mācību! 

Jā, Džordžs Soross tiešām ir 
„pateicīga” persona tiem, kam 
pa  tīk sazvērestības teorijas, – eb -

rējs, kam daudz naudas, mīt tā -
lajā Amerikā... Šajās teorijās pa -
rasti ieklausās cilvēki, kas paši 
nespēj veidot savu dzīvi, cilvēki, 
kam nav tik lielas ietekmes, kā 
viņi vēlētos, vai šī ietekme kādu 
ie  meslu pēc samazinājusies. 
Kon   krēts piemērs: kad bijām ceļā 
uz Eiropas Savienību, vajadzēja 
re  formēt valsts institūcijas, li -
kum došanu. Tie, kam šis ceļš 
bija ne        izdevīgs – ceļš uz liberālo 
de  mokratiju, bez korupcijas –, 
sāka izjust diskomfortu. Kā zi -
nāms, nauda, kas no uzņēmēj-
darbības tiek pārbīdīta uz po -
lītiku, ietek mē polītisko vidi. Un 
te – partiju financēšanas mora-
torijs. Tas „sā  pēja” tiem, kam 
gal venais ietek mēšanas mecha-
nisms slīdēja lau kā no rokām, 
visvairāk jau oligarchiem. Un  
tad jāķeŗas klāt „melnajam PR” 
jeb nomelnoša nas kampaņai.

Kā jūs pats raksturotu Sorosu?
Vīrs cienījamos gados – 81, ar 

iz  cilu atmiņu un asu prātu. 
Daudz pieredzējis, līdz ar to ļoti 
labi informēts, gudrs, tāds, ko 
nevar „paķert uz muļķi”. Sarunās 
draudzīgs, lietišķs.

Kas jūs pats esat par „putnu”, 
no kurienes?

Esmu dzimis Kanadas latviešu 
ģimenē, 10 gadus biju vēstures 
skolotājs Minsteres ģimnazijā. 
Priecājos par savu au  dzēkņu 
panākumiem, tostarp Daiņa 
Mjartāna pa  nā kumiem, izturot 
konkursu uz vietu tik nozīmīgā 
Latvijas ins titūcijā kā Nacionālo 
elektro nisko plašsaziņas līdzekļu 
pa  dome (NEPLP).

Latvijā esmu kopš 1995. gada. 
Kopš tā laika arī darbojos SFL, 
tad to vēl vadīja izcilā polītoloģe 
Vita Matīsa. Vairākus gadus dar-
bojos fonda Izglītības birojā un 
joprojām izjūtu gandarījumu  
par darbiem, ko tolaik paveicām. 
Īpaši par izdevējdarbības pro-
grammu, kuŗā tapa vērtīgā grā-
matu serija „Cilvēks un sabied-
rība”. 

Kad saņēmu dziesminieces Ie -
vas Akurateres sūtīto e-pasta vēs-
tuli, kuŗā viņa raksta par to, ka 
Rit maņu dziesma „Manai tau-
tai” izmantota videoklipā, kas 
ai   cina balsot par krievu valodu 
kā otru valsts valodu, man aiz rā-
vās elpa. Labu brīdi jutos kā stūrī 
iedzīts zvēriņš, – izmisums, aiz-
vai nojums un sāpe par to, kā par 
mums var ņirgāties, skatoties acīs 
un smaidot, bet mēs esam spiesti 
cīnīties, lai izdzīvotu. Tās ir manas 
un simtiem tūkstošu cilvēku svē-
tās atmiņas, ko laiks nespēj iz -
dzēst, - kā Ieva, balsij aizlūstot, 
dzied, un mēs, asarām acīs, balsij 
ik pa brīdim ķeŗoties, dziedam 
līdzi: „Palīdzi, Dievs, palīdzi, 
Dievs, visai latviešu tautai...” Pēc 
brīža pirmā doma bija – labi vis-
maz, ka ar šiem necilvēkiem va -
rēs cīnīties, izmantojot pārkāptās 
autortiesības!

Nākamajā dienā saņemu no 
tau  tas tradiciju un paražu pētnie-
ces, profesores Janīnas Kursītes 
elektronisku vēstuli, kuŗā viņa 
raksta, ar kādām melīgām meto-
dēm Latgalē jauni cilvēki apstai -

Nekļūt par aizejošo zemi
gā mājas un stāsta, ka turpmāk 
Eiropā un Latvijā būs jārunā 
angļu vai krievu valodā, tāpēc 
jāiet un jābalso par krievu valo-
du, ko latgalieši taču prot. Latgalē, 
pierobežā, Latvijas radio un tele-
vīzija nav uztveŗama, raksta Kur-
sīte, tur var skatīties un klausī - 
ties tikai Baltkrieviju un Krieviju. 
Pro fesorei taisnība, tas zināms 
jau sen, bet nekas nemainās.

Dažas dienas vēlāk, izlasot La t-
vijas krievu kopienas informā tī-
vajā portālā vispirms emocionālu 
tekstu: „Vai tu esi par to, ka tava 
meita trīc angļu mazpilsētā, mi -
zojot kartupeļus drēgnā paki stā-
niešu ēstuvē? Vai tu esi par to, lai 
tavs dēls remdē ilgas pēc mājām, 
drūmi dzeŗot īru alu? Vai tu esi 
par to, ka tavs mazdēls ilgojas  
pēc dzimtās lauku sētas šūpolēm, 
aizmirstot latviešu valodu Īrijā, 
Anglijā, Vācijā, Italijā?” - un tālāk 
jau klajus melus: „Tukši, bet it kā 
tautiski pļāpājošās eirodeputātes 
Sandra Kalniete un Inese Vaidere 
ne pirkstu nav pakustinājušas,      
lai latviešu zemnieki saņemtu 
Eiropas līmeņa subsidijas. Val do-

šās koalicijas darbības rezultātā 
Latvija zaudējusi vairāk emigrē-
jošo tautas brāļu nekā kaŗā un 
izvešanās kopā. Vai tev tas der? 
Vēlies pārmaiņas?” Meli beidzas 
ar aicinājumu balsot par krievu 
valodu, bet pārsteiguma nav,          
un nav arī izmisuma izjūtas. Ir 
skaidrs, no daudziem deputātiem 
un dažādām amatpersonām tie-
šām var sagaidīt skaistus vār dus, 
bet ne darbus. Katram no mums 
acīmredzot ir jāatceras savas tie -
sī bas atgādināt un vai cāt deputā-
tiem par padarītajiem un nepa-
darītajiem darbiem un, nesaņe-
mot atbildi, jautāt arī pu  bliski, lai 
nebūtu iespējams iz vai rīties no 
atbildības par savu darbu.

Nupat ir ievēlēta jauna Nacio-
nālo elektronisko plašsaziņas lī -
dzekļu padome (NEPLP), kuŗa 
pir mo reizi pēc daudziem ga -
diem izskatās cerīgi, jo tajā nav 
ne partiju pakalpiņu, ne tā saukto 
kultūras cilvēku, kuŗi saņem sa -
vu aldziņu un cītīgi klusē visus 
padomē „sēžamos gadus”. Pro-
tams, pa gaišam un neatkarīgam 
cilvēkam minētajā padomē ir ga -

dījies arī līdz šim, bet viņi bija 
ma  zākumā. Tagad beidzot ir pa -
visam reāla cerība, ka NEPLP 
nopietni ķersies pie jautājuma, 
kāpēc Latvijā nav vienotas infor-
mātīvās telpas, kāpēc pierobežā 
dzīvojošie ir nolikti otrās vai pat 
trešās šķiras cilvēku katēgorijā.    
Jā, šo cilvēku nav desmiti tūks-
tošu, bet viņi ir Latvijas pavalst-
nieki un Latvijas iedzīvotāji, viņi 
dzīvo nabadzīgākajā Latvijas no -
vadā un nevar uzstādīt statelīt an-
tenas, jo viņu naudas mazumiņš 
ir vajadzīgs ģimenes iztikšanai. 

Eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga Latvijas Televīzijas raidī ju-
mā nule sacīja, ka latviešiem pa -
šiem jābūt prasīgākiem par savas 
valodas lietojumu ikdienā. Viņa 
arī atklāti pateica, ka galvenie im -
pulsi divvalodības referendu -
mam nākuši no Krievijas ārpolī-
tiskā nolūkā. Viena no Krievijas  
ārpolītikas prioritātēm, pēc VVF 
domām, - lai Latvijā būtu problē-
mas ar krievvalodīgajiem, un kai-
miņvalsts patiesībā nemaz neesot 
ieinteresēta, lai Latvija šos cilvē-
kus integrētu. V. Vīķe-Freiberga  
ru  nāja arī par Igauniju, kur jau 
piecus gadus var balsot elektro-
niski, bet Latvija to nevar un ne -

var izdarīt, un centrālā vēlēšanu 
komisija (CVK) padevīgi klusē. 
Protams, balsojot tā, kā to likums 
nosaka pašlaik, ļoti daudzi ārpus 
Latvijas dzīvojošie pavalstnieki 
būtībā nobalsot nevar, tāpat kā to 
nevar izdarīt daudzi no tiem, 
kam balsošanas dienā nāksies at -
rasties ārpus Latvijas un tālu no 
balsošanas iecirkņiem. Arī eks-
pre zidente referenduma dienā ne -
 būs Latvijā un nobalsot nevarēs.

Par to visu rakstu tāpēc, ka ma -
nis minētās problēmas ir zināmas 
jau sen, par tām ik pa laikam tiek 
runāts, bet nekas līdz šim nav 
mainījies. Šīs problēmas nepieder 
pie tām, ko izraisījusi globālā 
krize. Profesore Kursīte savā vēs-
tulē par Latgali raksta, ka sāp 
sirds, skatoties, kā Latgale pama-
zām top no mums aizejoša zeme. 
Atlikusi pie malas visus citus  dar-
bus, viņa kopā ar sapulcinātu do -
mubiedru grupu aizvadītajās 
brīv dienās devusies uz Latgali ru -
nāt ar cilvēkiem un skaidrot, kas 
patiesībā notiek. Arī katrs no 
mums var izdarīt kaut mazumi-
ņu, neklusēt un neļaut varai prie-
cāties pašai par sevi, jo Latvija 
nedrīkst kļūt par aizejošo zemi!

Sallija Benfelde
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No 8. februāŗa līdz 3. mar -
tam Tukuma mūzeja sagata-
votā izstāde “Sibirijā rakstītas 
vēstules uz bērza tāss”  apska tā-
ma Latvijas Nacionālā vēstures 
mūzeja nodaļā „Dauderi”.

Izstāde veidota, izmantojot 
reālu cilvēku rakstītas vēstules 
uz bērza tāss, kas 2009. gadā 
iekļautas UNESCO program-
mas „Pasaules atmiņa” Latvijas 
nacionālajā reģistrā. 

Vēstules uz bērza tāss raks tī  -
tas Sibirijā – ieslodzījuma vai 
spaidu darbu nometnēs un no -
metinājuma vietās – laikā no 
1941. līdz 1956. gadam. Tās sa -
viem tuviniekiem sūtījuši repre-
sētie Latvijas un arī Lietuvas ie -
dzīvotāji, kas piederēja pie vidus-
šķiras un bija arestēti par pret-
padomju uzskatiem vai pieda-
līšanos pretošanās kustībā vai 
izsūtīti par piederību pie zem-
niecības, polītiskajām partijām, 
par nevēlēšanos stāties kolcho -
zā. Vēstuļu autoru vidū bijuši   
gan mazi bērni un jaunieši, gan 
veci cilvēki. 

Sibirijā vēstules uz bērza tāss 
gatavojuši, rakstījuši un sūtījuši 
desmit dažādi cilvēki:  1941. ga -
da 14. jūnijā izsūtītais Tukuma 
advokāts Kārlis Roberts Kalevics 
un Rasma Kraukle, pirmajā pēc-
kaŗa gadā apcietinātais un tie-
sātais Latvijas Centrālās pado-
mes dalībnieks Voldemārs Me  ž-
a ks, skolotājs un dzejnieks Alek-
s andrs Pelēcis, kas bija iesaistījies 
pretošanās kustībā, un vācu pa -
līgpolicijā dienējušais Ernests 
Ķir ķis, kā arī 1949. gada 25. mar-
tā izsūtītā zemniece Matilde 
Kak  tiņa, zemnieka meitas Elza 
Trumekalne un Gaida Eglīte, kā 
arī latviešu skolotāja dzīvesbied-
re Lizete Vadziņa-Vāciete un lie-

Ceļojošā izstāde “Sibirijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”  
apskatāma „Dauderos”

tuviešu skolotāja Gražina Gai-
diene. Katra konkrētā cilvēka 
dzīvesstāsts ir ļoti emocionāls un 
personīgs, taču raksturo tūks to-
šiem citu cilvēku piedzīvoto.

Ekspertu ieskatā  Sibirijā raks-
tī tajām vēstulēm uz bērza tāss       
ir simboliska nozīme Latvijas 
vēsturē, jo tā ir padomju laik-
meta liecība, kuŗa raksturo Lat-
vijas 20. gadsimta vēsturē tra-
ģiskākos mirkļus: arestus un de -
portācijas, kas kvalificējami kā 
noziegumi pret cilvēci. Pēc ap -
tuvenām aplēsēm spriežot, Sta-
ļina kulta laikā represēti un Si -
birijā nometināti vismaz 167 000 
Latvijas iedzīvotāju, tostarp tūks-
tošiem mazgadīgu bērnu. 1941. 
gada 14. jūnijā vien tika depor-
tēti 15 443 Latvijas iedzīvotāji, 
bet 1949. gada 25. marta depor-
tācijas rezultātā – 44 271 cilvēks 
(šis skaitlis iekļauj tos, kuŗi ne -
bija uz vietas 25. martā un tika 
izsūtīti vēlāk). 

Vēstules, to saturs, valoda, cen-
zēšanas zīmogi raksturo padom-
ju totālitārā režīma iespējas 
kontrolēt cilvēku dzīvi. Vēstules 
rakstītas uz bērza tāss, kas bieži  
bija vienīgais pieejamais mate-
riāls apcietinājuma un izsūtīju-
ma vietās, īpaši Otrā pasaules 
kaŗa gados. Tās bija vienīgais 
veids, kā uzturēt saikni ar dzim-
teni un tuviniekiem. Vēstulēs 
spilgti izpaužas arī nācijas men-
tālitāte: ticība labajam, rūpes par 
tuviniekiem, cerība izdzīvot un 
atgriezties mājās.

Tukuma mūzeja izstāde „Sibi-
rijā rakstītas vēstules uz bērza 
tāss” ir sagatavota sadarbībā ar 
sešiem Latvijas mūzejiem – Lat-
vijas Okupācijas mūzeju, Latvi -
jas Nacionālo vēstures mūzeju, 
Aizkraukles Vēstures un mākslas 

mūzeju, Daugavas mūzeju, Ma -
do nas Novadpētniecības un 
māks las mūzeju un Talsu nova -
da mūzeju, kuŗi glabā Sibirijā 
rakstītas vēstules uz bērza tāss. 
Izstādē izmantoti arī Daugav -
pils novadpētniecības un māks-
las mūzeja, Jūrmalas pilsētas 
mū  zeja, Valmieras mūzeja un 
Ventspils mūzeja materiāli.

Ar Eiropas Parlamenta tautas 
partiju grupas deputātes Sandras 
Kalnietes atbalstu un finan cē-
jumu, pieminot 1941. gada 14. 
jū  nija deportāciju 70. gadadie -
nu, 2011. gada 14. – 18. jūnijā 
iz    stāde tika eksponēta Eiropas 
Parlamenta ēkā Briselē. 

Papildu informācija:
 Anna Zeibārte, LNVM noda-

ļas „Dauderi” vadītāja, 
 tel. 20260774       

 e-pasts: anna.zeibarte@histo-
ry-museum.lv 

 Twitter - Dauderi_LNVM
 facebook.com – Dauderi Lnvm
 draugiem.lv - dauderi.lv

LATVIJAS NACIONĀLAIS 
VĒSTURES MŪZEJS (LNVM) 
ir trešais vecākais mūzejs Lat - 
vijā un vienīgais Latvijas vēstures 
mūzejs pasaulē. Kopš dibinā-
šanas 1869. gadā LNVM ir kļu -
vis par lielāko latviešu tautas 
mūzejisko vērtību krātuvi - tā 
kollekcijās ir vairāk nekā mil -
jons priekšmetu: archaiolo ģis-
kajos izrakumos iegūtas senlie-
tas, rotu un monētu depoziti, 
tau tastērpi, tradicionālie dar ba-
rīki, tautas lietiskās mākslas da -
rinājumi, sadzīves priekšmeti, 
fo  tografijas, dokumenti, kartes, 

gravīras, gleznas u.c. Latvijas vēs-
tures liecības. 

Mūzeja misija ir Latvijas valsts 
un tautas interesēs vākt, sagla -
bāt, pētīt un populārizēt Latvijas 
un pasaules garīgās un materiā-
lās kultūras liecības no vissenā-
kajiem laikiem līdz mūsdienām, 
kuŗām ir archaioloģijas, etno -
gra fijas, numizmatikas, vēstures 
vai mākslas vēstures nozīme. 

LNVM īsteno izstāžu darbību 
Latvijā un ārvalstīs, veic pēt nie-
cisko darbību, organizē konfe-
rences un seminārus, sadarbojas 
ar Latvijas skolām, iestādēm, iz -
dod rakstu krājumus un citas 
publikācijas.

Latvijas Nacionālā vēstures 
mū  zeja nodaļas ir Āraišu archai-
oloģiskais mūzejparks un „Dau-
deri”.

Reti man mūžā gadījies redzēt 
tik nelaimīgu cilvēku kā mei -
teni, kam Jaunsudrabiņa septiņ-
desmit gadu atcerei veltītā lite-
rārā rītā Špakenbergas bēgļu         
no  metnē iznāca pārteikties un, 
dek  la mējot publikai mūsu kla-
siķa pazīstamās rindas

Kā sniegi kalnu galotnēs
Lai mūžam balti būtu mēs,
vārda „balti” vietā izspruka 

Jaunsudrabiņš – balts vai zaļš?
Jānis Jaunsudrabiņš, Baltā mūžība, dzejoļi, izdevējs Jāņa Jaunsudrabiņa mūzejs „Riekstiņi”, 2011. g., 112 lpp.

„za  ļi”. Šobrīd, kad kopš vecmei -
s tara piedzimšanas pagājis gan-
d rīz divtik ilgs laiks, skolēni vairs 
nemēdz uztraukties par daudz 
trakākiem misēkļiem, bet toreiz 
visi laikam bija jūtīgāki un bal -
tās krāsas samainīšana ar zaļo 
šķita katastrofāla. Var jau būt, ka 
deklamētājai zaļā krāsa vandījās 
pa prātu tāpēc, ka gadus četr des-
mit pēc Baltās grāmatas Jaun-
sudrabiņš sarakstīja tautā ma zā-
ku pazīstamību un populāritāti 
guvušo Zaļo grāmatu. 

Zaļos sniegus atmiņā atsauca 
Jaunsudrabiņa mūzeja „Rieks ti ņi” 
vadītājas Ilzes Līdumas sa  kār tots 
un ar Latviešu preses bied   rības 
Vācijā atbalstu pērn ie  spiests ne -
liels Jaunsudrabiņa dze  joļu krā-
jumiņš Baltā mū žība, kur, pro-
tams, ievietots arī dzejolis par 
kalnu sniegiem. Tik ilgus gadus 
pēc dzejoļu tapšanas neklātos krā-
jumu „īsti” recenzēt, jo Jaunsud-
rabiņa darbiem pie tiekama uz -
manība tikusi pie vērsta gan viņa 
mūža laikā, gan pēc tam. Turp-
mākajās rindās tā  pēc tikai īsas 
pārdomas par to, kāda 2012. ga -   
da sākumā kādam vērtētājam iz -
ska tās Jaunsud ra biņa starp 1896. 
un 1961. gadu sarakstītā dzeja. 

Agrīnie, vēl pirms Pirmā pa -
saules kaŗa kārtnējos ritmos, rē -
gulāros pantos rakstītie sacerē-
jumi izskatās vienkārši, taču ne 
archaiski. Jaunsudrabiņa dabas 
lirika, piesātināta ar stipri kon-
vencionāliem priekšstatiem (sau-
les stars, zemes vaigs, lietus pa -
debesis, mežu zaļums – visi vienā 
pantā) atpaliek gan aiz Čaka 
iztēles, izdomas krāšņuma, gan 
aiz Strēlertes izteiksmes precī-
zitātes. Jaunsudrabiņš ir un p a-
liek sava laika jauneklis. Nav ne -
kādas vajadzības pētīt, vai 1907. 
gadā sarakstītā „Rasmas pus -
nakts dziesma” (15. lpp.) un 
1909. gadā sarakstītā „Vasara” 
(50. lpp.) tapušas pirms vai pēc 
Friča Bārdas dzejoļa, kur dzej-
nieks vaicā:

Rozes baltās, rozes sarkanās,
Kuŗām no jums dvēsle vairāk 

līdzinās?  
Arī Jaunsudrabiņam baltas 

rozes pretstatītas sarkanām un 
baltas puķes sārtām, bet gribas 
pieņemt, ka laikā, par ko runā-
jam, baltais un sarkanais kā sim-
boli būs bijuši tāda pati daļa 
romantiski ievirzītu dzejnieku 
dzelzs inventārā kā vakara blāz-
ma, pusnakts, zvaigznes un „mē -

nesis”, kā Jaunsudrabiņš sauc 
debess spīdekli, ne gada div -
padsmito daļu.

Visā krājumiņā būs tikai kādi 
seši vai septiņi, lielākoties īsi 
dzejolīši, kam nav piekabināts 
sacerēšanas gads. Viens tāds 
pants ir „Ja es kādreiz Dievu lū -
dzu”: 

Cilvēkiem, kas tīšām grēko,
Bieži jālūdz mīļais Dievs.
Ja es kādreiz Dievu lūdzu,
Draugs, no manis novērsies. 
(10.)   
Vai sacerēšanas gads varētu  

būt bijis 1940., 1941.?  Ilgonis 
Bēr  sons savā 2006. gadā publi-
cētajā pētījumā Auseklītis zem 
āmura un krāškrusta zina 
stāstīt, ka Rakstnieku savienī - 
bas pilnsapulcē 1941. gada 29. 
ap rīlī Jaunsudrabiņš ziņojis, ka 
rakstot antireliģisku viencēlienu. 
Tad nupat citētais pants ar tādu 
viencēlienu labi „rīmētos”. Neba 
jau Jaunsudrabiņam vienam 
Baigajā gadā iznāca visādi...

Nav gan dzirdēts, ka draugi        
no dzejnieka būtu novērsušies, 
kad viņš 1947. gadā ne pārāk 
oriģināliem vārdiem lūdzies:

Dievs, Tu visuvarenais!
Tautu likteņus kas lemi,-

Dod mums mūsu Tēvuzemi.
 (33.)
Jaunsudrabiņam Dieva un die-

vību piesaukšanā vispār sanāk 
liels sajukums. Nav pamata pie-
ņemt, ka ar nupat minēto visu-
vareno Dievu vai citur lielo Die-
vu (91.) nebūtu domāts kristiešu 
Dievs. Citviet (Un pār zemi staigā 
miera Dievs – 49.; Dievs iet ar 
zelta saules puķi rokā – 74.) pa -
rādās t. s. panteisms. Citviet Die-
vu (kristiešu? senču?) no kaut 
kā  dām likteņdievēm nošķiŗ ti  kai 
pāris rindas. (102.)

Ja Jaunsudrabiņš savus dzejo-
ļus būtu sacerējis īsākā laika 
sprīdī, viņa pasaules uzskatu 
pamatoti varētu saukt par zaļu, 
jo viena no vārda „zaļš” nozīmēm 
ir – nenobriedis, negatavs. Taču 
dzejniekam bija lemts nodzīvot 
ilgu mūžu un dzejot dažādos 
laikmetos un apstākļos. Atliek 
viņam novēlēt gaišas dienas bal-
tajā mūžībā, bet Baltajai mūžī-
bai  - labu iziešanu tautā. Jādo-
mā, ka šovasar netrūks mūzeja 
apmeklētāju „Riekstiņos”, kuŗi 
grāmatiņu vēlēsies paņemt līdzi 
apciemojuma un autora pie mi-
ņai.

Eduards Silkalns 
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Teātrī – 
lauku cilvēki

Līdz ar jaunā gada 
sākumu esmu sācis 
cītīgi interesēties par 
tā saucamajiem ma -
zajiem jeb nomaļu 
teātŗiem. Nekas prā-

tīgs man gan nav sanācis, bet vis-
maz priecājos, ka mana kollēģe 
Gundega Saulīte avīzes lasītājus 
„aizvedusi” līdz Ģertrūdes ielas 
te  ātrim. Toties es gan tepat pa 
cent ru vien maisos un, lai nebū -
tu jāskatās tikai uz lielajām ska-
tuvēm rādītās izrādes, devos uz 
Daili, kur trešā stāva tā saucama -
jā kamerzālē notika pēc Ērika 
Hānberga stāstu motīviem vei do-
tā, Kārļa Auškāpa iestudētā izrāde 
„Pirmā grēka līcis”, kuŗas drāma-
tizējumu veidojis pats režisors. 
Uzreiz jāteic paldies Kārlim - viņš 
ir viens no retajiem latviešu re -    
ži soriem, kas dzīvi interesējas      
par latviešu oriģināldrāmaturģiju. 
Ka  mēr citi režisori meklē pēc ie -
spējas modernas ārzemju autoru 
lugas, Auškāps lasa un pārlasa 
mū  s  u pašu autoru darbus, viņa 
vadībā Dailē ienāca R. Blaumaņa 
„Zagļi”, viņš ļāva atdzīvoties 1932. 
gadā izrādītajai Valža Grēviņa 
komēdijai „Gaisa grābekļi”, un 
atklājās, ka vairāki pavedieni to 
saista ar norisēm mūsdienu sa -
biedrībā. Šajā sezonā Auškāps ie -
dzīvināja Latvijas likteņgaitu iz -
pratnē nozīmīgu Raimonda Stap-
rāna lugu „Gūsteknis pilī”, pava-
sarī  sola iepriecināt ar Ādolfa 
Alunāna komēdijas „Džons Nei-
lands” iestudējumu. 

„Pirmā grēka līcis” daudzējādā 
ziņā atnesa pārsteigumu. Ar šā -
du nosaukumu 1977. gadā iznāca 
paplāna neliela formāta grāma-
tiņa. Sākumā pat drusku domīgi 
gudroju, kā no tik mazas grā ma-
tiņas var iztaisīt skatāmu „gabalu”, 
bet, kad atšķīru  Dailes teātŗa pro-
grammiņu, kuŗā melns uz balta 
rakstīts: „Kārļa Auškāpa drāma-
tizējums pēc Ērika Hānberga 
stāstu motīviem,” - šaubas izklī -
da. Drāmatizējuma viela un tēli 
ņemti no vairākiem Hānberga 
stāstiem par lauku dzīvi, bet pa -
matpavediens saistās ar vienu no 
stāsta varoņiem – Reini Rājumu.

„Pretī nāk Reinis Rājums. Žo -
kejcepure uzsēdināta uz pieres,   
lai saule nežilbina acis. Rokas 
sabāztas bikšu kabatās. Tātad 
iznācis tāpat vien, nekur nestei-
dzas. Ar kreiso roku paceļ galvas-
segu sprīža attālumā. No tvērie -
na brīvie pirksti kasa sirmo pa -
kausi.” Tāds Reinis Rājums pa -
rādās arī izrādē. Dzīvā veidā. Ti -
kai „viņa ādā” iejuties Gunārs 
Placēns. Un seko Reiņa aicinā-
jums: „Līdz bērna prātam vēl ne -
esmu ticis. Līdz jaunekļa gadiem 
gan. Tad nu ielūdzu tevi savās 
kāzās. Metīšu kauliņus kopā ar 
Dzidru.” Dzidras lomā brīnišķi 
uzplaiksnī Venta Vecumniece, un 
izrādes centrālais pavediens sais-
tās ar Reiņa un Dzidras kāzām,   
jo Hānberga grāmatas apakš-
virsrakstā lasāms: „Kāzu repor-
tāža.” Īpašu pieskaņu izrādei pie-
šķiŗ vēl kāds dzīves fakts: Reiņa 
lo  mas tēlotājs, kam nu jau ir 
as toņ desmit trīs gadi, nesen trešo 
reizi iestūrēja laulības ostā, tiesa 
gan, - ne jau ar Ventu Vecum nieci. 

Izrādes ritējumā redzam dažā-
dus epizodus no kāda pagasta ne 
gluži jauno cilvēku dzīves, un šie 

PRETSTATI DAILES TEĀTRĪ
pavecākie vīri un sievas vēl turas 
pie zemes, tā ka izrādē veidojas 
savdabīga sakritība ar mūsdie-
nām. Izrādes notikumi risinās pa -
gājušā gadsimta 70. gados, kad 
laucinieku dzīvi bija papostījusi 
piespiedu stāšanās kolchozā un 
dažā ziņā situācija bija līdzīga 
mūsdienām: jauniešiem laukos 
nebija, tāpat  kā nav šodien, nekā-
das darba perspektīvas, vīri un 
sievas noveco, lauku sētas izmirst 
un pazūd no zemes virsas. „Bet 
varbūt pēc diviem trim gadiem      
te vispār nebūs pie kā atbraukt. 
Var jau upmalā uzsliet telti. Taču, 
ja nav tikko slaukta piena un uz 
pannas nečurkst žāvēta speķa 
šķēle, kaut kā pietrūkst. Bet kas 
tad te vairs ceps un slauks? Kas 
uzklās rupjo linu palagu vectēvu 
laiku gultas cisumaisam?” Tas 
rakstīts Hānberga grāmatā pirms 
trīsdesmit pieciem gadiem, bet 
skan kā tikko teikts. 

Režisors apvienojis Dailes te -
ātŗa ne gluži jaunu aktieŗu ko -     
pu. Viņu veidotie tēli ir atšķirīgi, 
dažādi: runīgais Pīļpuiku Žanis – 
Leons Krivāns, humora izjūtas 
apdvestā un arī ļoti jūtīgā Ilzes 
Vazdikas Šarlote, vienmēr enerģi-
jas pārpilnā Olga Dreģe Spulgas 
lomā. Pēdējā laikā Jurim Stren-
gam reti bijusi izdevība atveidot 
tik spilgtu raksturu kā Ervīns,        
un to pašu var sacīt par Lidijas 
Pupures veidoto Trīni vai Aivara 
Siliņa Andreju. Un pats galve -  
nais – viņi visi veido vienotu an -
sambli, izrādē dzīvo kā vienota 
saime, un reižu reizumis to pār-
šalc kāda dziesma, mūsējā, ko no 
sendienām esam kopā dziedā -  
juši un izrādē tāpat – velkam 
aktieŗiem līdzi. 

Izrādes panākumu „vaini -  
nieks” daudzējādā ziņā, protams, 
ir Ēriks Hānbergs – viņš labi pa -
zīst laukus un lauku cilvēkus,      
viņš pavisam nopietni prot attēlot 
dzīvē noskatītus un iepazītus cil-
vēkus, taču rakstniekam allaž   
līdzi iet humora izjūta, ne velti      
nu jau ilgus gadus Rīgas Latviešu 
biedrībā viņš kopā ar Jāni Ķuzuli 
vada skatītāju un klausītāju ie -
mīļotu humorpilnu jautrības klu-
biņu. Un atkal – var jau, protams, 
jautāt: vai „Pirmā grēka līča” 
izrāde ir izcils notikums Latvijas 
kultūras dzīvē? Neņemšos apgal-
vot, bet katrā ziņā to noskatījos ar 
labpatiku un prieka izjūtu un 
mājās gāju smaidīdams. Varētu    
to ieteikt arī lasītājiem, Rīgu ap -
ciemojot, taču – biļetes uz izrādi 
līdz pat vēlam pavasarim visas 
esot pārdotas.

Un – klasika.
Teikšu atklāti: izlasot sludinā-

jumu, ka Dailes teātris izrādīs V. 
Šekspīra traģēdiju „Romeo un 
Džuljeta”, biju nobažījies. Tagad 
taču ir modē likt klasisko lugu 
darbībai  risināties mūsdienās, 
turklāt vēl laikrakstā Diena kāds 
virsraksts vēstīja, ka Dailes te -      
ātrī izrādīšot lielāko 21. gadsim -   
ta mīlas drāmu. Kļuvu pavisam 
tramīgs. Mēs taču esam redzējuši, 
kā Nacionālajā teātrī Blaumaņa 
„Pazudušā dēla” darbība tika pār-
celta uz mūsdienām, Roplainis 
padarīts par kokzāģētavas jeb   
gatera īpašnieku un klasikas      
darbs pagalam sabojāts. 

Noskatījies „Romeo un Džul-
jetas” izrādes pirmās ainas, no -
mierinājos, gribējās izteikt atzi nī-
bu režisoram Dž. Džilindžeram 

(R. Rupeikam) par nopietno, 
patstāvīgo attieksmi pret šo                   
V. Šekspīra brīnišķo darbu, – 
izrādē nekas nav pārmoderni -
zēts, tās darbība rit kaut kad pre-
cīzi nedefinējamā laikā, un par       
to jau izrādes sākumā liecina   
skaistie, stilizētie aktieŗu tērpi.

Visai interesanti režisors atri si-
nājis balkona skatu: scēnografs 
Kristaps Skulte izveidojis senat-
nīgu, no baļķiem celtas pils sav-
dabīgu terasi, kuŗā uznāk Džul-
jeta un vēlāk  uz brīdi pakavējas 
Romeo. Tas ir tikai brīdis, taču kā 
rozes zieds uzplaukusi viņu mī -
lestība. Kad mūks Lorenco Ro -
meo un Džuljetu salaulājis, viņi 
abi dodas uz pils augšstāvu, kur 

droši vien bauda tuvības laimi, 
taču tas paliek neredzams, un te 
režisors vēlreiz izmanto pareizo 
paņēmienu, kas atstāj daudz spē-
cīgāku iespaidu nekā reālās iz -
darības, kas uz skatuves kairina 
mūsu fantaziju.

Izrādes iedarbību spēcina arī 
galveno lomu tēlotāju izvēle – 
Džuljeta uz skatuves patiešām ir 
jauna meitene, kas no pirmās 
lielās mīlestības jūtām pat ap -
stulbst, un  jauns puisis vēl ir arī 
Romeo. Varbūt kāds mūsu avīzes 
lasītājs – vismaz droši to varam 
teikt par Rasmu Birzgali - at  ce-
rēsies „Romeo un Džuljetas” iz -
rādi Dailes teātrī 1943. gadā, kad 
Džuljetu tēloja Lilita Bērziņa, 
Romeo bija Edgars Zīle. Lilita   
bija brīnišķīga, taču viņai tobrīd 
jau bija četrdesmit gadu. Ne  -  
esmu jautājis, cik gadu ir tagadē-
jai Dailes Džuljetai – Ievai Segliņai 
vai Romeo – Kristapam Rasimam, 
bet viņi nenoliedzami ir vēl jau -  
ni cilvēki. To pašu var sacīt par 
pirmā sastāva tēlotājiem Ilzi 
Ķuzuli-Skrastiņu un Artūru Dīci, 

taču šo sastāvu neesmu redzējis.
Un vēl kāda „Romeo un Džul-

jetas” iestudējuma savdabība:      
tajā atviz  agrākā Dailes teātŗa 
laba tradicija:  choreografes Ingas 
Krasovskas eleganti iestudētās 
dejas, kam ļaujas Kapuleti un 
Monteki dzimtas pārstāvji. Uzvir-
mo precīzi iestudētas divkaujas, 
taču teātrāli izkāpināta spēles      
stila ir krietni mazāk. Lilita Bēr-
ziņa un Vija Artmane reiz brīniš-
ķīgi notēloja Džuljetas lomu, šīm 
aktrisēm par to pienākas  visdzi-
ļākā cieņa, bet tagadējā izrāde, 
kaut mīlestības pilna, ir zemei, 
reālajai dzīvei tuvākas. 

Un vēl viena plūs zīme „Romeo 
un Džuljetas” izrādes vērtējumā: 

režisors Dž. Džilindžers prasmīgi 
īsinājis V. Šekspīra lugu: viss pa -
licis savā vietā, taču vēl skaudrāk 
izceļas lugas pamatlīnijas, un,   
pats galvenais, to var nospēlēt ne -
vis piecu, bet trīs stundu laikā. 
Izrādei patiešām teicamu mūzi -
ku komponējis Kārlis Lācis. Brī-
žiem tā ir tik spilgta un iedarbī -
ga, ka kļūst par izrādes galveno 
māksliniecisko tēlu. 

Vai „Romeo un Džuljetas” iz -
rāde mirdz kā kristalliņš? Kādas 
ēnas puses tajā atrast varam, da -
žas ainas vēl būtu pieslīpējamas, 
un precīzāks skanējums jāpanāk 
dažiem otrā plāna lomu tēlotā-
jiem. Līdz īstam mirdzumam un 
traģēdijas augstumiem „Romeo 
un Džuljetas” izrāde, protams, 
nepaceļas, tik daudz iekšēja spē-
ka, pieredzes, emociju, tik plašas 
jūtu gammas jaunajiem aktie -
ŗiem vēl pietrūkst. Tomēr kopu-
mā – prieks par izrādi, prieks par 
Dž. Džilindžera pēdējā laika no -
pietnajiem, augsti vērtējamiem 
darbiem. 

Viktors Hausmanis

Un vēl jāteic – ne visi Latvijas 
teātŗa kritiķi un skatītāji vērtē 
izrādi tik augstu kā mūsu cien. 
prof. Viktors Hausmanis. Pie-
mē ram, Diena publicēja Silvi -
jas Radzobes vērtējumu, kuŗā 
teikti skarbi vārdi:

„Sarūgtinošs Šekspīra izķēpā-
jums, ko radījusi nevis Lielā zāle, 
kuŗu Džilindžeram tīk vainot vi -
sos nāves grēkos, bet viņa paša 
nekompetence. Vai zāle lika ierī-
kot neveiklās mizanscēnas bal-
konā nakts ainā? Izrādes darbība 
risinās kādā abstraktā laikā. To 
norāda salasītie kostīmi un baisā 
scēnografija (trīs riteņoti silikāt-
ķieģeļu korpusi, kas aktieŗiem 
jāpārgrūsta monologu ainā), ne -
varīga stilu eklektika: dekorātīvas 
sieviešu un vīriešu zobenu cīņas, 
„virtuves izlietņu» stils Kapuleti 
mājās, mūzikla elementi. Analfa-
bētiskie īsinājumi (Merkucio 
vīzija par Mēbu, Rozalīna, Romeo 
un Džuljetas monologs rītausmā) 
atņem tēliem jēgu un «paliek zem 
sitiena» aktieŗus. Piemēram, vai 
Džuljeta dzied sava un Romeo 
dialoga tekstus tāpēc, ka Kristapa 
Rasima Romeo lomu nevar no -
spēlēt vai – ir tieši otrādi. Vie - 
nīgā izrādes jutekliskā zīme ir 
Juŗa Bartkeviča Kapuleti knie-
biens savas matronas dibenā. 
Varonīgi Džuljetas lomā cīnās    
Ilze Ķuzule, radot dedzīgas, skaid-
ras bezkompromisa meitenes  
tēlu. Aktrise nospēlē pat sapni    
par mīlestību, kuŗas nav un a 
prio ri nevar būt, jo starp tēliem 
nav nodibinātas attiecības. Otrs 
spilgtākais tēls – Artūra Skrastiņa 
mūks Lorenco. Tikai – kādēļ jā -
pārvietojas četrrāpus? Dzīva cil-
vēka vaibsti pavīd arī Lilitas Ozo-
liņas Auklē un Laura Subatnieka 
Parisā.” 

Silvija Radzobe 
(No Dienas pielikuma Kultūras 

Diena 2012. gada 3. februārī)
***

„Dailes teātŗa “Romeo un Džul-
jetas” jauniestudējums pārsteidz 
ar domu un emociju mazspēju. 
Neredzu iemesla izvēlēties pa -
saules klasikas darbu, lai ar to 
nepateiktu… neko. 

Acīmredzot notikusi smaga 
pār  rēķināšanās, ka izrādē iepro -
g rammētā vēsts neuzrunā ska-
tītāju. Jo pašreiz vienīgo uztveŗa-
mo konsekvenci, ka ar pagurušu 
un gaŗlaikotu sabiedrību mani-
pulē akls bomzis – Lorenco, vērtēt 
citādi kā par greizu un ne pārāk 
gaumīgu nespēju. 

Paliek iespaids, ka režisors Dž. 
Dž. Džilindžers labi pārzina ķie-
ģelīšus, no kā būvēt izrādes celtni 
un tie no formālā viedokļa sa -
veidoti tīri ciešami. Darba gados 
ir iegūti uzticami līdzgaitnieki, 
daži no tiem, kaut vai komponists 
Kārlis Lācis, savu ārtavu sniedz 
lielisku. Ir krāsa, gaisma, kostīmi, 
mūzika, taču izrāde neskan, tai 
nav dvēseles. Bez galveno varoņu 
savstarpējo attiecību izaudzē -
šanas un iedzīvināšanas visam 
pārējam maza nozīme. Šekspīra 
tēlu apjoms un attiecības režiso-
ram  bijis pārlieku sarežģīts un 
ciets rieksts. Grūti samanīt arī re -
žisora palīdzīgo roku jauno 
tēlotāju atraisīšanā.”

Gundega Saulīte 
(No Latvijas Avīzes pielikuma 

Nedēļa Kabatā 
2012. gada 9. februārī)

Valentīndienu gaidot, Rīgas reklāmu stabus rotā plakāts, aicinot 
uzrakstīt savu mīlasstāstu un nosūtīt to uz lielveikalu Spice un  
par to pretī saņemt 200 (!) biļetes uz izrādi „Romeo un Džuljeta”. 
Vai dieniņ, kur nu laimētājs liks tik pulka biļešu!!! 

No redakcijas.
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Likteņdārza īstenotājs - 
„Kokneses fonds” sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo operu 2012. 
gada 20. martā aicina uz Lik-
teņ dārzam veltītu labdarības 
sarī kojumu - koncertu „Lat vie-
šu mū  zikas dārzs” un māks las 
dar bu izsoli. Fonds ir iecerējis 
šādus notikumus martā rīkot 
kat  ru gadu - līdz pat 2018. g a-
dam - ar mērķi veidot to par vie-
    nu no nozīmīgākiem Latvijas 
no  tikumiem mākslā un kultūrā, 
uzaicinot uzstāties Latvijā un 
ārze    mēs atzītus Latvijas mūzi -
ķus, izsolē piedalīties izcilākos 
Latvi jas un nākotnē – arī ārzem-
ju – māksliniekus. Izsolēm tiks 
mek lēti arī izcilu Latvijas kultū-
ras cil vēku darbu uzmetumi, ski-
ces, tādējādi aktuālizējot viņu 

Likteņdārzam veltīts 
labdarības sarīkojums

vārdus un veicinot interesi par 
viņu dar bību. Šo kultūras sarīko-
jumu ko  puma virsvērtība ir to 
labdarī bas raksturs.

2012. gada 20. martā Likteņ dār-
zam veltītajā labdarības kon certā 
„Latviešu mūzikas dārzs” LNO 
Lielajā zālē skanēs Jāņa Me  diņa 
un Artura Maskata dar bi. Kon-
certs ir veltījums Likteņ dār  zam, jo 
tajā iesaistītie māks li nieki ir 
piekrituši uzstāties bez atlīdzības - 
savu darbu šajā pasā kuma Likteņ-
dārzam ziedos pianists Reinis 
Zariņš, Latvijas Ra  dio koris, LNO 
mākslinieciskais vadītājs Arturs 
Maskats, diriģen ti Modests Pit-
rens un Andris Veismanis, reži-
sore Elita Bukovs ka, kā arī Fon - 
da dibinātājs, LNO galvenais scē-
nografs Andris Frei bergs.

Pēc koncerta plānota labdarī-
bas izsole LNO Jaunajā zālē.    Sa -
vu darbu izsoles darbu atlasē un 
vadībā ziedo viens no lielā ka - 
jiem mākslas kollekcionāriem 
Latvijā - Guntis Belēvičs. Plānots, 
ka divas nedēļas pirms izsoles 
visi darbi būs apskatāmi „Rīgas 
galerijā”.

Biļetes uz labdarības koncertu 
iegādājamas „Biļešu paradīzes” 
kasēs un www.bilesuparadize.lv. 
Ienākumi no biļetēm un ziedo-
jumi labdarības izsolē tiks iegul-
dīti Likteņdārza amfiteātŗa daļas 
būvniecības turpināšanā. Plašā-
ka informācija par projektu – 
www.liktendarzs.lv.

Valda Auziņa, 
„Kokneses fonda” 
valdes priekšsēde 

Beidzot varam paziņot, ka uz 
nākamiem trim gadiem DV CV 
Jaunatnes nozari vadīs Indulis 
Bērziņš. Indulis ir DV Vācijā 
valdes priekšsēdis un DV CV 
valdes loceklis. Viņš dzīvo un 
strā dā Latvijā. Beidzamā gadā 
Indulis diģitālizējis visas sešas 
„Laiks, Telpa, Ļaudis” grāmatas, 
kas ir pieejamas tīmeklī. Tas bija 
ļoti svarīgi, lai jaunieši varētu    
tikt pie informācijas, kas ir at -
rodama tikai šinīs grāmatās. 
Pašlaik viņš šo pašu darbu veic  
ar „Latviešu kaŗavīrs Otrā pa -
saules kaŗā”.

Par DV priekšnieku un orga -
ni zācijas Vanadžu priekšnieci ir 
paziņots jau agrāk. Šai paziņo-
jumā bija pieļauta neliela kļūda. 
Daugavas Vanagu organizācijā 
pēc vēlēšanām nepaliek kandi-
dāti. Ja priekšnieks nespēj pabeigt 
savus trīs gadus, viņa vietā nāk 
pirmais vicepriekšnieks līdz lai-

DV CV Jaunatnes 
nozares vadītājs

kam, kad tiek ievēlēts jauns 
priekšnieks. Otros divos amatos 
ievēlētie ar šo gadu stājās darbā, 
kad ir izvēlējušies sev vietniekus, 
kuŗi var palīdzēt un  pārņemt vi -
ņu vietas, līdz tiek ievēlēti jau ni.

Juris Eglītis,
DVCV sekretārs

Indulis Bērziņš

Nepietiek, ka tikai latvieši 
balso PRET krievu valodu kā 
otru valsts valodu Latvijā, arī 
Latvijas krievi jāpierunā bal -
sot PRET. Noteikti jānoraida 
ideja, ka krievu valoda Latvijā 
varētu būt valsts valoda. Kaut 
ko tādu iedomāties var tikai ne -
jēgas. Latvijas neatkarība tiek 
apdraudēta, ja polītiķi, pie mē-
ram, Rīgas pilsētas galva Nils 
Ušakovs, atklāti atbalsta krievu 
valodu kā otru valsts valodu. 

Latvija ir brīva, neatkarīga vals ts 
ar demokratisku valsts iekār tu,  

Arī krieviem jābalso PRET
jo latviešu tautas griba atjau not 
neatkarību bija tik stipra, ka tā  
50 gadus spēja izturēt krievu 
okupāciju. Latviešu tauta 1990. 
gadā atjaunoja neatkarīgu Latvi-
jas valsti, veicinot padomju im -
pe  rijas sabrukumu un arī krie -
vus atbrīvojot no Padomju Savie-
nības jūga. Ja Latvijā nebūtu lat-
viešu tautas ar savu valodu un 
kultūru, tad tagad te būtu Krie-
vija, ne demokratiska Latvijas 
valsts, kas ir arī Eiropas Savienī-
bas dalībvalsts. Atbilde krievu 
šovinistiem, kuŗi apgalvo, ka 

krie vu tiesības neatkarīgā Lat -
vijā ir ierobežotas, ir vienkārša: 
viņiem ir iespēja dzīvot Krievijā, 
ja vēlas. Latvijā notiek neskaitā-
mi sarīkojumi krieviem. Pats 
esmu vairākos tādos sarīkoju-
mos piedalījies un nebūt nebiju 
vienīgais latvietis. Latvieši atbal-
s ta šādus sarīkojumus, un tajos 
nebūtu vairāk apmeklētāju, ja 
krievu valodai būtu oficiāls valsts 
valodas statuss. Tas pats attiecas 
uz uzņēmējdarbību, kuŗā krie -     
vi ir sevišķi aktīvi. Latviešu valo-
das - vienīgās valsts valodas sta  -

tuss neierobežo nevienas mino-
ritātes tautības censoņa iespējas 
veidot sekmīgu uzņēmumu            
vai citādi atrast savu laimi 
Latvijā. 

Neviena interesēs nav pārvērst 
Latviju par mazo Krieviju, jo tā -
dējādi zustu Latvijas neatkarība 
un, iespējams, Latvija vairs ne -
būtu Eiropas Savienības dalīb-
valsts. Taču ļaunākais būtu, ja 
kašķēšanās par valsts valodu un 
berze starp tautībām turpinā - 
tos. Tas fragmentētu Latvijas po -
lītiku, un Latvija nekad nesa -

sniegtu Eiropas līmeni. 
Balsošana 18. februārī būs ne 

tikai par valsts valodu, bet gan 
par to, vai Latvija būs vienota       
un sekmīga jeb vai sašķelta un 
nabadzīga valsts.

Krievu izcelsmes Latvijas pa -
valstniekiem jābalso PRET krie-
vu valodu. Ikvienam, kam draugs 
ir kāds Latvijas krievs, šis draugs 
jāpārliecina 18. februārī balsot 
PRET krievu valodu kā otru Lat-
vijas valsts valodu. 

Vidvuds Beldavs

Par LNB Atbalsta biedrības 
me  cenātes ziedojumu Latvijas 
Nacionālā bibliotēka (LNB) jau 
trešo gadu iegādājusies vērtī -
gas grāmatas un enciklopēdi -
jas par aktuāliem tematiem. 
Katru gadu iepirktas grāmatas 
par 20 000 latu, trīs gadu laikā 
bibliotēkas krājums papildināts 
ar 736 izdevumiem. 

Mecenāte savu vārdu neatklāj. 
Zināms vienīgi tas, ka viņa ir ār -
valstīs dzīvojoša latviete, kuŗai 
rūp latviešu jauniešu izglītība un 
Nacionālās bibliotēkas saturs.

LNB direktors Andris Vilks: 
Mecenātes ziedojums ir pirmais 
tik liela apjoma privātpersonas 
zie  dojums LNB krājumam, īsts 
me  cenātisma paraugs. Tas ir bijis 
ārkārtīgi nozīmīgs atbalsts šajos 
trīs gados, kad pašas bibliotēkas 
iespējas iegādāties kvalitātīvu no -
zaŗu literātūru ir ievērojami sa -
ma  zinājušās.

LNB Atbalsta biedrības valdes 
priekšsēde Undīne Būde: Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrībai ir vēl kāda priecīga ziņa: 
mecenāte, kuŗa pirms trīs gadiem 
ziedoja 60 000 latu Nacionālās 
bib liotēkas krājumam, nolēmusi 
arī turpmāk  palīdzēt bibliotēkai 
pilnveidot tās krājumu. Nododu 
jums mecenātes 25 000 latu zie -
dojumu, lai grāmatu un vērtīgo 
izdevumu iepirkumus bibliotēka 
varētu turpināt arī šajā gadā. Sa -
kām lielu paldies mecenātei par 

Vērtīgas grāmatas 
Nacionālajai bibliotēkai

ziedojumu, kas palīdz Nacionāla-
jai bibliotēkai kļūt vēl bagātākai 
un tās lasītajiem piekļūt kvalitā-
tīvai, vērtīgai un aktuālai infor-
mā cijai.

Šogad, iepērkot vairāk nekā 
300 grāmatu, īpaša uzmanība 
pievērsta 20. gs. vēsturei, izglītī-
bai un paidagoģijai. Iegādātas 
pēdējo gadu publikācijas Rietum-
eiropā un ASV par Austrum ei-
ropas un padomju perioda vēs-
turi, sadzīvi, kultūru, kā arī atzītu 
teorētiķu un praktiķu jaunākās 
grāmatas par innovātīvu pieeju 
mācību procesā.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
bibliotēkas krājumu papildinās 
arī grāmatas par Latvijā un 

pasaulē ļoti aktuālu tematiku: vi -
des problēmām, enerģētiku, eko-
loģisko būvniecību un dizainu, 
ekonomikas un sabiedrības ilgt-
spē  jīgu attīstību, innovācijām, 
valsts lomu ekonomikā. Iegādā-
tas 50 grāmatas ar Latvijas zināt-
nieku publikācijām, pētījumiem, 
kuŗos iekļauts arī materiāls par 
Baltijas valstīm un Latviju.

Vairāki vērtīgi izdevumi pa -
pildinājuši arī citas LNB nozaŗu 
kollekcijas: juridiskās un tiesību 
zinātnes, bibliotēkzinātne, polī-
tika un socioloģija, valodniecība, 
filozofija, starpnozaŗu tematika.

Starp nozīmīgākajiem jaunie-
guvumiem ir vairākas enciklo pē-
dijas: par mārketingu, vides ve -

selību un reliģiju.
Mecenātes ziedojums ļāvis  

LNB iegadāties arī divus kul tūr-
vēsturiski nozīmīgus Retumu 
izdevumus: latgaliešu pirmā dzej-
nieka un Latgales grāmatu pār-
rakstītāja Andriva Jūrdža (1845-
1925) rokraksta grāmatu un retu 
19. gs. sākumā Kurzemes zem-
nieku pašrocīgi darinātu ādas 
iesējumu ar misiņa apkalumiem 
„Dziesmu un lūgšanu grāmata …”.

Ar mecenāta dāvinājumu ik -
vienam interesentam būs iespē-
jams iepazīties izstādē „Zinā ša-
nām un ilgtspējīgai attīstībai: Me -
cenāta dāvinājums Latvijas Na -
cionālajai bibliotēkai (III)”.

Izstāde  atvērta no 8. februāŗa 
līdz 6. martam Jaunākās literātū ras 
lasītavā -izstādē K. Barona ielā 14.

Aicinām ikvienu atbalstīt Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas At -
balsta biedrības labdarības pro-
jektu „Atbalsts LNB krājumam” 
un palīdzēt bibliotēkai iegādāties 
vērtīgus un aktuālus izdevumus. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība un Kultūras 
ministrija ir noslēgušas vieno-
šanos, ka ikviena ziedotāja vārds 
tiks iemūžināts Gaismas pilī.

Atbilstīgi ziedojuma summai 
ziedotāja vārds tiks iemūžināts 
plāksnītē pie jaunās bibliotēkas 
krēsla, galda, plaukta vai audito-
rijas. 

Ziedojuma apjoms atbilst 
šādiem iemūžināšanas veidiem:

 – ziedotāja vārds 

īpašā Ziedotāju grāmatā; 
 – ziedotāja vārds lielā 

sienas plāksnē Gaismas pils 
vestibilā;

 – ziedotāja vārds uz 
plāks nītes pie krēsla;

 – ziedotāja vārds uz  
plāks nītes pie galda lasītavā;

 – ziedotāja vārds uz 
plāksnītes pie plaukta lasītavā;

 – ziedotājs 
iegūs tiesības uz īpašas patei cības 
zīmes izvietošanu Gais mas pils 
auditorijās vai stāvos.

Ziedot iespējams:
www.gaisma.lv
Latvijas Nacio-

nālās bibliotēkas Atbalsta bied rī bai, 
Tērbatas iela 75, Rīga, LV1001, 
Latvija

 Tērbatas ielā 75, 4. 
stāvā, 404. kab.

bankā
Beneficiary: Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. : LV84 HA BA-

  0551006763188
Beneficiary’s bank: Swedbank
Address: Balasta dambis 1a, 

Riga, Latvia
SWIFT code: HABALV22
Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS, 
New York    ABA/FW: 021001033    

Papildu informācija:
Olita Pričina-Voitika
67296433
olita@gaisma.lv
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 7) atrisinājums
Līmeniski.  1. Kaviārs. 4. 

Platīns. 7. Sietla. 8. Oskars. 
11. Nante. 12. Asaŗi. 13. 
Irbes. 16. Satīns. 17. Aukles. 
18. Tūristi.19. Eja. 20. Mīt. 

22. Baobabi. 25. Stalta. 26. 
Ņūtons. 28. Īstas. 30. Liess. 32. 
Kūtri. 33. Salaca. 34. Klauns. 35. 
Atvases. 36. Skaists. 

Stateniski. 1. Kūlenis. 2. Ābece. 
3. Salna. 4. Posmi. 5. Akači. 6. 
Skausts. 7. Sonāta. 9. Sabile. 10. 
Maldi. 14. Istabas. 15. Kaimiņi. 
21. Vantis. 23. Bēres. 24. Tortes. 
25. Spīgana. 27. Stirnas. 29. Salts. 
30. Locis. 31. Sīlis. 32. Krusa.   

Ik gadu Latvijā tiek noteikts 
Gada dzīvnieks, putns, kukai-
nis, augs, lai pievērstu sabied-
rības uzmanību retajām sugām, 
to izplatībai un aizsardzībai.

Ornitoloģijas biedrība 2012. 
gadā par Gada putnu izvēlējusies 
jūras ērgli (Haliaeetus albicilla), 
kas ir lielākais Latvijā ligzdojo -
šais plēsīgais putns, informē bied-
rības valdes priekšsēdis Viesturs 
Ķerus. Biedrība šogad cer uzzi -
nāt vairāk par šīs plēsīgo putnu 
sugas izplatību Latvijā, tāpēc ai -
cina dabas draugus par atrastām 
jūras ērgļu ligzdām ziņot tīmeklī 
www.dabasdati.lv un sekot līdzi 
jaunumiem Igaunijas-Latvijas 
programmas financētā projektā 
„Ērgļi pāri robežām”, ko īsteno 
Latvijas Dabas fonds sadarbībā  
ar Igaunijas Ornitoloģijas bied-
rību.

Latvijas Malakologu biedrība 
par Gada gliemi izvēlējusies sar-
kano kailgliemezi (Arion rufus), 
kas Latvijā ir reti sastopams. Tas 
ir viens no lielākajiem glieme-
žiem - gaŗums  10 - 15 centimet-
ri, krāsa - no oranžas līdz ogļu 
melnumam. Latvijas sarkanais 
kailgliemezis ārēji ir ļoti līdzīgs 
agresīvajam Spānijas kailglieme-
zim (Arion lusitanicus), kur tas 
parādās, izzūd vietējais sarkanais 
kailgliemezis. Spānijas gliemezis 
apgūst jaunas territorijas, pieķe-
ŗoties pie automobiļiem, vai at -
ceļo ar stādiem un ātri pielāgojas 

2012. gada putns, kukainis, dzīvnieks, augs, sēne ...
jauniem apstākļiem.  Tie atrasti 
Lat vijā pie Talsiem. Nespeciā lis-
tiem šīs abas sugas ārēji gandrīz 
nav atšķiŗamas, vienīgi anato-
miski tie ir dažādi.

Latvijas Entomoloģijas biedrī-
ba par Gada kukaini izvēlējusies 
spo žo skudru (Lasius fuligino-
sus) un par Gada bezmugur -
kaul nieku - parasto krūmsūkli 
(Spon gilla lacustris). Nominācijas 
mēr  ķis ir pievērst uzmanību spo-
žajai skudrai, kas apdzīvo ve  cus 
kokus, un dobumainiem kokiem 
kā dabas vērtībai. Spožās skudras 
ir viscaur melnas, ķermeņa vir-
sma spīdīga, no tā cēlies  latvis-

kais nosaukums. Pārsvarā ap -
dzīvo lapu kokus, visbiežāk ozo-
lus un liepas. Suga ir aizsargā-
jama, iekļauta 2000. gada Mi  nis-
t ru kabineta īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstā. Nominēt krūm-
sūkli rosinājusi vēlme iepazīsti-
nāt cilvēkus ar neparasto bez-
mugurkaulnieku tipu, ko līdz   
pat 1765. gadam zinātnieki pie-
skaitījuši pie augu valsts. Sūkļi 
Latvijā ir samērā maz pētīta dzīv-
nieku grupa. Sūkļu tips pasaulē 
aptveŗ apmēram 9000 sugu, kas 
galvenokārt apdzīvo jūras, un 
tikai nedaudzas mīt saldūdeņos. 
Latvijā sūkļi sastopami saldūde-
ņos un lielo upju grīvās, Kon- 
s tatētas piecas sugas. 

Latvijas Dabas mūzejs par 
Gada dzīvnieku izvēlējies glu-
deno čūsku (Coronella austria-
ca), kas ir Latvijā reti sastopams 
zalkšu dzimtas rāpulis. Par glu-
deno čūsku šo rāpuli sauc tāpēc, 
ka tā muguras zvīņas ir gludas. 
Īpašā gludenās čūskas pazīme ir 
“kronītis” jeb tumšas svītras ab -
pus galvas. Cilvēkam šī čūska nav 
bīstama, jo nav indīga. Turklāt 
glu denās čūskas zobiņi ir tik       
sīki, ka cilvēka ādu tie nespēj 
ievainot. Gludenā čūska ir sasto-
pama visā Eiropā, bet Latvijā ļoti 
reti, jo šeit ir tās areāla ziemeļu 
robeža. Gludenā čūska iekļauta 
Latvijas īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstā, Latvijas Sarkanajā grā-
matā, Eiropas apdraudēto abi-

nieku un rāpuļu direktīvā un 
Bernes konvencijā. 

Latvijas Botaniķu biedrība par 
Gada augu izvēlējusies meža 
vizbuli (Anemone sylvestris).
Tautā balto puķi labāk pazīst kā 
Daugavas vizbuli jeb Daugavas 
anemoni, jo tās izplatība ir tieši 
Daugavas ielejā. Suga ir iekļauta 
gan Latvijas, gan arī Baltijas re -
ģiona Sarkanajā grāmatā. Ziņas 
par meža vizbuļa atradnēm bied-
rība lūdz ievietot tīmeklī dabas-
dati.lv. 

Latvijas Mikologu biedrība par 
Gada sēni izvēlējusies vēdekļa 
sārtaini (Rhodotus palmatus), 

kas ir ļoti reta un krāšņa sēne un 
aug uz vīksnas un gobas koksnes 
vēlā rudenī. Tās krāsa ir no 
rožainas līdz spilgti sārtai, oran-
žai. 1785. gadā šo sēņu sugu pir-
mo reizi aprakstījis (ar nosau-
kumu Agaricus palmatus) franču 
zinātnieks Džons Bujārs. Šobrīd 
tā ir vienīgā savas ģints (Rhodotus) 
pārstāve. Sēne sastopama Ziemeļ-
amerikā, Ziemeļafrikā, Eiropā   
un Āzijā, bet visur tiek atzīta par 
ļoti retu. Tā ir iekļauta Eiropas 
valstu Sarkanajā grāmatā un 
apdraudēto sugu sarakstā. 

Valija Berkina

2012.gada putns – jūras ērglis
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2012. gada augs - meža vizbulis

Daugavpils vēsturiskajā centrā svinīgi atklāja atjaunoto pilsētas 
pašvaldības policijas ēku, kas celta tālajā 1880. gadā un ir architek tū - 
ras piemineklis. Celtniecības darbu kopējās izmaksas ir 1 913 360 latu: 
Ls 1 626 356 sedza Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Ls 57 400 – 
valsts budžets un Ls 229 600 – pilsētas dome.

Liepājas pilsētas dome 7. februārī Rīgā, Lielajā ģildē, iepazīstināja 
interesentus ar jaunās koncertzāles „Lielais Dzintars” maketu, ko 
projektējis austriešu architekts Folkers Gīnke (Volker Giencke). Pēc tam 
notika Liepājas Simfoniskā orķestŗa koncerts.

Liepājas universitāte saņēmusi ziedojumu no Vācijas apvienī -       
bas Children for a better World e.V. un no organizācijas Hilfe for 
Kinder e.V, kuŗa mērķis ir atbalstīt un attīstīt maģistra studiju pro-
grammu „Mūzikas terapija”, lai studentiem segtu līdz 50 %  studiju 
maksas pirmajā studiju gadā.

Strenču novada dome no šā mācību gada 2. sēmestŗa maksās 
ikmēneša stipendiju ne tikai novada vidusskolas 10. - 12. klases 
skolēniem, kā tas bijis līdz šim, bet arī 9. klases skolēniem, kuŗu vidējā 
atzīme būs augstāka par  7,5 ballēm.

Valmierā, rekonstruējot bijušās sabiedriskās pirts ēku, 19 mēnešu 
laikā Mūzikas skola iegūs jaunas, mūsdienīgas telpas ar labiekārtotu 
territoriju. Šobrīd skola atrodas četrās ēkās dažādās pilsētas vietās. 
Projekta kopējās izmaksas ir 1 367 450 latu  - 826 000 latus (60,4 %) 
financēs no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Alūksnē 23. martā notiks ceturtā reģionālā zinātniskā konference 
„Latviešu pēdas Sibirijā un Tālajos Austrumos”. Konference  veltīta 
diviem latviešu tautai traģiskiem datumiem - 1941. gada 14. jūnijam un 
1949. gada 25. martam, to rīko vairāku novadu pašvaldības un polī -
tiski represēto apvienību nodaļas.

Latvijas Zaļais punkts, vides reklāmas operātors JCDecaux Latvija, 
reklāmas aģentūra !MOOZ un Gētes institūts Rīgā rīko plakātu 
konkursu 7.-12. klašu skolēniem „Neizmet. Šķiro!”. Lai piedalītos kon-
kursā, Zaļā punkta birojam jānosūta paša veidots plakāts, kas populā-
rizē  videi draudzīgu dzīvesveidu. Labākos darbus šovasar izstādīs vi -
des reklāmas stendos vairākās Latvijas pilsētās.

Rucavas novada Papes pļavās pērn piedzimuši 11 savvaļas zirgu 
kumeļi un 20 taurgovju teliņi.  Papes pļavās tagad ganās aptuveni 200 
taurgovju un savvaļas zirgu. Papes ezera apkārtne bija  Latvijā pirmā, 
kur Pasaules dabas fonda  dabiskās ganīšanas projektā 1999. gadā tika 
ievesti pirmie 18 savvaļas zirgi, lai demonstrētu lielo zālēdāju nozīmi 
dabā un populārizētu videi draudzīgus atklātas ainavas atjaunošanas      
un saglabāšanas paņēmienus. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 7. Katrs atsevišķs 
noteikums līgumā. 8. Valsts Zie-
meļafrikā. 10. Balandu dzimtas 
augs. 11. Novada centrs Lat vijā. 
12. Iedomāta līnija, kas iet caur 
Zemes ģeografiskajiem poliem. 
16. Priekštecis. 19. Grāmatas no -
saukums. 20. Debess ķermenis. 
21. Valsts galvaspilsēta Eiropā. 
22. Apgaismojuma mērvienība. 
23. Mīksts minerāls. 24. Daiļli-

terātūras pamatveids. 25. Pū  ša-
mais mūzikas instruments. 28. 
Novecojis kukurūzas nosau-
kums. 30. Noteikti, stingri. 31. 
Latviešu aktrise (1893-1970). 32. 
Telpa lidaparātu novietošanai        
un remontam. 36. Optiska ierīce 
novērošanai no aizsega. 40. Na -
vigācijas orientieŗi. 41. Zvejas 
rīks. 42. Indīgs magoņu dzim -  
tas augs. 43. Materiāli nodroši -

nā tas. 
Stateniski. 1. Patiess, 

neizdo māts atgadījums. 2. 
Apavi. 3. Novada centrs 
Latvijā.   4. Policistu gumi-
jas nūjas. 5. Vīrieša vārds 
(janv.).             6. Skeleta kauli. 
7. Rožu dzim tas krūms. 9. 
Latviešu dzejnieks (1850-
1879). 13. Laikraksts 
Latvijā. 14. Ne  pie tiekami 
sagatavots mākslinieks. 15. 
Prīmulu dzimtas augs. 17. 
Bute. 18. Latviešu rakst-
niece (1885-1976). 26. 
Viegla pagaidu celtne 
izrādēm (piem.,      ga -
datirgos). 27. Ungāru kom-
ponists, pianists virtuozs 
(1811-1886). 29. Ķīmijā – 
pretstats „skābs”. 33. 
Dāvanas. 34. Sengrieķu 
pilsētvalsts. 35. Sala Tirē -
nu jūrā. 37. Vidēji lieli vis t-
veidīgie. 38. Polītikas vir-
ziens. 39. Strinkš ķi nāmais 
mūzikas instruments.
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Baltijas mūzikas 
seminārs

Lineburgā notika  Kārļa Širena 
biedrības 23. seminārs. Pirmo 
reizi semināra darba kārtībā tika 
iztirzāta mūzikas tema. Dalīb-
nie ku vidū bija vācbaltu mūzikas 
draugi, paidagogi, jaunie akadē-
miķi, koŗisti, kas gatavojas kon-
certceļojumiem Baltijā u. c. Semi-
nāru priekšzīmīgi bija noorga-
nizējis biedrības priekšsēža viet-
nieks Volfs P. Vulfiuss ar saviem 
palīgiem. Referātus „dzīvākus” 
padarīja audio un video ierīces. 
Izstādē bija redzami archivāres 

dau dzu publikāciju autore profe-
sore Zane Gailīte referēja par 
Latvijas himnas autoru Baumaņu 
Kārli kopsakarā ar latviešu mū -
zikas kultūru 19. gadsimtā. Mū -
zikas akadēmijas docente Baiba 
Jaunslaviete analizēja vācu mū -
zikas kritiķu recenzijas par ie -
vērojamā latviešu komponista 
Alfreda Kalniņa daiļradi.

Seminārs noritēja vācu valodā. 
Tā vadītāji slavēja Latvijas un 
Igaunijas pārstāvju labās vācu 
valodas zināšanas, kas semināra 
nobeigumā nodrošināja plašas 
diskusijas. 

līdzdarboties dažādās aktivītātēs. 
Viņš pats saka; „Es mīlu mūsu 
dabu un kultūru, mūsu tautas 
garu un tradicijas.”

2)Igaunijas premjērministrs 
An   druss Ansips apmeklēja Frei -
burgu Breizgavā. Svinīgā cere -
mo nijā viņam tika pasniegta 
starptautiskā Frīdricha Augusta 
fon Haijeka biedrības balva. 
Balva piešķirta par Ansipa ilg-
gadīgo sekmīgo darbību fiskālās 
polītikas jomā, īpaši pasaules 
eko nomiskās krizes laikā. Ansipa 
darbība ļāvusi Igaunijai sekmīgāk 
nekā citām ES dalībvalstīm pār-
varēt krizes sekas.

3)Vai jūs esat Vācijā studējis, 
veicis pētniecības darbus vai strā  -
dājis? Vai jūs ar valdības ak   ceptu 
esat Igaunijā studējis vai strādājis 
zinātnisku darbu? Igaunijas Zi  -
nātņu akadēmijā svinīgi atklāts 
Alumni portāls. Tas sekmē cie -
šāku Vācijas un Igaunijas sadar-
bību dažādās jomās. (Izziņa. 
Latvijas Nevalsts organizācija  
Alumniportal Deutschland pie-
dāvā izveidot savas organizācijas 
profilu, un reģistrēties sadaļā 
“Kopienas” jeb Networks. Radot 
savu profilu, NVO sniedz citiem 
informāciju par savu organi zā-
ciju, tās mērķiem, vīziju, plāniem 
un turpmākajiem pasākumiem. 
Reģistrējoties portālā, ir iespē-
jams meklēt līdzfinancējumu 
savai darbībai, kā arī iegūt domu-
biedrus citur pasaulē. Portālā ir 
arī izveidota grupa NVO Latvijā, 
kuŗā organizācijām ir iespējams 
apmainīties ar pieredzi, dalīties 
viedokļiem vai diskutēt par sa  -
biedrībā nozīmīgām temām. – red.)

Mākslas zinātnieks
Ojārs Spā rītis:

Baltvācu rakstnieks un dzej-
nieks Zigfrīds fon Fēgezaks 
(1888-1974), senu Vidzemes muiž-
nieku dzimtu – fon Fēgezaku un 
fon Kampenhauzenu – pēctecis, 
bija apveltīts ar milzīgu no sava 
sociālā slāņa mantotās vēstures 
izpratni, kas tika papildināta un 
izkopta studijās Tērbatas, Hei-
delbergas, Berlīnes un Minchenes 
augstskolās. Kopš 1918. gada, 
dzīvodams paša spēkiem atjau-
notā romantiskā viduslaiku pils 
tornī Veizenšteinā Bavārijā, viņš 
nodevās žurnālistikai un rakst-
niecībai. Gandrīz deviņdesmit 
gadu gaŗajā mūžā Fēgezaks īs -
tenoja savu talantu un baltvācu 
literātūrā ir atstājis dzeju un 
stāstu krājumus, romānus, doku-
mentālus aprakstus par Baltijas 
sadzīvi, kultūru un vēsturi, kā arī 
ceļojumu piezīmes. Zigfrīdam 
don Fēgezakam piemita izcilas 
raksturotāja spējas, prasme gan 
sev apkārt, gan pagātnes notiku-
mos saskatīt literāru fabulu un 
caurvīt to ar trāpīgu, bet mazliet 
smagnēju baltieša humoru. Cik 
lielā mērā viņa 1960. gadā izdo-
tais kultūrvēsturiskais romāns 
“Senči un pēcteči. Piezīmes no 
senās Livonijas vēstuļu lādes” ir 
fantazijas un cik – faktu caur austs, 
lai spriež lasītājs. Tomēr nav šau  bu, 
ka rakstnieks ikvienu interesentu 
raiti izvadās pa senās Livonijas 
vēstures ceļu līkločiem septiņu pa -
audžu gaŗumā un atklās pagātnē 
aizgājušu Baltijas vācu un lat-
viešu dzimtu dzīves stāstus.

Uzziņai. Domus Rigensis ir 
bied rība, ko 1992. gadā Rīgā no -
dibināja latvieši un vācbaltieši 

Baltische Briefe par Baltiju
Zigfrīda fon Fēgezaka romāns latviski

un tā nodarbojas ar 
Rīgas un Lat vijas 
vēstures apzināšanu 
Ei  ropas kontekstā. 
Latviešu vācbal tiešu 
centra sarīkojumos 
iepa zīstina ar latviešu 
un vāciešu sa  skarsmi 
un mijiedarbību vē  -
sturē un mūsdienās 
Rīgas multikul tūrālajā 
vidē. Tostarp veidojas 
personiskās saiknes, 
starptautiski kultūras 
projekti, sekmējot 
latviešu un vāciešu 
draudzības saites. 
Mūsu biedrības biedri 
no Vācijas, Latvijas 
un citām valstīm ar 
saviem biedru naudas 
m a k s ā  j u m i e m 
nodrošina Domus Ri -

gen sis darbību Mencendorfa 
namā. Mērķis ir apzināt un kopt 
kopīgo Rīgas kultūrvēsturisko 
mantojumu, kontaktus starp 
cilvēkiem, kuri interesējas par 
Rīgu un Latviju.

Grāmatas atvēršanas svētkos 6. 
decembrī sarīkojuma dalībniekus 
vācu un latviešu valodā sveica 
Domus Rigensis priekšsēdis Ei -
žens Upmanis, mākslas zināt-
nieks Ojārs Spārītis stāstīja par 
Fēgezaka daiļradi – arī abās 
valodās. Sirsnīgus pateicības 
vārdus Spārītis veltīja profeso-
ram Dr. Mihaēlam Gārlefam par 
priekšvārdu romāna izdevumam 
latviešu valodā. 

Grāmatas tulkotājs Pēteris Bol-
šaitis pateicās Domus Rigensis  
biedrei Kristiānei Hincei par 
palīdzību grāmatas tapšanā, lai 
tā laikus – pirms Ziemsvētkiem 
nonāktu pie lasītājiem. Kristiāne 
Hince Veizenšteinas pilī rūpējas 
par Zigfrīda fon Fēgezaka literārā 
mantojuma saglabāšanu. Hince 
no grāmatas nolasīja fragmentu 
vāciski, un Spārītis to pašu tek-
stu – latviski. Ģermānistikas stu-
dents, Domus Rigensis Juvenum 
biedrs Imants Cīrulis vāciski 
nolasīja Fēgezaka stāstu „Vien-
tulīgie Ziemsvētki”. 

Pēc tam Fēgezaka grāmatas 
latviskā tulkojuma atvēršana no   -
tika arī Orellenā un Vesel hofā, 
kur ir Fēgezaka mātes (dzim. 
Kampenhauzena) dzimtas sak-
nes. Veselhofā skaists bija grā-
matas nodaļas „Sarkanās atlasa 
kurpes” uzvedums ēnu teātrī ar 
mūziku. Mencendorfa namā 
10. decembrī izrādīja Bavārijas 
Televīzijas fil mu par Zigfrīdu 
fon Fēgezaku. Filmas veidotāji 
bija sarūpējuši agrākos oriģi nā-
los Fēgezaka balss ie  rakstus ar 
viņa īpatnējo baltis ko akcentu.

Domus Rigensis mājvieta atrodas 300 gadus vecajā Mencendorfa namā Vecrīgā. Kādreizējā aptieka 
un Mencendorfu dzimtas nams tagad ir rīdzinieku māja-mūzejs (17.-19. gs.). Otrā stāvā atrodas 
Domus Rigensis birojs. Tur satiekas biedrības biedri un viesi

Grāmatas „Senči un pēcteči” atvēršanas svētkos. No kr.: Egils 
Gruzde, Dītmars un Kristiāna Hince, tulkotājs Pēteris Bolšaitis

Grāmata izdota mūsu laikrakstu redakcijā. 
Interesentiem ASV to piesūtīsim pa pastu. 
Cena USD 56,– kopā ar pasta izdevumiem. 
Sazinieties ar redakciju!

Vācbaltu izdevumā Baltische Briefe Monika fon 
Hiršheita raksta par nozīmīgo notikumu Latvijas 
kultūrvēsturē – Zigfrīda fon Fēgezaka romāna „Senči 
un pēcteči” (Vorfahren und Nachkommen)” pirmizde-
vumu latviešu valodā. Grāmatu latviski pārtulkojis 
Pēteris Bolšaitis. Māksliniece – Daiga Brinkmane.  
Grāmatas atvēršana Mencendorfa namā Rīgā pulcēja 
lielu Domus Rigensis pārstāvju skaitu gan no Latvijas, 
gan no Vācijas. Sarīkojuma viesu vidū bija valsts augstas 
amatpersonas un daudzi inteliģences pārstāvji. 

Renātes Adolfi savāktie doku-
menti un fotoattēli par Rīgas mū -
zikas dzīvi. Publikas sirsnīgus ap -
lausus izpelnījās latviešu, igauņu 
un vācbaltu komponistu skaņ-
darbi Štutgartes filharmonijas 
un citu mūziķu atskaņojumā.

Referātus nolasīja pazīstami 
mūzikas vēsturnieki un jaunākās 
paaudzes pārstāvji. Liepājas uni-
versitātes mūzikas paidagoģe, 

Chronika
1) Igaunijas prezidents Tomass 

Hendriks Ilvess vēlas savus 
tautiešus aktīvi iesaistīt tīmekļa 
sarakstē facebook portālā. Ma -
zajai Baltijas valstij, kuŗā ir tikai 
1,5 miljoni iedzīvotāju, jāizvirza 
100 argumentētu priekšlikumu 
sevis apliecināšanai. Savā portālā 
Ilvess uzaicinājis tautiešus aktīvi 

4) Tallina bija Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2011. gadā. Nobei-
guma sarīkojumā tika izrādīta fil  ma, 
ko veidojuši 50 režisori. Ko   pumā 
notika 7000 sarīkojumu, kuŗi pēc 
organizātoru aplēsēm pulcējuši 
1,5 miljonus skatītāju – tātad gan-
   drīz ikviens Igaunijas iedzīvotājs 
sevi var pieskaitīt šim pulkam.

Baltische Briefe lasījis
P. Karlsons



12 LAIKS 2012. ga da 18. februāris – 24. februāris

Līgatnes papīrfabrika mūsdienās

Normunds Dzērve

Oļesja Dreimane

Jā, dzīvo zaļi, pagaidām gan 
vēl tikai ekoloģiskā nozīmē, 
ekonomiskā – vēl ne. Bet pa -
visam reālas cerības vieš jau-
nais, enerģiskais fabrikas direk-
tors Normunds Dzērve. Kopā 
ar mārketinga vadītāju Oļesju 
Dreimani viņš mūs laipni iz -
vadāja pa visām ražotnēm un 
pastāstīja, kas te notiek un 
kādas ir nākotnes perspektīvas.

Vispirms – fakti no vēstures. 
Papīrfabrikas sākotne ir 1814. 
gada rudenī, kad Rīgas tirgotāji 
Justus Štorls un Kārlis Kibers  
īpašumā ieguva zemes gabalu 
pie Līgatnes upītes un nosauca 
to par Konrādsrūi (Conrad-
sruhe). 1816. gada rudenī papīra 
dzirnavās sāka strādāt papīra 
ražošanas meistars ar 15 strād-
niekiem, un tas arī uzskatāms 
par papīra ražošanas sākumu. 
1830. gadā darbu uzsāka gal -
venā jeb vidus fabrika. 1870. ga -
dā izstādē Sanktpēterburgā 
Līgatnes papīrs saņēma Lielo 
Zelta medaļu. Cariskās Krievijas 
imperijā Līgatnes papīrs tika 
atzīts par tik izcilu, ka fabrikai 
tika tiesības ražot papīru īpaši 
svarīgiem valsts dokumentiem. 
Aizvadītā gadsimta 20. – 30. ga -
  dos te ražots papīrs igauņu 
kronām. Kaŗa un juku laikos 
fabrika bija spiesta ik pa laikam 
darbu pārtraukt. Jaundibināta-
jai Latvijas valstij nācās fabriku 
pilnīgi atjaunot, ieguldot 20 
miljonus Latvijas rubļu, jo Pir-
mā pasaules kaŗa laikā visas 
iekārtas tika izvestas uz Krie viju.

Papīrfabrika 1937. gadā sa -
sniedza saražotās produkcijas 
maksimumu – vairāk nekā 6000 
tonnu papīra gadā. Tolaik Lī -
gatnē ražoja ap 100 dažādu 
veidu papīru.

Jauns trieciens fabriku sagai-
dīja, kad, atjaunojoties neatka-
rīgai Latvijas valstij, fabrika tika 
privātizēta, trīs no četrām pa -
pīra mašīnām sagrieztas metal-
lūžņos un lēti pārdotas. Taču 
sveikā palikusī viena vienīgā 
ražo joprojām. Rekonstruēta 
un uzlabota, tā šobrīd ražo ap 
45 tonnu papīra diennaktī. 
(Salīdzinājumam: 90. gadu sā  -
kumā tās jauda bija 20 tonnas 
diennaktī.) 

N. Dzērve: Kad mainījās 
varas, diemžēl, attieksme pret 
„padomju mantojumu” bija 
stipri negātīvi pārspīlēta – ne 
jau papīra ražošanā vien, un tas 
arī ir iemesls tam, ka trīs ma -
šīnas itin vienkārši iznīcināja, 
un nu mēs mēģinām strādāt ar 
to pašu vienīgo, nodrošinot 
pilnu ražošanas procesu.

Visus šos gadus fabrika balan-
sējusi uz naža asmens, turējusies 
ar degunu virs ūdens. Mans 
uzdevums ir panākt, lai vēl ne 
tikai mute, bet visa galva beidzot 
izlīstu virs ūdens. Tas, tā tēlaini 
runājot. Reālitātē ir jāpanāk, lai 
fabrika strādātu ne tikai bez 
zaudējumiem, bet pat ar kaut 
nelielu, bet peļņu, līdz ar to 
kļūstot interesanta kādam lielā-
kam, nopietnam investoram. 
(Šobrīd 30% īpašuma daļu pie-
der bijušajiem fabrikas vadītā-
jiem, 70% – investīciju fondam 
Baltcup. –Red.) Investīcijām, ko 
ieguldījuši līdzšinējie īpašnieki, 
maigi sakot, varēja būt labāki 
panākumi.

Līgatnes papīrfabrika dzīvo zaļi
Kas jūs pats esat un cik ilgi 
vadāt fabriku?

Esmu šeit kopš 2011. gada sā -
kuma, neesmu papīrražošanas 
speciālists. Mana speciālitāte ir 
uzņēmējdarbības vadība, īpaši 
darbs ar krizē nonākušiem uz -
ņēmumiem. Tātad technoloģiju 
jautājumos ir jāstrādā nozares 

ciālisti, kuŗi grib vienoties ar 
mums par specifiska papīra ra -
žošanu savām reliģiskajām va -
jadzībām. Tieši šādi „nišas 
produkti” – dārgi, specifiski var 
kļūt par nozīmīgu Līgatnes vir-
zienu. Jāskatās ne jau tikai uz 
saražotajām tonnām, bet arī uz 
„pievienoto vērtību”. 

paša rakstāmpapīra kvalitāte, 
kas šobrīd ir – lai arī ekoloģisks 
produkts – ne sevišķi pievilcīgs.
Es jums negribu piekrist – 
mēs redakcijā izmantojam 
tikai jūsējo, un, lai gan tas ir 
tāds pelēcīgs, tomēr ir zināms 
„šiks”, kā man, starp citu, 
norādīja bankas darbinieki. 

no mūsu produkcijas aiziet ek  -
sportam, galvenokārt uz Krie-
viju un Ukrainu. Pēc pēdējo 
trīs gadu pieredzes sadarbība ar 
Ukrainu, jāatzīst, ir veiksmīgāka 
nekā Eiropas virzienā. Mums ir 
jāsadala riski, un šobrīd Eiropas 
tirgus nav īsti piemērots. Bet ir 
jāvirzās arī turp pa solītim vien. 
Nākamajā intervijā, varbūt pēc 
gada, cerams, varēšu stāstīt par 
panākumiem.
Līgatnes papīrfabrika ir valsts 
nozīmes architektūras piemi-
neklis, papīrfabrikas ciemats 
– unikāls Eiropas līmeņa tū -
risma galamērķis, kas 2011. 
gada rudenī saņēma nozīmīgo 
Eiropas Tūrisma foruma bal-
vu. Kā sadzīvojat ar šo kul-
tūrvēsturisko statusu?   

Protams, ar to ir jāsadzīvo, un 
tas uzņēmējdarbībai uzliek pa -
pildu pienākumus. Taču, lai 
piesaistītu investorus, nevar 
rādīt gruvešus, tāpēc mēģinām 
sakārtot to, kas gadu gaitā ir 
pazudis. Esam lūguši padomu 
Latvijas Architektūras pār val-
dei, pie kuŗas ieradās  komisija, 
kas izvērtēja mūsu vēsturiskās 
celtnes un deva norādes, kā tās 
turpmāk uzturamas. Īstenībā – 
normālam uzņēmējam ir jāprot 
cienīt to vidi, kuŗā norit uz -
ņēmējdarbība. Priecājos, ka labi 
varam sadarboties ar vietējo 
pašvaldību, kuŗu arī interesē 
papīrfabrika kā tūrisma ob  jekts. 
Tūristu nāk tūkstošiem, un 
mums jāraugās, lai nebūtu 
kauns no apmeklētājiem.

speciālistiem, man jānodrošina 
uzņēmuma pilnvērtīga vadība, 
sākot no administrācijas, bei-
dzot ar jaunu produktu, jaunu 
tirgu jeb pārdošanas iespēju 
meklēšanu. Un nu jau sākam 
pļaut pirms gada sēto ražu. 
Tieši šodien papīrfabrikā vie -
sojas arī ciemiņi no Izraēlas. 
Vai ar tālejošiem nodomiem?    

Jā, viņi ir papīrražošanas spe-

Līgatnē savulaik ražoja ļoti 
plašu papīra veidu klāstu, 
tostarp smalku zīdpapīru...

Varētu jau arī zīdpapīru, bet 
šobrīd ir aktuāli ražot, lai no -
pelnītu. Un peļņai jau neražo 
ietinamo papīru vien, – ir da -
žādi papīra veidi, sākot ar rak -
stāmpapīru un akvareļu papīru, 
beidzot ar „kraftpapīru” iepir-
kumu maisiņiem. Jāuzlabo tā 

Un tomēr „šiku” novērtē tikai 
noteikts klientu loks, bet mums 
vajag plašāku tirgu, vismaz 
Baltijas apjomā.
Kā veicas ar eksportu?

Ar eksportu klājas labi – 80% (Turpināts 13. lpp.)
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Mūsu redakcijas administrātore Solvita arī dzīvo zaļi

Toreiz...

Tagad...

Tagad...

Toreiz...

Līgatnes papīrfabrika 
dzīvo zaļi

Līgatnes papīrfabrikas ciemats

Kuplā skaitā uz papīrfabriku 
brauc skolēni. Viņiem ir inte-
resanti vērot ražošanas proce-
sus. Un viņi ir tā īstā auditorija, 
kam iemācīt „zaļo domāšanu” 
– Līgatnē papīru ražo no ma -
kulatūras, to pārstrādājot. Ne -
tiek izcirsti meži, ne piesārņota 
vide. Izmantotais papīra tiek 
savākts un pārstrādāts ekolo-
ģiski draudzīgos procesos. 
Bērni to stāsta vecākiem un ne 
tikai stāsta – „iemāca” vecākus 
pareizi apieties ar papīru kā 
otrreizēju izejvielu. Līdz ar to 
– dzīvot „zaļi”. 

Jā, „zaļā” filozofija šobrīd ir 
moderna, un tas ir ļoti labi. Jo 
tas, kas ir moderns, laika gaitā 

Uzziņa.
Līgatnes papīrfabrikas vē  s-

turiskais ciemats ir valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pie -
mineklis, vienīgais šāda veida 
komplekss Baltijā, kas pēc neil-
ga laika – 2014. gadā svinēs 
savas pastāvēšanas 200. gada-
dienu. Ciematiņš gan celts 19. 
gadsimta beigās, bet visa sā -
kums meklējams 1814. gadā, 
kad tika noslēgts līgums par 
Paltmales muižas dzirnavu un 
apkārtējo zemju rentēšanu, kad 
tika uzsākta miltu dzirnavu 
pārbūve, lai varētu ražot papīru. 
Apdarinājumi ap šo ideju nāca 
vēlāk, arī papīrciemata dzīvo-
jamās ēkas, kas patiesībā bija 
savdabīga sociālā polītika.

Mājas koncentrējās puduŗos. 
Kopš 1890. gada, kad toreizējie 
papīrfabrikas īpašnieki nolēma 
radīt īpašu vidi strādniekiem, 
nodrošinot tos ar dzīvojamo 
platību un dzīvošanai nepie-
ciešamo, bet vietējo kopienu – 
ar skolu, slimnīcu, tautas na -
mu... Dažādos kalnos celti da -
žādi ciemati – vienos dzīvojuši 
vienkāršie strādnieki un briga-
dieri, citos – inženieŗi un 
priekšnieki. Pat ēku struktūra 
veidota, ņemot vērā „sociālo 
statusu”, – ēku galos bijuši 
lielāki dzīvokļi ar divām un 
trim istabām, bēniņos mituši 
neprecētie...

20. gadsimta sākumā līgat-
niešu sociālais nodrošinājums 
bija viens no augstākajiem 
Eiropā. Par fabrikas piegādāto 
malku, ūdeni un elektrību cie -
mata iemītniekiem nebija jā  -
maksā. Bija sava skola, slimnīca, 
dzemdību nams, ambulance un 
1897. gadā uzceltais papīrfa b-
rikas akciju sabiedrības nams 
(mūsdienās kultūras nams).

Strādnieku mājas, kas celtas 
20. gadsimta sākumā, ir sa -
glabājušās līdz mūsdienām un 
ir apdzīvotas arī šodien, turklāt 
tās ir senākās baraku tipa celt-
nes Latvijā. Ēkas ir iekļautas 
kultūrvēsturisko mantojumu 
sarakstā. Līgatnes papīrfabri-
kas ciemata vēsturiskais centrs 
ir unikāls Eiropas mēroga 
strādnieku ciemata pilsētbūv-
niecības ansamblis.   

kļūst par dzīves nepieciešamību.
****

Arī mūsu redakcija ir iesais-
tījusies šai „zaļajā” kustībā – 
lielās kartona kārbās, kas iz -
skatās gluži dekorātīvas, me   tam 
iekšā izlietotos manuskriptus, 
avīzes sagataves un citu ma -
kulatūru. Kad kārbas pilnas, 
atbrauc Līgatnes papīrfabrikas 
busiņš un tās iztukšo. Ļoti 
vienkārši. Un ļoti moderni. Bet 
pats galvenais – ir apziņa, ka 
līdzdarbojamies Latvijas „za  ļa-
jā” industrijā.

Līgatnes papīrfabrikā 
ciemojās

Ligita Kovtuna,
foto Imants Urtāns

Piedāvājam mūsu redakcijā
iznākušās grāmatas!

JURIS ZĪVERTS
„Kā mēs pārdzīvojām „interesantāko” laikmetu 

vēsturē”
Lasiet E. Silkalna recenziju Laikā nr.2! Turpat arī par 

iegādāšanās iespējām.

ZIGFRĪDS FON FEGEZAKS
„Senči un pēcteči”

Lasiet E. Silkalna recenziju Laikā nr.3! Turpat arī par 
iegādāšanās iespējām.

VILNIS BAUMANIS
„Pārbaudījums”

Jauns romāns ar saistošu intrigu.
Pasūtiniet autoram: 155 42 Ambiance Drive

North Potomac MD 20878 (par USD 15,-)

Grāmatas var iegādāties, arī sazinoties ar Rīgas redakciju!
tālr. +371 67326761

e-pasts: redakcija@laiks.us

Vēlaties izdot grāmatu?
Sazināsimies!
Divas mūsu apgāda izdotās grāmatas saņēmušas 
PBLA Kultūras fonda Goda diplomus:
Māra Celle. Ilgais ceļš mājup.
Kārlis Zvejnieks. Zelta cauna.
(Grāmatas var iegādāties Rīgas redakcijā)

(Turpināts no 12. lpp.)
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Ar jaunā kamerkoŗa „Labi-
rints” (Labyrinth) kamerkoŗa 
māksliniecisko vadītāju Anitu 
Kuprisu sarunājās Dace Ape rāne

Dace Aperāne: Ļoti noprie-
cājos, uzzinot, ka esi nodi bi-
nājusi profesionālu kamerko-
ri! Lūdzu pastāsti, kāds bija 
tavs mērķis, kori dibinot. 

Anita Kuprisa: Man radās 
vēlme pašai veidot savu kamer-
kori, kuŗā visi dziedātāji ir 
profesionāļi vai solisti un kon-
certi būtu augstā līmenī.

D. A. Kad radās 
šī iecere un kā vei -
cās tās īstenošana?

A. K. Par kamer-
koŗa dibi nāšanu 
sāku domāt pērn-
vasar un atradu lie-
lisku asistentu Ef -
raimu Herreru (Ep -
hraim Herrera). 
Viņš, būdams pro -
fe sionāls pianists 
un tenors, bija sa -
jūsmināts. Sarunāju 
arī koncertmeistari, 
pianisti Sūzan nu 
Še pardu (Suzanne 
Sheppard). Būdama 
kamerkoŗa māksli-
nie ciskā vadītāja, 
esmu atbildīga par 
repertuāru, mans 
uzdevums būs sa -
meklēt koncertzā-
les, izsludināt mēģi -
nājumus. Par ka  -
merkoŗa dibi  nā -
šanu iz  ziņojām sep   -
tembrī, aicinot pro  -
fesionālus dzie do-
ņus pieteik ties un 
ierasties uz noklau-
sīšanās intervijām. 
Atsaucās apmēram 45 dziedātāji, 
no tiem izvēlējā mies 16. Katrs 
par darbu ka  merkoŗa mēģinā-
jumos un koncertos saņems 
profesionāla korista algu.

D. A. Vai „Labirintā” pieda-
lās latviešu dziedātāji?

A. K. Jā, man ir liels prieks, 
ka korī dzied tenors Mārtiņš 
Aldiņš un alts Krisīte Skare.

D. A. Vai Bostonā ir daudzi 
profesionāli kamerkoŗi? Kuŗā 
Bostonas daļā tavam kamer-
korim būs koncerti?

A. K. Ir vairāki profesionāli 
baznīcas koŗi, bet tikai pāris 
profesionāli kamerkoŗi, kuŗiem 
ir rēgulāri koncerti. Mūsu 
galvenā baze būs apmēram 25 
jūdzes uz rietumiem no pilsētas 
centra. 

D. A. Kā kamerkoris Labyrinth 
atšķirsies no citiem kamer ko-
ŗiem Bostonā?

A. K. Manuprāt, mūsdienu 

Jauns latviešu diriģentes Anitas Kuprisas kamerkoris Bostonā
koncertos lielā mērā valda liela 
pasīvitāte – klausītāji sēž un 
tikai vēro, kā citi mūzicē. Līdz 
ar kamerkori Labyrinth gribu 
ierosināt jaunu ideju vai kon-
ceptu: rīkot koncertus augstā 
līmenī par zināmu temu, 
izmantojot vairākus stilus (kla-
sisko, džeza, brodveja, popmū-
zikas) un aicināt koncertā 
dziedāt arī klausītājus. Ceru 
nākotnē Labyrinth koncertos 
iesaistīt citus māksliniekus – 
gleznotājus, dejotājus, dzej-

A. K. Mēģinām manās mājās 
Southboro pilsētā. Te ir liela, 
gaiša istaba, kur atrodas flīģelis 
un visi dziedātāji var apsēsties! 
Mēģinām otrdienu vakaros. 
Mans dzīvesbiedrs Richards 
Duglass (Douglas) mani atbal-
sta, viņam ļoti patīk mūzika, un 
viņš palīdz korim ar savu 
uzņēmējdarbības, organizā to-
risko un financiālo talantu. 
„Labirints” ir bezpelņas orga-
nizācija un var pieņemt ziedo-
jumus no individiem, organizā-

kums ir We Who Believe in 
Freedom (Mēs, kuŗi ticam 
brīvībai). Koristi dziedās dzies-
mas par brīvību un brīvības 
cīņām, tostarp latviešu kom-
ponista Mārtiņa Brauna, kā arī 
igauņu, dienvidafrikāņu, ame-
rikāņu-afrikāņu un vairāku 
konfesiju – kristiešu, ebrēju un 
musulmaņu dziesmas. Koncertā 
piedalīsies perkusionists, kas 
atskaņos afrikāņu mūziku ar 
sitaminstrumentiem.

D. A. Kā koris varētu bagātināt 

esam vienoti mūzikā!
D. A. Kādi ir tavi vasaras plāni?
A. K. Plānošu „Labirinta” 

kon  certus rudenī, un jūlija vidū 
piedalīšos X starptautiskos lat-
viešu jauno mūziķu meistar-
kursos Siguldas Mākslas skolā 
„Baltajā flīģelī” Siguldā. Mei -
starkursos vadīšu jauno koristu 
kamerkori.

Anita Kuprisa dzimusi 1958. 
gadā Nortadamsā (North 
Adams), ASV. Viņa ir diriģente, 

komponiste, dzie dā-
tāja, ģita riste, trom-
pētiste un paidagoģe. 
Ab   solvējusi Lovela 
universitāti (1980) 
ar diviem bakalaura 
gra diem: kom po zi-
cijā/teorijā un mū -
zikas paidagoģijā. 
1989./1990. g. Jaun-
anglijas konser vā-
torijā Bostonā iegu-
vusi divus maģistra 
gradus – kompo zi-
cijā un koŗ diri ģēša-
nā. Studējusi folk-
loru Rietum miči ge-
nas universitātē. Ie -
gu vusi doktora gra  du 
koŗ di  riģēšanā Bos-
tonas universitātē 
2009. ga  dā; viņas di -
sertācija bija par 
Pēteŗa Vaska koŗa 
darbiem.

Skolas un studiju 
gados spē lējusi trom -
pēti vairākos orķes-
tŗos un ansambļos. 
Komponistes gaitas 
sākusi ansamblī „Ko -
libri”. Bijusi Har-
varda universitātes 

(Kembridžā, ASV) koŗa Har-
vard-Radcliffe Coļegium Musi-
cum palīgdiriģente, skolotāja 
un di  riģente Miltona akadēmijā, 
mū  zikas direktore un diriģente 
Han  koka kongregacionālajā 
baz   nīcā Leksingtonā, ASV, kur 
vadīja bērnu, jauniešu un pie -
augušo koŗus. Kopā ar Pēteri 
Aldiņu bijusi Bostonas latviešu 
Trimdas draudzes koŗa diri-
ģente. Mācī jusi mūziku latviešu 
jauniešu va  saras nometnēs (2x2) 
un Bostonas lat  viešu skolā. 
Kopš 1985 vadījusi meistarkla-
ses Starptautiskās lat  viešu jau -
niešu nometnēs – mei  starkursos 
Ziemeļamerikā, kā arī Latvijā, 
kur vadīja kamerkoŗus Ogrē un 
Siguldā. Mācījusi kor di riģēšanu 
Jaunanglijas konservā torijā un 
instrumentālo diriģē šanu Bos-
tonas universitātē. 

Mūzikologs
Arnolds Klotiņš

niekus, citus ansambļus. Sadar-
bība starp mūziķiem un māk-
sliniekiem mani ļoti interesē un 
iedvesmo. Kamerkoŗa moto ir 
Seeking the heart of music 
throuht the art of singing. 
(Meklējot mūzikas dvēseli ar 
dziedāšanas starpniecību). Tas 
nozīmē, ka mēs, kuŗi dziedam 
kamerkorī, gribam iedziļināties 
mūzikā un emōcionāli iespai-
dot klausītājus.

D. A. Lūdzu pastāsti, kā ra -
dās kamerkoŗa nosaukums. Vai 
tam ir kāda dziļāka nozīme?

A. K. Cilvēks, ejot pa labirin-
tu, meklē garīgumu vai kas 
viņam ir sirdī. Mēs meklējam 
emocionālitāti – jūtu pasauli 
un inspirāciju, ceram atrast un 
izmantot garīgu dziļumu. 

D. A. Kur notiek kamerkoŗa 
mēģinājumi?

cijām un privātām firmām.
D. A. Cik reizes gadā korim 

Labyrinth būs koncerti?
A. K. Kamerkorim šogad 

paredzēti četri koncerti ar 
četrām atšķirīgām un iespai -
dīgām programmām. Ceru, ka 
drīz koris rīkos koncertu arī 
Bostonas latviešu sabiedrībai. 

D. A. Kad un kur notiks 
„La  birinta” pirmais koncerts?

A. K. Svētdien, 26. februārī 
plkst. 2.00 Amazing Things Arts 
centrā, (Framingham, MA). Nā -
kamais koncerts būs sestdien, 
10. martā plkst. 7.30 Hancock 
baznīcā (Lexington, MA). Sī  -
kāka informācija par koncerti-
em un kamerkori atrodama: 
www.labyrinthchoir.org

D. A. Kāda būs pirmā koncer-
ta tema un koncertprogramma?

A. K. Pirmā koncerta nosau-

Bostonas latviešu sabiedrības 
kultūras dzīvi un ieinteresēt 
visu paaudžu apmeklētājus?

A. K. Manuprāt, visu latviešu 
paaudžu pārstāvjiem patiks 
augsta līmeņa profesionāla 
dziedāšana. Ceru sadarboties 
ar Bostonas latviešu skolu un 
baznīcu, jo mūsu alts Krisīte 
Skare ir Bostonas latviešu sko-
las pārzine un diriģente latviešu 
baznīcā. Esmu ļoti pateicīga 
Latviskā mantojuma fondam 
Bostonā par man piešķirto 
Oskara balvu 2011. gada 18. 
novembrī. Ceru ar Oskara bal-
vas naudas piešķīrumu rīkot 
koncertu Bostonas Trimdas 
draudzes latviešu luterāņu baz-
nīcā ar programmu, pārstāvot 
Baltijas jūras apgabalu – Zvied-
rijas, Norvēģijas, Igaunijas, Lie-
 tuvas un Latvijas dziesmas. Mēs 

Koris „Labirints” dalībnieki, mākslinieciskā vadītāja Anita Kuprisa priekšā otrā no labās

Toronto pensionāru kopas 
priekšniece Valija Briksne 2. 
februārī saieta sākumā atgā-
dināja par pilnsapulci 23. feb-
ruārī, kandidātu pieteikšanos 
valdei (pagaidām pieteikusies 
tikai viena jauna kandidāte – 
Valija Purmale) un balsošanas 
pilnvaru tiesībām. Viņa īpaši 
uzsvēra, ka, pieprasot no pil-
sētas un provinces financiālu 
atbalstu, jāpaziņo, cik biedru 
piedalījušies pilnsapulcē. Sarī-
kojumu vadītāja Liene Martin-

Toronto pensionāri skatās Rīgas Nacionālā teātŗa izrādi „Vadonis”
sone pavēstīja, ka apvienībā 
iestājusies jauna biedre Aina 
Pavloviča.

Programmā bija Latvijas Na -
cionālā teātrī iestudētā kom-
ponista Zigmara Liepiņa un 
dziesminieka Kaspara Dimite -
ra mūzikālā drāma „Vadonis”, 
filmēta 2009. gadā pirmizrādes 
laikā. Operas līmeni tā gluži 
nesasniedz, taču sižets ir pārāk 
nopietns, lai to dēvētu par 
opereti. Izrādē attēlots, ka Kārlis 
Ulmanis no malas vēro savu 

dzīvi, sākot ar bērnības dienām, 
un komentē to sarunā ar māti. 
Dekorācijas un butaforijas iz -
rādē minimālas, noskaņu rada 
apgaismojums. Tas gan likās 
pelēcīgs, drūms, un gribējās 
jautāt, vai tiešām Nacionālā 
teātrī bijis tik slikts apgaismo-
jums, vai arī jāšaubās par 
filmētāju kompetenci. Tomēr, 
vērojot tos pašus skatus tīmeklī, 
pelēcīgums bija zudis. Filmas 
kvalitāte ir laba. Varbūt pārāk 
gaiša bija telpa, kuŗā filmu 

skatījāmies. 2. februārī redzējām 
izrādes pirmo daļu; saietā 9. 
februārī skatījāmies otro daļu, 
tā sākās ar svinīgu Latvijas 
valsts pasludināšanas aktu. Pēc 
tā – ikdiena: tirgus un ielas 
skati gan ar turīgiem, gan trū -
kumcietējiem, pat kabatzagli. 
Saeimas sēdes laikā notikušas 
demonstrācijas un protesti uz 
ielas. Ar sarkasmu, bet ļoti 
izteiksmīgi parādīti daudzo 
partiju pirmsvēlēšanu absurdie 
solījumi. Izrādi caurvij Ulmaņa 

sapnis par brīvu un raženu val-
sti. Varētu piebilst, ka izrādes 
nosaukums gluži neatbilst satu-
ram, jo nav par laiku, kad 
Ulmanis patiešām bija Vadonis. 
Viņa sirdspuksti apklust, lūdzot: 
„Dievs, sargā šo zemi...” 

Latviešu nacionālās apvie nī-
bas Kanadā sesija notiks 24. 
martā; iestājoties LNAK ar 
pensionāru apvienības starp-
nie cību, biedru nauda ir $5.00.

da 
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Alfreds Vinters

Stāsti par Bellaccord Electro
Īpaši jāpiemin klarnetists Au  -

gusts Dainis, kuŗš arī nodarbojās 
ar komponēšanu. 90.gadu sāku-
mā man vēl izdevās viņu satikt. 
Sirmais mūziķis cēla priekšā ap 
50 savu opusu. Liriskas dzies mi-
 ņas, deju melodijas ar motto 
tāpat kā Vinteram „Mīlai un 
jaunībai”. Kur palika Daiņa sa -
cerējumi pēc viņa nāves 1995. 
gadā, diemžēl nav zināms. Bet 
toreiz, 1936. gadā, Alfreds Vinters 
viņu, varētu teikt, iecēla saulītē. 
Kapella ieskaņoja skaņuplatē 
vai  rākas Daiņa dziesmas. Lūk, 
viena no tām – „Daugavas stāsts”. 
To iedziedāja jaunais liriskais 
tenors Arturs Vanags:
Daugava krāc, viļņo un šņāc,
Atmiņas glauž, sendienas pauž.

Bērnības stāsts, jaunības glāsts
Atmirdz saulstaru vizmā sen 
bijušais…

Derētu atcerēties arī dažas 
ziņas no Alfreda Vintera raibās 
biografijas. Mūziķa dzimtas sak-
nes ir Mazsalacā, bet piedzima 
viņš Rīgā. Pēc skolas gaitām Ra -
ganas četrklasīgajā pamatskolā 
sākās pirmie soļi mūzikā. Tā bija 
piedalīšanās tēva lauku kapellā, 
muzicēšana dažādos godos, kā -
zās, jubilejās. Vārdu sakot – sākās 
Alfreda tautas augstskola. Ne -
vienu dienu viņš nebija studējis 
mūziku kādā mācību iestādē. 
Bet – no vecākiem mantotā mū -
zi  kalitāte un dabas dotais talants 
rosināja domāt par nopietnu 
nodarbošanos mūzikas druvā. 
Un tā tas sākās, kā mēs jau zinām, 
ar jautro kapellu, spēlējot jau 
Rīgas restorānos, cirkā, koncer-

tos, sarīkojumos, radiofonā. 
Helmara Rudzīša Bell  ac  cord 

Electro melnajos šellaka 78 ap -
griezienu diskos ir iekļuvuši 
pusotra simta Alfreda Vintera 
darbu.

Pagājušā gadsimta 30. gadu 
otrā puse un 40. gadu sākums ir 
tas laiks, kad top Vintera po  pu-
lārākie darbi, kad skaņuplatēs 
tiek iemūžinātas viņa dziesmi-
nieka mūža augstākās virsotnes. 
Par tādām var saukt, domāju, ne 
vienu vien Vintera sacerētu me  -
lodiju. Tās manā ieskatā ir valši 
„Gaujas laivinieks”, „Ko sēro, 
draugs”, „Svešumā”, „Draugs ne -
jautā”, „Dzintra”, tāpat smeldzīgās 
tango melodijas „Viltīgās acis”, „Sap   -
nis”, „Trīs vītušas rozes”, daudzas 
polkas, fokstroti un mar ši. Visu 
nenosauksi, jo šis man tojums nav 
mazs. Pakavēsimies, varbūt, pie 
populārajiem, Edvina Krūmiņa 
iedziedātajiem „Gājputniem”.
Es raugos un redzu – pie debess
Gājputni projām jau trauc.
Un mani uz saulainām tālēm
Līdzi tie sauc.
Bet velti jūs aicināt mani ,
Es negribu traukt līdz ar jums,
Es palikšu dzimtajā zemē,
Kur dzimis un uzaudzis es!...

Vēl daži vārdi jāsaka par po -
pulāro Vintera valsi „Kā var aiz -
mirst”. Izskatās, ka šī melodija 
piedzīvojusi renesanci Igaunijā. 
Pirms 2 gadiem tur nāca klajā 
dziesmu albums „Mu isamaa 
armas” – „Mana mīļā dzimtene”. 
Tajā igauņu mākslinieks Toivo 
Nikopensiuss iedziedājis tāda 
paša nosaukuma patriotiska sa -
tura dziesmu ar Vintera „Kā var 
aizmirst” melodiju. Igauņi norā -
dījuši, ka mūzika un teksts esot 
tradicionāli. Kas to lai zina, var -
būt, ka te ir vēl viena mīkla par 
melodiju autoriem. Bet mēs at  -
cerēsimies neapšaubāmu Al -
freda Vintera skaņdarbu „Vecā 
kokle”. Arī to Bellaccord Electro 
skaņuplatē iedziedāja Edvins 
Krūmiņš. Pēc daudziem gadiem 
Zviedrijā jau savas paša firmas 
Melvaton platē dziesmu ieska ņo-
ja Alfreds Vinters pats.
Vecā kokle, ko sirmgalvis stīgo,
Tam par bērnību atmiņas pauž…

Kad, smagas slimības skarta, 
mūžībā aiziet komponista mīļotā 

dzīvesbiedre Milda, top slavenais 
tango „Trīs vītušas rozes”. Vinters 
to uzskatīja par savu signatūr-
me  lodiju. Es nevaru nepieminēt 
kritisko vērtējumu, ko 80. gados 
izteica dzejnieks Jānis Peters. 
Viņam šis Vintera tango ironiskā 
retroatmiņā uzplaiksnījis kā sal-
kanības un dvēseles naīvuma 
paraugs. Protams, katram ir 
tiesības uz savu viedokli. Taču 
nevienam patiesam Vintera cie-
nītājam tāds viedoklis nav pie -
ņemams. Pagāja gadi, un Vintera 
vītušās rozes atplauka brīnišķīgā 
Margaritas Vilcānes un Aijas 
Kukules priekšnesumā. Tas bija 
apliecinājums tam, ka Vintera 
darbi ir veltīti mūžīgām vērtībām 
– jaunībai, mīlestībai, dzimtajai 
zemei… šo piemiņas tango mī  -
lestībai pirmsākumos iedziedāja 
Edvins Krūmiņš ar Belakorda 
orķestra pavadījumu.
Trīs vītušas rozes un mazs 
smaidošs foto
Ir viss, kas no laimes kā atmiņa man.
Kā burvīga teika, kā jauks dzejas 
moto,
Tā bijušais liekas, kad tevis vairs nav...

Alfreda Vintera dziesmu pūrā 
ir arī daudz jautru melodiju. 
Dziesmiņas, ko varētu saukt par 
kuplejām. Ļoti populāra bija 
polka „Vai kur labi, trakot labi”, it 
sevišķi jau lauku ļaužu vidū. To 
ar Vintera jautro kapellu iedzie-
dāja Nacionālās operas solists 
Aleksandrs Kortāns.
…Rudens rītos abi gāja tie uz riju 
rudzus kult,
Puisim sprigulis pār plecu –
mei čai maziņš grābeklīts,
Viņa atkal zobo puisi: ko spēj 
maziņš sprigulīts. –
Meitiņ, atļauj drusku pakult, 
redzēsi, kā graudi birs!
Vai, kur labi, trakot labi viņi rijā 
jutās abi!...

Bet tad jau bija klāt 1940. gads. 
Beigas lauku romantikai un prie -
kiem. Vintera repertuāru Bela   -
kor dā nomainīja Dunajevskis, 
Pokrass, Blanters... Atkal Bela -
korda platēs Vintera melodijas 
atgriezās vācu okupācijas laikā. 
Tapa arī daudzas jaunas, latviešu 
kaŗavīriem veltītas melodijas. 
Edvins Krūmiņš iedziedāja 
„Dzin tru” un „Vēstuli no fron-
tes”. Vintera kapella – „Pasta ba -

lo dīti”. Pēdējos Vintera sacerēju-
mus Latvijā skaņuplatēs iedzie-
dāja Vintera trio – pats Vinters, 
Roberts Nūnavs un Voldemārs 
Matisons. Atceros valsi „Neskum-
sti, meitenīt” draiskās dziesmiņas 
„Tumšā naktī” un „Velti gaidīts”. 
Vispopulārākā tomēr bija un 
palika „Dzintra”:
Dzintra,latvju meitene, mīļotā, 
dārgā,
Vēsma lai no manis tev sveicienus nes.
Dzintra, mūsu mīlu lai sirds tava sargā,
Mājās kamēr pārnākšu es…

(Turpināts no Nr. 7)

(Turpinājums sekos)

Atis Bērtiņš

Sava mūža otru pusi Alfreds 
Vinters aizvadīja Zviedrijā. 
Dzimteni, kur mita meita Dzin-
tra, varēja apciemot vairākas 
reizes, bet uzstāties Rīgā ar savām 
dziesmām bija ļauts tikai vien-
reiz 1960. gadā. Stokholmā Vin-
ters nodibināja skaņuplašu iz -
dev niecību Melvaton, bet par to 
varētu būt cits stāsts.

1960. gadā liktenis man bija 
lēmis iepazīties ar mākslinieku 
personiski. Tikāmies vēl vairākas 
reizes, un draudzīga vēstuļu ap -
maiņa mums turpinājās līdz viņa 
aiziešanai no šīs pasaules.

Pirmais lielākais latviešu šlā -
ger komponists jeb tautas dzies-
minieks šķīrās no dzīves pēc 
grūtas slimības 68 gadu vecumā. 
Bet, kā nekrologā rakstīja Uldis 
Ģērmanis, aizejot viņš apzinājās, 
ka viss jau nevar mirt, kāda daļa 
no viņa dzīvos tālāk dziesmās un 
melodijās. Domāju, ka tā tas arī 
ir noticis. Leģendārā mūziķa 
dziesmas turpina skanēt gan 
vecos, gan jaunos ierakstos.
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Pēteris Vasks

Gustavo Dudamels

Pirms rak-
sta ieva dīša-
nas datorā 
lietoju pild-
spalvu, pier-
akstot  pie  zī-
mes un uz -
me tot domas 
uz papīra. 
Tāds ir mans 

rakstīšanas veids. Pēdējā laikā 
spalvu lietoju bieži, domādams 
par Rietumkrasta latviešu iz -
glītības centru un Kursu, mūsu 
vasaras vidusskolas programmu. 
Mums vajag jaunu direktoru, 
skolotājus, palīgus jauniešiem 
apgūt latviešu valodu un mūs-
dienu jauniešu spējām piemēro-
tu programmu, kā arī  izglītības 
laukā zinīgu latviešu palīdzību 
šīs programmas veidošanā.  Tā -
tad milzīgi gaŗš prasību saraksts, 
turklāt ir vēl praktisks darbs – 
pirms vasaras nometņu sākšanās 
jūnijā pilnīgi jāpārbūvē peldba-
seins. Cik daudz no šīm vaja-
dzībām varēsim īstenot?  Baseina 
pārbūvēšana noteikti notiks, lī -
gums jau ir parakstīts, un darbi 
sāksies februārī.  

Zemāk dažas pārdomas par 
pārējo no manas „spalvas”.

Kursas pagātne
Kursā, tāpat kā citās līdzīgās 

latviešu vasaras vidusskolās, 
standarda mācību programmā 
bija Latvijas vēsture, ģeografija, 
literātūra un ticības mācība. 
Skolēniem bija mācību grāma-
tas, 50 minūšu klases lekciju 
veidā, līdz pēcpusdienai pildā-
mie mājasdarbi un sagatavošanās 
eksāmeniem, kas ievilkās līdz 
pat vakaram.  Manas māsas dēls 
Ēriks Rauda šo pieredzi rakstu-
roja šādi: „Tas bija kā mācīties 

Kursa 2012. gadā  Rietumkrasta latviešu izglītības centrā
kolledžā un dzīvot kopmītnē.  Tā 
bija nopietna skola.”

Latvijas vēsture un ģeografija 
lielākajai daļai no mums noteikti 
ir svarīga, jo palīdz saprast, kas 
esam un no kurienes nākam.  
Man tā ir ļoti personiska vēsture, 
kas stāsta, kā es, latvietis, ierados 
un izaugu Amerikas Savienotajās 
Valstīs un kā kaŗš ietekmēja 
manu likteni. Svarīga ir ne tikai 
vēsture, bet arī literātūra, teātris, 
reliģija un māksla, jo palīdz 
mums izprast personības, kā arī 
vērtības, kādas cilvēks sev da -
žādos dzīves apstākļos izvēlas, 
piešķiŗ nozīmi mūsu dzīvē.  
Pievienojot vēl vizuālo mākslu, 
mēs pagātnes un tagadnes ka  -
leidoskopā saskatām visu, ko  
mīlam un no kā baidāmies, mūsu 
tagadnes un nākotnes vīzijas, kā 
arī mūsu izmisumu un triumfu.

Pārmaiņu gads 
Kursā

Gatavojot vasaras programmu 
mūsdienu latviešu padsmitnie-
kiem, rodas jautājums, kas vi  -
ņiem ir svarīgs, kas ir svarīgs 
mums un vai mūsdienās latviešu 
jaunieši ir  praktiski spējīgi tādai 
vasaras skolas programmai, kāda 
bija manam māsasdēlam aizri-
tējušā gadsimta 70. gados? Varu 
tikai minēt, jo skaidri nezinu, 
bet gribu to izdibināt. Tāpēc šo 
un citu iemeslu dēļ šis Kursā būs 
pārmaiņu gads.

Tā kā Milvokos pirmajā jūnija 
nedēļā notiks Dziesmu svētki  
un centra telpas no augusta otrās 
nedēļas jau apsolītas divām citām 
vasaras nometnēm, mācības 
Kursā sāksies 15. jūlijā un ilgs 
tikai trīs, nevis piecas nedēļas, jo 
uz Milvokiem brauks ne tikai 
skolēni, bet arī skolotāji un va  -

dītāji. Saīsinātā mācību laika dēļ 
jāsāk plānošana jau tagad, izpē-
tot jaunus mācīšanas veidus un 
meklējot jaunu virzienu, kas 
būtu elastīgs un piemērots mūs-
dienu vajadzībām. Patlaban ir 
izdevīgs brīdis  izpētīt un izdomāt 
jauninājumus, kā arī censties 
atrast spējīgus brīvprātīgos darb-
niekus, kuŗi turpinātu latviešu 
valodas mācīšanas un mantoju-
ma apguves misiju izglītības 
centrā. Sākot darbu jau tagad, 
mums būs vairāk laika Kursas  
direktora, skolotāju un palīgu 
meklēšanai un līdz jūlijam  pro-
gramma būs labāk sagatavota.  
Turklāt arī jaunajam direktoram 
un palīgiem būs vairāk laika 
sagatavoties, uzņemoties savus  
pienākumus.  

Saglabājot Kursas 
tradicionālos pamatus

Kā trīs nedēļu laikā Kursā ap -
vienot valodas, literātūras, vēs-
tures mācības, mūsu kultūras 
mantojuma apguvi ar emocio-
nā lo un fizisko atbrīvotību, sa -
gādājot audzēkņiem prieku un 
pacilātību? Mēs plānojam Kursā 
saglabāt daudzko  no tradicionā-
lā, kas visiem pazīstams – rīta un 
vakara rituālus, dejošanu, ek -
skur sijas, mākslu, peldēšanu, vo -
lejbolu, kā arī tautasdeju un 
muzikālā uzveduma sagata vo-
šanu Kursas izlaidumā.

Pārmaiņas būs Kursas izglī-
tības daļā. Esmu sazinājies ar 
pensionētu Evergrīnas kolledžas 
(Evergreen State College) drāmas 
profesori Ainaru Vilderi (Wil-
der), lai pārrunātu, kā skolēniem 
aktīvāk piedalīties latviešu valo-
das izglītībā, turklāt pievēršot 
lielāku uzmanību latviešu iece-
ļotāju  piedzīvojumiem un sa  snie-

gumiem Amerikas Savie no tās 
Valstīs. Prof. Veildere ieteica mā -
 cību plānā ietilpināt teātrālu ie -
studējumu par mūsu emigrā ciju.

Intervijas un
dialoga projekts

„Plāns 2012” ir šāds:  jau pirms 
ierašanās Kursā ikviens skolēns 
intervē kādu no saviem vecā-
kiem, radiem vai ģimenes drau-
giem, kuŗi ASV iebrauca pads-
mitnieka vecumā. Skolēniem 
būs iespējams saņemt jautāju-
mus, kas  palīdzētu veidot inter-
viju.  Mērķis  –  uzzināt,  kā pu  s-
audzis jutās un ko pārdzīvoja, 
būdams ieceļotājs jaunā valstī.  
Kursas latviešu valodas klasē 
skolēns intervijas piezīmes izvei-
dos drāmatiskā dialogā. Dialogu 
skolēns varēs nolasīt pats, kopā 
ar kādu citu vai ar lielāku grupu.  
Atkarībā no skolēna valodas 
spējām, talkā varētu aicināt part-
neri, kas atspoguļotu amerikāņu 
reakciju. Šī nebūtu luga, bet īss 
atmiņu dialogs, ko skolēns pa -
stāstītu, it kā pats to būtu to 
pārdzīvojis un tagad atstāsta 
draugam.  Projektā piedalītos arī 
vadītāji, vai nu palīdzot skolē-
niem to sagatavot vai arī paši 
intervējot un veidojot dialogu.  
Šis priekšnesums notiktu Kursas 
pēdējā nedēļā.

Sagatavojot dialogu, emigran-
tu pārdzīvojumi tiktu  atspogu-
ļoti, pieminot aizritējušā gad-
simta 50. gadu Amerikas vēsturi, 
tā laika latviešu literātūru, mū -
ziku, kādu latvieši un amerikāņi 
toreiz klausījās, filmas, kuŗu gal-
venais temats ir abu kultūru sa  -
skarsme, to laiku vērtības un ko 
latvieši, ierodoties jaunajā zemē  
sagaidīja, un kāda bija amerikāņu 
reakcija, iepazīstoties ar jauna-

jiem ieceļotājiem. Šī projekta 
mērķis ir atrast interesantu, 
skolēniem triju nedēļu laikā 
izpētāmu tematu, saistot valodu, 
vēsturi un literātūru. Tādējādi 
vi  ņiem būtu iespēja savienot 
rakstīto ar runāto un būt ra -
došiem veidotājiem. Ar dialoga 
palīdzību skolēns var iejusties 
citas personas dzīvē un paust 
domas, jūtas un reakcijas, kādas 
bija latviešu jauniešiem, pēc Otrā 
pasaules kaŗa ierodoties ASV. 

Domāju, ka varam
Jau iepriekš Laikā esmu rak-

stījis, ka, domājot par latviešu 
valodas un kultūras saglabāšanu, 
mani  ļoti ietekmēja Vašingtonas 
pavalsts indiāņu, tulalipu cilts 
pieredze. Es saprotu valodas sva-
rīgo nozīmi latviešu identitātes, 
pašcieņas un ekonomiskās lab-
klājības saglabāšanā, apzinos li -
terātūras, teātŗa un mākslas 
svarīgumu psīcholoģiskam un 
emōcionālam līdzsvaram. Man 
labi pazīstama emocionālā trau-
ma, kādu kaŗš un bēgšana no 
Latvijas atstāja uz maniem ve -
cākiem. Es daudzko nojautu  no 
viņu klusēšanas, kad jautāju, ko 
viņi pārdzīvoja, būdami bēgļi.  
Bērniem un mazbērniem jāiz-
dibina vecāku un vecvecāku pa -
gātne un jāpastāsta viņu stāsts. 
Domāju, ka varam to veikt, vien-
laikus stiprinot mūsu valodas 
prasmi, pētot tautisko mantoju-
mu, mūsu priekšteču piedzīvo-
jumus un nākamai paaudzei ar 
lepnumu vēstot par mūsu et -
niskās  izcelsmes vērtību. Viens 
to nevaru to veikt. Man ne  -
pieciešama citu latviešu palīdzī-
ba. Tāpēc es uzņemos šo darbu.

RKLIC priekšēdis
Jānis Rogainis

Komponista Pēteŗa Vaska Ce -
turto stīgu kvartetu un ērģeļ-
mūziku  8. maijā  atskaņos Ņu -
jorkā, Park Avenue Christian 
Church telpās (1010 Park Avenue 
at 85th Street); biļetes pasūti-
nāmas: www.parkavenuechris-
tian.com 

Pēteŗa Vaska vijoļkoncertu  
„Tālā gaisma” 10. un 12. maijā 
Disneja koncertzālē Losandže-
losā diriģēs Gustavo Dudamels. 

Biļetes un informācija: www.
laphil.com

Pēteris Vasks ar dzīvesbiedri 
Dzintru Geku būs klausītāju vidū.

No 14. februāŗa līdz 25. mar-
tam aktrise Laila Robiņa tēlos 
vienu no galvenajām lomām 
amerikāņu drāmatiķa Edvarda 
Albija (Albee) lugā The Lady 
from Dubuque Ņujorkā, End 
Stage teātŗa jaunajās telpās 
Signature Center (480 West 42nd 

Soliste Maija Kovaļevska dzie-
dās Dienvidkalifornijā, Orange 
County 19., 21., un 24. aprīlī 
Segerstrom Hall operas „Bo -
hēma” koncertiestudējumā.

Segerstrom Center for 
theArts

600 Town Center Drive
Costa Mesa, CA 92626
Informācija un biļetes: www.

segerstromhall.com

Komponista Pēteŗa Vaska skaņdarbu
koncerti Ņujorkā un Losandželosā

Aktrisei Lailai Robiņai loma
Edvarda Albija lugā

Maija
Kovaļevska

dziedās 
Dienvidkalifornijā

Street, starp Dyer un 10. aveniju). 
Centru projektējis pazīstamais 
architekts Franks Gerijs (Gehry). 
Šī būs pirmā izrāde šajā teātrī, 
kuŗa  mērķis ir iestudēt un iz  -
rādīt vērtīgas lugas par mērenu 
cenu – $25. Tālr.  212-244-7529; 
mājaslapa: www.signaturetheatre.org



17LAIKS2012. ga da 18. februāris – 24. februāris

Spriežot pēc aprakstiem vietējā 
presē, Superbowl XLVI sarīkoju-
mi Indianapolē, kuŗus vainagoja 
amerikāņu futbola spēle 5. feb-
ruārī, izdevās teicami. Šķiet, gan 
apmeklētāji, gan rīkotāji ir ļoti 
apmierināti. Rīkotāji gandrīz 
visu pagājušo gadu centās pie -
saistīt vietējās organizācijas un 

 Latviešu rokdarbnieču šalles „Superbolam” Indianapolē
grupas, aicinot talkā. Vienā no 
rīkotāju pasākumiem, zilbalto 
šaļļu adīšanā, piedalījās arī mū -
su rokdarbnieču pulciņš Marijas 
Sventeckas vadībā. Šalles bija 
paredzēts izsniegt visiem 8000 
brīvprātīgajiem darbiniekiem, 
tās būtu viņu pazīšanas zīme, un 
sarīkojumu laikā apmeklētāji no 

viņiem varētu uzzināt infor mā-
ciju. Adīšanas pulciņi bija gan 
Indianapolē, gan visā Indianas 
pavalstī. Sievietes tikās vietējās 
bibliotēkās un kafejnīcās. Tām, 
kuŗas vēlējās piedalīties, bet adīt 
labi neprata, rīkoja īpašas adīša-
nas apmācības. Adītāju panākumi 
bija necerēti labi – rīkotāji sa -
ņēma apmēram 12 500 šaļļu.

Rokdarbnieču pulciņš Latviešu 
sabiedriskā centra dāmu komi-
tejas paspārnē darbojas jau piek-
to gadu. Pulciņš šaļļu darināša-
nu sāka pagājušā gada rudenī, 
gatavojoties dāmu komitejas 
rīkotajam Ziemsvētku tirdzi-
ņam. Daļa šaļļu kopā ar citiem 
dāmu gatavotiem rokdarbiem 
tika pārdoti tirdziņā, pārējie zie-
doti Superbowl rīcības komitejai. 
Čaklās dāmas līdz Superbowl lai-
kam februāŗa sākumā bija no  adī-
jušas un notamborējušas 40 šalles.

Gadu gaitā centra rokdarbnie-
ču pulciņš izveidojies par ļoti 
aktīvu dažāda vecuma dāmu 
pulcēšanās vietu. Vecākās dalīb-
nieces ir Olga Boša (92) un Latviešu sabiedriskā centra rokdarbnieces Rokdarbnieces Olga Boša (pa kreisi) un Lonija Zuicēna

Lonija Zuicēna (87), taču dau-
dzas ir vēl gados jaunas. Pulciņa 
sanāksmes notiek pāris reižu 
mēnesī, vadoties no laikapstāk-
ļiem. Sanāksmēs gatavotie rok-
darbi tiek darināti gan dāmu 
pašu vajadzībām, gan pārdoša-
nai tirdziņā. Tirdziņā gūtos 
ienākumus parasti ziedo centra 
atbalstam. Vasaras mēnešos tiek 

rīkoti izbraukumi uz vietējiem 
parkiem un citām interesantām 
vietām Indianapoles apkaimē.

Pēc sekmīgi paveiktās šaļļu 
adīšanas dāmas atkal čakli mācās 
un darina jaunus rokdarbus 
nākamam Ziemsvētku tirdzi-
ņam. Protams, jaunas dalībnieces 
vienmēr laipni gaidītas.

EVK

Šogad Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrība (FBLB) svin 120 gadu 
jubileju; tā ir visvecākā latviešu 
biedrība ārpus Latvijas. Šķiet 
neticami, ka pagājuši jau vairāk 
nekā 60 gadu, kopš, mēs, būdami 
jauniebraucēji, atradām mājvietu 
un iespēju tikties ar citiem jau  nie-
šiem – Filadelfijas Latviešu jau-
natnes pulciņā (FLJP) un Lat  viešu 
studentu kopā Filadelfijā (LSKF).

Aizritējušā gadsimta 50. gados 
Filadelfijā no Vācijas pārvietoto 
personu nometnēm iebrauca 
daudz latviešu ģimeņu un galve-
nokārt apmetās Fairmont aveni-
jas un 42. ielas rajonā.  Filadelfijas 
latviešiem dievkalpojumi notika  
Sv. Jāņa baznīcā pilsētas rietumu 
daļā. Broļa latviešu veikalā pie 
Girarda un 40. ielas pirkām rupj-
maizi un kūpinātus zušus. Mēs, 
jaunie, gājām uz biedrību satikt 
sava gadagājuma draugus ar 
kopīgām interesēm. Lielākā daļa 
bijām beiguši vidusskolu un 
meklējām līdzekļus turpmākai 
izglītībai. Daži jau bija atraduši 
pilna laika darbu, bet vakaros un 
nedēļas nogalēs mūs saistīja ko  -
pīgas aktīvitātes sabiedrībā, jū -
toties kā mājās, nevis kā sveši-
nieki, kuŗi cenšas jaunā zemē 
apgūt jaunas paražas.

Biedrībā un jauno vidē vienmēr 
notika kas interesants. Latviešu 
mākslinieku koncertos piedalījās 
dziedoņi Herta Lūse, Ludmila 
Sepe-Eša, Pauls Sakss, Emils 
Mauriņš, pianists Hugo Štrauss 
un citi mūziķi. Ar nepacietību 
gaidījām Olafa Ilziņa vijoļkon-
certu. Valentīns Bērzkalns dibi-
nāja jauniešu kori. No citām pil-
sētām brauca latviešu aktieŗi un 
iepriecināja ar teātŗa izrādēm.  
Mildas Zīlavas un Osvalda Ur -
šteina latviešu dzejnieku darbu 
vakarā mūs sajūsmināja Viļa 
Plūdoņa un Kārļa Skalbes dzejoļi.

Kopā ar Sv. Jāņa baznīcas 
draudzi 1953. gada jūlijā tika 
rīkotas vērienīgas Jaunatnes die-
nas, FBLB telpās notika daudzi 
sarīkojumi. Jaunatnes dienu 
prezidiju vadīja Gunars Tobiens 
un Ārija Šmitchena, kā arī vakaru 
programmas vadītāji Ivars Benks 

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības jaunieši pirms 60 gadiem
un Edgars Bērziņš. Pāris gadu 
vēlāk,  1955. gada februārī notika 
Kultūras dienas ar jauno autoru 
pēcpusdienu, kuŗā piedalījās  
Mudīte Austriņa, Jānis Klāvsons, 
Olafs Stumbrs, Modris Mednis, 
Andra Kadile, Kristaps Valters jun., 
Andrejs Pablo Mierkalns un Lin-
dards Tauns, visi tagad pazīstami 
autori, kuŗi jau toreiz apliecināja 
savas spējas vecās paudzes takām 
piešķirt jaunus virzienus. FBLB 
telpās apskatī jām jauno glezno-
tāju – Aidas Bērziņas, Laimona 
Eglīša, Jāņa Freija, Tamāras Jaun-
zemes, Svena Lūkina un Gunas 
Šmitchenas (Mundheimas) – 
darbu izstādes, iepazīstoties ar 
vēlāk pazīstamu mākslinieku 
daiļ radi tās attīstī bas procesā. 

Filadelfijas latviešu jaunatnes 
pulciņš turpmākos sarīkojumos 
apvienoja jauno un topošo māk-
slinieku gleznu izstādi ar jauno 
autoru vakaru un ALJAs godal-
goto Laimona Streipa īslugas 
„Lāsts” izrādi 1956. gada janvārī.  
Olafa Stumbra dzejoļu vakars 
1958. gada maijā liecināja par  
Filadelfijas jaunatnes pulciņa 
entuziasmu un ticību dzejas 
spēkam. Mums, septiņiem dalīb-
niekiem lasot O. Stumbra īpatni 
izjustos un laikmetīgos dzejoļus, 
vakars aizritēja vēja spārniem. 

Katrā svinamdienā notika kāds 
sarīkojums, reizēm apvienots ar 
groziņu vakaru, citreiz ballīti ar 
skaņuplašu mūziku. Katrā ziņā 
„saviesīgai dzīvei” bija liela no  -
zīme, jo draudzības veidojās gan 
FBLB telpās, gan dažādos vasaras 
izbraukumos. Pašā sākumā lielā-
 kie rosinātāji bija Maija un Valdis 
Kārkļi un Gunars Tobiens (diem-
žēl viņš tika pāragri aizsaukts 
aizsaulē).  Taču Valdis Kārklis un 
Maija Medne vēl joprojām ir 
aktīvi latviešu sabiedrības locekļi.

Jauniešu pulciņam, protams, 
labi noderēja dažu vecāka gadu-
gājuma entuziastu padomi.  
Filips Andermanis un Aleksis 
Vilde palīdzēja ar ierosināju-
miem un bija režisori skatuves 
uzvedumiem. FBLB telpās spē-
lējām teātri sev un citiem par 
prieku. Reizēs, kad nezinājām, 

kā lietot grimu, Eduards un 
Antonija Mangulsoni nāca pa -
līgā, lai cik noguruši būtu pēc 
smagās darba dienas. Arnolds 
Treibergs un Laimons Eglītis 
krāsoja dekorācijas, un citi puiši 
– Ēriks Šmits, Gunars Ramiņš, 
Imants Plotnieks, Juris Teteris, 
Andris Ritums, Andrejs Brošs, 
Armands Brachmanis, Edgars 
Bērziņš un Sandors Abens darīja 
visu nepieciešamo, bieži arī tē -
lojot vairākas lomas. Modris Med-
nis allaž likās aizņemts ar dzejas 
domām, un Kristaps Val  ters jau-
 nākais visās situācijās vienmēr 
apliecināja korrektumu. Vairākās 
lugās lomas bija Elzai Adgerai, 
Zentai Ritumai, Maijai Kārklei, 
Dzidrai Jansonei, Vijai Vildei, Mar -
tai Ozolai, Marutai Rudzei, Edītei 
Brantai, arī šo rindiņu autorei un 
citiem, kuŗi vārdi, gadiem ritot, 
diemžēl no  klīduši līdz ar daudza-
jām lugu programmām.

Protams, ne visi uzvedumi iz -
devās, kā plānoti. Labi atceros  
nelaimīgu piemēru ķīniešu vēlē-
jumam ,,lai jums izdodas inte-
resants vakars”. Kopā ar Andri 
Ritumu bijām sagatavojuši me -
lodeklamāciju FLJP uzvedumam 
FBLB telpās – Aspazijas dzejoļa „Es 
gulēšu zārkā” lasījumu, ska not 
Morisa Ravela „Pavana mi  rušai 
princesei”. Drāmatiskais dzejolis 
rakstīts Raiņa un Aspa zijas ag -
rīno attiecību laikā pēc nopietnas 
nesaprašanās, kad As  pazija redz 
sevi mirušu, guļot zārkā, un Rai-
 nis tikai tad saprot, ko zaudējis.  

Notika neiedomājama traģē-
dija. Sarīkojumam sākoties, ska -
ļās sarunas un dziesmas augšstāva 
bārā bija apklusušas, zāli pildīja 
apmeklētāji. Uzvedums sākās ar  
klavieŗetīdi, un pēc aplausiem, 
valdot klusumam, nostājos  ska-
tuves vidū traģiskā noskaņā. 
Andris uzlika  skaņuplati, atska-
nēja Ravela mūzikas skumjās 
ievadnotis, un es iesāku: „Es 
gulēšu zārkā mūžīgo dusu…”, 
kad piepeši no zāles pēdējās rin-
das atskanēja iereibuša vīrieša  
balss: „Ej nu ej, meitēn!” Zāli 
pāršalca skaļu smieklu vilnis! 
Andris pārtrauca mūzikas atska-

ņojumu, un es labprāt būtu izkri-
tusi cauri skatuves grīdai līdz 
pašam pagrabam. Pāris dūšīgu 
vīru, satvēruši iereibušo zem 
padusēm, virzīja viņu uz durvju 
pusi. Viņš, protams, sparīgi tu -
rējās pretī: „Nekādā ziņā viņa 
neizskatās pēc tādas, kam drīz 
jāgulstas zārkā….” mēs vēl dzir-
dējām aiz durvīm.

nebūs vairs”, pilnīgi izjutu Aspa-
zijas bezcerību, kaut arī mans 
iemesls bija daudz proziskāks. 
Tālāk viss noritēja laimīgi bez 
starpgadījumiem, bet oriģinālais 
iespaids, šķiet, tomēr netika sa -
sniegts. Protams, mūsu uzvedu-
ma komiskais papildinājums 
daudzus smīdināja vēl ilgi.

Neskaitāmi vārdi un notikumi 

Voldemāra Richtera lugas „Trakie” iestudējuma dalībnieki

Jauniešu saviesīgais vakars Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās
Pēc brīža apmeklētāji nomie-

rinājās, un mēs ar Andri nolē-
mām mēģināt kaut ko glābt. 
Ievērojot labākās skatuves tradi-
cijas, sākām visu no sākuma. 
Deklamējot pirmo dzejoļa rindu, 
ļoti baidījos no atkārtotiem 
smiekliem un biju pateicīga at -
turīgajai publikai. Deklamējot 
dzejoļa nākamo rindu „Manis 

par šo laiku diemžēl izkūpējuši 
60 gadu  miglās. Daži no tā laika 
dalībniekiem jau aizsaulē, pārējie 
izklīduši, bet, šķirstot vecās pie -
zīmēs, programmas un aplūkojot 
fotografijas, nav jābrīnās par FBLB 
nozīmi, kas kļuva par jauno emi-
grantu spraigas dzīves mājvietu. 

Ilga (Butele)
Vinikova Harringtona
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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
SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MI)

sošana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā Trimdas draudzes 
namā (58 Irving Street Brookline, 
MA 02445), tālr.: 617-232-5994.

Kuprisas jaunā profesionālā 
Labyrinth Choir koncerts 
Amazing Things Arts Center, 
(160 Hollis St, Framingham, 
MA), tālr.: 508-481-2453. Biļetes 
$15 un $14 (varēs nopirkt pie 
ieejas). Informācija: www.laby-
rinthchoir.org 

Labyrinth 
Choir koncerts Hancock baznīcā 
(1912 Mass Ave, Lexington MA), 
diriģente Anita Kuprisa.

ČIKĀGA (IL)

nobalsošana no plkst. 7.00 rītā 
līdz 10.00 vakarā Ciānas draudz-
es telpās (6551 W Montrose Ave. 
Chicago II. 60634).

DETROITA (MI) 

šana no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Sv. Pāvila draudzes sa -
biedriskajā centrā (30623 West 
Twelve Mile Rd, Farmington 
Hills. MI 48334).

Daugavas Vanagu un vanadžu 
gada sapulce. 

Oskara Kalpaka bataljona 91 
gadu dibināšanas atceres balle 
Italian-American Banquet & 
Conference Center (39200 5 Mile 
Road, starp Newburgh Rd. un 
I-275 Livonia, Michigan), vēlams 
vakartērps. Rīko Studenšu kor-
porāciju kopa Detroitā un 
Korporāciju kopa Detroitā. Da -
lības maksa ar vakariņām, 
dzērieniem (open bar) un deju 
mūziku $75.00, studentiem 
$40.00. Pieteikties, sazinoties ar 
fil. Janu Āboliņu, daug.,: 410 
River Lane, Dearborn, MI 48124-
105, tālr.: 313-561-1609, e-pasts: 
abolins@comcast.net, un sa -
maksājot pilnu maksu līdz 14. 
februārim. Čeki izrakstāmi Janai 
Āboliņai. Izdevīgākās apmeša-
nās vietas: divas tuvu Sv. Pāvila 
baznīcai Courtyard by Marriott, 
tālr.: 248-553-0000; Fairfield Inn 
& Suites, tālr.: 248-442-9800; trešā 
netālu no balles zāles – Radisson 
Hotel, tālr.: 734-464-1300.

FILADELFIJA (PA) 

šana no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Brīvo latvju biedrības 
namā (531 North 7th Street 
Philadelphia, PA 19123).

ladeflijas latviešu mākslinieku 
izstāde būs atvērta no plkst. 
10.00. Plkst. 2.00 dr. Reinera 
Hausa referāts par mūzikas 
terapiju Latvijā. 

ņemšana ar goda viesiem. Kārļa 
Bērziņa referāts par Brīvo latvju 
biedrības dalībniekiem un vēs-
turi. Svinīgas vakariņas ar šam -
panieti un 120 cm gaŗu torti. 

rīta divu dienu latviešu kaŗavīru 
seminārs, pirmo reizi ASV iz -
stāde par latviešu leģionāriem; 
viesosies vēsturnieks K. Špēlis 
no Latvijas un režisors A. Saulītis 
ar filmām „Sarkanais un brūnais”, 
„Bermontiāde”, „Keep Smiling”. 

Ievas Zaķes referāts par leģionā-
ru atspoguļojumu presē, A. 
Ezergaiļa komentāri neklātienē. 
3. martā retro naktsklubs, pie-
dalīsies soliste Jūlija Plostniece 
un mūzikas ansamblis, vakari ņas.

fijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās (531 
North 7th Street). Programmā 
valdes ziņojumi, nākotnes dar-
bība, pārrunas par jaunākajiem 
notikumiem, dzimumdienu svi-
nēšana un kafijas galds. Viesi 
laipni gaidīti. 

un bārā: izstāde par operu dī -
vām; būs iespēja noklausīties 
operu ārijas, Guntas Plostnieces 
komentārus un apskatīt Latvijas 
nacionālās operas izrāžu kos -
tīmus. Informācija: www.latvi-
ansociety.com

GRANDRAPIDI ( MI) 

sošana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā latviešu biedrības 
namā (504 Grand Avenue, NE 
Grand Rapids, MI 49503).

INDIANAPOLE (IN) 

sošana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā latviešu sabiedriskā 
centra „Rīgas zālē” (1008 W. 64th 
Street Indianapolis, IN 46260).

KATSKIĻI (NY) 

Jauniešu dienas; vadītāja Austra 
Zubkova. Istabu var rezervēt, 
rakstot: jauniesudienas2012@
gmail.com Informācija: www.
f a c e b o o k . c o m /
events/145180922260707 

KLĪVLANDE (OH) 

šana no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Klīvlandes latviešu ap -
vienotās draudzes telpās (15120 
Detroit Avenue Lakewood, OH 
44107).

LOSANDŽELOSA (CA) 

šana no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Dienvidkalifornijas lat-
viešu sabiedriskajā centrā (1955 
Riverside Dr. Los Angeles, CA 
90039). 

nieku izstādes atklāšana galerijā 
Norbertellen (215 W 6th St. #110 
Los Angeles, CA 90014), tālr.: 
818-662-5041.

Oskara Kalpaka un Latviešu 
leģiona atceres DK DV apvienī-
bas sarīkojums. 

vidkalifornijas latviešu biedrības 
biedru pilnsapulce; būs kafijas 
galds. 

663-6267. DK LB Informācijas 
biļetens tīmeklī: www.biletens.
com 

MILVOKI (WI) 

šana no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Latviešu ev. lut. Svētās 
trīsvienības draudzes telpas 
(1853 N. 75 th Street Milwaukee, 
WI 53213); tālr.: 414 258 8070. 

(8845 West Lynx Avenue Mil-
waukee, WI 53225-1894) Mil-
voku dziesmu svētku komitejas 
rīkotā sadraudzības pēcpusdiena 
„Ar dziesmu sirdī!“. 

MINEAPOLE (MN) 

sošana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā Mineapoles latvie-
šu draudzes namā (3152 17th 
Avenue South Minneapolis, MN 
55407).

dzes nama telpās režisora Anša 
Epnera 1990. gada filma „Es 
esmu latvietis” – intervijas ar 
latviešiem visā pasaulē. Ieeja $ 
5.00, būs kafijas galds. 

Trimdas latviešu archīvu un 
kultūras konference Elmer L. 
Andersen Library telpās, Mi  ne-
sotas universitātē (222 - 21st. 
Ave., South) sadarbībā ar Ame-
rikas latviešu apvienību, mūzeju 
„Latvieši pasaulē” un IHRC. 
Dalības maksa $80.00 vai $35.00 
dienā. Pieteikšanas: www.alau-
sa@org vai zvanot pa tālr.: 301-
340 -1914.

ŅUJORKA (NY)

sošana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā Latvijas pārstāvības 
ANO telpās (333 East 50th 
Street, New York, NY 10022).

Riga Lane, Melville NY 11747) 
pēc dievkalpojuma, kas sāksies 
plkst 10.30, Ņujorkas latviešu 
federālās kreditsabiedrības piln-
sapulce baznīcas lejas zālē. Pēc 
sapulces atspirdzinājumi. Ai -
cināti visi kreditsabiedrības un 
potenciāli biedri. 

26. februārī plkst. 11.00 Rīgas 
90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu 
vienību 63 gadu jubilejas sarī-
kojums Jonkeru baznīcā (254 
Valentine Lane, Yonkers NY 
11705) – dievkalpojums un akts, 
vienību dalībnieku uzvedums 
„Raibā pasaka”, siltas pusdie-
nas, izlozes un saviesīga pēc-
pusdiena. Visi agrākie un taga-
dējie vienību dalībnieki un 
labvēļi mīļi aicināti un gai-
dīti. Ieeja par ziedojumu.

Sproģa gleznu izstade Cunneen 
Hackett Arts Center (9 Vassar St., 
Poughkeepsie, NY). 

martā plkst. 4.00 koris New 
Amsterdam Singers koncertā 
dziedās Erika Ešenvalda dziesmu 
Amazing Grace, diriģente Klāra 
Longstreta (Clara Longstreth), 
The Church of the Holy Trinity 
baznīcā (316 East 88th Street, 
Ņujorkā). Biļetes var pasūtināt: 
212-568-5948 vai www.nasing-
ers.org 

baznīcā Ņujorkas korporāciju 
kopas un DV apvienības rīkotajā 
plkv. O. Kalpaka piemiņas 
dievkalpojumā piedalīsies sop-
rāns Džesika Sandidže (Jessica 
Sandidge), čellists Dāvids Moors 
(David Moore), pianisti Inese 
Cederbauma un Vilnis Klīmanis. 
Sarīkojumā akadēmisko runu 
teiks Dr. Izolde Ziversa Preisa. 
Cienastu gatavos Ņujorkas stu -
denšu korporāciju kopas pār-
stāves.

 8. maijā komponista Pēteŗa 
Vaska darbus atskaņos Park 
Avenue Christian Church telpās; 
biļetes pasūtināmas: www.park-
avenuechristian.com 

PRIEDAINE (NJ) 
24. februārī plkst. 2.00 (1017 

Highway 33 East, Freehold, N.J. 
07728) sadziedāšanas vakars; 

būs iespēja noskatīties videofil-
mu par Raimonda Paula 75 
gadu jubilejas koncertu, kuŗā 
piedalījās koris „Kamēr”. Lū -
gums ņemt līdz groziņus. Ieeja 
brīva.

SANFRANCISKO (CA)

sošana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā Ziemeļkalifornijas 
latviešu draudzes namā (425 
Hoffman Avenue San Francisko, 
CA 94114).

SIETLA (WA)

šana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā latviešu sabiedris-
kā centra telpās (11710- 3rd 
Avenue, N. E. Seattle, WA 
98125). 

Rietumkrasta latviešu izglītības 
centra rīkotais „Sirsniņu va  -
kars”. Būs siltas vakariņas un 
izrādīs operas filmu „Karmena”, 
kuŗā dzied Elīna Garanča. Ieeja 
par vismaz $10 ziedojumu, 
pensionāriem un studentiem 
$7. Visi latvieši aicināti nākt 
balsot un noskatīties arī filmu. 
Mājaslapa: www.seattlelatvian-
center.com

SV. PĒTERSBURGA (FL) 

sošana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā latviešu biedrības 
nama telpās (1705 9th Ave 
North St. Petersburg, FL 33706, 
tālr.: 727- 365-7856). 

biedrības namā biedrības piln-
sapulce, kuŗā vēlēs jaunu valdi; 
pēc vēlēšanām cienasts. 

biedrības nama Jānis Vārpsa-
lietis pieņems saiņus sūtīšanai 
uz Latviju. 

biedrības namā režisora Jāņa 
Streiča mākslas filmas „Rūdolfa 
mantojums” izrāde. Būs kafija 
un cepumi. Dalības maksa – 
vismaz $3.00 ziedojums. 

namā draudzes labdarības sa -
rīkojums; būs priekšnesumi, 
pusdienas, izloze. Dalības 
maksa – vismaz $15.00. 

rības namā biedrības valdes 
sēde. 

rības namā diriģenta Vladimira 
Hohlova 20 gadu darbības ju  -
bilejai veltīts biedrības koŗa 
koncerts; pēc koncerta jubile -
jas kliņģeris un kafija. Dalības 
maksa – vismaz $20.00.

rības namā videoizrāde „Brāļi 
Kokari”, būs kafija un cepumi. 
Ieejas ziedojums – $3.00. 

rības literārā pulciņa sanāksme 
bibliotēkas telpās. Informācija, 
zvanot Mārai Ritumai: 727- 
797-1933. 

bas namā DV leģionāru un 
kaŗavīru pēcpusdiena. 

rības namā Sv. Pētersburgas 
latviešu biedrības 46. gada 
svētki.

VAŠINGTONA (DC) 

šana no plkst. 7.00 rītā līdz 
10.00 vakarā Latvijas vēstnie -
cības ASV telpās (2306 Massa-

chusetts Ave,. NW Washington, 
DC 20008). 

11.00 Latvian American Ship-
ping Line pārstāvis pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Lativju. 
Informācija: 201-760-6427. 

DIEVKALPOJUMI 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): dievk. 
19. febr., 26. febr. ar dievg.; pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. 
J. Mazura. 

ev. lut. dr.: 19. febr. plkst. 3.00 
dievk. Lankasterā (Mt. Calvary 
Lutheran Church, 308 East 
Petersburg Rd., Lititz, PA 
17601). 4. martā plkst. 2.00 
dievk. Kvēkertaunā (424 Ju -
niper St., Quakertown, PA 
18951), pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce. 25. martā plkst. 
2.00 dievk., pēc dievk. kafija. 
18. martā plkst. 3.00 Lankasterā 
dievk. Māc. Dr. R. Ziedone un 
emer. māc. Dr. A. Ziedonis.

lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
19. febr. dievk., pēc dievk. pan-
 kūku pēcpusdiena. 26. febr. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. DV 
apvienības un vanadžu kopas 
gada sapulce. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Draudzes māc. A. 
Greiema, tālr.: 517- 614-4853. 
Ērģ. R. Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte.

dr. (Shepard of the Coast 
Lutheran Church 1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lauder-
dale). 19. febr. dievk. vadīs 
diak. I. Kaņeps. 18. martā 
dievk., pēc dievk. draudzes 
gada sapulce. Dievk. sākas 
plkst. 2.00. Pēc dievk. groziņu 
azaids. Diakone Abija Venta, 
tālr.: 954-427-3558. 

ev. lut. dr. (1927 Riverside Dr. 
Los Angeles, CA 90039-3704): 
dievk. – 19. febr., 26. febr. ar 
dievg., 4. martā. Dievk. sākas 
plkst 11.00, māc. D. Kaņeps.

nības latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, MA 
02130, tālr.: 617-524-4622).

Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227 
19. febr. plkst. 11.00 dievk. 26. 
febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. draudzes 
gada sapulce. Māc. I. Dzelzgalve. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org 

dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): 26. 
febr. dievk. plkst. 10.00. Pēc 
dievk. informācijas sanāksmes 
pie kafijas un groziņiem. Bazn. 
tālr.: 616-361-6003. 

dr. (122 Cherry Hill St., Kala -
mazoo, MI 49996): 19. febr. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 22. febr. plkst. 10.00 
Pelnu dienas dievk. ar dievg. 
26. febr. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. B. Puiķe. 

(Turpināts 19. lpp.)
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D I E V K A L P O J U M I

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

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā saviem biedriem*  
iespēju APCIEMOT LATVIJU 2012. gadā!

„Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalodu ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm – 
no 24. jūlija līdz 7. augustam. Iespēja iepazīt Rīgu, apceļot Latviju un noklausīties 
izcilus koncertus Siguldas Operas svētkos. Ceļojums būs pa visu Latviju, ar īpašu 
uzsvaru uz VIDZEMI. Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimālais 
dalībnieku skaits ir 20 – vietas tiek aizrunātas pieteikšanās kārtībā. Cena $3300-  
ieskaita lidojumu turp/atpakaļ uz Rigu no Newark (EWR).

„Heritage Latvia” – angļu valodas ceļojums jauniešiem no 17. – 31. jūlijam. 
Jaunieši (13-15 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Latviju, satiksies ar sava vecuma 
jauniešiem divās Latvijas skolās. Programma līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam, 
tikai informāciju sniedzam angļu valodā. Cena $3,000 – ieskaita turp/atpakaļ 
lidojumu uz Rīgu no Washington Dulles lidostas (IAD). 

Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, kontaktējoties ar Anitu Juberti:
 tālr. (301) 340-8719, e-pasts: projekti@alausa.org

Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir līdz 2012. gada 28. februārim. 
Pieteikšanās veidlapas ir pieejamas ALAs mājas lapā www.alausa.org. Lūdzu, tās 
izdrukājiet, izpildiet un kopā ar iemaksu (čeks rakstāms American Latvian 
Assocation) iesūtiet: 

ALA  
Att:  Anita Juberts

400 Hurley Avenue
Rockville Maryland 20850

*Katrs var kļūt par ALA biedru! – ALA Gada biedra maksa – $30

LATVIEŠU FEDERĀLĀ
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ

Paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks 
SVĒTDIEN, 19. februārī plkst.11.30 dienā

Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY.

■ D I E N A S   K Ā R T Ī B A ■

Pēc sapulces – cienasts. Jauni biedri mīļi gaidīti! 
Atsevišķus paziņojumus kredītsabiedrības biedriem neizsūtīs.

1. Kvoruma konstatēšana; 
2. Iepriekšējās gada sapulces

protokola pieņemšana; 
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums; 

4. Kasieŗa ziņojums; 
5. Aizdevuma komisijas ziņojums;
6. Revīzijas komisijas ziņojums;
7. Vēlēšanas; Dažādi jautājumi.

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

February 24 at 6:00pm until February 26 at 6:00pm
Katskiļu Nometnē

Piektdiena:
8:00 pm: Reģistrācija / Registration
Saviesīgais Vakars / Meet and Greet

Sestdiena:
9:00 - 10:30am: Brokastis / Breakfast

1:00 pm: Pusdienas / Lunch
2:00 pm: Kazino Vakars! (more details to come)

6:00 - 8:00 pm: Vakariņas / Dinner
9:00 pm - ???: Ballīte Atpūtas Nams Pagrabā / Balle in the Atputas Nams Basement

Theme: One-Hit Wonder Party; prizes for best costume! 

Svētdiena:
9:00-11:00am: Brokastis / Breakfast

(Contact us if you’re willing to help with clean up!)

***************************************************************************************** 
Atvadīšanās

The cost for the entire weekend is $40, which includes meals,
events, both nights (room fee extra).

Coming on Saturday? $30 for the day. 
Just the ballīte? $15 for event fee.

As usual, we can accept cash only for the event fees.
Rooms are $55 a night and the money goes to NY Draudze. 

Please email Austra un Andra Zubkova at JauniesuDienas2012@gmail.com to reserve
your room ASAP because rooms go quickly. (Do not call Janina to reserve.) 

Rooms are $55 a night and the money goes to NY Draudze.
link for the event on Facebook: http://on.fb.me/JD2012

Plkv. O. KALPAKA piemiņas dievkalpojums
svētdien, 4. martā, plkst. 10:00

Jonkeru baznīcā,
ar Korporāciju kopu Ņujorkā piedalīšanos,

māc. Juris Saivars
Dievkalpojumu kuplinās Jessica Sandidge (soprāns) un

David Moore (čells), pie klavierēm Inese Cederbaums
Kaŗavīru un akadēmisko dziesmu temas klavieŗu izpildījumā 

atskaņos pianists Vilnis Klimanis, Lett!
Akadēmisko runu teiks Dr. Izolde Ziversa Preisa, dzintra

Pēc referāta – Studenšu Korporāciju kopas Ņujorkā sarūpēts cienasts

Korporāciju kopa un Daugavas vanagi Ņujorkā

ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 19. febr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 22. 
febr. plkst. 7.00 vakarā Pelnu 
dienas dievk. 26. febr. plkst 
11.00 Ciešanu laika dievk. ar 
dievg.; sprediķis angļu val. 4. 
martā plkst 11.00 Kalpaka 
piemiņas dievkalpojums, vies-
māc. I. Larsena. 11. martā 
plkst. 11.00 dievk., viesmāc. Dr. 
P. Barbins. 18. martā plkst 
11.00 dievk. un draudzes sa -
pulce. Māc. Dr. S. Eglīte. 

.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Road, East 
Lansing, MI). Māc. A. Greiema.

dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040): 25. febr. plkst. 11.00, 
dievk. ar dievg., māc. D. Salnīte. 
18. martā plkst. 12.15, dievk., 
diakons Indriķis Kaņeps.

Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 19. febr. 
plkst. 10.00 dievk. angļu val. ar 
dievg., viesmāc. Georgs Silavs. 
22. febr. plkst. 7.00 vakarā 
Lielās lūdzamās dienas svecīšu 
dievk. ar dievg., meditācija un 
lūgšanas. 23. febr. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 26. febr. plkst. 
10.00 pulkv. Oskara Kalpaka 
un visu cīnītāju piemiņas dievk. 
ar dievg., pēc dievk. draudzes 
saiets un gada sapulce. 4. martā 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., 
piedalīsies čellists Kārlis Lenšs. 
Jaunās draudzes padomes un 
pērmindera Valža Kaugara 
amatā ievadīšana un draudzes 
saiets. Māc. L. Zusēviča, tālr.: 
414- 421-3934 e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com; draudzes 
priekšn. S. Kalve, tālr.: 414- 
536-0358. Informācija: www.
milwaukeedraudze.org 

latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622): 19. febr. 
plkst. 11.0 dievk., īpaša mūzika, 
pēc dievk. draudzes pilnsapulce 
un amatpersonu vēlēšanas. 26. 
febr. plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
piedalīsies draudzes koris; 
draudzes darbinieku ievadīšana 
amatā, pēc dievk. sadraudzība. 
1. martā plkst. 10.30 Bībeles 
stunda. 4. martā plkst. 11.00 
Kalpaka piemiņas dievk., dzie-
dās J. Skujiņš, pēc dievk. sa  drau-
dzība. Māc. M. Cepure-Zem -
mele, tālr.: 763-546-8178, e-pasts: 
maija.cz@gmail.com Infor mā-
cija: www.mndraudze.org 

latv. ev. lut. dr.: 19. febr. plkst. 
8.30 dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St.). 
22. febr. plkst. 10.00 Pelnu die-

nas svētbrīdis draudzes diev na-
mā Īstbransvikā; launags un 
Bībeles stunda (12 Gates Ave, 
East Brunswick, NJ). 26. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. drau-
dzes dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ); 
groziņu pusdienas; draudzes 
pilnsapulce (sliktu laikapstākļu 
gadījumā pilnsapulce tiks pār-
celta uz 11. martu). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko, tālr.: 908-

638-1101; e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com 

.: 
18. febr. Manhatanā (Seafarers 
& Intl House, 123 E 15th St, NY 
NY 10003) plkst 2.00 dievk, māc. 
L. Saliņš. 19. febr. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Lane, Yonkers NY 11705) dievk., 
māc. J. Saivars.

(Turpināts no 18. lpp.)

(Turpināts 20. lpp.)
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Ņujorkas ev. lut. draudzes nometne Katskiļos 2012. gada vasaras kalendārs –
Reģistrēšanās pa internetu sāksies 1. martā

(Šovasar nometne sāksies nedēļu vēlāk Dziesmu svētku dēļ.)

1. periods: no 8. jūlija - 22. jūlijam
vadīs Ieva Alversone, i_alverson@yahoo.com; palīgvadītāja Lija Kurēna,

programmu vadīs Tija Ore

2. periods: no 22. jūlija - 4. augustam
vadīs Ieva Alversone; palīgvadītāja Lija Kurēna,

programmu vadīs Alīda Saliņa

Abos periodos vadības lokā darbosies arī:
Kārlis Budkēvics, Līna Bataraga un Inga Stota

Valodas nometne: no 5. augusta - 18. augustam
vadīs Elissa Millere, elissamillers@gmail.com; programmu vadīs Māra Dajevska

Senču nometne: no 12. augusta - 18. augustam
vadīs Ingrīda Mieme, jmiemis@juno.com

Īkšķīšu A nedēļa: no 8. - 14. jūlijam – vadīs Linda Zālīte, linda@zalite.org 
Īkšķīšu B nedēļa: no 15. - 21. jūlijam – vadīs Valda Grīnberga, vgrinbergs@edc.org 
Īkšķīšu C nedēļa: no 22. - 28. jūlijam – vadīs Inga Mieme-Garbarino,inga.garbarino@gmail.com

Īkšķīšu D nedēļa: no 29. jūlija - 4. augustam – vadīs Inga Mieme-Garbarino
Valodas Īkšķīši: no 5. - 11. augustam – vadīs Ieva Alversone un Laila Gansert

1., 2. un Valodas periodiem ir vajadzīgi grupu audzinātāji,
virtuves darbinieki un trauku mazgātāji - lūdzu pieteiktie

 pie attiecīgām nometnes vadītājām.
Plašāka nometnes informācija ir atrodama internetā: www.nydraudze.org

LATVIEŠU KOMPĀNIJA PĒRK MEŽUS AR ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Pērkam arī meža izstrādes tiesības. Augstas cenas.

Palīdzēsim juridiski pareizi sakārtot visa veida dokumentus.
Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz epastu

mezs.latvija@gmail.com vai zvanīt 0037129331441
Mūsu pārstāve ASV – Astrīda Rīdere, tel.nr. 0014409305847

.: 
18. febr. Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville NY 11747) plkst 
10.30 dievk. māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. kreditsabiedrības gada 
sapulce. 26. febr. Jonkeru bazn. 
plkst. 11.00 dievk., māc J. Sai -
vars, pēc dievk. skautu sarīko-
jums; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk. māc. L. Saliņš. Mājaslapa: 
www.nydraudze.org.

. 
(128 N. Elm Street): 19. febr. 
plkst. 1.00 dievk., pēc dievk. gada 
pilnsapulce. 18. martā, plkst. 1.00 
dievk.; pēc dievk. kafija. Māc. 
R. Franklins. Dr. sekretāre Vija 
Āriņa: vijaarins@yahoo.com

(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 31. martā dievk.plkst. 
12.00; pēc dievk. kafijas galds. 
Māc. D. Kaņeps. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us 

dr. (425 Hoffman Ave.): 22. febr. 
plkst. 3.00 pelnu trešd. dievk. 
26. febr. plkst. 11.00 dievk. 
Māc. K. Žols. Inf.: www.lvnc.org

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

(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 19. febr. plkst.10.30 
dievk., diak .G. Galiņa. 26. febr. 
plkst. 10.30 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Bazn. mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Sa  -
vior) baznīcā (301 – 58th Str. S., 
St. Petersburg, FL 33707): 19. 
febr. plkst. 2.00 dievk., dziedās 
Ariāna Liepiņa; pēc dievk. drau-
dzes pilnsapulce. 22. febr. plkst. 
1.00 biedrības namā (1705 9th 
Ave North St. Petersburg, FL 
33706) svecīšu svētbrīdis. 2. 
martā plkst. 11.00 draudzes 
valdes sēde biedrības namā. 4. 
martā plkst. 2.00 dievk., dziedās 
Aleksandra Rituma. Bībeles 
stunda biedrības namā 26. 
febr. un 11. martā plkst. 11.00. 
Draudzes māc. A. Pelds, tālr.: 
727-368-0935, dr. priekšn. A. 
Norberga, tālr.: 727-367-6001. 

lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 19. febr. 
plkst. 11.00 dievk. 22. febr. 
plkst. 7.30 Pelnu dienas dievk. 
ar dievg. 26. febr. plkst. 11.00 
ģimeņu dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafijas galds un jubilāru 
sveikšana. 29. febr. plkst. 7.30 
padomes sēde Māc. A. Vārs-
berga Pāža, tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com 
Informācija: http://www.
dcdraudze.org 

dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT): 18. febr. plkst. 
11.00 dievk. vadīs māc. D. 
Salnīte. 3. martā plkst. 12.30 
dievk. vadīs diak. I. Kaņeps; pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce. 
Draudzes priekšn. V. Bachmute, 
tālr.: 860-644-3268.

(Turpināts no 19. lpp.)
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E konomi k a

Jurists Intars Lāts kopā ar 
domubiedriem dibinājis bied -
rību „Pret Latvijas izsaimnie ko-
šanu”. Biedrības mērķis ir pētīt 
valstij un pašvaldībām piešķirto 
Eiropas Savienības fondu izlie-
tojumu, konstatējot šo līdzekļu 
izsaimniekošanas gadījumus, 
in formāciju nodot attiecīgajām 
valsts iestādēm un institūcijām. 
Veidot saikni starp sabiedrību un 
valsti un pārstāvēt sabiedrības 
intereses.

Kas ir tie cilvēki, kas nodi-
bināja organizāciju, kuras pa -
matmērķis ir apturēt izsaim-
nie  košanu?

Dibinātāji ir cilvēki, kuriem 
rūp Latvijas nākotne un tie, kas 
vēlas ierobežot izsaimniekošanu. 
Lielākā daļa no dibinātājiem ir 
juristi.

Vispirms jau izsaimniekoša-
nu vajag atklāt, padarīt redza-
mu. Kas jūsu darbā ir visgrū-
tākais? 

Pirms gada mani uzaicināja 
Dobeles 2. vidusskolas padomes 
vecāki un es biju viņu pilnvaro-
tais pārstāvis, jo šīs skolas sko-
lēnus gribēja sadalīt pa citām 
skolām. Es sāku cīnīties ar Do -
beles domi, jo aizpagājušajā gadā 
skolā tika veikts remonts par 
apmēram 130 000 latu, un vasarā 
viņi vēlējās atkal veikt remontu 
un pārveidot to par arodskolu, 
kur pamata ēkā liks frizieru 
krēslus, cepamās pannas, virtu-
ves, utt. Dome neklausījās, galve-
nais vārds viņiem bija tikai 
„nauda”, neklausījās pat to, ka 35 % 
no 150 bērniem, ko gribēja pār-
celt uz citām skolām, ir ar īpašām 
vajadzībām. Tad mēs sākām pār-
skatīt iepriekšējā gada remonta 
tāmi, kur atklājās, ka tāme neat-
bilst padarītajiem darbiem. Šo -
brīd ierosināts kriminālprocess 
par 35 000 latu, tas velkas jau 
gadu. Pēc manā rīcībā esošās 
informācijas daļa naudas jau 

PRET LATVIJAS IZSAIMNIEKOŠANU

atdota Valsts kasē.
Latvijā un Rīgā ir daudz lī -

dzīgu gadījumu. Kā jūs tos mē -
ģināsiet konstatēt?

Bez Dobeles lietas sākām ska-
tīties, ka ir līdzīgas problēmas 
gan Limbažos, gan Alūksnē, gan 
Liepājā un vēl citās pilsētās. Aiz-
braucām uz turieni un runājām 
ar cilvēkiem, kas daudz ko redz, 
bet domnieki vienkārši neņem 
vērā viņu domas, līdz ar to, dau-
dzi cilvēki zina, kas ir reāli iz -
darīts un kas nav. Mūsu biedrības 
galvenais mērķis ir, ja, piemē-
ram, kaut kur ir kas remontēts 
un darīts, mēs pieprasām oficiāli 
(jo aizstāvam visus nodokļu 
mak sātājus) tāmes un uz vietas 
apsekojam objektu, izmērām un 
atrodam neatbilstības. Pēc mūsu 
rīcībā esošās informā cijas, no 
projektiem, kas ir saistīti ar ceļu 
būvi, nereti „pazūd” 20, 50 un 
pat 70 procenti.  

Bieži vien par iemeslu ir        
tas, ka pašvaldības raksta Ei -
ropas projektus ielu bruģēša - 
na utt. – nauda tiek piešķirta 
un projekti veikti vietās, kur, 

piemēram, tā bruģētā iela tik 
ļoti nemaz nav vajadzīga. 

Tieši tā. Bieži vien tā ir Eiropas 
līdzekļu apgūšana, un netiek do -
māts, vai tas būtu lietderīgi vai 
ne. Mūsu rīcībā ir informācija 
par ļoti daudziem objektiem, ne 
tikai ielu bruģēšanu, bet arī par 
ļoti lielu ēku celtniecību, kas stāv 
tukšas un nepilda savas funk-
cijas. Tas ir gan Jelgavas novadā, 
gan daudz kur citur Latvijā.

 Ne pašvaldību, ne Saeimas 
deputāti, ne arī ministriju ie -
rēdņi pēc Latvijas likum do-
šanas atbildību taču nenes?

Jā, mūsu biedrībai ir mērķis 
iesniegt Saeimā Krimināllikuma 
grozījumus par to, ka ir jānes 
kāda atbildība. Lai nav tā: „ai,    
nu mēs mēģinājām, bet mums 
nesanāca”. Šobrīd valstī izska- 
tās, ka tie daži tūkstoši, kas it kā 
vada valsti, uzskata, ka ir gudrā-
kie un var ņirgāties par visu tau-
tu. No  dokļu maksātāju naudu 
vien kārši klaji paņem, vienu 
da-ļu izšķērdē. Tāpēc ir jāveido 
dažādi likuma grozījumi, strā-
dājot jāatklāj, kur ir pazuduši 
daudzi līdzekļi. Es uzskatu, ka 
likuma priekšā mēs visi esam 
vienādi, un zagšana ir zagšana. Ja 
no projekta pazūd nauda un nav 
izdarīti darbi, tad tā ir zagšana, 
par ko jāatbild. Esam saskārušies 
ar tādu lietu - tas, kas ir doku-
mentos fiksēts, neatbilst tam, kas 
ir dabā, līdz ar to rodas starpība, 
ko mēs varam pierādīt. Ir taču 
konkrēti cilvēki, kas ir projektu 
vadītāji. Celtniecību vai ceļu bū -
ves veicēju uzņēmumiem ir jā -
nes atbildība.

Jums ir taisnība. Bet vai nav 
tā, ka pastāv izteikta pašval-
dību vēlēšanās apgūt Eiropas 
naudu, nepadomājot, vai pro-
jekts vispār ir lietderīgs? Bieži 
vien tā nav ļaunprātība, bet 
vienkārši deputātu nekompe-
tence.

Likuma nezināšana neatbrīvo 
no atbildības. 

Pavērosim sociālo sistēmu 
valstī, tur daudz kas ir nepareizi. 
Jā, ir maznodrošinātas ģimenes, 
bet ir arī cilvēki, kas vienkārši 
nevēlas strādāt un izmanto šo 
sistēmu. 

Jūs esat pirmie, kas šai lietai 
nopietni cenšas ķerties klāt, ko 
jūs gribētu pateikt mūsu la -
sītājiem?

Lasītājiem es vēlētos pateikt to, 
ka mēs esam no tās cilvēku gru-
pas, kas ļoti, ļoti cīnās par savu 
dzimteni, un mēs ļoti vēlētos, lai 
šī izsaimniekošana saruktu strau-
jos tempos un lai beidzot sāktos 
attīstība. Tāpēc jau mums nav 
attīstības, jo pazūd nauda, un tā 
netiek lietderīgi izmantota. Ir 
pietiekami daudz cilvēku, kas 
Latvijā vēlētos attīstīt uzņē mēj-
darbību, bet šobrīd ir doti da -
žādi rīkojumi un pavēles Valsts 
ieņēmumu dienestam un citām 
iestādēm, kas pārbauda uzņē-
mumu darbību, un uzņēmēji,  
kas šobrīd darbojas, tiek sodīti. 
Kaut gan varbūt patiesībā tas 
pārkāpums nav tik liels. Pats, 
būdams jurists, pārstāvot uzņē-
mumus kā pilnvarotā persona, 
esmu saskāries gan ar Valsts 
ieņēmumu dienestu, gan darba 
inspekciju, gan Pārtikas veteri-
nāro dienestu, un tur tiešām 
cilvēcīguma nav nekāda. Par 
sīkām niansēm uzliek sodu        
1000 – 2000 latu vai pat vairāk, 
es domāju, ka tas ir ļoti neadek-
vāti daudziem uzņēmējiem, kas 
jau tāpat sakarā ar krīzi ir 
finansiāli grūtā stāvoklī.

Jūs domājat, ka tas ir valdības 
politikas dēļ?

Agrāk tik traki nebija. Pro-
tams, cilvēki tika sodīti, taču 
tagad soda mērus nosaka jauni 

likumi, un sodi ir ļoti augsti. 
Teiksim, darba inspekcijā ma  zā-
kais sods par to, ka fiksē cilvēku, 
kas it kā nelegāli strādā (bet bieži 
vien ir tā, ka viņš atnācis tīri 
cilvēcīgi palīdzēt) – tā vietā, lai 
vispirms izteiktu kādu brīdinā-
jumu, uzreiz sods no 700 latiem. 
Es domāju, ka tas nav adekvāts 
soda mērs.

Sanāk tā, ka Latvijā veikt uz -
ņēmējdarbību ir ļoti grūti?

Daudzi uzņēmēji, līdz galam 
nezinot likumu, to pārkāpj ne -
tīšām. Es domāju, ja mainīsies 
valsts politika, kas spiež nost 
uzņēmējdarbību, tad pēc ma -
nām, manu kolēģu un daudzu 
citu domām Latviju no krīzes 
varētu izvest divu gadu laikā,-  
normāli domājot, attīstot taut-
saimniecību, ļaujot zemniekiem 
radoši strādāt, nevis tikai spiest 
cilvēkus ar nenormāliem nodok-
ļiem utt. Ir arī otra lieta – nauda 
no nodokļiem, vienalga tiek mes-
  ta zemē, taču mēs cīnāmies, lai tā 
tiktu lietderīgi izmantota. Mēs 
esam pirmie, kas reāli sākuši lie-
tas formēt dokumentāli un vērs-
ties tiesībsargājošās instan cēs. 
Mēs šobrīd strādājam pie dau-
dziem projektiem, bet darbs rit 
ļoti lēni, jo mūs līdz šim neviens 
nav atbalstījis finansiāli, bet ir 
administratīvie izdevumi. Citiem 
juristiem, kas drīzumā būs bied-
ru statusā, ir diemžēl jāiet prom 
no pašreizējiem darbiem, lai va -
rētu ar lielāku atdevi strādāt šajā 
jomā, bet ģimenes taču arī ir 
jābaro, un tā kā viņi strādā citos 
darbos, lietas virzās uz priekšu 
ļoti lēni. Nav arī vajadzīgā finan-
sējuma, teiksim, degvielai. Tas ir 
darbietilpīgs pro  cess un sūri 
grūti pie tā jā  strādā, lai varētu 
apkopot atklātos faktus.

www.pretlatvijasizsaimniekosanu.lv

Jurists Intars Lāts

 Kāpēc? Savā mājas lapā Lat-
vijas Banka izskaidro; „Tas arī 
turpmāk nozīmēs lielāku dro-
šību, uzticību un finansiālo iz -
devīgumu: radīs labus izaug- 
s mes nosacījumus.” Raugoties uz 
milzīgām grūtībām eiro zonā 
(Grieķijā, Spānijā, Itālijā un Por-
tugālē), jādomā vai eiro ieviešana 
Latvijā ir prātīgs gājiens šajā 
laikā? Dau dzi speciālisti ir ietei-
kuši pārdomāt iestāšanos eiro 
zonā. Starptautiski pazīstami 
taut saimnieki, kā Nouriel Roubini 
(profesors Ņujorkas Universitātē 
un SVF padomnieks), domā, ka 
eiro zona, kāda šodien tā ir, ne -
pastāvēs līdz 2014.g. Kāpēc? Vi -
ņuprāt Grieķija nepārdzīvos zā -
les, ko ES un Eiropas Centrālā 
Banka (ECB) tai izrakstījušas, un 
nav skaidrs, vai ECB būs pietie-
kami daudz līdzekļu, lai izglābtu 
Itāliju. Kā izglābt eiro zonu? Pār-
traukt nejēdzīgo taupības poli-
tiku un samazināt eiro kursu, 
saka N.Roubini (Roubini blogs 
2011.g. nov.). Vai tas notiks? 

Dro ši vien, ka ne.
Kas notiek? Latvijas valdība 

stāv, klanīdamās eiro priekšā,      
un ir gatava „konsolidēt” (2011. 
gada Rīgas Latviešu biedrības 
Latviešu valodas attīstības kopas 
„nevārds” - nozīmē budžeta grie-
šanu, bet politiķi tādu vārdu 
negrib ņemt mutē) budžetu līdz 
pēdējam, lai izpildītu eiro zonas 
iestāšanās prasības. „Taupības 
politika” (austerity policy) ir uz -
skatīta kā vienīgās pareizās zāles 
Latvijas saimniecībai. Savukārt 
Kolumbijas Universitātes profe-
sors un Nobela prēmijas laureāts 
ekonomikā Džozefs Stiglics 
(Joseph Stiglitz) uzskata, ka „tau-
pības programmas padara valstis 
nabadzīgākas un vārgākas. Šīs 
zā  les ir bijušas neveiksmīgas 
Āzijā, Dienvidamerikā un citur. 
Tās arī būs neveiksmīgas Eiropā. 
Patiešām tās jau pierādījušas sa -
vu neveiksmi Īrijā, Latvijā un 
Grieķijā.” (Slate.com, 2011.g. 6. 
jūlijā) 

Ko darīt? Latvijā trūkst darba. 

Valstij jārod izaugsme rūpnie cī-
bai. Pēc makroekonomista Ed -
varda Hjū (Edward Hugh) ap -
rēķiniem, Latvijas rūpniecība ir 
tikai 10% no tautsaimniecības 
(Vācijā 40%). Ja Latvijas valdība 
un Latvijas Banka nepievērsīs 

rūpniecības attīstībai lielāku 
vērību, tad valsts ekonomika ne -
varēs augt. Uzņēmēji nepār-
trauk ti sūdzas par valdības ne -
gatīvo attieksmi pret viņiem,      
par augstiem nodokļiem, ko 
uzliek uzņēmumiem, it sevišķi 

sākuma posmā. Ienākuma no -
dokļu sistēmu vajadzētu mainīt 
no proporcionālās uz progre -
sīvo. Ārzemniekiem ir grūti      
ticēt, cik daudz mazturīgiem 
latviešiem jāmaksā nodokļos. 
Ekonomistu skatījumā ļoti sva-
rīgi būtu atbrīvot latu no eiro. Kā 
raksta prof. Džefrijs Sommers 
un prof. Marks Hudsons (Stock-
holm School of Economics Rīga), 
Latvijas Bankas monetārā politi-
ka, turot latu piesaistītu pie eiro   
ir izmaksājusi milzīgas naudas 
summas, ko va  rēja ieguldīt valsts 
ekonomikas attīstībā (Hudson 
blog). 

Latvijai jāvelta resursi taut-
saim niecības attīstībai un val-
dībai jānāk ar prātīgiem lēmu-
miem, lai rastu saimniecisku 
izaugsmi valstī, jo citādi cilvēki 
turpinās atstāt Latviju uz neat-
grie šanos. Varbūt taupības poli-
tika izārstēs valsts tautsaim-
niecību, bet pacients būs miris.

Jānis Kramēns

Vai Latvijas tautsaimniecība ir uz pareizā ceļa?

Ministru prezidenta Valda Dombrovska un ekonomista Andersa 
Aslunda grāmatas “How Latvia Came Through the Financial 
Crisis” atvēršanas svinīgajā sarīkojumā.

(Turpināts no 1. lpp.)
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Ku ltūra

Biedrības „Pasaules lat vie-
šu māks las savienība” (PLMS) 
rīkotā izstāde „Mākslinieks trim-
dā – latviešu bēgļu māksla 1944-
1950” savu ceļu pa ASV latviešu 
centriem uzsāka Klinklāva ga -
lerijā Garezerā. Izstādi varēja ap -
lūkot arī Latvijas vēstniecības 
ASV telpās Vašingtonā, tās „ce -
ļojums”beidzās Pasaules Lie tu-
viešu centrā, Čikāgā. Starplaikā 
Latvijā darbību uzsācis nodibi-
nājums „Pasaules latviešu māks-
las centrs”(PLMC), kura mērķis 
sadarbībā ar Cēsu novada pa  š-
valdību izveidot trimdas māks -
las krātuvi un muzeju. Kā norā -
da PLMC valdes locekle Lelde 
Kalmīte: ”Daudziem muzejiem 
Latvijā ir ziedoti trimdas māks-
las darbi, lielākā daļa glabājas 
muzeju archīvos un reti tiek 
izstādīti. Toties PLMC dos pu  b-
likai pastāvīgu iespēju izpētīt 
latviešu mākslu, kas Cēsīs sap-

Top vērienīga trimdas mākslas kolekcija
lūdīs no visas pasaules.” 

Jāsaka, ka atsaucība ir bijusi 
pat lielāka, nekā gaidīts. No Aust-
rālijas Cēsis sasniegušas vairā -
kas mākslinieces Lidija Dom-
brovskas Larsenas dāvinātās eļļas 
gleznas. Savukārt no ASV sa -
ņem ti 54 tautiešu dāvinātie 
mākslas darbi, kas papildinās     
98 mākslinieku 106 darbu ko -
lekciju, kas apceļoja Latvijas no -
vadu muzejus, un jau 2011. gada 
janvārī tika novietoti Cēsu vēs-
tures mūzeja archīva ēkā. PLMC 
kolekcijai tika iekārtotas divas tel-
pas ar jauniem plauktiem, dro-
šības sistēmu, temperatūras kon-
t roli, utt. ASV latviešu dibi nātā un 
Illinojas štatā reģistrētā bezpeļņas 
organizācija PLMS sedz izdevu-
mus par telpu izveidi un ik mēnesi 
maksā komunālos izdevumus. 
Pašvaldība ziņo, ka šinīs telpās  
jau tagad ir iespējams novietot      
1 000-2 000 mākslas darbu. 

Izstādē "Mākslinieks trimdā" Mineapolē

No jaunākajiem saņemtajiem 
darbiem jāizceļ ziedotā Niklāva 
Strunkes eļļas glezna “Pie jūras 
loga”, Ēvalda Dajevska gouache 
glezna, 38 Viestarta Aistara ak -
vareļi, un Veronikas Janelsiņas 
eļļas glezna. Kolekciju bagātinās 
arī Leldes Ores-Vinteres, Ojāra 
Šteinera, Silvijas Šteineres-Jē -
genas, Vitauta Sīmaņa, Ilgas Re -
kes, Jāņa Stroda, Ilzes Arājas, 
Augusta Annusa, Ulda Āboliņa, 
Arvīda Soduma, Jāņa Kalmītes 
un citu mākslinieku darbi.

Pazīstamā fotogrāfe Helēna 
Hofmane ziedojusi sava tēva 
Aleksandra Ņukša četrus darbus 
no Vācijas laika, savukārt Maija 
Meirāne ziedojusi pāragri miru-
šā Jūlija Jēgera darbu. Lai iegūtu 
kopskatu par mākslas attīstību 
emigrācijā, jāsaglabā arī mazāk 
pazīstamu mākslinieku darbi, kā 

piemēram, Leo Stepe. Šo rindu 
autoram patīkams pārsteigums 
bija Vircburgā dzīvojošās Vācijas 
latvietes Maijas Rožkalnes zie-
dotā, Osvalda Rožkalna glezna. 
Mākslinieks plašākai publikai 
nav zināms, lai gan glezniecību 
apguvis pie prof. J. Tilberga,     
darbojies mākslinieku apvienībā 
„Zaļā vārna”, bet Vācijā strādājis 
par scenogrāfu Vircburgas teātrī. 
PLMC valdes loceklis Juris 
Ubāns un Māra Ubāns ziedojuši 
Jāņa Gaiļa darbu „Lauztie koki” 
un savulaik Mineapolē mītošās 
mākslinieces Austra Ogules dar-
bus. Dairas Skriblis ģimene zie-
dojusi Viestarta Aistara zīmētu 
Volfganga Dārziņa portretu un 
Jāņa Kalmītes eļļas gleznu „Lo -
rupes grava”. PLMC arī cer ko -
lekciju papildināt ar Tones, Li -
berta, Tīdemaņa, Milta, Staprāna, 

Zustera u.c. Amerikā, Eiropā un 
Austrālijā ievērību guvušu māks-
linieku darbiem. Līdzekļi savu-
kārt ir nepieciešami, lai uzsāk-   
tu remontdarbus ieplānotajām    
centra divām izstāžu zālēm un 
glabātuvēm izraudzītajās telpās 
Cēsu vecpilsētā. Telpu atjauno-
šanu organizācija ļoti cer uz -    
sākt jau šoruden. Palīdzēsim visi 
kopā izveidot vietu, kam ārpus 
Latvijas dzīvojoši mākslinieki un 
kolekcionāri varēs ziedot māks-
las darbus, kuru nākotne šādā 
veidā būs nodrošināta un kļūs 
par nenodalāmu latviešu māks-
las vēstures daļu. Paldies at  bals-
tītājiem un ziedotājiem !

Dainis Mjartāns, 
Nodibinājuma

 „Pasaules latviešu mākslas 
centrs” valdes loceklis

Lidija Dombrovska Larsena. "Volcano"

Turpat līdzās viesnīcai atrodas 
arī ēdnīca; nedaudz tālāk plašs 
baseins gan bērniem, gan pieau-
gušajiem, vairāki sporta laukumi, 
kartinga trase, bet atpūtai var sa -
elpoties veselīgo priežu aromātu 
turpat aiz tehnikuma parkā.

Skolas apkārtnē ir vairāki avo-
ti, netālu pašu kandavnieku ie -
cienītais Teteriņu ezers.

Ārzemju latviešus lūdzam pie-
teikties līdz 1. maijam pie ko -
ordi nātora Arnolda Ruperta, 
li ga3x3@iserv.net 2141 Brunsink 
N.E., Grand Rapids, MI 49503, 

Kalsim laimi Kandavā 
visi kopā!

USA.  Tālr. (616)456-8023.  Dalī-
bas maksa ārzemju latviešiem ir 
$280.- personai (bērniem līdz 3 
g.v. bez maksas, 3-7 g.v. pusce-
na), bet nepārsniedzot $700.- 
kodolģimenei.

Ieviržu saraksts un nedēļas 
programma drīz būs izlasāma arī 
www.3x3.lv

Uz tikšanos!

Daiga un Aldis Bitinieki, 
Kandavas 3x3 saieta vadītāji

daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv, 
371 29463930

Attēlā – Bitinieku ģimene 2011. gada jūnijā, vecākajai meitai Laurai absolvējot LU filozofijas 
maģistrantūru.

(Turpināts no 2. lpp.)
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Ku ltūra

Linda Treija intervijā Latvijas 
presē saka: ”Par trimdinieci sevi 
neuzskatu, par amerikānieti ne -
esmu kļuvusi, bet arī Latvijai 
ne jūtos īsti piederīga. Morāli un 
garīgi esmu kaut kur pa vidu. 
Atbraucot šurp, ik reizi secinu, 
ka manās attiecībās ar valsti    
kaut kas nedaudz ir mainījies. 
In  teresanti to analizēt un cen- 
sties izprast. Bet vienīgais, kas ir 
nemainīgs, - vilkme uz vecāku 
mājām un piederība dzimtai.      
Tā arī ir lielākā dzīves vērtība.”

Kurā gadā tu pārcēlies dzīvot 
uz Ameriku?

Tas bija 1997. gadā, bet no 
1993. gada es sāku braukāt uz 
Ameriku vienu reizi gadā, jo 
mans vīrs sāka studēt dokto - 
ran tūrā Viskonsīnā, bet es vēl 
stu dēju Mākslas akadēmijā.

Tagad, pēc 15 Amerikā pava-
dītiem gadiem, tu esi Amerikas 
latviete vai latviete Amerikā?

Tieši tādu jautājumu man in -
tervijā uzdeva arī Līga Ejupe-
Tīģere. Pēc šiem gadiem vēl aiz-
vien es esmu it kā ar vienu kāju 
Latvijā  un ar otru ASV. Es lidi-
nos citā dimensijā un ne tur jū -
tos kā mājās, ne šeit.  Amerikā ir 
tāds teiciens LL – Latvijas latvie-
ši, un pie viņiem es arī vairs 
neskaitos, bet, lai es teiktu, ka 
esmu Amerikas latviete – to ab -
so lūti nevaru pateikt, es neesmu.

Kur ir tā lielākā atšķirība 
starp LL  un Amerikas latvieti? 
Jo LL ar laiku arī var pārtapt 
par Amerikas latvieti. Ir cil-
vēki, kas aizbraukuši uz Ame-
riku padomju laikos, un viņi     
ir iekļāvušies ASV latviešu sa -
bied rībā, ka nevar pat atšķirt 
no tiem latviešiem, kas izceļoja 
četrdesmitajos gados, un viņu 
pēctečiem.

Varbūt, ka ar mani arī tā ir 
noticis. Piemēram, vienreiz ru -
nā jām ar Albertu Legzdiņu par 
Latvijas latviešiem, kas tagad ir 
iebraukuši, un viņš ar mani ru -
nāja tā, it kā es būtu vietējā. Tad 
es viņam saku: „Tu zini, es te 
esmu tikai „padsmit” gadus, es 
esmu no Latvijas iebraukusi,” un 
viņš tbild: „Jā? Man pilnīgi ne -
liekas, ka tas tā būtu.”

Es domāju, ka robeža izzūd 
tajā brīdī, kad tu vari sekot  līdzi 
mazās trimdas sabiedrī bas sa -
runām par vietējām problē-
mām. Tiklīdz vari ar ko  men-
tāriem piebalsot par  rosī bām, 
teiksim, Garezerā vai  Kat ski-
ļos,  tu jau skaities vie tējā lat-
viete. Vai tā nav?

Jā, es varu sekot līdzi, bet līdz 
zināmai robežai. Kad runa ir   
par dzimtas kokiem, kā visi sa -
radojušies, tad gan iet greizi. To -
mēr man aizvien ir drusciņ sa -
vādāks viedoklis, jo ir cita piere-
dze un pagātne. Es mēģinu būt 
ļoti iecietīga, saprotoša, bet daž-
reiz pagātnes pieredze ir atšķi-
rība, un tieši tas ir par pamatu 
lielākai daļai nesapratnes Ame ri-
kas latviešu un Latvijas latviešu 
vidū.

Par tādu pašu plaisu varēja 
runāt, kad piecdesmitajos ga -
dos Amerikā iebrauca latvieši 
un satikās ar „kreisajiem” vec-
latviešiem. Bet LL un pārējiem 

Par mākslu, LL un Amerikas latviešiem
Daiņa Mjartāna saruna ar Lindu Treiju

Amerikas latviešiem taču nav 
nekas politiski jādala?

Jā, it kā nav, bet, piemēram, 
man nav ieaudzināts tāds pliks 
naids pret krieviem. Man ir diez-
gan daudz bijuši krievu draugi, 
jo biju viņu vidū, gāju mākslas 
skolā, kur krievu klasesbiedri 
runāja latviski. No otras puses, 
kad aizbraucu Rīgā uz Purvcie-

mu, un tur visi runā krieviski, 
man arī reizēm uznāk niknums.

Kā šo plaisu starp LL  un veco 
trimdu lai pārvar? Vecās trim-
das sabiedrība un  īpašumi ne -
var pastāvēt nākotnē un attīs-
tīties, ja tur nebūs jaunu cilvē-
ku, kas strādās. Citi saka, ka LL 
latviešiem nemaz nav intereses 
iet uz latviešu pasākumiem, 
viņi grib izbaudīt Amerikas 
realitāti. Kādi ir tavi novēro-
jumi par šo problēmu?

Viedokļi dalās. Ir daļa tādu,         
kā es, kas nevar iztikt bez leti-
ņiem, un ir daļa, kam tas nav 
va   jadzīgs. Man ar dažiem latvie-
šu iebraucējiem uzreiz veidojas 
kontakts, taču ar citiem nē, tas      
ir ļoti individuāli. Ja mana pirmā 
saskarsme ar trimdas latviešiem 
bija brīnišķīga, un es iefiltrējos 
ļoti ātri, tad citiem pirmā sa -
skarsme varbūt gadās negatīva, 
un viņi vairs nenāk. Manuprāt, 
tas ir dabīgi – vai nu tu esi tajā 
visā iekšā, vai neesi. Piemēram, 
Priedainē vai Katskiļos Jāņi ir 
milzīgs pasākums, un tur sa -
brauc daudz to latviešu, kas 

nepiedalās citos tradicionālajos 
trimdas pasākumos.  

Tu esi iecelta dažādos ama -
tos –  Amerikas latviešu māksli-
nieku apvienības prezidente, 
gan „Jaunās Gaitas” redakcijas 
locekle, tu strādā Garezera va -
saras vidusskolā, gan 3x3 un 
2x2 nometnēs. Ko tev tas dod?

Man Amerikā pietrūkst latvis-
kās vides. Tas man to piepilda, 
taču, piemēram, manam vīram 
tā nav nepieciešama.

„Jaunā Gaita” – kāda tev lie-
kas ši izdevuma nākotne? Lat-
vijā žurnāls nav  guvis plašu 
atpazīstamību, lai gan pastāv 
jau ļoti ilgi un pie rakstiem 
strādā arī daudzi Latvijas au -
tori. 

Es stāvu un krītu par to. Man 
ļoti patīk Jaunā Gaita, man tā ir 
garīgā barība. Es domāju, ka       
mēs vienkārši nezinām, cik 
daudz tā var dot. Esmu piespie-
dusi saviem radiem Latvijā to 
pasūtīt. (Smejas.) Es  mākslinie-
kiem, par ko rakstu, arī iesaku, 
un visi atsaucas ļoti pozitīvi. Jau-
nā Gaita ir kultūras žurnāls, tur 
ir rakstniecība, māksla arī poli-
tika. Man patīk vēstuļu diskusi-
jas. Un – Jaunajā Gaitā nav rek-
lāmas, kur tagad Latvijā var at -
rast žurnālu bez reklāmām?  

Kāpēc tavuprāt Latvijas māks-
 las un intelektuāļu žur nālos   
nav polemikas, diskusiju? 

Es vairāk lasu Studiju, kas ir 
ļoti specializēts žurnāls, kādreiz 
bija Māksla +, kas bija domāts 
plašākai publikai. Man nepatīk, 
ja žurnāli ir pārāk specializē-
jušies. Tagad ir pārāk daudz sie-
viešu žurnālu, un daudzi no tiem 
pilni ar reklāmām un „plikiem” 
stāstiem, kas ir briesmīgi.

Pozitīvi ir tas, ka tev savā zi -
ņā ir daudz brīva laika, un tu, 
būdama brīvmāksliniece, vari 
iesaistīties 2x2, 3x3, Garezera 
un citos projektos. Viens no 
tiem ir arī Amerikas latviešu 
mākslas apvienība. Kā jūs cen-
šaties piesaistīt jaunos māksli-
niekus, kas slikti, vai nemaz 
ne  runā latviski ? 

Tur ir tā problēma. Es nekad 
nevarēšu tā izteikties angliski,      
kā varu izteikties latviski. Neva-
rēšu angliski tā uzrakstīt. Uz -
gleznot es varu, taču tas ir kas 
cits. Ja man jāvada ALMA kā 
apvienība, man ir jāspēj izteik -
ties angliski, un tas mani drus -

ciņ traumē. Tie ASV dzimušie 
mākslinieki piemēram, Kārlis 
Rekēvics, Gints Grīnbergs brī-
niš ķīgi runā latviski, arī Rita 
Grendze, Krists Luiss, kam māte 
bija latviete. No vienas puses        
viņi piekrīt, ka ir latviešu māk- 
s linieki, bet no otras puses – ko 
tas nozīme? Pēc manām domām 
mākslai vispār nav robežu. Es    
pat rakstīju maģistra darbu par 
latviskumu mākslā, un es nonā-
cu pie secinājuma, ka nav īsti 
tāda latviskuma. Nevar mūs die-
nās norobežot darbu, paska tīties 
uz to un teikt, ka tas ir tikai lat-
visks. Man latviskums asociējas 
tikai un vienīgi ar valodu.

Vai tu, būdama Amerikas 
latviešu trimdas mākslas aktīva 

pārstāve, uzskati, ka projek -
tam – izveidot Cēsīs trimdas 
ārzemju latviešu mākslas mu -
zeju un krātuvi, kur sūtīt 
mākslas darbus, lai tie paliek 
Latvijā, nevis pazūd trimdas 
garāžās – ir nākotne? Vai tomēr 
mākslai ir jāpaliek tur, kur tā 
radusies?

Domāju, ka Cēsīs tam noteikti 
ir jābūt, jo tā ir liela daļa no 
latviešu vēstures. Vajadzētu iz -
svērt, ko tieši pieņemt. Pagai -
dām ideja ir pareiza, jo ameri-
kāņiem trimdā tapusī latviešu 
māksla neko neizsaka. Man uz 
ALMA pienāk ļoti daudz vēstu-
ļu, kurās amerikāņi raksta, ka 
saņēmuši mantojumā gleznas   
no latviešu izcelsmes māksli-

niekiem. Daudzi mākslinieki ir 
pat nezināmi,  mēs apskatāmies 
un izpētām gleznas, jo ameri -
kāņi grib uzzināt, cik tās maksā, 
vai tās varētu pārdot.

Kāds ir tavs vērtējums par 
2x2, 3x3, Garezera un Kursas 
vasaras vidusskolu centieniem 
jauniešu audzināšanā latvis  -
kajā garā? Vai tas ir īstais veids? 
Jo būtībā par to naudu  jau-
nietis vienu mēnesi var padzī-
vot arī Latvijā.

Man grūti to objektīvi vērtēt,  
jo jau ilgi strādāju Garezerā. 
Gandrīz 90% cilvēku, kas tur ir, 
saista tieši draudzīgas cilvēku 
attiecības. Tiek veidota mazā 
Lat vija, un arī Garezera apkārtne 
ir kā mazā Latvija – plakana, ar 

ezeriem... Es mēģinātu izskaust 
dažas tradīcijas, kas tur uzvir -
mo, piemēram dzeršana. Varbūt, 
ka uzdzīve piesaista un galu galā 
no viņiem izveidosies „super 
letiņi”. Ir pozitīvi tas, ka uz GVV 
no Latvijas brauc daudzi skolo-
tāji, jo jauniešiem jādzird lat-
viešu valoda, kas ir dzīva. Gar-
ezerā ir latvieši no Latvijas, kas 
ved savus bērnus, bet viņu, pro-
tams,  ir procentuāli mazāk. Es 
pieņemu, ka viņiem ir radi Lat-
vijā, pie kuriem viņi vasarā sūta 
savus bērnus.

Kā tev liekas, vai trimdas pre-
sei ir nākotne? Kā, tavuprāt, to 
padarīt interesantāku?

Jauno Laiks ir ļoti labs. 
(Smejas.)

Linda Treija māca mākslu bērniem Garezerā

Īrijā – no 17. līdz 24. jūnijam, 
vad. Ilze Ceiča
Kocēnos – no 8. līdz 15. jūlijam, 
vad. Dina un Reinis Cepļi
Kandavā – no 22. līdz 29. jūlijam, 
vad. Daiga un Aldis Bitinieki
Anglijā – no 22.līdz 29. jūlijam, vad. Rita 
Harrison, Ingrīda Dzeriņa, Monika Hall, 

Ināra Harrison, Ilze Kadeģe, Jo Grīnberga
Garezerā – no 5. līdz 12. augustam, vad. Maija Zaeska
Katskiļos – no 12. līdz 19. augustam, vad. Helēna Vīksniņa

Tuvāka informācija atrodama http://www.3x3.lv

GATAVOSIMIES 
3x3 NOMETNĒM

Vientuļais putns (Bayou I). 2008. Eļļa/audekls.

Linda Treija
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L atv i jā  un p asau lē

Amanda 
Jātniece

Saule veda velšu pūru, 
Visu mežu pušķodama:
Ozolam vaska cimdi, 
Liepai mēļu villainīte.

Mēļu rakstu, mēļu audu, 
Mēļu liku pūriņā.
Kas kait man nemēļot, 
Man’ māmiņa mēļotāja.

Kas ir mēļu villaine un mēļo-
tāja? Tā nav mēle, kas mutē, un 
tas nav cilvēks, kas melo. Mēļš 
nozīmē tumši zilu krāsu, kādu 
iegūst, krāsojot ar mēlēm jeb 
angliski “woad” (Isatis tinctoria). 
Mēļotāja ir sieviete, kas krāso 
dzi jas vai audumu ar mēlēm. 
Bieži pie seniem 12. gs. tautas-
tērpiem vilka mēlenes (ne melle-
nes!) – mēļas krāsas villaines, kas 
liecina par šī krāsauga izmanto-
šanas senumu Latvijas teritorijā. 
Bet latvieši noteikti lietojuši 
mēles jau daudz agrāk. Pirmās 
liecības krāsošanai ar mēlēm ir 
no neolīta laikmeta. Senie ēģip-
tieši ar mēlēm krāsoja auduma 
strēmeles, ar ko ietina mūmijas. 
Viduslaikos mēles bija viena no 
galvenām izejvielām Eiropas 
krāsošanas industrijā.

Tautasdziesmas min arī citus 
krāsaugus, piemēram, madaras 
(ang. Bedstraw), sarkanes, dzeltes, 

Vai zini, kas ir mēļotāja ?

ASV Minesotas pavalsts Mineapoles/
St. Paulas latviešu skolas saime
 pauž savu viedokli par valodu

un kodeilas jeb birztalu nārbuļus. 
Bet dziju un audumu krāsoša -
nai var izmantot arī apšu mizas, 
melnalkšņu mizas un sīpolu 
mizas, bērzu lapas, ogas, nātres 
un dadžus, kliņģerītes un kaņe-
pes, samtenes, strutenes, suņu-
burkšķus, sēnes, pienenes, pīpe-
nes, pelašķus, pureņu ziedus,   
pat tomātu un kartupeļu laks - 
tus – visi tie senāk izmantoti krā-
sošanai. Bet ne tikai senāk. Lat-
vijā joprojām ir neliela gru piņa 
cilvēku, kas krāso dzijas ar da -
bīgām krāsām, kuras iegūtas 
Latvijas dabā.

Šoziem arī Latvijas Dabas mu -
zejs pievērsies krāsaugiem, iz -
veidojot vērienīgu izstādi. Izstā-
des idejas autore un koordina-
tore ir muzeja vecākā botāniķe 
Janta Meža. Viņas iekārtotā iz -
stāde iepazīstina apmeklētājus  
ar 28 Latvijā sastopamiem krās-
augiem. Pie katra izstādītā auga 
var uzzināt ne tikai par tā bio-
loģiskām un krāsu īpašībām,     
bet arī pataustīt pašus kaltētos 
augu. Ir izlikti pāris simti dzijas 
paraugu, kuros apmeklētāji var 
salīdzināt dažādos toņus, kas 
iegūti, krāsojot dziju  ar izstā dī-
tiem augiem. Pārsteidz, cik plašs 
krāsu diapazons iegūstams no 
viena auga, tikai nomainot ko -
dinātāju vai krāsošanas metodi! 
Bet interesanti, ka, krāsojot ar 
tumši sarkanām bietēm, visbie-
žāk iegūst tikai viegli rožainus  
un oranžīgus toņus. Krāsošanas 
gala rezultātu var aplūkot Tuku-
ma muzeja Audēju darbnīcas 
(vad. Zane Neilande-Sieradzka 
un Agita Pumpure) austajās se -
gās, kas ieņem centrālu vietu 
izstādē. Piemēram, viena sega 
krāsota tikai ar dadžiem, bet 

tomēr tai ir liela toņu dažādība.
Vienā izstādes galā var uzzināt 

par krāsaugu un kodinātāju ķī -
misko aspektu. Otrā galā rāda 
videofilmu, kurā etnoloģe un 
tērpu meistare Anete Karlsone 
parāda, kā krāsot dziju ar ma -
daru sakneņiem. Zālē dzirda -
mas folkloras kopas „Savieši” ie -
dziedātas tautasdziesmas par 
krāsaugiem un krāsošanu. Bērni 
var veidot rakstus un spēlēt         
gal da spēles ar mīkstām vilnas 
bumbiņām, bet katru sestdienu 
Dabas muzejs pieaugušajiem 
piedāvā praktiskas krāsošanas 
mācības. Izstāde piedāvā kaut     
ko katrai maņai, izņemot garšu. 

Izstāde būs apskatāma līdz 4. 
martam. Tie, kas netiek uz mu -
zeju, var apskatīties īsu filmiņu 
par izstādi Latvijas Dabas muzeja 
mājaslapā www.dabasmuzejs.
gov.lv vai izlasīt interviju ar Jan -
tu Mežu (www.la.lv)

                                                               

Šajā gaišajā namā jau divdesmit gadus atrodas Madonas 
mākslas skola. Līdz izsūtījumam uz Sibīriju tā bija Latvijas 
armijas pulkveža Andreja Kalniņa mājvieta. Mūsdienās 120 
Madonas novada bērni šeit apgūst mākslu. Mēs mīlam mūsu 
skolu un cienām tās vēsturi. Skolas bibliotēkas materiāli ir 
novecojuši. Aicinām novadniekus draudzīgā aicinājuma vārdā 
atcerēties mūsu skolu. Būsim pateicīgi saņemt dāvinājumā  
grāmatas par moderno mākslu, grafiku, etnogrāfiju, lietišķo 
mākslu. Grāmatas par trimdas latviešu māksliniekiem.

Madonas mākslas skolas direktore
Marika Zeimule

Madonas mākslas skola, Valdemāra bulvāris 3, Madona, 
LV-4801 Madonas nov. Latvija


