
Vo lu me LXIII  Nr. 15 (5569) 2012. ga da 7. aprīlis – 13. aprīlis

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT METUCHEN, NJ
AND AD DI TI ON AL 

MAI LING OF FI CE
(USPS 301-500)

DA TED 
NEWS
DE LI VER BY 
SA TUR DAY 
APRIL 7

Published 49 times per year except the last week in June, the second week in September,  the last week in December
Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840

POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840
Pho ne: 732-549-0445; Fax: 732-549-0466; E-mail: LaiksDSR@aol.com

P R I E C Ī G A S  L I E L D I E N A S !
Dace Micāne Zālīte

Lieldienu rīts baznīcu
Zvaniem iezvanīts,
Eņģeļu taurēm,
Vīraka, Jeruzalemes,
Baltas saules 
Iesvētīts.

Jeruzalemes mūros
Čirkst zvirbuļi krūmos,
Skrien musulmanis uz mošeju,
Pie Raudu mūra izraelis
Klana galvu ar cepuri melnu
Pret Raudu mūri,
Kur kaudzēm ķieģeļu starpās 
Zīmītes Dievam sūtītas sēž
Kā mazas zvaigznītes.

Olīvu pelēkzaļš dārzs
Saliecies tikpat zemu,
Cik Kristus pleci.

Franciskāņu klosteŗos 
Logos zied kaktusi,
Balti stārķi bradā pa
Magoņu laukiem,

Un Galilejas ezerā
Zivis runājās ar
Zvejnieku tīkliem
Par dvēseli un mūžību,
Un savādo vīru,
Kas spēja pārvarēt
Zemes gravitāti un
Vairot maizi.

Tikai Lieldienu zvani un eņģeļu taures
Spēj nostāties Viņam blakus.

Lai apliecinātu cieņu un izteik-
tu Rietumu latviešu pateicību 
izciliem ārzemju latviešiem, kas 
ar saviem darbiem un sasniegu-
miem ir palīdzējuši cittautiešiem 
izprast latviešu tautas vēsturi, ir 
cēluši godā un populārizējuši lat -
viešu vārdu, kā arī snieguši pa   lie-
kamas latviešu kultūras vēr  tī bas, 
Pasaules brīvo latviešu ap  vienība 
(PBLA) katru gadu pie  šķiŗ balvu 

Aicinājums pieteikt kandidātus
Pasaules brīvo latviešu apvienības 2012. gada balvai

gan fiziskām, gan ju  ridiskām 
personām vai organi zācijām.

Ikviena persona, organizācija 
vai draudze var pieteikt kan  di-
dātus savas mītņu zemes cen-
trālās apvienības valdei :

Amerikas latviešu apvienība 
(ALA),

Latviešu apvienība Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ),

Latviešu nacionālā apvienība 

Kanadā (LNAK), 
Eiropas latviešu apvienība (ELA),
Dienvidamerikas un Karību 

latviešu apvienība (DAKLA),
Krievijas latviešu kongress (KLK) 
līdz šī gada 20. jūnijam.
Pieteiktos kandidātus izvērtēs 

apvienību valdes un savu lē  -
mumu iesūtīs PBLA birojam 
(pblaASV@ve   ri  zon.net) līdz šī 
gada 20. jūlijam.

Mīļā Liel-
dienu drau-
dze, mīļie lat-
vieši plašajā 
Dieva pa  sau-
lē!

Ja arī Latvi-
jā Baznīca un 
Valsts ir šķir-

tas, tad abpusēja izpratne un 
iedarbība sabiedrības (kopienu) 
domāšanā ir nenoliedzama. Un 
sabiedrība šo iedarbību pieņem 
– vai arī ne! Katrs dara, kā nu 
tam labāk!

Latviešu pašapziņu beidzot, 
kā viens otrs runāja vai rakstīja, 
modināja un mobilizēja 2012. 
gada sākuma posma referen-
dums par Satversmes grozī ju-
miem – nejēdzība, kas paredzēja 
krievu valodai noteikt otras 
valsts valodas statusu. Referen-
duma rīkotājiem nekas nesa-
nāca, bet tam tāpēc arī tūdaļ 
sekoja ierosinājums pasludināt 
pareizticīgo Ziemsvētkus par 
valsts svētkiem! Dzelzs jākaļ, 
kamēr karsta! Diskusiju ini-
ciātori cerēja nelaimīgo refe-
renduma jautājumu aizstāt ar 
citu konfliktu izraisītāju dis-
kusiju sabiedrībā.

Interesanti, ka diskusija it kā  
gan uzliesmoja, bet diezgan ātri 

“Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, kas bija 
krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: 
redziet še to vietu, kur Viņu nolika.” (Mk.16, 6)

apdzisa, taču bija pierādījums, 
ka arī kristieši, lai cik oikū me-
niski tie būtu, ir savā ziņā 
lokālpatrioti – cilvēki, kas mīl 
savu dzīvesvietu, varētu pat 
teikt, savu dzimteni, ir uzticīgi 
tai pēc savām vēlmēm un iz -
pratnes. Bet vai visi ir viena 
tauta? Ir pašaizliedzīgi kā se -
nāk, ir cilvēki, kuŗi ir uzticīgi, 
lojāli savai tautai, Valstij un arī 
savai Baznīcai?

Mūs nešķiŗ izpratne par kris-
tīgiem jautājumiem, par Liel-
dienām, Vasaras svētkiem vai 
Ziemsvētkiem, mūs šķiŗ vēl 
vienmēr, ja tā drīkstu teikt, di -
vu dažādu kalendāru laika ap -
rēķini – atoma pulksteņa laik-
metā, divdesmit pirmā gad-
simtā? Un vai ir tik svarīgi, vai 
pirmais Svētais vakarēdiens 
noticis, kā daži domā, trešdienā 
vai tomēr Zaļā ceturtdienā? Vai 
tas ir tik svarīgi? Vai tas maina 
Lielās piektdienas – cilvēces 
kauna dienas cēloni?

Vai mēs nebūtu mācījušies no 
pagātnes? Raugoties plašsaziņas  
līdzekļos, vecajās labās avīzēs, 
liekas, ka ne! Esam kā visi 
plašajā pasaulē pakļauti glo  bā-
lām ietekmēm un joprojām 
liela kaimiņa iespaidam!

Kur palikusi mūsu uzticēšanās 

Dievam, Valstij, Baznīcai, tau-
tai, cilvēkiem? Kāpēc tā liekas 
izkūpējusi globālizētā mutulī, 
kāpēc tā nav atdzimusi, pieau-
gusi, nobriedusi? Nevainosim 
valsti! Vai tad katru reizi no 
jauna jāuzsāk diskusijas par 
senseniem izrunātiem notiku-
miem? Kā ar mūsu ticību, mūsu 
izpratni par Jēzus Kristus nāk-
šanu pasaulē, Viņa nāvi, Viņa 
augšāmcelšanos? 

5 Un, kapā iegājušas, tās 
redzēja kādu jaunekli pa labo 
roku sēžam apģērbtu gaŗās bal-
tās drēbēs. Un tās izbijās.

6 Viņš tām sacīja: “Nebīstieties! 
Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, 
kas bija krustā sists; Viņš ir 
augšāmcēlies, Viņa nav šeit: re -
dziet še to vietu, kur Viņu noli-
ka.” (Mk.16, 5-6)

Kaps  ir tukšs, Viņa tur nav! 
Vai Viņu vēl atrodam savā sirdī, 
sava tuvākā vaigā? Ja Viņa tur 
arī nav, meklēsim Viņu par 
jaunu! Katrs par sevi, visi kopā, 
Valstī, tautā un arī Baznīcā – 
un, Viņu atraduši, svinēsim un 
cits citam  novēlēsim „Priecīgas 
Lieldienas”! Jo Viņš būs aug -
šāmcēlies!

Prāvests
Klāvs Bērziņš

2012. gada Lieldienās
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"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
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 $25,-
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

(Turpināts 17.lpp.)

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

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

Latviešu nedēļas laikraksts
Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 

2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

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 $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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 - redakcija@laiks.us

Latvian newspaper

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

Ceļot kopā ar Inesi ir droši un interesanti!
Attēlā Inese kopā ar Sicīlijas kārtībniekiem

Viss kārtībā!

Kas pievērš 
uzmanību leģionāru 

piemiņas dienai?
Kārtējā leģionāru piemiņas 

diena 16. martā aizritēja bez 
nopietniem starpgadījumiem. 
Varbūt par to jāpateicas vairāk 
nekā 1000 policistiem. Šoreiz, 
salīdzinot ar iepriekšējiem gad-
iem, bija vairākas atšķirības. 
Latvijas prezidents pirmo reizi 
aizstāvēja leģionārus, jo viņi 
neattaisnoti apmeloti. Latvijas 
presē bija daudz vairāk rakstu 
par Latviešu leģiona vēsturi un 
tā nozīmi tautas liktenī. Iz  -
skaidrošanas darbā aktīvi pie -
dalījās latviešu vēsturnieki. 
Pirmo reizi piemiņas gājienā tika 
nesti plakāti, kuŗos pausts pro-
tests pret komūnismu un na -
cismu. Toties pirmo reizi bija 
redzami leģiona atceres gājiena 
pretinieku plakāti ar baigiem 
holokausta attēliem. Tie bija 
provokātoriski, bet netika no  -
vērota asa piemiņas dienas 
dalībnieku reakcija.

Pēc leģionāru atceres dienas 
presē varēja lasīt dažādus ko  -
mentārus. Eiropas Parlamenta 
deputāte Inese Vaidere izteicās, 
ka leģionāru piemiņas dienai 
uzmanību pievērš tikai krievi. 
Šāds secinājums nav īsti pareizs. 
Lasot rakstus, kuŗi ievietoti 
ārzemju izdevumos, tīmeklī un 
citur, skaidri redzams, ka pro -
testētāji nav tikai krievi, bet arī 
ebrēji, ebrēju organizācijas un 
„kreiso” grupējumi.

Patiesības gaismā
Latvijas valsts prezidents An -

dris Bērziņš ir pirmais prezi-
dents 20 gadu laikā, kas nav 
baidījies pateikt patiesību par 
Latviešu leģionu un leģionā -
riem. Paldies, prezidenta kungs.

Šie patiesības vārdi uztraukuši 
Krievijas ārlietu ministru. Ir zi -
nāms, ka Krievijas amatpersonas 
nekad nav bijušas draugos ar 
patiesību.

Leģionāri neslepkavoja un 
nedeportēja, toties Maskavas 
ielikteņi un čekisti to darīja 
stachanoviskā tempā.

Masu deportācijas notika 1941. 
un 1949. gadā, atsevišķu cilvēku 

spīdzināšana un slepkavošana 
nemitējās visu okupācijas laiku. 
Leģionāri varonīgi cīnījās, lai šie 
varmākas neatgrieztos un ne  iz-
nīcinātu latviešu tautu.

Biedri okupanti to nesaprot vai 
negrib saprast, jo savas okupantu 
privilēģijas ir zaudējuši, un tas 
viņus ērcina, viņi dumpojas.

1907. gada Hāgas konvencija 
aizliedz okupācijas varai iesaukt 
savos bruņotajos spēkos okupē-
tās valsts iedzīvotājus. Vai PSRS 
to ievēroja? Nē! Okupēto valstu 
jauniešus, tostarp latviešus, 
iesauca PSRS bruņotajos spēkos 
un sūtīja uz fronti Kurzemē, 
Afganistānā un citur „miera” 
uzturēšanai, lasi: apspiešanai.

PSRS čekisti noslepkavoja un 
iznīcināja daudzkārt vairāk 
latviešu, žīdu un citu okupēto 
tautu piederīgos nekā varmāka 
Hitlers.

Oļģerts Skostiņš
Midlande, MI
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Pavasaŗa vakarā
Uz zaļā pakalniņa
Pirmo reizi dziedāt gāju,
Savu balsi vēdināt.

XIII Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku ASV rīcības 
komiteja cītīgi strādā, gatavo-
joties svētkiem. Rīcības ko -
mitejas darbinieku kārtējā sē  -
de notika 15. martā. Galvenajā 
Dziesmu svētku viesnīcā, Hyatt 
Regency Milwaukee, visas ista-
bas jau aizņemtas. Istabas ie -
spējams rezervēt Hilton Mil -
waukee City Center un Doub -
letree by Hilton Milwaukee 
Downtown. Viesnīcas istabas 
var rezervēt Dziesmu svētku 
mājaslapā: www.latviansong-
fest2012.com vai zvanot pa tāl-
runi: Hilton Milwaukee City 
Center: 414- 935-5949 un 
Doubletree by Hilton Milwaukee 
Downtown: 414-273-2950. 

Mūzikas nozares vadītājs Er -
nests Brusubārdis III ziņoja, ka 

XIII VISPĀRĒJO 
LATVIEŠU DZIESMU 

SVĒTKU ASV RĪCĪBAS 
KOMITEJAS ZIŅOJUMS

uz mēģinājumu un koncertu 
sabrauc kopā tikai reizi mēnesī. 
Tāpēc sākumā korim daudzi 
paredzēja īsu mūžu, bet meža 
darbinieki pierādīja pretējo. 
Koris joprojām piedalās kon-
certos, valstiskos sarīkojumos, 
skatēs, Dziesmu svētkos un 
vienmēr bijis labāko skaitā. 
Koŗa dziedātāju balsis ir ska -
nējušas visos Latvijas novados, 
arī ārzemēs – Lietuvā, Igaunijā, 
Ukrainā, Gruzijā, Krievijā, 
Baltkrievijā, Vācijā, Čechijā, 
Italijā, Anglijā, Zviedrijā, Dā -
nijā, Ungārijā, Slovākijā, Spā -
nijā, Maltā, Arģentīnā. Kori 
„Silvicola” vada Aivars Opi n-
cāns. „Silvicola” piedalīsies vīru 
koŗu un kopkoŗu koncertā. 

Turpinās līdzekļu vākšanas 
darbi. Rosmarija Kursiete sa -
darbībā ar Milvoku Daugavas 
Vanagu kopu 10. martā Milvo -
ku latviešu namā vadīja izrādi 
Miss Saigon. Vakara pirmajā 
daļā notika Milvoku Daugavas 
Vanagu gadskārtējā leģionāru 
atcere Milvoku DV priekšnieka 
Ērika Kākuļa vadībā. Priekš ne -

suma daļā – izrāde Miss Saigon. 
Izrādē piedalījās Dzies  mu svēt-
ku rīcības komitejas locekļi, 
galvenokārt dziedot un dejojot. 
Galvenās lomās – Pauls Tomp-
sons, Katrīna Viljamsa (Wil -
liams) un Rebeka Brusu bārde. 
Eduards Brusubārdis bija skaņu 
un gaismu rēgulētājs. Izrāde 
Miss Saigon šķita piemērota lat-
viešu leģionāru piemiņai. Ska -
tītāji ļoti priecājas par iespaidī-
go un skaisto pro  grammu. Pēc 
izrādes notika saviesīgs vakars. 
Vakariņas sa   gādāja Sandra 
Breņke ar palīgiem Katrīni Pu -
ķīti un Arnīnu Muižnieku. 

Dziesmu svētku biļetes var 
pasūtināt tīmeklī Dziesmu 
svētku mājaslapā: www.latvian-
songfest2012.com

Čikāgas Piecīšu koncertā pie 
viena galda vieta būs as  toņām 
personām. Novēlam vi   siem 
jauku pavasari un priecīgas 
Lieldienas.

Dziedāsim, dejosim,
Latvju tautu vienosim.
Informācijas nozares vadītājs

Vincents Dindzāns

XIII latviešu Dziesmu svētkos 
ASV piedalīsies vīru koris 
„Silvicola” no Latvijas. Meža 
darbinieku vīru koris „Silvi -
cola” dibināts 1980. gada 21. 
feb  ruārī. Koŗa nosaukums „Sil -
vicola” izraudzīts pēc mežkopja 
Miervalda Buša priekšlikuma. 
Toreizējais mežsaimniecības 
ministrs Leons Vītols (viņš arī 
dziedāja šajā korī ) ar humoru 
teicis, ka tas ir latīņu vārds, ska-
nīgs, atbilstīgs nozares speci-
fikai un pietiekami nesapro-
tams. „Silvicola” nozīmē meži-
nieks, meža iemītnieks, arī 
mežkopis. Koŗa repertuārs ir 
plašs – tajā ir klasiskās orģināl-
dziesmas, dziesmas par mežu, 
dabu, medībām, kā arī tautas-
dziesmas. Korim bijuši 288 
koncerti, kuŗos skanējušas 267 
dziesmas. „Silvicola” pēc sava 
darbības principa ir unikāls. 
Tas darbojas uz ansambļu ba  -
zes, ir vienīgā šāda tipa pašdar-
bības kopa valstī, jo dziedātāji 

Meža darbinieku vīru koris „Silvicola”

Latviešu Kultūras biedrības 
TILTS Mūzikas nozare aprīlī 
rīko tūri, kuŗā trīs izcili latvie -
šu mākslinieki – flautiste Dita 
Krenberga, komponists un pia-
nists Valts Pūce un aktieris 
Gundars Āboliņš piedalīsies 
skaistā un pavasarīgā koncert-
uzvedumā.“Pasakas par ziediem”.  
Annas Sakses “Pasakas par 
ziediem” rosinājušas mūzikas 
autoru komponistu Valtu Pūci. 
Viņš uzvedumā pats būs pie 
klavierēm un mūzicēs kopā ar 
šarmanto flautisti Ditu Kren-
bergu. Stāstnieka lomā iejutīsies 
Jaunā Rīgas teātŗa aktieris 
Gundars Āboliņš, viņš klausī-
tājiem stāstīs par mīlestību, par 
jūtu niansēm un cilvēka pār  dzī-
vojumiem. Pētera Apses ziedu 
fotografijas illustrēs pasakas, 
raisot skatītāju iztēli. 

Šī būs pirmā tūre kuŗu TILTS 
organizē kopā ar Latvijas kon -
certaģentūru “Latvijas Kon -
certi.” Koncerti notiks piecos 
latviešu centros: Ņujorkā (14. 
IV), Filadelfijā (15. IV), Mi  ne -
apolē (20. IV), Čikāgā (21. IV) 
un Klīvlandē (22 . IV). Šis kon-
certuzvedums “Pasakas par 
ziediem” bija viens no vispo pu-
lārākajiem “Latvijas Koncertu” 
sarīkojumiem pagājušajā gadā. 

Dienas mūzikas kritiķe Inese 
Lūsiņa par izrādi raksta: “Jaunā 
Rīga teātŗa aktieŗa Gundara 
Āboliņa, komponista un piani-
sta Valta Pūces un flautistes 
Ditas Krenbergas sniegums 
kopā ar ekrānā projicētajiem 
Pētera Apses ziedu foto tuv  plā-
niem… jau pirmajās minūtēs 
ieved citā pasaulē.” LTV Ziņās 
rakstīts: “Krāsaina, neaizmir-
stama, ar neatvairāmu smaržu  
– tā droši vien var teikt par 
gan  drīz ikvienu puķi, un tā 
noteikti var teikt par rakst-

Koncertuzvedums 
“PASAKAS PAR 

ZIEDIEM”
pirmoreiz ASV

nieces Annas Sakses ziedu 
pasakām.”

Rakstnieces Annas Sakses 
ziedu pasaku rakstīšanas vēs-
ture iesākās gandrīz kā pasakā. 
Rakstniece kādā skaistā vasaras 
dienā braukusi pie vecākiem un 
nolēmusi doties pa tuvāko ceļu 
cauri mežam. Anna gājusi uz 
la    bu laimi pa silu, kamēr nomal-
dījusies. Apjukusi viņa apstā-
jusies, jo no meža noriņas plū -
dis salds naktsvijoļu aromāts. 
Neparastais ceļojums rakstnie-
cei palicis atmiņā uz ilgu laiku, 
un tā rādusies pirmā pasaka no 
krājuma “Pasakas par ziediem” 
– „Naktsvijole”.

Visas izrādes būs veltītas 
Rūtas Gravas piemiņai, un kon-
certuzvedumu rīkošanai TILTS 
izmantos viņas piemiņai sazie-
dotos līdzekļus. Rūta Grava 
dzimusi 1934. gadā Rīgā, kopš 
1949. gada dzīvoja ASV un 
aizgāja mūžībā 2011. gadā. Rūta 
aktīvi piedalījās Ņujorkas lat -
viešu sabiedrībā, atbalstīja bied-
rību TILTS, kopš sabiedrības 
dibināšanas, pēdējos 20 gadus 
bieži apmeklēja Latviju, kā arī 
bija pazīstama ar viesmīlību, 
uzņemot Latvijas architektus 
un radošo aprindu pārstāvjus 
savās mājās Ņujorkā. Rūtu 
sajūsmināja ziedi – peonijas 
lauku īpašumā Konektikutā, 
pelargonijas Vecrīgas dzīvokļa 
puķu kastēs, savvaļas biškrēsliņi 
un pērkonamoliņi ģimenes īpa -
šumā Jūrmalciemā, Ņujorkas 
Botāniskā dārza orchideju un 
rožu izstādes vai vienkārši 
pavasaŗa tulpes vai rudens ger-
beras, kas nopirktas kādā 
pārtikas veikalā uz Brodveja. 
Pieminot Rūtu, ziedu vietā 
ģimene lūdza radiem un 
draugiem ziedot TILTAM. 

Dace Aperāne
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Horvatijas prezidents Rīgā
Latvijā vizītē bija ieradies Hor-

vatijas Republikas prezidents Ivo 
Josipovičs. Par Horvatijas prezi-
dentu sociāldemokrats Josipo -
vičs kļuva 2010. gada februārī, 
ap  ņ emoties cīnīties pret korrup-
ciju valstī, kā arī aktīvi strādāt, lai 
nodrošinātu Horvatijas pievieno-
šanos Eiropas Savienībai. Josipo-
vičs ir tiesību zinātņu profesors 
un akadēmiskās mūzikas kom-
po nists,  absolvējis Zagrebas uni-
ver sitātes Juridisko fakultāti, kā 
arī Zagrebas Mūzikas akadēmiju.

Ivo Josipovičam bija sarunas ar 
Latvijas augstākajām amatper  -
so nām.  Latvijas Universitātē viņš 
no  lasīja lekciju „Horvatija Eiro-
pas Savienībā un reģionā - vienas 
monētas divas puses”, piedalījās 
horvatu mākslinieka Marko Vrdol-
jaka fotografiju izstādes “Ap  brī no-
jamā Horvatija” atklā ša nā Ei  ropas 
Komisijas pārstāvībā Rīgā.

***
Valsts prezidents 

pasniedz ģerboņus
Turpinot Valsts prezidenta 

And  ŗa Bērziņa pērnruden iedi-
bināto tradiciju, 29. martā ģerbo-
ņi tika pasniegti Alojas, Ādažu, 
Auces, Iecavas, Inčukalna, Kocē-
nu, Pārgaujas, Preiļu, Rucavas un 
Siguldas novadam, kā arī Kārķu 
pagastam.

Pasniedzot ģerboņus, Valsts 
pre zidents uzsvēra nozīmi, kāda 
ikviena cilvēka dzīvē ir piederī -
bai pie savas  zemes, un nepiecie-
šamību savu identitāti apzināties 
un ar to lepoties. 

***
Neizdodas pieņemt 

grozījumus Satversmē
Pagājušajā vasarā īsi pirms tau-

tas nobalsošanas par Saeimas at -

laišanu Juridiskā komisija aici-
nāja frakciju pārstāvjus paust 
viedokli par deputātu imūnitātes 
neattiecināšanu uz kratīšanu pie 
Saeimas deputāta. Grozījumu at -
balstīja arī Saskaņas centra un 
Za  ļo un Zemnieku savienības de -
putāti.  Šie polītiskie spēki 29. 
mar   ta balsojumā  pauda pretējus 
uzskatus - vairs nebalsoja par 
Satversmes grozījumiem, kas pa -
redzēja, ka pie Saeimas deputāta 
varēs izdarīt kratīšanu, kā arī  
viņu administrātīvi sodīt bez Sa -
eimas piekrišanas. Satversmes 
gro zījumi  noteica arī Valsts pre-
zidenta un Satversmes tiesas ties-
nešu ievēlēšanu atklāti, bet par-
laments tos noraidīja.

Par Satversmes grozījumiem 
nobalsoja 52 klātesošie koalicijas 
deputāti no Vienotības, VL/TB/
LNNK, Zatlera Reformu partijas 
un neatkarīgo deputātu grupas, 
kā arī Dana Reizniece-Ozola 
(ZZS), kas šo projektu bija at  bals-
tījusi arī Saeimas Juridiskajā ko -
misijā. Pret bija SC polītiķi un 
ZZS deputāts Richards Eigims, 
septiņi ZZS deputāti atturējās,  
vēl četri ZZS pārstāvji un viens 
SC deputāts balsojumā nepieda-
lījās. Satversmi var grozīt tikai ar 
divām trešdaļām deputātu vairā-
kuma atbalstu.

***
Par jauno ASV vēstnieku

Jaunais ASV vēstnieks Latvijā, 
visticamāk, būs karjēras diplo-
māts Marks Pekala, ko darbam 
Latvijā izvirzījis ASV prezidents 
Baraks Obama, taču gala lēmums 
par viņa apstiprināšanu jāpie -
ņem ASV Senātam. Starp  diplo-
mā   tiskajām frazēm par divpu -
sējo ekonomisko un polītisko at -
tiecību stiprināšanu potenciālais 
vēstnieks uzrunā Senāta Ārlietu 
komitejai skāris arī Latvijas ne -
pavalstnieku jautājumu un integ-

rāciju. Viņš izteicies, ka Latvijai 
jāveicina nepavalstnieku integ-
rācija. Gandrīz trešā daļa Latvi -
jas iedzīvotāju ir krievi, no tiem 
gandrīz 300 000 - nepavalstnieki. 
Latvijas valdība esot jāiedrošina 
apsvērt pasākumus, kas uzlabotu 
integrāciju šajā sabiedrības daļā. 
Nesenais valodu referendums no 
abām pusēm var tikt izmantots, 
lai sāktu konstruktīvu dialogu 
starp krieviem un latviešiem.

***
Latviešu skaits Īrijā

Publiskoti jaunākie 2011. gada 
Īrijas tautas skaitīšanas dati. 2006. 
gada tautas skaitīšana liecināja, 
ka tobrīd Īrijā dzīvojuši 13 999 
Latvijā dzimuši cilvēki, tagad – 
19 989. Līdz ar to piecu gadu 
laikā uz Īriju no Latvijas varētu 
būt devušies 5990 cilvēki. Turklāt 
1172 no ārzemēs dzimušajiem un 
patlaban Īrijā dzīvojošajiem no -
rādījuši, ka pirms gada viņu pa -
stāvīgā dzīvesvieta bijusi Latvija. 

Īrijas tautas skaitīšanas dati 
liecina, ka sākotnēji peļņā uz Īriju 
biežāk devušies vīrieši, taču pa  š-
laik viņiem pievienojušās sie -
vietes un bērni, un tas savukārt 
liecina, ka dzimto valsti tagad pa -
met jau veselas ģimenes. 2006. 
gadā no Īrijā dzīvojošiem Latvijas 
valstspiederīgajiem puse bija vī -
rieši, bet 2011. gadā būtiski pie-
audzis Īrijā dzīvojošo Latvijas 
valstspiederīgo sieviešu un bērnu 
skaits.

***
Maestro  idejas Jāņu svinēšanā

Turpinot tradiciju svinēt Jāņus 
Rīgā, šogad rīdziniekus un pil sē-
tas viesus 11. novembŗa krast ma-
lā sagaidīs īpašs pārsteigums – 
trīs stundas ilga maestro Rai-
monda Paula veidota koncert-
programma, ko svinētāji varēs 
baudīt bez maksas. Maestro  at -
zīst, ka rīdzinieki Jāņos ir pelnī-
juši īpašu sarīkojumu. Koncerts 
varētu notikt no plkst. 21, pēc 
tam Jāņu nakts balle turpinātos 
ar dejām. Krastmalā būtu izvei-
dotas vairākas skatuves, un kon-
certa programmā tiktu iekļauti 
priekšnesumi, kas saista ne tikai 
jauniešus, bet arī vidējo un vecā-
ko paaudzi.

***
Spānijas kultūras dienas

No 30. marta līdz 30. aprīlim 
Rīgā notiks Spānijas kultūras die-
nas. Tās organizē Spānijas vēst-
nie cība Latvijā sadarbībā ar vai-
rākām izglītības iestādēm. Spā-
nijas kultūras dienu laikā galvas-
pilsētā tiks sniegta plaša ar spāņu 
valodu un kultūru saistīta pro-
gramma.

Interesants sarīkojums būs spā-
ņu valodas pratējiem. Līdz 15. 
ap  rīlim viņi varēs piedalīties Spā-
nijas vēstniecības organizētajā sa -
cerējumu konkursā “Viņi devās 
uz Barselonu”. Konkursa galvenā 
balva ir ceļojums uz Barselonu. 
Savukārt bērniem tiek rīkots zī -
mējumu konkurss “Kāds ir pava-
saris Spānijā?”, kuŗā darbus var 
iesniegt līdz 20. aprīlim spāņu 
kultūras centrā Séneca.

***
Uzbrukums žurnālistam

Rīgā 29. marta pēcpusdienā 
kāda Čaka ielas nama kāpņu tel-
pā tika  sašauts tīmekļa  portāla 

kompromat.lv žurnālists Leonīds 
Jākobsons. Pēdējā laikā viņš bija 
nonācis plašsaziņas līdzekļu uz -
manības centrā pēc tam, kad por-
tālā  tika publicētas Rīgas domes 
priekšsēža Nila Ušakova (Saska-
ņas centrs) 2008. gada e-pasta 
vēs tules. Tās bija sūtītas toreizē-
jam Krievijas vēstniecības pa -
domniekam Aleksandram Hapi-
lovam. Ušakovs tobrīd bija 9. Sa -
eimas deputāts un Hapilovs strā-
dāja par Krievijas vēstniecības 
padomnieku. 2009. gadā viņš pa -
meta darbu Latvijā.

Vienā no jaunākajām publikā-
cijām Jākobsons aprakstījis poli-
cijas veikto izmeklēšanu par elek-
troniskās sarakstes zādzībā aiz-
do mās turēto prokūristu Juriju 
Kozlovu un miljonāru Borisu 
Rja  zanski, kuŗu apsūdz kukuļ do-
šanas organizēšanā.

Jākobsonam ir vairākas  versi-
jas par to, kas varētu būt orga ni-
zējis uzbrukumu. Pirmajā inter-
vijā slimnīcā viņš sacīja: „Dienu 
iepriekš es publicēju rakstu par 
Ekonomisko noziegumu apka-
ŗošanas pārvaldes priekšnieku 
Gati Gudermani. Viņa brālis šo -
brīd tiek turēts aizdomās krimi-
nāllietā, un viņš izteicās, ka ar 
ma  ni izrēķināsies. Vēl viena ver si - 
ja - uzbrukumu varēja izdarīt jeb-
kuŗš, kam bija izdevīgi kom pro-
mitēt Ušakovu, lai viņu iegāz tu.”

***
Zatlera partijas kongresā

Uz Zatlera reformu partijas 
(ZRP) kopsapulci 31. martā Rīgas 
Kongresu namā bija ieradies 471 
biedrs, tas ir, par 69 biedriem 
mazāk, nekā nepieciešams kvo-
rumam. Partijas priekšsēdis Val-
dis Zatlers paziņoja, ka dalībnie-
ku skaits ir  nepietiekams un 
kop sapulce tāpēc nav tiesīga pie-
ņemt grozījumus partijas statū-
tos, kas paredzēja mainīt partijas 
nosaukumu uz Reformu partija, 
veidot domi no reģionu pārstāv-
jiem un “aizbēdzēja” Klāva Ol- 
š teina vietā ievēlēt vēl vienu val-
des locekli, kā arī atsaukt no par-
tijas Ētikas komisijas Reini Freimani.

Pēc Zatlera ierosinājuma darbs 
tika turpināts ZRP sapulcē, kas 
uzklausīja partijas Ētikas un Re -
vīzijas komisijas ziņojumus. Nā -
kamo nedēļu laikā tiks sasaukta 
ZRP pārstāvju sanāksme, kas būs 
tiesīga lemt par partijas statūtu 
un nosaukuma maiņu, kā arī par 
amatpersonu vēlēšanām.

Uzrunā Zatlers slavēja savas 
partijas deleģētos piecus minis- 
t rus, kuŗus nosauca par labāka-
jiem Valža Dombrovska (Vieno-
tība) valdībā. Pie ZRP neveiks-
mēm viņš pieskaitīja sešu depu-
tātu jeb tā dēvētās Olšteina gru-
pas atšķelšanos jau pirms 11. Sa -
ei mas sanākšanas. Iemesls tam 
bi  jis neprasme savstarpēji saru-
nāties, kaitējušas arī atsevišķu 
partijas biedru ambīcijas.

***
Zaļās partijas kongresā

Latvijas Kaŗa mūzejā notika 
Latvijas Zaļās partijas kongress, 
kuŗā apsprieda arī Latvijas ener-
go neatkarības jautājumu un Lie-
tuvas plānu būvēt Visaginas 
atom elektrostaciju. Kongresā pie-
ņēma rezolūciju, kuŗā neatbalsta 
Visaginas AES būvniecību.

Viens no partijas dibinātājiem 

Indulis Emsis, uzrunājot kon-
gresa dalībniekus, uzsvēra - ener-
goneatkarība Latvijā ir pavisam 
reāls un sasniedzams sapnis, to -
mēr nevajag aizmirst, ka elektrī-
ba nav vienīgais enerģijas veids, - 
tā  ir tikai 10% no visa enerģijas 
tirgus. Pēc Emša domām, Latvijas 
valdība pati īsti nesaprot, ko grib 
panākt, un tāpēc tā atbalsta gan 
Visaginas AES, gan sašķidrinātās 
gāzes termināli, kuŗi pēc būtī - 
bas ir divi konkurējoši projekti. 
Valdībai vispirmām kārtām vaja-
dzētu izstrādāt skaidru enerģēti-
kas polītiku nākotnei. Par Visa gi-
nas AES joprojām esot palicis   
ļoti daudz neatbildētu jautājumu.

***
Krievijas propagandas rupori
Žurnālā Ir interviju sniedzis 

Satversmes aizsardzības biroja 
di  rektors Jānis Kažociņš. Viņam 
starp citu tika jautāts par Krievi-
jas ārpolītikas mērķiem un to 
īstenošanu. Atbilde bija – Krievi-
jas atklātie mērķi ir uzturēt labas 
attiecības ar Latviju. Pa pusei 
slēptie mērķi ir divi. Viens – no -
drošināt, lai Krievijai būtu īpašas 
tiesības visā bijušajā PSRS terri-
torijā. Otrs – lai tiktu īstenots 
pre  zidenta Vladimira Putina iz -
teiciens, ka svēts pienākums ir 
rūpēties par savu tautiešu labklā-
jību un drošību ārpus Krievijas. 

Slēptie mērķi ir visos iespēja-
mos plašsaziņas līdzekļos parā-
dīt: Latvija ir neizdevusies valsts, 
kas 20 gados neko labu nav pa -
veikusi, un izstāšanās no PSRS ir 
bijusi kolosāla kļūda; Latvijā no -
tiek konsekventa minoritāšu dis -
kriminācija; Latvija mēģina pār-
rakstīt Otrā pasaules kaŗa vēsturi; 
Latvijā atdzimst nacisms un tiek 
glorificēti Hitlera atbalstītāji.

Jautājumā par valodas referen-
dumu Kažociņš pauž tikai savu 
personisko viedokli. Referen-
dums norādījis uz polītisku pro-
blēmu Latvijā. Ja to nevarēs atri-
sināt, tad Latvijas krievus,  kuŗi 
vairākumā mūsu valstī dzimuši 
kopš Latvijas neatkarības atjau-
no šanas, Krievija arī turpmāk va -
rēs izmantot tādā pašā veidā. 
Neesam varējuši krievus iesaistīt 
tā, lai viņi justos daļa no Latvijas.           

***
Muižnieks sāk darbu 

Darbu Eiropas Padomes (EP) 
cilvēktiesību komisāra amatā         
1. ap  rīlī oficiāli sāka Nils Muiž-
nieks. Augstajā amatā uz sešus 
gadus ilgu termiņu Muižnieku 
24. janvārī ar absolūto balsu vai-
rākumu ievēlēja EP Parlamentā -
rā asambleja. Viņš amatā nomai-
na līdzšinējo EP cilvēktiesību ko -
misāru Tomasu Hamerbergu no 
Zviedrijas, kas savus pienākumus 
sāka veikt 2006.gada 1. aprīlī.

EP cilvēktiesību komisārs va -
da neatkarīgu EP institūciju, 
kuŗai dots mandāts veicināt cil-
vēk tiesību ievērošanu padomes 
47 dalībvalstīs. Komisāram jāsa-
darbojas ar plašu starptautisko 
un nacionālo institūciju loku. Vi -
ņa starpvaldību partneŗi ir ANO 
un tās speciālizētās iestādes, Ei  -
ropas Savienība un Eiropas Dro-
šības un sadarbības organizācija, 
kā arī vadošās cilvēktiesību ne -
valsts organizācijas, universitātes 
un domnīcas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
1935. gadā Vācijā 

vēl tikko bija atjau-
nota vispārējā ka  ŗa-
klausība, taču “tu  vē-
jās ārzemes” jau tika 
iekārotas, un Volks-
tum sarbeit - darbs 
ar tautiešiem - jau 

ritēja pilnā sparā. Gan šķietami 
neitrālais VDA (Verein für das 
Deutschtum im Ausland), gan īpa-
ša SS vadībai pakļauta iestāde „ap -
rūpēja” vācu minoritātes Francijā 
(Elzasa), Rumānijā, Dienvidsla-
vijā, Polijā un īpaši Čechoslova-
kijā, kur plašu darbību izvērsa 
Su  detijas vāciešu partija, ko vadīja 
Konrads Henleins. Viņš formāli 
nebija nacionālsociālists, taču, sa -
ņemot financējumu no Berlīnes, 
kūdīja šī novada “tautiešus” pret 
demokratiskās Čechoslovakijas 
“etnokratiem”. Viņa demagoģijai 
bija panākumi: no 66 mandātiem, 
kas Prāgas parlamentā bija pare-
dzēti vācu minoritātei, Henleina 
partija 1935. gada vēlēšanās iegu-
va 44. Šo panākumu iedrošināts, 
Henleins prasīja, lai viņa partija 
tiktu atzīta par vienīgo pilntiesīgo 

Toreiz un tagad: 
lielvalstis „strādā ar tautiešiem”

vācu minoritātes interešu pār -   
stāvi - ar pienācīgu līdzdalību va -
ras iestādēs. Latvijā tai pašā laikā 
rosījās gados jaunais Jirgens Ernsts 
Krēgers (Kroeger), kas vadīja vāc-
baltu nacionālistu apvienību -    
Die Bewegung: vienkārši “kustība”, 
neprecīzējot orientāciju uz Berlīni. 
Taču Rīgā katrs zināja: Krēgera 
jau nekļi melnās biksēs, baltās ze  ķēs 
galu galā ir tā pati Hitlerju gend...

Darbs ar tautiešiem: šoreiz, 
mūs dienās, tas ir Krievijas Fede -  
r ā cijas „suverēnās demokratijas” 
režīma valstiski prioritārs uzde-
vums, un šīs rosības vēriens un  
arī metodes stipri atgādina Ber-
līnes aktīvitātes, teiksim, 1935. ga -
dā, kad līdz „dzīves telpas papla ši-
nāšanai” militārā ceļā vēl bija tālu.

Patiešām jāpateicas Baltijas     
pēt nieciskās žurnālistikas centra 
ResBaltica darbiniekiem, kuŗi vei-
ca plašu noskaidrošanas akciju: 
tās rezultāti izklāstīti Ingas Spriņ-
ģes rakstā Kremļa rubļu maršs 
(žurnāla Ir iespiestajā un tīmekļa 
variantā). Jau pirmā rindkopa sa -
tur lietas būtību: „Kopš Putins iz -
veidoja īpašu fondu tautiešu at -

balstam ārzemēs, uzticot tā vadī -
bu Molotova-Ribentropa pakta 
parakstītāja mazdēlam, Latvijā 
nekontrolēti ieplūst Krievijas nau-
da. Tā oficiāli domāta krievu kul-
tūras stiprināšanai, taču patiesībā 
reanimē PSRS ideoloģiju.”

Šī fonda nosaukums ir Russkij 
mir (Krievu pasaule), un tas dar-
bo jas globāli, pasaules mērogā. 
Latvijā šīs Kremļa financiālās pa -
līdzības saņēmēju vidū izceļas 
fonds Vecāki bērniem, ko vada Ja -
kovs Pliners un Valerijs Buchva-
lovs - paidagoģijas zinātņu dok-
tori. Te nu man viņiem jāatvai -  
no jas, jo rakstīju par viņiem kā 
„tikai” par paidagoģijas zinātņu 
kandidātiem...

Pliners un Buchvalovs apgādāja 
Latvijas krievu skolas ar metodis-
kiem materiāliem, brošūrām, 
illus trētiem prospektiem un albu-
miem, kuŗos t. s. Lielā tēvijas kaŗa 
priekšvēsture, gaita un iznākums 
pasniegti tā, kā to klāsta Djukova 
fonds Istoričeskaja pamjatj (Vēstu-
riskā atmiņa). Un šādas lasāmvie-
las iespaidā tiek kultīvēts naids 
pret Latvijas „etnokratisko režīmu” 

un izsmiets „mīts par okupāciju”.
Buchvalovs un Pliners gan spu-

rojās pretim, dievodamies, ka   
projektiem, kas īstenoti ar fonda 
Russkij mir atbalstu, esot tikai 
viens mērķis: stiprināt krievu sko-
lu audzēkņu “kultūras identitāti”. 
Tik vien!

Tā viņi taisnojās 23. martā, bet 
jau 29. martā Pliners pārgāja uz -
brukumā: portālā www.rus.delfi.lv 
viņš jau sava raksta nosaukumā 
draud - Ņe budite licho, poka ono 
ticho, kas būtu latviskojams ap -
mēram tā: nemodiniet guļošus 
suņus! Un kas tad viņu tik ļoti 
tracina? Pliners nozvērējies: „Ne -
ļausim latviskot bērnus!” Citādi... 
vai pamodīsies suņi?

Maskavas fonda Vēsturiskā at -
mi ņa mītnē suņi, šķiet, jau ir pa -
modušies un nikni rej: kāpēc šī 
fonda direktoram Aleksandram 
Djukovam, kas pazīstams kā žul-
tains visa latviskā nīdējs, un viņa 
“oberpētniekam” Vladimiram Si -
mindejam liegta vīza iebraukša -
nai Latvijā? Kāpēc „Maskavas na -
ma” direktoram Jurijam Silo vam 
ieteikts nedot telpas izstādei Aiz-
vestā bērnība un tai veltītajai   
starptautiskai „zinātniskai konfe-
rencei”?

Jā, atbildīgām LR valsts iestā-
dēm ir pilnīgs pamats bremzēt 
šādas aktīvitātes, jo Djukova fon-
da mērķis ir „pierādīt pasaulei”,   

ka Salaspilī krievu bērniem mas-
veidā notecinātas asinis ievaino - 
to vācu kaŗavīru glābšanai un      
tie, kas palika dzīvi, nosūtīti ver-
dzībā pie latviešu budžiem. Tā ir 
visprastākā antilatviskā musi nā-
šana, jo visas šīs šausmas (ja ticam 
Djukova statistikai) taču organi-
zēja vācu okupanti, Ostlandes 
reichskomisāriāts, SS un policijas 
virspavēlnieks Jekelns, nevis kaut 
kādi latviski sadisti...

Un ne tikai šie divi Maskavas 
fondi rosās, lai visnotaļ kaitētu 
Latvijai un tās interesēm. LR Sa- 
t versmes aizsardzības biroja (SAB) 
darbības gadskārtējā pārskatā mi -
nēta arī televīzijas sabiedrība TV 
centr un Krievijas ziņu aģentūra 
REGNUM, kur mērķtiecīgi tiek 
izkropļoti vēstures fakti. Intervijā 
žurnālam Ir SAB direktors Jānis 
Kažociņš atgādina Putina iztei-
cienu: Krievijas Federācijai (KF) ir 
svēts pienākums rūpēties par     
savu tautiešu labklājību un dro-
šību ārpus KF. Šim un citiem des-
truktīviem mērķiem kalpo mi -
nētie fondi un īpaši apvienība 
Pasaule bez nacisma Borisa Špī-
gela vadībā, “kam ir lieli resursi”, 
uzsvēra Jānis Kažociņš.

Tie paši vēži vien ir - tā pati 
Volkstumsarbeit. Šoreiz tā ir cita 
lielvalsts, bet metodes līdzīgas.

Franks Gordons

Marta beigās Rī -
gā notika uzbru-
kums tīmekļa por-
tā la kompromat.lv 
žurnālistam Leo nī-
dam Jākobsonam. 
Uzbrucēji bijuši di  -
vi, žurnālistam sa -

griezta seja, un, iespējams, uz 
viņu ir arī šauts. Laimīgā kārtā 
Jākobsona dzīvībai briesmas 
nedraud, viņš jau spēj runāt. 

Komentējot  uzbrukumu žurnā-
listam Leonīdam Jākobsonam, 
Ministru prezidents Valdis Dom-
b rovskis publiski paudis, ka de -
mo kratiskā valstī uzbrukums žur-
nā listam ir uzbrukums vārda brī-
vī bai, un aicina tiesībsargājošās ie  -
stā des šo noziegumu izmeklēt ar 
vislielāko rūpību un noskaidrot, 
vai tā iemesls ir bijis žurnālista 
profesionālā darbība. Viedoklim, 
ka šo uzbrukumu var vērtēt par 
preses brīvības apdraudējumu, 
aizvadītajās dienās ir pievieno-
jušās arī citas valsts amatpersonas 
un sabiedriskās organizācijas: ar 
paziņojumu nākusi klajā Latvijas 
Žurnālistu asociācija un starptau-
tiskā preses un vārda brīvības or -
ga nizācija „Reportieŗi bez robe-
žām” (Reporters sans frontieres - RSF). 

RSF  paziņojumā rakstīts, ka po -
licijai ir jādara viss iespējamais,     
lai pēc iespējas drīzāk noskaidro -
tu portāla kompromat.lv veido -
tāja Leonīda Jākobsona slepkavī-
bas mēģinājuma izpildītājus un 
rīkotājus, pretējā gadījumā ir risks 
veidoties baiļu un pašcenzūras 
klimatam. RSF  atgādina, ka, bū -
dams kompromat.lv dibinātājs un 
viens no redaktoriem, Jākobsons 
2009. gadā ieguvis Latvijas Žurnā-
listikas gada balvu katēgorijā „Par 
mediju brīvības aizstāvēšanu”.   
RSF atgādina arī, ka tās veidotajā 

Uzbrukums
Pasaules preses brīvības indeksā 
Latvija pēdējo divu gadu laikā 
nokritusi līdz 50. vietai no 179 
valstīm, dalot pašreizējo vietu ar 
Trinidadu un Tobago.

Kā zināms, Jākobsons pēdējā 
laikā bija nonācis plašsaziņas lī -
dzekļu uzmanības centrā pēc tam, 
kad portālā kompromat.lv tika 
publicētas Rīgas domes priekš -
sēža Nila Ušakova (SC) 2008. gada 
e-pasta vēstules, kas bija sūtītas 
toreizējam Krievijas vēstniecības 
padomniekam Aleksandram Ha -
pilovam. Ušakovs tobrīd bija 9. 
Saeimas deputāts, savukārt Hapi-
lovs strādāja par Krievijas vēst-
niecības padomnieku, taču 2009. 
gadā viņš pameta darbu Latvijā.

Portāls kompromat.lv, kuŗa rī  -
cībā bija nonākusi Ušakova un 
Ha  pilova sarakste, vērsās Ģene -
rāl prokurātūrā, lai tiktu izvērtēts, 
vai šī sarakste neliecina par Uša-
kova nelikumīgu darbību. Kopu-
mā portāla rīcībā nonākuši “tūks-
tošiem e-pastu”, un tajos esot arī 
informācija par SC reklāmas kam-
paņām un par to, kuŗš un par 
kādiem līdzekļiem tās rīkojis, kā 
arī cita informācija. Pēc šo vēstuļu 
publicēšanas portāls kompromat.
lv kļuva par hakeru uzbrukuma 
upuŗiem. Portāla veidotāji par to 
vērsās policijā.

Savukārt policija pērn novem-
brī, saņēmusi Ušakova iesniegu-
mu par viņa e-pasta uzlaušanu, 
sāka kriminālprocesu. Policija iz -
darīja kratīšanu portāla kompro-
mat.lv pārstāvja Jākobsona dzīves-
vietā Rīgā. Kratīšanas laikā tika 
izņemti vairāki datu nesēji un divi 
datori. Policisti Jākobsonu uz 48 
stundām aizturēja, bet pēc tam 
atbrīvoja. Protams, Ušakova vēstu-
les nav vienīgais, ko portāls ir 
publicējis.  Pēc uzbrukuma Jākob-

sonam Drošības policija atzina,   
ka pēc tās rīcībā esošās informā-
cijas uzbrukumā cietušajam žur-
nālistam Leonīdam Jākobsonam 
esot daudz nelabvēļu. 

Šobrīd ziņas par uzbrukumu ir 
visai pretrunīgas, žurnālists attei-
cies no policijas apsardzes un ap -
galvojis: „Policija turpina ar mani 
kaŗu. Četri policisti sarīkoja spē -
les un filmu skatīšanos manā 
slimnīcas palātā. Viņi ņirgājas, sa -
ka, ka [Nils] Ušakovs ir labs pil-
sētas galva  un labs polītiķis. Sme-
jas.” Iekšlietu ministrs saistībā ar 
to, ko žurnālists teicis par poli -
cistu uzvedību, ierosinājis die -
nesta izmeklēšanu, lai noskaidro-
tu, kas norisinājies slimnīcā starp 
žurnālistu un policistiem, kuŗi  
bija norīkoti viņu apsargāt.

Protams, tiesībsargājošām iestā-
dēm ir jānoskaidro gan noziegu-
ma motīvi, gan pasūtinātājs, gan 
izpildītāji. Tomēr divas atziņas 
šķiet gūstamas jau šobrīd. Pir -    
mā – visticamākais, ka uzbrukums 
žurnālistam bijis saistīts ar viņa 
profesionālo darbību. Otrā – Lat-
vijā pamazām ienāk Krievijas 
domāšanas veids. Kā labi zināms, 
Krievijā nogalināt vai sakropļot 
žurnālistus, lai tos iebiedētu un 
ap  klusinātu, ir ikdienišķa parā-
dība. Turklāt šoreiz uzbrucēji ir 
rīkojušies kā filmās par mafiju – 
seja  sagriezta no lūpu kaktiņa   
pāri vaigam. 

Patiesībā uzbrukums ļoti skaidri 
un uzskatāmi ir parādījis, ka kai-
miņvalsts domāšanas un izprat -
nes veids iesūcas Latvijā kā purva 
ūdens – lēnām, nemanāmi, līdz 
pamats ir kļuvis staigns un kājas 
iestieg kā muklājā.

Marta nogalē Satversmes aiz -
sar dzības birojs (SAB) nāca klajā 
ar gada ziņojumu. Protams, pub-

liskajā ziņojumā nav nosaukti ne 
uzvārdi, ne organizācijas, kas sa -
darbojas ar Krieviju, par to  runāts 
vispārīgu atziņu līmenī: „Publiski 
Krievijas amatpersonas pauž 
vēlmi konsolidēt ārvalstīs dzīvo-
jošo kopienu, pastiprināt ar to sa -
darbību, pilnveidot informātīvo 
ietekmi un pastiprināt darbu ar 
jaunajiem tautiešiem, tomēr vis-
biežāk īstenotās ārpolītikas mēr -  
ķi nav tieši saistīti ar pašu tau tiešu 
stāvokli. Krievijas ārpolī tikas slēp-
tie mērķi ir diskre ditēt Lat viju, 
pārmetot fašisma atdzimšanu  
mū  su valstī, vēstures pārrakstī-
šanu, piedēvējot Latvijai izputē ju-
šas valsts tēlu, uzsveŗot kriev va-
lodīgo iedzīvotāju mērķ tiecīgu 
diskrimināciju. Deklarēto mērķu 
neatbilstība faktiskajiem ir lielā-
kais tautiešu polītikas radītais Lat-
vijas valsts drošības risks.” Tele-
vīzijas intervijā SAB direktors Jā -
nis Kažociņš apstiprināja, ka vie -
na no partijām, kuŗas deputāti 
ievē lēti arī 11. Saeimā, ir izman-
tojusi ārvalstu financējumu. Kažo-
ciņš gan nenosauca partiju, jo to 
darīšot KNAB pēc pabeigtas iz -
meklēšanas, bet nevienam, šķiet, 
neradās šaubas, kuŗa ir minētā 
partija. Tiesa gan, ārzemju finan-
cējuma izmantošana partiju va -   
ja dzībām ir nelikumīga, bet pa š-
rei zējā likumdošana neparedz  
bū  tiskas sankcijas pret likuma 
pār kāpējiem – piemēram, partijas 
lik vidāciju vai deputātu vietu 
zaudējumu Saeimā.

Par likumdošanu jāpiebilst, ka 
pagājušajā nedēļā Saeima neno-
balsoja par grozījumiem Satver- 
s mē, kuŗi paredz, ka balsojumam 
par valsts prezidentu un Satver- 
s mes tiesas tiesnešiem jābūt atklā-
tam: opozicija, ZZS un SC nobal-
soja pret šiem grozījumiem, un 
vajadzīgās 75 deputātu balsis 
ne tika savāktas. Jāpiekrīt 11. Sa- 
eimas deputātam Atim Lejiņam - 

viņš savā mājaslapā par šo balso-
jumu raksta: „Šķiet, šeit tā izteikti, 
arī mūsu pašu kollēgu vidū, ie -
zīmējas divi domas orientācijas 
virzieni – rietumi (demokratija, 
at  klātība, vienlīdzība) un austrumi 
(mūžīgas bailes no „sistēmas”). 
Un šis pēdējais virziens ir licis 
izskanēt pat tādiem dīvainiem 
„pretargumentiem” kā  deputātes 
I. Grigules nule teiktais: „(…) ie -
do mājieties situāciju, kad mums 
būtu jābalso atklāti par Valsts pre-
zidentu Lukašenko vai Putina    
tipa cilvēku, mēs visi saprastu, ka 
tas nav pareizi, ka to nevajadzētu 
darīt valsts turpmākas attīstības 
vārdā, bet tad, kad šeit ap Saeimu 
staigātu militārizēti spēki un 
patruļas, es domāju, ka ļoti daudzi 
nobalsotu par.” Man tiešām žēl,     
ka Saeima atkal noraidījusi pie-
dāvātās pārmaiņas rietumu vir-
zienā. Tas nu nekādi nepalīdz     
vairot tautas uzticību Saeimai…”

Jāpiebilst, ka minētā deputāte 
Grigule ir no ZZS frakcijas un tāds 
domāšanas veids  spīdoši parāda, 
cik gļēvi mēdz būt un cik ļoti par 
savu labumu un izdevīgumu var 
domāt mūsu priekšstāvji. 

Marta nogales notikumu ko -
pums: SAB ziņojums un tā direk-
tora paustie vārdi par ārvalstu 
financējumu vienai no Saeimas 
partijām, uzbrukums žurnālis -
tam un Saeimas gļēvais balsojums 
ir kā trauksmes signāls. Mums 
uzbrūk – mūsu valstij, mūsu vēr-
tībām, mūsu cilvēkiem. Varam 
ap  vainoties, varam just sašutu -
mu, bet skaidrs ir tikai viens –   
mēs nedrīkstam padoties –  ne 
draudiem, nievām, bailēm, ne 
kārdinājumam iekārtoties pēc 
iespējas ērtāk par jebkuŗu cenu. 
Tas skan patētiski, bet mums nav 
cita ceļa, ja negribam pazust  pur-
vā, kas klusiņām tiek veidots zem 
mums.

Sallija Benfelde
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Daudzi jo daudzi cilvēki Lat-
vijā un visā pasaulē kopš 2004. 
gada ir ziedojuši naudu Rīgas 
Brāļu kapu ansambļa restau-
rācijai. Ziedojumi ir vākti arī 
Kārļa Ulmaņa pieminekļa uz -
stā dīšanai Turkmēnistānā, 
Turk mēnbašī pilsētā (bijusī 
Krasnovodska). Ziedojumu ak  -
cijas ir organizējis Rīgas Brāļu   
ka  pu un Latvijas vēsturiskā man-
tojuma fonds (RBKF, tekstā turp-
māk – Fonds) un Rīgas Lat viešu 
biedrības un nacionālās kul tū -
ras attīstības fonds (LBF – teks -   
tā Fonds 2). Abu fondu valdes 
priekš   sēde Mirdza Stirna savu-
laik  informēja sabiedrību, ka 
zie    dojumu konti Brāļu kapiem      
ir atvērti ASV, Austrālijā un Ka -
nadā, bet kopš 2004. gada Rī -     
gas Latviešu biedrības nama      
vestibilā ir novietota ziedojumu 
urna.

Fonds sniedzis arī informā -
ciju, ka par savākto naudu res-
taurācijas darbus Brāļu kapos       
ir veicis SIA „Architekta L. Šmita 
darbnīca” (restaurātore Inese 
Sid  raba), bet ar Ulmaņa piemi-

Kas notiek ar Brāļu kapiem un Ulmaņa pieminekli?
nekli strādā jau minētais archi-
tekts Laimonis Šmits un tēlniece 
Arta Dumpe.

Pagājušā gada novembrī Fonds 
sadarbībā ar Nacionālajiem bru-
ņotajiem spēkiem un Rīgas Pie-
minekļu aģentūra 11. novembrī, 
Lāčplēša dienā, LTV1 program-
mā rīkoja Rīgas Brāļu kapu res-
taurācijai veltītu ziedojumu te -
lefonakciju. Šogad janvārī Fonds 
aicināja Latvijas pašvaldības at -
balstīt pilsētas ģerboņu galerijas 
atjaunošanu Rīgas Brāļu kapu 
no  slēdzošajā sienā un informē, 
ka to sāks restaurēt jau šā gada 
jūnijā.

Gadu gaitā Fonds ir rīkojis ne 
vienu vien ziedojumu vākšanas 
akciju Rīgas Brāļu kapu an -
samb ļa restaurācijai, šim mēr-
ķim sa vu naudu ir ziedojuši 
tūksto šiem cilvēku – pat pa lati-
ņam vai diviem, cik nu katram 
rocība ļā  vusi. Piemēram, 2006. 
gadā Fonds ziedojumos saņēmis 
57 000 latu. Rīgā, Vērmanes dār-
zā, Fonds vairākus gadus rīkoja 
atbalsta akciju ar ievērojamu 
mākslinieku piedalīšanos, – no 

jūnija līdz pat rudenim izsolē 
tika piedāvātas gleznas. Tā, pie-
mēram, 2007. gada jūnijā pub-
liski tika ziņots, ka Fonds šādu 
akciju rīko jau trešo gadu un     
iz  solē tika piedāvātas aptuveni 
100 gleznas. Starp mākslinie-
kiem, kas savas gleznas piedā-
vājuši iz  solei, lai varētu notikt 
Brā ļu kapu ansambļa restaurā-
cija, bija Džemma Skulme, Jānis 
Anmanis, Sergejs Zinovjevs, Ul -
dis Zemzaris, Indulis Kalniņš, 
Jurģis Skulme, Gundega Rancāne, 
Jāzeps Pīgoznis, Jānis Spalviņš 
un vēl daudzi citi.

Fonds 2 ir vācis līdzekļus arī 
Kārļa Ulmaņa pieminekļa uzstā-
dīšanai Turkmēnistānā, Turk-
mēnbašī pilsētā. 2010. gadā 
Fonds 2 publiski ziņoja, ka Ul -
maņa piemineklim jau sazie - 
doti 90 procenti no nepiecie-
šamās summas – vairāk nekā    
30 300 latu. Fonda gada pārskatā 
par  2010. gadu rakstīts, ka gada 
laikā saņemto ziedojumu kop-
summa ir 52 580 lati.

Rīgas Brāļu kapi ir visai bēdīgā 
stāvoklī, bet par pieminekli Kār-

lim Ulmanim nekas vairs nav 
dzirdēts. Ziedotāji ir neizpratnē, 
kā un kam tikusi tērēta viņu 
nauda. Kā jau tādos gadījumos 
ierasts, sabiedrībā klīst dažādas 
runas, un daudzi ar aizdomām 
min abos Fonda projektos ie -
saistītā architekta Šmita, tēlnie-
ces Dumpes un arī akmeņkaļa 
Iva ra Feldberga vārdu. Architekts 
Laimonis Šmits ar rūgtumu teic, 
ka no gadu gaitā Brāļu kapiem 
saziedotajiem līdzekļiem līdz 
tiem ir nonākusi tikai maza da -
ļiņa un patiesībā viņa darbnī -     
cai ar Fondu ir bijis tikai viens 
līgums par 17 152 latiem un 79 
santimiem 2006. gadā. Toreiz 
veikta skulptūras „Kritušie brāļi” 
restaurācija.

 Tas bijis rūpīgs roku darbs, jo 
skulptūra no iekšpuses jau sā -
kusi brukt, akmens bijis arī jā -
notīra. Bet to var darīt tikai spe-
ciālists, un arī tas ir roku darbs, 
ko nevarēja veikt ar dažādu me -
chanismu palīdzību. Restaurā-
ciju veikusi  Inese Sidraba, iz  -  
cila speciāliste, kas prot strādāt 
ar akmeni. Skulptūras restaurā-
cijas izmaksu tāme  sastādīta ļoti 
apdomīgi – tā, lai vajadzīgos dar-
bus tiešām varētu veikt kvalitā-
tīvi, tomēr nepalielinot izmaksas. 
„Tādos restaurācijas darbos pa -
rastos celtniekus nevar izman -
tot, ir vajadzīgi speciālisti,” skaid-
ro architekts Šmits. Nekādu citu 
līgumu par restaurācijas dar -
biem Brāļu kapos viņa darbnī -
cai nav bijis un arī šobrīd  nav. 
„No visas naudas, kas publiski 
tikusi minēta kā Brāļu kapiem 
saziedota, mana darbnīca ir iz -
lietojusi tikai šos 17 tūkstošus 
latu, restaurējot minēto skulptū-
ru, tāpēc ļoti nepatīkami ir dzir-
dēt, ka manu vārdu reizēm saista 
ar it kā iztērētiem milzīgiem 
līdzekļiem.”

Archi tekts skaidro: „Fonds strā- 
dā ļoti patstāvīgi, cenšas investēt 
daudzos projektos un pasāku-
mos, bet diemžēl nestrādā Brāļu 
kapu restaurācijas kopējā kon-
teks tā, atturas no sadarbības kon - 
  cepcijas jautājumā. Brāļu kapos 
ir vietas, kas  nonākušas ļoti      
sliktā stāvoklī, ir vietas, kas vēl       
ir ciešamā stāvoklī un negrūst 
kopā, un ir pasākumi, kas jāveic, 
lai Brāļu kapus modernizētu un 
padarītu  vieglāk kopjamus. Bū -
tiska un dārga ir Brāļu kapu 
laistīšanas sistēma. Tas ir sarež-
ģīti, jo  ūdens jāiegūst (no Rīgas 
tīkliem to ņemt ir ļoti dārgi), jā -
silda un  jāfiltrē. Restaurācija jā -
veic pakāpeniski 5 – 6 gadu laikā, 
nav vajadzīgi 8 miljoni latu,         
kā tas ir izskanējis. Vajadzīgā - 
daudz mazākā summa jāsadala 
pa sezonām, jo nav jau tā, ka vie-
nas sezonas laikā, kad iespējams 
veikt darbus, var apgūt miljonu 
vai divus. Kā jau sacīju, tas ir 
roku darbs, tas jādara speciālis-
tiem un ļoti rūpīgi. Pirmās jā -
restaurē sānsienas, jo tās brūk 
kopā.

Tāpat ir ar ideju nomazgāt 
Mātes Latvijas skulptūru, kam 
tika vākti līdzekļi. Tīrīšanas me -
todēm jābūt ļoti maigām, sākt 
vajag ar siltu ūdeni. Ja tas nelīdz, 
jāveido ūdens un dažādu ķīmis-
ku vielu maisījums, tīrīšana jā-
veic ar rokām. Vispirms  jāizstrā-
dā me     todika. Pēc tam jāaprēķina, 
kādi darbi tiks darīti un kā tie   

tiks darīti. Ja Fonds vāc naudu, 
tad to vajadzētu saskaņot ar dar-
biem, kas darāmi vispirms, kur 
vairs nevar gaidīt, lai nezaudētu 
unikālo Brāļu kapu ansambli. 
Nevajadzētu „es gribu šito, mani 
neinteresē tas, es domāju tā.” Ma -
nuprāt,  savāktās naudas izlieto-
juma neskaidrība un iecerēto 
dar bu nesaskaņošana ar speciā-
listiem pamazām degradē visu 
kopīgo Brāļu kapu restaurācijas 
ideju. Vienīgi skulptūra „Kritušie 
brāļi” ir restaurēta par Fonda 
nau du, bet tie darbi, kas vēl ka -
pos ir izdarīti, ir veikti par Rīgas 
domes naudu.” 

Vaicāts par pieminekli Ulma-
nim, architekts atzīst, ka arī ar      
to ir daudz neskaidrību. „Mēs abi 
ar tēlnieci Artu Dumpi uzņēmā-
mies veidot šo pieminekli, bet 
mums, protams, bija jāredz  pil-
sēt vide, kuŗā piemineklis tiks no -
vietots. Jau 2009. gada decembrī 
tika teikts, ka mums tūlīt būs 
jābrauc uz Turkmēnbašī, nākamā 
ga da janvāŗa beigās aizpildījām 
visas anketas, jo jābrauc būšot 
tulīt. Līdz šai dienai vēl nekur ne -
esam aizbraukuši. Stirnas kun-
dze, kas sākotnēji it kā visu orga-
nizēja un darīja, tagad atbild, ka 
nav vienošanās valdības līmenī, 
ka valsts neko nedara, tāpēc ie -
cere apstājusies. Mēs toreiz iz -
strādājām pieminekļa metu ar 
no  saukumu „Sašķeltā pasaule”. 
Pamatne un cilnis ir izveidoti. Es 
par savu ieguldīto darbu atalgo-
jumu esmu saņēmis, cik zinu, 
Ar  ta Dumpe arī, bet par akmeņ-
kali nezinu,” stāsta architekts 
Laimonis Šmits.

Tēlniece Arta Dumpe apstipri-
na, ka par  pagaidām padarīto 
dar bu naudu ir saņēmusi, bet  
darbs neesot pabeigts, jo viss ap -
stājies, – nav zināms, kur, kādā 
vie tā konkrēti piemineklis tiks 
uzstādīts. Savukārt akmeņkalis 
Ivars Feldbergs apgalvo, ka akme-
ņi fonam vēl nav sagatavoti, tam 
vajadzīga nauda. Pamats un cil-
nis no Somijas granīta ir gatavi, 
bet nu jau apmēram gadu Fonds 
par jau padarīto darbu viņam ir 
parādā 1188 latus. „Nezinu, kā 
tas beigsies. Visu laiku esmu dzir-
dējis tikai to, ka vajag lētāk, lē -  
tāk un vēl lētāk, bet skaidrības 
par to, kas būs tālāk, nav,” viņš 
saka. Un ironiski piebilst, ka jau 
ir noskatījis vietu piemineklim 
sa  vās mājās, – ja jau nevienam tas 
vairs neesot vajadzīgs, tad viņš 
savās mājās varot izveidot piemi-
ņas vietu Kārlim Ulmanim un 
ģimene ar to lepošoties.

Jautājumu par Brāļu kapiem  
un pieminekli Ulmanim sakrā-
jies daudz, tāpēc Laiks un Brīvā 
Latvija arī turpmāk pētīs, kas no -
tiek ar Rīgas Brāļu kapiem, Ul -
maņa pieminekļa projektu un 
Fonda darbību, un par to rakstīs. 
Jāpiebilst gan, ka Fonds tiešām 
nodarbojas ne tikai ar abiem šiem 
projektiem, tam ir vēl daudz da -
žādu citu projektu aizsā kumu. 
Acīmredzot tāpēc saziedotā nau-
da tiek tērēta ne vien Brāļu 
kapiem un Ulmaņa pie  minek -
lim, bet ziedotāji domā, ka visa 
viņu dotā naudiņa ir pa  redzēta 
tikai tiem. Par šiem jautāju -     
miem gaidiet rakstus citos numu-
ros.

Sallija Benfelde
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Sastapšanās
Pārlaidusi brīvdienas nule pa -

beigtajā, pēc priežu sveķiem 
smar žojošā vasaras namiņā, 
saimniece nopūzdamās aizslēdz 
namiņa durvis un dodas uz au -
tobusa pieturu, lai atgrieztos 
pilsētā pie savas ģimenes un 
darba. Ceļš patāls, apvidus kal-
nains; no stāvā pakalna lejup 
gājiens nav grūts, bet, kāpjot 
pretējā pakalnā, ik pēc desmit 
divdesmit soļiem jāapstājas at -
pūsties. Rīta rasa nožuvusi, de -
besis, kā amatieŗa gleznā, līdz 
pamalei košā cigoriņu ziedu 
krāsā. Diena solās būt karsta, 
jāpieliek solis, kamēr nav iesi-
lusi.

 Pēc kāpiena stāvajā kalnā viņa, 
elpu atvilkdama, palūkojas at -
pakaļ uz dzelteno baļķu nami -
ņu, kas, ceriņkrūmu zaļuma ie -
skauts, mirdz saulē kā liels, no -
slīpēts dzintars.

 Kāds, pienācis no aizmugures, 
viņu skaļi sveicina, padod lab-
rītu, kā laukos sensenis pieņemts. 
Ikvienu, arī svešinieku sastopot. 
Un ierauga sīku, izdilušu vecīti 
apvalkātās drānās ar plastikāta 
maisiņu rokā. Galvā pelēka žo -
kejnīca ar tumšāku svītriņu, kā -
das vīri valkāja viņas bērnības 
gados.

 Vecītis saka: šo kundzi redzot 
pirmoreiz. Vai bijusi pie kāda 
ciemos? Viņa pamāj ar roku uz 
dzeltenā namiņa pusi. Ciemo-
jusies savos „Avotos”. Jau piektais 
gads, kopš atgūta vectēva zeme. 
Nu vecais cilvēks ņemas skaid-
rot, kāpēc viņiem abiem līdz    
šim nav gadījies redzēties. Ja iet 
pa ceļu gaŗām „Avotiem”, līdz 
viņa mājām sanāk kilometri      
trīs; ja lejā nogriežas pa pļavas 
taciņu, gājiens krietni īsāks.

Tas būtu noskaidrots, bet sa -
runa vēl neapraujas. Vecītis rāda 
savu iepirkumu maisiņu un 
stāsta, ka bijis pilsētā, nākamai 
nedēļai nopircis maizi, eļļas pu -
deli, griķus. Dzīvojot viens, daž-

reiz no kaimiņiem paņemot 
pienu. Divreiz nedēļā kaimiņie-
ne iet uz autobodi; varētu pa  -
lūgt, lai viņam arī ko nopērk,      
bet tajā bodē viss divreiz dār -
gāks nekā pilsētas veikalā, tur- 
klāt izstaigāšanās, pabraukāšanās 
vasaras laikā cilvēkam nenāk par 
sliktu. Un tā nu viņš reizi nedēļā 
dodas ceļā. Nopirkt maizīti, uz 
cilvēkiem paskatīties…

Kad iestājas klusums, viņa pa -
māj atvadu sveicienu, bet vecītis 
vēl minstinās. Noņēmis cepurīti, 
viņš palokās „Avotu” saimnieces 
priekšā un saka nu vairs tikai 
vienu vārdu: - Paldies!

- Par ko tas paldies? - viņa ne -
iz pratnē jautā. 

- Par to, ka jūs ar mani pa  ru-
nājāt.

Pēc gadiem, kad viņas tuvinie-
ki, ļaujoties svešzemju vilinā-
jumam, būs aizklīduši pasaules 
ceļos, viņa bieži atcerēsies tajā 
vasaras rītā sastaptā vecīša vār-
dus. 

 ***
Kā ar veselību?
Māsas pusapaļās dzimšanas 

dienas priekšvakarā Silva atne-
susi no šuvējas jaunu tērpu, šū -  
tu pēc pašas zīmētas skices. 
Glaunu kleitu vīna krāsā ar tik 
dziļu izgriezumu, ka pirms ga -
diem desmit tāds tiktu uzskatīts 
ja ne gluži par piedauzīgu, tad 
par izaicinošu gan. Īpaši, ja ko 
tādu atļāvusies nevis aktrise, 
dejotāja vai bārdāma, bet pave-
cāka, līdz šim par pieticīgu uz -
skatīta bibliotēkāre. Viņa ap -
mek lējusi arī frizētavu, iegrie-
zusies puķu veikalā pēc ziediem. 
Dzimšanas diena īstenībā bijusi 
jau aizvakar, bet viesi aicināti       
uz sestdienu, kad skolā nav stun-
du un nestrādā arī bibliotēka. 

Pēcpusdienā, pārlaidusi ska-
tienu māsas viesistabā saklāta-
jam svinību galdam, Silva no  pū-
šas. Sarūpētais cienasts varētu 
būt bagātīgāks. Zināms, pus a pa  -
ļas jubilejas dēļ nebūtu vērts    

īpaši censties; bet šis būs arī      
mielasts atvadām  no plašā dzī-
vokļa, kas, bērniem aizklīstot 
plašajā pasaulē, nu apmainīts 
pret mazāku, zemākā stāvā.         
Rīt jāsāk pārkravāties, tas būs 
piņķerīgi. Silvas vecākā māsa 
viena netiks galā, jānāk palīgā. 
Bet tas būs vēlāk – rīt, parīt. 
Šodien nepatīkamas domas jā -
met pie malas.

Jautru melodiju dungodama, 
Silva sēstas pie spoguļa. Bei -       
dzot taču viena priecīga svētku 
diena. Kur tas laiks, kopš viņa 
nav aicināta ne kāzās, ne kristī-
bās, tikai bērēs, bērēs vien. Atkal 
un atkal bērēs, tā ka melnā krāsa 
sāk jau riebties. Gribas redzēt 
bezrūpīgas sejas, uzdziedāt, uz -
griezt kādu danci. Vai viņa jo -
projām nav izskatīgāka par labu 
tiesu sabiedrībā pazīstamu dā -
mu, kuŗu attēli it bieži redzami 
augstākajām aprindām veltītās 
žurnālu lappusēs? 

Māsas spogulis šai domai 
pilnīgi piekrīt.

Darbodamās ar tērpa krāsai 
pieskaņotu lūpu zīmuli, viņa 
iztēlē dzird glaimojošus māsas 
viesu izsaucienus: „Nevar būt,    
ka jums jau pirmspensijas ve -
cums!”  - „Vai tikai kāds rūķītis 
jū  su pasē nav vienu cipariņu   
palabojis, lai no darba klaušām 
drīzāk tiekat brīva?” Viņa neat-
bildēs, klusēdama savilks lūpas 
noslēpumainā smaidā, ko varēs 
iztulkot gan šā, gan tā.

Selgas darbabiedri jautrā barā 
sabrūk iekšā visi reizē. Ziedi, 
veltes, augstas laimes vēlējumi, 
šmaukstošas bučas. Ikdienā 
nopietnās, palaikam svinīgās un 
reizēm bargās skolotājas nevar 
ne pazīt. Vienīgais stiprā dzimu-
ma pārstāvis pasniedz gaviļnie-
cei rožu pušķi un, atgājis malā, 
pievēršas viņas māsai: 

 - Vēl vienmēr grāmatu pa -
saulē? Un kā ar veselību? 

Uzrunātā sarauc uzacis, bet vi -
ņas atbilde skan laipni: - Par ve -
selību nesūdzos.

Pēc brīža Silvai pastiepj roku 
skolas direktore. 

- Kā turas veselība?
Rieva Silvas pierē iegriežas dzi-

ļāk.
- Vai izskatos pēc slimas? Tā 

jautā tam, kas nupat iznācis no 
slimnīcas. 

- Piedodiet, es neko sliktu,         
bet … mūsu vecumā… - direkto-
re neslēpj apjukumu un iekrīt  
vēl dziļākā bedrē.

Tas nu ir mājiens ar mietu!   
Ak, šie neaptēstie mazpilsētas 
skolmeistari! 

Arī māsas kaimiņiene, lielvei-
kala kasiere, platā smaidā sta-
rodama, iedur adatiņu:

- Kak zdorovje? 
Tas nu ir pēdējais piliens. Silva 

pārlaiž māsas viesiem satum -
sušu skatienu un izgrūž caur 
zobiem: .

- Kāpēc visiem tā rūp mana 
veselība? Pat ja man būtu kāda 
kaite, jūs taču neesat ārsti. Ko 
tad, ja pēc tāda jautājuma jums 
stundu nāktos klausīties par vi -
sādām vainām un kaitēm - par 
iesnām, vēdergraizēm, spie dē-
jiem, dūrējiem? Man liekas, prie-
cīgi jūs nejustos.

Māsa, šķiet, tūlīt sāks raudāt. 
Satveŗ Silvas roku, velk pie galda, 
apsēdina. 

– Liecies mierā, negandē mums 
svētkus! 

-Kas jūs aizvainojis? Apjautā-
šanās par veselību – jau tikai    
tāda no angļiem patapināta pie-
klājības fraze, - stiprā dzimuma 
pārstāvis, galda kartes pētīdams, 
miermīlīgi nobubina. 

- Paziņu vidū sveiciena vietā, - 
piebilst direktore.

-Angļi nejautā par veselību, 
an  gļi vaicā: KĀ JUMS KLĀJAS? 
Un vācieši – tāpat.

- Ja tev kašķīgs noskaņojums, 
būtu palikusi mājās, - gaviļnie  -
ces paskaļais čuksts ir visiem 
saklausāms. 

***
Kopš Selgas pusapaļās dzimša-

nas dienas pagājušas divas ne -
dēļas. Klāt pavasaŗa brīvlaiks,  
bet viņa joprojām savā plašajā, 
nu jau pustukšajā dzīvoklī starp 
kopā sastumtām istablietām, 
kas tēm, kofeŗiem, somām. Uz 
palodzes pilsētas latviešu un 
krievu laikraksti. Reklāmas la -
pās ar sarkanu flomāsteru pa -
svītroti sludinājumi. Viņa zvana 
rītos, zvana vakaros. No mājām 

un no darba. Transporta piedā-
vājumu nav mazums, tomēr pa -
līdzība nenāk. Par labu maksu 
arī ne. Jo pārvadāšanai ar spēk-
ratu un šoferi vien nepietiek, 
nepieciešami nesēji, krāvēji. Lai 
no ceturtā stāva nodabūtu lejā 
par pianīnu dēvēto dižgabalu,     
lai ieceltu autiņā, pie citas mājas 
atkal izceltu ārā un uzstīvētu 
otrajā stāvā, vajadzīgi četri pieci 
būdīgi vīri. Ja diegadvēseles, pat 
seši, spēkratu saimnieki saka. 
Visi, kas atsaukušies uz Selgas 
zvanu, strādā vienatnē, paši par 
sevi. Ja viņa sarunātu kaimiņus 
vai darbabiedrus, tad aizrautu, 
ka nemetas. Selga rūgti nosmīn. 
Kaimiņus? Ak vai… Aiz sienas 
šķirtene ar diviem bērniem, aiz 
otras sirmgalvju pāris, kas nu -
pat nosvinējis zelta kāzas; tre -
šajā stāvā klibs galdnieks, tam 
blakus bezdarbnieks, kuŗš klīst 
pa laukiem, meklēdams kādu 
robu. Citus Selga nepazīst, ar ci -
tiem nemēdz pat sasveicināties. 
Pavecās skolotājas? Ak vai… 

 Tālruņa zvans atskan tai brīdī, 
kad Selga liek galvā cepuri, lai 
dotos uz redakciju likt avīzē 
sludinājumu.

Iedzirkstas cerība. Varbūt kāds 
no spēkratu īpašniekiem pats 
sadabūjis krāvējus. Tomēr ne. 
Vada otrā galā tikai augstskolas 
rektors. Pirms dažiem gadiem 
Selga atsaucās  uz viņa aicinā-
jumu piedalīties dižkoku un 
dižakmeņu apzināšanā. Tovasar 
viņa kopā ar māsu uzmērīja, no -
fotografēja, aprakstīja kādā ezera 
salā uzietu dižkoku. Aprakstu 
kopā ar leģendu par salas izcel-
smi atdeva rektoram un drīz vien 
aizmirsa. Nu viņš grib noskaid-
rot, kas māsām to leģendu stās-
tījis. Atbildējusi uz jautājumu, 
Selga grasās nolikt klausuli, bet 
zvanītājs vēl pavaicā, kā viņai 
klājas.

- Neapskaužami! Esmu uz iz -
mi suma robežas.

Noklausījies Selgas bēdu stāstu, 
sarunas biedrs lietišķi noteic: - 
Rīt pusdienu laikā esiet mājās. 
Pulksten divos pie jums pie-
brauks automašīna un mūsu    
studenti. Ar sešiem puišiem, ce -
rams, pietiks, vai ne ?

Nākamās dienas vakarā, kār-
tojot jaunā dzīvokļa istabas, Silva 
smīnēdama māsai saka: - Būtu 
viņš tev pajautājis, „kā ar ve  se-
lību”, tu vēl ilgi sēdētu ar savām 
klavierēm vecajā mājā.

Misiņa bibliotēkas lielajā zā -
lē 22. martā atvēršanas svētkus 
piedzīvoja pilnīgs brāļu Kau-
dzīšu romāna „Mērnieku laiki” 
tulkojums vācu valodā „LAND-
VER MESSERZEITEN”. Lai arī 
nozīmīgais latviešu literātū -     
ras darbs jau tulkots krievu, 
lietuviešu un igauņu valodā, 
vācu valodā - vienā no lielā -
kām Rietumeiropas valodām - 
tas iznāk pirmo reizi.

Tulkotājs ir Latvijas latvietis 
Valdis Bisenieks, vācu valodas 
korrekciju veicis ārzemju lat  vie-
tis Austris Grasis.

Dīvaini un pat mazliet sāpīgi    
ir atzīt, ka grāmata iztulkota un 
izdota bez jebkādas Latvijas 
valsts institūcijas atbalsta. Ar ko 
gan citu kā ar „Mērnieku lai -
kiem” var Vācijā, Austrijā un 
Šve icē stāstīt par latviešiem, tā -
dējādi  ieinteresējot par pašu Lat-
viju. Katrā ziņā vācu valodas 
zemēs mītošiem latviešiem ta -
gad ir iespēja izcili apdāvināt 
savus vācu mēlē runājošos drau-
gus.

„Mērnieku laiku” vācu izde-
vums ir vēsturnieka Kaspara 
Kļaviņa personiskais darbs un 
paša financējums. Liels paldies 
viņam par to. Priecē arī  vācu 
pro  fesoru atzinumi, ka „Mēr-
nieku laiku” tulkojums vācu va -
lodā ieņems goda vietu Eiropas 
Savienības (ES) projektā Reading 
Europe. Projekta uzdevums ir 
apzināt Eiropas Savienības tautu 

izcilus literātūras darbus, kas 
citām tautām Eiropas Savienībā 
līdz šim bijuši mazāk zināmi.

„Mērnieku laiki” atgādina, ka 
latviešu kultūrai ir simtiem ga -
du ilga cieša saikne ar vācu va -
lodu. Latviešu eiropiskie pamati 
ir veidojušies lielā mērā mijie-
darbībā ar vācu kultūru. Šī mi  j-
iedarbe turpinājās arī Latvijas 
brīvvalsts  pirmskaŗa posmā - 
pie mēram, banku organizācija 
atbilda Vācijas paraugam - kā 
Latvijas Krājbanka, tā koope-
rātīvās bankas.

Der zināt, ka viena no pirmām 
padomju okupācijas akcijām        
bija Ģermānistikas katedras slēg-
šana Latvijas Universitātē. 

Būtu labi, ja vācu valodā pār-
tulkotie  „Mērnieku laiki” kļūtu 
par  tiltu uz šodienas it sevišķi  
jau Vācijas ekonomikas kultūru, 
kas atkal ir vadošā Eiropā. Šis 
tilts Latvijai ir vajadzīgs, lai tik -   
tu prom kā no padomju melu       
un zagšanas, tā no neliberālas 
alkatības kultūras.

Kārlis Āboliņš

„Mērnieku laiki” vācu valodā

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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20. martā Latvijas Nacionālajā 
operā koncertam “Latviešu mū -
   zikas dārzs” sekoja mākslas dar-
bu un rokrakstu labdarības iz -
sole Jaunajā zālē. Sarīkojuma 
ini ciātors bija Kokneses fonds. 
Izsolē tika piedāvātas 100 lotes. 
Pašus izsolāmos darbus nepilnas 
divas nedēļas skatītāji varēja vēr-
tēt Rīgas Galerijā (glezniecība, tēl-
 niecība, grafika) un Galerijā 21 
(manuskripti, fotografija un kla-
sika). Pilnīgi visi aicinātie māks-
linieki bija piekrituši piedalīties 
ar saviem darbiem, daudzi izvē-
lējās darbus no sava zelta krā-
juma. 

Darbu klāstu papildināja arī 
pri  vātpersonu ziedojumi: Artura 
Maskata ziedotā partitūra “Zie-
doņa valši III”, opuss, kas bija 
ska nējis arī pašā labdarības kon-
certā, Ilzes Valdmanes Likteņ dār-

Atbalsts Likteņdārzam
zam dāvinātā krievu peredviž-
ņika Ivana Peļevina glezna “Pie 
šūpuļa”, Ingrīdas un Nikolaja 
Bulmaņu ziedotā Jāņa Kugas 
“Ainava ar bērziem”, Tirzītes Bro-
multes un Valda Opmaņa zie -
dotā Alfeja Bromulta glezna “Sta-
burags”, Dzidras Skrubes dāvinā-
tais linogriezums – Richarda 
Skrubja plakāts kinofilmai “Pur-
va bridējs” (filmu uzņēma Kok-
nesē), Gunta Belēviča ziedotie 
Aleks andra Čaka, Jāņa Sudrab-
kalna, Pāvila Rozīša dzejoļi rok-
rakstā, vairākas gleznas un gra -
fikas, Māras Zālītes ziedotais, vēl 
nepublicētais dzejolis “Mūsmāju 
vakara ziņas”, Karinas Pētersones 
ziedotais Pēteŗa Pētersona “Vēlē-
jums XXI Dziesmu svētkiem”, 
Džemmas Skulmes ziedotais Me -
žaparka manifestā tapušais uz -
saukums “Kāds savāds process” 

un Imanta Ziedoņa dāvinātais 
dzejolis “Visiem tiešām ir neērti”. 
Interesi izraisīja arī Imanta Gro -
sa ziedotā fotografija, kuŗā fik -
sēta mācītāja Ķirsona protesta 
akcija Madridē 1980. gadā, un 
architektu ziedotās skices – Gu -
nāra Birkerta “Gaismas pils” un 
Andŗa Kronberga Likteņdārza 
daudzfunkciju ēkas konceptu ā -
lās skices.

Izsoles laikā un dienu pēc tās 
tika pārdotas 64 lotes un iegūti 
apmēram 52 000 latu. Vairā - 
kums mākslas darbu atrada pir-
cējus par sākotnējo cenu. No 
māks linieka noteiktās cenas pir-
kuma gadījumā puse summas 
nonāk Likteņdārza atbalstam, 
otra paliek autoram. Uzsolītā 
sum ma arī paliek Likteņdārzam. 

 Vislielākās summas sasniedza 
trīs atšķirīgi mākslas darbi. Gļe -
ba Panteļejeva polītisko skulp-
tūru “Bizantijas dvīņi”, kas vei-
dota kā ola ar diviem telpiskiem 
izaugumiem un slēpj sevī div-
galvaino ērgli, nosolīja par 5600 
latiem. Darba izsolīšanā iesaistī-
jās arī kāds interesents no Beļ-
ģijas, taču solītājs no Latvijas   
viņu pārspēja. Summa par Māŗa 
Ārgaļa sirreālististisko zīmēju -
mu - suni ar tauriņiem - no sā -
kotnējās āmura cenas Ls 1500, 
ie  saistoties trim konkurentiem, 
pie auga līdz 6100 latiem. Savu-
kārt vislielāko summu sasniedza 
Daces Lielās glezna “Aina”, zie-
mas – pavasaŗa mijas motīvs, kas 
tika pārdots par 6500 latiem, pār-
sniedzot sākotnējo cenu – 3800 
latus.

Izsolē iegūtie līdzekļi tiks iz -
mantoti Likteņdārza amfiteātŗa 
būvniecības turpināšanai. Šogad 
Kokneses fonds ir veiksmīgi at -
ra dis ilglaicīgu sadarbības part-
neri – Latvijas Nacionālo operu, 
kas sarīkojumam piešķiŗ augs tā-
kās raudzes kvalitāti, veicinot 

Likteņdārza pazīstamību un po -
zitīvu attieksmi pret to. Turp -
māk rēgulāri katru gadu līdz 
Latvijas simgadei martā notiks 
šāds sarīkojums. Izsoles organi-
zētājs un vadītājs, Kokneses fonda 
padomes loceklis Guntis Belē -
vičs cer labdarības izsoli Likteņ-
dārzam padarīt par notikumu, 
“kuŗā var iegādāties visizcilāko 
Latvijas mākslu. Gribētu šo izsoli 
izveidot tādu, kas kļūtu par Lat-
vijas mākslas eksporta vietu. Lai 
izsolē par solītāju piedalītos arī 
Latvijas Nacionālais mākslas mū -
zejs. Tas celtu ne tikai šā sarīko-
juma prestižu, tas dotu mūzejam 
iespēju iegādāties augstvērtīgus 
mākslas darbus. Kokneses fonds 
labprāt pieņem ziedojumā māks-
las darbus.

Mēs gribam, lai tā latviešu 
māksla, kas ir ārzemēs, atgriežas 
Latvijā. Mēs pieņemsim turpmāk 
klasiku lielākā skaitā, izveidosim 
katalogā tai atsevišķu sadaļu, iz -
stādīsim atsevišķā galerijā, lai lie-
lāka sabiedrības daļa var pie da-

līties izsolē, startējot ar simtiem, 
nevis tūkstošiem. Tas ir svarīgi. 
Daudzi darbi tad atgrieztos no 
trimdas zemēm. Ar to palīdzību 
var uzbūvēt Likteņdārzu. Vadot 
izsoli, redzēju, kā pēkšņi sarosās 
cilvēki, ja ir iespējams iegādāties 
labu mākslu par dažiem simtiem 
latu. Bija svarīgi šo izsoli sarīkot 
labā līmenī.

Nu mums ir materiāls, ar ko 
mēs varam iet pie potenciāla -
jiem pircējiem. Pie katras valsts 
vēstniecības ir šeit strādājošo šīs 
valsts uzņēmēju organizācijas. Ir 
jāiet pie tām, jārunā, jārāda. 
Elektroniskā kataloga adresi iz -
sūtījām pēc 1200 uzņēmumu ad -
resēm. Šo datu bazi paplašinā -
sim, strādājot ar ārzemju uzņē-
mē jiem, kas ir šeit, Latvijā. Ik -
viens, kas šeit ir pavadījis vairā -
kus gadus, neizbēgami Latvijā 
iemīlas. Un viņam vajag kaut ko 
paņemt līdzi no Latvijas. Un mū -
su uzdevums ir gādāt, lai viņš 
paņem līdzi Latvijas mākslu.” 

Anita Vanaga

Daces Lielās glezna "Aina"

Pēdējās marta dienas rēni sau-
lainā pēcpusdienā Latvijas Na -
cionālā teātŗa pirmā balkona 
fuajē jeb Baltajā zālē pulcējās 
rakstnieki, teātŗa un radio ļau -
dis, izdevēji, atbalstītāji un līdz-
jutēji, lai kopīgā sarīkojumā         
„at  vērtu” jaunu latviešu vēstu - 
ris ko romānu. Nenogurdināmais 
rakst  nieku tandems Valdis Rūm-
nieks un Andrejs Migla saraks-
tījuši romānu „Viestura zobens”. 
Šķiet, vēl pavisam nesen sabied-
rībā virmoja pārrunas par abu 
autoru iepriekšējo darbu – vai-
rāku gadu gaŗumā tapušo biogra-
fisko romānu „Čaks”. Tagad grā-
matu apgāds „Zvaigzne ABC” 
lai dis klajā jaunu darbu, kas in -
triģē ar vēsturisko tematiku, jo 
veltīts seno zemgaļu cīņām un 
valdnieka Viestura personībai. 

Darbības laiks – viens gads 13. 
gadsimta sākumā, romāns bei-
dzas 1219. gadā, kad zemgaļi 
Vies tura vadībā uzbrūk vācu 
gar nizonam Mežotnes pilī. Vēstī-
jums spraigs, detaļām, krāsām 
un emocijām bagāts. Izpētījuši 
vēstures materiālus, rakstnieki 
radījuši savu versiju, kas neap -
gāž jau zināmos faktus, bet tos 
iedzīvina, liekot iztēlei darbo -  
ties arī „starp tiem”, jo ziņas par 

Pie lasītājiem devies jauns vēsturiskais romāns
tik seniem notikumiem ir stipri 
fragmentāras. Šajā darbā doku-
mentālitāte apvienota ar māksli-
niecisko izdomu, atklājot seno 
zemgaļu tikumus, goda un varo-
nības izpratni.

Grāmatai „Viestura zobens” uz 
brūnganā vāka lāsmo asinssar-
kani burti un sārtais lāsojums 
atspīd arī zobena rokturī. Iekšla-
pā lasītāja uzmanību saista karte, 
kuŗā tagadējās Latvijas robežās 
iezīmētas seno cilšu territorijas. 
Bet pēc romāna pēdējās nodaļas 
lasāms arī vēsturnieka Raita Sim-
sona komentārs, kuŗā lasāmas 
arī šādas rindas: 

„Neizbēgams un mūžīgs ir 
jautājums par to, cik lielā mērā 
li  terāru darbu var uzlūkot par 
vēstures atainotāju. Šī diemžēl ir 
slidena taka, pa kuŗu ejot rakst-
nieks rada ne vienu vien vēstures 
mītu, no kā vēsturnieki ar visu 
savu faktu bagāžu vēlāk nevar 
atbrīvot lasītājus. Tomēr rakst-
nieku un vēsturnieku attiecības 
nav vienmēr jāuzlūko kā divas 
pretējas bezdibeņa malas, jo dau-
dzi vēsturiskie romāni ir pamu-
dinājuši to lasītājus pievērsties 
vēstures studijām, lai labāk iz -
prastu romānā pieminētos no -
tikumus, vidi un cilvēkus.” 

Arī šis jaunais romāns solās 
būt iztēles rosinātājs, tas raisīs 
dziļāku interesi par pagātnes no -
tikumiem, to cēloņiem, mēr -
ķiem un sekām. Gribas cerēt, ka 
jaundarbs noderēs arī patriotis-
kas pašapziņas stiprināšanai lasī-
tājos, jo, sekojot līdzi romāna si -
žetam, nāksies ne tikai sastapties 
ar savas tēvzemes jēdzienu, bet 
arī skaudrāk un dziļāk apjēgt 
goda, pienākuma, varonības un 
nodevības katēgorijas. 

Tā kā Latvijas Radio 1. prog ram - 

 mā līdz ar „Viestura zobena” klajā 
nākšanu skanēja arī romāna 
fragmenti četros lasījumos, inte-
rese par jauno grāmatu ir sa -
kāpināta. Par to liecina kaut vai 
tas, ka jaunais romāns „Valtera 
un Rapas” grāmatnīcā jau „at -
vēršanas” dienā vislabāk pirkto 
grāmatu vitrīnā ieņēma pirmo 
vietu.

Labus ceļavārdus jaunajam ro -
mānam grāmatas atvēršanas sa -
rīkojumā vēlēja rakstnieks Ēriks 
Hānbergs, izdevniecības „Zvaigz-

ne ABC” vadītāja Vija Kilbloka, 
„Viestura zobena” redaktore Zai-
ga Lasenberga. Fragmentus la -
sīja zemgalietis Uldis Dumpis un 
vidzemnieks Uldis Anže, aiz  - 
vedot klātesošos senatnes ceļos 
un ļaujot pārliecināties par ro -
māna krāsainās, izteiksmīgās 
valodas tīkamo labskaņu. 

Valža Rūmnieka un Andreja 
Miglas radošā sadarbība pastāv 
jau vairāk nekā četrdesmit gadu, 
kopš pirmā liktenīgā kopdar -     
ba – Liepājas teātrim rakstītās 
pasaku lugas „Brēmenes mūzi-
kanti”. Vairākas lugas un nu jau 
četri „lielās formas” darbi – ro -
māni – ir šī autoru dueta vei-
kums. Jautāti par to, kā viņi di  va-
tā raksta, gan viens, gan otrs pa -
rasti attrauc ar kādu joku, atbil-
des būtību tā īsti neatklājot. Lai 
nu tas paliek rakstnieku „virtu-
ves” noslēpums, galvenais jau ir 
rezultāts. Un tas latviešu literā-
tūrā ir nozīmīgs, lai atceramies 
kaut vai tikai romānus „Kuršu 
vikingi”, „Sveiks, jautrais Rodžer!” 
un „Čaks”. Tagad šim devumam 
pievienojas „Viestura zobens”. 
Atliek tikai novēlēt, lai šī grāma -
ta ir pieejama katram, kas grib 
iedziļināties savas tautas vēsturē.

Gundega Saulīte

No kreisās – Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla romāna „Viestura 
zobens” atvēršanas sarīkojumā

"Bizantijas dvīņi" Gļebs Panteļejevs
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Panākt vienotu Otrā pasaules kaŗa vēstures izpratni

16. marts ir pagājis. Ja arī 
strīdi un diskusijas par Latvie -
šu leģionu ir pieklusušas, tas 
nenozīmē, ka būtu radusies 
kāda visiem lielākā vai mazā -    
kā mērā vienāda skaidrība. Šī 
raksta nolūks ir atcerēties Lat-
vie šu leģiona rašanos un dar bī-
bu saistībā ar citiem notikumiem.

Viena no galvenajām zinātnis-
kās pētniecības metodēm ir cē -
lonība. Tās galamērķis vienmēr  
ir cēloņsakarības atsegšana. Ja ru -
nājam par Latviešu leģionu, tad 
vispirms vajadzētu atbildēt uz 
jautājumu - kāpēc tas radās, kādi 
ir šīs formācijas veidošanas cēlo-
ņi. Šai sakarā nepieciešams īsu -
mā iepazīties ar apstākļiem, kas 
noteica Otrā pasaules kaŗa izcel-
šanos.

Divdesmitā gadsimta trīsdes-
mi tie gadi iezīmējās ar hitleris -
kās Vācijas nostiprināšanos Vi -
dus eiropā. Šim režīmam bija 
raks turīga agresīvitāte, tieksme 
mainīt pēc Pirmā pasaules kaŗa 
Eiropā noteiktās valstu robežas. 
Tai pašā laikā Austrumeiropā 
spēkā pieņēmās 1917. gadā nodi-
binātais totālitārais režīms PSRS. 
Tanī laikā tas vēl oficiāli neizrā-
dīja savas imperiskās ambīcijas, 
bet nodarbojās ar cariskās Krie-
vijas saimniecības pārveidošanu 
par centrālās valsts varas vadītu 
un plānotu saimniecību. Šis   
darbs bija saistīts ar masveida 

CĒLOŅSAKARĪBA
represijām un režīma pretinieku 
(patieso vai iedomāto) ieslodzī-
šanu vergu nometnēs. Rietum-
eiropas demokratiskajām vals tīm 
šie notikumi nepalika nepama-
nīti, taču toreiz cilvēktiesībām 
netika piešķirta tik svarīga nozī-
me. Turklāt lielākas rūpes sagā-
dāja Eiropas centrā esošā agresī -
vā Vācija.

Cenšoties ierobežot Vācijas 
eks pansionistiskās tieksmes, An -
glija un Francija mēģināja izvei-
dot prethitlerisku savienību. Šai 
nolūkā šo valstu delegācijas 1939. 
gada sākumā ieradās Maskavā, 
lai mēģinātu šādā savienībā ie -
saistīt PSRS. Pusgadu ilgušās sa -
runas beidzās bez rezultātiem. 
Lai gan būtu vajadzējis  vienoties 
ar Rietumvalstīm par pretošanos 
Vācijas agresijai, Staļins noslēdza 
nodevīgu vienošanos ar Hitleru 
par interešu zonām Austrum-
eiropā, un tas nozīmēja jaunu 
robežu nospraušanu šai reģionā. 
Staļins, protams, saprata, ka tas 
nozīmē kaŗu starp Vāciju un 
Rietumvalstīm. Viņš cerēja, ka šīs 
valstis kaŗā tiks novājinātas un 
viņam būs iespējams reālizēt sa -
vas imperiskās ambīcijas par ro -
bežu pārdali Austrumeiropā. 
Tādējādi izveidojās situācija, ka 
Rietumeiropā bīstamākais ie -
naidnieks bija hitleriskā Vācija, 
bet Austrumeiropā - staļiniskā 
PSRS.

 Sākoties kaŗam 1939. gada 
septembrī, Padomju Savienība 
nekavējās sagrābt līgumā ar Hit-
leru sev paredzētos toreizējās Po -
lijas austrumu apgabalus, bet 
1940. gadā okupēja Baltijas val- 
s tis un Moldāviju, kā arī mēģināja 
iekaŗot Somiju. Neatkarīgās Bal-
tijas valstis tika varmācīgi iekļau-
tas PSRS sastāvā.

 Ielaišanās darīšanās ar nelie-
tīgu cilvēku, organizāciju vai val-
s ti vienmēr ir riskanta. To nācās 
izjust Padomju Savienībai. Ar ag -
re  sīvo Vāciju noslēgtais līgums 
tai nedeva drošību, jo tā pati bija 
kļuvusi par agresoru. Arī Vācija, 
kaŗojot Eiropā, nebija droša par 
savu aizmuguri, jo saprata, ka 
Padomju Savienībai nevar uzti-
cēties. 1941. gada jūnijā Vācija 
uzbruka PSRS.

 Viena gada laikā kopš Latvijas 
okupācijas PSRS represīvie orga-
ni bija pastrādājuši ļoti daudz 
noziegumu. Bija zaudēta Latvijas 
neatkarība, apcietināti daudzi 
patrioti, no kuŗiem daļa bija no -
ga lināti. Pēdējais piliens šai nelie-
tību serijā bija neilgi priekš vācu 
iebrukuma izdarītās masveida 
deportācijas un to polītieslodzīto 
nogalināšana, kuŗus bēgot neva-
rēja paņemt līdz.

Visas šīs nelietības izraisīja 
naidu pret PSRS.

Lielai daļai latviešu bija kāds 
apcietināts, aizvests vai nogali-

nāts rads, draugs vai paziņa. Tā -
pēc, hitleriešus par draugiem ne -
būt neuzskatot, vācu armija tika 
sagaidīta kā atbrīvotāja. Tautā iz -
veidojās uzskats, ka tās lielākais 
ienaidnieks ir PSRS. Nav jābrī-
nās, ka radās brīvprātīgie, kas   
bija gatavi pret šo ienaidnieku 
cīnīties. To izmantoja hitlerieši, 
organizējot policijas bataljonus 
cīņai pret PSRS. Šos bataljonus 
gan pretēji apsolītajam ne vien-
mēr izmantoja frontē, bet bieži 
lika tiem piedalīties akcijās pret 
partizāniem.

Kaŗa gaitā Vācijai radās ne  pie-
ciešamība pēc dzīvā spēka. Ņe -
mot vērā tautas noskaņojumu,   
ko latviešos bija radījuši gada lai-
kā čekistu pastrādātie noziegumi, 
vāciešiem radās ideja par latvie -
šu jauno vīriešu mobilizāciju, jo 
liela pretestība nebija sagaidāma. 
Šis pasākums bija nelikumīgs.   
Lai šo akciju padarītu likumīgu, 
tika apgalvots, ka latviešu jaunek-
ļi iestājušies vācu SS vienībās,      
kur it kā kalpojot pastāvošai ie -
kārtai kā uzticīgi brīvprātīgie (pēc 
krievu terminoloģijas saukti par 
fašistiem). Faktiski mobilizēta-
jiem latviešu jaunekļiem nebija 
nekāda sakara ar nacistu ideolo-
ģiju, bet saistībā ar SS tie skaitījās 
tikai formāli. Sākumā organizē -
tās brīvprātīgo četras vienības arī 
tika ieskaitītas leģionā, taču to 
skaitliskais sastāvs bija neliels.

 Iepriekš izklāstītie vēstures 
fakti ļauj izdarīt šādus secinā ju-
mus:

 Latviešu leģiona izveidošana 
Otrā pasaules kaŗa laikā bija 
iespējama saistībā ar latviešu      
tautas noskaņojumu, ko bija ra -
dījusi neatkarības zaudēšana un 
čekistu noziegumi „baigajā ga -
dā”, kā tautā sauca pirmo boļ še-
viku valdīšanas gadu Latvijā.

Latviešu leģionāriem nav ne -
kāda sakara ar nacistu ideolo-
ģiju. 

Par leģiona radīšanu un dar-
bību atbildība jāuzņemas Pa -
domju Savienībai, kuŗas nozie-
gumi noskaņoja tautu pret šiem 
okupantiem, un nacistiskai Vā -
cijai, kas šo tautas noskaņojumu 
izmantoja, lai izdarītu neliku-
mīgu mobilizāciju.

 No mūsdienu viedokļa ir ku -
riozi noklausīties okupētājvalsts 
kādreizējo pilsoņu žēlošanos par 
okupētās valsts iedzīvotāju vi -
ņiem nodarīto postu, kuŗa patie-
sās saknes meklējamas nodevī -  
gā Molotova-Rībentropa pakta 
slepenajos protokolos.

16. martā bijušie latviešu le -
ģionāri, viņu draugi un tuvinie -
ki, kā arī latviešu patrioti piemin 
savus kritušos biedrus. Tiem,      
kas šādā piemiņas brīdī saskata 
„fašisma atdzimšanu”, kaut kas 
nav kārtībā ar loģisko domā -
šanu, bet tiem, kuŗi redzējuši 
Rīgas ielās maršējam „fašistus”, 
derētu pārbaudīt, vai viņi nesli-
mo ar schizofreniju vai kādu      
citu garīgu slimību, kas izraisa 
halucinācijas.

 E. B.

Saeimas Cilvēktiesību un sa -
biedrisko lietu komisijas priekš-
sēde Ināra Mūrniece un Ārlietu 
komisijas priekšsēdis Ojārs Kal-
niņš 15. martā rīkoja tikšanos     
ar vēsturniekiem, lai veidotu 
vienotāku Latvijas vēstures iz -
pratni gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

„Ir apņēmīgi un konsekventi 
jāturpina Latvijas vēstures sā pī - 
go lappušu skaidrošana. Ir sim-
boliski, ka sarīkojums, kas vel -
tīts Latviešu leģiona un 16. marta 
jautājumu skaidrošanai, notiek 
tieši Saeimā. Līdz ar to Latvija 
tuvinās citu ES dalībvalstu      
praksei: diskusijas par vēstures 
jautājumiem rīkot parlamentā,” 
uzsvēra I. Mūrniece. 

Tikšanās laikā Latvijas Oku-
pācijas mūzeja (LOM) Ekspo zī-
cijas kurātors Ritvars Jansons un 

pētnieks Uldis Neiburgs Saeimas 
deputātus, 25 ārvalstu vēstnie-
cību pārstāvjus un citus intere-
sentus iepazīstināja ar plašu jau-
tājumu loku. 

Tikšanās bija  rīkota sadarbībā 
ar organizācijas Daugavas Vana-
gi Centrālo valdi un Latvijas 
Oku pācijas izpētes biedrību. Re -
ferēja arī vēsturnieki Kārlis Kan-
geris un Ainārs Lerchis - abi arī 
Okupācijas mūzeja biedrības 
Vēs tures un zinātnes komisijas 
locekļi.  Sarīkojumā ar uzrunām 
piedalījās Latvijas Nacionālo ka -
ŗavīru biedrības priekšsēdis Ed -
gars Skreija un Daugavas Vana -
gu Centrālās valdes priekšsēdis 
un Latvijas Okupācijas izpētes 
biedrību pārstāvis Andrejs Mež-
malis. 

R. Jansons priekšlasījumā 

„Lat   vie šu leģionāru cīņas mēr-
ķi. Ieceres un to īstenošana” 
norādīja, ka 1939. gada 23. au -
gustā noslēgtais Hitlera un Sta-
ļina pakts par Austrumeiropas 
valstu sadalīšanu Vācijas un 
PSRS ietekmes sfairās noteicis 
Baltijas valstu īpašo situāciju. 
Paktam Otrā pasaules kaŗa laikā 
sekoja trīskārtējā Baltijas oku-
pācija – komūnistiskā, nacistiskā 
un vēlreiz komūnistiskā. Pirms 
nacistu okupācijas Latvijā veselu 
gadu bija ilgusi komūnistiskā 
okupācija. Tas noteica, pirmkārt, 
leģionāru bailes no otrreizējas 
komūnistiskās okupācijas un     
tās veiktajām masveida repre si-
jām. Otrkārt, īpašā situācija vei-
cināja kaŗavīru illūzijas par neat-
karīgas valsts atjaunošanu vai 
autonomijas iegūšanu, cīnoties 

nacistiskās Vācijas armijā. Lat-
vijas Republika de facto nepastā-
vēja. Tās armija Otrā pasaules 
ka  ŗā nekaŗoja. Līdz ar to daļa le -
ģionāru kaujas Latviešu leģionā 
saistīja ar cīņu par savu dzimte -
ni, lai tādējādi izcīnītu neatka-
rīgu valsti. Vēsturē jau bija pre-
cedents, kad Pirmā pasaules ka - 
ŗa rezultātā uz Krievijas un Vā -
cijas imperijas drupām latviešu 
kaŗavīriem izdevās izcīnīt Lat-
vijas Republikas neatkarību.

U. Neiburgs referātā „Otrais 
pasaules kaŗš Latvijas sabiedrī-
bas sociālajā atmiņā un mūs-
dienu polītikā” norādīja, ka Ei -
ropā nav vienotas Otrā pasaules 
kaŗa vēstures izpratnes: Rietum-
eiropa pamatā atceras nacistu 
okupāciju un holokaustu, Aus- 
t rumeiropa – gan nacisma, gan 

staļinisma noziegumus, bet Krie-
vijā joprojām dzīvs ir mīts, ka 
PSRS ir bijusi tikai uzvarētāja       
un atbrīvotāja. Līdz ar šīm at -
šķirīgajām atmiņu kultūrām arī 
latviešu leģionāru tēls mūsdienu 
sabiedrībā ir ļoti atšķirīgs. Nei-
burgs uzvēra, ka būtiski ir vei-
cināt līdzsvarotāku Latvijas Otrā 
pasaules kaŗa vēstures izpratni. 
Līdz šim Latvijā par maz uzma-
nības pievērsts nopietnai valsts 
atmiņu polītikas un saliedētas 
sociālās atmiņas veidošanai, ti -
kai nesen sākts apzināties sociā-
lās atmiņas svarīgo lomu Latvijas 
sabiedrības integrācijā, valsts na -
cionālās identitātes un pilsonis-
kās sabiedrības stiprināšanā. 

Inese Krieviņa, 
LOM sabiedrisko lietu vadītāja 

Rīga 2014. gadā kļūs par Ei -
ropas galvaspilsētu, un tāpēc     
jau tagad jāveic priekšdarbi Rī -
gas un visas Latvijas tēla spodri-
nāšanai. Viena no tālab sākta -
jām rosmēm ir veltīta Baltijas 
dzintaram, ceļot atkal gaismā 
seno dzintara ceļu, atgādinot tā 
nozīmi senatnē un rādot, kāds 
tas varētu būt šodien.

„Jaunais dzintara ceļš”, kā teikts 
RIGA 2014 programmā, būs „Rī -
gas radīts Eiropas kultūras sadar-
bības tīkls, kas apvienos senā dzin-
tara ceļa pilsētas jaunā starp dis-
ciplīnārā sadarbībā”.

Atgriežoties pie senā dzintara 
ceļa, atzinīgi ir novērtēts Kem bri-
džas universitātes doktores Māras 
Kalniņas pētniecības darbs ”Senie 

Dzintara ceļš
dzintara ceļi no Rīgas līdz Bizan-
tijai”, ko izdevniecība „Pētergailis” 
šī gada nogalē izdos angļu un lat-
viešu valodā.

Jāpiebilst, ka nozīmīgu pētnie-
cības darbu par seno dzintara ceļu 
1956. gadā publicēja prof. Arnolds 
Spekke, pievēršot uzmanību sena-
jos rakstos pieminētai Austrumu 
Baltijai.

Lai gan Māras Kalniņas speciā-
litāte ir angļu 19. un 20. gs. lite rā-
tūra, interese par dzintaru akadē-
miķei radusies jau agrā bērnībā 
Latvijā.

Britu-latviešu apvienības (BLA) 
uzaicināta, Dr. Māra Kalniņa 22. 
martā Latvijas vēstniecībā Lon do-
nā sniedza ieskatu savā daudzu 
gadu pētniecības darbā, to papil-

dinot ar bagātīgu klāstu dzintara 
apstrādes paraugu, kas atrodami 
Atēnu mūzejā.

Daudzie klausītāji, kas bija ie -
radušies uz referātu, ar lielu interesi 
uzmanīgi sekoja referentes stāstī-
jumam par Baltijas dzintara pirm-
sākumiem, par to vērtību un 
tirdz  niecības ceļiem. Par dzintara 
lielo vērtību ir iegūtas daudzas 
liecības. Romieši Baltijas dzintaru 
vērtējuši augstāk par zeltu un ie -
skatījuši dārgāku par vergu. Dzin-
taru izmantoja ne tikai rotaslie-
tām, bet arī dziedniecībā.

Baltiešu dzintaram raksturīgi  
dzeltenīgi medainie toņi, tā ķī -
miskais sastāvs noder ārstniecī -
bai un skaistumkopšanai. Baltijas 
dzintars tika dēvēts arī par saules 

akmeni. Atklājās, ka Baltijas dzin-
tars atradies Ēģiptes valdnieka Tu -
tanhamona kapenē. Šķiet, „saules 
akmens” valdniekam dots līdzi vi -
ņa aizsaules dzīvei. Ir iespējama  
varbūtība, ka dzintara skaistum-
kopšanas līdzekļus  lietojusi Kleo-
patra.

Senie grieķi dzintaram devuši 
vārdu „elektrons”, piešķiŗot tam 
maģisku spēku, jo, paberzēts ar 
vilnas drānu, dzintars spēj pievilkt 
sīkus kādu vielu gabaliņus.

Interesanti bija uzzināt par ar -
chaioloģiskajiem izrakumiem pie 
Lubānas ezera, par tur atrasto 
dzintaru un tā izstrādājumiem. 
Nav šaubu, ka tur reiz izveidojies 
centrs, kur krustojušies vairāki 
ceļi, pa kuŗiem dzintara izstrā dā-
jumi vesti  apmaiņai pret kramu.

Pieminot mums jau zināmos 

slavenos dzintara mūzejus, refe-
rente vērsa uzmanību uz topošo 
dzintara altāri Gdaņskas baznīcā, 
kuŗš apjomā un varenībā pārspē-
šot visus pārējos liela formāta 
mākslas darbus.

Jācer, ka mums ārzemēs būs dota 
iespēja grāmatu iegādāties. Piepra-
sījums noteikti būs, jo daudzi in -
teresenti labprāt pakavētos pie 
dzintara ceļa ilgāk un pamatīgāk.

Stāsti par dzintara ceļu liek 
domāt, ka Baltijas dzintara vērtība 
un dzintara ceļš vairāk nekā pirms 
4000 gadiem pavēris Baltijas ap -
vidum iespēju tikt iezīmētam 
pasaules kartē. Kaut jaunais dzin-
tara ceļš iezīmētu Rīgas un latviešu 
tautas nozīmīgo  un gaišo tēlu 
pasaules apziņā!

Zigrīda Daškevica 

V I E D O K L I S



10 LAIKS 2012. ga da 7. aprīlis – 13. aprīlis

Z I ŅAS  Ī SU M Ā

N OVA D U  Z I ŅA S

Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)    

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 14) atrisinājums
Līmeniski. 1. Sters. 4. Konts.  

6. Taurija. 7. Partija. 8. Taurupe. 
10. Diletanti. 13. Satraps. 15. Ske-
lets. 17. Varna. 19. Palantīns. 20. 
Komisijas. 22. Agora, 23. Kame-
jas. 26. Kopijas. 29. Portugale.     
30. Sirseņi. 31. Nirvāna. 32. 
Jestras. 33. Aloja. 34. Skals.

Stateniski. 1. Sarūpēt. 2. Sta-
dijs. 3. Traktieŗi. 4. Katetes. 5. 
Stumbre. 7. Punšs. 9. Ezers. 11. 
Va  lensija. 12. Teleskops. 14. Ar -
manda. 16. Turaida. 17. Venta. 
18. Arona. 21. Postulāts. 23. 
Kents. 24. Minerva. 25. Skotija. 
26. Kolinss. 27. Jurjāns. 28. 
Sanda.         

Iecavas pagasta olu ražotājs AS Balticovo uz Lieldienām no -
drošinās lielveikalus ar olām pietiekamā daudzumā. Īpaši pie-
prasītās baltās olas krāsošanai gan ieved no Skandinavijas valstīm. 
Savukārt Baltocovo 60% no visas olu produkcijas eksportē uz Vāciju, 
Poliju, Igauniju, Lietuvu, Rumāniju, Italiju, Igauniju, Somiju, Dāniju 
un Slovakiju.

Smiltenes novada mūzejs 8. aprīlī Bilskas pagasta Mēru muižā 
rīko Lieldienu svinēšanu ar olu krāsošanu, šūpošanos, sacensībām 
„Olu labirints”, izjādes ar baltu zirgu un amatniecības tirdziņu.         
Īpaša balva būs tiem, kuŗi līdzi atvedīs visu ģimeni.

Jēkabpils Tautas namā 11. aprīlī uzstāsies Čikāgas Piecīšu dzie-
dātājs un dziesmu autors Armands Birkens un dziedātāja Lorija 
Vuda ar koncertprogrammu „Mīlestība nekad nebeigsies”.

Valkā uzsākts projekts „Valkas mākslas skolas kā kopīga pār-
robežu kultūrizglītības centra attīstība”, kuŗa laikā līdz 2013. gada 
31. augustam paredzēts ieviest mākslas izglītības programmas 
igauņu valodā. Projektā par partneŗiem darbosies arī Valgas pilsē -  
tas valde. Skolas vajadzībām tiks sagādāts telpu aprīkojums, me -
todoloģiskie materiāli, mākslas vēstures grāmatas (arī igauņu valo -
dā) u. c.

 Eiropas Savienības 10 valstu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji 
apmeklēja Blomes pagasta saimniecību „Vecvindas”, lai noskaid-
rotu, kā strādā zemnieki vidēji lielā saimniecībā un vai Latvijas        
zemnieku prasība pēc lielākiem tiešajiem platību maksājumiem ir 
pamatota. Akciju sabiedrībā „Trikātas siers” viesus interesēja darbs 
uzņēmumā, ko pārvalda zemnieku kooperātīvs.

Vecbebru profesionālās vidusskolas 4. kursa audzēkņi marta 
beigās devušies praksē uz Eiropas valstīm ar ES programmas 
Leonardo da Vinci atbalstu. Seši praktizēsies Osterholcas ēdināšanas 
uzņēmumos Vācijā, četri - Italijas uzņēmumos. Nobeigumā viņi sa -
ņems Eiropas sertifikātu, kas noderēs darba tirgū.

Cēsu Izstāžu namā 28. martā atklāja Mākslas dienas ar vēstu-
riskā Cēsu novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkursa „TOŅI un PUSTOŅI” darbu izstādi. No 20. aprīļa Rīgā 
veikalu skatlogi pārvērtīsies mākslas darbos, bet tukšās ēkas kļūs       
par savdabīgām Mākslas galerijām.

Siguldas novadā 30. un 31. martā sarīkojumu cikla „Satiec savu 
meistaru” ietvaros interesentus aicināja svinēt Jāņus un gatavoties 
Līgo svētkiem – tika dziedātas Jāņu dziesmas, siets siers un veidoti 
saulgriežu simboli. 2014. gadā, kad Rīga kļūs par Eiropas kultū -      
ras galvaspilsētu, svētku programmā iekļauta arī Sigulda, kur  
demonstrēs latviešu Vasaras saulgriežu svinēšanu.

Aizkraukles durvju ražošanas rūpnīca SIA Jeld -Wen Latvija 
uzsākusi ražošanas procesa efektīvitātes veicināšanu. Notiek dar-
binieku apmācība. Astoņdesmit apmācāmo devās pieredzes apmai-
ņas braucienā uz Jeld-Wen grupas uzņēmumu Igaunijā, Rakverē,    
kur ir lielāka ražotne un strādā 720 darbinieki. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Līmeniski.  1. Pilsēta Vidzemē. 
5. Jēzus Kristus mācekļi. 11. 
Viegli, ātri, brīvi. 12. Dažu mūž-
zaļu augu stublājs ar lapām. 13. 
Alpu vijolīte. 14. Ar loku šauja -
ma tieva stiegra ar smailu galu. 
15. Bezkrāsains šķidrums, kas 
cirkulē limfatiskajā sistēmā. 16. 
Gaismas parādība. 17. Vērtēju-
mu, uzskatu kopums.19. Vaļējas 

vai atveŗamas spraugas. 22. Kā -
dā noteiktā reizē. 23. Degt, radot 
deguma smaku. 25. Krunka. 26. 
Triept; smērēt. 30. Latviešu dzej-
niece (1928-1984). 31. Nespē cī-
gas, vārgas. 32. Soģi. 34. Zināt-
nieks, kas pētī rasu un tautu 
kul tūrvēsturiskas attiecības. 36. 
Krītot izkļūt. 37. Tautu grupa, 
kuŗu valodas ietilpst vienā no 

indoeiropiešu valodu saimes 
grupām. 38. Briesmīgs, baigs. 

Stateniski. 1. Latviešu dzej-
nieks (1937). 2. Mierīga, bezrū-
pīga dzīve. 3. Slavējami, lieliski. 
4. Skalojot padarīt tīru. 6. Ap -
dzī vota vieta Priekules novadā. 
7. Sastāstīt. 8. Iegriba, niķis. 9. 
Analizējot noteikt saturu; iztir-
zāt. 10. Paaugstinājums izrā -
dēm. 18. Riņķis, loks. 20. Virvju 
vijējs. 21. Izspiedējs. 22. Lāsu-
mots; plankumains. 24. Pilsēta 
Z-Vidzemē. 27. Sarētojums. 28. 
Bieži. 29. Radīt skaņu. 33. Darīt 
pirmo reizi. 35. Matu cirta.    

Latvijā Lieldienu brīvdienas 
upju krastos dzīvojošajiem ļau-
dīm rit trauksmaini, ar bažām 
par plūdiem. Lielākoties par 
Latvijas likteņupes Daugavas 
„uzvedību”.

 Daugavas gaŗums ir 1020 ki -
lometri, no tiem tikai 357 km 
plūst pa Latviju. Upe sākas Krie-
vijā, Valdaja augstienē, tek cauri 
Baltkrievijas territorijai, Latvijas 
Austrumu daļai un ietek Rīgas 
līcī. Lielākās pilsētas Daugavas 
kras tos ir Rīga, Salaspils, Ikšķile, 
Ogre, Aizkraukle, Pļaviņas, Jē -
kab  pils, Līvāni, Daugavpils, Krās-
  lava, Polocka (Baltkrievija) un 
Vitebska (Baltkrievija), kur pava-
saŗa palu laikā glābšanas dienes -
ti strādā pastiprinātā režīmā.

Šogad  Daugavā ledus iešanas 
laikā 25. martā pie Zeļķu tilta, 
kas atrodas starp Jēkabpili un 
Pļaviņām, ūdens līmenis cēlās 
vairāk nekā līdz 1,80 m atzīmei, 
applūdinot vairākas vasarnīcas 
un zemākās pļavas, tādējādi pār-
sniedzot 2010. un 2011. gada 
maksimālo līmeni. Jēkabpilī bija 
vērojama tikai blīva ledus iešana, 
bet tālāk pie Pļaviņām un citviet 
sāka veidoties ledus krāvumi. 
Iespējams, tā ir Pļaviņu HES ie -
tekme.

 Lielākie plūdi Jēkabpilī bija 
1981., 1988. un 1998. gadā. 1981.
gadā cieta trešdaļa pilsētas: 65 
ielas, 650 dzīvojamās mājas, 2 
sko las, bet Salas pagastā 60 mā -
jas. Pēc pēdējiem lielajiem plū-
diem Jēkabpilī tika pieņemts 
augstākstāvošo institūciju lē -
mums celt aizsargdambjus abos 
upes krastos, jo pārāk dārgi 

Latvijas upes nepatīkami pārsteidz

maksā glābšanas darbi un kom-
pensāciju izmaksa zaudējumu 
seg šanai. Aizsargdambji ir uz  bū-
vēti, tāpēc Jēkabpils lielā mērā ir 
pasargāta no plūdiem. Zem tilta 
pāri Daugavai ir uzstādīta video 
novērošanas kamera, kas dod 
iespēju iedzīvotājiem tīmeklī se -
kot līdzi situācijai ledus iešanas 
laikā un nepieciešamības gadī-
jumā atbilstīgi rīkoties. 

Ledus sastrēgumi gandrīz ik 
pa   vasari veidojas posmā Jēkab-
pils – Pļaviņas, radot  plūdu 
drau  dus Pļaviņu pilsētai. Sablīvē-
jumi veidojas pie dolomīta iegu-
ves vietas, jo saimnieciskās dar-
bības rezultātā dolomīta atsijas 
tiek ieplūdinātas Daugavā, sa -
šaurinot upes gultni šajā posmā. 
Lielākie plūdi Pļaviņu pilsētā pēc 
HES un ūdenskrātuves izvei do-

šanas ir bijuši 1979., 1983. un 
1988. gadā, bet ūdens līmenis 
kritisko atzīmi pavasaŗa palu 
laikā pārsniedz gandrīz ik gadu. 

Kurzemes un Zemgales upes 
šobrīd  pārsvarā  jau ir brīvas no 
ledus. Turpinās ledus iešana da -
žos Gaujas, Latgales un Vidzemes 
upju posmos. Šādu  informāciju 
sniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs. 

Ne mazumu raižu marta beigās 
sagādāja Daugavas pieteka - Og -
res upe, kas plūst pa Madonas, 
Ērgļu, Vecpiebalgas, Lielvārdes 
un Ogres novadu. Apmēram 100 
metrus pirms Ogres HES 23. 
martā bija izveidojies ledus sa -
strē  gums, sākās plūdi, un Ogres-
gala pagasta dārzkopības sabied-
rībā „Dārziņi” ūdens ielenkumā 
nonāca 40 mājas. Tika evakuēti 

vairāki cilvēki. Aptaujātie iedzī-
votāji norādīja, ka citus gadus       
arī vairākas mājas tuvāk upes 
krastam ir bijušas ūdenī, bet tik 
lielus plūdus kā šoreiz viņi vēl 
nekad neesot pieredzējuši. Cil-
vēki  vaino Ogres HES, kas pār-
lieku ātri esot nolaidusi ūdeni, 
tāpēc ledus nav paspējis iziet 
Daugavā un ir „uzsēdies” uz upes 
sēkļa. Viens otrs vietējais jau pie-
radis pie ikgadējiem pavasaŗa 
paliem, kad Ogres upe izkāpj no 
krastiem. Kāda kundze atcerē -
jās, ka pēc 1995. gada plūdiem 
viņas ģimeni mājās atgriežamies 
sagaidījusi ... līdaka, kas bija 
atpeldējusi ar lielajiem ūdeņiem. 
Vēlāk iznākusi garda maltīte.      
Lai kontrolētu situāciju plūdu 
zonā, izveidots glābēju postenis. 

Daugavas pieteka Aiviekste, 
kas ir arī 14. gaŗākā (114 km) 
Latvijas upe un iztek no Lubāna 
ezera, savācot galvenokārt Aus- 
t rumlatvijas zemienes ūdeņus, 
un otra pieteka Dubna (105 km), 
kas ietek Daugavā pie Līvāniem, 
arī ik pavasari liek iedzīvotājiem 
atbilstīgi sagatavoties, jo tajās tā -
pat notiek lielāki vai mazāki plū-
di. Daugavas augštecē Krievijā 

ledus iešana sākas krietni vēlāk 
nekā Latvijā. 

Lai likvidētu plūdu draudus, 
VAS „Latvenergo” speciālisti un 
hidroloģijas zinātnieki – profe-
sors Censonis Šķinķis, Hilelis Si -
gals, hidroenerģētiķi Harijs Jaun-
zems un Jānis Knoks savulaik 
vairākkārt izteikušies par nepie-
ciešamību augšpus Jēkabpils un 
Daugavpils celt jaunas HES, tā -
dējādi risinot arī elektroenerģi -
jas ražošanas problēmu Latvijā. 

Situāciju Latvijas upēs lielā mē -
rā var ietekmēt  laika apstākļi 
ap  rīlī. Saskaņā ar Eiropas Vidēja 
termiņa laika prognožu centra 
(European Centre For Medium-
Range Weather Forecasts, 
ECMWF) datiem, aprīļa pirmā 
nedēļa Latvijā patiešām ir auk- 
s ta, temperātūra  4-5 gradus ze -
mā ka par normu. Naktī uz 2. 
aprīli plosījās sniegputenis, pār-
klājot zemi ar baltu sniega segu. 
Termometra stabiņš naktī no  slī-
dēja līdz pat minus 6 gradiem. 
Otrā nedēļā gaisa temperātūra 
gan varētu tuvoties ilggadējam 
vidējam rādītājam. Savukārt ap -
rīļa otrā pusē laiks būšot siltāks.

Teksts un foto: Valija Berkina

Daugava ledus gūstā
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Gaismas nolaišanās. 2009Sala. 2008Iz zemes. 2012

Visu marta mēnesi Jūrmalas 
pilsētas mūzejā Majoros bija 
skatāma Dainas Dagnijas glez nu 
izstāde ar nosaukumu „Starp 
debesīm un jūru”.

Kādu laiku nebiju redzējis 
viņas jaunākos darbus. Kādi būs 
šoreiz? – minēju, dodamies Jūr -
malas virzienā. Pirms diviem 
gadiem viņa Ivonnas Veichertes 
galerijā rādīja Parīzē gūtos 
iespaidus. Izstāde atliecināja, ka 
Dainas Dagnijas māksla, mai  no-
 ties paliek tā pati – krāsās koša, 
gleznotāja rok kādus dziļākus 
slāņus, kas nav acīm saskatāmi, 
tik ar trešo aci ieraugāmi. 

Jūrmalas mūzeja gaišās telpas 
pilnas lielu, daudzkrāsainu au  -
deklu. Kopskats vēstī – nu nemaz 

Mūžības ritējumā

nav ierastā mākslinieces glez nie-
cība. Tiesa gan, viņa rāda 
vairākus darbus no pazīstamā 
un iecienītā cikla „Sieviete un 
govs”, arī dažus no cita cikla – 
„Senču ezeri”. Lielākā daļa darbu 
tapuši 2008. gadā un pavisam 
nesen. Mandalas forma it kā 
atkāpjas, dodot ceļu jauniem 
meklējumiem, kaut arī darbos 
„Saulē”, „Sarkanā saule” un „Sala” 
(visi 2008) centrālo vietu jo   pro-
jām aizņem aplis, taču detaļas 
nekārtojas noteiktos ritmos kā 
iepriekš. Tās, kā šķiet, veido 
zināmu chaosu un dzīvo pašas 
savu patstāvīgu dzīvi. Detaļas 
kļūst neatkarīgas no mākslinieces 
gribas. Gleznā „Sala” apaļais ap -
loks zaudējis savu noteikto riņ-

ķojumu, apļa formu. Zilas, viole-
tas, zaļas un sarkanas līnijas vijas 
kā zuši, izmesti zālienā, kas 
meklē ceļu uz ūdeni. Arī apļa 
kontūra lokās tām līdzi, cen zda-
mās atrast jaunu telpu bezgalīgajā 
izplatījumā, jaunu formu. Tā 
vien liekas, ka Daina Dagnija 
glezno kādas būtiskus Visuma 
vai Kosma dzīves slēptos proce-
sus.

Bet jaunākajos darbos centriskā 
kompozicija pilnībā zaudē savu 
ietekmi. Valda līmeniski krās-
zieda kārtojumi. Darbā „Gaismas 
nolaišanās” (2009) viļņainās lī -
nijas kontrastē ar nenoteiktas 
formas vertikālu laukumu, tur-
pretim gleznās „Ceļojums” 
(2009) un „Ledus laikmets” (2010) 

tiek rādītas slāņainas viļņojošas 
krāsu slejas. Skatītājam ar māk-
slinieces asredzīgā skatiena pie -
palīdzību ļauts ielūkoties pasau-
les veidošanās mistērijās. 

Šāgada darbs „Iz zemes” atkal 
ir pavisam savādāks. Daudzkrā-
sainas lentes tiecas augšup un, 
izspraukušās saulē, uzzied teik-
smainos ziedos.

No visa redzētā rodas iespaids, 
ka Daina Dagnija ieguvusi jaunu 
elpu, jaunas atziņas par pasaules 
veidošanos, par tās slepenajiem 
procesiem, ko ikdienā mēs ne -
protam ieraudzīt, bet mākslinie -
ce spēj tos atklāt krāsās.

Pārbraucis mājās un ķerdamies 
pie izstādes apceres, nez kāpēc 
ielūkojos rokasgrāmatā „Māksla 

un architektūra biografijās”. Tās 
I sējums vēstī, ka 15.martā Dai -
nai Dagnijai bijusi jo liela jubile-
ja – 75 mūža gadi. Gleznotāja ar 
jauno izstādi Jūrmalā pierādī-
jusi, ka gadu nasta nav šķērslis 
jaunradei, pārmaiņām. Varbūt 
pat gluži pretēji – plecos sakrātie 
gadi ļauj redzēt dziļāk, plašāk, 
īslaicīgo atšķirt no mūžīgā, 
mazsvarīgo no būtiskā. Tas ne 
katram ir dots. Daina Dagnija ir 
izredzētā, kam ļauts ielūkoties 
mūžības ritējumā, ko var sajust, 
ja savā garā prot pacelties starp 
debesīm un jūru un sajust 
nerimtīgo, pārlaicīgo dzīvības 
pulsu.

Māris Brancis

Jaunumi no apgāda „Zvaigzne”

Rakstniece Ingūna Bauere  
lasītāju jau iemīļoto romānu 
„Lizete, dzejniekam lemtā” un 
„Skolas Līze” autore, piedāvā jaunu 
stāstu par ievērojama latviešu vīra 
dzīves biedreni, līdzgaitnieci un 
iedvesmotāju – Edi, pirmās atmodas 
dzejnieka Andreja Pumpura sievu.

Kādi bija apstākļi, kuŗos tapa 
latviešu eposs „Lāčplēsis”? 

Kuŗa bija Pumpura īstā mūza?
Un vai viegli būt dzejnieka sievai? 

Izrādās, ka radoši cilvēki pārtiek ne tikai no 
gara, bet reizi pa reizei pabaro arī miesu. 
Turklāt paši gatavo, un viņiem pat ir savas 
pārbaudītas un par veiksmīgām atzītas 
receptes. Kādēļ turēt sveci zem pūra? Lai tiek 
arī citiem!

Rakstniece Gundega Repše savākusi 
receptes no saviem spalvas brāļiem un māsām, 
intervējusi tos un izveidojusi savdabīgu 
grāmatu ar sarunām par un ap ēdienu. Katrs 
savā oriģinālajā stilā, katrs ar savām valodas 
spēlēm un jocīgumiņiem par ēdienu.

Vismīļākā pasaku grāmata. Latviešu 
un citas pasakas. Krāšņais pasaku 
krājums kā bērnus, tā pieaugušos pa labi 
zināmu taku taciņām ieved brīnumu 
pasaulē. Tur, kur viss ir iespējams, kur 
labais arvien uzvar ļauno un sāna 
draudzīgi sadzīvo lācis un pele. 

Burvīgajā pasaku kollekcijā iekļautas 
65 skaistākās no paaudzes paaudzē 
stāstītās pasakas, kuŗas nav ne 
pārveidotas, ne īsinātas. Košas un 
izteiksmīgas ilustrācijas, ko zīmējuši 15 
populāri bērnu grāmatu illustrātori, ļauj 
pasaku varoņiem atdzīvoties lasītāju acu 
priekšā un iesaistīties aizraujošos 
piedzīvojumos.

Leģendārās Minjonas (īstajā vārdā 
Hermīne Zālīte, dz. Balode) vārdu 
droši vien zina katra saimniece, kuŗas 
rokās kaut reizi nonākušas Latvijas 
laikā izdotās pavāru grāmatas.

Izdevumā ir iekļauti ne tikai latviešu 
ēdieni. Daļa no grāmatā publicētajām 
vairāk nekā 1800 receptēm ir arī cit-
tautu pavārmākslas šedevri.

„Zvaigznes” grāmatas varat iegādāties, sazinoties pa e-pastu
tirdzniecība@zvaigzne.lv vai rakstot Grāmatu klubam

Rīgā, Biķernieku ielā 19, LV-1039 un zvanot tālr. +371 67801708
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Kāda mākslas zinātniece Ivetu 
nosaukusi par pašu optimis-
tiskāko latviešu mākslinieci, un 
varu tam pilnībā piekrist. 
Turklāt Ivetai ir tāds savdabīgs 
„zīmols” – viņas īpaši plašs un 
skanīgs smējiens, kā jau opti-
mistei. Un vēl uz Ivetu attiecas 
teiciens par to, ka, dāvājot vienu 
talantu, Dievs „piemetis” klāt 
vēl kādus. Raugiet, Ivetai, ta -
lantīgai tekstilmāksliniecei, ve -
das arī literātūras žanrā – 1999. 
gadā viņa sarakstīja un izdeva 
grāmatu, kuŗas galvenais va -
ronis ir vectētiņš Antons, saukts 
Antontiņš. Šo bērnu darbu 
augstu novērtēja literātūras 
speciālisti, un nu tas iekļauts 
pat skolas mācību programmās, 
precīzāk – 2. klases literātūras 
chrestomatijā. Vēl iznācis tvarts 
ar „Antontiņa” ierakstu, tajā 
dzirdama pašas Ivetas balss, 
viņa lasa bērniem priekšā šo 
savas bērnības stāstu.  Tas ir lie-
 lisks veids, kā atsvabināt no -
gurušus vecākus no priekšla-
sīšanas bērniem pirms miega 
vakaros. Lai gan – „pareizi” 
noskaņoti vecāki varētu iebilst 
pret stāstiem, kā Antontiņš 
„dzen kandžu” un kā skan 
kucītes mīlas saucieni. Iebil-
dumu gan vēl nav bijis, un pati 
Iveta uzskata, ka bērniem ir 
jāstāsta par dzīvi, kāda tā ir 
reālitātē. Vislabāk – ar humoru. 

Lai raksturotu Ivetas Vece-
nānes mākslu, citēšu autoritāti 
– mākslas zinātnieci Anitu 
Vanagu: „Viņas gobelēnu sa  -
vienība ar reālām sienām veido 
telpas dzīves oderi. Šī telpa ar 
drošības, stabilitātes un siltuma 
sajūtu darbojas kā neizsīk sto  -
šas kustības un atjaunošanās 
avots.” 

Iveta ir latviešu tekstilmāk-
slas autoritātes Rūdolfa Heim-
rāta audzēkne. Un izstāžu 
dalībniece kopš 1991. gada. 
Šobrīd ir visbiežāk pārstāvētā 
Latvijas tekstilmāksliniece ār -
zemēs. Tikai pēdējā laikā – 
2009. gadā izstāde Latvijas 
vēstniecībā Čechijā, Prāgā, 
2010. gadā – kultūras centrā 
ESPOO Helsinkos, Somijā, 
četras izstādes Sanktpēterbur-
gā, Krievijā, aizvadītā gada 
nogalē – ES pārstāvībā Briselē, 
kur to atklāja LR Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš. Baltijas 
tekstilmākslas izstādē Klaipē-
das mākslas un komunikācijas 
centrā. Šobrīd Iveta gatavojas 
ceļojošai izstādei ARTAPESTRY 
3, kas savu ceļu sāks Dānijā, tad 
– uz Somiju, Austriju un Fran-
ciju. Francijā tekstilmāksli-
nieku „Mekā” La Musée Jean 
Lurcat et de la tapisserie con-
temporaine in Angers būs ek -
sponēts Ivetas Vecenānes go  -
belēns „Trauks”. Ivetas gobelēns 
ir izraudzīts starp 50 Eiropas 
ievērojamāko tekstilmāksli nie ku 
darbiem. Māksliniece ļoti cer, 
ka šī izstāde sasniegs arī Rīgu 
2014. gadā, kad mūsu mētropole 
būs Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Ivetu Vecenāni iepazinuši arī 
mūsu tautieši Austrālijā, jo viņa 
bija uzaicināta uz šīs mītnes 
zemes 53. Kultūras dienām. 

Tavi iespaidi, ciemojoties 

Starp dzijām, krāsām un reālo dzīvi
Ar tekstilmākslinieci  Ivetu Vecenāni tikās Ligita Kovtuna

pie tautiešiem tālajā zemē 
„zem Dienvidu krusta”? 
Savulaik man bija tas prieks 
piedalīties kultūras dienās 
Melburnā un tur, citā starpā, 
biju patiesi pārsteigta par 
plašo mākslas darbu izstādi. 

Diemžēl izstādi Melburnā 
pārstāvēja tikai mani gleznoju-
mi uz zīda, pati biju Rīgā. Bet 

pēc izstādes saņēmu skaistu 
pateicības vēstuli no tās 
organizētājas Anitas Ander so-
nes, un viens gleznojums uz 
zīda atrada savas mājas Aus-
trālijā. Man ļoti patīk tie brīži, 
kad Rīgā viesojas Māra un 
Arnis Siksnas, tie tad ir krāšņi 
tikšanās mirkļi, tā uz viena viļņa!

Tev bijusi kopīga izstāde ar 
Valsts prezidents Andris Bērziņš un vēstniece Ilze Juhansone (pa 
labi) atklāj Ivetas izstādi Briselē 2011. gada rudenī

Ivetas Vecenānes rota pavasarī

Iveta Vecenāne ar aizrautību krāso dzijas

Izstāde kopā ar stikla mākslinieci Inesi Liepiņu galerijā Apsīda, Rīgā
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stikla mākslinieci no ASV 
Inesi Liepiņu. Vai jūsu radošā 
sadarbība turpinās? Inte re-
santi, ka jūs viena otru atradāt 
pēc pārsteidzoši līdzīgās krāsu 
izjūtas, un jūsu darbi tiešām 
izceļas ar krāšņumu, spilgtu-
mu un dzīvesprieku. 

Ar Inesi iepazinos Jāņu kalna 
galā, tie bija pirmie norunātie, 
nevis nodejotie vai  nodziedātie 
Jāņi. Tad kopīga izstāde ar stik-
la darbiem un gobelēniem. Kas 
tas bija par brīnumu mums 
abām, kad sākām izpakot dar-
bus, – cik saskanīgi tie veidoja 
izstādi, it kā speciāli būtu radīti 
kopā. Bet tā taču nebija, go -
belēni bija tapuši Latvijā, stikls 
tika pūsts ASV. Pasaules izjūta 
sasaucas, it kā pa vidu okeāna 
nebūtu. 

Kā klājas tekstilmāksli nie-
kam šābrīža Latvijā? Tu pa -
tiešām izskaties esam veik-
sminiece. . . 

Mans dzīves lielais sapnis bija 
izveidot savu gobelēnu darb-
nīcu. Vēl tas nav sanācis, bet 
man ir stabils un skaists brīv-
mākslinieces ceļš. Daudzas per-

 sonālās un grupu izstādes, 
ceļošana ar saviem darbiem, 
saņemu daudz skatītāju mīles-
tības, lai kur aizbraucu, visur 
draugi priekšā, smalkas dvē  se-
liskās saskaņas, viss pārvēr šas 
smieklu jūrā, nopietnās sarunās 
– nu tā pa īstam, nevis pieklājīgi. 
Neaizmirstami, nestandarta mir -
kļi! Pilnasinīga dzīve! Lai  kam 
jau esmu veiksminiece. 

Protams, šis laikmets piepra-
sa nelielu spārnu vēzienu. Pēc 
būtības es esmu monumentā-
liste ar poētisku domāšanu, un 
man nepieciešams liels spārnu 
vēziens. Tā 90. gados paspēju 
noaust 28, 54 un 18 kvad rāt-
metru lielus gobelēnus. Tagad 
aužot bieži domāju – kas liek 
man nodarboties ar šo ekono-
misko infantilismu, taču atbildi 
vēl neesmu izdomājusi. Tikai 
savu laimi redzējusi citu cilvēku 
acīs. Un es no jauna pērku dzi-
jas... šoreiz gobelēnam Aviācijas 
izstādei, otrajai personālizstādei 
Somijā. Materiālā ziņā apzogu 
savus bērnus, bet viņi to man 
atļauj. Kad reiz grūtā brīdī 

ir iznākusi mana otrā bērnu 
grāmatiņa „Mans vectētiņš An -
tontiņš”. Tā sagriezusi manu 
dzīvi virpuļu virpuļiem, grā  ma ta 
tiek izvirzīta nominācijām, likta 
katalogos, Ventspils Rakstnieku 
māja dod jaunas rakstīšanas ie -
 spējas, tikšanās ar bērnu audi-
toriju. K. Barona mūzejā Rīgā 
bija iespēja redzēt bērnu acis – 
cik viņi tīri, patiesi – un sajust 
piepildīto klusumu, kad pat 
mūzeja darbinieki skrēja ska -
tīties, kas noticis, ka bērni tik 
klusi. Dodot mīlestību, to pretī 
saņemam neizmērojami. 

Jā, šie mani „gājieni pa kreisi” tā 
izdaiļo dzīvi, tagad stāv priekšā 
jauns izaicinājums – ieiet citā 
mākslas žanrā – animācijā. Visu 
laiku jābūt kustībā, jāsaglabā 
jūtīgā pasaules uztvere un spēja 
būt dvēseliski atvērtam, tad viss 
atnāk pats... 

Tu strādā arī t.s. „mazajās 
formās” – apglezno zīdu, izšuj 
ar pērlītēm. Kā var aplūkot un 
iegādāties tavus darbus?

Manus darbus var aplūkot 
mājas lapā www. gallery. lv/ve  -

Ivetas Vecenānes zīda gleznojums ‘’ Izlaušanās’’

Latvijas vēstnieks Somijā Juris Bone atklāj Ivetas izstādi Helsinkos, 
pa labi – Filipīnu vēstniece

Diska "Vectētiņš Antontiņš un mēs" vāciņi. Tekstu bērniem lasa 
pati autore Iveta Vecenāne

Ivetas Vecenānes autorvakars bērniem Latvijas vēstniecībā Helsinkos, Somijā

jautāju – vai lai eju pelnīt naudu 
vai aužu, viņi teica: „Aud!” 
Esmu pieradusi klausīt bērnus! 
Grūtai ekonomiskai situācijai ir 
savas labās puses, ir vairāk pali-
cis laika domāt, nevis skriet. Tā 

cenane, bet šogad iznākušo klau-
 sāmgrāmatu bērniem – CD „Vec-
 tētiņš Antontiņš un mēs” un 
tekstildizaina rotas var iegā dā-
ties Nacionālajā teātrī, viesnīcā 
„Radi un draugi” Rīgā.
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Dekorāciju skice Aspazijas lugas "Velna nauda" iestudējumam Nacionālajā teātrī 1933. gadā

Vai karaļnama dārgumi? Nē, Nacionālā teātŗa meistaru darinājumi

Aktrises Elzas Radziņas pēdē-
jais koncerttērps

Nedēļā, kad kalendārā ierak-
stīta Starptautiskā Teātŗa diena, 
teātrālu norišu visā Latvijā bija 
papilnam, tostarp arī vairākas 
pirmizrādes. Taču Eduarda Smiļ-
ģa Teātŗa mūzejā Āgenskalnā 
īpaša diena bija 28. marts, kad 
notika gadskārtējie Teātŗa la -
sījumi. Tajos, kā ik gadu, tika 
prezentēti jaunākie mūzeja spe -
ciālistu pētījumi, apkopoti seci-
nājumi par materiālu vākumu 
vai izveidoto izstāžu darbu. 
Šogad programmā bija četri 
priekšlasījumi, tos  noklausoties, 
radās priekšstats par rosīgas 
enerģijas vienotu saimi, kas visai 
trūcīgos valsts financējuma ap -
stākļos tomēr uzticīgi seko savai 
misijai – saglabāt nākamām pa -
audzēm priekšgājēju nozīmīgo 
veikumu teātŗa mākslā, spodri-
nāt izcilo skatuves mākslas mei -
staru piemiņu, padarot pieeja-
mus viņu archīvus vai po   pu -
lārizējot neatkārtojami spilgto 
devumu latviešu mākslas vēsturē.

No šī viedokļa intriģējošs, dau-
 dziem nozīmīgiem faktiem ba -
gāts bija teātŗa vēsturnieces 
Silvijas Geikinas priekšlasījums 
par Daugavpils teātŗa vēsturi, 
kuŗā īpaši akcentēts bija tā sauca-
mais Kalpiņa posms – periods, 
kad 20. gadsimta 50. gadu beigās 
toreizējais kultūras ministrs Vol-
 demārs Kalpiņš enerģiski rīkojās, 
lai apturētu augstāko padomju 
varas ešalonu uzņemto kursu uz 
Latgales rusifikāciju. Ar ministra 
inicātīvu tika panākts, ka Dau -
gavpilī, kur pēc kaŗa darbojās 
tikai krievu aktieŗu trupa, tika 
nodibināta jauna mākslinieciska 
vienība – Daugavpils Mūzikāli 
drā  matiskais teātris ar latviešu 
un krievu drāmatiskajiem ansam-
bļiem, orķestri, kori un operas/
operetes solistiem. Par vērienīgu 
darba cēlienu un milzu pūlēm, 
kas bija veltītas Daugavpils un 
visas Latgales pievēršanai lat-
viskai kultūrai liecināja organi-
zātoriskais darbs un māksli nie-
ciskās aktīvitātes. Taču ilgi no  -
turēties šis „latviskuma bastions” 
tolaik nespēja, jo Voldemāra Kal -
piņa darbība bija pakļauta kriti-
kai „no augšas” – viņu ap   vainoja 
nacionālismā un no mi  nistra pie  -
nākumiem atbrīvoja. Mūzikālo 
trupu likvidēja, lat  viešu drāma-
tiskajiem aktieŗiem nācās pārcel-
ties darbā uz citiem teātŗiem, jo 
Daugavpilī un ap   kārtnē nebija 
pietiekami daudz latviešu tau -
tības skatītāju, pēc neilga laika 
beidza eksistēt arī Daugavpils 
teātŗa krievu trupa. Tikai pēc 
gadiem divdesmit pieciem atkal 
no jauna sākās kultūras dar-
binieku rosība, lai atjaunotu un 
noturētu teātri Daugavpilī.

S. Geikinas ziņojumu ar at -
miņām par savu radošo darbību 
Daugavpils teātrī papildināja arī 
Dailes teātŗa aktrise un režisore 
Venta Vecumniece.

Mūzeja speciāliste Dace Lie -
peniece iepazīstināja ar intere-
santiem atklājumiem, kārtojot 
dramatiķa un režisora Pēteŗa 
Pētersona archīvu, ko viņa meita 
paredzējusi nodot mūzejam. 
Archīvs ir ļoti plašs, tas atspogu-
ļo gan Pētersona bezgala inte-
resanto biografiju, draugu, pa -
ziņu un līdzgaitnieku loku, gan 
dažādos radošās darbības vei-
dus, lugu tapšanu, režijas darbu 

Viena diena Teātŗa mūzejā
utt. Kā uzsvēra referente, īpašas 
uzmanības vērtas ir Pēterim 
Pētersonam adresētās vēstules, 
kas liecina par adresāta plašo 
interešu loku un draugu pulku, 
par bezgala intensīvo dzīvi.

Teātŗa vēsturniece Rita Rotka -
le savukārt, pieņemot režisores 
un rakstnieces Noras Vētra 
Muižnieces archīvu, par pārstei-
dzošu atklājumu atzīst materiālu, 
kas veltīts Dailes teātŗa režiso -

piebildi – šajā (vai vēl citā) vir -
zienā vajadzētu turpināt nopiet-
nākus pētījumus. 

Katrā ziņā Jāņa Munča māk -
slinieka mūža ieguldījums Dailes 
teātŗa attīstībā, viņa darbība 
Pasadīnas teātrī Amerikas Sa  -
vienotajās Valstīs 20. gadsimta 
20. gadu beigās, vēlāk – unikālā 
pieredze lieluzvedumu veidošanā 
Latvijā 30. gadu otrajā pusē mērķ -
tiecīgi izcelts izstādē „Pa   saules 

Me  ierholda vadītajos Scēnisko 
uzvedumu meistarības kursos   
(1918. – 1919. ). Šai laikā Muncis 
satuvinājās ar Eduardu Smiļģi, un 
abi sāka kalt šķietami utopiskus 
plānus radīt jauna tipa teātri Rīgā. 
Atgriezies Latvijā, Jānis Muncis 
uzsāka Dailes teātŗa māksli nie-
ciskās programmas izstrādi, pie -
dalījās paša teātŗa dibināšanā  un 
spēles stila veidošanā. No 1920. 
līdz 1926. gadam bija Dailes te -

sija. Viņš centās maksimāli iz  -
mantot skatuves apgaismošanas 
un  modernās technikas iespējas, 
lielu vērību veltīja krāsu simbo -
likai. Darbu Dailes teātrī vaina-
goja spoži panākumi Starptau-
tiskajā Dekoratīvās mākslas un 
moderno industriju izstādē Pa   rī  zē 
1925. gadā, kur par Dailes teātra 
izrāžu maketu eksponējumiem 
Jānis Muncis saņēma GRAND 
PRIX , atzinību guva arī Eduards 
Smiļģis un teātris. Par Dailes te   ātri 
šai sakarā radās nopietna interese 
Eiropas teātrālajā vidē. Panā kumu 
iedrošināts, Jānis Muncis 1926. 
gadā devās uz Amerikas Savie-
notajām Valstīm, kur sešus gadus 
strādāja Holivudā – Pasadīnas 
Pilsētas teātrī par scēnografu, kā 
arī teātŗa skolā lasīja lekcijas 
teātŗa teorijā. Parallēli studējot 
filozofiju un psīcholoģiju Pasa-
dīnas Rietumu kolledžā, 1932.
gadā viņš ieguva mākslas baka-
laura gradu. Šai periodā ASV 
teātŗa presē publicēti viscildino-
šākie Munča veikuma vērtējumi. Pēc 
atgriešanās Latvijā Jānis Muncis 
plašu atzinību guva ar septiņiem 
holivudiska vēriena grandioziem 
brīvdabas uzvedumiem. Par ski  cēm 
diviem no tiem – „Atdzimšanas 
dziesma” un „Tev mūžam dzīvot, 
Latvija!” – Parīzes izstādē 1937. 
gadā Muncis saņēma diplomu un 
zelta medaļu. Padomju un vācu 
okupācijas laikā no darba māk -
slas laukā tika izolēts. Mākslinieka 
mūžs aprāvās 1955. gadā Ame-
rikas Savienotajās Valstīs, viņa 
pīšļi glabājas Holivudas kolum-
bārijā līdzās daudzām slavenām 
filmu zvaigznēm.”

Mūzeja trešā stāva zālē ska  tī -
tājus aicina speciālistes Margitas 
Mantiņas izveidota izstāde, kas 
veltīta Nacionālajam teātrim 
un atspoguļo visjaunākos mate -
riālus, kas iegūti mūzeja īpašumā 
vai tikai uz laiku „aizlienēti” no 
teātŗa rekvizītoru krātuvēm. Te 
ir vecmeistaram Alfrēdam Amt-
manim Briedītim veltīts stūrītis ar 
viņa rakstāmgaldu, kam atvilk-
tnes pilnas ar skatuves vēstures 
liecībām. Te Elzas Radziņas pē  -
dējā sudraba krāsas koncertklei ta, 
Nacionālā teātŗa prasmīgo šuvēju 
darinātie dāmu tērpi dažādām 
aktrisēm un dažādām izrādēm. 
Vēdekļi, bruņu tērps, saulessargs 
– tie ir tikai daži izrādēs izman-
toti priekšmeti, taču skatītāja 
uzmanību piesaista to filigrānais 
mākslinieciskais izveidojums. Uz 
atsevišķa paaugstinājuma dažādu 
karaļu kroņi – smalki, ar mīles-
tību un vēsturisko precīzitāti vei-
 doti meistardarbi. Un turpat līdzās 
– siera ritulis ar alus krūzēm – 
tik piederīgs Vasaras saulgriežu 
ielīgošanai izrādē „Skroderdie-
nas Silmačos”. 

Šī ir izstāde ar siltu, mājīgu gai -
sotni, un tā tapusi ar Nacionālā 
teātŗa tiešu atbalstu un palīdzību. 
Par lielo, draudzīgo un radoši 
sparīgo teātŗa saimi atgādina lie-
lais fotoattēls, kuŗā pirms dažiem 
gadiem iemūžināts ansamblis, 
teātŗa sezonu uzsākot. Arī tā jau 
ir vēsture, jo daudzu portretēto 
vairs nav mūsu vidū.

Teātŗa mūzejā ir, ko redzēt. 
Tur var atsvaidzināt savas atmi-
ņas un gūt arī jaunas atziņas. Ir 
vērts iegriezties.

Teksts un foto:
Gundega Saulīte

rei Felicitai Ertnerei. N. Vētra 
Muižniece bija iecerējusi grā -
matu par Felicitas Ertneres dzīvi, 
taču paguvusi uzrakstīt tikai da  -
žas sākuma nodaļas. Nopietnais, 
dziļais un tēlainais vēstījums par 
Ertneŗu ģimeni, tās savstarpējām 
attiecībām ļauj Felicitas Ertneres 
personībā saskatīt arī vairākus 
līdz šim nezināmus vai mazzi nā-
mus aspektus. Pirms 1920. gadā 
Ertnere iesaistījās Dailes teātŗa 
veidošanas darbā un kļuva par 
Eduarda Smiļģa uzticamu līdz -
gaitnieci, viņa bija ieguvusi labu 
izglītību Pēterburgā, izveidojusies 
par spēcīgu un neatkarīgu perso-
nību. Smiļģis un Dailes teātŗa 
ideja viņu aizrāva, un tai viņa kal-
 poja visu savu turpmāko mūžu.

Teātŗa vēstures pētniece Agra 
Straupeniece kavējās pārdomās, 
meklējot iespējamo saskari Jāņa 
Munča principos un scēnogra-
fijā ar 20. gadsimta sākuma 
progresīvo mākslas meklējumu 
virzieniem Krievijā un Rietum-
eiropā. Tika izvirzītas interesan-
tas hipotēzes, kas pasniegtas ar 

elpā. Jānim Muncim – 125”, 
kas mākslas cienītāju sa   biedrībā 
Latvijā ieguvusi plašu rezonansi. 

Izstādes veidotājas Rita Rotkale 
un Agra Straupeniece raksta: 
„Daudzpusīgais mākslinieks Jānis 
Muncis neapšaubāmi bijis pirmais, 
kuŗš tik pārliecinoši nesis vēsti 
par latviešu skatuves mākslas sa -
sniegumiem Eiropas un pasaules 
līmenī. Otrā pasaules kaŗa beigās 
Jānis Muncis devās trimdā, tādēļ 
uz gadu desmitiem viņa vārds 
bija izslēgts no tautas kultūras 
atmiņas dzimtenē. Plašas, formā 
spilgtas jubilejas izstādes izveide 
Teātra mūzejā uzlūkojama par 
unikālu iespēju iepazīstināt plašu 
interesentu loku ar  Jāņa Munča 
neordināro personību, ar cilvēku, 
kuŗš allaž bija gatavs jauniem 
izaicinājumiem, ar viņa novato-
risko mākslu. 

1914. gadā pabeidzis Rīgas pil-
 sētas mākslas skolu, Muncis 
devās uz Krieviju, kur saskārās 
ar tā laika spilgtākajām teātŗa 
mākslas parādībām un norisēm, 
Petrogradā studēja Vsevoloda 

ātŗa scēnografs, veidoja skatuves 
ietērpu ap simt iestudējumiem. 
Kopā ar Eduardu Smiļģi pirmoreiz 
Latvijā izvirzīja tēzi par teātri kā 
suverēnu mākslas veidu,  aizstā vē-
dams dinamisku, teātrālu spēli, 
skatuves darbībā izmantojot de  -
lartiskās komēdijas principus. 
Munča dekorācijām bija rakstu-
rīga akcentēta vertikālā dimen-
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(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 14)
Atis Bērtiņš Bellaccord stāsti

Edvīns Krūmiņš
Šoreiz būs stāsts par ievēroja-

mo operdziedoni un latviešu 
dziesmu daudzinātāju, baritonu 
Edvinu Krūmiņu. Belakorda 
platēs Edvins Krūmiņš paspējis 
iedziedāt gandrīz pussimtu deju 
melodiju. 

Šoruden 7. septembrī apritēs 
105 gadi kopš mākslinieka 
dzim  šanas. Mācījies viņš ir Rī -
gas Tautas konservātorijā, 1940. 
gadā beidzis Latvijas konser-
vātoriju docenta Viktora Stota 
klasē, debitējis Liepājas operā, 
dziedājis galvenās lomās Nacio-
nālajā operā. Komponists Al -
berts Jērums atceras, ka jau 
konservātorijas audzēkņu va -
karos Krūmiņš bijis „nagla”, – 
viens no simta, kas ne tikai 
solīja daudz, bet bija jau ar 
krietnu gatavības pakāpi, rādīja 
spēju dot notīm saturu, dzies-
mai pārdzīvojuma spēku. Jau -
nākie baritoni esot nopūtušies 
– ja varētu tā kā Krūmiņš...

Jau no 1943. gada Edvins 
Krūmiņš ir draugos ar Latvijas 
radiofonu. Programmas žurnāls 
ar viņu iepazīstina šādi: „Vidēja 
auguma tumšmatis, pilns ener-
ģijas – tāds ir mūsu jaunais 
baritons Edvins Krūmiņš. Par 
balsi nerunāsim, kas par to 
tuvāk vēlas zināt, lai noklausās 
Krūmiņa dziesmas radiofonā. 

Pats dziedātājs gan saka, ka 
pašam noklausoties savas dzies-
mas uzņēmumu skaņuplatē, 
viņam liekoties, ka tā gan ne -
esot viņa īstā balss... Par savu 
dziedoņa darbu viņam sava 
recepte, un tā skan sakāmvārdā 
„Nestreb putru, kamēr tā 
karsta!” Un tā arī ir. Edvinam 
Krūmiņam netrūkst pacietības, 
neatlaidības un darba mīles tī-
bas...” Tā rakstīja „Hallo, Latvija”.

Mākslinieka iedziedāto ska  ņu  -
plašu vidū skan arī amerikāņu 
komponista Harolda Arlena 
nemirstīgā melodija „Pāri vara-
vīksnei” (Over rainbow) no 
1939. gada mūzikālās pasaku 
filmas „Burvis no Oza zemes”.

Pārlūkojot Edvina Krūmiņa 
skaņuplašu klāstu, redzams, ka 
viņš bijis viens no ražīgākajiem 
Alfreda Vintera dziesmu popu-
lār izētājiem. Krūmiņa vieglajā 
repertuārā ienāk daudzas pa -
saulslavenas melodijas. Kad 
dziedonis, dzīvodams Anglijā, 
bija pārkāpis 70 gadu slieksni, 
komponists Alberts Jērums 
„Londonas Avīzē” atgādināja, 
ka Krūmiņa dziedātāja karjēra 
sākusies Rīgas radiofonā, un, ja 
lasītājiem to gadu siltais senti-
ments vēl tuvs, tad Daugavas 
Vanagu klubā vēl arvien blakus 
Paulam Saksam un Marisam 

Vētram – Edvinu Krūmiņu var 
dzirdēt Bellaccord Electro 
skaņuplatēs. 

1944. gadā arī Edvins Krū -
miņš dodas trimdas gaitās. 
Pirmie gadi paiet, koncertējot 
Vācijā, tad rodas izdevība do -
ties uz Angliju. Tur mākslinieks 
dzied latviešu centros, piedalās 
latviešu Dziesmu svētkos, kon -
certē. Taču kaŗš un bēgļu gaitas 
ir izdzēsušas kādreiz lolotās 
cerības sasniegt mākslas dzīves 
augstāko piepildījumu savā 
dzimtenē uz Nacionālās operas 
skatuves. Komponists Helmers 
Pvasars rakstīja: „Viņa latviskā 
sirds skuma par tautas smago 
likteni, par zaudēto brīvību, kas 
tik skarbi skāra arī viņa 
personīgo dzīvi.”

Anglijā Edvins Krūmiņš pār -
liecinās, ka tur nav vajadzīgi 
mākslinieki, ja tie nav ar pa -
saules vārdu. Lai varētu eksistēt, 
nācās meklēt citu nodarbošanos, 
un dziedonis kļuva par rotas-
lietu tirgotāju. Un viņam izde-
vās, rakstnieka Pēteŗa Aigara 
vārdiem sakot, atrast vidusceļu 
starp sapņiem un dzīvi. 1947. 
gadā viņš bija ieradies Anglijā, 
kā saka, ar tukšām rokām, bet 
viņa tirdznieciskais un rūpnie-
ciskais pasākums ar gadiem 
izvērtās līdz starptautiskam ap -

jomam. Trimdas tautieši kon -
statēja, ka Edvins Krūmiņš pie-
der tai latviešu katēgorijai, par 
kuŗu ģenerālis Eizenhauers 
savā laikā bija teicis: „Ielaid lat-
vieti tukšā istabā, ieslēdz viņu 
tur, un pēc divām dienām viņš 
iznāks ar diviem pilniem derīgu 
mantu kofeŗiem.”

Vienā Belakorda platē ir 
ie skaņots fokstrots „Ilgas pēc 
Puštas”. Izrādās, ka tā autors ir 

slavens vācu filmu komponists 
Lotars Brühne, kuŗš rakstījis 
dziesmas leģendārās Zāras 
Leanderes filmām. Un „Ilgas 
pēc Puštas” („Von der Puszta 
will ich träumen”) ir dziesmiņa 
no 1938. gada filmas „Zilā 
lapsa”, kuŗu Leandere gan ne -
ierindo starp savām  labākajām 
kinolentēm. Edvins Krūmiņš 
dzied kā vienmēr – ar Belakorda 
orķestri.

Ja nu Zāra Leandere ilgojas 
pēc Ungārijas stepēm savā kino 
lomā, tad Edvina Krūmiņa ilgas 
pēc zaudētās dzimtenes ir pa -
tiesas un neremdināmas. Viņš 
tās ir mēģinājis izteikt pat dze-
jas rindās. 

Mākslinieka dziesmotais mūžs 
beidzās 1984. gadā 77 gadu 
vecumā Torkijā, Anglijā. „Ar 
Edvina Krūmiņa aiziešanu aiz -
saulē latviešu mūziķu saime 
atkal zaudējusi vienu no Latvijas 
laika mūziķiem,” – rakstīja Hel-
 mers Pavasars. Palikušas atmi-
ņas, ieraksti Bellaccord Electro 
skaņuplatēs, kā arī dažās Lat-
viešu biedrības Lielbritanijā 
izdotās Modern Recording ska -
ņuplatēs. Belakordā Krūmiņš 
iedziedājis arī dažas latviešu 
komponista Jāņa Vītoliņa polkas.

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padomes locekļi tikās 10. martā 
Gaŗezera tuvumā Trejupēs, Mi -
čigenā, lai pārrunātu kopš 
pēdējās sēdes paveikto un ru -
nātu par fonda nākotni. Līdz-
šinējā padomes sekretāre, vad. 
Velta Bērzkalna sēdē nepie-
dalījās nopietnas slimības dēļ. 
Darbu turpināt viņai vairs 
nebūs iespējams. Padome sir-
snīgi pateicās vad. V. Bērzkal-
nai un atzinīgi novērtēja viņas 
darbu fonda labā. Par padomes 
sekretāri ievēlēja vad. Daci 
Koplandi (Copeland).

Vad. F. Sīpols pēc daudzu 
gadu nesavtīga padomes va  dī-
tāja darba veselības stāvokļa dēļ 
no tā atteicās. Padome viņam 
pateicās par pašaizliedzīgo 
darbu. Valdē turpmāk darbo-
sies: priekšsēdis – vad. Uģis 
Grīnbergs; priekšsēža vietnieks 
– vad. Fricis Sīpols; sekretāre – 
vad. Dace Koplande; kasieris – 
vad. Edgars Zariņš. 

Vad. U. Grīnbergs lūdza 
valdes un padomes locekļus 

Ģen. Kārļa Goppera fonda padomes locekļu pavasaŗa sēde
uzņemties vairākus darbus, 
kuŗus līdz šim vad. F. Sīpols 
veica viens pats.

Saņemti ziņojumi no K. 
Goppera fonda pārstāvjiem 
ārzemēs: vad. Skaidītes Zaķes 
Austrālijā; vad. Ritas Gobas 
Kanadā; vad. O. Avotiņas An -
glijā. Katras valsts pārstāvji 
turpina atbalstīt K. Goppera 
fonda mērķus, pārdodot gads-
kārtējo marku un vācot lī  -
dzekļus projektu atbalstam.

Sēdē piedalījās arī Lsp vad. 
Pēteris Aivars un ziņoja par 
tikšanos ar Skautu un gaidu 
fondu pārstāvjiem Latvijā. 
Skautu un gaidu fonds Latvijā 
cenšas izveidot Goppera fon-
dam līdzīgu fondu, lai palīdzētu 
skautu un gaidu vienībām 
Latvijā. 

Daudz pārrunu bija par K. 
Goppera fonda nākotni. K. 
Goppera fonds nevar pastāvēt 
bez ziedojumiem, un tie sa  -
mazinās. Padome nolēma, ka 
jāizglīto gados jaunāki cilvēki, 
iepazīstinot viņus ar K. Goppera 

fonda mērķiem. K. Goppera 
fondam būs sava mājaslapa, 
kuŗā varēs izlasīt par fonda 
vēsturi, uzzināt par tā mērķiem, 

Arī turpmāk izdos gadskārtē-
jo marku, 2013. gada markas 
mākslinieks ir Uģis Nīgals. 
Temats 2013. gada markai būs 

Priekšā no kreisās: vad. Fricis Sīpols, vad. Uģis Grīnbergs, vad. 
Dace Koplande, vad. Uldis Sīpols, vad. Edgars Zariņš; stāv: vad. 
Ilze Antona, vad. Baiba Dumpe

sasniegumiem, apskatīt iepriek-
šējo gadu marku attēlus, atrast 
kontaktpersonu informāciju u. 
tml.

„latviešu valoda” ar saukli „Sar-
gāsim latviešu valodu!”.

Padome nolēma apbalvot An -
dŗa Ritmaņa dzejoļu krājumu 

„Ar sapni pagalvī”, piešķiŗot 
autoram $1000 balvu.

Sēdē padome piešķīra atbal-
stu dažādiem jaunatnes pasā-
kumiem un projektiem. At -
balstu piešķīra Gaŗezera vasaras 
vidusskolai, sagatavošanas sko-
lai, bērnu vasaras nometnei un 
bērnudārzam, Kursas vasaras 
vidusskolai, Saulgriežu vasaras 
vidusskolai Latvijā, bērnu no -
metnēm Latvijā, Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzejam, 
Skautu un gaidu mūzejam 
Ogrē, Latvijā, tautasdziesmu 
dziedāšanas projektam „Lakstī-
gala” Latvijā, mūzikas nomet-
nei Siguldā, Latvijas skautu un 
gaidu fondam, skautu un gaidu 
žurnālam „Zīle” Austrālijā un 
ģen. Kārļa Goppera mūzejam 
Plāņu pagasta „Maskatos”.

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padome pateicas ikvienam par 
atbalstu un ziedojumiem un 
cer uz turpmāku atbalstu 
nākotnē.

D.C.
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Maija Spuriņa

Grāmatas trešā nodaļa “Mūzika 
un teātris” veltīta īpašai Ņujorkas 
latviešu koŗa darbības jomai – 
mūzikālajam teātrim. Koŗa dar -
bības laikā tā paspārnē tapuši 
seši mūzikālā teātŗa uzvedumi, 
kam mūzikas autors ir Andrejs 
Jansons, – “Sprīdītis” (Olafa 
Stumbra librets pēc Annas Bri -
gaderes lugas motīviem) 1978. 
gadā, “Homo Novus” (Olafa 
Stumbra librets pēc tāda Anšla  va 
Eglīša lugas motīviem) 1981., 
1983. un 2007. gadā, “Gundega” 
(Viļņa Baumaņa librets pēc An  -
nas Brigaderes lugas “Princese 
Gundega un karalis Brusubārda” 
motīviem) 1988. gadā, “Laimes 
rebonī” (Arnolda Auziņa librets 
pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas 
“Ļaunais gars” motīviem) 1997. 
gadā un “Lolitas brīnumputns” 
(arī Arnolda Auziņa librets pēc 
Annas Brigaderes lugas motī-
viem) 2002. gadā. Koris bijis šo 
uzvedumu galvenais organizē tājs, 
un atsevišķi koristi tajos pieda-
lījušies kā lielāku un ma  zāku 
lomu spēlētāji vai daždažādu 
sagatavošanas darbu da   rītāji. 3.
nodaļā savās atmiņās par uzde-
vumu sagatavošanu un iz   rāžu 
veiksmēm un neveiksmēm dalās 
choreografe Tamāra Ēķe, dalīb-
nieki Pauls Raudseps, Bri  gita 
Alka, Uldis Siliņš, Māris Ķirsons, 
Sarma Jansone, Ivars Stonins un 
citi. Nodaļā apkopotas arī dau -
dzas fotografijas no izrādēm un 
mēģinājumiem, publicējam dažas 
no šīm atmiņām. 

Tamāra Ēķe,
choreografe 

Puritāniskā 
Amerika “Laimes 

reibonī” 
Pirmais uzaicinājums bija 

darbs pie izrādes “Laimes rei -
bonī”. Es ļoti uztraucos. Ilgi do -
māju. Vai spēšu tālajā Amerikā 
ar pilnīgi nepazīstamiem cil -
vēkiem, kaut arī tautiešiem, 
atrast kopīgu valodu un kon -
taktēties? Kā gan būs Amerikā? 
Latvijā viss un visi pazīstami un 
zināmi. Andrejs Jansons droši-
nāja: “Nebaidies, Tamāriņ, viss 
būs labi. Lai nu Dievs dod.” Dievs 
tiešām man palīdzēja. Mani 
pieņēma, saprata, un es drīz vien 
aizmirsu, ka esam no Lielā 
okeana dažādiem krastiem.

Trīs izrādes – “Laimes reibonī”, 
“Lolitas brīnumputns”, “Homo 
novus”. Katrā jauni tēlotāji. 
Tomēr visi vienmēr atsaucīgi, 
radoši, ar savu gribēšanu un arī 
humoru, kas tik ļoti vajadzīgs 
grūtajos darba brīžos. 

Kādas aktieŗmeistarības stun-
das, “Laimes reibonī” veidojot, 
sniedza mūsu latviešu režisoru 
lielmeistars Arnolds Liniņš! Kā 
viņš tos aktierus mācīja un mīcīja 
– kā mīklu, veidojot izrādes 
klaipu! Gan pa labam, gan stin-
gri un nežēlīgi. Bija asaras un 
protesti: “Mēs taču neesam 
profesionāļi!” “Mīļumiņ,” sauca 
Liniņš. Un tad pēkšņi klusums 
kā pirms vētras. Vētras nebija – 
bija asaras un šņuksti, jo tas 
vārds Amerikā nav nekāds mīļ-
vārdiņš, bet tāds kā – “ielas-
meita”, “palaistuve”. Man histē-
riski smiekli, bet Arnolds, galīgi 

Dziesmu laivā sasēduši. Ņujorkas latviešu koris
Fragmenti no topošās grāmatas

samulsis, nāk, lai atvainotos. 
Tikai nesaprotot – par ko? Un 
sāk savu runu: “Bet, mīļumiņ…!” 
Jā, tieši tā, jo mums Latvijā arī ir 
ielasmeitas, bet mīļumiņš ir tā 
būtne, kuru mēs mīlam un cie -
nām, ko arī ar šo vārdiņu aplie-
cinām. Lai nu kā mēs runājam te 
vai tur, darbs, izrādi veidojot 
kopā ar Arnoldu Liniņu, bija 
milzīgs aktieŗmeistarības (un ne 
tikai) ieguvums man un, domāju, 
visiem, kas bijām ar viņu kopā!

Tai pašā “Laimes reibonī” 
režisors man saka: “Un te tā divu 
jauniešu mīlestība sasniedz 
augstāko punktu, pēc kuŗa viss 
jūk un brūk. Te vajag kaut ko 
izteiksmīgu, skaistu, kur mūzika 
– deja, gandrīz kā mīlas adagio 
baletā parāda viņu jūtas.” Skaisti 
skan, bet ļoti grūti izdarāms. 
Jaunie varoņi neko tādu nekad 
nav darījuši. Te jājūt viss – tēls, 
mūzika, savs ķermenis dejā un 
pilnībā jāsajūt savs partneris. 

Arī man nebūt nebija viegli. 
Ilgi domājot un naktī funktierē-
jot savā istabiņā Katskiļos, no 
rīta, laimīga, ka nu zinu, ko un 
kā darīt, sāku mēģinājumu… 
Un… Sākas protesti un asaras, 
tik tālu, ka nedarīs neko! Neko 
tādu, kur partneris pieskaŗas 
viņas augumam! Nekādi pacē-
lieni viņa rokās! Apkampšanās 
un skūpsti ?!!! Šausmas! Nē! Nē! 

Biju galīgi apmulsusi. Sapratu, 
ka laika nav un ka jāpiespiež, 
grib vai negrib. Pirmo reizi sa -
stapos ar kaut ko tādu. Gāju pro-
 jām, ļaujot kolēģiem šo lomas 
atveidotāju mierināt. Nezinu, vai 
vajadzēja, bet aizejot pateicu: 
“Kā tad tu pie vīra izgāji? Vai 
kāzu naktī domāji, ka bērni no 
svaiga gaisa kāpostu laukā ro -
das?” Lai nu kā, viņa mani sa -
prata, pieņēma manu domu, un 
izrādē viss bija kārtībā. Visi bijām 
ieguvēji, jo izrādi veido ne tikai 
teksts, bet arī mūzika un deja, 
kas tāpat ir teksta domu paudēja. 
Arī publikā bija dažas balsis pret 
šo “baletu”, kur mīlestība dzīvo 
ne tikai vārdos, bet arī divu 
mīlošu cilvēku ķermeņa valodā. 

Ak, šī puritāniskā Amerika!

Māris Ķirsons,
Kurcums, Ormanis – “Homo 

novus”
***

“Vai, Dieviņ!” Kad es vēl biju 
jauns (starp citu, kad es biju 
jauns, man krita uz nerviem, ka 
vecie stāstīja par to, kā bija, kad 
viņi bija jauni), laiku pa laikam 
man nācās dzirdēt: “Vai, Die -
viņ!” vai ko līdzīgu, kad cilvēki 
runāja par to, ko tagad iestudē 
Jansona koris. Un tas neattiecās 
tikai uz Dziesmu svētkiem, kuŗu 
rīkotāji korim sāka uzvedumus 
pasūtināt jau 70. gadu beigās. 
Man likās, ka tas tieši labi, ka 
viņi tādus gabalus iestudē, jo tas 
parādīja, ka mūsu tautas garīgā 
bagātība ir lielāka nekā tikai tas, 
ko mēs paši esam līdz tam 
piedzīvojuši. Vēl man likās po -
zitīvi tas, ka Ņujorkas latviešu 
koris pēc vajadzības piesaistīja 
tādus, kuŗi nedzied korī, bet 
kuŗu piedalīšanās priekšnesumu 
padarītu bagātāku. Rīgas Radio 
koŗa piedalīšanās Toronto Dzies-
mu svētkos 90. gadu sākumā 

pieder šai kategorijai. 
Šodien, kad kāds runā par 

Ņujorkas kori, “vai, Dieviņ!” 
dzirdu reti. Un tas man arī liekas 
pozitīvi. Bet nu drusku par šo 
“Homo novus”. Mēģinājumos 
kļuva skaidrs, ka tas, ko Džordžs 
Orvels teicis par cūkām, tikpat 
labi attiecas arī uz aktieŗiem. 
Vienreiz man izteica aizrādījumu, 
bet, kad otrs sastāvs to pašu ainu 
nospēlēja tieši tāpat, kā biju spē -
lējis es, nevienam nekas netika 
aizrādīts. Stāvot rindā pēc pus-
dienām, man kāds jautāja, vai es 
esot ievērojis, ka aizrādīts ticis 

vecam. Bet šoreiz bija kas jauns. 
Peles! Naktī man neviena pāri 
gultai neskrēja, bet pa grīdu gan 
skraidelēja. Un tā nu nākamā 
dienā braucu uz veikalu pirkt 
slazdus. Biju dzirdējis, ka vislabāk 
darbojoties riekstu sviests. Tā arī 
bija. Starp citu, Ņujorkas draudze 
man vēl ir parādā 15 dolarus un 
cik tur centus par slazdiem. Viņi 
man var izrakstīt ziedojumu kvīti, 
jo slazdus noziedoju nometnei.

No izrādēm Ņujorkā man se -
višķi palicis atmiņā tas, ka 
skatuve ar aktieŗiem un apkalpes 
personālu bija kā kultūras sala, 

ka derētu uzlikt puķes.
Runājot par Andreju, jāatzīst, 

ka viņam bieži gāja grūti. Pie -
mēram, skaidri varēja pēc ģīmja 
redzēt, ka viņam nav viegli sa -
prast, kā cilvēks var nemācēt la  -
sīt notis. Vai viņš ar šo reālitātes 
atskārsmi spēja samierināties, 
nezinu. Ko lai dara? Nu, tad viss 
ar pirkstu katram īpaši jāparāda. 
Starp citu, man ir žēl, ka laika 
ietaupīšanas dēļ no izrādes iz -
ņēma dziesmu “Šinī tvertnē ofi -
ciālā”, kas bija paredzēta vēlēšanu 
komisijai. Ne tāpēc, ka es biju 
tanī komisijā, bet tāpēc, ka man 

vienīgi man, un es atteicu: “Nav 
ko uztraukties. Tas jau viss atkal 
mainīsies.” Un tā arī bija. Tanī 
ziņā cilvēkiem, kuŗiem “nepra sās”, 
lai viss pēc iespējas būtu “iekš 
ordnung”, bija vieglāk. Aktieŗu 
pašu starpā gan nebija neviena, 
kas  vienlīdzīgāks par kādu citu!

Cilvēks, bez kuŗa mēs būtu 
“trubā”, bija Brigita Alka. Mums 
visiem citiem šad un tad bija 
pauzes, bet Brigitai tās iznāca 
reti. Pat tad, kad tāda radās, viņa 
bija ar mieru darboties ar tiem, 
kam tik labi negāja, ieskaitot 
mani. Arī Pauls Berkolds vien-
mēr bija gatavs palīdzēt, ja ar 
dziedāšanu pārāk labi neveicās. 

Katskiļos man ir iznācis būt 
daudzreiz un likās, ka viss būs pa 

kuŗu vajadzēja nosargāt no 
apkārtnes. Un tik daudzi tautieši 
atnāca uz izrādi pat no rīta! 

Vēl atceros komisku momentu 
no izrādes starpbrīža. Aiz ska -
tuves atnāk Andrejs Jansons un 
skatās apkārt. Ierauga koridora 
malā galdu, pieiet pie tā, novelk 
uzvalka svārkus, tos sarullē, no  -
liek galda vienā galā. Tad uzsēžas 
uz galda, atlaižas guļus, aiztaisa 
acis un nekust. Nekust. Redzot 
to, man likās, ka piemēroti būtu 
dziedāt: “Kādā nu mierā visi tie 
svētīgie” vai ko tamlīdzīgu. To, 
cik ļoti mēs visi respektējām savu 
diriģentu, parādīja mūsu izturē-
šanās – neviens viņa mieru ne -
traucēja, kaut gan tika čukstēts, 

tā meldija vēl tagad šad un tad 
skan galvā. Un tādi momenti, man 
liekas, arī liecina par Andreja kom -
ponista spējām. Visvairāk žēl par 
ķibeli ar mikrofoniem pirmajā 
izrādē Indianapolē. Tikai pēc 
izrādes dabūju zināt, ka cilvēki 
starpbrīdī gājuši mājās, jo nav va  -
rējuši sadzirdēt. Man kāds teica, 
ka sākumā viņš esot domājis, ka 
tā ir aktieŗu vaina: “Bet tad es 
sāku domāt, ja jau tevi un Ber -
koldu bija grūti sadzirdēt, un es 
zinu, ka jums abiem ir skaļas 
balsis, tad tā nav aktieŗu vaina!” 
Mikrofoni, kuŗus piesprauda ak -
tieŗiem, pirms pirmās izrādes 
netika īsti pārbaudīti! Laikam 
citas lietas, kā, piemēram, pēdējās 
ainas maiņas, bija svarīgākas. Žēl.

Skats no 2007. gada izrādes “Homo novus”. Ormanis – Māris Ķirsons, Salutaurs – Pauls Berkolds, 
Zirgs – Gints Danne

Skats no 1997.gada izrādes “Laimes reibonī”
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Pēdējās dienas pēcpusdienā 
dalībniekiem vēl bija izdevība 
noskatīties Askolda Saulīša do   ku -
mentālo filmu “Keep Smiling!”. Šo 
filmu pats režisors uzskata par 
savu nozīmīgāko veikumu. Tajā 
izsekots nelielai, pesonīgas ini ciā-
tīvas vadītai patriotu grupiņai. 
Šie cilvēki savā brīvajā laikā ar 
primitīvām palīgiekārtām, gluži 
vai kailām rokām atgūst no Lat -
vijas zemes klēpja tur daudzus gadu 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

(Turpināts no 2.lpp.)

Kas pievērš uzmanību leģionāru piemiņas dienai?

Īpaši aktīvs bija pazīstamais 
nacistu mednieks Efraims Zu -
rofs. Viņa viedoklis par leģio-
nāriem ir labi pazīstams. Viņam 
pievienojās arī citi ebrēji, kuŗi 
nosoda Baltijas valstu amatper-
sonas, jo netiekot atklāta baltiešu 
līdzdalība holokaustā un vainīgos 
netiesājot. Viens no skaļākajiem 
ir ebrējs Dovids Kacs (Dovid 
Katz), kuŗa radi gāja bojā Lietuvā. 
Viņa mājaslapā www.defendin-
ghistory.com ir daudz rakstu par 
holokaustu Baltijas valstīs, īpaši 
Lietuvā, kā arī kritika par baltiešu 
pagātni un mūsdienu „divkāršo 
holokaustu” (Double Holocaust). 
„Divkāršais holokausts” pēc viņa 
definīcijas ir austrumeiropiešu, 
īpaši baltiešu, Hitlera īstenotā 
holokausta pielīdzināšana Staļina 
valdīšanas laika genocīdam. E. 
Zurofu, D. Kacu un citus ebrējus 
saniknoja Prāgas 2008. gada ma -
nifests, kuŗā „komūnisms un na -
 cisms tiek uzskatīts par kopēju 
mantojumu”. Viņuprāt, tas no   zī mē 
Otrā pasaules vēstures pārrak stī-
šanas kampaņu, jo Prāgas dek-
larācija palīdzot pēckomūnisma 
valstīm slēpt savu iedzīvotāju 
līdzdalību Eiropas ebrēju iznī ci-
nāšanā. Masveida iedzīvotāju iz  -
nīcināšanu Staļina laikā nevarot 
uzskatīt par genocīdu, jo tā neat-
bilstot genocīda definīcijai, un 
tādējādi holokausts tiekot de   g-
radēts. Viņi pat uzskata, ka šāds 
viedoklis ir vairāk nosodāms 
nekā holokausta noliegšana. E. 
Zurofs, D. Kacs un citi aizmirsuši, 
ka 1948. gada konvencijā, kuŗā 
genocīds tika definēts, Padomju 
Savienības pārstāvju spiediena dēļ 
tie, kuŗi gāja bojā polītiskā vai 
ekonomiskā akcijā, netika atzīti 
par genocīda upuŗiem. Viņi aiz -
mirsuši, ka Prāgas deklarācijā 
īpaši uzsvērts – holokausts bijis 

unikāls gadījums vēsturē. Savā 
tīmekļa lapā D. Kacs kritizē 
Baltijas valstu, visasāk Lietuvas, 
valdību par fašisma atdzimšanu 
un holokausta ignorēšanu.

D. Kacs nosodīja baltiešus arī 
savā runā Institute for Global 
Jewish Affairs par tematu Baltic 
Project to Delete the Holocaust 
from European History – Obser-
vations from Lithuania. Vai tāds 
virsraksts atbilst patiesībai un ir 
attaisnojams?

Dovids Kacs un Denijs Ben -
moše (Danny Ben-Moshe) ar 
palīgiem š. g. 20. janvārī radīja tā 
saucamo Septiņdesmit gadu dek -
larāciju (to var izlasīt portālā 
defendinghistory.com), kuŗā asi 
iebilst pret Staļina un Hitlera 
briesmu darbu salīdzināšanu EP 
un citās deklarācijās. To parak-
stīja 70 EP deputāti un dažādu 
valstu EP locekļi, tostarp astoņi 
Lietuvas sociāldemokrati un čet  ri 
partijas Saskaņas centrs Latvijas 
Saeimas deputāti. Lietuvā šī dek-
 larācija izraisīja lielu satraukumu. 
Lietuvas ārlietu ministrs nosodīja 
deklarāciju, skaidrojot, ka starp 
Hitleru un Staļinu nav atšķirības, 
atšķiŗas vienīgi viņu ūsu gaŗums. 
Lietuvas ārlietu ministru asi kri -
tizēja kreisi noskaņotie komen-
tētāji un polītiķi, arī D. Kacs un 
Anglijas parlamenta loceklis De  -
nis Makšeins (Denis MacShane).

Kāds amerikāņu žurnālists D. 
Kacu nosauca par Marxist rabbi. 
Pēc Septiņdesmit gadu dekla rā-
cijas izsludināšanas D. Kacs in -
tervijā vācu marksistu laikrakstā 
Junge Welt sūdzējās par baltiešu 
fašismu. 

„Kreiso” viedokli pauž arī an -
gļu žurnālists Kristofers Hails 
(Christopher Hale). K. Haila ne  sen 
iznākušā grāmata Hitler’s Foreign 
Executioners – Europe’s Dirty Secret 
ir Austrumeiropas nacionālisma 
denunciācija. Viņš raksta: „Vecajā 

imperijā 18. un 19. gadsimtā dzi-
 mušais nacionālisms jau no paša 
sākuma saistīts ar etnisko šovi-
nismu pret ebrējiem.” Latviešu le  -
ģionāri tiek dēvēti par „radikā-
liem nacionālistiem” un ārprā tī-
giem (rabid) pretkomūnistiem”. 
K. Hails atbalsta D. Kaca vie-
dokli, tostarp asi kritizē Prāgas 
2008. gada manifestu. Grāmata 
ir pilna melu, par to A. Ezergailis 
rakstījis savā darbā Nazi-Soviet 
Disinformation. K. Hails pat zo -
bojas par A. Ezergaiļa darbiem 
un uzskatiem. Grāmatā ievietota 
fotografija, kuŗā Raitis Dzintars 
vada leģionāru parādi, tai līdzās 
Viktora Arāja attēls. K. Haila grā -
matu varētu uzskatīt par naida 
kurināšanas ieroci. „Kreiso” un 
dažu ebrēju, tostarp E. Zurofa un 
D. Kaca viedoklis spilgti atklājas 
viņu asajā kritikā par Timoteju 
Snaideru (Timothy Snyder) grā -
matā The Bloodlands. Viņi pauž 
bažas, ka šī grāmata tiks izman-
tota holokausta nonivelēšanai 
(Holocaust Obfuscation).

Ebrēju bažas par holokausta 
pazemināšanu ir saprotamas, to -
 ties „kreiso” uzbrukumi nav pa  -
matoti. „Kreisie” un daudzi krievi 
nacionālismu dēvē par fašismu. 
Fašismu raksturo rasisms, antise-
mītisms un antikomūnisms. Lat-
viešu leģionāru piemiņas dienā 
krievi, ebrēji un „kreisie” saskata 
latviešu nacionālismu un tāpēc 
to uzskata par bīstamu. Taču te 
nav runa par nacisma atdzimšanu 
vai pielūgšanu, tā ir tikai dabiska 
tautas manifestācija.

Šogad 16. marts pierādīja, ka 
latviešu tautai ir vēlme cīnīties 
pret nomelnotājiem, bet, lai gūtu 
panākumus, jāsaprot, ka vienīgie 
pretinieki nav tikai Maskavā, bet 
arī citur. Un, lai gūtu panākumus, 
pienācis laiks runāt atklāti arī par 
V. Arāju un viņa asinsbrāļiem. 

Māris Mantenieks

Pēc publikācijas Laikā aizvadītā 
gada rudenī atsaukušies labvēļi 
Latvijā un ASV, lai palīdzētu 44 
gadus vecajam Agrim Makare-
vičam veikt acu operāciju Mas-
kavā (redakcijas rīcībā ir doku-
mentāri apstiprinājumi gan par 
Agŗa veselības stāvokli – viņš ir 
redzes invalids –, gan par to, ka 
Latvijā šo operāciju nav iespējams 
veikt).

Ir saziedota gandrīz puse no 
nepieciešamās summas, t.i. Ls 
4856,40. Kā mēdz teikt – sunim 
pārkāpts, jāpārkāpj vēl tikai astei! 
Agris ir atguvis cerību – un tā 
jau ir puse veiksmes. Makarēviču 
ģimene un atbalsta iniciātore 
Irēna Dubkēviča no sirds patei-
cas ikvienam no ziedotājiem. Tie 
ir: labvēlis, kas vēlas palikt ano-
nīms, ASV tautietis, kuŗš ziedojis 
lauvastiesu – 2500, – latus, Dub-
kēviču ģimene, Hilda Reinhold, 
Jūlijs Krūmiņš, Nellija Klauža, 
Asnate Alksne, Valda Karlsone, 
ASV vēstniecības darbinieki Lat-

Lai Agris atgūtu redzi
vijā, Māra Jenze, Irina Sigaļetova, 
Valentīna Zauere, Gunta Em  mons, 
Hilgords Jakstiņš, Ligita Kovtuna, 
Ike Mayrens, Malda Irbe, Ernests 
Ukstiņš, Valentīna Ukstiņa, Klīv-
landes Daugavas Vanagi.

Labvēle Gunta Emmons no 
ASV raksta: „Novēlam Makare-
viča kungam un ģimenei visu 
labāko 2012. gadā un ceŗam, ka 
drīzi saņemsim ziņu, ka vajadzīgā 
summa savākta un acu operācija 
labi izdevusies. Kopš bērnības 
mammīte mums mācīja: „Dievs 
dod devējam.” Tāda ir arī mūsu 
pieredze.”

Ja arī jūs nolemjat ziedot, lai 
Agris jo drīzi varētu doties uz 
operāciju, naudu ieskaitiet:

Receiver name: Agris Makarē-
vičs, pers. kods 271066-11302

Received IBAN: 
LV03HABA0551030896597

Received bank: SWEDBANK, 
Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, 
Latvia

SWIFT address/BIC: HABALV22

Labāk savu galvu devu nekā savu tēvu zemi
Vērienīgs sarīkojums Filadelfijā par latviešu kaŗavīriem

dalījās ar atziņām, kuŗas viņš ie  -
guvis uzņemot savu dokumentālo 
filmu “Sarkanais un Brūnais”. Se  -
koja 53 minūšu gaŗās filmas iz   rā  -
de, kuŗā uzskatāmi parādīta mil-
zīgā latviešu tautas traģēdija, kad 
tās dzīvo spēku izmantoja un 
iznīcināja divas svešas karojošas 
armijas Latvijas territorijā. Šīs 
ar    mijas, patvarīgi un nelikumīgi, 
savās rindās kalpot piespieda 
tuvu pie trīs simti tūkstošu Lat -
vijas jaunekļu, no kuŗiem gandrīz 
trešā daļa gāja bojā. 

Sestdienas vakarā vakariņām se -
koja mūzikāli priekšnesumi ka  -
barē stilā, kuŗi, bez semināra da  -
lībniekiem, bija pievilkuši arī prā  vu 
pulciņu Filadelfijas un apkārtnes 
mūzikas mīļotāju. Vakara simpa-
tiskais un asprātīgais vadītājs 
dziedātājs Edvīns Rūsis, kā pats 
teica, bija atbraucis uz šo sarī ko-
jumu no “rietumzonas uz austrum-
zonu”, bet pārējie mākslinieki 
bija vietējie filadelfieši. Ar šarmu, 
izjusto mūzikalitāti, un nevaino-
jamo dikciju klausītājus iejūs mi-
nāja Jūlija Plostniece, aizvedot 
klausītājus Raimonda Paula un 
citu laikmetīgu komponistu so -
lodziesmu pasaulē, kā arī dzie-

dot duetā ar Edvīnu Rūsi. Kabarē 
vakara mūzikas ansambli veidoja 
labi pazīstamā pianiste, diriģente 
un mūzikoloģe Gunta Plostniece 
un pievilcīgais jaunais kontraba-
sists Andris Zvārgulis. Klausītāji 
savu sajūsmu par gūto mūzikas 
baudu izteica, koncerta beigās 
suminot māksliniekus ar ilgiem 
aplausiem.

Otrā diena bija veltīta Brīvības 
cīņām. Rīta cēlienā semināra da -
 lībnieki klausījās Kaspara Špēļa un 
Askolda Saulīša paskaidrojumus 
par dokumentālās filmas “Ber mon -
tiāda” uzņemšanu, kam sekoja 
stundu un četrdesmit minūšu 
gaŗās filmas izrāde. Saulīša filma 
krasi kontrastē ar nesen izrādīto, 
ļoti populāro mākslas filmu “Rī   gas 
sargi”, kuŗā, pēc referentu domām, 
greizā spogulī parādītas gan per-
sonas, gan vēsturiski notikumi. 
“Bermontiāda” stāsta un rāda ainas 
no Brīvības cīņu (Latvijas atbrī vo-
šanas kaŗa) norisēm, sevišķi par 
bermontiādi 1919. gada oktobrī un 
novembrī pie Daugavas kras tiem, 
kad skaitliski četrkārt lielākā 
Bermonta armija bija ieņēmusi 
visu Pārdaugavu un grasījās pāri 
Daugavai iebrukt Rīgā. Saulīša 

filma, cita starpā, labi parāda 
Sabiedroto flotes svarīgo lomu 
Rīgas aizstāvēšanā.  

Tiem, kuŗu vecāki paši bija pie -
redzējuši lielinieku terroru 1919. 
gadā, un kas atceras lielinieku val -
dīšanas laika aprakstus literātūrā, 
varēja būt pārsteigums dzirdēt, ka 

Maija Medne (kreisā priekšplānā) semināra noslēgumā pateicībā 
par izcilo līdzdarbību gatavojas pasniegt Stopa saktu Kasparam 
Špēlim (labajā pusē) un Beverīnas vasaras vidusskolas zīmi 
Askoldam Saulītim (priekšpēdējais labajā pusē)
par aprakstītajiem noziegumiem 
pret Rīgas iedzīvotājiem deviņpa-
dsmitā gadā pēc lielinieku padzī-
šanas galvenokārt atbildīgi bija 
vācieši. Semināra dalībnieki ar 
aplausiem izteica atzinību reži-
so   ram par saistošo un aizkus-
tinošo filmu. 

“Bermontiādai” sekoja Sandora 
Abena stāstījums ar bēgļu gaitās 
līdz paņemtiem attēliem par sava 
tēva militāro dienestu cara Krie-
vijas un neatkarīgās Latvijas ar  -
mijās, kā arī par 6. Rīgas kājnieku 
pulka gaitām no pulka dibinā ša nas 
Ziemeļlatvijas brigādes sastāvā līdz 
cīņām pret Bermontu pie Rīgas. 
Par Daugavas forsēšanu zem ie  -
naidnieka uguns 1919. gada 24. 
oktobrī, pulka astotās rotas ko  -
mandieri, toreizējo virsleitnantu, 
vēlāko pulkvedi-leitnantu Jāni 
Abenu apbalvoja ar Lāčplēša kaŗa 
ordeni. Jāpiemin, ka klausītājos 
bija arī šo cīņu dalībnieka maz -
meita un divi mazmazdēli.

desmitus nogrimušus kaujas pie-
 derumus un pašu kaŗotāju mir-
stīgās atliekas. Meklētāju vienīgā 
alga un gandarījums par viņu 
pūliņiem ir kritušo kaŗavīru pie-
derīgo pateicība, kuŗi pēc dau -
dziem neziņas gadu desmitiem, 
beidzot guldīt brāļus, vīrus un 
dēlus dzimtenes kapsētā.

Filadelfijas latviešu kaŗavīru 
seminārs ar kvalificētajiem lekto -
riem, vērtīgajiem referātiem un 
unikālo ekspozīciju ir pilnā mērā 
piepildījis iecerēto. Pateicoties Vid -
vuda Medņa ieguldītajam darbam, 
plašāka publika var gūt ieskatu 
semināra norisē apskatot www.
fblb120.blogspot.com. Semināra 
un FBLB 120 gadu jubilejas sarī-
kojumu rīkotāji var justies gan-
darīti, un visa latviešu sabiedrība 
bagātināta. Vēlēsim veiksmi un 
gaidīsim ar nepacietību nākamos 
Filadelfijas latviešu lielās jubile-
jas sarīkojumus.

Sandors Abens

(1. turpinājums)
Sestdienas rīta programmas 

turpinājumā Kaspars Špēlis stās-
tīja par 16. marta kauju netālu 
no Volchovas Krievijā, kuŗ pret 
sarkanarmiju plecu pie pleca 
kopā cīnījās vienības no abām 
latviešu leģiona divīzijām. Refe-
rents paskaidroja, ka tieši tādēļ 
šis datums ir kļuvis par leģionāru 
piemiņas dienu. Turpinājumā Kas -
pars Špēlis demonstrēja filmu, 
kuŗā rādīta leģiona kauju rekon-
strukcija, kas notika Ikšķiles no -
vada Tīnūžu muižas territorijā. 

Pēc pusdienu pārtraukuma prof. 
Ieva Zaķe runāja par naciķu me -
dībām latviešu leģionāru vidū ar 
rakstiem ASV presē, kuŗi pie -
vērsa uzmanību latviešu leģiona 
kaŗavīriem, apvainojot tos kaŗa 
noziegumos Otrā pasaules kaŗa 
laikā. Referente šai akcijā saska-
tīja polītiskas dabas motīvāciju.  
Latviešu organizāciju mēģinā ju mi 
atvairīt šos apvainojumus viņas 
ieskatā bija visumā nesekmīgi, 
lai gan vēlākā pieeja, kas balstījās 
uz vispārēju iespējamu kaŗa no  -
ziegumu publisku nosodīšanu, 
šķita iedarbīgāka. Kārlis Bērziņš pēc 
tam saistošā stāstījumā ru  nāja par 
FBI aģentu pievērsto uzmanību 
biedrībai, sūtot novērotājus uz 
biedrības sapulcēm. 

Režisors Askolds Saulītis 
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BALTIMORA (MD)

14. aprīlī plkst. 11.00 Aus -
trumu piekrastes spēles volejbolā 
Volleyball House (5635 Furnace 
Ave., Elkridge, MD), mājaslapa: 
www.vbhause.com Sacensībās 
piedalīsies volejbolisti un vole-
jbolistes no Ņudžersijas, Ņujor-
kas, Filadelfijas, Vašingtonas (DC) 
u. c. pavalstīm. Sportisti un vie -
nības jāpieteic Vašingtonas (DC) 
Daugavas Vanagu sporta kopas 
„Sigulda” pārstāvim Viesturam 
Timrotam, tālr.: 301- 294-0046 
vai Ņudžersijas sporta kopas 
„Kursa” pārstāvim Jānim Ģigam, 
mājas tālr.: 908- 272-5480, darba: 
609-588-6314. 

DETROITA (MI)
15. aprīlī pēc dievkalpojuma 

mācītājas Aijas Greiemas (Gra -
ham) amatā ievadīšanas mielasts 
Sv. Pāvila draudzes sabiedriskajās 
telpās (30623 W. Twelve Mile 
Rd. Farminton Hills, MI 48334); 
dalības maksa $20, lūgums pie -
teikties līdz 10. aprīlim, zvanot vai 
rakstot Intai Staklei, tālr. 248- 641-
9164; e-pasts: intats@comcast.net

 FILADELFIJA (PA) 
15. aprīlī plkst. 2.00 Sv. Jāņa 

baznīcā (301 N. Newtown Street 
Rd. Newtown Square) koncer-
tuzvedums „Pasakas par ziediem”; 
piedalīsies Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestŗa soliste, flau-
tiste Dita Krenberga, komponists 
un pianists Valts Pūce, Jaunā 
Rīgas teātŗa aktieris Gundars 
Āboliņš. Pēc izrādes tikšanās ar 
māksliniekiem pie tases kafijas un 
uzkodām. Rīko Sv. Jāņa draudze 
un Filadelfijas brīvo latvju bied-
rība sadarbībā ar kultūras bied-
rību TILTS un „Latvijas Kon -
certiem”; dalības maksa $20.00, 
bērniem ieeja brīva. Informācija 
pa tālr.: 610-383-5972. 

KLĪVLANDE (OH) 
14. aprīlī plkst. 6.00 „Pastal-

nieki kosmosā” Apvienotās drau  -
dzes namā (1385 Andrews Ave-
nue, Lakewood, OH 44107). 

843-9084; e-pasts laimonis@
sbcglobal.net

LOSANDŽELOSA (CA) 

Lieldienu brokastis un olu mek-
lēšana bērniem (1955 Riverside 
Dr. Los Angeles CA 90039-3704).

baltiešu brīvības līgas (BAFL) 
bankets latviešu namā. 

MINEAPOLE (MN) 

das latviešu archīvu un kultūras 
konference Elmer L. Andersen 
Library telpās, Minesotas univer-
sitātē (222 - 21st. Ave., South) 
sadarbībā ar Amerikas latviešu 
apvienību, mūzeju „Latvieši pa -
saulē” un IHRC. Dalības maksa 
$80.00 vai $35.00 dienā. Pieteik-
šanas: www.alausa@org vai zva -
not pa tālr.: 301-340 -1914.

ŅUJORKA (NY) 

gleznu izstāde: Important Conte-
mporary Artists of Latvia Natio-
nal Arts Club (15 Gramercy Park 
South). Izstādē būs 36 latviešu 
mākslinieku darbi – Kaspara Bram -
berga, Harija Branta, Andŗa Eg -
līša, Ievas Iltneres, Ernesta Kļa-
viņa, Daigas Krūzes, Leonarda 
Laganovska, Ingas Melderes, Mier-
valža Poļa. Informācija pa tālr.: 
212-475-3424 un www.Natio-
nalArtsClub.org 

baznīcā (4 Riga Lane, Melville, 
NY 11747-3406) Latvijas māksli-
nieku koncertuzvedums „Pasa kas 
par ziediem”; piedalīsies: Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestŗa 
soliste, flautiste Dita Krenberga, 
komponists un pianists Valts 
Pūce, Jaunā Rīgas teātŗa aktieris 
Gundars Āboliņš. Pēc izrādes 
tikšanās ar māksliniekiem pie 
glāzes vīna un uzkodām. Dalības 
maksa $25.00. Rīko Ņujorkas 
latviešu organizāciju padome 
sadarbībā ar kultūras biedrību 
TILTS un „Latvijas Koncertiem”. 
Informācija, zvanot: 917- 270-
4786 vai www.nylatvian.org 

restorānā Butterfield 8, (5 East 
38th Street) līdzekļu vākšana 
ALJAs kongresam; dalības maksa 
$30. ALJAs kongress notiks Ņu -
jorkā Pateicības dienas nogalē 
novembŗa beigās. 

varda Olbija lugu The Lady from 
Dubuque jaunajā Signature teātrī 
(480 West, 42nd Street), kur vie  nu 
no galvenajām lomām tēlo Laila 
Robiņa, gūstot ļoti atzinīgas 
kritiķu atsauksmes. Biļešu cena 
$75.00. Tālr.: 212-244-7529, infor-
mācija:i www.signaturetheatre.org

pas Savienības jauniešu orķestra 
koncerts Kārnegija zālē (West 57th 
Street and Seventh Avenue); oŗ  -
kestrī spēlē trīs latviešu vijolnieki 
no Latvijas Līga Kuzmane, Stella 
Zaķe un Knarika Karapetjana. 
Informācija: www.carnegiehall.
org/Calendar/2012/4/18/0800/
PM/European-Union-Youth-
Orchestra/

20. aprīlī plkst. 2.00 meco-
soprāna Birutas Grunvaldes, kon -
certpianistes Šarlotas Rosas Zan-
das, klarnetista Džerija Vabula un 
ģitarista Edmunda Nikodema 
koncerts Veterānu medicīnas 
centrā (79 Middleville Road, 
Northport, Long Island). Pro -
gram mā L. Delība valsis „Ko   pē -
lija”, ārija no Dž. Geršvina operas 
„Porgijs un Besa”; otrā daļā lat -
viešu un amerikāņu tautasdzies-
mas un dziesmas no Brodveja 
mūzikliem. Š. R. Zanda atskaņos 
V. A. Mocarta, Dž. Geršvina un 
S. Džoplina kompozicijas kla  vie -
rēm; atsevišķi solo priekšnesumi 
būs Dž. Vabulam un E. Nikodemi. 
Par koncertiem ievainotajiem 
ASV kaŗavīriem B. Grunvalde 
izpelnījusies atzinību – „2012. 
gada patriote”.

(N.J.) Ērika Raistera Piemiņas 
fonda (ERPF) balvas pasnieg-
šanas sarīkojums šī gada balvas 
laureātam, publicistam Frankam 
Gordonam. Programmā laureāta 
sūtītais personīgais sveiciens un 
viņa izraudzītu rakstu fragmentu 
lasījumi Sandora Abena snie-
gumā. Dagmāras Vallenas at  -
miņu stāstījums par laureāta 
darbību Radio Brīvā Eiropa. 
Koncerta daļā latviešu kom-
ponistu solo dziesmas atskaņos 
baritons Andrejs Martens un 
pianiste Gunta Plostnieks. Cie -
nasts un loterija nākošās balvas 
sagādei. Ierosinātais ziedojums 
sākot ar $20,-. Laipni aicina 
ERPF valde.

dželosas latviešu vīru koŗa „Uz  -
dziedāsim, brāļi!” koncerts. Pro -
grammā gan jaunas, gan vecas 
dziesmas. Ieeja $25.00.

SIETLA (WA)

latviešu namā Lieldienu brokas-
tis ($20, bērniem $10), pieteik-
ties līdz 2. aprīlim, zvanot Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123. 

Sietlas latviešu centra mājas-
lapa: www.seattlelatviancenter.com

VAŠINGTONA (DC) 

vākšanas koncerts, kuŗā pie  da-
līsies tautasdeju kopa „Namejs” 
un ansamblis „Sudrabavots”, 
draudzes nama lielajā zālē (400 
Hurley Avenue, Rockville MD 
20850-3121). Ieeja par vismaz 15 
dolaru ziedojumu. Informācija: 
www.namejs.com

DIEVKALPOJUMI 

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): 6. apr. plkst. 7.00 
vakarā Lielās piektdienas dievk. 
ar dievg. 8. apr. plkst. 9.00 no 
rīta Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
brokastis. 15. apr. plkst. 11.00 
dievk. 22. apr. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. pārdomu 
pēcpusdiena. 

ev. lut. dr. Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951): 6. apr. plkst. 2.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 8. apr. 
plkst. 2.00 Lieldienu dievk. Māc. 
Dr. R. Ziedone un emer. māc. 
Dr. A. Ziedonis.

lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 6. 
apr. plkst. 5.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 8. apr. plkst. 
10.00 Lieldienu dievk. ar dievg. , 
pēc dievk. brokastis. 15. apr. Bal  -
tās svētd. dievk. ar dievg., Aijas 
Greiemas Sv. Pāvila ev. lut. drau-
 dzes mācītājas amatā ievadīšanas; 
pēc dievk. mielasts. 

dr. (Shepard of the Coast Lut -
heran Church 1909 E. Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale): 15. 
apr. plkst. 2.00 Lieldienu dievk. 
vadīs diakone Abija Venta (tālr.: 
954-427-3558), dziedās sōliste 
Anita Rubene-Gladena; pēc 
dievk. groziņu azaids. 

lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 6. apr. 
plkst. 11.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 8. apr. plkst. 9.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. bro -
kastis un olu meklēšana bērniem. 
15. apr. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.

bas latv. ev. lut. dr. (100 Rock-
view St., Jamaica Plain, MA 02130, 
tālr.: 617-524-4622): 6. apr. plkst. 
2.00 Lielās piektd. dievk. ar dievg. 
8. apr. plkst. 10.00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Māc. J. Keggi. 

Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 6. 
apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg. 8. 
apr. plkst. 8.00 no rīta Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. Lieldienu bro -
kastis (groziņi). 15. apr. plkst. 
11.00 dievk. 21. apr. Austrumap-
gabala dāmu komiteju konfe-
rence; plkst. 5.00 dievk. ar dievg. 
un vakariņas.

 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-
6003): 6. apr. plkst. 5.00 Lielās 
piektdienas dievk. 8. apr. plkst. 
8.00 Lieldienu dievk.

dr. (122 Cherry Hill St., Kala ma-
zoo, MI 49996): 6. apr. plkst. 
6.00 Lielās piektdienas dievk. 8. 
apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk. 
ar dievg., pēc dievk. Lieldienu 
brokastis. 12. apr. plkst. 3.00 Bī -
beles stunda Kalamazū. 15. apr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 19. apr. plkst. 4.00 
Bībeles stunda Ciemā „Latvija”.

ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 6. apr. 
plkst. 7.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. kopā ar baptistu 
draudzi. 8. apr. plkst. 9.00 Liel-
dienu dievk.kopā ar baptistu 
draudzi; pēc dievk. brokastis. 15. 
apr. plkst. 11.00 Baltās svētdienas 
dievk. 

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

Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 6. apr. 
plkst. 11.00 un plkst. 7.00 Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg. Māc. 
L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@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): 6. apr. plkst. 6.00 
Lielās piektdienas dievk. ar dievg., 
viesmāc. D. Skudiņa. 8. apr. Liel-
dienu dievk. ar dievg., dziedās 
draudzes koris; Māras Pelēces un 
Korija Makloda (Corey Mcleod) 
dēla Mikus Jāņa kristības, māc. 
D. Skudiņa; pēc dievk. pankūku 
brokastis. 15. apr. plkst. 10.00 
Baltās svētdienas dievk. vadīs 
neordinētie draudzes darbinieki; 
pēc dievk. sadraudzība.

latv. ev. lut. dr.: 6. apr. plkst. 
6.00 vakarā Lielās piektd. dievk. 
ar dievg. draudzes dievnamā Īst-
 bransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick). 8. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu rīta dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick); pēc dievk. 
groziņu brokastis. 15. apr. plkst. 
8.30 dievk. Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St.). 

apr. Zaļās ceturtdienas dievk. ar 

dievg. plkst. 11.00 Jonkeru bazn. 
(Valentine Lane & Leighton 
Avenue Yonkers, NY 10705), māc. 
L. Saivars; plkst. 1.00 Salas bazn. 
(Riga Lane Melville, NY 11747), 
māc. L. Saliņš; Īstoranžā (Holy 
Trinity Lutheran Church, 153 
Glenwood Ave, East Orange, NJ 
07017) plkst. 1.00 dievk. ar dievg., 
diak. I. Kaņeps. 6. apr. Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. Jonkeru 
bazn. plkst. 7.00, māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 7.00. māc. L. 
Saliņš. 7. apr. plkst. 2.00 dievk. 
ar dievg. Manhatanā (Seafarers 
& Intl. Hause, 123 E 15th Str., N.Y.), 
māc. L. Saliņš. 8. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk. Jonkeru bazn., 
māc. J. Saivars, pēc. diev. Liel-
dienu brokastis; Salas baznīcā 
plkst. 8.00 Lieldienu dievk., pēc 
dievk. olu meklēšana bērniem. 
15. apr. dievk. Jonkeru bazn. 
plkst. 10.00, diak. I. Kaņeps; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. J. Saivars. 

. 
(128 N. Elm Street): 8. apr. plkst. 
1.00 Lieldienu dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. kafija. 

(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 14. apr. plkst. 12.00 
Lieldienu dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafijas galds. 

. 
(425 Hoffman Ave.): 6. apr. plkst. 
7.00 Lielās piektd. dievk. ar dievg. 
8. apr. plkst.10.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. brokastis.

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

(11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 6. apr. plkst. 7.00 vakarā 
Lielās piektdienas dievk. ar dievg. 
8. apr. plkst. 10.30 Liel dienu 
dievk.; pēc dievk. brokastis ($20, 
ērniem $10, lūgums pieteikties 
līdz 2. aprīlim, zvanot Selgai Pēter-
sonei, tālr.: 206-365-7123). 15. 
apr. plkst. 10.30 dievk. ar dievg. 

dr. „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. 
Petersburg, FL 33707): 6. apr. 
plkst. 4.00 Lielās piektdienas 
dievk., dziedās Andris Ritums 
un Ilmārs Vilmanis. 8. apr. plkst. 
11.00 biedrības namā Lieldienu 
svētbrīdis ar groziņiem. Draudzes 
māc. A. Pelds, tālr.: 727-368-
0935, dr. priekšn. A. Norberga, 
tālr.: 727-367-6001. 

dr. (400 Hurley Avenue, Rock -
ville MD 20850-3121, tālr. bazn.: 
301-251-4151): 6. apr. plkst. 7.30 
vakarā Lielās piektdienas dievk. 
ar dievg. 8. apr. plkst. 8.00 Liel-
dienu rīta dievk; pēc dievk. bro -
kastis ($20; bērniem $6). 15. apr. 
plkst. 11.00 ģimeņu dievk. ar dievg.

. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): 6. apr. plkst. 2.00 Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg., diak. 
I. Kaneps 8. apr. plkst. 8.30 Liel-
 dienu dievk. vadīs Imants Gor -
bants; pēc dievk. lejas zālē Liel -
dienu brokastis. Dr. priekšn. V. 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268.

No kreisās: Biruta Grunvalde, 
Džerijs Vabuls, Šarlota Rosa Zanda

PRIEDAINE (NJ) 

sarīkojums bērniem – olu krāso-
šana, olu meklēšana, talantu 
sacensības u. c. nodarbības (1017 
Highway 33 East Freehold, NJ 
07728). Informācija, zvanot pa 
tālr.: 732-610-8227 un www.
priedaine.com 

 plkst. 2.00 Priedainē 
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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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pam-
atu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru. 

ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu vēl ilgus gadus 
nākotnē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

Paveŗies debesīs, ieklausies vējā,
Jūti – kā mostas puķe un strauts!
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu
Mūža gaŗumā sadzirdēt ļauts!

Lai Jums jauki, saulaini un mīļi ir šie pavasaŗa svētki! 
Lai Jums neaiz mirstami, notikumiem bagāti ceļojumi 
šajā vasarā, un, kā jau vienmēr, būsiet laipni gaidīti 
mūsu viesnīcā B&B Rīga!

Jūsu B&B Rīgas saime
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pie Baltimoras, MD, Volleyball House, 5635 Furnace Ave., Elkridge, MD www.vbhouse.com 
Paredzēts piedalīties volejbolistiem un volejbolistēm no Ņudžersijas, Nujorkas, Filadelfijas, 
Vašingtonas DC un citurienes. Spēlētāju & vienību pieteikšanās un sīkākai informācijai rak-
stiet Vašingtonas DC Daugavas Vanagu sporta kopas “Sigulda” pārstāvim 
Viesturam Timrotam, tel. (301) 294-0046, vai Ņudžersijas sporta kopas “Kursa” pārstāvim 
Janim Ģigam, mājas tel. (908) 272-5480, darba tel. (609) 588-6314. 

BALTIMORĀ, MERILANDĒ:
Sestdien, 14. aprīlī,
pulksten 11:00 -
Austrumu piekrastes spēles volejbolā,

50
Latviešu sabiedriskais centrs,

1008 W. 64th St., Indianapolē svinēs
piecdesmit gadu darbības jubileju

sestdien, 2012. g. 21. aprīlī,
ar sarīkojumu, kuŗā piedalīsies visi Indianapoles latviešu
deju/dziesmu/mūzikas ansambļi:  
tautas deju kopa „Jautrais pāris” 
sieviešu ansamblis „ IDVASA”  
Indianas latviešu biedrības jauktais koris 
baltiešu tautas mūzikas ansamblis „Ezīši”  
vīru koris „Baltā roze”

Sarīkojuma norise:
Plkst. 17:00 – kokteiļu stunda
Plkst. 18:00 – programma

Pēc programmas vakariņas – Sahm’s Catering
Pēc vakariņām balle: spēlēs latviešu orķestris „Atmiņas” un lietuviešu orķestris „Biru Bar”.

Ieejas maksa pieaugušiem $ 30.00* , bērniem zem 14 g. v. $ 10.00.  
Vakariņām lūdzam iepriekš pieteikties pie G. A. Asones, e-pasts: gaasons@sbcglobal.net  tālrunis:  317-
849-2019 līdz 14. aprīlim.  Uzsveŗam, ka iepriekšpieteikšanās vakariņām šai gadījumā ir gandrīz 
obligāta, jo  catering ļoti pieturas pie viņiem ziņotā viesu skaita.

*$ 35.00  - ieeja sarīkojumā tiem, kuŗi nebūs pieteikušies līdz 14. aprīlim.

Indianapoles Latviešu sabiedriskais centrs
lielajā jubilejā gaida tuvus un tālus ciemiņus –

nāciet  talkā svinēt centra zelta gadus!

LSC valde

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

Fairfield pilsētiņā, Konektikutā, izīrējami  
DZĪVOKĻI

2-guļamistabas/2 vannas istabas
2-guļamistabas/1 vannas istaba
studio ZVANĪT 845-304 - 2885.

www.Trimdadimdbooks.com

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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Aktuālā  inter v i ja

Kuras tavuprāt ir izcilākās 
dokumentālās filmas, kas pē -
dējo divdesmit gadu laikā ta -
pušas Latvijā un būtu jāredz 
skatītājiem?

Pirmā ir Askolda Saulīša „Keep 
smiling”, kas ir par tiem, kas       
rok un meklē Otrā pasaules kara 
trofejas. Manā ieskatā vēstures 
plauktā liekama arī režisora  
Anša Epnera filma „Es esmu lat-
vietis”, kurai ir maz  liet vairāk      
par divdesmit ga  diem. Tagad bū- 
tu atkal nepie ciešams uzņemt 
tādu filmu par latviešiem, ap- 
ceļot apkārt pa   sau lei, nofilmēt.   
Šī filma dīvai nā kārtā tika uz- 
ņemta par Pa  domju Savienības 
naudu, un pašlaik tik apjomīgu 
darbu mēs finansiālu apstākļu 
dēļ neva ram veikt. Pašlaik uz- 
ņem filmas par visu ko – par 
jaguāriem, par Brazīlijas lat-
viešiem – bet, manuprāt, ir fi- 
nansiālā situācija ir slikta un 
darbi nav līdz galam realizēti    
tik labi, cik to varētu izdarīt.

Vai var runāt par vispārī -     
gām tendencēm dokumentā -
lajā kino? Ir režisoru jaunā pa -
audze, kas izaugusi pēdējo div-
desmit gadu laikā, ir tādi re -
žisori kā Vidiņš, kas nāk no as -
toņdesmitajiem gadiem, tu arī 
vairāk piederi pie jaunajiem. 
Vai ir režisoru, operatoru gru-
pas, kam interesē konkrētas 
tēmas?

Piemēram, Dzintrai Gekai 
Sibīrijas latvieši ir viņas mūža 

galvenā tēma. Man pašam arī 
interesē latvietība dažādos ra -
kursos. Man šķita, ja esmu doku-
mentālists, tad es nevaru palikt 
malā tajā laikā, kad uz Īriju 
izbrauca un joprojām izbrauc      
tik daudz latviešu, latvietības 
tēma mani patiešām interesē.

Bet jaunie režisori taču mē -
ģina šķetināt arī dažādas avan-
gardiskas tēmas?

Kas notiek ar latviešu kino?
Daiņa Mjartāna saruna ar režisoru un operatoru Ivaru Zviedri

Mani skolotāji ir Ansis Ep - 
ners un Kalvis Zalcmanis. Daudz 
ir atkarīgs no skolas, no tā kā esi 
nonācis līdz savai tēmai. Tagad 
daudzi jaunieši ir izbraukuši pa 
pasauli – mācās Itālijā, Francijā 
un citur, un viņi pamazām sāk 
atgriezties. Tomēr jūtams, ka  
viņi Latvijā nevar īsti iesakņo -
ties, jā ir mazi darbiņi, bet nav 
vēl jaunākās paaudzes pienesu-
ma, tas tikai tagad briest. 

Savulaik bija gruntīga lieta un 
zvērināti dokumentālisti, pie 
kuriem es sevi arī pieskaitu. Pie-
mēram, Ivars Seleckis nekad ne -
taisīs spēlfilmu, viņam pat prātā 
tas nenāk, bet Andris Gauja uz -
taisīja dokumentālo filmu „Ģi -
menes lietas”, paeksperimentēja, 
bet nu viņš ir pievērsies spēlfil-
mām un ar dokumentālo kino 
vairs nevēlas nodarboties. Ne  es-
mu tagad ar Andri runājis, kaut 
gan vienu brīdi sapratu, ka tā tas ir.

Vai izteiksmes līdzekļi, ko 
dokumentālajā kino izman - 
toja Hercs Franks, Juris Pod-
nieks, ir aktuāli arī mūsdienās? 

Vecmeistara Herca Franka fil-
ma „Par desmit minūtēm ve -
cāks”, cik zinu, vēl joprojām ir 
pa  saules desmit labāko doku-
men tālo kinofilmu vidū. Es for-
mas ziņā piederu pie režisoriem, 
kas klasiku atzīst par labu esam 
un pat labāku, nekā meklēt jau-
nus veidus. Savulaiks Frei manis, 
Epners, Franks bija spē cī ga bri-
gāde un vienādi domāja, viņi       

arī izveidoja Rīgas doku men- 
 tālā ki  no poētisko skolu. Pēc      
tās shē mas vēl joprojām daudzi 
režisori darbojas. Līdz ar jau- 
nām tehno loģijām nāk arī tas,   
ko viņiem savā laikā bija grūti 
realizēt. Klasiskā vērtība nezūd.

Cik ieinteresēti ir ārvalstu      
ki  no producenti dokumentā-
lajā kino jomā sadarboties ar 
Lat vijas režisoriem?

Ja tas ir pamatoti, tad viņi ir 
ieinteresēti. Tagad mēs ar Kris -
tīni Želvi, kas ir režisore, un es, 
kas  esmu producents, realizējam 
koppro jektu ar somiem, filmu 
par Teivo Tulio, kurš īstenībā ir 
Teodors Tur lais no Makašānu 
pa   gasta Ščerbinieku sādžas, pēc 
tam no  kļuva Somijā, kļūstot       
par slavenu melodrāmas meis-

taru, kuru pat aicināja uz Ho -
livudu. Mums bija ļoti viegli strā-
dāt  kopā ar so  miem, tāpat kā 
pirms dažiem gadiem ar īriem. 
Diem žēl Latvi jas kino finansē-
šanas  uz  stādī jums ir tāds, ka 
„sā  kumā sa  mek lējiet koppro-
ducentu, un tad tai sīsim filmu”, 
bet ne vien mēr kopproducents 
var un ne vienmēr viņš palīdz 
strādāt. Ir labs teiciens: „Kas 
maksā, tas pasūta mūziku”, un 

bieži vien kopproducents jauc 
smadzenes.

Naudas nekad nebūs diez -
gan, taču cik nepieciešams,        
lai dokumentālists varētu ap -
mie rināt savas radošās ambī-
cijas? 

Te ir tā dilemma, ja gribi    
daudz naudas dokumentāla kino 
veidošanā, tad tagad ir projektu 
laiks – raksti projektus, brauc, 
attīsti tos. Bet bieži vien šim pro-
cesam nav liela sakara ar pašu 
kino. Ja tev ir ideja un vēlies uz -
taisīt filmu, tad nedzīvosi vies-
nīcā, bet paliksi teltī un taisīsi 
filmu. Vidēja apjoma kinofilmai 
Latvijā naudu var sameklēt, ja    
tik ir kāda iztēle. 

Pāriesim pie spēlfilmu noza-
res. Pēdējos gados šķiet, ka no -
teiktu lomu Latvijas spēlfilmās 
ieņēma vēsturiskās tēmas – Pir-
mais pasaules karš, Otrais pa -
saules karš. Kara sižeti taču 
pra sa lielus ieguldījumus deko-
rācijās, tērpos, un, manuprāt, 
tas noved pie secinājuma,-  lai 
uztaisīt labu filmu par kara      
vai vēstures tēmu, Latvijā vien-
kārši trūkst naudas. 

Tā ir problēma. Vēsturiska drā-
ma tiešām ir ļoti dārga. Te ir at -
kal jāizvēlas, vai mēs gribam uz -
lekt augstāk par savu pēcpusi, vai 
nu mēs darām to, ko varam iz -
darīt ar Latvijā pašreizējo finan - 
s iālo situāciju. Par „Rīgas sar-
giem” izskanēja barga kritika, bet 
es domāju, ka tajā lauciņā vaja -
dzē tu arī mēģināt vismaz pa trīs 
līdz pieciem gadiem kaut vienu 
filmu uztaisīt. Mēs savādāk ne -
varam tikt uz priekšu, nekāda 
pieredze neradīsies. Varam gai-
dīt, kad pa  rādīsies kāda nauda 
un neko nedarīt, bet var mēģināt 
arī ar kartona tankiem...

Viedoklis, kas izskanējis ie -
tek mīgajā žurnālā „Variety” par 
„Rīgas sargiem”, pauž: „Filma 

pieder pie tiem pliekanajiem 
vēsturiskajiem saukļiem, kas 
jāsaražo jebkurai nācijai,      
pirms tā var iet tālāk.” It kā     
jau esam saražojuši, bet kas 
tālāk? Kādas tēmas, tavuprāt, 
spēlfilmas varētu „pacelt”?

Par tēmām grūti runāt, jo tē -
mas jau ierosina režisori. Bet, 
atgriežoties pie „Rīgas sargiem”... 
Igauņiem bija filma „Vārdi mar-
morā”, es domāju, ka viņiem fi -
nansējums nebija lielāks, un to -
mēr viņi varēja uzņemt labāku 
filmu. Nauda ir viena medaļas 
puse, otra ir ideja, varē šana un 
lietu izpratne.

Pastāv viedoklis, ka Latvijā 
nekad nevarēs sevi atpelnīt fil-
ma, kas ir izmaksājusi divus 
līdz trīs miljonus dolāru. Ja mēs 
gribam tādu lielbudžeta kino 
taisīt, ir jādomā, lai filmas 
varētu pārdot ārpus Latvijas. 
Kādai     tai jābūt, jo, piemēram, 
nevie nu no pēdējo gadu spēl-
filmām mēs uz ārzemēm pār-
dot īsti nevaram.

Tā nav tikai Latvijas, bet arī 
Eiropas problēma, jo tik mazai 
auditorijai uztaisīt ļoti labu       
liela izmēra kino darbu nekad 
neatmaksāsies. Mums neatmak-
sājas arī kultūras nami un Dzies-
mu svētki, šai lietai jāpieiet no 
cita skatupunkta. No biznesa 
viedokļa ideāli būtu, ja mēs va -
rētu uztaisīt tādu filmu, taču, ja 
mēs runājam par vēsturisko un 
kara tēmu, tad ir jāizdomā kāds 
ļoti labs āķis, kas varētu interesēt 
plašu skatītāju loku. Kāpēc gan, 
piemēram, tālajā Ķīnā kādam 
gribētos zināt par Latvijas at -
brīvo  šanas cīņām? Viņiem vaja-
dzīgs cilvēcisks stāsts. Stāsts lat-
viešu filmās visbiežāk klibo. 
Mums ir divas problēmas: ir      
labi latviešu operatori un ir labi 
režisori, bet mūsu problēma ir 
scenāristi, un vēl viena svarīga 
lieta ir producēšana.

(Turpinājums 8. lpp.)
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It’s 2012 and time again for the 
“Baltica” festival. “Baltica” is an 
annual ethnic music festival that 
began in 1987 in Lithuania. For 
the past 25 years the three Baltic 
countries have taken turns host-
ing the festival, and this year will 
be the ninth time the festival is 
held in Latvia.

The festival draws about 175 
folklore groups from Latvia with 
another dozen or so from other 
countries, for a total of over 2000 
participants. Latvians living 
abroad will also take part in the 
festival. This year the United 
States will be represented by 
Teiksma from Minneapolis and 
Sudrabavots from Washington, 
DC. Latvian groups from 
England, Luxembourg, Estonia, 
and Siberia will also participate. 
In addition to Latvian music and 
dance, other cultures are also 
represented at the festival. Several 
Russian and other minority 
groups from Latvia will partici-
pate, as well as groups from 
Belarus, Bulgaria, Estonia, 
France, Italy, Lithuania, 
Palestinians from Israel, Russia, 
Sweden, and the United States 
(cloggers from Tennessee).

Concerts and specific events 
are still being planned, so an offi-
cial festival schedule has not yet 
been published. Here, though, is 
a small insight into what is being 

Baltica and a babushka brass band
planned.

The festival will kick off on 
Thursday evening, July 5, with a 
Baltic nations concert commem-
orating the first “Baltica” festival 
to take place in Latvia in 1988.

Vērmanes dārzs in central Riga 
will serve as the “home” of the 
festival. Concerts on open air 
stages, workshops, ethnic foods, 
and a craft market will be open 
to the public in the park all day 
Friday, Saturday, and Sunday 
(July 6-8). Larger concerts will 
take place in concert halls 
throughout Riga on Friday and 
Saturday. These include concerts 
featuring teicēji (traditional sing-
ers and musicians), the tradi-
tions of Kurzeme, Latgalian 
psaļmi (Office of the Dead), 
“authentic” folk singing, folk 
dancing, men’s songs, women’s 
songs in the moonlight, and 
music at the Botanical Garden. 
The “Baltica” film festival will 
take place on Saturday, July 7, at 
the Splendid Palace theater. 

Everyone knows Latvia is the 
land that sings. And dances. But 
recently attention has begun to 
be paid to the tradition of story 
telling, resulting in several story 
telling events at “Baltica” this 
summer.

Foreign groups will perform in 
a concert in Vērmanes dārzs on 
Friday evening, July 6, followed 
by a parade of all the festival par-
ticipants through Old Riga, 
across the Daugava River, and 
ending at AB dambis.

Sunday, July 8, a part of the 
groups will travel to smaller 
towns throughout Vidzeme 
(Barkava, Cesvaine, Dzelzava, 
Ērgļi, Koknese, Turaida, Ikšķile, 
and Ķekava) for concerts and 
other events. But Vērmanes dārzs 
will remain full of folk music for 
those remaining in Riga.

On Monday, July 9, the town of 

Madona will host the final day of 
the “Baltica” festival. People 
dressed in national costumes will 
swarm the center of Madona for 
a variety of concerts, events, 
workshops, and a craft market. 
The closing concert is scheduled 
for that evening at the open air 
stage in Madona.

Most if not all events during 
the festival will be free of charge 
and open to the public. And it 
goes without saying that there 
will be dances every night and 
into the early hours of the morn-
ing.

The “Baltica” festival is orga-
nized by the Latvian Folklore 
Society and the State Agency of 
Intangible Cultural Heritage. For 
more information visit their 

websites at www.folkloras-
biedriba.lv and www.nkmva.gov.
lv, respectively, although do not 
expect specific times and sched-
ules for concerts to be published 
until very shortly before the fes-
tival.

While in Riga for the festival, 
keep your eye out for another 
kind of folklore: the brass band 
in skirts. Although they’ve been 
around for a little while already, I 
first noticed these four young-
sters on a -10º F evening this past 
February. In fact, I heard them 
from a few blocks away and won-
dered where the uncharacteristi-
cally funky music was coming 
from. Think Lady Gaga mixed 
with Emir Kusturica. Paying no 
attention whatsoever to the tem-

perature, these boys – wrapped 
in jackets, hats, babushka scarves, 
gloves with the tips cut off, and 
clumsily worn flowery skirts – 
blew away on their horns and 
drum set with their leader trum-
peting out in front to the few 
passersby in Līvu laukums. In 
more pleasant weather I’ve lis-
tened to them for some time 
near the McDonald’s around the 
corner. The group’s name is 
Pielietais munštuks [the drunk 
mouthpiece], they bring much-
needed smiles to Riga’s streets, 
and I hope they stick around. 
The clips of them on YouTube 
don’t do them justice; try to see 
them in person.

Amanda Jātniece

Agate 
Vucina

Kokli uzskatām par nacionālo 
instrumentu, taču Latvijas skolās 
reti kur iespējams apgūt koklē-
šanas mākslu, savukārt interese 
jauniešu vidū ir liela. Biedrība 
„Latgales tradicionālās kultūras 
centrs „Latgaļu sāta”” Viļānu no -
vada Dekšāru pagasta „Madžu-
ļos” jau astoņus gadus pulcē kok-
lētājus no Rīgas, Valmieras, Ma -
donas, Varakļānu novada, ASV 
un Lietuvas, aicinot sastapties     
ar noteiktu mērķi un saturu. 
„Latgaļu sātas” mājvietā savulaik 
dzīvoja un strādāja pazīstamais 
kokļu meistars Donats Vucins.

Šogad kokļu dienas Latgalē 
notiks 8. un 9. septembrī Eiro -

Kokļu dienas „Latgaļu sātā”
pas kultūras mantojuma dienu 
programmā. Piedalīsies daudzi 
pa  zīstami etnogrāfiskās kokles 
spēlētāji –  koklētāji A. Mičulis, 
L. Podiņa, A. Zariņš, A. Jansons, S. 
Katiša, B. Ozoļiņa, A. Ābele u.c., 
kā arī kokļu meistari G.Stap -
rēns, un I. Lucijanovs. Kokļu 
dienas ir vienīgais šāda veida 
pasākums Latgalē, kas dod bū -
tisku ieguldījumu nemateriālās 
kultūras saglabāšanā un popu la-
rizēšanā, it īpaši jaunatnes vidū. 
IX Kokļu dienas Latgalē filmēs 
Anša Epnera filmu studijas AVE 
režisors Ivars Zviedrs. Kā iztei-
kusies kokļu dienu organizatore 
Marika Zeimule: ”Kokļu īpaš-
nieku vidū ir daudzi tādi, kas 
kokles tur mājās plauktā un 
retumis no tām noslauka pu -
tekļus. Šī projekta uzdevums bū -
tu mudināt viņus ievilināt kok-
lētāju pulkā, klausīties un pieda-
līties kopīgā muzicēšanā. Arī tie, 
kas vēl neprot spēlēt šo tautas 
mūzikas instrumentu, patīka - 
ma pārdzīvojuma iespaidā va -
rētu pārdomāt iespēju kļūt par 
koklētāju.” Artūrs Krolmanis un Ansis Jansons kokļu dienās 2011. gadā
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Kad tu iepazinies ar kokli?
Tas bija sešu septiņu gadu ve -

cumā Cesvainē. Vidusskolā bija 
pulciņš, to vadīja Anete Vestma-
ne, un man ļoti iepatikās. Tad es 
nonācu Madonā, kur pabeidzu 
Madonas mūzikas skolu. Tad arī 
izdomāju, ka varētu turpināt mā -
cīties mūziku – tas bija tieši tas, 
kas man patika. Man padevās     
arī matemātika, bet izdomāju, ka 
viss radošais mani piesaista vai-
rāk nekā „plika” matemātika. Tad 
aizgāju uz Jāzepa Mediņa Rīgas 
mūzikas vidusskolu, kur pabei-
dzu koncertkokles klasi. Pēdējā 
gadā aizbraucu Erasmus prog-
ram  mā uz Somiju.

Tu spēlēji tā saucamo kon-
certkokli. Kad tu paņēmi rokās 
etnogrāfisko kokli?

Etnogrāfiskā kokle man bija 
sapnītis jau no mūzikas skolas 
lai kiem, tad, kad darbojos Ma -
donas folkloras kopā un daudz 
braucām uz dažādiem festivā-
liem, arī „Iļģus” biju redzējusi. Tā 
kokle mani ļoti uzrunāja. Pie 
mums atnāca Aivars Zariņš ar 
etnogrāfisko kokli. Es zināju, ka 
man jāmācās arī lielā kokle, un 
tajā laikā tikai vēl meklēju et -
nogrāfisko kokli.

Kādas attiecības Latvijā Mū -
zikas akadēmijā ir starp etno-
grāfisko kokli un koncertkokli, 
kāda ir pasniedzēju attieksme?

Man visu laiku bija doma, ka 
abas kokles vajag apvienot. Vi -
siem stereotipi ir iesēdušies tik 
dziļi, ka pat studenti ir katego-
riski. Vieni uzskata, ka lielā kokle 
ir cītara un ko tur vispār var no -
spēlēt, ka tā ir „koncertbundža”’, 
bet savukārt tie, kas spēlē lielo 
kokli, saka – ārprāts, kas tā tāda 
mazā kokle, tur neko nospēlēt 
nevar, tikai tautas mūzikas instru-
ments, ar ko var akordus piespē-
lēt. Arī pasniedzēju vidū ir tāda 
attieksme.

Tad tu nonāci Somijā, kur 
attiecības ar etnogrāfisko kokli 
ir pavisam savādākas. Kādas 
bija tavas Somijas atziņas?

Tas man īstenībā tikai vēl vai-
rāk deva spēku, jo pēc vidussko-
las es pati sāku mācīties etnogrā-
fisko kokli. Tad mūzikas akadē-
mijā biju sākusi komponēt mū -
ziku, iesaistot etnogrāfisko kokli 
akadēmisko kokļu ansamblī.  
Man visu laiku bija doma, ka va -
jag, tā bija kā misija, jo es biju 
abās pusēs. Somija man deva vēl 
lielāku spēku tāpēc, ka es tur 
redzēju viņu attieksmi. Es iz -
vēlējos spēlēt lielo koncertkokli 
jeb koncertkanteli. Somijas mā -
cību iestādēs apgūst abas kokles. 
Etnogrāfiskajai kantelei ir liela 
nozīme, jo tik daudz materiāli sa -
vākti un tur tiešām var izpaus -
ties. Sibēliusa mūzikas akadēmijā 
ir vesela folknodaļa, kur apgūst 
etno dziedāšu no visām pasaules 
ma lām, gan mazo kanteli un citus 
tautas mūzikas instrumentus.   
Tas viss notiek ļoti profesionāli.

Atgriežoties Latvijā, pēc kāda 
laika nodibināji domubiedru 
grupu „Vētras saites”, kur sāki 
spēlēt elektrisko kokli. Kā tu 
nokļuvi līdz elektriskajai kok-
lei?

Tas arī notika, pateicoties            
So  mijai. Somijā es redzēju ļoti 

Latvīte Podiņa: "Kokle ir mana misija"

daudz eklektrisko instrumen -        
tu – gan lielo koncertkanteli,  kas 
bija pilnīgi elektriska, gan mazās 
piecu stīgu kanteles. Tur      ir tā, 
ka no 5 gadiem mazie kantelisti 
var izvēlēties elektrisku instru-
mentu un pieslēgt pie pa -
stiprinātāja, spēlēt ar madiato -     
ru – izpausties. Ja viņi negrib sākt 
ar ģitāru, tad viņi var sākt ar       
kanteli. Ir pat izdotas veselas grā-
matas, kādos veidos var spēlēt 
mazo, elektrisko kanteli.

Tava elektriskā kokle bija pir-
mā Latvijā, kas to varēja izga-
tavot?

Es mazliet pašpikoju no so -
miem, jo vēlējos tautas instru-
mentu, kas būtu elektrisks. Lai-
mai Jansonei bija pazīstams meis-
tars Jānis Rozenbergs, kas bija 
uztaisījis elektroakustisku ins-
trumentu. Koklē bija iebūvēta 
maza kastīte, no kuras varēja pa -
stiprināt skaņu. Es gribēju pil -
nīgi elektris ku, tākā elektrisko 
ģitāru. Es vi  ņam palūdzu, un   
viņš 2 gadu laikā uztaisīja elek-
trisko kokli. Dzīvē tā sanāca, ka 
Ģirts Pavēnis piedāvāja spēlēt 
elektrisko kokli kopā ar ģitāru, 
un mēs pieaici nājām arī Jāni 
Cīruli, kas spēlē džambas. Un kā 
trio mēs pirmo reizi uzstājā -      
mies Ineses Kalni ņas foto izstādē 
Valmierā. Nu jau mēs spēlējam 
divarpus gadus, un tagad mums 
ir mērķis, izdot albumu, kas     
būtu multimediāls. Vēl domājam 
par nosaukumu, bet visdrīzāk tas 
būs „Vētras saites”.

Kas ir labākie etnogrāfiskās 
kokles spēlētāji Latvijā?

Vispirms Laima Jansone, no 
ku  ras es arī esmu daudz mācī-

jusies. Viņa savu iedvesmu  ir 
smē lusies no Valda Muktupā -      
ve la, kurš arī ir ļoti spēcīgs kok-
lētājs. Ļoti lielu ietekmi mēs, visi 
jaunie koklētāji, esam ņēmuši      
no Birutas Ozoliņas, Māra Muk-
tupāvela, kas „Iļģos” spēlē. Pašlaik 
ir parādījušies ļoti daudzi kok-
lētāji, nevar īsti pateikt, kurš ir 
labākais.

Cik Latvijā, tavuprāt, ir kokļu 
meistaru?

Etnogrāfiskās kokles, domāju, 
izgatavo ne vairāk kā desmit 
meistari. Ir izveidojies uzskats, 
kādai ir jābūt labai koklei, un      

nav ļoti daudz tādu, kas to var 
izdarīt.

Daudzi saka, ka labākās kok-
les ir savulaik Donāta Vucina 
gatavotās. Kāpēc?

Tā kā es piedalījos nesen kon-
kursā Somijas, tad es ļoti labas 
atsauksmes dzirdēju par savu ins-
trumentu – Donāta Vucina kok -      
li – tieši skaņas ziņā, un tas arī ir 
tas bonuss, ka tā skan jebkurās 
rokās. To grūti pateikt, kāpēc tā      
ir, tas ir kokles rokraksts. Viņš ir 
mācējis taisīt. Es neesmu meistars 
un to ir grūti pateikt, kā arī ne -
esmu nevienam meista ram ļā -   
vusi taisīt vaļā kokli un pētīt.

Ko tu dari pašlaik, tu pasniedz 
mūziku?

Jā, es divās mūzikas skolās 
apmācu mūzicēšanu ar lielo kon-
certkokli, un vēl man ir astoņi 
privātskolnieki, kuriem es mācu 
spēlēt etnogrāfisko kokli.

Kas ir šie cilvēki, kas nāk pie 
tevis mācīties?

Tie pārsvarā ir cilvēki pāri par 
30 gadiem, dažādu profe siju pār-
stāvji – veikalu īpašnieki, frizieri, 
gleznotāji, ģimenes cil vēki, un 
viņi ir nonākuši pie tā,  ka ļoti 
vēlas spēlēt kokli, viņiem patīk 
tās skaņa. Kāda sieviete pa  teica, 
ka viņa ļoti gribētu iemā cīties 
mazo arfu, bet tad pado māja,     
nē – mums, latviešiem, arī ir ļoti 
fantastisks instruments, un tā ir 
kokle, kas skan ļoti līdzīgi. 
Pārsvarā cilvēki, kas nāk, vēlas 
„atpūsties mūzikā”, arī kaut ko 
iemācīties, radoši izpausties un 

labi pavadīt savu laiku.
Tu teici, ka tev patīk ekspe-

rimentēt ar kokles skaņām, vai 
tu raksti mūziku? 

Rakstu mūziku koncertkok-
lēm, tieši ansambļiem, bet man 
ļoti patīk improvizēt un meklēt 
skaņas uz etnogrāfiskās kokles, 
dažādi eksperimentēt ar ska -
ņām, atrast visdažādākās instru-
menta iespējas.

Kur, tavuprāt, virzās etnogrā-
fiskās kokles kustība? Un kāpēc 
tik maz Latvijā māca etnogrā-
fisko koklēšanu?

Ir daži cilvēki, kas māca, bet 

daudziem ir uzskats, ka to jau  
var iemācīties pats, un tāpēc nav 
vajadzīga mērķtiecīga kokles 
apguve skolās. Ļoti uzteicami ir 
tas, ka ir koklētāju saieti, piemē-
ram, par godu Donātam Vucinam, 
un nevajadzētu šo tradīciju at -
mest, bet censties attīstīt. 

Man pašai arī ir tāds prin -      
cips – lielo kokli var mācīt bēr-
niem mūzikas skolā, bet etno-
grāfisko kokli vajadzētu mācīt 
tad, kad esi jau pieaudzis cilvēks, 
jo tas ir tāds instruments, kas, 
ma  nuprāt, nav domāts bērniem. 
Bērniem vajag tādu ar plašākām 
iespējām, bet etnogrāfiskā kokle 
ir meditatīvs instruments, to ir 
jāspēlē ar savām izjūtām. Bērnam 
vēl to izjūtu nav. Es esmu spēlē-
jusi maziem bērniem – viņiem 
sākumā ir interese par skaņu, 
taču mazajiem klausītājiem ir 
vajadzīgas pilnīgi radikālas ie  spē-
jas, viņiem patiks skaļāki instru-
menti, kā klavieres, akordeons. 

Kas ir tavas dzīves lielākie sa -
sniegumi kokles spēlē?

Man katra reize ar etnogrāfisko 
kokli ir īpaša, jo instruments ir 
nācis kā tajā teicienā, ka kokle 
tiek gatavota kāda mirušā pie-
miņai. Arī  pie manis kokle ir no  -
nākusi, tuvam cilvēkam aizejot.

Kad es spēlēju uz skatuves vai 
kādam cilvēkam, es skaņdarbu 
ve ltu arī aizgājējam, un katra 
reize ir īpaša.

Tā kā tu esi profesionāle šajā 
jomā, kāds ir tavs lielākais 
mērķis, ko tu vēlies sasniegt? 

Piemēram, piedalīties kādā lie-
lākā festivālā, kaut ko noorga-
nizēt...?

Kad es mācījos vidusskolā, es 
daudz sapņoju par elektrisko 
kokli. Mani mērķi pašlaik ir 
piepildījušies. Es vēlos šo instru-
mentu maksimāli popularizēt. 
Vēl gribētos pieaicināt dizaine -
rus, lai tie kokli padarītu spilgtu 
un visiem pieejamu, gribētu 
stāstīt, runāt un rādīt, lai cilvēki 
būtu informēti.

Agate Vucina

Latvīte Podiņa Latgales kokļu dienās

Spēlē "Vētras saites". Vidū ar elektrisko kokli L. Podiņa
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Interesanti

Izmantojot LR Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes 2012. 
gada 1. janvāra datus, NeoGeo.
lv ir sastādījis šādu pārskatu

Citu valstu pilsoņu skaits Latvijā:
1. Krievijas pilsoņi – 39 798 

iedzīvotāji;
2. Lietuvas pilsoņi – 3 914 

iedzīvotāji;
3. Ukrainas pilsoņi – 3 384 

iedzīvotāji;
4. Baltkrievijas pilsoņi – 2 166 

iedzīvotāji;
5. Vācijas pilsoņi – 1 302 

iedzīvotāji;
6. Igaunijas pilsoņi – 990 

iedzīvotāji;
7. Bulgārijas pilsoņi – 606 

iedzīvotāji;
8. Polijas pilsoņi – 516 

iedzīvotāji;
9. ASV pilsoņi – 510 

iedzīvotāji;
10. Zviedrijas pilsoņi – 492 

iedzīvotāji.
Kopumā 2012. gada sākumā 

Lat vijā dzīvoja vairāk nekā 60 000 
dažādu citu valstu pilsoņu. LR 
Pil sonības un migrācijas lietu 
pār valde ir saskaitījusi vairāk kā 
120 (!) dažādu valstu pilsoņus. Sa -
līdzinājumam jāmin, ka Apvie-
noto Nāciju Organizācijā (ANO) 
ir apvienojušās 193 pasaules vals-
tis. Vairāk kā 66% no citu valstu 
pilsoņiem Latvijā ir Krievijas pil-
soņi, taču dzīvo arī tādu eksotis -
ku valstu kā Sentvinsentas un 
Grenadīnu, Antigvas un Barbu-
das, kā arī Ziemeļkorejas pilsoņi.

Novadi, kuros ir vismazākais 
citu valstu pilsoņu īpatsvars no 
pašvaldībā esošā iedzīvotāju 
skaita:

1. Rugāju novads – 0,04% 
(1 iedzīvotājs);
2. Naukšēnu novads – 0,05% 
(1 iedzīvotājs);
3. Alsungas novads – 0,06% 
(1 iedzīvotājs);
4. Vecpiebalgas novads – 0,09% 
(4 iedzīvotāji);
5. Alojas novads – 0,12% 
(7 iedzīvotāji). 

KAS DZĪVO LATVIJĀ?
Ja Latvija būtu ciems ar 100 

iedzīvotājiem, tad 2012. gada 
sākumā šajā ciemā dzīvotu:

Latvijas novadi un lielākās 
pilsētas, kurās ir vislielākais Lat-
vijas nepilsoņu īpatsvars no 
pašvaldībā esošā iedzīvotāju 
skaita:

1. Olaines novads – 25,4%;
2. Salaspils novads – 24,3%;
3. Rīga – 22,9%;
4. Liepāja – 19,6%;
5. Ventspils – 18,4%.

Secinājums: Latgalē, kur dau-
dzās pašvaldībās ir augsts krie-
vu, baltkrievu, poļu iedzīvotāju 
skaits, nepilsoņi sastāda ma -
zāku procentu daļu kā Pierī -      
gas novados, vai Kurzemes lie-
lākajās pilsētās. 

***

DNB Latvijas barometra pētī ju-
mi liecina, ka, raksturojot ieguvu-
mus, kādus ikvienam Latvijas ie -
dzīvotājam sniegusi valstiskās ne -
atkarības atgūšana pirms vairāk 
nekā 20 gadiem, latvieši biežāk 
nekā cittautieši kā neapstrīdamu 
vērtību atzīmējuši iespēju dzīvot 
pašiem savā neatkarīgā valstī (lat-
vieši - 64%, cittautieši - 37%) un 
latviešu valodas kā oficiālās valsts 
valodas atzīšanu (latvieši - 50%, 
cittautieši - 12%).

Tikmēr Latvijā dzīvojošajiem 
cit tautiešiem svarīgāka šķiet ie -
spēja brīvi iegādāties dažādas pre-
ces, kas padomju laikos bija defi-
cīts (latvieši - 28%, cittautieši - 
40%), un iespēja brīvi nodarbo -
ties ar uzņēmējdarbību (latvieši - 

26%, cittautieši - 33%).
Savukārt vērtējot, kādi ir lielā -

kie mūsu valsts un tās iedzīvotāju 
panākumi  beidzamās desmitga-
des laikā, latvieši biežāk nekā cit-
tautieši minējuši sportistu panā-
kumus starptautiskajās sacensī -
bās (Olimpiskajās spēlēs, dažādu 
sporta veidu pasaules čempionā-
tos u.c.: latvieši - 48%, cittautieši - 
33%), kā arī iestāšanos Eiropas 
Savienībā (latvieši - 41%, cittautieši - 
32%) un NATO (latvieši - 37%; 
cittautieši - 17%).

Interesanti, ka lata kā nacionā -
lās valūtas saglabāšanu atzīmējis    
diezgan līdzīgs skaits latviešu 
(36%) un cittautiešu (33%).

Jāatzīmē, ka arī šo panākumu 
vidū cittautieši biežāk nekā lat -
vieši par pozitīviem nosaukuši 
tādus „taustāmus” ieguvumus kā 
bezmaksas interneta pieejamību 
bib liotēkās, dažādu vērienīgu 
būvniecības projektu īstenošanu, 

ražošanas un uzņēmējdarbības vi -
des izaugsmi kopumā.

***

Nepieciešamības gadījumā Lat-
viju ar ieročiem rokās būtu gatavi 
aizstāvēt tikai nepilni 54% iedzī-
votāju, liecina „Latvijas Faktu” 
martā veiktā aptauja.

Lielāka gatavība aizstāvēt Lat-
viju ir latviešu vidū - 60% būtu 
gatavi, bet 25% nebūtu gatavi aiz-
stāvēt Latviju. Savukārt no cittau-
tiešiem 44,9% būtu gatavi aiz-
stāvēt Latviju ar ieročiem rokās, 
bet 38,9% - nebūtu.

Respondentiem tika uzdots jau-
tājums, vai neatkarīgi no vecuma 
un dzimuma nepieciešamības ga -
dījumā būtu gatavi aizstāvēt Lat-
viju ar ieročiem rokās.

Aptaujā arī noskaidrots, ka ga -
tavi aizstāvēt Latviju visvairāk ir 

Nacionālās apvienības (NA) vēlē-
tāji - apgalvojumam piekrita 77%, 
tālāk seko Vienotības atbalstītāji - 
67,2%, Zaļo un zemnieku savie-
nības vēlētāji - 64,6%, Zatlera Re -
formu partijas elektorāts - 57,1%, 
Saskaņas centra vēlētāji - 45,3%.

***

Lielākā daļa Latvijas iedzīvo -
tāju uzskata, ka latviešu valoda 
jā  māca jau pirmsskolas mācību 
iestādēs un bērnudārzos, liecina 
„Latvijas Faktu“ jaunākā aptauja. 
Tam piekrituši 61,6% aptaujāto. 
Šim uzskatam drīzāk piekrīt 
19,7% iedzīvotāju, bet nepiekrīt 
tikai 11,4%. Lielākā daļa valodas 
mācīšanas piekritēju ir latvieši - 
87,4%. Taču arī starp krieviski 
ru  nājošajiem valodas mācīšanu 
bērnudārzos atbalsta lielākā da -     
ļa – 73%.

www.NeoGeo.lv

Latvieši un cittautieši 
uzsver atšķirīgus neatkarības 

laika ieguvumus

latviešu režisoriem. Dokumen tā-
lajā kino vien kādus mākslinie-
ciskā ziņā pilnīgi līdzvērtīgus        
10 – 15 režisorus varētu nosaukt. 
Laila veiksmīgi ir atradusi festi-
vālu formu. Festivāli vispār ir at -
sevišķs darbs. Tur ir jābrauc, jā -
runājas, jāreklamē sava filma, 
jāveido kontakti. Tas ir darbs, kas 
ne visiem režisoriem un pro -
ducentiem patīk. Laila pie tā ir 
piestrādājusi un tādā veidā tur  
arī tiek. Kādam kinofestivālam 
vajag Austrumeiropas pārstāvi, 
viņi domā, ko lai paņem? Tā kā 
pazīst Lailu, tad piedāvā viņai.

Aprīlī Rīgā notiks kinofesti-
vāls Lielais Kristaps. Kāds ir 
tavs redzējums par dokumen-
tālajām un mākslas filmām, 
kuras rādīs šajā festivālā un 
būtu vērts noskatīties?

Roberta Rubīna (viņš ir jauns 
puisis, kas ir strādājis televīzijā 
un tagad pievērsies dokumen-
tālajam kino) filma „Kā tev klājas, 
Rūdolf Ming?” par divpadsmit-
gadīgu puisi, kas taisa savas fil-

Nesen izraisījās diskusija par 
filmu „Kolka cool”, sabiedrībā 
radās jautājums, vai šādām fil-
mām vajag piešķirt valsts bu -
džeta līdzekļus. Vieni saka – bū -
tu jātaisa filmas par vēsturis-
kām tēmām, citi – par mūslaiku 
personībām, un uzsver, ka valsts 
pasūtījuma naudu nedrīkst iz -
šķērdēt. Ja kāds vēlas šādu filmu 
uzņemt, lai to dara par savu 
nau du vai piesaista ārvalstu in -
vestorus. Kāds ir tavs viedoklis?

Manuprāt tēmām jābūt no  de-
finētām, un par konkrētām tē -
mām jābūt konkursam. No otras 
puses - tā būtu propaganda – kā- 
pēc režisoriem būtu jātaisa tikai 
filmas par kādu konkrētu tēmu?  
Kopējais skats uz nacionālo kino 
nav īsti nodefinēts. Nacionāla -
jam kino centram būtu jādefinē 
ne tikai mākslinieciskie aspekti, 
bet arī tēmas.

Sanāk, ka mums Latvijā nav 
kino politikas?

Latviešiem diemžēl bieži vien 
klibo šādas lietas. Teikšu godīgi, 

ar kino politiku ir diezgan slikti. 
Katrs var taisīt, ko grib, bet, tuvo-
joties konkursam ir tā saucamās 
publiskās prezentācijas. Mēs lē -
nām ejam uz priekšu, bet ja daļai 
no pasūtījuma tēmas būtu no -
definētas, tas būtu interesanti. 
Piemēram, tēma „Latgales attīs-
tība” – tad nu režisori aizbrauc  
uz turieni, izpēta visu un iesniedz 
dažādus redzējumus, nu tie, kas 
grib piedalīties. Tad arī var dabūt 
labākus vai sliktākus scenārijus 
par Latgali, bet tagad jau nes 
scenārijus par ko vien grib, viens 
par Kolku, otrs par Latgali.

No Latvijā tapušajām filmām 
ārvalstu festivālos visbiežāk no -
nāk dokumentālās vai animā-
cijas filmas. Kā tu izskaidro Lai-
las Pakalniņas filmu panā ku-
mus?

Jaunā paaudze, kas nodarbojas 
ar kino, ir pēcpadomju laika 
cilvēki. Laila ir uz šīs robežas. 
Galvenais ir iekļūt festivālā. Es 
uzskatu, ka tikpat labas filmas, 
kādas ir Lailai, tagad ir daudziem 

mas. Šī man likās tāda sirsnīga    
un ļoti laba dokumentālā filma. 
Pats vēl neesmu redzējis, bet ļoti 
interesanta varētu būt Jevgenija 
Paškevica „Golfa straume zem 
ledus kalna”. Viņš 14 gadus šo 
filmu filmēja. Tā ir par savdabī-
gām attiecībām, bet mani tieši 
interesē tas, kāda beigās izskatās 
filma, kas veidota 14 gadus.

Kur un kā var redzēt Latvijā 
uzņemtās filmas?

Tas ir sāpīgs jautājums, ko vē -
lējos atrisināt ar Eiropas projektu, 
kas diemžēl netika apstiprināts.    
Es gribēju uztaisīt kinobusu, kas 
brauktu pa Latviju un rādītu fil-
mas, jo man liekas, ka lielākā 
problēma latviešu kino nav tas,      
kā to saražot, kā dabūt naudu sa-
vai filmai, bet gan šo filmu izrādī  -
šana. Mēs ar Daini Kļavu uzfil-
mējām filmu, kur bija dzīvā mū -
zika, kas beigās sanāca kā šovs,      
un Cēsīs uz pilskalnu atnāca pus-
otrs tūkstotis skatītāju. Ja paņem -
tu DVD un noskatītos, tas būtu 
pavisam kas cits. Problēma Lat -
vijā ir ar kino izplatīšanu, sākot        
ar DVD un beidzot ar kino. Kā -
pēc gan Lat vijā lamā kino? Tā -

pēc, ka lētāk ir nerādīt nekādu 
filmu. 

Ir daudz labu dokumentālo 
un animācijas filmu, kas ne -   
tiek izdotas DVD, bet ārzemēs 
ir ļoti daudz latviešu, kas tās 
gribētu noskatīties. 

Es uzfilmēju filmu „Bēgums” 
(pieejama arī DVD), un 18.
novembrī veikalu tīkls „Maxima” 
bija izdomājis, ka reklamēs Lat-
vijas preci, un es viņiem arī ie -
devu savu DVD, lai tirgo. Viņi 
saka, ka varu prasīt par to latu       
vai pusotra, veikalā to pārdos     
par deviņiem latiem, jo dārgāk 
neviens nepirks. Nav nemaz tik 
lēti uztaisīt labu, skaistu DVD,    
un labi, ja nopirks kādus tūks -      
toš eksemplārus, taču ir jāiegul -
da krietni daudz naudas. Do -
kumentālais kino arī citur pa -
saulē top mazās kinostudijās.   
Arī kino centram būtu jāizdod 
DVD diskos tas, ko rādīs Lielā 
Kristapa festivālā un kam tika 
piešķirti valsts līdzekļi, lai filmas 
būtu pieejamas. Tagad bibliotē-
kās šo to var skatīties, bet tas 
būtībā ir nesakārtots valsts poli-
tikas jautājums.

Kas notiek ar latviešu kino?(Turpināts no 5. lpp.)

Divdesmit gadu laikā Latgale ir zaudējis 88 tūkstošus iedzīvotāju. Gadā tas ir ap 5000 iedzīvotāju, 
aptuveni tik, cik dzīvo Maltas ciemā, bet visos neatkarības gados – veselu Daugavpils pilsētu.

Vai esam gatavi 
aizstāvēt Latviju?

Latviešu valoda 
jāmāca jau bērnudārzā 


