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ASV Rietumkrasta 
vasaras vidusskolas 

“Kursa” 39. izlaidums
Sestdien, 3. augustā ASV Rie -

tumkrasta latviešu izglītības cen-
trā (RKLIC) vasaras vidusskola 
Kursa svinēja savu 39. izlaidu-
mu. Šovasar Kursā mācījās 19 
jaunieši, kas bija mērojuši ceļu 
ne tikai no dažādām Rietumu un 
Austrumkrasta vietām, bet pat 
no Latvijas. Patiesībā tādu bija 
krietns pulciņš, jo arī šejienieši 
bija piedalījušies vai nu ceļojumā 
“Sveika, Latvija”! vai XXV Vis-
pā rējos latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkos, vai vismaz vēroju-
ši, kā uzstājas viņu draugi, audzi-

nātāji un skolotāji. Tas arī bija 
galvenais iemesls, kāpēc mācības 
notika tikai trīs nedēļas. Tāpat 
kā citus gadus Kursas saime, 
radi, draugi un atbalstītāji pulcē-
jās Izglītības centra lielajā zālē uz 
skolas izlaidumu un tradicionālo 
audzēkņu uzvedumu, ko jau ga -
diem vada dziedāšanas skolotāja 
Maija Riekstiņa. Izlaiduma pro -
grammu ar īsu svētbrīdi ievadīja 
Helēne Godiņa, Denveras latviešu 
draudzes jaunā mācītāja, šogad 
ticības mācības skolotāja Kursā.

Sākot ar 2012. gadu, Latvijas 
vēstniecība piedāvā Latvijas 
valsts piederīgajiem (tiem, 
kuŗiem ir piešķirts personas 
kods) iespēju saņemt Latvijas 
pasi dažādos ASV reģionos. 
Šim nolūkam ir iegādāta pār-
 vietojamā pasu darbstacija, 
kas ļauj, iepriekš atsūtot sa -
vus dokumentus pases no -
mai ņai uz vēstniecību, foto-
grafēties pasei un nodot 
biometrijas datus ārpus Lat-
vijas vēst nie cības telpām.

Pārvietojamās pasu darb-
stacijas nākamais pieturas 
punkts paredzēts Sietlā. Lai 
pieteiktos apmeklējumam 
Sietlā, Vašingtonas štatā, do -
kumenti uz Latvijas vēstnie-
cību jānosūta līdz 2013. gada 
15. septembrim.

Precīzs pārvietojamās darb  -
stacijas darba laiks Sietlā tiks 
paziņots vēlāk. Iespējams 
vienlaicīgi ar pasi arī piepra-
sīt personas apliecību.

***
Šī iespēja pieteikties pasei 

Latvijas vēstniecības ASV 
paziņojums

Informācija par pārvietojamo pasu
darb staciju Sietlā, Vašingtonas štatā – 

pieteikšanās līdz 15.septembrim

(vai pases atjaunošanai) at  tie-
cas tikai uz personām, kuŗi ir 
Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi 
ar personas kodiem!

Dokumenti jāsūta uz con-
sulate.usa@mfa.gov.lv vai pa 
faksu (202)328-2860, obligāti 
norādot savu kontaktinfor-
māciju (telefonu, e-pastu). 
Pasu izsniegšanas techniskais 
risinājums ir tāds, ka iesniegt 
dokumentus pases atjauno ša-
nai Sietlā varēs tikai tie, kas 
būs iesnieguši savus pases 
pieteikumus vēstniecībā līdz 
15. septembrim. Sīkāka infor-
mācija par dokumentiem, 
kuŗi jāsūta uz vēstniecību, lai 
pieteiktos pases apmeklē ju-
mam, pieejama: www.latvia-
usa.org

Jautājumu gadījumā lū -
dzam sazināties ar vēstnie-
cības Konsulāro nodaļu pa 
tālruni (202)328-2881 vai 
(202) 328-2840 vai izmanto-
jot e-pastu: consulate.usa@
mfa.gov.lv

Pēc ASV prezidenta Baraka 
Obamas ielūguma darba vizītē 
30. augustā Vašingtonā viesojās 
Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš, Lietuvas prezidente Daļa 
Grībauskaite un Igaunijas prezi-
dents Tomass Hendriks Ilvess. 
Tikšanās laikā tika apliecināts, ka 
ASV un Baltijas valstis ir vien-
līdzīgi stratēģiskās sadarbības 
partneŗi.

Tiekoties ar Baraku Obamu un 
ASV viceprezidentu Džo Baidenu, 
galvenie sarunu temati skāra Bal -
tijas valstu drošības jautā jumus 
NATO līgumattiecību kontekstā, 
Baltijas un Ziemeļvalstu sadar-
bību reģionālās sadarbības ietva-
ros, kā arī jautājumus par Baltijas 
valstu pieredzes nodošanu Aus-
trumu partnerības un Centrāl-
āzijas valstu attīstībai nākotnē un 
sadarbību ar šīm valstīm. „NATO 
alianse nav vecāko vai jaunāko 
partneŗu sadarbības modelis. 
Mēs Vašingtonas līguma 5. panta 
saistības uztveŗam ļoti nopietni,” 
sarunā sacīja ASV prezidents.

ASV puse augsti novērtēja Lat-
 vijas un Baltijas valstu iesaisti Af  -
gānistānas misijā, kas skaidri ap -
 liecina, ka Baltijas valstis ir uzti-
cami partneŗi NATO aliansē.

Novērtējot notikušo sarunu 
gaitu, Latvijas prezidents Andris  
Bērziņš uzsvēra savstarpējās sa -
pratnes gaisotni, kas valdīja gan 
ASV viceprezidenta rezidencē, 
gan tiekoties Baltajā namā visām 
amatpersonām kopā, kā arī atzina, 
ka sarunas notikušas starp čet-
riem līdzīgiem partneŗiem un 

Baltijas valstu prezidentu vizīte ASV
draugiem. „Ir skaidrs, ka šodie nas 
tikšanās tieši apliecina stabilu ilg  -
termiņa ASV interesi gan Baltijas 
valstīs, gan Eiropā,” uzsvēra  prezi-
dents. Aktuālizējot jautājumus par 
kiberdrošības nozīmi mūsdienās, 
Valsts prezidents izteica Latvijas 
gatavību un apņēmību ciešāk sa -
darboties ar ASV, piebilstot, ka 
Latvijā ir profesionāļi, kas var pār-
 ņemt ASV pieredzi un iestrādes 
šajā jomā, lai kopīgi sadarbotos 
šādu noziegumu prevencijā un 
atklāšanā.

piedāvāt saviem rietumu partne-
ŗiem. Labs piemērs ir Ziemeļu 
tirdzniecības tīkls, kur Latvija 
ieņem vadošo lomu preču tran-
sportēšanai no Afgānistānas un 
uz Afgānistānu.

Sarunās tika skarti arī jautājumi 
par enerģētisko drošību, par attie-
cībām ar Baltijas valstu kaimi ņiem, 
Transatlantisko tirdznie cī bas un 
investīciju partnerības līgumu, kā 
arī šobrīd aktuālo Sīrijas jautā-
jumu.„Apzināta ķīmisko ieroču 
lietošana pret civīliedzīvotājiem 

Pārrunājot jautājumus par eko  -
nomisko sadarbību starp ASV un 
Latviju, Bērziņš atzina, ka šajā jomā 
vēl ir ļoti liels iespēju potenciāls, 
kas nav izmantots un kam jāpie-
vērš pastiprināta uzmanība, lai no 
19. vietas tirdzniecības apgrozī-
jumā nonāktu vismaz pirmajā 
desmitā. Šajā sakarā prezidents uz -
svēra potenciāli attīstāmos tirdz-
niecības kanāļus, ko Latvija var 

Sīrijā ir noziegums pret cilvēci. 
Tāpēc šādu rīcību nedrīkst atstāt 
bez starptautiskās sabiedrības 
reakcijas un vainīgajiem ir jāsa-
ņem pēc nopelniem,” uzsvēra 
Andris Bērziņš.

Sarunu nobeigumā Latvijas  
pre zidents izteica uzaicinājumu 
ASV vadītājiem apmeklēt Latviju 
un Baltijas valstis.

ASV prezidents Baraks Obama viesmīlīga namatēva lomā

Dzied "Kursas" tautumeitas un tautudēli
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Zvaniet – INESE 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

Ceļojot ar "Barges" var mierīgi atpūsties
un izbaudīt krastmalas

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 139.00; 
6 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 48.00.

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

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

114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 727-953-6313, fax. 727-286-8543, 

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

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

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 48.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 80.00
                                                1 gadam.............ASV $ 139.00
Gada abonenti saņems bez maksas:
    1) sešus JAUNO LAIKS pielikumus;
    2) gada beigās – nākamā gada Laika mākslas kalendāru
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $230.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $240.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $25.00
Kanadā gadā...............ASV $30.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

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
4906 South 19 th Str., Unit J

Milwaukee, WI 53221
Tel; (414) 6161657

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Paldies Frankam 

Gordonam
Izlasījusi Franka Gordona rak-

stu mūsu laikraksta Nr. 30 (10.- 
16. aug.),  gribu viņam pateikties 
par tik dziļi izprastu un skaidri 
uzrakstītu rakstu.

Piekrītu, ka Latvijai un pasau-
lei ir jāzina par LCP, kas Gordo-
 na vārdiem “nepārprotami un 
skaid ri, pat skaudri pauda uz -
ticību demokratiskajai Latvijas 
Republikai un vērsās pret abiem 
okupantiem – Hitlera Lielvāciju 
un boļševistisko PSRS”.

Franka Gordona raksts mani 
īpaši aizkustināja, jo memoran-
du, ko LCP bija sagatavojusi un 
1944. gada 17. martā ar 190 Lat-
vijas patriotu parakstiem ad  re-
sējusi Latviešu leģiona ģenerāl-
inspektoram R. Bangerskim ar 

lūgumu to iesniegt Rietumu val-
dībām, bija parakstījis pēc kārtas 
kā Nr. 117 arī mans tēvs Ernests 
Brože, uzdodot savu nodarbo ša-
nos – A/S “Farmacija” direktors-
rīkotājs. Bij. Latv. Tirdzn. Rūpn. 
Kameras loceklis. Ka šādu me -
morandu kādeiz parakstījis, tēvs 
nekad neminēja, lai gan nodzī-
voja līdz 95 gadu vecumam un 
sagaidīja vēl Latvijas neatkarības 
atjaunošanu 1991. gadā, – aizne-
sot svarīgo noslēpumu sev līdzi 
mūžībā 1994. gada 2. februārī. 
Viņš noteikti zināja, ka LCP 
priekšsēdis Konstantīns Čakste 
bijis apcietināts, gājis bojā kon-
centrācijas nometnē un ka arī 
visiem pārējiem, kas bija memo-
randu parakstījuši, draudēja lī -
dzīgs liktenis. Bet, kad 1944. ga -
da martā Hitlera vara tuvojās 
sabrukumam,  tā nepaspēja šos 
varoņus iznīcināt. Starp tiem 

taču bija latviešu tautas garīgais 
vadītājs archibīskaps Teodors 
Grīnbergs, izcilais valodnieks 
Jānis Endzelīns, tautas rakstnieks 
Kārlis Skalbe un vienreizēji lat-
viskā dzejniece Zinaīda Lazda, 
mana skolotāja Kārļa Skalbes 
ģimnazijā Fišbachā, Vācijā.

Vai es bez viņas iedvesmas 
būtu tas pats cilvēks? Vai trim-
das sabiedrība būtu tā pati bez 
prof. Luda Bērziņa, kas, būdams 
arī mācītājs, pirms 60 gadiem 
bija dibinājis Denveras latviešu 
draudzi, kur man tagad lemts 
piederēt?

Parakstījis bija arī prof. Jāzeps 
Vītols, kuŗa “Gaismas pils” ir 
dziedāta visos Dziesmu svētkos. 
Šie ir tikai daži parakstītāji, bet 
visi paraksti ir apskatāmi Latvijas 
Kaŗa mūzeja Gadagrāmatā II, ko 
man uzdāvināja Dr. Uldis Nei -
burgs, kuŗš 2002. gada vasarā, 
bū  dams vēstures pētnieks, strā-
dāja ASV Archives II Grīnbeltā, 
Merilandē, un bija apmeties pie 
mums netālajā Silverspringā. 
Ne  aprakstāms bija mans pār stei-
gums, kad, grāmatu šķirstot, 
starp daudzajiem pazīstamiem 
parakstiem ieraudzīju arī sava 
tēva vārdu. Uldis pagājušogad ir 
saņēmis doktora gradu par te -
matu, ko toreiz studēja archīvos. 
Tas man ir bijis gandarījums, ka 
varēju viņam palīdzēt un arī 
uzturēt draudzību ar viņa jauko 
ģimeni visus šos gadus.

Priecājos, ka LR aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks ir piekritis 
Franka Gordona ierosinājumam, 
lai sen jau nepieciešamais pie -
mineklis LCP vadītājam Kon-
stan tīnam Čakstem – ar minēto 
190 parakstītāju vārdiem – bei-
dzot tiktu uzcelts. 

Tad braukšu atkal uz Latviju 
un ņemšu līdz mazdēlus, ku -
ŗiem, tāpat kā daudziem citiem, 
par Latvijas vēsturi vēl daudz 
jāmācās...

Valda Brože Lēvenšteina
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(Turpinājums 4. lpp.)

Latvieši ārzemēs LV jaunatklāšanas raidījumu TE! var skatīties tīmeklī
Visi ārzemēs dzīvojošie latvieši 

var sekot līdzi Latvijas jaunatklā-
šanas raidījumam “TE!” tīmeklī  
http://vfs.lv/2013/te. Raidījumu 
vei do VFS Films sadarbībā ar Tū -
 risma attīstības valsts aģentūru, 
LMT un LTV1, lai apzinātu un 
at   spoguļotu vietējās vērtības un 
masveidā populāarizētu tūristu 
ceļošanu Latvijā visās gada se  zo-
nās. Trešā raidījuma sezona tiks 
demonstrēta LTV1 jau ar 12. sep-
 tembri katru ceturtdienu plkst. 
21.15, tīmeklī  to varēs noskatīties 
jau nākamajā dienā.

Raidījumā „TE!” Pauls Timrots 
ravē Latvijas tūrisma in  frastruk-
tūras nezāles un iejūtas nejaušā 

tūrista lomā, Marta Selecka ar 
Gustavu Terzenu parāda netra-
di  cionālas vietas un notikumus 
Latvijā un iepazīstina skatītājus 
ar vietējo laužu iedvesmas stās-
tiem, Māris Olte pētī vēl mazzi-
nāmu tradicionālu latviešu ama-
ta prasmi, Dace Grimze izmēģi-
na izcilāko no tradicionālās lat-
viskās kulinārijas un tā interpre-
tācijas iespējas mūsdienās, bet 
Māra Kamperova atklāj skatī tā-
jiem Rīgu, tās urbāno kultūru, 
vietas, satiktos cilvēkus un pilsēt-
vides vērtības. 

Papildus mājaslapai http://vfs.
lv/2013/te raidījumu varēs ska  tī-

ties arī TE! Vimeo kontā http://
vimeo.com/vfs, TE! YouTube kon-
tā http://www.youtube.com/vfs-
films vai Ltv.lv un Tvnet.lv. Katru 
dienu TE! varēs satikt sociālajos 
plašsaziņas līdzekļos: Draugiem.
lv/teraidijums, Facebook.com/te.
raidijums, Twitter.com/teraidijums. 

Jautājumiem:
Eva Mežīte, TE! Runā 
T. + 371 26326 981
E. te.raidijums@gmail.com
Draugiem.lv/teraidijums
Facebook.com/te.raidijums
Twitter.com/teraidijums
Arhīvs: http://vfs.lv/2013/te/Raidījuma TE! vadītāji: Gustavs Terzens, Marta Selecka, Pauls 

Timrots, Dace Grimze, Māra Kamperova un Māris Olte

Vizīti ASV vērtē Latvijas 
Ārpolītikas institūta 

direktors Andris Sprūds
Latvijas Ārpolītikas institūta di -

rektora Andŗa Sprūda ieskatā Bal-
 tijas valstu prezidentu vizīte ASV 
un tikšanās ar prezidentu Baraku 
Obamu iezīmējusi galvenās sav-
starpējo attiecību vadlīnijas, tik ša-
nās ir ļoti simboliska, tā parāda,  
ka ASV ir klātesoša Eiropā un arī 
Bal  tijas jūras reģionā, lai gan tā nav 
šīs valsts  ārpolītikas priori tāte. 

Andris Sprūds
 
Vizīte ir ļoti simboliska. Skaidrs, 

ka mums ASV ir daudz svarīgāka 
nekā Baltijas valstis Savienotajām 
Valstīm, jo tām tomēr šobrīd ir 
de    gošāki jautājumi. Lai gan die nas 
kārtībā ir Sīrijas jautājums, tik ša-
nās nav atcelta. Par ekonomi ku 
runāts pietiekami - gan par Eiropas 
Savienības un ASV brīvās tirdznie-
cības investīcijas partnerību, gan 
par enerģētikas jautājumiem, kas 
izvērsti diezgan detalizēti.

„Baltijas valstu prezidentu vi -
zīte Vašingtonā, Obamas brauk -
ša na uz Stokholmu un tikšanās      
ar Ziemeļvalstu līdeŗiem pirms 
vizītes Krievijā ir ļoti simboliski 
mums visiem. Ja runājam par 
Krie viju, ir redzams, ka neviens  
Baltijas valstis neaizmirst. Ir izska-
nējuši provokātīvi paziņojumi no 
Krievijas polītologu aprindām,  
un šajā situācijā šāda vizīte ir 
kārtējais apstiprinājums - apdo-
mā jiet, ko jūs runājat, jo jums jā -
rēķinās, ka mums ir sabiedrotais, 
pat ja Savienotajām Valstīm Bal-
tijas valstis nav prioritāte. Šis sim-
bolisms nav mazsvarīgs,” skaidro 
Sprūds.

***
Tēvzemes Daugavas Vanagi 

(TDV) pievienosies Daugavas 
Vanagiem Latvijā (DVL)

Man ir prieks ziņot, ka Tēvzemes 

Daugavas Vanagi (TDV) Latvijā ir 
nolēmuši pievienoties Daugavas 
Vanagiem Latvijā. (DVD) Kā  zi -
nāms, DVL ir vienīgā DV orga ni-
zācija Latvijā, kas ietverta DV     
glo bā lajā sastāvā - saskaņā ar DV 
Cent rālās valdes (DV CV) statū-
tiem (Darbības noteikumiem). 
Pēc uzrunas TDV delegātiem gad s - 
kārtējā TDV delegātu sapulcē un 
savstarpējām sarunām ar TDV 
valdes priekšsēdi Dr. Liju Braķi  
un DVL valdes priekšsēdi atv. 
brigādes ģen. Juri Vectirānu TDV 
ir nolēmuši pievienoties/iestāties 
DVL. Speciāli sasauktā TDV sa -
pulcē visas TDV nodaļas Latvijā 
vienbalsīgi nolēma piebiedroties/
iestāties DVL; pievienošanās pro-
cess prasīs vairākus mēnešus, lai 
nokārtotu legālās prasības un ju -
ridiskos jautājumus, kas saistīti ar 
Latvijas likumiem. TDV nodaļas, 
kopumā desmit –tātad visa TDV 
organizācija,-  kuŗas pievienosies 
DVL, ir šādas: Alūksne, Balvi, Ie  -
ca va, Kandava, Koknese, Mado -
na, Rīga (Pulveŗtornis), Salacgrī-
va, Tal si un Tukums. Kopējā TDV 
bied ru skaitā iekļaujas 67 bijušie 
leģionāri. Saistībā ar TDV pievie-
nošanos DVL kopīgais DV nodaļu 
skaits Latvijā būs 41. 

„Apsveicam TDV un DVL va  -
dību un visas TDV nodaļas par 
sa   darbību un pieņemtiem lēmu-
miem, kas ievērojami stiprinās ko  -
pīgo DV organizāciju un tās dar - 
 bu/nākotni Latvijā. Novēlam sek-
mes un sadarbību visu starpā 
mū su kopējā darbā.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!” - 
tā šo ziņu komentēja  DV priekš-
nieks Andrejs Mežmalis

***
Dombrovskis ilgi valdības 

vadītāja amatā

30. augustā apritēja 1633 dienas, 
kopš valdības vadītāja amatā ie  vē-

lēts Valdis Dombrovskis (Vie no tī-
ba). Viņš tādējādi kļuvis par vis-
ilggadējāko Ministru prezidentu 
pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas, kā arī ilgāko demokratiskā 
ceļā ievēlēto valdības vadītāju Lat-
vijas valsts vēsturē. (Vairāk lasiet 
Kārļa Streipa komentārā).

***
Kaislības ap budžetu

Nacionālās apvienības (NA) 
val de izvirzījusi priekšnoteiku-
mus, kas nepieciešami, lai apvie-
nība atbalstītu 2014. gada valsts 
budžetu. NA ieskatā ar nākamā 
gada 1. janvāri bērnu kopšanas 
pa  balsta un vecāku pabalsta jeb 
“māmiņalgu” minimālais apmērs 
mēnesī jāpalielina līdz 140 la - 
tiem, bet izmaksas periods paga-
rināms līdz bērna 1,5 gadu vecu-
mam. Tāpat NA prasa, lai 2014. 
gada pirmajā pusē tiktu pārtrauk-
ta uzturēšanās atļauju izsniegšana 
par nekustamo īpašumu iegādi, 
NA pieprasa papildu financēju mu 
kultūras nozarei, kas būtu adek-
vāts tai būtiskajai lomai, kāda kul-
tūrai ir latviskās identitātes veido-
šanā un attīstībā. Finanču mi -  
nistrs Andris Vilks paziņojis, ka 
polī tiķu prasības nākamā gada 
bu  dže tu ieved “nāves ēnā”. Visos 
strī da jautājumos gan tikšot me- 
k lēts kom promiss.

***
Sprūdžs nolēmis atstāt 

ministra amatu
Vides aizsardzības un reģionā-

lās attīstības ministrs Edmunds 
Sprūdžs (Reformu partija) no šā 
gada 1. decembŗa nolēmis atstāt 
ministra amatu. Ministrs šādu lē -
mumu pieņēmis, jo savu turpmā-
ko profesionālo darbību nesaista 
ar polītiku. “Sākoties aktīvam 12. 
Saeimas priekšvēlēšanu ciklam, 
sa  protu, ka mana izpratne par 
mēr ķiem un paveicamiem uzde-
vumiem ministra amatā aizvien 
vairāk atšķirsies no Reformu par -
tijai nepieciešamā kursa,” skaidro 
ministrs. Tāpēc turpmākajos mē -
neš os reformas, kas joprojām ir 
veicamas, nebūs populāras un ne -
būs arī iespējamas, jo trūks part-
neŗu atbalsta. Turpmākajos mē -
nešos, vēl paliekot ministra ama -
tā, un arī pēc amata atstāšanas 
Sprūdžs būšot  uzticīgs Reformu 
partijas ideāliem un pārliecībai 
par pārmaiņu nepieciešamību, 
kas bijusi viņa motīvācija, lai  
pirms diviem gadiem pievienotos 
šim polītiskajam spēkam.

***
Latvija kaŗavīrus uz Sīriju 

nesūtīs
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs (Reformu partija) paziņojis, 
ka  Latvijas kaŗavīri uz Sīriju ne -
tiks sūtīti, jo sauszemes operācijas 
iespējamība netiek apsvērta. Sīrijā 
šobrīd varētu atrasties daži Lat-
vijas valstspiederīgie, taču kon- 
k rētu datu par viņu skaitu Ārlietu 
ministrijai neesot.

***
Akreditējas jaunais 

Latvijas vēstnieks EDSO
Latvijas ārkārtējais un piln va-

rotais vēstnieks Eiropas Drošī  -     
bas un sadarbības organizācijā 
(EDSO) Bachtijors Hasans Vīnē 
28. au  gus  tā iesniedzis akreditā-
cijas vēs tuli EDSO ģenerālsek re-
tāram Lam berto Zanjēram.

Tikšanās laikā puses pārrunāja 
arī EDSO aktuālitātes un reģio nā-
los jautājumus, piemēram, Cen- 
t rā lāzijā, Austrumu partnerības 
valstīs un Tuvajos Austrumos. 
Notika viedokļu apmaiņa par ga -
tavošanos decembrī Kijevā no  tie-
košajai Ministru padomes sanāks-
mei. Vēstnieks Hasans informēja 
ģenerālsekretāru par prioritātēm 
Latvijas prezidentūrā ES Pado -
mē. Sarunā tika apspriesta arī šā 
gada septembrī gaidāmā ģene-
rālsekretāra L. Zanjēra vizīte Lat-
vijā un dalība Rīgas konferencē 
2013.

***
Vēstnieks ASV godina totālitāro 

režīmu upuŗu piemiņu
Staļinisma un nacisma upuŗu 

atceres dienā, godinot totālitāro 
režīmu upuŗu piemiņu, 23. augus-
tā Vašingtonā Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Razāns un vēstnie cī-
bas darbinieki nolika vainagu pie 
Komūnisma režīma upuŗu me -
mo   riāla.

Vainagu nolikšanas ceremonijā 
piedalījās arī Igaunijas pagaidu 
pilnvarotais pārstāvis ASV Tanels 
Sepps. Baltijas valstu vadītāju ko -
pīgajā paziņojumā 23. augustā 
teikts, ka “1939. gada 23.augustā 
Padomju Savienība, ko vadīja Jo -
sifs Staļins, un Vācijas Reichs, ko 
vadīja Ādolfs Hitlers, noslēdza 
slepenu vienošanos, lai sadalītu 
un iekaŗotu Eiropu. Brīvību mī -
lošās Eiropas nācijas tika pakļau-
tas totālitārajam režīmam, un  
sāka valdīt terorisms.”

***
Eiro ieviešana: Saeimā iesniegs 

118 likumu grozījumus
Valsts kanceleja vienotā paketē 

iesniegusi Saeimai priekšlikumus 
118 likumu grozījumiem saistībā 
ar eiro. Saeima tos izskatīs un no -
dos izsludināšanai, un ar 1. janvāri 
tie stāsies spēkā. Grozījumi liku-
mos paredz aizstāt vārdu “lats” ar 
“euro” un konvertēt summas no 
la  tiem uz eiro pēc oficiālā pārejas 
kursa. Valsts pārvalde intensīvi 
strādājusi, lai normatīvi saistībā ar 
eiro tiktu sakārtoti laikus, nodro-
šinot iedzīvotājiem un uzņēmē-
jiem pārskatāmu un drošu rēgulē-
jumu. Grozīs arī visus Ministru 
kabineta noteikumus, kuŗos mi -
nē tas summas latos vai kuŗus citu 
apsvērumu pēc tiesiskās noteiktī-
bas nodrošināšanai nepieciešams 
grozīt līdz eiro ieviešanas dienai.

*
Paredzēts, ka minimālā mēneša 

darba alga Latvijā ar 2014. gada 1. 
janvāri būs 225 lati (320 eiro). Pre-
cīzēta arī minimālā stundas tarifa 
likme – tā būs1,359 lati (1,933 eiro).
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

Uzņēmums Vācijā izrāda jauno 
Ērenpreisa velosipēdu kollekciju. 
Interese par Ērenpreisa velosi pē-
diem ir liela - publika novērtē ve  -
losipēdu klasisko dizainu, izpil - 
dī juma kvalitāti un zīmola vēstu-
risko izcelsmi. Toms Ērenpreiss 
stāsta, ka vēl 2011.gadā uzņēmu - 
ma pārstāvji braukuši uz šo izstā-
di, lai mācītos no labākajām prak-
sēm un iegūtu kontaktus, jo velo-
sipēdi bija tikai tapšanas stadijā. 
Pagājušajā gadā uzņēmuma pār -
stāvji bijuši pirmie latvieši, kas 
vispār kādreiz  piedalījušies šajā 
izstādē. Jau ar pirmajiem velosi pē-
diem gūta publikas ieinteresē tība 
un atzinība par padarīto.

***
No Īrijas pārbraukuši 15 latvieši

Laikraksta The Irish Times infor-
mācijā teikts, ka Īrijas valdības sa -
maksātu iespēju atgriezties dzim-
tenē pagājušā gadā izmantojuši 15 
Latvijas valstspiederīgie. Tieslietu 
ministrijas financētā repatriācijas 
programma tika uzsākta 2004. 
ga dā, un vislielākais repatriantu 
skaits bija 2008. gadā, kad doties 
mājup vēlējās 757 ES jauno dalīb-
valstu pilsoņi. Kopš tā laika skaits 
katru gadu samazinājās līdz 416 
cilvēkiem 2011. gadā un līdz 213 
cilvēkiem 2012. gadā. Taču šogad 
grūtībās nonākušo repatriantu 
skaits atkal sācis būtiski pieaugt.

***
LU Akadēmiskajā bibliotēkā 
prezentē gruzīnu grāmatu 

Latvijas Universitātes Akadē-
mis kajā bibliotēkā  notika Tbilisi 
Valsts universitātes profesora,    
Dr.habil.hist. Niko Džavahišvili 
grāmatas “Ieskats Gruzijas un Bal-
tijas tautu attiecību vēsturē” (gru-
zīnu valodā) atvēršana. Sarīkoju-
mā piedalījās arī autors un grā-
matas zinātniskais redaktors aka-
dēmiķis Jānis Stradiņš.

Gruzīnu - baltiešu attiecībām ir 

vairāk nekā desmit gadsimtu gaŗa 
vēsture, kaut gan līdz šim tās ne -
bija kļuvušas par atsevišķas mo -
nografijas izpētes objektu. Šīs at -
tie cības raksturo mainīga intensi-
tāte, tās reizēm ir starpvalstu at -
tiecības, bet bieži tām ir nevalsts, 
neformāls raksturs.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

nestrādās A. Žagars. Līdzšinējais 
direktors savukārt atsakās pie-
ņemt padomnieka vietu. Abi sa -
rīkoja preses konferenci, kuŗā iz -
klāstīja savas rīcības argumentus 
un uzskatus par viņuprāt nepa -
matotu kultūras ministres lēmu-
mu. Savukārt kultūras ministre       
Ž. Jaunzeme-Grende savu rīcību 
pamato ar vēlēšanos nodrošināt 
operai profesionāli augstvērtīgu 
valdi, nenoliedzot, ka viņas lēmu-
mu ietekmējis arī Operas arod-
biedrību paustais viedoklis par      
A. Žagara nepieņemamo vadības 
stilu un nespēju komūnicēt ar 
dažādiem dienestiem. Šajā kon -
flikta situācijā Kultūras ministrija 
apsveŗ iespēju rīkot jaunu kon-
kursu uz mākslinieciskā vadītāja 
vietu.

5. un 6. septembrī ar vērienī-
giem koncertiem paredzēta LNO 
sezonas atklāšana, svinot Rīgas 
opernama 150 gadu jubileju. 

***
Vēstniecība Kanadā 

dāvinājumā saņem  gleznu 
Latvijas vēstniecība Kanadā no 

Kristofera Morija (Christopher Mor-
 ry) saņēma  dāvinājumu - Latvijas 
izcelsmes mākslinieces Elvīras Jā -
kobsones (dzim. Koskins) gleznu 
„Rīga deg”. Glezna  tapusi aptuve-
ni 1955. gadā un gleznota pēc       
E. Jākobsones atmiņām par brīdi, 
kad viņas ģimene no Latvijas 
devās bēgļu gaitās. Bēgot no Rī  gas, 
E. Jākobsone kopā ar vīru nonāca 
Anglijā, bet pēc kaŗa devās uz Ņū -
faundlandi, Kanadā, kur dzīvoja 
līdz sava vīra Edvarda Jākobsona 
aiziešanai mūžībā 1969. gadā. Vē -
lāk viņa pārcēlās uz Montreālu, 
kur nodzīvoja līdz  mūža beigām.

Dāvinājuma sniedzēja K. Mo -
rija vecāki bija E. Jākobsones ģi -
menes draugi. Gleznu E. Jākob so-
ne dāvājusi, viesojoties pie K. Mo -
rija ģimenes Otavā. Godinot savu 
vecāku piemiņu, K. Morijs ir gan-
darīts, ka šī glezna tiek nodota 
Latvijas valstij.

***
Liela interese par Ērenpreisu 
Pēc trīs gadu intensīva darba, lai 

atjaunotu Ērenpreisa velosipēda 
leģendu Latvijā, Gustava Ēren-
prei sa brāļa mazmazdēls Toms 
Ērenpreiss 2012. gadā saražojis un 
tirdzniecībā laidis četrus jaunus 
pilsētas velosipēda Ērenpreiss mo -
deļus. Tagad šis modelis redzams 
Pasaules velonozares izstādē Euro-
bike 2013 Vācijā.

***
Kamēr... atkārtoti triumfē 

Eiropas Grand Prix konkursā
Italijas pilsētā Areco 2013.gada 

Ei  ropas Grand Prix koŗu konkur-
sā (European Grand Prix for 
Choral Singing) uzvarēja koncert-
or  ganizācijas Ave sol jauniešu ko -
ris Kamēr... diriģenta Jāņa Lie piņa 
vadībā. 

Kamēr... konkursā atskaņoja 
Arvo Pērta, Vītauta Miškiņa, Ro -
berta Lūkasa Pīrsola, Klaudio Mon-
 teverdi, Karīnas Rēnkvistas un 
Ērika Ešenvalda darbus. Kamēr... 
līdz šim ir vienīgā mūziķu kopa 
no Latvijas, kas atkārtoti ieguvusi 
šo augsta  prestiža balvu, - 2004. 
gadā diriģenta Māŗa Sirmā, šo -
gad - Jāņa Liepiņa vadībā.

***
Vēstniecībā Italijā viesojas 

kamerkoris Medera
Latvijas vēstniecību Italijā ap -

mek lēja kamerkoris Medera, kas  
ieradies Italijā, lai piedalītos VI 
Starptautiskajā folkloras festivālā 
Bracciano’s Castle. Bračano.

Latvijas vēstnieks Italijā Artis 
Bēr tulis, tiekoties ar Latvijas dzie-
dātājiem, novēlēja korim un tā 
mākslinieciskajai vadītājai Gun -
tai Vāverei panākumus un veiks-
mi starptautiskajā folkloras festi-
vālā, kā arī  pateicās koŗa dalīb nie-
kiem par Latvijas kultūras pa  zīsta-
mības veicināšanu Italijā. Kamer-
koris Medera  dibināts 1996. gadā, 
ir vairāku starptautisko koŗu kon-
kursu laureāts, ar panākumiem  
uzstājies daudzās pasaules valstīs, 
populārizējot Latviju un tās koŗa 
mākslu pasaulē.

***
Jauna sezona un konflikts 

Nacionālajā operā
Pēc Latvijas Kultūras ministrijas 

rīkotā konkursa uz Latvijas Nacio-
nālās operas (LNO) valdes locekļu 
vietām tika paziņots, ka par Ope-
ras valdes priekšsēdi apstiprināts 
komponists Artūrs Maskats, līdz-
ši nējais LNO direktora Andreja 
Ža     gara padomnieks. Par valdes 
lo  ceklēm apstiprinātas mārketin-
ga speciāliste Inese Eglīte un mū -
zikoloģe, bijusī Latvijas TV dar-
biniece Daina Markova, savukārt 
līdzšinējam direktoram Andre -
jam Žagaram tika piedāvāts strā-
dāt par valdes priekšsēža padom-
nieku. 

Šis lēmums tika publiskots 
piekt dien, 30. augustā, taču jau 
pirmdien, 2. septembrī, Artūrs 
Maskats nāca klajā ar paziņoju-
mu, ka atsakās no amata, ja valdē 

ļoti patīkami, ka šī sadarbība dod 
mums iespēju  iepazīties ar  sav - 
s tar pējām kultūras bagātībām,” 
uzsvēra Imants Lieģis. Kiškun ha-
lašā tiek gaidīti viesi no Aizkrauk-
les, kas piedalīsies pilsētas vīna 
svēt kos.

***
Klaipēdā iepazīstina ar 

“Rīgu 2014’’
Latvijas vēstnieks Lietuvā Mār-

tiņš Virsis (attēlā) piedalījās fes -
ti vāla „Baltijas Vilnis” atklāšanā 
Klai pēdā.

Latvijas vēstniecība Lietuvā sa -
darbībā ar Lietuvas Kinemato-
grafistu savienību festivāla viesus 
iepazīstināja ar Rīgu - 2014. ga -     
da Eiropas kultūras galvaspilsētu, 
īpa  šu uzmanību veltījot latviešu 
režisoru veidotajām filmām. In -
teresentiem bija iespēja noskatī-
ties režisora Jāņa Norda spēlfilmu 
„Mammu, es Tevi mīlu”, režisores 
Ināras Kolmanes spēlfilmu „Mo -
na”, režisora Dāvja Sīmaņa doku-
mentālo filma „Pēdējā tempļa 
chronikas”, režisoru Ivara Zviedra 
un Ineses Kļavas dokumentālo 
filmu „Dokumentālists”, kā arī 
latviešu animācijas filmas.

***
Venēcijas biennālē interese 

par Latvijas paviljonu
Latvijas paviljonu North by 

Nort  heast Starptautiskās  Venēci-
jas mākslas biennāles “Arsenāla” 
territorijā atklāja šā gada 31. mai-
jā, un līdz šim to apmeklējuši ļoti 
daudzi  mākslas un kultūras cie nī-
tāji, kultūrtūristi, kā arī nozares 
profesionāļi no visas pasaules. 
Pirms dažām dienām paviljonā 
sagaidīja 100 000. apmeklētāju.  
Šis skaitlis divkārt pārsniedzot 
plā noto apmeklētāju skaitu.

Paviljona 100 000. viese bija 
Venēcijas biennāles rēgulāra ap -
meklētāja, stiliste, Veronika no 
Parīzes. Par iespaidiem Latvijas 
pa   viljonā Veronika pastāstīja: “Ļo -
  ti pārsteidza Kaspara Podnieka 
fotografijas, kuŗās modeļi jeb cil-
vēki, kas pozējuši māksliniekiem, 
izskatās pēc skulptūrām. Savukārt 
Kriša Salmaņa installācija ar koku 
ir tiešām elpu aizraujošs piedzī vo-
jums. Pieredze šajā paviljonā ma -
ni noteikti pavadīs arī tālāk, un es 
pilnīgi pieļauju, ka šis varētu būt 
viens no maniem paviljoniem – šī 
gada favorītiem.”

ASV atzinību guvusi 
latvieša celtā būve

Televīzijas kanāļa CNN tīmekļa 
vietnes sakopojumā starp ASV 
septiņām iespaidīgākajām pilīm 
mi nēta arī stāmerieša Edvarda 
Lieds kalniņa Floridā uzbūvētā 
koraļļu pils (attēlā).

Liedskalniņa veikums gan ievē-
rojami atšķiŗas no pārējām saraks-
tā iekļautajām būvēm.  Pārējās se  -
šas būves ir uzņēmēju un citādi 
tu  rību ieguvušu cilvēku savrup-
mājas, bet Liedskalniņa pils uz -
skatāma par vienu no iespaidī-
gākiem un cilvēka prātam grūti 
aptveŗamiem pasaules architek - 
tū ras brīnumiem.

***
Eiro monētas uz Latviju 

vedīs ar kuģiem
Latvijas eiro monētas, kas tiek 

kaltas Vācijā, uz Latviju tiks no -
gādātas ar 15 kuģiem. Pārejai no 
latiem uz eiro un pirmajam ap  -
grozības gadam tiks izkalti 400 
mil  joni dažāda nomināla eiro mo -
 nētu. To kopējais svars ir 1600 
ton  nas,  kopējā nominālvērtība  
98 miljoni eiro. Šāds monētu ap  -
joms ietilpst 15 kuģos un 70 kon-
teineros. Latvija eiro monētas sāks 
saņemt oktobrī.

***
ASV aizsardzības atašejs 

apmeklē Ādažu bazi
ASV aizsardzības atašejs pulk-

vežleitnants Filips G. Antekeiers 
(Philip G.Antekeier)   darba vizītē 
apmeklēja Ādažu bazi, lai iepazī-
tos ar Latvijas kaŗavīru dienesta 
pienākumiem un sadzīves apstāk-
ļiem, kā arī ar bruņojumu, tech-
niku un ekipējumu. Antekeiers 
ti  kās ar Sauszemes spēku kājnie -
ku brigādes komandieri pulkvedi 
Mārtiņu Libertu, vēroja prezen - 
tā ciju par Ādažu bazē izvietota-
jām vienībām, kā arī apmeklēja 
Āda žu poligonu. Pulkvežleitnants 
F. G. Antekeiers pārstāv ASV Jū -
ras kājnieku korpusu un ir ASV 
mili tārais atašejs Latvijā ar šā gada 
augustu. No 2011. līdz 2012. ga -
dam viņš dienējis ASV Jūras kāj-
nieku korpusa sakaru vienības ko -
mandieŗa amatā Okinavā, Japānā. 
Līdz tam nozīmīgu starptautisku 
dienesta pieredzi ieguvis Dienvid-
korejā. Dienestā kopš  1987. gada. 
2001.gadā, absolvējot Sandiego 
universitāti, ASV, ieguvis maģistra 
gradu starptautiskajā vadībā.

***
Ungārijas pilsēta 

sadarbojas ar Aizkraukli
Latvijas vēstnieks Ungārijā 

Iman ts Lieģis ar kundzi Ingrīdu 
pēc pilsētas slavenā Halašas mež-
ģiņu centra uzaicinājuma viesojās 
Dienvidungārijas pilsētā Kiškun -
ha lašā. Tiekoties ar pilsētas galvu 
Ištvanu Ģovai,  Latvijas vēstnieks 
ap  stiprināja, ka vēstniecība arī 
turp māk atbalstīs sadarbību starp 
Aizkraukli un Kiškunhalašu. „Ir 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Prātniekus allaž 

nodarbinājuši divi 
t.s. mūžīgie jautā-
jumi: 1. „Kas vai-
nīgs” pasaules vai -
nās? 2. „Ko darīt”, 
lai cilvēce būtu lai-
mīga?

Prātnieku platformas kreisajā 
stūrī zināmu populāritāti paš -
laik bauda 1949. gadā dzimušais 
Slavojs Žižeks, Slovēnijā mītošs 
filozofs, kas sadomājis “atklāt no 
jauna Hēgeli un Marksu, proti, - 
psīchoanalizes gaismā”. Viņš nā -
cis klajā ar manifestu „Par jaunu 
komūnismu”, un saimnieciskās 
krizes iespaidā savairojušies viņa 
domubiedri jau tiek dēvēti par 
„neokomiem”, parodējot prezi-
den ta Buša juniora laikā Ameri-
kā lielu ietekmi guvušos „neoko-
nus” no pretējā, labējā stūŗa.

Žižeks atzīst, ka saukšanās par 
komūnisma piekritēju pēc ko -
mū nistiskās sistēmas katastro fā-
lās sakāves, “sabrūkot Berlīnes 
mū  rim”, var šķist tāds kā bēdīgs 
joks, taču “jaunajam komū nis-
mam” jābūt kreatīvam, t.i., ra  do-
šam. Esot jāmeklē jauni veidi,     
kā stiprināt kopības (common) 

Neokomi, neokoni, neolibi un vēl citi

apziņu, lai cīnītos pret kapitālis-
mu jaunajā situācijā: Berlīnes 
mūris gan kritis, taču uzslieti 
jau ni mūŗi - piemēram, starp 
ASV un Meksiku un vispār - 
starp “izredzētajiem un izslēg-
tajiem”. Proletāriāts vairs neesot 
tas, par ko rakstīja Markss: tas 
vairs nav šķirisks jēdziens, - pro-
letārieši ir tie, kas cietuši no da -
bas katastrofām, bioģenetisku 
eksperimentu upuŗi, migramtu 
masas...

Žižeks pats bauda demokrati-
jas labumus, taču norāda, ka grā-
vis starp demokratiju un kapitā-
lismu padziļinājies. Esot jācīnās 
ekoloģijas frontē, jo briesmas 
draudot mūsu kopīgai vērtībai - 
dabai. Esot jāizstāv intelektuālā 
brīvība, jo nedrīkst privātizēt in -
telekta izpausmes (varbūt te do -
māta tīmekļa pieejamība?). Ķīnā 
plaukst dinamisks kapitālisms, 
kas lieliski sadzīvo ar autoritāro 
iekārtu, – no patiesa komūnisma 
nav ne vēsts.

Tas viss skan ļoti interesanti, 
bet tā vien šķiet, ka Žižeks un 
viņa sekotāji – „neokomi” nonā-
kuši strupceļā, tāpat kā pretējā 
stūrī “neokonservātīvie” jeb 

„neokoni” (neocons),  kuŗi, būda-
 mi pārliecināti, ka arī XXI gad-
simts būs American Century, vis-
notaļ atbalstīja prezidentu Bušu 
junioru, aicinot uz enerģisku rī -
cību gan Irakā, gan Afgānistānā, 
un rezultāts, kā mēs tagad re -
dzam, ir gana neiepriecinošs im -
periskajām Savienotajām Val- 
s tīm, jo islāma pasaulē demokra-
tiju “ieviest un iesakņot” nekādi 
neizdodas, un par to tagad nākas 
pārliecināties prezidentam Oba-
mam gan Ēģiptē, gan nelaimī-
gajā Sīrijā.

Šos „neokonus” ASV intelek-
tuā  lajā „diskursā” nomainījuši 
neo liberāļi jeb „neolibi”: tā pa -
kreisie amerikāņu publicisti sā -
kuši dēvēt republikāņu teorēti-
ķus un analitiķus, kuŗi aizstāv 
neierobežotu brīvo turgu un kri-
tizē Obamas reformas veselības 
apdrošināšanas jomā un citus 
pasākums, kas “ožot pēc sociā-
lisma”. 

Tātad neokomi, neokoni, neo-
libi... Bet tagad vērojama intere-
santa parādība: Eiropā notiek 
konflikts, kuŗa ietvaros labējie 
un kreisie „sastopas” kopīgajā 
dumpī pret Rietumu vērtībām 

un brīvas izvēles tiesībām.
Portālā Transitions Online 

(www. tol.org) Čechijas TV žur-
nā liste Katerina Safarkova ba -
žīgi konstatē, ka Čechijā un Un -
gārijā aug autoritāras tendences 
un neiecietība pret “atšķirīgu” 
domāšanu, kaut gan vienā gadī-
jumā tiek pievilkta kreisā skrūve, 
bet otrā - labējā.

Nesen tautas ievēlētais Čechi-
jas prezidents Milošs Zemans, 
konstatē žurnāliste, neslēpj savas 
rusofiliskās simpatijas un ne -
patiku pret “Briseli un Vašing-
tonu”. Simptomatisks ir viņa lē  -
mums iecelt par Čechijas vēst-
nieku Maskavā Vladimiru Re -
me ku - bijušo kosmonautu (!), 
kam piešķirts Padomju Savie-
nības Varoņa tituls, vecu komū-
nistu, kas ievērojamu mūža pos-
mu nodzīvojis Padomju Savie-
nībā. Zemans rīkojas ļoti auto-
ritāri - tāpat kā Ungārijas prem-
jēr ministrs Viktors Orbans, kuŗš, 
izmantojot savas labēji konser-
vātīvās partijas vairākumu par-
lamentā, grozījis valsts konsti-
tūciju tādā veidā, ka atmiņā nāk 
klerikāli šovinistiskais Hortija 
režīms starpkaŗu Ungārijā. Pie-

de vām Orbans dod pilnīgu vaļu 
labējiem ekstrēmistiem no „Job-
bik” partijas, kuŗi nemaz neslēpj 
savu antisemītismu un negantu 
naidu pret čigāniem.

Gan Čechija, gan Ungārija ir 
Eiropas Savienības un NATO 
da  lībvalstis. Pretējas tendences, 
kas ir  vienādi antirietumniecis-
kas. 

Un te nu Delfos un Latvijas 
Avīzē Liāna Langa, Jānis Vadons 
un Rudīte Kalpiņa nāk klajā ar 
manifestu, ko sauc „Par liberāl-
nacionālismu”. Izlasīju un no -
spriedu: tikpat labi te varētu 
runāt par „nacionālliberālismu”. 
Vismaz vieglāk izrunājams. Au -
toru trijotne sludina liberālu 
nacionālismu - īsi un skaidri. Tas 
labi iederas mūsdienu Eiropā.

Un ko lai saka šo rindiņu 
rakstītājs? Vienādi stingri stāvu 
par nacionālu pašapziņu un de -
mokratiskajām brīvībām - gan 
Latvijas, gan Izraēlas aspektā. 
Lat vijas Avīzes 25 gadu jubilejas 
numurā rakstīju: esmu drīzāk 
liberāls nekā konservātīvs. Ņe -
miet nu par labu.

Franks Gordons

Latvijā 30. au -
gus tā uzstādīts 
jau ns polītisks re -
kords, proti, – Mi -
nistru prezidents 
Valdis Dombrov-
s kis kļuva par vis -
ilgāk dienējošo 

premjēru atjaunotās Latvijas 
vēsturē.  Iepriekšējais „rekordists” 
Ivars Godmanis Ministru prezi-
denta amatā divos piegājienos 
(vis pirms pašā atjaunotās valsts 
sākumā un pēc tam no 2007. ga -
da decembŗa līdz 2009. gada 
martam) noturējās 1632 dienas, 
bet 30. augusts bija V. Dombrov-
s ka 1633. amatā pavadītā diena.  
Par Ministru prezidentu viņš 
kļu va 2009. gada 12. martā, at -
kārtoti - pēc 2010. gadā notiku-
šajām 10. Saeimas vēlēšanām, kā 
arī pēc 2011. gada ārkārtas vēlē-
šanām, kad pēc toreizējā Valsts 
prezidenta Valža Zatlera slavenā 
vai bēdīgi slavenā, kā nu katrs     
uz to skatās, rīkojuma  vēlētāji 
re   ferendumā ar lielu balsu vai -
rākumu 10. Saeimu padzina.

Būtībā varam arī teikt, ka               
V. Dombrovskis ir kļuvis par 
prem jērēšanas rekordistu visas 
ne  atkarīgās Latvijas vēsturē, jo 
teorētiski amatā ilgāk bija Kārlis 
Ulmanis, bet, ja atskaitām die -
nas pēc 1934. gada 15. maija,   
kad viņš Latviju pārvaldīja vien-
personiski un nebūt ne atbilstī -  
gi Satversmes principiem, tad 
sanāk, ka pašreizējais Ministru 
prezidents  amatā ir bijis vairāk 
nekā 200 dienas ilgāk, nekā bija 
K. Ulmanis.

Plašākā Eiropas kontekstā gan 
mūsu Ministru prezidents  ne -
kāds rekordists vis nav.  Eiropas 

Rekordists
Savienībā patlaban visilgāk ama-
tu ienēmušais premjērministrs  
ir Luksemburgas premjērs Žans 
Klods Junkers, kas šai amatā ir 
jau kopš 1995. gada janvāŗa 
(6792 dienas). Viņam seko kai-
miņ valsts Igaunijas premjēr mi-
nistrs Andruss Ansips (3063 die-
nas), Vācijas kanclere Angela 
Merkele (2839 dienas), Ungā-
rijas premjērministrs Viktors 
Orbans (divos piegājienos 2610 
dienas), Zviedrijas premjērs Fre d- 
riks Rein felts (2521 diena), Po -
lijas premjērministrs Donalds 
Tusks (2115 dienas), Slovakijas 
valdības vadītājs Roberts Fico 
(1950 dienas) un Austrijas prem-
jērs Verners Feimanis (1734) 
die nas.  Tātad Eiropas kontekstā 
V. Dombrovskis šajā ziņā ir tikai 
devītajā vietā.

Taču bez lielām šaubām varam 
teikt, ka neviens no minētajiem 
polītiķiem amatā pavadītajā laikā 
nav saskāries ar tik lielām grū -
tībām kā V. Dombrovskis.  Kad 
viņš  2009. gada martā  kļuva par 
valdības vadītāju, globālā ekono-
miskā krize Latvijas Republikā 
sita pat ļoti augstu vilni.  Iekšze-
mes kopprodukts bija sabrucis 
par veseliem 18 procentiem, bez-
darbs pieauga,  tikai divus mē -
nešus iepriekš Vecrīgā bija plo-
sījušies nemieri, kuŗu laikā ļau -
dis aplaupīja alkoholisko dzē-
rienu veikalu un pēc tam uzbru-
ka Saeimas namam, tur izsitot 
vairākus logus.  Arvien lielāks 
skaits Latvijas iedzīvotāju muka 
uz ārzemēm, lai tur pelnītu nau-
du iztikai.  Vēl I. Godmaņa laikā 
Latvija no starptautiskajiem aiz-
devējiem bija saņēmusi ļoti lielu 
aizdevumu, tā ka valstī sākās tā 

dēvētais konsolidācijas vai, pre-
cīzāk sakot, bargs jostas savilk-
šanas process.  Neviens īsti negai-
dīja, ka V. Dombrovska valdībai 
būs īpaši ilgs mūžs, jo lēmumi, 
kādi tolaik bija jāpieņem Minis- 
t ru kabinetā un Saeimā, dau dziem 
cilvēkiem bija pārlieku sāpīgi.

Taču latvieši prot  piedot, un 
2010. gada Saeimas vēlēšanās       
V. Dombrovska pārstāvētā Vie-
no tības partija plūca uzvaras lau-
rus, saņemot teju 32 procentus 
balsu un lielāko skaitu mandātu 
jaunajā parlamentā.  Daudzviet 
pasaulē komentētāji par to pau-
da izbrīnu, jo ekonomiskas kri-
zes, kur nu vēl tik smagas kā tā, 
kuŗa piemeklēja mūsu valsti, 
vēlētājus mēdz padarīt pagalam 
īgnus, taču Vienotībai  tik un tā 
izdevās uzvarēt vēlēšanās, un       
V. Dombrovskis atgriezās valdī-
bas vadītāja krēslā.

Taču viegli nebija. Valdības 
koalicijā bija Vienotība, Zaļo un 
Zemnieku savienība (ZZS) un 
polītiskā apvienība Visu Latvi -
jai-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, 
bet it īpaši zaļie zemnieki izturējās 
tā, it kā viņi būtu opozicijas 
pārstāvji, un, kā tajā laikā ziņoja 
TV3 raidījums „Nekā personīga”, 
vairāk nekā 50 reizes balsoja ko -
pā nevis  ar koalicijas partneŗiem, 
bet gan ar opoziciju - Sa  ska ņas 
centru (SC) un Latvijas tā dēvēto 
oligarchu pēdējo cerību - polī tis-
ko apvienību Par labu Latviju 
(PLL).  ZZS, starp citu,  palīdzēja 
nobloķēt Krimināllikuma gro zī-
jumus, kas būtu paredzējuši kri-
minālsodu polītiskām partijām 
par finanču pārkāpumiem, kā    
arī grozījumus Saeimas Kārtības 
rullī, kas būtu atcēluši slepenus 

balsojumus vairāku augstu  amat-
personu ievēlēšanā. ZZS pa -
līdzēja ilgi un dikti marinēt gro-
zījumus Komerclikumā, kas liktu 
atklāt patiesos labuma guvējus, 
kuŗiem šie labumi nāk no tā dē -
vēto ofšoru uzņēmumu rīcībā 
esošiem īpašumiem.  Koalicijas 
vai rākums Saeimā tieši tāpat 
neļāva ievēlēt pašas it kā atbalstī-
to kandidātu Latvijas Tiesībsarga 
amatam. Vairākumu balsu jau 
pēc V. Zatlera rīkojuma par Sa -
eimas atlaišanu pats Valsts pre-
zidents nesaņēma prezidenta 
vēlē šanās!

V. Zatlera pacietības vadzis 
lūza, kad zaļie zemnieki balsoja 
kopā ar opoziciju.  Toreiz runa 
bija par atļauju likumsargu in -
stancēm, lai tās varētu izdarīt 
kra tīšanu Saeimas deputāta Ai -
nara Šlesera īpašumos.  Saeima 
atteicās, un tad nu Valsts prezi-
denta mērs bija pilns. Saeima tā  -
tad tika atlaista, referendumā tau-
ta atlaišanu atbalstīja ar ļoti lielu 
balsu vairākumu (94,30% par).

Ārkārtas vēlēšanās 2011. gada 
septembrī Vienotība ieguva tikai 
trešo lielāko balsu skaitu, pie-
kāpjoties gan Saskaņas centram, 
gan arī jaunajai Zatlera Refor -
mu partijai (ZRP). Tomēr arī 
šajā kombinācijā Vienotībai iz -
devās saglabāt kā Ministru pre-
zidenta amatu V. Dombrovs kim, 
tā Saeimas priekšsēdes ama tu 
Sol  vitai Āboltiņai.  Tas bija iespē-
jams lielākoties tāpēc, ka ZRP 
Saeimas deputāti gandrīz bez iz -
ņēmuma bija pilnīgi jaunienā -
cēji parlamentā, ZRP izvirzītais 
premjērministra kandidāts Ed -
munds Sprūdžs bija pagalam 
nepieredzējis un nepārliecinošs.  

V. Dombrovskis atkal kļuva par 
valdības vadītāju, un  kopš tā lai ka 
viņa vadītajā kabinetā darbojas 
Vienotība, ZRP un VL/TB/LNNK.

Arī šajā gadījumā viegli nav 
bijis.  ZRP pārstāvji - nu jau bi -
jušais izglītības ministrs Roberts 
Ķīlis un par reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministru 
kļuvušais E. Sprūdžs darbojās tik 
aktīvi, ka bija iemels viņu dar -     
bu saukt  par chaotisku.  R. Ķīlis 
sa  gāja ragos vai  ar visu Latvijas 
iz   glītības sistēmu, savukārt E. 
Sprūdžs centās mērīties spēkiem 
ar briesmīgi kompromitēto Vents-
 pils bosu Aivaru Lembergu un  
diem  žēl  palika zaudētājos.  Ķī   ļa 
vairs nav, šajās dienās arī E. Sprūdžs 
ir paziņojis par  de mi  siju, tiesa, 
tikai šī gada de  cembrī.

Savukārt tā dēvētā Nacionālā 
apvienība valdībā un Saeimā ir 
darbojusies  kā vienpate.  Pēdējo 
nedēļu laikā tā ir solījusi torpē-
dēt nākamā gada valsts budžetu, 
ja valdība neatcels noteikumus, 
kas ārvalstniekiem Latvijā ļauj 
iegūt uzturēšanās atļauju, ja tie 
mūsu valstī iegulda naudu vai   
nu uzņēmējdarbībā, vai arī ne -
kustamā īpašumā. Šis jautājums 
ir kārtējais no mušas uzpūstais 
zilonis. Proti - no Latvijas 1,9 mil-
   joniem iedzīvotāju mazliet vai-
rāk nekā 5000 (tikai 0,002%) ir 
tādi, kuŗi uzturēšanās atļauju ir 
ieguvuši tieši šādā veidā, piede-
vām lielākoties tie, kuŗi šeit no -
pērk nekustamo īpašumu, bet uz 
dzīvi Latvijā  nepārceļas. Uzturē-
šanās atļauja viņiem lielākoties ir 
vajadzīga tāpēc, ka tā ļauj brīvi 
ceļot Eiropas Savienības Šengenas 
zonā.  

(Turpinājums 6. lpp.)
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(Turpinājums no Nr. 32)

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no 5. lpp.)

Uz tanka priekšā izlasīju uzraks-
tu 4th Kings Own Hussars, A.Squa d - 
ron. Prāts uzreiz kļuva mierīgāks. 
Šis pulks bija izvietots Valderzē ka -
 zarmās iepretim mums pāri ielai. 
Tas skaitījās viens no angļu armijas 
izlases pulkiem, dibināts 1686. ga -
dā un vēl ievēroja  visas vecās tra -
di cijas, ieskaitot lielu orķestri un 
brangu zirgu. Pulka devīze bija 
Mente et Manu (With Might and 
Main), un šajā pulkā savas gaitas kā 
jauns leitnants bija sācis  Vinstons 
Čērčils. Kareivji man iedeva ēda-
mo, jo laikam domāja, ka es nees-
mu nekā ēdis, un vēl pajokojās ar     
ma ni. Tad viņi iekāpa tankā un aiz-
brau ca, braši, jautri vīri ar labu stāju.

 Lai justos mierīgāks, es nākamā 
rītā izpētīju vairākas takas, kas aiz 
Mēzenes nometnes ved gar ģime-
nes dārziņiem un tad gar krūmiem 
uz lokomotīvi. Es gribēju uzzināt 
kaut ko vairāk par lokomotīvi, bet 
nebija neviena, kam prasīt. Pie lo -
komotīves nebiju bijis vairāk nekā 
nedēļu, jo laiks bija lietains. Tad iz -
dzirdu, ka kādu svētdienu Mē  zenes 
nometnē būšot futbola sacīkstes. 
Tā kā futbola sacīkstes biju redzējis 
atliku likām,  nodomāju, ka šis būs 
īstais brīdis,  lai mēģinātu iekustināt 
lokomotīvi. Uz sacīkstēm vienmēr 
gāja diezgan daudz cilvēku, un tad 
neviens neievēros, kur es pazūdu. 
Jau dienu iepriekš saliku maisiņā 
vati, ūdeņraža pārskābi un pārsē-
jus, ja rastos kāds ievainojums, 
darbojoties ar lokomotīvi. Svētdie-
na atnāca saulaina un dzidra. Pa -
ēdu brokastis agri un prasīju mātei, 
lai man iedod līdzi kādas sviest-
maizes. Neteicu, ko biju nodomājis 

darīt, ne saviem vecākiem un pat 
ne savam draugam Indriķim. Pa  -
ņēmu kanniņā ūdeni un devos 
ceļā. Izlikos, ka eju uz sacīkstēm, 
bet pie Mēzenes vārtiem pēkšņi 
no šķīros no drūzmas un pa ieras-
tām takām devos uz lokomotīvi. 
Pirms kāpu lokomotīvē, es apska tī-
jos, vai kāds nestaigā tuvumā, bet 
viss kā parasti bija kluss un mie rīgs.

Iekāpis kabīnē, gudroju, kuŗus 
kloķus un sviras sākt kustināt pir-
mās. Vispirms es ar visu spēku grū  - 
du uz priekšu gaŗo ventiļu stieni. 
Zināju, ka tas atvērs ventiļus cilin-
d  riem. Sākumā stienis nepadevās, 
bet pēc vairākiem grūdieniem aiz -
slīdēja līdz pašam galam. Kaut kas 
it kā noklaudzēja un sakustējās. 
Nākamā bija jāizkustina bremzes 
svira. Situ ar kāju un pieliku plecu 
un grūdu uz priekšu, cik vien va -
rēju. Man tā rīkojoties, bremzes 
svira nobrāza man labās rokas el -
koni un parādījās asinis, bet tas 
ma ni nesatrauca. Pēkšņi bremze 
padevās, kaut kas noblīkšķēja un 
iekaucās. Man par prieku, loko mo-
tīve sāka lēnām kustēties uz priek-
šu. Eļļošana tomēr bija  atmaksā ju-
sies! Tagad varēšu saviem vecā  -
kiem un draugiem pastāstīt, ko 
biju panācis. Tomēr mans lielais 
prieks izvērtās īss. Pēc kādas pus -
jū dzes nolēmu, ka nu būtu laiks 
lokomotīvi apturēt. Vilku gaŗo vir-
zuļu stieni atpakaļ, tad ķēros pie 
bremzes sviras, bet bremze nepa-
devās. Lokomotīve tikai ripoja uz 
priekšu, kur kādas pusotras jūdzes 
tālāk gaidīja zenītartilerijas vilciens 
ar veselu municijas noliktavu uz 
platformām. Man kļuva skaidrs,   

ka lokomotīvi nespēšu apturēt, un 
priekšā gaidīja liela nelaime, ja lo -
komotīve atsistos pret pirmo plat-
formas vagonu, uz kuŗa bija novie-
tota vaļēja municija. Turklāt pa ce -
ļam lokomotīve varētu skart kādu 
granātu vai mīnu, kas bija izmētā-
tas tuvu sliedēm. 

Nolēmu, ka pienācis laiks šķirties 
no lokomotīves, lai notiek kas no -
tikdams. Vienu brīdi lokomotīve 
mazliet samazināja gaitu, un es pa -
ķēru savu maisiņu un lēcu ārā. Le -
cot pie kāpšļu stieņiem savainoju 
celi un kreisās rokas plaukstu. Sāka 
sāpēt. Saņēmu visus spēkus un skrē-
ju pāri valnim, kas tajā vietā nebija 
pārāk augsts. Skrēju, cik va  rēju, jo 
baidījos, ka mani kāds  va  rētu re -
dzēt.  Vairāk nekā pēc simt jardiem 
pēdīgi atsēdos – sirds sita spēcīgi,  
un es biju uztraucies, bet lielas bailes 
man tomēr nebija. Pa  skatījos atpa-
kaļ, kas notiek ar ma nu lokomotīvi, 
un redzēju, ka tā   vēl drusku kustas 
uz priekšu, tad padevās atpakaļ un 
apstājās. Ne  viens neko nebija re  dzē-
jis, visap kārt bija klusums, un par to 
es prie cājos. Par laimi, turpat tuvu-
mā tecēja strautiņš. Es drusku no -
maz gājos, aptīrīju ievainojumus ar 
ūdeņraža pārskābi un apsēju,  cik 
labi vien varēju. Apēdu sviestmai-
zes, jo biju izsalcis, un devos uz mā -
jām. Savu ierasto taku atradu bez 
grūtībām, bet iešana nebija viegla, 
un es drusku kliboju. Ne   varēju ātri 
paiet, un vairākas reizes bija jāat-
pūšas. Nevēlējos, lai kāds mani re -
dzētu. Par laimi, uz ielas nebija 
daudz cilvēku, un pēdīgi es nokļuvu 
mājās.

Pazīstamā Vācijas latviešu ārsta 
un sabiedriskā darbinieka Andŗa 
Zemīša sarūpētā grāmata Neno -
slēg tais loks ierindojama divās 
jaunākajā laikā izdotu un apcerē-
tu grāmatu katēgorijās. Pirmkārt, 
tās ir vēl kāda ar Latviešu leģionu 
saistīta cilvēka - gan sanitāra, ne 
cī   nītāja - atmiņas par kaŗā un pir-
majā pēckaŗa laikā pieredzēto. Kā 
pareizi saka grāmatas ievadnieks, 
Dr. hist. Kārlis Kangeris, „atmiņu 
literātūra par latviešu gaitām vā  -
cu militārajos formējumos... kļu-
vusi plaša”. (11.lpp.) Vēl nupat 
mai jā taču rakstīju par Vladislava 
Zepa grāmatu Latviešu leģionā-
ra gaitas. Otrkārt, Nenoslēgtais 
loks pieder pie tā grāmatu loka,  
kuŗas publicē tuvinieki pēc auto-
ru vai apceramo nāves. Kā An - 
d rievs Ezergailis rakstīja par savu 

Ko vēl tādu jaunu? 
Jānis Zemītis, Nenoslēgtais loks, Leģionāra stāsts, apgāds „Mansards”, 2013. g.,304 lpp.

dzīvesbiedri Intu Lapu agonijā 
(2012) un Jānis Freivalds par savu 
Margo memuāros Līdz upe iz -
žūst sausa ( 2013), balstoties uz 
aizgājēju atstātajām piezīmēm, 
dienasgrāmatām, vēstulēm un 
ci tiem rakstu galiem, tā Andris 
Ze   mītis tagad publicējis sava tēva 
Jāņa Zemīša (1921-1985) kaŗa 
lai   ka atstāstu, pats to papildinā-
dams ar tēva mūža gaitu izklās -  
tu pirms stāsta sākuma un pēc 
stās ta beigām. Andris Zemītis 
pa    skaid ro, ka „grāmata tapusi, 
pā rrakstot rokraksta materiālu, 
kas gadu desmitiem glabājies au  -
tora grāmatu skapja dziļumos. 
Remontējot telpu, skapis bija jā -
iztukšo, lai to pārvietotu, un tā -
dējādi materiāli tika izcelti no 
ilgā miega.” (20.) 

  Rakstot par braukšanu ešelo-
nā uz Krieviju 1944. gada janvā -
rī, Jānis Zemītis saka: ‘‘Aiz katra 
pagrieziena bija redzams kaut kas 
jauns.’’ Jaunam lasītājam, kam 
Otrā pasaules kaŗa tematika vēl 
pasveša, jaunumu „aiz katra pa -
grieziena” netrūks arī paša Ze  mī-
ša grāmatā, bet ko vēl jaunu gūs 
pieredzējis, rutīnēts lasītājs? Lie-
lās līnijās jaunā varētu būt maz, 
tomēr ikviena lasītāja uzmanību 
spēs saistīt atsevišķas detaļas un 
autora novērotā vērtējumi, kam 
gribēsies vai nu pievienoties, vai 
arī ne. Daži piemēri.

Zemītis raksta: ”No sākuma 
(do  māts 1940. gads) krievi iztu-
rē jās stipri miermīlīgi pret lat - 
vie šiem.” (34.) Tie no mums, kam 

atmiņu jaunākajā laikā atsvai -
dzi nājušas Raimonda Staprāna 
lugas, īpaši Gūsteknis pilī, un tie, 
kam rūp padomāt par viltus vē  lē-
šanām un „lūgumu” uzņemt Lat-
 viju PSRS sastāvā, varētu būt ci   tās 
domās. Kad apcietināja augs   tā-
kos brīvās Latvijas laika ierēdņus, 
kad virsniekus? Vai tad visu pir-
mās padomju okupācijas gadu 
ne   nosauca par Baigo gadu, ne ti  -
kai šī laika posma otro pusi? – 
Ci   tā vietā Zemītis raksta, ka pēc 
Vācijas kapitulācijas ne vien krie-
vi, bet arī angļi katram kaŗa gūs -
teknim atņēmuši pulksteni. (157.) 
Tie, kas paši neesam bijuši notiku-
mu liecinieki, nule apgalvoto ne -
varam ne apstiprināt, ne no  liegt.

„Leiši ir savdabīga, savrupēji 
stāvoša tauta,’’ raksta Zemītis. 
(241.) Ja teiktais būtu pamatots, 
varētu būt viela debatēm.

Atmiņas skaŗ četrus gadus ilgu 
laika posmu no 1943. gada marta 
līdz 1947. gada sākumam. Autors 
neielaižas kaŗa šausmu aprakstos. 
Maz rakstīts par cīņām, par varo-
 nību, vairāk jau tad par atkāp ša -
nos. Stāstījums ir tiešs, itin lako -
nisks, neizpušķots. Ir vairākas vie  - 
tas, no kuŗām rakstītājs ar rakst-
nieka dotībām būtu izveidojis ko 
spilgtāku. Kaut vai no frontes 
teāt ŗa izrādes Sočichino sādžā, ko 
Zemītis ieskicē pāris teikumos: „Pa 
izrādes laiku uznāca īslaicīgs lie-
tus, un šo pārtraukumu laikā ak  -
tieŗiem radās iespēja iestip ri nā-
ties ar mūsu kungiem. Pēc vai-
rākiem šādiem pārtraukumiem 

aktieŗi sāka spēlēt ļoti interesan -
ti – tie attālinājās no teksta.” (82.-
83.) Tas tad arī viss. Plašāka 
nodaļa (155.-228.) ir par autora 
sabiedroto gūstā pavadīto laiku, 
tai virsrakstā likts Aiz dzeloņ-
drātīm. Lielā Cēdelgemas no -
met ne notēlota ļoti uzskatāmi.

Savus ilgus gadu desmitus skapī 
nostāvējušās atmiņas Zemītis uz -
rakstījis pavisam tuvu notikumu 
laikam, no 1945. līdz 1947. ga -
dam. Šobrīd, jau nākamajā gad-
sim tenī, patīkami pamanīt tekstā 
pavīdam Rietumu latviešu sa  bied-
rībā labi pazīstamus sirm gal vjus, 
kas toreiz vēl bijuši jau nieši raks-
tītāja gados. Ieraugām aktīvo Kali-
fornijas latviešu sa  biedrības pīlāru 
Andri Ritmani, sporta žurnālistu 
Gunāru Bērz zariņu, dzejnieci As- 
t rīdi Ivasku... Necik daudz gan par 
viņiem nav pateikts.

Vietvārdu rakstība grāmatā sa  -
glabāta tāda, kādu vēlējās Hitlera 
kalpi vācu okupācijas gados, vā -
cis kajai rakstībai seko apostrofs, 
bet  aiz tā – latviskā galotne. Lai-
kam jau aiz tīras inerces trimdas 
latvieši vēl vairākus gadus brīv-
prātīgi saglabāja rakstību, kādu 
okupanti reiz bija uzspieduši. Sa -
vās „Saules” tautskolas 40. gadu 
otrās puses liecībās skaitos mā  cī-
jies Geesthacht’ā, nevis Gēstachtā. 
Tomēr 2013. gadā drusku dīvaini 
ieraudzīt grāmatā ne vien Mün- 
s ter’i, Braunschweig’u un Rostock’u, 
bet pat poļu Varšavu (kas taču 
po  ļu rakstībā būtu Warszawa) 
vāciskajā Warschau’a veidolā. 

Kaut pamatos grāmata iespiesta 
endzelīniskajā ortografijā, ie  mal-
dījušās tomēr daudzas atkāpes   
no tās. Brīžiem šķiet, ka tekstu 
kor riģēt būs bijis uzticēts robo-
tam, kas instruēts dāsni izdāļāt 
mīkstinājuma zīmes zem erriem. 
Nākas lasīt, ka „viņš rakstīja ļoti 
pesimistiskā gaŗā” (112.), ka „ne -
bija kuŗ zemes bērt” (219.) un ka 
puiši domājuši, lai kuŗ viņi no -
nāktu, ka tik ārā no dzeloņdr ā-
tīm. (222.) Retumis rakstība ir 
konsekventa. Tā, piemēram, 131.
lpp. 9. rindā lasām „kurš”, bet 11. 
rindā – „kuŗu”. Dažas rindas tālāk 
pāri tiltam (t.i., no upes vienas 
puses uz otru) pāriet divi pāri 
(sic!) cilvēku (t.i., četras perso-
nas). Ja bija vēlēšanās grāmatu 
ie  spiest endzelīniskajā rakstībā, 
kādā taču – gan ar pirmīt minē ta  - 
jiem vācu laika kropļojumiem – 
savās burtnīcās būs rakstījis pats 
Jānis Zemītis, vai varētu būt vēl 
labāks teikums, ar kādu demon-
st rēt endzelīniskās rakstības plū-
sus, kā teikums, kuŗā iegadījies 
gan vārdiņš „pāri”, gan „pāŗi”? Ja 
nu vēl vienīgi bieži citētā dzejas 
rinda „Kā es aru, tā es aŗu”!

Bet par elektroniskiem korrek-
toriem runājot, man mūžīgi (t.i., 
cik jau nu vēl daudz tā mūža) 
paliks atmiņā diriģentes atvai no-
šanās reiz Melburnā par pro gram-
mā iespiesto dziedamās dzies  mas 
nosaukumu „Ar vilcie nu Rīgā 
braucu”. Koris tomēr braukšot 
Rīgā ar vilciņu.

Eduards Silkalns

Rekordists
Tā nav nedz demografiska, 

nedz etniska krize, statistika runā 
savu valodu.

Valža Dombrovska vadītās val-
dības darbs krizes pārvarēšanā 
nav palicis nepamanīts arī citur 
pasaulē.  Jau 2011. gada pavasarī 
V. Dombrovskis kopā ar starp-
tautiski pazīstamo ekonomistu 
An  dersu  Aslundu izdeva grā-
ma tu „Kā Latvija pārvarēja fi -
nanču krizi”. Un nu jau sen Lat-
vijā un citur skan runas, ka val-
dības vadītājs patiesībā to vien 
gaida kā iespēju Eiropas Savie-
nībā ieņemt kādu augstu poste-
ni, varbūt  pat Eiropas Komisijas 
vadītāja amatu.  Viņš pats un viņa 
partija to noliedz, V. Dombrov-
s kis ir Ministru prezidents  un arī 
turpmāk būs Ministru prezidents 
un Ministru prezidenta amatā 
vadīs Vienotību arī 2014. gada 
ok  tobŗa Saeimas vēlēšanās. Taču 
vēl pirms minētajām vēlēšanām 
tā paša gada maijā notiks Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanas.  Maz 
ticams, ka V. Dombrovskis kan-
di dēs uz EP deputāta amatu, jo 
Eiropas Parlamentā viņš jau  ir 
strādājis (no 2004. gada līdz kļū-
šanai par valdības vadītāju), un 
tas nepārprotami būtu pazemi-
nājums amatā. Jaunais EP izrau-
dzīsies jauno EK vadību, un, ja   
V. Dombrovska deguna priekšā 
tiktu pakarināts komisijas priekš-
sēža amata burbulis, ļoti iespē - 
jams, ka tas būtu pārāk liels kār   di-
nā jums. Protams, ne jau V. Dom -    -
b rovs kis ir vienīgais ie   spējamais 
au  g stā amata kandi dāts, un tomēr.

Valdis Dombrovskis visbiežāk 
gan pozitīvā, gan arī ne tik po -
zitīvā nozīmē tiek salīdzināts     
vai nu ar grāmatvedi, vai arī ar 
plīša lācīti.  Viņš ir mierīgs un 
nosvērts cilvēks, nekāds orātors 
no viņa nesanāk, un nesen iz -
skanējušais „uzbrauciens” jauna-
jam izglītības ministram Vjačes-
lavam Dombrovskim (nav rad-
niecības!) par to, ka ministrs ne -
prot darboties komandā, valdī-
bas vadītājam bija pagalam ne -
raksturīgs.  Rēna pieeja finanču 
krizei nepārprotami bija labāka 
nekā histeriska reakcija, taču, ja 
arī makroekonomiskā nozīmē 
krize nudien ir beigusies, tāpēc 
nebūt nav secināms, ka caurmēra 
Latvijas iedzīvotājs tagad dzīvo 
laimīgu un pārticīgu dzīvi.  Stipri 
ticams, ka nākamā gada Saei -
mas vēlēšanas lielajā polītikā ie -
viesīs pat ļoti lielas korrekcijas. 
Ļoti iespējams, ka 12. Saeima 
vairs nebūs tāda, kuŗā Vienotība 
varēs spēlēt pir mo vijoli. Tāpēc 
teikšu atkal – labi samaksāts 
darbs Eiropā Val dim Dom brov-
s kim varētu būt pārāk liels kār-
dinājums. Taču, lai nu kā – ko -
pumā varam tikai pateikties, ka 
Valdis Dombrovs kis un valdo -     
šā koalicija ir pie likuši punktu 
visnotaļ lielajai vis atļautībai, kas 
polītikā valdīja tad, kad pie teik-
šanas bija izbijusī Tautas partija 
un Pirmā partija.  Par to vien V. 
Dombrovskis ir pelnījis patei-
cību.

Kārlis Streips
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Taira Zoldnere Sibirijas skarbais skaistums
“Sibirijas bērnu fonda” ekspedīcija uz Sibiriju 2013. gada jūlijā

Magadana - starp mūžam zemām debesīm un mūžam sasalušo zemi
Pēc svētbrīža brāļi Ēriks un 

Mārtiņš pie pieminekļa nodzied 
latviešu tautasdziesmu par bāli -
ņu, kas aizgājis tālā zemē kaŗot un 
pārnācis mājās “kā Dieviņš sirmis”. 
Sirdī iedzeļ sāpe par visiem, kas 
pret savu gribu aizgājuši tālās 
zemēs, par mūsu dzimtenes un 
cilvēku likteņiem, kas būtu bijuši 
pavisam citādi, ja vien... 

Mazajām eglītēm ap pieminekli 
jaunie čiekuriņi sārtā krāsā un 
atgādina mazas rozītes, nolaužu 
zariņu un nolieku savu velti Ko -
limas upuŗu piemiņai. Pastāvu 
mirkli pati savā klusumā.

Vakarā mums pavisam cits noti-
kums gaidāms. Aivaram no Lo  s-
andželosas svinēsim apaļu jubile-
ju. Vietējā kafejnīcā tiešām pacen-
tušies, galds saklāts kā uz kāzām, 
neiztrūkst arī silta šampanieša. 
Ai  varam un mums par godu ir pat 
“dzīvā mūzika” - jauks vietējais 
dziedātājs, un šajā dzimšanas die-

nas ballītē mūžīgajā sasalumā, ne -
kurienes vidū, mēs pat izdejojamies!

Nākamajā dienā mūsu grupa 
sadalās. Mārtiņam jānokļūst savā 
dzimtajā ciematā Transportnoje, 
kas atrodas blakus ielejā - tur, kur 
“svaigās” zelta raktuves. Par ceļu 
vietējie nav vienis prātis - citi saka, 
ka neizbraucams, citi apgalvo, ka 
cauri tikt varot gan. Beidzot sa -
meklēts šoferītis, kuŗa automašī-
nai četru riteņu piedziņa un uz 
priekšējā loga uzraksts: “Kā varu, 
tā braucu!” Viņš apņemas Mārti-
ņu, viņa brāli Ēriku un vēl četrus 
drosminiekus aizvest uz Trans-
port noje, Ust-Omčugu un tad uz 
Magadanu. Mēs pārējie brauksim 
atpakaļ pa to pašu Kolimas trasi, 
kas nu jau vairs neliekas tik bries-
mīga. Ainārs, kaislīgs makšķer-
nieks būdams, vakar sarunājis 
mū  su šoferīti, ka pa ceļam apstā-
simies uz hariusu  zveju kādā no 
upītēm. Kamēr puiši spiningo, arī 
mēs pārējie pamērcējam kājas. 
Ūdens ledaini auksts, ilgāk par 
dažām minūtēm tajā nostāvēt ne -
var, un kājas svilst vēl pāris stun -
du pēc šādas bradāšanas. Harius-
us noķert neizdodas, straumē viņi 
bijuši gan, draiskojušies un kaiti-
nājuši makšķerniekus, bet rokā 
nav devušies. Lai jau dzīvo hariusi 
laimīgi savā ledainajā Kolimas upē! 

Pēc četrām busiņā kopīgi pa -
vadītām dienām esam jau labi 
“sastrādājušies”. Kratoties pa bries-
mīgajām ceļa grambām, visvairāk 
cieš aizmugurē sēdošie. Triecienu 

(Turpināts no Nr. 33)

nedaudz var mīkstināt, ja pirms 
bed res mazliet paši palecamies. 
Tad busa priekšgalā sēdošie laikus 
brīdina: “Aizmugure, lec!”- un viss 
busiņš tā draudzīgi lēkā augšā, lejā.

Atceļš paiet ātrāk, un jau laikus 
ierodamies savā Magadanas vie s-
nīcā. Sešinieks, kas izbrauca caur 
Ust-Omčugu, gan pārrodas tikai 
nakts vidū. Viņus satiekam pie 
brokastu galda un kāri klausā -
mies piedzīvojumos gan par trako 
ceļu, gan zelta raktuvēm, gan pus-
sabrukušo kultūras namu, kuŗa 
sienas gleznojumus gleznojis Mār-
tiņa un Ērika patēvs. 

Mums šī ir pēdējā diena Maga-
danā un Kolimā. Vēlreiz aizbrau-
cam uz Ohotskas jūras piekrasti, 
daži drosmīgie nopeldas. Tad do  -
damies uz tirgu, kas vai lūst no 
zivju pārbagātības. Esmu jau izle-
pusi, uz lašveidīgajiem neskatos, 
to vietā pusdienām izvēlos kūpi-
nā tu paltusu (āti) - baltu, treknu 

zivi - un sarkanos ikrus. Vēl pie-
pērkam kraukšķīgus vietējos re -
dīsus un viesnīcā uzrīkojam īstas 
dzīres.

Mūsu līdzbraucējs Gints kopā 
ar Aināru dodas “kaŗot” ar vietē-
jām iestādēm, lai mēģinātu atrast 
sava vectēva pēdējo atdusas vietu, 
jo ir ziņas, ka viņš gājis bojā Kolimā.

Vakarā vēl sanākam visi kopā,   
jo rīt atpakaļ uz Latviju dosies 
četri mūsu ceļa biedri - Mārtiņš, 
Ēriks, Ivanda un Ainārs. Mārtiņš 
stāsta, ka dzimtās vietas apmek-
lējums pēc tik daudziem gadiem 
kaut ko “sakārto” dvēselē. Droši 
vien viņu sapratīs tie, kas ilgus 
ga  dus nav varējuši būt savā dzim -
tajā vietā. Lai tā būtu Latvija vai 
tālā Maga  dana. Gints un Ainārs 
stāsta, ka vietējais archīvs ziņas 
varot izdot tikai pēc “saskaņoša-
nas” ar augstā kām iestādēm, bet 
laikam jau abi kungi bijuši ga -     
na pārliecinoši un šarmanti, un 
ar  chīva darbiniece apsolījusies   
rīt “neoficiāli” paziņot, vai Ginta 
vec  tēvs paglabāts Maga danas 
zemē.

Runājamies vēl ilgi, jo nevie -
nam negribas šķirties, - Kolimas 
sāpju ceļi mūs dažu dienu laikā 
satuvinājuši kā vecus draugus.   
To  mēr neizbēgami pienāk nāka-
mā diena, un mēs dodamies uz 
lidostu, lai lidotu uz Irkutsku un 
pa ceļam apmeklētu Baikāla eze-
ru. Neviens pat nenojauš, kādi 
pār steigumi mūs sagaida lidoju -
ma laikā. (Turpinājums sekos)

Zelta skalošanas process

Jānis dalās atmiņās pie Nazarovas dzelzceļa stacijas

***
Irkutska, Krasnojarska, Tomska - 

Sibirija, varenā un sūrā
Ierodamies mums jau pazīsta-

majā Magadanas lidostā, divēju 
sajūtu pārņemti: gribas aizbraukt 
no tumšās, skarbās zemes, kuŗā 
bojā gājuši desmitiem tūkstošu 
nevainīgu upuŗu, bet saprotam 
arī, ka pametam šo vietu uz vi -
siem laikiem, jo diez vai jebkad 
at griezīsimies. 

Vienlaicīgi ar mums uz lid ma-
šīnu dodas arī cita grupa, kas ie -
vērojami atšķiŗas no raibā ce  ļo-
tāju bariņa. Tie ir kādi desmit 
stingra paskata vīri tumšu, vēja 
un aukstuma aprautu seju, visi 
ģērbušies melnās ādas žaketēs, 
nerunīgi, bet kaut kas viņos ir 
tāds, kas liek man mazliet pie -
rauties malā un palaist, lai viņi 
pirmie kāpj lidmašīnā. Lidojums 
sākas kā parasti, bet, kad esam 
jau gaisā, manām, ka briest kon-
flikts “bīstamo” vīru starpā. Sā -
kas bļaustīšanās, draudi un grūs-
tīšanās, līdz nāk iejaukties lid-
ma šīnas apkalpe. Mums visiem 
gan ir jautri par neparasto izrādi, 
gan mazliet neomulīgi, jo, šķiet, 
lidmašīna sāk pat šūpoties. Bīs-
ta mā paskata vīri ir raktuvju 
strād nieki, kas pēc darba sezonas 
atgriežas mājās. Jādomā, pirms 
izlidošanas vairākas dienas svi-
nē juši, un vienam no viņiem sā -
cies alkohola delīrijs. Nopietnību 
pastiprina pilota paziņojums: ja 
konflikts netiks izbeigts, mēs 
nolaidīsimies Jakutskā, lai ne- 
miera cēlājus nodotu policijai. Tas 
savukārt nobiedē mūs, jo Baikāls 
jāredz, vakarā vilciens no Irkuts-
kas uz Kansku, mūsu ceļojuma 
plāni būtu nopietni apdraudēti. 
Uz kādu brīdi viss norimst, to -
mēr notikumi vēl nav galā. Pēc 
kāda laika vīrs “ar delīriju” dodas 
uz lidmašīnas aizmuguri, kur 
sākas jauns konflikts - šoreiz ar 
stjuarti, kuŗai satracināto pasa-
žieri neizdodas nomierināt. Vi -
ņai palīgā nāk nemiernieka ceļa-
biedri. Lidmašīnas aizmugurē 
iz  ceļas pamatīgs kautiņš, vaja-
dzīgi seši vīri, lai trakotāju pie-
vārētu. Beigās viņš tiek savaldīts, 
sasiets un atstāts turpat krēslā, 
kur, šķiet, piemieg. Līdz Irkutskai 
viņam gan neizdodas atsieties, 
viņš tiek savaldīts un sasiets at kal, 
un šoreiz pacietību zaudējušie 
“draugi” viņu arī pamatīgi ie -
kausta. To nelaimīgais pasažieris 

ņem ļaunā un skaļā balsī prasa 
“sūdzību grāmatu”, jo pret viņu 
nelaipni izturoties.

Irkutskas lidostā viņu jau gaida 
policija, savukārt mūs – varen 
lepns autobuss ar jauku gīdi, kas 
mūs ved uz Baikālu, pa ceļam 
iepazīstinot ar vareno Irkutskas 
pilsētu. Var redzēt, ka Irkutskā 
zeļ rūpniecība, pilsētu nevar pat 
salīdzināt ar nolaisto, nabadzības 
mākto Magadanu. Tuvojamies 
Baikālam, kad mūsu sajūsmu “ar 
aukstu ūdeni aplej” gīdes brīdi-
nā jums: “Nepeldēties!” Izrādās, 
ūdens Baikālā pie Irkutskas ir     
tik piesārņots, ka peldēšanās ta -
pusi bīstama. Jā, par pilsētas 
rūpniecisko uzplaukumu maksā 
“Svē tais Baikāls”, kā vietējie paši 
dēvē skaisto ezeru. Tālāk uz zie-
meļiem ūdens esot skaidrs un 
labs, bet ko mums tas dod? Ap -
ska tām ezeru vietā, kur no tā iz -
tek varenā Angāras upe, kas vē  -
lāk savienojas ar Jeņiseju. Lieki 
teikt, ka arī upē ūdens ir piesār-
ņots. 

Visa Baikāla piekraste apbū vē-
ta ar smalkām vasarnīcām, vies-
nīcām, kūrortiem. Vienā no šā -
dām jaunām, skaistām vietām pa -
 ēdam lieliskas pusdienas, ku  ŗās 
viss gatavots no Baikāla vietē jās 
zivs - omuļa (par piesārņojuma 
ietekmi uz zivīm labāk nedo māt).

Zvana Ainārs - ir ziņas par Ginta 
vectēvu. Viņš tiešām apbe dīts 
Ma   gadanā, kalnā, kur piemi-
neklis “Skumju maska”. Gints 
nav velti mērojis tālo ceļu vasaras 
vidū, kad zemniekiem karstā -
kais darba laiks. 

Vakarā sēžamies slavenajā 
Trans sibirijas ekspresī, kuŗā pa -
vadīsim vienu nakti ceļā no Ir -
kutskas uz Kansku. Šī nakts vil-
cienā īpaši simboliska mūsu ce -
ļabiedrei Mārai. Viņa dzimusi 
vilcienā, ceļa posmā no Haba-
rovskas uz Maskavu, kad viņas 
māte 1955. gadā pēc izsūtījuma 
atgriezās Latvijā. 

Lai nosvinētu braucienu pa -
saules gaŗākajā dzelzceļa līnijā, 
apmeklējam restorāna vagonu, 
kas, rotāts dzeltena šifona un 
tumš sarkana samta drapērijām, 
mazliet atgādina dekorāciju no 
vesternu filmām. Vagonā pirms 
gulētiešanas izbaudām arī tra - 
di  cionālo vilciena tējas dzerša -
nu un tad, ritmiskās šūpošanas 
ieaijāti, aizmiegam neparasti la -
bā miegā. No rīta esam Kanskā. 

Mūs sagaida šoferis Zafars, pēc 
izcelsmes tatārs, kas ar “savējiem” 
vēl joprojām runā tatāru valodā. 
Ar Dzintru viņam ir laba sa  dar-
b ība jau no iepriekšējiem brau-
cieniem. Žigli sakāpjam divos 
autobusiņos, aizbraucam uz vies-
 nīcu, tad tālāk - uz rajona centru 
Abanu un tiekam laipni uzņem -
ti vietējā novadpētniecības mū  -
zejā. Ekspozīcijas lielākā daļa at -
vēlēta rajona dzīvei un sasniegu-
miem bijušās Padomju Savienī-
bas laikos, kā arī Lielā Tēvijas 
ka  ŗa (Otrā pasaules kaŗa) varo-
ņiem un notikumiem. Šajā koši 
sarkanajā triumfa jūklī pie dur-
vīm gandrīz nepamanu piemi-
ņas plāksni uz Sibiriju izsūtīta-
jiem latviešu bērniem, ko fonds 
te atstājis iepriekšējā apmeklē-
juma laikā. Tā tad arī ir vienīgā 
“darvas karote lielajā Savienības 
sasniegumu medus mucā”. Aba-
nā arī pirmo reizi goda vietā re -
dzam Ļeņina pieminekli. Vēlāk 
saprotam, ka tie vēl joprojām mūs 
sagaidīs it visur. Gods Magada-
nai un Kolimai, kas “tautu drau-
ga” statujas jau novākuši. Lie - 
kas, Abanā dzīvo kāds entuziasts 
dzīv nieku izbāzējs, jo mūzejā lie-
la telpa atvēlēta izteiksmīgiem 
vietējās faunas izbāzeņiem. Aba-
nieši sirsnīgi vēlas arī mums ko 
uzdāvināt, un Dzintra dāvanā 
fondam saņem izbāztu vāveri. 
Pēc mūzeja apmeklējuma doda-
mies uz ciematu Ozjornoje, kur 
dzimuši mūsu ceļabiedri dvī ņu-
brāļi Tālis un Jānis. 

Pa ceļam parastā ķeza - pār-
plīst riepa, kavējamies, tomēr 
Oz  jornoje beidzot sasniedzam 
un paliekam gluži vai mēmi no 
pārsteiguma. Meža ielokā nelielā 
pļaviņā uzstādīta skatuve ar skaļ-
ruņiem, turpat blakus balto bēr-
zu birzī saklāti gaŗi galdi kā uz 
kā  zām, cepas un gardi smaržo 
ša  šliks. No sagaidītāju bariņa 
iznāk kupla kundze svētku kleitā 
ar tradicionālo krievu sālsmaizi 
(speciāli ceptu izrotātu baltmai-
zi) uz šķīvja, kas pārsegts ar iz -
rakstītu dvieli. Tā tiek pasniegta 
ciemata goda viesiem - Jānim un 
Tālim, bet kundze pati ir viņu 
bijusī klases biedre. Seko apkam-
pieni, “bučošanās”, asaras, un tad 
oficiālo apsveikumu runu teic 
vietējā rajona priekšsēde. Pēc tam 
uz skatuvītes iznāk ziedu vai na-
dziņiem rotājies sieviešu ansamb-
lis un sniedz tiešām skaistu kon-
certu, - dziesmas sirsnīgas, melo-
diskas, un piedziedājumus arī 
mēs paši drīz vien velkam līdzi. 
Atkal seko vairākas runas un at -
kal dziesmas, un jāatzīst, ka kars-
tajā dienā mūsu izturība pama-
zām samazinās. Mēs daži klusu 
un nemanāmi aizslīdam uz ne -
tālo ezeriņu, kur jau peldas un 
plunčājas puiku bariņš. Tas ir 
viss, ko vēlamies, - karstā vasaras 
dienā pēc vilcienā pavadītas nakts 
ielīst siltā, tīrā ezera ūdenī! 

Pēc peldes jūtamies kā at  dzi-
muši, un ar varenu ēstgribu me -
tamies pie bagātīgā galda. Ātri 
vien sadraudzējamies ar sirsnī -
gajiem sibiriešiem, aprunājamies 
par bērniem, par algām, par 
sadzīvi. 
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Meklējam: visu gada gājumu 
latviešus, atskaitot zīdaiņus.

Darbs: strādāt latviešu sa  bied-
rībā un organizācijās. Apmeklēt 
latviešu sarīkojumus. Atbalstīt 
garīgi un/vai finansiāli latviešu 
organizācijas. Ja nepieciešams, 
dibināt jaunas latviešu orga ni-
zācijas.

Kur: savā pilsētā un citur, ja 
iespējams.

Kad: tagad! Visu gadu, katru gadu!
Cik darbinieki vajadzīgi: 

daudz cik vien iespējams.
Kur pieteikties: pie vietējām 

un ASV latviešu organizācijām, 
piemēram: ALA, ALJA, latviešu 
biedrības, latviešu skolas, kori, 
deju kopas, guntiņas, mazskauti, 
skauti, gaidas, draudzes, Dau-
gavas Vanagi, korporācijas, pen-

DARBA PIEDĀVĀJUMS ASV
sionāru biedrības, preses izde-
vumi (LAIKS, Čikāgas Ziņas, 
Dienvidkalifornijas Apkārt   raksts 
utt.), sporta klubi, vasaras no -
metnes, Garezera Vasaras vidus-
skola, TILTS, Amerikas Latviešu 
palīdzības fonds, LNO Ģilde.

Kāpēc: trūkst darbinieku, da -
lībnieku un atbalstītāju.

Darba bīstamā un/vai nepatī-
kamā puse: jūs kādreiz aprunās, 
kritizēs, parasti nepelnīti. Jums, 
ar retiem izņēmumiem, nemak-
sās. Jums kādreiz nāksies vēl 
piemaksāt par strādāšanu. Būs 
jāziedo dažāda apjoma brīvais 
un ne-brīvais laiks.

Kvalifikācijas: degsme, iztu-
rība, mīlestība pret Latviju, tās 
tautu, valodu, vēsturi, kultūru 
un karogu. Talanti un spējas. 

Dažādas profesijas vai arodi, 
piemēram, uzņēmuma vadītājs, 
organizators, grāmatvedis, ārsts, 
medmāsa, datorspeciālists, lite-
rāts, jurists, valodnieks, skolo-
tājs, publiskais runātājs, aktieris, 
sekretārs, baņķieris, tīrītājs, arhi-
tekts, inženieris, mechāniķis, 
zinātnieks, dārznieks, celtnieks 
(galdnieks, santehniķis, elektri-
ķis), mūziķis, mākslinieks, tēl-
nieks, vēsturnieks, pavārs, rakst-
nieks, sportists. Vajadzīgi arī 
šoferi, naktsmāju piedāvātāji 
viesiem un krēslu, galdu un 
dekorāciju salicēji un novācēji. 

Zināšanas par Latviju, par tās 
tautu, vēsturi, ģeogrāfiju, polī-
tiku, mūziku, mākslu, literātūru, 
folkloru.

Bieza āda un izturīgi nervi – 

biezums un izturība atkarīgi no 
ieņemtā amata. 

„Peļņa“: jūs kādreiz saņemsiet 
tautas pateicību un komplimen-
tus par labi padarīto darbu. 
Labsajūta, kas rodas, kad citiem 
sagādā vērtīgus, patriotiskus, ga -
rīgus, izklaidējošus vai citādi la -
bus sarīkojumus, ieskaitot: dziesmu 
svētkus, klases, nometnes, kon-
certus, teātrus, preses rakstus, 
runas, mākslu, balles, dziesmu, 
deju vai dzeju pasā kumus, Zie -
massvētku eglītes, tirdziņus, se -
minārus, kongresus, izbrauku-
mus, sirojumus, piknikus.

Labsajūta, kas rodas, zinot, ka 
ieguldītais darbs ir noderīgs Lat-
vijai, latviešiem un arī pašam.

Asaras, kas kādreiz birs, redzot 
kādu patiesu prieku un vērtību 

ieguldītais darbs ir nesis bēr ni-
ņiem, jauniešiem, pieaugušiem 
un sirmgalvjiem.

Vajadzības līmenis pēc kan-
didātiem: liels, kritisks un de -
gošs! Pieteikties nekavējoties! 

Ieteikums: nebaidīties! Pār do-
māt. Pamēģināt. Varbūt iepatik-
sies. Varbūt pārsteigsi pats sevi 
un iespaidosi, iedvesmosi citus.

Lūgums: nodot šo darba pie-
dāvājumu tālāk citiem, kuŗi var-
būt nelasa avīzi Laiks.

Darba dziesma: „Nevis slinko-
jot un pūstot.“

Darba devīze: Neprasi, ko 
latviešu sabiedrība var dot tev, 
bet prasi, ko tu vari dot latviešu 
sabiedrībai!

AB,
Čikāgā

Ilmārs Dambergs
(3. turpinājums)

Pēc sarīkojuma mēs, visi 
Latvijas un ASV radiņi, satieka-
mies, jo sēdvietas visiem nebija 
kopā. Paredzēts bija, ka ciemo-
sies arī māsīca Ingrīda un Juris 
Jēkabsoni, bet tas nebija iespē-
jams Ingrīdas nelaimīga kritiena 
dēļ. Iepazīšanās ir sirsnīga. Linda, 
Muzikantu meita, ir atlidojusi 
no Londonas, kur, sekojot tēva 
pēdās, sekmīgi vada lielu Bech-
tela būvfirmas projektu. Viņu 
dēls Andrejs, mans krustdēls, ar 
Karinu un bērniem jāiepazīstina 
ar Rūdi. Pēc daudziem gadiem 
atkal satiekos ar Karinas mammu 
Florenci un viņas vīru Valdi 
Galiņu no Bostonas. Kamēr ru -
nājamies, atkal uznāk lietusgāze, 
bet laimīgā kārtā esam zem 
kādas pajumtes. Paiet labs laiks, 
kamēr sameklējam taksīti. Va -
kariņas šoreiz paēdam viesnīcā, 
un es tūlīt dodos pie miera. 

Sestdiena, 6. jūlijs. Pēc bro-
kastīm Maija un Rūdis apskata 
Vecrīgu, Okupācijas mūzeju un 
citas vēsturiskās vietas. Nopērku 
kādu Rīgas avīzi, un pirmā lapā 
ir fotografija un raksts par ja -
pāņu kori „Gaisma” un dzie  dā-
tājiem, kuŗi piedalās Dziesmu 
svētkos. Koris dibināts Tokijā 
2009. gadā un patlabam sastāv 
no 40 dziedātājiem. Interesanti 
uz  zināt, ka koristiem visvairāk 
patīk dziesma „Saule, Pērkons, 
Daugava” un „Gaismas pils”. 
Vies nīcā, ejot gaŗām japāņu in -
formācijas dēlim, ievēroju divas 
japānietes, kas tur kaut ko lasa. 
Pieeju klāt un parādu viņām 
fotografiju. Abas tik priecīgas, ka 
nolemju avīzi viņām uzdāvināt. 
Dāmas klanās un ar rokām izsa-
ka tradicionālo japāņu pateicību. 
Šķita,  ka mani turpat iecels par 
Japānas goda pilsoni! Ar 50 san-
timiem esmu iepriecinājis visu 
japāņu kori. 

Lēnam eju Operas virzienā, un 
man pretim nāk viens pāris. 
Vīrietis ievēro, ka man galvā 
slavenās 101. Izpletņu lēcēju 
divīzijas cepure. Nāk klāt, dod 
roku, jo esot ilgus gadus dienējis 
tās pašas divīzijas 506. pulkā. 
(Lasītāji, iespējams, atcerēsies, 

Atpakaļ Latvijā... pa senču pēdām!
ka vienas šī pulka rotas vēsture 
no rotas formēšanas, treniņa, 
invāzijas izpletņu lēciena un 
tālākām kaŗa gaitām cauri Fran-
cijai, Beļģijai un Vācijai līdz 
Berchtesgardenai tika rādīta  te -
levīzijas serijā “Band of Brothers”.) 
Viņa sieva ir latviete no Oregonas 
apkārtnes. Kad minu savu vārdu, 
viņa atceras savā laikā Oregonā 

mūsu sēdvietām nejauši satieka-
mies ar Anitu Bumburi, Imanta 
Ziedoņa jaunāko māsu, viņas 
bērniem un mazbērniem. Zināju, 
ka viņiem vietas ir netālu no 
mums, bet cilvēku burzma tik 
liela, ka satikšanās nav viegla. 
Anitas dēls Dzintars man pat 
palīdz pievārēt samērā stāvās 
trepes. Atkal sasveicināšanās un 

diriģē “Dievs, svētī Latviju!”. Vai 
pasaulē ir vēl kāds cits simtu 
gadu vecs vīrs vai sieva, kas spēj 
diriģēt ap 13 000 dziedātāju lielu 
kori? 

Par koncertu ir jau daudz 
rakstīts. Pilnīgi piekrītu,  ka sešas 
stundas gaŗš koncerts ne tikai 
nogurdina dziedātājus, bet arī  
skatītājiem par gaŗu. Mums vēl 
paredzēts piestāt pie Muzikan-
tiem,  un tāpēc arī aizejam pēc 
vienpadsmitiem. Pavadām pāris 
stundu kopā ar Gitu un Andreju, 
un tad atpakaļ uz viesnīcu. 

Svētdiena, 7. jūlijs. Man rīts ir 
brīvs. Noskatos Dziesmu svētku 
dalībnieku gājiena sākumu, kas 
iet gaŗām viesnīcai. Ap pusdie-
nas laiku esmu sarunājis tikties 
ar atv. admirāļiem Gaidi Zeibotu 
un Andreju Mežmali. Abi ir 
mani ilggadīgi draugi, un pie 
pirmās iespējas vienmēr satieka-
mies. Vēlos arī iepazīstināt znotu 
ar Gaidi, lai viņš varētu saviem 
klases biedriem Kaŗa kolledžā 
stāstīt, ka personiski saticis to 
vīru, kuŗa fotografija izstādīta 
administrātīvās ēkas koridorā. 
Mana satikšanās vietas izvēle 
gan nav laba. Kaŗa mūzeja jeb 
Pulveŗtorņa pagraba mazā kafej-
nīca ir svētdienās slēgta. Atro-
dam vietu Līvu laukumā. Saskan-
dinām alus glāzes, jo tik jauni 
nekad vairs nesatiksimies. Pus-
dienās man iepatikusies aukstā 
sakņu zupa, tā gan katrā res to-
ranā ir mazliet savādāka. Porci-
jas gan ļoti lielas. Jaunie pēc 
pusdienām aiziet apskatīt Kaŗa 
mūzeju. Vēl laiks parunāties, bet 
tad man jāceļas, lai laicīgi tiktu 
uz Ārlietu ministra pieņemšanu. 
Pulksten četros mana dāma 
Minjona ir gatava un braucam 
uz ĀM. Tur satiekam vēl dažus 
vašingtoniešus un citas paziņas, 
kā arī kādreizējo LR vēstnieku 
Vašingtonā – Andreju Pildego-
viču un kundzi. Aprunājos arī ar 
pašu ministru, jo pazīstu viņu 
no kopīgām darba gaitām aiz-
sardzības jomā. Viņš pats arī 
absolvējis ASV Bruņoto spēku 
kolledžu Vašingtonā.

Ārlietu ministrijas svētku zāle 

piepildās ar ielūgtajiem viesiem. 
Varam arī vērot gleznu kolekciju, 
kas izkārtas pa sienām. Pienāk 
laiks sēsties autobusos, un mūs 
ar policijas palīdzību vizina uz 
Mežaparku. Braucot cauri par-
kam, redzam, ka gandrīz katra 
vieta aizņemta ar autobusiem. 
Mūs pieved samērā tuvu estrādes 
aizmugurē un sēdvietas ierāda 
pirmajā sektorā. Noslēguma kon -
certs atšķiras no ģene rālmēģi-
nājuma vienīgi ar oficialo daļu, 
plašāku komponistu un autoru 
godināšanu un arī vairāku 
dziesmu atkārtošanu. Koncerta 
otrajā daļa apvienotais pūtēj-
orķestris ieņem apm. trešo daļu 
no estrādes jo sestdienas vakarā 
vairums no viņiem uzstājas 
Doma laukumā pūtēju orķestŗa 
dižkoncertā. Mums apsolītais 
minibusinš uz Rīgu atiet pēc 
vienpadstmitiem, un tādēl kon-
certu atstājam pirms nobeiguma. 
Braucējs mūs izlaiž pie viesnīcas 
un noskatos koncerta beigu 
daļas tiešraidi savā istabā. 

Pirmdien, 8. jūlijā. Pēc bro-
kastīm ar noīrēto automašinu 
esam ceļā uz Kolku, kur 
pēcpusdienā gaida Imanta meita 
Baiba Jansons-Ziedone. Mar-
šrutam esam izvēlējušies Rīga-
Tu k u m s - K a n d a v a - Ta l s i -
Dundaga-Kolka. Auto ceļš pa -
tukšs jo lielākā daļa satiksmes 
virzās Rīgas virzienā. Pēc Tu  ku ma 
ievēroju ceļa zīmi uz Jaun moku 
pili. Lai gan man tur norunāts 
apmesties trešdien, pieturam, 
atpūšamies, un pie reizes Maija 
redz savas vecvecās mātes Edes 
(kuŗu viņa nekad nesatika) dzim-
šanas vietas ap  kārtni. Pec kādas 
stundas turpinām ceļu, jo man 
ari šī ir pirmā reize skatīt šo Kur-
zemes zemes daļu. Gadus atpakaļ 
biju nopircis 1995. g. izdoto Valda 
Veilanda sakārtoto “Latvija ka -
batā”. Maija skatās vietu vārdus, 
un pārru nājam tur rakstīto. Lai 
gan ne  iznāk nobraukt gaŗām, 
minu, ka pie Sabiles atrodas Gi -
nesa rekordu grāmātā atzīmētais 
pasaulē vistālāk ziemeļos esošais 
vīna kalns.

(Turpinājums sekos)

dzīvojušo Ilmāru Dambergu. 
Viņi pazīst arī dažus citus lat-
viešus, kuŗi dienējuši izpletņu 
lēcēju vienībās. Cik maza pasaule! 

Eju  tālāk un Valtera un Rapas 
grāmatu veikalā nopērku lielāka 
mēroga Jūrmalas un Tukuma 
kartes, jo mani senči nāk no 
Kandavas apkārtnes. Apejot ap 
stūri, mūzikas veikalā “Upe” at -
rodu video no 2008. gada 
Dziesmu svētkiem.  Mājās Rok-
vilē vienu otru piektdienas va -
karu mums abiem labāk patīk  
skatīties latviešu kultūru, nevis 
kādu dumju televīzijas izrādi.

Pēcpusdiena paiet ātri, un laiks 
meklēt autobusa pieturu, lai 
dotos uz Mežaparku. Pa ceļam 
autobusu noķeŗ jauna tautu-
meita, koriste, ar kuŗu intere-
santi aprunāties. Jau labu gabalu 
no Mežaparka izskatās, ka visas 
sānu ielas piedzītas ar pri vāt-
mašīnam, ar kuŗām atbraukuši 
svētku apmeklētāji. No visām 
tramvaja un autobusa gala pie-
turas vietām, Mežaparkā uz kon-
certu plūst ļaužu pūļi. Netālu no 

iepazīšanās. Īsumā arī pārru-
nājam nākamās nedēļas plānus, 
jo esmu uzaicināts pāris dienas 
pavadīt Ragaciemā. Iesaku Mai-
jai un Rūdim pastaigāt un 
izbaudīt Mežaparka gaisotni ar 
Dziesmu svētku suvenīru stend-
iem, amatnieku darinājumiem,  
uzkodu un atspirdzinājumu vie-
tām un alus bāriem. Tie abi 
aiziet, un es pats nosēžos mums 
paredzētā vietā. Esam II zonā II 
sektorā – labas vietas, bet tieši 
priekšā ir tāda būdiņa, kas šķiet 
paredzēta televīzijai. Tūlīt gan 
pienāk kāds jauns cilvēks un 
piedāvā vietas izmainīt. Labi! 
Gaidu Maiju un Rūdi atgrie-
žamies, bet tie nenāk un  nenāk. 
Ģenerālmēģinājums jau sākas. 
Tikai tagad ievēroju, ka  skatītāju 
kustība nobloķēta, jo pa vidus 
celiņu nāk Goda diriģenti un 
virsdiriģenti. Beidzot pēc trešās 
dziesmas publikai atkal atļauj 
ieņemt vietas. Gandrīz ar skau-
dību skatos, ka Goda dirģents 
Roberts Zuika ar saviem simt 
gadiem žirgti uzkāpj tribinē uz 
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Staunton, 
August 27 – 
A Moscow 
specialist on 
the CIS, who 
a year ago 
said Russia 
s h o u l d 
“restore its 
military con-

trol” over the South Caucasus, 
yesterday said that because the 
situation has “changed,” the 
Russian government should 
respond to American “aggres-
sion” against Syria by sending its 
military into Estonia, Latvia and 
Lithuania.

Mikhail Aleksandrov, the head 
of the Baltic section of the 
Moscow Institute of CIS 
Countries, advanc ed that idea 

9

Svētki, pēc skaita trešie, notika 
Bostonas Trimdas draudzes 
lauku īpašumā Piesaule.

Par Piesauli būtu daudz kas 
rakstāms, jo notikušas lielas un 
pozitīvas pārmaiņas, bet tas lai 
paliek rudenim. Pašlaik starmeši 
ir uz tikko notikušajiem ģimeņu 
un bērnu svētkiem, kas notika 
no 23. līdz 25. augustam.

Pirmajā vakarā bija reģistrē-
šanās (Trimdas dr. priekšniece 
Ināra Suuberga), bufetes veida 

BĒRNI ATGRIEŽAS PIESAULĒ
Spoži ģimeņu un bērnu svētki

un viņas mamma Ilga Richtere, 
vēlējās sevi saukt par komandu. 
Kopā ar palīgiem tā tiešām bija 
varena komanda.

Par saimniecēm pieņemts 
runāt tikai raksta beigās, bet ne 
šoreiz. Maltīšu reizes bija tās, 
kad dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties un pat parunāt, kas 
rindā stāvēšanu pārvērta par 
sociālu notikumu. Mācītāja uz  -
manīja, lai ēšana nekad  nesāktos 
bez galda lūgšanas. Viņa bija arī 

ēdamzālē.
Nodarbībās ietilpa stāstījums 

par Piesaules pagātni, tagadni 
un nākotni (Aivars Galiņš). Par 
to varēs lasīt kādā no nākamiem 
avīzes numuriem. Viņš ar grupu 
apmeklētājiem, ieskaitot drau-
dzes priekšnieci Ināru Suubergu, 
aizstaigāja līdz lielā ezera (Lake 
Massasecum) pludmalei pa ta -
ciņu, ko gadiem apstrīdējušas 
divas ezermalas kaimiņienes. 
Tiesības lietot šo taciņu bija 
viens no apsvērumiem, kad 
pirms 60 gadiem Piesaule tika 
iegādāta, lai draudzes bērniem 
būtu vieta vasaras nometnei. Pēc 
pāris vasarām ezermalas kaimiņi 
sāka piedraudēt ar iesūdzēšanu 
tiesā. Draudzes vadība baidījās 
no prāvas un izdevumiem, tāpēc 
nolēma paplašināt Bebrupi. Tā 
radās Piesaules ezers. Draudzes 
tiesības ir apstiprinātas zemes-
grāmatā, un ir atvēlēti līdzekļi, 
lai otru reizi latviešus neaiz-
baidītu. 

Kaklarotu gatavošana bērniem 
(mācītāja). Tika iestudēta 
dziesmu luga (Aija Dreimane), 
Matīss Puriņš vadīja novusa un 
galda tenisa nodarbības. Jau pa -
gājušā gada svētkos īpaša atrakci-
ja bija Piesaules vilcieniņš. Tas 
guva tik lielu piekrišanu, ka, 
rīkotāju mudināts, to šogad bija 
ar mieru atkārtot Dzintars Lau-
ris, kas izvadāja bērnus pa Pie-
saules pļavām. Par bērnu drošību 
nebija jāraizējas, jo pie stūres bija 
pats Dzintars, ASV gaisa spēku 
pilots. 

Jau otro gadu mācītāja Jogita 
Mazura bija sagatavojusi Bībeles 
mīklu minēšanu. Dalībnieki iz -
vilka jautājumus. Atbildēm bija 
dotas četras izvēles. Īpaši intere-
santas un vērtīgas bija mācītājas 
piebildes, kāpēc izvēlētā atbilde 
ir pareiza. Varbūt derētu padomāt 
par mazu brošūru, ko varētu 
lietot Latviešu skolās ticības mā -

cības stundās. Tas būtu labs pa -
pildinājums mācību grāmatām. 

Apraksts nav nepieciešams 
sporta spēlēm pie Piesaules tikko 
padziļinātā ezera un par peldē-
šanos tajā. 

Pēc vakariņām bija balle un 
bērnu uzvedums šķūnī. Gaismas 
un mūziku bija sarūpējis Matīss 
Puriņš. Kā par vienu, tā otru 
publika bija iepriecināta. Bērnu 
dziesmu spēli, diemžēl,  nokavēju 
un redzēju tikai trešā atkārto-

Pie Piesaules baznīcas zvana torņa mācītāja Jogita Mazura ar 
Danielu un bērniem

Īpaša atrakcija bija Piesaules vilcieniņš

vakariņas (Trimdas dr. dāmu 
komitejas priekšniece Maija 
Galiņa), tām sekoja jautrais va -
kars ar nodarbībām (draudzes 
mācītāja Jogita Mazura).

Par sestdienas rīta brokastīm 
rūpējās Lia Dilba. Atklāšanā pie 
dižozola ar gaidāmo programmu 
iepazīstināja Jogita Mazura un 
Ināra Suuberga. Rīta cēliena no -
darbības vadīja mācītāja Jogita 
Mazura, Lia Dilba, Ilse Plūme, 
Aija Dreimane un Matīss Puriņš. 
Par pusdienām atbildīga bija 
Dzidra Knecht ar palīdzēm. 
Saimnieces Dzidra, Maija, Lia 

tā, kas noslēgumā aicināja no -
dziedāt „Te bij’ laba saiminiece”, 
kas bija visos svētkos vissparīgāk 
nodziedātā dziesma.

Mana rakstītprasme nesnie-
dzas tik tālu, lai vārdos izteiktu 
vērtējumu par cilvēkiem, kuŗi 
gatavi trīs saulainas vasaras die-
nas pavadīt pie krāsnīm un iz -
lietnes. Vienā gadījumā pat savā 
dzimšanas dienā.

Par bērnu grāmatu illustrēšanu 
bija aicināta stāstīt māksliniece 
Ilse Plūme. Lia Dilba un mācītāja 
palīdzēja bērniem veidot ziedu 
gleznas, kas tika vēlāk izstādītas 

juma beigas...
Svētdien pēc brokastīm turpat 

pļavā Lia Dilba ar bērniem lasīja 
ziedus altāra greznošanai. Diev-
kalpojumu ar dievgaldu vadīja 
Trimdas draudzes mācītāja 
Jogita Mazura. Ērģelnieks bija 
Pēteris Aldiņš. Piesaules baznīcas 
aizmugurē ir divas elektroniskās 
ērģeles. Vienas ir noklusušas, 
otras tam gatavojas. Ziemu sals 
un vasaru tveice dara savu, un 
piepalīdz arī daži grauzēji. Uz 
tādām spēlēt prasa meistarību, 
kādu nemāca nevienā mūzikas 
skolā. No dievlūdzējiem tālāko 
ceļu bija mērojušas Jāņa Lejiņa 
meitas – Ina no Vašingtonas un  

Lolita no Kalifornijas.
Draudzes ģimeņu un bērnu 

svētki ir mācītājas Jogitas „gara 
bērns”. Tiem, kas domā, ka 
mācītāja darbs ir tikai reizi 
nedēļā sprediķot, vajadzēja re -
dzēt viņas piekrauto automašīnu 
ar svētkiem domātajiem mate-
riāliem.

Mūsu latviešu sabiedrībā ir 
nostiprinājies ļoti ērts pieņē-
mums, ka mēs negājām pie 
„veclatviešiem”, jauniebrauēji 

nenāk pie mums. Bet ir tāda 
lieta, ko vislabāk pazīst zemnie-
ki. Tā ir kultivēšana. Tā vajadzīga 
ne tikai zemes, bet arī gara lau-
kiem, ieskaitot cilvēku attiecības.

Ja ir kāds solis pareizā virzienā, 
tad tā ir jauno ģimeņu pul ci-
nāšana, kādu vērojām Piesaulē.

Pagājušajā gadā, rakstot par 
šiem Piesaules svētkiem, izteicu 
cerību redzēt dūšīgo rāpotāju 
Daniēlu, citiem pa priekšu 
skrienot. Tā tiešām notika, Da -
niēls un bērni bija atgriezušies 
Piesaulē. Un kur ir bērni – tur 
arī nākotne. 

Ivars Galiņš

Window on Eurasia: If US Attacks Syria, Russia Should Send 
Troops into Baltic Countries, Moscow Researcher SaysPols Goubls 

(Paul Goble)

on his LiveJournal page yester-
day where it has already attract-
ed numerous comments and 
from which it has been reposted 
(m-alexandrov.livejournal.
com/26151.html, m-alexandrov.
l i v e j o u r n a l . c o m / 1 4 6 0 6 .
html?thread=240142&#t240142 
and newsbalt.ru/detail/?ID=  13268).

Given his past comments – for 
his 2012 proposal see his article 
in an Armenian newspaper at 
noev-kovcheg.ru/mag/2012-
13/3333.html – and the dangers 
that would flow from an attack 
on three countries that are mem-
bers of NATO, Aleksandrov’s 
views almost certainly do not 
reflect a consensus in the Russian 
political elite.

But they are indicative of the 
currently overheated atmosphere 

in the Russian capital regarding 
Syria and the West and the con-
tinuing propensity of many in 
Moscow to think what many in 
Western capitals consider 
unthinkable – a Russian military 
thrust against NATO countries. 

And they are perhaps espe-
cially disturbing because they 
come shortly in advance of US 
President Barack Obama’s meet-
ing in Washington at the end of 
this week with the three Baltic 
presidents, Toomas Hendrik 
Ilves of Estonia, Andris Berzins 
of Latvia, and Dalia Grybauskaite 
of Lithuania. 

In his post yesterday, 
Aleksandrov begins by recalling 
his earlier proposal about the 
South Caucasus but suggested 
that “now the situation has 

changed,” with Armenia having 
ceased to be “a reliable ally” of 
Moscow and Azerbaijan having 
made “steps toward a rapproche-
ment with Russia.”

But according to the CIS 
researcher, “Russia must make it 
clear to the West that it will pay 
a high price for aggression 
against Syria,” and it can best do 
that by deploying its forces where 
“we have clear strategic suprem-
acy, that is, in the Baltics.” In 
short, Moscow must tell the 
West: “you attack Syria in viola-
tion of international law, and we 
will occupy the Baltics.”

Even before doing that, 
Aleksandrov continues, Russia 
must pull out of the nuclear test 
ban treaty and conduct “a dem-
onstration nuclear explosion on 

Novaya Zemlya” in the Arctic. 
“This will show the West the 
seriousness of our intentions and 
preparedness in the case of need 
to use nuclear arms.”

“With the United States,” 
Aleksandrov suggests, “it is pos-
sible to speak only with the lan-
guage of force. They do not 
understand any other language.”

And to that end, the CIS spe-
cialist says, Moscow should 
“right now begin to concentrate” 
its military forces “on the bor-
ders of Latvia and Estonia and 
also in Kaliningrad oblast and in 
the Baltic Sea. It is possible,” he 
says, “that his will exert a sober-
ing influence on the hot heads in 
Washington.”
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Saeimas priekšsēde Solvita Āboltiņa 21. augustā, Konstitūcio-
nālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemša nas 
dienā, pasniedza 70 Pateicības rakstus 1991. gada barikāžu da -
lībniekiem no Latvijas reģioniem, kuŗi nav saņēmuši valsts apbalvo-
jumu - 1991. gada janvāŗa barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi. Līdz 
šim tā ir pasniegta vairāk nekā 30 000 barikāžu dalībniekiem.

Preiļu novadā  29. - 31.augustā notika Preiļu 665 gadu jubilejai 
veltīti Pilsētas svētki. Preiļi kā apdzīvota vieta vēsturiskajos avotos 
pirmo reizi minēti 1348. gadā. Svētku laikā notika mākslas un foto 
izstādes. Pilsētā bija izveidota Tirgus iela, kur varēja iegādāties māj-
ražotāju darinājumus un lauku labumus. Koncertu sniedza televīzijas 
mūzikas raidījuma „Koŗu kaŗi 3” uzvarētājs - Rēzeknes Zaļo pakalnu 
koris. Svētki izskanēja ar mūzikālo strūklaku šovu „Satikšanās pil-
sētā” un zaļumballi. 

Daugavpilī 24. un 25. augustā notika Mārtiņa Lutera katedrāles 
120. gadskārtai veltīti sarīkojumi. Katedrāle atrodas tūristu iecie-
nītajā Baznīcu kalniņā un ir izcils neogotikas stila paraugs. Dievnams 
iesvētīts 1893. gada 31.oktobrī,  pārdzīvojis abus kaŗus un padomju 
okupāciju. 1993. gadā pilsētas dome atdeva draudzei baznīcu un pa  s - 
torāta ēku. Jubilejas dievkalpojumā notika aizlūgums par pilsētu, 
jauniešu koris „Balsis” (diriģents Ints Teterovskis) sniedza garīgās 
mūzikas koncertu.

Sunākstes Baltajā baznīcā 25. augustā ar dievkalpojumu, Su -
nākstes pagasta sieviešu ansambļa „Mežaroze” un Latvijas Uni ver-
sitātes Fizikas un matēmatikas fakultātes jauniešu koŗa „Aura” (di -
riģents Edgars Vītols) garīgās mūzikas koncertu tika godināta diev-
nama kādreizējā mācītāja Gotharda Fridricha Stendera (Vecā 
Stendera) piemiņa. Pēc koncerta Stendera dzimtas kapu kalniņā 
svētbrīdi vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe un Viesītes, 
Elkšņu un Sunākstes ev. lut. draudžu mācītājs Alvis Āboliņš. 
Stenderu dzimtas atdusas vietā tika nolikti ziedi un aizdegtas sveces. 

Pēc biedrības „Kokneses fonds” ierosmes Likteņdārza amfi-
teātrī 23. augustā līdzās akmeņu krāvumam notika Ozolu alejas 
stādīšanas talka. Pirms diviem gadiem Pašvaldību savienības 22. 
kongresā Koknesē tā dalībnieki nolēma šādi apliecināt cieņu savas 
pilsētas vai novada polītiski represētajiem. Talkā 34 Latvijas pašval-
dību pārstāvji Ozolu alejā iestādīja 15 ozolus, un nu  Ozolu Goda 
sar dzē stāvēs jau 38 ozoli. Katra pašvaldība šim mērķim ziedojusi 
1000 latus. 

Rēzeknes pilsētas domes Sociālais dienests  līdz 25. oktobrim 
iz   maksā katram 1. klases skolēnam vienreizēju (10 latu) pabalstu, 
bet sklēnam no daudzbērnu ģimenes - 20 latus. Pabalstu samaksai 
no pilsētas budžeta līdzekļiem piešķirti 4400 latu. 

Laikraksts Diena un telesabiedrības TV3  līdz oktobŗa bei -   
gām jau 10. reizi rīko akciju Latvijas lepnums, kuŗā tiek godināti 
pašaizliedzīgie cilvēki no Latvijas un ārvalstīs dzīvojošie latvieši, kas 
ir nesavtīgi palīdzējuši citiem cilvēkiem, devuši cerību vai piepildī-
juši kādu sapni. Latvijas lepnumam cienīgus kandidātus var pie -
teikt, sūtot vēstules pa gaisa pastu: Latvijas lepnums, Mūkusalas iela 
15, Rīga, LV-1004, e-pastu: latvijaslepnums@dienasmediji.lv vai aiz-
pildot pieteikuma anketu tīmeklī: www.diena.lv, www.tv3.lv. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 1. Sena latviešu 
gaŗuma mērvienība. 4. Zaļš dārg-
akmens. 10. Nokļūt; nonākt pa -
redzētā vietā. 11. Neredzīgi. 12. 
Cieņa, bijība. 14. Jūrmalas pilsē -
tas daļa. 15. Ievērojamas Latvijas 
polītiķes vārds. 16. Priekšmets, 
ko pārvieto nesot. 20. Lietus pe -
riods. 21. Upe Latvijā. 24. Iepriekš 
nodzīvotais laika posms. 25. Ar 
skatienu uztvert. 27. Tāds, kas nav 
pietiekami ass. 29. Sievietes vārds 
(apr.). 30. Būt informētam (par 
ko). 34. Rožu dzimtas krūms. 36. 

Klajums ar nabadzīgu augāju.     
37. Brīvs laiks; nenodarbinātība. 
38. Glaužot atvirzīt nost (no kā). 
39. Pārklāties ar ko lipīgu. 

Stateniski. 1. Astoņrindu pants 
dzejā. 2. Pielūgsmes objekts. 3. 
Pār tikas produkts. 5. Mazs kos-
mis ks ķermenis. 6. Plašas viesī-
bas, kuŗās piedalās lūgti viesi.      
7. Augstākās mācību iestādes fa -
kultātes vadītājs. 8. Viegli ādas 
apavi. 9. Nelieli zvirbuļveidīgo 
kār   tas putni. 13. Ieroču un mu - 

ni cijas noliktava. 17. Profesionāls 
kaŗavīrs, kas kalpo par atalgoju-
mu. 18. Slimība; kaite, rīcība, kas 
rada sarežģījumus. 19. Apsēts vai 
sējai sagatavots zemes gabals. 22. 
Tāds, kas rodas pēkšņi, bez ie  -
darbības no ārienes. 23. Daudz-
gadīgi līliju dzimtas augi. 26. 
Ēdienreize. 28. Ciest avarijā. 31. 
Kādā noteiktā naktī. 32. Tievs, 
lokans dzinums bez lapām. 33. 
Starpība starp ienākumiem un 
ražo  šanas izmaksām. 35. Skait lis-
kas vai tekstuālas ziņas, kas noder 
par pamatu secinājumiem.

Latvijas augstās amatpersonas 
izliksies neredzam un nedzir-
dam, ka no 8. septembŗa mūsu 
valstī viesosies Nobela Miera 
prē mijas laureāts, Tibetas garī-
gais līderis, Viņa Svētība Dalaila-
ma XIV. Atmetot diplomātiski 
smalku izteikšanās veidu, skaid-
rojums ir vienkāršs: Ķīnai ne - 
pa tīk, ja kādas valsts augstākās 
amat personas tiekas ar Dalaila-
mu, jo tā tiek vērtēta kā Dalai la-
mas un Tibetas atzīšana. Droši 
vien vietā ir atgādināt, ka 1949. 
gadā Ķīna iebruka Tibetā un 
1951. gadā Tibetas delegācija pa -
rakstīja 17 punktu piespiedu vie-
nošanos ar Ķīnu, kas paredzēja 
Ķī  nas armijas ievešanu visās 
Tibetas pilsētās un Tibetas ārlie-
tu pāriešanu Ķīnas jurisdikcijā.

1959. gadā notika tibetiešu sa  -
celšanās un, to apspiežot, tika no    - 
galināti vairāk nekā 87 000 cil -
vēku. Dalailama bija spiests do -
ties bēgļu gaitās un apmetās In -
dijā. Viņam sekoja daudzi des-
miti tūkstošu tibetiešu. Vēl var 
piebilst, ka savulaik Dalailaima 
vērsās pie pasaules sabiedrības, 
un pēc viņa lūguma tika izveido-
ta starptautiska juristu komisija, 
ku  ŗas ziņojumā  lasāms, ka Ķīna 
ir vainīga smagākajā noziegu -
mā, kādā var tikt apsūdzēta kāda 
persona vai nācija, – vainīga no  -
lū kā iznīcināt nacionālu, etnisku, 
rases vai reliģisku grupu geno-
cīdā. Turpinoties okupētājvalsts 
zvērībām Tibetā, 1960. gadā Ti -
be tas jautājums tika izskatīts 
ANO Ģenerālajā Asamblejā, un 
Tibetas bēgļu jautājumā ANO 
vēlāk pieņēma vēl divas rezolū-
cijas. Bet PSRS un tās draugi un 
atbalstītāji deklarēja, ka tāda 

DIVAS BRĪVĪBAS

Tibetas jautājuma nemaz nav un 
ka Tibeta ir tikai un vienīgi Ķīnas 
iekšējais jautājums. 

ANO rezolūcijām nebija ne -
kādu seku, un Tibetas laicīgā un 
garīgā vadība joprojām dzīvo 
trimdā. Laiki ir mainījušies tajā 
ziņā, ka šobrīd Ķīna vairs brutāli 
nedraud tiem, kas atbalsta Tibe-
tas neatkarību un tiesības dzīvot 
savu dzīvi. Vairs netiek runāts 
par imperiālistu meliem un ie -
jaukšanos. Nauda un labumi, ko 
var saņemt no Ķīnas, ir tik kār-
dinoši, ka valstis izliekas nere-
dzot to, kas joprojām notiek 
Tibetā. 

Varētu domāt, ka Latvija, kuŗu 
savulaik piemeklējis līdzīgs lik-
tenis un kuŗa tomēr vēl atceras, 
ko nozīmē okupācija, atbalstīs 
Tibetas centienus. Taču tas, ko 
mēdz dēvēt par reālpolītiku, ir 
licis Latvijas politiķiem mainīt  
savu nostāju. Latvijas un Ķīnas 
attiecības tiek rēgulāri stiprinā-
tas, par pamatu pieņemot faktu, 

ka: “Latvijas valdība atzīst Ķīnas 
Tautas Republikas valdību par 
Ķīnas vienīgo likumīgo valdību 
un savā ārpolītiskajā darbībā 
seko “vienas Ķīnas” polītikai” 
(ci  tāts no Ārlietu ministrijas mā -
jaslapas, 2002. gads).

Iepriekšējās divas Dalailamas 
vizītes Latvijā notika 1991. un 
2001. gadā. Protams, 1991. gadā, 
kad Dalailama ieradās Latvijā 
neilgi pēc mūsu valsts neatkarī-
bas atgūšanas, vēl netika rēķi-
nāts, vai ir izdevīgi sasveicināties 
un sarokoties ar viesi. 2001. gadā 
Dalailama ieradās Latvijā pēc Sa -
eimas grupas par  atbalsta  snieg-
šanu Tibetai un Latvijas un Tai -
vā nas parlamentu sadarbības 
grupas ielūguma. Valsts prezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga ar 
Dalailamu tikās, kaut neoficiāli, 
tomēr publiski, un Dalailamas 
vi  zīte nekļuva par katra iedzī vo-
tāja dziļi personisku jautājumu, 
gar kuŗu valstij nav (nedrīkst 
būt!) daļas. 

Šogad Dalailamas vizīte jau ir 
katra dziļi personisks jautājums, 
un valsts  neko neaizliedz, bet   
arī izliekas neredzam, ka Nobela 
Miera prēmijas laureāts ieradīsies 
Latvijā. Kaut arī ik pa laikam 
apvainojamies uz citām valstīm, 
ka tās mūs nesaprot un ka polī-
tikā mēdz būt  dubultstandarti – 
mazajiem vieni,  lielajiem - citi, pa  - 
tiesībā mēs esam pievienojušies 
pārliecībai, ka ir  divējas brīvības. 
Mēs laimīgā kārtā esam iekļuvu-
ši izredzēto brīvībā, bet citiem 
pietiks ar skaistiem vārdiem par 
demokratiju.

Starp citu, 9. septembrī Dalai-
lama Latvijā lasīs publisko lek-
ciju „Līdzcietības kultūra”...

Sallija Benfelde

Viņa Svētība Dalailama XIV
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Tautasdziesmas koncertā mijās ar dejām

Uzveduma vadītāja Maija Riekstiņa un tautasdeju skolotāja 
Ingrīda Birzniece
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(Turpināts no 1. lpp.)

Savā uzrunā RKLIC priekšsē-
dis un Kursas pagaidu direktors 
Jānis Rogainis apsveica Kursas 
absolventu Rikiju Teteri no 
Ventūras pilsētiņas Dienvidka-
lifornijā, pasniedza viņam skolas 
beigšanas apliecību, pieminot, ka 
Kursas gredzenu viņš jau saņē-
mis iepriekšējā vakara absolven-
tu vakariņās, un nolasīja apsvei-
kumu no ALAs Izglītības noza-
res vadītājas Dr. Andras Zom-

ASV Rietumkrasta vasaras vidusskolas “Kursa” 39. izlaidums
mus veica Jogita Jurevska, kasieŗa 
– Valdis Atvars. Audzinātāju 
pārraugs un vakara nodarbību 
vadītājs bija Kristaps Birznieks. 
Audzinātāji: Marisa Veja (Way) 
Rogaine, Brianna Freimane un 
Pēteris Apsītis. Taage Holmkvists 
(Holmquist) vadīja sporta nodar-
bības, Andris Abermanis un Jū -
lijs Pružinskis veica saimniek-
puišu pienākumus, arī palīdzot 
saimniekam Harijam Saukantam. 

Kursas direktors Jānis Rogainis un absolvents Rikijs Teteris

gadskārtas” 4. daļu ,,Miķeļi – Mār-
  tiņi”. Jaunieši dziedāja un danco-
ja ar prieku un sajūsmu. Ja “Spri-
guļu sišana” ir puišu izrādīšanās 
deja, tad “Kreicburgas polkā” 
meitenes cenšas viņus pārspēt. 
Kā vienmēr aizrautīga bija absol-
ventu – audzinātāju deja. Grūti 

aptvert, kā Ingrīda Birzniece, 
kuŗa māca tautasdejas jau otro 
gadu, lai gan pati vēl nesen mācī-
jās Kursā, ir spējusi tik īsā laikā 
iemācīt tik daudz deju. Skatītāji 
apbrīnoja un augstu novērtēja, 
ko audzēkņi trīs nedēļās bija 
paspējuši iemācīties, un aplieci-

nāja to ar devīgiem aplausiem. 
Beigās jaunieši nodziedāja ,,Saule, 
Pērkons, Daugava” – ko paši bija 
izvēlējušies. Šī dziesma jau vi -
siem patīk, bet, dzirdēta šogad 
Latvijas Dziesmu svētkos, tā 
iede gās ar jaunu degsmi jaunie-
šu sirdīs. Kā ierasts, noslēgumā 
visi kopā nodziedāja ,,Rudens 
vēji”, kas ir kļuvusi Kursas atva-
du dziesma. Daudziem, kā jau-
niem, tā veciem, bija asaras acīs.

Pēc izlaiduma programmas 
visi pulcējās karoga laukumā, 
kur absolvents Rikijs Teteris un 
audzinātāja Brianna Freimane 
nolaida karogu, klātesošie no -
dziedāja ,,Daugav’ abas malas” 
un, rokās sadevušies, ,,Pūt, vēji-
ņi!”. Tai brīdī mākoņi pavērās un 
uzspīdēja saule. Kamēr jaunieši 
atvadījās un gatavojās prom-
braukšanai, apmeklētāji vēl pa -
kavējās kopējās pusdienās. Pal-
dies Kursas saimei par lielo, svē-
tīgo darbu, audzinot jaunu lat-
viešu paaudzi.

Uz redzēšanos nākamgad, kad 
svinēsim Kursas 40 gadu pastā-
vēšanas jubileju!

i.m. un i.g.

meres. ALA un Latviešu institūts 
absolventam dāvina Edgara An -
dersona Latviešu enciklopēdiju. 
Skolotāji Viktors Petzals, Inguna 
Galviņa un Dace Melbārde iz -
sniedza audzēkņiem liecības. 
Jānis Rogainis pateicās visiem 
Kursas skolotājiem, audzinātā-
jiem un citiem darbiniekiem, un 
Sāra Celma pasniedza viņiem 
puķes. Skolotāji šogad bija: In -
guna Galviņa, Dace Melbārde 
un Māra Reinolde (Reynolds) – 
latviešu valoda un literātūra; 
Viktors Pūpols  Petzals – vēsture; 
Helēne Godiņa – ticības mācība; 
Maija Riekstiņa – dziedāšana; 
Ingrīda Birzniece – tautasdejas, 
Maija Atvara – rokdarbi un lat-
viskā virtuve; Edvīns Circenis – 
fotografija; Olga Griķe – vitrāžas 
māksla; Gundega Šnepste – pod-
niecība; Andris Rūtiņš – rotkal-
šana. Administrātores pienāku-

Virtuvi vadīja Ārija Miķelsone 
ar palīdzēm Daci Garūtu, Viju 
Raudu, Boniju Veju (Bonnie Way) 
un Dzidru Freimani. 

Šogad savam gadskārtu uzve-
dumam Maija Riekstiņa bija iz -
vēlējusies rudens svētkus –  Māras, 
Miķeļus, Mārtiņus. Uzvedumā 
bija parādītas tradicijas, kas sais-
tās ar šo gadalaiku, attēloti lauku 
darbi, norises dabā un dievības 
klātiene ļaužu gaitās, jauniešu 
satikšanās un priecāšanās, iepīti 
ticējumi, parašas, zīlēšana. Tau-
tasdziesmas, gan dziedātas, gan 
skandētas, mijās ar tautasdejām. 
Uzvedums sākās ar dziesmu ,,Nāk 
rundentiņis”. Tik skaisti un rāmi 
skanēja “Pie Dieviņa gaŗi galdi”; 
viegli iztēlojama bija “Div’ pļaviņas 
es nopļāvu”, kur meitenes saviem 
siena pļāvējiem uzdeva baltus 
kreklus. Uzvedums beidzās ar Mai -
jas Riekstiņas kantātes “Latviešu 

Koncerts bija Dziesmas svētku 
turpinājums. Krisīte Skare ar 
saviem mūzikas talantiem un 
palīgiem Irisu Treiju-Ramani, 
Mārtiņu Veidi spēja sagatavot 
dziesmas un mūzikālus priekš-
nesumus, ar tiem aizraujot vai -
rāk nekā 100 nometniekus un 
vadītājus. Tika dziedātas tautas 
dziesmas, Iļģu, Kolibri, Anitas 
Kuprisas, Cosmos apdarēs, no -
beidzot ar Raimonda Paula „Tā 
es tevi mīlēšu”.

Ļoti aizkustināja R. Kaupera 
dziesma „Mazā bilžu rāmītī”. 
Vilnis Puris un Kristīne Sūrīte 
spēlēja flautu. Kurts Vītiņš un 
Ēriks Zamurs – alta saksofonu, 
Kaspars Asts un Kārlis Grendze 
– trombonu, Emīlija Liziņa – 
oboju. Krista Rumpētere, Kārlis 
Lazda, Marisa Tuma un Sabīna 
Ryan spēlēja havajiešu gitāru. 
Klausītāji priecājās par Kārļa Kuš-
kevica klarnetes spēli. Lieliski 
mūzicēja arī Olavs Alversons, 
Kārlis Budkevics, Michael Gla-
show, Laura Padega Zamura, 

„Tēvu Laipas” – Katskiļu nometnes 1. perioda koncerts

Anna Pūre, Valdis Slokenbergs, 
Edgars Sūrītis. Solisti bija Ni -
kolajs Stars un Vilnis Veidis. 
Sarīkojuma zāle bija pārpildīta. 
Aplausi ilgi nevarēja rimties.

Paldies Ievai Alversonei par 
labo nometnes vadīšanu.  Paldies 
arī viņas palīgiem Liai Kūrenai, 
Kārlim Budkevicam, Tiai Orei, 

Alidai Saliņai. Jaunā ēdamzāle 
vienmēr bija izrotāta ar nomet-
nieku mākslas darbiem, to or -
ganizēja Ilga Kūrena. Par diev-
kalpojumiem un reliģisko apceri 
rūpējās māc. Juris Saivars. Li -
terāro apceri vadīja Raimonds 
Baumanis. Par veselību un lab-
klājību gādāja māsiņa Zinta 

Gulena Grava ar savu palīgu 
Sean. Sporta nodarbības orga-
nizēja V. Celtnieks un K. Bud-
kevics. Nobeidzot periodu ar 
ALA atbalstīto olimpiādi, ko 
vadīja J. Ģiga, K. Zamurs un A. 
Liziņš. Par maltītēm Maijas 
Jansones vadībā gādāja Laura 
Padega Zamura, Astrīda Liziņa, 

Nora Steele, Ingrīda Priedīte, 
Dace Gulbe, Brigita Dimanta, 
Anija Reinberga. Paldies arī 
visiem vadītājiem!

Vasara jau iet uz beigām, bet  
mēs vēl visi kavējāmies skaistās 
atmiņās par Katskiļu nometni. 

Ināra Jansone
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Eleonora Šturma
Foto: Aija Bley
Kaut gan Ūdensvīra zīmē dzi -

mušās dejotājas, choreografes un 
pedagoģes, Triju Zvaigžņu or  de-
ņa kavalieres Vijas Vētras bagātā 
mūža 90 gadi (māksliniece savus 
gadus nekad neslēpj!) piepildījās 
jau 6. februārī Ņujorkā un tos 
būtu nācies  arī turpat atzīmēt, 
māksliniece izvēlējās notikumu 
nosvinēt Latvijā – savā dzimtajā 
Rīgā kopā ar latviešu tautu. Plaši 
izvērstā koncertprogrammā Rī -
gas Latviešu biedrībā (RLB) 13. 
jūnijā viņa bija ieplānojusi ie -
saistīt arī dzimtenē iemantotus 
„gara radiniekus”, ar kuŗiem 
viņai jau iepriekšējos gados bi -
jusi skaista sadarbība.

Jubilejas notikuma „šefību”bija 
uzņēmusies Rīgas Latviešu bied-
rība, par projekta vadītājām iz -
virzot RLB sarīkojumu norišu 
sirdi un dvēseli Māru Kokinu un 
Rīgas Techniskās universitātes 
(RTU) kultūras aprišu vadītāju 
Asju Visocku (ar RTU kultūras 
nozari Vijai Vētrai jau gadiem ilga 
sadarbība ikgadējās, arī šogad, 
vairākas nedēļas aptveŗošās Vijas 
Vētras vadītās meistarklasēs, kā 
arī deju izrādēs). Tika sarūpēts 
programmas norisei nepie cie ša-
mais profesionālais personāls: 
publicitātes un glīto programmu  
veidojums – Inita Grīnberga,  scē-
 nografs Māris Ruskulis, video – 
Mārtiņš Urķis un Inese Krūma, 
skaņu operātors – Ivars Piļka, 
gaismu partitūras – Rūdolfs Kei-
ris. Un kā jau minēju – dadz plāk-
šņaini izvērstās programmas 
bagātināšanai un reizē galvenās 
personas un viņas grupas „Ri -
tuāls”atelpas brīžiem iecerētiem 

Vijas Vētras dzīves un dejas svinēšana

jo   ties ar patiesa prieka izpaus-
mēm pateicībā par dzīvojamās 
dzīves neizmērojamajiem dziļu-
miem un daudzveidību. 

Tik dižā, dejai veltītās dzīves 
jubilejā vedas prātot par dejas 

nājums, un nekad dejas tapšanas 
iegansts nav izklaide. Tāpēc kon-
servātīvo, modernās dejas mākslā 
nesagatavotu skatītāju daļā viņas 
māksla bieži tiek pārprasta, pie-
nācīgi  nenovērtēta. To viņai ne 

salīdzinājuma skalu, kas manā 
uztverē Vijas Vētras daudzšķaut-
naino, komunikatīvo radošo po -
tenciālu ievieto atsevišķā plauk-
tiņā. Jo, neiesaistot lielu perso-
nālu, visbiežāk dejojot solo, ra -
doši un atjautīgi izmantojot in -
strumentus, oriģinālus skaņu 
efektus, būtībā ekonomiskus ska  -
tuves telpas bagātinātājus (gais-
mas kontrastus, ietekmīgu attēlu 
projekcijas), Vijai Vētrai vienmēr 
paveicas uzburt skatuves ainas, 
kas dejā ietverto koncentrēto do -
mu izvērš plašu un „orķestrālu”.”

Sacītais atkal spilgti apstip ri-
nājās koncerta daļā „Modernās 
dejas svīta” iekļautajās choreo gra-
fiskajās kompozicijās „Meditā-
cija” dejotajā T.S. Eliota dzejolī 
„Mans sākums ir mans gals”(lasa 
Indra Burkovska) un it sevišķi 
īpatnā veidā „Improvizācija – In -
diaņu lūgšana”, kuŗā Vija Vētra 
Indras Burkovskas lasīto lūgšanu 
dejoja Arta Gāgas iejūtīgās sak-
sofona spēles fonā. Dejas kop no-
skaņā patiešām atspoguļojās dze-
jas rindu apgarotais pārlaicīgums. 
Manuprāt, nepieciešams citēt lūg-
šanas vārdus, jo, kā māksliniece 
saka, tie pauž viņas pašas pārlie-
cību: „Nestāvi pie mana kapa un 
neraudi,/ Jo es tur neesmu./ Es 
esmu vējš, kas pieskaŗas tavam 
vaigam,/ Es esmu dimanta mir-
dzums jaunā sniegā,/ Es esmu 
zeltainā gaisma topošos labības 
graudos,/ (dejas choreografijas pla-
 šākai izvēršanai māksliniece „pie -
dzejojusi” domas risināju mam at -
bilstošas savas rindas:) „Es esmu 
krāsas varavīksnē,/ Kas slaidā lokā 
veido debesīs tiltu,/ Es esmu 

putnu spārnu švīkoņa, / Kad tie 
no rīta paceļas apļos debesīs...” 
Nobeigumā viņa atgriežas pie 
indiaņu lūgšanas oriģinālrindām.

Jau pieminēto „Meditāciju” ve -
das uzlūkot par Vijas Vētras 
apcerīgās dejas būtības kvint-
esenci – nevis ķermeniska vir-
tuo zi tāte, bet gan iekšējā pārdzī-
vo juma poēzijā sakoncentrētas 
har moniskas kustības spēj izteikt 
tik dažādotus dvēseles stāvokļa 
atspoguļojumus. 

Bet Vijas Vētras daudzškaut-
nainajā choreografijā arī virtuo-
zitātei sava vieta, kā to tik pār lie-
cinoši parādīja viņas dejas stāsts 
„Austrālijas aborigēnu leģenda 
par pērkonu un zibeni”, dodot 
iespēju izcelties abiem pro gram-
mā nepieminētajiem solistiem, 

kā arī visas jauniešu grupas 
„Dzirnas” sagatavotībai. Deju 
bija iestudējusi pati autore.

Vijas Vētras dibinātās grupas 
„Rituāls” sastāvs šim koncertam 
bija paplašināts (līdz 20 dejo tā-
jām), pieaicinot Larisas Pod -
skočajas audzēknes, tādē jādi 
iz  vēršot sevišķi pievilcīgu Vijas 
Vētras choreografēto divati – 
gaismas festivāla deju, kā arī 
piešķiŗot kāpinātu di  nāmikas 
dimensiju acteku ri  tuāla dejai 
„Veltījums zemei un debesīm”. 
Abās dejās ansamblim pievie-
nojās arī pati jubilāre.

Summējot jubilejas izrādē 
redzēto un izjusto, īsti vietā 
būtu citēt Vijas Vētras sacītus 
vārdus: „Deja atbrīvo garu li -
dojumam un rada tam telpu un 
laiku, izsakot cilvēka iekšējo 
pasauli un dzīvesprieku. Tā ir 
dzīves svinēšana augstākā pa -
kāpē. Kad dejoju, pieaudzinu 
sev spārnus un paceļos pāri 
ikdienībai.” Vēlēsim dižajai 
jubilārei vēl daudzus, daudzus 
dzīves svinēšanas gadus.

Jubilejas sarīkojuma 2. daļa 
bija veltīta jauniznākušās grā-
matas fotoalbuma „Vija Vētra. 
Deja – mans mūžs” (ar tekstu 
latviešu un angļu valodā) at -
vēršanai. Iespaidīgi un glīti 
izdoto grāmatu ievada Volde-
māra Avena dzejolis „Vētra”, bet 
chronoloģiskajam foto attēlu 
klāstam cauri vijas grāmatas 
autores Lijas Brīdakas apceres 
par Vijas Vētras dzīvi un 
mākslu. Grāmatas atvēršanai 
sekoja formāli pieteikti apsvei-
kumi un goda rakstu pasnieg-

iestarpinājumiem bija aicināta 
vokālā grupa „Putni”Antras Dre-
ģes vadībā, Agŗa Daņiļēviča va -
dītā deju studija „Dzirnas”, sak-
safonists Artis Gāga un nekad 
neiztrūkstošās dzejas skandētā-
jas – aktrises, šoreiz Indra Bur-
kovska un Raimonda Vazdika.

Jubilejas koncertam bija dots 
nosaukums „Dzīve dejā”. Mums – 
mākslinieces ilggadējiem drau-
giem – jau sen ir skaidrs, ka Vijai 
Vētrai deja un dzīve ir viens un 
tas pats. Zinām, ka dejā viņa pa -
tiešām „tā pa īstam” dzīvo, kamēr 
pati dzīve reizēm bijusi gaužām 
skarba. Bet skarbums un tam bla-
 kus stāvošais sarūgtinājums Vijas 
Vētras dejās neatspoguļojas – 
vienīgi nopietnība, dziļas pār do-
mas un apcerīgums,  līdzsva ro-

būtību un sūtību. Pavisam vien-
kāršoti izsakoties, – deja būtu cil-
vēka iekšējā pārdzīvojuma ķer-
meniska izpausme, bieži vien ar 
ierosinošu skaņu kopojumu 
fonā, kuŗa formālāku veidojumu 
mēdzam apzīmēt par mūziku. Bet 
Vija Vētra ir radījusi arī dejas, 
dejodama klusumā, kā, pie  mē-
ram, šajā izrādē viņas grupas 
„Rituāls” dejotās „Saulespuķes”, 
pārliecinoši paužot dabas no  sa-
cīto ritmu likumības.

Par dejas sūtību domājot, škie-
tas, ka Vijas Vētras radītajām de -
jām vienmēr piemīt „sūtības 
misija”:  tās pa lielākai daļai pauž 
kādu personisku un reizē uni ver  -
sālu atziņu, dziļāku filozofisko 
domu, un tikai retumis dejas 
iecere ir tīrs, estētisks ieprieci-

šana jubilārei, sākot ar kultūras 
ministres Žanetas Jaunzemes 
Grendes pasniegto Latvijas kul-
tūras ministrijas Atzinības rak-
stu skaistos vākos un bijušās 
Valsts prezidentes plaši izvērsto 
apsveikuma runu. Sekoja Lat-
vijas Saeimas priekšsēdes Sol-
vitas Āboltiņas apsveikums, 
Rīgas Latviešu biedrības priekš-
nieka Gunta Gailīša un dom-
nieka Viktora Hausmaņa pa -
rakstīts Atzinības diploms un 
daudzi citi apsveicēji un ziedu 
kalni. 

RLB namā bija aplūkojamas 
divas foto izstādes – Gunas 
Oškalnas Vējiņas un Aijas Bley 
krāsaini un izteiksmīgi „piere-
ģistrētais” Vijas Vētras radošais 
darbs Latvijā.

vienu reizi vien nācies piedzīvot 
no svešatnes latviešu vidus. Par 
lielu prieku, Latvijā vērojams pre-
tējais. Pēdējos divos gadu desmi-
tos rēgulāri ik vasaras ciemojo-
ties dzimtenē, viņai radies jo kupls 
cienītāju un sekotāju pulks, un 
viņas gadskārtējā parādīšanās 
ķļūst par sava veida kultūras noti-
kumu, kas daudzkārtīgi atbalso-
jas Latvijas presē un intervijās kā 
„drukā”, tā „ēterā”, šogad vēl jo 
kāpinātākā izpausmē.

Nebūdama profesionāla dejas 
apskatniece, atļaušos atsaukties uz 
pašas paustiem agrākiem secinā-
jumiem: „Ņujorkā dzīvojot, laika 
gaitā redzētās un izbaudītās mo -
dernās dejas izrādes – gan mini-
maliski asketiskas, gan pārbagāti 
krāšņas – ir piedāvājušas jo plašu 

Vija Vētra kopā ar Vairu Vīķi Freibergu

Vija Vētra dejo "Meditāciju"Jubilāre kopā ar deju grupas "Rituāls" dejotājām
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Līdz septembŗa beigām Valmierā, 
Vidzemes augstskolā, bibliotēkas 
telpās skatāma gleznotājas Vitas 
Mercas izstāde. Vita ir viena no ta -
lantīgākajām savas paaudzes glez-
no tājām, apveltīta ar smalku, nian-
sētu krāsu izjūtu, Vita glezno aina-
vas un klusās dabas. Gaisma un 
vieg lums – tā pavisam īsi varētu 
raks  turot viņas gleznas, kas mānīgi 
izskatās pēc akvareļiem, kaut arī 
Vita glezno ar eļļas krāsām. Tomēr 
Vitas gleznās ir vairāk par krāsām, 
gaismu un skaistumu, tās slēpj no -
jausmas, jūtas, atmiņas, noskaņas 
un nepateikto – kā reizēm mēdzam 
sacīt: tajās dzīvo dvēselīte.

Gleznotāja ir beigusi Latvijas 
Mākslas akadēmijas Gleznošanas 
nodaļu pie profesora Eduarda Kal-
niņa, pēc tam pie profesora papil-
dinājusies meistarklasē, iegūstot ma  - 
ģistra gradu. Piedalījusies grupu 
iz  stādēs Rīgā, Viļņā, Maskavā, So -
mijā, Zviedrijā, Vācijā, Polijā, Italijā, 
Francijā, Japānā un citviet. Viņas 
darbi atrodas Valsts Mākslas mū  -
zeja, Latvijas Mākslinieku savie nī-
bas un Jelgavas mūzeja īpašumā, 
kā arī daudzās privātkollekcijās 
Latvijā, Kanadā, Amerikas Savie-
no tajās Valstīs, Zviedrijā, Vācijā. 
Ga  ŗus gadus Vita Merca strādājusi 
par paidagoģi J. Rozentāla Rīgas 
Mākslas vidusskolā.  

Pirms astoņiem gadiem glezno-
tājas dzīve apmeta kūleni – izjuka 
viņas laulība, grūta slimība spieda 
pie zemes, bet viņa izķepurojās un 
joprojām  glezno – pēdējā gada lai-
kā tapušas trīsdesmit gleznas. Mū -
su saruna  ir nevis  par slimībām 
un ikdienas rūpēm, bet gan par 
vidi, dzīvi, cilvēkiem un to, kāpēc ir 
vērts dzīvot.

Jau piekto gadu tu dzīvo Cēsīs, – 
vai joprojām ilgojies pēc Rīgas? 

Jā, šī būs piektā ziema, kopš 
esmu Cēsīs un ilgojos pēc Rīgas. 
Esmu piedzimusi un uzaugusi Rī -
gā, un tur ir atmiņas. Tur ir draugi, 
un man patīk iejukt pūlī, tā itin  
vienkārši iet un zināt, ka esmu ko -
pā ar pulka cilvēkiem, bet  neviens 
mani netraucē. Šeit ir citādi - te ātri 
katru  sāk pazīt, katru vēro. Rīgā     
tā nav, un tas man ir ļoti svarīgi. 
Tāpēc mazpilsētā man ir grūti, 
labāk  neeju ārā. Laikam esmu in -
dividuāliste, taču pati to nezināju, 
līdz pārcēlos uz Cēsīm. Nezināju, 
ka tā dzīvošu un ka man tas pat 
patiks. 

Kad tev Cēsīs būs izstāde? 
Nezinu, nevaru sadūšoties. Do -

māju, ka ir vairāk jāiedzīvojas. Ne -
liela izstāde man Cēsīs ir bijusi,    
bet izstāžu zālē... tur vajag daudz 
darbu. Gribētos parādīt jaunus 
darbus, ne vecos. Pēdējos gados 
es  mu uzgleznojusi daudz, tas tiesa, 
bet  ne jau tie visi ir izstādes darbi. 
Izstādei vajadzīgi ļoti pārdomāti   
un izvētīti darbi, tādi, kas skatāmi 
kopā, kā ansamblis, nevis vienkārši 
skati no dabas. Ir jādomā par ko -
pīgo noskaņu, kāda var veidoties, 
bet pagaidām es nevaru, strādāju 
diezgan fragmentāri. Pieķeŗu sevi, 
ka strādāju it kā „nost no sevis”, lai 
nedomātu, aizmirstos. Acīmredzot 
dzīvē ir arī tādi brīži, kad darbs ir 
kā terapija. Agrāk biju mērķtie cī-
gāka, tagad vairāk – kā iznāk. Man 
pašai tas ir liels brīnums, tāpēc 
mēdzu teikt, ka esmu ceļā. Varu 
droši sacīt, ka nekad nezinu, kuŗās 
vietās būs pieturas punkti, kur es 

Man pietiek ar Latviju 
Gleznotāja Vita Merca intervijā Sallijai Benfeldei

apsēdīšos un padomāšu, par ko es 
domāšu. 

Ceļš reizēm aizved uz vietām, 
ku  ŗas cilvēks nemaz nav gaidījis, ne 
jau visu varam aprēķināt. Glez no-
šanas process man ir ļaušanās. No 
rīta noskaitu lūgšanu, pateicos, ka 
esmu izdzīvojusi, ka atkal esmu 
piedzīvojusi jaunu dienu, tad eju 
pie molberta un daru. Agri rīti ir 
mans laiks. Īstais laiks, kad glezno-
ju, ir no septiņiem rītā, ja ir laba 
gaisma, un spēks kaulos man ir      
līdz kādiem diviem pēcpusdienā. 
Esmu cīrulis. Ja esmu plēnērā, va -
kara noskaņas man ir ļoti vērtīgas, 
tad es kļūstu sentimentāla. Senti-
ments – tas ir manas dvēseles pa -
tiesais stāvoklis. Plēnēra vakaros 
varu ķert pēdējos saules stariņus. 
Es nevaru dzīvot bez plēnēra, bez 
iziešanas ārā, man ir vajadzīga daba. 

Vai cēsnieki atšķiŗas no rīdzi-
niekiem?

Atšķiŗas gan. Manuprāt, viņi ne 
pārāk uzticas ienācējiem, pārbau-
da. Vidzemnieki ir lokālpatrioti,  
un to jūt. Tā ir atšķirība no kur-
zemniekiem, jo esmu dzīvojusi un 
strādājusi arī Liepājā, tur vairāk ir 
vēja, jūras tuvuma un skarbuma. 
Man Vidzeme ir ļoti tuva, jo no 
šejienes nākuši tik daudzi labi dzej-
nieki, mūziķi, un Vidzemi tas ma -
nā prātā dara krāšņu, bet cilvēkus 
es negribu traucēt. Esmu dzīvojusi 
lie lā pilsētā, un man ir citas prasības 
cilvēkiem, man sķiet, ka vidzem-
nieki ir pašpietiekami, varbūt pat 
pārāk pašpietiekami. Viņi apjauš, 
ka tādas otras pilsētas kā Cēsis      
nav – gluži tāpat kā kuldīdznieki. 
Tā gan nav tā lepnība, kāda nāk no 
Ventspils puses, šeit tai ir pamats. 
Es to nebūt nenosodu, bet es jūtos 
atšķirīga, nezinu, kāpēc.  

Vidzemes pusē ir gaiši cilvēki, 
sapņotāji un mākoņstūmēji, kas 
ma   ni valdzina. Laikam man pie-
trūkst ritma un ātruma, te viss no -
tiek lēni. Tagad es varu sēdēt savā 
trešajā stāvā un raudzīties, kā viss 
lēnām notiek, jo esmu vecāka, bet 
jaunībā gan to nebūtu varējusi, 
man vajadzētu Rīgu. Taču Cēsis 
man nedaudz atgādina Francijas 
mazās pilsētiņas – tieši pēc kolorīta, 
arī pelēcīgi brūnganais akmens,      
no kuŗa celtas daudzas mājas, 
atgādina Franciju un arī Italiju. Te 
var redzēt arī skaisto jumtu ritmu, 
architektūru, kas ir neparasta un  
proporcionāla ar kokiem, dabu. 
Mākslinieka acīm tā ir liela bauda. 
Starp citu, esmu daudz gleznojusi 
Āraišos, tur ir īpaša enerģētika, no -
skaņa, – laikam jau ne velti senie 
letgaļi tur uzbūvēja savu ezerpili.

Vai Latvijas sabiedrības un 
varas attieksme veicina māksli-

nieku dzīvošanu mūsu zemē,     
vai arī tas ir katra paša ziņā – kā 
izdzīvos, tā arī būs?

Nupat lasīju interviju ar režisoru 
Viesturu Kairišu. Viņš ir Vācijā, 
viņa sieva ir māksliniece, viņa bei-
gusi J. Rozentāla Mākslas skolu. 
Vi  ņiem ir bērniņi, un Visturs saista 
savu darbību ar Vāciju. Viņam ir 
būtiski izdzīvot. Kairišam ir mo   nu-
mentāla domāšana, ir vajadzīga 
skatuve, viņš nevar savā nodabā 
pats kaut ko pindzelēt. Man ir  
vienalga, man vajag tikai manu 
zemi un manas debesis. Jā, vajag 
otas, krāsas, audeklus, bet izdzīvot 

var. Esmu mēģinājusi gleznot Ita-
lijā, esmu izbraukājusi vēl citas ze -
mes un skatījusies, vai es tur varētu 
dzīvot un gleznot, tomēr aizvien 
esmu atgriezusies savā  zemē. Pro-
tams, tas paliek katra mākslinieka 
paša ziņā – aizbraukt vai palikt.  Ja 
es būtu jauna, protams, es mēģi-
nātu kaut kur vēl studēt, mācīties 
Dānijā vai Francijā. Tomēr tas, kas 
cilvēku baro un padara par perso-
nību, ir kaut kas daudz vairāk nekā 
zināšanu apjoms,  tas ir vairāk nekā 
uzgleznots Eifeļa tornis vai Trium-
fa arka. Man pietiek ar Latviju, kā 
saka Imants Ziedonis. Es esmu lai-
mīga un daudzreiz esmu domājusi 
par šiem Ziedoņa vārdiem, – neko 
precīzāku es nevaru pateikt. Man 
tiešām pietiek – ir jumts virs galvas, 
esmu paēdusi, un man ir krāsas.

Vai tavuprāt valstij nevajadzētu 
vairāk atbalstīt talantīgos māks-
liniekus?

Kuŗš to varētu noliegt, ka vaja-

dzētu? Bet mēs esam pārāk vērsti 
uz naudu, mēs joprojām neesam 
izsijājuši un atraduši to īsto grau -
du, mēs neredzam savas patiesās 
vēr tī  bas. Varbūt tagad, pēc kreditu 
ņem  šanas un krizes, cilvēki ir sa -
pratuši, ka kartupeļus var nomi -  
zot paši un nav vajadzības tos       
pirkt lielveikalā jau nomizotus. Bet 
māks liniekiem nekad un nevienā 
laikā nav bijis viegli. Kuŗš to ir tei-
cis, ka māksliniekam jābūt pār-
barotam? Mēs saskatījāmies labas 
filmas un iedomājāmies, ka mums 
varētu būt kā Pikaso, kam piede-
rēja pilis, kur viņš iekārtoja savas 
darbnīcas, jo viņš nebija tikai glez-
notājs, bet nodarbojās arī ar kera-
miku, installācijām. Mums tā ne -
kad nebūs un nevar būt, jo Latvijā 
ir ļoti daudz mākslinieku, un māk s - 
linieks nevar sevi tā atražot, kā to 
iedomājas mūsu valstsvīri. Māks -
las akadēmija neražo darbaspēku 
klasiskajā izpratnē. Kamēr būs tādi 
uzskati un nebūs pietiekami inte-
liģentas sabiedrības un varas, tik-
mēr būs attieksme, ka mākslinieks 
ir neizdevies matēmatiķis, inženie-
ris vai kaut kas tāds, kas neko nevar 
izdarīt, tāpēc darbojas mākslā. 

Kad jaunie, talantīgie cilvēki pie-
saka sevi, viņi saprot, ka bez valsts 
atbalsta nevar, ka Kultūrkapitāla 
fonds ir vajadzīgs, ka ir vajadzīga 

ļoti kompetenta komisija, kas vēr -
tē. Valstij vajadzētu būt plānam,   
vai tāds mākslinieks vispār ir va -
jadzīgs, nevajag ļaut viņam kā tra-
kam sunim savā nodabā skraidīt 
apkārt. Ja valstij vajag labus dizai-
nerus un datorgrafiķus, tad ir jā -
būt plānam un skaidram redzē-
jumam, - atbalstu vajadzētu. Bet 
tas, ko dēvē par tīro mākslu, - tas 
pa  liek katra paša ziņā, – galu galā 
neviens neuzvilks audeklu uz rām-
ja un neteiks, ko gleznot un vai 
gleznot. Padomju laikā bija dižie 
pasūtinājumi, mēs visi zinām, kā -
dēļ tie bija, kā tika piesaistīta māks-
linieka doma un kā gleznoja to,        
kas vajadzīgs. Toreiz mākslinieks 
veselu gadu bija mierīgs, jo pasū-
tinājums bija, nauda arī. Un no 
Maskavas „labi varēja redzēt”, ko 
kuŗš glezno un kuŗam cik samak-
sāts. Laiki mainījās, un tagad ir ti  -
kai paša sirds pasūtinājums. Jau-
tājums – kā to darīsim? Un vai tas 

būs kādam vajadzīgs ārpus Latvijas?
Un vai ir vajadzīgs ārpus Lat-

vijas?
Maz. Tas, ka tu labi glezno, ne -

nozīmē, ka esi liels mākslinieks un 
runā par to, par ko ir jārunā lielai 
mākslai. Jārunā tieši tā, jo arī ar 
glezniecību var daudz pateikt. Var 
būt profesionālis, bet nebūt māks-
linieks.  Jo ilgāk dzīvoju, jo vairāk 
saprotu: to, vai būs tikai no dabas 
gleznota ainava vai arī tur būs kaut 
kas vairāk, nosaka talanta pakāpe. 
Un talantu tevī ieliek Visaugstā-
kais. Tas nav prognozējams, tu vari 
savu ādu griezt uz otru pusi, tev 
sāpēs, bet tavos darbos nekā vairāk 
par bildi nebūs. Gleznotājam Bo -
risam Bērziņam bija tāds teiciens: 
„Es jau varu iedzīt tajā papēdī to 
naglu, lai man sāp. Nu un tad?” 

Vai tev ir kāds sapnis?
Man neviens nekad to nav jau-

tājis. Protams, man ir sapnis – es vēl 
gribētu aizbraukt uz Italiju. Man 
ļoti patīk saule, man ļoti patīk gais-
ma. Mums ir daudz līdzīga ar Ita-
liju, kaut arī mēs esam ziemeļos, 
bet viņi ir dienvidos un ir vairāk 
apdāvināti ar brīnišķo gaismu. 
Mums tās vairāk ir sevī, mums ir 
vairāk smagnējības. Ko es gribētu 
uzgleznot? Beidzot es gribētu uz -
gleznot vienu labu darbu, tādu, ar 
kuŗu pati būtu apmierināta. Līdz 

šim tāda nav, varbūt ir pa centi-
metram kādos desmit darbos. Man 
šķiet, ka vajadzētu varēt – vēl smal-
kāk, vēl jūtīgāk, vēl niansētāk. To, 
ko es jūtu, es nevaru uzgleznot līdz 
galam. Tas ir smagi. Varbūt iemesli 
ir tīri techniski un jāatgriežas pie 
prozas: varbūt vajadzētu ieguldīt 
vairāk naudas, labākus materiālus.

Un atkal es gribu citēt Borisu 
Bēr ziņu, viņa klasisko teicienu: „Es 
neticu, ja kāds saka, ka pie cita 
karaļa viņš gleznotu labāk.” Kat-
ram no mums ir atvēlēts savs laiks. 
Tas ir jāsaprot, jāspēj ielēkt savā 
laikā un īstenot to, kas ir darāms, 
tuvoties savam sapnim. Nedrīkst 
tikai sapņot, ir arī jādara. Ja Dievs 
tevi ir nobučojis un iedevis talantu, 
tad tu jūti kaut ko netveŗamu un 
dari. Tas ir kā brīnums, un tās 
aukliņas galā, kuŗu tu turi rokās, ir 
kaut kas tāds, ko tu nezini, bet 
sajūti. Ja man nav sajūtu, es nevaru 
gleznot.

Vita Merca un viņas darbi
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Mēs esam pavisam jauni trīs-
reiztrīsotāji, jo nometne Īrijā šo -
gad notika tikai otro reizi. Gan 
rīkotāji, gan dalībnieki vēl tikai 
iepazīst 3x3 un mēģina noķert tās 
īsto „garšu”. Laikam jau degsme, 
vēlēšanās un attieksme ir tās, kas 
šo garšu veido, un šogad mēs to 
patiešām sajutām. Nometne bija 
sirsnīga, latviska un ļoti intere-
santa, jo nodarbību klāsts kā pie-
augušajiem, tā bērniem bija ba -
gātīgs. Rīkotājiem, kas bija veikuši 
lielisku organizātorisko darbu,  
bija liels gandarījums lasīt, ka por-
tāls baltic-ireland.ie  ne tikai plaši 
aprakstīja 3x3, bet arī cildināja kā 
vienu no Īrijas latviešu šī gada sva-
rīgākajiem notikumiem. Un Lat-
vijas vēstnieks Īrijā Pēteris Elferts, 
kuŗam pēc četriem šai valstī  pa -
va dītajiem gadiem bija jādodas 
at  pakaļ uz Latviju, atzina, ka tas, 
ka 3x3 ir iedzīvojies Īrijā, viņam ir 
devis vislielāko gandarījumu.

Nometne notika no 11. līdz 18. 
augustam skaistā vietā Kāslbārā 
(Castlebar), Īrijas rietumos, un to 
vadīja Inguna un Imants Mieži. 
Dalībnieku skaits bija gandrīz div-
 reiz lielāks nekā pirmajā nomet -
nē 2012. gadā – 147, no tiem 59 
bija bērni. Saieta tema bija „Sak -
nes” un sauklis – „Saknes jau vējš 
neizdzēš...”. 

Saiets Īrijā, tāpat kā ikvienā ci tā 
3x3 nometnē lielajā pasaules lat   -
vie šu 3x3 kustībā, sākās ar sa  b  rauk-
 šanu, reģistrēšanos, savas ap  meša-
nās vietas meklēšanu un nomet -
nes apskati. Sekoja atklā šana ar 
himnu un karoga pacel ša   nu, uzru-
nām, apsveikumiem, koŗa eLVē    
un tautasdeju kopas „Karbunkulis” 
priekšnesumiem. Nobeigumā In -
guna un Imants Mie  ži iestādīja 
ozolu, ko savā dārzā no Latvijas 
ozola zīles bija izaudzējusi netālu 
dzīvojošā Zane Kažotniece. Ozols 
simbolizē lat viešu pamatīgumu   
un saknes, kā arī atstāj liecību par 
latviešu klā tieni zaļajā salā. 

Mēs šoreiz sajutām īsto 3x3 „garšu”
Ar Latvijas Sabiedrības integ-

rācijas fonda (SIF) ievērojamo fi -
nanciālo atbalstu, ko laimēja Lat -
vijas biedrības „Trīs reiz trīs” ie -
sniegtais projekts, nometnes rīko-
tāji varēja uzņemt lielāku dalīb-
nieku skaitu, samaksāt ieviržu 
vadītāju lidojumu biļetes no Lat-
vijas un Lielbritaanijas, dalībnie-
kus aizvest ekskursijā uz slaveno 
Svētā Patrika kalnu un Atlantijas 
okeana krastu, kā arī segt dažā -
dus citus izdevumus. Ļoti palīdzē-
ja laikus saņemtais PBLA atbalsts, 
kas rīkotājiem ļāva uzsākt agros 
organizācijas darbus bez liekas 
kavēšanās. Citi atbalstītāji un sa -
darbības partneŗi bija uzņēmums 
Tvovernet, Latviešu kultūras fonds 
Īrijā, Latvijas vēstniecība Īrijā, Īri-
jas Latviešu nacionālā padome, 
ziņu portāls baltic-ireland.ie, avīze 
Īrijas Vēstis un Four Grains (Lat-
viešu maize Īrijā).

Ļoti nozīmīga bija sadarbība ar 
Latviešu valodas aģentūru (LVA) 
Latvijā, kuŗa 3x3 ietvaros rīkoja 
skolotāju kursus, nodrošinot sistē-
matiskāku pieeju latviešu skoliņu 
paidagogu izglītošanai. Kursos 
piedalījās 21 dalībnieks no Īrijas, 
Norvēģijas un Lielbritanijas. Savā 
bagātajā pieredzē un zināšanās 
kurs os dalījās četras LVA speciā-
lis tes. Kursu nosaukums bija „Lat-
viešu valodas apguve: kā mācīt      
un mācīties latviešu valodu”, un 
kursu dalībnieki nobeigumā sa -
ņē ma apliecības. Skolotāji katru 
dienu kursiem veltīja trīs stundas 
un pārējā laikā varēja izmantot 
3x3 saieta piedāvāto ieviržu pro-
grammu.

Bērniem piedalīšanās latviešu 
valodas nodarbībās vienā no pie-
cām vecuma grupām bija obligāta. 
Pārējā laikā viņi varēja piedalīties 
vilku mācībā, radošās nodarbībās, 
sportā, animācijā, mūzikā un folk-
lorā vai mazuļu akadēmijā (0-3 
g.v.). Padsmitnieku ievirzē, kuŗas 
nosaukums bija „Īsta mīlestība 

gaida”, notika pārrunas, spēles un 
citas nodarbības. Visa ģimene ko -
pā varēja piedalīties rotaļās un 
tautasdziesmās.

Pieaugušo ievirzes bija latviešu 
valoda, reliģija un ētika, maizes 
skola, pirts mācība, koris, žurnā-
listika: mēs veidojam ziņas, vai 
zi  ņas veido mūs, ģitaras spēle, lat-
viešu tautas dzīves ziņa, jaunu 
lietu darināšana no vecām, pro-
jektu vadība sabiedrisko orga ni-
zāciju vadītājiem, teātris, jostu un 
prievīšu aušana, lakata aušana uz 
rāmja, fotografēšana, deja un kus-
tība un ģimeņu seminārs. 

Pēc ikvakara interesantajām va -
kara programmām dziedājām 
vakara dziesmu, klausījāmies va -
kara pasaciņu bērniem, skatījā-
mies latviešu filmas un „nīkām”. 
kā kārtīgā 3x3 pienākas, – uzdzie-
dot, uzdancojot un baudot iespēju 
būt kopā šai mazajā Latvijā. Un 
varbūt atrast laiku izlasīt katru 
dienu iznākošo nometnes avīzi 
Trejlapis.

Šķiet, ka nometnes laikā tika 
panākta pietuvošanās ideālajai 
pasaulei, kā to dēvē Latvijas 3x3 
padomes priekšsēde Inese Krū -
miņa. Trīsreiztrīsotāji ir liela ģi  me-
ne, kuŗā paslavē, samīļo bērnu un 
arī bērnam aizrāda, pat ja viņš 
nepavisam nav no paša ģimenes. 
Tā ir ģimene, kuŗā palīgā steidzas 
un roku pieliek nevis tad, kad tiek 
stumts vai grūsts, bet arī tad,  kad 
cilvēks redz – viņa plecs vai roka ir 
nepieciesama šeit un tagad. 

Iespējams, ka dažam labam 
pads mitniekam galvā tā vien pe -
rinājās nedarbs – aizlaisties no 
lat  viešu valodas stundām,  un, ja 
paraugāmies uz sevi pirms ga -
diem 20 – 30, tad godīgi jāatzīst – 
tas ir tikai normāli. Bet, ja bērniem 
ļauj zīmēt, ko viņi paši vēlas, un 
meitenes nezīmē vis Bārbijas, bet, 
neviena nemudinātas, zīmē lelles 
latviešu tautastērpos, kas noskatīti 
daudzinājuma laikā un pilsētas 

svētku gājienā Kāslbārā, kuŗā mū -
 su ļaudis ar lepnumu lika augsti  
plīvot Latvijas karogam, ja bērni 
lūdzas vecākiem palikt 3x3 vēl 
nedēļu, ja viņiem mēle atraisīju- 
s ies, latviešu valodu runājot, tad ir 
skaidrs, ka 3x3 rīkot ir bijis vērts!

Nobeiguma vakarā kā bērni, tā 
viņu vecāki atrādīja, kas nedēļas 
laikā apgūts. Likās gandrīz neti-
cami, cik daudz var iemācīties 
pie cu dienu laikā. Un svētdienā 
pēc karoga nolaišanas un nomet-
nes slēgšanas nometnes vadītāja 
Inguna Mieze Latvijas Radio rai-
dījumam varēja teikt – ja mūsu 

lat visko sakņu saglabāšanu ikdie-
nā var salīdzināt ar maizes ēšanu, 
tad 3x3 saieta nozīme latvietības 
saglabāšanā ir kā sen pelnīts un 
ilgi gaidīts svētku kliņģeris.

Lieliskie šī gada 3x3 vadītāji 
Inguna un Imants Mieži jūs gaidīs 
Īrijas 3x3 nākamgad – brauciet no 
visām zemēm baudīt mūsu svētku 
kliņģeri!

Īrijas 3x3 padome

P.S. Nometņu avīzes un 
informācija par šī un nākamā 
gada 3x3 nometnēm visā pasaulē 
būs pieejama www.3x3.lv 

Vecrīgā, starp Pēteŗbaznīcu un 
Jāņa baznīcu, dažus desmitus so -
ļu tālāk - no Brēmenes mūzi kan-
tiem uz Grēcinieku ielas pusi - 
vērīgs seno ieliņu staigātājs pa  -
ma nīs „Rīgas galvenā gaiļa” 
(Ojārs Vācietis) siluetu un vārdu, 
kas ierakstīts nama arkas lokā, - 
„Pēteŗgailis”, „Kafejnīca”. Pie pa -
ša nama un iepretim tam – āra 
te      rases, kur piesēst un diženu 
mū      ŗu ielenkumā baudīt to, ko 
piedāvā kafejnīca. Rīdziniekiem, 
kam gadu skaits sniedzas pāri 
pus mūžam, šī vieta saistās ar no -
stalģiskām atmiņām. Man arī. 
Studiju gados, t.i., aizvadītā ga  d- 
simta septiņdesmitajos, te va  rē- 
ja atnākt jaukā divatā, lai iebau-
dītu, piemēram, šampanieti, sa -
mik sētu ar Rīgas melno balza -
mu, – kokteili „Pēteŗgailis”. Ro  -
mantiskas studentes varēja brīdi 
būt tuvumā netālās Operas māks  - 
li niekiem un dižgariem, kas te 
iegriezās pēc izrādes, - Marģeram 
Zariņam, Kārlim Zariņam un 
Oļģertam Grāvītim. Varēja tuv-
plānā aplūkot  aktrises, aktieŗus, 
dziedātājus un baleta zvaigznes... 

Mielasts pie „Rīgas galvenā gaiļa”

Jāteic, arī šodienas zvaigznes te 
nav retums. Nupat, piemēram, 
sastapu Viju Vētru! Ārzemju lat-
vieši te esot bieži sastopami.  Ne -
reti iegriežoties arī PBLA pirmā 
persona Jānis Kukainis un viņa 
dēls advokāts Matīss Kukainis. 
Un „pašmāju zvaigznes” – Guntis 
Gailītis, Romāns Vanags. Saeimas 
„zvaigznes” arī.

Kafejnīca, kas savulaik tapusi, 
kopdarbojoties Rīgas galvena -
jam architektam Georgam Bau-
ma nim un viņa kollēgam Iman-
tam Rubīnam, glabā ne vien no -
stalģiskas atmiņas, bet arī cieņu 
pret šo vidi un vietu, kur visap-
kārt ir vēsture. Neuzkrītoši, klu si-
nāti ir „Pēteŗgaiļa” iekštelpās, gai - 
s ma iespīd caur savulaik kom-

binātā „Māksla” tapušajām vitrā-
žām, ko darinājusi māksliniece 
Gundega Strauta. Pie sienām – se  - 
nas gravīras, kartes, fotografijās – 
Skārņu iela cauri laikiem. (Tās 
sarūpējis nu jau mūsu lasītājiem 
pazīstamais Rīgas pētnieks Gu -
nārs Armans.)

„Pēteŗgaiļa” īpašniece Viktorija 
Grišāne 14. augustā nosvinēja  
apaļus 35 gadus, kopš viņa te 
saimnieko. Tagad kopā ar  dēlu 
Armandu Rubīnu. Un mazmeitu 
Ievu, kas te strādā par viesmīli, 
vienlaikus būdama uzņēmēj dar-
bības un svešvalodu studente.   
Tā teikt – apvienojot patīkamo 
ar lietderīgo. Viktorija  arī savas 
darba gaitas sākusi viesmīles 
amatā – tolaik, aizvadītajos sep-
tiņ desmitajos, - slavenajā kafej-
nīcā „Luna”, kur tāpat apgrozī -  
jās mākslas aprindas, - dienā 
pus dienoja, bet vakaros te ska-
nēja „dzīvā mūzika” un varēja 
uzdancot. (Es arī atceros „Lunas” 
soļanku, īpašo karbonādi un šo -
kolādes krēmu ar dzērveņu ķī -
seli!)

Viktorijas dēls Armands aiz-

steidzas mums gaŗām ar kādām 
„štellatslēgām” rokās, bet pēc 
brīža mums pievienojas, darba 
drēbes nomainījis ar „pletkrek-
lu” – fotografijai. Katrā ziņā „bil-
dei” jāpieaicina bārmenis Raivis, 
un viņš ierodas, lepni pasitis pa -
dusē ēdienkarti ar Pēteŗgaili uz 
vāka. Tā nu viss „Pēteŗgaiļa” ko -
dols skatāms foto.

Jautāju Viktorijai, kādi klienti 
viņai vislabāk patīk. „Tādi, kas 
kārtīgi ēd!” Nu, īsti latviski, vai 
ne? Paēst te tiešām var kārtīgi un 
īsti latviski arī. Cenas – kā tagad 
mēdz teikt – draudzīgas. Iekš tel-
pās īsta koka galdi, pie sienas 
senatnīgs pulkstenis skaita stun-
das, ap 200 gaiļu – porcelānā, 
stiklā, mālā – dāvanas no patei cī-
giem klientiem – satupuši uz 
pa  lodzēm, karnīzēm, plauktiem. 
Ļoti piemērota vieta gan mīlas 
pārīšiem, gan klusinātu sarunu 
cienītājiem, gan pārdomās grim -
s  tošiem vientuļniekiem. Un tiem, 
kam tīk „kārtīgi paēst”.

„Pētergailī” mielojās un tērzēja 
Ligita Kovtuna

R Ī G A S  Ē D A M V I E T A S

Viss Pēteŗgaiļa” kodols
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L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Darba procesā

Vigo Rauda

Tā raksta Ēriks Lācītis laik-
rakstā The Seattle Times, 7. jū -
nijā. Vigo Raudas mūža darbs 
ir vairāk nekā 8000 modeļi, 
precīzi darināti architektiem, 
inženieŗiem, zemes attīstīšanas 
plānotājiem, nacionālo parku 
tūrisma informācijas centriem 
un valsts iestādēm. Šodien tie 
redzami gan Mt. Rainer, 
Yellowstone, Grand Canyon, 
Denali parkos, Juneau bibliotēkā 
Aļaskā, The American Alpine 
Club mūzejā Kolorādo un citās 
vietās. Lai gūtu ieguldītājus 
augstceltnes būves projektam, 
piemēram, 40 stāvu ēkai, Vigo 
Rauda, ziedojot 1000 darba 
stundas, atdarināja to ar neskai-
tāmām detaļām, trīs pēdu aug-
stā modelī, ko publika varēja 
apskatīt pasūtītāja firmas birojā; 
500 darba stundās viņš precīzi 
atdarināja un uzbūvēja divas 
pēdas gaŗu zemūdenes torpēdu, 
ko Honeywell firma rādīja valsts 
iestādēs. Katrs darbs bija uni-
kāls. Piemēram, prototipa tanka 
modeļiem bija jāizgatavo me -
chāniski darbinātas daļas vai 
jābūvē 1:48 skalas smagās ma -
šīnas stūrēšanas mechānisms 
vai1:16 skalas tuneļu akmens 
griezēji. Katram darbam bija 
kāda radīšanas problēma, kas 
viņam bija jāatrisina, un tas 
viss tika darīts pirms tām 
iespējam, ko šodien piedāvā 
datori un lāzerstara griezēji! 
1995. gadā, pēc 35 gadu darba, 
Vigo nodeva Rauda Scale Mo -
dels, Inc. vadību dēlu Sigurda 
un Gunāra rokās. Vigo, kaut 
bija pensijā, turpināja strādāt 
pie projektiem, kas viņu in -
teresēja. Šogad Rauda Scale 
Models, Inc. firma svin 53. 
pastāvēšanas gadu. 

Vigo Rauda dzimis 1931. gada 
21. janvārī Rīgā un miris savās 
mājās Sietlā 2013. gada 7. maijā 
82 gadu vecumā. Piemiņas 
brīdis notika 7. jūnijā Sietlas 
Latviešu baznīcā un Sabiedriskā 
centrā mācītājas Dairas Cilnes 
vadībā.

Kā bērnības mīļāko nodar-
bību Vigo atcerējās kopā ar 
Opīti pavadītās stundas, vērojot 
vilcienus stacijā, laivas un ku -
ģus Daugavas ostā un, it sevišķi, 
ledus iešanu Daugavā pavasarī. 
Jau toreiz viņš mīlēja lasīt un, ja 
gulēja slims, tad māte Lilija 
vienmēr atnesa jaunas grāma -
tas. Otrajam pasaules kaŗam 
sākoties, Raudu ģimene devās 
bēgļu gaitās. Ģimene bija pa -
vadījusi četrus gadus Minchenes 
DP nometnē, kad dabūja galvo-
jumu doties uz ASV 1949. gadā. 
Laipnā un gādīgā Daisy Griffaen 
ģimene uzņēma Raudas savā 
mājā Deming, Vašingtonas šta -
tā, kur Vigo pabeidza vidus -
skolu. 1950. gadā, Korejas ka -
ŗam sākoties, viņš pieteicās 
brīvprātīgi ASV armijā ar ce -
rību, ka kaŗš izcelsies arī Eiropā 
un Latvija tiks atbrīvota. Tā 
nenotika. Nākošos trīs gadus 
viņš dienēja Otrā tanku divīzijā 
Vācijā pie Maincas (Mainz) pil-
 sētas. Atgriezies mājās 1953. ga -
dā, ar armijas pabalstu (GI Bill), 
Vigo iesāka studijas Vašingtonas 
universitātē. Tur viņš satika 

8000 MODEĻI IR VIGO RAUDAS ATSTĀTAIS MANTOJUMS
Sietlieša mūža darbs redzams visā valstī

Viju, un viņi salaulājās 1956. 
gadā (laulībā pavadīti 57 gadi). 
Pēc B.A. grada iegūšanas kar-
tografijā 1957. gadā Vigo strā-
dāja Vašingtonas štata ceļu 
departamentā, plānojot un zī -
mējot I-5 lielceļu cauri Sietlai. 
Vigo vienmēr bija domājis un 
gudrojis, kā no kontūru līni -
jām, kas  redzamas topografis-
kās kartēs, varētu izveidot trīs-
dimensionāli uzskatāmu for -
mu. Tas arī viņam izdevās. Savu 
ideju Vigo precīzi uzzīmēja, 

piepampušas, un kurpes neva-
rēja uzvilkt), nopirka lāzersta -
ru griezēju Dienvidkarolīnas 
štatā, ielādēja īrētā autokravas 
mašīnā un aizveda uz Sietlu. 
Rauda Scale Models, Inc. to lieto 
vēl šodien.

Savu būvēšanas mākslu, kaut 
miniatūrā, Vigo pielietoja, kad 
Rietumkrasta latvieši iegādājās 
zemes gabalu Rietumkrasta 
latviešu izglītības centram ār -
pus Šeltonas. Vigo izpētīja, uz -
zīmēja divstāvu gultas paraugu, 

krasta latviešu izglītības centrā, 
tā vērtību un pastāvēšanu jau 
30 gadus, Vigo piemiņai draugi 
un radi saziedoja vairāk nekā 
$6000.

Kopš universitātes beigšanas, 
gadu pēc gada Vigo turpināja 
cīņu pret komūnismu, rakstot 
neskaitāmas vēstules ASV po -
lītiķiem. Notikumi Krievijā 
1989.-1990. gadā iededza cerību 
dzirksti uz brīvu Latviju, un 
1990. gadā Vigo iesaistīja drau-
gu pulku lielā vēstuļu rakstīša-
nas kampaņā ASV senātoriem 
un kongresa pārstāvjiem, lai tie 
iestātos par brīvu Latviju un 
Lietuvu. Toreiz ap 11 000 vē -
stuļu tika nosūtīts (Vigo mak-
sāja izdevumus). Pēc Latvijas 
brīvības atgūšanas 1991. gadā 
Vigo un Vija bija daudz reižu 
Latvijā. Kad krievu kaŗaspēks 
1994. gadā izvācās no Latvijas, 
Vigo apbraukāja un fotografēja 
pamestās militārās bazes visā 
Latvijā un atstāja vēsturisku in -
formāciju Kaŗa mūzejam Rīgā. 
Kad Džūkstes purvā atrada 
divus Otrā pasaules kaŗa krievu 
tankus un tos izvilka ārā, Vigo 
neatlaidīgi ieteica, ka tie jāpatur 
Kaŗa mūzejam. Diemžēl valdī-
bas birokratija bija nepār va-
rama, un tanki sarūsēja tur, kur 
bija atrasti. Savu lielo militāra 
un civila rakstura modeļu 
kollekciju 2004. gadā Vigo nosū -
tīja uz Kaŗa mūzeju Rīgā. Mū -
zejs arī saņēma Vigo un dēla 

Ērika (Boeing inženieŗa) izvei-
doto vi  deofilmu ,,Par Latvijas 
brī  vību, par Latvijas vīriem, 
1915-1920: Latvijas atbrīvošanas 
kaŗš”, kuŗu mūzeja apmeklētāji 
var skatīties vēl šodien. Arī 2000 
sējumu lielo grāmatu kollekci-
ju, kuŗā bija militāras, mākslas 
un daiļ literātūras grāmatas 
angļu un latviešu valodā viņš 
sapakoja un nosūtīja biblio-
tēkām Kaŗa mūzejā, Valkā un 
Tukuma Mākslas mūzejam. 

Vigo bija liels lasītājs, viņam 
patika ceļot, visu sīki izplānojot, 
pārnakšņot teltī. Liels piedzī-
vojums bija 1958. gadā, kad Vigo 
un Vija nopirka automašīnu 
Vācijā un trīs mēnešus ceļoja 
pa Rietumeiropu, naktis pava-
dot teltī kempingos. Vigo mīlēja 
staigāt pa kalnu takām: vidus-
skolas laikā viņš uzkāpa Mt. 
Baker kalnā, un daudzus gadus 
vēlāk, 1976. gadā, visa ģimene 
ar mugursomām plecos devās 33 
jūdžu pārgājienā pāri Chilkoot 
Pass pa 1889. gada zeltraču taku 
Aļaskā. Vēlākos gados, Vigo 
kļuva liels modeļu krājējs, se -
višķi viņam patika vilcienu 
modeļi. Vigo vienmēr gaidīja 
dēlus Ēriku, Sigurdu un  Gunāru 
ciemos, lai tie pastāsta, kas no -
tiek viņu darbā, un tūlīt gudroja 
uzlabojumus techniskām lie -
tām, par kuŗām tika runāts. 
Pēdējos gados mīļi ciemiņi bija 
maz bērni: Evan, Nathan, 
Anastazia, Ryder un Gage.

Montrealas Latviešu katoļu 
draudze tikusi pie savas mājas-
lapas. To izveidojusi un sastāda 
Beverly Colcuhoune. Tā ir gau-
mīgi iekārtota, uzdod arī vairā-
kas saites un ir ērti lietojama. 
Tajā vairākas sekcijas. To vidū ir 
dievkalpojumu kalendārs, archī-
va dati, nekrologi un citas. Lapas 
adrese ir www.Laviancatho lics-
montreal 2muse.com 

Baltiešu mākslinieku apvie-
nības Montrealā gadskārtējais 
pikniks notika 21. augustā 
Noras Saletes mājā Baie d’Urfe 
un bija pulcinājis 15 no 33 bied-
riem. Namamāte bija sagatavo-
jusi gaļas un makaronu sacepu-
mu un maltīti vēģetāriešiem. 
Dalībnieki bija atnesuši dažādas 
uzkodas un vīnu. Ināra Leimane 
iepazīstināja ar fotouzņēmu-
miem no jūlijā aizvadītajiem 
Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un Deju svētkiem Rīgā. Tie izrai-
sīja interesi un pārrunas. Bija arī 
domu apmaiņa par gaidāmo šī 
gada rudens gleznu un fotografi-
ju izstādi „Transitions”. Tā pare-
dzēta no 18. līdz 24. oktobrim 
Viva Vida galerijā Pointe Claire 
iepirkšanās centrā Lakeshore 
ielā. Vernisāža tur notiks 18. ok -
tobrī no plkst. 18 līdz 21.

17. septembrī plkst. 19 Latviešu 
sabiedriskajā centrā Lašīnā lek-
ciju lasīs Aino Lutas. Pēc tās 
sekos biedru sapulce. Līdz šim 
datumam jāpieteicas izstādes 
dalībniekiem, iemaksājot $ 20 
dalības maksu apvienības kasie-

Jaunumi Montrealā
rim. Par visu to plašākas ziņas 
atrodamas apvienības apkārtrak-
sta 18. numurā, kuŗu tagad sastā-
da priekšniece Ann Kruzulnecky. 
Viņa ir arī aktīva Kanadas Māk-
slinieku biedrībā, kuŗas 45. izstā-
de notika laikā no 15. līdz 25. 
augustam Ogilvy lielveikala Tu -
dora zālē. Skatē piedalījās 46 māk -
slinieki ar 64 darbiem. To bija liela 
dažadība, un katrs apmeklētājs 
varēja atrast gleznu sev pa prātam. 
Žūrijas komisija pirmo vietu bija 
piešķīrusi Carol Westcott par darbu 
„Back Channel Winter” ($ 1000.). 
Gleznu varēja nopirkt par $ 1400. 
Kopējais apmeklētāju skaits pār-
sniedza 500! Šķiet, ka izstādes 
zāle būtu piemērota arī Baltiešu 
mākslinieku darbu skatei. Vieta 
viegli aizsniedzama ar publisko 
transportu.

Jaunatbraucēji no Latvijas var 
kļūt par teicamiem mūsu sabied-
rības locekļiem. Zaudējums Lat-
vijai, ieguvums – mums. To it 
sevišķi varam vērot Montrealas 
Trīsvienības draudzē, kuŗā māc. 
Gundaram un viņa dzīvesbied-
rei Dzirkstītei, kā arī viņu meitai 
Kristianai Martai, Kanadas pil-
sonei, ir sava nozīmīga vieta. Par 
to pastāsta Draudzes ziņu šī gada 
vasaras numurs. Tam šoreiz 8 lap-
 puses. Nākamajā numurā, droši 
vien, varēsim lasīt par viņu atva-
ļinājuma ceļojumu uz Latviju. 
Tas interesēs mūs, bet viņus – 
viss tas, kas noticis Montrealā 
viņu prombūtnes laikā.

Mārtiņš Štauvers

viņa tēvs Jānis uzbūvēja mašīnu 
no koka un metalla, un Vigo to 
sāka lietot istabā savā mājā. 
1960. gadā Vigo nodibināja 
savu uzņēmumu Rauda Scale 
Models, Inc., pirmo profesionālu 
modeļu gatavošanas firmu 
Sietlā. Ar šiem topografisko 
zemes formu paraugiem Vigo 
apstaigāja architektu firmas. 
Līdz tam laikam architekti grie-
za kontūras no papes un līmēja 

kas būtu piemērots jauniešu 
mītnēm, iepirka koka materiālu 
100 gultām. Latviešu Boeing 
inženieŗi tad nāca vakaros uz 
Rauda Scale Models darbnīcas 
pagraba telpu, lai pēc plāna 
zāģētu koku gabalus, borētu 
caurumus skrūvēm un precīzi 
novietotu koka gabalus vieglai 
gultu salikšanai. Savukārt pen-
sionāri izborētajos caurumos 
ielika tūkstošiem skrūvju. Dienā, 

tās vienu uz otras. Vigo vienmēr 
patika izgudrot, kā kaut ko darīt 
labāk, lietojot jaunu techniku 
un  mechāniskas iekārtas. Tā ap 
1990. gadu, kad parādījās lā  zer-
staru griezēji, Vigo sameklēja 
lietotu mašīnu un ar bankas 
čeku kabatā un čībām kājās 
iekāpa lidmašīnā (kājas bija 

kad  atklāja Kursu, 1983. gada 
28. jūnijā, Vigo ar dēliem Ēriku, 
Sigurdu un māsasdēlu Māri vēl 
strādāja, lai vannas istabās 
ieliktu atsevišķos nodalījumus, 
koka sienas un durvis, kas iz -
gatavotas viņa darbnīcā. Atce-
roties daudzo latviešu toreiz 
brīvprātīgi ielikto darbu Rie  tum-
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Inese Kalvāne

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Atvainojamies!

Mūsu laikrakstā Laiks 
Nr. 33 13. lpp. tehnisku 
iemeslu dēļ pazudusi Lat-
vijas Nodarbinātī bas valsts 
aģentūras direktores Ineses 
Kalvānes fo   tografija. At  vai  -
nojamies gan Kalvānes 
kun dzei, gan mūsu lasī-
tājiem.

Red.

Gluži mani uzskati!
Ļoti pateicos Ainai Rodriguez Matas kundzei par tik pa -

tiesi izteiktiem uzskatiem intervijā Laika redaktorei Ligitai 
Kovtunai. Gluži mani uzskati! Nepiedodami ir tas, ka 
Latvijas valdība atļauj ienaidniekiem mūsu Latvijā turpināt 
absurdus melus sakarā ar krievu okupāciju.  Nav dzirdēts 
loģisks izskaidrojums, kāpēc vēl joprojām Rīgā atrodas 
ienaidnieka uzvaras piemineklis.

Vija Mangule

Indianapoles DV apvienība 
savu gadskārtējo pikniku 
„Cūku bēres” bija rīkojusi 
sestdien, šī gada 24. augustā, 
Indianapoles sabiedriskā 
centra laukumā.

Vairākus iepriekšējos gadus 

„CŪKU BĒRES” INDIANAPOLĒ
šis pikniks dažkārt aizlija. 
Ēdiena galdus bija jāliek un 
arī pati  sanāksme jānotur 
Centra telpās. Šogad piknika 
rīkotāji varēja būt apmieri-
nāti – laiks bija saulains un 
patīkams. Centra kuplo koku 

Nesaistīsim skaitli “3” ne 
ar ko pārdabisku, nedz 
maģisku, bet šogad 3X3 
ģimeņu nometne Gaŗezerā 
no 11. līdz 17. augustam 
kopā sanāca jau 33. reizi 
pēc kārtas. Kas vēl (bez 
vadītājas Maijas Zaeskas, 
kuŗas vadībā šis bija 9. 
ģimeņu saiets!) ir tas dzi-
nējspēks, lai nometnes visas 
norises sekmētos? Protams, 
tie ir nometnes ieviržu va -
dītāji. 3X3 nometnē ieviržu 
izvēle patiešām bija daudz-
pusīga: latvisku rotu kal-
šana, trimdas vēsture, kok-
griešana, latvju raksti, stikla 
apdare un vitrāža, latviskā 
virtuve, rokdarbi, keramika, 
mākslas pašdarbība (zīmē-
šana un gleznošana), ādas 
apdare un latviešu folklora. 
Par ikkatru no tām rūpējās 
zinīgi ļaudis, kuŗi, savukārt, 
savu meistarības līmeni ir 
apguvuši gadu gaitā un kuŗi 
prata savas zināšanas liet-

3X3 ģimeņu saiets 
Gaŗezerā

pratīgi nodot ikvienam no -
metnes dalībniekam.

Šogad 3X3 nometnē par 
ieviržu vadītājiem, kā arī 
administrācijā darbojās: 1. 
rindā no kr. puses – Amanda 
Jātniece, Daiga Rūtiņa, Laila 
Švalbe, Inga Auziņa, Guntis 
Rūtiņš, Ieva Zemīte, Krista 
Cickovska, Laima Rožkalne 
un Maija Zaeska (nometnes 
vad.).

Otrajā rindā no kr. puses 
– Gundega Peniķe, Jānis Pe -
niķis, Zinta Enzeliņa, Iveta 
Medene, Ilizane Grīnberga, 
Astrīde Otto, Lilita Spure, 
Andris Rūtiņš, Zane Rož-
kalne un Andrejs Plakans. 

Trešajā rindā no kr. puses: 
Valters Nollendorfs, Vid-
vuds Medenis, Elga Pone, 
Marģers Caune, Maira 
Bundža, Samuels Knochs 
III, Daira Mousa un Ieva 
Džonsone.

Teksts un foto:
Dzidra Tropa

Kriss Petrovskis, a rising third-
year Doctor of Pharmacy stu-
dent at The Ohio State University 
College of Pharmacy, has been 
named a 2013-14 Columbus-
Athens Schweitzer Fellow. He is 
one of thirteen fellows who will 
spend the next year addressing 
health disparities and social 
determinants of health.

Future Pharmacist
Named Schweitzer Fellow

manage ment and education for 
the underserved and uninsured 
people of Greater Columbus 
through the Helping Hands 
Health and Wellness Center. 
Located in Northern Columbus, 
the clinic provides medical care 
and social services to uninsured 
and underserved adults.

“The patients here are extreme-
ly grateful for the care we pro-
vide and in most cases they 
would not have otherwise 
received care,” said Petrovskis. 
“The people who work here at 
the clinic are very dedicated to 
the mission of Helping Hands.”

Along with Petrovskis, a team 
of volunteer student pharmacists 
from Ohio State will provide 
blood pressure education to 
patients at Helping Hands. In 
addition to these valuable ser-
vices, the program is aiming to 
extend education to the patients’ 
homes.

“We are actually hoping to pro-
vide patients with blood pressure 
monitors to take with them. A lot 
of the patients who come to the 
clinic are uninsured and cannot 

Pirms saieta pie kases – Rasma Kārkliņa un Ēriks Krūmkalns

Rīkotāji. No kreisās: Andris Bērziņš, Ruta Kārkliņa, Rasma Kancs, 
Elmārs Bērziņš, Anna Kancs, Nora Ceriņa un Māris Kancs

afford even the most inexpensive 
monitors,” said Petrovskis. 
“While we might not see some-
one for six months, we want 
them to be able to check their 
numbers at home to see how 
things such as diet or exercise 
can affect their blood pressure.”

College of Pharmacy clinical 
assistant professor, Anna Haas-
Gehres, PharmD, will serve as 
Petrovskis’ academic mentor 
while Joyce Bourgault, MSSA, 
executive director of Helping 
Hands, will be his site mentor.

In 2011, Petrovskis earned his 
undergraduate degree in physi-
ology from Michigan State 
University. He is from Dexter, 
Michigan. 

The 13 Columbus-Athens 
Fellows will join approximately 
220 other 2013-14 Schweitzer 
Fellows working at 13 program 
sites, 12 in the U.S. and one in 
Lambaréné, Gabon at the site of 
The Albert Schweitzer Hospital. 
Upon completion of their 
Fellowship year, the fellows will 
become Schweitzer Fellows for 
Life.

Petrovskis’ project will be 
focusing on blood pressure 

pavēnī sanākušie piknikotāji 
jutās ērti un omulīgi. Arī 
viegla vēja plūsma patīkami 
atvēsināja karsto augusta 
pēcpusdienu.

Garšīgo cūkas cepeti jau ap 
pusnakti bija sācis gatavot 
Māris Kārkliņš, viņu laicīgi 
nomainījuši Nikolajs Kārk-
liņš, Māris Kancs un Andrejs 
Kancs, bet izcepto cūciņu sa -
grieza un nodeva saim nie-
cēm Elmārs Bērziņš, Māris 
Kancs, Andris Bērziņš un 
Andrejs Kancs. Kā parasts, 
par pārējo ēdienu sagādi un 
ciemiņu apkalpošanu rūpējās 
apvienības dāmas – Ruta Kār-
kliņa, Nora Ceriņa, Rasma 
Kancs, Anna Kancs un Silvija 
Kreile. Par piknikam pie mē-
rotu latvisku mūziku gādāja 
Gunārs Kancs.

Gaŗezerā, tajā pašā nedēļas 
nogalē, notika vairāki ģimeņu 
godi un sanāksmes, tā kā 
sarīkojumā iztrūka vairāku 
jaunākās paaudzes apmek lē-
tāju, bet tāpat galdabiedru 
netrūka. Kā jau tas šādā 
piknikā pienākas, ciemiņu 
omulību vairoja piedāvātie 
„stiprākie” atspirdzinājumi. 
Notika arī kārtējā izloze ar 
trim naudas balvām, kā arī 
par ceptās cūciņas kājiņām, 
ādiņām un – galvenais – 
kāroto cūkas šņukurīti. 

Pēc garšīgās maltītes, klau-
soties mūziku, omulīgās pār-
runās pagāja patīkama pēc-
pusdiena. Ļaudis šķīrās cerībā, 
ka arī nākamā gadā laiks būs 
tikpat labvēlīgs, kā tas bija 
šogad.

EVK
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S A R Ī K O J U M I  U N  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas Trimdas draudzes 

zālē (58 Irving Str, Brookline)
24.septembrī 19:00 Valmieras 

Drāmas teātŗa viesizrāde – 
Anšlava Eglīša komēdija „Bez-
kaunīgie veči”. Ieeja $ 20, skol-
niekiem bez maksas. Info: 
Maija Priede -781-329-7491.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-913-8081.

Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa. Piektdienās 
20:30 notiek koŗa dziedātāju 
tikšanās. 

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

sabiedrisko notikumu ēkā 
(30623 W Twelve Mile Rd, Far-
mington Hills, MI 48334)

8. septembrī Valmieras teātŗa 
iestudējumā Anšlava Eglīša 
„Bezkaunīgie veči”, komēdija 2 
cēlienos.

22. septembrī 11:30 Drau-
dzības stundā ziņojumi, varbūt 
videofilma; uzkodas.

29. septembrī tūlīt pēc dievk. 
Latvijas Universitātes dibinā-
šanas atcere.

FILADELFIJA (PA)
GAŖEZERS (MI)
20., 21. un 22. septembrī 

„Daiļās Dāmas” sarīkojumā 
Knuta Lesiņa balvas laureātu 
koncerts ar Kārli Tirzīti (kla-
vieres) un Haraldu Klipu (klar-
nete). Kontaktpersona Uģis Grīn-
bergs, tālr.: 269-548-7355. Ap -
mešanās Gaŗezerā pie U. Grīn-
berga (10536 Lukas Rd, Three 
Rivers, 49093).

Kārlis Tirzītis ir Emīla Dār-
ziņa Rīgas mūzikas vidusskolas 
audzēknis. Viņš 2013.gadā pie-
dalījies Starptautiskajā jauno 
pianistu konkursā Jūrmalā, 
iegūstot 1. vietu.

Haralds Klips ir Jāzepa Me -
diņa Rīgas mūzikas vidusskolas 
audzēknis. Viņš 2011. gadā pie-
dalījies V Starptautiskajā kon-
kursā Pleskavā par godu M. 
Mu  sorgskim un N. R. Korsa-
kovam, iegūstot 1.vietu.

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē 

(1385 Andrews Ave, Lakewood, 
OH 44107) 14. septembrī 18:00 
notiks gadskārtējais Klīvlandes 
Daugavas vanadžu bazārs. Būs 
tradicionālais rudens iepirku-
mu galds, bufete, bagātīga iz -
loze, priekšnesumi. Ieeja sarī-
kojumā $ 15.00, tajā iekļautas 
arī vakariņas. Auto novietošana 
Masoņu laukumā ir atļauta. 
Atlikums vanadžu aprūpes dar-
bam. Jūs laipni aicina Klīvlandes 
vanadzes!

Apvienotās draudzes lielajā 
zālē 4. oktobrī 19:00 komēdijas 
viesizrāde „Mēs un mūsu 
sieva” ar Rīgas aktieŗiem. Uz  -
vedumā piedalās Aīda Ozoliņa, 
Jānis Kirmuška un Imants 
Vekmanis. Režisore Indra Va -
ļeniece. Ieeja $ 20.00 no perso-
nas, bērniem un skolniekiem 
līdz 18 gadiem – bez maksas. 
Izrādi rīko un visus laipni 
ielūdz Klīvlandes Daugavas 
Vanagu saime. Auto mašīnu 
no  vietošana Masoņu laukumā 
ir atļauta. 

MILVOKI (WI)
 Latviešu namā (8845 W Lynx 

Ave, Milwauke, WI 5322) 19. 
septembrī 18:00 Knuta Lesiņa 
balvas laureātu koncerts ar 
Kārli Tirzīti (klavieres) un 
Haraldu Klipu (klarnete).

Koncertu atbalsta Latviešu 
Organizāciju Apvienība Mine-
sota (LOAM), Starptautiskie 
latviešu jauno mūziķu meistar-
kursi Latvijā, Latviešu kultūras 
biedrība TILTS un Latviešu 
nams Milvokos. Kontakt per-
sona: Vita Kākule, tālr.: 414-
351-0649.

28. oktobrī 16:00 teātŗa izrāde 
„Mēs un mūsu sieva”. Informāc.: 
920-296-0863.

MINEAPOLE (MN)
Mineapoles St. Paula latviešu 

ev.lut.dr.baznīcā (3521 17th 
Ave S, 55107)

14. septembrī 16:00 Knuta 
Lesiņa balvas laureātu koncerts 
ar Kārli Tirzīti (klavieres) un 
Haraldu Klipu (klarnete).

Koncertu atbalsta Latviešu 
Organizāciju Apvienība Mi  ne-
sotā (LOAM), Starptautiskie 
latviešu jauno mūziķu mei  star-
kursi Latvijā, Latviešu kultūras 
biedrība TILTS un Minesotas 
Latviešu Koncertapvienība.

Kontaktpersona: Jānis Robiņš, 
tālr.: 651- 646- 1980. Apmešanās 
pie Ainas Rozenbergas, tālr.: 
612- 729- 9496.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes Jonkeru 

baznīcā (254 Valentine Ln, 
(Valentine Lane & Leighton 
Avenue)

21. septembrī 16:00 Valmie-
ras teātŗa izrāde – Anšlava 
Eglīša luga „Bezkaunīgie veči”, 
kuŗu rīko Ņujorkas latviešu 
organizāciju padome (ŅLOP) 
sadarbībā ar Latviešu kultūras 
biedrību TILTS. Ieeja $25. Info: 
Baiba Pinnis,tālr.: 917- 270- 
4786, e-pasts: pinnis@banet.net 

PRIEDAINE (NJ)
14. septembrī 13:00 Ņudžer-

sijas Latviešu biedrība, Leik-
vudas-Ņubransvikas ev. lut. 
draudze, Ņudžersijas Latviešu 
kredītbiedrība un ģimene rīko 
Kārlim Ķilkutam 100 gadu 
jubileju. Programmā iekļauts: 
apsveikumi, arfas un flautas 
speciāls pēcpusdienas koncerts, 
siltas vakariņas un ciemošanās. 
Jubilārs nevēlas dāvanas, bet 
lūdz tiem, kuŗi vēlas, ziedot Prie-
daines mūzikālo instrumentu 
fondam, rakstot čeku uz: N.J. Lat-
 vian Society. Lūdzam pie  teikties 
līdz 7. septembrim, zvanot Sar-
mītei. Tālr.: 732- 610- 8227. 

SAGINAVA (MI)
J. Skābarža lauku īpašumā 

(3630 E Curtis Rd, Birch Run, 
MI) 28. septembrī 15:00 tiks 
rīkots Saginavas Latviešu kluba 
gadskārtējais Ruksīša mielasts. 
Būs ruksīša cepetis ar visām 
piedevām, dzērieni jāņem līdzi. 
Piedalīšanās $ 20 no personas, 
vidusskolas bērniem par brīvu. 
Pieteikties līdz 22. septembrim, 
zvanot J. Skābardim 989- 777- 
1607, vai R. Martinsonei 989- 
792- 9716. Čekus rakstīt uz 
Latvian Club of Saginaw vārda.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125), Info: www.

seattlelatviancenter.com 
7. septembrī 12. golfa sacīk-

stes Jackson Park Golf Club 
Sietlā. Informācija un pieteik-
šanās: Edmunds Leitis 425- 
369- 0401, vai Rolands Aber-
manis 425- 398-9145.

27. septembrī 19:00 Latviešu 
centrā Valmieras teātŗa viesiz-
rāde „Bezkaunīgie veči”.

6. oktobrī draudzes dāmu 
komiteja rīko Pļaujas svētkus 
pēc dievk. Latviešu centrā. 
Pusdienas, loterija, priekš ne-
sumi. Pieteikšanās pusdienām 
pie Intas Wiest 425- 678- 8774, 
e-pasts: intawiest@gmail.com.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams 

(1705 9th Ave N, St. Petersburg, 
FL 33713), tālr.: 727-365-7856.

19. septembrī 14:00 biedrības 
literārā pulciņa tikšanās bib-
liotēkas telpās. Visi sirsnīgi 
aicināti! Gaidām jaunus lite-
rātūras mīļotājus.

DIEVKALPOJUMI

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, Ma 02445). 8. sep-
tembrī 11:00 dievk., 16. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem. 15. sep-
tembrī 11:00 dievk. ar dievg., 
17. svētd. pēc Vasarsvētkiem. 
22. septembrī 11:00 dievk., 18.
svētd. pēc Vasarsvētkiem. 29. 
septembrī 11:00 dievk., 19. 
svētd. pēc Vasarsvētkiem. Māc. 
Jogita Mazura. Info: trimdas-
draudze@aol.com 

(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. 8. septembrī 
9:30 Svētku dievk., atzīmējot 
Denveras latviešu ev. lut. 
draudzes 60 gadu dibināšanas 
atceri. Sekos mielasts ieejas 
telpās. RSVP līdz 28. aug. ar 
visiem piesūtīto ielūguma kar-
tīti. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. 
Māc. H. Godiņa, tālr.: 720-484-
9857.

lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI). 
8. septembrī 10:00 dievk. ar 
dievg. 15. septembrī 10:00 
dievk., pēc dievk. Svētdienas 
skolas nodarbība. 22. septem-
brī 10:00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. Draudzības stunda. 29. 
septembrī 10:00 dievk., Latvijas 
Universitātes dibināšanas at -
cere. 27. septembrī Bībeles 
stunda. Draudzes māc. Aija 
Greiema (Graham), tālr.: 517-
614-4853. Ērģeln. Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte, R. Ozoliņš, Ē. Lenšs. 
Info: www.detdraudze.org 

lut.dr.: (1955 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 15. sep-
tembrī 11:00 dievk., 17. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem. 29. sep-
tembrī 11:00 dievk., 19. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem. Māc. Aivars 
Ozoliņš.

Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073). 8. septembrī 11:00 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. 15. 
septembrī 11:00 dievk. laju 

vadībā. 22. septembrī 11:00 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. (22. 
septembrī 15:00 Vilmingtonā 
(1530 Foulk Rd.-Rt. 261) dievk. 
ar Sv. vakarēdienu, seko kafi-
jas galds). 29. septembrī 11:00 
dievk.. Sarīkojums „Mūsu drau-
dze – 120 gadi attēlos un at -
miņās”. 6. oktobrī 11:00 dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. Pļaujas 
svētki, izloze, pusdienas.

dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). 8. septembrī 
10:00 dievk., seko Dāmu kom.
valdes sēde un kafija. 15. sep-
tembrī 10;00 dievk. angļu val.
ar dievg. Pēc dievk. kafija. 22. 
septembrī 10:00 dievk. Pēc 
dievk. kafija. 29. septembrī 
10:00 dievk. Pēc dievk. kafija. 
6.oktobrī 10:00 dievk. ar dievg. 
Pēc dievk. kafija. 13. oktobrī 
10:00 dievk. Pēc dievk. kafija. 
Plkst. 16:00 Svecīšu svētbrīdis 
Riverside kapsētā.

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 
Vasaras mēnešos Bībeles stun-
das nenotiks. 

Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. 
Arvīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.:570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@ptd.net 

Dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). 14. septembrī 11:00 
dievk., māc. Daina Salnīte. Dr. 
Pr. A. Grase, tālr.: 860-649-1362.

Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414- 258-8070. 5. sep tem-
brī 11:00 Pensionāru biedrības 
saiets. 8. septembrī 10:00 dievk. 
ar dievg., uzruna bērniem un 
Plkv. Oskara Kalpaka skolas 
gada iesākums. Prāv. L. Zušē-
vica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. 
pr. S. Kalve, tālr.: 414-536-0358. 
Info: www.milwaukeedraudze.org

latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org. 8. septembrī 
10:00 Brīvdabas dievk., Bērnu 
svētki un pikniks (groziņu 
veidā) kopā ar Latviešu skolu 
Bush Lake parkā Shelter2 (9401 
W Bush lake Rd, Bloomington). 
Lūdzam pieteikties līdz 1. sept. 
15. septembrī 10:00 dievk. ar 
Sv. vakarēdienu, 17. svētd. pēc 
Vasarsvētkiem. Sekos Uni ver-
sitātes gadasvētki plkst. 12:00. 
22. septembrī 10:00 dievk., 18.
svētd. pēc Vasarsvētkiem. Sekos 
sadraudzība un māc. Dāga un 
Edijas stāstījums par Latvijas 
ceļojumu un apciemojumiem 
mūsu māsu draudzēs. 26. sep-
tembrī 11:00 Bībeles stunda. 
29. septembrī 10:00 dievk. ar 
Sv. vakarēdienu, 19.svētd. pēc 
Vasarsvētkiem. Sekos sa  drau-

dzība. 6. oktobrī 10:00 Pļaujas 
svētku dievk.. Sekos mielasts. 
Ar mūsu māc. Dāgu Demandtu 
var satikties pēc dievk., kā arī 
trešdienās baznīcā no 10:00 – 
14:00 un sestdienās latviešu 
skolas laikā. Visi laipni lūgti! 
Dāga tālr.: 612-280-9333, e-pasts: 
dagdemandt@hotmail.com 

nības ev. lut. dr.: (Trinity 
Latvian Church, P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7). Mācītāja atvaļinā-
jums no 19. augusta līdz 16. 
septembrim. Neatliekamos ga -
dījumos griezties pie prāvestes 
Ilzes Kuplēnas-Ewart. 8. sep-
tem brī 15:00 latviešu centrā 
laju dievk. 10. septembrī 19:00 
latv. centrā valdes sēde. 12. 
septembrī 13:00 latv. centrā 
pensionāru saiets. 22. septem-
brī 11:00latv. centrā dievkalpo-
jums. Draudzes māc. Gundars 
Bērziņš, tālr.: 613-851-8281, 
e-pasts: rev@draudze.org. Dr. 
pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org

das latv. ev. lut. dr.: Īstbran-
svikā (12 gates Ave, East 
Brunswick, NJ) 8. septembrī 
13:30 dievk. ar dievg.. 15. sep-
tembrī dievk. draudzē neno-
tiek. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E 7th St, Lakewood,NJ) 
22. septembrī 12:30 dievk. ar 
dievg. 29. septembrī dievk. 
draudzē nenotiek. Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com

 
8. septembrī 10:00 dievk. 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln, Yonkers NY 11705), māc. 
Saivars. 8. septembrī 10:30 
dievk. Salas bazn. (4 Riga Ln, 
Melville NY 11747), māc. Sa -
liņš. 15. septembrī 10:00 Kat-
skiļu nometnē (231 Greenhill 
Rd, Elka Park NY 12427) 
Austrumu apgabala konferenc-
es dievk. ar dievg., prāv. Pāža. 
21. septembrī 14:00 dievk. 
Manhatenā (Seafarers & Intl 
House, 123 E 15th St, NY NY 
10003), māc. Saliņš. 22. sep-
tembrī 10:00 dievk. Jonkeru 
bazn. (254 valentine Ln, Yon-
kers NY 11705), māc. Saivars. 
22. septembrī 10:30 dievk. 
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville 
NY 11747), māc. Saliņš. Seko 
Bībeles stunda. 22. septembrī 
14:30 dievk. Moristaunā St. 
Mark’s Lutheran Church (100 
Harter Rd, Morristown NJ 
07960), māc. Saivars. 29. sep-
tembrī 10:00 dievk. Jonkeru 
bazn. (254 Valentine ln, Yonkers 
NY 11705), māc. Saivars. 29. 
septembrī 10:30 dievk. Salas 
bazn. (4 Riga Ln, Melville NY 
11747), māc. Saliņš.

Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester, NY 14618). 8. sep-
tembrī 14:00 dievk. ar dievg. 
Sprediķos Linda Sniedze 
Taggart. Prāv. Oļģerts Sniedze.

(128 N Elm St, Saginaw, MI 
48602). 22. septembrī 13:00 
dievk. Kalpos māc. R. Franklins. 
Pēc dievk. kafija.

(Turpināts 18. lpp.)
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Lasiet 
tīmeklī!

Tālr: 973-746-3075

Var tagad iegādāties
Lāču maizi 

STORYE bread iepakojumā
BOSTONĀ

veikalā
FRUIT CENTER MARKETPLACE

79 Water Street
Hingham,MA 02043

JAUKS PRIEKŠLIKUMS 
Vēlos iepazīties ar saticīga
rakstura latviešu kungu, ar 
kuru dalīties visā, ko dzīve 

mums piedāvās turpmākos 
gados. Gaidīšu zvanu uz

Tālr.: 347-580-9511. Ina (62).

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE

laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību 
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.

Biroja tālrunis Rīgā: + 371 67271175
e-pasts: Janis1659@gmail.com

Valmieras drāmas teātra viesturneja Ziemeļamerikā 2013. gadā 
ar Anšlava Eglīša lugu "Bezkaunīgie veči"

TORONTO - piektdien, 6. sept., plkst. 19:00
Kanādas Latviešu Centrā - 4 Credit Union Dr. Toronto, Ont.
Rīko Kanādas Latviešu Centrs Toronto - 416-759-4900 

KLĪVLANDĒ - sestdien, 7. sept., plkst. 19:00
Apvienotās draudzes namā - 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH
Rīko Klīvlandes Latviešu biedrība - Maija Grendze 440-895-0647

DETROITĀ - svētdien, 8. sept., plkst. 17:00 
Sv. Pāvila dr. sabied. telpās - 30623 W. Twelve Mile Rd. Farmington Hills, MI
Rīko Latviešu apvienība Detroitā - Līga Jekabsone 734-426-8488

KALAMAZŪ - trešdien, 11. sept., plkst. 18:30
Kalamazū latviešu centrā - 100 Cherry Hill St. Kalamazoo, MI
Rīko Kalamazū latviešu bied. - Maira Bundža 269-352-3507 vai 269-387-5207

ČIKĀGĀ - sestdien, 14. sept., plkst. 18:00
Čikāgas latviešu bied. nama (2. stāvā) - 4146 N. Elston Ave. Chicago, IL
Rīko Čikāgas latviešu biedrība - Armands Birkens 773-251-2840

MINEAPOLĒ - otrdien, 17. sept., plkst. 19:00
Minn.-St. Paulas lat. ev. lut. dr. telpās  – 3152 17th Ave. S, Minneapolis, MN
Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā – Maija Zaeska 763-972-2521

VAŠINGTONĀ DC - piektdien, 20. sept., plkst. 19:30
Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes namā - 400 Hurley Ave., Rockville, MD
Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā DC - Anita Juberte 301-814-1080

ŅUJORKĀ - sestdien, 21. sept., plkst. 16:00
Ņujorkas Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās - 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome - Baiba Pinne 917-270-4786

PRIEDAINĒ - pirmdien, 23. sept., plkst. 15:00
Priedainē – 1017 State Route 33 Freehold, NJ
Rīko NJ Latviešu biedrība - Sarmīte Leja-Grigalinoviča  732-610-8227

BOSTONĀ - otrdien, 24. sept., plkst. 19:00
Trimdas draudzes zālē - 58 Irving St. Brookline, MA 
Rīko Mākslas draugi Bostonā - Maija Priede 781-329-7491

PORTLANDĒ - ceturtdien, 26. sept., plkst. 19:00 
Oregonas Latviešu centrā – 5500 SW Dosch Rd. Portland, OR
Rīko Oreganas Latviešu biedrība – Ināra Beitlere 503-277-8600 

SIETLĀ - piektdien, 27. sept., plkst. 19:00
Sietlas latviešu centrā – 11710-3rd Ave. NE Seattle, WA
Rīko Latviešu biedrība Vašingtona štatā – Inta Wiest 425-678-8774

SANFRANCISKO - sestdien, 28. sept., plkst. 16:00
ZKL Luterāņu draudzes namā – 425 Hoffman Ave. San Francisco, CA
Rīko Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība – Taira Zoldnere 650-279-8409

LOSANDŽELOSĀ - svētdien, 29. sept., plkst. 13:00
Latviešu Sabiedriskajā Centrā - 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA
Rīko DKL lat. bied. - Ivars Mičulis 818-585-5748 vai Aija Zeltiņa 310-748-5387

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība ‘’TILTS’’
sadarbībā ar izrādes vietējām organizācijām

 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 
92103, ieeja no sētas). Prāvests 
Kārlis Žols, tālr.: 925-788-1101, 
e-pasts: kazols@msn.com. Dr. 
pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com.

dr.: (25 Hoffman Ave). 8. sep-
tembrī 13:00 draudzes Dārza 
svētki Noranu ģimenes dārzā 
Saratogā (12635 Indio Ct 
95070). Būs garšīgs mielasts un 
izloze. Ieeja $ 25. 15. septembrī 
11:00 dievk., pēc dievk. kafijas 
galds. 22. septembrī 11:00 
dievk., pēc dievk.kafijas galds. 
Māc. Prāv. K. Žols. Info: www.
zkldraudze.wordpress.com 

 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119) katra mēneša trešajā 
svētdienā 14:00 dievk. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. Māc. 
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net 

(11710 -3rd Ave N E Seattle, 
WA 98125). 8. septembrī 10:30 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org

ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). 8. sep-
tembrī 11:00 Bībeles stunda. 

15. septembrī 14:00 dievk.. 22. 
septembrī 11:00 Bībeles stun-
da. 29. septembrī 11:00 Bībeles 
stunda. 6. oktobrī 11:00 Pļaujas 
svētku svētbrīdis Biedrības 
namā. Māc. Aivars Pelds. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca . Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121). Māc. prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. Baznīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
dze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org 

dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT). 21. septembrī 
(sestdienā)11:00 dievk., māc. 
Daina Salnīte. Dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

D I E V K A L P O J U M I

„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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Pārdodu etnografiski pareizi 

izšūtu balta lina Alsungas blūzi 

ar pērļu apkakli, 10-12 siev. izm. 

Pircējam arī pievienoju ziliem 

diegiem izšūtu apkakli. Pārdodu 

arī Vecpiebalgas brunču drēbi.

Zvanīt vakaros: (313) 244-8990

Lasiet nupat publicēto mākslinieces
Gerdas Rozes dzīves stāstu –
Memuāru – angļu valodā –
“To Peel an Onion”

(Lobīt Sīpolu) /
“The Many Lives of Gerda Roze”

Cena ar sūtīšanu (USA): $15.00,
ar cietiem vākiem $20.00 (pašizmaksa).

Pasūtama: Gerda Roze,
3 Park Lane, Studio 1-B MountVernon, 

NY 10552, tel. 914-667-5349,
e-pasts: gerda@gerdarozeart.com

Darbs –
logu tīrīšana.

Privātmāju un biroju
uzkopšanas servisā, 

Dienvidkalifornijā Orange County.
Alga nedēļā $450-$600

(5dienās). Vakance apzinīgiem, 
godīgiem un strādāt
gribošiem cilvēkiem.

Tālr.: 949-588-5835 un
949-290-3122

Ilmārs Rumpēters. Grafiku reprodukcijas.
Izdevējs – apgāds VESTA-LK, "Laika Grāmata."

Ritas Laimas Bērziņas ievads.
Grāmatas cena ASV un Kanadā $30, ieskaitot iesaiņošanu un pasta izdevumus. 

Samaksu sūtīt: Ilmārs Rumpēters, 22D Robin St., Manchester, N.J. 08759
Latvijā – Jāņa Rozes un Valtera un Rapas grāmatnīcās

Pirmās atsauksmes par grāmatu

J A U N A  G R Ā M A TA

"Debess zilā krāsā, gluds un 
spožs kā smalkākais zīds – šāds 
ir vāks Ilmāra Rumpētera tikko 
iznākušajai grafiku reprodukciju 
grāmatai. No vāka mani uzrunā 
forma, kas atgādina putnu. Put -
nam ir acs un aste, bet savā vi -

"Līnija ir Ilmāra Rumpētera alter ego, viņa labais gariņš, kas iztulko mākslinieka priekus, lai mes stun-
das un sērīgas noskaņas acīm skatāmā veidolā. Tagad Laika redakcijā tapusī un Jelgavas tipo grā fijā 
perfekti iespiestā grāmata priecēs mākslas cienītājus."

Mākslas maģistrs
Māris Brancis

"Erotiskākā grāmata, kādu man pēdējā laikā nācies pār lapot..."
Ligita Kovtuna

ducī tas glabā kādu apaļu, bez  ga-
 līgu visumu. Grāmata, kas dru-
kāta uz viselegantākā, gludākā 
krītpapīra, katra no savām turpat 
vairāk nekā 200 lappusēm atklāj 
man vienu, reizēm melnbaltu, 
bet pa lielākai daļai košās krāsās 
darinātu grafiku. Katrs darbs ir 

noapaļots, sevī pilnīgs. Tas neiz -
plūst pustoņos vai netiecas prom 
no mana redzesloka. Rumpētera 
darbi izaicina skatītāja fantāziju, 
emociju gammu. Katra grafika ir 
pārsteigums, vārdos neaprak-
stāms brīnums. Viņa košo krāsu 
veidojumi ir trāpīgi, tomēr vār dos 
neaprakstāmi – tātad ab   strakti. 
Tiem ir sakars ar mīlestību, kuŗu 
manai iztēlei vislabāk raksturojis 
Imants Ziedonis: „Mīlestība tā 
kā zibens nāk – atnāk, balta 
uzliesmo un nosit.”

Māra Celle

Vēl iespējams iegādāties
unikālo izdevumu

Gunara Janovska 
romānu „Purvā” – abas 
daļas pirmoreiz vienā grāmatā.

Ar autora,
Sarmītes Ērenpreiss-Janovskas, 

Helmara Rudzīša un
Zigmunda Skujiņa 

komentāriem.
606 lpp., illustrēta.

Cena ASV – USD 22,– ,
ieskaitot piesūtīšanu pa pastu;

Eiropā – 15,– eiro,
ieskaitot piesūtīšanu pa pastu.

Pieprasiet, rakstot uz redakciju
Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010 

vai redakcija@brivalatvija.lv

Liels palīgs tiem, kas latviešu etnografisko mantojumu prot un vēlas 
iemūžināt adījumos, galdautos, aizkaros, sedziņās u.c.

Un vēl – apgāds „Zvaigzne” aicina pieteikties cilvēkus, kam ir ziņas par 
autortiesību īpašniekiem.

Apgādā „Zvaigzne” nākušas klajā 
trīs lielformāta grāmatas ar

latviskiem rakstiem –
Ž. Ventaskrasta „Izšuvumu, adījumu 

un audumu raksti” sējumi.
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S P O R T S

Eiropas 
meistarsacīkstes 

basketbolā
Slovēnijā sākušās Eiropas mei-

 starsacīkstes basketbolā. “Darbu 
izlase ir padarījusi godam. Vie-
nība ir strādājusi aktīvi un cītīgi,” 
preses konferencē izteicās LBS 
prezidents Valdis Voins. “LBS 
stingrus uzstādījumus un kon-
krētus mērķus nav izvirzījusi. 
Ticam, ka katrs spēlētājs spēlēs 
un gribēs sasniegt tikai tos la -
bākos sasniegumus.”

No Latvijas izlases spēlētājiem 
Eiropas meistarsacīkšu pieredze 
līdz šim nav vienīgi Kasparam un 
Jānim Bērziņiem. Piektais fināl-
turnīrs šis būs Jānim Blūmam un 
Armandam Šķēlem, Kristaps Ja -
ničenoks piedalīsies ceturtajā, 
trešo finālturnīru aizvadīs Ro  lands 
Freimanis, bet pārējiem spēlētā-
jiem šīs būs otrās Eiropas mei-
starsacīkstes.

“Esam kopā pavadījuši labu 
laiku. Viss ieplānotais pirms mei -
starsacīkstēm ir paveikts, turnīrā  
cīnīsimies par uzvarām,” pauda 
valstsvienības galvenais treneris 
Ainars Bagatskis. 

Veiksmi izlasei pirms došanās uz 
meistarsacīkstēm novēlēja spēl-
filmas “Sapņu komanda 1935” 
veidotāji Aigars Grauba un 
Andrejs Ēķis.

Eiropas meistarsacīkšu grupas 
turnīrā Slovēnijas pilsētā Jeseņicē 
Latvijas vienības pretinieki būs 
Bosnijas un Hercegovinas, Ser-
bijas, Melnkalnes, Lietuvas un 
Maķedonijas basketbolisti. Trīs 
labākās vienības kvalificēsies nā -
kamajam posmam.

Latvijas izlase finālturnīrā spē-
 lējusi katru reizi kopš 2001. gada 
un piedalīsies septītajā fināltur-
nīrā pēc kārtas. Tomēr pēdējās 
piecās sacensībās tā nav spējusi 
izkļūt no apakšgrupas, turklāt 
2011. gadā zaudēja visās piecās 
aizvadītajās spēlēs.

Latvijas vīriešu basketbola iz -
lases sastāvs dalībai Eiropas mei-
 starsacīkstēs: Jānis Strēlnieks (Ki  je-
 vas Budiveļņik, Ukraina), Ar  mands 
Šķēle (Tallinas Kalev/Cramo, 
Igaunija), Jānis Blūms (Astana, 
Kazachstāna), Dairis Bertāns (Bil-
 bao Uxue, Spānija), Kristaps Jani-
čenoks, Kaspars Bērziņš, Jānis 
Bērziņš (visi – “VEF Rīga”), Mār -
tiņš Meiers (Veisenfelzas Mittel-
deutscher, Vācija), Mareks Me  je ris 
(Fuenlabrada, Spānija), Ro  lands 
Freimanis (Južnijas Himik, Uk -
raina), Andrejs Šeļakovs, Ri -
chards Kuksiks (abi bez kluba).

U-20 basketbola izlase 
ciemojas pie

Ministru prezidenta 
Latvijas U-20 basketbola izlase, 

kas šovasar Tallinā izcīnīja sud-
raba medaļas Eiropas meistar-
sacīkstēs, viesojās pie Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska

Izsakot pateicību Latvijas vī -
riešu basketbola U20 izlasei par 
sudraba godalgu iegūšanu Eiro pas 
meistarsacīkstēs Dombrov skis 
atzina, ka šādi panākumi iedves mo 
arī valdību, domājot par atbalstu 
basketbolam. Panākumi Tallinā 
bija viens no iedvesmojošākajiem 
un negaidītākajiem mirkļiem. “Tie 
iedvesmoja ne tikai sabiedrību, bet 
arī valdību, domājot par atbalstu 
basketbolam,” sacīja Ministru pre-
 zidents Ar basketbola nozares pār-
 stāvjiem ir pārrunātas basketbo-
la attīstības iespējas, tostarp arī 
internātu sistēmas izveidošana. 
Jaunatnes sportam ir liela nozīme 
tālākajā sporta attīstībā, uzsvēra 
Dombrovskis. 

Latvijas Basketbola savienības 
vadītājs Valdis Voins valdības va -
dītājam pasniedza kreklu ar Lat-
 vijas izlases fotografiju un spor-
tistu panākumiem. Viņš uzsvēra, ka 
šis krekls būs kā atgādinājums par 
basketbola vajadzībām un nepie-
cie šamo atbalstu šim sporta veidam.

***
Stepona Butauta kausa izcīņā 

Kauņā VEF Kauņā ar 72:70 fi  nā lā 
uzvarēja Žalgiris basketbolistus. 
Vefiešiem rezultatīvākais bija Dī 
Brauns ar 35 punktiem, savukārt 
pa sešiem punktiem savāca Ar -
tūrs Bērziņš, Dāvis Geks un 
Vikors Iļjins. Kaspars Vecvagars  
spēlēja Žalgiris  vienībā un guva 
trīs punktus.

Štrombergs triumfē 
ASV BMX 

meistarsacīkstēs 
Lielisku panākumu sasniedzis 

Latvijas BMX sportists Māris 
Štrombergs. Viņš izcīnījis uzvaru 
Amerikas Riteņbraukšanas aso-
ciā cijas (ABA) sacensību seriala 
posmā Luisvillē, finālā pārspējot 
austrālieti Semu Vilobiju.

Latvijas kamaniņu 
braucēji sāk treniņus 
Treniņus Siguldas trases starta 

estakādē uzsākuši XXII Ziemas 
olimpisko spēļu 
kandidāti Mār-
tiņš Rubenis, 
Inārs Kivle-
nieks, Kristaps 
Mauriņš, Artūrs 
Dārznieks, Riks 
Kristens Rozītis, 
Elīza Tīruma, 
Ulla Zirne, Sai va 
Dambīte, An -
dris Šics, Juris 
Šics, Oskars Gud-

ramovičs un Pēteris Kalniņš.
Pavisam šogad Latvijas ka  ma-

niņu sporta izlasi pārstāvēs gan-
drīz 20 sportisti, no kuriem 13 ir 
Latvijas Olimpiskās vienības sa -
stāvā. Parallēli izlases pamata 
kodolam, treniņos piedalīsies arī 
Kārlis Krišs Matuzels, Kristens 
Putins, Kristers Aparjods, Ken-
dija Aparjode, Alise Evelīna 
Mitkus, kuŗi izcīnījuši vietu 
junioru izlasē.

***
Nākamās sezonas Pasaules 

kausa izcīņas posms kamaniņu 
sportā Siguldā notiks janvārī, un 
tas vienlaikus būs arī Eiropas 
meistarsacīkstes.

Siguldas bobsleja trasē 
noskaidroti ātrākie 

„renes skrējēji”
Siguldas Bobsleja un kamaniņu 

trasē norisinājies seriāla Sigulda 
UP cup 2013 sacensības “Ātrāk 
par kamanām un bobu”, kuŗa 
dalībnieki cīnījās par titulu 
“Ātrākais renes skrējējs”.

Dalībniekiem bija lieliska ie -
spēja pārbaudīt savus spēkus, 
skrienot augšup bobsleja un ka -
maniņu trasē 400 līdz 800 metru 
gaŗās distances. Atšķirībā no ka -
manām, kas sacenšas, traucoties 
lejup pa trasi, dalībnieki skrēja 
augšup, pārbaudot savas spējas 
pieveikt gan trases augstumu, 
gan virāžas.

Rekords ilgdzīvotājs
Sporta statistiķu annālēs ierak-

stīts, ka viens no vecākajiem Lat-
vijas vieglatlētikas rekordiem ir 
5000 m distancē. To tālajā 1971. 
gadā sasniedzis izcilais skrējējs 
Juris Grustiņš – 13:34,2. Rekor-
dam 42 gados pieaugusi pamatīga 
„bārda”. Nu to „skūt” sarosījies 

tanci veica 13:43,09, no Grustiņa 
rekorda atpaliekot desmit se  kun-
des. Dmitrijam pieder valsts re -
kordi 1500 m (3:37,35) un 3000 m 
(7:52,05) distancē. Varbūt viņam iz -
dosies iekarot vēl vienu distanci?

Pastares rekords
20 km distancē

Soļotāja Agnese Pastare Gdaņ-
skā sasniegusi jaunu Latvijas 
rekordu 20 kilometru distancē.

Dmitrijs Jurkevičs

Agnese Pastare
Agneses Pastares sasniegtais 

rezultāts ir 28. labākais pasaulē 

šogad. Tradicionālajā Polijas pasta 
kausa izcīņā Pastare distanci 
veica vienā stundā, 29 minūtēs 
un 55 sekundēs, tuvāko sekotāju 
apsteidzot par vairāk nekā sešām-
arpus minūtēm. Līdz šim Pastares 
2010. gadā sasniegtais personis-
kais rekords bija 1.31:25, bet Lat-
vijas rekords, kas kopš 2006.gada 
piederēja Jolantai Dukurei, bija 
par 23 sekundēm labāks. Līdz ar 
to tagad Latvijas rekords pārspēts 
par vairāk nekā minūti.

***
Latvijas rekordiste šķēpmešanā 

Madara Palameika izcīnīja 
piekto vietu Berlīnē IAAF World 
Challenge Meetings serijas sa  cen-
sībās. Palameika la  bāko rezultātu 
– 60,81 m sasnie dza jau pirmajā 
mēģinājumā. Pā  rējos metienos 
viņa 60 m at  zīmi pārsniedza vēl 
tikai vienu reizi, kad ar piekto 
mēģinājumu sasniedza rezultātu 
60,57 m. Par sacensību uzvarētāju 
kļuva krie viete Marija Abakumova 
– 70,53 m. Tas ir jauns sezonas 
rekords pasaulē.

***
Šķēpmetējs Zigismunds Sir-

mais izcīnīja ceturto vietu ERGO 
seriāla sacensību finālposmā Igau-
nijā. Savā labākajā mēģinājumā 
Sirmais sasniedza rezultātu 80,68 
m, sesto reizi šosezon pārsniedzot 
80 m robežu. Uzvarēja igaunis 
Rīsto Matass – 83,48.

Sporta ziņas sakopojis
P. Karlsons

Jau no pirmajiem metriem 
Štrom bergs parādīja, ka darīs 
visu, lai izcīnītu uzvaru. Viņam 
izdevās izvirzīties vadībā un savu 
pārsvaru pār tuvākajiem seko tā-
jiem līdz finišam arī nosargāt. 
Finiša līniju Māris šķērsoja pir-
mais, aiz sevis atstājot Vilobiju. 
Jāpiebilst, ka valmierietim šī bija 
viena no svarīgākajām uzvarām 
šosezon, jo šī gada Eiropas čem-
pionam izdevās triumfēt arī ASV 
sacensībās.

Dmitrijs Jurkevičs. Starptau tis-
kās sacensībās Tamperē viņš dis-

www.Trimdadimdbooks.com

Viesnīca „Radi un Draugi” 
aicina uz jauno restorānu

Vecrīgā, Mārstaļu ielā, viesnīcā 
„Radi un Draugi” durvis vēris jauns 
restorāns – Heinriha Erharda res-
to rāns HE`s.

Māris Slokenbergs, „Radu un 
Drau gu” valdes loceklis: „Tas ir brī-
  nišķīgi, ka beidzot Vecpilsētā ir tik 
moderns, gastronomiski augstvēr-
tīgs restorāns. Un vēl – ar āra terasi, 
kur, baudot īstu gardēžu ēdienu, 
mūsu viesnīcas viesi un tautieši, 

kas te atbrauc no pasaules malu 
malām, varēs vērot mīļo Rīgu un 
tās cilvēkus, tikties, pacienāt savus 
radus un draugus. Tā kā „Radi un 
Draugi” ir četrzvaigžņu viesnīca, 
jaunais restorāns atbilst mūsu stan-
dartam. Bet pats galvenais – Rīga    
ir ieguvusi vēl vienu skaistu un 
kvalitātīvu restorānu, atpūtas vietu, 
jaunu, mūsdienīgu vaibstu.”

Pie jaunā restorāna Mārstaļu un Grēcinieku ielas stūrī
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Ku ltūra

Nesen atgriezos no sešām jau-
kām Latvijā pavadītām nedēļām. 
Man atmiņā vēl arvien brālēna 
vārdi: „Kāpēc es negribētu dzī vot 
citur? Šeit nav pieblīvēts ar cil vē-
kiem. Te ir jūra, lauki, skaista 
daba un labs gaiss.” Jauki dzirdēt 
tādu lepnumu par savu tautu un 
zemi. Šis lepnums ir mūsos dau -
dzos, – gan tautiešos, kuŗi bija 
spiesti atstāt savu zemi vai brīv-
prātīgi aizbrauc prom, kā arī lat -
viešos, kas dzimuši ārpus Latvi-
jas un kuŗiem šis lepnums ir ie -
audzināts. 

Šis mūsu tautas lepnums it  
īpa ši parādās Dziesmu un Deju 
svēt ku laikā. Šovasar Rīga tiešām 
dimdēja – gan dziesmās, gan ar 
deju soļos. Manās ausīs vēl skan 
tautasdziesmas no Noslēguma 
koncerta (6 ½ stundas garš!), un 
reizēm gribas izdejot kādu dejas 
soli, ko redzēju deju lieluzvedu-
mā, jo vēl jūtu sevī svētku garu. 
Mums, latviešiem,ir par ko lepo-
 ties. Pirmklasīga dziedāšana kat-
rā kora koncertā (Vokāli simfo-
niskais koncerts bija īpaši izcils!), 
sarežģītas un labi izpildītas dejas, 

Vēl jūtu sevī svētku garu
Anita Millere pūtēju orķestri, kuri spēlēja 3-4 

dienas no vietas ar nepārspējamu 
sajūsmu un enerģiju, pat feno-
menālā breika dejošana koklē ša-
nas koncertā Ķīpsalā. 

Papildus svētku programmas 
koncertiem vakaros varēja ap -
mek  lēt citus koncertus Ķīpsalā, 
Vecrīgā vai Kongresa namā un 
priecāties par bērnu deju an  -
sambļiem vai noklausīties, pie-

mē ram, Dzelzs vilku, Pērkonu, 
Iļģus vai Laimas Jansones bur-
vīgo kokles spēli. Acīm arī bija 
ko baudīt – trimdas mākslinieku 
izstāde Arsenālā un tautas lie-
tišķās mākslas izstāde izstāžu zā -

lē zem Rīgas Rātslaukuma. Tajā 
izcilie tautas mākslinieki pār -
stāvēja gandrīz vai katru Latvijas 
novadu ar skaistiem cimdiem, 
au  dumiem, liniem, tautastēr-
piem, ādas izstrādājumiem, ke -
ramiku, rotām. Izstaigājot Vēr-
maņdārzu, varēja apbrīnot daž-
da žādus rokdarbus, nogaršot 
lat   viskus gardumus vai baudīt 
mūzikas, deju un teātra izrādes.

Daži pirmo reizi saprata, ko 
nozīmē Dziesmu svētki, kad viņi 
svētku gājienā soļojot un dziedot 
korus redzēja no Īrijas, Belģijas, 
Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, 
Lielbritānijas, Kanādas, ASV utt.  

Latvieši no citām pasaules ma -
lām sanākuši Latvijā, lai dzie -
dātu savas tautasdziesmas kopā 
ar citiem latviešiem. Tie ir svētki! 
Bet ne tikai latviešiem. Man ļoti 
iespaidoja koris no Japānas, to 
vadīja kāds japānis, kurš bija 
pavadījis neilgu laiku Latvijā, bet 
iemīļoja latviešu dziesmas un 
kultūru tik ļoti, ka, atgriezies 
mājās, turpināja mācīties latviešu 
valodu, lai sagatavotu savu kori 
dziedāšanai Dziesmu svētkos. 
Dzirdēju arī Krievijas universi -
tātes kori, kas sajusmināja pub-
liku Vērmaņdārzā, dziedot „Rīga 
dimd!” Mūsu latviešu dziesmas 
ir iemīļotas, un tās skan pa visu 
pasauli. Tas ir raisa lepnumu!

Rīgā dzirdēju latviešu, krievu, 
vācu, zviedru, angļu, itāļu, fran ču, 
somu, igauņu, lietuviešu un citas 
valodas. Pirmo reizi Dzies mu 
svētkos jutu milzīgu interesi no 
citām valstīm par mūsu svēt kiem. 
Lasīju avīzē par kādu vācu pāri, 
kurš, apciemojot Rīgu uz pāris 
die  nām, bija tik ļoti iespai doti par 
mūsu Dziesmu un Deju svēt kiem, 
ka palika Latvijā visu nedēļu. 

Nebija jau gluži visi ieinteresēti 
svētkos vai sagatavoti lielajam 
tūristu „uzbrukumam.” Piemē-
ram, sludināja, ka visi koncerti     
ir izpārdoti, kaut aizejot uz kon-
certvietu, biļetes bieži bija dabū-
jamas. Kad iekāpu autobusā, lai 
dotos uz kādu koncertu, latviski 
vaicāju šoferim, no kāda vecuma 
jāpērk transportbiļete bērnam. 

Viņš man atcirta ar, „Što?” (Ko? – 
krieviski), kad savu jautājumu 
(atkal latviski) atkārtoju, viņš 
man nelaipni atbilda krieviski, 
ka bērns var braukt par brīvu 
līdz 7 gadu vecumam. Satiku arī 
taksometru šoferus, kuri gaidīja 
pasažierus ārpus koncertvietām, 
bet varēja sarunāties tikai krie-
viski. Manīju, ka Rīgas atkritu -
mu tvertnes varēja būt lielākas 
un biežāki atrodamas Vecrīgā un 
arī Vērmaņdārzā, lai labāk (un 
hi     giēniskāk) apkalpotu publiku. 
Servisa kultūra vēl attīstās lēnām, 
un man radās tāds iespaids, ka 
apkalpotāji restorānos vai nu 
pār spīlē attieksmi pret apmeklē-
tājiem, vai ignorē savus klientus. 
Tūrisma sektoram Latvijā būtu 
mazliet jāpacenšas. Būtu jauki, ja 
biežāk sastaptu kādu „piedodiet! 
ar smaidu sejā, kad riteņbrau -
cējs šaujas garām pa trotuāru un 
ka nebūtu jābaidās no nepa cie-
tīgajiem braucējiem, šķērsojot 
ielu bez luksoforiem. 

Ja latvieši arī savā ikdienas dzī-
vē pacenstos tā kā ar Dziesmu    
un Deju svētku organizēšanu, sa -
gatavošanos un līdzdalību, tad 
Latvija būtu pirmajā vietā Ei -
ropā, tā būt zeme, kur dzīvot un 
kur aizbraukt tūrisma nolūkos. 
Gan latviešiem, gan cittautie -
šiem jāpacenšas būt laipnākiem. 
Varbūt ikdienā visiem jāstaigā 
dziedot vai dejojot, lai svētku 
gars un lepnums mūsos turpi-
nātos vēl ilgi.

Lai attaisnotu jebkuru neiz-
darību, bieži dzirdam Latvijas 
ie  dzīvotājus sakām: „Latvija ir 
ma  za, ar dabas resursiem naba -
ga valsts”. Un patiesības vietā sa  -
vu dzīvi sāk dzīvot ar realitāti 
nesaistīts stereotips. Nē, Latvija 
ir liela valsts, lielāka par Šveici, 
Dāniju, Beļģiju, Holandi. Tā ir 
dabas resursiem bagāta valsts: 
lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, sapropelis, kokmateriāls, 
kūdra1, zaļā masa enerģētiskai 
ne  atkarībai, milzīga teritorija, 
ku  ru apdzīvo neliels iedzīvotāju 
skaits, – ar to jau vien pietiktu, lai 
Latvijas iedzīvotāji būtu bagāti 
un nodrošināti, nemaz nerunā-
jot par stratēģiski svarīgo ģeo-
grā fisko novietojumu un neai z-
salstošajām ostām, kas ir īstas 
ba  gātības garants. Kādēļ tad Lat-
vijas iedzīvotāju liela daļa ir no -
nākusi nabadzības situācijā? Ap -
vienoto Arābu Emirātu eksperti, 
izprotot Latvijas resursu bagātī-
bu, piemēram, nesaprot šīs valsts 
iedzīvotāju nabadzības iemes lus, 
kuri liek viņiem doties viesstrād-
nieku gaitās uz Lielbritāniju u.c. 
Bet Anglijas Karaliskās mākslas 
veicināšanas biedrības pēdējā bi -
ļetenā uzsvērts, ka Lielbritānija   
ir tikai maza, pārpildīta sala, ku -
ras vienīgo bagātību veido brī-
vas, nepiesārņotas zemes gaba-
liņi.2 Šobrīd pasaulē dzīva, ne -
pie sārņota augsne ir vērtīgāka 
par zeltu. Par to raksta kā Aust-
rumos, tā Rietumos. Bet bagātās 

PADOMĀSIM - VISI KOPĀ !

Kaspars KĻAVIŅŠ (1968) Dr. hist., RTU pro-
fesors, vēstures un starpkultūru menedžmenta 
viesprofesors Emirātu Tehnoloģiju koledžā Abu 
Dabi (Apvienotajos Arābu Emirātos). Zināt-
niskās intereses: Latvijas vēsture, Eiropas vidus-
laiki, 18. - 20. gs. intelektuālā vēsture, sabiedrī-

bas sociālo problēmu vēsture, vides zinātne, Eiropas un Tuvo 
Austrumu literatūra, folkloristika, muzikoloģija, starpkultūru 
attiecības, reliģiju vēsture, arābu kultūrvēsture. Kā viesprofesors 
un pētnieks strādājis Vācijā, Francijā, ASV, Austrālijā u.c., 
Lielbritānijas Karaliskās mākslas, ražošanas un tirdzniecības 
veicināšanas biedrības (RSA) biedrs. Zinātnisko komentāru au -
tors un līdzredaktors pirmajam A. Pumpura eposa “Lāčplēsis” 
iz  devumam angļu valodā (2007). Redaktors un izdevējs pirma -
jam brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” tulkojumam vācu 
valodā (2012).

Latvijas valdība nav spējīga pie-
ņemt neordinārus un progresī-
vus lēmumus, lai varētu izrau ties 
no bezizejas. Ir tikai padevīga 
sekošana konjunktūrai vai sliktu 
paraugu špikošana, kā dara ne -
sekmīgie skolās. Mīti un stereo-
tipi mūsdienu Latvijā jebkurā 
jomā nostiprinās jau līdz ar sa -
biedrības flegmātiska, nevarīga 
viedokļa ģenerēšanu, - „Neko jau 
nevar mainīt, ko tad jūs liksiet 
vie  tā?” Ļoti pretrunīgi ir mūs -
die nu latviešu stereotipi par sa -
vu vēsturi, vērtībām, nozīmi un 
vietu pasaulē. Šie stereotipi ne -
veicina latviešos misijas apziņu 
un pašapziņu. Tie noved pie izo-
lācijas un bikluma starptautiskā 
kontekstā, nelietības pret pašu 
tautiešiem un nievājošas attieks-
mes pret katru jaunu, radošu 
ideju. Šo stereotipu saknes ir 
meklējamas tālā pagātnē, turklāt 
nevis reālā, bet jauno laiku ideju 
un pašiedomātu konstrukciju 
safabricētā pagātnē. Diemžēl pat 
nopietni speciālisti (Gunta An -
cāne u.c.) tagadnes norises skaid-
ro ar vēsturiski dekorētu pasaku 
palīdzību.3 

Un vēl - mūsdienu Latvijas sa -
biedrībā ir dzīva tradīcija, ka at -
bildes vai uz visiem jautājumiem 
(vēstures, mākslas, ekonomikas) 
sniedz nevis profesionāļi, kas ša -
jās jomās dziļi orientējas, bet gan 
politiskās situācijas radīti „tau -
tas tribūni”, kas ar dzeju rindām 
operē ikdienišķās apziņas līmenī, 

nesaprotot problēmu sakni. 
Vien laikus, izglītības līmenim 
krī toties, speciālistu sniegtā in -
formācija dažkārt kļūst tikpat 
apšaubāma. Arī slavenās „Lat-
vijas personības”, kuras iedzīvo-
tājiem asociējas ar vēstures esen-
ci, lielākoties ir nevis sava man-
tojuma, bet stereotipiskas atlases 
rezultāts. Ne velti slavenajā „100 
Latvijas personību” apkopojumā 
(2006) vieta neatradās pat izcila-
jam latviešu ekonomistam Kār-
lim Balodim (1864-1931) – pārti-
kas kartīšu idejas autoram un 
mo  dernās Izraēlas ekonomiskās 
koncepcijas pamatlicējam, par 
tādiem izciliem zinātniekiem kā 
Pauls Valdens (1863-1957) un 
No   bela prēmijas kandidāts Vil-
helms Ostvalds (1853-1932) vis-
pār nerunājot.

Vēl nesen, lidojot ar Air Baltic, 
ieskatījos žurnālā „Baltic Out -
look”, kura mērķis, acīmredzot, 
ir popularizēt „Latvijas tēlu”. Te, 
2012. gada novembra numura 
70. lappusē, minēts „Baltijas vā -
cu ārsts vārdā Dāvids Hiero -
nīms Grindelis” („... a Baltic Ger-
man physician named David Hie-
ronymus Grindel ...”), jo šis lat-
viešu zinātnieks, par ko tik iz -
smeļoši savulaik rakstījis profe-
sors Jānis Stradiņš, laikam dī -
vainā vārda dēļ, asociējās ar kaut 
ko svešu, ne-savu. Saukt par 
„Bal tijas vācieti” laikam likās 
drošāk... Mūsu kultūras sfēra 
saskaņā ar zemapziņas stereo-

tipu laikam taču ir dūmistabās 
dzimusi pieticība, ko var kom-
pensēt vienīgi ar ātru iedzīvoša-
nos vai izmisīgu skepticismu   
pret pilnīgi visu.

Cēlonis tam noteikti nav ie -
dzimta „nacionālā mentalitāte”. 
Par to liecina fakts, ka Latvijas 
domātāji daudz darījuši citu 
nāciju pašapziņas kopšanā. Kā -
dēļ tad Zenta Mauriņa spēja pēc 
Otrā pasaules kara atjaunot na -
cisma eiforijas un tam seko jošās 
sagrāves dezorientēto vāciešu 
identitāti, balstoties uz klasis -
kām vācu kultūras vērtībām? 
Kāpēc Rainis tik daudz paveica 
baltkrievu pašapziņas veicinā-
šanā, bet Jūlijs Straume Kaukāzā 
atdzīvināja vietējās amatniecī -
bas tradīcijas? Tāpat, pateicoties 

Jāzepa Grosvalda „Tableaux Per-
sans”, pēc Pirmā pasaules kara 
franču mākslinieku aprindās at -
kal radās interese par aizmirsto 
Persiju... Te runa ir par augstas, 
līdzīgi Atlantīdai zudušas, kul-
tūras pārstāvjiem, kuru vārdus 
iedzīvotāju apziņā mūsdienās 
aizēno nožēlojamā ceļā bagātību 
ieguvušu personu tēli. 

Diemžēl mūsdienu pasaule jau 
līdz ar Aukstā kara beigām pa -
kāpeniski bija kļuvusi par „masu 
kultūras”, pārtikas, farmācijas un 
citu alkatīgu industriju sažņaug-
tu augli, kam tika spiesta ārā 
pēdējā identitātes sula - kārtības, 
sociāla taisnīguma un tradicio-
nālu kutūras vērtību paliekas. 

(Turpinājums 6. lpp.)
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1 „Latvijas iedzīvotāji tēlo „bagātniekus”, dodot priekšroku no ārvalstīm ieves-
tajai dabasgāzei, naftas produktiem un oglēm. Lielāko daļu saražotās kūdras 
izved uz ārvalstīm... , kas prot rēķināt un nelepojas ar to, ka patērē galvenokārt 
ievestos energoresursus.” Skat. Boruks, A. un Eihmane V. Cīņa par orienta naf-
tu. II daļa (Rīga, 2006) – 316. – 317. lpp.

2 RSA. 21st century enlightenment // Journal Spring 2013, 16. lpp.
3 http://www.delfi.lv/news/comment/comment/dainis-kalns-negodigie-dzimt -

laudis.d?id=43347709; http://www.delfi.lv/news/comment/comment/gunta-
ancane-pasciena-atkariba-un-briviba-latviesu-sabiedriba.d?id=43345325

4 http://demoshistoria.lv/valsts-un-vesture/nacionalas-intereses/kas-veido-
lat viesa-identitati

5 Atcerēsimies kaut vai tādus sacerējumus kā Haralda Eldgasta „Dēmona 
paradīzē” (Rīga, 1907).

Tolerances, cilvēktiesību un 
(mo  nopolu) brīvā tirgus mīti šeit 
kalpo par pamatu jebkuras fi -
nan siālas un politiskas nelietības 
attaisnošanai, kas Latvijas gadīju-
mā izrādījās liktenīgi. Pēc PSRS 
laikmeta noplicinošās proletari-
zācijas latviešiem netika dota 
iespēja pārvērtēt vecos stereoti-
pus un sagatavoties jaunai, daudz 
dramatiskākai cīņai par savu po -
zitīvo vērtību saglabāšanu. Pat 
nebija laika tās no jauna sare-
dzēt, saprast un izvērtēt. Kārli 
Marksu lasījušajiem latviešu so -
ciālistiem jau 19. gadsimta beigās 
bija skaidrs, ka totālas naudas-
maisu kundzības sabiedrībā „cil-
vēktiesības” ir tikai šauras iedzī-
votāju grupas privilēģija, bet 
vals ts - šī negodīguma garants, ja 
tās vadītāji ir nodevīgi un ie -
dzīvotāji bezspēcīgi. 

Tikai labā izglītība, ilgās pagas-
tu pašpārvaldes tradīcijas, bied-
rību pieredze un sociālu vērtī -     
bu cienīšana bija 1918. gadā di -
bi nātās un 1940. gadā padomju 
oku  pācijas iznīcinātās Latvijas Re  - 
publikas patiesā veiksmes stās ta 
pamatā. Toreiz daudz laso šie un 
sabiedriski aktīvie latvieši negra-
sījās akceptēt ne sliktu valsti, ne 
negodīgu politiku. No šādas esa-
mības perspektīvas raugoties, 
lat  viešu vecie, politiskai mani pu-
lācijai viegli pielāgojamie stereo-
tipi par „700 gadu verdzību”, 
„kal pa garu”, „tumšo pagātni”, 
„ļau najiem krustnešiem” un 
„nai vajiem senču iezemiešiem” 
līdzīgi mūsdienu „Latvijas veik-
s mes stāstam” labi iekļaujas ko -
pējā tumsonības tradīcijā. 

Nemaināmas un nediskutē ja-
mas Latvijas kontekstā mūsdie-
nās vienmēr izrādās lietas, kas 
kaitē šīs zemes iedzīvotājiem. 
Pro tams, slikti funkcionējošā 
Lat vijas Republikas Satversme ir 
obligāti ievērojama, taču tā nav 
nemaināma, ja tāda būtu pilso -
ņu vēlēšanās, sevišķi, ņemot vērā, 
ka šis pamatlikums balstīts uz 
Veimāras Republikas konstitū-
ciju, ko Pirmajā pasaules karā 
sa  kautajai Vācijai uzspieda uz  va-
rētāji, lai tā nekad neatkoptos.

Latviešu nacionālie stereotipi 
ir kaitīgi tikai pašai iznīkstoša - 
jai latviešu tautai, pat no fiziskas 
izdzīvošanas viedokļa. Taču ne -
vienu oficiālo konjunktūru tie 
neapdraud. Šie stereotipi ir pi l-
nīgi nekaitīgi pat no mūsdienās 
oficiāli apkarojamā nacionālis-
ma viedokļa. Tomēr tas nebūt 
ne  nozīmē atvērtību citām pasau-
les kultūrām un tradīcijām. Labi 
vienīgi, ka šo nekaitīgo, uz iekšu 
vērsto ksenofobiju nevar izmant-
ot, viltīgi organizējot dažādu et -
nisku grupu savstarpēju slepka-
vošanu, kas toleranci sludino ša-
jiem ieroču tirgotājiem tik efek-
tīgi izdodas citur pasaulē. Kal-
pības gars piemita nevis mūsu 
sen čiem, bet modernā laikmeta 
konjunktūristiem, kuri dabiskās 
izlases rezultātā (kā pielāgoties 
spējīgākie un bezprincipiālākie) 
vienmēr ieņēma „atbildīgus pos-
teņus” pēc karu, revolūciju un 
okupāciju vētrām, kas noslau -
cīja kārtējo kultūras slāni. 1991. 
gadā, kad Latvija formāli atguva 
neatkarību, toni noteica tieši šādi 

karjeristi ar ilgstošu pielāgoša -
nās pieredzi. Nekāds ārējs vējš 
nevar izraut nācijas koku ar vi -
sām saknēm, ja tās jau pašas nav 
sapuvušas. Tāpat kā jebkura pār-
valde atspoguļo tikai pašas ne -
veselās sabiedrības, tās ģimeņu 
un indivīdu tieksmes. Latvijā nav 
valsts politikas identitātes apzi-
nā šanas, pašcieņas veicināšanas 
un kultūrizglītības jomā. Ir tikai 
intensīva runāšana par ikdienas 
vajadzībām, kuras pašiem runā-
tājiem bieži vien ir lielākas, nekā 
klusētājiem. Pārējo sastāda tikai 
skaļas frāzes un to bārstītāju iz -
lasei piešķirtie līdzekļi. 

Padomju okupācijas laikā sko-
lās ieteiktā obligātā literatūra ar 
akcentu uz „grūtdieņiem” vēl jo -
projām sēž vecāku un skolotāju 
galvās. Ja saprotam Eiropas lite-
ratūras tradīcijas dažādos laik-
metos, kļūst skaidrs, ka kopš pa -
domju laikiem skolās ieteiktā 
obligātā literatūra, sākot ar Gar -
l ī ba Merķeļa šausmu stāstiem 
līdz visa veida purvu bridējiem, 
apspiestajiem, biklajiem un pa -
toloģiski neveiksmīgajiem, ir ti -
kai literatūras žanrs, kas saasinā -
ti koncentrējas uz vienu realitā -
tes aspektu, kā to savos referātos 
vairākkārt uzsvērusi Dr. Dag mā-
ra Beitnere.4 Pat Rūdolfa Blau -
maņa, Annas Brigaderes, Jāņa 
Jaun sudrabiņa un Ernesta Birz-
nieka Upīša citkārt drūmajos 
dzī ves tēlojumos jūtamas šī stila 
iezīmes. Grūtsirdības tradīcija 
Latvijas (un latviešu) literatūrā ir 
tikpat sena kā šī literatūra pati. 
Apgaismības saasinātais sociā -
lais protests, hernhūtiešu pasau -
les noliegums, kritiskais reālisms, 
nāves un iznīcības glorifikācija, 
melanholiskais sentimentā lisms, 
dekadentu nihilisms – viens skum-
 ju stāsts sekoja otram.5 Taču šo 
literatūru nevar uzskatīt par vis-
pusīgi objektīvu vēstures lieci-
nieku, tāpat kā galvaskausiem un 
svecēm apzīmētās latviešu in  te-
liģentu vēstules sākot ar 19. gad-
simta beigām. Liekas, ka latviešu 

autori pat sacentās dzīves drūmo 
pušu tēlošanā. Aktīvi, dzīvi aplie-
cinoši romāni, līdzīgi Edvarda 
Virzas „Straumēniem”, padomju 
okupācijas skolās nebija pieņe-
ma mi, par tādiem vecmeista -
riem kā Andrievs Niedra un Juris 
Māters nemaz nerunājot. Savu-
kārt no skolotājiem diezin vai 
var sagaidīt vairāk kā vien to, ko 
viņi paši kādreiz mācījušies. Pa -
domju okupācija, protams, šos 
literatūras sacerējumus pasnie-
dza kā baltu patiesību par latvie-
šu drūmo pagātni, izmantojot      
to savā propagandā. Pat citādi 
aizliegtais Jānis Poruks te derēja, 

vismaz viņa stāsts „Knipskas 
kauja”. Grūtsirdības stereotips 
neapšaubāmi latviešos ir viens 
no noturīgākajiem, un nesen 
ASV TV šovā izskanējusī iro-
niskā informācija par latviešu 
„skumšanas hobiju” nemaz nav 
tālu no patiesības. Mīti par ver-
dzības gadsimtiem tikai papildi-
na minēto tradīciju kā neat ņe-
mama dekorācija.

Protams, globāli raugoties, si -
tuācija nav labāka. Samocītu ste-
reotipu ieskauta ir visa Eiropa   
un būtībā – visa pasaule. Cita lie-
ta, cik lielā mērā šie stereotipi ir 
apzināti radīti, lai kalpotu no -
teiktām interesēm, lai ar to pa -
līdzību varētu akceptēt starp-
tautisku negodīgumu un dis kri-
mināciju. Kur tad, piemēram, 
sākas Aukstā kara propagandas 
noteiktā robeža starp Austrum-
eiropu un Rietumeiropu? Ja 
Austrumeiropa nozīmē saikni ar 
Austrumu civilizāciju, arābiem 
ilgus gadsimtus piederošā Spā-
nija vai bijusī Turcijas impērijas 
teritorija – Grieķija - būtu pirmie 
kandidāti ... Absurdi, realitātei 
neatbilstoši, bet pasaules poli -
tiķu un finansistu kultivēti ste-
reotipi par „neizsakāmo Tibetas 
garīgumu”, „Tuvo Austrumu ie -
d zī  votāju bīstamo fanātismu” vai 
„Āfrikas atpalicību” nu jau ir 
pārņēmuši arī „vidējā latvieša” 
nedomāt pieradušo prātu, ne -

ļaujot saskatīt problēmu pa -      
tiesos cēloņus un to radītājus.

700 gadu verdzības pasaka 
neapšaubāmi ir latviešu stereo-
tipu virsotne. No mūsdienu vie-
dokļa būtu labi šo kuriozo un 
kritiku neizturošo pasaku igno-
rēt, ja vien nenotiktu tā, kā pirms 
pēdējām saeimas vēlēšanām, kad 
pa TV kādas politiskās partijas 
reklāmas sauklī tiek izkliegts 
lozungs, kas sākas ar „700 pārcies-
tiem . . .”, un elektorātam sakaņā 
ar iezombēto kodu ir skaidrs, ka 
tiek uzrunāti „vergu pēcteči”. Bet 
vergam, kā smejies - verga alga.

Kāpēc stereotipi ir bīstami?  
Vai nevarētu mierīgi dzīvot un 
nomirt ar tiem? Diemžēl pasi-
vitāte analītiskajā un kritiskajā 
domāšanā nebūt neatbrīvo no 
traģēdijām. Latvijas gadījumā 
apsēstība ar „700 gadu verdzības” 
pasaku un mākslīgi kultivēto 
„naidu pret vāciešiem”, 20. gad-
simta sākumā ieveda latviešu 
tautu vienā traģēdijā pēc otras. 
Par to liecina jau pilnīgi bezjē-
dzīgā bēgšana no vācu armijas 
Kurzemē Pirmajā pasaules karā. 
Vācu karavīri negatavojās Kur-
zemes latviešus iznīcināt. Ar in -
teresi šodien var lasīt tā laika vā -
cu virspavēlniecības ziņojumus 

PADOMĀSIM - VISI KOPĀ !(Turpināts no 5. lpp.)

Tikai labā izglītība, ilgās pagastu pašpārval-
des tradīcijas, biedrību pieredze un sociālu 
vēr tību cienīšana bija 1918. gadā dibinātās 
un 1940. gadā padomju okupācijas iznīcinā-
tās Latvijas Republikas patiesā veiksmes stāsta 
pamatā. Toreiz daudz lasošie un sabiedriski 
aktīvie latvieši negrasījās akceptēt ne sliktu 
valsti, ne negodīgu politiku. No šādas esamības 
perspektīvas raugoties, latviešu vecie, politis-
kai manipulācijai viegli pielāgojamie stereo-
tipi par „700 gadu verdzību”, „kalpa garu”, 
„tumšo pagātni”, „ļaunajiem krustnešiem” un 
„naivajiem senču iezemiešiem” līdzīgi mūs-
dienu „Latvijas veiksmes stāstam” labi ie  kļau-
jas kopējā tumsonības tradīcijā. 

par neizpratni – no kurienes ei -
ropeiskajiem, izglītotajiem lat-
viešiem šāda histērija? Pilsoņu 
kara plosītajā Ukrainā, Krievijā 
un Aizkaukāzā aizgāja bojā 
daudz vairāk bēgļu, nekā tad, ja 
tie mierīgi būtu palikuši savās 
mājās līdzīgi lietuviešiem. Ar 
visu cieņu pret strēlnieku cīņām 
jāatzīst, ka tūkstošiem jaunu, ta -
lantīgu cilvēku nāves, stājoties 
pretī vācu armijai Tīreļpurvā un 
citur, bija bezjēdzīgas, jo nekāda 
piedalīšanās cariskās Krievijas 
un Vācijas konfliktā nedeva ne -
ko citu, kā tikai dzīvā spēka iz -
šķirošu zaudējumu brīdī, kad tas 
visvairāk bija vajadzīgs. Pie tam 
šajos masu kapos, protams, bieži 
gāja bojā tieši izglītotākā un 
gaišākā sabiedrības daļa, veici -
not sava veida negatīvo izlasi. Un 
zināma loma te bija arī vēstures 
mītiem un stereotipiem, kurus 
propagandas nolūkos vienmēr 
var atražot no jauna, kā tas noti-
ka vēlāk – PSRS laikā un 1990. 
gadu sākumā. Arī mūsdienās 
netrūkst „nacionāli orientētu” 
politiķu, kuri savu citādi kait-
niecisko darbību aizsedz ar vis-
pārzināmiem, nodrāztiem stero-
tipiem, kas veido viņu vienīgo 
intelektuālo arsenālu.
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Ir 11. augusts. Tērvetē sākās Se -
no tradīciju festivāls, kas sakrīt ar 
tradicionālo Zemgaļu svētku des -
mitgadi. Pilskalna pakājē atkal 
mirdz šķēpi un rotas, varam ie  jus-
ties senās dzīves ritmā un ba udīt 
Iļģus, Skyforgerus un vairāku folk-
loras kopu koncertus. Kopš Lat-
vijā radusies interese par ekspe-
rimentālo arheoloģiju un izvei - 
do jušās  9. –13. gs. izpētes kopas, 
Tēr  vetes svētki ir plašākie. Gana 
izteiksmīgi un ne bez traumām ir 
leišu, latviešu, krievu, igauņu un 
baltkrievu vīru kauju demonstrē-
jumi. Vēroju māla podu apde dzi-
nāšanas veidu, kuru esmu jau iz -
mēģinājis „Latgaļu sātā”. Māla po -
di tiek salikti kaudzē, apkārt salik-
ta degoša malka, kas ar laiku tiek 
virzīta aizvien tuvāk podiem, bei-
gās podus apber ar kvēlošām og -
lēm un atstāj līdz nākamajai die-
nai. Dodos apskatīt, kā top Tēr -
vetes pils rekonstrukcija. Diem -  
žēl ne uz paša pilskalna. Kā stāsta 
projekta autori, celt pils vēsturis-
kajā vietā neesot atļauts. Mani 

izbrīna attiecīgo iestāžu aprobe žo-
tība, it īpaši, ja ņem vērā, ka pils-
kalnā notikuši neskaitāmi arheo-
loģiskie izrakumi. Laikam jau būs 
vēl jāpaiet gadiem, lai kādā no Lat-
vijas pilskalniem paceltos rekons t-
ruēta pils. Līdzīgs projekts tiek 
īste nots arī Latgalē, Dagdas no -
vadā, kur biedrība „Kroma kolna 
brōliste” pašu spēkiem būvē seno 
latgaļu koka pili. Privātpersonu 
pa   veiktais Tērvetē ir apbrīnas vērts. 
Pašlaik rekonstruēta centrālā tor-
ņu daļa, kur atrodas arheloģisko 
materiālu muzejs – seno zemgaļu 
rotu un ieroču oriģināli un ko pi -
jas. Apmeklētāji var pasērst pie 
paša Nameiša. 

Amatnieku tirdziņš ir gana 
plašs. Baudu zemgalē ražotu ku  -
pināto sieru ar kadiķa ogām. Ori-
ģināli un garšīgi. Sāk līt lietus. 
Dodamies uz vietējo kafejnīcu. 
„Mēs slēdzam,” skan lakonisks 
norādījums. Bet – kā? Ir taču svēt-
 ki, ļaudis sabraukuši teju no visas 
Latvijas. Atbilde: „Mēs vienmēr 

Seno tradīciju festivālos
Daiņa Mjartāna vasaras piezīmes

slē  dzam astoņos vakarā.” Domā -
ju, komentāri lieki. Tāpat aizdo-
mā ties liek mūsu viesnīcas īpaš-
nieces skaidrojums, par dzirdēto 
poļu valodu. Tie esot viesstrād-
nieki, kas no Polijas braucot strā-
dāt uz traktoriem Dāņu fermera 
labā, jo, lūk, trūkstot profesionāla 
darba spēka. Vietējie puiši, kurš 
Rīgā, kurš ārzemēs. 

Uz Lietuvu
Ir 24. augusts, un automašīna  

pa Daugavas kreiso krastu ripo 
Daugavpils virzienā. Pārbraucam 
robežu, un pēc pāris minūtēm 
esam ezeru ieskautajā Lietuvas 
pilsētā Zarasos. Šeit uz iespaidīga 
izmēra pussalas jau kuro gadu no -
tiek „Mėnuo Juodaragis” – lielā-
kais un vecākais Baltu kultūras 
festivāls, šogad festivāla tematika – 
Latvija. Varētu domāt, – ja vērie-
nīgais trīs dienu sarīkojums no -
tiek tikai dažus kilometrus no 
Latgales, būs dzirdama arī latgaļu 

mēle, taču velti, latviešu patiešām 
ir daudz, taču tie ir rīdzinieki, 
liepājnieki, kuldīdznieki. 

Žēl, ka šajās dienās arī „Kroma 
kolna brōliste” rīko savu pasāku-
mu. Labāk būtu bijis vienoties ar 
lietuviešiem. Amatu laukumā pār-
stāvēti vienīgi Daugavpils kera  -
mi ķi ar šim gadījumam nepiemē-
rotu moderno keramiku. „Mėnuo 
Juodaragis”nav tipisks folkmū zi -
kas festivāls, jo tajā apvienotas 
folk, pagan, neo folk, elektronikas, 
alternatīvā roka un smagā metāla 
mūzika. Klātesošajiem iespējams 
skatīties dokumentālās filmas par 
baltu vēsturi un klausīties lekcijas 
par etnogrāfiju, arheoloģiju un 
baltu dzīvesziņu.

Skaitliski visvairāk klausītāju, 
šķiet, bija uz „Auļu” koncertu, ta -
ču iespaidīgākā noteikti bija Sky -
forger mūzicēšana. Jāsecina, ka lie-
la daļa Latvijas viesu ceļu uz Za   ra-
siem mērojuši tieši šī koncerta   
dēļ, jo Skyforger savus klausītājus 
ar uz   stāšanos pašu mājās neluti -
na, šinīs dienās tie jau ir Polijā un 
pēc tam mēros ceļu uz Dienvid-
ame riku. Rīkotāji piesaka Iļģus, 
uzsverot, ka, pateicoties tieši vi  -
ņiem, postfolklora ieguvusi po -
pu laritāti Lietuvā. Klausītāju vidū 
pamanu arī Latvijas kultūras mi -

nistri.Visus koncertus, kas notiek 
uz lielās skatuves iemūžina Lietu-
vas te levīzija. Aizdomājos par to, 
ka Latvijā aizvilināt sabiedrisko 
tele vīziju uz Tērveti vai citviet no -
tie košu tradicionalās kultūras vai 
folkmūzikas pasākumu ir tikpat 
kā neiespējami. Kāpēc braukt tik 
tālu, ja pietiek ar Brīvdabas mu -
zeju!

Latgale šajā festivālā tomēr ir 
pārstāvēta. Uz skatuves kāpj grupa 
Green Novice, tajā spēlē četri jauni 
puiši no dažādiem Latgales no -
stūriem. Sevi viņi dēvē par latgaļu 
smagās mūzikas aizsācējiem, spē -
lē folk metal. Savulaik grupas pir-
mais singls „Zyli malni padebeši” 
kļuva par Latgales Radio visvai -

rāk spēlēto dziesmu. Nevaru ne -
pieminēt izteiksmīgo ukraiņu 
folkgrupu Folknery, kā arī virkni 
lietuviešu grupu. Jātzīstas, ka pub-
lika (vismaz vietējie) šķita klusāki 
nekā līdzīgos pasākumos Latvijā. 
Atraisīt mūsu dienvidu kaimiņus 
vētrainiem aplausiem izrādās ne -
maz nav tik viegli. 

Kā jau tas mēdz būt, pēdējā 
festivāla dienā publika ir visno-
taļ gurdena. Rīkotāji bija trāpī-
juši nag  lai uz galvas, aicinot uz -
stāties grupu „Rikši”. Pāris jestru 
latgaļu dziesmu un aizmirstas ir 
galvas sāpēs (festivālā gan tirgoja 
vienīgi alu) un aiziet danči. Pēc 
divām Lietuvā pavadītām die-
nām jāmē ro ceļš mājup, taču 
do  mās esmu jau Āraišos, kur      
21. septembrī būs Baltu vienības 
diena. Šogad tā vel tīta senajiem 
latgaļiem, jo aprit 900 gadi, kad 
pirmo reizi rakstos pieminēts 
seno latgaļu vārds. Nestora hro-
nikā „Pagājušo laiku stāsts”, kas 
datēta ar 1113. gadu pirmo reizi 
vārdā saukti latgaļi un Latgaļu 
zemes nosaukums. Āraišu ar heo -
 loģiskajā muzejparkā ikviens 
interesents tiks iepazīstināts ar 
stāstiem par seno latgaļu apģēr-
bu un rotām, karavīru bruņo-
jumu, seno latgaļu dzīves vietām 
Vidzemes reģionā. Notiks vēstu-
res kopu demonstrējumi, kas 
saistīti ar seno latgaļu ikdienu, 
un sadzīvi. Pasākumu kuplinās 
folkloras grupas. Neizprotami, 
taču par latgaļu 900 gadu pie -
mi nēšanas atceri  klusē Latvijas 
plaš saziņas līdzekļi, klusē vēs-
tur nieki, un Latgalē šim notiku-
mam nav paredzēts neviens 
sarīkojums.

Īstas vīru cīņas Tērvetē

Tērvetes pils rekonstrukcija

Latgales folk metāls "Green Novice"
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2013.  gada vasara  bi ldēs

2013. gada 16. augustā ALA jauniešu ceļojuma "Sveika, Latvija!" šīs vasaras otrā grupa no ASV, 
Kanādas un Austrālijas Laiks redakcijā Rīgā kopā ar politisko komentētāju Kārli Streipu

"Valdodas perioda 2013" Katskiļos vecāko meiteņu grupa

Bijušie MLĢ klasesbiedri Ivars Slokenbergs un Nīls Ebdens

Minsteriešu atkalredzēšanās šovasar Rīgā

Mūžam jaunie MLĢ skolotāji Mārtiņš Zandbergs un Pēteris Purmalis "Dziesmai šodien diža diena"

Šovasar Jāņus Latvijā sagaidīja daudzi ASV latviešu jaunieši

Foto: L. Kovtuna, D. Mjartāns, N. Ebdens u.c.


