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No 29. jūnija līdz 8. jūlijam
Siguldā norisināsies XI Starptautiskie jauno mūziķu meistarkursi Latviešu mūzika un
mūziķi pasaulē. 20 gadi Latvijā.
Šo vērienīgo sarīkojumu ievadīs pasaules latviešu mākslinieku
kamermūzikas koncerts „Satikšanās latviešu mūzikā”, kas
notiks Rīgas Latviešu biedrības

2014. gada 21. jūnijs – 4. jūlijs

Tuvojas XI Starptautiskie latviešu jauno
mūziķu meistarkursi
Zelta zālē plkst. 18.00. Meistarkursi notiks Siguldas mākslu
skolā Baltais flīģelis, tur arī ik
dienu būs dažādi koncerti.
Meistarkursos piedalīsies
simt jaunie mūziķi, pārstāvot
11 valstis – Latviju, ASV, Čechiju, Grieķiju, Igauniju, Italiju,
Krieviju, Meksiku, Šveici, Vāciju un Zviedriju. Meistarkursu
tema – Latviešu mūzika un

mūziķi pasaulē – tiks apskatīta
lekcijās, instrumentālās un vokālās meistarklasēs, kompozicijas, mūzikas teorijas, pedagoģiskās lekcijās, orķestrī un korī.
Ievērojamo lektoru un mācībspēku vidū būs daudzi bijušie
meistarkursu dalībnieki, piemēram, soprāns Maija Kovaļevska, čellists Mārcis Kuplais,
komponiste Gundega Šmite,

pianiste Lauma Skride, altiste
Linda Skride Zondervan, pianiste Agnese Egliņa, komponists
Ēriks Ešenvalds, sitaminstrumentālists Guntars Freibergs,
mūzikologs Orests Silabriedis
un pianiste Herta Hansena.
Šovasar aprit jau 20 gadi kopš
pirmās mūzikas nometnes –
meistarkursiem Latvijā. Tā notika Jaungulbenē. Starptautiskie

latviešu jauno mūziķu meistarkursi turpina tradiciju, kas iesākās Kanadā, kad 1985. gadā notika pirmā no trim mūzikas
nometnēm Mount Orfordas
profesionālās mūzikas nometnes telpās.
Informācija par šīgada meistarkursiem un koncertiem
www.baltaisfligelis.lv/muzika/
meistarkursi.
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Paldies no "Mīlas karuseļa"! LASĪTĀJU

BALSIS

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

Kļūdas labojums

Latviešu nedēļas laikraksts

Laika 23. numurā 6. lpp. ieviesusies kļūda attēla parakstā.

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00;
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
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
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
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.

Ingūna Kalniņa, Anita Grūbe un Varis Vētra no sirds pateicas
visiem, kas sarīkoja mūsu koncertus ASV un Kanadā, kā arī
visiem mūsu lieliskajiem klausītājiem. Priecīgus Jāņus un skaistu
vasaru!

Pareizi jābūt: Vanadžu priekšniece Marija Maher un flautiste,
Trio vadītāja Ilona Kudiņa.
Redakcija atvainojas Ilonai
Kudiņai un lasītājiem.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

Tiksimies ar tautiešiem Īrijā!

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Arī adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

275 Spring St.Apt.11E,
Red Bank, NJ 07701

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

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas
nodokli par laikraksta abonēšanu!
Gada abonenti saņems bez maksas:
t sešus JAUNO LAIKS pielikumus;
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666
6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707
E-pasts: rigaven@aol.com

JAUNLAUCIŅI

JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00
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: ____________________________

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
PIRKŠANA PĀRDOŠANA APSAIMNIEKOŠANA
ATGŪŠANA VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ
MANTOJUMA
DOKOMENTU KĀRTOŠANA
MEŽA ĪPAŠUMA
VĒRTĒŠANA IZSTRĀDE PĀRDOŠANA
BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ
ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PAKALPOJUMI

Žēl, ļoti žēl...
Laiks 21. numurā Ligitas Kovtunas intervijā ar komponistu
Andreju Jansonu izlasīju, kā viņš
izmuļķots no Gaŗezera padomes
puses. Izrāde „Sprīdītis” bija vienreizēja, gan mūzikāli, gan aktieŗu
spējas bija apbrīnojamas. Diemžēl pēc tam ir bijušas tikai ļoti
neveiklas izrādes. Cerams, ka tagadējā Gaŗezera padome izlems
nokārtot savas parādsaistības ar
komponistu. Nākamajā vasarā
Gaŗezers svin savu 50. pastāvēšanas jubileju. Cerams, ka šāda
ļoti „nesmuka” izdarība pret tik
cienījamu latviešu kultūras darbinieku neietekmē līdzšinējos
ziedotājus un akcionārus!
Ar cieņu –
Velta, kādreizējā Gaŗezera
darbiniece

ASV – Ivars A. Petrovskis
504 Grand Avenue N. E.
Grand Rapids, MI 49503
Tel.: (616) 975-2705
zipetro@att.net
LV – Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,
Rīga, LV–1005
Tel.: (371) 291-15477
arniszv@gmail.com
ASV – Sigurds Strautmanis
4906 S 19th St,
Unit J
Tel.: (414) 616-1657
Zvērināts advokāts
Andris Kluss
Tel.: (371) 291-52494
andris.kluss@advokataprakse.lv
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Piemin komūnistiskā
genocīda upuŗus
Rīgā 73. gadadienā kopš 1941.
gada 14. jūnija, kad no Latvijas
tika izvesti vairāk nekā 15 000 dažādu tautību iedzīvotāju, pie Brīvības pieminekļa tika nolikti ziedi, pulcējot vismaz 300 gājiena
dalībnieku un vairāk nekā 500
skatītāju.
Gājienā piedalījās gan bērni,
gan vecākās paaudzes ļaudis kopā ar Saeimas deputātiem, ministriem, Nacionālo bruņoto spēku, Rīgas domes un ārvalstu vēstniecību pārstāvjiem, kuŗi Brīvības pieminekļa pakājē nolika ziedus. Vairāki gājiena dalībnieki
nesa Latvijas karogus ar sēru lentēm. Plīvoja arī Lietuvas un Igaunijas karogi. Atceres brīdī piedalījās Valsts prezidents Andris
Bērziņš, Saeimas priekšsēde Solvita Āboltiņa (Vienotība), Ministru prezidente Laimdota Straujuma (Vienotība) un citi polītiķi.

***
Valsts prezidents Tadžikistānā
godina tēvabrāļa piemiņu
Tadžikistānas galvaspilsēta pēdējos gados kļuvusi par industriālu pilsētu. Dušanbe kapsētā,
kur atdusas vairāk nekā miljons
mirušo, kāds kapakmens vēstī,
ka tās ir mūžamājas arī Augustam Bērziņam, Valsts prezidenta
Andŗa Bērziņa tēvabrālim. Dienā,
kad pieminam represijās cietušos, mums jānoliec galva arī par
tiem, kuŗi Staļina režīmā cieta
vairākus gadus pirms 1941. gada represijām. Viens no viņiem,
jauns students, kas entuziasma
pilns devās mācīties uz Krieviju,
1937. gadā tika izsūtīts uz soda
nometni Buchārā tikai tāpēc, ka
bija latvietis. Vēlāk Augusts Bērziņš kļuva par kokvilnas audzēšanas speciālistu Tadžikistānā.
Viesojoties šai zemē, Andris Bērziņš nolika ziedus pie Augusta
Bērziņa kapa.

Līdzīgas demonstrācijas piedzīvo arī Lietuva un Igaunija.
Latvijas aizsardzības ministra
Raimonda Vējoņa ieskatā atbilde
no NATO ir bijusi pietiekama,
jo Ukrainas krizes laikā alianse
sniegusi maksimālu palīdzību.
Palielināts patrulējošo lidmašīnu skaits, nosūtīti kaŗavīri uz
papildu mācībām.
***
Latvijas un ASV
attiecību aktuālitātes
Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājs - vēstnieks Einārs
Semanis tikās ar ASV Valsts departamenta Ieroču kontroles,
pārbaudes un atbilstības biroja
Eiropas drošības un technoloģiju
valsts sekretāra palīga vietnieku
Gregu Delaviju, lai pārrunātu
Latvijas un ASV divpusējo attiecību aktuālitātes, drošības situāciju Baltijas reģionā, kā arī norises Ukrainā un attiecības ar Krieviju.

Ziedu nolikšana pie Brīvības
pieminekļa. No kr.: Saeimas
priekšsēde Solvita Āboltiņa,
Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ministru prezidente
Laimdota Straujuma //Foto:
Saeimas kanceleja
Valsts prezidents Mongolijā

Einārs Semanis augstu novērtēja stratēģiskās partneŗattiecības
starp Latviju un ASV un izteica
pateicību Amerikas Savienotajām Valstīm par principiāli svarīgo ieguldījumu, stiprinot Latvijas
un visu Baltijas valstu drošību.

Valsts prezidents Andris Bērziņš sacīja:
„Ikreiz, stāvot šeit - Brīvības pieminekļa pakājē - un pieminot
mūsu tautiešus, kas cietuši no totālitārām varām, savās domās un
lūgšanās mēs vēlamies tikai vienu: lai nekas tam līdzīgs vairs
nekad nevarētu atkārtoties! Lai
mūsu bērniem un bērnubērniem nekad nenāktos saskarties
ar šādām skaudrām vēstures patiesībām!
Būsim gudri, lai nekad vairs
nepieļautu mūsu vēstures tumšāko brīžu atkārtošanos! Notikumi Ukrainā ir skarbs atgādinājums ikvienam, kas vēlas dzīvot
mierā un saticībā, kas mīl Latviju
un vēl tai nākotni bez kaŗiem un
satricinājumiem!
Neatkarība un brīvība ir jānopelna, tās nav dāvanas, kas pienākas par neko. Mūsu tauta jau
daudzreiz ir smagi samaksājusi
par šīm vērtībām. Būsim vienoti
un stipri, jo tad neviens nevarēs
mūs sašķelt, pretnostatīt citu
pret citu un vērsties pret mūsu
valsti - Latviju.”
Fonds „Sibirijas bērni” rīkoja
konferenci „1941.gada 14. jūnija
piemiņai”. Konferencē piedalījās
mūsu valsts augstākās amatpersonas. Valsts prezidenta Andŗa
Bērziņa ieskatā Sibirijas bērni, par
spīti pārdzīvotajam, nes sevī gaišumu. Savukārt Saeimas priekšsēde Solvita Āboltiņa atzina, ka
Sibirijas bērnu likteņi ir daļa no
tautas kopīgās atmiņas, viņu
dzīvesstāsti vēstī par neiedomājamu zaudējumu un ciešanu pilnu ceļu, par izdzīvošanu.

***
Eduardam Berklavam - 100
Eduards Berklavs (1914-2004)
ir viens no ievērojamākiem 20.
gadsimta latviešu polītiķiem, kas
darbojies arī okupācijas apstākļos.
Ieņemdams dažādus amatus padomju sistēmā no pag. gs 50. gadu vidus līdz 50. gadu beigām,
viņš iestājās par latviešu valodas
tiesībām un pret apzinātu Latvijas rusificēšanu. Berklavs bija tā
laika redzamākais nacionālkomūnists.

Valsts prezidents Andris Bērziņš oficiālā vizītē Mongolijā tikās ar savu mongoļu kollēgu
Elbegdordžu Cahjagīnu, apmeklēja nomadu festivālu un budistu klosteri, iepazinās ar Mākslas
mūzeju un ar tālās austrumzemes eksotiskajām tradicijām.
Otrā dienā Andris Bērziņš piedalījās apaļā galda diskusijā ar
Mongolijas – Latvijas izglītības
nozares pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Mongolijas nomadu
festivālu Mini Naadam Terelja nacionālajā parkā un viesojās mongoļu nomadu ģimenē.
Valsts prezidentu Andri Bērziņu vizītēs Tadžikistānā un Mongolijā pavadīja liela uzņēmēju
delegācija.
***
Bīstamie Krievijas manevri
Latvija un mūsu Baltijas kaimiņvalstis joprojām saņem nedraudzīgus mājienus no Krievijas puses ar lidmašīnu lidojumiem un Krievijas jūras spēku
kuģu pārvietošanos. Maijā Krievijas kaŗa lidmašīnas desmit reizes izdarīja manevru, pietuvojoties Latvijas gaisa telpai. Turklāt
vienā no šīm reizēm manevrā
vienlaikus piedalījās septiņas lidmašīnas.

Eduards Berklavs Atmodas laikā
Latvijas trešās atmodas laikā
Berklavs bija viens no Latvijas
Nacionālās neatkarības kustības
(LNNK) dibinātājiem un tās
priekšsēdis. Eduarda Berklava piemiņai ir izveidota izstāde Latvijas
Kaŗa mūzejā.
15. jūnijā par godu Eduarda
Berklava simtajai gadskārtai pie
ēkas Rīgā, Brīvības ielā 90, kuŗā
viņš dzīvoja, tika atklāta piemiņas plāksne.
***
Pasniedz Nobela miera
prēmijas piemiņas medaļu
Ķīmisko ieroču konvencijas
izpildinstitūcijas Latvijā pārstāvim Andrim Roskam (attēlā) Ār-

lietu ministrijā tika pasniegta
Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (ĶIAO) Hāgā piešķirtās Nobela miera prēmijas
piemiņas medaļa.
2013. gadā ĶIAO tika piešķirta
Nobela miera prēmija par ievērojamiem centieniem iznīcināt
veselu masu iznīcināšanas ieroču katēgoriju – ķīmiskos ieročus.
Sakarā ar šo godpilno notikumu
ĶIAO izveidoja piemiņas medaļas visām 190 Ķīmisko ieroču
konvencijas dalībvalstīm, arī Latvijai.
***
Ministru prezidente Ukrainā
Latvijas Republikas Ministru
prezidente Laimdota Straujuma
piedalījās Ukrainas jaunievēlētā
prezidenta Petro Porošenko inaugurācijas ceremonijā. Uz svinīgo ceremoniju Ukrainas Verhovna Rada (parlaments) bija aicināti ārvalstu oficiālo delegāciju
vadītāji un akreditētie vēstnieki.
Ukrainas prezidents Petro Porošenko deva zvērestu, kļūstot par
piekto Ukrainas prezidentu kopš
neatkarības pasludināšanas 1991.
gadā.
Vizītes ietvaros Ministru prezidente apmeklēja Maidanu (Neatkarības laukumu), nolika ziedus un godināja bojāgājušo piemiņu. Straujuma piedalījās svinīgajā pieņemšanā, tikās ar vairā-

Ukrainas prezidents Petro Porošenko sasveicinās ar Laimdotu Straujumu
ku valstu vadītājiem, pārrunāja
aktuālitātes ar Gruzijas prezidentu Georgu Margelašvili.

***
Sākta reģistrācija diasporas
konferencei “Cēsis pasaulē”

Sākusies tiešsaistes reģistrācija
Cēsu novada pašvaldības organizētajai konferencei “Cēsis pasaulē”, kas tiek rīkota Pasaules
cēsnieku dienu gaitā ar mērķi uzrunāt cēsniekus ārzemēs un vadošos Latvijas speciālistus jautājumā par to, kā veicināt emigrācijā devušos novadnieku atgriešanos mājās.
(Turpinājums 4. lpp.)
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(Turpināts no 3. lpp.)

Konference, kas notiks šā gada
23. jūlijā, tiek rīkota ar mērķi noskaidrot labākos novada modeļus sadarbībai ar diasporu, kā arī
aicināt aizbraukušos cilvēkus iesaistīties novada nākotnes veidošanā, to papildinot ar tīklošanās
iespējām biznesa kontaktiem.
Reģistrēties un iepazīties ar konferences programmu iespējams
www.cesis.lv mājaslapā.

vidē ieskandinātu Vasaras saulgriežus.
Uz Jāņu svinībām no Aizkraukles uz Freiburgu devies koris “Aizkraukle” ar savām diriģentēm Ilzi
Atardo un Leldi Kamzoli-Gagai***
ni. Dienas gaitā Bērzainē tiks pīti
Folkloras kopa „Atštaukas”
vainagi, greznotas mājas un Jāņu
līgos kopā ar latviešiem
laukums un klāts svētku galds.
Bergenā
No plkst. 19 sāksies kopīga līgoFolkloras kopa „Atštaukas” de- šana ar latviešu tautasdziesmvusies ceļā uz Bergenu (Norvē- ām, līgotnēm un rotaļām.
ģija), lai kopā ar tur dzīvojošiem
latviešiem svinētu vasaras saul***
griežus. Bergenā dzīvo ļoti daudz
Gaismas pils atveŗ durvis
latviešu, tā ir viena no spēcīgāLatvijas Nacionālās bibliotēkas
kajām latviešu kopienām ārpus jaunā ēka – Gaismas pils ir pieLatvijas.
ņemta apsaimniekošanā. Pēc jaunākajiem aprēķiniem, tās būvniecība vairāk nekā desmit gadu laikā
izmaksājusi kopumā 268,466 miljonu eiro.

„Atštauku” vēlme uzturēt dzīvas latviešu tautas tradicijas ir
vainagojusies ar oficiālas biedrības izveidi, kas uzaicinājusi mūsu
folkloras kopu viesoties Norvēģijā.
***
Latviešu centrā Bērzaine
Freiburgā Jāņus ieskandinās
jauktais koris “Aizkraukle”
23.jūnijā ikviens ir laipni gaidīts
Freiburgā, Latviešu centrā Bērzaine, lai latviskā un mūzikālā

LNB atvēršanas svētki sākās ar
atvērto durvju dienām. Bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja
iepazīties ar Gaismas pili – gan
organizētās ekskursijās un individuāli, gan iesaistoties radošās
rosībās.

***
Lincā atklāta ceļojošā izstāde
„Lielākais koris pasaulē”
Latvijas vēstnieks Austrijā Edgars Skuja dienesta braucienā bija
ieradies Augšaustrijas (Oberösterreich) federālās zemes galvaspilsētā Lincā. Lincas Antona Bruknera koncertzālē Brucknerhaus
Skuja un Latvijas goda konsuls
Augšaustrijā Martins Šoisvols
svinīgi atklāja Latvijas Mākslas
akadēmijas ceļojošo izstādi „Lielākais koris pasaulē”.

Glezna „Lielākais koris pasaulē”
Atklāšanā piedalījās Lincas birģermeistars K. Lūgers, Augšaustrijas valdības, parlamenta, konsulārā korpusa, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un daudzi
interesenti. Ar Antona Bruknera
koncertzāles māksliniecisko vadītāju Hansu-Joachimu Freiju
tika panākta vienošanās par Latvijas mūziķu koncerta organizēšanu 2015. gadā.
***
Latvijā ieradies Losandželosas
latviešu vīru koris
Pirmo reizi Latvijā ieradies Losandželosas latviešu vīru koris
„Uzdziedāsim, brāļi!”. Viņu pazīšanas zīme ir humora un asprātību pilni koncerti, prasme aizraut
klausītājus un plašs repertuārs
no latviešu kaŗavīru dziesmām
līdz amerikāņu spiričueliem un
filmu mūzikai. Pirmo koncerttūri pa Latviju Losandželosas latviešu vīru koris sāka 15. jūnijā ar
koncertu Rīgā, bet līdz Jāņiem
viesosies arī Rēzeknē, Daugavpilī,
Liepājā, Valmierā, Lestenē un
Suntažos.

Pirms 17 gadiem dibinātajā
Losandželosas latviešu vīru korī
„Uzdziedāsim, brāļi!” satikušies
daždažādi dzīvesstāsti. Korī dzied
gan trimdas latvieši no visas Kalifornijas, gan pēdējos gados laimes meklējumos Amerikā nonākušie. Advokāti, ārsti, inženieŗi,
producenti, ugunsdzēsēji un Silīcija ielejas profesionāļi.

“Tea party” //zīmējums: Zemgus Zaharāns

Zubins Mehta
Koris „Latvija” ar prieku gaida
atgriešanos Grieķijā, kur 2011. gadā Atēnu festivālā Herolda teātrī
atskaņoja G. Mālera 2. simfoniju
diriģenta Vasiļa Hristopula vadībā.
***
Pasaules koŗu olimpiadas
jauno ceremoniālo mūziku
komponē Zigmars Liepiņš
Nozīmīga Pasaules koŗu olimpiadas tradicija ir krāšņā atklāšanas un nobeiguma ceremonija karoga ienešana, dalībvalstu karogu godināšana, Miera zvana iezvanīšana, ko pavada īpašā Pasaules koŗu olimpiadas mūzika.
Sagaidot Pasaules koŗu VIII olimpiadu, līdz šim izmantoto mūziku nomainīs jauns skaņdarbs,
kuŗa autors ir Zigmars Liepiņš.
Jaunā fanfaru mūzika, ar ko tradicionāli atklāj un beidz Pasaules koŗu olimpiadu, tiks izmantota arī visās turpmākajās olimpiadās.
„Zigmars Liepiņš ir paveicis
lielisku darbu,” uzsveŗ Vācijas
kultūras organizācijas Interkultur
prezidents Ginters Tīčs. “Tas ir
liels pagodinājums mums un pasaulē lielākā koŗu konkursa cienīgs notikums, ka slavenais latviešu mūziķis piekritis uzņemties
šo pienākumu.”
“Pēc septiņām Pasaules koŗu
olimpiadām bija pienācis laiks
jaunai ceremoniālajai mūzikai,”
sacīja Interkultur mākslinieciskais direktors Ralfs Eizenbeiss.
“Pulcinot 27 000 dalībnieku, Pasaules koŗu VIII olimpiada Rīgā
būs lielākā olimpiada visā koŗu
olimpiadas norises vēsturē. Šis
nozīmīgais sasniegums līdz ar
jauno mūziku simboliski ievadīs
mūs nākotnē.”

***
Latvijas bērnu
mākslas darbi Briselē
Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā vēstniece Ilze Juhansone atklāja latviešu bērnu
darbu izstādi „Trejdeviņas saules
lec”.
Izstādītie darbi rāda, kā jaunie***
ši saredz dažādas Eiropas SavieZubins Mehta sadarbībai
nības dalībvalstis, integrējot vieizvēlas kori „Latvija”
nojošu elementu – sauli. Projekta
Valsts Akadēmiskais koris mērķis ir sekmēt skolēnu nacio„Latvija” devies uz Grieķiju, kur
ievērojamā diriģenta Zubina Mehtas aicināts, kopā ar Izraēlas
Filharmonisko orķestri atskaņos
Gustava Mālera 2. simfoniju „Augšāmcelšanās”.
Zubins Mehta dzimis Indijā.
Strādājis ar vadošajiem pasaules
orķestŗiem un diriģējis orķestŗi
slavenajos opernamos – Mētropolītenā, Koventgārdenā, Milānas
operteātrī La Scala, Vīnes valsts
operā un citur.

nālās identitātes, valstiskās un eiropiskās apziņas veidošanos. Tagad šīs iedvesmas gūšana tiek
nodota tālāk Latvijas Pastāvīgās
pārstāvības ES apmeklētājiem.
Atklāšanas uzrunā vēstniece aicināja iedvesmoties no darbiem,
kas pārstāvības ikdienu papildinās ar nenopietnības dzirksti.
„Krāsām un idejām bagātie darbi
mums ļauj iemācīties un atcerēties - katru lietu saskatīt no dažādiem skatupunktiem,” uzsvēra
I. Juhansone.
***
Miris advokāts Andris Grūtups
Naktī no 15. uz 16. jūniju traģiski miris advokāts Andris Grūtups. Policija bija saņēmusi izsaukumu uz ietekmīgā advokāta
mājām svētdien īsi pirms pusnakts.
Viena no iespējamām notikušā
versijām ir saistīta ar pašnāvību,
iespējams, Grūtups ir nošāvies.
Notiek nelaimes gadījuma izmeklēšana. Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis aģentūrai BNS

pastāstīja, ka īsi pirms pusnakts
savā dzīvesvietā atrastas Grūtupa
mirstīgās atliekas ar vardarbīgas
nāves pazīmēm - šautu brūci.
Grūtups sniedzis būtisku ieguldījumu atjaunotās Latvijas un
tās likumdošanas tapšanā. 1988.
gada rudenī viņš Latvijas Tautas
frontes (LTF) 1. kongresā tika ievēlēts par LTF domes locekli, bet
no 1989. gada līdz 1990. gada pavasarim bija LTF domes un domes valdes loceklis. Advokāts tolaik piedalījās arī Latvijas Juristu
biedrības dibināšanā.
1988. gadā Grūtups kā LTF
pārstāvis tika ievēlēts par Augstākās padomes deputātu, bet
1990. gadā - par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu no LTF. Turpmākajos gados
Grūtups darbojies Ekonomikas
komisijā un LTF frakcijā. Bijis
Augstākās padomes darba grupas vadītājs likumprojektu izstrādāšanā par namīpašumu denacionālizāciju un to atdošanu likumīgajiem īpašniekiem. Piedalījies zemes reformas un citu ar
īpašuma konversiju saistītu likumprojektu izstrādē. 1991. gadā
Grūtups bija namīpašumu denacionālizācijas likuma autors.
1991. gadā izveidoja A. Grūtupa
advokātu biroju.
2000. gadā Grūtups apbalvots
ar Triju Zvaigžņu ordeni un
1991.gada barikāžu dalībnieka
piemiņas zīmi. 2002. gadā Grūtups ieguvis Juristu dienu balvu
un titulu “Gada jurists 2002”.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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2014 - 1914: atskatoties, salīdzinot
FRANKS GORDONS
Akurāt pirms 100 gadiem - no
Sarajevas atentāta 28. jūnijā līdz
kaŗa sākumam 1. augustā - kāda
spriedze, apjukums un intrigas,
atriebe un illūzijas, un neviens tā
īsti neapjēdza, kā tas gadījies, ka
Eiropa nemanot tiešā nozīmē
ieslīdējusi” lielajā slaktiņā.
Akurāt pēc 100 gadiem: no februāŗa beigām līdz jūnija sākumam, no Maidana līdz Normandijai, - kāda spriedze! Nāk prātā
novazātas metaforas: uz naža asmens, bezdibeņa malā, savelkas
tumši padebeši, - un tomēr, kad
rakstu šīs rindiņas, tā vien šķiet,
ka baigākās nojautas nav piepildījušas: WW3 - “kārtējam” pasaules kaŗam nebūt.
“Krievu zemju savācējs” Vladimirs Putins pamatīgi pārrēķinājies: Normandijas liedagā, kur
tūkstošiem baltu krustu atsauc
atmiņā operāciju Overlord, rietumvalstis ar Angelas Merkeles
starpniecību viņam lika saprast,
kādā bezdibenī „ieslīdēs” Krievijas
ekonomika, ja bruņotam dum-

KĀRLIS STREIPS
Kārtējo reizi man būs jālūdz
Brīvās Latvijas lasītājiem piedošana, jo atkal nākas rakstīt par polītiku Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas, kas tur notiek, jūtami ietekmē visu pasauli, tāpēc varbūt
tas būs interesanti arī Eiropā un
citur dzīvojošiem.
Vismaz Amerikā dzīvojošie lasītāji zina, ka pagājušajā nedēļā
lielajā polītikā notika kaut kas
nepieredzēts, proti, viens no vadošajiem tautas pārstāvjiem ASV
Kongresa apakšpalātā zaudēja
priekšvēlēšanās. Runa ir par Republikāņu partijas frakcijas vadītāju Ēriku Kantoru. Nekad pirms
tam tik augsti stāvošs polītiķis
nav zaudējis priekšvēlēšanās. Kād-reiz savu vietu ASV Senātā gan
zaudēja toreizējais Demokratu
partijas frakcijas vadītājs Toms
Dašle, kā arī ASV Kongresa spīkers Toms Foulijs, taču viņi zaudēja pašās vēlēšanās, nevis priekšvēlēšanās.
Pirmajā acu uzmetienā šķita,
ka Ē. Kantors savu vietu Kongresā
zaudējis sakarā ar ASV migrācijas polītiku. Cilvēks, kuŗš, ieguvis
visnotaļ maz vēlētāju balsu, uzvarēja, jo bija nepārtraukti bļāvis,
ka viņa sāncensis vēloties tā dēvētajiem nelikumīgajiem migrantiem piešķirt amnestiju, lai gan
patiesībā runa ir par likumprojektu, kas pilsonību paredzētu tikai
tiem migrantiem, kuŗi, ierodoties
Amerikā, bijuši mazgadīgi un
nav nekur vainīgi, kuŗi skolā saņēmuši vislabākās atzīmes vai ir
kalpojuši ASV bruņotajos spēkos.
Lieki teikt, te runa nav par miljoniem vai pat tūkstošiem cilvēku,
ja jau siets, kuŗam jāizkļūst cauri,
ir tik ļoti blīvs. Pats Ē. Kantors
pēdējās dienās pirms priekšvēlēšanu dienas acīmredzot saprata,

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
pim Doņeckas baseinā sekos Krievijas tanku kolonnu izrāviens
Kijevas virzienā. Galu galā Putina
“galminiekiem” un viņam pašam
krietni daudz kapitāla ieguldīts
rietumzemju banku kontos, tostarp ofshore. Ja, piepalīdzot, piemēram, Kanadai (shale sands Albertas provincē), samazināsies Rietumu atkarība no Krievijas ogļūdeņražu piegādēm, ja sankciju
rezultātā Krievijas priekšā aizcirtīsies simtiem durvju - tad Putina
režīmam gals būs klāt un Sarkanais laukums pārtaps par Maidanu.
Putinam nācās pārmīt pāris
vārdu ar Petro Porošenko un piekrist “sarunām par pamieru”. Kad
rakstu šīs rindiņas, kaujas starp
Ukrainas drošībnieku vienībām
un lielkrieviskajiem separātistiem
Doņeckā, Luganskā un Slavjanskā
turpinās, jo no tuvīnās Krievijas
joprojām pāri robežai “spraucas
iekšā” gan fanātiski brīvprātīgie no čečenu algotņiem līdz pat
krievu šovinistiem no Kazachstānas ziemeļu novadiem(!), gan ie-

roči un pieredzējuši instruktori.
Putinam šķita, ka dumpis, ko viņš
izprovocēja, pārsviedīsies uz Chaŗkovu un Odesu. nogriežot Kijevas “fašistisko huntu” no Melnās
jūras. Normandijā Putinam tika
skaidrots, ka šis numurs viņam
neies cauri.
Interesantu pagriezienu par 180
gradiem izdarījis Putina “slavu
brālis” - Baltkrievijas diktātors
Aleksandrs Lukašenko: ieradies
Kijevā uz prezidenta Porošenko
inaugurāciju, viņš tieši staroja, sirsnīgi apsveicot to pašu “fašistisko
huntu” par Maidana triumfu. Vēl
vairāk: viņš teica, ka “tos bandītus
vajag iznīcināt”. Runa ir par lielkrievu separātistiem Doņeckas
baseinā. Vai Lukašenko gatavo
sev kādu sānu taciņu, lai rietumvalstis vairs nesmādētu viņu?
Patlaban Putinam kā nelabam
brūk virsū Krievijas melnsimtnieciskie nacionālisti, apsūdzot viņu
nodevībā, jo viņš pametis/uzmetis
Doņeckas baseina dumpiniekus,
kas tik ļoti uz viņu paļāvušies...

Bet tagad uz mirkli atgriezīsimies 1914. gadā: pašķirstīsim
brošūru Das Zarenreich, ko minētā gada nogalē izdevis Vācijas
sociāldemokratijas apgāds. Te jāatgādina, ka Vācijas sociāldemokrati 1914. gadā atbalstīja ķeizaru
Vilhelmu II kaŗā pret savu radinieku (jā gan) caru Nikolaju II, jo
Vācijas strādniecības līdeŗi ienīda
cara patvaldību un raudzījās uz
Krieviju kā uz āziātisku despotiju.
Dažas vietas šajā anonimajā
brošūrā pelna ievērību arī vēl tagad, pēc 100 gadiem. Lasām: “Cariskā valdība spraudusi sev par
mērķi visas pakļautās tautas rusificēt un pie tam nevairīties no
jebkādiem barbariskiem līdzekļiem. Šī vardarbīgā polītika gan
cieš neveiksmi, tāpēc ka verdzinātās tautas daļēji atrodas uz
augstāka kultūras līmeņa nekā
krievi: piemēram, somi, poļi, lietuvieši, mazkrievi (t.i., ukraiņi F.G.), Kaukaza tautas.”
Brošūrā lasām, ka cara imperijā
lielkrievu ir 55,6 miljoni, maz-

krievu - 22,4 miljoni, latviešu - 1,2
miljoni. Kā izriet no Centrālās
statistikas pārvaldes datiem, patlaban Latvijas iedzīvotāju kopskaits sarucis zem diviem miljoniem. Aplēšot latviešu tautības
iedzīvotāju īpatsvaru, varam secināt, ka latviešu tauta šajos 100
gados „nav augusi”. Skumji.
Par ukraiņiem 1914. gada brošūrā teikts: “Mazkrievi jeb rutēņi
ir tuvu radniecīgi lielkrieviem,
bet valodas, paražu un vēsturiskās
attīstības ziņā atšķirīgi. (..) Šodien
mazkrievu tauta cenšas izcīnīt savas tiesības uz nacionālu kultūru.”
Un nu kas sevišķs par latviešiem: “Īpaši latviešos sociāldemokratiskās kustības izcelšanās, kaut
gan tā palika brīva no nacionālām
kaislībām vai varbūt tieši tāpēc,
vairāk sekmēja nacionālo atmodu,
nekā to spēja visi nacionālistu
mēģinājumi.” Te jāņem vērā, ka
tas rakstīts drīz pēc 1905. gada
revolūcijas Baltijā.
Patiešām, tempora mutantur laiki mainās.

Polītiska zemestrīce
kādā virzienā pūš vējš, un saviem
atbalstītājiem izplatīja depešu,
kuŗā skaidroja, ka viņš nekad nav
atbalstījis nekāda veida atbalstu
migrantiem, viņš atbalsta migrantu izraidīšanu no valsts u. tml.
Bija nokavēts. Jau stundu pēc iecirkņu slēgšanas tika paziņots, ka
uzvaru ir guvis tā dēvētās tējas
partijas pārstāvis Deivids Brats.
Situāciju aplūkojot tuvāk, Amerikas polītikas eksperti nāca pie
secinājuma, ka patiesībā migrācijas jautājums tomēr nav bijis
galvenais iemesls, kāpēc Ē. Kantoram pēc žilbinošas karjēras Kongresā Kapitolija ēku nāksies pamest. Acīmredzot vēlētāju ieskatā viņš ir pārāk tuvu lielai naudai
no Ņujorkas, piedevām frakcijas
vadītāja amatā viņam nācies pietiekami bieži ceļot pa Ameriku
un pasauli, tā ka savu vēlēšanu
apgabalu viņš lielā mērā bija atstājis novārtā. Ar to arī pietika, lai
krietni liels procents vēlētāju no
viņa novērstos.
Lai nu kā, vismaz pagaidām
Ē. Kantoram karjēra lielajā polītikā tuvojas beigām. Novembrī
D. Bratam pretī stāsies Demokratu partijas izvirzītais Džeks Tramels, un viņa pārstāvētā partija ir
pārliecināta: tāpēc vien, ka oponents ir no „tējas partijas”, izredzes viņam noteikti būs pat krietni labākas nekā tad, ja pretinieks
būtu bijis tas pats Ē. Kantors. Interesanti, ka gan Brats, gan Tramels
ir profesori vienā un tai pašā
Virdžīnijas pavalsts kolledžā, Brats
māca ekonomiku, Tramels – socioloģiju. Jādomā, ka fakultātes
sēdes tur būs gana interesantas.
Vēl var piebilst, ka tīmekļa portālā, kuŗā studenti vērtē savus profesorus, Demokratu partijas pārstāvim ir augstāks reitings nekā

sāncensim. Protams, balso ne jau
studenti vien, turklāt attiecīgajā
vēlēšanu apgabalā ir ievērojams
Republikāņu partijas piekritēju
vairākums, tāpēc Dž. Tramelam
viegli nebūs.
Sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka vairākums amerikāņu, tostarp arī Republikāņu partijas atbalstītāju, tieši atbalsta imigrācijas sistēmas reformēšanu. Zināmā mērā tas ir tāpēc, ka pašreizējās iekārtas ietvaros nepārtraukti
notiek notvertu migrantu deportēšana atpakaļ uz Meksiku, no
kurienes nāk lielum lielais vairākums migrantu. Bieži tas ir nozīmējis - deportēt māti, bet ne
bērnus vai varbūt vīru, bet ne sievu u.tml. Tie amerikāņi, kuŗu
sirdsapziņa nav pavisam zudusi,
saprot, ka tas nu gan ir neglīti.
Turklāt - ja jau migrants Amerikā
ieradies, būdams bērns, vai tad
tiešām viņam būtu jāuzveļ vaina
par to, ka palicis bez attiecīga dokumenta?
Tieši republikāņi un, vistiešāk,
tējas dzērēji pagājušā gada beigās
valsts budžeta apstiprināšanu atlika tik ilgi, ka uz pāris nedēļām
būtībā nācās slēgt visu ASV valdību. Toreiz dažiem republikāņiem nepietrūka kauna sūdzēties, ka viņi paši ar saviem atbalstītājiem nav varējuši apmeklēt,
piemēram, dažādus kaŗa pieminekļus, jo arī tie bija slēgti. Acīmredzot šiem cilvēkiem nepietika
prāta, lai saprastu, ka paši vien ir
vainīgi. Senātā „tējas partija” nepārtraukti ir bloķējusi prezidenta
izvirzītos dažādu amatu kandidātus, Vēl pagājušajā nedēļā viņi
nobloķēja likumprojektu, kas
būtu samazinājis procentu likmes
valsts garantētajiem aizdevumiem,
kuŗus saņem daudz universitātes

studentu. Patlaban likme ir divreiz augstāka par vidējo banku
prasīto procentu likmi, bet tas
acīmredzot republikāņiem neko
nenozīmē. Trim republikāņiem
balsojot „nē”, Kongress tomēr apstiprināja jaunu financējumu
ASV Veterānu administrācijai,
kaut gan tas notika vienīgi tāpēc,
ka skandals par aizkavētām ārsta
vizītēm un krāpšanos pacientu
pierakstīšanā bija sasniedzis līmeni, ko pat mūsdienu polītiķi
nevarēja ignorēt. Tas gan bija ļoti
liels izņēmums, nevis likumsakarība, un var paredzēt, ka, tuvojoties šī gada vēlēšanām, obstrukcija Kongresā kļūs vēl manāmāka
nekā līdz šim.
Eiropā un citur pasaulē dzīvojošiem lasītājiem viss teiktais ir
būtisks tāpēc, ka „tējas partijas”
iecirtība, starp citu, nozīmē, ka
iepriekšējo divu gadu laikā Pārstāvju palāta ir pieņēmusi mazāk
likumu nekā jebkuŗa cita Kongresa sesija visā Amerikas pastāvēšanas vēsturē.
Kāpēc par to būtu jādomā ārpus Amerikas dzīvojošajiem? Latviešiem, lai kuŗā pasaules nostūrī
viņiem gadās dzīvot, tas ir būtiski
tāpēc, ka Baraks Obama nesen
bija Eiropā un paziņoja, ka viņš ir
gatavs Austrumeiropas valstīm
piešķirt līdz pat vienu miljardu
dolaru, lai palīdzētu tām stiprināt
savu drošību laikā, kad Krievijas
Federācija ir kļuvusi prātam neaptveŗami agresīva Ukrainā un
arī citur. Tāpēc, ka ASV prezidents
tādu naudas summu saprotamā
kārtā viens pats piešķirt nevar,
tam ir vajadzīgs Kongresa akcepts.
Savukārt, ja nākamajos mēnešos,
ar vienu aci raugoties vēlēšanu
virzienā, republikāņi iecirtīsies
vēl vairāk, tad attiecīgo naudu

mūspusē tomēr neredzēt. Protams, mums - NATO dalībvalstij
nav pārlieku jāuztraucas, taču
lielāka naudas summa nekādā
ziņā nenāktu par ļaunu, piedevām tas apliecinātu, ka Amerika
tomēr nav novērsusies no Austrumeiropas un nevēršas Āzijas
virzienā, par ko ļaudis mūsu pasaules malā jau sensenis ir nobažījušies.
Man patiešām nav skaidrs, kāpēc kāds vēl gribētu balsot par
Republikāņu partiju. Man tuvs
cilvēks, piemēram, dzīvo Kentuki
pavalstī, tur novembrī atkārtotu
termiņu Senātā centīsies iegūt
Republikāņu frakcijas vadītājs
Mičs Makonels, viens no galvenajiem stūrgalvīgās obstrukcijas
architektiem. Ir bail domāt, kas
notiks, ja Kongresā vēl lielāka
teikšana būs tā dēvētajiem tējas
dzērājiem, it īpaši tād, ja republikāņiem izdosies atgūt vairākumu Kongresa augšpalātā. Tad
varam būt pilnīgi pārliecināti,
ka polītiskais un ekonomiskais
darbs ASV galvaspilsētā uz nākamajiem diviem gadiem būs pilnīgi paralizēts, un tas nebūs labi
ne amerikāņiem, ne Amerikā
dzīvojošiem cittautiešiem, ne arī
visai pasaulei. Šoreiz labāk tomēr
būs republikāņus sodīt, pamatīgi
sodīt, lai viņi protas. Nu nedrīkst
ļaut Pārstāvju palātas un Senāta
278 republikāņiem (starp citu, tikai viens no viņiem ir ebrējs, un
tas ir tas pats Ē. Kantors; nav nevienas citas reliģijas pārstāvja,
ir tikai 24 sievietes un ir tikai
viens (iecelts, ne ievēlēts) tumšādains cilvēks) būt noteicējiem
valstī arī tādos jautājumos, kuŗos
vairākumam amerikāņu ir citi
uzskati.
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Ciemos pie krustmātes

LĀSMA ĢIBIETE
(Nobeigums)
- Par filozofiju runāt ir jauki, bet
man ļoti gribas ēst. Esmu ēdis
tikai no rīta.
Palaidis mani pa priekšu, Patriks ar skatienu meklēja galdiņu,
pie kuŗa mēs varētu piesēst. Ejot
pie tā, es jutu sekojam viesmīli.
Viņš laipni sasveicinājās un iedeva mums ēdienkartes. Patriks
pajautāja, vai būtu iespējams lūgt
angļu valodas versiju, jo viņam ar
franču valodu ir grūtības. Viesmīlis, saldi smaidot, ēdienkartes samainīja. Patriks karti atšķīra un,
noņēmis no deguna brilles, sāka
pētīt.
- Es vēlos karbonādi. Un tu?
- Man neko īpašu, izsalkusi neesmu. Varbūt vienīgi saldo ēdienu.
- Jā, laba doma. Es arī pasūtīšu
saldo. Hmm, ko mums piedāvā?
Siera kūku vai strūdeli ar šokolādes mērci? Es ņemšu vienu no
tām, jo saldējumu negribas. Un tu?
- Es labprāt siera kūku.
- Labi, tad mums abiem būs siera kūka, - Patriks izlēma, un arī
viesmīlis bija klāt.
Visu pasūtījis, Patriks uzlika
brilles atpakaļ uz deguna un pievērsās man. Viņš glāstīja manu
roku, spēlēdamies ar pirkstiem
un pāris reižu cieši saspiezdams
plaukstu. Bija tāda sajūta, ka viņš
vēlētos ko teikt. Tā tas ieilga minūtes piecas, līdz viesmīlis mums
atnesa tēju un Patrikam lielu šķīvi
ar ēdienu. Sagriezis visu karbo-

nādi gabaliņos, Patriks sāka ēst.
Iestājās klusums.
Atstādams pāris salātu lapiņas
un kartupeļu šķēlītes šķīvja malā,
viņš to pastūma prom. Viesmīlis
uzreiz bija klāt, paņēma traukus
un atnesa mums siera kūkas. Tās
bija dekorētas ar pāris kārdinošām avenēm un nelielu putukrējuma kārtiņu.
- Vai tev tai kūkā arī ir pelējums?
- Kā, lūdzu? Kāds pelējums? –
nesaprotot, par ko ir runa, atbildēju. Ar mērķi Patriku sasmīdināt, atteicu: - Nē, tas nav pelējums, tās ir veco laiku antibiotikas.
Ja tu nopērc sieru ar puvumu, tad
pieņem, ka tie puveklīši ir antibiotikas.
- Ak, es muļķis, - it kā nesadzirdējis manu komentāru, viņš klusi
izsaucās. – Tā tak ir ēna no avenēm. Lizet, pārsēdies manā pusē
un paskaties pati!
Paklausījusi tā arī izdarīju. Patiesi, tā bija ēnu rotaļa. Restorāna
pieticīgajā apgaismojumā tas izskatījās kā acu apmāns. Taču nekāda puvuma nebija: ēna krita no
avenēm.
- Tīri garšīga, - apēdusi savu kūkas gabalu, noteicu.
- Jā, - Patriks tikpat formāli atbildēja. Taču tad viņa seja pārvērtās, izskatījās, ka viņš kļūst
nervozs. Vēlreiz noņēmis no deguna acenes, Patriks ar roku iebrauca savu bikšu kabatā, laikam

VILNIS BAUMANIS
Maijs Rīgā allaž rosina saskatīt
dzīvi cerīgās krāsās. Pilsētas apstādījumus rotā krāšņi ziedi, un
pie kafejnīcām izlikti galdiņi
omulīgai pasēdēšanai. Uzkoptajos
rajonos saulē viz svaigi krāsotu
namu fasādes un tūristi staipa
kaklu, pētīdami jūgendstila rotājumus. Šogad, būdama Eiropas
kultūras galvaspilsēta, Rīga cenšas pagrozīties Eiropas priekšā un
sevi parādīt iespējami šarmantu
un pievilcīgu. Un viņu apskatīt sabraukuši ciemiņi no malu malām –
no Vācijas, Skandinavijas, Anglijas, Krievijas, ASV un to vidū arī
mēs abi ar sievu.
Mūsdienu Rīga ir izteikta divkopienu un daudzkultūru pilsēta, bet mēs, bijušie trimdinieki, it kā tam neticēdami, visur
cenšamies sataustīt savas tautas
pulsu. Gribam sajust, ko jūt latvieši, ko domā latvieši. Ko viņi
domā par savu valsti? Par savas
tautas nākotni? Daudz uzzinām
no sarunām ar radiem: par to,
cik Latvijā grūti saimnieciski
atsperties, cik grūti atrast darbu
ar cilvēka cienīgu algu. Bet “lielo
bildi” mums atklāj laikraksti Diena, Neatkarīgā un Latvijas
Avīze, – kuŗas ik rītu uzmanīgi
izlasām. Mums ierodoties maija
otrās nedēļas vidū, dienas kartībā
ir krievvalodīgo gadskartējā pulcēšanās Pārdaugavā, lai pieminētu “Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvošanu no fašistiskajiem iebrucējiem”. Uzzinām, ka
šos dažkārt radikālos svinētājus
tagad vieno ārēji redzams simbols: oranžmelnā Georga lentīte,
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kaut ko meklēdams. - Vai tu apjēdz, kas notiks? – viņš iesāka un,
nesagaidījis manu atbildi, turpināja. – Mēs šķirsimies. Paēdīsim,
padzersim, aizbrauksim uz
Montrē, un viss. Finišs.
- Bet nav jau izvēles.
- Ir.
- Kāda? – Es rūgti iesmējos, un
tai brīdī Patriks izņēma roku no
kabatas. Viņa plaukstā gulēja
tumša stikla pudelīte ar zāļu zirnīšiem, šķiet, zili violetā krāsā.
Biju apjukusi no tikko dzirdētā –
no tādas atklātības, precīzāk sakot, no tā, ar kādu chirurga precīzitāti manas domas tiek paustas
skaļi.
- Vai zini, kas tas ir? – Taču, nesagaidīdams atbildi, viņš steigšus
turpināja, - pietiek ar trim, bet te ir
trīsdesmit.
Kā zibens ķerta, neprātā sāku
purināt galvu, ar vienu roku
sniegdamās pēc pudelītes, lai to
atņemtu. Patriks bija veiklāks,
viņš zibens ātrumā pudelīti ielika
atpakaļ bikšu kabatā.
- Tu nedrīksti, Patrik! Tu esi ticīgs cilvēks, tu to nedrīksti! Kur tu
tās vispār rāvi?
- Pie mātes aptiekā.
- Dieva dēļ, Patrik! Žēlo!!! Dievs,
apžēlojies!!! Žēlo vismaz viņu,
Patrik! – Mana seja dega kā ugunī.
- Un viņa žēloja? Man nav tēva,
Lizet, un nekad nav bijis. Bastards,
Lizet, saproti? Man viss šai dzīvē ir
piegriezies!

Šai brīdī, kā no nekurienes
izniris, pie mūsu galdiņa nostājās
viesmīlis.
- Vai ar jums viss kārtībā? – viņš
angliski jautāja.
- Nē, - Patriks iekliedzās, - mēs
šodien aizmirsām iedzert zāles!
- Tas ir stulbums. - Viesmīlis, kā
redzams, vietējais snobs, no sirds
bija sašutis. – Stulbums!
- Nē, tas nav stulbums! Tas ir
stulbuma kalngals! – Patriks,
gandrīz vai mēdoties, viņam atbildēja.
Mana sirds sitās kā mežone;
likās, tā tūlīt izlēks pa muti. Biju
pārbijusies kā vēl nekad. Labi saprazdama, ko šai valstī mums var
nozīmēt konflikts, savā pieticīgajā angļu valodā viesmīlim teicu: – Lūdzu, atnesiet mums pudeli negāzēta minerālūdens un
rēķinu. Kungs ir noguris, šodien
bija smaga diena, viņš vēlas samaksāt. Ļoti lūdzu jums piedošanu!
Viesmīlis veikli nozuda, bet tikpat lielā ātrumā atgriezās ar prasīto minerālūdens pudeli un
rēķinu. Patriks no kabatas izvilka
maku un samaksāja. Izgājām uz
ielas, kur bija jau satumsis, iesēdāmies automašīnā. Iedegās mazā
salona gaismiņa.
- Kam tev tā pudele? Varēji pasūtināt vēl vienu tasi tējas.
- Jaunskungs nu gan ir neattapīgs, - sparīgi cīnīdamās ar asarām, es atteicu. – Diez kā mēs tās

tabletes dabūsim lejā?
- Ko??? – viņš iekliedzās. – Mēs???
- Jā. Puse uz pusi. Piecpadsmit
tev, piecpadsmit man.
- Tu esi traka! Tu tiešām esi
traka! Lizet, neāksties! - Taču tad
Patriks zāļu pudelīti no kabatas
izvilka otrreiz un viegli noņēma
gumijas korķīti. Pamanīju, ka viņš
no satraukuma dreb kā drudzī.
Ieskatījies man dziļi acīs un saņēmis piekrišanas zīmi galvas mājiena veidā, Patriks izbēra tabletes
saujā un pārskaitīja.
- Lizet, vēl ir laiks.
- Tu gan esi smieklīgs. Tu laikam
domā, ka esmu no akmens. Kā tad
es tālāk dzīvošu? Vai atceries vakardienas dziesmu? - atteicu un
atvēru savu somiņu. Izņēmu disku un neveiklām rokas kustībām
iemānīju magnetolā. Patriks pa to
laiku man otras rokas plaukstā
ielika piecpadsmit tabletes. Abi
vienlaikus tās norijām, es uzdzēru
krietnu malku minerālūdens un
pasniedzu pudeli viņam.
- Patrik, iedarbini automašīnu, pusčukstā noteicu. Viņš paklausīja kā paļāvīgs, bikls bērns. – Un
tagad atlaid sajūgu!
Šai brīdī ieskanējās dziedātājas
nedaudz piesmakusī balss:
Don’t ever try to leave me
Don’t ever try to go
Don’t ever try to leave me
All alone
Hey are you made of stone…

REDZĒTS, DZIRDĒTS, LASĪTS RĪGĀ

Maija pie Rīgas gliemeža

ko viņi sev piesprauž, lai apliecinātu savu promaskavisko un
pretrietumniecisko nostāju.
Lasām brīdinošus rakstus par
Latvijas drošību – par spēkiem,
kas apdraud valsti no iekšienes.
Jau pilnā sparā risinoties kaŗš
informācijas telpā, kur Latvijas
iedzīvotājiem “smadzenes skalo
desmitiem Krievijas TV kanāļu”.
Latvijas Drošības policija nesenā ziņojumā par pērnā gada
darbību uzskaitījusi personas,
kuŗas Latvijā slepeni vai atklāti
mēģinot graut valsts pamatus.
Tie ir Maskavas iedvesmotās, ta
dēvētās tautiešu polītikas aktīvisti, kas dažādos veidos musina
krievvalodīgos uz dumpošanos
un izplata dezinformāciju par
Latviju, apgalvojot, ka krievvalodīgie tur esot apdraudēti. Šo
aktīvistu sarakstā parādās tādi
vārdi kā Aleksandrs Gapoņenko,

Viktors Guščins un Vladimirs
Lindermans. Populāra viņu vidū
kļuvusi arī Elizabete Krivcova,
jauna, izskatīga, rietumos izglītota juriste, kas vada nereģistrēto organizāciju “Nepilsoņu kongress”. Viņa īpaši izcēlusies ar ziņojumu ANO Cilvēktiesību komitejai, maldinot tās pārstāvjus
par cittautiešu stāvokli Latvijā.
Latviešus drusku mierina tas,
ka Latvija ir NATO dalībvalsts.
Bet ne visus. Brēku sacēla Ventspils pilsētas galva Aivars Lembergs, kas uz savu roku nosūtīja
sūdzības rakstu NATO virspavēlniecībai Briselē par NATO
jūrnieku uzvešanos Ventspilī.
Jūrnieki – holandieši un vācieši –
esot uzvedušies “cūciski”, urinējot un vemjot sabiedriskās vietās, plūcot ziedus apstādījumos
un pasniedzot tos ielasmeitām.
No vienas puses, varējām saprast

Lemberga sašutumu, bet no otras - Latvijas valdībai tas radīja neērtus brīžus. Centāmies izsekot
arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu kaleidoskopam. Liekas, daudzus kaitināja dažu kandidātu “pašslavināšana un sevis
izrādīšana”, pie kādas Latvijas iedzīvotāji vēl nav pieraduši. Un
daudz komentāru izraisīja eirodeputātu algas – ar dažādiem papildinājumiem ap 10 000 eiro
mēnesī, kas ir vismaz desmitreiz
lielākas par pilsētnieku caurmēra algām Latvijā. Pie urnām devās tikai trešdaļa balsstiesīgo.
Presē un mākslā manāma
vēlēšanās no jauna izvērtēt Latvijas aizvadītā gadusimta vēsturi. Latvijas Avīzē lasītāji cildināja Viestura Tamuža rakstu par
Kārli Ulmani, kuŗā viņš jautā:
vai nav pienācis laiks atzīt Ulmaņa nopelnus Latvijas labā?
Varbūt arī tagadējai Latvijai noderētu tāds godīgs valsts saimnieks? Kutelīgai temai pieskāries
apdāvinātais Jaunā Rīgas teātŗa
aktieris Vilis Daudziņš. Savā pašradītajā monoizrādē “Vectēvs”
viņš, it kā meklēdams savu divu
vectēvu pēdas, ataino divus pensionējušos Otrā pasaules kaŗa
cīnītājus: kādu bijušo sarkanarmieti, vēlāko komisāru, kas tvarstījis un šāvis mežabrāļus, un
kādu leģionāru, kuŗš arī nav
pretiniekus žēlojis. Kaut arī Daudziņš esot savus tipus pamatīgi
pētījis, tomēr, domājams, neapzināti viņš nodara pāri nabaga
leģionāriem, parādīdams sarkano simpatiskāku un ticamāku

nekā leģionāru. Sarkanais veidots visai omulīgs, apmierināts
par dzīvē paveikto. Leģionārs –
kā drūma karikatūra. Grūti iedomāties, ka Longailendā būtu
dzīvojis kāds bijušais latviešu
kaŗavīrs, kas noliedz holokaustu,
katrā vārda galā gāna “žīdus”,
dievina Hitleru un savā istabā
izkaŗ milzīgu Lielvācijas karogu!
Vietējie šo dīvainību nemaz nemana: pusgadusimtu sarkanarmieši Latvijā rādīti kā cēli varoņi
un leģionāri kā bubuļi un bandīti. Bet Daudziņa lieliskais tēlojums un arī doma veidot šādu
izrādi pelna atzinību.
Par sarkano terroru varējām
pārliecināties bēdīgi slavenajā
“Stūŗa mājā” – čekas namā, kas
līdz oktobrim atvērts publiskai
apskatei. Apskatījām drūmos pagrabus, kuŗos savulaik nonāca
daudzi neatkarīgās Latvijas patrioti, kas tur tika turēti necilvēcīgos apstākļos, mocīti un nošauti. Bijām iedalīti grupā ar
pēdējo klašu audzēkņiem no
Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām. Viņi uzmanīgi klausījās pavadones stāstījumā un
gribēja zināt, vai šai mājā spokojas. Tas nebūtu nekāds brīnums.
Pavisam citā noskaņā baudījām “Mūzeju nakts” priekus, kad
Rīgas mūzeji atvērti līdz agrai
rīta stundai un Vecpilsētā saplūst
tukstoši, ieskaitot ģimenes ar
bērniem, kas tad burzās pa mūzejiem, ielām un krodziņiem,
priecādamies par pavasarīgo kopā būšanu.
(Turpinājums 8. lpp.)
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PAULS RAUDSEPS, Ir
Varētu atrast daudzus veidus, dzēja, ka tēvs raud. Taču pārbaukā sākt rakstu par daugavpilieti, dījumi tikai sākās - paziņas brīdaudzpusīgo ekonomistu Niko- dināja, ka tēvam būtu drošāk no
laju Balabkinu, kas kļuva par Daugavpils pazust, un viņš paprofesoru Amerikā un ir līdz- slepus pārcēlās uz Rīgu, kur ar
autors vienai no labākajām grā- grūtībām atrada darbu zoodārzā
matām par Latvijas ekonomiku par lauvu barotāju. Tā ģimene
starpkaŗu gados. Taču, tuvojo- izvairījās no deportācijām 1941.
ties 17. jūnijam, šķiet piemēroti gada 14. jūnijā.
sākt ar viņa atmiņām par to
Vāciešu ienākšana arī Balabkidienu 1940. gadā, kas daudzē- niem sākumā likās kā atpestīšajādā ziņā noteica tālāko dzīves na, tomēr tikai uz īsu brīdi. No
gaitu. Dienu, kad padomju kaŗa- viņu vasarnīcas varēja dzirdēt,
spēks ienāca Latvijā.
kā netālu no Daugavpils MežcieBalabkinam liktenīgajā datu- mā šāva ebrējus. Nikolajam kāds
mā bija gandrīz 14 gadu. Tēvs vācu seržants uzbrēcis un spēbija sekmīgs uzņēmējs, kuŗam cīgi iesitis pa seju, jo zēns bija
piederēja divi desu cechi Dau- atļāvies apstāties un parunāties
gavpilī. Kā Balabkins raksta sa- ar savu bijušo klasesbiedru ebrēvās ASV izdotajās atmiņās Reāli- ju Mitju, kuŗam nacistu izdotie
tātes kaldināts (Forged by Reality), noteikumi lika nēsāt pie drēbēm
viņš iepriekšējā vakarā bija at- piespraustu dzeltenu zvaigzni un
griezies no Daugavpilī rīkotajiem iet pa ielas bruģi, nevis pa ietvi
Dziesmu svētkiem, kuŗu nobei- kā citiem.
gumā “gan dziedātāji, gan skatī1944.gadā pārējā Balabkinu
tāji trīs reizes nodziedāja valsts ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāhimnu. Varbūt mums jau bija ciju, bet Nikolajs, nesen sasniepriekšnojauta par gaidāmo na- dzis astoņpadsmit gadu vecucionālo katastrofu. Daudzi no mu, tika iesaukts leģionā un nomums raudāja pa ceļam uz mā- rīkots uz 15. divīziju Rietumprūjām.” Jau agri nākamajā dienā sijā. Chaotiskajās, bezcerīgajās
māte viņu pamodinājusi ar bai- cīņās nemitīgi atkāpjoties uz riesiem vārdiem: “No šā rīta mūsu tumiem, viņš kaŗa beigas sagaidzīve ir beigusies. Sarkanā ar- dīja britu okupācijas zonā, kur
mija okupē Latviju.”
pēc laika atkal pievienojās savai
Viņa iedeva Nikolajam mai- ģimenei.
siņu ar savām rotaslietām, kuŗas
Kā viņš vairākas reizes atkārto
bija ar divriteni jāaizved paslēpt savās atmiņās, šie juku, laupīšavasarnīcā ārpus pilsētas, bet, ātri nas un vardarbības laiki viņam
braucot, viņš paspēja atgriezties iemācījuši, ka vienīgais, ko cilvēDaugavpilī laikus, lai redzētu kam nevar atņemt, ir viņa zināpadomju tankus braucam pāri šanas, prasmes un pašiniciātīva.
Daugavas tiltam. Kā viņš raksta, Tāpēc jau pirmajos pēckaŗa gadaži cilvēki meta puķes un sau- dos Balabkins nolēma mērķtieca zemļaki (tautieši - red.), taču cīgi tiekties pēc izglītības. Vācijā
vairākums skatījās uz padomju ieguva pirmo akadēmisko gradu
kaŗaspēku ar izmisumu, bailēm, ekonomikā Getingenas universidusmām un pazemojumu.
tātē un pēc ģimenes pārcelšanās
uz Ameriku šo ceļu turpināja,
JUKAS, LAUPĪŠANAS,
1956. gadā Ratgersa universitātē
VARDARBĪBA
Ņudžersijā saņemot doktora graIr pagājuši gandrīz septiņdes- du ekonomikā. No 1967. līdz
mit pieci gadi, tomēr, runājot ar 1994. gadam viņš bija ekonomiBalabkinu par šiem notikumiem kas profesors Līhai (Lehigh) uninesenā viņa viesošanās reizē Lat- versitātē Pensilvānijas štatā, kas
vijā, vēl aizvien var sajust, kā cit- dažādās reitingu tabulās figūrē
kārt tik mierīgā, varētu pat teikt, starp ASV piecdesmit labākajām
maigā, dzīvespriecīgā, erudītā universitātēm.
un labi audzinātā akadēmiķa
balsī ieskanas dzelžains tonis. Kā KLĀTESOŠS PATRIOTISMS
lasāms arī atmiņās, viņš vēl aizDaudzi sūdzas, ka mūsdienās
vien ne saprot, ne atzīst Kārļa akadēmiska karjēra spiež cilvēUlmaņa lēmumu bikli piekrist kus aizvien vairāk speciālizēties
padomju ultimātam, un viņam jeb, kā to mēdz puspajokam
ir grūti pieņemt tālaika Latvijas raksturot, “zināt vairāk un vairāk
valdnieka ideālizāciju, ko vēl par aizvien mazāku jautājumu
aizvien redz daudzviet Latvijā. loku”. Profesors Balabkins savā
“Man personīgi ir ļoti grūti ar to akadēmiskajā karjērā apliecināsamierināties,” viņš atzīst inter- ja apbrīnojamas spējas saglabāt
vijā. “1940. gada 17. jūnijā [Ul- plašu skatījumu, pētīt daudzveimanis] teica - uzlūkojiet ienāku- dīgu jautājumu loku un izvairīšās sarkanarmijas daļas ar drau- ties no ekonomisko zinātņu aizdzību. Tas viss notiek ar valdības vien spēcīgākas aizraušanās ar
ziņu un piekrišanu. Mana ģime- augstāko matēmatiku, kas kļuva
ne bija satriekta, un es to nekad par noteicošo virzienu šajā jomā
neesmu aizmirsis.”
pagājušā gadsimta 50. gados, kad
Balabkinu lielajai ģimenei, viņš rakstīja savu doktora diserkuŗā bez Nikolaja auga vēl seši tāciju.
bērni, sākās grūti gadi. Drīz pēc
Jau sākot ekonomikas studijas
okupācijas tēva uzņēmumā ie- Getingenā, viņš brīnījās, ka lekradās ekspropriācijas komisija, cijās aprakstītais Homo Oeconokas atņēma ražotnes un padarīja micus (ekonomiskais cilvēks),
viņu par vienkāršu pārdevēju kuŗš visus lēmums racionāli apuzņēmumā, kuŗu viņš pirms de- rēķina, lai nodrošinātu sev makviņiem gadiem bija dibinājis un simālo labklājību, nekādi neatnodarbinājis četrdesmit cilvēku. bilst tiem cilvēkiem un viņu rīVienīgo reizi mūžā bērni re- cības modeļiem, kuŗus viņš va-
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Ko cilvēkam nevar atņemt
koncerniem. Gaļas pārstrādes
bizness tika koncentrēts zem Bekona eksporta jumta, un arī Balabkina ģimenes uzņēmums nonāca valsts uzmanības lokā. Balabkina tēvs “saņēma vēstuli no
[tieslietu] ministra Apsīša, kuŗā
bija teikts: “Balabkina kungs, jums
ir liels uzņēmums. Kāpēc jums
tik krievisks uzvārds? Jums ir
jākļūst par Baltābolu,” intervijā
stāsta dēls. “Tēvs aizbrauca uz
Rīgu un saka - nu, kā? Mums visi
bērni iet latviešu skolās.” Ar to
gan nepietika. Lai nezaudētu uzņēmumu, tēvam bija jāiegūst
miesnieka amata meistara apliecība, kas nozīmēja atraut uz
četriem mēnešiem no darba firmas īpašnieku, kuŗš pats nodarbināja četrdesmit cilvēku. Savukārt, lai atpirktos no uzvārda
maiņas, Balabkins aizsargu organizācijai ziedojis piecus tūkstošus latu, kas tajā laikā bija
milzu nauda.

Nikolajs Balabkins: “Sešpadsmit gadus esmu
sūtījis līdzekļus. Ko tie cilvēki dara? Beidz ģimnaziju un tad brauc uz Īriju mazgāt traukus. Atvainojos, bet es esmu polītiskais emigrants”
rēja redzēt pats savām acīm Staļina un Hitlera totālitāro sistēmu valdīšanas gados. Tāpēc teju
visos savos pētījumos Balabkins
risina jautājumus, kuŗi sakņojas
viņa paša reālajā pieredzē, viņa
Daugavpils bērnībā un dzīvē,
kas cieta liktenīgu lūzumu 1940.
gada 17. jūnijā.
Doktora disertāciju viņš uzrakstīja par paša piedzīvotās
Rietumvācijas slavenās 1948. gada valūtas reformas teorētiskajiem aspektiem. 1971. gadā iznāca viņa darbs par Rietumvācijas
holokausta sakarībā maksātajām reparācijām Izraēlai, un savās atmiņās viņš šo darbu saista
ar 1941. gada jūlijā no vasarnīcas dzirdēto šaušanu Mežciemā.
Latvijas tautsaimniecības vēstures apzināšanai sevišķi svarīgi
ir darbi, kuŗi atsauc atmiņā viņa
tēva uzņēmējdarbības pieredzi
30. gadu Daugavpilī. Kā raksta
Balabkins, tēvs daudzējādā ziņā
pārstāvējis to uzņēmēja tipu, kuŗu slavenais austriešu ekonomists Jozefs Šumpeters (Joseph
Schumpeter) uzskatīja par ekonomiskās attīstības svarīgāko dzinēju. Balabkina tēvs izcīnīja savu
vietu jomā ar augstu konkurenci, nemitīgi domājot par innovācijām un ieguldījumiem. Viņš
importēja gaļas mašīnas no Vācijas, lai samazinātu ražošanas
izmaksas, nopirka Chevrolet kra-

vas mašīnu, lai paplašinātu noieta tirgu, un dzīvoja taupīgi, lai
pietiktu naudas investīcijām.
Taču Nikolaja tēvs nedzīvoja
ideāla tirgus apstākļos. Pēc 1934.
gada 15. maija apvērsuma Ulmaņa režīms ķērās pie tautsaimniecības “latviskošanas”. Balabkinu ģimene bija vecticībnieki. Savās atmiņās profesors piemin,
ka pirmajā padomju okupācijas
gadā zināms skaits vecticībnieku sadarbojušies ar komūnistiem, taču viņa paša vārdus un
rīcību caurstrāvo kluss, bet pastāvīgi klātesošs Latvijas patriotisms. Nikolajs un viņa brāļi un
māsas apmeklēja latviešu skolas. Atstājot Rīgu, viņš kopā ar
citiem leģionā iesauktajiem uz
kuģa klāja nodziedāja Dievs,
svētī Latviju!. Tēvs pēc kaŗa Vācijā vēl ilgi cerēja, ka varēs atgriezties dzimtajā zemē. Pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas Nikolajs
pārdeva denacionālizētos tēva
īpašumus un par iegūto naudu
ASV nodibināja The Joseph Balabkins Memorial Foundation (“Jāzepa Balabkina piemiņas fondu” - angļu val.) Daugavpils vidusskolas atbalstam.
Taču Ulmaņlaika ierēdņiem
bija citi atskaites punkti. Ja radās
mazākā iespēja, valsts izpirka
nelatviešu uzņēmumus par pašas valdības noteiktu cenu un
pievienoja valsts izveidotajiem

PAR TRAUKU MAZGĀTĀJIEM
Šī pieredze devusi impulsu
daudziem Nikolaja Balabkina
darbiem, to skaitā 1975. gadā kopā ar ekonomikas vēsturnieku
Arnoldu Aizsilnieku izdotajai
grāmatai Entrepreneur in a Small
Country (Uzņēmējs mazā valstī),
kuŗu Latvijas Universitātes vēstures profesors Aivars Stranga
žurnālam Ir raksturo kā “lielisku
darbu”, vienu no labākajiem par
Latvijas tautsaimniecības vēsturi. Tajā atrodams gan pārskats
par Latvijas ekonomikas attīstību no 1919. līdz 1940. gadam,
gan stāsts par vienu no sekmīgākajiem uzņēmējiem valsts vēsturē - Rīgas auduma dibinātāju Robertu Hiršu. Viņa stāsts ir līdzīgs
Jāzepa Balabkina stāstam, tikai
daudz lielākos apmēros.
Abi sāka praktiski no nekā:
dibināšanas brīdī 1925.gadā Rīgas audumam bija trīs strādnieki: Hiršs, viņa sieva un vēl viens
darbinieks. Abi strauji izpletās,
taču Hirša mērogi bija ievērojami lielāki – 30. gadu beigās Rīgas
audumā jau strādāja 1600 cilvēku
un Hiršam piederošajā rūpnīcā
Lietuvā Kauno audinai -vēl 2500.
Abi uzņēmēji pastāvīgi domāja
par technoloģiju uzlabošanu un
tirgus paplašināšanu, un abi bija
arī sociāli atbildīgi atbilstīgi sava uzņēmuma mērogam. Balabkins darbiniekiem kāzās dāvinājis mēbeles, Hiršs nodrošinājis
strādnieču pirmsskolas vecuma
bērniem uzraudzību, rīkojis izglītības kursus un kultūras pasākumus. Abi nonāca Ulmaņa
valdības uzmanības lokā (neraugoties uz faktu, ka Hiršs bija latvietis), taču nepakļāvās spiedienam atdoties valstij.
Citi šo spiedienu neizturēja.
Kādā Brazīlijas apmeklējumā Balabkins saticis ģimeni, kuŗa uz šo
tālo zemi pārcēlusies ar visiem sava uzņēmuma darbiniekiem. Viņam pienākusi klāt kāda dāma,
uzvārdā Melits, un Balabkins klusībā nodomājis: tāds uzvārds, visticamāk, saistīts ar Latgali. “Es saku: “Melits - jūs nākat vai nu no
Varakļāniem, vai no Viļāniem.”
Viņa atbildēja - no Viļāniem.”
(Turpinājums 11. lpp.)
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2014. gada 21. jūnijs – 4. jūlijs

Kazachstānas spožums un maksa par to
Nodibinājuma „Sibirijas bērnu fonds”
ekspedīcija uz Kazachstānas izsūtīto nometnēm 2014.gadā
TAIRA ZOLDNERE
Kas uztur tautas dzīvo atmiņu?
Kas godā varoņus, piemin upuŗus, liek atcerēties uzvaras, neļauj
aizmirst zaudējumus? Vai vispār
vajag atcerēties tautas traģēdijas,
ģimeņu iznīcību un cilvēcības pazemojumus? Mēs visi, gan dzīves
nogurdinātie, gan jaunības optimisma stiprinātie, esam to sev jautājuši. Ir tik cilvēcīgi sevi pasaudzēt, netirdīt un nesāpināt. Tomēr
tautas ciešanas ir arī tautas pieredze un mācībstunda nākotnei.
Kinorežisores Dzintras Gekas
nodibinājuma “Fonds Sibirijas
bērni” rīkotās ekspedīcijas uz deportāciju vietām un Gulaga nometnēm, skaudrās dokumentālās filmas par izsūtīto tautiešu
likteņgaitām ir atgādinājums, kas
neļauj mums iegrimt pašapmierinātā snaudā, bet atkal un atkal
liek atcerēties Latvijas tautas traģisko pieredzi konfrontācijā ar
Krievijas okupāciju un komūnistisko režīmu. Šī pieredze tik aktuāla ir arī šodien, kad atkal jūtam draudus mūsu zemes mieram un labklājībai.
Fondu tradicionāli atbalsta Latvijas valsts institūcijas, pašvaldības, sabiedriskās un reliģiskās organizācijas, kā arī privāti ziedotāji. Amerikas latviešu apvienība
sāka sadarbību ar “Sibirijas bērnu
fondu” 2013. gadā un turpina arī
šogad.
2014. gada maijā “Sibirijas bērnu
fonds” devās izpētes un filmēšanas ekspedīcijā uz Kazachstānu,
vienu no bijušām Padomju Savienības Vidusāzijas republikām,
kuŗas bezgalīgajās stepēs vergu
darbos tika sadzīti tūkstošiem
ieslodzīto, tostarp latvieši.
***
GALVASPILSĒTA
Lielā diena – 8. maijs ir klāt, un
mēs, trīspadsmit brauciena dalībnieki, satiekamies Rīgas lidostā.
Iepazīstos ar Mariju, Gundegu,
Ilzi un Zigrīdu, apskauju Dzintru
un pārējos ceļabiedrus, ko pazīstu jau no pagājušā gada brauciena uz Tālajiem Austrumiem.
Mūsu lidojuma galamērķis būs
Astana, Kazachstānas galvaspilsēta, bet tiešā lidojuma no Rīgas
nav, tāpēc lidosim caur Stambulu.

Kazachstānas galvaspilsēta Astana
Iekāpjot lidmašīnā, paņemu tū- viesnīcā, jau ir satumsis. Tas mūs
ristiem domātu Turcijas avīzi neattur, un nelielā bariņā dodakrievu valodā Bosfors, kur manu mies apskatīt naksnīgo pilsētu.
interesi saista divi virsraksti: „Sie- Stambulas šarms mūs pārņem
vietes tiesības būt... cilvēkam” un jau pirmajās šaurajās ieliņās, kas
„Nursultana Nazarbajeva Eirāzi- pa pusei „aizkrāmētas” ar dažnejas savienības projekts tiek īste- dažādiem ielu veikaliņiem un
nots”. Pirmais raksts ir par II Bal- restorāniem. Visapkārt smaržo,
kānu valstu konferenci sieviešu ēd, pīpē ūdens pīpes, tirgojas, bet
tiesību jautājumos, ko rīko kriev- īstā tūrisma sezona vēl nav sāvalodīgās sievietes, kuŗas no bi- kusies, un burzma ir tīri panejušās Padomju Savienības repub- sama. Apbrīnojam Hagia Sophia
likām pārcēlušās uz dzīvi Turcijā (Svētās Sofijas baziliku/mošeju),
un Balkānu valstīs. Vēlu viņām Sultāna Ahmeda Zilo mošeju un
veiksmi, bet cīņā par sieviešu so- citas, kas, daudzkrāsainu uguņu
ciālajām, polītiskajām un citām izgaismotas, izskatās kā illustrātiesībām šajā reģionā vēl ilgs un cijas no eksotiskas pasaku grātāls ceļš ejams. Savukārt Eir- matas. Atšifrējam dažādos tiltus
āzijas savienība jau nodibināta - pār Bosforu, krastmalā pagaršoKrievijas, Kazachstānas un Balt- jam maizē ietītu zivi, ko vīri makkrievijas prezidenti Vladimirs šķerē, stāvot uz tilta turpat blaPutins, Nursultans Nazarbajevs un kus, tad kopā ar dārzeņiem cep
Aleksandrs Lukšenko 29. maijā improvizētā ugunskurā un kas
Kazachstānas galvaspilsētā Asta- smaržo tik labi, ka aizmirstam
nā parakstīja līgumu par Eir- visas bailes no zarnu infekcijām.
āzijas ekonomiskās savienības
Atceļā izejam cauri Stambulas
izveidi, kas paredz preču, pakal- tirgum, kas gan tik vēlā nakts
pojumu, kapitālu un darbaspēka stundā jau ir slēgts. Pulksten četbrīvu pārvietošanos, vienotus ros no rīta mūs pamodina muemuitas noteikumus un saskaņo- dzinu saucieni no minaretiem.
tu polītiku vairākās svarīgās no- Traucējoši, bet es pusmiegā pazarēs, kā enerģētika, rūpniecība, smaidu un, izbaudot neparasto
lauksaimniecība un transports.
troksni, atkal aizmiegu līdz broStambulā ierodamies pavēlā kastu laikam. Nākamajā dienā līst,
vakarā, un, kamēr iekārtojamies un Stambula mūsu atmiņā paliek

kā netveŗama naksnīga vīzija, ko
gribas vēl saprast un izpētīt.
Beidzot lidojam uz Astanu,
Kazachstānas galvaspilsētu kopš
1997. gada, kuŗas attēli mani pārsteiguši ar neparasto, moderno
architektūru. Pilsētā ielidojam
vēlā vakarā, mūs sagaida ražena
auguma šoferis, iesēdina modernā mikroautobusā ar uzrakstu
logā “Vēstniecība” un pavisam
žigli aizvizina uz viesnīcu “San
Marino”. Te jāpiebilst, ka sarīkot
“Sibirijas bērnu fonda” ekspedīciju uz Kazachstānu bija iespējams, tikai iesaistot “diplomātiskos un oficiālos” ceļus.
Kazachstāna ir unitāra republika, tās pirmais un vienīgais prezidents kopš neatkarības iegūšanas 1991. gadā ir Nursultans
Nazarbajevs, kuŗam pēc konstitūcijas pieder veto tiesības parlamentā un kuŗš ir armijas virspavēlnieks. Savas prezidentūras
laikā Nazarbajevs ir panācis vairāku jaunu likumprojektu ieviešanu, kas viņam nodrošina iespēju tikt pārvēlētam uz neierobežotu laiku, kā arī koncentrēt reālo varu valstī savās rokās. Valstī
pieņemts arī speciāls likums, ka
par prezidentu neko sliktu nedrīkst teikt. Nazarbajevs ir nodrošinājis stipras polītiskas un

ekonomiskas pozicijas arī savas
ģimenes locekļiem. Prezidenta
meitas darbojas polītikā un biznesā un tiek uzskatītas par vienām no bagātākajām personām
valstī. Kaut gan Kazachstānā valda autoritārs režīms, prezidents
Nazarbajevs tiek cienīts arī Rietumu pasaulē. Izmantojot savu
veiklas polītiskās manevrēšanas
stratēģiju, Kazachstānas prezidentam ir izdevies nodrošināt
valstij izdevīgas pozicijas Austrumu-Rietumu ekonomiskajās
attiecībās, visciešāk gan sadarbojoties ar Krieviju. Prezidents arī
rūpējas par tautas „garīgo veselību”, atbalstot visas reliģijas, bet
stingri vēršoties pret jebkuŗām
radikālisma izpausmēm. Kazachstānā, nekas šķiet, nenotiek bez
prezidenta ziņas, tāpat arī mūsu
brauciens tika saskaņots “visaugstākajos līmeņos”. Tas šajā
situācijā šķiet labi, jo ir sajūta, ka
prezidenta roka mūs sargās pat
vistālākajā stepes nostūrī.
Korupcija un kukuļdošana ir
neatņemama ikdienas dzīves
daļa. Illustrācijai pāris patiesu
stāstu par kazachiem un Kazachstānu. Nesen Latvijā satiku savu
paziņu, ārstu no Almatas, kuŗš
Rīgā nopircis dzīvokli, lai iegūtu
uzturēšanās atļauju. Viņš stāsta
par gadījumu uz Austrijas robežas. Imigrācijas kontrolpunktā
ierodas divi kazachi. Abi pamatīgi vīri ap piecdesmit, vēderi
veļas pāri bikšu jostām, un abi
runā tikai kazachu un krievu
valodā. Mans paziņa nācis palīgā
vīriem saprasties ar Austrijas
Imigrācijas dienestu. Vīrs aiz lodziņa jautā, kādā sakarā vīri ieradušies Austrijā. Viņi atbild, ka
uz sacensībām. Ierēdnis abus noskata drusku neticīgi un jautā, uz
kādām sacensībām tad viņi dosies.
Uz makšķerēšanas sacensībām,
atbild kazachu vīri. Labi, liekas,
to varētu pieņemt. Tālāk ierēdnis
prasa, cik viņiem nau-das līdzi.
Vīri saskatās un delikāti, bet bez
pārsteiguma pajautā manam paziņam: „Cik viņam jādod?” Cits
piemērs – ja uz ielas saskrienas
divas automašīnas, tad vadītāji
zvana katrs „savai” policijai.
(Turpinājums sekos)

REDZĒTS, DZIRDĒTS, LASĪTS RĪGĀ
(Turpināts no 6. lpp.)

Ir vēl citas “naktis”, piemēram,
“Veselības nakts”, kad apbrīnojām spēkavīrus, kas pie Brīvības
pieminekļa rādīja savu varēšanu,
noskriedami 25 metrus ar nenormālu svaru uz pleciem. Saskārāmies ar Rīgas maratonu,
kad ceļā uz Nacionālo teātri nevarējām citādi pārkļūt pāri Valdemāra ielai, kā metoties iekšā
skrējēju straumē un kādu gabaliņu paskrienot līdzi. Pēc tam
lepojāmies, ka esam piedalījušies
Rīgas maratonā. Dzīvojām līdzi
Latvijas hokeja vienības panākumiem pasaules meistarsacīkstēs Minskā. Kad Nacionālajā

teātrī pirms izrādes sākās spontāni aplausi, domājām, ka ieradies Valsts prezidents. Bet nē –
bija saņemta ziņa, ka Latvija hokejā pieveikusi ASV! Un kur
tad vēl tenisista Ernesta Gulbja
lidojums Francijas čempinonātā,
ieņemot vietu starp pasaules vislabākajiem! Latvija ripo!
Visa Eiropa, ieskaitot mūs,
savos ekrānos aizrautīgi sekoja
līdzi popmūzikas konkursa “Eirovīzija” finālam Kopenhāgenā,
kur laurus plūca baltā vakarkleitā tērpusies Austrijas melnbārdainā dīva Končita Vursta,
kuŗas vārds agrāk bijis Toms
Noirvits un kuŗa tagad lielā pacilātībā pauda savas pārtapšanas

laimi, dziedādama: Reborn Like
a Phoenix! Mēs nezinājām, ko
domāt, bet daži komentētāji bārdainā transvestīta triumfā saskatīja Eiropas pamatvērtību šķobīšanos. Toties Rīgas košākā rota
joprojām ir skaistās rīdzinieces,
kas redzamas ielās rūpīgi izmeklētos tērpos ar pieskaņotiem
“aksesuāriem”. Skaistumkopšanas salonos viņas pilnveido savu
daiļumu ar “brūkleņu rituāliem”, “greipfrūtu procedūrām”
un “cukura epilācijām”.
Rīgas skaistumu šogad papildina šur tur ielu stūŗos izvietotie
gaiši krāsainie, uzmundrinošie
gliemeži – tik lieli, ka bērni var
uz tiem uzrāpties un pavingrot.

Tos radījusi grupa, kas cīnās par
jaunu laikmetīgās mākslas mūzeju Rīgā, gliemežiem simbolizējot šīs ieceres lēno progresu.
Rīga var lepoties arī ar saviem
zili baltajiem, tīrajiem, modernajiem tramvajiem. Liekas, rīdzinieki tajos uzvedas disciplīnētāk
nekā, piemēram, ņujorkieši savos pazemes vilcienos. Vagonos
lasāms mudinājums ziņot tramvaja vadītājam, ja “salonā atrodas
personas, kuŗas brauc smērējošā
vai smakojošā apģērbā”.
Nebeidzām apbrīnot rātnos
un pašapzinīgos bērnus Rīgas
centrā. Liekas, bērni Latvijā tiek
audzināti citādi nekā Amerikā.
Dažkārt redzējām mazuli tēvam

pie rokas pusskriešus tipinām
līdzi, bez kurnēšanas piemērojamies tēva solim. Bet vai tāpēc
viņi neiemācās neatkarīgi domāt? Vērojām zēnu bariņu tramvajā. Šie dūšīgie divpadsmitgadnieki, čalodami, jokodamies
un pētīdami savus “mobilos”,
vienubrīd sāka prātot par māju
cenām Rīgas centrā un Pārdaugavā. Beidzot kāds pa logu ieraudzīja reklāmu – Vērmaņdārzā būšot Alus svētki. “Aiziesim!”
viens ierosināja. “Noteikti!” kāds
atsaucās. “Man alus garšo!” apliecināja trešais. Varbūt tā bija
tikai dižošanās, bet no viņu sarunām strāvoja īstens latviskums.
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„Mūžs ir bijis labs, tiešām labs!”

Sarmīte un Uldis Gravas intervijā Ligitai Kovtunai
Drīz pēc Jāņiem un Pēteriem,
šīsvasaras pašā viducī Sarmīte
un Uldis svinēs 50. gadadienu
kopš abu kāzām. Būdami sabiedriski cilvēki, arī uz svinībām uzaicinājuši kuplu viesu
pulku, ielūgumā piebilstot: „Šoreiz iztiksim bez dāvanām un
ziediem! Ja nevarat atturēties,
tad labāk palīdzēsim kopējiem
spēkiem uzbūvēt Liepājas koncertzāli Lielais dzintars.”

U. Nu, ar mani jau ikviena
sieviete varētu sadzīvot.
S.: Man bijusi goda lieta ar
viņu sadzīvot – vai Uldis bez
manis būtu tik tālu ticis? Viņam
taču vienmēr vajadzīga blakus
persona, kas uzrauga, paēdina,
sakārto lietas... Bet, nopietni
runājot, – mūs cauri visai dzīvei
kopā turējusi doma par Latviju.
Punkts! Tas ir pats galvenais.
U. Lai ilgus gadus kopā no-

metnē, tas bija 1960. gadā. Kad
mūs iepazīstināja, Uldis par
mani gan nekādu īpašu interesi
neizrādīja. Tāpēc par īsto iepazīšanās datumu uzskatu 1961. gada 30. septembri, kad Ņujorkā
satikāmies ALJAs valdes sēdē.
U. Tā sēde, kā jau visas mūsu
tālaika sēdes, ievilkās pāri pusnaktij. Ap vieniem diviem naktī
redzu, ka visi jau miegaini un
noguruši, un, lai pamodinātu,

Ar bērniem – no kr.: Robertu, Grantu un Daumu // FOTO: Bruno Rozītis

Sarmīte (no intervijas ALA žurnālā 1972. g. nr. 7): „Latviskā audzināšana ir ceļa
atrašana pārliecībai par piederību pie latvietības. Attiecībā uz mūsu bērniem tas
nozīmē latviešu valodas mācīšanu ar ģimenes un latviešu skolas palīdzību un
intereses radīšanu par visu, kas saistīts ar Latviju un latvisko.”
Mūsu saruna notiek Gravu
Rīgas dzīvoklī un rit kā viens
asprātību pingpongs – abi ir ar
apskaužamu humora izjūtu
apveltīti cilvēki, un, pats galvenais – ir skaidri redzams, ka
viens otram joprojām ir interesanti un ļoti, ļoti nozīmīgi
cilvēki. Kur te, sarunā, šķilsies
joks, kur teikts dziļā nopietnībā,
lai spriež katrs lasītājs pats, ņemot vērā personisko humora
izjūtu.
Kāds ir jūsu ilggadīgās laulības noslēpums, laikā, kad
laulības šķīst un brūk?
Uldis. Lai stāsta Sarmīte, es
izlabošu!
Sarmīte. Tādu iespēju, ka
mūsu laulība izjuktu, pat neesmu pieļāvusi! Mums bija
mūsu vecāku paraugs. Arī draugu un paziņu lokā laulības
šķiršana bijusi reta parādība.

dzīvotu, ir jābūt kopīgām vērtībām, un tā mums bija latviešu
lieta. Īstenībā tā arī mūs saveda
kopā. Un vēl – vienmēr esam
gan viens otru atbalstījuši, gan
ļāvuši darīt otram, ko viņš vēlas.
Bet ... ja tā īsti padomā, svarīgi
ir arī tas, ka mums nav jaukta
laulība – ja liepājnieks apprec,
piemēram, rīdzinieci, tā jau ir
jaukta laulība.
S. Interesantākais ir tas, ka es
nemaz savā dzīvē neesmu redzējusi viņa dzimšanas apliecību. Uldis gan, kad tiku bildināta, prasīja parādīt manējo, lai
pārliecinātos, ka tajā skaidri
rakstīts „dzimusi Liepājā”. Vispār jau man bija nācis ausīs, ka
tāds Uldis Grava braukā apkārt,
meklēdams liepājnieci.
Kur tad satikāties?
S. Katskiļu kalnos. Strādāju
par audzinātāju Katskiļu no-

izstāstu kādu joku. Neviens īsti
nereaģē, bet viena meitene tā
smejas, ka nokrīt no krēsla.
Sarmīte!
S. Es gan to krišanu neatminos, bet acīmredzot pateicībā
Uldis mani pēc trim gadiem
apprecēja.
Kā sākāt savas gaitas Amerikā?
S. Abiem ceļš veda ar kuģi no
Liepājas uz Vāciju, tad atkal ar
kuģi uz Ameriku. Mana ģimene
nonāca Bafalo, kur arī ieguvu
savu pamatizglītību mākslas
paidagoģijā. 1962. gadā es pārcēlos uz Ņujorku, lai varētu turpināt studijas un iegūt maģistra
gradu Ņujorkas universitātē.
U. 1958. gadā pabeidzu Kolumbijas universitāti tautsaimniecībā. Turpināju izglītību Ņujorkas universitatē – tirdzniecībā
un statistikā. 1960. gadā sāku

savas sabiedriskās aktīvitātes –
mani ievēlēja par Amerikas
Latviešu jauniešu apvienības
priekšsēdi.
S. Abi vienmēr esam intensīvi
strādājuši sabiedriskajā laukā.
Mani ļoti ietekmēja cilvēki, kas
bija sabiedriski rosīgi un kam
rūpēja Latvija – mans karā kritušais tēvs Roberts Juberts, Brunis Rubess, mana māsīca Ilga
un viņas dzīvesbiedrs Mārtiņš

piektdienas vakarā – sestdienas
rītā. Sarmīte poš māju, mazgā
grīdas, viņa ir mūsu pirmā
bērna gaidībās... Te pēkšņi paziņo – liekoties, ka nu gan jābrauc uz slimnīcu...
S. Jā, Roberts „atskrēja” vienu
mēnesi ātrāk. Bet toreiz bija tā –
20 cilvēki jau ceļā uz sēdi, viss
sagatavots. Uldis mani atstāja
slimnīcā un pats devās atpakaļ.
U. Sestdienas pievakarē at-

Sarmīte un Uldis savā kāzu dienā 1964. gada 4. jūlijā
// FOTO: Bruno Rozītis

Štauvers, daudzi citi. Jo īpaši
gribu minēt Pirmo latviešu jaunatnes svētku Rīcības komiteju
Toronto. Darbodamies tajā, satiku aktīvus latviešu jauniešus.
Tā sajūsma un draudzība, kas te
valdīja, noteikti ietekmēja manu
turpmāko izvēli darboties ALJA –
Amerikas Latviešu jauniešu apvienībā. Atceros arī, kā ar sirdstrīsām vadīju valstssvētku sarīkojumu Linkolna centrā 1972.
gadā, ne mazāk par mani bija
uztraucies runas teicējs, jauniņais Vilis Vītols. Tai laikā bijām
nolēmuši, ka latviešiem jānāk
laukā no maziem kaktiem un
savas valsts svētki jāsvin lielajās
zālēs – Linkolna centrā, Kārnegihollā. Un mums izdevās sapulcēt vairākus tūkstošus dalībnieku un skatītāju.
U. Ir tik daudz interesantu un
saviļņojošu brīžu, ko atcerēties.
Sabiedriskais darbs bija tik cieši
savijies ar privāto dzīvi, ka abi
bija kļuvuši gluži nedalāmi. Nu,
lūk, mūsu pašu mājās tiek rīkota
2x2 nometnes organizācijas
sēde, kam jānotiek, kā parasti,

skan zvans no slimnīcas –
Sarmīte pavēstī, ka dzemdības
sākušās! Pēc sēdes aizskrēju
apraudzīt mūsu pirmdzimto.
Nu jau mums ir savi trīs lieli
bērni un seši mazbērni.
S. Atbildot uz tavu pirmo
jautājumu, varu vēl papildināt:
ļoti svarīga ir humora izjūta,
pacietība, izpratne par to, kas
attiecīgajā brīdī ir svarīgākais.
Un pienākums mums abiem
vienmēr ir bijis augstāks attiecībā pret personisko.
Nesen izlasīju šādu sentenci:
„Ja vīrietis sievietei dāvā mieru,
viņa viņu ieved paradīzē”.
U. Nu nekādu mieru viņa no
manis gan nav dabūjusi...
S. Varbūt beidzamā laikā
tomēr... Bet mūžs ir bijis labs,
tiešām labs.
U. Cilvēka dzīve ir pārāk interesanta, lai meklētu mūžīgu
mieru. Ir jāmeklē izaicinājumi,
nemitīgi. Abi esam it kā mēģinājuši dzīvot vairākas dzīves
– gan sabiedriskajā darbā, gan
karjērā.
(Turpināts 10. lpp.)
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Sarmīte un Uldis Gravas intervijā Ligitai Kovtunai
(Turpināts no 9. lpp.)
Kā ritēja jūsu karjēras ceļi
jeb maizes darbs?
S. Piecus gadus nostrādāju
par mākslas paidagoģi amerikāņu skolā. Kad dzima un auga
bērni, varēju atļauties viņus pati
audzināt, jo Uldim bija darbs
savā profesijā. Es savas profesionālās zināšanas liku lietā,
kad bērni sāka iet skolā – mācīju
latviešu bērnus Jonkeru skolā.
U. Mana profesija bija arī
saistīta ar avīžniecību – mans
pirmais nopietnais darbs bija
ASV Laikrakstu apvienībā, kas
apvienoja ap 1000 dienas laikrakstu. Sāku kā statistiķis, vēlāk
kļuvu par viceprezidentu, tirgzinības un plānošanas direktoru. Rīkojām seminārus izdevējiem ASV, Kanadā, Austrālijā,
arī Eiropā – Francijā, Beļģijā.
80. gadu vidū, kad Amerikas
laikrakstu biznesā iestājās krize,
izveidojām 100 lielāko avīžu
izdevēju darba grupu ar New
York Times un Washington Post
priekšgalā. Šai laikā iepazinos
ar to izdevējiem, vēroju, kā
atšķiŗas to izdevēju darbība, kas
savu biznesu mantojuši un ir
izdevēji ceturtajā paaudzē, no
tiem, kuŗi savu vietu izcīnījuši
„ar zobiem un nagiem”. Pirmie
bija izteikti labvēlīgi, rūpējās
par saviem lasītājiem, otrie –
tikai uz peļņu orientēti.
Rudzītis nepārprotami piederēja pie pirmajiem!
U. Helmaram turklāt bija izcila izjūta par to, ko lasītāji
vēlas. Un viņš būtu lepns, ka
Laikam arī tagad tas izdodas.
Starp citu, arī man ir bijusi

LĪGA EJUPE

Gints Grinbergs dzimis 1962.
gadā Bostonā. Studējis Rhode
Island School of Design, kur saņēmis bakalaura gradu mākslā
(BFA, 1985) un architektūrā
(BA, 1986). Turpinājis studijas
School of the Museum of Fine
Arts Bostonā 1987. gadā. Grinbergs ir strādājis par tēlnieku
„Boston Art” (1993 – 2012) un
par vieslektoru Stony Brook
Fine Arts School. Mākslinieks ir
piedalījies izstādēs Bostonā,
Ņujorkā, Čikāgā, Filadelfijā,
Denverā, Toronto, Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un 2013. gadā LNMM izstādē „Latviešu

gluži praktiska sadarbība ar
Laiku, proti, biju Amerikā nopircis nedēļas laikrakstu un no
Lotāra Rudzīša pārņēmu žurnāla Universitas izdošanu. Sarmīte tajā 15 gadus nostrādāja
par maketētāju un technisko
redaktori. (Šis žurnāls pavisam
nesen Latvijā atsācis iznākt
jaunā veidolā, saturā bagāts,
interesants, profesionāls. – L.
K.) Arī Helmara Rudzīša slavenās „Manas dzīves dēkas”
iespiestas mūsu izdevniecības
spiestuvē.
Un tā tu, Uldi, 30 gadus
„mierīgi” biji strādājis maizes
un sabiedrisko darbu, līdz
nāca atkal jauns izaicinājums
– Radio Brīvā Eiropa.
U. Jā, vienudien pārnāku
mājās, un Sarmīte man saka:
„Amerikā esam tik ilgi dzīvojuši,
laiks kaut ko mainīt.” Izrādās,
zvanījis Gunārs Meierovics un
teicis, ka Rolfam Ekmanim
jābeidz darbs Brīvā Eiropā un
jāatgriežas darbā Arizonas universitātē. Sarmīte teikusi, ka
viņai viena kandidatūra ir, lai
citiem nemaz nezvanot...
S. Apspriedāmies, un Uldis
piekrita doties uz darba interviju Minchenē.
U. Tur mani intervēja personāla direktors, kas likās diezgan
piekasīgs. Piemēram, jautāja,
vai es runājot pareizā mūsdienu latviešu valodā, vai tai vecmodīgajā. Diezgan lecīgi atbildēju, ka ir tikai viena pareizā
latviešu valoda, un ir tā svešas
varas sakropļotā. Pārraižu vadītājs, Losangeles Times žurnālists, bija nobažījies, ka sava
lecīguma pēc to darbu nedabūšu. Tomēr man piezvanīja un

aicināja parakstīt līgumu. Bija
1992. gads. Te pēc trim dienām
jauna ziņa – baltiešu redakciju
slēgšot! Ko nu? Savācām atbalsta vēstules, un liktenīgas sakritības dēļ mums ar tolaik
Latvijas Valsts prezidentu Gunti

lēja joku – operatoram kaut kas
„sagāja dēlī” ar pogām, un latviešu raidījums pārskanēja visu
Krieviju! Tik plaša auditorija
mums nekad nebija bijusi!!!
S. Tie bija burvīgi gadi! Staigāju pa skaisto Prāgu un prie-

no ASV atminas, kā sešpadsmit
gadu vecumā viņš esot bridis
okeānā, teikdams, ka bridīšot
uz Latviju. Es atminos, ka tu,
Uldi, teici – „ar kuģi no Liepājas aizbraucu, ar kuģi
braukšu atpakaļ.”

Sarmīte un Uldis savā Rīgas dzīvoklī šovasar // FOTO: Ligita Kovtuna

Ulmani izdevās tās nodot Bilam Klintonam. Rezultātā divus gadus pavadījām Vācijā,
tad Radio Brīvā Eiropa pārcēla
uz Prāgu, kur Vāclavs Havels
līdzēja nokārtot telpas vecā
parlamenta ēkā. Te bijām 23
redakcijas, un tā kā latvieši ir
ļoti centīgi, pirmie sagatavojām
programmu. Pirms tās „laišanas gaisā” mūsu darba devējiem
radās pārdomas – kā nu tāda
maza valstiņa Latvija „startēs”
pirmā?! Laidīšot kopā ar krievu
redakciju. Liktens atkal nospē-

cājos – es te neesmu kā tūriste,
bet te rit manas dzīves dienas.
Iesaistījos kultūras dzīvē, kopā
ar Starptautiskā sieviešu kluba
dāmām rīkojām lekcijas un tikšanās ar slavenajiem čechu stikla
māksliniekiem, sadarbībā ar
vēstniecību „atvedām” uz Prāgu
Latvijas stikla mākslinieku darbus, četrus gadus vadīju interešu
kopu sev tuvajā mākslas laukā.
Prāgā nodzīvojām septiņus
skaistus gadus.
Un tad braucāt mājās – uz
Latviju. Ulža jaunības draugi

U. Tā nu ir mana „lielā sāpe”
– joprojām esmu trimdā, jo
neesmu Liepājā! Mani trimdas
gadi būs beigušies tikai tad, kad
atkal būšu Liepājā. Bet, nopietni
runājot, man bijuši bagāti gadi
Latvijā – mani ievēlēja Liepājas
domē, Saeimā, biju Latvijas
Televīzijas direktors, partijas
Jaunais laiks ģenerālsekretārs,
kas ļāva man iepazīt Latviju un
tās cilvēkus. Tāpat kā savulaik
ārpus Latvijas, kad vadīju ALA,
PBLA un Pasaules Baltiešu apvienību. Nu laiks jaunajiem!

Ginta Grinberga personālizstāde Gaŗezerā
māksla trimdā”. Tomēr – Gaŗezerā pirmo reizi! Pārrunāju
„virtuāli” ar Gintu Grinbergu
šīs vasaras personālizstādi.
Gint, raksturo sevi kā mākslinieku!
Esmu 21. gadsimta archeologs! Diemžēl nemaz nav jārokas dziļi šajā prommetamā sabiedrībā. Vislabākā ‘rakšana’
jeb ‘ekskavācija’ ir metallūžņu
izgāztuvē.
Kādus materiālus izmanto
savās skulptūrās?
Man patīk skaidri materiāli –
bez ornamenta. Dzelzs, tērauds,
koks, akmens. Retāk plastmasa.
Kā tu raksturotu savas skulptūras?
Slaidas, ar tīrām līnijām un
sulīgām formām. Man patīk
simetrija, balanss un dabiska
struktūra.
No kā tu smelies iedvesmu
mākslas darbiem?
Ja kādreiz trūkst iedvesmas
jeb inspirācijas, tad sēžos mašīnā un braucu uz atkritumu izgāztuvi! Šajā radošā chaosā materiāli parādās savādos kvantu-

mos un kontekstos.
Vai tev ir mākslas filozofija?
Strādāju pārsvarā intuitīvi.
Pēc iespējas mazāk „piedomāšanas”. Man patīk ieiet studijā,
uzlikt labu mūziku – jo skaļāk,
jo labāk – un mesties pie darba!
Pēc laika ieeju tādā kā zonā, un
idejas plūst. Bieži, nemaz nemanot, ir pagājušas vairākas
stundas. Vēlu vakarā ir mazāk
traucējumu – ne kompītis, ne
ledusskapis mani nevilina!
Esmu atklājis – ja pārāk daudz
ar smadzenēm piestrādāju, ko
daru, tad nenāk. Šis man liekas
līdzīgi tam, ko profesionālie
atlēti sauc par the Zone – paļaušanās vairāk uz instinktiem nekā uz smadzenēm.
Kas tevi ir ietekmējis?
No vecmāmiņas esmu iemantojis zemnieku taupīgumu.
Man negribas lietas mest prom
– gan jau kaut kur noderēs!
Līdzko kaut ko aizsviežu, tad
apjēdzu, kur to būtu varējis
izmantot. Vēlos būt lietderīgs.
No sava tēva architekta esmu
iemantojis modernismu un

v i ņ a
pieeju
dizainam.
Mammai ir maģistra grads mākslā,
Art Education – tas,
šķiet, man arī ir
nācis par labu, jo
uzaugu mākslinieku
vidē. Viņi atbalstīja
visus manus pasākumus un izstādes
jau no pašas bērnības!
Ginta Grinberga
izstāde būs skatāma līdz 20. jūlijam.
Klinklāva galerija ir
atvērta sestdienās
un svētdienās no
plkst. 12:00 – 4:00 p.
p. vai, piesakoties
Gaŗezera birojā.
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„Es te piederu”
Ar pavārmākslas meistaru Mārtiņu Rītiņu sarunājās Ligita Kovtuna
Šajā pavasarī tavam gardēžu
restorānam ”Vincents” apritēja
20 gadu. Pats esi Latvijā jau vairāk nekā šos 20 gadus. Kā jūties?
M.R. Lieliski, jo esmu atradis
savas saknes, sapratis, ka es te piederu. Kaut kas nozīmīgs manā
dzīvē ir atrisinājies. Dzīvoju un
strādāju Anglijā un Kanadā, īpaši
Kanadā man klājās ļoti labi, taču
te ir cita sajūta. To skaidri sapratu,
kad kopā ar savu māti Hermīni te
atbraucām, staigājām pa viņas un
tēva takām Baltezerā un Rēzeknē, – viss likās pazīstams, atgriezās
tie atmiņu stāsti, ko mamma bija
stāstījusi. Es atgriezos 1991. gadā,
mamma tikai 2000. gadā. Jo viņai
bija bail, viņa nebija īsti droša.
Kas bija tavs atgriešanās stimuls?
Lielā mērā dzejniece Velta Toma,
mana „garīgā krustmāte”. Viņa
mani „adoptēja”. Īstā krustmāte
bija Anglijā, bet Kanadā Velta bija
tā, kas pārliecināja – jābrauc! Mēs
pavadījām daudz laika „svētdienu sarunās”, kad runājām par
daudz ko – par dzīvi, par Latviju.
Tev taču arī bija apziņā tā
„ideālā Latvija”, par ko stāstīja
vecāki, Velta, latviešu skolas
skolotāji. Un, te atbraucis, sastapies ar „reālo Latviju”, kā uzņēmējs. Tava pirmā izjūta?
Kultūršoks. Tas, ko es nesapratu. Pavisam konkrēti – kas ir „kukulis”. Es zināju tikai maizes kukuli. Bet jau drīz pamanīju, ka
man – ārzemju latvietim – visas
durvis ātri veŗas vaļā, taču vienā
brīdī kaut kas iestrēdz... No manis
kaut ko gaida. „Kukuli”, izrādās.
Bet, ja jau cilvēks nesaprot, neko
nevar sagaidīt!
Un tomēr tavs uzņēmums
strauji uzplauka, jo drīz tevi
aicināja paēdināt pašas augstākās personas – prezidentus, premjērus, karaļus...
Ne jau uzreiz karaļus. Mans pirmais darbs bija Rīgas kinostudijā,
tad mani uzrunāja Latvijas Bankas vadība, un es baroju tās darbiniekus. Starp citu, savu pirmo
ēdienkarti iedevu izlasīt un izlabot latviešu valodu dzejniecei Lijai Brīdakai. Sarkano strīpojumu
tur bija gandrīz vairāk nekā mana
teksta! Joprojām manas ēdienkartes apstiprina valodas konsultants. Laika gaitā mani „pamanīja”
citi Latvijas uzņēmēji, kas rīkoja

klāt... Jeļcinam bija laba humora
izjūta. Pēc vakariņām dodoties
prom, viņš sarunādamies pieturējās pie manas rokas. Tai brīdī domāju – re, kā, cilvēks, kas palīdzēja
manai valstij atgūt brīvību, tagad
turas pie manas rokas! Krieviski
runāt joprojām neprotu, bet kaut
kā sazinājāmies.
Kad ieradies Latvijā, te nebija
ne tā sauktās „vīna kultūras”, ne
ēšanas tradiciju Rietumu izpratnē...
Jāsaka gan , ka tā „vīna kultūra”
ir gājusi uz priekšu ātrāk nekā
kulinārā. „Ātrā ēdināšana” arī ir
ļoti ātri ienākusi Latvijā. Un es nevaru iestāstīt, ka šajos fast food
produkts jau ir trīskārt nomiris,
kamēr nonācis uz galda. Un kur
nu vēl „slēptie” tauki, sāls. Atminos,
ka Latvijā cilvēki brīnījās par spinātu salātiem, aizrādīja pavāram,
ka steiks, kas pagatavots vidēji
jēls, ir neizcepts – kā tā var! Latvietim derēja tas, kas kreftīgs un smags.

Zemeņu siltumnīcā ar slavenu Ņujorkas Raw Food pavāri, rakstnieci Sarmu Melngailis
prezentācijas un gribēja pacienāt
viesus, un žurnālisti, piemēram,
Tekla Šaitere no Dienas, kura izprašņāja, gribēja zināt, kas tie par
ēdieniem, kā gatavoti, un rakstīja rakstus. Arī ārvalstu vēstniecības. Atminos pirmo – Francijas
vēstniecību. Tolaik vēstniece bija
Debenē kundze, kas pati aizrāvās
ar kulināriju. Tā tā lieta aizgāja.
Arī Latvijā pazīstami cilvēki –
Raimonds Pauls, Jānis Peters,
Māra Zālīte, Nikolajs Skuja – ieinteresējās par manu darbošanos,
stāstīja citiem. Atminos, Pauls sev
raksturīgajā ironijā saka: „Vai tu,
no Kanadas, maz proti latviski?
Un vai štovēti kāposti būs?” Atbildēju: „Neredzu te nevienu prievīti, ne pastalu, ko tad kāpostus...”
Nu, bet par prezidentiem un
Ar Zviedrijas kaŗaļpāri Kārli XVI Gustavu un Silviju. Pirmais no
karaļiem...
Pašas pirmās „prezidenta vaka- kreisās LR vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis
riņas” es klāju Maikapara namā
Tu biji viens no „Zaļā tirgus”
tikko ievēlētajam pirmajam neat- ciemojās Kanadā, palaidu joku,
karīgās Latvijas prezidentam Gun- ka piebēršu indi... un mani uz ierosinātājiem Latvijā. Kā veitim Ulmanim. Biju speciāli aiz- vienu nedēļu aizsūtīja atvaļināju- cas?
braucis uz Carnikavu pēc laša. mā! Jūrmalas rezidencē klāju galBēdājos, ka tiek iznīcinātas
Drīz pēc tam baroju Baltijas val- du arī tai reizē, kad Boriss Jeļcins zemnieku saimniecības. Gribētos
stu prezidentus Benjamiņu namā tikās ar Baltijas valstu preziden- skaidri zināt, kuŗā sezonā mēs taJūrmalā. Bet no karaļiem pir- tiem. Varu apgalvot, ka Jeļcins gan gad dzīvojam, – zemenēm ir jāmais bija Norvēģijas karalis. Princi bija charismatiska personība. Bet parādās tirgū, kad ir to laiks, toČārlzu esmu cienājis kādas piecas „reputācija” viņam gāja pa priekšu, mātiem savā laikā. Ir taču atšķireizes. Sanācis barot arī dažu labu un es uztaisīju sorbertu – borščs rība starp kokosriekstu vatē au„padomju līderi”. Kad Kosigins ar vodku. To vodku vēl pielēju dzētu tomātu un tādu, kuŗš au-

dzis zemē, kas mēslota ar kūtsmēsliem, – nu, cita smarža un
garša! Rabarberu laikā pats aizbraucu pie Ķekavas Anniņas un
sagriezu 35 kg rabarberu savam
restorānam. Ha, ha – lai sanāktu
lētāk! Nopietni runājot – tiekos,
strādāju ar Latvijas zemniekiem
un zinu, kā un kur audzis mans
produkts.
Vai ceri uz Michelin zvaigzni?
Slikts tas pavārs, kas necer uz
Michelin zvaigzni! Bet Latvijā
un visā Baltijā tas tuvākajā nākotnē nav iespējams. Tirgus par
mazu. Pats esmu starp tiem, ko
aicina balsot par šīm zvaigznēm. Līdz ar to man ir iespēja
iepazīties ar kollēgu darbu pasaulē.
Vietā, kur tagad atrodas tavs
restorāns, kuŗš vienmēr pilns
un kuŗā viesi runā jo daudzās
valodās, savulaik bija tikai bārs.
Jā, sākotnējā iecere bija šajās
pagrabstāva telpās ierīkot mākslas galeriju ar nelielu kafejnīcu.
Iznāca citādi. Joprojām sadarbojamies ar mūsu restorāna interjera mākslinieci Gunu Eglīti.
Daudz laika un daudz darba te
ieguldīts kopš 1994. gada 28. aprīļa, kad notika restorāna „Vincets” atklāšana. Un es priecājos, ka
18 darbinieki „Vincentā” strādā
jau desmit gadus un ilgāk, daži
pat no paša sākuma. Un vēl priecājos, ka Labdarības pusdienās,
kas bija sarīkotas Latvijas Dzelzceļa mūzejā, līdz ar mani piedalījās mani kādreizējie darbabiedri
un audzēkņi, kas tagad strādā patstāvīgi. Piemēram, restorāna „Bibliotēka Nr. 1” šefpavārs Māris Jansons.
Ja tevi pēkšņi ieceltu par ekonomikas ministru, kāda būtu
tava pirmā reforma?
Izglītībā. Tad Latvija ātrāk tiktu
uz priekšu.
Es domāju, ka tu sāktu ar
nodokļiem.
Arī nodokļu nasta Latvijā ir
smaga, ļoti smaga. Tas bremzē
attīstību un veicina „ēnu ekonomiku”.
Kas vēl tevi sarūgtina Latvijā?
Un kas priecē?
Sarūgtina gaŗās ziemas un
tumšais laiks. Bet prieks par to,
ka es esmu te, kur man jābūt, – ir
pāri visam.

Ko cilvēkam nevar atņemt
(Turpināts no 7. lpp.)

Interese par mazu valstu attīstības spējām ierosināja arī profesora Balabkina pētījumus par
postkoloniālo Afrikas valstu ekonomiku. Viņš 70. gados tur vāca
materiālus pētījumiem un uzrakstīja grāmatu Indigenization
and Economic Development: The
Nigerian Experience (Tautsaimniecības nonākšana iezemiešu
rokās un ekonomiskā attīstība:
Nigērijas pieredze).
Balabkins stāsta, ka Nigērijā
pēc neatkarības iegūšanas “visa
modernā rūpniecība bija balto
italiešu un grieķu, libāniešu, kipriešu un angļu rokās”. Uzņēmu-

mos parādījās vietējie, kuŗi kļuva
par jaunajiem īpašniekiem, taču
sākotnējie īpašnieki turpināja
tos vadīt. Tomēr ilgi šī sistēma
nevarēja sekmīgi darboties.
“Teiksim, ģimenē ir desmit dēlu.
Vecākais pārņem [uzņēmumu].
Ja ir peļņa, tad tie deviņi sagaida, ka pirmais viņus uzturēs.”
Peļņa netika ieguldīta jaunu iekārtu vai prasmju iegūšanā. Nigērieši neinvestēja uzņēmumos,
viņi naudu “ielika dzeltenajos
mersedesos. Tad sākās lejupslīde, kas vēl arvien turpinās.”
Spriežot pēc Aizsilnieka pētījumiem, Ulmaņa latviskotajiem
uzņēmumiem neveicās daudz
labāk.

Par spīti saviem teju 88 gadiem, Nikolajs Balabkins saglabā dzīvu interesi gan par ekonomiku, gan notikumiem Latvijā.
Rīgā viņu satiku konferencē, kas
bija veltīta statistiķim, ekonomistam un Saeimas deputātam Kārlim Balodim (1864-1931). Lai arī
Balabkins uzskata, ka mūsdienās no Baloža teorijām varam
izmantot «ļoti maz», viņu aktīvi
interesē Baloža vieta ekonomiskās domas attīstībā, jo pirms Pirmā pasaules kara Vācijā uzrakstītos Baloža darbus zināja un
citēja pat 20. gadsimta ekonomikas teorijas gigants Džons
Meinards Keinss.
Balabkins caur tēva vārdā no-

saukto fondu arī turpina atbalstīt Latgales jaunatni. Tomēr šajā
sakarā viņa balsī iezogas pavisam neraksturīgs rūgtums. “Sešpadsmit gadus esmu sūtījis līdzekļus. Ko tie cilvēki dara?
Beidz ģimnaziju un tad brauc
uz Īriju mazgāt traukus. Atvainojos, bet es esmu polītiskais
emigrants,” viņš saka. Pretstatā
izglītotajiem Īrijas melnstrādniekiem viņš aizbrauca no Latvijas piespiedu kārtā, un zināšanas viņam bija vienīgā paliekošā bagātība.
Tomēr, par spīti visiem iemesliem, kas varētu attaisnot vilšanos un novēršanos, viņa dzimtā
zeme sirmajam kungam vēl aiz-

vien ir tuva, un viņš neļaujas lētam cinismam. No Nikolaja Balabkina ir ko mācīties - gan no
viņa pētījumiem, gan dzīves.
Raksts tapis sadarbībā ar
nedēļas žurnālu Ir.

Pat Igaunijas prezidents Ilvess
to atzīst par labāko žurnālu
Baltijas valstīs.
Lasiet visus žurnāla rakstus jau
iznākšanas dienā, abonējot Ir elektronisko versiju www.ir.lv/abonesana
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Četras latvietes iekaŗo
Maču Pikču (Machu Piccu)
Šis bija ceļojumu firmas RigaVen
vadītājas, nenogurdināmās Ineses Zaķis „izlūkbrauciens” – lai
pavisam droši zinātu, ko piedāvāt saviem pastāvīgajiem un
nākamajiem kundēm, Inese nolēma aizbraukt uz Maču Pikču,
Peru, vietu, kas ierakstāma pasaules brīnumu kārtā. Viņai par
līdzbraucējām pieteicās trīs citas
kaislīgas ceļotājas, ar kuŗām gadu
gaitā izstaigātas daudzas vairāk un
mazāk eksotiskas takas – Dace
Rudzīte, Maija Braunfelde un Brigita (Peggy) Klauss. Līdzi paņēmušas savu dakteŗu ieteiktās zāles
(kundzes ir vecumā no 65 līdz
80 gadiem, bet... kāda tam nozīme!), daudz ūdens un lielu devu
apņēmības un azarta, nule, maija
beigās, devās ceļā. Redakcija saņēmusi fotomirkļus un pulka
iespaidu, no kuŗiem kādu daļu
piedāvājam arī jums, cienījamie
lasītāji. Pie viena piebildīsim, ka
jau saplānots un izpētīts ir nākamais maršruts, kuŗa reklāmu jau
publicējām Laikā, – uz ķeltu zemi
Īriju un Skotiju, kas arī sola
neaizmirstamus iespaidus.
Dodamies kopā ar kundzēm
uz Maču Pikču, pie indiāņiem,
kam piederējis teiksmām apvītais

inku zelts. Un vēl joprojām pieder
sava gadsimtiem lolotā savdabība,
neatkarība, tradicijas, dzīvesziņa.
Ceļotājas stāsta, ka inkiem esot
ļoti daudz līdzīga ar latviešiem, pat
rakstos un zīmēs. Kad mūsējās
ieradušās šaizemē, viņas sagaidītas ar dziesmām un dejām, kas
sasaukušās gandrīz ar mūsu „Tūdaliņ, tagadiņ”. Lai gan spāņu konkistadori atveduši un mēģinājuši
ieviest katoļticību, joprojām spēcīgākā ir pašu vecā ticība, kas
jaunajā atveidā saglabājusi gan
Saules motīvu, gan dabas zīmes,
kas sasaucas ar latviešu dievturību. Konkistadori jau arī bijuši
gana viltīgi – baznīcas cēluši indiāņu svētvietās, lai dabūtu viņus
šurp. Un vēl – arī pie inkiem sieviete, māte ir tā galvenā, tā stiprākā. Precībās pat nepieņem vīra
vārdu. Savukārt vīrieši ... ada. Rokdarbi šais ciltīs ir ļoti raksturīga
nodarbošanās. Mūsu ceļotājas savām acīm redzējušas, kā sievas kāpj
kalnos, nesot saiņus, un vienlaikus
ada. Esot pajautājušas – un ko jūs
iesākat ar sliņķiem, kas pat nastas negrib nest? Esot atskanējsi
daudznozīmīga atbilde, apmēram
tā – mēs jau nu zinām gan, ko
darīt. Lai tas paliek noslēpums.

// FOTO: Inese Zaķis, Brigita Klauss un Maija
Braunfelde. Redakcija pateicas Mārim Zaķim par
sadarbību šā materiāla tapšanā.

Sacred Valley. Inku cilšu indiāņu architektūra tiešām ir viens no pasaules brīnumiem

Brigita inku tirgū kopā ar vietējo meiteni un alpaku. "Sapirkāmies
baby lama jakas un cimdus, vietējie paši joko, ka tūristiem
jāuzmanās, lai tas, ko viņi pērk, tiešām būtu baby lama nevis
maybe lama."

Inese kopā ar Cusco pilsētas (11, 150 ft jeb 3400 m virs jūras līmeņa) iedzīvotājiem

Ceļotājas. No kreisās: Dace Rudzīte, Brigita Klauss, Inese Zaķis,
Maija Braunfelde. "Gājām lēnā solī, palaikam iedzērām coca leaf
tēju, lai nesasirgtu ar altitude sickness jeb augstuma slimību."
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"Taksametri ir Korejā ražotas trīsriepu mašīnītes. Neizskatījās
drošas, tāpēc izvēlējāmies ar tām labāk nebraukt. Drošāk ar
pārbaudītām niedru laivām. Skat. apakšējā attēlā!"

"Bērnu demonstrācija Puno pilsētā. Bērni vēlas, lai skolās mācītu viņu senās valodas aymara un
quechna, kuŗas viņi runā mājās, nevis tikai spāņu valodu."

"Ceļojuma laikā ēdām interesantus, veselīgus un arī eksotiskus
ēdienus, piemēram, ceptu jūrascūciņu. Lasītājiem piedāvājam
kādu recepti pavasarīgām pusdienām."

KVINOJA AR ZIRNĪŠIEM UN SPARĢEĻIEM
4 – 6 personām
1 ēdamkarote olīveļļas extra-virgin
3 ½ tases ūdens
1 tējkarote smalka maluma jūrassāls,
un vēl mazliet – pārkaisīšanai pa virsu

"Indiāņi dzīvo uz salām, ko paši sataisa no niedrām (islas uros). Tādu salu ir ap 40, pa 4 – 5 mājām
uz katras. Ja kaimiņi sastrīdas, savu mājas daļu var nogriezt un aizvilkt citur."

"Indiāņi mūs sagaida ar savām tautasdziesmām."

Beigās
2 tases kvinojas (quinoa), labi noskalotas un nosusinātas,
½ mārciņas svaigu sparģeļu, kas sagriezti 1 collu gaŗos
(apm. 2,5 cm) segmentos
¾ tases cukurzirnīšu (sugar snap peas)
1 citrons
1 15-unču konservu kārba zirnīšu (chickpeas),
kas nosusināti un noskaloti,
¼ tases redīsu, kas pēc noskalošanas sagriezti plānās šķēlītēs,
1saišķis sakapātu platlapu pētersīļu
(vajadzētu būt apmēram ½ tasei)
2 ēdamkarotes smalki sagrieztu svaigu maurlociņu
½ tase sadrupināta kazas siera
************************
Vidēja lieluma kastrolī uzkarsējiet olīveļļu un ūdeni, kamēr tas
sāk vārīties. Ieberiet ūdenī sāli, tad pievienojiet kvinoju un
samaisiet. Kad sāk vārīties, samaziniet karstumu, uzlieciet vāku
un sutiniet uz pavisam mazas uguns, kamēr kvinoja uzsūc ūdeni
(apm. 20 minūtes). Noņemiet kastroli no uguns un atstājiet visu
vēl 10 minūtes zem vāka. Tas ļaus kvinojai pilnībā uzsūkt ūdeni,
un tā būs skaisti uzbriedusi un gaisīgi viegla.
Pa to laiku uzkarsējiet katlu ar ūdeni, kam pievienots sāls. Kad
tas vārās, ielieciet tajā sparģeļus un cukurzirnīšus un vāriet tos trīs
minūtes vai kamēr tie tik tikko sākuši kļūt mīksti. Pēc tam
dārzeņus nosusiniet un ātri iemetiet ledusūdens peldē (kas sagatavota, kamēr dārzeņi vārījās).
Izspiediet 3 ēdamkarotes citrona sulas mazā trauciņā. Kad kvinoja ir atdzisusi, pievienojiet tai sparģeļus, cukurzirnīšus, zirņus
no konservu kārbas (chickpeas), redīsus, citrona miziņu un sulu,
pētersīļus un maurlociņus. Samaisiet, lai tas viss sajaucas un savienojas. Pārkaisiet visam pa virsu kazas sieru un nedaudz sāls. (skat.
Maldon [http://www.thekitchn.com/on-maldon-salt-17831])
Varat dekorēt vēl ar maurlokiem un pētersīļiem, ja jums tīk.
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“Dažkārt jūtos kā Dieva trauks”

DACE
MICĀNE
ZĀLĪTE
Pirms pērkona negaisa Ņujorkas pilsētas West Side ielās
karsta pavasara elpa rauj lapas
un pumpurus vaļā. Aiz sestā
stāva loga trako svētīgs pavasaŗa pērkons, bet iekšā noritēs
divu sieviešu saruna, viņas ir
satikušās pirmo reizi, lai lasītājiem sniegtu iespēju ielūkoties
aktrises Lailas Robins dzīvē un
dvēseles spogulī.
Visa pasaule šopavasar svin
angļu dramaturga Viljama Šekspīra 450 gadu jubileju, un šis
nozīmīgais teātŗa vēstures fakts
ir labs sākums mūsu sarunai ar
Lailu Robins (tieši ar šādu
uzvārdu latviešu aktrisi Lailu
Robiņu pazīst mākslas pasaulē). Viņas sasniegumi teātŗa un
filmu aktrises karjerā ir apbalvoti ar daudzām augsta prestiža
balvām.
Laila Robins graciozi atsēdusies uz sofas, pie kuŗas ir eleganti servēts mazs uzkodu galdiņš, kas liecina par aktrises
viesmīlību. Uz galda smaržojošais lilijas ziedu ķekars izstaro
to pašu transcendentālo mieru
un šķīstumu, kāds staro no
mazas svecītes pie Dievmātes
tēla priekšnamā. Uz grezna koka galda izkārtotas dzimtas fotografijas – tēva Dr. Jāņa Robiņa
bērnības foto Rīgā, mātes Brigitas Švarcs bērnības fotografija
Liepājā, uzņēmums ar māsām
Dainu, Baibu un Zaigu glītos,
pēc viena stila mātes šūdinātos
tērpos. Viesistabā flīģelis Estonia
vēstī, ka, pirms aktrise sāka skatuves gaitas, viņas jaunības izglītība saistās ar mūziku, klavieŗspēli. Pie sienas var atpazīt
“latvisko kodu” – Valža Kupŗa
zīmējumus, kuŗus autors savā
laikā pateicībā dāvinājis māksliniecei pēc viņas izrāžu noskatīšanās. Aktrise skumji piebilst,
ka Valža starp mums vairs nav.
“Kur mēs visi pēc tam dodamies?” Izskan jautājums vairāk
kā filozofisks vērtējums dzīves
un nāves mistērijām, nemaz
negaidot manu atbildi... Mēs
abas labi zinām, ka šo tikšanos
pirms gada aizsāka organizēt
aktrises tēvs Jānis Robiņš. Šis
viņai ir sēru laiks pēc tēva aiziešanas. Un blakus sarunām par
skatuvi, visu laiku būs domas
par Lailas Robins izcelsmi, latvietību, par tēva lielo lomu un
ziedošanos, kas deva iespēju jaunajai meitenei no trimdinieku
ģimenes Sietlā uzsākt savu ceļu
teātŗa mākslas pasaulē un sasniegt atzinības un meistarības
augstumus.
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visiem laikmetiem.”
Aktrise ir tēlojusi Šekspīra
varones daudzos nozīmīgos
uzvedumos. Viņa analizē Džuljetas monologu, kuŗu meitene
runā, gaidot Romeo: „Tas ir tā
veidots, ka monologā Džuljeta
jau faktiski izdzīvo mīlestību
un seksuālo afektu, tikai domājot vien par gaidāmo tikšanos
ar mīļoto.” Vaicāju, kur aktrise
apguvusi Šekspīra teātŗa spēli .
„Jeila Drāmas skolā,” atbild Laila
un viņas acīs iemirdzas asaras.

„Es vēlos izstarot mīlestību, vēlos, lai cilvēks,
kas atnāk uz manu izrādi, saņem kādu atklāsmi,
atbildi uz savām dzīves
problēmām un dvēseles
sāpēm. Tā es redzu savu
aktrises misiju, dažkārt
es jūtos kā Dieva trauks.”
Jautāju māksliniecei, kas viņas aktrises dzīvē ir visvērtīgākais?
“Es varu iekāpt citu cilvēku
kurpēs, es varu izdzīvot vairākas
dzīves, mani ļoti interesē atveidot psīcholoģiski sarežģītus
raksturus.

Laila Robins ar tēvu Jāni Robiņu // FOTO: no personiskā archīva

stats, toties otrajā ainā, redzot
un sekojot līdzi tam, kā tēls mainās, skatītājā attīstās simpatijas
pret manu tēlu. Vēlos cilvēkiem
caur savu psīcholoģiski sarežģīto varoņu dzīvesstāstiem rādīt

lestības, drošuma un harmonijas piepildītu.”
Mēs runājam par Lailas bērnību,
par māti un tēvu, pieskaramies
Robiņu ģimenes sāgai – dižas latviešu trimdinieku ģimenes stāstam.

spēlēt klavieres, sapratu, ka vēlos
būt aktrise. Un sportistes rūdījums labi noder, kad trīs stundu
gaŗumā jāspēlē Šekspīrs, fiziskā
slodze līdzinās vieglatlētes slodzei, tā ka iznāk arī sportot.”

Šekspīrs un Jeila
Drāmas skola
Kā aktrise raksturotu Šekspīra drāmas pasauli?
„Šekspīrs savās lugās ir ietvēris visas emocijas un situācijas,
kādas cilvēkam un cilvēcei ir.
Šekspīra panti ir tik ģeniāli
sacerēti, ka, aktieŗiem pareizi
elpojot, tie tēlotāju nes lugā uz
priekšu. Viņa lugās ir sastopamas varas, naida, gan mīlestības
temas, gan pikanti joki. Tas šos
darbus padara katram pieejamus un saprotamus. Šekspīrs
ir saprotams visai cilvēcei un

Kleopatras lomā // FOTO: Gerry Goodstein

Mēģinājuma procesā vēlos
būt strauja, kaut gan mans tēvs
arvien uzsvēra: „Nesāc ar jau
pieņemtām un pašsaprotamām
atziņām un faktiem, jo citādi
tēla izpētes ceļā tu vari palaist
gaŗām kādu būtisku detaļu,
faktu.” Man patīk process lugas
gaitā, kad pirmajā ainā manu
atveidoto varoni skatītājs nepieņem, varbūt skatītājam jau ir
noformulējies pirmais priekš-

to, ka patiesībā neviens cilvēks
pašā dzīves sākumā nav bijis ļauns,
nav pasaulē raudzījies ar ļaunumu.
Ja bērnam māte ir nevērīga, dusmīga, ja viņa ir darījusi pāri, bijusi skarba, tad bērns pasauli sāk
uztvert tādu „skarbu”, un viņā arī
veidojas rūgtums, naids, ļaunums,
jo bērna dvēsele ir ievainota.
Savukārt, ja māte ir mīloša, miera,
labestības, siltuma un maiguma
pilna, bērns uztveŗ pasauli mī-

Laila Robins tēlojusi arī Raņevskas lomu A. Čechova "Ķiršu
dārzā" // FOTO: Gerry Goodstein

Tēvs iemācīja darba
tikumu
Tēvs savām meitām mācīja būt
patstāvīgām, iegūt profesiju un
pašām pelnīt iztiku. „Mūs audzināja tā, lai mūsu mērķis būtu
iegūt izglītību, esmu tēvam par
to pateicīga. Lai gan sākumā no
manis sagaidīja sportistes, volejbolistes karjeru, bet, kad beidzu

Vaicāju par darba ētikas principiem. Kas ir pamatā aktrises
panākumiem? „Disciplīna, disciplīna, disciplīna! Būt laikā uz
tikšanos, precīzi ievērot mēģinājumu laikus, iemācīties un
zināt tekstu. Es pati esmu savs
instruments.”

(Turpināts 15. lpp.)

LAIKS

2014. gada 21. jūnijs – 4. jūlijs

15

(Turpināts no 14. lpp.)

Dienās,kad jāspēlē dienas un
vakara izrāde, dažreiz kollēgas
jautā – ko tu ēdīsi? Man vislabāk
enerģiju dod brokoļi un lasis. Ja
man ir loma, kuŗā jācieš, es
noteikti izvairos no sarkanās
gaļas.”
„Nesen, 2012. gadā, Edvarda
Olbija lugā (Edward Albee) “The
Lady From Dubuque” spēlēju
Džo, sievieti, kas mirst ar vēzi.
Iekšēji viņa dzīvo bailēs no
nāves, bet ārēji ir skarba un
atgrūž apkārtējo līdzjutību. Uz
skatuves bija jātēlo sāpes, ciešanas, un arī pēc tam, kad luga
vairs netika spēlēta, pusdesmitos vakarā es ķermenī sajutu

iemācījos toleranci, jo baznīcēniem bija latviešu draudzē
jāsadzīvo gadiem.Tāda ir trimdas īpatnība, izrauti no dabiskās
vides Latvijā, cilvēki svešumā
turas kopā gadu desmitiem.
Māte vairāk dzīvoja ģimenes
lokā, audzinot bērnus un amerikāņu sabiedrībā nekad tā īsti
neiekļāvās. Māte ir dzimusi Liepājā, kad viņai 14 gadu vecumā
pienāca izceļošana un nācās atstāt Latviju, mana māte nepaspēja īsti atvadīties no saviem
vecākiem, kuŗi palika Aizputē
un atteicās braukt uz Vāciju, jo
viņiem dēls kaŗoja. Vecvecāki
negribēja, ka dēls, atgriezies no

jorkā, viņa tik ļoti uztraukusies,
redzot bezpajumtnieku, grasījusies zvanīt viņa ģimenei, kuŗas, protams, šim nelaimīgajam,
no dzīves izstumtajam cilvēkam
vairs nav. Laila stāsta, ka viņas
tēvs Jānis Robiņš vienmēr ziedojis, veltījis naudu labdarībai,
ir arī nodibinājis Knuta Lesiņa
fonda balvu jaunajiem mūziķiem. „Tagad, kad tēvs ir miris,
es cenšos atbildēt un ziedot,
kad man pa pastu pienāk šādas
vēstules, un domāju, ka tēvs no
augšas to redz.” Lailai tēva aiziešana ir sāpīga, vēl nav pārdzīvotas sēras, tāpēc mūsu sarunā
ir jaušama tēva klātbūtnē. „Man
ir bijušas lomas, kuŗas mani it
kā sagatavo tam, kas dzīvē notiks. Tā arī pagājušo sezonu spēlēju Augusta Strinberga “Nāves
deju” (The Dance of Death, The
Red Bull Theater (New York,
NY, 2013), un šogad man bija
jāpārdzīvo tēva aiziešana. Viņš
nekad neieguva lielu bagātību,
lai gan ļoti daudz strādāja, bija
izgudrotājs ķīmiķis un ieviesa
vairāk nekā 43 patentus tēraudliešanā.” Šķiet, ka tēva zinātnieka un izgudrotāja raksturs arī
Lailai ir mantojumā, jo daudzās
viņas lomās svarīga nozīme ir
intelektam.
„Atceros tēvu no bērnības, ka
viņš vienmēr bija iesaistījies latviešu sabiedriskajos procesos,
sēdēja darbistabā, rakstīja un
izsūtīja vēstules, veica trimdas
latviešu organizācijās atbildīgus
sabiedriskos pienākumus.”
„Mēs aizbraucām no Latvijas,
bet nekad Latviju neesam pametuši. Mums bija mērķis cīnīties, lai Latvija būtu brīva, tā
bija daļa no mūsu dzīves. Kādreiz runāju ar saviem draugiem
un kollēgām par to, no kuŗienes
kuŗš cēlies, kā senči emigrējuši
uz Ameriku. Mēs esam trimdinieki, kaŗa bēgļi.”

Aktrise arī ir aktiermeistarības pedagoģe, privātsesijās pie
slavenās aktrises turpat viņas
Ņujorkas mājās tiek noturētas
mācībstundas, aktiermeistarības treniņi, izmantojot A. Čechova lugu fragmentus. Laila
Robins divas grupas savu studentu no Fordham Universitātes Ņujorkas pilsētā ir vedusi
studiju ceļojumā uz Maskavas
Teātŗa mākslas skolu.
„Esmu laimīga, ka varēju nopirkt dzīvokli, jo filmējos serialā
kopā ar slaveno James Earl Jones
– Darth Vaderlomas balss atveidotāju filmā „Zvaigžņu kaŗi” –
un par honorāru iegādājos šos
apartamentus. Varu atļauties
spēlēt lomas, kas neienes tik

ierunāju. Vienā serialā filmējos
kopā ar Michailu Barišņikovu,
filmēšanās starplaikā čalojām
latviski, runājām par Rīgu, atcerējāmies, kā svin Jāņus, un es
palūdzu, lai Barišņikovs ar mani
uzdejo polku!” Tagad Laila Robiņa atrod laiku, lai kārtotu
Latvijas pilsonību, lai rudenī
varētu piedalīties vēlēšanās, kas
būs svarīgs brīdis Latvijai.
„Tas bija vakarā, kad uzzināju,
ka esmu uzņemta Jeila Drāmas
skolā, kuŗā trimdinieka meitai
mācīties un maksāt dārgo skolas naudu nebija iespējams. Tēvs
ienāca guļamistabā un apsēdās uz
manas gultas malas. „Ja tu esi
tik laba, ka Jeila tevi ir pieņēmusi, neraizējies, mēs līdzekļus

Laila Robins – Elektra // FOTO: Gerry Goodstein

Visa dzīve teātrim
V. Šekspīra "Makbets", lēdija Makbeta // FOTO: Gerry Goodstein

sāpes. Tas ir kaut kas līdzīgs
Pavlova refleksam, jo lugas laikā
man tās bija jāsajūt tieši pusdesmitos vakarā.” Tad aktrise
nolēmusi doties pie ārsta, lai
pārbaudītu, vai ar veselību viss
kārtībā un saņemtu atbildi, ka
viņas ķermenis vēl atceras lomu.

Māte.
Trimdinieces balss
„No mātes esmu mantojusi
dvēseliskumu, bet no tēva – garu, zinātnieka, izgudrotāja analītisko prātu. Māte mums bērnībā visām četrām meitām šuva
drēbes, mājās skanēja mūzika,
Ziemsvētkos visi dziedājām.
Vienmēr bija jādomā, lai pietiktu naudas, lai mēs varētu
iztikt. Tomēr tēvs vienmēr atlicināja līdzekļus, un tā mums
nopirka stereo radioaparātu, lai
varētu klausīties mūziku. Mūsu
dzīve bija tik intensīva – Mineapoles Latviešu sabiedrībā iesaistoties, dienas bija piepildītas ar
kultūru – vokālais ansamblis,
koris, svētdienās baznīca, tur arī

kaŗa, atrod, ka visa dzimta aizbraukusi.” Visu mūžu Lailas
mātei Aizputē palikušie vecāki
bija sūrstoša sāpe. Laila Robins,
stāstot par to, ar savu aktrises
pieredzi un cilvēku izpratni izjūt šo aizbraukšanas traģismu,
jo šīs sāpes ģimenē vienmēr ir
bijušas blakus. „Māte vienmēr
ilgojās pēc Latvijas un vēlējās
mums, bērniem, noteikti parādīt dzimteni, viņa teica: „Es
gribētu to biļeti uz Latviju. ””
Daudzi no trimdiniekiem
vairs nekad neatgriezīsies Latvijā, bet aizbraukšanas sāpes un
pārdzīvojumus, latviešu sievietes-trimdinieces portretu aktrise Laila Robins varbūt kādreiz
nākotnē nospēlēs lugā – dzimtas sāgā, kas viņas tēlojumā to
noteikti paceltu skatuves mākslas augstumos. Un tā būtu
trimdinieces balss.

Līdzjutība un žēlsirdība,
ziedošana
„Vai Latvijā ir daudz bezpajumtnieku?” vaicā aktrise. Laila
stāsta, ka, pirmo reizi esot Ņu-

Off Broadway “Public Theater”
repertuārā ir kritiķu un publikas augstu atzinību ieguvušās
Ričarda Nelsona lugas. Katra no
tām sarakstīta saistībā ar kādu
amerikāņiem svarīgu faktu valsts
polītiskajā dzīvē, un pirmizrādes datums ir precīzi sakritis ar šo
dokumentālo datumu. Aktrise
Laila Robins atveido pamatskolas skolotāju Marianu. Pēdējā no
cikla lugām “Regular Singing”’
Marianas bijušais vīrs otrajā
stāvā mirst no vēža, viņa laiku pa
laikam uzmana slimnieku augšstāvā, bet visas Apple ģimenes
sarunas norit dienā, kad pirms
50 gadiem tika nogalināts prezidents Džons Kenedijs.
Aktieŗu ansamblis rudenī gatavojas turnejai uz Eiropu –
Parīzi, Amsterdamu... Tas būtu
lieliski, ja ansamblis ar Ričarda
Nelsona sarakstīto un režisēto
lugu ciklu atrastu iespēju un
ieinteresētās puses, lai šo lugu
ciklu varētu noskatīties arī Rīgā.
Laika gaitā Lailas attiecības ar
publiku ir veidojušās no bailēm
un satraukuma uz pieņēmumu,
ka zālē sēž nevainīgi bērni, kuŗus ar savu aktieŗspēli pozitīvi
jāietekmē, jāsaviļņo un jāsamīļo.

V. Šekspīra komēdijā "Divpatsmitā nakts" Olīvijas lomā
// FOTO: Gerry Goodstein
lielu peļņu. Aktieŗa profesijā tas tavām mācībām atradīsim.””
grūtākais ir gaidīt, gaidīt, kad Tā, mierinot un dodot cerību,
uzaicinās uz jaunu lomu, jāspēj savai meitai teica Jānis Robiņš.
sabalansēt budžetu, tāpēc ir arī
Kad atvadāmies, saku lielu
darbi, kas nes ienākumus. Esmu paldies, mūsu tikšanās ir bijusi
L’Oréal reklāmas balss, es tās auglīga, saruna ir notikusi.
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Mūsējie pasaulē

Latvijas izcilo mūziķu koncertu ģeografija. Vēl varat paspēt!

Sagatavojis MĀRIS BINDERS

ĒRIKS EŠENVALDS
Vācija
26. jūnijs – Ēriks Ešenvalds Koŗmūzika Mädchenkantorei /
Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt, Aichach
13. jūlijs – Ēriks Ešenvalds Koŗmūzika, Dehnberger Hof Chor, diriģents
Heike Henning, Kath. Kirche St. Bonifatius,
Röthenbach an der Pegnitz

Honkonga
22. jūnijs – Ēriks Ešenvalds “O Salutaris Hostia”, St John’s Cathedral
choir, diriģents Raymond Fu, St John’s Cathedral

Latvija

BAIBA SKRIDE
Vācija
14., 15. jūlijs – Baiba Skride trio ar
Sol Gabetta und Bertand Chamayou,
Schumann, Mendelssohn Bartholdy,
Schubert / Schleswig-Holstein Musikfestival
21. jūlijs – Baiba Skride trio ar Sol Gabetta
und Christian Zacharias, Beethoven,
Schubert / St Mauritiuskirche Saanen

6. jūlijs – Ēriks Ešenvalds “Aiz ezera augsti kalni”, aranž.
pirmatskaņojums, Laima Jansone (kokle), Raimonds Pauls (klavieres),
festivāla orķestris, diriģents Andris Poga, Latvijas Nacionālā opera
13. jūlijs – Ēriks Ešenvalds “My Song”, Pasaules koŗu olimpiada,
Mežaparka Lielā estrāde
15. jūlijs – Ēriks Ešenvalds “In Paradisum”, Valsts Akadēmiskais koris
“Latvija”, diriģents Māris Sirmais, Rīgas Doms
16. jūlijs – Ēriks Ešenvalds Dziesmu cikls (pirmatskaņojums), The
King’s Singers un Latvian Voices, Xilem Trio, Pasaules Koŗu olimpiada
2014, Latvijas Nacionālā opera
23. jūlijs – Ēriks Ešenvalds „Pēdējās vēstules”, Ēriks Kiršfelds (čells),
“Promenade Hotel”, Liepāja

MARINA REBEKA
Vācija
28. jūnijs – Marina Rebeka Matildes
lomā Rosīni operā “Vilhelms Tells”,
Bayerische Staatsoper, Minhene
2., 6., 9., 13. jūlijs – Marina Rebeka
Matildes lomā Rosīni operā “Vilhelms
Tells”, Bayerische Staatsoper, Minhene

KREMERATA BALTICA
Vācija

11., 12., 19., 20. jūlijs – Andris Nelsons un Bostonas
Simfoniskais orķestris,
Tanglewood Koussevitzky Music Shed Lenox, MA

18. jūlijs – Kremerata Baltica un Gidons Krēmers,
Basilica St. Mauritius, Niederalteich
22. jūlijs – Kremerata Baltica, St Georgen Kirche, Parchim
23. jūlijs – Kremerata Baltica, Heiligen-Geist-Kirche, Wismar
24. jūlijs – Kremerata Baltica un Gidons Krēmers,
Greifswald Theater, Greifswald
25. jūlijs – Kremerata Baltica un Gidons Krēmers,
Rostock, Halle 207
26. jūlijs – Kremerata Baltica un Gidons Krēmers,
Theater (Großes Haus), Stralsund
27. jūlijs – Kremerata Baltica un Gidons Krēmers,
Schloss, Ulrichshusen

Vācija

Šveice

3., 4. jūlijs – Andris Nelsons,
GROSSES CONCERT – StraussZyklus / Gewandhaus zu Leipzig
31. jūlijs – 3., 6., 9., 17. augusts
Baireitas festivāls, R. Vāgnera
“Loengrīns”, diriģē Andris Nelsons

30. jūlijs – Kremerata Baltica un Gidons Krēmers Gstaad,
Gstaad Zoo

ANDRIS NELSONS
Amerikas Savienotās Valstis

Latvija
3. jūlijs – Kremerata Baltica un Gidons Krēmers, programmā
“Žanis un Johanna. Mīlestība” (Artura Maskata jaundarba
pirmatskaņojums, veltījums Žanim un Johannai Lipkēm), Lielā
Ģilde, Rīga
4. jūlijs – Kremerata Baltica un Lauma Skride, koncertzāle
“Baltais flīģelis”, Sigulda
5. jūlijs – Kremerata Baltica, Lauma Skride, Ksenija Sidorova,
koncertzāle “Baltais flīģelis”, Sigulda

Apvienotā Karaliste
18., 19., 26., 28. jūnijs – Andris
Nelsons & City of Birmingham
Symphony Orchestra, Symphony
Hall Birmingham

KRISTĪNE OPOLAIS

PĒTERIS VASKS

Vācija

Vācija

13. jūlijs – Kristīne Opolais
Čo-čo-sanas lomā Dž. Pučīnī operā
“Madama Butterlfy”,
München Nationaltheater
16., 19. jūlijs – Kristīne Opolais
Vitellijas lomā Mocarta operā
„Tita žēlsirdība”, München
Nationaltheater

Apvienotā Karaliste
17., 20., 24., 28. jūnijs – Kristīne Opolais Manonas Lesko
lomā Dž. Pučīni operā “Manona Lesko”,
Londonas Karaliskā Koventgārdena opera
1., 4., 7. jūlijs – Kristīne Opolais Manonas Lesko lomā
Džakomo Pučīni operā “Manona Lesko”,
Londonas Karaliskā Koventgārdena opera

Francija
13. jūlijs – Kristīne Opolais Donnas Elvīras lomā Mocarta
operā „Dons Žuans”, Aix-en-Provence,
Palais de l’Ancien Archevêché

27. jūnijs – Pēteris Vasks „Epifania per orchestra d’archi”, Jugend-Musik-Ensemble der
Dreikönigskirche Frankfurt/Main. Diriģents Christian Münch-Cordellier,
Alte Nikolaikirche – Frankfurt/Main
28., 29. jūnijs – Pēteris Vasks “Vox amoris” Fantasy for Violin and String Orchestra,
Sinfonietta Riga, diriģents Normunds Šnē. Abtei – Marienmünster
28. jūnijs – Pēteris Vasks Konzert für Violine und Streichorchester,
Brandenburgisches Kammerorchester Berlin, diriģents Rainer Johannes Kimstedt,
St. Matthäus-Kirche am Kulturforum – Berlin
29. jūnijs – Pēteris Vasks „Epifania per orchestra d’archi”, Jugend-Musik-Ensemble der
Dreikönigskirche Frankfurt/Main, diriģents Christian Münch-Cordellier,
Bergkirche – Frankfurt/Main
29. jūnijs – Pēteris Vasks Konzert für Violine und Streichorchester, Brandenburgisches
Kammerorchester Berlin, diriģents Rainer Johannes Kimstedt, Rathaus Schöneberg – Berlin
17. jūlijs – Pēteris Vasks Castillo interior, Klosterkirche – Bordesholm
18. jūlijs – Pēteris Vasks Castillo interior, Dom – Meldorf
30. jūlijs – Pēteris Vasks Quartet, VERDO Konzertsaal – Hitzacker

Nīderlande
28. jūnijs – Pēteris Vasks “Vox amoris” Fantasy for Violin and String Orchestra, Haydn Jeugd
Strijk Orkest, diriģents Jan-Ype Nota, Kerk –Ten Boer

LAIKS

2014. gada 21. jūnijs – 4. jūlijs

3x3 Īrijā šogad notiks trešo reizi

SANDRA BONDAREVSKA
Īrijas latviešiem 3x3 nometnes
ir kļuvušas par neatņemamu latviskas dzīves daļu, lai gan pirmā
3x3 notika tikai pirms trim gadiem. Pirmajā gadā dalībnieki
bija jāpārliecina un daudz jāstāsta, kā nometne darbojas un kāda ir tās nostādne, bet šā gada
janvārī jau sestajā dienā pēc
izsludinātās pieteikšanās brīvu
vietu nometnē vairs nebija. Laikam ir lieki piebilst, cik iepriecināti bijām par so atsaucību.
Lough Lanagh atpūtas bazē
Kāslborā (Castlebar) Īrijas rietumos, kur nometne notiks jau
otro reizi, varam uzņemt 140 dalībniekus, un, tāpat kā 2013. gadā, arī šovasar latviešu ciematiņā pulcēsies tautieši tepat no
Zaļās salas, Lielbritanijas, Latvijas un šoreiz arī no Francijas.
Nometnes tema šogad Īrijā
būs “Laipas” un sauklis - “Tēvu
tēvi laipas meta, bērnu bērni –
laipotāji”.
Jau otro gadu nometni vadīs
Ingunas un Imanta Miežu ģimene no Dublinas. Pirmajā nometnē viņi bija tikai dalībnieki, bet
tagad abi ir nometnes rīkotāji
“ar stāžu”. Viņiem palīdzēs trīs
dēli – Mikus, Krišjānis un Niklāvs, kā arī mazmeita Līva, kuŗa
uz nometnes laiku ciemosies
Īrijā, jo ar saviem vecākiem dzīvo
Latvijā. Tikai pāris dienu pēc
pagājušā gada nometnes nobeiguma Inguna un Imants sagaidīja arī savu pirmo mazdēlu
Marku. Viņam šī būs pirmā nometne. Pagaidām vecvecāki vēl
nav pārliecināti, vai Markus pats
kļūs par nometņotāju arī klātienē, bet te noteikti jāpiebilst, ka

Tāpat kā citās valstīs, kur latviešu bērni apmeklē mītnes zemes skolas, arī mums ir svarīgi,
lai bērni ne tikai runātu latviski,
bet mācētu arī rakstīt un lasīt
dzimtajā valodā. Mazajiem nometnes dalībniekiem piedalīšanās latviešu valodas nodarbībās
“Riti raiti, valodiņa” būs obligāta.
Līdz ar ievirzēm 3x3 nometnē
paredzētas arī vairākas vakara
norises – Svētbrīdis, Daudzinājums, koncerti, pārrunas un diskusijas. Un noteikti gaidām arī

2

3

4

Inguna un Imants ķēdē

visu iepriekšējo gadu viņš cītīgi
“piedalījās” 3x3 plānošanas procesā, jo visas padomes sapulces
taču notika tieši pie viņiem, kā mēs
sakām, – Miežu mājā Dublinā.
Ingunas profesija ir žurnāliste,
viņa dzied latviešu korī un vada
latviešu luterāņu draudzi Īrijā.
Ingunas vīrs Imants ir viens no
latviešu ziņu portāla Baltic-Ireland dibinātājiem un aktīvi darbojas Īrijas latviešu uzņēmēju
klubā. Šogad viņš iecerējis 3x3
nometni iemūžināt arī video
stāstos.
Īrijas 3x3 nometnes laikā notiks vairāk nekā 20 ieviržu, un
pusi no tām vadīs ieviržu vadītāji no Latvijas. Jau trešo gadu
pie mums brauks Inese un Jānis
Atis Krūmiņi, kuŗi šovasar paši
vada arī nometni Rucavā. Inese
Īrijā mācīs pareizi pērties latvie-
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Līmeniski. 3. Somaiņu kārtas
grauzējs Amerikā. 9. Atcelt. 10.
Ziemsvētku koks. 11. Kalpo
(darb. v. 3. pers.). 12. Trakums.
13. Gaļas produkts. 14. Latviešu
tenors. 18. Triloģijas „Malēnieša
pasaule” autors. 20. Priekšmets.
21. Nozīmīgi mākslas darbi. 22.
Sacerēt, sastādīt (tekstu). 23. Dāvana. 24. Neliela siļķu dzimtas
zivs. 26. Bezsamaņa. 28. Apzināti
kaitina (darb. v. 3. pers.). 29. Tel-

šu pirtī, bet Jānis darbosies kopā
ar puikām Vilku mācības ievirzē.
Taisnības labad noteikti jāpiemetina, ka šogad Vilku pulkā pieteikušās arī vairākas meitenes. No
Latvijas gaidām ciemos arī baltu
valodnieku Austri Grasi un viņa
dzīvesbiedri Ievu Freinbergu.
Jauna un iepriekš nebijusi šīs
vasaras nometnē Īrijā būs Rotu
kalšanas ievirze un arī Vienkocis, tās laikā ar grebšanu, urbšanu un slīpēšanu uztaps ne viena
vien koka karote vai stabule. No
Latvijas gaidām arī Animācijas
filmu veidošanas ievirzes vadītāju Agritu Saulīti un Mūzikas
un folkloras vadītāju Ingunu Žogotu. Jaunums šogad nometnē
būs Uzņēmēju kursi, kuŗu devīze
ir “Pats sev priekšnieks”. Kursu
vadību apņēmusies nodrošināt
Latvijas Biznesa vadības kolledža.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

9

11

ciemiņus no Latvijas Kultūras
ministrijas. Kāpēc? Tāpēc, ka šogad pirmo gadu ministrija latviskajām 3x3 nometnēm pasaulē ir piešķīrusi atbalsta financējumu, kas noteikti mums palīdzēs
un atvieglos nometņu rīkotāju
rocību. Īrijas 3x3 padome par šo
atbalstu Kultūras ministrijai saka
vislielāko paldies!
Lai uzzinātu vairāk ar 3x3 Īrijā,
aicinām ieskatīties mūsu tīmekļa
mājaslapā http://www.3x3irija.com/.

ZIŅAS ĪSUMĀ

Sastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)
1
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pa mirušā novietošanai līdz
apbedīšanai. 31. ASV pavalsts,
kuŗai ir visgaŗākā robeža ar
Meksiku. 35. Latviešu gleznotājs
(1892-1958). 37. Tora Heijerdāla
1947. gada ceļojuma plosts. 38.
„Carmina Burana” komponists.
40. Zaudēt dzīvību. 41. Pasaules
visbiežāk apdzīvotā valsts. 42.
Vilciena sastāvs, īpaši kaŗaspēka
pārvietošanai.
Stateniski. 1. Dienvidamerikas

kalni. 2. ASV prezidents starp
diviem Bušiem. 3. Pretēji. 4. Liels
žirafu dzimtas dzīvnieks. 5. Bāžot
novieto (virs kā). 6. Gaiļa lepnums.
7. Latviešu rakstnieks, kuŗam
šogad būtu 100. 8. Knašs. 15.
Izšķirošās kaujas vieta tagadējā
Ukrainā, kur 1709. gadā cars Pēteris Lielais sakāva karali Kārli
XII. 16. Plaši pazīstama, ievērojama. 17. Pirmais Kurzemes hercogs. 18. Zīlēt. 19. Platīna metallu grupas elements. 25. Sena
monēta. 27. Slavena mācību iestāde Anglijā. 30. Pirmais Latvijas Valsts prezidents. 32. Šķidra
garšviela. 33. Dokumentālās filmas „Padomju stāsts” režisors.
34. Izgatavo (ko) neīstu (darb. v.
3.pers.). 36. Lasīt. 39. Lauma.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 23)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Tenors. 4. Skatlogs. 10. Peri. 11. Vita. 12. Noktirne. 14. Sters. 15. Sakss. 16.
Kaste. 20. Krimilde. 21. Pareģot.
24. Pievest. 25. Saslavēt. 27. Lapsa. 29. Milda. 30. Atkal. 34. Ķesteris. 36. Nest. 37. Sili. 38. Salmenes. 39. Artava.
Stateniski. 1. Tapirs. 2. Nora.
3. Sauna. 5. Kariess. 6. Tvans.
7.Gaidas. 8. Sīknauda. 9. Laimests. 13. Ardievas. 17. Adekvāts.
18. Liesa. 19. Kalla. 22. Spilvens.
23. Balderis. 26. Piltene. 28.
Pārsla. 31. Lepika. 32. Lente. 33.
Istra. 35. Lira.

Pieminot 1941. gada 14. jūnija traģiskos notikumus, kad no Litenes un Ostroviešu nometnes uz Sibiriju tika deportēti vismaz 430
virsnieki, Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar Gulbenes novada
pašvaldību organizēja komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņas
norises Gulbenē un Litenē. Piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds
Vējonis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, kā arī rēgulāro militāro spēku un Zemessardzes vienību komandieŗi, kaŗavīri, zemessargi un jaunsargi. Izsūtītos un nošautos virsniekus godināja arī Latvijā izvietotie ASV armijas 173. kājnieku
brigādes gaisa desanta vienības kaŗavīri, kā arī ārvalstu aizsardzības
atašeji.
Pilskalnē viesojās draugi no Biržiem Lietuvā un kopā svinēja
desmit gadus kopš Latvijas un Lietuvas iestāšanās Eiropas Savienībā.
Pilskalnes estrādē skanēja gan latviešu, gan lietuviešu dziesmas, ar
dejām sarīkojumu kuplināja kā pašmāju, tā kaimiņvalsts deju kopas
un vokālie ansambļi.
Kokneses novadā šogad tiks aizsākta jauna tradicija - novada svētku laikā godinās gada gaŗumā dzimušos bērniņus un viņu vecākus.
Ceturtajā jūlijā kultūras namā uz sirsnīgu sarīkojumu ieradīsies vecāki
un vecvecāki ar bērniem, kuŗi dzimuši 2013. gadā un laikā līdz šī gada
jūnijam.
Valles bibliotēka ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu sekmīgi piedalījusies Latvijas Bibliotēkāru biedrības un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas izsludinātajā projektu konkursā “Latviešu oriģinālliterātūra un autori bibliotēkās”. Vecumnieku novada bibliotēkas no konkursa organizātoriem saņēma 73 vērtīgas grāmatas 600 eiro vērtībā.
Bauskas novada bērni un jaunieši vecumā no septiņiem līdz 12
gadiem iesaistījušies dienas nometnē «Raibā gliemežu nedēļa».
Nometnes dalībnieki iepazīst tuvējās apkārtnes uzņēmumus un vidi.
Viņiem jau bija iespēja nobaudīt konservētus gliemežus, apgleznot
kreklus. Daudz ko jaunu un interesantu skolēni uzzināja par aktīvo
tūrismu un Jāņa Bites veterinārajā klīnikā – par dzīvnieku kopšanu.
Aizvadītas Zemgales reģiona ugunsdzēsēju komandu sacensības.
Piedalījās ugunsdzēsēju vienības no Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Aizkraukles, Jēkabpils, kā arī mājinieki baušķenieki.
Lai raisītu jauniešu interesi par video amatierismu, oktobrī
Ventspilī nolemts rīkot Kurzemes reģiona jauniešu īsfilmu festivālu.
Šogad balvu fondā ir digitālā videokamera, kameras statīvs un 2TB
ārējais cietais disks. Festivālu organizē Ventspils pilsētas pašvaldības
iestāde “Ventspils Digitālais centrs”.
Bārbeles bibliotēkā notika Adītāju diena, ko rīkoja Pasaules adīšanas dienas ietvaros, lai publiski parādītu roku darba brīnumu. Rokdarbnieces darbojās divās meistarklasēs, kuŗas vadīja Latvijas Amatniecības kameras Tekstilnieku ģildes meistares Dzintra Ozola un Daiga
Vintere. Mākslinieces apskatei sniedza savu darbu kollekcijas. Noadītais
zeķu vai cimdu pāris tika ziedots labdarībai.
Gatavojoties Liepnas vidusskolas 135 gadu jubilejai, Alūksnes
kapsētā uzstādīta piemiņas plāksne tās ilggadējai direktorei Austrai
Lācei, kas Liepnas vidusskolas vadīšanai veltījusi 26 sava mūža gadus. Novadpētnieki konstatējuši, ka viņa bijusi visilglaicīgākā direktore, kas nemitīgi veidojusi jaunas nākotnes vīzijas, pratusi tajās
iesaistīto skolas darbiniekus un skolēnus.
Īsziņas sagatavojusi Māra Linde

BRĪVĀ LATVIJA
APVIENOTĀ

UN

MEKLĒJIET MŪSU KONTUS:

www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com @briva_latvija
ESAM PIEEJAMI GAN DRUKĀTĀ,
GAN DIGITĀLĀ VERSIJĀ

LAIKS
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2014. gada 21. jūnijs – 4. jūlijs

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081. Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība (531 N 7th Str, Philadelphia,
PA 19123), Info: www.Latviansociety.com
50 Latvijas bērni un jaunieši ar
īpašām vajadzībām ar nepacietību
gaida izdevību piedzīvot neaizmirstamus brīžus nometnē Cerību Planēta Peldos no 25. līdz
30. jūnijam.
Baidiņu mājā (1104 Windon
Dr, Wilmington, Delaware)
19. jūlijā 12:00 notiks Filadelfijas latviešu pikniks groziņu veidā.
Par groziņu, lūdzu, sazināties ar
saimnieci Dzintru Baidiņu, tālr.:
302-478-7065. Viesi arvien laipni gaidīti!
MINEAPOLE (MN)
Latviešu draudzes nams (3152 17th
Ave S, Minneapolis, MN 55407).
24. jūnijā 19:00 Jāņi pilsētā,
dr. nama lejas telpās līgošana,
aplīgošana, dziedāšana. Jāņu siers,
alus, speķa rauši un jūsu līdzpa-

ņemto groziņu uzkodas kopējam
galdam. Vainagus varēs pīt uz
vietas. Ieeja $10, studentiem un
skolēniem brīva. Rīko LOAM.
ŅUJORKA (NY)
Christ and St. Stephen’s Churchs
(120 West 69th Str, netālu no
Brodveja ielas).
PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.com
21. jūnijā 16:00 Tradicionālie
Jāņi Priedainē. Programmas sākums ap 19:00. Tautas dejas: Filadelfijas “Dzirkstele” un Vašingtonas DC “Namejs”. Koncerts: duets
no Latvijas “Inga un Normunds”.
21:00 ugunskura iedegšana un
dziedāšana pie ugunskura. Balles
mūzika: grupa “Zenīts” no Latvijas ar duetu “Inga un Normunds”.
Ieejas maksa $35, NJLB biedriem un pensionāriem $ 30, no
15 līdz 18 gadiem $ 15, bērniem
līdz 15 gadiem ieeja brīva. Telts
vieta $ 20. Informācija: 732-6108226, un www.priedaine.com
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle, WA 98125). Info: www.
seattlelatviancenter.com
28.-29. jūnijam Jāņi Rietumkrasta latviešu izglītības centrā
Šeltonā. Sestdien 13:00 ’’Trejdek-

snīša’’ tautasdeju uzvedums, līgošana, dejošana. Ieeja $20, ģimenēm ar bērniem $40. Vakariņas
$12, bērniem $5. Telts vieta $15,
istaba kopmītnē $60. Telts vietu un
istabu lūdzam laicīgi rezervēt,
sūtot čeku, rakstītu uz WCLEC,
adrese: Ivars Graudiņš, 3902 San
Mar Dr, NE, Olympia WA 98506.
Svētdienas rītā brokastis 9:00,
dievk. 11:00.
No 6. jūl. līdz 2. augustam Izglītibas centrā Šeltonā būs Kursas vasaras vidusskola. Pieteikšanās un Info: www.kursa.org
3.-9. augustam Izglītības centrā Šeltonā būs bērnu vasaras
nometne. Info: www.mezotne.org,
vai sazināties ar Inesi Graudiņu,
e-pasts: inese@mezotne.org
ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705
9th Ave N, St. Petersburg FL
33713), tālr.: 727-365-7856.
23. jūnijā 16:00 Jāņu dienas
ielīgošana. Līdzi jāņem groziņi,
pildīti ar šim vakaram piemērotiem labumiem, kā arī Līgo
dziesmu krājums, jo paredzēta
varena līgošana. Jāņu bērnus
sagaidīs un par Jāņu sieru un alu
gādās Jāņu māte un Jāņu tēvs.
Būs arī mūzikāls uzvedums. Ieejas ziedojums, sākot ar $5.
2. septembrī 10:00 Biedrības
valdes sēde.
Latvian American Shipping
Line paziņojums. Sūtījumus uz
Latviju paredzēts savākt oktobrī.
Info: Anita, tālr.: 973-755-6565,
ext. 5, jeb 973-744-6565.
Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbosies.
Tā būs atvērta rudenī – 7. oktobrī 11:00-12:00
VAŠINGTONA (DC)

Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais

ANDREJS KREIŠMANIS
Dzimis 1918. gada 7. aprīlī,
miris 2014. gada 24. aprīlī
Atrod gaismu
Saules starā,
Rīta rasā
Veldzi smel
un kā dārgakmeni svētu
dvēselīti Saulē cel...

Mīlestībā piemin
SIEVA RUTA
DĒLI JĀNIS AR MELISSU
UN JURIS
MAZBĒRNI MAIJA
MĀRA AR ĒRIKU
PĒTERIS AR MALLIJU
MAZMAZBĒRNI
KRISTINE, MARKUS, ANNA

Mana mīļā sieva, bērnu māte un mazbērnu Grandy

PATRICIA A. STREIPS,
dz. WILLIAMS
Dzimusi 1951. gada 5. janvārī Buffalo, NY,
aizgāja mūžībā 2014. gada 2. maijā Louisville, KY
Dziļās sērās
VĪRS ULDIS
MEITA KRISTA STREIPA
DĒLS KRIŠJĀNS STREIPS AR SIEVU SARAH UN BĒRNIEM ANJU UN ZANDERU

Mīlestība nekad nebeidzas

Latvijas vēstniecība ASV (2306
Massachusetts Ave NW, Washington DC 20008)
1. jūlijā 19:00 Latvijas vēstniecība ASV laipni aicina interesentus uz tikšanos ar Latvijas aizsardzības ministru Raimondu
Vējoni. Sarunā ar aizsardzības
ministru varēsiet izrunāt pašlaik
aktuālās temas: krize Ukrainā,
Krievijas rīcība, no tām izrietošā
drošības situācija Latvijā, kā arī
ASV atbalsts un militārā klātbūtne Latvijā un Baltijas valstīs.
Par līdzdalību lūdzam atbildēt,
sūtot ziņu uz e-pastu: rsvp.embassy.usa@mfa.gov.lv
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un iformāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
tBostonas latv. ev. lut. Trimdas dr.: (58 Irving St, Brookline MA
02445). 22. jūnijā 11:00 2. svētd. pēc
Vasarsvētkiem dievk. Piesaulē/
Pilsētā dievk. nenotiks Jāņu atsvētes dienā. 29. jūnijā 11:00 dievk.,
3. svētd. pēc Vasarsvētkiem.
t %FOWFSBT MBUW FW MVU ES
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Svētdienās
9:30 dievk. Pēc dievk. sadraudzība. Trešdienās 17:00 Bībeles
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc.
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.
t%FUSPJUBT4W1ʆWJMBMBUWFW
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta.
22. jūnijā dievk. ar dievg. 29. jūnijā un 6. jūlijā dievk. nenotiek.
13. jūlijā dievk. ar dievg. 20. jūlijā dievk. nenotiek. 27. jūlijā
dievk. ar dievg. Dr. māc. Aija
Greiema (Graham), tālr.: 517614-4853. Ērģeln. Dr. S. Lizlova,
L. Upīte un Margarete Thompsen.
Info: www.detdraudze.org
t%JFOWJELBMJGPSOJKBTMBUWFW
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los
Angeles CA 90039). 29. jūnijā
11:00 dievk. ar dievg., 3. svētd.
pēc Vasarsvētkiem, prāv. Kārlis
Žols. Jūlijā dievk. nenotiks.
t %äBNBJLQMFJOBT 5SʚTWJFOʚ
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA 02766).
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, dr.sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
t 'JMBEFMGJKBT MBUW FW MVU 4W
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk.
notiek 11:00. 22. jūnijā dievk. ar
Sv.vakarēdienu. 29. jūnijā dievk.
6. jūlijā dievk. nenotiks. 13. jūlijā
11:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu.
20. jūlijā dievk.. 27. jūlijā dievk. ar
Sv. vakarēdienu. Māc. Ieva Dzelzgalvis.
t ,BMBNB[ʷ MBUW BQW FW MVU
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo, MI 49996). 22. jūnijā 10:00
dievk., māc. Ilze Larsen. 29. jūnijā
10:00 dievk.,māc. Roberts Franklins. 6. jūlijā dievk. nenotiks.
t ,MʚWMBOEFT "QWJFOPUʆ MBUW

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.
t-BOLBTUFSBMt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg
Rd, Lititz Lancaster, PA 17543).
Māc. Dr. Ruta S. Ziedone (PO
Box 380, Henryville 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: ziedonis@ptd.net
t.BOʊFTUFSBTMBUWFWMVUES
(21 garden St, Manchester, CT
06040). 19. jūlijā 11:00 dievk., māc.
Daina Salnīte. 23. augustā 10:00
Kapu svētku dievk. Mančesteras
Austrumu kapsētā, māc. Daina
Salnīte.
t.JMWPLVMBUWFWMVU4W5SʚT
vienības dr.: (1853 N 75th Str,
Milwaukee, WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica,
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. S.
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info:
www.milwaukeedraudze.org
t .JOFBQPMFT VO 4U 1BVMBT
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis, MN 55407), tālr.:
612-722-4622. Info: www.mndraudze.org 22. jūnijā 10:00 laju vadīts
dievk., sekos sadraudzība. 29. jūnijā 10:00 dievk., vadīs B. un B.
Alles. Sekos sadraudzība. 6. jūlijā
dievk. nenotiks. 13. jūlijā 10:00
dievk. ar Sv. vakarēdienu. Sadraudzībā tikšanās ar Edijas vecākiem.
t.POUSFBMBTMBUW5SʚTWJFOʚCBT
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church,
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7). Draudzes māc.
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-8518281, e-pasts: rev@draudze.org.
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514481-2530, e-pasts: prez@draudze.
org 22. jūnijā 11:00 Tērvetē Jāņu
dievk. ar koŗa Sonore piedalīšanos.
6. jūlijā 15:00 latv. centrā dievk.
13. jūlijā 11:00 Tērvetē nometnes atklāšanas dievk.. 20. jūlijā
11:00 Tērvetē dievk. 26. jūlijā
21:00 Tērvetē nometnes noslēgšanas svētbrīdis. 27. jūlijā 15:00
Latviešu centrā dievk. Mācītāja
atvaļinājums no 29. jūlija līdz
29. augustam.
tɤVCSBOTWJLBTVO-FJLWVEBT
latv. ev. lut. dr.:
Leikvudā Igauņu bazn. (607 E
7th St,Lakewood, NJ)
Īstbransvikā draudzes bazn.
(12 Gates Ave, East Brunswick, NJ)
29. jūnijā 13:30 Īstbransvikā
dievk. Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-mail:
latvianlutheranchurch@gmail.com
tɤVKPSLBTMBUWFWMVUES
Īstoranžā (153 Glenwood Ave,
East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY)
Manhatenā Seafarers & Intl
House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovnā St. Mark Lutheran
Church (100 Harter Rd, Morristown, NJ)
Ņudžersijā Holy Trinity Lutheran Church (70 River Rd,
Montville, NJ)
Parsippany St. Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave,
Parsippany NJ)
(Turpināts no 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
tɤVKPSLBTMBUWFWMVUES
Priedainē (1017 State Rte 33,
Freehold NJ)
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY)
Springfildā Holy Cross Lutheran
Church (639 Mountain Ave,
Springfield, NJ 07081)
t3PʊFTUFSBTMBUWFWMVU,SVTUB
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY).
Prāv. Oļģerts Sniedze.
t 4BHJOBWBT MBUW FW MVU ES
(128 N Elm St). 20. jūlijā 11:00
Kapu svētki Forest Lawn kapsētā.
Kalpos māc. R Franklins. Dr. sekretāre Vija Arins, e-pasts: vijaarins@yahoo.com
t 4BO %JFHP MBUW FW MVU ES
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.
t 4FOUMVJTBT MBUW FW MVU ES
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
t 4JFUMBT MBUW FW MVU ES
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA
98125). 22. jūnijā 10:30 dievk. ar
dievg. 29. jūnijā 11:00 Jāņu dienas dievk. Rietumkrasta latviešu
izglītības centrā Šeltonā. Māc. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org
t4LFOFLUFEJKBTMBUWFWMVUES

(35 Furman St, Schenectady, NY
12308). Jūlijā dievk. nenotiks.
17. augustā 14:00 dievk., dz.
grāmatas. Prāv. O.Sniedze, asistē
diakone L.Sniedze-Tagart.
t 4U 1ʑUFSTCVSHBT '-  MBUW
ev. lut. dr.: ziemas mēnešos dievk.
notiek Mūsu Pestītāja (Our Savior)
bazn. (301 – 58th Street S, St. Petersburg, FL 33707), Bībeles stundas notiek biedrības namā 11:00.
22. jūnijā Bībeles stunda. 29. jūnijā Bībeles stunda. 6. jūlijā Bībeles stunda. Uzmanību – vasarā
dievk. notiks Biedrības namā
11:00! 13. jūlijā dievk. 20. jūlijā
Bībeles stunda. 27. jūlijā Bībeles
stunda. Māc. Aivars Pelds, tālr.:
727-368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001.
t 5PSPOUP o 4W +ʆʦB FW MVU
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416921-3327, e-pasts: baznica@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.
t7BÝJOHUPOBT %$ MBUWFWMVU
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121)
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola,
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk., vasaras
mēnešos dievk. 10:00. Kafijas
galds. Grāmatu galds.
Paziņojums. Draudzes mācītāja
Anita būs atvaļinājumā no 16. līdz
24. jūnijam, bet no 19. jūlija līdz

2. augustam būs nometnes mācītāja Katskiļos. Viņas prombūtnē
par steidzīgiem mācītāja pakalpojumiem lūdzam sazināties ar
pērminderi Dagniju Ķilpi, tālr.:
410-730-5797).
22. jūnijā laju vadīts dievk.,
sekos jūnija jubilāru sveikšana.
28. un 29. jūnijā 12:00-16:00
atvērto durvju dienas draudzes
namā Montgomery County Heritage Days ietvaros. 29. jūnijā Sv.
vakarēdiena dievk. 6. jūlijā dievk.
nenotiek. 13. jūlijā Sv. vakar-

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts
internetā
www.307.lv

ēdiena dievk. 20. jūlijā laju va- Church (397 Euclid Ave, Oakland).
dīts dievk. 27. jūlijā laju vadīts
Burlingema, Labā Gana bazdievk. Prāv. Anita Vārsberga Pāža. nīca (301 Burlingame Ave)
Tālr. baznīcā: 301-251-4151,
Lūgums sūtīt
e-pasts: dcdraudze@verizon.net.
SARĪKOJUMU
Info: www.dcdraudze.org
t7JMJNBOUJLBTMBUWFWMVUES
un
(76 Windham Rd, Wilimantic, CT).
DIEVKALPOJUMU
12. jūlijā 11:00 dievk. ar dievg..
ziņas uz e-pastu:
Māc. Daina Salnīte. Dr.pr. Vija
rasma@laiks.us,
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.
t;JFNFʡLBMJGPSOJKBTMBUWMVUES
vēlākais-svētdienās.
Sanfrancisko (425 Hoffman Kārtējam avīzes numuram
Ave, San Francisco).
ziņas uz redakciju tiek
San Jose-Los Gatos (16548
nosūtītas
Ferris Ave, Los Gatos).
PIRMDIENĀS.
Oaklande Resurrection Luth.

Annas Brigaderes slavenā autobiografiskā triloģija
tagad angļu valodā:

THE ANNELE TRILOGY
A BOOK FOR YOUNG AND OLD
www.307.lv

tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller
Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks

SLUDINĀJUMI
Pērk lauku viensētu ar zemi
un mežu, ēka var būt remontējama. Tālr.: 26157008
Pērkam lauksaimniecībā izmantojamo zemi, var būt ar
mežiem. Izskatām 3-5 dienu
laikā. E-pasts: maris@abm.lv
Tālr.: 28308131
Latvijas uzņēmums pērk
meža īpašumus, cirsmas, kā
arī veic meža apsaimniekošanu. Tālr.: 29771707

Tālr: 973-746-3075

LASIET UN
PASŪTINIET
TĪMEKLĪ!

BRĪVĀ
LATVIJA
Eiropas latviešu laikraksts

www.brivalatvija.lv

Lai pasūtinātu grāmatu, rakstiet uz anneletrilogy1@gmail.com
vai zvaniet +001-612-729-9821
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Debess Mannā

JURIS ĶENIŅŠ
LNAK valdes sēde pie vakariņu
galda gāja uz beigām, un valdes
priekšsēdis Andris Ķesteris jautāja,vai kāds vēlas saldo ēdienu.
Es atbildēju, ka saldais ēdiens
mani sagaida citā vietā, un aizsteidzos pie piedāvātā saldā –
debess mannā.
Cik atceros debess mannā no
bērnības, tas ir salds, jauks, brīnišķīgs, pat debešķīgs. Receptei
ir tikai trīs sastāvdaļas: dzērvenes, mannā un cukurs. Man piedāvātajam saldajam arī trīs sastāvdaļas, bet dzērveņu, mannā
un cukura vietā, trīs apdāvinātas
dziedones. Mans saldais bija XIV
Latviešu Dziesmu svētku Kanadā
kabarē Debess Mannā, un biju
ielūgts Sv. Andreja baznīcā baudīt mēģinājumu.
Kabarē Debess Mannā ir mūsu
pašas mūziķes Lindas Marutas
ģeniālā ideja, un viņai ir piebiedrojusies līdzīgi spējīga komanda:
dziedātājas Anna Broka Black
un Eva Tentere, un pods, kuŗā
saldais tiek gatavots: instrumentālisti Roberts Adlers un Dāvids
Šmits, spēlējot dažādus elektroniskus aparātus, un Pēteris Zariņš pie “īstām” klavierēm.
Debess Mannā, vismaz dziesmu
svētku ietvaros, ir trīs draudzenes,
kuŗas dzied iemīļotas dziesmas,
ar kuŗām uzaugušas – klausoties

vecāku plates no pagājušā gadsimta 50. un 60. gadiem, tādas
kā Čikāgas Piecīši un Trīs no
Pārdaugavas, un mazliet jaunākas: Raimonds Pauls, Larisa, Frikadeļu Zupa, Portlandes Dzintars
un citi, – līdz pat 90. gadiem.
Linda un komanda ir savārījušas elegantu putru no šīm sastāvdaļām, un viņām izdodas
uzkult jauku, gaišu un putainu
vakaru, reizēm ar asarām, citā
reizē ar asarām un smiekliem,
piedāvājot tautā iemīļotas dziesmas savā unikālā stilā un ļoti
profesionālā izpildījumā.
Linda Maruta ir bieži redzēta
un dzirdēta uz Kanadas dziesmu
svētku skatuvēm: 2009. gadā ar
Čikāgas Piecīšiem, 2004. gadā galvenā lomā Alberta Legzdiņa un
Lolitas Ritmanes dziesmu spēlē
“Eslingena”, kuŗā, tāpat kā Piecīši,
aizceļoja uz tēvzemi un spēlēja
izpārdotās telpās.
Anna Broka Black jau no 6 gada vecuma ir uzstājusies latviešu
sabiedrībā, toreiz Caravan sarīkojumā ar Pētera Zariņa vadīto
ansambli “Ausma”. Ieguvusi gradu
Windsor universitātes Tēlotājmākslas (Fine Arts) fakultātē. Anna
izaudzinājusi trīs dēlus un ir
atgriezusies teātri. Šobrīd Anna
bieži uzstājās vasaras teātŗos, arī
šovasar augustā – Lakeview Arts

Barn, Bobcaygeon.
Eva Tentere ir rīdziniece, bet
dzīvo Hamiltonā kopš 1996. gada,
piedaloties gan latviešu, gan kanadiešu ansambļos, un bieži dzirdēta vietējos koncertos un sarīkojumos. Eva arī piedalījās “Eslingenā”, kur satika Lindu, un trīs
draudzeņu ansamblis bija gatavs –
jāgaida tikai iespēja.
Visas skanīgās trīsbalsīgās
dziesmu apdares ir Lindas nopelns, bet interesantie, gaumīgie
un saistošie pavadījumi – puišu
komandas darbs. Tā kā sintezātoriem ir nebeidzamas skaņu un
ritmu izvēles, katra no 25 dziesmām ir smalki un rūpīgi izstrādāta, katra unikāla gan dziedātājām, gan orķestrim, šad un tad
piebiedrojoties Lindas vīram Henrijam Cifersonam ar cēliem elektriskās ģitaras solo posmiem vai
Lindai pašai ar akustisko ģitaru.
Meiteņu balsis unisona un harmoniskos posmos ir saliedētas,
skanīgas un burvīgas, bet solo
daļās izceļas katras dabīgais raksturs: kādreiz meitenīgs, kādreiz
fifīgs, citās reizēs nopietns, bet
pēc tādiem brīžiem drīz atkal
atgriežas smaids, un izpildījums
ir vienmēr sirsnīgs un pievilcīgs.
Protams, kā visos kabarē, būs
burleskas, parodijas un satīra,
bet šis autors nedrīkstēja tos

redzēt: pārsteigums.
Tomēr varu ziņot, ka ieradīsies
viesi no šīm augstākminētajām
grupām: Armands Birkens, Lolita Ritmane un Alberts Vītols, un

Saldais ēdiens parasti tiek piedāvāts ēdienu reizes beigās, bet
šis vakars ir tieši svētku vidējā
posmā, piektdienas vakarā Hamilton Convention Centre, svētku

meitenes arī uzstāsies Dziesmu
svētku ieskaņas sarīkojumā.

launags. Baudīsim visi saldo Debess Mannā. Būs garšīgs!

Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!

Dziesmu svētkos Hamiltonā dalībnieki no visiem Latvijas novadiem,
ASV krastiem, Zviedrijas, Vācijas, Īrijas un pat Austrālijas

ASTRĪDE SĪLE
XIV Latviešu Dziesmu svētki
Kanadā tuvojas, un Hamiltonas
latviešu saime jau sāk gaidīt lielo
plūsmu latviešu gan no tuvienes,
gan no tālienes. Iepriekšējos
Dziesmu svētkos Kanadā 2009.
gadā, kas pirmo reizi notika
Hamiltonā, Tourism Hamilton
un Rīcības komiteja bija izrēķinājusi, Hamiltonā bija iebraukuši
apmēram 5000 latviešu – kā
dalībnieki un kā skatītāji.

Kanadas tautas skaitīšanas 2011.
gada dati liecina, ka Hamiltonā
ir apmēram 345 cilvēki, kas runā
latviski. Tātad var rēķināt, ka
XIV Latviešu dziesmu svētkos
Kanadā latviski runājošo skaits
Hamiltonā 14 reizes atkal palielināsies!
No Hamiltonas kaimiņpilsētas
Toronto, protams, brauks vairākas tautasdeju kopas un koŗi,
brauks arī no Kanadas galvas-

Priecigas Pēdas
Milvokos

LAURA BELDAVA

LELBA Jaunatnes nozares projektam „Priecīgās pēdas” Milvokos bija burvīga diena, Nebija
pārāk karsti, daba ziedēja, un
visiem bija saule sirdī. Mūsu
sarīkojums notika 8. jūnijā pēc
Milvoku draudzes piknika. Pikniks kopā ar mūsu draudzes
vārdu apmaiņu un iepazīšanās
dievkalpojumu nu jau notika desmito reizi. Visi viesojāmies baznīcas dārzā. Rīkotāji un to palīgi
jau strādāja kopš astoņiem no rīta,
lai uzstādītu galdus un krēslus, kā
arī ceptu desiņas un hamburgerus. Baznīcas priekšā mēs nolikām reģistrācijas galdu, pie kuŗa
dalībnieki varēja vai nu piereģistrēties, lai piedalītos soļošanā,
vai ziedot naudu, lai kuplinātu
ziedojumus Priecīgām pēdām.
Dalībniekiem oficiāli piešķīra numurus, kuŗus mēs piespraudām

katram pie muguras. Maršruts
bija ierādīts ap mūsu kvartālu,
un tas nebija nemaz tik mazs
(0,6 jūdzes). Katrā stūrī izlikām
ceļa zīmes, lai dalībnieki zinātu,
kur staigāt. Pēc piknika, kad bija
kārtīgi paēduši un iedzēruši aliņu,
staigātāji sastājās uz baznīcas trepēm, lai nofotografētos un skaļi
kopā sauktu: “Priecīgās Pēdas!” Tad
ar lielu sajūsmu dalībnieki sāka
staigāt vai arī skriet apkārt vienu
vai divas reizes. Par mūsu pūlēm
mūsu grupa ieņēma $ 2255! Organizācijas komitejas vārdā izsaku
mīļu paldies prāvestei Laumai
Zušēvicai, Intai Veldrei, Tijai
Abulai, Vitai Wangallei un visiem
mūsu dalībniekiem! (Bildes var
apskatit mūsu Facebook lapā:
<http://www.facebook.com/
HappyFeet4Latvia> www.facebook.com/HappyFeet4Latvia)

pilsētas Otavas un Kvebekas, no
skaistās Montrealas! Sagaidām
koŗus un tautasdeju kopas arī no
Kanadas kaimiņzemes – Amerikas! Latvieši no abiem krastiem, kā arī vidienes jūlija pirmajā nedēļā sabrauks un salidos
„Ūdenskritumu pilsētā”, lai kopā
svinētu Dziesmu svētkus.
Pāri okeanam ceļu mēros vairākas grupas un individi, kopskaitā gandrīz 400! Šai pulkā, kā
jau ziņojām, būs rakstniece Eva
Mārtuža, flautists Mārcis Kūlis,
LNO solisti Inga Šļubovska un
Raimonds Bramanis, kā arī viesu koris Sonore (no Rīgas) un
LNO diriģents Mārtiņš Ozoliņš.
Pazīstamas ir arī slavenās mūzikālās grupas, kas iepriecinās ballēs un vairākos sarīkojumos –
Autobuss Debesīs un Folkvakars.
Šo pulku vēl papildinās koŗi un
deju kopas no visām Latvijas
malām! No Rīgas varam sagaidīt
arī kori Sonante un kokļu ansambli Teiksma, kā arī tautasdeju
kopas Pērle un Ačkups (vārda
brāļi un māsas ar mūsu montrealiešiem!). No skaistās
Vidzemes – divas tautasdeju
kopas „Randiņš” (jauniešu grupa
14-21 g.v) no Cēsīm un Raitais
Solis, kā arī deju kopa Katvari no
Limbažiem un folkloras ansambļi Kokle un Māriņa. No ezeru
zemes Latgales – Daugavpils
Svātra, kas dejos un dziedās!
Zemgali un Jēkabpili pārstāvēs
tautasdeju kopa Sandancis. No
Talsiem Kurzemē būs koris
Amenda, no Rojas – koris
Kalva.

No Zviedrijas gaidīsim Stokholmas kori un no Vācijas tautasdeju kopu MiLaDeKo
(Minsteres Latviešu deju
kollektīvs). Toties no Īrijas būs
vairākas deju kopas – Karbunkuls, Nemiers (no Limerikas),
Varavīksne un Sienāzītis (bērnu

songfest.com vai kontaktēt
Latviešu Dziesmu svētku Kanadā
Finanču nozares vadītāju Juri
Simsonu – jsimsons@ cogeco.ca.
Lūdzam ievērot, ka biļetes vairs
netiks izsūtītas pa pastu, tās būs
saņemamas pie XIV Latviešu
Dziesmu svētku Kanadā biļešu

grupa) (abi no Longfordas).
Gaidām arī vairākus individuālus dziedātājus, kuŗi brauks vistālāko ceļu – no Austrālijas!
Mūsu „pārokeana viesi” sāks
ierasties Kanadā jau ap Jāņiem
24. jūnijā – bet lielākoties starp
26. jūniju un 1. jūliju – un ir
sarunājuši nakstmājas Mohawk
kolledžā, Hamiltonā.
Rīcības komiteja, kā arī, protams, visi hamiltonieši un Kanadas latviešu saime sirsnīgi gaida
mūsu viesus – gan dalībniekus,
gan skatītājus. Atgādinām, ka
visas šīs grupas varēs redzēt XIV
Latviešu dziesmu svētku sarīkojumos, kas notiks Hamiltonā no
3. līdz 6. jūlijam. Ir vairāk nekā
25 sarīkojumi, blakus sarīkojumi
un izstādes, ko varēs apmeklēt.
Biļetes vēl var iegādāties Dziesmu
svētku mājas lapā www. latvian-

galda, Sheraton viesnīcā,
Hamiltonā. Biļešu pasūtinājumi
internetā, Dziesmu svētku mājas
lapā (www. latviansongfest.com)
tiks pieņemti līdz 29. jūnijam.
Pēc tam biļetes, protams, vēl
varēs nopirkt gan galvenā svētku
viesnīcā – Sheraton Hamiltonā,
kā arī pie katras sarīkojuma
ieejas pirms sarīkojuma. Lūdzam
ievērot, ka Svētku vakariņu biļetes vairs nepārdos pēc piektdienas, 20 jūnija. Rīcības komitejai
jau laicīgi divas nedēļas pirms
sarīkojuma ir jāpaziņo viesu
skaits Hamilton Convention centram – tātad lūdzam tās iegadāties pirms 20. jūnija.
Gaidīsim visus Hamiltonā no
3. līdz 6. jūlijam, kur kopā
„Dziesmu pinu, deju pinu latvju
tautas vainagā!”
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Ceļojums pēc astoņiem gadiem

DAINA BOLŠTEINA
Pirmo reizi astoņu gadu laikā
man beidzot atkal bija iespēja
pavadīt laiku Latvijā. Aizlidoju uz
Rīgu maija vidū, lai baudītu divu
nedēļu garu atvaļinājumu. Mans
ceļabiedrs bija labs amerikāņu
draugs, kurš Eiropā bijis vairākkārtīgi un apciemojis kādas divdesmit valstis, bet Baltijas valstis
vēl nebija apceļojis.
Pirmajā nedēļa noīrējām auto
un apbraucām Kurzemes krastu,
kā arī pavadījām trīs dienas rietumu Lietuvā. Visumā mums laimējās, bija sauss un saulains laiks,
tā varējām daudz laika pavadīt
dabā, baudot Baltijas tīro gaisu,
zaļos mežus un dzidros ūdeņus.
Īpaši jauki un interesanti bija
iepazīties ar Slīteres rezervātu.
Iepriekš biju sarunājusi gidu biologu, kurš parkā strādā gadiem ilgi. Viņš mums parādīja
daudz ko tādu, ko paši nekad
nebūtu redzējuši, piemēram, pamestu bebra dambi. Citā vietā
viņš rādīja nesenu bebra darbu:
tas bija nocirtis koku, bet kokam
augšējie zari kārtīgi sapinušies ar
blakus koku zariem, un koks nebija nogāzies. Bebrs cirtis otro
reizi – bet atkal tāpat koks negāzās. Mēs tikām arī uzvesti augšā
Slīteres bākā – cik skaists skats no
turienes paveras skaidrā dienā!
Patīkami bija redzēt ļoti daudz
putnu. Stārķus redzējām dučiem. Kolkas ragā ūdenī uzturējās
daudz gulbju; izrādās, ka tie Latvijā tikai piestājuši ceļā uz vasaras mājām vēl tālāk ziemeļos.
Man pagadījās ieraudzīt arī pāris
dzērves. Redzējām arī dažādus
mazo sugu putnus.
Interesants novērojums ir tas,
ka, pa Latvijas laukiem braucot,
neredz sabrauktus dzīvniekus,
kādus bieži var pamanīt ASV,
piemēram, sabrauktas vāveres,
zaķus, stirnas u.c. Laikam Latvijas dzīvnieki vēl aizvien prot turēties pa gabalu no cilvēkiem un
to ierīcēm, kas varētu apdraudēt viņu dzīvību. Vai arī Latvijas
lauki un meži ir tik plaši, ka dzīvniekiem nav jātuvojas vietām,
kur apmetušies cilvēki.

//Foto: D. Bolšteina

Vēl novēroju, ka visumā cilvēki
ir laipnāki un pieklājīgāki salīdzinājumā ar laikiem, kad Latvija ciemojos pirms astoņiem un
vairāk gadiem. Dažviet restorānos un veikalos apkalpošana jau
līdzinājās ASV līmenim.
Liepājā ievēroju daudz pamestu un tukšu ēku pilsētas centrā.
Visumā Latvijā tādu ir daudz,
bet dažās vietās uzkrītami vairāk.
Vēlāk kāds vietējais draugs stāstīja, ka esot stingri un neloģiski
nekustamo īpašumu likumi par
vecu ēku pirkšanu un sakārtošanu. Tie it kā esot tik neizdevīgi,
ka cilvēkam daudz vienkāršāk un
lētāk pirkt jaunbūvi.
Lietuvas dienas iesākām ar
Aukstā kara muzeja apciemojumu. Muzejs iekārtots vecā padomju militārā bāzē. Redzēt pamesto bāzi pats par sevi interesanti, bet muzejs par auksto kari
labi izveidots. Tas atrodas Žemaitijas nacionālā parka teritorijā,
kurā ir arī liels, mierīgs ezers.
Veselu dienu pavadījām Kuršu
kāpās, kas arī ir nacionāls parks.
Turp no Klaipēdas ātri pārbrauc
ar mazu prāmi, par kuru maksā
ne tikai par auto, bet arī par katru
līdzbraucēju. Iebraucot mazliet
tālāk parka teritorijā, jānopērk

iebraukšanas atļauja, kuru aprēķina atkarībā no automašīnas
svara. Pāri kāpām no ziemeļiem
uz rietumiem ved tikai viens
ceļš, bet tiek arī izveidots celiņš
riteņbraucējiem. Ja patīk riteņot,
bet nevēlas braukt pa kalniem
vai lejām, tad Kuršu kāpas ir
ideāla vieta aktīvai atpūtai. Tāpat kā Latvijas jūrmalā, te daba
ir skaista un vienkārša. Dažās
vietā zemes strēle ir tik šaura, ka
abās pusēs var redzēt ūdeni. Pludmales ir ļoti tīras, un var iedomāties, ka tajās pavadīt karstu vasaras dienu būtu atsvaidzinoši.
Maija mēnesī Kuršu kāpās un
to mazajos ciematos nav daudz
tūristu, tātad mūsu ciemošanās
bija klusa un mierīga. Aizbraucām līdz pašiem dienvidiem, kur
atrodas Krievijas robeža, gribējām vienkārši redzēt, kāda tā
izskatās. Mans mobilais telefons
gan domāja, ka Krievijā brauksim iekšā, jo pienāca īsziņa, kas
paskaidroja, cik maksā sarunas
un īsziņu sūtīšana kaimiņu valstī.
Lietuvā visas trīs nakti pārnakšņojām Palangā, tā ir tīra
un kārtīga pludmales pilsēta.
Pieļauju, ka arī te vasarā ir skaļāks un biezāk apdzīvots. Mums
Palangā gadījās būt vasaras at-

vēršanas svētku dienās, kad notika parāde, dažādi koncerti,
daiļamatnieku tirdziņš un uguņošana un valdīja priecīga svētku
sajūta. Tā sestdiena bija arī muzeju nakts, tā Dzintaru muzeju
varējām apskatīt bez maksas. Tas
nav pārāk liels, bet izstādītie
priekšmeti vienreizēji, īpaši dzintara gabali ar kukaiņiem un citiem kustoņiem.
Atpakaļceļā uz Latviju piestājām vēl dažās vietās Lietuvā, ieskaitot pazīstamajā Krustu kalnā.
Pati tur pirmo reizi biju pirms
deviņiem gadiem, bet tagad apkārtne izveidota tūristiem ērtāka.
Ir gan ironiski, ka auto novietošanas laukumā jāmaksā par
stāvvietu un tāpēc daudzi auto
vai arī busu atstāj tāpat ceļa malā.
Vienlaikus ar mums tur ciemojās
liels autobuss, pilns vācu tūristiem, kā arī trīs lietuviešu jaunietes, kuras pēc iesvētībām bija
atbraukušas nolikt krustiņus.
Braucot pa Latviju un Lietuvu,
un tad tās salīdzinot, ievēroju
divas lietas. Pirmkārt, Lietuvā ceļi
visumā gludāki un labāki. Otrkārt, Lietuvā ir mazāk pamesto
noplukušo ēku. Daudzas mājas,
ko redzējām, bija modernas un
izskatījās samērā nesen celtas,

un vecākās lielākoties bija kārtīgi sakoptas. Tātad vispārējais iespaids bija, ka Lietuvai ekonomiski klājas labāk nekā Latvijai,
bet vai tā tiešām ir?
Otrā atvaļinājuma nedēļa tika
pavadīta Rīgā. Biju īpaši pateicīga, ka man bija iespēja redzēt
Vijas Celmiņas mākslas darbu
izstādi un arī apmeklēt Stūra
māju, to iesaku ikkatram, kurš
Rīgā ir vai būs šovasar, īpaši iziet
ekskursijā par drūmajiem pagrabiem. Divi ieteikumi: ja vēlas
iet latviešu valodas tūrē, biļetes
(nopērkamas kasē mājas pagalmā) iegādāties jau iepriekš, jo pēc
tām ir liels pieprasījums. Iespējams, ka arī angļu valodas gidiem vasarā būs lielāks pieprasījums, tātad šo ekskursiju katrā
ziņā ieteicams laikus ieplānot.
Un pat ja tajā dienā laiks ir saulains un karsts, iesaku līdzi paņemt kādu jaciņu, jo ēkā un pagrabos ir krietni vēss.
Vēl Rīgā aizgājām uz baletu
“Trīs tikšanās”. Mans novērojums – ja par Rīgas iedzīvotājiem
spriestu pēc baletaizrādes publikas, tad varētu domāt, ka 85% no
visiem ir sievietes. Un ka vairumam vīriešu nav nekā glītāka kā
džīnas, ko vilkt mugurā.
Nacionālā teātrī kopā ar vienu
draudzeni noskatījos jaunu latviešu lugu, “Pieaugušie.” Izrāde
notika teātra Jaunajā zālē, un
piedzīvojums atgādināja kādā
Ņujorkas “off-off Broadway” piedzīvoto. Luga laba un interesanta
(īpaši ieteiktu gados jaunākiem
cilvēkiem), bet diemžēl telpā siltā
Rīgas vakarā trūka jebkādas ventilācijas. Biju pārsteigta, ka neviens - nedz no skatītājiem, nedz
no aktieriem - nenoģība, jo bija
patiesi pārmēru karsti.
Rīgā pavadītajā nedēļā daudz
laika pavadīju satiekot radus un
draugus, daudzus, kurus sen nebiju satikusi. Vairāki tomēr palika nesatikti, vairāki restorāni,
veikali un koncerti, un muzeji
neapmeklēti. Tāpēc laikam nebūtu gudri nākamo ceļojumu
atlikt vēl astoņus gadus!

Animated Feature by Latvian-American Director
Brooklyn, NY - June 3rd, 2014 Latvian born Signe Baumane’s animated feature film “Rocks In My
Pockets” will have its world premiere at the 49th Karlovy Vary
International Film Festival. It is the
first animated film in the history of
the Karlovy Vary Film Festival to
be chosen for the Official Selection
- Competition program. The premiere will take place on Monday
July 7th, 2014, at 8:00 p.m. in the
1,146 seat Grand Hall.
“Rocks In My Pockets,” a fantastical tale based on true events,
is about five women of Signe
Baumane’s family, including herself, and their battles with depression and madness. The film combines a wide sweep of Latvian
history with deeply personal stories of family secrets, art, romance,
marriage, nature and political

upheaval, all in the quest for sanity.
Baumane employs a unique,
beautifully textured combination
of papier-mâché, stop-motion and
classic hand-drawn animation
producing a poignant and often
hilarious tale of mystery, mental
health, redemption and survival.
Signe Baumane is a Latvian
born New York based independent animator. Her fifteen animated shorts have been screened
in over 200 film festivals around
the world including Sundance and
Berlinale. “Rocks In My Pockets”
is her first feature film.
Ms. Baumane says, “In some
ways ‘Rocks In My Pockets’ is an
old-fashioned detective story. Me
digging into family history, searching for clues, figuring things out why some of us have obsessive
suicidal thoughts, why we break

down, what makes us who we are,
and in the end what saves us.
Hopefully people find the film
entertaining. And perhaps some
important conversations will
come out of it, as well.”
“Rocks In My Pockets” has been
produced by Signe Baumane
along with co-producer Sturgis
Warner. Women Make Movies
was the project’s fiscal facilitator.
800 backers supported the film in
a successful Kickstarter campaign.
“Rocks In My Pockets” will be
distributed in the U.S. and Canada
by Zeitgeist Films. Locomotive
Productions is co-producing a
Latvian version. New Europe Film
Sales is the sales agent for the rest
of the world. Online streaming
and downloads will be available
through Yekra, Ltd.
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Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji
INESE KRŪZE
Konferencē pulcējās ļaudis,
kam rūp savas personības izaugsme, stiprinot nacionālo pašapziņu un pielietojot tradicionālo
dzīvesziņu ikdienā.
Atklājot konferenci, dalībnieki
folklorista Dāvja Stalta vadībā,
vienojās dziedot:
Tēvu tēvi laipas met,
Bērnu bērni izlaipo;
Dievs dod mūsu bērniņiem
Tās laipas izlaipot.
Tēvu tēvi laipas met,
Bērnu bērni izlaipo;
Tā bērniņi laipojat,
Lai pietika mūžiņam
Dziesmas vārdi tika izdziedāti
vairākas reizes, ar katru reizi pastiprinot to nozīmīgumu, vēršoties pie katra dalībnieka individuāli. Vārdi kā pārpasaulīgs spēks
savienoja pagātni, tagadni un
nākotni – iezīmējot konferences
vadmotīvu – pētīt latviešu tautas
saknes, tradīciju, iepazīt tagadni
un saredzēt turpmāko.
Patriotisms sākas no zināšanām. Jo mēs vairāk zinām par
savu tautu, tās patieso vēsturi, jo
īstenāka un stiprāka var būt mūsu
mīlestība pret mūsu tēvzemi un
tēvu tēvu atstāto mantojumu, kas
šobrīd atrodas mūsu rokās, lai
mēs to koptu, cienītu, daudzinātu
un nodotu nākamajām paaudzēm.
Ar priekšlasījumiem konferences pirmajā dienā uzstājās kultūrvēsturniece Ieva Pīgozne, kas pētījumos ir atklājusi mūsu tautai

17. un 18. maijā Ādažos norisinājās 5. konference ciklā Baltu sakrālais mantojums.
raksturīgas tradīcijas iezīmes.
Viņas tēma bija „Iniciācijas rituālu pēdas latviešu folklorā”. Savukārt mākslinieks, semiotiķis Valdis Celms klausītājiem skaidroja skaitļu un simbolu nozīmi
baltu tradicionālajā kultūrā. Folklorists Dāvis Stalts apskatīja jautājumus, kā nostiprināt Latvisko

Latviju no mūsdienu skata punkta, vēlreiz apliecinot mūsu tautai
un zemei piemītošo unikalitāti,
kas iezīmējas mūsu dzīvesziņā,
kultūrā, dabā, tāpat, panākumos
sportā, zinātnē. K. Pētersone uzsvēra arī mūsu tautai raksturīgo
iezīmi – spēju svarīgos, izšķirīgos
mirkļos vienoties. Mēs spējam

reliģiju jeb dievatziņu mūsdienu
Latvijas sabiedrībā, iesaistot klausītājus diskusijā, rosinot katram
apzināties darāmos darbus.
Tradīciju pētnieki un praktiķi
Aīda Rancāne un Andris Kapusts iezīmēja latviskā pasaules
tvēruma aspektus, ļaujot saprast,
kas veido latvisko tradīciju, latvisku domāšanu, kas ir latviešu
tautas tradīcijas pamats, tai skaitā,
kas ir tēvu tēvu atstātais mantojums, kurš veido šodienas latvieti
(vai kādam būtu jābūt latvietim).
Turpretim Kārina Pētersone,
Latvijas institūta direktore, konferences dalībniekiem prezentēja

paveikt neticamo - Baltijas ceļš,
Barikāžu dienas, arī veiksmīgā
ekonomikas stabilizēšana krīzes
laikā pārsteidza pasauli, un tas
nav vienīgais!
Pirmās dienas noslēgumā konferences dalībnieki kopā ar folkloras kopām „Grodi” „Garataka”
daudzināja Ūsiņu. Tas bija vēl
viens veids, kā iepazīt savas tautas
mantojumu, tikai šoreiz jau praktiskā darbībā. Ūsiņa daudzināšanas rituāls tika veidots kopīgi.
Visiem sapulcējoties, tika izvēlēta rituāla vieta, tad iekārtota. Vīri,
ierokot zemē olas kā ziedojumu,
iezīmēja ugunskura vietas – vienu

No 9. līdz 19. jūlijam Rīgā notiks Pasaules koru olimpiāde,
kas ir lielākais koru mūzikas
festivāls pasaulē. Rīgā pulcēsies
piecu kontinentu 60 valstu 480
koru 20 000 dalībnieki. Koru
olimpiādes programmu papil-

lietām, spēcīgāk sevi spējam apzināties un pildīt savu dzīves
uzdevumu. Tomēr to, cik veseli
mēs esam, lielā mērā nosaka
mūsu dzīves pirmie mēneši, kur
notikumus veido ģimene, kurā
esam piedzimuši, tāpat arī sabiedrības attieksme un pastāvošie uzskati. Neapšaubāmi bērna
personības attīstība turpinās tālākajos dzīves gados. Mūsdienu
sabiedrībā liela ietekme personības veidošanā šajā attīstības
posmā ir izglītības sistēmai, jo
īpaši pirmskolas izglītības iestādei un skolai. Dr. paed., docente
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pievēršot uzmanību tieši šim aspektam, kopā ar konferences dalībniekiem apskatīja tēmu par tradicionālās kultūras vietu izglītībā, iezīmējot problēmas un
meklējot risinājumus. Apskatot
jautājumus, kā pilnveidot izglītības sistēmu, lai latviešu bērnam
būtu iespēja izzināt savai tautai
raksturīgu dzīvesziņu, Gunta aicināja apzināties, ka vislielākā
loma tradīcijas pārmantošanā ir
tieši ģimenei, akcentējot tautai
raksturīgo svētku svinēšanu, kā
iepriekš pieminēto Ūsiņa daudzināšanu, Vasaras saulgriežus (īsteno Jāņa dienu), Ziemas saulgriežus, Mārtiņus, Meteņus un citus,
kas ierindojas gada ritumā.
Nākamā konference tiek plānota rudenī, 22. un 23. novembrī.
Savukārt šīs konferences priekšlasījumi būs pieejami interneta
vietnē www.dzivotprieks.lv.

Šīs vasaras kultūras sarīkojumi

AGATE VUCINA
Jau gandrīz pusgadu Rīga bauda Eiropas kultūras galvaspilsētas
titulu, šā gada janvārī tika pārņemta stafete no Marseļas (Francija)
un Košices (Slovākija) - 2013. gada Eiropas kultūras pilsētām.
Tagad gan Rīgas iedzīvotājiem,
gan viesiem tiek piedāvāta bagātīga kultūras programma. Janvārī, akcijas „Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde” laikā pirmo
reizi apmeklētājiem durvis vēra
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ēka, vēlāk, tuvojoties pavasarim,
tika atvērta VDK ēka jeb Stūra
māja, kas Latvijas okupācijas piecdesmitgadē bija kļuvusi par totalitārās varas spilgtāko simbolu,
tajā vēl līdz 19. oktobrim ir iespēja ielūkoties „Čekas pagrabos”
un citās Okupācijas muzeja iekārtotajās ekspozīcijās šajā ēkā.
Arī „Dzintara ādere” ir viena no
tematiskajām līnijām, kas zinātnisku lekciju un dažādu kultūras
sarīkojumu veidā interesentiem
piedāvā plašu ieskatu par mūsu
„dārgakmens” tirdzniecības ceļu,
to pielietošanu gan mākslā, gan
sadzīvē.

centrā un sešus saules lēkta un
rieta virzienos Lielās dienas,
Rudenāju un Vasaras un Ziemas
saulgriežu laikā. Pēc ugunskuru
iedegšanas, kā jau Ūsiņos tas pieņemts, tika izdancināti zirgi, notika vīru spēkošanās, dziedātas
dziesmas un gatavots pieguļas
ēdiens – pantāgs (uz ugunskura
gatavots olu kultenis, pie kura
roku pielika tikai vīri, savukārt
cienāti tika visi sanākušie).
Interesantu skatījumu piešķīra
zintnieks Voldis Prancāns. Viņš
apskatīja Dvēseles un Veļa uzdevumus dzīves pieredzes nodošanā nākamajām paaudzēm. Atgādinot, ka Veļi, kas ir mūsu mirušie senči, latviešu tautā vienmēr ir godāti. Rudens Veļu laiks
ir tam lielisks piemērs, kad saime
ieaicina Veļus savā vidū, lai pateiktos par aizsardzību un izlūgtos svētību nākamajam dzīves
cēlienam, tā savā veidā nodrošinot nepārtrauktu saistību ar savu
tēvu dzīves ziņu. Tai pašā laikā
Voldis atklāja dvēseles pārdzimšanas aspektus, norādot, cik svarīgi cilvēkam ir sekot savam dzīves uzdevumam, aicinājumam,
jo neizdarītie darbi citādi tiek
pārnesti uz nākamo dzīvi (pārdzimšanas rezultātā).
Šo tēmu, tiesa citā gaismā, tālāk
apskatīja psihoterapeite Gunta
Andžāne, iezīmējot priekšnosacījumus, kas nepieciešami veselas personības izveidē. Jo veselākas personības mēs esam, jo
skaidrāks ir mūsu skatījums uz

dinās arī vokālās mūzikas zvaigznes „The Real Group” no Zviedrijas ar solo koncertu 11. jūlijā
un vokālais sekstets no Lielbritānijas „The King`s Singers” Rīgā
ieradīsies pirmo reizi un sniegs
solo koncertu 14. jūlijā, gan dziedās Pasaules koru olimpiādes
otrajā Zvaigžņu koncertā 17. jūlijā. Īpašs datums Latvijas vokālās mūzikas dzīvē būs arī 16. jūlijs, kad slavenie briti pasaules
pirmatskaņojumā kopā ar Latvijas vokālo grupu „Latvian Voices”
un mūziķu apvienību „Xylem
TRIO” Latvijas Nacionālajā operā
atskaņos Ērika Ešenvalda īpaši
šīm grupām komponētu dziesmu ciklu.
Mākslas mīļotājiem līdz 20.
jūlijam peldošajā galerijā „Noass”
pie AB dambja Daugavā iespējams apmeklēt Naivās mākslas
muzeja izstādi.
Līdz 27. jūlijam Dekoratīvās
mākslas un dizaina muzejā būs
apskatāma pasaulslavenā modes
vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva
kolekcijas izstāde „Dumpis buduārā”, kas veltīta divdesmitā
gadsimta 70. gadu modei.
No 3. jūlija līdz 6. augustam
Eiropas kultūras galvaspilsētas
programmas izstāde „Vizionārās
struktūras. No Johansona līdz Johansonam” būs skatāma jaunuzceltās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā, tā piedāvās ieskatu

Latvijas avangarda mākslā 20.
un 21. gadsimtā.
Līdz 3. augustam Latvijas Nacionālās Mākslas muzeja izstāžu
zālē „Arsenāls” būs apskatāma
starptautiska laikmetīgās mediju
mākslas izstāde „LAUKI” un norisināsies festivāls „Māksla+Komunikācija 2014”.
Kino cienītājiem visu jūniju
iespējams apmeklēt bezmaksas
brīvdabas kino vakarus kultūras
vasarnīcā „Esplanāde 2014”.

Sarīkojumi literatūras jomā notiks arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur 1. jūlijā atklās izstādi
un lekciju cikls „Grāmata 1514–
2014”. Mūsdienu laikmetu grāmatniecībā nereti sauc par „otro
Gūtenberga atnākšanu”, un šī
vērienīgā izstāde būs veltīta drukātās grāmatas piecsimtgadei un
grāmatas saturam 21. gadsimtā.
Izstādē uz Rīgu no citām valstīm ir atvesti unikālu grāmatu
eksemplāri. „Grāmata 1514–

2014” būs paralēls pasākums
akadēmiskajiem lasījumiem
„21. gadsimta saturs”, kuros piedalīsies vadošie pasaules literāti
un kultūras speciālisti.
Dzintara tematiskās līnijas ietvaros līdz 26. jūlijam mākslas
galerijā „Putti” apskatāma izstāde
„Dzintars mūsdienu laikmetīgajās mākslas rotās”, kuras pamatideja ir atspoguļot dzintaru
kā materiālu laikmetīgajā un
mūsdienīgajā rotā atbilstoši profesionālās mākslas kritērijiem.
Latvijas Dabas muzejā līdz pat
gada beigām būs apskatāma ekspozīcija „Dzintars laiku lokos”,
kas, kā norādīts projekta aprakstā, „iepazīstinās ar Baltijas dzintaru, rādot tā dabīgās formas,
krāsu toņu daudzveidību un nozīmīgo vietu pasaules dzintaru
depozītu vidū. Izstādē tiks akcentēta dzintara unikalitāte kā
pirmā materiāla nozīmība, kādēļ
sāka veidoties mūsu reģiona atpazīstamība senajās Eiropas kultūrās. Tiks sniegta iespēja iepazīt
dabīgo dzintaru, tā izmantojumu visdažādākajās jomās, īpaši
akcentējot zinātnisko pētījumu
rezultātā radītā dzintara diega
izmantošanas perspektīvas”.
Laipni aicināti apmeklēt kultūras pasākumus! Sīkāka informācija un kultūras pasākumu
programma pieejama internetā:
http://www.riga2014.org.

7

Jauno LAIKS

2014. gada 21. jūnijs – 4. jūlijs

K U LT Ū R A

12. gadsimta latgaļu
arheoloģiskā tērpa rekonstrukcija

AGATE VUCINA
Biedrības „„Latgales tradicionālās kultūras centra „Latgaļu sāta”” pārstāvji pirms gada uzsāka
rekonstruēt unikālu tērpu, kādu
mūsdienu Varakļānu apkaimē
valkāja sievietes 12. gadsimta beigās. „Šādu mūsdienās izgatavotu
arheoloģisko tērpu Latgalē ir ļoti
maz, tā ir daļa no mūsu vēstures,
kam diemžēl mēs nepievēršam
tik lielu uzmanību,” norāda Dainis
Mjartāns un Marika Zeimule.
Vēsturiskā tērpa rekonstrukcijai finansējums ticis meklēts
vairākus gadus, līdz šo projektu
atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla
fonda Latgales programma. „Mēs
nolēmām rekonstruēt to tērpu,
kas atrasts apkaimē, kur darbojas
mūsu biedrība. Tuvākie arheoloģiskie izrakumi ir veikti netālu no
Varakļāniem, Cakulu senkapos,
un šis tērps ir 7. kapulauka izrakumu rekonstrukcija. Tas nebija klasisks apbedījums. Visas rotas bija
noliktas sievietei blakus,” stāsta
D. Mjartāns.
„Kādi senos laikos ir bijuši audumi, grūti spriest, jo no auduma
ir saglabājušās tikai tās detaļas,
kur klāt ir bijušas bronzas rotas,
spirālītes. Brunči mums ir darināti
brūnganā krāsā, kas ir tipisks 12.
gadsimta audums. Tie senos laikos netika sašūti kopā, bet pārlikti
un apsieti ar jostiņu,” tērpa rekonstrukcijas procesu ieskicē „Latgaļu sātas” saimniece M. Zeimule.
Viņa arī atklāj, ka vislielākās grūtības esot sagādājusi vainadziņa
rekonstrukcija. Pētot arheoloģiskos materiālus Valsts vēstures
muzejā un konsultējoties ar spe-

Visā krāšņumā brunči, kājauti, sietavas, celaine

ciālistiem, ir secināts, ka tas varētu būt bijis auduma vainags ar
iestrādātiem bronzas gredzentiņiem, taču ļoti slikti saglabājies.
Pašlaik tērpam izvēlēts bronzas
spirāļu vainags. Nākotnē paredzēts
izmēģināt rekonstruēt auduma
vainagu.
Izrādās, ka tas, cik precīzi mūsdienās varam noteikt mūsu senču
tērpu valkāšanas tradīcijas, lielā
mērā atkarīgs no modes tendencēm, par to liecina aizjūras gliemežu kaklarota un villaine. „Villaines, kas Latgalē līdz 13. gs. bija izrotātas ar bronzas gredzentiņiem
un bieži vien ar ugunskrustu motīviem, vēlākos gadsimtos tika izšūtas ar pērlītēm. Tas pats notika
ar vainagiem - bronzas vainagu
vietā nāca auduma vainagi ar pēr-

Rotkaļa M. Bražes izgatavotās aproces

lītēm. Savukārt par 15., 16. gadsimta tērpiem mums ir ļoti maz
informācijas, jo audums, ja viņam nav klāt bronzas, līdz mūsdie- nām reti saglabājies,” stāsta
D. Mjartāns.
„Latgaļu sātas” ļaudis sevi dēvē
par entuziastiem, kuri paši vairāk specializējas etnogrāfisko tērpu izgatavošanā, tāpēc arheoloģiskā tērpa rekonstrukcijas procesā piesaistījuši speciālistus no
malas. Rotas, kuras arheologi atraduši apbedījumā tapušas sadarbībā ar rotkaļiem Daumantu
Kalniņu un Māri Braži, ādas zābaciņus darināja „Kristāla kurpīte”
Rēzeknē, tāpat iesaistīti arī „Ludzas amatnieku centra” pārstāvji.
D. Mjartāns uzsver, ka arheoloģiskā tērpa rekonstrukcija ir
ļoti komplicēts process, kura laikā
nedrīkst eksperimentēt.
„Savukārt etnogrāfiskais tērps
saglabājies no paaudzes paaudzē
un nonācis līdz mūsdienām. Mēs
no jauna viņu noaužam, izšujam,
un tas turpina savu iesākto ceļu,
apmēram no 18. gadsimta. Savukārt arheoloģiskais tērps saglabājies nevis no paaudzes paaudzē,
bet gan apbedījumos, kurus atsedz, veicot arheoloģiskos izrakumus,” atšķirību starp etnogrāfiskajiem un arheoloģiskajiem tērpiem skaidro D. Mjartāns.
Pirms četriem gadiem ”Latgaļu
sātā” rekonstruēts arī 19. gadsimta Varakļānu etnogrāfiskais sievas

goda tērps. „Tas ir pirmais rekonstruētais šī novada tērps. Izgatavots pēc Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja fondu liecībām un
„Latgaļu sātas” ekspedīciju materiāliem, bet kopumā esmu noauduši vismaz tuvu pie 300 tērpiem – koristiem, dejotājiem, folkloristiem,” atklāj M. Zeimule, kura
savu audējas amatu, stelles un
tautas tērpu darināšanas prasmi
mantojusi no savas mātes un vecāsmātes. Varakļānu etnogrāfiskais sievas goda tērps bija redzams
arī Milvoku dziesmu svētkos.
Par to, ka „Latgaļu sātas” saimniekiem piemīt spēcīgs dzinulis
izzināt mūsu senču dzīves veidu,
liecina ne tikai tautas tērpu projekti. Tā, piemēram, pirms pāris
gadiem viņi rekonstruēja vairā-

kas celtnes, kādas latgaļu apdzīvotajā teritorijā tika būvētas bronzas laikmetā. „Latgaļu sāta” ir pazīstama arī ar kokļu dienām un
bērnu tradicionālās kultūras semināriem, kurus apmeklējuši arī
bērni no Itālijas, ASV un Vācijas.
Tūrisma sezona „Latgaļu sātā”,
Dekšāres pagastā šovasar sāksies
tikai jūlijā, kad interesenti varēs
izmēģināt roku aušanā, maizes
cepšanā, apskatīt latgaļu mūzikas
instrumentu un arheoloģisko rotu
kolekciju un pabūt autentiski
saglabātā istabā no 20. gadsimta
20. gadiem. Viņi paši savu veikumu dēvē par „dzīvās vēstures” izziņas avotu, cerot, ka ar savu darbu spēs daudzos radīt vēlmi izprast mūsu senču dzīves veidu.

Grand Opening in Cēsis for Global Center for Latvian Art
June 28, 2014 marks a milestone
for the Global Society for Latvian
Art (Pasaules latviesu makslas
savieniba, or PLMS) when its
Latvian affiliate, the Global Center
for Latvian Art (Pasaules latviesu
makslas centrs) will celebrate its
grand opening at Liela skolas iela
6, Cesis, Latvija. The initial capital
for renovation of a suitable space
in a former school directly across
from the historic 13th-century St.
John’s Church, has been raised
through several major donations
as well as smaller gifts. The second phase of construction will
entail less extensive renovation of

another wing of the former school
complex, for additional exhibition
space, library, archive and offices.
In this Center will be preserved, exhibited and made
available to scholars, critics, curators and the general public a
high quality collection of art created by Latvian artists who have
lived and are living outside of the
country. Cēsis is known for its
strong support of all the arts and
its annual summer Art and
Music Festival is the largest event
of its kind in Latvia, attracting
many thousands of visitors.
While searching for the best

partnership in Latvia for the
project, PLMS organized two
major traveling exhibitions of
work by diaspora Latvian artists.
The first, work by 100 Latvian
artists from three continents,
traveled to 17 regional museums
throughout Latvia as well as to
the St. Peter’s Church in Riga,
while the second traveled to six
diaspora centers in the United
States (Latvian Center Gaŗezers
at Three Rivers, Michigan,
Minneapolis, MN, Cleveland,
OH, Philadelphia, PA, the
Latvian Embassy in Washington
D.C. and the World Lithuanian

Center in Lemont, IL). The
works donated to these exhibitions became the nucleus of the
PLMS collection which now
numbers over 350 works. Many
additional works have been
shipped in the last three years to
a storage facility in Cesis, and an
exhibition of selections from
these newly donated works will
be presented in the grand opening exhibition.
For younger artists of Latvian
descent, the PLMC in Cēsis
offers an exciting opportunity to
get to know, not only the country
of their ancestors, but also many

of their ethnic compatriots living
scattered all over the world. The
Center in Cēsis will become a
focus of Latvian art internationally, a connection between Latvia
and the rest of the art world. It
will be a place to learn and to
come to appreciate cultural ties
that bind diaspora Latvians as
citizens of the world with a special link to this small northern
European country on the Baltic
Sea.
For additional information,
please visit www.latviandiasporaart.org. or write to plmc@inbox.lv.
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Cēsīs durvis vērs Pasaules latviešu mākslas centra galerija

Jauno Laiks intervija ar Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) iniciatori Leldi Kalmīti
(Turpināts no 1. lpp.)

PLMC centrālajā vietā ir
mākslinieks un viņa māksla.
Pēc kādiem principiem tiek
veidota šī kolekcija?
Mums ir sava kolekcijas komiteja, kas apsver katru mākslas
darbu piedāvājumu, lai pieņemtu tikai augstas kvalitātes darbus
un lai veidotu harmonisku un
balansētu kolekciju. Šobrīd budžets neatļauj mākslas darbus
pirkt. Pēdējos mēnešos esam saņēmuši vairākus jaunus ziedojumus no Eiropas latviešu māksliniekiem un viņu radiniekiem.
Kolekcijas komiteja nemēģina
uzspiest kādus subjektīvus pieņemšanas kritērijus, jo domājam, ka kolekcija būs resurss latviešu mākslas pētniekiem. Mūsu
mērķis ir nozīmīgu daļu trimdā
tapušās mākslas atvest uz Latviju, nevis izteikt specifisku stilistisku viedokli.
PLMC kolekcija jau tagad ir
daudz lielāka, nekā varam vienā
reizē izstādīt. Kopumā ceram izveidot kolekciju, kurā varētu būt
vairāk nekā tūkstotis darbu, lai
mēs varētu rīkot gan tematiskas,
gan ceļojošas izstādes.
Ko piedāvājat Pasaules latviešu mākslas centra galerijas
apmeklētājiem Cēsīs atklāšanas izstādē?
Atklāšanas izstādē tiks eksponēta daļa no tiem darbiem, kas
kolekcijai ziedoti pēdējo trīs gadu laikā un kas nav agrāk izstādīti Latvijā. Būs skatāmi vecmeistaru Annusa, Gaiļa, Neiļa, Dajevska, Kalmītes darbi, kā arī
mūsdienu māksla, piemēram
Ilga Leimane (Kanāda) un Kārlis
Rekevics, kurš pazīstams ASV
mākslas pasaulē ar savām lielformāta instalācijām un skulptūrām. Izstāde nav veidota tematiski, bet parāda kādu daļu no
plašās trimdas mākslas dažādības. Tātad būs visu paaudžu darbi no visām pasaules malām.

No kreisās: PLMC valdes locekle Lelde Kalmīte, Lilita Zatlere Lelde Vinters-Ore "Palmas"
goda valdes locekle un Guna Mundheima PLMC valdes locekle

PLMC mērķis ir nākamgad
rekonstruēt otras galerijas telpas un izveidot mākslas bibliotēku un pētījuma centru, kā to
panākt?
Ceram, ka kāda persona,
organizācija vai uzņēmums būs
ieinteresēts sniegt lielāku atbalstu, kā to darīja Ripas ģimene no
ASV. Šāda veida projektam jākoncentrējas uz lielākiem ziedojumiem, kas ienāk īsā laika
posmā. Ir bijušas grūtības šādus
lielākus ziedojumus piesaistīt, jo
mūsu organizācijas valde ir izkaisīta pa visu pasauli un nav
viegli personīgi apciemot iespējamos ziedotājus un tiem izskaidrot projekta nozīmīgumu.
Mēs sirsnīgi aicinām visus apmeklēt Cēsis un iepazīties ar
mūsu veikumu un vajadzībām
uz vietas, kā arī ieskatīties mājas Jānis Kalmīte "Arkls"
www.latviandiasporaart.org/
Aicinām atbalstītājus un mākslas darbu ziedotājus Eiropā kon“Trimdas mākslas
taktēt rakstot uz plmc@inbox.lv,
muzeja izveide Cēssavukārt Ziemeļamerikā L.Kalīs ir svarīgs kultūrmīte, 10830 South Hale Avenue,
vēsturisks pieneChicago, IL 60643-3342
sums Cēsu, Vidzemes, kā arī visas valsts
kontekstā, gan no mākslinieciska,
gan politiskā aspekta raugoties.
Šī unikālā kolekcija, kura Latvijai
ir
ziedota, ir tikai šī muzeja sāPasaules latviešu mākslas centra misija:
kums, kuram nākotnē ir plašas
Pasaules latviešu mākslas centrs (PLMC) ir veidots ar mērtālākas attīstības perspektīvas.”
ķi veicināt to mākslas vērtību saglabāšanu, ko radījuši Otrā paMārtiņš Heimrāts, mag. art.
saules kara rezultātā trimdā devušies latviešu mākslinieki un
ārzemēs dzīvojošā jaunā paaudze. PLMC sniedz sistemātisku,
***
padziļinātu un visaptverošu ieskatu latviešu trimdas mākslas
attīstībā un daudzveidībā, dodot iespēju to izvērtēt pasaules
“Mūsu ārzemju
mākslas norišu kontekstā. PLMC veicina ārzemēs tapušas augstlatviešu māksla nevērtīgas mākslas iekļaušanos Latvijas kultūrtelpā, rosinot dialopazudīs kā jūras vēgu starp Latviju un diasporu. PLMC nodrošina unikālas ārpus
ja izkaisīti smilšu
Latvijas tapušas mākslas kolekcijas kvalitatīvu un ilglaicīgu glagraudiņi, ja mēs atrabāšanu, kā arī pētniecības un apskates iespējas plašai sabiedrībai.
dīsim šai vienreizējai vēsturiskajai kolekcijai piemērotu mājas
vietu. Mēs dāvinām to Latvijai
Mission of the Global Center for Latvian Art: un nākošajām paaudzēm! Es solu atbalstīt PLMS muzeja proThe Global Center for Latvian Art (PLMC) was created to
jektu un esmu pārliecināta, ka
promote, preserve and exhibit the work of artists who were
citi trimdas latvieši man pievieexiled from Latvia in the wake of the Second World War, as well
nosies.”
as other artists of Latvian descent who work primarily outside of
ASV latviešu māksliniece
Latvia. The PLMC collection is designed to facilitate the study of
Gerda Roze
Latvian art produced all over the world and its incorporation
into Latvian art history. The Center will endeavor to stimulate
***
a rich dialogue among artists living abroad and the artists of
“Latviešu trimdas
Latvia and to inform the general public about Latvian diaspora
mākslas centra izart in various forms, as it continues to develop globally.
veide Cēsīs ir atbalstāma, jo tā pilnvei-

Pasaules latviešu mākslas centra mājvieta Cēsīs

dos pilsētas kultūrvidi, un dos ziedot mākslas darbus un finaniespēju iepazīt līdz šim maz pa- sējumu tās paplašināšanai.”
zīstamu mākslinieku radošo
Dr. art. Dace Lamberga,
sniegumu. Izstāžu zāles projekLatvijas nacionālā mākslas
ta īstenošana dzīvē mudinās
muzeja izstāžu kuratore
ārzemju latviešus mērķtiecīgāk

