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Nākamais numurs iznāks 19. septembrī!

“Sveika, Latvija!” –
33. ceļojums

“Sveika, Latvija!” – 34. ceļojums

GVV absolventi 2015

(Turpināts 3.lpp.)

(Vairāk par 34. ceļojumu lasiet nākamajā numurā!)

Divdesmit jaunieši no Ame-
rikas un Austrālijas jūnijā ce -
ļoja uz Latviju Amerikas lat-
viešu apvienības (ALAs) orga-
nizētajā braucienā “Sveika, Lat-
vija!” Katru dienu jaunieši bau-
dīja ko jaunu un skaistu, patei-
coties ALAs programmas va  dī-
tājas Anitas Jubertes un koor-
dinētājas Latvijā Anitas Ozolas 
plānošanai un izdomai.

Kaut tas bija 33. „Sveika, Lat-
vija!” programmas ceļojums, 
mums, dalībniekiem, tas bija 
vienreizējs piedzīvojums! Da -
žiem šī bija pirmā reize Latvi  jā, 
citi jau bija ciemojušies savu 
vecāku vai vecvecāku dzimtenē.  
Satiekoties Rīgā, pat pēc no  gur-
dinoša lidojuma visi ar jautru 
noskaņojumu un smaidiem 
sejās iepazinās un sāka drau-
dzēties. Trīspadsmit dienās  ap -
ciemojām visus četrus Latvijas 
vēsturiskos novadus, izbrau kā-
jām gan laukus, gan pilsētas.  

Baudījām mūzejus, apskatījām 
un izstaigājām Siguldā bobsleja 
trasi un Gūtmaņa alu. Ciemo-
jāmies pie rotkaļa Daumanta 
Kalniņa un keramiķa Viktora 
Ušpeļa un redzējām, kā viņi 
strādā un veido savus darbus.  
Apbrīnojām Siguldas un Tu  rai-
das pilsdrupas, priecājāmies par 
grezno Rundāles pili. Izstai gā-
jam Latgales vēstniecību “Gors”, 
Aglonas baziliku un Skrīveros 
tinām siltas, svaigas “gotiņas”.  
Ja neesat ciemojušies Aglonas 
Maizes mūzejā, to silti iesakām.  
Aizkustinošs brīdis bija Likteņ-
dārzā, kad mūsu grupa iestā dīja 
kļavu un to veltīja Latvijas nā -
kotnei. Andreja Pumpura mū -
zejā, Lielvārdē, ar enerģiju un 
lielu sparu īslugas formatā uz -
vedām “Lāčplēsi” – mūzeja va -
dī   tāja bija nepārspējama reži-
sore. Viņa mūsu jauniešus pār-
vērta par aktieŗiem! Vēsturis-
kajā Rīgas Nacionālajā teātrī 

noskatījāmies lugu “Skroder-
dienas Silmačos”. Kā mums 
laimējās – būt Latvijā Jāņu laikā 
un redzēt Rīgā šo klasisko Rū -
dolfa Blaumaņa lugu! 

Ceļojuma dienas bija ļoti 
aizņemtas – tik daudz, ko darīt, 
tik daudz, ko piedzīvot! Visiem 
lielu prieku sagādāja latviešu 
pirtis. Vienā dienā izbraucām 
no Rīgas, iemērcām kājas Bal-
tijas jūŗā pie Kolkas raga, iz -
braukājām Ventspils ostu ar 
kuģīti „Hercogs Jēkabs”, apmek-
lējām pieminekli Jūŗkalnē “Ce -
rību bura” un tad iekritām dziļā 
miegā savās ērtajās gultās Lie -
daga viesnīcā, netālu no Baltijas 
jūŗas.  

Ar visu šo intensīvo maršrutu 
mums iznāca laika ciemoties 
un iepazīties ar Latvijas jau-
niešiem Rugāju novada vidus-
skolā un Bebrenes vidusskolā.

Ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni: Trešā rinda (no kreisās puses): Kārlis Grava, Andrejs 
Pakalns, Stefāns Lūsis, Maruta Sīpola, Jēkabs Šulcs, Ronans Lārmanis, Kārlis Mikelšteins, Elisa 
Ludiņa, aud. Kārlis Vasarājs. Otrā rinda (no kreisās puses: audz. Anita Ozola, Kristīne Skulte, 
Roberts Jansons, Tiāna Tore, Markuss Brūveris, Ēriks Kalniņš, Andis Cers, Grants Blumbergs, Liene 
Lūsis-Zondo, Madara Gulbe, audz. Inta Šķiņķe, Markus Priede, audz. Anna Aperāne. Pirmā rindā, 
no kreisās puses: Edvards Evans, Maija Drēziņa, Marta Kanne, Marta Strok, audz. Ēriks Antons

1. rindā no kreisās: Sandra Kronīte-Sīpola, Gaŗezera Vasaras 
vidus skolas direktore, Sadie Martin, Zīle Kalna-Tīmane, Aija 
Zamura, Larisa Kreismane, Ina Ramane, Krista Roze, Tija Vilciņa; 
2. rindā: Krista Grendze, Maija Linde, Aleksandrs Sīpols, Skaidrīte 
Bekere, Laila Lapiņa, Elizabete Dudorane, Marisa Liziņa; 3. rindā 
Pauls Willems, Aleksandrs Puriņš, Aleksandrs Blumbergs, 
Rolands Bērziņš; 4. rindā: Kristofers Evans, Oskars Bērziņš, Nils 
Veidis, Andrejs Rumpēters, Denvers Dimants, Lūkass Pūris, 
Krišjānis Ūle // FOTO: G. Rība   

Pie Mātes Latvijas Rīgas Brāļu kapos. Pirmajā rindā no kreisās:  
Daina Kalniņa, Sophie Circene, Liāna Berkolda, Dārīja Baginska, 
Tālivaldis Bērziņš, Aleksandrs Dārziņš, Darījus Baginskis, Lūkass 
Grīviņš, Edgars Cīrulis, Mārtiņš Līdums. Otrajā rindā no kreisās: 
Laila Rība, Sarma Ejupe, Annalīse Daliņa, Isabelle Gundrum, 
Roberts Kalniņš, Miķelis Brunovskis, Rolands Teivāns, Vilis 
Sīmanis, Zigurds Līcis, Kaspars Švolmanis

ANDRA BERKOLDA, MĀRA GUNDRUMA
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„Skaistam 
jāpalīdz 

parādīties!”

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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 $ 149.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
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
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: ____________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +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.

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, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
241 Kenwood Court, Grose Pointe Farms MI 48236

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Lai skaisti un neaizmirstami svētki!

Mēs lepojamies ar jums!

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

No sirds sveicu XVI Rietum-
krasta Latviešu dziesmu svētku 
dalībniekus, organizētājus, kā arī 
visus latviešu dziesmu un deju 
draugus!

Dziesmai latviešu kultūrā jau 
izsenis ir bijusi milzīga loma – tā 
ir ne tikai palīdzējusi pārdzīvot 
grūtus laikus, bet arī veidojusi 
latviešu tautas nacionālo identi-
tāti. Latviešu dziesmas mīlestība 
savu augstāko punktu sasniedz 
Dziesmu svētkos, kas ar savu 
īpašo noskaņu un kopības sajūtu 
vieno tautiešus ne tikai Latvijā, 
bet arī Amerikas Savienotajās 
Valstīs un citviet pasaulē.

Esmu gandarīts, ka, rūpējoties 
par Dziesmu svētku tradicijas sa -
glabāšanu un populārizēšanu Ame-
 rikas Savienotajās Valstīs, Jūs sa  vās 
sirdīs uzturat dzīvu latvisko iden-
titāti un gādājat, lai to iepazītu un 
turpinātu arī jaunākā paaudze. 
Mūsu zemes izzināšana caur tās 
bagātajām mūzikas un mākslas tra-
 dicijām ir labākais veids, kā ļaut 
bērniem un jauniešiem iemīlēt Lat-
 viju un tās kultūru, izjūtot neat kār-
 tojamu kopības un māju sajūtu. 

Jūsu dzimtenes un latvisko tra-
 diciju mīlestība, neatlaidība un 
mērķtiecība, paaudzi no paau-
dzes uzturot dzīvu latvisko garu, 
ir apbrīnojama un bieži arī pa -
raugs Latvijā dzīvojošajiem. Pa -
tiesi augstu vērtēju Jūsu spēju tik 
tālu no Latvijas saglabāt un godāt 
vērtīgo tradiciju pūru, šādi aplie-
cinot latviešu sīkstumu un spē-
cīgo saikni ar savu kultūru. 

Lai Dziesmu svētkos Jūs visus 
pavada prieks un patiess ganda-
rījums, vienojoties kopīgā dzies mā 
un priecējot skatītājus! Novēlu 
arī turpmāk ar mīlestību, rūpību 
un neatlaidību gādāt par latvisko 
tradiciju stiprināšanu, iepazīs ti-
not ar tām nākamās paaudzes 
un nesot Latvijas vārdu pasaulē! 
Lai skaisti un neaizmirstami 
svētki!

Patiesā cieņā
Raimonds Vējonis,
LR Valsts prezidents

Ikreiz, kad tūkstošiem latviešu 
pulcējas, lai izdziedātu savas 
skaistākās dziesmas un izdejotu 
greznākās dejas, tas ir tik ie -
spaidīgs un emocionāli bagāts 
notikums, ka vienīgais veids, kā 
to izprast, ir – to piedzīvot. 

gam kopkorim Dziesmu svētku 
estrādē, strādājot smagus darbus, 
veidojot un darinot skaistas lietas, 
veicot dažādus svētku rituālus, 
sekojot līdzi dabas ritmiem – ko -
pības izjūta, kas rodama kopīgā 
dziesmā, ik solī ir stiprinājusi 
mū  su identitāti un piederības 
izjūtu savai kultūrai un savām 
saknēm. 

Ne velti Dziesmu svētkiem 
Latvijas kultūrā vienmēr bijusi 
īpaša nozīme: tas ir būtisks na -
cionālās identitātes simbols, val-
stiskuma veidošanās priekšvēst-
nesis 19. gadsimtā un svarīgs fak-
tors Latvijas neatkarības atjauno-
šanā 20. gadsimta beigās. No da   -
žiem simtiem dziedātāju, kas pul -
cējās uz pašiem pirmajiem dzie dā-
 šanas svētkiem, izaugusi Dzies mu 
un deju svētku kustība, kuŗā ie -
saistās tūkstošiem dalībnieku, iz -
pelnoties starptautisku apbrīnu. 
Šī tradicija stiprinājusi Latviju pa -
domju okupācijas gados, palīdzot 
nezaudēt kopības apziņu un gara 
spēku, un šī tradicija latviešiem 
ārpus Latvijas gadu desmitiem ir 
palīdzējusi uzturēt saikni ar savu 
tēvzemi un veicināt piederības 
izjūtu tai. Vēl vairāk, Dziesmu 
svētku tradicijas turpināšanās 

ārpus Latvijas ļāvusi Latvijā pa  li-
kušajiem arī vissmagākajos laikos 
ticēt – mēs varam kļūt brīvi un 
atkal būt kopā, tas ir iespējams! 

Apzinoties izaicinājumus, ar kā -
diem jāsastopas Dziesmu svēt ku 
rīkotājiem tālu prom no Latvijas, 
pulcējot vienkopus ļaudis, kas 
izkaisīti plašajā pasaulē, vēlos pa -
teikties organizatoriem un da  līb-
niekiem par jūsu uzņēmību, ne -
atlaidību un darba prieku, kas 
ļauj jau sešpadsmito reizi notikt 
Rietumkrasta Dziesmu svētkiem. 
Mēs lepojamies ar jums!

Patiesā cieņā
Dace Melbārde,

Latvijas Republikas
kultūras ministre

Unikālā un skaistā tradicija – 
pulcēšanās, lai dziedātu, dejotu 
un būtu kopā šeit un tagad savā 
kultūrā, gadu simtiem ir bijusi 
neatņemama latviešu tautas dzī-
ves sastāvdaļa. No saimes vakar ē  -
šanas tēva sētā līdz tūkstoš balsī -

Sveicu jūs XVI Rietumkrasta 
Dziesmu svētkos. Latvijas kul-
tūras mantojums dzīvo tālu aiz 
Latvijas robežām. Latviešu dzies-
mas, dejas un tradicijas turpina 
vienot mūsu tautu plašajā pa -
saulē. Imants Ziedonis ir rakstījis: 
„Latvija ir brīnumskaista zeme, 
bet skaistam jāpalīdz parādīties.” 
Esmu pārliecināts, ka jūs parā-
dīsiet Latvijas tautas skaistumu 
ne tikai Sanhosē, bet visai Ka   li-
fornijai un Rietumkrastam.

Pēteris Elferts,
speciālo uzdevumu vēstnieks
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„Kalpojiet Tam Kungam ar prieku,
nāciet Viņa priekšā

ar dziesmām!”
(Ps. 100: 2)

priecāsimies par viesiem no 
Latvijas. Esam sajūsmā ne tikai 
par dejotājiem un koŗiem, bet 
varēsim baudīt teātŗa izrādes, 
kā arī tautas un populārās 
mūzikas koncertus. Vakaros 
ballēs varēsim atpūsties, satikt 
senpazītos draugus un veidot 
jaunas draudzības! 

Dziesmu svētku tradicijai 
ASV ir dziļas un stipras saknes. 
Tāpat kā Amerikas latviešu 
apvienība, šie svētki vieno mūsu 
sabiedrību un spēcina mūsu 
latviskās kultūras apziņu. Man 

ir patiess prieks, ka arī ASV 
Rietumkrastā ir tik daudz dzie-
dāt un dejot gribošu tau tiešu, 
kas šo tradiciju turpina!

Amerikas latviešu apvienības 
saime ir patiesi lepna par jums, 
mēs esam kopā šajos svētkos 
un novēlam skanīgas balsis un 
raitu dejas soli! 

Aicinu jūs apciemot ALAs 
stendu Svētku viesnīcas izstāžu 
telpās, lai labāk iepazītos ar 
ALAs darbību!

(Turpināts no 1.lpp.)

ANDRIS
RAZĀNS

PĒTERIS
BLUMBERGS

ALAs valdes priekšsēdis

LAUMA
ZUŠĒVICA

LELBĀL archibīskape

VIJA ZUNTAKA
BĒRZIŅA

PBLA Kultūras fonda priekšsēde

JĀNIS
KUKAINIS

PBLA priekšsēdis

Ar Rugāju skolniekiem spor-
tojām, dejojām un izbaudījām 
skolotāja Jāņa jauko pirti viņa 
skaistajās lauku mājās. Bebrenē 
nosvinējām vienreizējus Jāņus.  
Pēdējā ceļojuma dienā jaunie 
Bebrenes draugi atbrauca pie 
mums uz Rīgu. Pa dienu visi 
kopā apciemojām ASV vēst    -
niecību un Saeimas namu, kur 
mūs uzrunāja Latvijas Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 
Un vakarā vēl bija ballīte, kur 
gājām rotaļās un dejojām tau-
tasdejas.    

Nedēļu pēc brauciena mēs 
vaicājām ASV jauniešiem par 
viņu iespaidiem. Kas jūs pār-
steidza? Kas Latvijā jūs visvai-
rāk ietekmēja? Viņi ar lielu 
prieku iegrima atmiņās.

“Katrā vietā bija kaut kas 
nozīmīgs!” teica Dārija Bagin-
ska, kuŗa šajā vienā teikumā 
izteica vissvarīgāko. Latvijas 

gīdes katrā pilsētā un novadā 
mums stāstīja par savu pilsētu 
vai novadu tā, lai mēs tiešām 
saprastu, ar ko Ventspils atšķiŗas 
no Liepājas, kā tas izklausās 
latgaliski, kas uzspridzināja 
Cēsu pili un kāpēc Siguldas 
parki ir izgreznoti ar koka 
spieķiem. 

Dārija jūsmoja arī par vies-
mīlību, ko baudījām jebkuŗās 
naktsmājās un ēdnīcās. Citi 
māja ar galvu: „Jā, tā bija.” Mūs 
visur uzņēma ar tādu sirsnību! 

Rolandam Teivānam ilgi pa -
liks atmiņā Vecrīga. Staigājot 
pa Rīgas senajām bruģakmens 
ielām, mums stāstīja par vēs-
turiskiem notikumiem, par mī -
tiem un teicieniem, un Vecrīgas 
spokiem, kamēr mēs baudījām 
vecās pilsētas architektūru un 
skaistumu.

Liāna Berkolda nekad neaiz-
mirsīs Stūŗa māju, kur gīds mūs 
veda pa šaurām, tumšām ejām 
un stāstīja, ko nozīmē pratināt 

nevainīgu cilvēku tā, lai no 
katra viņa teikuma varētu iz -
spiest kaut ko nepareizu vai 
nelikumīgu.    

Pēkšņi jaunieši apklusa. Vai 
viņi atcerējās mazo būdiņu ar 
skaņas izolētām sienām, kur 
čekisti šāva cilvēkus? Tas piedzī-
vojums, tāpat kā Padomju laiku 
militārais cietums Liepājā, at -
stāja dziļu un nopietnu iespaidu. 
Viņi aptvēra, ka pagātnes sāpes, 
īpaši Padomju laika ciešanas, ir 
vēl manāmas un sajūtamas 
cilvēku dzīvēs. Kā teica mums 
ASV sūtniecībā, amerikāņiem 
ir tendence skatīties uz priekšu, 
gaidot nākotni. Latvieši ļoti no -
vērtē savu pagātni, arī vissma-
gākos laikus.  To var saprast, jo 
mūsu vēsturiskie piedzīvojumi 
ir atšķirīgi.

Isabela Gundruma ilgi atce-
rēsies jautro teātŗa izrādi „Skro-
derdienas Silmačos”. Lailai Rī -
bai un Dārijam Baginskim ļoti 
patika svinēt Jāņus, kur kopā ar 

Bebrenes vidusskolēniem jau-
nieši cepa pīrāgus un iemācījās 
pīt vainagus, ko paši vēlāk lī -
gojot lika galvā. Viņi veidoja 
ziedu pušķus, uzzināja par katra 
zieda nozīmi, lai piesaistītu 
ziedu spēku nākamajā gadā. 
Pēc tam viņi savas buķetes 
iesprauda Ilūksnes lielākajā 
ozollapu vainagā. Vakarā gāja 
rotaļās ap ugunskuru. Visi jau-
nieši piekrita, ka tādus Jāņus 
nebija svinējuši vēl nekad! 

Katrs dalībnieks minēja līdz-
braucējus kā lielu daļu no šīs 
vasaras priekiem. Šādā skaitā 
kopā  baudīt Latvijas parkus, 
mūzejus, pirtis un ēdnīcas bija  
vienreizēja iespēja un prieks, 
un „Sveika, Latvija!” jaunieši to 
izjuta. Draudzība ar citiem 
otrās paaudzes latviešiem (gan 
no ASV, gan no Austrālijas) 
veido ļoti svarīgu saikni, kas 
veicinās mūsu bērnu pieda lī-
šanos latviešu sabiedrībā savās 
mītnes zemēs, kā arī dažiem – 

atgriešanos tēvzemē.
Pēc brauciena jauniešiem bija 

pavisam citi uzskati par Lat viju. 
Mudinājām viņus padomāt par 
to, kā viņi varētu uzturēt saites 
ar Latviju. Daži izteica vēlmi 
tur studēt vai strādāt! Dainai 
Kalniņai interesētu Latvijā stu-
dēt starptautisko polītiku.   

To visu dzirdot, sirds kūsāja 
priekā, – ne tikai tāpēc, ka 
bērnu smaidošajās sejās redzē-
jām cerību un laimi un jutām, 
ka viņi centās pēc iespējas 
vairāk sarunāties latviski. ALAs 
programma “Sveika, Latvija!” 
šogad patiešām bija pārspējusi 
savus mērķus. 

Mums, audzinātājām, bija 
liels gandarījums, ka „Sveika, 
Latvija!” jaunieši ne tikai ap -
tvēra, cik skaista, vēsturiski ba -
gāta un nozīmīga ir Latvija, bet 
sajuta arī to, ka viņi paši ir 
nozīmīgi Latvijai.

“Sveika, Latvija!” – 33. ceļojums

Kuplā
XVI Rietumkrasta

Latviešu dziesmu
svētku saime!

Godātie
svētku dalībnieki un viesi!

Lai skan!

Lai priecīgi un
skanīgi svētki!

Vissirsnīgākie sveicieni brī-
niš ķīgajos latviešu dziesmas un 
dejas svētkos Sanhosē, Kali-
fornijā! 

Gadsimtu ritējumā dziesma 
un deja ir bijušas uzticamas 
latviešu tautas likteņa pavado-
nes. Lai kāda būtu bijusi diena, 
lai kāda būtu bijusi mūsu tautas 
vēstures gaita, dziesma un deja 
mums vienmēr ir līdzās. Gan 
priekos, gan grūtā brīdī. 

Tautas garīgais mantojums 
mūs vieno un iedvesmo. Tas 
pa  dara mūs spēcīgākus un ap -
ņēmīgākus savā kopībā. Dzies-
ma un deja šeit ieņem īpašu 
vietu. Tādēļ, lai kur arī pasaulē 

latvieši atrastos, reizi no reizes 
atgriežamies pie šī varenā un 
spirdzinošā gara gaismas avota. 
Lai veldzētos latviešu koŗa dzies-
mu skaņās un harmonijās. Lai 
izjustu mūsu tautasdeju soli un 
ritmu. Šoreiz šis spirdzinošais 
gara gaismas avots ir Sanhosē. 

Izsaku visdziļāko pateicību 
un atzinību svētku Rīcības ko -
mitejai, visiem koŗu dziedā tā-
jiem, tautasdeju dejotājiem, vi  -
siem svētku dalībniekiem, ska-
tītājiem un atbalstītājiem!

Lai XVI Rietumkrasta Lat-
viešu dziesmu svētki izdodas 
godam un ilgi paliek imūsu 
atmiņā!

Palīdziet man dziedāt,
Man bij` daudz skaistu dziesmu;
Pa vienai salasīju,
Pa pasauli staigādams.
(Latv.t.dz.)

Amerikas latviešu apvienības 
valdes vārdā un arī personīgi 
no sirds sveicu jūs XVI Rietum-
krasta Dziesmu svētkos San-
hosē, Kalifornijā! 

Šeit šajās dienās izbaudīsim 
latviešu dziedāt un dejot prasmi 
un talantus no visām mūsu 
sabiedrības paaudzēm, kā arī 

Ar šiem Dieva vārdiem 
LELBĀL virsvaldes un savā 
vārdā es no sirds apsveicu visus, 
kas esat sapulcējušies Sanhosē 
pilsētā, lai dziedot, dejojot un 
klausoties katrs baudītu un no -
stiprinātu Dieva dotās pie  de rī-
bas saites ar latvju tautu. Psal-
mists zināja: ir dažādi veidi, kā 
Dievam kalpot ar prieku! Lat-
vju dvēsele, šķiet, tieši dziedot, 
bieži vispilnīgāk atveŗas Visva-
renajm un izjūt Viņa tuvību un 

vadību. Dziesmu svētki se  višķā 
veidā dāvina kopības sa  jūtu un 
savas tautas sakņu ap -
zināšanos. 

Dievs katrai tautai ir devis 
savu zemi, valodu, kultūru, ko 
visu apliecina Dziesmu svētkos 
paredzētais! 

Baudot kopīgo dziedāšanu, 
dejošanu, pārrunas, aug patei-
cība un prieka gars, ka esam 
daļa no šīs mūsu dārgās latvju 
tautas. Kaut šajos Dziesmu svēt-

kos katrs arī piedzīvotu lūgšanās 
saņemtu kopējo spēku! Mūs 
šķiŗ okeans un kontinenti, bet 
mūs vieno tautas lūgšana: 
„Dievs, svētī Latviju!” 

Pateicamies tiem, kas pašaiz-
liedzīgi ir strādājuši, lai citi va -
rētu pulcēties un priecāties. Lai 
Dievs patiesi svētī Svētkus un 
dod, ka ikkatrs par tiem gribēs pa -
teikties gan Dievam, gan Jums!

Dziesmotā lūgšanā esmu vie -
nota ar Jums!

Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības Kultūras fonda valdes 
un nozaŗu vadītāju vārdā svei-
cu XVI Rietumkrasta Dziesmu 

Pasaules brīvo latviešu ap  vie-
nības vārdā sūtu sveicienus 
un izsaku pateicību XVI Rie -

Latvijas Ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks ASV

tumkrasta Dziesmu svētku rī  -
kotājiem un dalībniekiem par 
Dziesmu svētku tradicijas kop-

šanu un turpināšanu Ziemeļ-
amerikā! Lai dziesma tālu 
skan!

svētku rīkotājus un dalībniekus 
un novēlu priecīgus un skanī-
gus svētkus!

Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži,
Kad tik vieni es dziedāj’.
Saka ļaudis dzirdēdami – 
Lakstīgala skaisti dzied.
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Šogad 18. Garīgās mūzikas 
festivāls klausītājiem piedāvā -
jis pareizticīgo un arī Izraēlas 
garīgās mūzikas koncertus, tā 
nobeigumā  5. septembrī skanēs 
Antona Bruknera Mesa ar brī -
nišķīgu solistu sastāvu. Sarīko-
juma galvenais mūzikālais spēks 
ir Valsts akadēmiskais koris Lat -
vija un diriģents Māris Sirmais, 
kuŗam katrugad par sirdsdarbu 
kļūst tieši latviešu komponistu 
jaundarbu koncerts. Tas šogad 
notika 25. augustā Vecajā Sv. Ģer-
trūdes baznīcā, iepazīstinot ar 
trim pasaules pirmatskaņo ju - 
m iem, kuŗu klausīšanos iesāka 
jau plaši pazīstamā sitaminstru-
m en tālista un skaņraža Richarda 
Za ļ  upes darbs korim Credo. Tajā 
au  tors sekojis Pēteŗa Vaska pado-
mam, ka mūzikā nav nepiecie-
šams daudz vārdu. Zaļupe apro-
bežojies burtiski ar nedaudzām 
rindiņām latīniska teksta, jo pie -
tiekami daiļrunīgs ir skaniskais 
materiāls. Nav grūti šī mūziķa 
sejā saskatīt nelatviskus vaib - 
s tus, izrādās, Richarda dzīslās rit 
burjatu asinis, un kordarbā Credo 
kopā sakausēti skanējuma ziņā 
ierasti garīgās mūzikas korāliski 
akordi un melodiskie izvijumi        
ar šamaniskiem motīviem. Savu 
sacerējumu Zaļupe veltījis savam 
burjatu vectēvam, izmantodams 
arī šīs tautas reliģiskos dziedā -   
 ju mus. Noskaņu ziņā atšķirīgo 
frag  mentu nomaiņa gan izdevu-
sies samērā statiska: brīžam ko -
rim jādzied tik augstā tesitūrā, ka 
dziedoņu sejā pavīdēja pat fi - 
 z iskas sāpes, bet brīžam ilgstoši 
skan klusinātas, gari stieptas no -
tis, pazaudējot drāmaturģisko at -
tīstību.

DAIGA MAZVĒRSĪTE
Trīs jaunas lappuses latvju mūzikā

Jāņa Aišpura jaundarbs I Am 
The Truth it kā jokojot, it kā no  -
pietni tika apzīmēts par turpi -
nājumu dziesmai Kalniem pāri – 
grupas The Sound Poets pagai - 
d ām lielākajam hitam, ko nu jau 
dzied ne tikai zēnu koŗi, bet arī 
ielu mūzikanti. Latvija ar šo an -
sambli tuvāk iepazinās pirms 
pāris gadiem, kad The Sound 
Poets ar Aišpuru priekšgalā “ie -
sildīja” supergrupas Prāta Vētra 
koncertus, taču jaunā skaņraža 
mūzikālās saknes, izrādās, vis cie-
šākajā mērā savijušās ar savu - 
laik Māŗa Sirmā vadīto jauniešu 
kamerkori Kamēr. Tajā Aišpurs 
dziedāt sācis pusaudža gados,        
un korī iestudētās mūzikas ie - 
s paidā lielā mērā formējusies 
jaunā mūziķa personība. Mūzi-
kas skolā viņš absolvējis vijoles 
klasi, likumsakarīgi jaunekļa 
stiprā puse ir stīgu aranžējumi, 
kādi skan arī The Sound Poets 
dziesmās. Līdz šim sacerējis gan 
koŗdziesmas, gan skaņdarbus 
stīgu sastāvam, kā arī tautas-
dziesmu apdares, Aišpurs šoreiz 
ķēries pie 12. gadsimta persiešu 
mistiķa Farida Ud Dina Atara 
visai apjomīgā dzejoļa The Con - 
fe rence of the birds. Tā sižets ale-
goriski ataino cilvēka ceļu pie 
Dieva. Putnu konference pūlas 
izraudzīties valdnieku, un, Pupu-
ķa vadīti, viņi dodas ceļā pāri 
septiņām ielejām, pārvarot da  -
žādus šķēršļus. Pīle paliek mā -  
jās, jo tai pietiek ar dīķi, lakstīg a -
lai – ar dārzu. Kad daži izredzētie 
nonākuši pie ezera, tur viņi ie -
rauga tikai savu atspulgu – šī arī 
esot sufisma filozofijas esence,   
ka Dievs mīt katrā no mums. Un 
savā līdz šim lielākajā mūzikā -

lajā izaicinājumā Jānis Aišpurs 
prasmīgi izmantojis koŗa un stī-
gu orķestŗa skanējumu, radīdams 
gan liriskas, gan drāmatisma   
cauraustas epizodes. Tās izkārto-
tas raibā virknē, taču satura uz -
tveri, saprotams, kavēja dziedā-
šana angļu mēlē. 

Šai ziņā par ikviena klausītāja 
labsajūtu bija parūpējies jaunā, 
“uzlēcošā” kompozīcijas zvaig - 
z ne Jēkabs Jančevskis, starptau-
tisku slavu guvušā Ērika Ešen-
valda skolnieks, kurš izmanto 
līdzīgus kompozīcijas paņēmie-
nus, no kuŗiem noteicošā ir iz  -
teiksmīga melodija. Līdzīgi  Aiš-
puram arī Jančevskis jau līdz       
šim vairākkārt sadarbojies ar  
kori Lat  vija, kas jaunā skaņra -        
ža sacerējumiem ļāvis “peldēt” 
starptautiskos ūdeņos. Un no ci -
tiem kollēgām šo komponistu 
at   šķirot ieradums notis rakstīt        
ar roku, nevis datorrakstā, kas 
palēnina jaunrades procesu, to  -
ties liek ar lielāku paškritiku un 
rūpību izvētīt savus darbus, at -
lasot graudus no pelavām. 

Šoreiz Jančevskis ķēries pie 
baltu tautu vēstures, skaņās at -
ainojot Lietuvas karaļa Mindau-
ga un viņa no Latgales, no Ma -
dalāniem nākušās sievas Martas 
dzīvesstāstu kontekstā ar skar -
bajiem vēsturiskajiem notiku - 
m iem. Šī mūzikālā stāsta No letu 
zemes iecere pieder Jēkaba mam-
mai, dziedošajai aktrise Zanei 
Jančevskai, kuŗa iejutās Teicējas, 
proti, Martas tēlā. Savu dziļo in -
teresi par tautas vēsturi Jančev - 

s ka jau iepriekš pauda savā tau-
tasdziesmu programmā Dzies -
mu dance, šoreiz leģendas lite rā-
rajā apdarē savu roku pielikušas 
Lelde Stumbre un Eva Mārtuža. 
Un tomēr šķita, ka pietrūkst vēl 
kādas dimensijas vēstījumā par 
sievieti un vīrieti, kaŗu un mieru, 
baltiem un iekaŗotājiem, proti, 
zintnieku un seno dievu klātbūt-
nes, jo prasīt prasījās piesaukt arī 
Laimu un Māru, sensenās 
gudrības, kas diemžēl tagad dus 
aizmirstībā. Taču arī šādā izklās -
tā astoņdaļīgais darbs apbur ar 
tēlainību un mūzikālo fantaziju, 
perfektu dramaturģiju, kur ko - 
ris papildina Teicēju, un uz Lie-
pājas simfoniskā orķestŗa stīgu 
grupas visos sīkumos izstrādātā 
priekšnesuma kā ganiņa vai kal-
pu zēna stabule ik pa brīdim ie -
skanas Aleksandra Maijersa spē-
lētie tautiskie pūšaminstrumenti. 

Maijerss nāk no Krāslavas,         
līdz šim viņš darbojies mūzikāla-
jos projektos Lucius un Oroboro, 
snie dzis meistarklases pūšamo 
instrumentu izgatavošanā. Jan-
čevskis mūziķim bija atvēlējis  
gan zināmus posmus improvi zā-
cijai, gan palūdzis spēlēt notīs 
izrakstītas tēmas. Autoram pat 
bijušas zināmas šaubas, vai Mai-
jers neizrādīs par daudz radošu-
ma un kā tautas mūziķis sapra-
tīsies ar stīgu orķestra profe sio-
nāļiem. Taču rezultāts izdevās 
vien kārši izcils, senatnīgo noska-
ņu radīt palīdzēja arī vijoles un 
čella solo tēmas, perkusijas un 
komponista centieni tematismā 
kaut daļēji atainot priekšstatu    
par baltu mūzikas skanējumu         
13. gadsimtā. 

Komponists Jēkabs Jančevskis (no kreisās) un grupas “The 
Sound Poets” solists Jānis Aišpurs

Richards Zaļupe

V I E D O K L I S

Ņemot vērā asās debates, kas 
saistītas ar bēgļu uzņemšanu Lat-
vijā, Sallija Benfelde rakstā “Kā 
kļūt par savējo?” (Laiks, BL nr. 
32) ļoti trāpīgi secina, ka latvie - 
ši nav atvērti nelatviešiem un 
valstij nav normālas un efektīvas 
programmas, kā padarīt visus 
Latvijā dzīvojošos par savējiem.

Arī man ir skarbs vērtējums 
par Latvijas integrācijas un dia -
sporas polītiku, kuŗa balstās uz 
mītiem un nereālu apstākļu no -
vērtējumu Latvijas un diasporas 
latviešu sabiedrībā. 

Pirms Latvijas neatkarības at -
jaunošanas latviskās identitātes 
saglabāšanas mērķis trimdā bija 
skaidrs, proti, Latvijas neatkarī-
bas atjaunošana. Tagad tas ir 
daudz sarežģītāks.

Pēdējos gados Latvijas valdība 
un latviešu diaspora ir noregu lē-
jušas savas attiecības tā, lai abas 
puses justos ērti. Kamēr viena 
puse rada mītus par „globālā lat-
vieša” atdevi Latvijas izaugsmei, 
otri priecājas par valdības atbal -

Ja latvieši nemainīs savu attieksmi...
VAIRA PAEGLE

s tu latviskas identitātes un kul tū-
ras saglabāšanai ārzemēs. Tas 
“noņem no dienas kārtības” mo -
 rāli jutīgo jautājumu par diaspo-
ras latviešu atgriešanos Latvijā.   
Ir taču vieglāk būt latvietim ār -
ze mēs, baudīt latvisko vidi Gar-
ezerā, Katskiļos, Priedainē vai 
San Jose Dziesmu svētkos, nekā 
uz  ņemties to atbildību, ko pra -   
sa dzīve, darbs un pilsoniskās 
sabied rības uzdevumi Latvijā.

Protams, daļa no latviešu dia-
sporas eventuāli atgriezīsies Lat -
vijā, pievienojoties bēgļiem,  kuŗi 
meklē drošību no kaŗa bries - 
m ām. Un viņi saskarsies ar tām 
pa   šām Latvijas sabiedrības neie-
cietības problēmām, kuŗas radī -
jušas šķēršļus trimdas latviešu 
integrācijai Latvijā. Nākot ar citu 
dzīves pieredzi un ētikas nor - 
m ām, mums pārmeta to, ka pil -
nī bā neizprotam dzīvi zem ko -
mū nisma un esam pārāk pa -
mācoši savā attieksmē.

Mēs bijām un esam neērti kon-
kurenti “savējiem” darba tirgū, 

valsts pārvaldē un polī tikā.
To apliecina nesen rīkotais 

Pasaules ekonomikas un inno-
vāciju forums, kas pulcēja sek-
mī gus latviešus no pasaules ma -
lu malām, lai viņi dalītos ar savu 
pieredzi un zināšanām un celtu 
Latvijas ilgtspējīgu attīstību. Cik 
no viņu ieteikumiem ir ieviesti 
dzīvē? Cik no viņiem ir aicināti 
darboties Latvijas Valsts un uz  -
ņēmumu padomēs? Cik no mil-
joniem, kuŗus latviešu diaspora 
nosūta uz Latviju, tiek ieguldīti 
darba vietu radīšanai  uzņēmu-
mos, nevis patēriņam? 

Ja diasporas latvietis netiek uz -
skatīts par savējo Latvijā, tad ko lai 
saka bēgļi un imigranti, kuŗi ir 
iecerējuši saukt Latviju par savām 
mājām un kļūt par Lat vijas Valsts 
uzticamiem pil so ņiem?!

Atbilde ir atrodama Sallijas 
rakstā par ķīnieti Ma Tao, ku - 
ŗ am, lai kļūtu par savējo, bija jā  -
iemācās krievu valoda. Pat ar 
sievu, latvieti, viņš runā krievu 
valodā. Man tas nav nekāds liels 

pārsteigums, jo daudziem lat vie-
šu diasporas jaunākās paaudzes 
pārstāvjiem ir nācies atstāt Lat-
viju tikai tāpēc, ka viņi neprot 
krievu valodu. Acīmredzot šo 
faktu nezin Latvijas varas iestā-
des, jo 23. augusta Delfi tīmeklī 
Latvijas Republikas Labklājības 
ministrija paziņoja, ka “būtiskā-
kais priekšnosacījums bēgļu in   -
tegrācijai darba tirgū ir latviešu 
valoda!” Savukārt citā tīmekļa 
rakstā tiek uzdots  jautājums, vai 
tas ir normāli, ka imigranti iz  -
vēlas mācības krievu valodā? 
Protams, normāli tas nav, bet 
likumīgi gana.

Mani nekad nav pārliecinājis 
arguments, ka krievu valoda Lat-
 vijā ir nepieciešama ekonomis -
ku apsvērumu dēļ. Angļu valo -
da, nevis krievu, joprojām do -
mi  nē kā universālā sarunvalo -
da,. Kamēr Latvijas sabiedrības 
vairākums neatteiksies no krie -
vu valodas lietošanas publiskajā 
sfērā, tikmēr cittautiešu integ-
rācija Latvijā cietīs neveiksmi.

Bēgļu uzņemšanu arī nevar 
attaisnot  ar okupācijas laikā ie  -
plūdināto sveštautiešu integrā-
cijas problēmām, jo latviskās 
iden titātes saglabāšanai toreiz 
trūka valstiskas aizsardzības. Si -
tuācija šodien ir pavisam citāda, 
tikai jājautā, vai Latvijas sabied-
rībai pietiek gribasspēka no -
sargāt savu latvietību?

Mana atbilde uz šo jautājumu 
ir visnotaļ drūma, jo fakti lieci -
na, ka pastāv nopietnas pretru - 
nas starp Valsts integrācijas po  -
lītiku un reālo dzīvi Latvijā. Lat-
vijas nākotni noteiks Latvijas 
iedzīvotāji. Ja viņi nemainīs savu 
attieksmi pret diasporas lat  vie -
šu atgriešanos Latvijā, kā arī  bēg-
ļu iekļaušanu Latvijas sabied rī - 
bā, respektējot viņu zināšanas un 
veidojot attiecības vienīgi un tikai 
uz latviešu valodas pras mes pa -
matiem, tad latviskā iden titāte 
latviešu diasporā turpinās ziedēt 
un plaukt, bet Latvijā tā cietīs to 
lejupslīdi, par kuŗu  tā uztraucas 
bēgļu uzņemšanas nīdēji.

(Turpinājums 6. lpp.)
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Lai nu tie “antiglobālisti” spļau-
dās un ārdās, globālizācija visos 
tās aspektos – pozitīvajos un ne -
gatīvajos – ir neatgriezeniska. Kā 
mēdz teikt latvieši – tā tas ir un 
te neko nevar darīt. Pārvietoša-
nās un sazināšanās, darbs un 
daile – viss ir globālizēts, un pie 
visa vainīgs ne jau kapitālisms 
vai nez kādi tumšie spēki, bet 
tīmeklis, kiberpasaule – sauc kā 
gribi. Pieliec klāt gaisa satik -  
smes trases un lidostu sarakstu 
un, protams, angļu valodu!

Miljoniem cilvēku tagad, sēžot 
pie jebkuŗa izmēra datora vai tu -
 rot rokā viedtālruni, dara de -
rīgu, ražīgu, radošu darbu, pildot 
partneŗu vai klientu uzdevu -
mus, kuŗi atrodas pasaules otrā 
galā: Rīga – Rio, Amsterdama – 
Adelaide, Brisele – Bostona, Val-
 miera – Vankuvera utt., u.tml. 
Lat  vijā ir ražotnes vai pētniecī-
bas centri, kas diendienā sazinās 
un sastrādā ar ārzemju, tostarp 
aizjūras un aizokeāna firmām.

Latviešu diasporai, kas izple-
tusies un sazarojusies pēdējos 15 

Globālā mobilitāte: divi aspekti
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

gados, ir izredzes kalpot ne tikai 
savai labklājībai, bet arī tēvze -
mes interesēm. Un viņu “klaidā” 
dzimušie bērni nav zuduši Lat-
vijai, ja vecāki ar viņiem runā 
latviski un liek apzināties savu 
etnisko patību. Un jācer, ka ne  -
trūks arī tādu, kas, apguvuši la -
bu arodu vai zinātnisko gradu 
ārzemēs, atgriezīsies Latvijā, ja 
vien tur attīstīsies IT nozare un 
atradīsies investori no ES un 
NATO dalībvalstīm. Tā taču nav 
nejaušība, ka pēckaŗa gados Mas-
kava izvietoja taisni Rīgā tādas 
milzu ražotnes kā Alfa, paplaši-
nāto VEF, Radiotechniku – jo 
lat  viešu meistaru un techniķu 
darba tikums, pienākuma apziņa 
un precīzitāte tika augstu vērtēta 
jau cara laikos: tas, ka Rīgā tika 
ražoti pirmie automobiļi un pir -
mie aeroplāni Krievijas impe -
rijā, arī nebija nejaušība, jo te, 
Bal tijas guberņās, attiecība pret 
darbu bija eiropiska.

Šeit aplūkotais ir viens no di - 
v iem globālās mobilitātes aspek-
tiem. Otrs tāpat ir neizbēgams 

un, šķiet, neatgriezenisks, bet 
vedina uz skumjām pārdomām.

Runa ir par bēgļu straumi, kas 
tagad burtiski gāžas virsū Eiro-
pai. Vācijai vien šogad nākas uz   -
ņemt 800 000 bēgļu, ieskaitot t.s. 
patvēruma meklētājus. Vēstu ris ks 
paradokss ir tas, ka te zinā  mā 
mērā vainojams Hitlers: ja ne  bū-
tu nacistiskās Lielvācijas pastrā-
dāto masu slepkavību, īpaši pla-
šajā telpā, ko Timotijs Snaiders 
nosaucis par Bloodlands (asins-
zemēm), pēckaŗa Vācijas kons -
ti  tūcijā jeb pamatlikumā (Grun d-
  gesetz) nebūtu 16. panta, kur 
teik ts: “Politisch Verfolgte genie    -
βen Asylrecht”, t. i., polītisku ie  -
meslu dēļ vajātiem ir patvēru - 
ma tiesības. Šī teikuma interpre-
tācija ir ļoti plaša,  un to visnotaļ 
izmanto bēgļi no Sīrijas, kur 
plos ās pilsoņkaŗš, un Eritrejas, 
kur ārdās brutāls režīms...

Zīmīgi un cilvēciski saprota -
mi, ka iecerētais daudzu bēgļu 
galamērķis ir tā pati Vācija, kā     
arī Zviedrija un Lielbritanija,   
kur likumā paredzētie sociālie 

pabalsti ir vislielākie salīdzinot, 
teiksim, ar Franciju, kuŗas zie-
meļu piekrastē pretim Laman - 
š am un pie “Eirotuneļa” ieejas sa   -
plūdusi bēgļu masa, kuŗu traģis -
kās liecības par noieto moku ceļu 
no Melnās Afrikas pašas vidie-
nes (kur nabadzīgajā Nigēras 
vals tī atrodas bēgļu pārvadā -     
tāju mafijas centrs) pāri Saharas 
tuks nesim līdz Lībijas ostām sa   -
vācis un amerikāņu žurnālā The 
New Republic aprakstījis Kairā 
un Ams  terdamā (!) dzīvojošais 
mākslinieks Pēters Vībers.

Man jau nācās rakstīt par to, 
cik svarīgs, aplūkojot bēgļu   
prob lēmu, ir viņu dzīvesveids. 
Kamēr, piemēram, Saksijas un 
Tīringas mazpilsētās, bijušajā 
Autrum vācijā (VDR) satrakoti 
“āriski” mietpilsoņi dedzina Afri-
kas bēgļu uzņemšanas punk -       
tus, Turcijā, kas uzņēmusi divus 
miljonus (!) bēgļu no Sīrijas, pret 
viņiem izturas labvēlīgi, patie - 
š ām viesmīlīgi. Tur nav ne kseno-
fobijas, ne rasisma, un daudzviet 
veikalos ir uzraksti arī arabu va  -

lodā, jo turku valoda ir citas cil-
mes. Lielais vairums bēgļu no 
Sī  rijas pieder pie islama sunnītu 
paveida, kas kopīgs arī turkiem. 
Tā pati reliģija, tas pats dzīves-
veids, tie paši uzskati par ģimeni, 
tie paši ēdieni.

Nobeigumā jānorāda uz Metjū 
Brunvasera rakstu The New York 
Times 25. augusta numurā: A 21st 
Century Migrants’ Essentials: 
Food, Shelter, Smartphone. Jā gan, 
viedtālrunis ir rīks, bez kuŗa 
bēglim neiztikt, ja viņš grib savu 
grūto ceļu novest līdz galam – 
kādai ciešamai pieturai. Viedtāl-
runis ir gan sazināšanās, gan in  -
formācijas, gan orientācijas lī  -
dze klis, gan iespēja pastarpināti 
tikties ar tuviniekiem (Skype). 
Arī viedtālrunis ir globalizāci -  
jas auglis, kas atvieglo cilvēkiem 
mo   bilitāti – tiešā un pārnestā 
no  zīmē. Šo rīku diemžēl pras-
mīgi lieto arī ISIS kaŗotāji – 
ķīlnieku galvu cirtēji, nepiln  ga-
dīgu meiteņu izvarotāji, senat -
nes pieminekļu postītāji. Diem-
žēl!

Kāda  gan būtu sabiedrība un 
pasaule, ja tajā nebūtu žur   nā -
listikas? Latviešu gadījumā, laik   -
raksts, kuŗu patlaban turat 
rokās, palīdz nodrošināt jums 
informāciju par Latviju un tajā 
notiekošo arī tad, ja dzīvojat 
Amerikā, Lielbritanijā vai kur 
citur. Pieņemu, ka it visi lasītāji 
lasa ne vien Laiku un Brīvo Lat -
viju, bet arī citus laikrakstus un 
žurnālus, klausās radio ziņas, 
skatās ziņu pārraides televīzijā, 
meklē infor māciju arī tīmeklī     
u.tml. Iespē jas mūsdienās ir vis-
dažādākās, un jau par chresto-
matisku kliše ju kļuvis cilvēks, 
kuŗš jebkuŗā vie tā un jebkurā 
laikā ir ieracies savā viedtālrunī 
vai datorā un neko citu sev ap -
kārt ne dzird, ne redz. Protams, 
ne jau visos gadījumos šis cilvēks 
lasa, teiksim, The New York Times 
tīmekļa versiju.

Jebkuŗai profesijai, protams, ir 
vajadzīgi savi speciālisti. Žurnā-
listus Latvijā apmāca vairākās 
augstskolās, tostarp Latvijas Uni-
 versitātē (LU), kur jaunnedēļ es 
sākšu 25. mācību gadu mācīb-
spēka  lomā. Vienmēr esmu uz  -
skatījis, ka žurnālistika tomēr ir 
profesija, kuŗa ir jāapgūst aug -      
s   tā  kās izglītības līmenī. Gadu 
gai   tā manu studentu skaits LU ir 
ie    sniedzies  tūkstošos, katrs no 
vi     ņ   iem vismaz ir dzirdējis dis-
kusiju par profesionālu žurnā  -
listiku un  atšķir to no bulvār -
preses. Studentiem mācu rakstīt  
ziņas, arī  izvēlēties tematus, mā -
 cu, kā strukturēt materiālus, kā 

Par žurnālistiku
intervēt cilvēkus u.tml. Otrā se - 
  m     estrī runājam par tā dēvētajiem 
aprakstiem – gaŗākiem materi - 
ā l iem, kādi vairāk piemēroti žur-
nā  lam. Runājam arī  par objektī-
vitāti vai neitrālitāti kā absolūtu 
prasību žurnālistikā, arī par ētis-
kiem jautājumiem u.c.

Latvijā saprotamu iemeslu dēļ 
žurnālistikas profesija pēc PSRS 
sabrukuma bija jāveido pilnīgi 
no jauna, jo Padomju savienībā, 
lieki teikt, profesija tika perversi 
veidota kā propaganda. Izzūdot 
tādiem “mediju” korifejiem kā 
Cīņa un Padomju Jaunatne,  vietā 
radās citi laikraksti un cita veida 
masu informācijas līdzekļi, tiem 
visiem bija vajadzīgi darbinieki, 
un tādi, protams, nerodas uz lī  -
dzenas vietas. Rezultātā bieži 
vien  t. s.  ļoti daudzos gadījumos 
drukātajā presē un arī raidor  ga-
nizācijās sāka darboties cilvēki ar 
pavisam citu profesionālo piere-
dzi. Ir cilvēki, kuŗi uzskata, ka 
žurnālistika augstākās izglītības 
līmenī nav jāmācās, ka  to var 
apgūt  strādājot. Tiesa, žurnā lis -
tika ir vairāk līdzīga operdzie dā-
šanai nekā fizikai tādā nozīmē, 
ka visu nosaka tas,  vai cilvēkam 
ir attiecīgs talants (spēja jebku - 
ŗ am cilvēkam jebkuŗā brīdī uzdot 
jebkuŗu jautājumu, spēja no lie-
las kaudzes informācijas izveidot 
800 zīmju materiālu laikrakstam 
vai pusotru minūti gaŗu sižetu 
televīzijai) vai nav. Vēl šodien 
labi atceros dienu tālajā 1989. ga -
  dā, kad kopā ar kollegām Latvijas 
Universitātes Žurnālistikas ka -

tedrā zīmējām jaunu mācību 
plānu uz tapetēm, jo tajā laikā 
cita papīra vienkārši nebija.

Ar katru gadu man ir  grūtāk 
saprast, kāpēc es turpinu mācīt 
profesionālo ziņu rakstīšanu, it 
īpaši domājot par minētajiem 
ēti kas aspektiem, ja profesijā 
dar    ba vietu īstam profesionālam 
žurnālistam mūsu valstī nemaz 
nav. Piemēram, Neatkarīgajā Rī  -
ta Avīzē par Ventspils pilsētas gal   -
vu Aivaru Lembergu raksta tikai 
labu vai neko,  nevienā rindiņā  
neatrast atzinumu, ka, iespējams, 
Latvijas likumsargi, prokurori 
un tiesneši nav aunu bars un tā -
pēc pret Lembergu vērstās ļoti 
nopietnās apsūdzības tomēr ir 
nopietni ņemamas. Šo attieksmi, 
lieki teikt, par profesionālu žur -
nālistiku neuzskatīt nekādi – tā  
tomēr ir propaganda. Dienā  
kopš zināmā  “apvērsuma” vairs 
nav īpaši daudz pētnieciskas žur-
 nālistikas, ar kuŗu laikraksts sa  -
vulaik izcēlās. Latvijas Avīzē ar 
objektīvitāti un neitrālitāti tā ir 
kā ir, un reizēm tas ir pat ļoti 
maigi teikts, īpaši, ja atceramies 
neseno vadības “maiņu”.  

Tādi žurnāli kā Vakara Ziņas 
un Privātā Dzīve, ko varam dē -
vēt par bulvārpresi,  daudz vairāk 
domā par sensācijām nekā par 
profesionālismu, un to zinu arī 
tāpēc, ka šad tad minēto žurnālu 
pārstāvji ir intervējuši mani, un 
nodrukātajā materiālā ir nācies 
lasīt visu ko, izņemot to, ko es 
patiesībā teicu. Saviem studen-
tiem universitātē stāstu, ka cil-

vēkam likt mutē kaut ko tādu,  
ko viņš nav teicis, ir liels grēks 
un, ja kāds tā darīs, tad pēc nāves 
es nākšu pie viņa spokoties, taču 
acīmredzot minētajos žurnālos 
nestrādā cilvēki, kuŗi kādreiz         
pie manis ir mācījušies. Man ir 
grūti saprast, kā viņi var sevi  pa -
šu cienīt, apzinoties, ka viņu 
darbs ir vai  rāk tenku un daudz 
mazāk ziņu līmenī.

Ļoti profesionāls ir žurnāls Ir, 
tur pamatā strādā tie kādreizē -   
jie Dienas darbinieki, kuŗiem  
pēc “apvērsuma” vieta laikrakstā 
vairs neatradās. No sirds iesaku 
tautiešiem ārzemēs līdz ar Laiku 
un Brīvo Latviju  abonēt tieši Ir – 
ik  nedēļu ļoti interesants saturs, 
izcili veikta pētnieciskā žurnā-
listika, komentāri, intervijas.

 Par žurnālista profesiju šone-
dēļ  nākas domāt vēl drūmākās 
katēgorijās – proti, žurnālistika  – 
bīstama profesija. Šajās dienās 
ziņots, ka latviešu izcelsmes žur-
nālistam Pēterim Grestem no 
Austrālijas tiesa Ēģiptē aizmugu-
riski piespriedusi trīs gadus cie -
tumā par “melīgu ziņu pārrai -
dīšanu.” Rakstu “aizmuguriski” 
tāpēc, ka šā gada februārī Ēģip -
tes iestādes Pēteri atbrīvoja un 
deportēja, bet diviem viņa kollē-
gām acīmredzot būs jāpavada 
minētie gadi aiz restēm. 

Vēl  trakāk. Starptautiskā ne  -
valsts organizācija Žurnālistu 
aizsardzības centrs vēstī, ka šo -
gad vien pasaulē nogalināts 41 
žurnālists ar pierādāmu motī -
vā ciju (piemēram, šī mēneša sā  -

kumā Bangladešā žurnālists Ni -
lojs Nīls vārda burtiskā nozīmē 
tika sakapāts gabalos, jo uzbru-
cēji uzskatīja, ka viņš ir ateists), 
kā arī 11 žurnālisti bez zināmas 
motīvācijas. “Asiņainākā” valsts 
šajā ziņā šogad ir Francija, kur 
gada sākumā terroristi noslak-
tēja astoņus satīriskā žurnāla 
Charlie Hebdo līdzstrādniekus. 
Kollēgas žurnālisti nāvi sagaidī-
juši arī minētajā Bangladešā, 
Dienvidsudānā, Sīrijā, Ukrainā, 
Kenijā un citur. Kaimiņvalstī Krie  -
vijā laikā kopš 1992. gada  “no  -
vākti” 56 žurnālisti ar zināmu, 
bet 24 ar nepierādītu motīvāciju, 
viņu vidū arī bija leģendārā     
An   na Poļitkovska, kuŗu nošāva 
2006. gadā.

Arī  mūsu pašu valstī viens 
žurnālists ir gājis bojā sava dar -
ba dēļ. Viņa vārds bija Gundars 
Matīss, un viņš laikrakstā Kurze-
mes Vārds rakstīja par noziedz -
n ieku pasauli, un 2001. gada no  -
vembrī kāds līdz pat šai dienai 
nezināms cilvēks viņam pieza -
gās klāt un  sadauzīja galvu tik 
ļoti, ka dažas dienas vēlāk cilvēks 
nomira. Tiek uzskatīts, ka iemesls 
bijis tas, ka Gundars gatavojās 
ziņot par kontrabandas alko -
hola industriju Liepājā. 

Aicinu visus Laika un Brīvās 
Latvijas lasītājus abonēt arī sa -
vas pilsētas laikrakstus, lai at -
balstītu industriju, bez kuŗas 
mūsdienu  pasaule nudien būtu 
daudz, daudz sliktāka. 

KĀRLIS 
STREIPS

FRANKS 
GORDONS
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Kādi Latvijas valstij svarīgā-
kie jautājumi ir jūsu – jaunā 
Valsts prezidenta – darbības 
prioritāšu pašā centrā?

Latvijas valsts drošība šobrīd  
ir pats svarīgākais! Kāda gan no -
 zī me būs citām prioritātēm, kā, 
pie mēram, veselībai un izglītībai, 
ja nebūs savas brīvas un neatka-
rīgas valsts? Ir jāpanāk, lai tiktu 
izpildīts lēmums līdz 2018. ga   - 
d am valsts aizsardzības budžetu 
nodrošināt 2% apmērā no Iekš-
ze mes kopprodukta (IKP). Līdz 
ar to tiktu nostiprināta Latvijas 
uzticība gan NATO sabiedroto 
valstu vidū, gan Baltijas valstu 
saimē. Līdz šim nebijām sevi pie-
rādījuši kā uzticamu sabiedroto, 
solījumi netika izpildīti. Mums 
jāpieliek visas pūles, lai nodro ši-
nātu armijas attīstību un mo  der-
nizāciju, kas arī ticis iekavēts to 
pašu financiālo iemeslu dēļ, un 
mēs vairs nedrīkstam to atļau-
ties. Lēmumi ir pieņemti, nu tie 
jāīsteno dzīvē. Vēl vairāk – ja 
esam lūguši NATO kaŗavīru un 
technikas klātesamību mūsu 
valstī, jārūpējas arī par to, lai tik-
tu godam nodrošināta infra-
struk tūra, viss nepieciešamais, 
sākot no atbilstīgiem sadzīves 
apstākļiem un sporta zālēm ka -
ŗavīriem līdz munīcijas nolik-
tavām un ekipējuma nodrošinā-
jumam. 

Pirms ievēlēšanas Valsts pre-
zidenta amatā bijāt Latvijas 
aizsardzības ministrs, turklāt 
augstu novērtēts. Vai uzskatāt, 
ka šis amats nodots drošās 
rokās?

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka 
jaunais ministrs Raimonds Berg-
 manis ir spējīgs un gatavs vadīt 
šo atbildīgo nozari. Viņš pats ir 
bijis kaŗavīrs, labi pārzina to vidi, 
par ko viņam tagad jānes polī-
tiskā atbildība. Būdams valsts 
prezidents, vienlaikus esmu arī 
Bruņoto spēku virspavēlnieks, 
līdz ar to mums ar aizsardzības 
ministru jāstrādā tandēmā, un      
ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta 
pēctecība un iepriekš pieņemto 
lēmumu ieviešana dzīvē. Esmu 
drošs par mūsu labu sadarbību.

Nule tika nomainīts arī Lat-
vijas vēstnieks NATO.

Par to kļuvis arī spējīgs dip-
lomāts, man labi pazīstams cil-
vēks un domubiedrs Indulis 
Bērziņš.

Šovasar aizritēja 2. Pasaules 
latviešu uzņēmēju un inovā -
ciju forums, kuŗa patrons jūs 

“Valsts drošība šobrīd ir pats svarīgākais”
LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis intervijā Laikam un Brīvai Latvijai

bijāt. Vai tā bija laba iespēja 
“saukt tautiešus mājās” – ar to 
domājot ne tikai viņu fizisku 
atgriešanos Latvijā, bet gan vēl 
jo ciešāku iesaistīšanos Tēvze-
mes ekonomikā un polītikā?

Nedomāju, ka būtu cilvēciski, 
nedz polītiski korrekti tā vien-
kārši aicināt tautiešus šurp, at  -
pakaļ uz dzimteni, ne tagadējos, 
ekonomiskos emigrantus, ne – 
vēl jo vairāk – tā sauktās vecās 
trimdas cilvēkus, nepiedāvājot 
konkrētu motivāciju. Proti, labi 
apmaksātas darbavietas, pievil  cī-
gu uzņēmējdarbības vidi u. c. Ir 
jābūt pamatotiem pamudinā-
jum iem.

Piemēram, Cēsīs ļoti aktīvi 
tiek rosināta tautiešu atgrie-
šanās...

Jā, arī citos Latvijas novados, 
kur – uzsveŗu – piedāvā konkrētas 
iespējas iesaistīties uzņēmēj dar-
bībā. Un saskatu pozitīvu ten-
den ci, gan ne jau atgriešanos 
mas veidā, bet tieši labas pazī-
mes. Ir vairāk jādomā ne tikai 
par mechanismu, lai šī atgrieša-
nās notiktu, bet arī par to, kā 
mainīt mūsu biznesa vidi, jā, arī 
mentālitāti, attieksmi, attiecībā 
uz biznesu. Nav noslēpums, ka 
latvietis ir izpildītājs – precīzs, 
lietpratīgs, uzcītīgs darītājs, bet 
retāk jaunradītājs biznesā. Ne 
vienmēr esam gatavi riskēt, uz -
ņemties atbildību par savām un 
citu cilvēku financēm. Latvijā 
uz  ņēmumi lielākā skaitā tomēr 
pieder cittautiešiem, nevis pa - 
š iem latviešiem. Un, lūk, šai ziņā 
ļoti var palīdzēt ārzemju latvieši, 
it īpaši no Amerikas, kas ir ten-
dēti nemitīgi mācīties, attīstīt 
uzņēmumus, riskēt. To labi va -
rēja manīt pieminētajā Forumā – 
Amerikas latvieši mudināja – nu, 
esiet rosīgāki, “taisiet augšā” Lat-
vijā savu Silīcija ieleju! (ASV 
reģions ar augstas technoloģijas 
uzņēmumiem – Red.) Jaunie cil -
vēki, kas ieguvuši izglītību ārze-
mēs, iet šo ceļu, un jāpastiprina 
arī Latvijs izglītības sistēmā vir-
ziens uz šo “moderno latviešu” 
audzināšanu. Lai mūsu spējīgie 
jaunieši dzīvē nepaliktu tikai 
izpildītāji, bet droši jaunradītāji. 

Pasaulē aktīvi darbojas Lat-
vijas goda konsulu institūcija. 
Tikai ASV vien to ir 16 – 17. 
Vai sadarbosities ar viņiem?

Šis darbs jau sekmīgi rit. Jo 
Valsts prezidenta viena no funk-
cijām ir prezentēt Latviju pa -
saulē, un te darbs kopā ne tikai 

ar valsts vēstniekiem, bet arī 
goda konsuliem. Viņi izprot un 
pārzina savas mītnes zemes        
vidi, cilvēkus, tirgu u. c., un spēj 
dot lietiskus un noderī gus pa -
domus kā polītikas jautā jumos, 
tā eko nomikā. Latviju pa  saulē 
pārstāv lieliski vēstnieki, bet         
viņi savā amatā jeb karjerā “rotē”, 
mainās, kurpretim goda kon - 
suli paliek, tādējādi nodro šinot 
pēc tecību un sakaru tur pinā-
jumu.

Pavisam konkrēti – vai tiks 
atjaunotas Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) 
pārstāvības ASV, kas krizes ga -
dos tika slēgtas?

Tas joprojām saistīts ar valsts 
budžeta iespējām. Manā ieskatā 
šīm pārstāvībām ir jābūt. Vēl 
vairāk – uzskatu, ka mūsu Zem-
kopības ministrijas pārstāvjiem 
ir jāstrādā tajos pasaules reģio-
nos, ar kuŗiem Latvijai ir ciešā -
ka ekonomiskā sadarbība. Tieši 
Zemkopības ministrijas pārstāv-
jiem tāpēc, ka mūsu valsts lauk-
saimnieki var sekmīgi ieiet šo -
brīd tik aktuālajā bioloģisko    
pro duktu tirgū. ASV labu po  ten-
ciā  lu redzu Čikāgā, Bostonā, 
Los an  dželosā, kur jau ir iestrā-
des. Galvenie uzdevumi ir divi – 
no vienas puses, piesaistīt inves-
tīci jas, no otras – iekaŗot jaunus 
tirgus. 

Būdams aizsardzības ministrs, 

veiksmīgi iesāku sarunas par to, 
lai Latvija piedalītos, piemēram, 
Amerikas militārajos iepirku -
mos – ar pārtikas piegādēm, šū  -
šanas pakalpojumiem (esmu 
pārliecināts, ka latvieši šo darbu 
padarīs ar sev piemītošo augsto 
kvalitāti!). Darbs ir iesākts, nu 
tikai jāturpina. 

Un par prioritātēm Latvijas 
iekšpolītikā?

Jāstiprina Latvijas reģionu 
vien mērīga attīstība, un arī tas 
sasaucas ar mūsu iepriekš pār-
runātajiem tematiem. Ja reģio-
nos būs darbavietas, labvēlīga 
uzņēmējdarbības vide, jaunieši 
nebrauks prom – ne uz Rīgu, kur 
galvenokārt kon centrējas eko - 
no miskā rosība, ne uz ārzemēm. 
Un tad būs arī vai  rāk cerību uz 
tautiešu atgrieša nos.

Mana pirmā vizīte Valsts pre-
zidenta amatā bija uz Krāslavu. 
Redzēju, cik šī pilsēta labi sakop-
ta, kā tā attīstās, cik rosīgi rit kul-
tūras un sporta dzīve. Malači 
lat galieši! Vitāli, darbīgi. Joko, ka 
neko nezina par kādiem “trek-
najiem gadiem”, jo viņiem tādu 
nav bijis... Un vēl te redzēju lie-
lisku integrācijas paraugu – 
pilsētā draudzīgi sadzīvo latvieši, 
krievi, baltkrievi, ebrēji. Esmu 
pārliecināts, ka kritiskos brīžos 
protam būt saliedēti.

Kā Valodas referendumā, pie-
mēram. Jūsu viedoklis par 

Prezidents sniedz interviju laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija redaktorei Ligitai Kovtunai

šobrīd tik aktuālo “bēgļu” jau-
tājumu? 

Pasaulē šobrīd ir pārāk daudz 
“karsto punktu”, un bēgļu plūs ma 
uz Eiropu ir skarba reālitāte. Lat -
vija pieņēmusi lēmumu būt 28 Ei  -
ropas Savienības valstu un NATO 
dalībvalstu saimē, un mums ir 
jāuzņemas solidāri pie nākumi. 
Tā ir mūsu izvēle, un mēs taču 
aicinām NATO valstis būt soli -
dā  rām ar mums. Valdība ir pie -
ņēmusi lēmumu par 250 bēgļu 
uzņemšanu divu gadu lai kā – tā 
ir mūsu līdzatbildības daļa. Mums 
ir jāsaprot, ka runa ir par dzīviem 
cilvēkiem, kas bēg no vardarbī-
bas savās zemēs, un to labi atceras 
tās mūsu tautiešu paaudzes, kas 
bija spiestas bēgt no komūnisma 
represijām Otrā pasaules kaŗa 
laikā un pēc tam, kas bēgļa likteni 
izbaudījuši uz sa     vas ādas. Ame-
rika, Kanada, Vā   cija, Lielbritanija, 
Austrālija tolaik uzņēmās solidā-
ritātes pie nākumus.

Kad atkal pošaties uz Ame-
riku jeb kad Amerikas tautieši 
jūs redzēs vaigā?

Septembŗa beigās došos uz 
Ņu  jorku, uz ANO Asambleju. 
Šais dienās plānoju arī tikties ar 
tautiešiem. Nākamā gada sākumā 
iecerēts vēl viens brauciens uz 
Bostonu un Čikāgu, bet starp-
laikā plānota vizīte Vašingtonā, 
kur tikšos ar augstām Amerikas 
amatpersonām Baltajā namā.

Trīs jaunas lappuses latvju mūzikā

Precīzi tautasdziesmu citāti     
gan netika izmantoti, taču tām 
intonatīvi tuvās meldijas radīja 
spilgtu latviskuma izjūtu skaņu 
audumā.

Kaut gan illustratīvismu mū -
zikālie snobi dažreiz apzīmē par 
sliktas gaumes izpausmi, klausī-
tājam baudu ausīm un sirdij sa -
gādāja Jančevska sacerētās mū -
zikālās epizodes, kuŗās koris un 
stīgu orķestris atainoja gan pir-

mās mīlas ausmu, gan baisu u z -
brucēju pakaļdzīšanos Martai. 
Teju simfoniskie posmi ar koŗa 
varenā spēka apliecinājumu mi -
jās ar klusiem brīžiem, kuŗos 
Teicē jas runu pavadīja vien sta-
bu  le. Līdzīgu drāmaturģisku un 
tonālu bagātību ar savu balsi un 
sniegumu apliecināja aktrise Za -
ne Jančevska, kuŗai sniegt simt-
procentīgu priekšnesumu trau-
cēja mikrofona sprakšķi. Un tieši 
Zanes pašā nobeiguma solo no -
dziedātā skumjā dziesma lika  

acīs sariesties asarām. Šī epizode 
kļuva par Jančevska līdz šim ap -
jomīgākā skaņdarba emocionālo 
un dramaturģisko virsotni – klu-
sinātajam mirstošās Martas dzie-
dājumam sekoja skumja stabules 
tēma un majestātiska koŗa epizo-
de, mūžīgas mīlas, likteņa varas 
un ticības spēka apliecinājums. 
Klausītāju aplausu vētra aplieci-
nāja to, cik tuvu pie sirds un cik 
būtiski mums visiem ir šādi sa -
cerējumi, kuŗi veltīti baltu vēstu-
res lappusēm! Cik vērtīgi ir šādi 

atgādinājumi par latvju un lie-
tuvju kopīgajiem triumfa un arī 
sāpju brīžiem! Arī lietuvieši tic 
leģendai par sava karaļa sievas 
Martas latvisko izcelsmi, un šo  -
ru den tiek solīta Mindaugam vel-
tīta pieminekļa atklāšana Ag  lo-
nas tuvumā, kur dižais leišu ku  -
nigaitis nolicis savu galvu. Tur 
īstā vieta būtu atkārtotam Jēkaba 
Jančevska mūzikālā stāsta No   letu 
zemes atskaņojumam, un tik vēr -
tīgs skaņdarbs noteikti ne   drīk - 
s tētu iegult tālā nošu plauktā.

Nobeigumā, protams, jāakcen-
tē koŗa Latvija un tā māksli nie -
ciskā vadītāja Māra Sirmā paš -
aizliedzīgā meistarība un ie g ul dī-
tais milzu darbs gan visa Garīgās 
mūzikas festivāla, gan latviešu 
jaundarbu koncerta tap šanā. Tik 
iedvesmojoši sarīkoju mi sniedz 
stimulu komponistiem rakstīt  un 
mums – iepazīties ar tik daudz-
sološu jauno skaņražu pa  audzi, 
kas dod pamatotu iemeslu lepnu-
mam par latviešiem kā neparasti 
radošu un mūzikālu tautu.

(Turpināts no 4. lpp.)
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Losandželosas vīru koris "Uzdziedāsim, brāļi!"

Ar Dienvidkalifornijas Latviešu 
biedrības priekšsēdi Ivaru Mičuli 
tikāmies jau pavasarī, tūlīt pēc 
ALAs kārtējā kongresa, un viņš 
bija ļoti priecīgs un gandarīts: 
„ALAs kongresos piedalos kopš 
80.-tajiem gadiem, esmu darbo-
jies arī valdē. Ar prieku varu se -
cināt, ka aizvadītajos kongresos 
valda cita gaisotne, „pasaulīgāka” 
domāšana, ir mazāk formālisma. 
Tas ir apsveicami, ka organizācijā 
ienāk jaunā paaudze un ka tā tiek 
atsaucīgi iekļauta ALAs darbā. Jau-
 nie ir patiešām spējīgi, spēcīgi, ra -
doši cilvēki. Pie „jaunajiem”, pro-
tams, pieskaitu arī tos, kam tagad 
ap piecdesmit gadiem... Sapro-
tams, ka mainījusies arī darbības 
tematika – savulaik spriedām par 
to, ko darīt, lai „apturētu” komū-
nismu, tagad runājam par kon-
krētu sadarbību ar Latviju. Vēlos 
no sirds aicināt it visus tautiešus 
atbalstīt mūsu organizāciju un 
kļūt par tās aktīviem biedriem!”

Latviešu Dziesmu svētkos, 
kas 2011. gadā notika Ventūrā, 
pamanīju, ka jūsu pusē ļoti 
vienoti dzīvo un sabiedriski 
darbojas vietējie tautieši ar tā 
sauktajiem jauniebraucējiem. 
Kas ir veiksmes pamatā? Droši 
vien kaut kas vairāk nekā sau -
lainais klimats vien...

Patiešām esam spējuši savā sa -
biedriskajā dzīvē „ievilkt” da  žā du 
paaudžu latviešus, kuŗi dažādos 
laikos ieradušies Amerikā. Mēs, 
vecākā paaudze, bijām tie, kas 
spēra pirmo soli – veidojām gluži 
personiskus kontaktus, piedā vā-
jām iesaistīties korī, deju kopā, 
latviešu skoliņā, arī biedrības va -
dībā. Šobrīd seši no valdes lo  cek-
ļiem ir jauniebraucēji. Pārlieci-
nājām, ka it viss, ko gadiem 
esam cēluši un gādājuši, ir mūsu 
kopīgais īpašums, un jaunajiem 
jāgādā par tā nākotni. Mēs arī, 
cik spējam, atbalstām jaunos – 
apmaksājam mācības Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā, nometnes, 
braucienu „Sveika, Latvija!” u.c. 
Atbalstām arī Baltiešu līgas dar-
bību ar Valdi Pavlovski priekš-
galā. Ziedojām Latvijas Nacio nā-
lajai bibliotēkai, rīkojam filmu 
skates, sporta aktīvitātes, aicinām 
māksliniekus un folkloras gru-
pas no Latvijas. Teodora Lilie n-
šteina vadībā rosīgi darbojas 
Daugavas Vanagi.  

Jums ir arī slavenais vīru 
koris „Uzdziedāsim, brāļi!”, ko 
satiksim un klausīsimies Dzies-
mu svētkos Sanhosē un kas 
nesen bija plašā un veiksmīgā 
turnejā Latvijā.

Jā gan, tas bija vienreizējs pār-
dzīvojums, ko nevaram aizmirst 
un kas spārno vēl tagad... Cītīgi 
gatavojamies koncertiem San ho sē, 
un domāju, ka mūsu „grā vējs” būs 
„Dzimtā valoda” ģitaru, bungu 
un klavieŗu pavadījumā. Noteikti 
nāc klausīties un dzīvo mums 
līdzi! aicini savus draugus arī!

Koncertos Latvijā pamanīju, 
ka vīri ļoti uzcītīgi seko katram 
diriģentes Lauras Rokpelnes Mi -
čules žestam un ikviens priekš-
nesums izskan patiešām vareni.

Jā, Laura prot mūs saturēt 
kopā, iepazīstinot koristus gan 
ar Latvijas, gan diasporas kom-
ponistu dziesmām. Un viņa pat 
panāk labu disciplīnu.

„Celsim tik latviešus augšā!”
Ivars Mičuls intervijā Ligitai Kovtunai

Kā nu ne, – uz mēģinājumiem 
Losandželosā brauca gan tie, 
kas pārcēlušies dzīvot uz Lat-
viju, gan dziedātāji no Sanfran-
cisko.

Koris laika gaitā kļuvis par 
ģimeni, un, ja kāds tajā ienācis, 
nevar tikt laukā. Korim pievie no-
jušies arī vairāki dziedātāji, ku -
ŗiem ir latviskas saknes, bet nav 
bijusi iespēja iemācīties runāt 
latviski. Viņi mācās latviešu va -
lodu, dziedot korī un draudzē-
joties ar citiem dziedātājiem. 
Korim „Uzdziedāsim, brāli!” drīz 
apritēs 20 gadi, cienījams ve  cums, 
un domāju, ka nu jau varēsim 
saukties par „leģendāro”, gluži kā 

cilvēku, kas uzņemas vadību. 
Kādreiz par vienu priekšnieka 
amatu cīnījās 10 kandidātu, nu 
tā vairs nav! Vairāk jāsadarbojas 
ar Latvijas latviešiem. Protams, 
negribam, ka no Latvijas aizplūst 
tās dzīvais spēks. Mēs priecā ja-
mies, ka izbraukušie latvieši agri 
vai vēlu uzmeklē tautiešus, sūta 
savus bērnus latviešu skoliņās. 
Un tā sauktās vecās trimdas sa -
biedrībai viņi ir labs papild inā-
jums, jo lielai daļai mūsējo jau-
niešu latviešu valoda vairs nav 
tik laba, viņi ir apprecējušies ar 
cittautiešiem un ikdienā dzīvo 
citā kultūrā. Un tomēr es saku – 
viņi būs tie, kas „tos trimdas 

zemes valodu, turklāt apgūst 
ātrāk, – kā to pierādījusi arī pie-
redze manā ģimenē.

Vai pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas sagaidīji, ka dzīve 
dzimtenē iet uz augšu straujāk? 
Un kas tavā ieskatā tam 
traucē?

Sagaidīju, cerēju gan! Lielākais 
šķērslis, manuprāt, ir tas, ka pēc 
brīvības atgūšanas valdošajā elitē 
daudzi pārmainīja mēteļus no 
sarkaniem uz baltiem un turpina 
darboties. Turklāt – vairāk do  mā-
jot par savu kabatu nekā par 
tautu. Teikšu atklāti – esam vī -
lušies. Ir aizritējuši 25 gadi, bet 
problēmas tās pašas. Piemēram, 

īstenībā Latvijas ekonomikai ne -
dod neko. Savulaik Kanadā ķī -
nieši līdzīgu varēja nopirkt par 
vismaz pusmiljonu dolaru un ar 
noteikumu, ka tas jāiegulda dar-
bavietās. Varētu taču arī vairāk 
mācīties no pasaules pieredzes.

Tavas dzimtas saknes ir divos 
Latvijas reģionos – māte nāk 
no Vidzemes, no Raunas, tēvs 
– no Latgales, no Viļāniem. Ko 
domā par reģionu attīstību?

Noteikti vairāk uzmanības jā -
veltī Latgalei! Citkārt iedomājos 
– būtu labāk vairāk tās mācību 
grāmatas sūtījuši uz Latgali, ne  vis 
mums. Mana māte bija skolotāja, 
un pēc Pedagoģiskā institūta beig -

ALBERTS LEGZDIŅŠ.
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Čikāgas Piecīši.
Kas aktuāls šobrīd notiek 

Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskajā dzīvē?

Šobrīd visi pilnā sparā gatavo-
jas Dziesmu svētkiem – koŗi, tau  -
tasdeju dejotāji, Lolitas Ritmanes 
programmas dalībnieki. Nu aiz-
ritēja Pasaules speciālā olimpia-
da, kuŗā piedalījās arī 15 spor-
tisti no Latvijas. Losandželosas 
latviešu sabiedrība un organizā-
cijas to atbalstīja ne tikai ar klie-
dzieniem, bet arī financiāli un ar 
gluži praktisku darbu, te īpaši 
vēlos pieminēt nenogurdināmo 
Valdi Ķeri. Jutāmies patiešām 
padarījuši vērtīgu darbu.

Kā raugies nākotnē jeb – kā 
tai dziesmā – „kas tos trimdas 
ratus tālāk stums”?

Sagaidu, ka mūsu vietā nāks 
stiprāka paaudze. Taču – trūkst 

ratus tālāk vilks”. Protams, ja 
vien vecā paaudze būs atsaucīga 
un pretimnākoša. Citkārt nesa-
skaņu iemesls ir pavisam vien-
kāršs – „vecīši” grib sarīkojumus 
rīkot pa dienu, lai septiņos jau 
būtu mājās, bet jaunajiem ir 
darbs un aktīva dzīve.

Un vēl jau arī dzirdēts, ka 
sveštautiešu un latviešu atvases 
ar vājākām latviešu valodas 
zināšanām sevišķi nepieņem.

Pagātnē tā tiešām bija, nu šī 
attieksme ir mainījusies. Lai gan 
vēl joprojām dažkārt ir neap mie-
rinātie, kas protestē, ka viņu 
bērns ar labu latviešu valodu 
mācās kopā ar citu bērnu, kam 
tā valodiņa ir „švaka”. To var sap-
rast. Bet pats galvenais ir runāt 
mājās latviski. Ģimenēs, kuŗās 
runā latviski, bērni labi apgūst 
gan dzimto valodu, gan mītnes 

ekonomiskā – kur paliek tie lielie 
resursi, ko Latvija saņem no Ei -
ropas Savienības? Arī mēs būtu 
ieguldījuši vairāk naudas Tēv ze-
mes ekonomikā, ja vien būtu re -
dzējuši, ka tā tiek izmantota 
lietderīgi. Pats esmu pārlie ci nā-
jies, ka Latvijas cilvēkiem biznesā 
ir grūti sastrādāties. Protams, ir 
arī daudz pozitīvu piemēru, un 
var vien vēlēties, lai tādu būtu 
arvien vairāk.

Jūrmalā šodien tik daudz 
tukšu namu ar „aklām acīm”... 
Kāpēc bagātie Amerikas latvieši 
tos nenopērk?

Tāpēc, ka nav droši, vēl pārāk 
daudz korupcijas un birokrati-
jas. Esmu pārliecināts, ka latvieši 
no tālām zemēm vairāk pirktu, 
ja būtu vairāk drošības financiālā 
un polītiskā ziņā. Tagad par nau du 
tirgo šīs uzturēšanās atļaujas, kas 

šanas viņai vairāki gadi bija jāno-
strādā lauku skolā. Protams, zinu 
un priecājos, kā uzplaukušas Rē -
zekne un Daugavpils. Ja atmina-
mies vēsturi, Daugavpilī koncen-
trējās Latvijas dzīvības spēks – 
armija. Rēzeknē plauka un zēla 
kultūra. Tas jāturpina un jāstip rina.

Ikreiz, kad Amerikas konti-
nentā izskan Dziesmu svētki, 
atskan pa kādai pesimistiskai no -
tij – vai tik šie nebūs pēdējie...

Esmu optimists un saku – būs, 
būs, nākamie un vēl nākamie, un 
Amerikā un Kanadā! Savukārt 
nākamie Rietumkrasta Dziesmu 
svētki visticamāk atkal būs Lo -
sandželosā.

Šovasar atdzīvojusies arī Ei -
ropas latviešu Dziesmu svētku 
tradicija – jūnijā notika veik-
smīgas Latviešu kultūras die-
nas Briselē.

Nu re! Celsim tik latviešus augšā!

Ivars Mičuls: "Esmu 
optimists un saku – 
būs, būs, nākamie 

un vēl nākamie, un 
Amerikā un 

Kanadā!
Savukārt nākamie 

Rietumkrasta 
Dziesmu svētki 

visticamāk atkal
būs Lo  sandželosā."
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Kopš tā laika, kad Ņujorkā sā -
ka iznākt avīze Laiks – un tas bija 
1949. gadā –, drīz vien parādījās 
pirmais „Laika Mākslas kalen-
dārs”, ik reizes iepriecinot lasī tā-
jus ar gleznu reprodukcijām. 
Tādā veidā ikviens tika iepa zīs-
tināts ar to, kas jauns parādījies 
latviešu mākslinieku darbnīcās. 
Šogad nāk klajā 2016. gada ka -
lendārs ar gleznu reprodukcijām 
no Gaŗezera  Klinklāva  galerijas 
kollekcijas. No ļoti plašā mākslas 
darbu pūra – to galerijā esot ap 
550 – , ieskaitot abus vākus, būs 
aplūkojamas 15 gleznas, kā re -
dak cija norāda uz kalendāra 
vāka – „No dārgumu pūra”.

Gaŗezera kollekcija veidojusies 
no dāvinājumiem. Tai tika nodoti 
arī darbi, kad 1998. gadā lik vi-
dēja Latviešu Studiju centra māk-
slas krātuvi Kalamazū. Tas bija par 
iemeslu, lai nopietnāk do  mātu par 
mākslas darbu saglabāšanu un 
publiskošanu. Tagad kollekcija ir 
tik bagātīga, ka var iepazīstināt 
skolu jaunatni ar latviešu mākslas 
vēsturi, jo tās krājumā ir pat lat-
viešu klasiķu Jaņa Rozentāla, Teo-
dora Ūdera, Konrāda Ubāna un 
citu autoru mītnes zemēs reti at -
rodamas gleznas un grafikas. 
2001. gadā galerijai piešķīra archi-
tekta Aleksandra Klinklāva vārdu.

MĀRIS
BRANCIS

Ielūkojoties 2016. gada
Laika Mākslas kalendārā

bo reālitāti. Saulespuķu siltais 
mirdzums un lapu zaļais staro-
jums kontrastē ar pelēcīgo fonu, kas 
tikko iezīmēts. Gleznas au  dekls 
vietām palicis neskarts. Saules-
puķes gleznotas uz loga fona, bet 
tas neko neatklāj, aiz loga nekā 

ņainam stiklam, kas lauž gais-
mas starus, izjaucot autora rūpīgi 
veidoto kompoziciju. Vai varbūt 
viņam gribējies gleznieciski izlā-
dēties, tādēļ zili baltajā krāsojumā 
ļauj otai iesviest pa rozā, sarka-
nai vai citas krāsas strēlei, pieme-

skolnieku. Gunārs Stumbris ir 
reālists. Nācies redzēt ļoti precīzi 
tvertas ainavas, ieturētas maigās 
krāsās, taču kalendārā repro du-
cētā kompozicionāli vienkāršā 
klusā daba, kam nav dots nosau-
kums, glezna nav arī datēta, tā ir 

ar sieviešu portretiem un aktiem 
bija Jānis Cielavs (1890-1968), ku  ŗa 
glezna „Dejotājas” reproducēta ap -
rīļa mēneša lapā. Mākslas zināt-
niece Eleonora Šturma kādā iz -
stāžu apskatā par Ņujorkas lat-
viešu mākslinieku darbu izstādi 
1962. gadā raksta, ka viņš „pali-
cis uzticīgs savai zaļgani zilajai 
un iesārtajai krāsu gammai un 
iemīļotajām temām – plikņiem, 
puķēm un ainavām,” kādēļ jā   do-
mā – šī glezna tapusi šajā laikā. 
Sižets liek atcerēties francūža 
Edgara Degā (Dégas) daiļradi, 
bet krāsu uzlikums atgādina 
akvareļa glezniecību.

Maijā reproducēts Nikolaja Riš-
 kes (1904-1998) krāšņs skats ar 
ziedošām ābelēm bagātīgi pie lie-
tajā pavasaŗa saules gaismā. „Riš-
kes mākslinieciskās darbības ceļš 
[iet] krietni patālu no publikācijas 
un komerciālisma lielceļiem,” iz -
teicies tuvs kollēģis Arnolds Sil-
degs. Kaut arī mākslinieks bei-
dzis Latvijas Mākslas akadēmijas 
Richarda Zariņa vadīto Grafikas 
meistardarbnīcu (1932) un kaut arī, 
nonācis Vācijas bēgļu no  met nē 
Ambergā, zīmējis Bavārijas pil-
sētu skatus ar zīmuli, taču, pār cē-
lies uz dzīvi Kalamazū, pārsviedās 
uz eļļas glezniecību. Nikolajs 
Riš ke bija viens no nedaudzajiem 

nav, – tā Valdemārs Tone simbo-
liski iezīmē, ka nākotne ir ne  no-
jaušama. 

Janvāris iepazīstina ar Ģirtu 
Puriņu (1937-2004), gleznotāju 
un vienu no Čikāgas Piecīšu di -
binātājiem, ilggadīgu Amerikas 
Latviešu mākslinieku apvienības 
priekšsēdi. Mākslinieks ir no tās 
paaudzes, kas aizbrauca uz Ame-
riku vēl pusaudža gados, tur – 
Mičiganā un Grandrapidos – stu-
dēja architektūru, līdz maģistra 
gradu ieguva slavenajā Čikāgas 
Mākslas institūtā, bet kopš 1970. 
gada līdz aiziešanai mūžībā bija 
Pitsburgas universitātes profe-
sors gleznošanā, kompozicijā un 
krāsu mācībā. Ģirts Puriņš ir ab -
straktu darbu gleznotājs. Jā  do mā, 
ka no architektūras studijām vi  -
ņam tuva noteikta racionālitāte, 
kādēļ krāsas kārtotas vertikālās 
un horizontālās slejās. Rodas ie -
spaids, ka skaties cauri daudz slā-

tot vēl pa kādam dzeltenam vai 
zaļam akcentam? Darbs „Strata, 
1-81”, kā šķiet, radies 1980. gadu 
sākumā (varbūt 1981?), tad pat, 
kad datēts cits mākslinieka darbs 
ar līdzīgu nosaukumu „Strata 
serija Nr.1”, kas tapis 1980. gadā 
un glabājas Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā.

Februāŗa gleznas autors ir ga -
dus desmit vecāks par Ģirtu Pu -
riņu – Gunārs Stumbris (1928-
2009), gleznotājs un zīmētājs. 
Viņš, kā šķiet, ir viens no tiem 
māksliniekiem, kuŗš strādā klusi 
savā nodabā. Kaut arī viņš Mi  -
nesotas universitātē Mineapolē 
studējis aerodinamiku, taču kopš 
puikas gadiem zīmējis un glez-
nojis. Pirmais nopietnais glezno-
šanas skolotājs bija Jēkabs Straz-
diņš vēl skolas gados, tad mācījies 
Leo Svempa studijā – tas jau bija 
kaŗa gados, bet Vācijas bēgļu no -
metnē kļuva par Fridricha Milta 

gleznota ar intensīvām krāsām, 
spēcīgiem otas vilcieniem, nerū-
pējoties par lietu precīzām ap  ri-
sēm. Galvenais ir impulss, iekšēja 
nepieciešamība izteikties krāsās. 
Nezinot mākslinieka agrīno daiļ-
radi, neuzņemos noteikt laiku, kad 
darbs tapis, šķiet, kaut kad laika 
posmā no 1950. līdz 1970. gadiem.

Martu – pavasara mēnesi – pār-
stāv Ludolfs Liberts (1895-1959), 
prominents un skatītāju iemīļots 
gleznotājs, kuŗš 50 gadu vecumā 
bija spiests doties svešumā un ap -
mesties Ņujorkā. Viņš strādāja 
daudz, pievērsdamies daždažā-
diem sižetiem, tostarp sniega ku -
šanai agrīnā pavasaŗa saulē, kā tas 
ir vērojams reproducētajā ainavā 
ar strautiņu un mājas jumtu aiz 
pakalna, kas acīmredzot tapusi 
1950. gados. Darbs tā vien liek 
domāt, ka gleznojot viņš atce rē-
jies Latviju.

1920.-1930. gados ļoti populārs 

Ludolfs Liberts // Bez nosaukuma, 20. gs. Arvīds Lapiņš // Rudens Gaŗezerā, 1966. g.
Kalendāra 1. vāks mūsu atmiņā 

atsauc dižo gleznotāju Valde-
māru Toni (1892-1958), kuŗš 
1920.-1930.gados kļuva slavens 
ar savām Annām un Ilzēm, liris-
kiem sieviešu gleznojumiem, ra -
dot sievišķības un maiguma dzies-
mojumus. Bēgļu vilnis māksli-
nieku aiznesa pasaules tālajos 
ce   ļos – uz Vāciju, kur viņš ap -
metās Veilburgā, vēlāk Mērbekā. 
Kaŗš Toni bija izrāvis ārā no ie -
rastās vides, no labi nodrošinātās 
dzīves, kāda viņam bija Latvijā, 
tādēļ viņa garīgais stāvoklis bija 
saplosīts, sadragāts. Izeja viena – 
gleznot. „Un pirmais, ko viņš da -
rīja, meklēja audeklu un krāsas, 
jo mākslai nav šķēršļu, laika un 
telpas,” liecina kāds laikabiedrs. 
„Saulespuķes” ir tapušas Mērbekā 
1948. gadā, pēdējā gadā pirms 
pārcelšanās uz Angliju. Gleznas 
toreiz pirka reti, taču pie audekla 
un krāsām varēja aizmirst skar-

trimdas māksliniekiem, kuŗš ne -
pārtraukti gāja plenērā, un viņa 
darbi tapa vistiešākajā saskarē ar 
dabu, par ko liecina arī „Ābeles 
ziedos” (1983).

Dabā bieži gleznoja arī Edu ards 
Kalniņš (1904-1988). Būdams viens 
no pašiem izcilākajiem Vilhelma 
Purvīša skolniekiem, mākslinieks 
kopš studiju laikiem pievērsās 
zvej nieku dzīves tēlojumam, pēc -
kaŗa gados kļūdams par izteiktu 
marīnistu. Vairāk nekā 40 gadus 
būdams pedagogs Latvijas Māk-
slas akadēmijā, viņš izaudzinājis 
jo lielu skaitu pēckaŗa paaudzes 
mākslinieku. Jūnija mēnesī repro-
ducētais 1927. gadā gleznotais 
lauku sētas skats „Cesvaine” tapis 
Eduarda Kalniņa studiju gados. 
Tobrīd viņš otru gadu mācījās 
pie V. Purvīša un bieži attēloja 
lauku ainavas.
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Ļoti iespējams, ka Eduards Kal-
 niņš, tāpat kā citi kultūras dar-
binieki, devās pie Cesvaines mā -
cītāja un Cesvaines ģimnazijas 
dibinātāja Alberta Vītola, kur arī 
šo piedarba skatu uzgleznojis 
(līdzīgi, piemēram, kā Jēkabs 
Bīne). Darbs neapšaubāmi tapis 
dabā, ar spēcīgiem triepieniem, 
izteiktām faktūrām, ļoti saska nī-
gām krāsām.

No brāļiem Kalvēm vispazīs-
tamākais ir Pēteris (1882-1913), 
kuŗš mācījies V. Blūma mākslas 
skolā Rīgā, vēlāk pie populārā 
Jūlija Klēvera, kuŗa darbus pras-
mīgi kopēja. 1909. gadā viņš aiz-
brauca uz Berlīni papildināties. 
Te viņš visvairāk ietekmējies no 
Valtera Leistikova, šī mākslinieka 
glezniecības iespaids vērojams 
arīdzan jūlija mēnesī reprodu-
cētājā 1910. gadā radītajā „Upē”. 
Domājams, ka šeit mākslinieks 
iemūžinājis Daugavu ar tās pla-
šajiem ūdeņiem, pļavām tās kras-
tos, mežu tālumā un mākoņai-
najām debesīm, kas tik pievilcīgi 
atspoguļojas upes ūdeņos.

Augusts ir mēnesis, kad sāk no -
vākt ražu, tad notiek arī tirgus 
dienas, tāpēc Elzas Drujas-Foršū 
(1906-1991) „Tirgus” ir īsti reizē. 
Māksliniece gan Latvijas Mākslas 
akadēmiju 1932. gadā beidza kā 
grafiķe, taču īsi pirms kaŗa pie-
vērsās glezniecībai, kad acīmre-
dzot gleznota arī šī tirgus aina. 
Veiksmīga ir pirmā plāna cilvēku 
grupa, atklājot katra tirdzinieka 
attieksmi pret notiekošo – grau du 
pirkšanu un pārdošanu. Fons ir 
mazāk izstrādāts, figūras tikko 
iezīmētas vai arī parādās tikai kā 
krāslaukumi. Zināmu drāma-
tismu ienes pelēcīgie mākoņi 
virs tirgus laukuma. 

Septembris ir atvēlēts Arvīdam 
Lapsiņam (1904-1993) un viņa 
darbam „Rudens Gaŗezerā” (1966). 
Viņš ir mazāk pazīstams glezno-
tājs, vismaz Latvijā viņa darbus 
nezina tikpat kā neviens. Māk sli-
nieks siltos toņos atainojis pe  lē-
cīgu rudens dienu, kad saules 
mirdzumu sniedz dzeltenīgā 
koku rota. Romantisko noskaņu 
pastiprina sarkanīgie ēku stāvi.

Viens no vispopulārākajiem 
trimdas gleznotājiem bija Au  gusts 
Annuss (1893-1984), kuŗa darbi 
sastopami vai ikvienā latviešu 
mājā ASV un Kanadā. Izņēmums 
nevar būt arī kalendārs, kuŗa ok -
tobŗa mēneša lapā reproducēta 
1956. gadā gleznotā „Zvejniece”. 
Būdams profesora Jāņa Roberta 
Tillberga skolnieks, mākslinieks 
pirmās Latvijas laikā kļuva sla  vens 
ar Kurzemes senatnes attēloju miem 
monumentālās aprisēs. Dzīvo dams 
Ņujorkā, viņš kļuva par sabied-
riskās un mākslas dzīves jundī-
tāju un sirdsapziņu. Blakus citām 
temām zvejnieki bija viņa ļoti iecie-
nīts motīvs. Šoreiz, tuvojoties ne -
gaisam, jauna meiča steidz mājup 
ar tikko noķerto lomu pār pleciem. 
Kaut arī glezna ieturēta gaišos 
toņos, tomēr drāmatismu ienes 
negaisa padebeši, kompozicijas 
diagonāles. Šādā veidā sirmais 
meistars vēstī par visu trimdas 
latviešu slēptajām ilgām – paslēp-
ties no vēstures negaisiem mājās, 
Latvijā, kur droši vien pat pēr-
koņus un zibeņus būtu iespējams 
pārlaist vieglāk.

Novembris atvēlēts glezno tā-
jam Jānim Gailim (1903-1975). 
Dzimis zvejnieka ģimenē, viņš visu 
mūžu palika uzticīgs jūrai. Arī 

1932. gadā beidzot Latvijas Māk-
slas akadēmijas Vilhelma Purvīša 
vadīto Dabasskatu glezniecības meis -
tardarbnīcu, viņa diplomdar ba 
tema bija jūra. Vēl dzimtenē glez-
notajos jūras skatos bieži tā atai-
nota nemierīga, sabangota pirms 
negaisa. Kad mākslinieks 1950. ga  dā 
pārcēlās uz ASV, temas ziņā pār-
maiņu nebija, vienīgi krāsas kļu va 
kontrastainākas, ota virpuļoja pa 
audeklu spējāk, mūža nogalē tu -
vojoties abstraktajam ekspresio-
nismam. Kalendārā reprodu cē-
tais darbs „Jūra uzbrūk”(1966) ir 
tam liecinieks, tas atklāj autora 
iekšējo enerģiju un spītīgo spēku 
turēties pretim likteņa pavērsie-
niem.

Turpretim Jānis Annuss (1935-
2013) decembŗa lapā jūru tēlo 
plašos zilzaļos laukumos, kas dod 
priekšstatu par dabas – jūras klaja, 
debesu un starp tiem klinšainās 
salas vai pussalas siluetu – varenu-
mu romantiski mažorā noskaņā. 
Tā vien liekas, ka būtu uzausis 
gaišs rīts pēc pasaules radīšanas. 
Viņa darbs, kam nav dots nosau-
kums, radīts 1978. gadā. Tas ir 
laiks, kad Jānis Annuss nopietni 
aizraujas ar kino, taču gleznās jo -
projām atgriežas Italija, tās aina-
va un senatne. Tapšanas mistērija 
ir viņa pamattema.

Kalendāra pēdējā lapā, kur ga  da 
visi mēneši apkopoti vienviet, 
Lelde Vinters Ore (1937) gaišās, 
dzīvespriecīgās krāsās atveidojusi 
saulainu dienu ezera krastā ar ko -
kiem, laivām un ūdenī iebridušu 
puisēnu (bez nosaukuma, 1979). 
Māksliniece 1959. gadā beigusi 
slaveno Čikāgas Mākslas insti tū tu 
un pieslējusies Čikāgas abstraktā 
ekspresionisma skolai. Taču šķiet, 
ka viņa nav cīnījusies par savu 
vārdu mākslas tirgū – „Latvju 
Mākslā” nav pieminēta ne ar puš -
plēstu vārdiņu. Tas gan izbrīna, 
jo viņas gleznās verd enerģija, 
iekšēja kaislība un dzīves aplie-
cinājums. Lelde Vinters Ore ir 
izcila gleznotāja.

Laika 2016. gada Mākslas ka -
lendāra 4. vāks atvēlēts Evaldam 
Dajevskim (1914-1990), scēno gra-
fam un gleznotājam. Liepājas 
opera, Oldenburgas opera, Mēr-
bekas latviešu teātris, Amerikas 
latviešu drāmas ansamblis ir ti  kai 
daži pieturas punkti, kas vēsta par 
mākslinieka izcilajām dotībām de -
korāciju veidošanā teātŗa izrā dēm. 
Līdztekus tam viņš gleznojis dar-
 bus, kas neattiecas uz teātri. Kā 
atzīmē Eleonora Šturma, dažkārt 
Evalds Dajevskis pats rada savu 
fantaziju iedvesmotas ainas, ku  ŗās 
lieliski izpaužas viņa latviskā men-
 talitāte, tajos pievelk pasaku teik-
smainība un vitālitāte. Eleonora 
Šturma, runājot par 1965. gada 
mākslinieku gleznu skati, min, 
ka tajā viņš izstādījis brīvas fan-
tazijas inspirētās illustrācijas „Pa   -
sakai par klētiņu”. Liekas, ka re -
producētais darbs varētu būt 
saistīts ar šo pasaku.

Kalendārs ir izšķirstīts. Jāteic, 
ka man kā tā recenzentam tas sa -
gādāja daudz prieka un ne vienu 
vien jaunatklāsmi, ko allaž dod 
saskare ar labu mākslu. Oriģi nā-
lus nav nācies skatīt, tad vismaz 
reprodukcijas palīdzēja satikties 
gan ar zināmiem māksliniekiem, 
gan ar reti skatītu autoru veikumu.

Iegādājieties šo kalendāru – 
nenožēlosit! Un dāviniet drau-
giem, radiem, bērniem un maz-
bērniem – lai priecājas un lepo-
jas! Sekojiet reklāmai Laikā!

Nācis klajā krāšņs,
apjomīgs kultūrvēstures darbs
ATIS GUNIVALDIS BĒRTIŅŠ
"Latviešu skaņuplašu 
vēsture" I daļa
367 lappuses, daudz attēlu,
firmu apraksti un skaņuplašu katalogi.
Pētījums aptver laika posmu līdz
1944. gadam. Rit darbs pie otrās daļas.

C e n a ,  t .  s k .  p a s t a  i z d e v u m i  –  U S D  7 5 , –

JAUNUMI SĒRIJĀ "LAIKA GRĀMATA"

ULŽA ZEMZAŖA astotā prozas grāmata
"Nupat bija rīts".
"Apbrīnoju autora iedziļināšanos dažādu cilvēku raksturos, 
lielu izprašanu un pieņemšanu, lai cik neparasts kāds būtu. 
Labi iepazinos ar viņu pašu ne vien pašportretos, bet arī ļoti 
atklātos stāstījumos par to, ko jutis. Autors ir labs ceļvedis 
pastaigās pa mežu, pļavu, dārziem..." Dzidra Zeberiņa

C e n a ,  t .  s k .  p a s t a  i z d e v u m i  –  U S D  2 5 , –

ANDREJS JANSONS
Ārkārtējais pilnvarotais
latviešu mūzikā
"Varam patiesi būt priecīgi un lepni par tik stipra,
latviska spēkazara izaugšanu ārpus Latvijas,
kāds ir Andrejs Jansons". Aleksandrs Zariņš

C e n a ,  t .  s k .  p a s t a  i z d e v u m i  –  U S D  1 5 , –

C e n a ,  t .  s k .  p a s t a  i z d e v u m i  –  U S D  1 0 , –

I n t e r e s e n t i  A m e r i k ā  g r ā m a t u  v a r  i e g ā d ā t i e s ,
n o s ū t o t  č e k u  R A S M A I  A D A M S
11 4  4 t h  Av e  N W,  L a r g o ,  F L 3 3 7 7 0
T ā l . :  7 2 7  9 5 3  6 3 1 3
e - p a s t s :  r a s m a @ l a i k s . u s

MARTAS LANDMANES
jaunākais dzejoļu krājums 

“Dūkans mākonis”
Inguna Daukste-Silasproģe: “Martas Landmanes dzejā 
plaša ampli tūda no prieka, mīlestības gaišuma līdz 
no staļģiskam apce  rīgumam, rezignācijām, pārdomām, 
smel  dzei, no harmoniskas sa   skaņas ar sevi, dabu, otru 
cilvēku līdz disharmonijai, rudenīgām vai ziemas 
noskaņām, elēģiskumam. Skaistas metaforas. Dzejā 
“ie rakstīts” lat  vietis sve  šumā, latviskais svešumā, 
nepazaudējot sevi starp citām maldugunīm.”



10 LAIKS 2015. ga da 5. septembris – 2015. gada 18. septembris

No kreisās: Ingmārs Zemzaris, Laura Gustovska, Dita Krenberga un Agnese Egliņa
// FOTO: Ingrīda Punka

No kreisās: Inga Šļubovska, Agnese Egliņa un Ināra Mūrniece
// FOTO: Ingrīda Punka

Pēteris Vasks un Dzintra Geka
// FOTO: Ingrīda Punka

JURIS 
GRIŅĒVIČS

Vieta, kuŗu mīl mūzika
Tā pēc 9. augusta koncerta 

Mazajā Mežotnes pilī teica LR 
Saeimas spīkere Ināra Mūrnie -
ce. Bet šai vietai piemīt vēl kāda 
īpašība – pils saimniece Regīna 
Deičmane jau piecus gadus rū -
pējas, lai te pulcētos tie cilvēki, 
kuŗi patiešām mīl labu kamer-
mūziku, turklāt teicamā atska-
ņojumā, un tādēļ gatavi šķērsot 
vai pusi mūsu zemes, lai no -
kļūtu Dienvidzemgalē. 

Šie svētki no citiem jo dau -
dziem Latvijas svētkiem atšķiŗas 
ar to, ka Mežotnē sastopas divas 
mūzas – tēlotāja māksla un 
skaņu māksla,  un abas lieliski 
viena otru papildina. Mūzika te 

tikai. Tā festivāla atklāšanas 
koncertā mums tika dāvāta 
iespēja klausīties jauno, talan-
tīgo pianistu Georgu Kurdi-
janu.  

Tovakar mūzicēja trīs izcilas 
dāmas: soprāns Inga Šļubovska, 
flautiste Dita Krenberga un 
pianiste Agnese Egliņa, kuŗa 
piedalījās it visu skaņdarbu at -
ska  ņo   jumos. Koncerta pro-
gram mā bija tikai latviešu 
mūzika visai plašā chrono lo-
ģiskā diapazonā, kas pārsniedz 
gadsimtu, ja skatām komponis-
tu dzimšanas gadus, – sākot ar 
klasiķi Alfrēdu Kalniņu un 
beidzot ar 1986. gadā dzimušo 

nepretendējot uz oriģinālitāti, 
jaunā skaņrade rakstījusi tā, lai 
ikviens klausītājs šo mūziku 
saprastu, un tas tiešām izdevās. 
Nākamā pirmatskaņojuma au -
tors – pazīstamais vidējās paau-
dzes komponists Arturs Mas-
kats. Viņa „Trīs Aspazijas dze-
joļi” (oriģinālā ar orķestri) kom-
ponēti tieši Ingai Šļubovskai. 
Jāteic, ka versija ar flautas un 
klavieŗu pavadījumu varētu būt 
pat iespaidīgāka, jo mūzika ir 
tiešām intima. Un kā jau A. 
Maskatam raksturīgs, arī te iz -
mantots soprāna augstākais 
balss reģistrs.  

Trešais pasūtinājuma jaun-

cepcijas citos žanros, bet solo 
dziesmai jābūt romantiskai, kas 
tieši uzrunā katru klausītāju. 
Mūsu 21. gadsimta skaņraži tā -
lāk attīsta Alfr. Kalniņa un E. 
Dārziņa tradicijas. 

Loģisks papildinājums pro-
grammai bija Bruno Skultes 
„Bērnu dziesmas ar Raiņa dze -
ju” – lielisks turpinājums J. Vī -
tola un Alfr. Kalniņa ievirzei. 

Programma neaprobežojās ar 
vokālo mūziku vien, un savu 
meistarību spoži apliecināja 
mūsu izcilākā flautiste Dita 
Krenberga ar Jāņa Mediņa „Rap-
 sodiju”, kas komponēta 1945. ga -
dā pēc Arnolda Šturma lūguma 

lārākās dziesmas un arī skaņ-
darbu secība atšķīrās no pro-
grammā iespiestās, tomēr arī 
tādai drāmaturģijai ir savs 
pamats) sagādātu prieku arī 
klausītājiem citviet. 

Festivāla atklāšanas koncertā 
mūzicēja E. Dārziņa mūzikas 
skolas absolvents Georgs Kur-
dijans, kuŗš tagad studē Di  sel-
dorfā pie prof. B. Ščepaņskas 
un pērngad izcīnīja trešo vietu 
J. S. Bacha konkursā Leipcigā. 
Programma daļēji atkārtoja 
pianista veikumu radio kon-
certā ziemā. Liekas, toreiz 
Bacha „Itaļu koncerts” skanēja 
atraisītāk, šoreiz Leipcigas meis -

6. septembrī  plkst. 12 filma tiks demonstrēta HILTON SAN JOSE viesnīcā, 
piedaloties filmas režisorei Dzintrai Gekai,

mūzikas autoram, komponistam Pēterim Vaskam.

Dzintra Geka: „Nāciet, lūdzu, un kopā noskatīsimies filmu „Dieva putniņi”! Tas ir stāsts par 
mūsu vēsturi, par to, kā dažādu profesiju pārstāvji – lauksaimnieki, uzņēmēji, bijušie polītiķi, 

valstsvīri, radošā inteliģence, darba cilvēki, kas jau bija izbaudījuši „baigā gada” nedienas, 
glābās no padomju režīma. Latvieši, kas sevi nometņu laikā sauca par dīpīšiem, par Dieva 

putniņiem, centās iekārtot savu dzīves telpu, trimdā veidojot Mazo Latviju.
Filmā parādīti 1944. gadā uz Vāciju aizvesto bērnu likteņi.”

tars bija ar rūpju pilnu seju bez 
mazākā smaida. Toties D. Skar-
lati „Sonāta” bija patiess inter-
pretācijas šedevrs, ko apskaustu 
pat V. Horovics. Šopēna 4. ba -
lāde un „Noktirne” tomēr pra-
sītos pēc emocionāli atraisītāka 
snieguma. Ravēla „Triptichā” 
pianists apliecināja savu vir-
tuozo un koloristisko varēšanu. 
Neparastāka bija programmas 
izskaņa ar E. Granadosa „Ba -
lādi” un P. Vaska „Vasaras va -
kara mūziku”, kas nesaprotamu 
iemeslu dēļ tika atskaņotas bez 
pārtraukuma. Spāņu darbā va -
rētu vēlēties spilgtāku koloris-
tiku, kas šoreiz bija pastelīga. 

mīt piekto gadu, mākslas ple-
nērs –  jau devīto. 

Noslēguma koncerts bija vei -
dots sadarbībā ar Pēteŗa Vaska 
fondu, kuŗa sūtība ir sekmēt lat-
  viskās skaņu mākslas attīs tību, 
piemēram, pasūtinot jaundar-
bus mūsu skaņražiem, bet ne 

Lauru Gustovsku. Visus vokālās 
mūzikas sacerējumus vienoja 
Raiņa un Aspazijas dzeja. Vis-
pirms par gados visjaunāko 
kom ponisti Lauru Gustovsku – 
viņa klausītājiem piedāvāja 
cikla „Sensitences” mūziku. Šis 
triptichs ir ar laimīgu izskaņu, 

darbs bija Ingmāra Zemzaŗa 
„Trīs Aspazijas dzejoļi”. Vis veik-
smīgākā šķita trešā dziesma – 
ar izteikti „rachmaņinovisku”, 
bezgalīgu melodiju. Kopumā, 
pārfrazējot apustuli Pāvilu: „Ro -
mantisms nekad nebeidzas”. 
Var jau veidot oriģinālas kon-

un ir viena no sevišķi retajām 
latviešu kompozicijām ar iz -
teikti virtuozu raksturu un reizē 
arī dziļu tautiskumu, kas iz -
paužas folkloras melodiju iz -
mantojumā. 

Interesanti bija dzirdēt Pē -
teŗa Vaska agrīno (1972. gada!) 
diptichu „Ārija un deja” flautai 
un klavierēm. Stilistiski šī mū -
zika daudz tuvāka skaņraža 
mūsdienu stilam, nekā aizvadītā 
gadsimta 70. gadu nogalē un 
80. gadu raksturīgajam avan-
gardismam. 

Mērķtiecīgi sastādītā pro-
gramma (žēl, ka netika atska-
ņotas Alfr. Kalniņa trīs popu-
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(Turpinājums 12. lpp.)

Jaunajā mācību gadā 
durvis ver 775 skolas

Jaunajā mācību gadā savas 
durvis skolēniem ver 755 paš-
valdību pamata un vidējās vispā-
 rējās izglītības iestādes, aģentū -
rai LETA pastāstīja Izglītības un 
zinātnes ministrijas pārstāve 
Edīte Olupe. Līdzās pašvaldību 
izglītības iestādēm skolēnus sa  -
vās telpās gaidīs arī 60 privātās 
pamata un vispārējās izglītības 
iestādes.

Jaunajā mācību gadā savas pir-
mās skolas gaitas sāks aptuveni 
22 300 pirmklasnieku, liecina 
IZM prognozes. Šogad progno-
zētais pirmklasnieku skaits ir 
nedaudz mazāks par pērnā gada 
pirmklasnieku skaitu, kad tika 
paredzēts, ka skolas gaitas sāks 
22 775 pirmklasnieki. Kopumā 
jau najā mācību gadā vispārējās 
izglītības programmu apgūs ap -
tuveni 202 000 skolēnu, kas ir 
par 2000 vairāk nekā pērn.

Izglītības un zinātnes ministre 
Mārīte Seile, sveicot Latvijas sko-
 lēnus, studentus, pedagogus un 
vecākus Zinību dienā, aicināja 
gan pedagogus, gan vecākus pa  -
manīt bērnu sasniegumus un 
novērtēt tos, kā arī sadarboties, 
lai nodrošinātu labāko atbalstu 
bērniem. 

***
Apbalvojums 

Atmodas kustības līderim 
Dainim Īvānam

Latvijas vēstniece Vācijā Elita 
Kuzma 2. septembrī apmeklēja 
Minsteri, kur Eiropas Parlamen -
ta (EP) viceprezidents Rainers 
Vīlands  pasniedza Kūdenhova-
Kalerdži (Coudenhove Kalergi) 
apbalvojumu Baltijas valstu At  -
modas kustību līderiem, šādi go -
 dinot Baltijas ceļa lomu Berlīnes 
mūŗa krišanas un Vācijas atkal-
ap vienošanas procesā. 

Dainis Īvāns

Klātesot trīs Baltijas valstu 
vēst  niekiem, apbalvojumu Lat -
vijas vārdā saņēma kādreizējais 
Latvijas Tautas frontes priekšsē-
dis un Atmodas kustības līderis 
Dainis Īvāns. Lietuvas vārdā bal-
vu saņēma lietuviešu Atmodas 
kustības līderis Dr. Vītauts Lands-
 berģis, savukārt Igauniju pārstā-
vēja neatkarības aktīvists un bi -
jušais Igaunijas ārlietu ministrs 
Trivimi Velliste.

***
Brīvības svētku albums 

Latvijas Valsts prezidentam
Brīvības svētku albums, kuŗā 

fotoattēlus iesūtījuši aptuveni 
600 Latvijas iedzīvotāju un kuŗu 
rotā Lielvārdes josta, tika svinīgi 
pasniegts jaunievēlētajam Lat  vi-
jas Valsts prezidentam Raim on -
d am Vējonim.

TV3, svinot Brīvības svētkus, 
aicināja Latvijas iedzīvotājus ie  -
saistīties, sūtīt savas svētku sajū-
tas un veidot kopīgu svinību 
albumu. Vairāk nekā mēnesi ta -
pa īpašs, desmit kilogramu smags 
svētku albums, kuŗš veidots no 
augstvērtīgas ādas, un tā vāku ro -
  tā izausta Lielvārdes josta. Iekš  -
pusē ir apskatāmas 600 bildes, 
kuŗas visas caurvij prieku par 
valsts brīvību.

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un uzņēmuma  MTG 
(Modern Times Group Latvia) 
vadītāja Baiba Zūzena apskata 
dāvanu prezidentam 
Valsts prezidenta kanceleja

Raimonds Vējonis bija ļoti 
prie cīgs par dāvanu: “Vēlos pa -
teikties TV3 par iniciātīvu, radot 
jaunu tradiciju un iesaistot tās 
svinēšanā arī jauno paaudzi, 
kuŗai, iespējams, par šo svētku 
nozīmi nav tik lielas izpratnes, 
cik vecākajai paaudzei. Šī tradi-
cija noteikti ir jāturpina! Paldies 
visiem, kuŗi dalījās ar bildēm – 
šis ir iespaidīgākais albums, ko 
esmu jelkad saņēmis, un tas ir 
īpašs pagodinājums, ka tā veido-
šanā iesaistījusies visa Latvija!”

***
Zinātnieki Latvijas kaŗavīriem

Latvijas zinātnieki ir izstrādā-
juši audumu, no kā tiks šūtas 
formas Latvijas kaŗavīriem, Lat -
vijas Radio raidījumā “Pēcpus -
diena” pavēstīja aizsardzības mi    -
nistrs Raimonds Bergmanis (Za -
ļo un Zemnieku savienība), ie  -
skicējot pirmo zinātnisko centru 
devumu Latvijas militārajam 
sektoram.

Rīgas Techniskās universitātes 
(RTU) paspārnē izveidotie zināt-
niskie centri strādā ar  dažādām 
lietām, tostarp ar pētījumiem in -
  formācijas technoloģiju (IT) jo  -
mā, kas varētu būt interesanti 
Aizsardzības ministrijai. Pētnie-
cības jomā jau ir radīts audums, 
no kā tiks šūtas formas Latvijas 
karavīriem. Ministrs sprieda, ka 
“pirmie asni” sadarbībā ar RTU 

zinātniskajiem centriem un arī 
Latvijas Drošības un aizsardzī-
bas industriju federāciju ir labi. 
Nākotnē ir plašas iespējas šo 
sadarbību attīstīt ne tikai vietējā, 
bet arī starptautiskajā mērogā.

***
Ādažos ierodas Dānijas 

un Vācijas kaŗavīri
Augusta nogalē  Ādažos iera-

dās Dānijas un Vācijas kaŗavīri, 
kas uzturēsies Latvijā līdz ok -
tobŗa beigām un trenēsies kopā 
ar Lat vijas bruņoto spēku kaŗa-
vīriem, kā arī piedalīsies starp-
tautiskajās militārajās mācībās, 
tai skaitā mācībās “Sudraba bu lta”, 
kas norisināsies no 14. līdz 29.sep-
tembrim.

Dānijas bruņotos spēkus Lat -
vijā pārstāv vairāk nekā 160 ka  -
ŗavīru no Sauszemes spēku me  -
chanizētās kājnieku brigādes,   
kas ieradušies Latvijā ar CV-90 
kājnieku kaujas mašīnām. Savu-
kārt no Vācijas bruņotajiem spē  -
k iem ieradušies vairāk nekā 60 
kaŗavīru no Gaisa spēkiem un 
Sauszemes spēku mechanizētās 
kājnieku brigādes.

***
Saeimas priekšsēde 

darba vizītē apmeklē ASV
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-

niece no 27. augusta līdz 4. sep-
tembrim uzturējās Ņujorkā, Ame-
 rikas Savienotajās Valstīs. Mūr  -
niece  piedalījās 4. Pasaules par-
la mentu priekšsēžu konferencē, 
kā arī 10. Sieviešu parlamentu 
spīkeru sanāksmē. Darba vizītes 
laikā I. Mūrniecei  bija tikšanās 
ar ASV latviešu diasporas pār-
stāv jiem, tostarp dalība Ņūdžer -
sijas latviešu biedrības 65 gadu 
jubilejas sarīkojumā. Ņūdžersi -
jas latviešu biedrība “Priedaine” 
ir nozīmīgs ASV mītošo latviešu 
centrs, kas jau 65 gadus rūpējas 
par latviešu tautas kultūras vēr-
tību saglabāšanu un attīstību.

Uzrunājot klātesošos 10. Sie-
viešu parlamentu spīkeru sanāk -
s mē Ņujorkā, Ināra Mūrniece uz -
svēra: “Šodien Latvija ir viena no 
pasaules vadošajām valstīm sie-
viešu līderībā – polītikā, biznesā, 
tieslietu sistēmā un akadēmis-
kajā vidē. Latvijas panākumus ir 
atzinis Pasaules Ekonomikas fo  -
rums, 2014. gadā minot Latviju 
starp vadošajām 15 valstīm pa  -
saulē dzimumu līdztiesības ziņā. 
Latvija ir vadībā arī Eiropā ar 
40% sieviešu mūsu uzņēmumu 
padomēs. Latvija 25 atjaunotās 
neatkarības gados ir veikusi tālu 
ceļu, un šodien ir paraugs sievie-
šu līderībā arī polītikā. Latvijā 
Valsts prezidenta amatu ir ieņē-
musi sieviete, patlaban Ministru 
kabinetu vada sieviete un es es -
mu ceturtā sieviete spīkere.” 
Vien laikus I. Mūrniece pauda 
gandarījumu, ka turpmākajos 
gados sieviešu tiesības un līdz-

dalība būs Apvienoto Nāciju Or -
ganizācijas darba kārtības pa -
matā. Turklāt jau septembrī Ap -
v ienoto Nāciju Organizācijas 
Ģe     nerālās Asamblejas laikā no -
tiks ilgtspējīgas attīstības samits, 
kuŗā tiks apstiprināti ilgtspē jī -  -
gas attīstības mērķi 2030. ga  dam. 
Šajā kontekstā Saeimas priekšsē-
de uzsvēra, ka Latvija kā ilgtspē-
jīgas attīstības stūŗakmeni redz 
dzimumu līdztiesību un tiesis-
kumu, ko mūsu valsts jau šobrīd 
ir iekļāvusi jaunajos ilgtspējīgas 
attīstības mērķos.

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr -
niece darba vizītē ASV uzrunā 
Ņūdžersijas Latviešu biedrī - 
bu. Attēlā kopā ar biedrības 
priekš sēdi Jāni Studenu

Uzrunājot tautiešus Ņūdžer-
sijas latviešu biedrības “Priedai-
ne” 65 gadu jubilejas sarīkoju -
mā, Ināra Mūrniece pateicās vi -
ņ  iem par latvietības saglabāšanu. 
“Latviešiem visā pasaulē, tostarp 
Amerikas latviešiem, ir bijusi 
īpaša loma, uzturot Latvijas vals-
 tiskuma ideju un latviskumu 
visos laikos – gan padomju oku-
pā cijas gados, gan valsts atjau no-
šanas posmā, gan arī šodien, 
latviskās vērtības nododot nāka-
majām paaudzēm. Latvieši ir 
visur un var visu, ja ir vienoti. 
Kopā mēs  esam liels spēks, īpaši 
mūsu valstij tik nozīmīgos vēs-
turiskos notikumos kā Baltijas 
ceļš vai tautas prieka brīžos, tā -
dos kā dziesmu svētki.” Saeimas 
priekšsēde citēja dzejnieka An  -
dre ja Eglīša vēlējumu mūsu vals-
tij – “Turies uz kājām!”, novēlot 
Latvijai un mūsu tautiešiem visā 
pasaulē vienmēr būt stingriem 
savā pārliecībā un mīlestībā uz 
Latviju.

Svinīgajā sarīkojumā Mūr -
niece Ņūdžersijas latviešu bied-
rībai pasniedza simbolisku dā  va-
nu – Lielvārdes jostu un “Lāču” 
rupjmaizes kukuli.

***
Vaira Vīķe-Freiberga Pasaules 

sieviešu asamblejā Tokijā
No 28. līdz 31. augustam pēc 

Japānas premjērministra ielūgu-
ma bijusī Latvijas Valsts prezi-
dente Dr. Vaira Vīķe-Freiberga 
apmeklēja Tokiju, kur piedalī - 
jās Pasaules sieviešu asamblejā 
(World Assembly for Women in 
Tokyo: WAW! 2015).

Uzrunājot asamblejas dalīb -
nie kus, Dr. V. Vīķe-Freiberga 
augs ti novērtēja tikko pieņemto 
Japānas likumu, kas veicinās sie -
viešu līdzdalību darba tirgū un 
īpaši atbildīgos amatos uzņēmu-
mu valdēs. Viņa uzsvēra, ka vals ts 

var daudz palīdzēt, radot lab vē -
līgus apstākļus, kas sievietēm at -
ļauj līdzsvarot karjēru ar ģi  me-
nes dzīvi un bērnu audzināša - 
nu. Patiesas līdztiesības pamatā 
ir savstarpēja iecietība un cieņa 
pret līdzcilvēkiem, kas ir īpaši 
svarīgi laikā, kad pasaulē notiek 
tik daudz militāru konfliktu un 
pastāv neatrisinātas humānās 
kri zes. Dr. V. Vīķe-Freiberga pie-
 dalījās arī paneļdiskusijā par 
sievietēm, kas nonākušas dzīves 
grūtībās un dzīvo zem nabadzī-
bas līmeņa, jūtas sabiedrības at -
stumtas, bezpalīdzīgas vai ir 
vien tuļās mātes. Viņām ir jāpa-
līdz izmantot visas iespējas uz  -
labot savu situāciju un kļūt sa -
dzirdētām, efektīvāk izmanto - 
jot gan valsts iestāžu, gan nevals-
tisko organizāciju palīdzību, gan 
plašsaziņas līdzekļus.

***
Žurnālistiem Ēģiptes tiesa 

piespriež trīs gadu cietumsodu
Ēģiptes tiesa atkārtoti izskatīja  

pret trim televīzijas kanāļa Al 
Jazeera žurnālistiem vērsto lietu 
par nepatiesu ziņu izplatīša -       
nu. 29. augustā tika pasludināts 
sprie  dums: visiem apsūdzētajiem 
tiek piespriests trīs gadu cietum-
sods. Tiesas sēdē piedalījās Al 
Jazeera angļu redakcijas Kairas 
biroja vadītājs Muhameds Fahmi 
un producents Bahers Muha-
meds, kuŗš ir Kanadas pilsonis.

Latviešu izcelsmes Austrālijas 
pilsonis Pēteris Greste notiesāts 
aizmuguriski, jo gada sākumā 
bija deportēts uz Austrāliju. Žur-
nālisti tika apsūdzēti aizliegtās 
islāmistu kustības Musulmaņu 
brālība atbalstīšanā, bet viņi paši 
apsūdzības katēgoriski noliedz. 
Pasludinot spriedumu, tiesnesis 
norādīja, ka notiesātie nav bijuši  
reģistrēti kā žurnālisti un dar-
bojušies  no viesnīcas Kairā bez 
licences.

Pēteris Greste aicinājis Ēģip -
tes prezidentu Abdelu Fatahu al 
Sisi apžēlot viņu un divus kollē-
gas.

Latvijas Ārlietu ministrija iz -
saka nožēlu par 29. augusta Ēģip-
tes tiesas spriedumu, ar kuŗu 
Latvijas un Austrālijas pilsonim, 
Al Jazeera žurnālistam Pēterim 
Grestem piespriesta brīvības at  -
ņemšana uz trim gadiem. Ār -
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
(Vienotība) iepriekš bija  norā -
dījis, ka Ēģiptes tiesas lēmums 
piespriest trīs gadu cietumsodu 
trim televīzijas kanāļa Al Jazeera 
žurnālistiem ir nosodāms. 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
(Turpināts no 11. lpp.) Animācijas filma 

“Prioritātes” iegūst balvu
Tokijā notika 12. Japānas Vides 

filmu festivāla (12th Japan Wild-
life Film Festival 2015) atklāšana. 
Katēgorijā “Labākā animācijas 
filma” balvu saņēma jaunā reži-
sora Ginta Zilbaloža animācijas 
filma “Prioritātes”.

Japānas Vides filmu festivāls ir 
lielākais vides filmu festivāls 
Āzijā, kas notiek reizi divos ga  -
dos. Šogad festivālā tika pie teikti 
1845 darbi no vairāk nekā 100 
valstīm, no kuŗiem festivāla žū -
rija atlasīja 48 dokumentālas un 
animācijas filmas.

***
Folkloras festivālā 

Samarkandā
No 25. līdz 30. augustam vēs-

turiskajā Uzbekistānas pilsētā 
Sa   markandā notika 10. starp tau-
tiskais folkloras festivāls Sharq 
Taronalari (Austrumu me  lo di-
jas), kuŗā piedalījās 66 valstu 
mūzikālās kopas. 

Jubilejas gada sarīkojumā Lat-
viju pārstāvēja grupas Iļģi un 
Laimas Muzykanti.  Arī iepriekš 
Latvijas mūziķi ir piedalījušies 
festivālā – 2013. gadā folkloras 
grupa Talsi, 2011. gadā mūzicē  -
jošā Igauņu ģimene no Gaiga-
lavas, 2009. gadā projekta Igeta 
un grupa Bradans dalībnieki.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

sarakstā. 17. un 18. septembrī, 
Ei  ropas kultūras mantojuma 
dienu laikā, Jelgavā un Jēkabpilī 
norisināsies starptautiska zināt-
niski praktiska konference       
“Strū ves ģeodēziskajam lokam 
UNES CO Pasaules mantojuma 
sarakstā – 10”.

***
Latviešu mākslinieku 

ierakstu balvas

Prestižās Vācijas klasiskās mū  -
zikas godalgas ECHO Klassik 
žūrija paziņojusi šā gada balvas 
ieguvējus. Godalgoto mūzikas 
albumu vidū ir arī latviešu māk-
s linieku – mecosoprāna Elīnas Ga  -
rančas, komponista Uģa Prauliņa 
un vijolnieces Vinetas Sareikas – 
ieraksti. Garančas albums Medi -
tation ieguvis apbalvojumu no  -
mi  nācijā “Gada solo ieraksts 
(balss)”, nominācijā “Klasika 
bērn iem” godalgots albums Des 
Kaisers Nachtigall, kuŗā iekļauta 
Prauliņa mūzika. Nominācijā 
“Gada kamermūzikas ieraksts 

ziķi)” uzvarējis Sareikas kvarteta 
Artemis albums Mendelssohn.

***

bentropa-Molotova pakta radī -
tās sekas Eiropā. Sarīkojumu or  -
ganizēja Centrāleiropas un Aust-
 rumeiropas padome Kanādā, pie -
daloties Latvijas, Lietuvas, Ungā-
rijas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas, 
Čechijas, Slovakijas un Baltkrie-
vijas kopienu un vēstniecību pār-
stāvjiem. Goda viesis – Kanadas 
Parlamenta deputāts Rojāls Gali-
po  savā runā uzsvēra Kanadas 
stingro iestāšanos pret demokra-
tijas un vārda brīvības tiesību 
at  ņemšanu un apstiprināja Ka -
nadas valdības apņemšanos tur-
pināt sniegt atbalstu komūnisma 
upuŗu piemiņas memoriāla iz -
vei dei Otavā. Organizācijas “Vel-
 tī jums brīvībai” priekšsēdis Lud-
viks Klimkovskis  aicināja uztu-
rēt dzīvu sabiedrības apziņu un 
zināšanas par komūnistisko re  -
žīmu represijām, jo īpaši jaunā-
kās paaudzes izglītošanā. Savā 
uzrunā viņš atgādināja, ka katrs 
ceturtais Kanadas iedzīvotājs ir 
cēlies no Centrālās un Austrum-
eiropas un, glābjoties no komū-
nisma represijām, patvērumu 
radis Kanadā.

***
Koalicija vienojas 

palielināt minimālo algu 
Valdību veidojošās koalicijas 

partneri vienojās minimālo mē -
nešalgu 2016. gadā palielināt no 
pašreizējiem 360 eiro līdz 370 
eiro. Jautājumu par nākamā ga -
da valsts budžetu un nodokļiem 
gan vēl skatīs Ministru kabinets.
Koalicijas sēde

Koalicija atbalstīja arī tā dē -
vētā solidāritātes nodokļa ievie-
šanu, sacīja Ministru prezidenta 
Laimdota Straujuma (Vienotība). 
Iepriekš Nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes sēdē vieno-
šanās par solidāritātes nodokļa 
ieviešanu netika panākta.

***
Strūvem veltīts 

sienas gleznojums
Jēkabpils centrā, Vecpilsētas 

laukumā, atklāts sienas glezno-
jums, kas veltīts pasaulslavena-
jam Tērbatas universitātes profe-
soram Vilhelmam Strūvem (1793 – 
1864) un viņa zinātniskajam vei-
kumam – Strūves ģeodēziskā lo -
ka mērījumiem.

Apritējusi 10. gadadiena, kopš 
unikālais Strūves ģeodēziskais 
loks, kas būtiski ietekmēja zināt-
nes turpmāko attīstību un pa -       
lī  dzēja noteikt precīzu Zemes        
iz   mēru un formu, iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma 

gan lidmašīnas. Ir bijuši gadīju-
mi, kad vienā reizē pamanīti vai-
 rāki militārie transportlīdzekļi. 
Kopumā šogad Latvijas ūdeņu 
tuvumā vairāk nekā 70 reizes 
ma   nīta Krievijas kaŗa technika.

31. augustā NATO patruļli d -
ma   šīnas virs Baltijas jūras nei  trā-
lajiem ūdeņiem pie Latvijas ter-
ritoriālo ūdeņu ārējās robežas 
konstatēja četras Krievijas bru-
ņoto spēku lidmašīnas – bumb-
vedējus Tu-22M un divus reaktī-
vos iznīcinātājus Su-27. 

***
Godina totālitāro režīmu 

upuŗu piemiņu
23. augustā Vašingtonā, Ko -

lum  bijas apgabalā, Staļinisma  
un nacisma upuŗu atceres dienā, 
godinot totālitāro režīmu upuru 
piemiņu, Latvijas vēstniecības 
ASV darbinieki kopā ar citu    
vals  tu kollēgām, kā arī Baltijas 
vals tu tautiešu organizāciju pār -
stāv jiem nolika vainagus un zie-
dus pie pieminekļa komūnisma 
upuŗ  iem. Vainagu nolikšanas ce -
 remonijā Baltijas valstis pār stā -
vēja Latvijas vēstniecības vadītāja 
vietnieks – padomnieks Ilmārs 
Breidaks, Lietuvas vēstnieks ASV 
Rolands Kriščiūns  un Igaunijas 
vēstniecības vadītāja vietniece 
Marki Tichonova-Krēka. 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
pārstāvji savās uzrunās uzsvēra 
1939. gada 23. augustā noslēgtā 
Molotova-Ribentropa pakta tra-
ģisko seku un tam sekojošo tra -
ģisko notikumu upuru piemi -
ņas nozīmīgumu, kā arī atsauca 
atmiņā Baltijas valstu iedzīvo tā ju 
drosmi un vienotību 1989. ga  da 
23. augustā, kad gandrīz 2 mil-
joni cilvēku sadevās rokās un 
izveidoja aptuveni 600 km gaŗu 
dzīvo Baltijas ceļa ķēdi, kas sa -
vienoja Baltijas valstu galvas-
pilsētas.

***
Otavā atceras  

Melnās lentes dienu
Melnās lentes diena Kanadā ir 

ikgadēja komūnisma un nacis -
ma upuŗu atceres diena. Šogad 
atceres sarīkojumi notika arī cit-
viet Kanadā, tostarp Toronto, 
Montrealā, Edmontonā un Vini-
pegā.

23. augustā Latvijas vēstniecī-
bas Kanadā darbinieki piedalī -
jās Melnās lentes dienai veltītajā 
sarīkojumā  Otavā, Sv. Jāņa Kris-
tītāja Ukrainas katoļu baznīcā. 
Sarīkojumā tika pieminēti komū-
nisma un nacisma upuri un Ri   -

Mi    nistrs pauda, ka šāds sprie-
dums “lielā mērā ir tiešs uzbru-
kums preses brīvībai” un ka arī 
turpmāk ir jāturpina cīnīties par 
notiesā to cilvēku attaisnošanu. 
Latvija jau ir daudz darījusi, lai 
panāktu žurnālistu attaisnošanu, 
turklāt tālākās rīcības ir arī “prin-
cipa jautājums”. 

Ministrijas preses sekretārs 
vēst nieks Raimonds Jansons 
aģentūrai LETA apliecināja, ka 
ĀM turpinās strādāt, lai šo lietu 
kā vienu no būtiskiem jautā  ju -
m iem uzturētu gan Eiropas Sa -
vie   nības – Ēģiptes attiecībās, gan 
div  pusējo attiecību ietvarā. “Nav 
izslēdzams, ka, tāpat kā līdz šim, 
šis jautājums varētu tikt ap - 
spriests vienā no ES Ārlietu pa  -
domēm,” atzina Jansons, piebils -
t  ot, ka ministrija darīs visu, lai 
būtu polītisks spiediens uz Ēģip-
tes pusi, lai šis spriedums tiktu 
pārskatīts. 

***
Somija nevar palīdzēt 

aizsargāt Baltijas valstis
Somija nevar palīdzēt aizsargāt 

Baltijas valstis, tiekoties ar vēst-
niekiem, paziņoja Somijas prezi-
dents Sauli Nīniste (attēlā).

“Ik pa laikam mēs dzirdam 
domu, ka Somija varētu daļēji 
būt atbildīga par Baltijas valstu 
aizsardzību. Somija nav tādā stā-
voklī, lai tā varētu piedāvāt ci - 
t iem drošības garantijas, kuŗu 
mums pašiem nemaz nav.  Mūsu 
austrumu robeža ar Krieviju ir 
gaŗāka nekā pārējām NATO 
vals tīm kopā. Ja valsts ar nedaudz 
vairāk nekā pieciem miljoniem 
iedzīvotāju pati atbild par savu 
aizsardzību, tā ir pietiekami liela 
atbildība,” sacīja  Nīniste. Prezi-
dents piebilda, ka Somija turpi-
nās attīstīt savu aizsardzību sa  -
darbībā ar Zviedriju, kā arī part-
nerībā ar NATO.

***
Latvijas robežu tuvumā pa -

mana Krievijas kaŗa techniku 
Nacionālie bruņotie spēki 

(NBS) 29. augustā Latvijas tuvu-
mā identificējuši Krievijas bru-
ņoto spēku zemūdeni un kuģi.

Latvijas ekskluzīvajā ekono-
mis kajā zonā, astoņas jūras 
jūdzes no valsts territoriālajiem 
ūdeņiem, konstatēta Kilo klases 
zemūdene un Samara klases ku  -
ģis Gigrometer. Šogad Latvijas 
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 
un virs Baltijas jūras neitrāla -
jiem ūdeņiem pie Latvijas territo-
riālo ūdeņu ārējās robežas rēgu -
lāri, tāpat kā pagājušajā gadā, 
pamanīti gan Krievijas kaŗakuģi, 

Aina filmā

Līvānu Mākslinieku biedrības 
biedru radītais sienas glezno-
jums

Visas Latvijā iznākušās grāmatas varat 
iegādāties pie lielākā grāmatu tirgotāja 

“LATVIJAS
GRĀMATA” 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
SIA “L. Grāmata”

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

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv



13LAIKS2015. ga da 5. septembris – 2015. gada 18. septembris

(Turpinājums sekos)

ROM Ā N S  T U R P I NĀJ U M O S

ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ
PĒTERIS AIGARS 

PĒTERIS BOLŠAITIS

“Piedodiet, es tā gluži nedo mā-
ju, negribēju jūs dēvēt par svē to. 
Labāk teiktu neaizstājamais, ne  -
sasniedzamais. Piedodiet, tagad 
laikam murgoju... Patiesi mur  - 
go ju. Es izsapņoju savu neizdzī-
vo to dzīvi. Man taču varēja būt 
tāds dēls... Nav nozīmes nožēlot 
pa  gātni, bet dodiet man mazu 
cerību nākotnei. Dāvājiet kaut 
daļu tās ticības, kas mīt jūsos. 
Došos jums līdzi, bet tas pagai - 
d ām vairāk kaprises nekā pārlie -
cības labad. Es gribu izrauties no 
istabas, kur mani ieslēdzis lik-
tenis, bet nezinu, vai laukā – lie tū 
un vējā – jutīšos apmieri nātāka. 
Ja palikšu še, zinu, ka nosalšu, 
nelaikā nobeigšos ... Bet kas no  -
tiks tur? Vai jums ir kaut mazā -
kā nojauta, kāds priekšstats par 
notikumu attīstību? Sakiet vienu 
vārdu, un mana dvēsele celsies 
spārnos.”

Česlavs atkāpās soli no lēdijas. 
Brīdi viņā nolūkojās.

“Jūs nobijāties no manis? Jā,       

jā, esmu jau kļuvusi atbildīga,” 
izmisusi izsaucās Patrīcija.

“Nē, ... netiesājiet sevi velti,” mie-
 rināja Česlavs. “Es neesmu ne 
svētais, ne pravietis, kas var pa  -
redzēt nākotni, bet cilvēce ir no -
briedusi lielām pārmaiņām, no  -
tiks ideālu pārvērtēšana. Lejas 
pacelsies kalnos, kalngali no -
grims ielejās...”

“Jūs domājat atombumbas?”
“Nē, es nedomāju par iero - 

č iem. Es domāju par ideāliem, 
kuri apnikuši cilvēkiem. Mēs dzī  -
rojam pie bagāti klātiem gal - 
d iem, kur laistās sudrabs un skan 
porcelāns, bet mūsos vēl mājo 
nepiejaucējams barbars, kurš reiz 
sadauzīs šīs civilizāci jas rekvi zī-
tus. Mums būs jāmācās staigāt 
kājām, pusdienot no māla un 
ko  kā grebtiem traukiem, valkāt 
nebalinātas drānas. Kad tas no  -
tiks, to neviens nevar pateikt, ti  -
kai ir daži cilvēki, kuri redz tālāk 
nekā mēs un kuri dzird visklu-
sākās dabas noslēpumu balsis.”

“Un jūs esat viens no tiem. 
Neliedzieties, jūs esat!” Patrīcija 
viņam tuvojās izstieptām rokām. 

“Es jūs uzaicinu rītvakar uz savas 
dzimšanas dienas svinībām. Būs 
maza sabiedrība. Nekautrējieties 
un pasakiet viņiem to pašu, ko 
šonakt man. Jūs to apsolīsit?”

“Nedomāju, ka būtu prātīgi 
sabojāt jūsu viesiem labo omu. 
Turklāt man jāiet pie kāda drau-
ga, kam šovakar bija kāzas. Viņš 
brauks līdz ar mani uz Ungāriju. 
Viņa jaunā sieva rīko bēru mie-
lastu...” Česlavs mēģināja atru nā-
ties.

“Tādā gadījumā ielūgti visi trīs. 
Nododiet šiem jaunlaulātajiem 
rīt manu ielūgumu. Es varu vēl 
pa tālruni izsūtīt viņiem tele grā-
fisku ielūgumu. Kā viņus sauc?” 
lēdija neatstājās.

“Jūs tiešām domājat, ka bēru 
mielastu var pārvērst par dzim-
šanas dienas svinībām?”

“Tā ir mana sirsnīgākā vēlē ša-
nās. Kā sauc jūsu draugu? At -  
 ļau jiet man šo prieku. Es gribu   
viņus abus uzaicināt. Neap bē di-
niet ma  ni... Lūdzu... lūdzu…”

“Viņus sauc Imants un Baiba 
Liepas. Dzimuši latvieši, pēc 
pārliecības neideāli ideālisti...” 
“Lieliski, es tieši tādus cilvēkus 

vēlos redzēt pie sevis. Jūs viņus 
ielūgsit manā vārdā?” 

“Labi, to varu apsolīt. Protams, 
negalvoju, ka viņi ielūgumu 
pieņems. Mēģināšu…”

“Tas ir labi, mans jaunais 
draugs. Labākais arvien nāk bei-
gās. Ar labu nakti.” Viņa pēkšņi 
apskāva studentu, noskūpstīja    
to uz vaiga un neatskatoties pa -
zuda guļamistabā. Durvis aiz 
viņas strauji aizvērās.

“Ak, šausmas,” Česlavs iesau-
cās. Viņš bija apmulsis. Ko šī 
alkatīgā sieviete no viņa vēlas? 

***
SAMTAINAIS ZIRNEKLIS

Vanda sēdēja sabozusies dīvā-
na stūrī, lika rokas pie deniņiem 
un pieres, nevarēdama izšķirties. 
Kaut kas bija jādara, lai Česlavu 
nezaudētu, bet – kā viņu paturēt, 
kā ievilkt atpakaļ savas mīlestī-
bas orbītā? Studente pacēla acis 
pret spuldzi ar mēļi zaļo apvalku, 
kas izskatījās kā nogriezts kons. 
Istaba bija pilna mēļi zaļu ēnu, 
bet neviena gaismas stara, ne 

cerību dzirksts. Lampa stāvēja uz 
sekretāra un apgaismoja tikai 
nelielu apli ap sevi. Vanda pēk - 
š ņi piecēlās, it kā būtu atradusi 
izeju no domu strupceļa. Uz sek-
retāra stāvēja arī tālrunis krēju-
ma krāsas čaulā. Viņa jau sniedza 
roku pēc klausules, bet atkal 
atrāvās.

Teodozijas padoms bija labs, 
tikai – ko teiks vecāki? Grāfienei 
piemita neparasti aristokrātis -  
ki, nelaikmetīgi ieskati. Viss, ko 
viņa teica, bija tīrais zelts, bet 
kāp nes uz laimi apkaļamas ar 
nerūsējošu tēraudu, nevis ar zel -
tu. Grāfienei likās, ka vēl arvien 
turpinās romantisko kavalieru 
laikmets.

Vai viņa tagad varēja vēlā va -
karā doties pie līgavaiņa un lūgt 
piedošanu? Kam īsti bija jāat  -
vai nojas – viņai vai Česlavam? 
Turk  lāt šis fantasts, kas iemīlē -
jies Polijas pagātnē un vēsturē, 
ne būs atskurbināms ar dažiem 
vārd  iem. Visprātīgākais būtu no -
gaidīt, bet viņas sirds nespēja 
gaidīt. 

(Turpināts no Nr. 33)

Rutu Upīti man diemžēl ne -
laimējās iepazīt. Kad 1968. ga dā 
es pirmo reizi no trimdas iera -
dos ciemos Latvijā, Rutiņa jau 
bija mirusi. Toties es tikos ar 
viņas tēvu Mieriņu Upīti un da   -
ļēji tiku iesaistīts Rutiņas grā  ma-
tas izdošanas “epopejā”. Tāpēc 
vispirms mazliet pastāstīšu par 
tēvu.

Mieriņš Upīte nāca no turīgas 
latviešu ģimenes. Viņa tēvs Dā  -
vids Upīte bija viens no jaunlat -
viešiem, kuŗi, Atmodas laikā 
veiksmīgi darbojoties, kļuva par 
sekmīgiem un turīgiem uzņē -
mējiem.  Labi pazīstamā “Upīša 
pasāža” starp Marijas un Dzir  -
na vu ielām Rīgā ir viņa celta.

Mieriņš iestājās Latvijas Uni -
versitātē un studēja inženierzi-
nāt nes. Studenta gados viņš ie  -
stā jās korporācijā Fraternitas 
Lettica, un šis solis bija liktenīgs 
viņa turpmākajā dzīvē. Mieriņš 
bija ļoti aktīvs šajā savā mūža or -
 ganizācijā, pildīja daudzus at  bil-
dī gus amatus un arī sniedza tai 
dāsnu financiālu atbalstu. Ne 
velti viņu dēvēja par korporācijas 
sirdi un dvēseli.

Mieriņa draugi, kuŗiem, Pa -
saules kaŗam beidzoties, bija iz -
devies nokļūt Rietumos, par 
Mie   riņu Upīti sāka rūpēties, tik-
līdz bija pienākusi ziņa, ka viņš 
no izsūtījuma Sibirijā atgriezies 
Latvijā. Caur viņa laipnu roku 
gāja arī palīdzība citiem Latvijā 
palikušajiem biedriem, un Mie -
riņš rūpējās par aizgājušo kapu 
apkopšanu. Šādi viņš joprojām 
bija visiecienītākais no visiem 

Vai atceraties “Rutiņas grāmatu”?
Atkārtoti nāks klajā Rutas Upītes grāmata “Vēl tā gribējās dzīvot” 

(apgāds “Grāmatu Draugs” 1978. g. latviešu un angļu valodā).

korporācijas biedriem.
1966. vai 1967. gadā viens        

no maniem ASV dzīvojošajiem 
drau   giem, Arvīds Zemītis, uz   -
dro  šinājās doties ciemos uz pa  -
domju okupēto Latviju un, pro -
tams, uzmeklēja arī Mieriņu 
Upī ti. Šajā reizē Mieriņš savam 
draugam nodeva uz savas nelai -
ķes meitas Rutiņas atmiņām bals-
      tīto dzīvesstāsta manuskriptu – 
ar lūgumu to nekavējoši publi -
cēt. Ja pareizi atceros, Arvīds Ze  -
mītis manuskriptu bija atvedis 
paslēptu zem sava krekla. 

Kad manuskripts bija nonācis 
Ņujorkā, izraisījās dzīvas disku -
sijas par to, ko ar to darīt tālāk. 
Valdīja viedoklis, ka grāmatas 
pub  licēšana varētu apdraudēt 
Mieriņa dzīvību, tālab nolēma to 
pagaidām neizdot. Par šo jautā -
jumu izveidojās intensīva vēstu -
ļu izmaiņa. Mieriņš atkārtoti jau-
 tāja, kāpēc grāmata nav izdota, 
bet draugi viņā krastā mēģināja 
likt saprast, ka neviens nevēlas 
uzņemties atbildību par viņa 
turpmāko likteni, ja tas notiktu. 
Nezinu, vai kāds iedomājās, ka   
šī sarakste, šā vai tā, būs čekai 
devusi skaidru bildi par notie-
košo.

1968. gada decembrī arī mēs 
kopā ar sievu sarosījāmies doties 
uz Rīgu apciemot manu sievas-
māti, kuŗa bija atgriezusies no 
Sibirijas apmēram reizē ar Mie-
riņu. Abi manas sievas vecāki, 
ārsti, kļuva par boļševiku upu - 
ŗ  iem 1941. gada jūnijā, bet abiem 
viņu bērniem laimējās izglāb-
ties. 

Mani korporācijas biedri man 
bija uzdevuši tikties ar Mieriņu 
un viņam sīkāk paskaidrot, kā  -
pēc Rutiņas grāmata vēl jopro-
jām nav izdota. Man bija iedots 
Mieriņa Upītes darba tālrunis – 
viņš strādāja kādā pilsētas celt -
niecības birojā Krišjāņa Barona 
ielā. Un reiz, kad man bija brīvā-
ka pēcpusdiena, es atsēdos pie 
sievasmātes telefona un piezva-
nīju. Mani savienoja ar Upīti, viņš 
mani pēc vārda pazina un teica, 
ka labprāt pēc darba satikšot. Lai 
viņu atpazītu, Mieriņš pulksten 
17 stāvēšot pie veikala “Bērnu 
pasaule” Barona un Matīsa ielas 
stūrī ar avīzi padusē. Kad noliku 
klausuli, manīju sievasmātes sa  -
traukumu. “Ko tu esi sarunājis?  
Tu iesi šādā veidā satikt čekas 
uzraudzītu cilvēku. Kas viss ar 
tevi var notikt?! Kādā nelaimē     
tu mūs visus iedzīsi?!”

Es aptvēru, ka patiesi nebiju 
apdomāti rīkojies. Cik gan bijuši 
“spiegi”, kas šādi tikuši kom pro -
mitēti! Tiešām muļķīgi. Izdo mā-
ju, ka ļaušu čekistiem mani gai-
dīt Barona un Matīsa ielas stūrī, 
bet pats iekāpu tramvajā un de -
vos sameklēt Mieriņu viņa darb-
vietā. Ieradies attiecīgajā iestādē, 
teicu, ka vēlos runāt ar “biedru” 
Upīti. Mani aizveda uz lielu darb-
 istabu, kuŗā bija izvietoti kādi 
divdesmit zīmēšanas galdi, un 
rādīja, ka pašā galā, pie sienas, 
lūk, sēž „biedrs” Upītis. 

Iepazīšanās bija ātra un bez-
gala sirsnīga. Mieriņš mani at -
sēdināja uz augsta ķebļa blakus 
savam galdam un sāka stāstīt... 

Varbūt drīzāk izliet visu, kas 
viņam bija uz sirds. Par visām 
šausmām, ko viņam un viņa ģi  -
menei nācies pārciest. Viņa balss, 
sākumā paklusa, kļuva skaļāka 
un skaļāka un drīz skanēja pa 
visu plašo telpu... Mieriņš laikam 
manīja, ka es sāku justies neērti, 
jo stāstījums un īpaši “viņu” ap -
sūdzēšana “krita uz daudzām 
ausīm”. Un tad Mieriņš teica:  
“Tu neuztraucies! Viņi visi šo jau 
ir dzirdējuši neskaitāmas reizes, 
un čekists ir tas, kas sēž tur pie 
durvīm. “Viņi” mani uz čeku iz -
sauc ik mēnesi, bet neko vairāk 
man nevar padarīt. Saproti taču, 
ka man Rutiņas grāmatas izdo-
šana ir svarīgāka par visu... un 
viņi arī par to zina.”

Kaut kad vēlāk es lasīju grieķu 
filozofa Nikos Kazantzakis teik-
to: “Man nav nekādu cerību, es 
ne no kā nebīstos, es esmu brīvs.” 
Man neviļus ienāca prātā mans 
konfilistrs. Es sapratu, ka visas 
šausmas un ciešanas nebija ne 
tuvu tik sāpīgas kā pārciestais 
pazemojums, kad viņš un viņa 
ģimene no sabiedrībā iecienī-
tiem cilvēkiem pēkšņi kā lopi 
tika sadzīti vagonos un viņa maz  -
gadīgās meitiņas pakļautas me  -
žo  nīgai vardarbībai. Tikai Ruti -
ņas grāmatas liecība spēja kaut 
drusku atsvērt šos smagos pāri-
darījumus. Un tikai tas...

Atgriezies Amerikā, es centos 
mūsu draugiem šo Mieriņa vēl -
mi izskaidrot... bet velti. Man  
pat nācās aizstāvēties pret aiz-
domām, ka es pats varētu būt 
kļuvis par čekas aģentu. Galu 

galā taču katrs, kas ieradies Pa  -
domju okupētajā Latvijā, tiekot 
savervēts...

Tā diemžēl Mieriņš nepiedzī-
voja savas Rutiņas grāmatas iz  -
došanu. Tikai pēc viņa nāves 
ma  nuskripts tika nodots izdev-
niecībai “Grāmatu Draugs”.

Nu grāmata atkal tiks izdota  
kā latviešu, tā arī angļu valodā 
(Ritas Liepas tulkojums) sērijā 
Laika grāmata, kas Latvijā turpi-
na Helmara Rudzīša iedibināto 
tradiciju līdzās avīzei Laiks izdot 
arī vērtīgas grāmatas par vēsturi 
un šodienu.

No redakcijas.
Lūkojot pēc “Rutiņas grā  ma-

tas” angļu izdevuma, uzru nāju 
Ingrīdu Meierovicu, jo bija nā -
cis zināms, ka viņai ir šī grā mata. 
Aizņēmusies to uz pār raks tīša-
nas un rediģēšanas laiku (to veica 
Kārlis Streips),  baltajā priekš -
lapā izlasīju veltījumu, ko te ie -
rakstījusi Ingrīda. Grāmatu sa -
vulaik, 1978. gada Ziemsvēt kos, 
viņa dāvinājusi savam dē   l am,   
un, kā tas mēdz būt, jo īpaši lat-
viešu ģimenēs, kas daudzkārt un 
dažādu iemeslu pēc mainī jušas 
dzīvesvietas, bērniem dā  vātās 
grāmatas “atgriežas” vecā ku grā-
matplauktos. Tā arī Me  ie rovicu 
Rīgas dzīvoklī Baznīcas ielā, ap  -
metusi loku no tālās Va š ing to-
nas, atradās šī grāmata, kuŗā ie -
raksts: “Mīļajam Bren dijam! At -
ce  ries tos, kuŗiem svēt ki nebija 
ne gaiši, ne priecīgi. Priecīgus 
Ziemsvētkus Tev! Māmiņa...”

LIGITA KOVTUNA
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 33) atrisinājums
Līmeniski.  3. Karaganas. 9. 

Balalaika. 11. Atelānas. 14. Or  -
kāns. 15. Piepe. 16. Sencis. 17. 
Kanna. 18. Tiraspole. 20. Stāvs. 
22. Stipras. 24. Operete. 26. Tase. 
27. Sēre. 28. Perikls. 29. Debates. 
30. Sams. 33. Efas. 34. Amazone. 
36. Kronins. 37. Abava. 39. Sak -
sofons. 40. Sters. 41. Laidne. 43. 
Dante. 44. Laivas. 45. Adekvātas. 
47. Asistents. 48. Sekretārs. 

Stateniski. 1. Lama. 2. Daka. 3. 
Krams. 4. Sīlis. 5. Patronese. 6. 
Kanada. 7. Kārnas. 8. Barikādes. 
10. Kupīras. 12. Tremolo. 13. 
Lek  sika. 17. Karaganda. 18. Ter  -
midors. 19. Elevators. 21. Stūr  -
manis. 23. Ideja. 25. Ezeri. 31. 
Sa   rabanda. 32. Kolonna. 33. Es  -
peranto. 35. Eskadra. 36. Krokets. 
38. Asdiks. 40. Saites. 42. Etāns. 
44. Lūsis. 46. Sari. 47. Auts.

Līmeniski. 7. un 9. A. Grīna 
triloģija, kas pašlaik tiek filmēta 
Latvijā. 10. Franču dzejnieks 
(1854–1891). 11. Senlatviešu 
dievība. 12. Kūkotāja. 14. Uzaici-
 nājums ko aplūkot. 16. Strēlnie-
ku epa „Mūžības skartie” autors. 
19. 12. gs.  Turaidas līvu vald-
nieks. 20. Saldūdens zivs. 22. 
Klaunu uzstāšanās vieta. 23. Vep-
 ris. 24. Judaisma sekotāji. 25. 
Ma    zākā salu republika Eiropā. 
26. Glabāt. 27. Nelabvēlība. 28. 

Gultas pārklājs. 30. Latviešu glez-
  notājs (1892–1958). 37. Lomu 
atveidotājs teātŗa izrādē. 38. Pil-
sēta Kurzemē. 39. Daiļliterātū -
ras veids. 40. Mūsu likteņupe.   
41. Ražošanas uzņēmums. 

Stateniski. 1. Sengrieķu drā  -
maturga Sofokla darba varonis. 
2. Ostas pilsēta Japānā. 3. Pilsēta 
Krievijā, kuŗas apkaimē  Otrajā 
pasaules kaŗā  risinājās liela tan-
ku kauja. 4. Sievietes vārds (janv.). 
5. Nauda (slengā). 6. ...zvaigzne, 

komēta. 8. Jaunatnes organizā-
ciju apvienība Latvijā. 13. Apakš-
zemes patvertne. 14. Sengrieķu 
daiļrunas skolotājs. 15. Sala 
Dien vidķīnas jūrā. 16. Runāt ļoti 
klusu. 17. Sūreņu dzimtas ilgga  -
dīgs lakstaugs. 18. Pulkvedis, 
latviešu strēlnieku vadonis. 19. 
Tī  kot. 21. Džuzepes Verdi opera. 
29. V.Vilkas 1922. gadā Latvijā 
dibināta jauniešu organizācija. 
31. Holivudas filmu  augstākais 
apbalvojums. 32. Spēja. 33. Aus - 
t rālijas savvaļas suns. 34. Opozi-
cijā. 35. Seno skandinavu aug -  
s  tā kais dievs. 36. Raizes. 

Īrijas 3x3 šogad vadīja Baiba 
Kalniņa, un viņas izvēlētā no -
metnes tema bija Pavards. “Pa  -
vards ir kā simbols dzimtas 
vienotībai cauri laikiem, pavards 
kā gaismas un siltuma nesējs, 
pavards kā ēdiena gatavošanas 
vieta. Ir ļoti svarīgi apzināties,       
ka mēs esam maza daļa no pa  -
saules un nācijas, bet savas dzim-
tas kontekstā esam nozīmīga        
tās sastāvdaļa, mums ir jābūt ķē -
des posmam no mūsu vecāk iem 
uz mūsu bērniem. Šo zināšanu 
un tradiciju apriti, nodošanu no 
paaudzes paaudzē nedrīkst pār-
traukt. Mums katram jāuzņe -
mas atbildība ķēdes turpināša -
nā. Pavards ir arī spēka vieta, 
vieta, kuŗā patverties, kad esi 
apmulsis un vairs nezini, kas tu 
esi. Tavu senču balss tev to atgā-
dinās, ļaus tev ieiet dzimtas spē-
kā un apzināties savu dziļāko 
būtību un sūtību,” tā par pavardu 
saka pati Baiba. 

Pie pavarda Kāslbārā (Castle -
bar), kur 3x3 Īrijā notiek jau tre-
šo reizi, bet Īrijā kopumā – jau 
ceturto, pulcējās 106 dalībnieki, 
no kuŗiem 38 bija bērni. Pavi - 
s am nometnē dalībnieki varēja 
piedalīties divdesmit ievirzēs. 
No  metnes laikā gan bērni, gan 
pieaugušie noskatījās Liepājas 
Ceļojošā leļļu teātra izrādi “Kliņ-
ķīša piedzīvojumi”, noklausījās 
Austra Graša stāstījumu “Tautas-

Īrijas 3x3 tēma šogad - Pavards

  tērps un tā valkāšana” un pulcējās 
Daudzinājumā, ko vadīja Inese 
un Jānis Krūmiņi no Latvijas. 

Nometne sakrita vienā laikā        
ar Katskiļu 3x3, un 20. augusta 
vakarā, kad Īrijā bija jau plkst. 22, 
bet Amerikas austrumkrastā ti -
kai 17, uz brīdi abas nometnes 
sazinājās Skype. Skanēja sveicie-
ni, apsveikuma dziesmas un la  -
ba vēlējumi. Un bija tik brīniš-
ķīga sajūta mirkli paraudzīties  
uz skaistajiem Katskiļu kalniem 
un sajust to, ka 3x3 notiek visā 
plašajā pasaulē. 

Īrijas 3x3 saka lielu paldies Lat-
vijas Kultūras ministrijai par at -
balstu 3x3 nometnes rīkošanā.

Foto: Lauris Karpovs-Ziemelis

Ogrē norit represēto piemiņas vietas labiekārtošanas darbi.        
2011. gadā tika izstrādāts techniskais projekts pieminekļa atjaunošanai 
un infrastruktūras sakārtošanai. Novada dome vairākkārt mēģināja 
piesaistīt ES fondu naudu, diemžēl iesniegtie pieteikumi Latvijā pro-
jektu konkursam tikuši noraidīti. Līdz beidzot ar partijas Visu Latvijai! 
atbalstu iekļauts 2015. gada budžeta programmā “Mērķdotācijas paš  -
valdību pasākumiem”, kur 50% financējuma segs valsts, bet otrus 50% – 
Ogres novada dome. Darbus plāno pabeigt līdz oktobŗa beigām.

Inčukalna novadā,  uzņēmumā “Rāmkalni Nordeco” (dibināts 2003. 
gadā), klātesot Latvijas prezidentam R. Vējonim, Ķīnas Tautas Repub-
likas vēstniekam Latvijā Janam Guocjanam un SEB bankas preziden -
tei Ievai Teterei, atklāja jaunu sukāžu ražotni. Tas bija iespējams ar ES 
atbalstu programmā “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības 
radīšana” un ar SEB banku noslēgto kredītlīgumu par 2,2 miljoniem 
eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir latvietis Viktors Grūtups. Latvijas zemnie-
 ku izaudzētās ogas un augļi tiks pārstrādāti sukādēs, pastilās un sī   rupos. 
Patlaban uzņēmums eksportē līdz15 % no saražotās produkcijas.

Babītes pagasta SIA Lāči ceptuve šogad būtiski paplašinājusi (par 
20%) konditorejas izstrādājumu ražošanu, piedāvājot 25 veidu tortes, 
40 veidu cepumus un 12 veidu konfektes. Lāču maize un konditorejas 
izstrādājumi ir nopērkami lielveikalu tīklos visā Latvijā, kā arī Rīgas 
Centrāltirgū. 

Vangažos viens no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem SIA 
Gaujas koks uzsācis būvēt 20 miljonu eiro vērtu ražotni, kur taps celt -
niecības paneļi sienām un pārsegumiem. Ar jaudu 100 000 kubikmetru 
produkcijas gadā. Šobrīd uzņēmumam rūpnīcas ir Gulbenē un Jēkab  -
pilī, kuŗu pamatdarbība ir zāģētu un apstrādātu skuju koku zāģmate-
riālu ražošana. Kopumā pērn tika realizēti 220 000 kubikmetru gata -
vās produkcijas – Latvijas tirgū un Eiropas Savienības valstīs. 

Banka Citadele sadarbībā ar nodibinājumu Vītolu fonds no 1. sep-
 tembŗa uzsāk stipendiju programmu augstākās izglītības iegūšanai        
3 jauniešiem ar invaliditāti – Viktorija Verhovceva no Mārupes, kuŗa   
ar labiem panākumiem piedalījusies bioloģijas olimpiadā un bijusi 
skolas pašpārvaldes prezidente. Tagad varēs piepildīt savu sapni – stu -
dēt medicīnu, lai varētu palīdzēt citiem cilvēkiem. Elīna Ģērmane ir      
no Rīgas un jau studē Latvijas Universitātē modernās valodas un biz-
nesu, apgūstot franču un zviedru valodu. Savukārt Oskars Niks Māl-
nieks no Apes izvēlējies studēt ekonomiku un finances. Oskars ar pa -
nākumiem startējis dažādās olimpiadās gan novada, gan valsts mē -
rogā. Piešķirtā stipendija ir 1850 eiro mācību gadā. 

Latvijā 5 463 jauniešiem (no 17 – 25 gadiem) piešķirta 3. grupas 
invaliditāte, 5 694 jauniešiem ir 2. grupas, bet 2 112 jauniešiem 1. gru-
pas invaliditāte, liecina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komi-
sijas statistika uz š.g.1. janvāri. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

SANDRA BONDAREVSKA, Īrijas 3x3 padomes priekšsēde
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Tālr: 973-746-3075

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION

CENTURY BEQUEST FUND
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

100% LATVIEŠU UZŅĒMUMS
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālr.: +371 22003161
e-pasts: amgforestry@inbox.lv

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.
■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

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

+371 28390346

Jaunā Rīgas Teātra un Pannas Teātra viesturneja Ziemeļamerikā 
2015. gadā ar lugām "VECTĒVS" un "TĀDA ES ESMU"

TORONTO – otrdien, 8. sept., plkst. 19:00 (VECTĒVS)
Latviešu Centrā Toronto – 4 Credit Union Dr., Toronto
Rīko Toronto Latviešu Centrs – 416-759-4900

TORONTO – trešdien, 9. sept., plkst. 19:00 (TĀDA ES ESMU)
Latviešu Centrā Toronto - 4 Credit Union Dr., Toronto
Rīko Toronto Latviešu Centrs – 416-759-4900

VAŠINGTONĀ DC – piektdien, 11. sept., plkst. 20:00 (VECTĒVS)
Vašingtonas Latviešu Ev. Lut. Draudzes namā – 400 Hurley Ave., Rockville, MD
Rīko Latviešu Organizācijas Vašingtonā – Anita Juberte 301-869-3127

ŅUJORKĀ – sestdien, 12. sept., plkst. 16:00 (VECTĒVS)
Jonkeru Baznīcā – 254 Valentine Ln., Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas Latviešu Org. Padome – Baiba Rudzītis Pinnis 917-270-4786

PRIEDAINĒ – svētdien, 13. sept., plkst. 16:00 (TĀDA ES ESMU)
NJLB īpašumā "Priedainē" – 1017 State Route 33, Freehold, NJ 
Rīko Ņūdžersijas Latviešu Biedrība – Jānis Grigalinovičs-Leja 732-610-8226

BOSTONĀ – ceturtdien, 17. sept., plkst. 19:00 (TĀDA ES ESMU)
Trimdas Draudzes zālē – 58 Irving St., Brookline, MA
Rīko ALTS un Mākslas Draugi Bostonā – Gita Līgure 508-369-8316

BOSTONĀ – piektdien, 18. sept., plkst. 19:00 (VECTĒVS)
Trimdas draudzes zālē – 58 Irving St., Brookline, MA
Rīko ALTS un Mākslas Draugi Bostonā – Aija Dreimane 781-558-3814

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība "TILTS"
sadarbībā ar izrādes vietējām organizācijām

1031 Cape Coral Parkway East
Cape Carol, FL 33904 USA

SOUTHWEST FLORIDA REAL ESTATE &
VACATION RENTALS: CAPE CORAL,

SANIBEL, FORT MYERS & NAPLES
Ja vēlaties pirkt, pārdot vai izīrēt brīvdienu mājas, kā arī ieguldīt 
nekustamajā īpašumā Southwest Florida, sazinieties ar mums!

Douglas Berry, Realtor e-pasts: douglas.berry@evusa.com
Māra Berry, Team Assistant e-pasts: mta50@aol.com

Tel.: runājam angliski – Douglas Berry: 239-560-4236
Tel.: runājam latviski, Māra Berry: 201-400-2077

Piedāvājam iegādāties skaistu īpašumu,
kas sastāv no savrupmājas un viesu mājas, Kuldīgas novadā,

Padures pag. “Silmaņi”. Īpašums atrodas klusā, mierīgā vietā
uz Kuldīgas pilsētas robežas. Celtniecībā izmantoti tikai dabīgi 

materiāli. Kanalizācija – bioloģiskā attīrīšanas sistēma;
Apkure – NIBE zemes siltumsūknis. Saules baterijas, kas nodrošina 

papildu enerģiju siltumsūknim (samazina elektrības patēriņu). 
Attālināta temperātūras maiņa. Visu ēku pirmajos stāvos visās telpās 

siltās grīdas. Ap visām ēkām ierīkota lietus ūdeņu novadīšanas 
sistēma. Visā territorijā ierīkota gruntsūdeņu drenāžas sistēma.

Ir garāža, pirts, dīķis, dārzs.
Mājas platība 260 m2; Viesu mājas platība 316 m2;

Zemes platība 3.5ha;
Detalizētāku informāciju un īpašuma fotogrāfijas pēc pieprasījuma 

nosūtīsim uz e-pasta adresi.
Piedāvātā pārdošanas cena – EUR 315.000,–

Kontaktinformācija – Normunds Kvilis, normunds@blg.lv, +371 2727 1111
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S P O R T S  A M E R I K Ā

Trīs Latvijas Tenori – Latvijai un pasaulei!
Mūsu populārie Trīs Tenori un solisti no LNO gatavojas mūs iepriecināt jau sesto reizi Amerikā ar plašu vispusīgu pro-
grammu 2015. gada oktobrī. Ierakstiet kalendāros jau tagad, lai rezervētu datumu! Viņu programmā būs retāk dzirdētas 
Emīla Dārziņa solo dziesmas, operu ārijas, skanīgs operetes karuselis un jautrais Amor hispano. Atšķirīgas programmas 
Klīvlandē, Igauņu namā, no Priedainē, Salās un Floridā! Nāciet uz visiem koncertiem! Gaidīsim! Baudīsim!

Kļūstiet par LNOĢ labvēļa patronu. Pieprasiet labvēļu ieejas karti $100.– Tas ieskaitīs arī Jūsu ieejas karti uz koncertu. Atbalstot Ģildi,
Jūs atbalstāt LNOĢ vispusīgos projektus. Nosūtiet maksājumu labvēļu ieejas kartei pirms 1. oktobra
Hill Road, Pougheepsie, NY  12603 (Jūsu vārds tiks ievietots koncerta labvēļu lapā programmā.)

14. oktobrī, trešdien, – Klīvlandē plkst. 1:00 pēcpusdienā rīko Klīvlandes 
Latviešu koncertapvienība, 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107
Anda Sūna-Cook 216-651-0486
16. oktobrī, piektdien, – Ņujorkā Igauņu namā plkst. 7:30, 243 34th St. NYC, rīko
Latvijas Nacionālā Operas Ģilde (LNOĢ) Baiba Rudzīte Pinne 914-631-5725
17. oktobrī, sestdien, – Ņudžersijā, Priedaine rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība 
kopā ar LNOĢ. Baltic Unity Day plkst. 2:00 os, koncerts seko plkst. 4:00 os.
1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ 07728 Jānis Students 732-836-9750
18. oktobrī, svētdien, dievkalpojums 10:30 (piedalās arī Trīs Tenori), 
atspirdzinājumi. Koncerts seko plkst. 12:30 Ņujorkā, Salas baznīcas zālē, rīko 
Latvijas Nacionālā Operas Ģilde (LNOĢ) 4 Rīga Lane, Melville, NY 11747 
Aija Pelše Tel: 516-319-9491
20. oktobrī, otrdien, plkst. 5:00 Floridā, St Pētersburgā rīko Floridas Latviešu bied -
rība 1705 9th Ave N, St. Peterburg, FL 33713 Dace Kupača-Hohlova 727-479-8026

Trīs Latvijas LNO Tenori. No kreisās: Miervaldis 
Jenčs, stāv Nauris Puntulis, priekšā Guntars 
Ruņgis. Iztrūkst pianists Gints Bērziņš Ieejas maksa visās koncerta vietās – $25.–

Īpašniece pārdod savrupmāju 
ar plašu dārzu un oriģinālu 
plānojumu Jūrmalā, priežu 

ieskautā vietā, Lielupes krastā, 
tuvu jūra, lidosta, Rīga.
Ir elektrības pieslēgums, 

būvatļauja; veicami iekšdarbi 
un komunikāciju izbūve. Pirts, 

šķūnis, pagrabs. 
Zeme– 1839 m2, māja– 317m2– 2st. 

Cena: 250 000 EUR
ievabaz@inbox.lv vai zvanīt 

+371 28371270; +371 26453488

ĢIMENES ĪPAŠUMS LATVIJĀ

Latviešiem piederošs 
uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN 
ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis: +371 29420502
e-pasts:

gunita@amg-eksports.lv

Baltajā namā apsveic 
Jēkabsoni-Žogotu un 

Fīniksas Mercury
ASV prezidents Baraks Obama 

26. augustā Baltajā namā ar 
uzvaru Sieviešu nacionālās bas-
ketbola asociācijas (WNBA) se -
zonā apsveica Fīniksas Mercury 
vienību (attēlā). Tās sastāvā ie -
priekšējā sezonā spēlēja arī Ane te 
Jēkab sone-Žogota. Latvijas bas ket-
bo liste bija devusies uz Vašing-
tonu, kur kopā ar komandas 
bied re nēm uzklausīja Obamas 
atzinī bas vārdus. ASV prezidents 
jau nībā aizrāvīgi spēlējis basket-
bolu, tagad labprāt apmeklē 
sacensī bas. Jēkabsone-Žogota ir 
pirmā Latvijas basketboliste, kas 
kļuvusi par WNBA čempioni. 

Uzrunā 2014. gada WNBA čem-

tika ieplānota 2015. gada 26. au -
gustā, ko Obama iepriekš p  a  slu-
dināja par sieviešu līdztiesības 
dienu. Šajā dienā pirms 95 ga -
diem ASV pieņēma likumu iz -
maiņas, kas sievietēm piešķīra 
balsošanas tiesības.

Sports un
labdarības
pusdienas 

21. augustā Juris Dancis (1956. 
un 1960. gada olimpietis), Mi  ķe-
lis Dancis (1964. un 1968. gada 
olimpietis), Inga Freidenfelds 
(1956. un 1960. gada olimpietis 
un 1956. gada basketbola ko -
man da kapteinis), Valdis Jaud-
zems, Andris Jaudzems, Ādams 
Klopšteins un Reinis Dancis pie-

Ingles, kuŗš kopš 2014. gada ir 
spēlējis Amerikāņu basketbola 
apvienības Utah Jazz komandā.

Teksts un foto:
REINIS DANCIS

Mairis Briedis cer uz 
jauniem 

piedāvājumiem
Kārtējo cīņu aizvadījis Latvijas 

labākais bokseris Mairis Briedis. 
Čečenijā Akhmat Show cīņu 
turnīrā viņš piektajā raundā 
nokautēja Vācijas sportistu Ma -
nuelu Čaru.

nav vāja tauta.
Pēc uzvaras Briedis gan īpašu 

prieku nav jutis, jo bažījies par 
pieveiktā pretinieka veselību. 
Priecīgāks Briedis arī būtu bijis, 
ja par cīņu nopelnītu pieklājīgu 
honorāru, taču šoreiz viņš ringā 
devies vairāk savas nākotnes 
labad. Cīņai pret Čaru piekritis, 
lai uzlabotu turpmākās karjēras 
perspektīvas.

Briedim jau vairāk nekā pus-
gadu ir līgums ar vienu no boksā 
prestižākajām promotieru (or -
ga nizātoru) aģentūrām Main 
Events, kas gan iepriekš ne  stei-
dzās Latvijas bokserim ko pie dā-
vāt. Briedis gribējis lauzt ar Main 
Events līgumu, taču pēc uzvaras 
pār Čaru situācija ir mainījusies. 
“Diezgan daudzi promotieri ir 
pamodušies, un ir diezgan daudz 
piedāvājumu. Skatīsimies, kas būs, 
jāpagaida, lai norimst ažiotāža,” 
sacīja Briedis. Viņš piebilda, ka 
arī citi uzzinās par viņa plāniem, 
līdzko skaidrība par turpmā-
kajiem notikumiem būs pašam 
bokserim.

Briedis cer, ka pēc uzvaras pār 
Čaru viņš tiks pamanīts pro-
fesionālā boksa augstākajā līmenī 
un pietuvosies iespēja tikties ar 
kādu no pasaulē spēcīgākajiem 
bokseriem. Briedis rēķinās, ka 
grūtākā cīņa viņa karjērā vēl būs 
un par karjēras beigšanu vēl 
nedomā pat teorētiski. Briedis 
cer, ka viena no četrām pres-
tižākajām čempionu jostām reiz 
būs arī Latvijā.

Kristaps Porziņģis 
kļuvis par 

populārāko Latvijas 
sportistu

Sociālais tīkls Instagram” pētī 
slavenību populāritāti pasaules 
mērogā. 

Latvijas jaunā basketbola 
zvaig zne Kristaps Porziņģis (at -
tēlā) ir tikai savas karjēras pašā 

// FOTO: SCANPIX/REUTERS

Maira Brieža pretinieks uz ringa 
dēļiem

pionēm Obama sacīja, ka basket-
bolistes ir izmainījušas sie vie šu 
pasaules uztveri. Pēdējos 10 līdz 
20 gados ASV sabiedrībā ir no  ti-
kušas būtiskas izmaiņas, un uz -
skatīt sievietes par izcilām līde-
rēm kļuvis ierasts, sacīja ASV 
prezidents. Viņš uzsvēra, ka tik 
nozīmīgas pārmaiņas veicināja 
WNBA spēlētāju panākumi.

Fīniksas Mercury uzvaru WNBA 
izcīnīja jau pērn, taču tradicionālā 
vizīte Baltajā namā čempionēm 

 dalījās Soda metienu labdarības 
organizācijas pusdienās, kuŗu 
mērķis ir sniegt financiālu palī-
dzību basketbola jaunatnei – tā  -
diem jaunajiem basketbolistiem, 
kuŗiem nav finanču līdzekļu, lai 
piedalītos turnīros.

Pusdienu īpašie viesi bija Aus-
trālijas basketbola valsts vienības 
spēlētāji – Brad Newley, kurš 
kopš 2007. gada ir spēlējis Eiropā, 
2010. gadā spēlēja ar lietuviešu 
komandu Lietuvos Rytas un ta -
gad spēlē Gran Canaria komandā 
Spānijas basketbola līgā, un Joe 

Iepriekš Briedis atzina, ka 
rēķinājies ar nopietnu pārbau-
dījumu, jo Libānā dzimušais, bet 
Vācijā dzīvojošais sīrietis Čars 
profesionāļos ir izcīnījis 28 uz -
varas, tostarp maijā pieveica 
neseno pretendentu uz Vladi mi-
ram Kļičko piederošo čempiona 
jostu austrālieti Aleksu Līpaju. 
Pēc cīņas Briedis plašsaziņas lī -
dzekļos intervijā stāstīja, ka ar 
pārliecinošu nokautu izcīnītā 
uzvara pār Manuelu Čaru bijusi 
psīcholoģiski visgrūtākā, turklāt 
viņš vēlējās pierādīt, ka latvieši 

sākumā, un vairumam līdzjutēju 
ir pavisam jauns vārds, bet po -
pulāritātes apjoms, ko viņš sa -
sniedzis, jau ir ļoti liels. Tā nu 
topošā NBA zvaigzne Kristaps 
Porziņģis šajā sociālajā tīklā ir 
pārsniedzis jau 100 000 sekotāju 
robežu.

Pasaules 
meistarsacīkstes 

vieglatlētikā
Latvijai viena medaļa un 

augstā 7. vieta 
Ķīnas galvaspilsētas Pekinas 

stadionā Putna ligzda risinājās 
pasaules meistarsacīkstes vieg lat-
lētikā. Tiesības startēt šajās gada 
nozīmīgākajās starptautiskajās 
sacensībās bija izcīnījuši deviņi 
Latvijas vieglatlēti. Mājup viņi 
pārveda vienu bronzas medaļu 
un vienu augsto – 7. vietu. 

Par septiņcīņnieces Lauras 
Ikaunieces-Admidiņas izcīnīto 
trešo vietu jau ziņojām mūsu 
laikraksta iepriekšējā numurā. 
Lielas cerības saistījām ar mūsu 
šķēpa metējiem, kas tradicionāli 
spēj gūt labus panākumus. Sinta 
Ozoliņa ar 62,81m tālu metienu 
izcīnīja 7. vietu un izpildīja Rio 
Olimpisko spēļu normatīvu. Ma -
dara Palameika kvali fikācijas 
pēdējā mēģinājumā šķēpu raidīja 
līdz 62,17m atzī mei. Izrādījās, 
ka, lai iekļūtu fi  nālā, ar to bija 
par maz. Pietrūka dažu centi-
metru... Galarezultātā Madarai 
– 13. vieta.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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2 x 2  R A T N I E K O S

Jauno LAIKS

Jauno Laiks iztaujā 2x2 nometnes dalībniekus

Ir daudzas tukšas lie  tas, kurām 
nav seguma, bet būt latvietim – 
tā ir ļoti, ļoti liela privilēģija, tas 
ir ļoti liels spēks, kad tu apzinies, 
ka aiz tevis stāv simtiem latviešu, 
mūsu kultūra, tradīcijas, kāds 
augstāks spēks,   jo pagānu 
kustība un pagānu idejas 
joprojām dzīvo arī mūs  dienu 
latviešos. Un, jo vairāk es runāju 
ar saviem vienaudžiem, kas par 
to interesējas, jo vairāk es 
pārliecinos, ka tas nepazudīs. 
Dzejniece Inese Zandere apgal-
vo, ka latviešu Dziesmu svētki 
ne   kad neizzudīs, jo latvietim 
patīk visu salikt rakstā. Tā ir sa  -
kārtotība, latvietim patīk sakār - 
t ot lietas.

Ja tu būtu 2x2 nometnes 
vadības lokā, kuras ievirzes tu 
ierosinātu?

Man liekas, ka mēs nometnē 

visu laiku runājam par latvie -
tību un latviskumu, bet mēs īsti 
nedarām neko tādu, kas mums 
palīdzētu to izjust. Mēs runājam 
par politiku, ekonomiku, par to, 
kā ir būt jaunietim Amerikā, bet 
mēs nerunājam par pašu folk-
loru. Mums bija viens vakars     
par tradīcijām un godiem, bet 
vajadzētu ko tādu, kas visu pa -
dziļinātu. Jā, mēs dziedam tau-
tasdziesmas, bet mēs nesapro-
tam, kādēļ mēs tās dziedam.

Kurš, tavuprāt, būtu labs 
tādas ievirzes vadītājs?

Inese Krūmiņa, jo viņa vada 
arī Latvijas 3x3 nometnes un 
brauc uz ārzemēm vadīt. Cik es -
mu bijusi uz viņas ievirzi 3x3 no     -
metnē Latvijā, man vienmēr ir 
mainījies skatījums uz latvie -
tību, latvisko jēgu. Man vienmēr 
likās, ka es zinu daudz, bet aiz - 
ej ot pie viņas, saprotu, ka zinu 
vēl joprojām maz.

Kā tev šķiet, kāda būs Latvija 
pēc desmit gadiem?

Ir divas iespējas, tagad mēs 
esam svarīgā pagrieziena punk-
tā, un tas ir atkarīgs no mums, 
vai mēs pagriezīsimies uz to, uz 
ko ļoti daudzi jaunieši tagad iet, 
cenšoties apgūt savas saknes, 
saprast tās, veidojot dzimtas 
kokus, dziedot tautasdziesmas 
un attīstītoies garīguma ziņā. 
Ejot šo ceļu, mēs  kļūsim sirds -
gudrāki, mēs vairāk zināsim. Vai 
arī mūsos ienāks Rietumu kultū-
ra, un mēs ļoti degradēsimies, ja 
ņemsim par piemēru viņu dzī -
ves modeli, jo tas nav latviskās 
pasaules uztveres modelis. To 
darot, mēs paši sevi iznīcināsim, 
jo latvietis nevar dzīvot tādā mo -
delī. Latvietis nekad nav bijis 
izteikts materiālists.

Publicēšanai sagatavoja 
Agate Vucina

Nedēļas injekcija ar latvietību
Pirmajā nometnes rītā man 

kļuva skaidrs, ka ar mani sācies 
kāds pārmaiņu process. No rīta 
piecēlos gultā  sēdus un, asarām 
ripojot pa vaigiem, klausījos, cik 
skaisti Ritmaņu jaunieši un An -
na modina ar “Kur tu teci, gailīti” 
(Bija gan bažas, ka mana istabas 
biedrene Vanda uzskatīs mani 
par jukušu). Kopš nestrādāju 
ziņās, kur sirds jāaizlēdz aiz sep -
tiņām cinisma atslēgām, lai kat -
ru nākamo dienu var nostrādāt, 
esmu kļuvusi emocionālāka ne -
kā vidusmēra Latvijas pilsonis.

Pēc studiju eiforijā pavadīta 
gada ASV es atgriezos Latvijā 
pirms diviem gadiem. Ņujorkas 
lidostā sēdēju, asaras rīdama, jo 
biju ļoti iemīlējusi Bruklinas 
māks  linieku rajonus, savus kai-
miņus un jauniegūto ģimeni. 

Pirmo gadu Rīgā pavadīju jau-
nas mājvietas meklēšanā, īsos un 
garākos ceļojumos, rītos mosto-
ties pēc sapņiem, kas pavadīti 
Ņujorkā, un visu ziemā sapel -
nīto naudu iztērēju atvaļināju -
mā Ame  rikā. Būtībā eksistēju ar 
sapņiem par kādu neīstenotu 
dzīvi, visu laiku pie gultas turot 
čemodānu. Otrajā gadā lēnītēm 
sāku atgriezties pie savas valsts 
piederības, tautības sajūtas ar 
tau  tasdejām un čemodānu noli-
ku skapjaugšā. Bet pēc 2x2 ne - -
dē ļas ar īsajām naktīm un emo-
ciju pārbagātajām dienām vēl 
skaidrāk iezīmējās pašas identi-
tāte.

 
LATVIETIS LATVIETIM

“Es sapratu, kāpēc mani šurp 
uzaicināja,” bija jau trešā nomet-
nes diena, kad to teica Toms 
Grīnvalds, mans “Zīles” biedrs. 
Bogustova vadītajā identitātes 
lekcijā bijām blakus apsēdušies 

ZANE PENEZE

Kurzemes sadaļā. Toms savu uz  -
devumu saprata kā vietējā jau - 
  n ieša latvietības parādīšanu tiem, 
kas nav dzimuši Latvijā. Mums 
viņa balss ļoti trūka tajos vaka-
ros, kad Tomam bija jādzied 
Baltikā.

Ne tikai ārzemju latviešu jau -
n iešiem, bet arī man Toms un 
Dārta, un Laima deva krietnu 
sauju latviska vitamīna devu. Ta -
 gad, kad dažreiz nākas piestrā -
dāt Latvijas Radio, gatavojoties 
ēteram, fonotēkā klausos Laimas 
iedziedāto mūziku.

VALODAS SAGLABĀŠANA

“Kā latviski ir hashtag?”  man 
jautāja Kārlis Memenis, kad biju 
ienākusi palūkoties, ko Māra 
Jansona vadībā gatavo kulinā-
rijas grupiņa. Lepni atbildēju 

“tēmturis”. Pati šo vārdu biju at  -
klājusi tikai šajā pavasarī, tur  k - 
   lāt ļoti nopriecājos par “mirkļ  bir-
kas” alternatīvu. Tēmturis šķiet 
pamatīgāks vārds ar ietvertu jē -
gu šim bieži lietotajam sociālo 
mediju terminam. Kārlis arī ļoti 
nopriecājās par tēmturi un solīja 
to nodot savai vecmāmiņai. Bet 
es dažbrīd nometnē katru die - 
nu centos paklusēt un klausīties, 
kā jaunieši runā, priecājoties, kā 
trešajā paaudzē ģimenes sagla-
bājušas elementārāko un svarī-
gā ko – valodu. Arī mūsu viesi 

Gus  tavs Terzens un Agnese Klei-
 na bija pārsteigti, cik labā latvie-
šu valodā runā atbraucēji.

ROTU IDENTITĀTE

Izklaiņojusies pa pasauli, es     
no katra mīļa stūrīša cenšos 
atvest rotas, kas man atgādinā -  
tu par tālo vietu. Man ir vairā -     
ki aus   karu pāri, kaklarotas un 
rokas  sprādzes no Afganistānas, 
piekariņi no Malāvijas, gredzens 
no Sīrijas, aproce no Ukrainas, 
laikmetīgās rotas no Ņujorkas. 

Un tikai viena latviešu saktiņa. 
Vērojot 2x2 meiteņu gredzenus, 
aproces un auskariņus, nokau -
nējos, ka neesmu kārtīgi ap -
skatījusies tepat sava deguna 
priekšā. Dažu stundu ilgajā me -
ditācijā, ko pavadīju, kaļot sak -   
tu Vitauta ierīkotajā darbnīcā,     
ar sudraba putekļiem man ādā 
iesūcās vēl viena papildu lat-
vietības kārta.

Līdzīgi kā jaunieši pēc Positi-
vus līdz ziemai valkā festivāla 
aproces, man arvien ap roku ir 
2x2 karodziņa apsējs.

Dārta Apsīte

Zane Peneze

(Turpināts no 4. lpp.)
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Šovasar Viļānu novada Dekšā-
res pagastā, lauku sētā, kur mā -  
jo biedrība Latgales tradicionā -
lās kultūras centrs „Latgaļu sāta” 
no   risinājās ikgadējā tradicionā-
lās kultūras nedēļa. Bērni no Rē -
  zeknes un Varakļānu novadiem, 
kā arī Rīgas vecumā no 4 līdz       
13 gadiem apguva tradicionālo 
pod  niecību, koklēšanu,  mūzikas 
instrumentu izgatavošanu, dan -
čus, aušanu  un tradicionālo ēdie  -
nu pagatavošanu, kā arī citas 
prasmes. Ar dziesmu palīdzību 
tika mācīta arī latgaliešu valo du. 

Tradicionālās kultūras nedēļas 
Latgalē organizatore ir biedrī -
bas “Latgaļu sāta” vadītāja Mari-
ka Zeimule. Aivadītajos gados 
„Lat  gaļu sātas” bērnu nometnēs 
pie dalījušies arī bērni un jau - 
n ie ši  no Itālijas, ASV un Vācijas. 
Ie  prie cina, ka šogad atbalstu 
sniedza „Latviešu kopība Vācijā”, 
kas ļāva iegādāties un papildināt 
vairākus biedrības uzskates ma  -
te riālus, kā arī iegādāties stāv -
stelles un autentisko podnieku 
ripu, kā   du mūsu senči lietojuši 
gadu sim teņiem, to izgatavojis vie-
tējais meistars Ivars Medinieks.

Kā uzsver M. Zeimule, bērni    
ar nepacietību gaidīja zemes 
cepļa izņemšanu, vairāki darbi 
bija neolīta laika podu atdari  nā-
jumi, kādus arheologi  atraduši   
Malmutas upes krastā, kas tek   
gar „Latgaļu sātas” īpašumu.  
Pod  nie  cības nodarbības vadīja      
J. Sim  sona Madonas mākslas 
skolas pedagogs Māris Karlsons. 

AGATE VUCINA Kā Latgalē bērni apgūst tradicionālo kultūru

My trip to Latvia

Bērni varēja izmēģināt arī podu 
gatavošanu uz koka ripas. Kok -
apstrādi mācīja Artūrs Opuls no 
Murmastienes, koklēšanu Māra 
Vucina  un kulināro mantoju -
mu – Astrīda Vucina, savukārt 
jaunsargu mācības vadīja Juris 
Strušelis.

Šādas bērnu tradicionālās kul -
tū ras nometnes organizēšanas 
ideja savulaik smelta ASV, kur 
par audzinātāju vasaras vidus -
skolās savulaik strādājis viens no 
biedrības dibinātājiem Dainis 
Mjartāns.

„Daudzi dalībnieki līdz šim 

nekad nebija redzējuši, kā top 
mājas siers, taču vislielākais 
prieks bija par pašu rokām kultu 
sviestu un ceptu maizi. Seno 
pras mju saglabāšana un pār -
man tojamība ir mūsu pasākumu 
galvenais vadmotīvs, prieks, ka 
daži no dalībniekiem pie mums 
bija jau piekto gadu pēc kārtas,” 
teic M. Zeimule.

Tradicionālās kultūras nedēļa 
beidzās ar bērnu darbu izstādi,    
ar  dziesmām un dančiem kopā 
ar sabraukušajiem bērnu vecā - 
 k  iem un viesiem. Uz redzēšanos 
nākamgad!

Beautiful countryside, flowers, 
singing, and dancing are just 
some things that come to mind 
when I think back to the 6-week 
trip I spent in Latvia. This past 
summer, I traveled from 
California, U.S.A to Riga, Latvia. 
I traveled to the spectacular 
countryside and to the massive 
sea, but the most memorable 
event during my trip was the 
time I spent volunteering at 
Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca. Having recently gradu-
ated from Baylor University in 
Waco, TX with a Bachelor of 

medical, medicine and helping 
people are my passion. As a 
future physician, this was a 
unique experience for me. I spent 
time shadowing Dr. Lubaua, 
watching her outpatient clinic 
and observing some pediatric 
heart surgeries. It was astound-
ing to see what the doctors in 
Latvia are accomplishing. I was 
able to watch an open-heart sur-
gery on a young boy. In the sur-
gery, the patient was connected 
to a machine, and they were able 
to stop his heart, patch a hole in 
the heart, and sew him back 
together. I was amazing to watch. 
Also, I spent my volunteer time 

just hanging out with the chil-
dren. It was amazing to see how 
the nurses, doctors, and all the 
staff made the patients feel right 
at home. The patients and staff 
also did the same for me. Even 
though my Latvian language is 
minimal, the children made me 
feel welcome and I really got to 
know some of them on a per-
sonal level. It was interesting to 

compare the similarities and dif-
ferences of the children’s lives in 
Lativa verses the United States. 
Overall, this trip was an experi-
ence of a lifetime. I will never 
forget the people I meet, the 
medical procedures I observed, 
the food I ate, and the beautiful 
sites of Latvia. I hope that I get to 
go back some time very soon. 

Rīgas Bērnu klīniskās universtitātes slimnīcas kardiochirurģijas 
nodaļā, kuŗā šovasar strādāju kā brīvprātīgā, kopā ar profesoru 
Ari Lāci un manu "darbaudzinātāju" profesori Ingunu Lubauu

Tā top mājas sviests

Apgūstot pirmās iemaņas karotes grebšanā
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Ar lielu prieku varu paziņot,   
ka nodibinājums “Pasaules lat-
vie šu mākslas centrs” (PLMC) sa   -
ņēmis nozīmīgu dāvanu –  50 000 
eiro –  latviešu mākslas centra 
Cēs īs otrās galerijas renovācijai 
no Andas Sīpoliņas par godu vi   -
ņas tēvam un mātei – Leopoldam 
un Dzidrai Sīpoliņiem. Kanādas 
latvietis Leopolds Sīpoliņš bija 
labi pazīstams latviešu mākslas 
pa  saulē kā viens no nozīmīgā   ka -
jiem latviešu diasporas māks  li -
nieku atbalstītājiem iegādājoties 
simtiem viņu darbu. Viņš gādāja 
par latviešu mākslinieku darbu 
izstādīšanu Dziesmu svētku iz  -
stādēs Toronto un Montrealā un 

LELDE KALMĪTE, 
Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) prezidente

it īpaši Kanadas galvaspilsētā 
Otavā.

Latvijas diasporas mākslas   
centrs Cēsīs atvēra pirmo gale-
riju 2014. gada pavasarī, kad 
izstāžu zāles vajadzībām bija iz  -
remontētas bijušās Cēsu arod-
skolas ģimnāzijas sporta nodar-
bību telpas, ko arī finansēja pri -
vāti ziedotāji, galvenokārt Ame-
rikas latviešu arhitekts Jānis Ripa 
un viņa māsas Aija un Ruta – arī 
par godu saviem vecākiem. 

Drīzumā sāksies otrās zāles 
remonts. Tiks izveidota galerija, 
mākslas darbu glabātuve, kā arī 
atklāts diasporas latviešu māk - 
s las dzīves arhīvs un bibliotēka, 

kurā būs pieejami žurnāli, grā -
matas, fotogrāfijas, personīgās 
vēstules, un citi materiāli, kas do -
kumentē mākslinieku dzīvi un 
vēsturi, kuri atstāja Latviju pēc 
Otrā pasaules kara, kā arī infor -
mācija par latviešu izcelsmes 
māksliniekiem, kuri šobrīd dzī-
vo ārpus Latvijas.

PLMS valdes loceklis un viens 
no Austrālijas pārstāvjiem Ha  -
ralds Norītis bija Leopolda Sīpo -
liņa jaunības draugs Latvijā. Sī  -
poliņa ģimene bieži ciemojās pie 
Norīšiem Kvīnslendā, Austrālijā. 
Haralds saka: “Visu savu garo un 
ražīgo mūžu Leo ir visādā vei -      
dā nesavtīgi palīdzējis Latviešu 

māks liniekiem diasporā un arī 
Latvijā. Viņa ieguldījums šajā 
ziņā ir vienreizējs un neap  šau -
bāms. Tas, ka viņa meita Anda ir 
dāsni atbalstījusi PLMC attīstī -
bu Cēsīs ir apliecinājums, ka     
Leo ģimene turpina iesākto.”

Izsaku sirsnīgu pateicību An -
dai Sīpoliņai par dāsno ziedoju-
mu. Man šķiet piemēroti, ka 
Anda Sīpoliņa atbalsta latviešu 
diasporas mākslas centru Cēsīs 
par godu viņas vecākiem, kuri 
visa mūža garumā pierādīja cie -
ņu un mīlestību pret latviešu 
mākslu un māksliniekiem. Esam 
ļoti pateicīgi par šo dāvanu, un   
es cildinu Andu Sīpoliņu par vēl-
mi atstāt paliekošu mantojumu 
viņas vecāku vārdā. 

Pašlaik PLMC izstāžu zāles 
apmeklētāji var iepazīties ar             
L. Mie riņa (Lielbritānija), J. Sen-
berga L. Dombrovskas-Larsenas, 

Dāsns ziedojums nodrošina Pasaules 
latviešu mākslas centra attīstību

Kreisajā pusē PLMC 2014. gadā atvērtā izstāžu zāle. Labajā pusē topošā izstāžu zāle un arhīva telpas

H. Norīša (Austrālija), V. Rein -
holda, A. Leimaņa, V. Oestreicher, 
Y. Vaar (Kanāda), R. Grendzes,    
J. Mintika, G. Grīnberga, (ASV) 
un citu mākslinieku darbiem.

PLMC mērķis ir nodrošināt 
ārpus Latvijas tapušas mākslas 
kolekcijas kvalitatīvu un ilglai-
cīgu glabāšanu un pieejamību 
plašai sabiedrībai Latvijā un ār -
valstu apmeklētājiem, kā arī rū  -
pēties, lai ārzemju latviešu māk - 
s  linieku devums kļūtu par Lat -
vijas kultūras dzīves integrētu 
sastāvdaļu.

Papildus informācija un sīkā kas 
ziņas par Pasaules latviešu māk - 

tīmekļa vietnē: www.latviandia  -
sporaart.org. kā arī Face  book. Mūs 
var kontaktēt rakstot uz plmc@
inbox.lv. Galerija Cēsīs darbojas 
no trešdienas līdz svētdienai, tāl -
runis 00371 20281728.

Anda, Dzidra un Leopolds Sīpoliņi

2015. gada 4. jūlijā pēc galvenā 
svinīgā akta Garezera 50 gadu 
jubilejas svētkos sākās otrs kon-
certs. “Bob and the Latvians” 
“ie   sildīja” rokgrupu “Pēr kons”. 
“Bob and the Latvians” savukārt 
jau bija paši iesildījušies pēcpus -
dienā, Paloozas koncerta gaitā 
Atbalsīs.

Jānis Kukainis ievadvārdos 
atstāstīja Latvijā dzirdētu anek-
doti: 

“Vai tu esi latvietis?” At     bilde: 
“Jā”. “Vai tu zini, kas ir grupa 
“Pērkons”?”Atbilde: “Nē”. 

“Tad tu neesi latvietis!”
Padomju vara divas reizes 

aizliedza “Pērkonu”, bet Padomju 
vara nevarēja viņus apstādināt. 
Un līdz ar to viņi bija latviešu 
identitātes simbols. Un, kopš 
Lat vijas atbrīvošanās, Juris Kula-
kovs un Ieva Akuratere ir saņē -
muši Triju Zvaigžņu ordeņus, 
visi grupas dalībnieki apbalvoti 
ar Barikāžu piemiņas zīmēm. 

Skatītāju lokā bija daudz lat-
viešu, gan tie, kas uzauga, dzir - 
d ot “Pērkona” mūziku Latvijā, kā 
arī tie, kuri varbūt pirmo reizi   
īsti iepazinās ar grupas plašo 
repertuāru no sākuma līdz ga -
lam. 1980. gados pirmo reizi 
plašākai auditorijai “Pērkona” 

mūzika bija pieejama, pateico  -
ties Vācijas latviešu oganizāci -         
jas KGB (Kultūras glābšanas 
biedrība) izdotajai skaņuplatei 
“Vēl ir laiks”, kur uz vāka redza-
ma IevaAkuratere, turot akus-
tisko ģitāru un  stāvot uz Vecrīgas 
bruģa.

Koncertā Garezerā skanēja 

sākumgadu dziesmas, kā “Dzies-
 ma par sapumpurotu zaru”, 
“Lapas birst” un “Piemineklis 
Kazai”. Kulakovs katru dziesmu 
ievadot pieminēja arī dzejnieku, 
kuŗa dzejas teksti ir pamats 
nākamai dziesmai. Dzeja par po -
 litiku, ikdienas sadzīvi, un dzeja 
par mīlestību, ieskaitot Jura 

Kronberga sacerēto “Kamēr es 
tevi mīlēju”. 

Koncerts bija paredzēts  nepil-
nas divas stundas, toties ilga 
nepilnas trīs, kas ļoti ieprieci -
nāja līdzjutējus. Uz skatuves spē-
 lēja, kā vienmēr pilnā sparā un 
dvēselē, vai tas būtu tūkstotim 
skatītāju  vai desmit tūkstošiem: 

Kā Pērkons dārdēja Gaŗezerā!
Juris Kulakovs pie taustiņiem; 
Ieva Akuratere un Raimonds 
Bar tašēvics dziedot; Leons Sē -
jāns ģitāra; Juris Sējāns basģitā -
ra; IkarsRuņģis, bungas; un šai 
tūrei papildus mūziķis Reinis 
Sējāns, taustiņi, ģitāra, perkusi-
jas. Koncerta beigu daļā uz ska -
tuves “Pērkonam” piebiedrojās 
Armands Birkens, dziedot Či -
kā gas Piecīšu dziesmu “Mūsu 
mī    lestība” (A. Birkena mūzika, 
A. Legz diņa teksts). Koncerta 
bei gās skanēja varbūt visnozī -
mīgākā pazīstamā dziesma “Ba -
lāde par gulbi”. 

Skats pāri šai Ziemeļamerikas 
pazīstamai lejai līdzinājās Latvi-
jas novadu pilsētu zaļumballei – 
skatuves priekšā visdedzīgākie 
līdzjutēji, dejojot un dziedot līdzi, 
kamēr uz soliem kalnā sēdeja 
simtiem klausītāju. Auditorijā 
bija bērni, pusaudži no vidus -
skolas, vecāki un pat daži vec-
vecāki.  “Pērkona” dziesmas, ska-
nēdamas pāri latviešu centra 
dzies mu lejai, tiešām ļāva izjust 
Garezeru, ko dēvējam par mazo 
Latviju.

“Pērkona” koncertā pabija 
Korijs Maklauds (Cory McLeod) 

un Māra Pelēce
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M Ū S Ē J I E  P A S A U L Ē
Latvijas izcilo mūziķu koncertu ģeografija.

Vēl varat paspēt!Sagatavojis MĀRIS BINDERS

KREMERATA BALTICA
Dienvidkoreja
6. oktobris JangCheon Hall, Seoul
7.,9. oktobris Seoul Arts Center
10. oktobris Daegu Grand Concert Hall, Daegu
12.,13. oktobris Macau Cultural Center, Macau
Japāna
21. oktobris Suntory Hall, Tokyo
23. oktobris  Kanagawa Kenritsu Ongakudo, Yokohama
24. oktobris Aichi Prefectural Arts Theater Concert Hall, Nagoya
25. oktobris, Kremerata Baltica, Hyogo Performing Arts Centre, Hyogo
Ķīna
14. oktobris Shanghai Symphony Hall, Shanghai
15. oktobris Qintai Concert Hall, Wuhan
Nīderlande
1. septembris Theater Heerlen
Taivāna
17. oktobris  Jhihde Hall Kaohsiung, Kaohsiung
Vācija
27.,29. septembris Stadthalle Kronberg, Kronberg im Taunus

MARISS JANSONS
Vācija
8.,9. oktobris  Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Herkulessaal der Residenz, Munich
15.,16. oktobris Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Philharmonie im Gasteig, Munich
12.,13. novembris Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Herkulessaal der Residenz, Munich

ANDRIS NELSONS
Austrija
15. novembris Andris Nelsons un Lucerne Festival 
Orchestra, Musikverein Wien, Vienna
ASV
1.,2.,3.,6.,8.,9.,10.,15.,16.,17. oktobris Andris Nelsons 
un Bostonas Simfoniskais orķestris, Boston Symphony 
Hall, Boston, MA
20.,21.,22. oktobris, Andris Nelsons un Bostonas 
Simfoniskais orķestris, Carnegie Hall, New York, NY

ELĪNA GARANČA
Šveice
5. novembris Elīna Garanča Galā 
koncerts, Victoria Hall, Geneva

ZANDA ŠVĒDE
ASV
8., 11., 13., 16., 21., 24., 28. oktobris Zanda Švēde Alises lomā Gaetāno 
Doniceti operā „Lucia di Lammermoor”, San Francisco Opera, CA
20., 25., 27., 29. oktobris, 4., 8., 12., 14., 17. novembris Zanda Švēde 
Trešās dāmas lomā Volfganga Amadeja Mocarta operā „Burvju flauta”, San 
Francisco Opera, CA

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO
ASV
21.,24.,28. septembris, 
6.,10.,14.,17. oktobris 
Aleksandrs Antoņenko Otello 
lomā Džuzepes Verdi operā 
„Otello” The Metropolitan Opera, 
New York, NY

EGILS SILIŅŠ
Ķīna
22. oktobris Egils Siliņš Oresta lomā Richarda Štrausa operā 
„Elektra”, Shanghai Grand Theatre
24. oktobris Egils Siliņš Oresta lomā Richarda Štrausa operā 
„Elektra”, NNTT National Centre for the Performing Arts, 
Peking
Japāna
2.,5.,8.,11.,14. oktobris Egils Siliņš Amfortasa lomā 
Richarda Vāgnera operā „Parsifāls”, New National Theatre, 
Tokyo


