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"Skaņāk lai skan Jūsu balsis,
gaišāk – Jūsu kokles –
skaists būs Tēvijas ozolu vainags!"
Jāzeps Vītols
Sveicam
Baltimoras Dziesmusvētku rīkotājus,
dalībniekus un – savējos,
mūsu avīzes lasītājus!

Būsim kopā vēl ilgi!

"Laiks"

// FOTO: Nīls Ebdens

Godātie svētku dalībnieki
un viesi!
Palīdziet man dziedāt!
Man bij daudz skaistu dziesmu:
Pa vienai salasīju,
Pa pasauli staigādams.
(Latv.t.dz.)

esam mēs paši!
50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Amerikas latviešu apvienības valdes vārdā un arī pats personīgi no sirds sveicu jūs XIV
Vispārējos ASV dziesmu svētkos Baltimorā! Man ir patiess prieks, ka varam atkal satikties
ASV Austrumkrastā!
Dziesmu svētku tradicijai ASV ir dziļas un stipras saknes. Šie svētki vieno mūsu sabiedrību
un spēcina mūsu latviskās kultūras apziņu. Priecājos par visiem dziedātājiem, dejotājiem,
mūziķiem un aktieŗiem, kas mērojuši ceļu uz Baltimoru gan no tāliem ASV nostūriem, gan
no Latvijas, lai ieskandinātu mūsu valsts simtgades svinības!
Paldies visiem svētku rīkotājiem! Vareni, ka mūsu vidū ir uzņēmīgi un enerģiski cilvēki,
kam latviskums deg sirdīs un kas nebaidās riska un darba, svētkus rīkojot!
Amerikas latviešu apvienības saime ir patiesi lepna par jums, mēs esam kopā šajos svētkos
un novēlam svētku dalībniekiem skanīgas balsis un raitu dejas soli!

ĪPAŠS ŠĪSVASARAS PIEDĀVĀJUMS
BALTIMORAS DZIESMU SVĒTKU NOSKAŅĀ

Abonējiet vai atjaunojiet
laikraksta "Laiks" abonementu uz 6 mēnešiem,
un mēs Jums sūtīsim

septīto mēnesi par brīvu!
Jā, paldies, vēlos abonēt laikrakstu "Laiks"
par šo speciālo cenu – ASV $83.00 (par 7 mēnešiem)
Vārds, uzvārds__________________________________

Patiesā cieņā

Adrese________________________________________
______________________________________________

Pēteris Blumbergs,
ALAs valdes priekšsēdis

Telefons vai e-pasts______________________________
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Latvian newspaper

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; 3RD WK - JUN;
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

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

L A S Ī TĀ J U BA L S I S

Par karsējiem, faniem un citiem vārdiem
Atsaucoties jūsu priekšlikumam laikraksta valodas stūrītī
lietot latviskāku vārdu karsēji
svešvārda fani vietā, pievienoju
valodnieka un rakstnieka Valža
Zepa rakstu, kas bija publicēts
pirms daudziem gadiem lietuviešu žurnālā Lituanus. Tur
autors spriež par jaunvārdu
rašanos un svešvārdu „aizņemšanos”, iztirzājot konkrētus
piemērus (arī par vārdu fani,
kuŗam, starp citu, ir divējādas
nozīmes angļu valodā). Manuprāt, daudz par šo tematu vispār jau ir rakstīts, atliek tikai
beidzot izrādīt vairāk cieņas
mūsu senajai baltu valodai. Par
jaunvārdu rašanos konkrētos
gadījumos var būt dažādas
domas, bet patiešām traucē,
kad ir jau latviskāks vārds, bet
tajā vietā sāk lietot svešvārdu,
piemēram, ponijs kumeliņa
vietā, forts – cietokšņa vietā,
varbūt arī bums (uzplaukuma
vietā?). Kā cilvēkam, kas ir dzi-

mis un uzaudzis svešumā, mana
latviešu valoda nav perfekta,
bet dažreiz man patiešām
jābrīnās, redzot Latvijas plašsaziņas līdzekļos tādu no svešvalodas pārņemtu vārdu kā,
piemēram, bums. Vispirms jādomā – ko tas nozīmē? Jāmeklē latviešu valodas vārdnīcas.
Neatrodot šo vārdu, jādomā,
vai tas būtu pārņemts no angļu
vai krievu valodas? Nevar būt
no angļu valodas. Bums angliski nozīmē klaidonis. Lasot citus
rakstus, kur lietots šis vārds,
saprotu, ka domāts angļu vārds
boom, ko gan izrunā kā būm un
latviski būtu būms, nevis bums.
Gadās arī pārpratumi sarunvalodā, par ko labsirdīgi jāpasmaida. Viesodamies Latvijā
pirms vairākiem gadiem, iegāju lielveikalā Stockmann pēc
pārtikas. Pie izejas jautāju kasierei, vai ar savu pirkumu varu
iet citās veikala nodaļās, jo no
pārtikas nodaļas tieši varēja tikt

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com

Bezmaksas telefons:
Telefons:
Mobilais telefons:
1 (866) 944-1273
1 (313) 466-3310 1 (201) 944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.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:
• četrus 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

Inese un latviešu ceļotāji sveic
Baltimoras Dziesmu svētku
dalībniekus un viesus.
Lasīsim Laiku un ceļosim kopā!

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00
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: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

citur, neejot pie kasieres. Iznāca,
ka varētu iziet no veikala, it kā
nemaksājot par pirkumu. Jaukā
kasiere man atbildēja: „Es jums
izsitīšu čeku.” Brīnījos (un priecājos) – cik jauki Latvijā – ka
nav jāmaksā par nopirkto mantu, turklāt tev vēl iedod čeku.
Tikai vēlāk no radinieces uzzināju, ka vārds čeks aizgūts no
krievu valodas un nozīmē to,
ko angļi saprot ar vārdu kvīts.

ANDREJS JANSONS,
Floridā

Vēl par
Eslingenu
Nebeidzu domāt par Eslingenas Dziesmu svētkiem. Ligitas Kovtunas sastādītajā jaukajā
grāmatā par bijušajiem eslingeniešiem un vispār par Eslingenu ir 10 uzņēmumi, ko nosūtīju mūzejam LaPa. Viens ir
no 1947. gada Dziesmu svētkiem Eslingenā, zem tā uzrakstīts „arī es te biju”. Jā, arī es tur
biju kā nepilnus 10 gadus veca
meitene. Tāpēc rakstu savas
domas un jūtas par to, kas tagad
jau pagājis.
Redzu, cik svētīgi bija neturēt
vērtīgas fotografijas mājā, bet
sūtīt uz mūzeju LaPa Rīgā. Mariana Auliciema ir palīdzējusi
Ligitai Kovtunai atrast manus
sūtījumus. Diemžēl manos rakstos ir kļūdas, un tās netika
izlabotas, pirms gāja presē.
Katrīna Aizpore Grapa nosaukta par Kristīni (dēls Saša nebūs
priecīgs), Intai Vāczemniecei
divējādi uzvārdi, svētdienas
skolas fotografijā Bērziņa kundze kļuvusi par kungu. Mana
kļūda: mēs dzīvojām Tannenberg
ielā 6, ne 8. Astotajā numurā
dzīvoja archibīskaps. Tas sīkums.
Kāda svētība ir mūsu onkuļa
Kārļa Kalniņa albumam! Kad
sākās runas par Eslingenas
Dziesmu svētkiem, piedāvājos
organizētājai aizsūtīt 1947. gada
fotografijas, izņēmu no albuma,
palielināju un aizsūtīju uz
Vāciju. Tagad redzu, ka šīs
fotografijas ir pie vēsturisko
uzņēmumu plakāta, ko redzēja
daudzi. Un vēlreiz paldies Ilmāram Lūsim, ka albumu man
atdeva. Tas būtu gulējis plauktā
Rocvilles dievnama pagrabā kā
nedzīvs vēsturisks objekts. Paldies visiem, kas pielika roku, lai
saulainās vasaras dienās Eslingenā Nekāras tiltu šķērsotu
tautu meitas un tautu dēli, augstu virs galvām nesot mūsu
dzimtenes karogus. Divas vai
trīs dienas Eslingena atkal kļuva
par „mazo Rīgu”. Lai Dievs svētī
visus, kas šīs dienas mums
dāvināja!

ZINTA MEKŠS-KŪLĪTE
ASV
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Jāņa Bieriņa piemiņas fonda
atzinības balva Krisītei Skarei

JURIS ZOMMERS,
JBPF Valdes priekšsēdis
Jāņa Bieriņa piemiņas fonda
(JBPF) valde par 2017. gada balvas saņēmēju $1 000.00 (US) apmērā ir nobalsojusi pasniegt to
Krisītei Skarei. Jānis Bieriņš
(1908 – 1987) dzīvoja Hamiltonā
un bija žurnāla Jaunā Gaita galvenā redaktora Laimoņa Zandberga vietnieks. JB testamenta līdzekļi sedz ikgadīgu balvu kādam
izcilam kultūras darbiniekam vai
projektam. Bieriņa fonda kapitālu apsaimnieko Latviešu fonds.
Pirmo Bieriņa piemiņas fonda
balvu 1997. gadā piešķīra Vizmai
Maksiņai. Balvas saņēmēju sarakstā parādās tādi izcili darbinieki
kā Valters Nollendorfs, Sarma
Muižniece-Liepiņa, Latviešu video Kanadā (LATV) dibinātāji
Jānis Valdmanis un Niks Ozoliņš,
Vita Gaiķe, un pagājušā gadā
Jānis Mateus. Šogad balvu saņem
izcila personība – Krisīte Skare!
Apsveicam tevi!! Tev ir bijusi
ļoti darbīga dzīve. Tagad sācies
varbūt tavas dzīves lielākais
projekts – tu esi Mūzikas nozares vadītāja Baltimorā XIV
Vispārējos latviešu dziesmu un
deju svētkos ASV. Mums ir vairāki jautājumi par to un tavas
dzīves darbību. Pastāsti par
savu bērnību! Kādas bija tavas
saites ar latviešu sabiedrību?
Es jaunībā apmeklēju Bostonas

DACE
APERĀNE
Tradicionālā Ņujorkas latviešu
koŗa rīkotajā koncertā Ņujorkas
latviešu ev. lut. draudzes lauku
īpašumā Katskiļos (28. V) valdīja
gaiša un pacilāta noskaņa, kad
dižens 94 balsu jauktais koris iepriecināja klausītāju pilno sarīkojuma zāli saulainā un siltā pēcpusdienā. Lielajā apvienotajā
korī dziedāja koristi no Ņujorkas
latviešu koŗa, Rīgas jauktā koŗa
Grindeks, Montreālas jauktā koŗa
Atbalss, Bostonas latviešu koŗa,
atsevišķi koristi no Otavas un Toronto, kā arī bērnu koris 12 dziedātāju sastāvā. Instrumentālos pavadījumus vairākām dziesmām
spēlēja Silvija Padega Grendze –
vijole, Matthew Guse – bass, Juris
Ķeniņš – čells, Rihards Rudzītis –
klavieres, Krisīte Skare un Michael Glasgow – sitamie instrumenti; koklētāju ansamblī piedalījās Sarma Dindzāne-Van Sant,
Māra Ģiga, Andrejs Jansons un
Silvija Padega Grendze.
Koncerta viesdiriģents no Latvijas bija allaž dzīvespriecīgais
Ivars Cinkuss, kas izcili novadīja
koristus skaistā divdaļīgā programmā, sevišķi izceļot dziesmas no Dziesmu svētku Baltimorā un 2018. gada Dziesmu
svētku Latvijā repertuāra. Ivara
Cinkusa brašā vadībā koris dziedāja pilnskanīgi un līdzsvaroti.
Īpaši spilgtā atmiņā palikusi
Jurjānu Andreja tēlainā apdare
“Aiz azara augsti kolni”, kuŗu
koris nodziedāja teicamā latgaļu
izloksnē; Uģa Prauliņa dziesma
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latviešu skolu un vasaras pavadīju
Piesaules bērnu nometnē Ņuhampšīrā. Gāju gaidu nodarbībās.
Pusaudžu vasaras tika veltītas
Gaŗezera Vasaras vidusskolai. Es
biju “normāls” Amerikas latviešu
bērns – katra nogale un vasara
piekrauta ar nodarbībām.

Tev esot vairāki gradi mūzikā?
Vai mūzika spēlē lielu lomu
tavā dzīvē?
Man ir bakalaura grads (B.M.
Jazz Studies) mūzikā University
of Massachusetts, Amherst, maģistra grads (M.M. Jazz Voices)
mūzikā no New England Con-

servatory of Music un maģistra
grads izglītībā no Harvard Graduate School of Education.
Man jau no pamatskolas gadiem ļoti interesēja mūzika – Līga
Aldiņa, bijusī BLS dziedāšanas
skolotāja, ir viena no pirmajām
ietekmētājām manā mūzikālajā
dzīvē. Es skolas gaitās mēģināju
drusku no visa – visu mūžu
esmu dziedājusi dažādos koŗos,
bet pamatskolā mācījos klavieres
un klarneti, vidusskolā vēl perkusijas un tūbu, bet augstskolā
nopietnāk pievērsu uzmanību
balss studijām un pedagoģijai.
Dziesmu svētki Latvijā mani
uzrunāja 1990. gadā, kad man bija
tikai 8 gadi un es klātienē Mežaparkā pirmo reizi īsti sajutu
dziesmas spēku. No tā laika man
ir bijis mērķis diriģēt Dziesmu
svētkos. Un šogad Baltimorā tas
īstenosies!
Anekdots vecākiem, kas cīnās
ar saviem maziem letiņiem: man
mazotnē nepatika ne runāt latviski, ne trenēties klavieŗspēlē.
Pateicoties tikai mātes Ilzes Skares
un omītes gara spēkam, es tagad
runāju un mūzicēju nepārtraukti!
Tu esi darbojusies arī kā
skolotāja. Pastāsti par to!
Esmu strādājusi amerikāņu
sabiedrībā vairākās lomās – esmu
bijusi pamatskolas un vidussko-

las mūzikas skolotāja, privātstundu pasniedzēja un koŗa
diriģente. Ar savu dzīvesbiedru
Michael Glashow vadu starppaaudžu kori Bostonā ar nosaukumu Neighborhood Rocks, kas mums
dod prieku un gandarījumu katru
dienu. Latviešos es no 2007. g.
strādāju Bostonas latviešu skolā
par mūzikas skolotāju (no 2009.
līdz 2015. gadam arī darbojos
par skolas pārzini). Pavadu divas
nedēļas gandrīz katru vasaru
Katskiļu bērnu nometnē, esmu
dziedāšanas vadītāja – mums tur
izdodas “baigi labie” koncerti
nometnes beigās.
Kāda ir bijusi tava darbība,
izveidojot mūzikas programmu un izkārtojumu XIV Vispārējos latviešu dziesmu svētkos ASV ?
Kopkoŗa programma ir tiešais
atspoguļojums manam raksturam – ritmisks, dzīvs, enerģisks,
reizēm sentimentāls un, kā saka
portugāļi, pilns ar saudade – ar
ilgām pēc dzimtenes, ar nostalģiju par kaut ko neaprakstāmu.
Es, pirmo reizi rīkojot šādus
svētkus, gribēju būt pārliecināta,
ka ar jaunu skatienu tomēr vadīju
šos svētkus tradiciju sliedēs. Izskatīju visu ASV dziesmu svētku
kopkoŗa repertuāru no pirmajiem 1953. gadā Čikāgā līdz mūs-

dienām. Esam dziedājuši 195
dziesmas uz kopkoŗa skatuves,
un no tām tikai 27% tikušas atskaņotas vairākkārt. Tātad īstā
svētku tradīcija ir vienmēr tiekties pēc kaut kā nedzirdēta . Šāda
statistika deva man brīvību izvēlēties no saviem mīļākajiem skaņdarbiem, un tad papildināt programmu ar tautas “dimantiem”.
Mūzika svētkos neīstenotos bez
divām izcilām kolēģēm – flautistes Agitas Aristas un Ņujorkas
latviešu koŗa vadītājas Lauras
Padegas Zamuras. Bez svinīgā
kopkoŗa koncerta mums stāv
priekšā arī svētku atklāšana un
garīgās mūzikas un kamermūzikas koncerti. Agita ir kamermūzikas koncerta mākslinieciskā
vadītāja, programma būs iedvesmojoša un svaiga. Arī garīgās mūzikas koncertu esam iecerējuši
citādāku nekā citus gadus – meditātīvs mūzikas plūdums, kuŗā
klausītāji varēs iegrimt bez aplausiem, bez pārtraukuma.
Vēlreiz apsveicam Krisīti
Skari par viņas ļoti pelnīto 2017.
gada Bieriņa piemiņas fonda
balvu.
Sāksim domāt par 2018. gada
balvu! Veidosim sarakstu par
iespējamiem balvas saņēmēju
kandidātiem. Sūtiet ieteikumus!

“Ziedi, ziedi”!
Ņujorkas latviešu koŗa un viesu koristu
koncerts Katskiļu kalnos
“Dievaines” ar liriskā soprāna
Līvas Rudzītes solo dziedājumu,
kuŗā diriģents panāca ļoti bagātīgu skanējumu, un Ērika Ešenvalda “Dvēseles dziesma”, kuŗu
I. Cinkuss novadīja ar emocionālu un mūzikālu pacēlumu.

Bostonas latviešu koŗa degsmīgā diriģente Krisīte Skare
novadīja divas dziesmas – Andreja Kontauta efektīgo tautasdziesmas apdari “Kalējs kala” un
Ilonas Rupaines melodisko apdari “Gaismeņa ause” ar vieglu-

ģents Andrejs Jansons bija ieradies no Detroitas, lai raiti novadītu savu apdari “Ai, nama māmiņa”, kuŗā vīru balsis lieliski atdarināja bungas ritmiskos sitienus un sieviešu balsis spoži nodziedāja minētās tautasdziesmas

Apvienotais koris diriģenta Ivara Cinkusa vadībā // FOTO: Gundars Aperāns

Dziesmas laikā koristu sejas
staroja dziedāšanas priekā, kamēr soprāna balss īpašnieces
Ilzes Kancānes un viņas dēla,
apdāvinātā jaunā baritona Kristapa Kancāna, niansētie solo
dziedājumi skaisti papildināja
dziesmas lirisko raksturu. Aplausi nerima, līdz kamēr diriģents
un koris ar solistiem atkārtoja
“Dvēseles dziesmu” koncerta
pirmās daļas beigās.

mu un plūstošiem frazējumiem.
Latvijas vieskoŗa Grindeks diriģenta Riharda Rudzīša enerģiskā
vadībā koristi sparīgi interpretēja
Valta Pūces dziesmas “Ik rudeni
valodiņa”(Ineses Zanderes dzeja)
raksturīgos “etnoroka” mūzikas
elementus. Ņujorkas latviešu koŗa
diriģentei Laurai Padegai Zamurai šoreiz nebija iespējams piedalīties koncertā, toties ilggadīgais Ņujorkas latviešu koŗa diri-

melodiju.
Ņudžersijas un Ņujorkas pamatskolu bērnu piedalīšanās divās dziesmās bija ļoti patīkams
pienesums koncertam. Bija liels
prieks par jaunām, dzidrām balsīm latviešu tautasdziesmu apdarē – “Ziedi, ziedi, rudzu vārpa”
(D. Aperāne) kokļu un instrumentālistu ansambļa vijīgā pavadījumā, kā arī Imanta Mežaraupa
aizkustinošā apdarē “Dod, dievi-

ņi, kalnā kāpt”, kas izskanēja ar
krāšņu pacēlumu.
Koncerta programma beidzās
ar jaunās latviešu komponistes
Lauras Jēkabsones asprātīgo
dziesmu “Unam udēb”, kuŗa iedvesmojusies no pazīstāmās latviešu tautasdziesmas “Bēdu manu,
lielu bēdu”; koristi un solo dziedātāja, soprāns Silvija Padega
Grendze, lieliski nodziedāja un
ar rokas sitieniem akcentēja dziesmas ritmiskās pasāžas. Koncerta
piedevai Ivars Cinkuss svinīgi novadīja Jāzepa Vītola “Gaismas pili”.
Ņujorkas latviešu koris ir rīkojis latviešu koŗa nometnes Katskiļu kalnos kopš 1989. gada. Tajās ir piedalījušies daudzi ievērojami koŗi un diriģenti no Latvijas,
kā, piemēram, Latvijas Radio koris ar diriģentu Sigvardu Kļavu,
jauniešu koris Balsis ar diriģentiem Agitu Ikaunieci un Intu
Teterovski, koris Fortius ar diriģenti Māru Marnauzu, diriģents
Edgars Račevskis, u. c. Var tikai
apbrīnot Ņujorkas latviešu koŗa
ilggadīgo un nozīmīgo darbu latviešu koŗmūzikas labā un novēlēt
lai šī brīnišķīgā mūzikālā tradicija
turpinātu zelt nākotnē visiem
par prieku un gandarījumu.
Atbalstu koncertam sniedza
Ņujorkas štata mākslas padome
(NYSCA), Latvijas Nacionālais
Kultūras centrs, Ņujorkas latviešu
ev. lut. draudze un Daugavas Vanagu kopa Ņujorkā. Par koncerta
vizuāli daiļo ietērpu bija rūpējusies māksliniece Līga Freimane.

2017. gada 1. jūlijs – 7. jūlijs

LAIKS

4

Kas brauks uz Baltimoras dziesmu svētkiem?
Cik brīnumaina ir lielā dažādība svētku dalībnieku un apmeklētāju pulkā! Braucam no
Kalifornijas, Kanadas un Latvijas. Braucam latviešu valodā runājošie un nerunājošie. Braucam
ar zīdaiņu ratiņiem un braucamiem krēsliem. Braucam rīta
sportotāji un vakara ballētāji.
Braucam dziedāt, dejot, spēlēt,
tirgot, cept un lasīt. Tomēr, mūs
visus dziesmu svētku baudītājus
vieno viena fundamentāla lieta:
cieņa pret un sajūsma par latviešu
kultūru. Visiem svētki ir mīļi,
vienalga kādā veidā mēs katrs
piedalāmies. Satiksimies visi Baltimorā, bet varam jau arī tagad
sākt iepazīties, sekojot izvilkumiem no svētku mājaslapas
(www.latviansongfest2017.com)
“Ievērojamie dalībnieki” serijas.
Šie dalībnieki šovasar būs Baltimorā. Vai jūs arī tur būsiet?

Čikāgas Uguntiņa

Tie, kuŗus uztrauc latvietības
nākotne, var mierīgi gulēt šovakar; Dziesmu svētkos piedalīsies liels pulks bērnu! Īpaši kupls
bērnu pulciņš šovasar ceļos uz
Baltimoru no Čikāgas, pārstāvot
Krišjāņa Barona latviešu skolas
deju grupu Čikāgas Uguntiņa,
kas piedalīsies svētkos ar apmēram sešdesmit žiperīgiem dejotājiem. Uguntiņas jaunie dejotāji
ir sadalīti trijās atsevišķās grupās
pa vecumiem; jaunākajās grupās
ir apmēram 15 dejotāji katrā, bet
vecākajā grupā piedalās gandrīz
30 spējīgi pusaudži. Uguntiņa ir
daļa no latviešu skolas, tātad
deju nodarbības notiek katru
nedēļu skolas laikā, un vecākiem
dejotājiem pa laikam nāk klāt
papildu mācības citos laikos.
Tautas deju nodarbības ir obligātas visiem skolas bērniem, bet
Dziesmu svētku piedalīšanās nav.
Tomēr atsauksme šī gada svētkiem ir bijusi varena, un lielākā
daļa skolas ģimeņu gatavojas
ceļojumam uz Austrumkrastu!
Dejotāju vidū ir lielas atšķirības; visskaidrāk izceļas vecums.
Jaunākajā grupā dejotāji ir bērnudārzā un pirmo reizi mēģina
sastāties dārziņā. Vecākiem dejotājiem ir jau sešpadsmit gadu,
viņi ir ar lielu dejas pieredzi. Līdz
ar to arī deju izvēle pamatīgi atšķiras; jaunākās paaudzes dejo
vienkāršas bērnu dejas, bet pusaudžu grupa jau dejo pieaugušo
dejas. Skaidrs, ka mācības tad arī
atšķiras. Ar laiku mazāk bērnu
pārvalda latviešu valodu, bet
nodarbības notiek tikai latviešu

valodā, un caurmērs jaunāko
bērnu vēl spēj izsekot kustībām.
Vecākiem bērniem jau valodas
spējas ir labākas, protams arī
deju spējas ir nostiprinājušās,
bet lielākās grūtības ir atcerēties
visas tūres sarežģītajām pieaugušo dejām.

ba. Jau tajā laikā idejas virpuļoja
Pārslas galvā, bet, protams, bērnībā vēl nebija spējas tās īstenot.
Tad kad izaugusi beidzot ieguva
šīs spējas, viņas mērķis bija tradicionālos elementus ieviest tagadnē. Viņu iespaidoja bagātīgā,
senā latviešu kultūra un vēsture

sambļu un orķestŗu dalībniece.
Latvijā dzīvojot, viņa spēlēja
Liepājas Simfoniskajā orķestrī,
Rīgas Kamermūziķos un Rīgas
Festivāla orķestrī. Ar Liepājas
Simfonisko orķestri viņa piedalījās divos dziesmu svētkos Latvijā 1998. un 2003. gadā. Agita

tiešām liela dažādība, ko man
ļoti gribētos salīdzināt ar Latvijas
lauku ziedu pušķi vasaras Saulgriežos. Manuprāt, skaistāku ziedu kompoziciju ir grūti atrast!
Vēlētos, lai katram no jums, kas
atnāks uz Kamermūzikas un
Garīgās mūzikas koncertiem, ir
ko paņemt sev un paturēt – iedvesmai, atmiņai, ikdienas dzīves
iekrāsošanai pēc Dziesmu svētkiem Baltimorā,” saka Agita un
no sirds priecājas, ka koncertos
uzstāsies tik daudz brīnišķīgu,
pieredzējušu un atzinību guvušu,
dažādu paaudžu mūziķu, kuŗi šo
notikumu padarīs īpašāku katram svētku dalībniekam.

Klīvlandes Pastalnieki

Agita Arista

Šo milzīgo raibo pulku vada
skolotājs Marks Baginskis ar
sievas Žīžijas palīdzību. Dejas mīlestība jau ilgi kvēlo Baginsku
ģimenē. Marks un Žīžī satikās
un iemīlējās dejojot. Katrs dejoja
ar savu pilsētu, bet grupas pa
reizei satikās un dejoja kopā.
Marks pats, būdams bērns, dejoja Uguntiņā un pēc skolas
beigšanas strādāja par palīgskolotāju. Pirms 12 gadiem Marks
atgriezās skolā, lai palīdzētu, kad
viņa paša bērni iesāka mācības.
Baginskiem ar jaunākajām klasēm arī nāk palīgā palīgskolotājas Tālia Tomsona un Elizabete
Dudorane, kuŗas arī nesen bija
Uguntiņas dejotājas.
“Mana lielākā cerība ir, lai
bērniem ir patīkams piedzīvojums,” skaidro Marks, atbildot uz
jautājumu, ko Uguntiņas vadītājs
sagaida no Baltimoras svētkiem.
Viņš cer, ka šis piedzīvojums tā
iepatiksies Uguntiņas jauniešiem,
ka viņi vēlēsies atgriezties atkal
un atkal un turpinās nākotnē
iesaistīties latviešos, tāpat kā
Dziesmu svētki iedvesmoja viņu
savās jaunības dienās kā Uguntiņas dejotāju.

Krikis Jewelers

Daudziem latviešiem vispār
nav jāstāsta par Krikis Jewelers,
jo tas jau ir zināms vārds ar
precēm, kas ir labi pazīstamas
savas augstās kvalitātes dēļ. Šo
rotaslietu veikalu vada Pārsla
Krikis, kuŗa ir darinājusi un pārdevusi latviešu rotaslietas jau
trīsdesmit gadus. Bērnībā Pārsla
ar izbrīnu sēdēja klāt savam
tētim un vēroja, kā viņš veidoja
latviešu rotas no zelta un sudra-

Krikis Jewelers darbi

un no šiem iespaidiem viņa
veidoja modernus, novatoriskus
darbus saviem pircējiem. Pārslu
iepriecina redzēt prieku cilvēku
sejās tad, kad viņi uzlūko šis
rotas. Viņas mērķis ir, lai šie
darbi kļūst iemīļoti un nonāk
ģimeņu mantojumā uz mūžu
mūžiem. Un vēl Krikis Jewelers
no saviem ienākumiem ir atbalsta vairākas bezpelņa organizācijas.
Tad, kad Pārsla nav aizņemta
ar rotu kalšanu, viņai patīk pavadīt laiku savā dārzā vai ceļojot.
Viņa atrod iedvesmu saviem
darbiem it visur, bet visvairāk
lepojas ar saviem diviem dēliem,
kā arī par savu sajūsmu veidojot
mākslas darbus, kuŗus var valkāt.
Šajos trīsdesmit gados Pārsla ir
vadījusi piecus veikalus, kā arī ir
ceļojusi pa Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanadu, piedaloties dažādās izrādēs un Dziesmu svētkos. Šogad viņa savas
rotas vedīs uz Baltimoru, kur tās
pārdos Dziesmu svētku tirdziņā.
Piestājieties tur, lai sasveicinātos
ar Pārslu un varbūt iegādātos
savai ģimenei kādu skaistu rotu!
Bet, ja nevarat tik ilgi gaidīt,
aplūkojiet viņas mājaslapu: www.
Krikisjewelry.com

Agita Arista

Agita Arista ir profesionāla
flautiste, kuŗa visu savu karjeru
spēlē gan kā soliste, gan kā an-

uzaugusi skaistajā Piebalgā (komponista E. Dārziņa dzimtajā
pusē), kur viņa iesāka savas
mūzikālās gaitas Jaunpiebalgas
mūzikas skolā. Vēlāk turpināja
studijas Jelgavas Mūzikas kolledžā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Luksemburgas konservātorijā, un pēc
tam nokļuva Masačūsetas štatā,
kur viņa dzīvo jau desmit gadus.
Pagājušā gadsimta 90. gados
viņa apceļoja Kanadu un Ameriku kā kapellas mūziķe Latvijas
deju grupai Zelta Sietiņš, tās dejotāji šovasar atgriezīsies Baltimorā kā dalībnieki tautasdeju
lieluzvedumā.
Agitas ceļš uz Baltimoru iesākās pagājušajā gadā, mācot Bostonas latviešu skolā, kur kollēģe,
dziedāšanas skolotāja un Baltimoras dziesmu svētku mūzikas
nozares vadītāja Krisīte Skare
uzlūdza Agitu talkā. Kaut Agita
nav liela cilvēku burzmas cienītāja, viņa tomēr ir sajūsmināta
par ideju, ka tik liels pulks latviešu šovasar satiksies Austrumkrastā. Agitai galvenais uzdevums ir veidot programmu
Kamermūzikas un Garīgās mūzikas koncertiem.
Viņa uz šiem koncertiem īpaši
ielūdz tādus svētku apmeklētājus,
kuri varbūt baidās vai šaubās, ka
viņi akadēmiskā stila mūziku
nesapratīs vai tā viņus neinteresēs.
“Abu koncertu programmās būs

“Man šķiet, ka šī bilde izsaka
vairāk par mums nekā jebkas, ko
es saku. Mums vienkārši patīk
būt un priecāties šajā kompānijā!”
Tā skaidro Klīvlandes Pastalnieku
vadītāja Karīna Hāznere-Foltzer,
aprakstot Pastalnieku kopbildi,
kur smaidīgie tautasdeju dejotāji
priecājās pie milzīgas Cleveland
statujas. Dejotāji kārtīgi piestrādā, lai uzvest labus, kvalitātīvus
uzvedumus, tomēr arī neuztveŗ
sevi pārāk nopietni, mēģinājumos
kopīgi jokojot. Pastalnieki tiešām
ir kā ģimene divdesmit piecu
aktīvu dejotāju sastāvā, kuŗā daži
jau divdesmit gadus nāk dejot,
daži brauc uz mēģinājumiem no
citiem štatiem, un daži nav latvieši, bet pievienojās, jo iemīļoja
latviešu dejas un Pastalnieku
priecīgo vidi. Šogad Baltimorā
arī dejos desmitiem dūšīgu,
talantīgu skolas vecuma bērnu
Mazos Pastalniekos, un kaut
neuzstāsies svētkos, dejo arī
mazo bērnu grupa Pastaliņas.
Šī ģimenes sajūta arī darbojas
vadības lokā. Karīna pati uzauga,
nepārtraukti skatoties Pastalnieku video ierakstus, un tagad arī
pavada sestdienas rītus, dejojot
dzīvojamā istabā ar savu divgadīgo dēlu Robertu. Viņa iesāka
deju vadības gaitas kā palīgs
ilggadējai Pastalnieku vadītājai
Ievai Daukšai un pateicas Ievai
par to, ka viņa dalījās ar savu
dejas mīlestību gan ar Karīnu,
gan ar citiem. Tagad Pastalnieku
vadības lokā nāk Ievas bērni –
dēls Mārtiņš ir palīgskolotājs un
dēls Kristaps ir kasieris.
Pastalnieki uzsāka darbību
1966. gadā ar pirmizrādi 1967.
gada aprīlī. No tā laika Pastalnieki ir piedalījušies gandrīz
visos ASV un Kanadas Dziesmu
svētkos.

“Latvijas kausa” izcīņa futbolā
Dziesmu svētkos Baltimorā
Šogad atkal Ņudžersijas Latviešu biedrības sporta kopai
Kursa ir gods rīkot ceļošo “Latvijas kausa” (Lk) izcīņu futbolā.
Šogad spēle ir būs 1. jūlijā Dziesmu svētku laikā Baltimorā starp
Ņudžersijas Kursa un Vidējo valstu DV vienībām. Kaut Vidējo
valstu DV vienība nav piedalījusies Latvijas kausa izcīņā Austrumkrastā kopš 1994. gada, ir
beidzot cerība, ka DV vienība

spēs ceļot uz Dziesmu svētkiem,
lai piedalītos kausa izcīņā ārpus
vidienes. Kausu izcīnīs sestdien,
1.jūlijā, plkst 10.30 no rīta Du
Burns Arena, Turf Field, 1301
South Ellwood Ave., Baltimore,
MD 21224 tel: 410-337-7781.
Laukums atrodas apmēram 20
minūtes no galvenā Dziesmu
svētku hoteļa. Laukuma informācija ir atrodama:
http://www.copperminefield-

house.com/coppermine-duburns-arena-in-canton-baltimore-maryland.
Skatītāji laipni aicināti noskatīties spraigo spēkošanos!!
Ņudžersijas Kursa izcīna Latvijas kausu futbolā 2016. gada
augustā
Pēc Latvijas kausa izcīņas Gaŗezeŗa 50. jubilejā 2015. gada jūlijā,
kad Vidējo valstu DV vienība

izcīnīja kausu sīvā cīņā pret Ņudžersijas Kursa vienību ar rezultātu 1-0, Latvijas kausa izcīņa atgriezās Austrumpiekrastē (AP)
2016. gada augustā. Sekmīga,
sportiska “Latvijas kausa” izcīņas
rīkošana ir pamatota uz rotācijas
kārtības principa, ka spēles vietu
maina rotācijas kārtībā, atkarībā
no dalībnieku vienībām.
Starp 2007. un 2013. gadu gadskārtējā Lk izcīņa nenotika, jo

VV DV futbola vienība neuzņēmās braukt uz Austrumu piekrasti (AP) uzturēt kausa virkni.
Līdz ar to, sākot ar 2008. gadu,
kad bija APes kārta atkal rīkot
“Latvijas kausu”, Kursa uzsāka
gadskārtēju futbola spēli Ņujorkas draudzes Katskiļu nometnē
pret “Valodas perioda” vienību,
lai AP latviešu futbolistiem būtu
iespēja spēlēt latviešu vidē.
(Turpinājums 5. lpp.)
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“Latvijas kausa” izcīņa futbolā
Dziesmu svētkos Baltimorā

(Turpināts no 4. lpp.)
“Valodas perioda” vienība sastāv no latviešu izcelsmes jauniešiem (nometniekiem) un audzinātājiem Ņujorkas draudzes
Katskiļu bērnu nometnē. Šī arī
dod iespēju atbalstīt Latviešu
kaŗa invalidu apvienības (LKIAs)
īpašumu Rotu, kur tiek rīkotas
balles pēc spēlēm.
1990. gados Kursai bija stabils
kodols ar apmēram duci spēlētāju, kas izcīnīja Latvijas kausu
4 reizes septiņos gados (1991,
1993, 1996 un 1997). 1993. gadā
Kursa izcīnīja kausu bez rezervistiem! Tagad ir palikuši tikai
divi no šī kodola (Arnolds Tums
un Valdis Krūmiņš), un Kursas
sastāvs krietni mainās ar katru
spēli. Kopš 1992. gada Kursa ir
devusies uz vidieni apmēram 10
reizes bez stingra komandas
kodola (t.s. ar “sagrabinātu” vienību). Tomēr ir labi, ka Ņudžersijas Kursas spēlētāju sarakstā
atrodas apmēram 50 spēlētāji,
no kuŗiem var sastādīt vienību
pēc vajadzības.
2016. gada Latvijas kausa spēle
atkal bija ļoti saistoša. Spēles
laukums bija pirmklasīgs ar burvīgu skatu uz vietējiem Katskiļu
kalniem, rodot ļoti patīkamu
gaisotni, un skatītājiem ļoti patika aktīvā, sportiskā spēle.
Tiesnesis Dr. Vidvuds Celtnieks
izteica lielu atzinību par spēles
kvalitāti. Spēle bija agresīva, bet
labi nospēlēta.
Spēle iesākās ar VP darbību,
kamēr Kursas jaunais, atkal “sagrabinātais” sastāvs nostabilizējās. Spēles desmitā minūtē Ansis
Ramoliņš iesita vārtus, dodot
Kursai 1-0 priekšroku. Divpadsmitajā minūtē Andrew Doktor
piespēlēja bumbu Kārlim Šmidtam, kuŗš iesita vārtus, izlīdzinot
rezultātu uz 1-1. Ap 15. minūti,
bumba atradās Kursas vārtu
priekšā. Kursas aizsargi centās
bumbu atvairīt prom no vārtiem,
dodot Kārlim Griffitham iespēju
piespēlēt bumbu Nicolei LaFontei, viņa izmantoja aizsardzības
sajukumu, lai iesistu vārtus dodot, VP 2-1 priekšroku. Kursa
bija laimīga, ka pirmais puslaiks
beidzas ar tikai 2-1 rezultātu.
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Otrā puslaika sākumā Kursas
vārtos iegāja pieredzējušais vārtsargs Ēriks Mežgailis. 52. minūtē,
Miķelis Tums ceļoja ar bumbu
no puslaukuma gar kreiso malu
un, sperot uz vārtiem, pārsteidza

nību vadīja treneris Jānis Kopāns,
kuŗš sniedza ļoti dedzīgu uzrunu
VP spēlētājiem pirms spēles, lai
viņus uzmundrinātu ar vērtīgiem norādījumiem. VP vienība
balstījās uz laukuma centra spēli,

vuds Celtnieks, ALAs Sporta nozares futbola referents un bijušais
Indiana University of Pennsylvania futbola galvenais treneris.
Līniju tiesneši bija Chris Doktor
un Gunārs Zandbergs. VP vie-

2016 Latvijas kausa uzvarētāju vienības sastāvs Ņudžersijas “Kursa”. No kreisās: Tiesnesis Dr. Vidvuds Celtnieks, Edgars Silovs, Krists Eiduks, Einārs Tupurītis, Sandis Feldmans, Andris Babris, Jēkabs Hayes, vārtsargs Ēriks Mežgailis, Māra Ģiga, Miķelis Tums, Ansis Ramoliņš, Normunds Melnis,
Arnolds Tums, Andris Mežgailis, Valdis Krūmiņš, Juris Bļodnieks, un vienības vadītājs Dr. Jānis Ģiga

VP vārtsargu Matt Schorr, izlīdzinot rezultātu uz 2-2. Pēc vienādas spēkošanās Ansis Ramoliņš saņēma bumbu netālu no
laukuma centra, vadīja bumbu
kādus 10 metrus apkārt pretiniekiem un uzsita spēcīgu spērienu
no 20 metriem, kas smuki ielidoja vārtu augšejā stūrī, atkal
ieguva Kursai priekšroku, šoreiz
ar rezultātu 3-2. Pēc nedaudzām
minūtēm Ramoliņš vēlreiz devās
uzbrukumā un iesita savus trešos vārtus, nu Kursa bija priekšā
4-2. Vēl pēc kādām piecām minūtēm Ramoliņš iesita vēl vienus
vārtus, bet līnijas tiesnesis nosvilpa “aizmuguri” kādam Kursas uzbrucējam, neļaujot Ramoliņam
iegūt vēl viņa ceturtos vārtus. Spēle
beidzās ar Kursas uzvaru4-2,
tieši tas rezultāts, ar ko Kursa
zaudēja VP vienībai 2014. gadā
Latvijas kausa spēlē Katskiļos.
“Valodas perioda” spēlētāji izteicās, ka vienībai bijis liels prieks
nospēlēt “Latvijas kausa” spēli,
un bija ļoti sajūsmināti, gatavojoties spēlei. “Valodas perioda” vie-

kuŗu nostabilizēja un vadīja
Nicole LaFonte, Nikī Romāne,
un Tatjana Zuloaga. Viņas teicami kontrolēja bumbu un veidoja
uzbrukumus uz vārtiem. Sakarā
ar plašo futbola pieredzi, viņas
bija loti ietekmīgas abos vārtos,
ko VP vienība guva pirmā puslaikā. VP vienībā vēl izcēlās
Kārlis Griffith un vienības vadītājs Topher Anūzis.
Daži no Kursas jaunajiem spēlētājiem ļoti labi nospēlēja. Bez
Ramoliņa, kuŗu uzskatīja par
spēles labāko spēlētāju, teicami
nospēlēja uzbrucēji Marisa Liziņa, un Jēkabs Hayes, centrā Normunds Melnis un Valdis Krūmiņš. Aizsardzībā izcēlās un nostabilizēja Kursas veterāns Arnolds Tums, kā arī Andris Mežgailis. Vārtos teicami spēlēja
Ēriks Mežgailis un Māra Ģiga,
atraidot vairākus draudīgus uzbrukumus. Kursai arī ļoti palīdzēja Latvijā pieredzējušie futbolisti Normunds Melnis un
Krists Eiduks.
Spēli teicami tiesāja Dr. Vid-

nība izteica lielu atzinību par
Celtnieka tiesāšanu, nodrošinot,
ka spēle bija dzīva un draudzīga,
bez saraušanās.
“Kursa”: Ansis Ramoliņš, Jēkabs Hayes, Ēriks Mežgailis, Andris Mežgailis, Juris Bļodnieks,
Valdis Krūmiņš, Arnolds Tums,
Miķelis Tums, Normunds Melnis, Māra Ģiga, Sandis Feldmans,
Andris Babris, Krists Eiduks,
Edgars Silovs, un Einārs Tupurītis. Kursas vienību vadīja Dr.
Jānis Ģiga, AP sporta pārvaldes
priekšnieks.
“Valodas perioda” vienībai spēlēja deviņi no 2014. gada Latvijas
kausa uzvarētājiem: Topher Anūzis, Pēteris Griffith, Nick Anūzis,
Aleks Hauck, Nicole LaFonte,
Kārlis Schmidt, Kārlis Griffith,
Ēriks Eason, un Daniel Radvany.
Vēl VP sastāvā bija jauni spēlētāji: vārtsargs Matt Schorr, Tatijana Zuloaga, Niki Roman, Zintis
Jones, Stefan Zandbergs, Andrew
Doktor, Trent Munson (Helmara
Rudzīša mazdēls), Colin Richardson, un treneris Jānis Kopāns.

Pirmo Latvijas kausu ASV
izcīnīja 1956. gadā Ņujorkā, kad
Laika izdevējs Helmars Rudzītis
pasniedza kausu pirmo reizi uzvarētāju vienībai – Ņujorkas DV.
Pašreiz ir apmēram 712 spēlētāju
vārdi, kuŗi ir iegravēti kausā kā
uzvarētāju vienības dalībnieki.
Šo “Latvijas kausu” futbolā var
uzskatīt kā Ziemeļamerikas Latviešu futbola Stanley Cup. “Latvijas kauss” kopš 1956. gada ir
bijis izcīnīts 50 reizes. Vienību
uzvaru skaits ir šāds: DV Vidējās
valstis (meistari 13 reizes), DV
Toronto (11), DV Nujorka (9),
Ņudžersijas Kursa (7), CLB Čikāga (3), Klīvlande (3), Toronto
JKS (3), un Ņujorkas draudzes
“VP” vienība (1).
Vakarā notika saviesīgs vakars
kaimiņu īpašumā LKIA Rota,
kur piedalījās ap 90 līksmotāju
un spēlētāju. Spēlētāji draudzējās pie “Zelta Auna” un pārrunāja iespējas braukt uz Baltimoru 1. jūlijā, lai atkal cīnītos par
“Latvijas kausu” ASV 2017. gadā
Dziesmu svētku laikā.
Pirmā “Latvijas kausa” spēle,
ASV latviešu meistarības spēle,
notika Ņujorkā 1956. g. 8. septembrī starp AP meistarvienību
Ņujorkas DV-1 un Vidējo valstu
meistaru Klivlandes LFK, kuŗi
izpelnījās tiesības spēlēt finālā
pēc uzvarām attiecīgās priekšsacīkstēs. Kausu dāvināja “Laika”
izdevējs Helmars Rudzītis un
pasniedza Ralfam Laiviņam, kad
Ņujorkas DV vienība izcīnīja
pirmo (ASV) meistarību ar 5-1
uzvaru. Kopš tā laika kad pastāvēja 14 latviešu futbola vienības
Ziemeļamerikā, tagad ir palikušas
tikai trīs: Ņudžersijas “Kursa”,
Vidējo valstu DV vieniba (kuŗa
neceļo) un Ņujorkas Draudzes
“Valodas perioda” vienības. Īss
“Latvijas kausa” pārskats ir atrodams biļtenā “Latviešu Futbols
Ziemeļamerikā”, kuŗu sastādījis
bijušais VV DV vārtsargs Andris
Bite 1993. gadā, kad ASV izlases
futbola vienība devās uz Latviju
piedalīties “Trīszvaigžņu spēlēs”
Valmierā, kur 8 vienību turnirā
pārsteidzoši izcīnīja otro vietu.
JĢ

Kristaps Blušs trešā vietā
HGK Racing Team is one of
the first and strongest Drift
teams in Latvia. HGK has gained
their experience in several International championships, now concentrating on the world`s strongest championship Formula Drift.
From the very beginning HGK has
understood tad the main ingredient in growth is participation
in different championships and
the urge to always battle with the
strongest and fastest pilots.
HGK Drift Challenge concept
is to allow Latvian and European
pilots battle against the best in
their business from the whole
world. It is an exclusive annual
invitational event, which gathers
the best teams on one track,
which has a layout that resembles the best from European and
US tracks.

On June 3, 2017 – Formula
DRIFT Black Magic Pro Championship presented by BlackVue
Dash Cameras returned to Wall
Speedway in New Jersey for the
fourth event of the season. Aurimas “Odi” Bakchis in the Falken Tire / Drifz Wheels Nissan
240 battled his way to victory.
“As we hit the half way point of
the season, there’s still plenty of
action left,” said Jim Liaw, president and co-founder of Formula
DRIFT. “These are the best drifters from around the world and
the championship is still up for
grabs.”
The Advance Auto Parts Round 4:
The Gauntlet showcased tough
competition throughout the
event weekend. Over 1 million
viewers tuned into the Livestream
to watch the exciting action.

The Final 4 pitted Michael
Essa in the Achilles Tire / Essa
Autosport BMW M3 against
Kristaps Bluss in the HGK / Mast
/ Motul / Wisefab BMW E46 on
one side of the bracket. The

battle of the BMWs went to the
2013 champion, Essa as he took
advantage of a mistake by his
opponent. Bakchis was set to
face off against Matt Coffman in
the Nexen Tire / Coffman Racing

Kristaps Bluss at Wall Speedway in New Jersey

Nissan 240, but after failing to
repair his vehicle within the
allotted 5 minutes, Coffman had
to bow out giving Bakchis the
win. In the final battle, Essa
faced off against Bakchis, with
the first run being a very competitive outing. The second battle
ended in dramatic fashion as
Essa’s tire debeaded coming off
the bank and Bakchis’ motor
gave out just as he crossed the
finish line. Bluss rounded out
the podium in third place for the
second consecutive event.
The action continues to Round
5: True North at Autodrome
St-Eustache in Montreal, Canada
on July 15-16. For more information visit, www.formulad.
com and find Formula DRIFT
on Instagram @formulad.
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Triju Zvaigžņu ordenis
vēsturniekam
Andrejam Plakanam
9. jūnijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniedza Triju
Zvaigžņu ordeni vēstures profesoram Andrejam Plakanam.

d’Honneur) kavalieŗa pakāpē. Goda Leģiona ordenis ir Francijas
Republikas augstākais apbalvojums. Tas iedibināts 1802. gadā.
Pasniedzot ordeni, Francijas
ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece
Latvijā Odile Supizona (Odile
Soupison) uzsvēra Alises Balodes
īpašo saikni ar Franciju gan studiju laikā, gan profesionālās darbības jomā.
***
Latvijas pirmais satelīts
Venta-1 veiksmīgi nogādāts
kosmosā
Latvijas pirmais satelīts Venta-1
veiksmīgi nogādāts kosmosā.
Ventspils Augstskolas izstrādāMārtiņš Brauns
tais satelīts plkst. 6.59 pēc Latvijas laika ar Indijas nesējraķeti
2014. gadā Mārtiņa Brauna PSLV-C38 tika nogādāts kosdziesma “Saule. Pērkons. Dauga- mosā.
va” tika izvēlēta par Katalonijas neatkarības himnu. Katalāņi skaņdarbam izvēlējās sava, katalāņu
valodas zemēs populārā dzejnieka un patriota Migela Marti i
Pola (Miquel Martí i Pol) vārdus.
// Foto: Prezidenta preses die- Dziesmu ieskaņoja koris Cor Jove
nests
de l’Orfeo Catala.
Andrejs Plakans ir latviešu vēsturnieks Amerikas Savienotajās
Valstīs, Aiovas pavalsts universitātes emeritētais vēstures profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Baltijas Vēstures komisijas Vācijas ārzemju
loceklis un Umeo universitātes
Zviedrijā Goda doktors. Viņš ir
viens no atzītākajiem Baltijas
vēstures speciālistiem Rietumu
pasaulē, pasaulē atzīta autoritāte
sociālajā vēsturē.

un augstajiem mākslinieciskajiem sasniegumiem visā karjēras
laikā. Pirmo reizi balvas vēsturē
to saņem trīs ārzemnieki – viens
no viņiem latvietis. Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija
notika Barselonā 28. jūnijā. Balvu
komponistam pasniedza Katalonijas prezidents.

***
Latvijas baletdejotāju
panākumi Maskavas
Starptautiskajā baleta
konkursā
Maskavas starptautiskais baleta
konkurss notiek reizi četros gados un ir viens no trim pasaulē
prestižākajiem baleta konkursiem. Konkursa žūriju vadīja pasaulslavenais choreografs un pedagogs Jurijs Grigorovičs, žūrijā
strādāja ievērojami choreografi,
pedagogi un dejotāji no visas
***
pasaules. Šīgada konkursā izcilus
Gidonam Krēmeram augsta panākumus guva Latvijas baletprestiža apbalvojums
dejotāji Evelīna Godunova un
Viens no slavenākajiem Latvijas Kārlis Cīrulis.
un Vācijas vijolniekiem un diriģentiem, jauniešu kameŗorķestra
Kremerata Baltica dibinātājs un
vadītājs Gidons Krēmers Berlīnē
saņēmis prestižo Pour le Mérite
für Wissenschaften und Künste
ordeni.

Venta-1 riņķo zemajā Zemes
orbītā aptuveni 505 kilometru
augstumā. Satelīts Zemi apriņķo
16 reizes diennaktī. Nesējraķete
PSLV-C38 bija 44 metrus augsta,
tās diametrs ‒ 2,8 metri, bet kopējā masa – 320 tonnas. Raķete
sastāvēja no četriem posmiem.
Ar tās palīdzību kosmosā tika
nogādāti pavisam 30 satelīti no
15 valstīm.
***
Apvienotās Karalistes
ministrs Rīgā
22. jūnijā vizītē Rīgā bija ieradies Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (ES)
jeb Brexit ministrs Deivids Deiviss (David Davis). Vizītes laikā
notika tikšanās ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Sarunā
ministrs D. Deiviss informēja
par Apvienotās Karalistes nostāju
par izstāšanās procesu un risināmajiem jautājumiem.

Evelīna Godunova pieaugušo
grupā sieviešu konkurencē izcīnīja pirmo vietu un zelta medaļu,
otrā vieta šajā katēgorijā netika
piešķirta. Kārlis Cīrulis jaunākajā
grupā zēnu konkurencē ieguva
trešo vietu.
Šāds ordenis tiek piešķirts tikai
***
un vienīgi kā atzinība par perso- Alisei Balodei augsts Francijas Deivids Deiviss
nīgo sasniegumu mūzikā. Kopš
Republikas apbalvojums
1923. gada ordeņa domi vada
Apvienotās Karalistes izstāšaVācijas prezidents. Ar šo ordeni
nās procesā no ES Latvijai prioapbalvotā persona tiek iecelta
ritārie jautājumi saglabājas nepar ordeņa biedru mūža gaŗumā,
mainīgi: Latvijas valstspiederīgo
līdzīgi kā tas ir ar Apvienotās Kaintereses pēc Brexit, turpmāka
ralistes Britu Imperijas ordeni.
cieša sadarbība ekonomikā un
Gidons Krēmers ir pirmais vijoltirdzniecībā, ārlietās, drošības un
nieks visā ordeņa pastāvēšanas
aizsardzības jomās un citos jauvēsturē. Sasniegumos ir uzsvērts
tājumos.
***
arī viņa unikālais darbs ar orBaltijas valstu tautas Toronto
ķestri Kremerata Baltica.
kopīgi atceras 1941. gada
14. jūnija deportācijas
***
21. jūnijā Ārlietu ministrijas
Visus gaŗos trimdas gadus un
Mārtiņam Braunam ‒
Ekonomisko attiecību, tirdznieKatalonijas Augstā kultūras balva cības un attīstības sadarbības di- arī tagad, jau atjaunotās Latvijas
Latviešu komponistam Mār- rekcijas vadītājai Alisei Balodei laikā, Toronto un apkārtnes lattiņam Braunam Katalonijā pie- Francijas vēstniecībā Rīgā svinīgā vieši kopā ar igauņiem un lietušķirta Augstā kultūras balva jeb ceremonijā tika pasniegts Fran- viešiem pulcējušies 14. jūnijā, lai
Nacionālā izdevēju asociācijas cijas Republikas prezidenta pie- pieminētu 1941. gada un vēlāko
balva par ieguldījumu kultūrā, šķirtais Goda Leģiona ordenis gadu deportācijas. Parasti tas bija
Katalonijas vārda populārizēšanā (Grade de Chevalier de la Légion veidots kā piemiņas dievkalpo-

jums kādā no šo kopienu baznī- no iespējamām represijām, ko
cām, bet šogad visi bija aicināti daļai arī nācās piedzīvot.
sanākt kopā Toronto pilsētas
nama laukumā ‒ Nathan Phillips
Square.

No kreisās: Kanadas lietuviešu
kopienas prezidente Joana Kuras, Igauņu centrālās padomes
Kanadā prezidents Marcus Kolga, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā prezidents Andris Ķesteris.

Izstādes veidotājs Jānis Maurītis

Izstādē redzams arī Evas Bitenieces tautastērps, kuŗā viņa
pirms 30 gadiem stāv pie Brīvības
pieminekļa kopā ar Rolandu
Silaraupu un tur plakātu “14. jūnija upuŗu piemiņai”. Izstādi
Siltais vakars bija pulcinājis veidoja Jānis Maurītis.
aptuveni 500 atceres dalībnieku,
bez latviešiem, igauņiem un
***
lietuviešiem ierodoties arī ukraiMilitārie inženieŗi renovē
ņu, krievu un poļu kopienu pārrehabilitācijas centru
stāvjiem, kā arī kanadiešiem.
“Mēs esam līdzās”
27. jūnijā ASV Bruņoto spēku
***
virspavēlniecība Eiropā sadarbīVisā Latvijā piemin
bā ar ASV vēstniecību Latvijā
deportāciju upuŗus
un ASV Gaisa spēku Nacionālo
Šogad aprit 76 gadi kopš tra- gvardi organizēja renovācijas
ģiskajiem notikumiem 1941. ga- darbu atklāšanas ceremoniju reda 14. jūnijā. Latviju okupējusī habilitācijas centrā “Mēs esam
Padomju Savienības vara īste- līdzās”. Civīlmilitārās sadarbības
noja masveida deportācijas. Pie- projekta ietvaros tika nomainīti
minot traģiskos notikumus, visā rehabilitācijas centra logi, ūdens
Latvijā noritēja atceres un pie- cauruļvadi, kā arī apkures un
miņas sarīkojumi.
elektrības sistēmas. Darbus veic
ASV un Latvijas militārie inženieŗi. Projektu iecerēts pabeigt
līdz 2017. gada augusta vidum.

Gājiens pie Brīvības pieminekļa komūnistiskā genocīda
upuŗu piemiņai
Piemiņas sarīkojumā pie Brīvības pieminekļa bija pulcējušies
vairāki simti cilvēku. Uzrunājot
klātesošos, Valsts prezidents Raimonds Vējonis sacīja, ka šī ir diena, kad Latvija piemin represijās
cietušos, no kuŗiem vairāk nekā
trešā daļa uz mūžiem palika Sibirijas vergu nometnēs, bet tiem,
kuŗiem pietika spēka izturēt un
atgriezties dzimtenē, sava dzīve
bija jāsāk pilnīgi no jauna, nemitīgā jaunu represiju draudu
ēnā. “Šī ir arī diena, lai atcerētos,
ka jādara viss iespējamais, lai
šāda traģēdija nekad vairs nevarētu atkārtoties. No vēstures ir
jāmācās, lai dzīvotu nākotnei.
Ticēsim sev un savām spējām
veidot attīstītu un pārtikušu Latviju, jo tikai mūsu pašu spēkos ir
šo mērķi sasniegt,” pabeidzot runu, uzsvēra Valsts prezidents.
***
Izstāde “Uzdrošināšanās”
Aprit 30 gadu, kopš Latvijas
Cilvēktiesību grupa Helsinki-86
un tās atbalstītāji uzdrošinājās
sarīkot ziedu nolikšanas akciju
pie Brīvības pieminekļa, tā godinot 1941. gada 14. jūnija deportāciju upurus. Tā arī nodēvēta
izstāde Latvijas Kaŗa mūzejā –
“Uzdrošināšanās”, un tajā redzamās fotografijas ir spilgtākās liecības tam, cik daudzi nebaidījās

***
Svin Gaisa spēku
25. gadadienu
Svinot atjaunoto Gaisa spēku
25. gadadienu, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) aviācijas bazē
Lielvārdē notika iespaidīgi gaisa
spēku paraugdemonstrējumi,
kuŗus vērot bija ieradušies vairāki tūkstoši cilvēku, viņu vidū
arī Valsts prezidents Raimonds
Vējonis. Lidotprasmi demonstrēja dažādas Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas, kā arī
Lietuvas, Latvijas un Zviedrijas
armijas un Latvijas robežsardzes
gaisa kuģu – gan lidmašīnu, gan
hēlikopteru – piloti, bet kaŗavīri
desantējās no ASV hēlikopter iem UH-60 BlackHawk un NBS
hēlikoptera Mi-17.

Meistarību debesīs demonstrēja arī izpletņlēcēji, kuŗi gaisā
veidoja krāsainu dūmu rakstus,
kā arī rādīja savas prasmes, precīzi nosēžoties uz nelielas platfomas.
***
Latvija augsti novērtē
ASV ieguldījumu
mūsu valsts drošībā
ASV ir Latvijas ciešākais sadarbības partneris valsts aizsardzības spēju stiprināšanā, un
mēs augsti novērtējam ASV klātbūtni Latvijā.
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Lieldienu salā ‒ Rapa Nui
Šai aprakstā ievērosim „rapanujiešu” vēlēšanos ‒ viņi vēlas,
lai salu sauktu tieši tā ‒ Rapa
Nui, nevis par Easter Island, kā
raksta starptautiskajos tūrisma
ceļvežos. Latvieši kā reti kuŗš
sapratīs maza etnosa vēlmi pēc
savas identitātes atzīšanas. Tātad ‒ pāris nedēļas pirms Lieldienām 11 rūdīti Amerikas latviešu ceļinieki ar ceļojumu
aģentūras Riga Ven gādību devās uz eksotisko Klusā okeana
Polinēzijas salu Rapa Nui, gatavi gaŗiem pārgājieniem, lai
aplūkotu šīs zemes (Rapa Nui
ietilpst Čīlē, lai gan atrodas 2000
jūdzes no Čīles krasta) ievērojamāko kultūras un architektūras pieminekli ‒ salas karaļu
statujas jeb moai, kas celtas no
milzu akmeņiem, ko no salas

vidienes atvilka (neiedomājami ‒
kā?) uz okeana krastu. Lielākā
statuja, kas veltīta pirmajam
Rapa Nui karalim Hotu Matu’a,
sverot 90 tonnas, tās izmēri ‒
10x30 metri. Savukārt Ahu Tangariki statujas novietotas uz akmens platformas okeana krastā
un stāsta par cilvēka darbošanos
akmens laikmeta kultūrā.
Kopskaitā salā atrodamas 396
statujas, taču vēstures fakti ir
skopi ‒ vienubrīd salā bijis tikai
100 iezemiešu, un, kā zināms,
neviena vieta tukša nepaliek.
Salā ienākuši jauni cilvēki un
jauna kultūra, Rapa Nui iedzīvotāji šodien pārtiek no tūrisma
biznesa, jo pašu zeme nav dabas
bagātībām svētīta, te galvenokārt
akmeņi, klintis un asa zāle. Taču
ne vien akmeņi, bet arī klintis

Helmars un Lilita starp moai // FOTO: Diāna Rudzīte

Ceļinieki pie Ahu Tongariki. No kreisās: Helmars Rudzītis, Dace Rudzīte, Diāna Simmons-Rudzīte,
Aija Blumfelds, Lilita Blumfelds-Talbot, Gunta Harvey, Maija Braunfelds, Brigita Klauss, Ināra un
Pēteris Jansoni, Ieva Rozens. Vai pamanījāt, ka esam sastājušies tādā pašā kārtībā kā moai? // FOTO:
Helmars Rudzītis

Rapa Nui saulriets // FOTO: Helmars Rudzītis

Salas lidosta // FOTO: Helmars Rudzītis

glabā teiksmainus senatnes stāstus, piemēram, par Manutara
putnu, kuŗa olu nonesis no augstākās klints, karaļa izraudzītais
brašais vīrs varēja kļūt par salas
vadoni. Ahu Huri klinšu zīmējumos jeb altāŗos atainotas vēstures leģendas, un tie joprojām
tiek vēsturiskā precīzitātē atjaunoti. Tūristus vilina arī lagūnas
un dzidrie ūdeņi trīs salas vulkānu izveidotajos krāteros un,
protams, nesteidzīgais salinieku
dzīves ritms. 1. aprīļa rītā atstājām savu Dienvidu salām tik
raksturīgo mazo, palmu ieskauto
viesnīciņu Vai Moana, lai dotos
atpakaļ uz Santjago, kur kopā ar
vēl septiņiem uzticamiem Ineses
ceļabiedriem dotos uz Arģentīnu. Par to ‒ nākamreiz.
Uzticama RigaVen ceļotāja

Cīniņos apgāztie un neuzceltie moai // FOTO: Helmars Rudzītis

Rapa Nui osta // FOTO: Helmars Rudzītis
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KĀ LATVIEŠI ATKAL TIKĀS ESLINGENĀ

Skats no mūzikla "Eslingena"

Svētku gājiens ievijas Eslingenas Rātslaukumā

ATMIŅAS PAR
ESLINGENU
Šai grāmatā apkopoti trīs desmiti stāstu
par Eslingenu – “mazo Latviju”,
kas pastāstīti un no vēstures dzīlēm
izņemti šodien – 70 gadu pēc...
Te daudz foto, kuŗās vietas un sejas, kas
vēl tik daudziem no jums atmiņā un
pazīstamas. Noteikti arī jūsējās, ja esat
eslingenietis. Ja vēlaties pakavēties
atmiņās, iegādājieties šo grāmatu!

Ja nebijāt Eslingenā šovasar, bet vēlaties lasīt šos
stāstus, grāmatu nosūtīsim pa pastu.
Rakstiet čeku par USD 25,–
t.sk. pasta izdevumi, Rasmai Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA

No 15. līdz 18. jūnijam
“mazajā Latvijā” Eslingenā
satikās septiņi simti svētku
dalībnieku no 11 valstīm,
tostarp 33 latviešu dziesmu
un deju kopas no Kanadas,
Eiropas un Latvijas. 1947. gadā, pirmajos Dziesmu svētkos, te tikās vairāk nekā 1000
dalībnieku. Svētku ieskaņā –
dievkalpojums Eslingenas
Dienvidu baznīcā, un to vadīja dzimis eslingenietis, bij. Mūzikla izskaņā. Vidū ar ziediem Lolita Ritmane
Latvijas ev. luteriskās baznīcas ārpus Latvijas archibīskaps Ernsts Elmārs Rozītis.
Tad – krāšņs svētku gājiens
Eslingenas ielās un atklāšanas koncerts, pēc tam trīs
dienu gaŗumā sarīkojumi,
tikšanās, koncerti, sadziedāšanās, mūzikla “Eslingena”
izrāde, atmiņu pēcpusdiena
ar grāmatas “Atmiņas par
Eslingenu” atvēršanu un
daudz, daudz emocionālu
tikšanos, par ko vēstīsim arī
turpmāk. Šoreiz – fotoreportāža, ko sagatavojuši Nīls
Ebdens un Ligita Kovtuna. Vaira Vīķe-Freiberga – svētku patronese – dalībnieku vidū

Darba apspriedē tiekas Laika un Brīvās Latvijas izdevēji Dace
Rudzīte, Aivars Sinka, Nīls Ebdens un redaktore Ligita Kovtuna

Komponists Mārtiņš Brauns
pēc koncerta
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Dzīve sešdesmit gleznās

Gleznotāja Raimonda Staprāna izstādes atklāšana
Krokera Mākslas mūzejā Sakramento

LAIMA MARTINSKIS

Kopā ar sievu Ilonu // FOTO: Albīns Martinskis

Raimonds Staprāns pie saviem darbiem // FOTO: Albīns Martinskis

Saņemot uzaicinājumu 23. jūnija pievakarē apmeklēt Raimonda Staprāna izstādes “Full
Spectrum: Paintings by Raimonds Staprans” atklāšanu Krokera mākslas mūzejā (Crocker
Art Museum) Sakramento (Sacramento, California), sapratu, šis
Līgo vakars būs neparasts.
Mūzejā ierodamies drusku
agrāk, lai netraucēti kādu brīdi
pabūtu telpā, kur vienuviet sapulcināti mākslinieka radītie
darbi vairāk nekā pusgadsimta
gaŗumā. Divās izstāžu zālēs izlikti 60 Raimonda Staprāna darbi – tas ir spēcīgs vēstījums.
Gandrīz visi izstādē izliktie darbi
ir no privātkollekcijām, tādēļ
visu apmeklētāju vārdā vēlos
izteikt lielu paldies tiem cilvēkiem, kuŗi bija ar mieru uz brīdi
no šiem darbiem šķirties, lai
Raimonda Staprāna talanta gadu
gaŗumos radītos darbus varētu
baudīt plašāks skatītāju loks.
Sakramento pilsētas centru,
kur atrodas mūzejs, ir pārņēmusi piektdienas vakaram tik

raksturīgā pilsētas trauksme un
nemiers. Saule ar pilnām tiesībām svin Vasaras saulgriežus –
gaisa temperatūra +104F (+40C)
ēnā. Šādas noskaņas pavadīti,
ieejam mūzeja izstāžu zāles telpās ar Raimonda Staprāna darbiem. Uz sienas starp gleznām
vietumis pretī raugās Raimonda
izteiktās domas par gleznošanu.
Pirmā mirkļa sajūta – vēss klusums. Neuzdrošinoties traucēt
klusumu un saskaņu, ko savā
starpā noslēgušas gleznas, lēnām
izslīdu cauri abām Raimonda
Staprāna izstāžu zāles telpām.
Tad atgriežos atpakaļ, lai uzkavētos ilgāk un pavērotu rūpīgāk,
bet neviļus apstājos. Stāvu, jo uz
brīdi esmu zaudējusi spēju kustēties. No katra darba man pretī
plūst spēcīga gaisma un nesatricināms miers. Uz mirkli pat
aizturu elpu – šī brīža sajūtu
vēlētos paglabāt arī vēlākai lietošanai. Kādu brīdi stāvu un
baudu man vienai dāvāto privilēģiju – ieelpot gleznu dāsni
radīto gaismu un mieru. Šī gais-

mas un nesatricināmā miera
sajūta mani pavada visu atlikušo
vakaru, tā neatstājas arī lielās
burzmas un skaļi gavilējošā, nebūt ne mazā mākslinieka atbalstītāju pulka klātbūtnē. Uz
jautājumu, vai, redzot tik ilgā
laika posmā radītos darbus vienuviet, atmiņā skaidri palicis pie
katras gleznas pavadītais laiks,
gleznotājs atbild, ka, kaut gan
pēdējā laikā atmiņa par sadzīviskām lietām šad tad arī viļ,
tomēr visas savas gleznas viņš
atceras ļoti skaidri.
Mūzeja veikalā tiek pārdota
grāmata – izstādes katalogs, un
rinda pēc mākslinieka paraksta
divu stundu gaŗumā nesarūk ne
uz brīdi. Izrauties izdodas vien
uz īsu mirkli, lai uzrunātu klātesošos savas mākslas mīļotājus
un atbalstītājus. Raimonds uzrunā saka, ka ļoti laimīgā kārtā
ir piedzimis laikā, kad, pateicoties mākslas kollekcionāriem
un atbalstītājiem visā pasaulē,
viņš 70 gadu gaŗumā bez pārtraukuma ir varējis darīt to, kas

viņam patīk. Vislielākais paldies
izskan sievai Ilonai un ģimenei.
Raimonda vairākkārt teiktais
paldies nāk no visas sirds, un to
sajūt katrs apmeklētājs.
Klātesošos uzrunā arī mūzeja
direktore Lial A. Jones un izstādes
kurators (director and chief curator at the Crocker Art Museum)
Scott A. Shields. Mūzeja direktore izsaka pateicību valdes locekļiem, mākslas atbalstītājiem
un mecenātiem, bez kuŗu ieguldījuma mūzeja darbība nebūtu
iespējama.
Netālu no Sakrameneto, Karmišelā (Carmichael) dzīvo mecenāte un mākslas darbu kollekcionāre Marcy Friedman. Raimonda darbi ir spēcīgi uzrunājuši arī viņu, tādēļ izstādes atklāšanas neoficiālā daļa – pieņemšana notika viņas privātajā
rezidencē – gleznainā vietā Amerikas upes (American river) atzara krastā. Nevilšus nodomāju,
ka šajā mājā nonākušie Raimonda darbi izstaroto mieru no
dabas gleznotās ainavas ar uzviju saņems pretī. Kaut lielākā
daļa cilvēku cits citu nepazīst,
tomēr svešinieki nejūtamies –
iepazīstamies un dalāmies pārdzīvojumos, ko katrā no mums

izraisījuši Raimonda radītie
darbi. Raimonda mākslas amerikāņu atbalstītāji no mums uzzina par vēl vienu Raimonda
talantu – Latvijā viņu pazīst arī
kā izcilu dramaturgu. Jautāju
mājas saimniecei un Raimonda
darbu mīļotājai Marcy Friedman, kas viņu, mākslas kollekcionāri, ir uzrunājis Raimonda
Staprāna darbos. Ne mirkli nedomājot, viņa izsaucās: ”They
are so bold and strong! How can
you not love them!” (Tie ir tik
drosmīgi un spēcīgi! Tos nevar
nemīlēt! L.M. tulk.).
Saule, savas svinības beigusi,
ļauj vakaram palēnām grimt
rāmajos upes ūdeņos. Sākam
pamazām izklīst, un šķiet, daudzi nemaz nenojauš, ka ir piedzīvojuši īstu Saulgriežu nakts
maģiju – dvēselē ielijis Raimonda
darbu radītais miers un gaisma.
Izstāde Krokera Mākslas mūzejā Sakramento ir atvērta līdz
8. oktobrim. Šī ir unikāla iespēja
vienuviet redzēt tik daudz gleznotāja Raimonda Staprāna darbus – nenovērtējamu kultūras
mantojumu Latvijas vēsturē, kas
citkārt priecē to privātkollektorus
visā pasaulē.

Lolitas Ritmanes ”Overture to Light”
Emijas Andersones vadītā Orchestra Moderne NYC
Karnegī debijas koncerta programmā
Orchestra Moderne NYC
Connecting audiences
with culturally relevant
and meaningful music
Orchestra Moderne NYC is a
new dynamic and game-changing ensemble founded by internationally-known conductor
Amy Andersson in March 2017.
Featuring top musicians in New
York City, this diverse orchestra will engage audiences by
performing music from film
scores, video games and concert music that is relevant and
connected to the important

cultural issues in our society.
Carnegie Hall Debut
Join us at Carnegie Hall on
October 7th, 2017 to celebrate
the legacy of immigration to
America! Orchestra Moderne
NYC makes its debut featuring
Grammy-nominated composer
Peter Boyer’s Ellis Island: The
Dream of America. This beautiful tribute to American immigrants features projected photos from Ellis Island archives
and letters read by seven narrators, accompanied by a lush
orchestral score.

Also on the program is
Overture to Light by Emmywinning composer Lolita Ritmanis, the world premiere of
Steven Lebetkin’s compelling Violin Concerto with soloist
Momo Wong, and the beloved
Fanfare for the Common Man
by Aaron Copland.
Conductor Amy Andersson
has toured throughout fourteen
countries conducting operatic,
symphonic and video game
repertoire. Named by British
music critic Norman Lebrecht
as “America’s most watched

Symphony Orchestra Conductor,” Ms. Andersson is known
for her dynamic and moving
performances. She most recently
made guest appearances with
the St. Louis Symphony, Houston Symphony, Seattle Symphony, Oregon Symphony, Rochester Philharmonic, Colorado
Symphony, Honolulu Symphony, San Diego Symphony, Florida Orchestra, Spanish Philharmonic, and National Orchestral of Mexico, among others.
Ms. Andersson regularly conducted opera productions in

Germany at the Deutsche Oper
am Rhein, National Theater of
Mannheim, Stadttheater Aachen, Weikersheim Opera Festival,
Rheinsberg Chamber Opera,
and the Schlosstheater Schwetzinger.
Ms. Andersson makes her
Carnegie Hall debut as Music
Director of Orchestra Moderne
NYC, premiering a program
which focuses on the theme of
immigration. Ms. Andersson
has dual citizenship in both
Austria and the US.
amyanderssonconductor.com

DŽOANNA EGLĪTE
„Vīrieša dabā nav būt vājam,” saka Pēteris Jurjāns,
advokāts, Amerikas latvietis,
kuŗš pēdējos 20 gadus strādājis un dzīvojis Latvijā. „Tomēr, kad manas studentu
korporācijas jubilejas ballē
nevarēju izdancināt savu sieviņu Baibu, jo sāpes traucēja
pat staigāt, kur nu vēl dejot,
sapratu, ka trīs gadi, kuŗos
piecietu šo traucēkli, ir gana ‒
pienācis laiks operācijai.”
Gūžas endoprotezēšanu Pēteris Jurjāns izlēma uzticēt
Latvijas ārstam Vitoldam Jurkevičam mūsdienīgā privātā
traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikā Rīgā – ORTO klīnikā. “Varēju izvēlēties lidot
uz Ameriku. Tomēr vērojot,
cik labi un pacietīgi manas
meitas Tijas kaulu lūzumus
pēc viņas kritiena krītot no
zirga jau vairākkārt bija dziedējis cits šīs klīnikas ārsts Valdis Andersons un zinot klīnikas augsto, profesionālo līmeni, sapratu, ka man nekur
nav jābrauc. Varu veikt operāciju labos apstākļos, pie labiem ārstiem tepat Latvijā,”
pieredzē dalās Pēteris Jurjāns.
Pēteris Jurjāns auga latviešu
bēgļu ģimenē studēja, ieguva
advokāta izglītību un daudzus
gadus strādāja savā profesijā
Amerikā. Būdams aktīvs un
darbīgs vietējās latviešu aprindās, viņš labprāt uzņēmās vadošus un organizatoriskus pienākumus tautiešu biedrībās
un apvienībās. Tā nebija nejaušība, ka pie viņa nonāca arī
pirmās mantojuma lietas, kur
Amerikas radu atstāto vajadzēja nogādāt toreizējās padomju Latvijas iedzīvotājiem.
Kad Latvijā tikko sākās Atmoda, Jurjāns arvien biežāk
turp devās darba darīšanās un
pārmaiņu emocionālā spēka
saviļņots. Viņš uzņēmās arī
īpašumu atgūšanas lietas Latvijā, kas ikreiz lika uzkavēties
nedēļām ilgi. Šo gadu gaitā ar
Jurjāna palīdzību atgūti daudzi īpašumi. Pēc pirmo sešu
gadu pastāvīgas ceļošanas
starp abiem kontinentiem,
1997. gadā Pēteris beidzot bija
gana iedrošinājis arī savu dzīvesbiedri Baibu kopā ar trīs
bērniem pārcelties uz dzīvi
vecāku dzimtenē. Kopš tā
laika viņi ir Latvijā. Uzcēluši
savu māju nelielā paugurā pie
Babītes ezera, izaudzinājuši
lielus savus bērnus.
Par ORTO klīniku
ORTO klīniku pirms deviņiem gadiem izveidoja profesionālā jomā sevi pierādījuši,
mērķtiecīgi, ar lielām darba
spējām apveltīti traumatologi,
ortopēdi. Šo ārstu sapnis bija
radīt tādu medicīnas vidi,
kuŗā ievēro augstus profesionālos standartus un strādā ar
pasaulē atzītiem un novērtētiem instrumentiem un iekārtām, lai pacients saņemtu
kvalitātīvu, cieņpilnu un godprātīgu aprūpi. Pirms četriem
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„Man ir gandarījums uzticēt veselību
labam Latvijas ārstam”

ORTO klīnika – traumatoloģijas, ortopēdijas
un mugurkaula ķirurģijas centrs
Baltijā modernākā un pašreiz vienīgā privātā klīnika,
kas speciālizējusies:
• traumatoloģijā un ortopēdijā,
• mugurkaula ķirurģijā,
• reimatoloģijā,
• sporta medicīnā.
ORTO klīnikā vienuviet:
• speciālista konsultācijas;
• diagnostika (analīzes, USG, Rtg, DT un MRI 3,0T
šobrīd pasaulē spēcīgākais);
• operācijas un pēcoperāciju aprūpe;
• rehabilitācija.
ORTO klīnika: Rīga, Bukultu iela 1 a,
T.: + 371 67144013
E-pasts: office@orto.lv
Mājaslapa: www.orto.lv
Foto no ORTO klīnikas archīva

gadiem līdzīgi domājošiem
ārstiem apvienojoties, izdevās
kopā reālizēt projektu – uzcelt
jaunu, privātu traumatoloģijas, ortopēdijas un muguras
ķirurģijas centru Rīgā – ORTO
klīniku.
Klīnikas veidotāju iecere
bija piedāvāt vidi, kur visu
nepieciešamo palīdzību, sākot
ar ārsta konsultāciju, izmeklējumiem, operāciju un rehabilitāciju, pacients varētu ērti
saņemt vienuviet. Ieceri izdevies pilnībā īstenot. Astoņi
klīnikas ārsti gadā konsultē
ap 40 000 pacientu. Seši operējošie veic ap 2 000 operāciju.
Klīnikas ārsti ir lektori abās
medicīnas augstskolās Latvijā,
lasa lekcijas profesionāliem
ārstiem un rēgulāri paši papildina zināšanas gan profesionāļu saietos, gan vadošās pasaules klīnikās.
ORTO klīnikas stacionārā ir
trīs operāciju zāles, aprīkotas
ar lamināro gaisa plūsmu, kas
saskaņā ar mūsdienu pētījumiem, ir pašreiz pasaulē
efektīvākā metode, lai operācijas gaitā uzturētu maksimālu
sterīlitāti un samazinātu infekciju risku. Stacionārā ir 15
individuālās palātas un intensīvās terapijas palāta.
ORTO klīnikas speciālizācija ir visa veida locītavu saslimšanu diagnostika un ārstēšana, muguras problēmu risināšana, traumu dziedēšana un
sporta medicīna. ORTO klīniku par oficiālu sadarbības
partneri jau septiņus gadus
izraudzījusies Latvijas Olimpiskā vienība. Klīnikas ārstiem
traumu ārstēšanu uztic Latvijas profesionālie sportisti –
hokejisti, basketbolisti, motosportisti, baleta mākslinieki,
vieglatlēti.
Saskaņā ar ORTO klīnikas
ārstu pārliecību, ievērojamu
lomu dažādu locītavu saslimšanu un traumu ārstēšanas
procesā ieņem fizioterapija.
Nereti ar rēgulāras ārstnieciskās vingrošanas palīdzību
izdodas attālināt vai pat novērst operēšanas nepieciešamību. Tik pat būtiska ir fizioterapijas loma pēcoperācijas
laikā. ORTO klīnikā fizioterapeits sāk darboties ar pacientu jau operācijas dienā.
Pārdomāta un zinoša speciālista vadīta ārstnieciskā vingrošana ne vien palīdz ātrāk
atgūt kustību spējas, bet uzlabo brūces dzīšanu un mazina
sāpju sajūtu. Novērtējot fizioterapijas lielo nozīmi, ORTO
klīnika pirms diviem gadiem
vēl paplašināja šī pakalpojuma pieejamību, atverot specializētu Rehabilitācijas un
fizioterapijas filiāli ārpus klīnikas telpām – Āgenskalnā.
Pašreiz abās strādā 30 fizioterapeiti.
Nesteidzīgo un pacietīgo
vingrošanu kopā ar fizioterapeitu atzinīgi novērtēja arī
Pēteris Jurjāns. Jau dienu pēc

operācijas fizioterapeite iedrošināja viņu sākt ceļu atveseļošanās virzienā, mudinot
nostāties pašam uz savām
kājām. Divas nedēļas pēc operācijas Jurjāna kungs jau bija
paspējis maza traktoriņa „mugurā” nopļaut piecus hektārus
sava piemājas zāliena. “Ārsts
pārāk neiebilda,” smaidot teica
Jurjāna kungs.
Pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas pareizi kustinot
un noslogojot locītavu, cilvēks
var no jauna iemācīties neklibojot staigāt aptuveni divu
līdz sešu nedēļu laikā. “Tomēr
arī turpmāk jāapņemas rēgulāri vingrot, lai jaunās locītavas
kalpotu ilgi un labi,” uzsveŗ
Dr. Vitolds Jurkevičs. Locītavas
endoprotēzes kalpošanas laiks
ir no 15 – 25 gadi.
Gūžas, ceļu un plecu locītavu
endoprotezēšana ir starp biežāk veiktajām operācijām
ORTO klīnikā. Arvien pieaugot dzīves ilgumam un virknei
medicīnisku risinājumu, kas
ļauj tikt galā ar veselības problēmām, visur pasaulē palielinājies arī endoprotezēšanas
operāciju skaits. Saskaņā ar
pēdējo gadu aplēsēm, gadā
veic ap 800 000 locītavu nomaiņu. Zinātnieki kopīgi ar
vadošiem protēžu ražotājiem
un operējošiem mediķiem
pastāvīgi meklē labākos risinājumus, lai mākslīgā locītava
kalpotu ilgāk un cilvēka dzīves
kvalitāte neciestu – mēs varētu
darīt sev ierastās ikdienas lietas un sportot.
Pasaulē ir vairāki vadoši
endorpotezēšanas materiālu
ražotāji, kuŗu izstrādātās locītavas jau to radīšanas gaitā
pakļautas ļoti skrupulozām
pārbaudēm. Tās nemitīgi pilnveido. Šīs endoprotēzes reģistrē Rietumvalstu un Amerikas valstu reģistros, kur atzīmē katras endoprotēzes
ielikšanas datumu un laiku,
kad mākslīgai endoprotēzei
veiktas revīzijas (nomaiņas)
operācijas. Dati ir uzticami un
objektīvi un ļauj ārstiem izvērtēt dažādu modeļu un materiālu kalpošanas ilgumu un
izvēlēties labāko. Katrai vadošu ražotāju endoprotēzei ir
sertifikāts, kuŗu pēc operācijas
saņem pacients. ORTO klīnikā
ārsti strādā tikai ar pasaules
vadošo protēžu ražotāju materiāliem.
„Endoprotezēt bojātu locītavu nekad nav par vēlu,” ir
pārliecināts Dr. Vitolds Jurkevičs. „Var būt vienīgi techniski sarežģītāki risinājumi,
bet nav neglābjamu situāciju.”
Pēteris Jurjāns savukārt ir
gandarīts, ka operācija ir veikta un vairs nav jāpiecieš sāpēs
un ierobežojumi, kas vienubrīd kļuva pārāk apgrūtinoši.
“Mans mērķis ir godam izdancināt manas dāmas meitas
kāzās,” saka Pēteris Jurjāns
“Līdz tam es būšu ideālā
formā!”
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“Svētki ir jānopelna”
Diētas ārsts, Dr. Andis Brēmanis intervijā Ligitai Kovtunai
Lieliskā latviešu saimniece,
Aglonas Maizes mūzeja vadītāja Vija Kudiņa kādā intervijā
latgalietes tiešumā teica: “Man
krīt uz nerviem visas veselīgā
uztura teorijas, jo ir sabrucis
pats svarīgākais – cilvēki, īpaši
Rīgā, katru dienu ēd kā svētdienās!” Viņasprāt, ir stingri
jānošķir ikdienas ēdiens no
svētku ēdiena.
Es viņai pilnīgi piekrītu! Un vēl
piebilstu – ir jāievēro proporcijas un “jāpieslēdz” saprāts. Cilvēkiem ir gadsimtu gaitā uzkrāta
pieredze un tradicijas attiecībā uz
ēdienu, jau izsenis zināms, piemēram, kas dabā ir indīgs, kas
ne – kā sēnes mežā. Arī mūsdienās pārtikas izvēlē ir pirmām
kārtām jāraugās, lai nenodarītu
pāri savam organismam. Nemaz
nav jāapēd mušmire, lai saindētos – pārtikas plauktā aizstāvējušies konservi var izraisīt botulismu, turklāt ar letālu iznākumu.
Vienlīdz svarīgi, lai nenodarītu
kaitējumu organismam, ir tas, kā
organizējam savu dzīvesveidu,
proti, kustības, fiziskās aktīvitātes, higiēna u. c. Ēdiens vai nu
palīdzēs saglabāt veselību, vai to
sabojāt. Mūsdienās, protams, ir
attīstījusies modernā uzturzinātne, ir nostiprinājusies izpratne
par reģionālajām īpatnībām, ir
izveidotas t. s. uztura piramīdas
un veselīgā uztura “šķīvji” – lai
illustrātīvi mēģinātu cilvēkiem
pastāstīt, kādam jābūt pareizam
uzturam gan pēc sastāva, gan
proporcijām. Skaidrs, ka kantora
darbiniekam nevar būt tāda pati
ēdienkarte kā laukstrādniekam,
ja turklāt viņš pēc darbadienas
biroja krēslā uz ritenīšiem nedodas uz sporta zāli vai peldbaseinu. Ja savukārt cilvēks 6 – 8 stundas pavada kustībā un fiziskā
darbā, viņa uzturam ir cits apjoms un tajā ir cits sātīgo produktu īpatsvars. Svētki ir jānopelna!
Jūs minējāt reģionālās īpatnības. Kāpēc francūzietes var
ēst kruasānus un bagetes, italietes – makaronus, bet viņas nekļūst resnas?
Acīmredzot tāpēc, ka pārējie
produkti tos līdzsvaro – Vidusjūras zemēs ir daudz bagātīgāk
nekā pie mums pieejami augļi un
dārzeņi, viņu ēdienkartē daudz
lielāks ir jūras produktu īpatsvars,
galvenais taukvielu avots – kvalitātīva olīveļļa, saprātīgs laba vīna
īpatsvars un, kā jau siltajās zemēs, – aktīvāks dzīvesveids.
Par vīnu – mēdz teikt, ka sarkanvīns satur t. s. tukšās kalorijas un neļauj nomest svaru.
Jebkuŗš alkohols satur kalorijas. Salīdzināsim – 1 gramā 96
gradīgā alkohola ir 7 kilokalorijas, 1 gramā tauku – 9, bet 1 gramā cukura – 4. Tātad – izvēlieties paši! Taču “vīna kalorijas” kā
tādas nepārvēršas taukos, tās
oksidējoties organismam dod
siltumenerģiju, bet ne vairāk.
Problēmas rada uzkodas, jo vīns
veicina apetīti...
... un iemidzina modrību. Bet
ko darīt, ja Latgales radi cienā
ar zupu, kuŗai pa virsu peld
bieza, dzeltena tauku kārta?
Ja šī zupa ir lauku cilvēka ikdienas ēdiens, kas godam “nopel-

Dr. Andis Brēmanis: “Dzīvesprieku nevairos
turēšanās pie kādas superdiētas un vaktēšana,
lai noteiktā dienas stundā apēstu noteikto
produktu. Ja vēlaties, ēdiet kaut pusnaktī,
taču – ko! Dzīve nedrīkst slīdēt mums gaŗām,
mums tajā jāpiedalās, turklāt ar prieku.”
nīts”, kustoties un darot lauku
darbus, – lai ēd. Bet viesim no pilsētas, kas pieradis pie liesa ēdiena,
var rasties nopietnas gremošanas
problēmas. Tāpēc – nevajag neko
ēst pieklājības pēc. Un arī pašam
saimniekam derētu padomāt, ka
no tās treknās zupas ik dienu tomēr var rasties problēmas – gan
aptaukošanās, gan holesterīna līmeņa celšanās, līdz ar to sirds un
asinsvadu slimības, diabēts utt.,
kas savukārt velk līdzi ļoti nelāgu
ķēdīti, kā locītavu un muguras
deformācija u. c. vainas, kas gadu
gaitā attīstās, gluži nemanot.
Kaut kas tai treknajai zupai jādod
pretī – vismaz tajā jābūt daudz
dārzeņiem un zaļumiem.
Spriežot pēc “veselīgā uztura
šķīvja”, dārzeņi ir pats galvenais, gluži vai glābiņš.
Jā, jo, pirmkārt, tie ir koncentrēti atšķaidītāji, otrkārt, īpaši svaigā
veidā dārzeņi ir tā bagātīgākā
buķete, kas satur labi daudz minerāļu, mikroelementu, vitamīnu,
antioksidantu. Vienvārdsakot –
katalizatori. Tāpat kā ķīmijā – lai
reakcija veiksmīgi norisinātos,
vajadzīgs katalizators.
Vai sarkanvīns arī ir katalizators?
Savā ziņā – jā, taču saprātīgās
devās. Viena glāze dienā ir gluži

normāli, viena pudele, visticamāk,
atsauksies uz aknām un sirsniņu.
Latvijā rit viesu vasara, tautieši no tālās Amerikas tiek cienāti ar gailenēm saldā krējuma
mērcē un citiem labumiem. Ko
nu?
Nepierīties! Ēdīsim prātīgi un
atcerēsimies par dārzeņiem! Nevar būt, ka vienīgais dārzenis pie
jaunajiem kartupeļiem ar gaileņu
mērcīti ir sālīts gurķis. Šai laikā
Latvijā ir svaigi salāti, redīsi, lociņi, dilles, ir skābenes, zemenes,
rabarberi. Brauciet cits pie cita
ciemos ar zemeņu groziņu! Un
svētkos nesēdiet pie ēdieniem
nokrautā galda – pagaršojiet no
visa kā un dodieties uzdancot!
Latvijā turklāt ir tik daudz aktīvās
atpūtas iespēju – laivošana, pastaigas, pārgājieni. Un vēl – ūdens
dzeršana visas dienas gaŗumā.
Vai Latvijā ir pietiekami pieejami produkti ar nelielu tauku
saturu, piemēram, lai aizstātu
treknu krējumu, sviestu?
Protams, pirmām kārtām mūsu
pašu tradicionālie produkti –
rūgušpiens un paniņas. Arī “modernie” – jogurti bez piedevām,
kas ļoti labi noder salātiem. Ir
0,5% biezpiens jeb vājpiena biezpiens. Ja krējums ir “nopelnīts”,
var jau arī to, jo piena taukiem

kā labam enerģijas avotam nav
ne vainas – tie tiek optimāli izmantoti muskuļu darbā, protams, ja muskuļi tiek nodarbināti.
Ja dzīvesveids ir mazāk aktīvs,
tomēr piena taukus jācenšas samazināt, tajos ir maz t. s. omega-3
un omega-6 komponentu, bet
daudz t. s. piesātināto tauku, kas
ir neveselīgi, īpaši sirsniņai.
Sviests ir visīstākais holesterīna
avots, bez tā noteikti var iztikt. A
vitamīnu, kas organismam nepieciešams, var uzņemt arī citādi.
Ziediet uz maizes avokado – lielisks risinājums. Var lietot arī margarīnu, kas gan ir ķīmiski veidots,
taču izejmateriāls ir augu eļļas.
Par transtaukskābju briesmām
vismaz Eiropā gan vairs nav jābaidās – ražotāji ir kļuvuši godprātīgi.
Jūsu viedoklis par diētām,
piemēram, Dikāna, Skandinavijas?
Cilvēki vēlas savas problēmas
atrisināt vienā rāvienā, ne vienmēr esam gatavi pārmaiņas savā
dzīvesveidā un izskatā ieviest ilgākā laika periodā. Bet liekā svara
problēma neradās vienā dienā,
un vienā dienā to arī nav iespējams atrisināt. Ir maldīgi domāt,
ka nu saņemšos, nometīšu svaru
un gatavs. Nekā – svars “lēkās”
augšā lejā, medicīnā to sauc par
jo-jo efektu, un tas nav nekas
labs. Svars jāzaudē lēnām, bet
stabili. Turklāt svarīgi ir arī justies emocionāli labi. Dzīvesprieku nevairos turēšanās pie kādas
superdiētas un vaktēšana, lai noteiktā dienas stundā apēstu noteikto produktu. Ja vēlaties, ēdiet kaut
pusnaktī, taču – ko! Dzīve nedrīkst
slīdēt mums gaŗām, mums tajā

jāpiedalās, turklāt ar prieku.
Un badošanās, atslodzes dienas?
Uzturs ir ne tikai kalorijas, bet
arī bioloģiskā vērtība. Es labāk ieteiktu tā sauktās viena produkta
dienas, kad ēdam tikai zemenes,
gurķus vai augļus visas dienas
gaŗumā un daudz dzeram ūdeni.
Īstenībā jau tievē nevis neēdot,
bet ēdot, pareizi ēdot.
Cik liela ir genu loma?
Sava loma tiem neapšaubāmi
ir, zinām taču, ka ir “caurbiras”
un “mollīgie” – atkarībā no vielmaiņas bazes. Un abi ir labi, ja
vien “mollīgums” neiet pāri malām un kļūst ne vien neestētisks,
bet arī neveselīgs.
Bērni bieži mēdz jautāt:
“Kāpēc veselīgie ēdieni ir
negaršīgi?”
Vajag tos padarīt garšīgus – ar
garšvielām, produktu kombinācijām. Un liela loma ir ēšanas
ieradumiem ģimenē.
Jūs saviem pacientiem “atļaujat” apēst kādu zefīriņu un
ievārījumu.
Jā, jo zefīru gatavo no ābolu
biezeņa, ievārījums ir ogas un
cukurs. Kāpēc ne? Taču – tas ir
kārums, un kārums ir tāpēc, ka
to dabū reti un nedaudz.
Vai jums ir daudz pacientu?
Darba netrūkst. Esmu novērojis, ka pēdējos piecos gados arvien vairāk pie diētas ārstiem pēc
padoma vēršas arī vīrieši. Lielākoties gan tāpēc, ka radušās veselības problēmas (paaugstināts
asinsspiediens, holesterīna vai
cukura rādītāju izmaiņas utt.).
Sievietes arī šai ziņā ir apzinīgākas un par savu veselību un izskatu sāk rūpēties laikus.
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Dzīvesstāsts pārtop romānā

EDUARDS SILKALNS

Grāmatas ievadā autore Astrīda Stānke par plašā sacerējuma
virzītājiem nosauca līdztekus atmiņas (memory) un iztēli (imagination). Pareizi un godīgi teikts:
Atmiņa rakstītājam ļauj pagātni
rekonstruēt, bet iztēle – to visādi
izgrozīt, papildināt, izdaiļot vai
nomelnot. Dzīvesstāstu, autobiografiju, memuāru kvalitāti nosaka tas, cik godīgi, patiesīgi un
pilnīgi rakstītājs savās atmiņās
ar lasītāju gatavs dalīties. Savukārt iztēle rakstītājam ļauj savu
varbūt chaotisko, nekārtīgo, gadījuma rakstura pagātni tā sakārtot, ka tā sāk izskatīties interesanta, varbūt pat nolemta un
mērķtiecīga. Romānu nevar uzrakstīt bez iztēles, jo romānam
vajadzīga intriga.
Stānkes sacerējuma pirmā daļa
ir ar visai izteiktu dzīvesstāsta

Astrida Barbins-Stahnke, How long is Exile? (Cik gaŗa ir trimda?) triloģijas 2. grāmata
Out of the Ruins of Germany (Laukā no Vācijas drupām),
apgāds xlibris ASV, 2016. g., 388 lpp.

raksturu. Kaut tikai autore pati
zinās, kas te atcerēts un kas izdomāts, lasītājs galvenajā personā, 13 gadus vecajā Mildā Bērziņā-Arājā (vārds gluži kā konfekte lasītājiem angļu valodā!)
saskatīs autori, bet viņas stāstījumā – viņas bērnības un jaunības atmiņas. Tas nekas, ka autore
grāmatā ietvertajā laika periodā
(1945 – 1950) bija gadus trīs vecāka par savu Mildiņu, vēlāk
Mildu. Grāmatas sākumā Mildiņa ar savu krustmāti Almu ar
bēgļu kuģi no Latvijas nonāk
Dancigā un līdz Vācijas kapitulācijai nodzīvo, kā toreiz mēdza
teikt “vācu saimniecībā”. Kaŗalaika šausmas paliek kaut kur perifērijā, ko tad nu bērns, dzīvodams
mietpilsoniskā vācu mazpilsētas
vidē un iedams, kā Milda Birke,
vācu skolā, no tādām daudz var
saprast! Daiļliterāri vērtīgs ir
leļļu fabrikas direktora Nīrta
kunga portretējums (26.– 28. lpp.),
mākslinieciski izstrādāta ir Valpurģu nakts nodaļa (58.-63.) Nepaticami, ka Milda savā vecumā
būtu spējusi uzrakstīt tik dziļdomīgu domrakstu, kā fragments
lasāms 29. lappusē. Ar kaŗu fonā
dzīve grāmatas pirmajā daļā rit
savu gaitu bez īpašiem samezg lojumiem un sarežģījumiem,
kas prasītos risinājuma.
Grāmatas otrā un galvenajā
daļā dzīvesstāsta dinamiku nomaina romāna dinamika. Otro
daļu ievada gluži vai idillisks Eslingenas pilsētiņas un turienes
latviešu bēgļu apstākļu apraksts.

Vēlāk nodaļa par 1947. gada Eslingenas Dziesmu svētkiem (161. –
163.) īpaši saista šajās dienās,
kad latviešu simti (vai tā būs?)
atceras septiņdesmit gadu seno
pagātni. Tomēr, Mildai pieaugot,
ārējās dzīves vietā arvien lielāku
lomu ieņem tā, ko saucam par
iekšējo pasauli. Tāda ārišķība kā
vajadzība paēst nodarīta vienā
teikumā: cilvēkiem esot bijis jāstāv rindās pēc pārtikas (171.),
turpretim arvien vairāk telpas
ieņem pārdomas par mūsu tautai nodarīto netaisnību, par trimdu, par izceļošanu uz tuvākām
vai tālākām zemēm, par obligāto
atgriešanos Latvijā, tiklīdz tā atkal būs brīva... Iezīmējas dažādu
paaudžu reizēm atšķirīgie lietu
vērtējumi: vienubrīd Milda pat
drusku ironizē par vecākām paaudzēm raksturīgo tautai nodarīto pārestību mūžīgu atcerēšanos. (307.)
Plaukst Mildas jūtu dzīve. Veidojas mīlestības trīsstūris starp
Mildu, vēlāk uz Ameriku izceļojošo Vanagu un invalidu Kārli.
Risinājums gaidāms triloģijas
trešajā grāmatā. No dzīvesstāsta
žanra grāmatu attālina un romāna žanram to pietuvina divi
seksa skati – viens lesbisks, otrs
heteroseksuāls.
Skumji skaists grāmatas izskaņā ir skats, kur Milda atvadās no
savas ilggadējās pavadones Almas, vienai aizceļojot uz Latvijai
tuvāko Zviedriju, bet otrai – uz
ASV. Atbalsojot triloģijas virsrakstā likto jautājumu par trim-

das ilgumu, Milda Almai vaicā:
Vai mēs jebkad atradīsim kādas
mājas un būsim kā normāli
cilvēki? Vai šī trimdas sajūta jebkad izbeigsies?
Alma atbild:
Tu prasi grūtus jautājumus,
mana mīļā meitene.... Es nedomāju, ka tā jebkad beigsies, kamēr
vien mūsu zeme nebūs zem mūsu
kājām un mūsu gaiss mūsu plaušās... Baidos, ka tā visu laiku turpināsies, un tad, kad mēs atgriezīsimies, mēs būsim trimdā nodzīvojuši tik ilgi, ka tā kļuvusi par
mūsu mājām... un ka tās, kas reiz
bija mājas, būs svešums, pilns
svešu cilvēku, nepazīstamu likumu, izmainījušos dzīves veidu,
bet tikmēr mēs paši būsim kā
dzīvnieki zooloģiskā dārzā. Lai
cik labi mums klātos, mēs vienmēr
būsim nevietā. Ja mums klāsies
pārāk labi, mēs kļūsim par resniem pērtiķiem, kas nespētu izskraidīt pa koku starpu, pat ja
viņu priekšā noliktu visus džungļus. Ja klāsies slikti, mēs noslīksim
paši savās asarās, un pasaule par
mums smiesies. (371. – 372.)
Jānorāda uz pāris faktu kļūdām. – Latvija tika inkorporēta
PSRS 1940., nevis 1945. gadā.
Kārlis Ulmanis saspringtā stāvokļa dēļ 1940. gada jūnija
Dziesmu svētkos Daugavpilī nemaz nepiedalījās, bet uzrunāja
svētku dalībniekus pa radio. To,
ka Latvijā ienāk padomju tanki,
viņš vis neteica svētkos pārraidītajā runā, bet gan vēlāk citā.
Pāris vietās grāmatā radīts ie-

spaids, it kā ASV būtu nonākuši
labākie (veselīgākie? stiprākie?
gudrākie? ) bēgļi, kamēr atlikumam nācies izvēlēties mazāk
pievilcīgu izceļošanas zemi. Kaut
uz Ameriku vilināja turienes materiālā labklājība, šāds stāsts
tomēr ir nepilnīgs. Manus vecākus par labu Austrālijai, piemēram, noskaņoja 1949. gada apstāklis, ka turp jau bija devušies
vairāk tuvu radu nekā ASV, kā
arī tas, ka Austrālija bija īpaši
tālu no komūnisma briesmām,
kas t.s. Berlīnes blokādes laikā
arī tomēr šķita vērā ņemams
apstāklis.
Grāmatas saturs bija pelnījis
tās rūpīgāku rediģēšanu. Vārda
knew vietā lasām new, camps
vietā caps, whether vietā weather,
said vietā sayed. Kļūdas ir teju
vai visos kursīvā iespiestos vācu
vārdos un izteicienos. Vietām
gadās pat latviešu lasītājam pa
pilnīgi nesaprotamam teikumam, kur nu vēl sveštautietim.
Mazpulku balstītājam Kārlim
Ulmanim pierakstīta tāda īpašība, ka viņš supported (atbalstīja)
the Scouts and Laits (4-14 clubs.
(235.) Kas tie Laifi un 4-14 klubi
tādi? Totāli saputrots ir teikums,
ko neprotu pat iztulkot un par ko
atvēlēšu “priecāties” vai pukoties
angļu valodas pratējiem: The
boy´s little hands felt warm and
good so that she and didn´t want
to let go, didn´t want her hands to
twist and ring each other. (10.)
Atliek tikai piebilst: How new
thus can! (Kā nu tā var!)

VIJA VĒTRA ATKAL LATVIJĀ
Pasaulē atzītākā indiešu deju
dejotāja, pati arī savu brīnišķīgo
izrāžu choreografe, kuŗai uzgavilējusi Amerika, Eiropa, Austrālija
un Indija, Triju Zvaigžņu ordeņa
virsniece, Latvijas Ordeņu brālības
biedre Vija Vētra atkal ir savā Tēvzemē. Pirmo reizi uz Latviju viņu
uzaicināja Imants Ziedonis, un tas
bija vēl 1990. gadā. Neizmērojama
ir mākslinieces mīlestība pret savu
dzimteni Latviju, par kuŗu viņa
stāstījusi ik vietā, ik valstī, kur vien
dejojusi… Kā katru gadu, arī šogad, 15. jūnijā, kopā ar savas meistarklases deju grupu Rituāls, Vija
Vētra rīkoja izrādi Rīgas Techniskās universitātes līdz pēdējai vīlītei
pārpildītajā zālē, kur viņas deju
izrādi “Saknes un spārni” papildināja aktrise Raimonda Vazdika,
čelliste Undīne Balode un RTU
stīgu ansamblis Gaiva.
“Deja no chaosa rada harmoniju,” ir pārliecināta mūsu izcilā tautiete. “Deja atspoguļo bezgalīgo
radīšanas procesu kā cilvēkā, tā
dabā. Dejas modelis atbilst Kosmosa kārtībai – Saule kā veselums,
Mēness kā pusloks, Krusts kā saulgriežu punkti un inkarnētā Dieva pestīšanas ceļš. Deja kā Aplis.
Aplis, kas vieno. Deja ir cilvēces
visvecākā māksla. Neatkārtojama,
jo vienmēr nemainīgi notiek tagad un šeit. Indiešu deja ir kā
polifoniskā mūzika – galva dara

savu, rokas savu, kājas vēl pavisam
ko citu... Cilvēka ķermenis darbojas kā orķestris”.
Vecāki negribēja, ka meita kļūst
dejotāja. Bērnības vasarās laukos
viņas pirmais un vienīgais skatītājs
bija pilnmēness. Vai toreiz meitenei varēja ienākt prātā, ka kādreiz
viņai tiks piedāvāta indiešu princeses loma? Ka Indijas valdība
piešķirs latvietei Vijai Vētrai ne
tikai stipendiju, bet arī iespēju
studēt deju Indijā.
Un tad tas notiek – acīmredzamais, bet ar prātu joprojām grūti
aptveramais. Sākumā tās, protams,
ir Vijai tik tuvās indiešu dejas –
“Indiešu deju svīta”, “Slavinājums
deju Dievam Šivam Nataradžam”,
“Indiešu Divali” – Gaismas festivāla deja, “Puspandžali” – slavenā
puķu velte, kuŗu Vija Vētra dejo
R.Tagores dzejas pavadījumā, ko
pati angļu valodā arī ierunājusi,
“Lakatu deja”– kopā ar savu deju
grupu Rituāls…
Tu sēdi, skaties un saproti, ka
tavu acu priekšā atklājas kāds noslēpums – Vija noslēgusi savienību ar visvareno Laiku. Šīs vienošanās atslēga – viņas ziedošanās
dejai, absolūtā uzticēšanās, bezierunu mīlestība pret to. Šajā vakarā viņa skaita savus 74 gadu
soļus uz skatuves, savukārt dzīves
pulkstenī – 94! Indiešu princese
no Latvijas – tā deju priesterieni

Viju Vētru pazīst visos mūsu
zemeslodes kontinentos. Wind
fall – pārsteidzošā! Tilts starp
Austrumiem un Rietumiem!
Un tas nebūt nav viss – Jochana
Sebastiana Bacha mūzikas pavadībā Vija Vētra pārtop gluži citā
tēlā, un arī tas vēl nav viss. Kā
nākamā tiek izdejota “Vaidelotes
ozolu iesvēte”, bet deju izrādes
izskaņā – R. Dubras “Mēness gaismas sapņu mūzikas” skaņās Vija
Vētra pārtop “Gājputnā”, kuŗu
bezgalīgas ilgas ik gadu sauc mājup. “Laiks, ko pavadu Latvijā, savās vienīgajās īstajās mājās, man
vienmēr ir ļoti piepildīts”, saka
māksliniece.
Ko par šo visu saka Ginesa grāmata? Kāpēc tā joprojām klusē?

Kuŗš kuŗu apsteigs, piesakot Viju
Vētru Ginesa rekordam?!
“Es neesmu ieplānojusi būt veca”, Vija Vētra saka arī 2017. gada
vasarā. Apbrīnā noliecot galvu
cilvēka varonības priekšā, šoreiz
[nedomāsim] par dejotājas operēto celi un gūžām, arī to, ka viena
kāja no otras atšķiras par 2,5 cm,
kamēr indiešu dejas jādejo ar
kailām kājām... Vija sakož zobus,
pasmaida un – dejo! Jo tas ir Vijas
Vētras ķermeņa gara stāvoklis.
Joprojām – deja un apsēstība. Par
to māksliniece ir cieši pārliecināta – bez apsēstības nevar.
Kā nepiekrist izcilajai trimdas
latvietei, dzejniecei Veltai Tomai:
“Cik žēl, ka mūsdienās visi augstākie apzīmējumi viegli tiek izdā-

ļāti viduvējībām, par māksliniekiem dēvējot iesācējus, par personībām – klišeju atveidotājus. Tam,
kas patiesi kalpo mākslai, kā Vija
Vētra, ir svarīgi trīs faktori – talants, gaume un darbs. Pirmo piešķiŗ Dievs, otrs ir saskaņas mērs,
trešais izšķiŗ – kļūt lielam vai palikt viduvējībai.”
Vija Vētra savās dejās nešaubīgi
vēlas izteikt cilvēka garīgo esenci.
Šo pasauli var glābt tikai garīgums.
RTU Kultūras centra vadītāja Asja
Visocka, kuŗa jau turpat 30 gadus
organizē V.Vētras dejas izrādes, ir
absolūti pārliecināta, ka no Vijas
dejas nāk kāds vārdos neizsakāms
brīnumains spēks.
Koncerts beidzies, taču skatītāju
dvēseles joprojām vibrē pārdzīvojuma iespaidā – Vijas Vētras deja,
viņas gluži fatālā apsēstība ar deju,
aizkustinājusi līdz asarām. Cilvēki
no sirds pateicas, apberot mākslinieci ziediem… Līdzīgi kā iepriekšējos gados tu esi bijis aculiecinieks brīnumam, ka pār īstu, patiesu mākslu Laikam patiesi nav
varas. Dejotājai, choreografei, lektorei un pedagoģei Vijai Vētrai
deja ir dzīves svinēšana. 2017. gadā mūsu izcilā tautiete kopā ar
cilvēkiem, kuŗi viņu no sirds mīl,
savā dzimtenē atkal svinēja
DZĪVI!
Cieņā un apbrīnā –
arī Lia Guļevska

2017. gada 1. jūlijs – 7. jūlijs
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LAIKS

L AIKU UN VIETU MIJĀS

Makrons vieš cerību, Putins jauc gaisu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS GORDONS
Emanuela Makrona uzvaru
Francijas prezidenta vēlēšanās
daudzi vērotāji vienā aspektā saista ar Donalda Trampa uzvaru
ASV prezidenta vēlēšanas: vēl neilgi pirms balsošanas šāds rezultāts nebija iedomājams.
Makrons samērā īsā laikā prata
“ne no kā radīt pašam savu polītisko partiju ‒ izteikti centrisku,
norobežojoties no abām, var teikt,
tradicionālajām partijām, kuŗu
līderi līdz šim nomainīja viens
otru “Piektās republikas” prezidenta vēlēšanās: konservatīvajiem de
Golla koncepcijas mantiniekiem
un sociālistiem, kas bija veidojušies kā polītisks spēks vēl Pirmā
pasaules kaŗa priekšvakarā.
Acīmredzot Francija “prasījās” pēc
ne tikai vecuma ziņā jauneklīga,
pozitīvā ziņā moderni noskaņota

prezidenta, kas pēc “breksita” un
svaidīgā Trampa uznāciena būtu
spējīgs pacelt Francijas prestižu,
stiprinot tās lomu Eiropas Savienības saliedēšanā iepretim imperiskajai Putina Krievijai.
Stājoties prezidenta amatā, Makrons pasludināja: viņš gribot, lai
Francija kļūtu par start-up nāciju,
kas attiecīgi domā un dinamiski
rīkojas. Šķiet, ka lasītājiem šis jēdziens jau pazīstams: nemitīga
atjaunotne, radošs gars, straujas
novācijas.
Analizējot Emanuela Makrona
pirmos soļus prezidenta amatā,
New York Times atzinīgi konstatē,
ka viņš jau paguvis sevi nostādīt
Trampa priekšā kā līdzīgs ar līdzīgu un, greznajā Versaļas pilī uzņemdams Putinu, atklāti kritizēt
viņa rīcību Sīrijā un ne tikai.

Makrons ‒ pārliecināts rietumniecisks centrists un eirooptimists ‒
vieš cerības. Makrona uzstāšanās
ES galotņu apspriedē bija burtiski
valdzinoša.
Savukārt Krievijas Federācijas
valsts galva Vladimirs Putins acīmredzot savaldzinājis amerikāņu
režisoru Oliveru Stounu, kuŗš
divu gadu gaŗumā “runājies” ar
viņu lielākoties viņa Novoogarjevas ārpilsētas rezidencē. Tapa monumentāla dokumentāla filma,
no kuŗas mēs, piemēram, uzzinām, ka Kremlī vien Putinam ir
trīs kabineti un personiska kapella, kur pielūgt svētbildes. Mēs arī
uzzinām, ka Putinam nav “sliktu
dienu”, jo viņš, lūk, esot vīrietis...
Kļūdams gauži nopietns, Putins
teica Stounam arī ko citu, proti:
viņš neizslēdzot varbūtību, ka

Eiropā, īstenojot, var teikt, saukli
“Visu zemju tumsoņi, savienojieties!’. Maskavā notika “apaļā
galda” konference, kuŗā piedalījas
Putina “karsējas” Marinas Lepēnas “Nacionālās frontes”, Austrijas
labēji radikālās “Brīvības partijas”
un Italijas tikpat labējās “Ziemeļu
ligas” pārstāvji. Vienlaikus notika
kādas grāmatas prezentācija, kuŗas nosaukums izteic visu: “Putina
jaunā Eiropa”. Kurš necik sirmā
senatnē jau sludināja “jauno
Eiropu”?
Un nobeigumam: 7. un 8. jūlijā
Hamburgā jānotiek “G-20” virsotņu apspriedei, kuŗā “būs klāt” gan
Tramps, gan Putins. Brīdī, kad top
šīs rindiņas, vēl arvien nav skaidrs,
vai Tramps vēlētos divatā tikties
un runāt ar Putinu...

Lielāka aizsardzība

KĀRLIS STREIPS
Pirms Jāņiem Ādažu militārajā
bazē bija ļoti ievērojams notikums ‒
tur sapulcējās polītiski un militāri
grandi no Latvijas un ārvalstīm,
lai oficiāli sveiktu paplašināto
NATO kaujas grupu, kas tagad ir
mūsu valstī. Lasītāji, iespējams, zinās, ka grupu komandē Kanada.
Laikā, pirms viņu ierašanās
Latvijā, ar kanadiešu pārstāvjiem
bija daudz interviju, tostarp vienam no viņiem tika jautāts par
baumām no kaimiņvalsts Krievijas
puses par to, ka zaldātiem ziemas
spelgonī nākšoties gulēt teltīs. Kanadietis pasmīnēja un teica, ka,
pirmkārt, kanadiešu zaldāti pavada vairākus mēnešus apmācībās
savas valsts tālajos ziemeļos, un,
otrkārt, “teltis” patiesībā ir portatīvas telpas, kas aprīkotas ar krāsniņu un citām ērtībām. Propaganda no Krievijas puses varbūt
panāk savu, taču kanadieši par to
tikai smejas.
Katrā gadījumā lēmumu par
NATO klātbūtnes paplašināšanu
ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā,
Igaunijā un Polijā dalībvalstis pieņēma pērnajā NATO samitā (galotņu apspriedē) Varšavā. Ilgi un
dikti mūsu valstu valdībām bija
jāpārliecina citas dalībvalstis, ka
tas ir nepieciešams. Grūdiens,
protams, bija Krimas aneksija un
Krievijas nepārtrauktā agresija
Ukrainā. Un nu NATO grupas ir
klāt. Katrā no minētajām valstīm
vadību uzņemas cita valsts, piemēram, Polijā galvenie būs amerikāņi. NATO arī pauž gatavību nodrošināt tā dēvētos ātrās reaģēšanas spēkus, bilstot, ja būs tāda vajadzība, šie spēki varētu mūsu territorijā ierasties 48 stundu laikā.
Turēsim īkšķus, lai tāda vajadzība
nerastos.
Pirmā pārbaude būs šoruden,
kad Krievija un Baltkrievija rīkos
militāras mācības Zapad 2017
(Rietumi 2017). Jau tagad pie Bal-

“ASV vēlas iznīcināt (!) Krievijas
ekonomiku un nomainīt tās vadību, lai galu galā pievāktu Krievijas kodolarsenālu”.
Par zināmu nedrošības sajūtu
liecina vārdi, ko Putins teicis,
Kremlī uzrunādams vidusskolu
klašu vadītājus sakarā ar mācību
gada nobeigumu: iegūtās zināšanas esot sekundāras (vtorično),
galvenais esot bērnu audzināšana
patriotisma garā.
Putinu pamatīgi satraukuši 26.
marta un 12. jūnija mītiņi Maskavā, Pēterburgā un daudzās citās
pilsētās, ko bija organizējis korupcijas apkarotājs Aleksejs Navaļnijs
un kuŗos piedalījās pārsteidzoši
liels ne tikai studentu, bet arī vidusskolēnu skaits. Jaunatne vairs
nebaidās!
Tikmēr Putins steidz jaukt gaisu

tijas valstu robežām koncentrēts
visai ievērojams skaits Krievijas
kaŗavīru ar dažāda veida militāru
techniku. Mācību laikā iespējamas dažādas provokācijas, tāpēc
ir labi, ka NATO ir gatava visu
uzraudzīt. Alianses pārstāvji ir aicinājuši Krievijas pārstāvjus pirms
mācībām tikties, paskaidrot savus
plānus un parādīt dokumentus,
kas saistāmi ar notiekošo. Maz ticams, ka sankciju laikā Maskava
tam piekritīs, taču, ja notiks kāda
snaikstīšanās ap mūsu robežām,
NATO būs gatava reaģēt.
Krievijas bezkaunība aug augumā. Cars Vladimirs un viņa pakalpiņi joprojām katēgoriski atsakās atzīt, ka Krievijas kaŗaspēks
darbojas Ukrainā. Kā zināms,
krievu lidmašīnas nereti ielido
Baltijas valstu gaisa telpā, tā liekot
NATO lidmašīnām pacelties, lai
tām oponētu. Tas, lieki teikt, ir ļoti
dārgs “prieks”. Ir arī bijuši gadījumi, kad krievu lidmašīnas taranējušas citu valstu lidmašīnas un
kaŗakuģus, tiem lidojot ļoti, ļoti
tuvu.
Papildu problēmas rada kaimiņvalsts uzvedība Sīrijā un plašākā
nozīmē ‒ Tuvajos Austrumos. Kā
zināms, Maskava ir viens no Sīrijas diktātora pēdējiem draugiem,
un tad, kad amerikāņi notrieca
sīriešu kaŗa lidmašīnu, Kremlis
paziņoja, ka tas esot starptautiskā
likuma pārkāpums. Lieki teikt, tas
jau ir pavisam bīstami. Kādam
pirksts notrīcēs, un kaŗš starp
Krieviju un Rietumiem var kļūt
pavisam reāls. Ļoti jācer, ka Kremlī tomēr pastāv veselais saprāts,
bet garantēt, protams, to nevar.
NATO kaŗavīri Latvijā uzturēsies sešus mēnešus, tad viņi brauks
mājās un citi nāks viņu vietā. Nekāds grafiks par kopējo NATO
klātbūtni nav paredzēts, spēki te
būs tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Ādažu militārajā bazē un

citur tiek būvētas dažādas celtnes,
kas būs vajadzīgas papildspēku
uzņemšanai un apkalpošanai. Pati
Ādažu baze paplašināta, lai tajā
varētu darboties divi veseli bataljoni, vienam neatkarīgi no otra.
Zināms, katras valsts pārstāvji
līdzi paņēmuši savus pavārus.
Latvieši cer, ka līdz ar to varēs pagaršot citu valstu kulināriju, varbūt iemācīties ko jaunu. Kanadieši, savukārt, līdzi paņēmuši slidas un hokeja ekipējumu. Spānijas
pārstāvji gan par hokeju neinteresējas, bet viņi ir gatavi ar latviešiem un citiem uzspēlēt futbolu,
kas Spānijā ir daudz lielākā cieņā
nekā hokejs.
2004. gadā, kad Latvija iestājās
pasaules varenākajā militārajā
aliansē, mūsu valstij tika izsniegts
milzīgs uzticības kredits. Ne mums

to spēku, nedz arī tās naudas, kas
nepieciešama kārtīgai aizsardzībai, lai gan jau nākamā gada sākumā aizsardzības budžets būs palielināts līdz diviem procentiem
no iekšzemes kopprodukta. Latvija ir centusies būt laba NATO dalībvalsts, mūsu bruņoto spēku pārstāvji ir piedalījušies dažādās miera uzturēšanas operācijās Tuvajos
Austrumos, Afgānistānā, kādreizējā Dienvidslavijā, arī atsevišķās
Afrikas valstīs. Joprojām mūsu
valstī ir gana aprobežoti cilvēki,
kuŗi uzskata, ka NATO mums nav
vajadzīgs. Ventspils nosacītais
mērs Aivars Lembergs savulaik
pat NATO spēkus salīdzināja ar
padomju laika Sarkanarmiju kā
okupācijas spēku. Nesenajās pašvaldību vēlēšanās atsevišķos novados bija partijas, kuras solīja

uzvaras gadījumā savu novadu
“izvadīt” no NATO. Lieki teikt, ka
šo “ideju” pārstāvošās partijas nedabūja pietiekami daudz balsu, lai
iegūtu pašvaldību mandātus. Būt
pasaules varenākajā aliansē ir ne
vien gods, bet mūsu drošības garants.
Mūsu laikraksta iepriekšējā numurā ģenerālis Jānis Kažociņš atgādināja kādu zīmīgu vēstures
faktu:
Šajos laikos nevar paļauties
tikai uz savām spējām vien, lai
nosargātu savu valsti. Pēc vēstures datiem ‒ 1938. gadā Latvija
veltīja no visiem valsts izdevumiem aizsardzībai 27%, tātad
vairāk nekā ceturto daļu no sava
budžeta. Tā ir milzīga summa,
bet tas mūs nenosargāja no okupācijas.
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PĒDĒJIE ČETRI GADI “SASKAŅAI”

OJĀRS CELLE
Ar niecīgu 0,82% vairākumu
pašvaldību vēlēšanās Rīgā jau trešo reizi uzvarēja Saskaņa/Gods
kalpot Rīgai koalicija. Saskaņa,
Rīgas krieviskā polītiskā partija,
ieguva 21 vietu no 60 vietu lielās
Rīgas domes, bet 11 vietu sagādāja Andŗa Amerika prokrievisko
latviešu partija, kas tradicionāli
sadarbojas ar Saskaņu Rīgas pašvaldības valdošajā koalicijā. Jau
iepriekš mūsu laikraksta slejās
pašvaldību vēlēšanas plaši aprakstījuši Kārlis Streips un Sallija
Benfelde. Es šajā rakstā centīšos
pievērsties etniskajām pārvērtībām Latvijā un to turpinājumam
līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā. Tuvāka iepazīšanās ar etniskajiem procesiem
Rīgā un citur Latvijā man liek secināt, ka Rīga ir nonākusi tuvu
kritiskām pārvērtībām, kas beigsies ar latviešu absolūtā vairākuma sākšanos pilsētā tuvākajos
gados.
Uz 2017. gada 1. janvāri, kā
rāda statistikas dati, Rīgā dzīvoja
300 423 latvieši jeb 46,8% no kopējā iedzīvotāju sastāva. Latviešu
pieaugums gadā Rīgā bijis 5 018
cilvēku jeb 0,6%. Šādā tempā
procesam turpinoties, 2021. gadā
latviešiem vajadzētu sasniegt absolūto vairākumu Rīgā.
Jau daudzus gadus latviešu
skaits Rīgā pārsniedz krievu skaitu, bet jāievēro, ka daudzi desmit
tūkstoši baltkrievu, ukraiņu un
citu bijušās padomijas iedzīvotāju, kas okupācijas laikos pār-

pludināja pilsētu, runā krieviski
un lielākā vairumā papildina t.s.
krievvalodīgo kopienu Rīgā. No
otras puses, jāievēro, ka Rīgas
krieviskās sabiedrības nozīmīga
daļa nav Latvijas pavalstnieki un
nevar piedalīties vēlēšanās.
Saskaņa savu valdīšanas iespēju iegūst no Andŗa Amerika prokrievisko latviešu kopības, kas
pieslējās Gods kalpot Rīgai un kopā ar Saskaņu veido vairākumu
Rīgas domē. Tā 11 A. Amerika
domnieki kopā ar Saskaņas 21
domnieku veido 32 vietas 60
domnieku kopskaitā jaunajā Rīgas domes darbā nākamajos četros gados.
Neskatoties uz to, ka joprojām
turpinās latviešu izceļošana uz
ārzemēm, latvieši turpina uzrādīt
proporcionālo etnisko pieaugumu Latvijas iedzīvotāju sastāvā.
Tas gan ir mazāks nekā Rīgā un ir
ap 0,2% gadā. Krievvalodīgā kopiena vēl joprojām ir ļoti spēcīga
Daugavpilī, kur 2016. gada sākumā dzīvoja 42 634 krievi, 16 805
latvieši, 11 750 poļu, 6 624 baltkrievi, 1 692 ukraiņi un 5 300 pārējie. Gandrīz līdzīgi ir Rēzeknē ‒
13 164 latvieši un 12 675 krievi.
Taču citās lielākajās Latvijas pilsētās latviešu polītiskais pārspēks
ir pārliecinošs.
Latviešu etniskais spēks izteicās
dzimstībā, tā latviešiem ir ievērojami augstāka nekā minoritātēm.
2016. gadā pirmo reizi pēc 1993.
gada piedzima vairāk nekā 16 000
latviešu bērnu. Pēdējos gados lat-
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viešu dzimstība ir nedaudz pārsniegusi mirstību. Padomju okupācijas gados Latvijā tika mērķtiecīgi iesūtīti skolas pabeigušie
jaunieši no Krievijas un citām
republikām. Pēc neatkarības atjaunošanas šis process izbeidzās.
Kopš tā laika Latvijas minoritātēm
ir iestājies vitālais pagurums. Mirstība krietni pārsniegusi dzimstību. Tam vēl pievienojas izceļošana. Krievu kopskaits, kas 1989.
gada tautas skaitīšanā pārsniedza
900 000, pagājušajā gadā nokrita
zem 500 000. Līdzīga situācija redzama arī pārējo tautību vidū,
kas skaitliski ir stipri sarukušas
šajā periodā.
Vēl vienmēr var pamatoti runāt
par krievvalodības telpu, kas kā
valsts valstī pastāv Latvijā. Taču
spēkā turpina pieņemties latviešu
valodas iespaids sabiedrībā. Pieaug vispārējā latviešu valodas
prasme nelatviešu vidū. Iemācoties latviešu valodu, cittautiešiem
atveŗas arī latviskās kultūras durvis. Visi tie, kas šodien pārstāv
Latviju sabiedriskajos, kultūras
vai sporta veidos, neskatoties uz
tautību, pasaules uztverē ir latvieši. Šī apziņa spēcīgi iespiežas arī
cittautiešu prātos, kuŗi pārstāv
mūsu valsti. Latviešu valodai un
valstiskai apziņai tas dod arvien
spēcīgāku nozīmi. Pati no sevis
rodas asimilācija, kas strādā latviskas valsts interesēs. Pieaugot
latviešu valodas iespaidam, spēcīgāks kļūst arī asimilācijas
iespaids.
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Līmeniski. 1. Sīka monēta
Lielbritanijā. 4. Raudzēts bezalkoholisks dzēriens. 6. Pilsēta Šrilankā. 7. G. Flobēra romāns. 8.
Kalnrūpniecības uzņēmums.
10. Alpu vijolīte. 13. Katoļu klosteris kopā ar tam piederošajiem
īpašumiem. 15. Juteklība. 17. Japāņu automobiļu marka. 19. Indīgs zirneklis. 20. Zooloģijā-jūras
zvaigznes. 22. Profesija. 23. Viedoklis, skatījums. 26. Katoļu
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garīdznieku virstērpi. 29. Latviešu rakstniece (1861-1933). 30.
Lielupes pieteka. 31. Tiešs īstenības atspoguļojums apziņā. 32.
Ēdienreize. 33. Rotaļa. 34. Sermuļu dzimtas dzīvnieks.
Stateniski. 1. Kūrortpilsēta
Lietuvā. 2. Lielbritanijas administrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 3.
Asteru dzimtas lakstaugs, kuŗa
saknes satur kaučuku. 4. Maza,
žāvēta vīnoga bez kauliņiem. 5.

28

Vienvietīgas sacīkšu motorlaivas. 7. Somu pirts. 9.
Apcerējums. 11. Latviešu
gleznotājs (1887-1977). 12.
Iecietīgs pret citu uzskatiem. 14. Vieglas konstrukcijas pagaidu celtnes. 16.
Pilsēta Kurzemē. 17. Musulmaņu kulta kalps. 18.
Vītolu dzimtas koki. 21.
Valsts Eiropā. 23. Apūdeņošanas kanālis Vidusāzijā.
24. Firziķis. 25. Gaļas izstrādājums. 26. Spožākā
zvaigzne pie debesīm. 27.
Norvēģu polārpētnieks
(1861-1930). 28. Vēsturisks
novads Zviedrijas dienvidos.

Krustvārdu mīklas
(Nr. 23) atrisinājums
Līmeniski. 1. Dambergs.
5. „Spartaks”. 11. Līdzi. 12.
Lorka. 13. Nodot. 14. Klinklāvs. 15. Daugava. 16.
Tots. 18. Čaukst. 19. Sanāk.
22. Smiekli. 23. Launags.
27. Mētra. 29. Akords. 31.
Gana. 33. Ērģeles. 35. Trinidāda.
37. Ielas. 38. Uznes. 39. Daudz.
40. Arestēts. 41. Sataisīt.
Stateniski. 1. Delikāts. 2. Modri. 3. Episks. 4. Golgāta. 6. Plandīt.
7. Rinkušs. 8. Audra. 9. Satraukt.
10. Prusaks. 17. Tēmēt. 18. Čaks.
20. Nagla. 21. Bušs. 24. Impērija.
25. Kovtuna. 26. Paredzēt. 28.
Aplasīt. 29. Atsaukt. 30. Dziesma. 32. Mirdza. 34. Ģilde. 36.
Āmurs.

Tāpēc, domājot par 2021. gada
Rīgas domes vēlēšanām, varam
ar labām cerībām secināt, ka
latviešu partiju iespaids noteikti
būs ietekmīgāks nekā šogad, pro-

krievisko latviešu ietekme nebūs
nekādā ziņā spēcīgāka, un tāpēc
gala iznākumam jābūt labākam
nekā šogad.

ĪSZIŅAS
Cēsīs 22. jūnijā, Varoņu piemiņas (Cēsu kauju atceres) dienā,
klubs Latviešu karavīrs demonstrēja pirms 98 gadiem notikušo
kauju rekonstrukciju. Tas bija svarīgs pagrieziena punkts Latvijas
vēsturē, jo 1919. gadā no 19. līdz 22. jūnijam apvienotais latviešu un
igauņu kaŗaspēks smagās cīņās sakāva vācu landesvēru. Pie Cēsu
Skolēnu rotas un Uzvaras pieminekļa Vienības laukumā tika nolikti
ziedi. Pils parkā bija apskatām Cēsu Vēstures un mākslas mūzeja
izstāde par Cēsu kauju norisi un dokumentālā filma “Jaunatne
Latvijas brīvības cīņās”.
Raiņa mūzeja “Tadenava” ekspozīcija jūnija vidū Maiami,
Amerikā, saņēmusi vides dizaina balvu SEGD 2017. To veidojis
Latvijas dizaina birojs H2E sadarbībā ar dzejnieci Inesi Zanderi.
Ekspozīcijā izmantoti rotaļu elementi, jo Tadenavā aizritējusi Raiņa
(tolaik ‒ Jāņa Pliekšāna) bērnība. Mūzejs iepriekš bija izvirzīts Latvijas konkursiem: “Gada labākā būve Latvijā 2016” un “Latvijas Architektūras Lielā gada balva”, bet palika bez nominācijas. Vienīgi
sabiedrības vērtējumā (balsojumā) ieguva vislielāko atzinību.
Alūksnē jūnijā, klātesot zemkopības ministram Jānim Dūklavam,
atklāja uzņēmuma „Alūksnes putnu ferma” jauno rūpnīcu, kuŗas
izveidē ar Lauku atbalsta dienesta un Attīstības finanču institūcijas
ALTUM atbalstu ieguldīti vairāk nekā 6 miljoni EUR. Uzņēmums ar
160 000 putniem un vairāk nekā 50 miljoniem olu gadā kļuvis par
otru lielāko ražotāju Latvijā. 50% eksportē uz Lielbritaniju, Vāciju,
Franciju un citām ES valstīm.
Uzņēmumiem “Valmieras piens”, “Dundaga”, “Lazdonas piensaimnieks”, “Rankas piens”, “Straupe” un “Jaunpils pienotava” pirms
Līgo svētkiem un Jāņiem bija darba pilnas rokas, lai apmierinātu lielveikalu tīklu pieprasījumu pēc sentēvu receptēm gatavotā “Jāņu
siera”. Latvijas produktu “Jāņu siers” 2015. gadā Eiropas komisija
iekļāva ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā. To gatavo no
piena un biezpiena, pievienojot sviestu (saldo krējumu), olas, vārāmo sāli un ķimenes.
Liepājas mūzejā 25. jūnijā atklāja interaktīvo izstādi un grāmatu “Liepājas ostai 320, Liepājas SEZ 20” , kas veltīta Liepājas
ostas vēsturei un Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai (SEZ), kas
ir gadsimtu ilgās pilsētas tirdzniecības un rūpniecības attīstības
rezultāts un tradiciju mantotāji.
Teiču dabas rezervātam – 35 gadi! Dibināts 1982. gadā un aizņem
19 779 ha Madonas, Varakļānu un Krustpils novados. Ir viens no
lielākajiem Baltijā. Tā ir starptautiski nozīmīga migrējošo un
ligzdojošo ūdensputnu vieta, bet šeit ir arī 3 070 bezmugurkaulnieku
sugas (1 417 tauriņu), 688 ziedaugu un paparžaugu sugas (38 aizsargājamas) un citas. Apmeklējums bez gida: 27 m augsts skatu tornis
ceļa Jēkabpils ‒ Rēzekne malā, Atašienes pagasta Kristakrūgā.
Cēsu pils parkā 30. jūnijā un 1. jūlijā – III Sarunu festivāls
“Lampa” par ekonomiku, nodokļiem, polītiku, izglītību, medicīnu,
vidi, valsts pārvaldi, drošību un kultūru Latvijā un pasaulē. Uz
vairākām skatuvēm un teltīs ‒ no karstām pašmāju valstsvīru debatēm līdz sarunām ar Skandinavijas kulta polītiķiem, no uzņēmēju
grēksūdzes līdz policijas aizturēšanai klātienē, no mākslinieciskas
performances par Latviju līdz unikālai pirmizrādei par dažādu
tautību savstarpējo lojalitāti.
Ventspilī 1. jūlijā tiešraidē izskanēs “Dziesmu sirdij rodi Ventspilī. Amigo Dzintara dziesmas” aptaujas fināls, kuŗā tiks noskaidrota 2016./17. gada sezonas iemīļotākā dziesma. Aptaujas ceturtajā
sezonā no 37 dziesmām LTV skatītāji un Latvijas Radio 2 klausītāji
finālam izvēlējušies 9 dziesmas. Nav iekļuvis neviens no iepriekšējo
sezonu uzvarētājiem, bet būs tādas, kas aptaujā piedalās pirmo reizi.
Rūjienā no 2. līdz 9. jūlijam notiek tradicijām bagātās 3x3 kustības pirmais 2017. gada saiets, kur būs vairāk nekā 50 ieviržu visām paaudzēm un interesēm. 3x3 kustības izveidotājas Līgas Rupertes
un Māras Tupeses vadītais Ģimeņu seminārs palīdzēs saprast un
risināt attiecību līkločus. Jāņa un Daces Vītolu “Dzīves koks ‒ veselums katrā no mums” dalībnieki iepazīs sevi caur folkloras mantojumu, arī kā daļu no Visuma. Informācija par pārējām ievirzēm
www.3x3.lv.
Amatas novada Zaubē 8. jūlijā plkst. 13 notiks II Zaubes savvaļas kulinārais festivāls (patrons “Restorāns 3” šefpavārs Ēriks
Dreibants). Darbosies Zaļais tirdziņš, tematiskajās teltīs (Mežs, Pļava, Ūdeņi, Saldā un Dzērieni) būs produktu degustācija un “Savvaļas
garšas” ēdienu gatavošanas demonstrējumi, kā arī radošās darbnīcas ar dabas materiāliem, spēles lieliem un maziem, bet nobeigumā –
zaļumballe.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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SIA “Mežusili”
•
•
•
•
•

Izgatavojam meža apsaimniekošanas projektus visā Latvijā
Sniedzam pakalpojumus cirsmu plānošanā un mežizstrādē
Veicam mežu atjaunošanu un jaunaudžu kopšanu
Novērtējam un pērkam cirsmas un mežu īpašumus
Veicam īpašumu apsaimniekošanu ilgtermiņā
Vairāk informācija:
Tel. nr. (+371) 29993292
e-pasts: mezusili@gmail.com

The Girl from Riga
A Memoir by Sibilla Hershey
When you read The Girl from Riga you will see the effects of
WW II through the eyes of a young child whose life was turned
upside down. This is the story of an eight-year old girl, who
with her family fled her native country, Latvia, and then lived
in impoverished conditions in refugee camps for six years
before coming to the United States, where a new struggle began.
The author Sibilla Hershey is the daughter of Latvian poetess
Karola Dale and jurist Viktors Dale. During WWII she lived
with her brother Kornelijs and grandmother Sofija Auzaraja at
Sofija’s farm near the Riga airport, located in Spilve Meadows,
where her mother Karola Auzaraja had grown up and her maternal grandfather, Karlis Auzarajs, had been murdered.
“To read her work is to breathe deeply the harsh realities and
surmounting wonder of life.” – Comment made by
Allegra Silberstein, Poet Laureate of Davis, California
The book is available for purchase at
AMAZON.COM

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

ASV – Ivars A. Petrovskis
504 Grand Avenue N. E.
Grand Rapids, MI 49503
Tel.: (616) 975-2705
zipetro@att.net
LV – Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,
Rīga, LV–1005
Tel.: (371) 291-15477
arniszv@gmail.com
ASV – Sigurds Strautmanis
4906 S 19th St,
Milwaukee, Wisconsin
Unit J, 53221
Tel.: (414) 616-1657
Zvērināts advokāts
Andris Kluss
Tel.: (371) 291-52494
andris.kluss@advokataprakse.lv

Escape from Latvia: My Father's Diary
This is the story of Erika and Nikolajs Garais, young
Latvians who see escape as their only choice in ﬂeeing
Soviet invaders. On September 7, 1944, they board a
Belgian cargo ship to begin their journey that takes
them through the end of the war and beyond. Learn of
their struggles, described vividly in ﬁrst person diary
entries by both. Read about their background and their
families as told by their younger daughter, Ingrid. This is
a revealing and thoughtful addition to the history of DP
camp survivors in Germany. Available at Amazon.
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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 paliekošu 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!

PĒRK

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

Amerikas latviešu apvienības valde
Tālr: 973-746-3075

Darījumi ar Nekustamo īpašumu Latvijā.
Tel. +371 20151111
e-pasts: 20151111@inbox.lv

Par šiem un citiem mūzikas ierakstiem skaņuplatēs Latvijā un trimdā kopš 1945. gada līdz mūsdienām varat uzzināt jaunajā grāmatā

Atis Gunivaldis Bērtiņš

LATVIEŠU SKAŅUPLAŠU VĒSTURE
II daļa

327. lpp., greznā iesējumā ar plašu faktu materiālu, mūziķu, vārdu autoru, izpildītāju un vēsturisko notikumu aprakstiem, bagātīgi illustrēta.

Lieliska dāvana mūzikas draugiem un bibliofiliem!
Cena LAIKA lasītājiem, tai skaitā pasta izdevumi,

– 75 USD

nosūtot čeku RASMAI ADAMS 114 4th Ave NW, Largo, FL33770, Tāl.: 727 953 6313, e-pasts: rasma@laiks.us
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Imanta Dimanta un draugi mirdz!
AIJA ABENE
Bija burvīgs pavasara vakars,
kad 25. maijā apmeklētājus aicināja grupas ImantaDimanta diska atklāšana, tā notika teātrī Trīs
Māsas Vecpilsētā. Jāatzīst, ka man
šī vieta bija sveša (padomju laikos te bijis Mākslas darbinieku
nams), bet, ieejot mīlīgajās telpās,
uzreiz likās, ka šī ir ļoti piemērota vieta šādam sarīkojumam.
Grupas sastāvs liecina par latviešu tautas mīlestību pret mūziku, kā arī tās spēju apvienot latviešus no visas pasaules – Imanta
Nīgale dzimusi ASV, Katrīna Dimanta un Kristaps Strods ir Latvijas bērni, Krišjānis Sils dzimis
Vācijā un Ingus Purēns mūžu
sācis Austrālijā. Viņi visi atraduši
sevi Rīgā, kur dzīvo un muzicē.
Slavenākie muzikanti bieži veido diskus ar noteiktu tēmu. Imanta Dimanta neatpaliek. Disks Izauga mātei brīnuma meita liecina, ka grupas dalībnieki cītīgi
strādājuši pie satura – visas dziesmas veido stāstu par meitas iziešanu tautās, izmantojot tikai

tautasdziesmu tekstus. Taču izpildījums neatgādina tipiskas
tautasdziesmas, vairākām dziesmām oriģināla mūzika un tautas
meldiju apdares savijas ar tekstiem, izveidojot kaut ko jaunu,
aizraujošu.
Atklāšanā arī piedalījās viesmākslinieki Baiba Indrēvica ar
kokli un Kaspars Indrēvics ar
perkusijām. Tas, ka grupas dalībnieki ilgi strādājuši pie diska,
parādījās uzstāšanās laikā, viņi
muzicēja cieši saliedēti un enerģijas pilni.
Ir skaidrs, ka grupas dalībnieki
iedziļinājušies tekstos un izjutuši to dziļāko būtību, ne tikai
atsevišķu dziesmu izvēlē, bet arī
komponētās meldijās un apdarēs,
kas vai nu liek kājām kustēties,
vai aicina arī klausītājus pārdomāt dziesmā dzirdēto. Imantas
un Katrīnas spēcīgās balsis labi
sader un spēj pielāgoties dažādiem mūzikas žanriem – “Pavasara
vakarā” mūzikālai apdarei ir
kantrī piegarša, kas noteikti va-

rētu būt „hīts” Bauskas kantrī
festivālā. Rotaļīgas tautasdziesmas pāriet domīgās, un tā aizkustina, ka var pat nobirt pa
asarai (“Viena saule, viena zeme”;
“Vecu ļaužu valodiņ’”).
Pats disks gaumīgi izveidots
un ir prieks redzēt, ka tautasdziesmu teksti atstāti tikai latviski! Neparādās neveikli tulkojumi,
bet gan tikai aprakstošs teksts
par dziesmas saturu un būtību,
lai angļu valodas pratēji varētu
saprast dziesmas jēgu. Paldies
par to!
Apmeklētāju no dažādām pasaules malām bija tik daudz, ka
trūka sēdvietu. Albuma prezentācija saveda kopā sen neredzētus draugus un radus, kas kavējās
pie alus glāzes, gaidot kārtu dabūt Imanta Dimanta un draugu
parakstus. Ar pacilātu garu un
disku somā, devos mājās gaišajā,
pavasarīgajā vakarā. Tuvāku informāciju varat iegūt Facebook.
com/imantadimanta un https://
imantadimanta.bandcamp.com

Latgales mūzikas dārzā jauns dvēseles koks
Vinsenta Kūkoja albums “Breineigō nosta”

KATRĪNA KŪKOJA
7. maijā Lūznavas muižā plašā
draugu un atbalstītāju pulkā savu pirmatskaņojumu piedzīvoja
ilgi gaidītais Vinsenta Kūkoja
mūzikas albums “Breineigō nosta”.
Albumā Vinsents sevi piesaka
kā latgaļu dzīsminīks. Latgales kultūrā ir meklējamas dziļas saknes
tautas dziesminieku tradīcijai.
Jau tālajā drukas aizlieguma
laikā, par spīti kultūrai nelabvēlīgajiem apstākļiem, savu dzeju
un atziņas caur dziesmām nesis
Andryvs Jūrdžs un Pīters Miglinīks. Viņu dzeja bija tik populāra, ka kļuva par daļu no tautas
dziedātā repertuāra. No mutes
mutē tā izplatījās cilvēku vidū.
Šim tautas dziesminieku pulkam
tagad pievienojas Vinsents Kūkojs, kurš savas dziesmas jau ieskandinājis “Vislatvijas dziesminieku saietos” Jaunpiebalgā, kā
arī mākslas un mūzikas festivālā
“Bildes”.
Jaunajā albumā publicētas
septiņpadsmit jau dzirdētas un
pilnīgi jaunas dziesmas, kas klausītājam ļauj sajust patiesus Latgales sirdspukstus. Vinsenta lielākā iedvesmotāja ir dzimtā zeme un tās cilvēki. Dziesminieks
neslēpjas aiz populārām, sentimentālām frāzēm, bet dzied par
tautai sāpīgām tēmām. Kā viduslaiku trubadūrs viņš savās
dziesmās atklāj ļaužu dzīvi tās
vienkāršajā patiesumā un daiļumā, tomēr šis skaistums ir smalkas izjušanas darbs, kas nemaz
nav viegls. Tautas sāpe ir nasta,
ko ne kurš katrs spēj nest, kur nu
vēl izdziedāt un dāvāt citiem, bet
Vinsentam tā ir “Breineigō nosta”.
Patiesi, tas ir brīnums, kā Lat-

Foto: Edīte Husare
gale cauri gadsimtiem saglabājusi savu īpatnējo savdabību, ko
Vinsentam izdevies notvert savās
dziesmām. Dzimtenes mīlestību
autors mantojis no sava tēva —
dzejnieka, gleznotāja, kultūras
darbinieka – Antona Kūkoja,
kurš jau no mazotnes saviem
bērniem smēlis gara ūdeni no
Latgales mūžības akas. Abu dzejnieku dzīvē būtiska loma bijusi
Antona mātei Helēnai Kūkojai,
kas bijusi īstena Latgales māmuļa,
viņas tautasdziesmu un cimdu
rakstu pūrs bijis neizsmeļams.
Tā gudrība, ko nevienā skolā ne-

māca, ir spēks, kas piepilda Vinsenta dziesmu tekstus, kuros izmantota gan viņa, gan viņa tēva
dzeja.
Tautas tradīcijas elementi caurstrāvo arī mūziku. Stabules, dūdas, kokles – Eināra Lipska aranžējumos aizved mūs teiku apvītā
zemē, ezeru ielenkumā, kur uz
pakalna kāds noguris ganiņš
stabuli spēlē, kur pļavā pie vientuļa ozola savas kokles skandē
kāds vieds latgaļu vīrs. Visus šos
instrumentu radītos tēlus kopā
spēj sasaukt dziesminieka balss
un ģitāras stīgas. Vinsentam pie-

mīt emocionāli piesātināta izteiksme, katra zilbe, katra nots ir
viņa trauksmainā un nesamierināmā gara piepildīta.
Albuma tapšanā piedalījies arī
Vinsenta dēls Rihards Kūkojs
(bungas), Pīters Daugulis (stabules), Aivars Sarnovičs (bass),
Mārcis Lipskis (kontrabass).
Ieraksts tapis Eināra Lipska ierakstu studijā “Skaņu laboratorija” ar Gunta Rasima atbalstu.
Īpaša pateicība ilgi lolotā dziesmu krājuma iznākšanābiedrībai
“LR” un Rēzeknes novada pašvaldībai. Albuma izdevējs ir bied-

rība “Latgolas tradicionalōs kulturas centrs “Latgaļu sāta””, un
tās pārstāvis Dainis Mjartāns
izsaka savus ceļa vārdus albumam: “Vinsents tū sauc par breineigū nostu — ar sovom un tāva
Ontona ryndom klauvēt pi myusu
sirdsapziņas un atgōdynōt, cik
daudz spāka slēp Latgola. Vinsents
Kukojs nav gōjis pi myusim laika
kavēt. Jys ir nōcis mysus mūdynōt
laika, koda latgalīšu volūda,
izspīsta nu plašsaziņis leidzeklim,
bez īspējas apgyut tōs raksteibu,
kotru dīnu naatgrīziniski zaudej
sovu eipošū skanējumu.”
Albuma atvēršanas koncertā
piedalījās arī viesmākslinieki,
Vinsenta radošie domu biedri
Haralds Sīmanis un Egons Pičners, abi ar savu uzstāšanos sveica mākslinieku Latvijas dziesminieku vārdā. Īpašu veltījumu Latgales Mārai nodziedāja Egons
Pičners. Dziesma tapusi laikā,
kad piemineklis Latgales atbrīvošanai no boļševikiem atkal atgriezās savā īstajā vietā, apliecinot Latgales un Latvijas nesaraujamās saites, ko ir īpaši svarīgi
atcerēties, svinot Latgales kongresa simtgadi.
Sarīkojuma noslēgumā Vinsents klātesošos priecēja ar pārsteigumu. Pieaicinot savas grupas „Trikmīņs” muzikantus, viņš
izpildīja vairākas dziesmas no
nākotnē plānotā, kā pats saka,
lustīgākā albuma. Visiem “Breineigōs nostas” tapšanā iesaistītajiem māksliniekiem un atbalstītājiem Vinsents uzdāvināja pa
ābelei, lai tās kopā ar albumu
dzītu spēcīgas saknes dzimtajā
zemē.
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A K T UĀ L Ā I N T E RV I JA

Ar jaunām idejām, kas vērstas uz attīstību
Jauno Laiks saruna ar Austrālijas latviešu uzņēmēju Krišjāni Putniņu

Nākamvasar Latvijā notiks
Dziesmu svētki, un Rīgā ciemosies arī daudzi ārzemju latvieši,
kam patīk pulcēties folkklubā
„Ala”. Vai visiem pietiks vietas?
Es ceru, ka pietiks. Pirms
četriem gadiem mēs bijām tik
tikko Peldu ielā atvērušies un
uzreiz sākās Dziesmu un deju
svētki, bija ļoti daudz cilvēku. Par
to arī joprojām ir labas atmiņas.
Ko šosezon klubi „Ala” un
„Trompete” piedāvā atšķirīgu
no iepriekšējās sezonas?
Vispirms mūsu pašu taisītais
sidrs. „Alā” būs arī šogad pašu
brūvētais alus, esam atvēruši mazu
alus darītavu, nesen dabūjām licenci. Tagad „Trompetē” ir atvērta
arī jauna vasaras terase ar vasaras
virtuvi. Tiek plānoti arī dažādi
pasākumi vasaras sezonā. „Alā”
lielākais plāns ir uztaisīt Vasaras
svētkus, tēma būtu mežs un daba.
Ideja ir mērķis „Alu” pārvērst par
tādu brīvdabas festivālu, kaut arī
klubs atrodas pagrabā, Vecrīgā.
Tagad, ienākot iekšā, būs sajūta,
ka esi mežā. To bija plānots rīkot
jūnija sākumā, kad ir īstie Vasaras
svētki, bet esam pārcēluši uz jūliju.
Vasaras beigās būs tradicionālie
Ražas svētki, kas būs septembra
otrās nedēļas nogalē. Tad mēs slēdzam Peldu ielu, liekam skatuvi
uz ielas un sarīkojam kārtīgu festivālu.
Vai pēdējā gada laikā bija
kāda interesanta grupa, kas spēlēja un uzstājās „Alā” un kas
pašam bija atklājums?
Visu laiku „Alā” ir kas jauns un
interesants, vienu konkrētu grupu
nevaru nosaukt, jo mums katru
gadu raksta arvien vairāk grupas
no ārzemēm, kuras grib uzstāties.
Pie mums ir spēlējuši no visas pasaules. Mums bija interesants trio,
viņi visi bija akadēmiskie mūziķi,
studē kopā Holandē, viens ir mongolis, otrs itālis un trešais, ja nemaldos, no Argentīnas – ļoti savdabīgs trio, kas spēlēja folk un
džeza miksli, arī kaut ko no tradicionālās un mūsdienu mūzikas.
Tā bija izcila grupa.
Tad jau „Ala” ir kļuvusi par
starptautiski pazīstamu klubu,
uz kuru vēlas braukt spēlēt
ārzemju grupas?
Jā, es gan nezinu, kā viņi mūs
atrod, varbūt meklējot Google.
Esam viena no retajām vietām,
kur tiek spēlēta pasaules mūzika,
kas ir nevis kā koncertzāle, bet
vieta, kuru var ikdienā nākt apmeklēt. Laiku pa laikam atgriežas
mūziķi, kuri spēlējuši šeit arī
pirms ilgāka laika.
Tev bija sapnis par džeza bāru
un arī labu restorānu, tagad to
visu var baudīt „Trompetē”. Vai
tava ideja ir attaisnojusies, vai
sasniedzi to, ko vēlējies?
Rezultāts apmierina, un ir ļoti
feins. Kā jau jaunam uzņēmumam pirmais gads ir bijis ļoti drūms.
Iziet cauri visam starta procesam
ir bijis ļoti liels pārbaudījums, jo
„Ala” jau pastāv daudzus gadus,
un man kā uzņēmējam tas bija
liels izaicinājums uzsākt tādu

nopietnu lietu no nulles. Līdz šim
bija „Ala”, tad izdomājām par sidra
darītavu, bet sidra darītava un
ražošana ir salīdzinoši mierīgāks
pasākums, ko varu darīt savās
brīvdienās. Bet „Trompete” bija
visas manas pieredzes un vēlmju
kulminācija, uz ko es ilgi briedu,
darīju no visas sirds un nekas nav
žēlots, ne darbs, ne telpas. Man tur
ļoti patīk, gan ēdiens, gan mūzika,
gan sajūta, ka tur ir restorāna
līmeņa serviss un apkalpošana.
Kāds bija garšīgākais ēdiens,
ko pats tur nogaršoji un ieteiktu
citiem?
Šobrīd esmu sajūsmā par
mūsu vasaras virtuvi pagalmā, tur
mums ir grila ēdienkarte. Ļoti
izcils ir kukurūzas cālis, apcepts
uz grila. Arī picas ir izcilas. Pavāri
mums ir no Latvijas, sākumā viens
no viņiem bija Kanādas latvietis,
bet tagad tā ir vietējā komanda.
Mums ir arī viens pavārs no Izraēlas, viņam saknes ir Latvijā,
viņa vecvecāki bija no Latvijas,
viņš pārcēlās uz šejieni dzīvot
2005. gadā, ja nemaldos, viņš runā
arī latviski, ir šeit iedzīvojies. Viņam ir ļoti krāšņa kulinārā pieredze. Tā kā „Trompetē” ir doma, ka
nepieturamies pie viena standarta,
bet kulinārija tur ir no visas pasaules – ir gan Āzijas garšas, gan
karija zupas, līdz pat franču klasikai ar sarkanvīnā sautētu teļa
vaidziņu, itāļu picām un grila
ēdieniem. Gan es, gan mani draugi ar laiku kļūstam vecāki un jūtam, ka mūsu vēlmes mainās, ja
agrāk trīs reizes nedēļā dzīvojām
pa krogu, tad tagad gribas aiziet

uz kādu mierīgu vietu, pasēdēt
mierīgi un iedzert glāzi vīna, atpūsties. Tā bija ideja, ja vajag dāmu aizvest uz randiņu kādā
smalkā vietā, tad var vest uz
„Trompeti”, pēc tam var noslēgt
vakaru „Alā” ar ballīti, un pirms
astoņiem mēnešiem tepat blakus
Peldu ielā 21 atvērām „Munchies”,
kas ir nakts ēstuve. Tur ir burgeri,
picas, un „Munchies”, lai pirms
sēžas taksī uz mājām, var aiziet un
paņemt kādu garšīgu burgeru no
pašceptas maizes.
Cik saprotams, esi ķēries klāt
sidra gatavošanai. Vai no Latvijas
āboliem sanāk tas pats, kas no
Francijas?
Āboli Latvijā ir diezgan savdabīgi. Visiem Latvijas sidriem, vai
tos taisa Abava, Tālava, Sabile vai
es – visiem ir pamatā viena garša
no veco laiku āboliem, no kolhoza
laika stādījumiem. Atšķiras ļoti
no franču āboliem ar to, ka mums
tie ir ziemas āboli, tie ir daudz sīvāki. Garšas ziņā viss kārtībā –
no šiem āboliem var dabūt tāda
kraukšķīgu, zaļu ābolu garšu, tīru
atspirdzinošu sidru, bet vienīgais,
kas ir grūtākais Latvijā, ir jācīnās
ar skābi. Āboli ir ļoti skābi. Tādas
šķirnes kā antonovka, nelietoju.
Es zinu, ka citi lieto, bet es izvairos.
Pepiņi, sīpoliņi ir izcili āboli sidra
gatavošanai, jo tiem ir labs cukura
sastāvs, skābenums, bet ir arī mazliet rūgtumiņš un sīvums, kas dod
garšas kuplumu, vairāk jūtami
tanīni, šie āboli dod labu, biezu
sidru. Francūžiem ir maigāki,
tiem ir mazāka skābes, viņiem arī
ir cita tradicionālā metode, kā

sidrs tiek ražots. Es Latvijā sidru
gatavoju vairāk pēc angļu metodes.
Kāda ir šī metode, ko tu izmanto?
Vācam ābolus rudens beigās, kad
vairāk nekā puse ražas ir nokritusi
zemē, jo vajag, lai āboli ir ļoti gatavi, tad arī cukura ir vairāk,
mazāk skābes un garša izteiktāka.
Savācam visu, kas ir zemē, novācam no kokiem, pēc tam noglabājam kastēs vismaz nedēļu vai
divas, man šogad sanāca kādu
mēnesi glabāt. Tajā laikā āboli atpūšas, tas ir ļoti svarīgi. Pēc tam
tos visus samaļ biezā putrā, ko pēc
tam liek spiedē un spiež sulu. Sulu
uzreiz tecina uz tvertnēm, ļauj tai
pastāvēt dienu vai divas un tad
liek klāt raugu. Šajā posmā paņem
arī skābuma analīzes, pārbauda
cukura daudzumu, lai to var piefiksēt un aprēķināt, cik ir alkohola
sastāvs. Es raudzēju lēni, citiem
patīk ātrāk. Ja parēķina, ka novembrī spiedām sulu, tad tagad sidrs
man ir pirmo reizi krogos pieejams, sapildīts. Raudzēšana notika ļoti zemā temperatūrā gan ar
vīna, gan šampanieša raugu. Rūga
kādus trīs mēnešus, un pēc tam
jānogulda aukstumā vismaz četrus
mēnešus. Tā man ir sanācis kādu
septiņu mēnešu process – no novembra līdz jūnijam. Tādā veidā
var iegūt tīru, labu sidru.
Tev ir tagad arī alus darītava?
Jā, to mēs ar draugiem izdomājām kopā uztaisīt. Man vienmēr
bija sapnis. Atbrauca arī viens mans
draugs no Austrālijas, kurš visu
laiku noņēmās ar ideju, ka kaut ko
vajag izdarīt. Savācām komandu
un nolēmām uztaisīt mazo alus
darītavu, kas būtu, lai „Alai” brūvētu aliņu, lai eksperimentētu.
Tagad tur ir 400 litru liels viens
vārījums, un septembrī esam dabūjuši arī licenci.
Ar ko jūsu alus ir īpašāks par
citām Latvijā pieejamajām alus
šķirnēm?
Mēs lienam ārā no klasiskās Eiropas robežas, mēs vairāk uz tādiem pasaules stila aliņiem, kas ir

craft alus, IPAS, amerikāņu stilā,
tumšie ali, mēs veidojam savu
garšu daudzveidību. Latvijā alus
ir garšīgs, bet daudz ir līdzīgu
šķirņu. Ja noliek blakus klasiskos
gaišos aliņus, tad viņi visi ir stipri
līdzīgi, tas pats arī ar tumšajiem.
Mēs daudz spēlējamies ar apiņiem,
arī ar dažādiem citiem piemaisījumiem. Tagad ir ideja par mandarīnu un kviešu alu, kur iemest
pudelē arī veselu mandarīnu, lai
no mizas dabūtu klāt labu aromātu un garšu, eksperimentējam.
Zīmols sauksies „Sesks”. Bijām
vārījuši eksperimenta vārījumus,
tagad tas ir noguldīts, nākamnedēļ būs jau gatavs dzeršanai. Tas
būs pirmais, pēc tam sāksim cītīgi
brūvēt dzeršanai, lai būtu vairāku
veidu aliņi pieejami.
Kurš tavuprāt ir garšīgākais
Latvijas alus?
Agrāk es būtu teicis, ka „Brengulis”, tas patīk visiem jauniešiem,
studentiem un lielākai daļai arī
ārzemju latviešiem, kas atbrauc uz
Latviju. Kad es atbraucu uz Latviju, es dzīvoju Tērbatas ielā, un
man blakus bija kafejnīca „Gauja”,
kur bija pieejams „Brengulis”, es to
dzēru kā dulls, man ļoti garšoja.
Godīgi sakot, man tas ātri apnika,
jo alus ir saldens, savdabīgs. Es
esmu vairāk uz tiem craft aliņiem,
esmu apiņu cienītājs, man rūgtie
aliņi ļoti patīk, un, ja izcelt kādu
šobrīd labāko darītavu Latvijā, es
teiktu, ka tā ir „Malduguns”. Atrodas Raunā, trīs puiši brūvē ļoti
labu alu. Ja nemaldos, viņi pirms
kādiem trim četriem gadiem šo
alus brūvētavu izveidoja, viņi visu
laiku kaut ko ļoti interesantu brūvē, un alum ir ļoti laba kvalitāte,
tas ir pieejams arī „Alā” un „Trompetē”.
Kā tavuprāt pareizi nosvinēt
vasaras saulgriežus?
K.P.: Celiet ugunskurus, veidojiet uguns plostus, sieniet sieru,
kūpiniet gaļu, ģērbiet tautastērpu
ar lepnumu un dziediet dziesmas! Vajag sagaidīt saullēktu un
pamatīgi nolīgot, lai visai vasarai
būtu spēks!
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Ar Latvijas vārdu pasaules telpā
Pasaules latviešu mākslas centrā (PLMC) Cēsīs 30. jūnijā atklāj vērienīgu diasporas mākslas izstādi
AGATE VUCINA
Vasaras sākumā PLMC sasniedza vairāku mākslinieku darbi,
kas tika ziedoti PLMC patstāvīgajai kolekcijai. Rezultātā izstāžu
kuratore Lelde Kalmīte (Čikāga)
saskatīja iespēja apvienot jaunieguvumus un Sīpoliņa ģimenes
(Kanāda) ziedotos mākslas darbus
apvienot vienā izstādē abās PLMC
galerijās.
Izstādē „Ar Latvijas vārdu pasaules telpā”, kuru atbalsta Kultūras ministrija un Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas apmeklētāji
varēs dziļāk iepazīt savdabīgā
ASV latviešu mākslinieka Rolanda
Kaņepa darbu klāstu. R. Kaņeps
uzauga Rīgā, no 1938. līdz 1944. gadam viņš mācījās gleznotāja Jāņa
Tillberga studijā. Otrā pasaules
kara beigās 1944. gadā R. Kaņeps
devās bēgļu gaitās uz Austriju, kur
kopā ar gleznotāju Kārli Neili piedalījās mākslinieku ģildes Berufsvereinigung der bildenden Kunstler
Osterreich gleznu izstādēs Zalcburgā, Lincā, Rīdā un Grācā. Par
Kaņepa gleznām austriešu presē
(LinzerVolksblatt, OberosterreichischeNachrichten) vairākkārt tika
publicētas atzinīgas atsauksmes.
1955. gadā R. Kaņepa darbi bija
jau redzami Ņujorkas jauno latviešu mākslinieku izstāde, taču
nākamos piecpadsmit gadus par
mākslinieka gaitām no latviešu
preses slejām maz kas bija uzzināms. Astoņdesmito gadu sā-

kumā R. Kaņeps sevi atkal aktīvi
pieteica latviešu un baltiešu tēlotājmākslas izstādēs, viņš darbojās
arī kā mākslas izstāžu iekārtotājs.
1997. gadā R. Kaņepam piešķīra PBLA Kultūras fonda godalgu
par ieguldījumu trimdas latviešu
glezniecībā. Gleznotājs aizgāja
mūžībā 2011. gada 18. februārī
Ņūrošelē Ņūdžersijas štatā ASV.
R. Kaņepa glezniecība laika
gaitā piedzīvoja lielas pārmaiņas.
Sākotnēji gleznojis reālistiskā manierē, viņš 50. gados sāk eksperimentēt ar modernistiskiem paņēmieniem. Jānis Krēsliņš par
mākslinieku rakstīja: „Kaņeps zināmu laiku glezno „mežonīgi” –
ļoti pastozi, bieziem triepieniem,
intensīvām krāsam, interesantām
apdarēm — vairāk vērības veltījot
arī gleznu uzbūvei. Dažas šī laika
gleznas izskatās kā nule uzarts
lauks.”
70. gados Kaņeps nonāk pie
sava oriģināla glezniecības stila.
Viņš glezno figurālas kompozīcijas, kas balstītas uz Bībeles un
antīkās mitoloģijas sižetiem, savus
varoņus ietērpdams mūsdienu
cilvēku apģērbā, nereti tos attēlodams arī kailus vai puskailus. Šāda glezniecība nereti izpelnījās arī
latviešu trimdas publikas neizpratni.
Losandželosas latviešu gleznotājs Voldemārs Dārznieks (1926 –
2010) piedzima Koknesē, kara

Rolands Kaņeps, Sargeņģelis. 1988

virpulis viņu aiznesa uz Eslingenas bēgļu nometni, kur tolaik
pulcējās un ar pedagoģiju nodarbojās daudzi pazīstami Latvijas
gleznotāji – Ludolfs Liberts, Jūlijs
Matisons u.c. Jau tad Dārznieks
saprata, ka gleznošana būs viņa
dzīve. Tai laikā tur mākslas skolā
mācījās arī Dainis Miezājs, Raimonds Staprāns, Tālivaldis Stubis
u.c.
Pēc Lielās bēgļu izklīšanas Dārznieks nokļuva ASV. Viņš iestājās
Čikāgas Mākslas institūtā (Art
Institute of Chicago). Pēc dienesta
ASV armijā un dalības Korejas
karā sekoja mācības Ņujorkas
Mākslas institūtā (Art Institute of
New York)
Voldemāra Dārznieka pirmā
izstāde notika Ņujorkas „Aspects
Gallery”. 1964. gadā Dārznieks
apprecējās ar Ņujorkā mītošo
mākslinieci Ausmu Matcati. Piedzima meita Kaiva. Tolaik Ņujorkā bija apmeties krietns skaits
latviešu mākslinieku, un mākslas
dzīve kūsāt kūsāja – notika izstādes
dažādās mākslas galerijās un izstāžu telpās, nereti kopā ar Čikāgas
jaunajiem latviešu māksliniekiem.
Voldemāram Dārzniekam patika jūra un ūdeņi. Nelielā buru
laivā kopā ar diviem draugiem,
viņš apbrauca gandrīz visu Ziemeļamerikas kontinentu – no
Sietlas uz dienvidiem gar Meksiku, Vidusameriku, cauri Panamas
kanālam un tālāk uz ziemeļiem
līdz Floridai.
Kā Jaunās Gaitas slejās atceras
mākslas fotogrāfe Helēna Hofmane, mākslinieks iekārtoja savu
darbnīcu. Venīses (Venice) pilsētiņā pie jūras viņš noīrēja paprāvu
veikala telpu. Šajā apkārtnē lēto
telpu dēļ tolaik dzīvoja un strādāja
daudz mākslinieku. Veikalu viņš
pārveidoja līdz nepazīšanai – ievilka elektrību, lai gleznojot būtu
piemērota gaisma.
Ieeja telpā bija no stūra, un durvis bija izveidotas no dažādiem
nesimetriska lieluma koka gabaliem un stikliem, šķiet, pēc Kurta
Švitera parauga. No koka viņš gatavoja arī kaklarotas un matu
spraudes. Voldemārs Dārznieks
strādāja gadījuma darbus, lai nopelnītu iztiku – restaurēja antīkas
mēbeles, vairākiem šejienes māksliniekiem izbūvēja darbnīcas.
Viņš gleznoja, kad radās iedvesma. Aizritējušā gadsimta 60. gados bija populāras kafejnīcas,
kurās dzejnieki lasīja savus darbus, jaunie mūziķi spēlēja instrumentus, un pie sienām karājās
gleznas. Arī Dārznieks mēdza tur
izstādīt savus darbus, tāpat galerijās, dažādās grupu izstādēs un
mākslas festivālos. Viņa gleznu Saules brilles kādā lielā mākslinieku grupas izstādē Holivudā
atzina par labāko darbu un godalgoja. Mākslas vēsturniece Irēne
Avena kādā Radio Brīvā Eiropa
raidījumā raksturojusi Dārznieku
kā bezkompromisa personu, kurš
atteicās dzīvot pēc noteikumiem,
lai kādi tie būtu. Viņš mīlēja un
prasīja sev absolūtu brīvību, un

Voldemārs Dārznieks

bija ar mieru maksāt par savu
brīvību ar vientulību un, ja vajadzīgs, arī ar trūkumu. Tā vien likās,
ka Dārznieks gleznoja mūžīgā
ekstāzē… Par sev tuviem māksliniekiem Dārznieks uzskatīja norvēģi Edvardu Munku, austrieti
Oskaru Kokošku un amerikāni

Villemu De Kūningu, ar kuriem
viņam ir nenoliedzama radniecība.
Par pārējiem latviešu māksliniekiem, kuru darbi būs redzami
izstādē “Ar Latvijas vārdu pasaules
telpā”, lasiet nākamajos laikraksta
numuros.

“Māksla nešķir, māksla vieno!” –
Latvijas simtgadei - globāla
mākslinieku partnerība
Lai atzīmētu simto Latvijas neatkarības gadadienu, Pasaules
Latviešu mākslas centrs Cēsīs ierosina vērienīgu izstāžu projektu, kas apvienos māksliniekus no Latvijas un viņu kolēģus visā
pasaulē.
Diasporas māksliniekiem tiks dota iespēja uzaicināt pēc savas
izvēles mākslinieku vai mākslinieci, kas strādā un dzīvo Latvijā,
lai piedalītos grupas izstādē divās PLMC Cēsu galerijās. Katrs
diasporas mākslinieks izstādīs vienu savu darbu, kopā ar vienu
Latvijas mākslinieka darbu, pēc savas izvēles. PLMC sadarbosies ar indivīdiem un mākslas organizācijām diasporā un Latvijā,
kā ALMA (ASV), un citām mākslinieku apvienībām Kanādā un
Austrālijā, kā arī izmantojot preses izdevumus, sociālos tīklus,
galeriju un diasporas organizāciju mājas lapas.
Katrs diasporas mākslinieks tiks lūgts iesniegt īsu tekstu, lai
paskaidrotu, kāpēc izvēlējās konkrēto Latvijas mākslinieku. Aptuveni 50 šādas partnerības paraugus (gleznas, grafikas, instalācijas u.c.) paredzēts izstādīt PLMC galerijās Cēsīs 2018. gadā.
Izstāde ceļos uz citiem Latvijas muzejiem. PLMC segs daļu
izmaksu par diasporas mākslinieku darbu transportu no
ārzemēm, ja šādi darbi tiek ziedoti PLMC kolekcijai.
Projekts sniegs patiesu ieguldījumu diasporas un Latvijas
latviešu kopības sajūtas vecināšanā un savstarpējā sapratnē.
Mākslinieki, kuri vēlas piedalīties izstādē, ir aicināti pieteikties
PLMC kuratorei, Leldei Kalmītei leldekalmite81@gmail.com.
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L AT V I J Ā U N PA S A U L Ē

Nemeklējiet “aizbēdzējus” un “nodevējus”!
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) vicepriekšsēde Elīna Pinto intervijā Dacei Kokarevičai (Latvijas Avīze)
To tautiešu vidū, kuŗi ir aizbraukuši no Latvijas, ir daudzi
jauni cilvēki, kuri būtu īstie
Latvijas valsts būvētāji. Kādas
problēmas jārisina, lai viņi būtu
gatavi atgriezties?
E. P. Studēt un strādāt Eiropā –
tā nav problēma, bet gan iespēja.
Problēma ir, ka Latvijai grūti nodrošināt iespējas šiem cilvēkiem
gan nopelnīt, gan veidot savu ikdienu atbilstoši iegūtajam izglītības vai pieredzes līmenim.
Tiekoties ar valdības pārstāvjiem, mēs mudinām Latvijā domāt
par atbalsta formām, kas varētu
rosināt atgriezties. Jānovērš birokratiskie šķēršļi dažādu profesiju
pārstāvjiem – architektiem, mediķiem, lai viņi atgrieztos un varētu
šeit praktizēt. Otrkārt, jāstiprina
atbalsts bērnu iekļaušanai Latvijas izglītībā.
Kā mums skaidroja ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens,
Latvijā pēdējos gados ir diezgan
daudz investēts, ir uzbūvētas ražotnes, viesnīcas. Tagad izrādās, ka
tajās sāk trūkt darbinieku, kam ir
attiecīgā kvalifikācija, valodu zināšanas vai arī starptautiskā pieredze. Darba devēji jau gatavi par
to piedāvāt labas algas. Daudzi
aizbraucēji citās zemēs strādā tieši
viesnīcu biznesā. Darba devēji šeit
varētu attiecīgi sazināties ar mūsu
cilvēkiem, kuŗi strādā šajās nozarēs citur, un aicināt viņus atgriezties.
Mēs priecātos arī, ja Latvija rastu
veidu, kā atzīt mūsu cilvēku starptautiskās organizācijās iegūto pieredzi un kvalifikāciju kā derīgu
arī Latvijas valsts pārvaldē, lai viņiem, atgriežoties šeit, nebūtu
jāsāk darbs no jaunākā referenta
pozīcijas.
Kāpēc mēģinājāt pārliecināt
Saeimas deputātus, ka nevajadzētu aplikt ar nodokli tās pensijas, ko latvieši nopelnījuši citās
valstīs un tērē, jau atgriezušies
atpakaļ Latvijā? Vai viens iemesls
ir precedents, ka no ASV
atbraukušo latviešu pensijas ar
šādu nodokli netiek apliktas?
Starp ASV un Latviju ir noslēgts
līgums, kas noteic, ja pensionārs
ar Amerikas pensiju atgriežas Latvijā, viņam ir tiesības saglabāt to
neapliekamo minimumu, kāds būtu bijis Amerikā. Savukārt Krievijas pensijas Latvijā, atbilstīgi abu
valstu līgumam, ar nodokli neapliek vispār. Eiropas valstu pensiju
lietas mums ir aktuālizējušās nesen, jo tagad pensijas vecumam tuvojas vesela paaudze, kuŗa Latviju
atstāja drīz pēc 2000. gada. 10 – 15
gadu laikā šie cilvēki ir nopelnījuši tiesības uz viņu mītnes zemes pensiju, bet sirds vilina atgriezties Latvijā. Viņos rodas neizpratne, kāpēc, atgriežoties šeit,
būtu daļa no šīs pensijas jāatdod
Latvijas valstij. Viņi pensiju iegūst
no citas valsts, kuŗai maksājuši nodokļus un kuŗa, iespējams, ir pensijas iemaksām jau piemērojusi
nodokli, vai arī pensija ir minimālā, ko attiecīgajā valstī neapliek ar
nodokli vispār. Mums ir prieks, ka
Saeima ir tomēr ieklausījusies un
sākusi ar mums dialogu. Lēmu-

mam par atgriešanos Latvijā nevajadzētu pasliktināt cilvēkam to
stāvokli, kāds būtu zemē, no kuŗas
viņš atgriežas.
Cik pavisam kopā Eiropā ir
latviešu sestdienas un svētdienas
skoliņu, cik deju kopu un koŗu?
Eiropā dzīvo aptuveni 200 – 250
tūkstoši Latvijas valstspiederīgo,
un tā ir lielākā daļa no visā pasaulē dzīvojošiem latviešiem, kuru
skaits tiek lēsts ap 370 tūkstošiem.
Skoliņu skaits Eiropā vien pārsniedz jau septiņus desmitus. Ir
krietni pieaudzis māksliniecisko
kopu skaits Eiropā, un dalībai nākamajos Dziesmu svētkos ir pieteicies daudz lielāks skaits nekā
iepriekš – aptuveni 1100 dziedātāju un dejotāju no Eiropas un vēl
700 no citām pasaules valstīm.
Šogad koŗiem un deju kopām
notiek mākslinieciskās skates –
gan klātienē, gan neklātienē – ar
videoierakstiem, kuŗus nosūta uz
Latviju. Koru lietās mēs cieši sastrādājamies ar virsdiriģentiem
no Latvijas – tā, piemēram, gan
Ivars Cinkuss, gan citi Latvijas
izcili diriģenti bieži brauc pie diasporas koŗiem, lai vadītu meistarklases, strādātu ar mums un sekotu līdzi izaugsmei.
Caur dziesmu mūsu cilvēkiem
saikne ar Latviju ir ļoti cieša. Ieskatoties, piemēram, Luksemburgas latviešu asociācijas mājaslapā, var uzzināt, cik rosīga
sabiedriskā dzīve tur notiek.
Jā, esmu ļoti lepna par maniem
Luksemburgas draugiem un domubiedriem. Jo sabiedriskā dzīve
un kopējais pozitīvisma vilnis
mūsos ir tik spēcīgs, ka brīžiem ik
nedēļu notiek viens vai divi sarīkojumi, kas saistīti ar Latviju, latvietību, Latvijas vēsturi, nākotnes
attīstību. Pie mums viesojies Dailes teātris, Nacionālais teātris, arī
Jaunais Rīgas teātris. Lai kur būtu
latvietis, viņam teātra mīlēšanas
gēna ir ļoti stipra!
Eiropas latvieši svin gan lielākus, gan mazākus svētkus, kuros
cenšamies parādīt mūsu kultūru
un talantus arī cittautiešiem. Simtgades atklāšana nesen tika ieskandināta plašos Latviešu kultūras
svētkos Dublinā. Šogad lielākais
sarīkojums būs no 15. līdz 18. jūnijam Vācijā, Eslingenā, Dziesmu
dienās, kad tiks pieminēti Dziesmu svētki, kas pirms 70 gadiem
notika Eslingenas bēgļu nometnē.
Ar ELA atbalstu svētku rīkošanu
uzņēmušies Štutgartes latvieši, un
pieteikušies ļoti daudz dalībnieku
no Eiropas un arī Amerikas.
Rudenī Stokholmā notiks Ziemeļeiropas latviešu kultūras svētki, te būs arī reģionāls kopmēģinājums, gatavojoties lielajiem
Dziesmu svētkiem Latvijā. Vienlaikus notiks gan Amatu dienas,
gan arī citi pasākumi, lai parādītu
mūsu tradicijas un kultūru Stokholmas iedzīvotājiem.
Nākamgad šis cikls turpināsies
ar kultūras svētkiem Viduseiropā,
kas notiks Nīderlandē, un vasarā
ieradīsimies uz Dziesmu svētkiem
Latvijā.
Jūsu dzīvesbiedrs ir portugaļu izcelsmes luksemburgietis.

Kādā valodā runājat ģimenē ar
bērniem?
Ģimenē ar vīru runāju franciski,
ar bērniem latviešu valodā, savukārt vīrs ar viņiem – luksemburgiešu valodā. Bērniem ir trīs un
divi gadi. Dēliņš ir dzimis Luksemburgā, meitiņa – Rīgā, abiem ir
dubultpilsonība. Vīra vecāki Luksemburgā no Portugales ieradās
septiņdesmitajos gados un izaudzinājuši izglītotus un atvērtus
bērnus, kas dod savu pienesumu
Luksemburgai. Interesanti vērot,
ka mūsu bērnos ir savijušās gandrīz visu Eiropas malu mentālitātes, temperaments – mūsu bērni
ar saviem vecvecākiem Luksemburgā runā portugaļu valodā, ar
maniem vecākiem ‒ latviešu valodā. Viņiem garšo gan menca no
dienvidiem, gan arī cūciņa no
ziemeļiem, un viņi vienlīdz labi
jūtas gan Luksemburgas pļavās,
gan Portugalē okeāna piekrastē,
gan arī tepat Latvijas meža ielokā,

kur maniem vecākiem ir ģimenes
māja.
Ko novēlat tautiešiem, kas
dzīvo ārpus Latvijas?
Latviešiem ir svarīgi apzināties
sevi kā lielas tautas daļu, kuŗas
piederīgie ir visā plašajā pasaulē.
Katra tauta un valsts ir tik liela,
cik lielas ir tās cilvēku domas un
darbi, un arī cilvēki ārpus Latvijas
ir daļa no tā. Aicinu itin visus
meklēt nevis kādu “nodevēju”,
“aizbēdzēju”, bet domāt, cik daudz
mums ir vienojošā un cik cieši varam sastrādāties, lai valsts un tauta
tiešām taptu lielas un stipras.
Kādos sarīkojumos iepazīstināt ar latviešu tradicijām,
svētkiem?
Eiropas latvieši svin gan lielākus,
gan mazākus svētkus, kuŗos cenšamies parādīt mūsu kultūru un
talantus arī cittautiešiem. Simtgades atklāšana nesen tika ieskandināta plašos Latviešu kultūras
svētkos Dublinā, un šis cikls šoru-

den turpināsies ar reģionālajiem
svētkiem Zviedrijā un nākampavasar – Nīderlandē un Turcijā.
Bet, lai apliecinātu, ka latvieši
var būt vienoti ne tikai dziesmā,
bet arī domās un darbos, jūlija
izskaņā rīkojam pirmo Eiropas
Latviešu kongresu.
Kādas ir jūsu ieceres, rīkojot
šo kongresu?
Tā nebūs kārtējā konference,
bet gan īpašs piedzīvojums un
pārdzīvojums ar simbolisku jēgu,
uz kuģa Latviju atstājot un tajā
atgriežoties ar jaunu atziņu, draudzību un pieredzes bagāžu. Kongress arī būs jauna veida platforma praktiskai un noturīgai sadarbībai starp ārvalstīs un Latvijā
mītošajiem cilvēkiem – radošu
un kultūras, biznesa un dažādu
nozaru sadarbības iniciātīvu un
domapmaiņas iedibināšanai ar
kopīgu mērķi stiprināt Latviju.
Mēs aicinām visus iesaistīties
valsts Simtgades ceļa kartes izveidē, līdz šī gada 22. jūnijam reģistrējoties dalībai kongresā (ej.uz/EiropasLatviesuKongress)! Kongresā
notiks domnīcas par jau tradicionāli svarīgām temām kā kultūra
un valoda, bet arī par jaunām
jomām kā sabiedrības veselība,
uzņēmējdarbība, vide un daba,
tiesiskums. Domnīcas papildinās
kontaktbiržas sadarbības veidošanai, mākslas akcijas un kultūras
programma. Mēs vēlamies, lai šis
notikums ir dzīvs, iesaistošs un
apkopo ikviena vērtīgo pieredzi
un idejas!
Kongresu papildinās sadarbībā
ar PBLA rīkotā Pasaules Latviešu
konference, kas 30. jūlijā notiks
Rīgā. Mēs ceram, ka ilgtermiņā šie
sarīkojumi varētu veidot pasaules
latviešu enkuru Latvijā, kas regulāri aicina pulcēties un strādāt pie
kopīgām idejām valsts attīstībai.
Valsts partneri – Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija, SIF, LIAA
un citi – ar savu atbalstu jau apliecinājuši savu atvērtību šādam dialogam.

Jauna zinātņu doktore
Šī gada 2. jūnijā Indra Ekmane ar izcilību aizstāvēja
doktora disertāciju Henry
M. Jackson School of International Studies Vašingtona universitātē Sietlā. Pēdējos deviņus mēnešus Indra bija pavadījusi Latvijā, ar Fulbraita
(Fulbright) stipendiju veicot
pētniecības darbu disertācijai, kuŗas nosaukums ir:
,,Host land or homeland: Civic-cultural identity and banal
integration in Latvia”. Disertācijā Indra apskata, kā minoritātes Latvijā, īpaši skolu
jaunieši un deju kolektīvi, iesaistās latviešu kultūras pasākumos, piemēram, Dziesmu
un deju svētkos. Apsveicam
jauno zinātņu doktori un
vēlam viņai spožu nākotni!

