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Jānis Kadilis pirms 52 gadiem 
1957. gada ,,Rokas grāmatā un 
ģimenes kalendārā latviešiem 
Savienotās valstīs un Kanadā”  
par ALAs Kultūras fondu rakstīja: 
,,Ja nu gribam kā tauta pastāvēt, 
mums ir jāsaglabā sava garīgā 
seja. Ir jāsaglabā tās vērtības, ko 
esam mantojuši gan no tālas, gan 
tuvākas pagatnes, un ir jārūpējas, 
lai šo vērtību straume neapsīkst.”

ALAs Kultūras fonda valdes 
vārdā sirsnīgi pateicos organizā-
cijām, draudzēm un katram indi-
viduālam ziedotājam par devīgo 
financiālo atbalstu ALAs Kultūras 
fonda darbam. Kopējiem spēkiem 
varam visefektīvāk atbalstīt lat-
viešu kultūras vērtību veicināšanu 
un saglabāšanu. ALAs Kultūras 
fonds 2008. gadā piešķīra $21 850 
trīspadsmit kvalitātīviem un 
daudzpusīgiem projektiem. 

Komponista Aleksandra Okolo-
Kulaka piemiņas fonds piešķīra 
$2000 ,,Dziesmuvaras” korim 
diriģenta Edgara Račevska un 
Ojāra Ulža Alekša vadībā. Edgara 

Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda piešķīrumi 2008. gadā

Sūnas piemiņas fonds ar $3000 
dotāciju atbalstīja Valdemāra 
Zemīša trīssējumu ,,Latviešu 
šacha enciklopēdiju”. Augusta 
Redlicha 2006. gada testamen-
tārais novēlējums sagādāja iespē-
ju ALAs Kultūras fondam ar 
$2500 atbalstīt koŗdiriģenta 
Roberta Zuikas ilggadīgās pūles 
veicināt tautasdziesmu apguvi 
sacensību ceļā. Paidagogs un 
koŗdiriģents R. Zuika ir sasnie-
dzis 95. mūža gadu, un var tikai 
apbrīnot viņa neatlaidību mudi-
nāt latviešu jauniešus mācīties 
tautasdziesmas. Viņš uzsveŗ: 
,,Vienīgi griežoties ar dziesmām, 
sevišķi tautasdziesmām, pie jau-
niešiem, panāksim, ka mūsu 
tauta izdzīvos. Mēs nevaram 
atļauties to nedarīt!”

Kultūras fonds Amerikas lat-
viešu apvienības paspārnē dar-
bojas kopš 1951. gada. Tā  prezi-
dijā ir ALAs Kultūras fonda 
priekšsēdis/-e, ko ievēl ALAs 
kongresā, un viņa/-s vietnieki: 
Latviešu institūta vadītājs Arvīds 

Bļodnieks, ALAs Izglītības noza-
res vadītāja Anita Bataraga, ALAs 
valdes locekle Kaija Dankera un 
ALAs padomnieks Tālivaldis 
Bērziņš.

ALAs Kultūras fonda piešķī-
rumi 2008. gadā:

Sēklas nauda latviešu bibliotēku 
ASV kopkatalogam ($750);

Pētījumam par gleznotāju Jāni 
Ferdinandu Tīdemani: gleznu 
un archīvu apzināšanai ASV un 
Kanadā ($750);

Baltiešu deju festivāla IREKS 
fotografiju izstādei baltiešu 
vēstniecībās un atsevišķos latvie-
šu, lietuviešu un igauņu centros 
un skolās ($700);

Iznīcināto Latvijas viensētu 
piemiņas mūzejam Kuldīgas 
rajona Rumbas pagasta ,,Birz-
niekos” eksponātu sistēmatizē-
šanai un inventārizēšanai ($1500);

,,Latviešu šacha enciklopēdijai“ 
trīs sējumos ($3000 no E. Sūnas 
piemiņas fonda);

,,Pērku jūsu vīru” Kabatas 
teātŗa izrādēm ASV ($1000)

Latvijas Mūzikālā teātŗa 7 
,,Mīlestības vēstules” izrādēm 
ASV ($1000);

Leldes Stumbres lugas ,,Kronis 
II” viesizrādēm ASV ($1750); 
mazajam teātrim sanfrancisko 
Raimonda Staprāna lugas ,,Meli 
un to piedošana” izrādēm Aus-
trumkrastā un vidienē ($3500);

,,Ai, tu zelta lakstīgala” tautas-
dziesmu pūra grāmatas atkārtotai 
izdošanai  un sacensībām skolās 
($2500 no A. Redlicha fonda);

Latvijas Mazpulkiem nometņu 
rīkošanai un avīzītes ,,Mazpulks”  
izdošanai ($2000);

Lūcijas Garūtas vokālās un 
instrumentalās kamermūzikas 
tvarta izdošanai  ($1400);

Korim ,,Dziesmuvara” ($2000 
no komponista Okolo-Kulaka 
piemiņas fonda).

Sīkāku informāciju var iegūt 
un ziedojumus ALAs Kultūras 
fondam nosūtīt, rakstot ALAs 
birojam: ALAs Kultūras fonds, 
400 Hurley Avenue, Rockville, 
MD 20850.

2009. gada projektu pieteiku-
mu veidlapas atrodamas ALAs 
mājaslapā: www.alausa.org tās 
var arī sūtīt  pa parasto pastu. 
Jauni projekti jāpiesaka līdz 2009. 
gada 1. augustam. 

Sirsnīgi pateicos par atbalstu.
ALAs Kultūras fonda 

priekšniece
 Sarma Muižniece Liepiņa
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Kad  jūs, godātie lasītāji, sa- 
ņemsit šo laikraksta numuru, 
Latvijā gandrīz būs pagājusi 
spraigu notikumu nedēļa. 
Sprinta tempā Ministru pre-
zidenta Ivara Godmaņa gāzē-
jiem – Tautas partijai un zaļa-
jiem zemniekiem kopā ar  do-
mubiedriem bija jānosauc ie- 
spējamie nākamie valdības va- 
dītāja amata kandidāti un 
jāiesaka Valsts prezidentam. 
Zatlers nākamo ministru prezi-
dentu solījās nosaukt trešdien, 
25. februārī.  Ritēja sarunas Saei-
mā un kuluāros, atklāti un sle-
peni, šķīlās diskusiju zibeņi -  
par un pret. Griezās īsts disku-
siju karuselis.      

Televīzija uz „kafiju” aicināja 
divus pretendentus – Tautas par-
tijas izvirzīto – pēc partijas 
priekšsēža Mareka Segliņa vār-
diem, „izaugušo Edgaru Zalā-
nu” – un jaunlaicēnu, EP depu-
tātu Valdi Dombrovski. Abiem 
bija jāizstāsta, kā viņi varētu   
valsti izvest no krizes un ko  
darīt ekonomikas glābšanai. 
Raidījuma vadītāja par soģi 
lūdza milzīgu sabiedrības   
uzticību iemantojušo valsts kon-
trolieri Ingunu Sudrabu, lai vi- 
ņa novērtē – kuŗš ir stiprāks. 
Sudrabas kundze delikāti atteicās 
pielikt mērlenti katra kandidāta 
argumentiem, vienīgi teica, ka 

viņu  „stiprumu” varēs novērtēt 
tikai pēc darba rezultātiem, ja 
kāds no viņiem vadīs valdību.

Krievu avīze Čas uzbudināja 
cilvēku prātus, palaižot ziņu, ka 
Latvijas glābšanai no bezdibeņa 
pieteicies – skaties tik! – lat-
viešu strēlnieka mazdēls, uzņē-
mējs, viens no Krievijas bagā-
tākajiem cilvēkiem – Alfa-bankas 
prezidents Pjotrs Avens. Viņš  
varētu piekrist stāties ministru 

prezidenta amatā un uzņemties 
atbildību par Latvijas izvešanu 
no krizes. Avens uzmanīgi seko 
līdzi notikumiem Latvijā un 
vienmēr ir uzsvēris, ka sakarā   
ar  savu izcelsmi nekad nav bi- 
jis vienaldzīgs pret valstī 
notiekošo.

Taču, izrādījās, Laimes lācis no 
Krievijas tomēr neatnāks. Otrā 
dienā avīzē parādījās ziņas at-
saukums.  Avens bija sadusmo-

jies: “Jūs esat traki, tās ir galīgas 
muļķības. Preses pīle. Es nekad 
neesmu pilnvarojis nevienu   
nākt klajā ar paziņojumiem 
manā vārdā.”   

Delfu orākula lomā atkal uz- 
stājās Tautas partijas vecbiedrs 
Gundars Bērziņš. Šoreiz viņš 
teica viedus vārdus, ka  prezi-
dentam pašam Rīgas pilī var 
neiznākt nosēdēt visu paredzē-
to laiku. Pēc Saeimas ārkārtas 

vēlēšanām kaut kas būšot...
Koalicijas partijas labprāt ru- 

nātu ar opoziciju par „jaunām 
sejām” valdībā, pie galda tikai 
neaicinātu PCTVL ar tās pie-
dēkli – Sociālistisko partiju.  
Pārāk biedējoša vēl joprojām    
ir Rubika ēna...

TP Saeimas frakcijas vadītāja 
Māŗa Kučinska ieskatā spēcīgas 
valdības izveidošana ar plašu 
atbalstu Saeimā “ir pēdējā ie-     
spēja gan parlamentam, gan  
prezidentam, gan valdībai” un 
to saprotot visi. Tāpēc partijas 
ir gatavas uz kompromisiem, 
kuŗi 2007. gada nogalē, kad 
veidoja Ivara Godmaņa val-
dību, nebija iedomājami.

 LPP/LC Saeimas frakcijas 
vadītājs Andris Bērziņš pēc   
tikšanās ar JL paziņoja, ka      
partija neies tādā valdībā, ko 
vadīs ministru prezidents no 
“Godmaņa gāzēju” partijām, 
proti,  no TP vai ZZS. Stundu 
vēlāk  pēc LPP/LC un TP sa- 
runām A. Šlesers šo nostāju 
mīkstināja, skaidrojot, ka par-
tija ietu arī E. Zalāna vadītā 
valdībā, ja tāda būtu Valsts pre-
zidenta izvēle.

Dzīvosim, redzēsim. Latvija 
viļņojas pārmaiņu vējos.

P. Karlsons  

Iztiksim bez „Maskavas rokas” 

Valsts prezidents Valdis Zatlers pieņem Ministru prezidenta Ivara Godmaņa demisiju 
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Safari pa
Afrikas parkiem

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) pārstāvniecībā Rīgā 
par pārstāvniecības vadītāja viet-
nieci strādā Katrīne Sausiņa 
(25). Viņu šim amatam izraudzīja 
PBLA valdes komisija PBLA 
valdes priekšsēža vietnieka Inta 
Rupnera vadībā konkursa  kārtī-
bā atlasē no septiņiem preten-
dentiem.

Katrīne Sausiņa dzimusi un 
augusi Kanadā, pašreizējā PBLA 
priekšsēža Mārtiņa Sausiņa ģime-
nē, no 2004. līdz 2008. gadam 
studējusi Karltonas universitātē 

PBLA birojā Rīgā jauna darbiniece
un Kvebekas universitātē Mont-
realā, no 2004. līdz 2008. gadam 
darbojusies Latviešu nacionālās 
apvienības (LNAK) padomē par 
sekretāri, 2006. gada vasarā strā-
dājusi Okupācijas mūzejā Rīgā.

Katrīne jaunajā darbavietā ir 
kopš š. g. 1. februāŗa un savu 
piedalīšanos konkursā skaidro ar 
diviem iemesliem. Pirmais – 
gribējies jaunu izaicinājumu. 
„Man bija svarīgi darīt kaut ko 
būtisku, kaut ko jaunu. Manuprāt, 
latviešu sabiedrībai ārzemēs, it 
īpaši jauniešiem, šobrīd ir svarīgi 

Bijušais leģionārs pasūtina Laiku un 
Brīvo Latviju Valsts prezidenta kancelejai

Mūsu laikrakstos izlasījis, ka 
Valsts prezidenta kanceleja 
šogad taupības nolūkā nolēmusi 
nepasūtināt ārzemju latviešu 
laikrakstus, pensionārs no Jelga-
vas, bijušais leģionārs un mūsu 
ilggadējais autors Aldis Hartma-
nis lūdza par savu autoratlīdzī-
bas tiesu pasūtināt avīzes Laiks 
un Brīvā Latvija Valsts prezi-
denta kancelejai. Pēc dažām 
stundām līdzīgs priekšlikums – 
pasūtināt kancelejai Brīvo Latviju 
pienāca no Latviešu kopienas 
Vācijā, kam redakcija ieteica savu 
vēlējumies pāradresēt Ministru 
prezidenta kancelejai – arī te 
nepasūtina ārzemju latviešu pre-
ses izdevumus.

Laiku un Brīvo Latviju joprojām 
pasūtina Saeimas kanceleja, kā 
arī Latvijas vēstniecības ārvalstīs, 
Ārlietu ministrija, Valsts archīvs 
un citas organizācijas, kam liekas 
svarīgi saņemt ziņas par latviešu 
dzīvi mītnes zemēs. 

Piebildīsim, ka vairākām iestā-
dēm un organizācijām Latvijā 
(piemēram, Rīgas Latviešu bied-

rībai, skolu bibliotēkām u. c.), kā 
arī tautiešu organizācijām un 
personām Krievijā redakcija 
izsūta brīveksemplārus.

Paldies visiem labas gribas 
cilvēkiem, kas pasūtina mūsu 
laikrakstus ne vien sev, bet sa-
viem draugiem kā Latvijā, tā 
mītnes zemēs, tādējādi atbalstot 
ārzemēs mītošo latviešu saziņas 

līdzekļus!
Paldies visiem tiem, kas izprot 

šābrīža situāciju, to, ka, līdzībās 
runājot, ikviens organisms (ar to 
domājam latviešus, kas izkaisīti 
visās pasaules malās) ir dzīvot-
spējīgs vienīgi tad, ja ir dzīva 
asinsrite, sīkākos kapillārus ie-
skaitot.

Red.

meklēt jaunus apvāršņus. Kāpēc 
vēl pastāv t. s. trimdas latviešu 
organizācijas, kāpēc mēs jopro-
jām kopjam savu kultūru un va-
lodu, dzīvojot ārzemēs? Kāda 
šobrīd ir „trimdas” būtība? Man 
tie ir svarīgi jautājumi. Un vēl – 
gribas Latvijas latviešiem pierādīt, 
ka mums ir tik daudz vērtību, 
kas ikdienā paliek it kā nepama-
nītas. Gribas teikt – atkāpies, 
ieskaties, tā dziļi ieskaties! Nevis 
pārmest – kā gan jūs neredzat, 
cik bagāti esam, cik daudz mums 
iespēju, bet pašai būt tuvāk klāt 
un pierādīt.

Otrs – sirds un atbildība prasa 
būt tuvāk klāt tam darbam, ko 
dara mans tētis, būdams PBLA 
valdes priekšsēdis. Viņš man 
iemācīja latviešu valodu, mīles-
tību pret senču dzimteni. Līdz šai 
dienai atceros, kā lasīju Jāņa 
Širmaņa „Kriksi” – tas bija mans 
„sarunbiedrs”, rotaļu biedrs un 
dzīva saikne ar latviešiem. Turklāt 
tētis ir pieradinājis mani pie 
Eiropas kultūras izpratnes. Nu 
esmu tur, kur jau sen vēlējos būt, 
– Eiropā un Latvijā!”

Vēlēsim Katrīnei veiksmi viņas 
jaunajā amatā un – izaicinājumā!

Red.

Marta vidu Ziemeļamerikā ieradīsies populārie Dailes teātŗa 
aktieŗi Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš ar Alberta 
Ramsdela Gērnija lugu ,,Mīlestības vēstules”. Uzveduma 
režisors Pēteris Gaudiņš.

Luga ,,Mīlestības vēstules” aptveŗ divu cilvēku mūžu. Gērnija 
luga norisinās Amerikas sabiedrības vidē. Piecdesmit gadu 
gaŗumā vēstulēm apmainās Melisa un Endijs, luga ir viņu abu 
dialogs. Skatuve ir it kā pārdalīta ar neredzamu sienu, Melisa 
un Endijs katrs sava pusē tuvojas un attālinās šai neredzamajai 
sienai, bet reāli satikties nespēj. Lugas beigās viņi tomēr sastop 
viens otru, pēkšņi uzliesmo kaislīga mīlestība, un tad - Melisas 
nāve. Divu studu gaŗumā mūsu acu priekšā aizslīdējuši cilvēku 
mūži. 

Viesizrādes sāksies 13. martā Toronto,15. martā būs izrāde 
Indianpolē, 20. martā Vašingtonā ( D.C.), 21. martā Priedainē, 
22. martā Jonkeros, 27. martā Bostonā un 29. martā 
Klīvlandē.

Kaut arī ekonomiskais stāvoklis nav spožs, mākslu tomēr 
gribam baudīt. Ir iespēja atbalstīt lielisko latviešu aktieŗu 
viesizrādes, ja zvanīsit 920-296-0863 Andrim Maguram, 
pasākuma organizātoram.

„Mīlestības vēstules” atkal Ziemeļamerikā 
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Dziesmu svētku programmas 
galvenie sarīkojumi ir tautasdeju 
lieluzvedums un kopkoŗa kon-
certs. XIII latviešu Dziesmu 
svētkos Kanadā kopkoŗa koncertā 
paredzēta daudzveidīga pro-
gramma. Klausītāji dzirdēs pirm-
atskaņojumus un klasiķu skaņ-
darbus, kuŗu autori ir Latvijas un 
ārzemju latviešu komponisti, 
vairāki no Kanadas spējīgā kom-
ponistu pulka.

Svētku saules zīmols spilgti 
spīdēs kopkoŗa koncertā, ne tikai 
dziesmu tekstos (,,Saule kokles 
skandināja”, ,,Ģērbies, saule, sud-
rabota”, ,,Trīs rītiņi saule lēca”, ,,Ej 
saulīte, drīz pie Dieva” un citos), 
bet kā simbols, kas vienos pagātni 
ar šodienu, Latviju ar latviešiem 
ārzemēs, jaunus dalībniekus ar 
jau pieredzējušiem. Tā pati saule, 
kas spīdēs Hamiltonā, ir lējusi 
savu gaismu pār visiem svētkiem, 
sākot ar pirmajiem 1873. gadā 
Latvijā un citur. Pirmo Dziesmu 
svētku rīcības komitejas priekš-
sēdis Richards Tomsons klausī-
tājus uzrunāja ar vārdiem: „Šie 
svētki dod liecību ne tikai par 
mūsu jūtām, bet arī par mūsu 
cenšanām un mūsu kultūras 
stāvokli.” Nekas nav mainījies, tie 
labi raksturo svētku nozīmi arī 
mūsdienās. 

Dziesmu svētku programā būs 
iekļautas dziesmas, kuŗas skanēja 
Rīgā pirms daudziem gadiem 
Latvijas pirmās neatkarības laikā: 
Jēkaba Graubiņa apdare „Trīcēj’ 

Kopkoŗa koncerts Dziesmu svētkos Hamiltonā
kalni”, Andreja Jurjāna „Uz 
augšu!” (Jānis Poruks), Emila 
Melngaiļa „Senatne” (Rainis) un, 
protams, Jāzepa Vītola „Gaismas 
pils” (Auseklis). Godināsim arī 
Kanadas pirmo Dziesmu svētku 
rīkotājus un diriģentus. Imants 
Sakss 1949. gadā dibināja Kana-
das pirmo latviešu kori, Hamil-
tonas latviešu biedrības kori, to 
kādu laiku diriģēja Jānis Cīrulis. 
J. Cīrulis bija virsdiriģents pir-

Koncertzāle Hamilton Place, 
kuŗ notiks kopkoŗa koncerts

Latvijas izdevniecību koris ,,Burtnieks”

klavierēm būs pati autore. 
Līdztekus J. Cīruļa, Ē. Freima-

nes un I. Saksa dziesmām koristi 
mācās citu Kanadas meistaru 
dziesmas:  Jāņa Kalniņa „Ģērbies, 
saule, sudrabota”, Tālivalda Ķeni-
ņa „Ai zaļā līdaciņa”, Jāņa Norviļa 
„Dziesmu kalnā” (Konstantins 
Plencinīks), Arvīda Purva „Dvē-
seļu kalnā” (Zenta Liepa). A. 
Purva dziesma ir iekļauta Latvijā 
izdotajā koŗa dziesmu antoloģijā. 
Jaunākos Kanadas komponistus 
pārstāvēs Imants Ramiņš ar  
2007. gadā sacerēto „Ej, saulīte, 
drīz pie Dieva”, kā arī Jānis 
Beloglāzovs un šī raksta autors. 
Dziesmu svētku mūzikas noza-
res pasūtinājums (protams, par 
saules temu) ir Jāņa Beloglāzova 
apdare „Trīs rītiņi saule lēca” un 
Juŗa Ķeniņa „Aiz purviem, aiz 
mežiem saulīte lēca”. Lielākā 
diena saulei ir Jāņi, un svinēsim 
tos vēlreiz ar sen nedzirdētiem 
līgodziesmu izvilkumiem no 
Alfrēda Kalniņa operas ,,Baņuta”.

Līdz šim pieteikušies jau vairāk 
nekā 30 koŗu un dziesmu vienību, 
tostarp no Latvijas. Rīcības ko-
mitejas ielūgtais Latvijas izdev-
niecību koris ,,Burtnieks” (diri-
ģents Egils Lipšāns) piedalīsies 
viesu koŗa koncertā. Vēl vairāki 
citi pieaugušo un jauniešu Lat-
vijas koŗi par spīti Latvijas eko-
nomiskai krizei solījušies at-
braukt uz Hamiltonu. Gaidām 
arī dziedātājus no Īrijas un 
Austrālijas. Dziesmu svētkiem 

pošas latviešu dziedātāji no 
dažādām ASV pavalstīm – 
Kalifornijas, Floridas, Mičigenas.  
Protams, pieteikušies visi pazīs-
tamie Kanadas koŗi, un top vēl 
jauni koŗi, lai tikai piedalītos 
svētkos.

Kopkoŗa koncerts notiks 
Hamiltonas akustiski perfektā 
Hamilton Place koncertzālē.  
Skaistā, ērtā, vēsinātā telpa atro-
das pretim viesnīcai Sheraton.  
Modernajā koncertzālē ar 2000 
sēdvietām ir milzīga skatuve, 
kuŗas daļas un sienas ir grozāmas.

Agrākos laikos pavadījumu 
kopkoŗa koncertos spēlēja orķes-
tris. Šoreiz pavadījumus sešām 
dziesmām, valsts himnām un 

 Virsdiriģentu vārdi vēl visi nav 
zināmi, taču vēlamies pārsteigt 
klausītājus un diriģentus, kā arī 
godināt tos, kuŗi ilgus gadus 
vadījuši koŗus Amerikā, Kanadā 
vai Latvijā.

Aicinu koŗus vai neatkarīgus 
dziedātājus, kuŗi vēlētos pieda-
līties kopkoŗa koncertā, steidzīgi 
pieteikties un iegādāties notis, 
rakstot: gkenins@rogers.com 
Koristi var sekmīgi iemācīties 
repertuāru, klausoties ieskaņo-
jumus svētku mājaslapā: www.
latviansongfest.com sadaļā „Dalīb-
nieku informācija” un „Singing”.  
Mājaslapā būs atrodama jaunākā 
informācija gan par dalībniekiem, 
gan svētku viesiem.

mos Kanadas Dziesmu svētkos 
1953. gadā kopā ar ,,Dainas” koŗa 
diriģenti Ēriku Freimani. 

Kopkoŗa koncertā dzirdēsim 
arī Selgas Mences interesanto 
„Neba maize pate nāca” un Ilzes 
Arnes aizkustinošo „Roka roku 
rokā tur” (Andrejs Eglītis), pie 

Juris Ķeniņšdziesmām no operas ,,Baņuta” 
atskaņos jauns latviešu kamer-
orķestris.

Kā klājas „Čikāgas piecīšiem”?

Ir aizritējis aizvadīta gada 
koncertu maratons – pava-
sarī Īrijā, vasaras vidū – 
Rīgā, rudenī, Valstssvētku 
laikā – piecās Latvijas pil-
sētās. Ir arī aizritējis kāds 
laika sprīdis, lai atpūstos 
un atskatītos. Kādas ir 
tavas izjūtas?

Grūti ticēt, ka 2008. gadā ar 
ansambli trīs reizes šķērsojām 
okeanu. Atceros koncertu ceļo-
jumus, brīnoties, vai tā ir reālitāte.  
Katram ceļojumam noteikt bija 
sava noskaņa. Ikreiz bija gaŗš 
turpceļš, kuŗā varēja izsapņot 
ieceres, un atpakaļceļš, kuŗā pār-
domāt piedzīvoto un paveikto.

Pavasarī lidojām uz Dubli-
nu. Īrijas latvieši spēja Piecīšus 
atmodināt no ziemas miega, un 
paldies viņiem par to! Viesojoties 
Īrijā, satikāmies un iepazināmies 

ar daudziem jaukiem un sirsnī-
giem tautiešiem, baudījām skais-
to Īriju un garšīgo alu.

Jūlijā piedzīvoju savu visīsāko 
Latvijas apciemojumu – četras 
dienas Rīgā. Satikos ar veciem 
draugiem un Māmuļā koncertēt 
bija brīnišķīgi.  Cik labi ir Latvijā 
vasarā!  Aizbraukt uz laukiem vai 
pastaigāties pa jūrmalu diemžēl 
nesanāca.

Kaut uz Īriju devos viens un 
tāpat arī bija jūlija ceļojumā, 
sagaidīt Latvijas 90. gadadienu 
ceļoju ar visu ģimeni.  Tā nu mēs 
visi pieci Ceri dabūjām izbaudīt 
šo jauko un rūpīgi izplānoto 
notikumu.  Sajūta Latvijas jubile-
jas pasākumos bija lieliska! Man 
pašam gan lielāka bauda bija 
spēlēt šaurākam klausītāju 
lokam. Kultūras namos un īru 
krodziņos bija tuvāks un mīlī-
gāks kontakts ar skatītājiem; 

savstarpējā ansambļa saspēle 
efektīvāka.  Manā ieskatā sporta 
zāles un arēnas vajadzētu atstāt 
profesionāliem ansambļiem.  
Diemžēl laika ierobežojums 
spieda mums pieņemt koncertu 
piedāvājumus lielajās zālēs un 
ceru, ka skatītāji nebīja vīlušies.

Pats spilgtākais mirklis– 
tagad, pēc laika atstauma?

Jāatzīstas, ka jauki un patīkami 
brīži bija daudzi. Ar kollēgām, 
baudot garšīgu Guinness Stout 
Dublinas vecākajā krodziņā.  
Koncertos, satiekoties ar sen 
neredzētiem draugiem. Pikoša-
nās Vidzemes rudens sniegā ar 
Piecīšu entourage, kur izrādījās, 
ka visentuziāstiskākie dalībnieki 
bija mani bērni, Alberts Legzdiņš 
un dziesmu svētku virsdiriģente 
Agita Ikauniece. Kad kopā visa 

ģimene nolikām ziedus pie Brī-
vības pieminekļa Valsts svētku 
saulainajā rītā. Tie bija neizdzē-
šami brīži...

Pārdzīvojām arī satraukumu, 
kad kopā ar ģimeni no Rīgas 
devos atceļā atpakaļ uz Čikāgu.  
Bijām pacēlušies gaisā no Stok-
holmas un jau kādu gabaliņu 
nolidojuši, kad pēkšņi varējām 
just, ka strauji griežamies apkārt. 
Kapteinis kaut ko skaidroja 
pārējiem pasažieŗiem, protams, 

zviedriski.  Izrādījās, ka viens no 
diviem džeta dzinējiem ir iz-
dedzis un jānolaižas Norvēģijas 
ziemeļos.  Un tad pavadījām 13 
stundas ellē. Ciemats, kuŗā 
gaidījām jaunu gaisa kuģi, bija 
Helle Norvēģijā. Tur mūs pacie-
nāja ar ļoti garšīgiem skandinavu 
ēdieniem, vēl paspējām nopirkt 
ļoti jaukas Ziemsvētku apsvei-
kuma kartītes ar uzzīmētiem 
troļļiem.

Alnis Cers ģimenes vidū pēnā gada novembrī Rīgā
Nodrošiniet iespēju piedalīties
ALAs 2009. gada ceļojumos!

„Heritage Latvia” – no 6. līdz 19. jūlijam –  latviešu izcelsmes 
jauniešiem no 13 – 15 g., kas nerunā latviski, vai kam ir minimālas 
latviešu valodas zināšanas. Ceļojums ir angļu valodā, bet maršruts 
un viela līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam. Ieskaita  Folkloras 
festivāla Baltica piedalīšanos. Cena, ieskaitot lidojuma biļeti: $3000. 
Grupas maksimālais skaits 20. 

„Hello Latvia!/Sveika, dzimtene!” – no 6. līdz 19. jūlijam – 
ceļojums angļu un latviešu valodā, pieaugušajiem un ģimenēm.  
Ceļojumā varēs iepazīties gan ar galvaspilsētu Rīgu, gan ar Latvijas 
novadiem, kā arī apmeklēt Folkloras festivālu Baltica. Cena, ieskaitot 
lidojuma biļeti: $3300. Grupas maksimālais skaits 20.

„Heritage Latvia” un „Hello, Latvia” dalībnieki varēs izvēlēties 
lidot no Čikāgas vai no Newark. Lūdzu, piesakieties pēc iespējas drīz, 
bet ne vēlāk kā līdz 15. martam, iesūtot $500 iemaksu. Dalībniekus 
abiem ceļojumiem pieņemsim iemaksas saņemšanas kārtībā.

Pieteikšanās veidlapas un tuvāka informācija:
projekti@alausa.org, tālr: 301 340-8719 Anita Juberte, American 
Latvian Assoc., 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.

(Turpināts 24. lpp.)
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1959. gads
Tilts pāri pieciem 

kontinentiem
Laika 10 gadu pastāvēšana 

sakrīt ar Amerikas Savienoto 
Valstu latviešu lielākās daļas 
pirmajiem desmit gadiem šajā 
kontinentā. Mūsu laikraksta tap-
šana un izaugšana par lielāko un 
visvairāk lasīto latviešu izdevu-
mu ārpus dzelzs aizkara ir arī 
daļa no visas latviešu saimes cen-
tieniem un panākumiem Jaunajā 
pasaulē – spogulis, kuŗā atviz 
piepūle un izturība, nacionāla 
stāja un kopīgi centieni, skats 
savā apkārtnē un sirdsdedze 
nākotnei, darbs savas dzīves un 
gara celšanai un Latvijas un 
latviešu tautas gaišākai nākotnei.

Visam tam Laiks ar savu pirmo 
dienu 1949. gada 8. novembrī ir 
centies būt tilts no kontinenta uz 
kontinentu, no zemes uz zemi, 
no vienas latviešu mītnes uz otru, 
nesot ziņas par tautiešiem un 
viņu dzīvi un par to, kas notiek 
pasaulē. Tas ir varējis tā notikt 
vienīgi ar visas sabiedrības sir-
snīgu līdzdalību un atsaukšanos 
apgāda un redakcijas solījumiem 
gaitas sākot, ka Laiks par savu 
augstāko uzdevumu ieskata būt 
visas tautas laikraksts.

Ar šo pašu solījumu apgāds un 
redakcija uzsāk arī jauno darba 
posmu, ieskatot, ka nav vajadzība 
neko atņemt vai pielikt tam, kas 
teikts priekš 10 gadiem. 

Šajos desmit gados ir bijuši 
brīži, kad Laikam ir bijis jāie-
saistās arī pasākumos, kas īste-
nībā pienāktos sabiedriskām 
organizācijām, bet tām pietrūcis 
vai nu uzņēmības vai arī nav vei-
cies. Tāda ir pirmā lielā latviešu 
kultūras demonstrācija Jaunajā 
pasaulē – Br. Skultes „Dievs, Tava 
zeme deg!” pirmuzvedums Bruk-
linas Mūzikas akadēmijā 1951. 
gada pavasarī ar 2300 klausītā-
jiem. Tajā pašā gadā Laiks izvada 
sabiedriskās palīdzības akciju 
Tanžērā strandējušiem latviešu 
bēgļiem. Uz 1955. gada Ziem-
svētkiem uzsāk individuālu 
CARE palīdzības saiņu sūtīšanu 
tautiešiem uz Vāciju. Vācijā 
nonāk tuvu pie 9000 saiņu. Šo 
darbu turpina latviešu palīdzības 
organizācijas.

Laikraksta loma 
svešumā 

Latvijas sūtņa Dr. A. 
Spekkes sveiciens

Lai man būtu atļauts sūtīt svei-
cienus Laika izdevējam un 
redaktoriem mūsu trimdas lie-
lākā preses organa 10 gadu pas-
tāvēšanas atcerē. Jo tālu izkaisīti 
visā pasaulē, mēs, ļaunu varu 
dzenātie un piemeklētie latvieši, 
jo lielāka ir mūsu vēlēšanās 
uzturēt sakarus savā starpā, jo 
vairāk mums nepieciešams mūsu 
ģints ģimeniskais siltums.

Nāk prātā, ja meklējam mūs-
dienu notikumu senās līdzības, 
aizgājušo gadu simtu austrum-
zemju karavānes, kas, tālus ceļus 
gājušas, lielus tuksnešus pārstai-
gājušas un naidīgu cilšu briesmas 
pārcietušas, mēdza satikties pie 
tuksnešu akām vai tā saucamos 
karavanserajos, kur tad ļaudis 
apmainījās ziņām par tālām 
zemēm, negantiem valdniekiem, 
nikniem kaŗiem un baigām epi-
dēmijām, vai, savu garu spirdzi-

not, klausījās arī tālas zemes 
pārstaigājušos senos stāstus un 
jūsmoja par leģendu eksotisko 
mirdzējumu.

Mūsu laikmets nes savas 
leģendas pasaules izplatījumā, 
bet ļaužu naids un niknums ne-
rimst, un tā vientuļajam trimdi-
niekam, viņa apkārtnes šķietamā 
tukšumā, ir vairāk kā vajadzīgs 
mājisks sveiciens. Ir viņam arī 
tīri cilvēcīga nepieciešamība, lai 
viņš iespētu atraisīt savus iekšējos 
mezglus, dažkārt izstrīdēties ar 
savējiem, jo ne ar vienu citu tas 
tik labi nepadodas.

Šīs modernās pasaules kara-
vanserajs ir mūsu trimdas avīze. 
Laika vadītāji ir godam veikuši 
savu vēsturisko uzdevumu, darot 
to ar iecietību un laipnību pret 
cita ieskatiem un vēlējumiem. 
Avīzes plašais abonentu tīkls ir 
labākais pierādījums viņu stājas un 
viņu darbības līnijas pareizībai.

ļaunu prātu. Otrs redaktora uzde-
vums ir pierunāt rakstīt tos, kas 
negrib to darīt un dabūt intervi-
jas no tiem, kas atsakās runāt, 
kādi, piemēram, ir visi tie, kas 
ieradušies vai atgriežas no 
padomju okupētās Latvijas. Bei-
dzot redaktors pacietīgi uzklausa 
sūdzības par avīzi un pamācības, 
kā tā būtu taisāma, ko, protams, 
zin katrs, ar ko vien iznāk sas-
karties. Kad viss tas ir izdarīts, 
redaktors var atpūsties, bet tikai 
tad, ja tam nav mājā tālruņa vai 
viņš dzīvo grūti sasniedzamā 
vietā.

Vienīgā īstā atelpa redaktoriem 
ir prieks, ka var izbārt un koman-
dēt tiešos līdzstrādniekus, bet 
trimdas apstākļos tas lielāko tiesu 
atkrīt, jo ziņotāji izkaisīti pa visu 
pasauli un klāt tiem nevar tikt 
citādi, kā vienīgi ar lūgšanos 
mīlīgās vēstulēs. Bet ar bārieniem 
un komandēšanu vien neviens 

(Piezīme. Tagad laikrakstu 
iespiešana jauno technoloģiju 
ietekmē ir kardināli mainījusies, 
taču redaktora darba principi, 
kas minēti šajā rakstā, visumā 
saglabājušies tādi paši – red.)

Ar smaidu par 
Laika tapšanu

Lai taptu avīze, vajadzīgs cil-
vēks, ko sauc par redaktoru un 
kas savas 16 stundas dienā cita 
nedara, kā raksta, svītro, labo, 
pukojas un reizē vēstulēs un pa 
tālruni ar tiem, kas vēlas redzēt 
savus rakstus ievietotus avīzē. 
Redaktors ir laimīgs, ja autors ar 
mieru 1000 rindu gaŗu gabalu 
saīsināt uz 100 rindām un neturēt 
tomēr visu mūžu uz redaktoru 

par labu žurnālistu nav izmācīts, 
un tā redaktoriem skolotāja 
amats nodrošināts līdz mūža 
galam.

Kad redaktori savu darbu 
beidz, raksti saplūst saliktuvē un 
tad mocības sākas burtličiem, 
autoru rokrakstus un redaktoru 
labojumus atšifrējot. Ar laiku 
burtliči tomēr izveidojas līdzīgi 
faķīriem, kas spēj salikt pat vār-
dus, ko pats rakstītājs vairs nespēj 
izlasīt. Citreiz viņi izveido gludus 
teikumus, kādi autoram ne prātā 
nav nākuši.

sies apmēros, liecina arī Rīgas 
Radiofona programma, no kuŗas 
tikpat kā pazudusi latviešu mūzi-
ka, tautas māksla un pavairojies 
krievu valodā raidīto program-
mas punktu skaits un apjoms. 
Vēl pirms pusgada vismaz 
skaņdarbu repertuārā netrūka 
lielisku veco latviešu komponistu 
darbu atskaņojumu, tagad domi-
nē krievu un citu padomju tautu 
darbi vai klasiskā mūzika. 

E. Berklavs pēc izraidīšanas 
strādājot kādu vienkāršu darbu, 
par ko saņemot 700 rubļu mēnesī, 
bet tā kā nevarot atrast dzīvokli, 
esot jādzīvo viesnīcā, kas mak-
sājot 15 rubļu dienā.

No lasītāju vēstulēm
Žēl, ka visi esam atturībnieki, 

bet... varbūt skaidrā prātā neattu-
rībnieki dažkārt paveic vairāk 
nekā viens otrs atturībnieks.

***
Es atrodu mūsu pagastu vien-

kārši par lielisku, jo katrs, kas 
vien kaut ko grib darīt, var atrast 
šeit nodarbību: kas grib – var 
dejot, teātri spēlēt, dziedāt, šachu 
spēlēt – lūdzu, viss iespējams.

***
Kā dievticīgiem mums jāvin-

grinās ziedošanas mākslā, lai 
tuvotos tai klasei, kādu Kristus 
atklāja Golgatā. Vingrināsimies 
sevi ziedot un neskoposimies ar 
naudu!

***
Jāabonē Jaunā Gaita (vēlams 

to arī lasīt). Vajadzētu dibināt 
Jaunās Gaitas draugu klubu.

***
Latviešu uztverē nāve ir vienīgā 

lieta, par ko nekas nav jāmaksā, 
arī nodoklis nē.

***
Priekš divi gadi, kad pēc ilgākas 

klusēšanas uzliesmoja tā latviešu 
nama pirkšana, arī es pieteicu 
dalību ar 10 dol. Naudu arī 
sataupīju, bet neviens man to 
vairs neprasa. Man vajadzētu 
jaunu bikšu. Vai es tos 10 dolarus 
pagaidām drīkstu izlietot bikšu 
pirkšanai? Es esmu punktīgs cil-
vēks, kas tura vārdu un nevienu 
negribu apkrāpt.

Atbilde: Jūs vēl ne vienas vien 
bikses noplēsīsit, kamēr naudas 
vajadzēs Ņujorkas latviešu nama 
pirkšanai. Pērciet iecerētās jaunās 
bikses droši.

Laiks garantē lasītājiem ziņas par notikumiem latviešu dzīvē un 
pasaulē, Grāmatu Draugs rūpējas par vērtīgām latviešu 
grāmatām. Apgāda darbinieki Lotārs Rudzītis un Biruta Skulte 
reģistrē grāmatas izsūtīšanai lasītājiem

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons

Aija Cukura no 18 sacenso-
nēm izraudzīta par Filadel-
fijas pilsētas „Ziedu kara-
lieni”. Aija ir Dreksela univer-
sitātes studente un uzņēmumā 
viņa redzama pēc „kronēša-
nas” pie kronēšanas sarīko-
jumu plakātiem

E. Berklavs izraidīts 
no Latvijas

No labi informēta avota ziņo, 
ka Viļa Lāča valdības bij. vice-
premjērs E. Berklavs izraidīts no 
Latvijas un nometināts darbā 
Iekškrievijā.

Eduardu Berklavu atcēla no 
ministru padomes vicepriekšsēža 
amata, pēc tam apvainojot t. s. 
„lokālismā”. Viņš centies Latvijā 
pirmā vietā ievērot lokālās, tas ir 
– latviešu intereses, galvenokārt 
vietējā patēriņa preču sagādē, 
atstājot „vissavienības” pasūtīju-
mus vēlākam laikam, tāpat viņa 
laikā bijusi vērojama tendence 
aizstāt krievu tautības 
darbiniekus iestādēs ar 
latviešiem.

Pagājušās vasaras Ņ. 
Chruščeva apciemojuma 
laikā Rīgā vietējie krievu 
partijas funkcionāri sūdzē-
jušies vadonim, ka viņus 
„latvieši apspiežot un vajā-
jot”, kam sekojuši steidzīgi 
pretsoļi, kas skāruši ne 
tikai ministru padomi, 
bet pat vietējās partijas 
organizācijas un arī kom-
jaunatni.

Vēl visai nesenā pagātnē 
komjaunatnes oficiozā 
Padomju Jaunatne atkār-
toti izsmēja atklātības dar-
biniekus un ierēdņus, kas 
neprot latviešu valodu un prasīja, 
ka tiem, kas vēlas latvijā strādāt, 
jāprot abas valodas – „republi-
kāniskā un vissavienības”. Tagad 
arī V. Kalpiņš, kuŗš savā laikā 
dedzīgi iestājās par „pirmspa-
domju mantojuma apgūšanu”, 
nožēlojis savus pārsteidzīgos iz-
teicienus un rakstus. 

Ka rusifikācija Latvijā pieņēmu-
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Piektdien, 22. sept/Rīgā
Šodien kritušo apbedīšana. Uz 

bērēm ies tikai parādes vads no 
mūsu kompanijas. Man ar Līci 
jānes mūsu kompanijas vainags. 
Ar tramvaju līdz Brāļu kapiem. 
Vācu sardzes vads, ģenerālis 
(spiež roku visiem piederīgiem), 
SS pārstāvji, no Latviešu jaunat-
nes organizācijas – Rullis, pie-
derīgie, ziņkārīgie. Arī Miķītim 
no Cēsīm tēvs. Drausmīgi tuvu 
dun lielgabali.

Raimonds Gunārs Slaidiņš
Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Nīkstam vēl tepat. Vadītājs 
Cīrulis saslimis ar malāriju.

Trešdien, 27.sept./
Tukumā – ceļā

No rīta visa rota iziet uz Tuku-
mu. Mēs – slimnieki – atbraucām 
ar mašīnu jau vakar vakarā. Pa 
nakti gulējām kādā mazā mājiņā 
pie stacijas. Pa dienu atkal nīk-
stam stacijā. Bēgļu vagons no 
Cēsīm – arī dzelzceļpolicists 
Nadziņš. Vakarā uzlādējamies uz 
ešelona – viss bataljons. Braucam 
visu nakti. Salstu, nav īsti kur 
gulēt. Apmēram pusnakti noguļu 
uz vaļējas platformas.

Ceturtdien, 28. sept./
Ugālē – Kuldīgā  

Apstājamies pie Usmas. Vadī-
tāju Cīruli aizved uz slimnīcu. 
Vakarā iebraucam Ugālē. Izdala 
maizi, sviestu, konservus. Slim-
nieki izbraucam ar mašīnām uz 
Kuldīgu. Apm. 2 km no Kuldīgas 
uz kāda šaura tiltiņa saskrējusies 
un apgāzusies mūsu apgādes 
mašīna. Nogalināts unteroficieris 
Vestfāls. Savācam izbirušās zivju 
konservu bundžiņas. Vakarā ie-
braucam Kuldīgā. Izkrāmējam 
mašīnas, riktīgi iepaikojam sa-
spertos konservus, konfektes un 
tad liekamies gulēt.

Piektdien, 29. sept./Kuldīgā
Labi izgulējo. Staigājam pa 

pilsētu. Pēkšņi uz ielas satieku 
mammas brāli Rūdolfu Roni. 
Uzeju pie viņa dzīvoklī. Sasvei-
cinos ar tanti Zigrīdu, mazo Jāni, 
Māru. Aivars slims ar difterītu, 
atsevišķā istabā. Kādu laiku 
nodzīvoju pie šiem, tad noeju 
turpat viņu mājā ierīkotā sanitārā 
punktā pārsiet savu augoni. Aiz-
eju arī līdz Tautas palīdzības 
bēgļu birojam – apskatos, vai nav 
par mammu vai kādiem pazīs-
tamiem kādas ziņas. Bēgļu sarak-
stā nav neviena tuvinieka vārda. 
Satiekam gan vairākus Cēsu pol-
icistus. Visu dienu dzīvoju gan 
pie onkuļa, gan mūsu mītnē. 
Vakarā abi ar Mačiņu uz kino – 
„Balles virpulī”.

Sestdien, 30. sept./Kuldīgā
Ejam ārpus pilsētas pretim 

pārējiem čaļiem. Šie apmetušies 
apm. 7 km no Kuldīgas kādās 
lauku mājās – šķūnī. Sāk līt. 
Manu mēteli ar konfekšu pilnām 
kabatām Kuldīgā kāds „nocēla”. 
Vakarā es, Mačiņš, Mārtiņš ejam 
uz kādām citām mājām. Te 
dabūjam paēst, pa nakti guļam 
siltā virtuvē uz grīdas.

Svētdien, 1. okt./Kuldīgā
Pēcpusdienā mēs – parādes 

vads – braucam uz Kuldīgu, uz 
unteroficiera Westfahl bērēm. 
Armijas mācītājs vada apbedī-
šanu. Pēc bērēm soļojam atpakaļ 
ārpus pilsētas. Nakti pavadām 
kādā šķūnī.

Pirmdien, 2. okt./Kuldīgā
No rīta pieceļamies un doda-

mies ceļā. Lietains laiks. Aiz-
soļojam līdz Kuldīgas stacijai. 
Nejēdzīgi līst. Izdala „paiku”- 
mūžīgie „knekenbrot”! No kāda 
LJO vadītāja saņemu mammas 
20. septembrī uzrakstīto vēstuli. 
Nav sūtīta pa pastu, bet Vācze-
mnieka kundze atvedusi un 
nodevusi Rīgā – LJO stābā. 
Mamma, nabadzīte,  norūpējusies 

par mani, jo uzzinājusi par gaisa 
uzbrukumu mums Nometņu 
ielā. Arī Cēsis pārdzīvojušas gaisa 
uzbrukumus. Ja būšot jābēg, tad 
braukšot kopā ar Žagariem. 
Uzdevusi arī Leona Feldpost Nr. 
(40699/ER). Pēkšņi stacijā sado-
mājos un „,ņemu vagu”. Aizeju 
pie onkuļa, jo piektdien norunā-
jām, ka es tālāk nebraukšu, bet 
palikšu pie viņiem. Vēlāk tomēr 
visu pārdomāju atkal – braukšu 
tomēr rīt uz Liepāju pie savas 
vienības, jo cik ilgi te slāpstīšos, 
un pie krieviem iet negribas. 
Ēdot „miera laiku” vakariņas, 
atkal uzmācas domas par mam-
miņu u. c. Šīs domas man visu 
ceļu neliek mieru. Vienmēr, kad 
iedomājos par pagājušiem laikiem, 
paliek tik drūmi ap sirdi. Tad 
labāk nedomāt... Nakti pavadu te.

Otrdien, 3. okt./Kuldīga – 
Skrunda    

Guļam uz grīdas – onkulis, es 
un mazais Jānis. Paēdam brokas-
tis, tad tāpat šo un to. Pastaigājos 
pa pilsētu. Leonam vēstuli. Pēc 
pusdienas eju uz mūsu mītni, no 
kurienes iet mašīnas ar Kuldīgā 
vēl  palikušajiem zēniem. Tante 
iedod līdz krietnu speķa gabalu, 
sviestu, burciņu medus, ābolus. 
Iekāpju kādā 3. kompanijas 
mašīnā. Sāk līņāt. Dragājam 
cauri Skrundai, tad nogriežamies 
sāņus un apmēram 5 km no 
pilsētiņas pie aerodroma apstā-
jamies. Šeit arī palikšot.

Nu „ir trubā”, jo man jātiek 
Liepājā. Par laimi, gadās vēl viens 
čalis no 5. kompanijas. Šim arī 
jātiek uz Liepāju. Kāpjam kādā 
mašīnā un braucam atpakaļ uz 
Skrundu. Izkāpjot no mašīnas, 
nepagūstu izcelt savu mugurso-
mu. Tā paliek mašīnā ar visiem 
labumiem. Ejam uz komandan-
tūru. Tie mūs sūta uz staciju, jo 

drīz iešot vilciens uz Liepāju. 
Stacijā satiekam kādu leģionāru, 
kuŗš arī brauc uz Liepāju. Kāpjam 
uz kāda tanku un bruņumašīnu 
ešelona. Iespiežamies kādā brem-
zes būdiņā. Līņā. Drūmi.

– Grobiņas šoseju un gaidām 
kādu mašīnu, kas iet uz Grobiņas 
pusi. Beidzot tiekam vienā. 
Braucu līdz lidlaukam. Šeit pēc 
ilgas meklēšanas beidzot atrodu 
savus „čaļus”. Šie apmetušies tieši 
aerodroma centrā – lielā ēkā. 
Esot jau domājuši, ka es vairs 
nepārnākšot. Pieteicos pie unter-
oficiera Hopfena. Špīss vēl neko 
nezinot, neziņošot arī neko tam. 
Ejam pusdienās – makaronu 
zupa. Pēc pusdienas čaļus norīko 
pie darbiem, es lūdzu, lai mani 
šodien atbrīvo. Labi, lai ejot 
istabā. Guļu. Vakarā nāk visi 
mājās. Vakariņas. Gulēt.

Vēstures fakti.
Naktī no 6. uz 7. oktobri 

latviešu 19. divīzija atstāj Mores 
pozicijas (zem 6. armijas koman-
das) un pēc pāris dienām šķērso 
Daugavu pār militāru tiltu dien-
vidos no Rīgas, pie Mazjumpravas 
un caur Kalnciemu dodas uz 
Džūksti. Padomju armija 6. okt. 
– Lielvārdē, 7. okt. – Siguldā, 
Ķegumā, 8. okt. – Ogre.

Ceturtdien, 5. okt./Liepājā
Visa diena brīva. Parādes un 5. 

vadu apvieno. Pārejam jaunās 
telpās ar kojām, kur gulēt. Vakarā 
čaļi boksējas.

Piektdien, 6. okt./Liepājā
Mantu apskate. Visas mantiņas, 

kas vēl katram palikušas, jāizklāj 
uz deķa. Ierodas ģenerālis, kam 
dabūju ziņot. Apskatās visus. 
Man atkal augonis krūtīs. Pie 
ārsta. Izspiež, pārsien. Pēcpus-
dienā izsniedz siltos puloverus.

Sestdien, 7. okt./Liepājā 
Ārsta apskate, tad ejam tepat 

uz lidlauka pirti. Pārējais laiks – 
brīvs.

(Turpinājums sekos)

Vācu gaisa spēku virsnieks 
latviešu gaisa spēku inspek-
cijā

44. gads – gaisa spēku palīga 
apliecības foto

(1. turpinājums)

Sestdien, 23. sept./Rīgā
Ķieģeļu ielas sporta laukumā, 

lielgabaliem dunot, biežām trauk-
smēm traucējot, nododam svi-
nīgo solījumu. Kustinu kāju 
pirkstus – tātad, kā teica vadītājs 
Cīrulis, varu to lauzt... Pēc pus-
dienas vēl izdod atvaļinājumus 
uz Rīgu. Atvados no tantes, 
onkuļa. Atbraukusi Sarkanim 
māte no Cēsīm. Braukšot tūlīt 
atpakaļ, norakstu mammai pēdē-
jo vēstuli. Vakarā rīkojums – 
sakravāties ceļam. Pekelējamies.

Svētdien, 24. sept./
Rīga –Tukums

No rīta ap 7-iem atstājam Rīgu. 
Mierīgs rīts. Kājām pāri Daugavai, 
cauri Zasulauka stacijai, gar 
dzelzceļa malu līdz Priedaines 
stacijai. Man izsitušās kājas. Šeit 
tās nomazgāju. Tiekam uz kāda 
vilciena. Daudzi Cēsu cietum-
sargi. Ādminis vēl esot palicis. 
Braucam līdz Tukumam. Jau 
tumšs. Te kādā izdemolētā, netīrā 
skolas ēkā pavadām nakti.

Pirmdien, 25.sept./Tukumā
No rīta sētā pie pumpja nomaz-

gājos. Puiši staigā pa ābolu dār-
ziem. Kādā siltumnīcā atraduši 
arī vīnogas – lielāko tiesu gan 
zaļas. Tad dodamies ārpus pil-
sētas. Ceļā uzbrūk krievu iznī-
cinātāji. Mēs ar Mačiņu kādā 
grāvī. Šauj ar ložmetējiem. Tak 
iejaucas vācu iznīcinātāji. Apme-
tamies kādās lauku mājās apm.7 
km no pilsētas. Apgādes nav. 
Vārām kartupeļus saimniecības 
virtuvē. Vakarā māsiņa ar matu 
adatu pārduŗ man no potes 
radušos augoni krūtīs. Pārsien. 
Nakti pārguļam šķūnī.

Vēstures fakti
29. sept. – Cēsīs ienāk krievi, 

arī Limbažos. 27.sept. – Līgatnē. 
Latvijas pašpārvalde tiek likvi-
dēta. 29. sept. – visas ģenerāļa 
Kureļa vienības sasniedz savu 
jauno mītni Talsu, Strazdu 
muižas apkārtnē.

Otrdien, 26.sept./Tukumā

Trešdien, 4. okt./Liepājā  
Apmēram divos iebraucam 

kādā stacijiņā ap 10 – 12 km no 
Liepājas. Vajadzēja izkāpt jau 
iepriekšējā, bet tumsā nevarēja 
neko saprast. „Sitam”  kājām uz 
Liepāju. Nekur nevar atrast ie-
braucamo vietu, kur nosnaust. 
Ejam uz staciju. Te uz kāda soliņa 
pie durvīm nosnaužam apmēram 
līdz  septiņiem. Pieceļos nosalis. 
Ieeju bufetē, dabūju siltu tēju, 
piekožu tantes līdzdotās sviest-
maizes. Tad ejam uz pilsētu. 
Vispirms uz LJO stābu. Te mums 
pasaka, kur mūsu vienības. Man 
jāiet uz aerodromu pie Grobiņas. 
Iznāk arī LJO stāba šefs Rullis, 
laikam kā no gultas, bez svārkiem. 
Dod roku arī mums. Tad ejam uz 
TP bēgļu mītni. Te ieēdam pāris 
sviestmaižu un izdzeŗu dažas 
tases tējas. Tad ejam uz Liepājas 
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Prērijas ārsts
(48. turpinājums)
Droši vien mana žultspūšļa 

paciente no Feitas mira ārsta 
nolaidības dēļ, un viņas vīram 
bija iemesls uztraukties. 

Diks Finlijs bija ļoti liela augu-
ma vīrs un pēc dabas lēnprātīgs, 
kādi mēdz būt daudzi prāva 
auguma cilvēki. Nekas viņu 
nespēja uztraukt. Viņš nemīlēja 
daudz runāt, un viņa rokraksts 
bija nesalasāms. Receptes viņš 
parasti nodiktēja farmaceitam pa 
tālruni. Bieži viņš pats nevarēja 
izlasīt receptes, ko bija izrakstījis. 
Mūsu kabineti atradās pretim, 
tikai ar šauru gaiteni starpā. 
Neilgi pēc pārcelšanās uz Rapid-
sitiju mēģināju atmest smēķēšanu. 
Vispirms bija jāpārtrauc cigarešu 
pirkšana. Tas bija viegli, bet grū-
tības sākās, kad radās kāre pēc 
dūma. Nereti ubagoju smēķi no 
Dika. Laimīgā kārtā es spēju šo 
netikumu atmest pavisam. Nāka-
mos Ziemsvētkos uzdāvināju 
Dikam divas lielas cigarešu 
kārbas.

Katram no mums bija žēlsirdīgā 
māsa, kas palīdzēja izmeklēšanās, 
atbildēja, ja zvanīja tālrunis, pie-
rakstīja pacientus. Manējā, Ailīna 
Love, bija vecāka par mani. 
Varēju jau viņu saukt vārdā par 
Ailīnu, bet pēc seniem Eiropas 
paradumiem es viņu uzrunāju 
"Mrs. Lowe". Droši vien citi 
klīnikā par to uzjautrinājās! Viņa 
bija laba māsa, un kopā nostrā-
dājām vairākus gadus, līdz viņa 
ar vīru pārcēlās uz Saltleiksitiju. 
Ab bija ļoti reliģiozi, nedzēra, 
nesmēķēja, un spriedu, ka viņi 
pie mormoņiem jutīsies labi. Pēc 

Paulis Dzintars dažiem gadiem viņi atgriezās un 
stāstīja, ka mormoņu sabiedrībā 
esot grūti dzīvot. Man jau tad 
bija cita māsa. Vēlāk Eilīna sasli-
ma ar Alcheimera slimību un 
pēdējos gadus pirms nāves ne-
vienu vairs nepazina.

Rapidsitijā bija divas slimnīcas 
– katoļu Svētā Jāņa (St. John), 
kur visos atbildīgos posteņos bija 
mūķenes, un Benneta. Mūķenes 
cienīju, jo viņas atteicās no savas 
personiskās dzīves un ziedoja 
sevi darbam slimnīcā un reliģijai. 
Abas slimnīcas savstarpēji kon-
kurēja: tiklīdz vienā nopirka 
kādu dārgāku aparātūru, tādu 
noteikti vajadzēja arī otrai. Mēs, 
ārsti, automatiski bijām abu 
slimnīcu štata darbinieki, tāpēc 
katru mēnesi bija jāiet uz sapul-
cēm un jāstrādā abu slimnīcu 
neatliekamās palīdzības nodaļās. 
Tas bija jādara visiem 38 ārstiem, 
arī rentgenologiem un patologi-
em. Skaidrs, ka patologs nav 
spējīgs salikt pat vienkāršāko 
kaulu lūzumu, tāpēc viņi vienmēr 
lūdza kādu no praktizējošiem 
ārstiem viņus aizstāt. Man kā 
jaunpienācējam nereti bija 24 
stundu dežūra abās slimnīcās trīs 
vai pat vairāk reižu nedēļā. Par 
laimi slimnīcā visu laiku man 
uzturēties nevajadzēja, un dežū-
rantam bija jāpieņem tikai tie 
pacienti, kuŗiem nebija perso-
niskā ārsta. Dažreiz, kad man 
bija dežūra, uz slimnīcām nemaz 
neizsauca. Toties citreiz tālrunis 
zvanīja nepārtraukti un slimnīcā 
pavadīju dienu un nakti, taču 
biju tam sagatavojies, un bieži 
pat priecājos, jo man vajadzēja 
savu praksi nostiprināt. Kāds 

vispārējās prakses ārsts man reiz 
stāstīja, ka viņam Rapidsitijā 
pagājuši seši mēneši, pirms viņš 
nopelnījis pirmos 60 dolarus. 

Rapidsitijā nekas vairs tik 
drāmatisks kā Feitā nenotika, jo 
te bija speciālisti, kuŗiem varēja 
pārsūtīt pacientus, ja gadījās kas 
sarežģīts.

Reiz agrā rīta stundā slimnīcas 
neatliekamās palīdzības nodaļā 
tika ievietots Dika Finlija pa-
cients, kas bija sastrīdējies ar 
sievu un mēģinājis izdarīt paš-
nāvību, pārgriežot rokas vēnas ar 
žiletes asmeni. Tā kā man bija 
dežūra, uz slimnīcu izsauca 
mani. Uzmetis acis, sapratu, ka 
tas viņam nebija pirmais tāds 
mēģinājums –redzēju sarētojušus 
citus griezienus. Arī šoreiz paš-
nāvības mēginājums nebija no-
pietns: vairāki griezieni izdarīti 
uzmanīgi, lai nebūtu par dziļu, 
un nevis šķērsām, bet gareniski 
no elkoņa līdz delnai. Lielie 
asinsvadi pārgriezti nebija. Pagāja 
vairākas stundas, līdz visus grie-
zumus sašuvu. Kādu gadu vēlāk 
viss atkārtojās – nakts vidū tas 
pats pacients, tādi paši griezumi. 
Atkal pavadīju agrās rīta stundas 
šujot, bet pēc tam teicu pacien-
tam, ka nākamā reizē, kad viņš 
grib izdarīt "pašnāvību", lai vis-
pirms piezvana uz slimnīcu un 
noskaidro, kuŗam no mūsu 
klīnikas ārstiem ir dežūra. Ja 
man, tad lai viņš to atliek uz 
nākamo dienu, jo negribu viņa 
dēļ zaudēt naktsmiegu! Pacients 
saniknojās, taču vairs netiku viņu 
redzējis.

Sanaidojos arī ar kādas pacien-
tes māti. Agrā rītā, kad vēl biju 
gultā, zvanīja no slimnīcas, ka 
jaunai meitenei no caurejas esot 

šausmīgi krampji. Tūlīt devos uz 
slimnīcu. Diagnoze bija pavisam 
viegla – dzemdību sāpes, un pēc 
kādas stundas piedzima veselīgs 
puika. Māte, kas bija meitu atve-
dusi uz slimnīcu, manai diag-
nozei neticēja, jo meita vienmēr 
bijusi ar viņu kopā, tātad grūt-
niecība neiespējama. Pēc dzemdī-
bām parādīju viņai bērnu un 
ieteicu par bērna vārda vidējo 
iniciāli lietot burtu "D" no vārda 
diarrhea (caureja). Māte noskai-
tās, un arī šo pacienti vairāk 
netiku redzējis.

Reiz pašā karstākā darba laikā, 
agrā pēpusdienā, mani izsauca 
uz pamatskolu, kuŗas vingrošanas 
skolotājs bija izmežģījis roku 
pleca locītavā. Viņš lielās sāpēs 
gulēja uz grīdas vingrošanas 
zāles vidū. Viņam apkārt laikam 
bija sapulcējušies visi skolas 
skolēni un darbinieki. Pēc liku-
ma man vajadzēja viņam iešļir-
cināt pretsāpju līdzekli un izsaukt 
ambulanci, pašam braukt līdzi 
un iegriezt roku atpakaļ locītavā 
slimnīcā vai konsultēties ar orto-
pēdu. Ātri aplēsu, ka tam būs 
vajadzīgas vairākas stundas. 
Iešļircināju pacienta vēnā deme-
rolu, iegriezu roku atpakaļ, un 
viss bija kārtībā 15 minūšu laikā. 
Neatceros, vai lielais skatītāju 
pulks aplaudēja.

Medical Arts klīnikā strādājot, 
izdevumi bija lieli, ievērojami 
lielāki nekā Feitā, un mani 
ienākumi daudz mazāki. Neko 
nepēju iekrāt un, kad mans 
vecākais dēls Valdis brauca uz 
kolledžu Denverā, dabūju naudu 
aizņemties. Deviņu mēnešu laikā 
to atdevu, un tad atkal aizņēmos! 
Nopirku dēlam lietotu studebe-
keru par 100 dolariem. Domāju, 

jaunam studentam tie ir labu 
labie rati. Pēc dažiem mēnešiem 
Valdi Denverā apciemoju. No 
viņa studentu kopmītņu istabas 
loga varēja redzēt auto novietoša-
nas laukumu, kur redzēju dau-
dzas smalkas automašīnas, pat 
poršus un BMW 40 000 un 50 
000 dolaru vērtībā. Valdis nekad 
nesūdzējās, taču, kad viņš sāka 
strādāt par rentgenologu un labi 
pelnīja, viņš labprāt pirka lepnus 
automobiļus, jo jaunībā tādu 
viņam nebija.

Tajos laikos financiālie aprēķini 
mūsu praksē bija diezgan vien-
kārši. Piemēram, ja es chirur-
gam Viljamam aizsūtīju pacientu 
ar akūtu aklās zarnas iekaisumu, 
viņš operēja un es asistēju, tad no 
sava rēķina viņš atsūtīja man 
vienu trešdaļu. Pacients saņēma 
tikai divus rēķinus: vienu no 
chirurga, otru no slimnīcas, kuŗā 
bija rēķins par slimnīcā nodar-
bināto radiologu, patologu, anes-
tēziologu u. c. darbu. Viņiem 
maksāja slimnīca.

Daži gudrinieki izprātoja, ka 
tāda sistēma neesot ētiska, un 
katram, kas kaut ko slimnieka 
labā darot, jāsūtot savs rēķins. Tā 
tas tagad turpinājies kādus 
četrdesmit gadus, un nabaga 
pacients saņem rēķinus no 
ārstiem, kuŗus nekad nav pat 
redzējis. "Papīru kaŗš" ir tiešām 
neiedomājams. Kādreiz Benneta 
slimnīcas kanclejā strādāja 
administrātors un divas mašīn-
rakstītājas.Tagad tāda paša lielu-
ma slimnīcai ir kancleja ar vis-
maz desmit vai vairāk darbinie-
kiem. Tagadējā Rapidsitijas slim-
nīcā administrācijai ir vesels 
stāvs.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

L A T V I E Š I  C E Ļ O
Jānis Bolis

Petropavlovskas tirgu ir vērts 
apskatīt. Plaši iekārtots, līdzīgs 
Centrāltirgum Rīgā. Te dominē 
zivis. Svaigas, ceptas, vārītas, 
auksti un karsti kūpinātas zivis. 
Mēs nopērkam kūpinātu lasi, 
sieru, tomātus, gurķus un vodku 
un vakaros sākam kokteiļu stun-
das. Tā papildinām viesnīcas ne 
pārāk izcilās vakariņas. 

Apstaigājam veselus trīs mūze-
jus: vulkānu, pilsētas un lašu 
mūzeju. Interesantākais ir lašu 
mūzejs. Lašiem ir ļoti liela nozī-
me Kamčatkas ekonomijā. Tie 
lielos daudzumos dzīvo visur: 
upēs, ezeros, okeanā. Ļoti laba 
ekspozicija. Ivans, ļoti simpatisks 
lauku puisis, mums visu tulko. 
Pēc otrās vulkāna kāpšanas Saša 
ir pazudis vai atlaists, nu Ivans 
kalpo par tulku un gīdu. Uzzinu, 
ka foreles pieder pie lašu sugas.

Vienā vakarā mūs aizved uz 
itelmeņu izrādi. „itelmen” var 
tulkot kā „cilvēki, kas te dzīvo”. 
Viņi ir Kamčatkas pirmiedzī-
votāji. Nodarbojušies ar zvejo-
šanu un medīšanu. Ģērbusies 
tautas tērpos, maza grupiņa 
sniedza izcilu uzvedumu ar 
dziesmām un dejām. Dzirdējām 
dziesmas par putniem un 
dzīvniekiem – kaijām, lāčiem, 
ziemeļbriežiem. Man vislabāk 
patika kaiju dziesma, kuŗā 
meitenes imitēja kaiju kliedzie-
nus. Ja aizvēra acis, likās, ka dzird 

Brīvprātīgi uz Sibiriju, bet vispirms uz Kamčatku
kaiju, ne cilvēku. 

Kādā sestā dienā no rīta redza-
mas zilas debesis. Mums Kam-
čatkā atlikušas tikai pāris dienas. 
Nu jāsarauj. Vispirms ar kuģīti 
apskatām Kamčatku no Klusā 
okeāna puses. No kuģīša ar 
mazām laiviņām mūs aizved uz 
saliņām, kuŗas apdzīvo tūksto-
šiem putnu. Pēcpusdienā kāpjam 
helikopterī un dodamies apcie-
mot lāčus. Esam atbraukuši labā 
laikā. Lāči nāk vakariņās. Kādi 
desmit brūnie lāči barojas ar 
lašiem, kas tūkstošiem cieši kopā 
peld pa ezeru. Lācis tikai iebāž 
purni, atveŗ muti,un lasis pats 
iepeld lācim mutē. Varens skats! 
Katrs lācis apēdot apmēram 35 
lašus dienā. Visu laiku mūs 
apsargā vīrs ar šauteni. Satikties 
ar lāčiem nav joks! 

Nākamā dienā laiks pieturas 
labs. Lidojam uz geizeru ieleju, 
kas ir populārākā tūristu vieta 
Kamčatkā. Geizeru ieleja ir 8 km 
gaŗa. To atklājuši tikai 1941. 
gadā. Tur atrodas vairāk nekā 40 
geizeri, karstie avoti, vārošu 
dubļu katli un upes, kuŗās tek 
karsts ūdens. Apkārtne ir līdzīga 
ASV Yellowstone. Lielākais geiz-
ers, Velikāns, pa laikam šauj gaisā 
karstu ūdeni 30m un tvaiku 
300m augstumā. Tas atrodas 
skaistā ielejā ar dažādas krāsas 
minerālizētiem klinšakmeņiem 
un krāsainām meža puķēm. Visu 

apskatāmies. Atkal mūs apsargā 
vīrs ar šauteni. Laikam arī šeit 
draud lāči.

Vakarā viesojamies mūsu 
tūristu grupai organizētās vaka-
riņās pie viena, šoreiz omulīga, 
Sašas. Saša mūs pabaro ar silti 
kūpinātu lasi un paša audzētiem 
salātiem. Visu laiku uzsauc vod-
kas tostus. Kļūstam tīri omulīgi. 
Pēc vakariņām Saša sāk dziedāt 
krievu dziesmas, sevi ar ģitari 
pavadot. Aicina arī mūs dziedāt. 
Visas grupas kaut ko nodzied. 
Mēs, letiņi, skanīgi nodziedam 
„Maza, maza meitenīte”.

Mūsu KGB jau vairākas reizes 
ir devis mājienus, ka mums tā kā 
būtu jāsamaksā par tūri. Tālavs 
un es domājam, ka sliktā laika un 
gīda Sašas nekompetences dēļ 
tūre ir bijusi sasteigta un solītais 
izpildīts tikai daļēji. Nolēmjam 
prasīt atlaidi. Es iesaku pielietot 
„sarunu vešanas metodi”, ko 
mācu saviem studentiem. Divu 
cilvēku komanda ved sarunas ar 
pretiniekiem. Viens no viņiem ir 
labais, otrs sliktais. Sliktais ir 
uzstājīgs, neapmierināts un dus-
mīgs. Labais ir pieklājīgs, izpalī-
dzīgs un laipns. Sarunu laikā 
sliktais atmet ar roku un dod 
signālu, ka nav vērts turpināt, 
varbūt pat atstāj telpu. Labais tad 
mēģina salīgt ar pretiniekiem, 
norādot, ka nekad nevar zināt, 
ko „tas trakais” darīs. Tālavs ir 

ideāls „labais”, es – „sliktais”. 
Sākam sarunas ar KGB un 
Evgēniju. Sarunas norit perfekti, 
tieši kā vajadzētu. Rezultātā 
iegūstam nozīmīgu atlaidi. Šoreiz 
letiņi uzvraējuši krievus! Prieks, 
ka šī metode strādā arī Krievijā.

Pēdējā vakarā visi vairāk vai 
mazāk apmierināti. Tūristu fir-
mas īpašnieks Evgēnijs mūs cienā 
ar vakariņām Petropavlovskas 
labākajā restorānā. Maltīte te 

Nākamajā dienā mūs jau laicīgi 
aizved uz lidostu. Izlidot pare-
dzēts piecos pēcpusdienā. Lidma-
šīna kavējas. Mēs kopā ar kādiem 
100 citiem sēžam un gaidām. 
Nāk jau deviņi. Jāiet uz labierī-
cībām. Aizeju. Durvis slēgtas. 
Pie durvīm zīmīte norāda, ka 
darba stundas ir no sešiem rītā 
līdz astoņiem vakarā. Tad darba 
laiks beidzas. Kalpotājai jāiet 
mājās un „tuška” jāslēdz līdz 

Baikala ezera krastā

(4. turpinājums)

labāka nekā viesnīcā. Krievu 
tūristi izmanto pēdējo iespēju. 
Pasūta visu iespējamo, katrs 
divus saldos, vairākas pudeles 
vīna. Šveicieši nogaršo krievu 
pasūtināto vīnu, saviebjas un 
dzeŗ alu. Mēs, letiņi, arī. 

rītam. Lai publika dara, kā sanāk.
Izlidojam trijos no rīta. Ardie-

vu, Kamčatka!  Lidojam tālāk uz 
Vladivostoku, lai sāktu mūsu 
Sibirijas ceļojumu ar Transsibirijas 
vilcienu no Vladivostokas līdz 
Irkutskai.
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Pārmaiņu imperātīvas
Krizes laika komentāri

Ekonomiskā krize tikai sākas

Gundars Ķeniņš Kings
Diena 6. 

f e b r u ā r ī 
ziņo, ka 
L a t v i j ā 
bezdarbs 
sasniedzis 
8,5% līme-
ni. Minis-
tru prezi-
dents Ivars 

Godmanis sagaida, ka tas varētu 
pieaugt līdz 12%. Tātad nopietni 
jādomā par to, ko mums atnesīs 
bezdarbs un trūkums. Man šī 
kombinācija nozīmē, ka Latvijā, 
kur pārmaiņām pielāgojas lēni, 
nodarbes jautājums ir kļuvis 
bīstams ne tikai saimnieciskā 
jomā, bet var apdraudēt visu 
sabiedrisko iekārtu. Tās nav tikai 
manas domas. Par draudiem lie-
cina 13. februāŗa nemieri Vecrīgā.  
Tā Barometra Nr. 9 komentāros 
spriež arī prezidenta Valža Zat-
lera stratēģiskās padomes priekš-
sēdētājs, sociālās antropoloģijas 
profesors Rīgas ekonomijas augst-
skolā Roberts Ķīlis. Viens no 
reāliem draudiem in nenodarbi-

nātie jaunieši, tie paši, kas pieda-
lījās 13. janvāŗa grautiņos. Tie mums 
atgādina, cik nepieciešama tautai 
un valstij ir pilnīgāka nodarbe. 

Es gaidu uz valdības sarūpētiem 
sabiedriska rakstura un nozīmes 
darbiem gan Amerikā, gan Lat-
vijā. Andrejs Černijs, viens no 
prezidenta Baraka Obamas zinī-
gākajiem padomdevējiem, ieteic 
sabiedriskā darba dienestu. Šī 
doma nav gluži jauna; to izman-
toja jau prezidents Franklins 
Rūzvelts lielās saimnieciskās 
krīzes laikā.  Černijs gan nerunā 
par tūkstošiem, kas rok grāvjus 
vai pielāpa ielas, bet vairāk par 
pakalpojumiem, kas ir raksturīgi 
modernai pasaulei. Tie lielā mērā 
papildina aprūpi veselības kop-
šanas jomā,  īpaši bērniem un 
vecākai paaudzei. Negaidīsim, ka 
šādi atrisinājumi bezdarbam un 
sociālām problēmām nāks ātri.  
Lai šāda jauniešu un citu bez-
darbnieku iesaiste būtu saim-
nieciski un sociāli vērtīga, skaidri 
saredzama ir piemērotas apmā-

cību programmas vajadzība. Arī 
tā prasa savlaicīgu sagatavošanos.  
Citiem vārdiem, laiks negaida, 
bet ātru uzlabojumu saimniecībā 
nebūs. Ceram uz labāko, bet 
šodien domāsim par to, kā grūtos 
apstākļos izdzīvot. Tie var piemek-
lēt apmēram pusi no Latvijas 
iedzīvotājiem. Barometra eksper-
ti ir tiešām pesimistiski noskaņoti.

Gan pārlieku liels optimisms, 
gan dziļš pesimisms ir bīstami.  
Man šīsdienas pesimisti atgādina 
prezidenta Dvaita Eizenhauera 
teikto, ka viņš nezinot neviena 
pesimistiski noskaņota ģenerāļa, 
kas būtu kādā kaujā uzvarējis.  
Zināmu optimismu var vairot ar 
labiem un ticamiem piemēriem.  
Vēl vairāk palīdz atjaunota ģime-
ņu vienotība un kopīgi projekti, 
lai spētu samazināt tiešos izdzī-
vošanas izdevumus. Pat mazi 
sasniegumi mūs iedrošina domāt 
pozitīvāk par savām spējām, par 
savu nākotni. Es sava optimisma 
pamatojumuu saredzu Latvijas 
iedzīvotāju spējās gudri un 

uzņēmīgi izdzīvot.  
Barometra aptaujas rāda, ka vēl 

svētku laikā liela daļa no iedzī-
votājiem (46%) vispirms skatījās 
uz pirkumu kvalitāti, bet bija 
samērā nevērīgi cenu jautājumā. 
To iedzīvotāju skaits, kas rūpīgi 
vērtē cenas, ir nokritis no 53% 
aprīlī uz 42% decembrī. Decem-
brī vēl bija daudzi, kas, iespējams, 
pieraduši pie „cietām” cenām, uz 
tām maz skatījās. Šiem uzska-
tiem nav īsta pamatojuma. Jādo-
mā, ka īstenībā patērētāji tagad 
vairāk sāks apsvērt savu pirkumu 
vajadzību vispār, un tad centīsies 
atrast līdzsvaru starp kvalitāti un 
lētu cenu. Tā padomdevēja pār-
tikas preču tirdzniecībā Dr. 
Ingūna Gulbe spriež, ka patērētāji 
arvien vairāk ievēro gan piedāvā-
to kvalitāti, gan salīdzina preču 
cenas. Viņa ievērojusi, ka šie 
patērētaji labprāt dod priekšroku 
Latvijas ražojumiem tad, kad tie 
ir tikpat lēti un labi kā importētā 
pārtika.

Cenas vienmēr ievēro trūcī-

gākie. Viņu vajadzības ir jau sen 
skaidras. Tad, kad es bērna gados 
vienu vasaru dzīvoju Aglonā, 
vietējie bērni lasīja brīnišķīgas 
meža zemenes pārdošanai vasar-
niekiem. Viņi visu naudu krāja 
ziemas apaviem.

Tie, kas sūdzas par dārdzību, 
gluži reāli sagaidīja inflācijas kri-
tumu. Vainīgos pie cenu celšanās 
meklēja tur, kur cena vienkārši 
likās pārāk augsta, īpaši tad, kad 
patēriņu likās grūti ierobežot. Tā 
financiālas grūtības, kaut nelie-
las, gaidāmas sakarā ar dārgākiem 
komunālajiem pakalpojumiem. 
Cenu samazināšanās tiek gaidīta 
ar iespējamu nodokļu samazinā-
šanu (47%), ar izejvielu cenu 
kritumu (20%), un ar technis-
kiem un citiem uzlabojumiem 
(19%).  Cik nereālas ir tieši šādas 
cerības, rāda valdības centieni 
pacelt nodokļus.  Mēs varam gan 
sagaidīt, kas naftas produktu kri-
tums pasaules tirgos samazinās 
cenas tām precēm, kur nozīmīgi 
ir izdevumi par transportu.  Par 
gāzes cenām  spriest ir grūtāk, jo 
zinām, ka Krievijas Gasprom tās 
cenšas pacelt, ne samazināt.

K a t r u 
dienu Lat-
vijas iedzī-
v o t ā j u s 
pārsteidz 
jauni dati 
par valsts 
ekonomiku, 
kas nebūt 
neliecina, 

ka krize vistuvākajā laikā būtu 
pārvarama, tieši otrādi – jaunākā 
attīstība vedina domāt, ka valsts 
atrodas krizes sākuma fazē. 
Pamatoti varam teikt, ka sen jau 
bija pienācis laiks samazināt 
pēdējos gados izaugušo biro-
krātiju un plašo valsts pārvaldi. 
Taču darbinieku atlaišana mūs-
dienās skaŗ katru nozari. Šobrīd 
bez darba ir 93 000, bet dienā 
vidēji Latvijā bez darba paliek 
aptuveni 1000 strādājošo. Uz 
katru brīvo darba vietu februārī 
pretendē 38 bezdarbnieki. Aug-
stākais bezdarba līmenis ir 
Rēzeknes rajonā, kur tas sa-
sniedzis 19,4% atzīmi. Ludzas 
rajonā 15,8%, Preiļu rajonā – 
14,5%, Balvu rajonā – Rēzeknes 
pilsētā – 14,1%, Dobeles rajonā 
– 13%, Krāslavas rajonā – 12,7%, 
Kuldīgas rajonā – 11,3%, Liepājas 
rajonā – 10,5%. Kaut arī degvie-
las cenpa pazeminājusies, 37% 
Latvijas iedzīvotāju pēdējos 
mēnešos izvēlas nebraukt ar savu 
automobili, tā vietā priekšroku 
dod sabiedriskajam transportam 
vai pārvietojas kājām. 50% 
iedzīvotāju ar zemiem ienāku-
miem, kā arī gados jauni cilvēki 
atteikušies no automašīnas kā 
pārvietošanās līdzekļa izmanto-
šanas vispār. Ekonomikas attīs-
tības tempi aizgājušajos gados 
noveda pie straujas dzīvokļu, 
privātmāju un gruntsgabalu 
uzpirkšanas. Šie darījumi gal-
venokārt tika veikti, pateicoties 
banku izsniegtajiem aizdevu-
miem. Pašreizējos krizes apstāk-
ļos izrādās, ka ir izveidojies vesels 
sabiedrības slānis, kas tiek 
uzskatīts par turīgiem, bet kas 
tomēr nespēj nokārtot savas 
saistības. Klāt nāk iedzīvotāji, 
kuŗi nekustamo īpašumu iegādā-

jušies dzīvošanai, nevis spekulācijai, 
bet kuŗi arī vairs nevar nomaksāt 
hipotekāro kreditu. 2008. gada 
beigās izsniegto banku kreditu 
mājokļu iegādei kopsumma sa-
sniedza 5,1 miljardu latu. Kopu-
mā tos saņēmuši aptuveni 200 000 
iedzīvotāju. Pašlaik problēmas ar 
hipotēku kreditu atdošanu ir 
aptuveni 20 000 Latvijas iedzīvo-
tājiem, taču arī šis skaitlis aug 
dienu no dienas. Jāņem vērā, ka 
minētais skaitlis skaŗ ne jau vienu 
personu, patiesībā tās ir 20 000 
mājsaimniecības. Latvijas Zvēri-
nātu tiesu izpildītāju padomes 
interneta mājas lapā bija atroda-
mi sludinājumi par 367 nekus-
tamā īpašuma objektu izsolēm.

Brūk nekustamā 
īpašuma tirgus

Pusotra gada laikā vērojams 
56% kritums, kas savos tempos ir 
gandrīz tikpat straujš kā kāpums 
vēl tikai pirms diviem trim ga-
diem. 2008. gada laikā īres 
piedāvājums ir audzis līdz pat 
70%, savukārt pieprasījums par 
30%, kā rezultātā Rīgas centrā un 
Rīgas mikrorajonos īres cenu 
kritumu sasniedzis 50%. Privāt-
māju un apbūves gabalu cenu 
kritums Rīgas apkārtnē sa-
sniedzis 30 – 35%. Cenu kritums 
padomju laika dzīvokļiem ir sa-
sniedzis 39,1%, bet kopš cenu 
krituma sākuma 2007. gada vidū, 
pusotra gada laikā vidējā cena 
samazinājusies par 56,2% un 
šobrīd ir sasniegusi 952 EUR par 
kvadrātmetru. Pesimistiskākie 
tirgus pētnieki norāda, ka cena 
par kvadrātmetru šajās mājās var 
noslīdēt līdz pat 300 EUR par 
kvadrātmetru. Nekustamā tirgus 
speciālisti lēš, ka šogad cenu 
lejupslīde turpināsies, cenu sta-
bilizēšanās un to augšupeja 
varētu būt gaidāma 2010. gada 
sākumā. Tātad tiem, kas vēlas 
savu nekustamo īpašumu pārdot, 
jāapbruņojas ar pacietību, bet 
tiem, kas vēlas iegādāties, šis ir 
īstais laiks. It īpaši Rīgas centrā 
iespējams iegādāties īpašumu 

par samērīgu cenu. Kvalitātīvās 
mājās un prestižos rajonos cenu 
kritums nav liels, taču manāms. 
Piedāvājuma palielināšanās vēro-
jama lauku mājām, kā arī zemes 
gabaliem pie ezeriem, kas pir-
cējiem par skaidru naudu dod 
iespēju izvēlēties, gan arī nokaulēt 
cenu. Tas visupirms ir aicinājums 
ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, 
jo zemes cenu kritumu izmanto 
zviedri, dāņi un norvēģi, kas 
interesējas par 100 un vairāk 
hektāru iegādi. Kompānijas 
„Langes pils” direktors Andris 
Valters uzskata: „Ieguldījumi 
zemē pašreizējā tirgus attīstības 
situācijā ir viens no saprātīgiem 
savu līdzekļu saglabāšanas veidiem, 
vai varbūt, raugoties perspektīvā, 
arī pavairošanas instrumentiem, 
tos pārdodot pēc 5-6 gadiem.”

Visvairāk cieš 
pašvaldības

Jāatceras, ka 2007. gada pirmajā 
ceturksnī Latvijas iekšzemes 
kopprodukts (IKP) pieauga 11,3% 
apmērā. Savukārt 2008. gada 
nogalē IKP krita par 10,5%. 
Pamatoti varam jautāt, cik lielā 
mērā Latvijas ekonomiku iespai-
do pasaules ekonomikas krize 
un cik lielā mērā pašmāju 
polītika? Likumā par budžetu un 
finanču vadību lasām, ka valstī 
nepieciešama ilgtermiņa stabili-
zācijas rezerve, tās mērķis ir 
samazināt vispārējos ekono-
miskos riskus, izvairīties no 
sociālekonomiskas krizes, nodro-
šināt finanču līdzekļu pieejamību 
ārkārtas situācijas gadījumā. 
Saeimas lēmumos, kuŗu pieņem-
šana saistīta ar budžetā nepare-
dzētiem izdevumiem, atbilstoši 
Satversmes 66. panta otrajai daļai 
jāparedz arī līdzekļi, ar kŗuriem 
segt šos izdevumus. Ja pēc valsts 
budžeta likuma stāšanās spēkā 
Saeima pieņem likumus vai 
Ministru kabinets – lēmumus, 
kuŗi kārtējā saimnieciskajā gadā 
izraisa pašvaldību budžetu izde-
vumu palielināšanos vai to 
ieņēmumu samazināšanos, tad 

šādos likumos vai lēmumos ir 
jānorāda, no kādiem valsts 
budžeta līdzekļiem tiks segts 
pašvaldību budžetu izdevumu 
pieaugums vai ieņēmumu sama-
zinājums. Atklāts ir jautājums, 
vai pēdējos gados pie varas esošā 
koalicija nav šo likumu pārkāpusi\ 
vai ignorējusi. Reālitāte ir tāda, 
ka mazās pašvaldības, sākot ar 
nākamo gadu, slēgs sākumskolas 
klases, likvidētas tiks mazpilsētu 
slimnīcas, pietrūks līdzekļu ceļu 
uzturēšanai utt. Ievērojamais 
budžeta samazinājums pašval-
dībām ļaus nodrošināt patstāvīgās 
funkcijas ne vairāk kā par 48%. 
Tā, piemēram, Rēzeknes budžets 
šogad sarūk par 24%. Valsts 
turpmāk nepiešķirs financējumu 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
skolotāju darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām. Šos izdevumus 
nāksies maksāt no pašvaldību 
budžetiem. Daugavpils 2009. gada 
budžets ir par 11 miljonu latu 
mazāks nekā pērn. Domes vadība 
uzskata, ka pilsēta attīstībā ir at-
sviesta vismaz trīs gadus atpakaļ.

Kam domāts
aizdevums?

Latvijai pieejamais starptau-
tiskais aizdevums – 7,5 miljardi 
eiro (5,2 miljardi latu) – nav 
paredzēts uzņēmēju un mājsaim-
niecību kreditēšanai, šī ziņa 
nesen pāršalca Latvijas sabied-
rību. Eiropas komisijas (EK) 
vēstulē teikts: “Mēs esam bijuši 
liecinieki satraucošām Latvijas 
publiskajām debatēm, kuŗās tiek 
izteikta prasība daļu financiālās 
palīdzības izmantot, lai atbalstītu 
eksporta nozares vai stimulētu 
ekonomiku, palielinot patēriņu. 
Ir svarīgi aktīvi rīkoties, lai 
nepieļautu šādu kļūdainu izprat-
ni.” Patiesība ir tāda, ka No 7,5 
miljardiem eiro aizdevuma, no 
kuŗa Latvijai šobrīd pieejami 
tikai 580 miljoni, valsts drīkst 
financēt tikai budžeta deficītu, 
valsts parādu un finanču sistēmu. 
Uzņēmēju un lauksaimnieku 

cerības izrādījušas nepamatotas, 
jo atbalsts tautsaimniecībai tiks 
sniegts tikai un vienīgi atbilstoši 
budžeta un tā vadības likumos 
jau noteiktajiem ietvariem un 
programmām. Shēma kā aizde-
vuma līdzekļi tiks iepludināti 
ekonomikā ir aptuveni šāda: 
Latvijas valsts dos piešķirto 
naudu bankām uz procentiem ar 
noteikumu, ka tās kreditēs 
uzņēmējus. Bankām šī nauda 
būs Latvijas valstij jāatdod ar 
visiem procentiem, savukārt 
Latvijas valsts tad šo naudu atdos 
aizdevējiem. Atklāts gan paliek 
jautājums, kāpēc EK izpratnē 
banku sektors netiek pieskaitīts 
pie uzņēmējdarbības? Jāņem 
vērā, ka visas lielākās bankas 
Latvijā ir ārzemju banku (zviedru, 
somu, dāņu utt.) meitas uzņē-
mumi, kuŗu centieni ir pārtapt 
par Latvijas sistēmbankām. Ir 
vairāk nekā skaidrs, ka krizes 
ierobežošanai starptautiskā aiz-
devuma līdzekļiem jāieplūst 
valsts ekonomikā, jāveicina ražo-
šanu un eksportu, kā arī jābūt 
balstam krizē nonākušajiem 
mazajiem un vidējiem uzņēmu-
miem. Taču šaubas māc par 
Finanču ministrijas plāniem 50 
miljoni latu uzņēmējdarbībā 
ieplūdināti, izmantojot dažādus 
fondus, šie līdzekļi būs pieejami 
tikai no jūnija. Cerību stariņš 
pavīd faktā, ka no 16. marta, ar 
Latvijas Garantiju aģentūras 
starpniecību uzņēmēji kopumā 
varēs saņemt līdz 100 miljoniem 
latu. Taču mazo un vidējo 
uzņēmumu cerības noplok, uzzi-
not, ka uzņēmumi, kuŗu apgro-
zāmo līdzekļu vērtība sasniedz 
vismaz 150 000 eiro, paredzēti 
kopumā 183 miljonus latu, kuŗus 
piedāvās Latvijas Hipotēku un 
zemes banka. Pie šādiem notei-
kumiem mazajiem uzņēmumiem 
nav nekādu iespēju iegūt aizde-
vumu. Šajā ekonomiski drūmajā 
laikā Latvijas iedzīvotājiem vis-
vairāk pietrūkst vīzijas un ticības 
labākai rītdienai. Valdība runas 
aizgājušajos mēnešos bija tikai 
par to, kā ietaupīt, bet ne par to, 
kā nopelnīt. 

Dainis Mjartāns

Dainis Mjartāns
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Janvāŗa dienas Ziemeļkalifor-
nijā dažkārt mēdz būt saulainas 
un siltas. Kaut arī 24. janvārī no 
rīta puses bija savilkušies drūmi 
mākoņi, solot lietu, tomēr agrā 
pēcpusdienā, kad latviešu sabied-
rība bija sabraukusi uz Fernwood 
bēŗu namu Mill Valleu, lai atva-
dītos no Raimonda Slaidiņa, 
debesis noskaidrojās. Tā bija 

Atvadoties no Raimonda Slaidiņa
mākslu, dabu un skaistumu. 
Iepriekšējā gadā Raimondam 
bija sākušās veselības problēmas, 
bet par to viņš daudz netika 
runājis, ar saviem skaistajiem 
darbiem veiksmīgi piedalījās 
Rietumkrasta Latviešu Dziesmu 
svētkos Ventūrā glezniecības izstā-
dē, un par tiem saņēma daudz 
jūsmīgu atsauksmju. Pārvarot 

nijas Latviešu ev. lut. draudzes 
mācītājs Kārlis Žols, arī īsi atgā-
dinot Raimonda dzīvesstāstu. 
Atvadoties no tēva, siltus vārdus 
par viņa draudzīgo dabu, mīles-
tību pret bērniem un mazbērniem 
teica Raimonds un Vita.

Goda sardzē stāvēja Raimonda 
biedri un draugi – Tālavijas filis-
tri. Atvadu vārdus Raimondam 
veltīja viņa ilggadējais kollēga un 
biznesa partneris – gleznotājs un 
rakstnieks Raimonds Staprāns. 
Kādreiz viņiem piederējusi kopē-
ja gleznu galerija. 

Raimonds Staprāns atcerējās, 
ka Raimonds Slaidiņš bija labs 
partneris, kuŗš vienmēr bijis opti-
mistisks, nezaudējis savaldību arī 
tajos laikos, kad daļa vietējās 
sabiedrības nostājās pret saka-
riem ar tai laikā vēl krievu okupē-
to dzimteni. Atvadoties no Rai-
monda, Slaidiņu ģimenes ilgga-
dējais draugs Justs Karlsons, 
turpināja to pašu domu – cik savā 
laikā nozīmīga bija sakaru veido-
šana ar dzimteni, pie kā Raimonds 
Slaidiņš bija enerģiski strādājis. 
To viņam Latvijā vēl nesen atgā-
dinājis komponists Raimonds 
Pauls, kuŗš kādreiz bijis viesis 
Slaidiņu mājās Sanrafaelā. Laimo-
nis Siliņš – mazā teātŗa sanfran-
cisko režisors –, pieminot Rai-
mondu, nevarēja samierināties 
ar domu, ka mākslinieks būtu 
šķīries no mazā teātra, kur savā 
laikā bijis gan aktieris, gan arī 
dekorātors. Laimonis Siliņš drī-
zāk to saprot tā, ka Raimonds 
aizgājis gleznot dekorācijas kādai 
izrādei, kas tiks iestudēta citā 
vietā, kur mēs visi reiz tiksimies, 
– bet ne vairs Sanfrancisko.

Raimonda Slaidiņa ieguldījums 
bija ļoti nozīmīgs Atmodas laikā 
Latvijā. Viņš dibināja Tautas 
frontes atbalsta grupu Sanfran-
cisko. Vēlākos gados, jau pēc 
Latvijas Neatkarības atkal atgū-

Skats no Raimonda Slaidiņa mājas pagalma, kur Raimondu 
izvadot pulcējās piederīgie un draugi

No kr.; Justs un Dana Karlsoni, Raimonds Slaidiņš 2008. gada 
novembrī Latvijas valsts dibināšanas svētku svinības Draudzes 
namā Sanfrancisko

veselības traucējumus, Raimonds 
uzcītīgi turpināja strādāt pie sava 
Opus Magnum – Ziemeļkalifor-
nijas latviešu sabiedrības vēstures 
grāmatas, ko pēc sabiedrības lūgu-
ma bija uzsācis 2004. gadā, un 
lielais darbs gandrīz jau bija 
pabeigts.

2007. gadā, svinot 80. dzimša-
nas dienu, Latvijā tika rīkotas 
izcili ievērotas un kupli apmek-
lētas Raimonda Slaidiņa gleznu 
izstādes un viņa zīmējumu un 
akvareļu izstāde Rīgā, Architektu 
namā. Mums, Raimonda drau-
giem tagad prieks atcerēties, ka 
dzimtene tika godinājusi Rai-
monda Slaidiņa talantu un iegul-
dījumu mākslā. 

Ar Dieva vārdiem no Raimonda 
Slaidiņa atvadījās Ziemeļkalifor-

šanas, Raimonds Slaidiņš rūpējās 
par Latvijas Zemessargu vajadzī-
bām, vācot fondus formas tērpu 
iegādei, kā arī citām vajadzībām. 
Viņš bija nenogurdināms savā 
degsmē palīdzēt dzimtenei, kur 
vien iespējams.

No Raimonda draudzes vārdā 

svešāda sajūta, pat izsakot vārdus 
„atvadas no Raimonda”, jo tik 
dzīvs un vajadzīgs viņš bijis šai 
sabiedrībai, savai ģimenei, 
draugiem un radiem. 

Daudzi to sajuta kā pēkšņu un 
negaidītu sitienu, kas deva sāpīgu 
triecienu ikvienam, kuŗš bijis 
Raimonda draugs vai arī tikai 
paziņa. Kopā ar Raimonda sēro-
jošo atraitni Austru atvadīties no 
tēva bija ieradies dēls Raimonds 
Slaidinš Jnr. no Latvijas un meita 
Vita no Sandiego. Raimonds 
Slaidiņš – vienmēr intelektuāli 
aktīvs un garīgi možs, radoši 
iedvesmots un darbīgs vīrs. Viņš 
piederēja cilvēkiem, kuŗu vecu-
mam un gadiem nav nekādas 
nozīmes. Viņš bija tik jauns, cik 
jaunas bija viņa domas par dzīvi, 

atvadījās draudzes priekšnieks 
Gvīdo Bergmanis, pieminot Rai-
mondu kā labu un mīļu draudzes 
locekli, kuŗu bieži varēja satikt 
dievkalpojumos.

Piemiņas ziedu veltes, ko 
sērojošie draugi bija nolikuši 
Raimondam, rotāja bēŗu namu 
ar pavasarīgu skaistumu un 
svaigumu. Aiz bēŗu nama lielā 
lielā stikla loga bija redzams 
Kalifornijas zaļojošs pakalns ar 
strautiņu un sīkiem, dzelteniem 
ziediņiem. Tā bija parastā ainava, 
par ko Raimonds bija priecājies, 

ko viņš bija gleznojis.
Ģimenes vārdā mācītājs Kārlis 

Žols ielūdza klātesošos uz piemi-
ņas brīdi Raimonda mājās San-
rafaelā.

No Slaidiņu mājas pagalma 
paveras plaša panorāma uz 
tuvējiem kalniem un ielejām, uz 

tālāko okeana līci un Zelta tiltu 
– ainava, ko Raimonds tik ļoti 
bija mīlējis. Daudzi draugi stāvēja 
šai vietā, skatoties tālienē un 
pieminot Raimondu, domājot 
par to, kāda svētība ir bijusi šo 
skaisto cilvēku pazīt, baudot viņa 
draudzību un sirds dāsnumu.

Sarunājoties un daloties atmi-
ņās, ne vienu vien pārņēma 
sajūta, ka Raimonds tepat vien ir, 
kādā citā istabā. Viņa dvēsele bija 
tā saite, kas nebeidz visus vienot, 
lai arī jau uzsākusi citu ceļojumu.

Biruta Magone

M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S
Mums Latvijā ļoti bieži reklā-

mās parādās sauklis – divi vienā. 
To pašu var teikt par šīgada 11. 
starptautisko ledus skulptūru 
festivālu Jelgavā, kas notika 14. 
un 15. februārī un kas bija īsti 
piemērots Valentīna dienai (kuŗu 

Divas izstādes vienā
Krievijas, Baltkrievijas, Īrijas, 
Lielbritanijas, Austrijas, un 
Igaunijas.

Laiks bija ledus skulptūrām īsti 

skatīt pašā pilsētas centrā pie 
kultūras nama. Tas bija ļoti izde-
vīgi, ērti, taču šogad festivāla 
rīkotāji izvēlējās Uzvaras parku, 
kas pagājušajā vasarā tika varen 
labi sakopts. Tomēr jāteic, ka 
vietas maiņa nebija sekmīga. 
Tiesa, šajos ekonomiskajos 
apstākļos nožogotais parks ļāva 
iekasēt simbolisku ieejas maksu 
no skatītājiem – pa latam no 
pieaugušā – un iegūt noteiktus 

kā nosoda pilsētas vadību par 
kļūdām saimniekošanā.

Parka plašajā telpā sevišķi 
mazo skulptūru iespaids krietni 
vien izplēnēja. Tās prasa zināmu 
intimitāti, kuŗas šeit nebija.

Jāteic, ka arīdzan paši darbi, kā 
likās, šogad bija diezgan trafareti, 
bez augstāka radošās domas 
lidojuma, bieži mākslīgi sakon-
struēti. Vai patiešām pagājušā 
gada siltais laiks ietekmējis rado-
šo procesu?

Dienā skulptūras bija intere-
santi paskatīties kaut vai ziņkā-
rības pēc, taču ne vairāk. Turpre-
tim, ja gāja tās pavērot vakarā, 
nemīlīgā apkārtne tumsā izzuda, 
mainīgās gaismas koncentrēja 
uzmanību uz darbiem un mai-
gos toņos iekrāsoja to apdares 
smalkumus, ko dienā nevarēja 
ieraudzīt. Tā bija gluži cita 
izstāde.

Vērtējot dalībnieku vienību 
veikumu, uzvarēja kaimiņi no 
Lietuvas Kestutis Musteiķis un 
Aļģirds Boss ar darbu „Pa Piena 
ceļu”, bet nelielo skulptūru grupā 
Lielbritanijas tēlnieks Metjū 
Čaloners (Mathew Chaloner) ar 
„Mūžīgās mīlas pilnveidošanos”. 
Savukārt skatītāji priekšroku 

līdzekļus festivāla kasē. Kaut arī 
parks tagad ir sakārtots, taču 
diemžēl apkārtne ap to ir visai 
bēdīga. Varbūt viena no nolais-
tākajām vietām pilsētā – noplu-
kušas koka celtnes un Linu kom-
bināta pamestais korpuss ar 
tukšajiem logiem tik spēcīgi sitās 
acīs, ka šķita – apkārtne ar to it 

par katru cenu grib iedēstīt arī 
pie mums). „Mīlestības galakti-
ka” – tāda bija festivāla devīze. 
No 42 mākslinieku iesūtītajām 
skicēm pagājušā gada decembrī 
tika izvēlēti 30 autori no 9 valstīm 
– Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, 

piemērots – visu laiku naktīs ter-
mometra stabiņš turējās zem 
nulles (pēc Celsija), pa dienu gan 
Jelgavā pacēlās kādu gradu 
augstāk, tas tomēr īslaicīgajai 
tēlniecībai netraucēja.

Katru gadu skulptūras varēja 

deva pašmāju māksliniekam 
Sandim Kondrātam par ledus 
veidojumu „Rūgta laime”. Sajūs-
mu izraisīja arī Krista Zariņa un 
Eduarda Sūniņa „Valentīna” – 
liela apaļa cūka ar četriem 
sivēniem uz muguras. Politiski 
ievirzīts darbs. Māksla gan 
vienmēr ir polītiska, arī tad, kad 
to nedeklarē, taču, manuprāt, ar 

nevajadzīgi polītisko uzsvaru, pat 
zināmu polītisko bezgaumību 
izcēlās cits Krista Zariņa darbs - 
„Mīlestības vēsture” ar Ļeņina 
profilu skulptūrā.

11. starptautiskais ledus skulp-
tūru festivāls nu jau ir aiz mugu-
ras, taču Jelgavas pilsētas paš-
valdības aģentūrai „Kultūra” nu 
jāsāk lauzīt galvas nākamā fes-
tivāla virzienā. Gads taču aiz-
skrien tik ātri!
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
Rīgas pilī sarunā ar Igaunijas Republikas ārlietu ministru 

Urmasu Paetu tika novērtētas Latvijas un Igaunijas divpusējās 
attiecības, īpaši izceļot lielisko abu valstu diplomātisko pār-
stāvniecību sadarbību. Pārrunājot globālās ekonomiskās krizes 
ietekmi Latvijā un Igaunijā, abu valstu pārstāvji atzina, ka paš-    
reizējā situācijā valstis ir tik cieši saistītas, ka ir kļuvušas savstar-
pēji atkarīgas un ekonomiskā lejupslīde vienā neizbēgami negā-
tīvi atsaucas arī uz kaimiņvalstīm. Valdis Zatlers īpaši uzsvēra 
kopīgas Baltijas elektrības pārvades sistēmas operātora izveides 
nepieciešamību, aicinot Igaunijas pusi aktīvi piedalīties Baltijas 
enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna īstenošanā. Tikšanās 
nobeigumā Igaunijas ārlietu ministrs  apliecināja, ka ar prieku gaida 
Latvijas Valsts prezidenta valsts vizīti Igaunijā  7. un 8. aprīlī.

Neatkarīgā policistu arodbiedrība (NPA) 16. martā rīkos 
desmit minūšu ilgu protesta akciju, kuŗā aicina piedalīties ne ti-  
kai iekšlietu sistēmas darbiniekus, bet arī citās jomās strādātā-     
jus. Akciju plānots rīkot 16. martā no pulksten 12 līdz  12:10. NPA 
aicina šajā laikā visā Latvijas territorijā, Latvijas vēstniecībās, 
konsulātos, pārstāvniecībās ārvalstīs apturēt jebkuŗu darbu (visa 
veida autotransporta kustību, jebkādu citu darbību u. tml.), 
izņemot jomas, kuŗas garantē cilvēku drošību un veselību.

Februāŗa otrā pusē Lietuva un Igaunija svin Neatkarības die-  
nu - 16. februārī Lietuva, 24. februārī – Igaunija.  Neatkarības pa- 
sludināšanai abās valstīs aprit 91. gadskārta. 

Rīgas Techniskās universitātes tautasdeju ansamblis “Vek-
tors” saņēmis sertifikātu no Ginesa rekordu biroja Londonā,   
ka mēģinājums pērn 25. oktobrī Rīgā sasniegt jaunu pasaules re-
kordu katēgorijā “Gaŗākā deja” ir izdevies. Rekorda sasniegšanā 
piedalījās 2208 dalībnieki no 99 tautasdeju kopām. Tas bija divas 
reizes vairāk, nekā nepieciešams, lai pārspētu 2007. gada 25. sep-
tembŗa Honkongas sasniegumu, kuŗā piedalījās 1048 dalībnieki. 
Latvijas tautasdeju kopas dejoja vienu no cēlākajām un spilgtāka-
jām latviešu tautasdejām - Gatves deju - tās senākajā choreogra-
fijā, kas pierakstīta 1934. gadā Alsungā. Dejotāju gatve vijās no 
Latvijas Universitātes ēkas (Raiņa bulvārī 19) līdz Rīgas Technis-
kās universitātes ēkai (Kaļķu ielā 1).

Kuldīgas Viļa Plūdoņa ģimnazijā viesojās  ASV vēstnieka Lat-
vijā vietnieks  Tamirs Vasers. Viņš skolēniem stāstīja, ko ASV zina 
par Latviju, kādas ir Amerikas attiecības ar Latviju, ko Latvijai 
vajadzētu darīt, lai izkļūtu no krizes u. c. T. Vasers apmeklēja arī 
Kuldīgas domi un uzņēmumu Amazone.  

UNESCO sakopotajā pasaules apdraudēto valodu atlantā   
par izmirstošu uzskatīta arī līvu valoda, jo tajā runājot tikai       
viens cilvēks. Pret to iebilst Līvu savienības pārstāve Helmī Stal-   
te. Notikusi kļūda. Līvu valoda ir dzimtā apmēram desmit 
cilvēkiem, valodas pratēju skaits mērījams vairākos simtos un 
joprojām palielinās. 

TP un ZZS – valdības gāzējas
Koalicijas pārstāvju sanāksmē 

Tautas partijas priekšsēdis Mareks 
Segliņš un ZZS Saeimas frakcijas 
vadītājs Augusts Brigmanis mut-
vārdiem paziņoja par partiju aiz-
iešanu no valdības. Līdz ar to 
gandrīz pēc divus mēnešus ilgas 
spriedzes un neskaidrības par paš-
reizējās valdības likteni Ministru 
prezidents  Ivars Godmanis (LPP/
LC ) 20. februārī paziņoja par savu 
demisiju. Valdība kritusi tāpēc, ka 
koalicija nespēja vienoties par Mi- 
nistru kabineta reformu. Valsts 
prezidents Valdis Zatlers Godma-
ņa demisiju ir pieņēmis.

Godmanis atzina, ka TP un ZZS 
ir gāzušas  valdību, un tā esot šo 
partiju atbildība. Par izveidojušos 
situāciju turpināsies sarunas ar 
Starptautisko valūtas fondu, un 
valdība, kas turpinās darbu līdz 
nākamā Ministru kabineta apstip-
rināšanai, nevarēs parakstīt nekā-
das vienošanās.

Ministru prezidents Ivars God-
manis šo valdību vada ilgāk nekā 
gadu kopš 2007. gada decembŗa, 
kad pārņēma valdības vadītāja pie-
nākumus no Aigara Kalvīša (TP). 
Šī bija otra Godmaņa vadītā val-
dība. Pirmā - no 1990. gada 7. mai-
ja līdz 1993. gada 3. augustam - 
tolaik vēl Ministru padomes sta-
tusā.

Prezidents ar Saeimā pārstāvē-
tajām partijām (TP, JL, ZZS , LPP/
LC un TB/LNNK) sācis sarunas 
par jaunās valdības veidošanu.  Sa- 
runās ar plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvjiem Zatlers paziņoja, ka nevie-
nai partijai netiks dotas privilē-
ģijas. Ministru prezidenta amatā 
netiks aicināta ar polītiskajiem 
spēkiem nesaistīta persona, kaut 
arī tas JL ieskatā būtu labākais 
risinājums. Arī pēc sociologa           
A. Freimaņa domām, bezpartijisks 
kandidāts būtu vienīgā saprātīgā 
izvēle. “Šobrīd krize nav tāda, ka 
partijas nevarētu izvēlēties piemē-
rotu kandidātu,” sacīja prezidents.

Tautas partija par Ministru pre-
zidenta kandidātu bija pieteikusi 
ārlietu ministru Māri Riekstiņu,   
ko tagad nomainījusi ar Edgaru 
Zalānu Jaunais laiks  nominējis EP 
deputātu Valdi Dombrovski, ie- 
priekš oficiāli gan tika nosaukta 
partijas priekšsēde Solvita Ābol-
tiņa. ZZS ministru prezidenta kan-
didāts ir smagos noziegumos 
apsūdzētais Ventspils pilsētas galva 
Aivars Lembergs, taču partijas 
vadītāji paši atzīst, ka nepretendē 
uz šo posteni, jo nevarot virzīt 
tiesvedības procesos iesaistītu 
kandidātu.

Tīmeklī laikraksts Financial       
Times raksta, ka pēc Ivara God-  
maņa atkāpšanās no amata Lat- 
vija kļuvusi par otro valsti Eiropā 
pēc Īslandes, kuŗas valdība atkā-
pusies ekonomiskās krizes laikā. 
Tādu pašu Latvijas polītiskās situ-
ācijas novērtējumu sniegusi arī 
aģentūra Bloomberg. 

Ko grib opozicija? 
Trīs labējās opozicijas partijas – 

Sabiedrība citai polītikai, Pilsonis-
kā savienība un Jaunais laiks – ir 
gatavas sākt sarunas tikai par 
pagaidu valdības izveidi, kas strā-
dātu līdz ārkārtas Saeimas vēlē-
šanām. Partijas ieskatā valdības va- 
dība jāuztic bezpartijiskam minis-
tru prezidentam un labākā kan-
didāte varētu būt valsts kontro-  
liere Inguna Sudraba. 

Pēc opozicijas rīcības padomes 

ārkārtas sēdes PS priekšsēde San-
dra Kalniete atzina, ka pašlaik   
runa var būt tikai par pārejas pe-
rioda valdību, kas strādātu līdz 
ārkārtas vēlēšanām.

Savukārt JL līdere Solvita Ābol-
tiņa norādīja, ka tad, ja šī valdība 
spēs veiksmīgi strādāt, tā varētu 
darbu turpināt arī pēc vēlēšanām. 
Šajā valdībā būtu jāstrādā pro-
fesionāļiem, jābūt komandas cil-
vēkiem un jaunām sejām.

Visas trīs partijas par piemēro-
tāko ministru prezidenta amata 
kandidāti uzskata Sudrabu, lai gan 
viņa iepriekš noraidījusi iespēju 
uzņemties šos pienākumus. Ar 
Sudrabu vēl ir iespējams runāt par 
šo jautājumu, un, ja viņai būtu 
Saeimas vairākuma atbalsts, viņa 
varētu uzņemties valdības vadī-
šanu.

Opozicijas partiju ieskatā  jauna-
jā valdībā nevajadzētu strādāt     
tiem ministriem, kuŗi ar savu 
līdzšinējo darbu izraisījuši disku-
sijas par savu piemērotību ama-
tam, - satiksmes ministram Ainā-
ram Šleseram, finanču ministram 
Atim Slakterim un demisionēju-
šam zemkopības ministram Mār-
tiņam Rozem.

Edgars Zalāns izaudzis
Tautas partijas (TP) ministru 

prezidenta amata kandidāts ir 
reģionālās attīstības un pašvaldī- 
bu lietu ministrs Edgars Zalāns. 
Par to žurnālistus pēc TP valdes 
sēdes informēja partijas priekšsē-
dis Mareks Segliņš. Zalānam esot 
darba pieredze gan kā Kuldīgas 
pašvaldības vadītājam, gan arī 
strādājot valdībā un ieņemot mi-
nistra amatu. Zalāns pārzina pro-
blēmatiku ne tikai Rīgā, bet  visā 
valstī, kā arī labi zina pašvaldību 
problēmas, TP izvēli pamatoja 
Segliņš. Zalāns ir rīcības cilvēks, 
enerģisks un var pieņemt grūtus 
un nepopulārus lēmumus, panā-
kot atbalstu parlamentā.

Šais 14 mēnešos, kopš TP ie- 
priekš  nominēja Zalānu ministru 
prezidenta amatam, viņš ir izau-
dzis - Zalānam ir plāns, kā refor-
mēt valsts pārvaldi. Šo plānu pa- 
gaidām nav noraidījis neviens 
koalicijas partneris. Zalānam ir 
reāls redzējums, kā Latvijai attīstī-
ties tālāk. 

TP valde Zalāna kandidātūru 
atbalstījusi bez balsojuma, vieno-
joties. 

Zalāns bija ministru prezidenta 
amata kandidāts arī 2007. gada 
decembrī pēc Aigara Kalvīša va- 
dītās valdības atkāpšanās, taču to-
reiz Valsts prezidents Valdis Zat-
lers izšķīrās valdības veidošanu 
uzticēt Ivaram Godmanim (LPP/
LC). 

 Valsts kontroliere par krizi 
Valsts kontroliere Inguna Sud-

raba intervijā Latvijas Televīzijai 
sacīja, ka pašlaik ne valdības par-
tijām, ne opozicijas partijām nav 
plāna, kā izvest valsti no krizes. 
Mēs šo plānu neredzam,viņa teica.

Pašlaik tiek īstenots Starptautis-
kā valūtas fonda vai Eiropas Ko- 
misijas plāns, kas ne vienmēr ir 
piemērots konkrētai situācijai. No- 
dokļu paaugstināšana nebija pa- 
reizs lēmums, jo tas izraisīja pa- 
tēriņa un apgrozījuma kritumu.

Uz jautājumu, kāds būtu Sudra-
bas plāns šī brīža situācijā, Valsts 
kontroliere atbildēja, ka vispirms 
izanalizētu situāciju un pārskatītu 
nodokļus.  Par nākamo soli Sudra-
ba min nepieciešamību stabilizēt 

uzņēmējdarbību, lai tā nesamazi-
nātos un arvien vairāk cilvēku 
nekļūtu par bezdarbniekiem. Viņa 
pārskatītu Eiropas Savienības     
programmas, lai atbalsta līdzekļi 
tiktu izlietoti uzņēmējdarbības 
stimulēšanai.

Iespēja vienoties 
kopējam darbam

Apvienības Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK valde, izvērtējot situāciju ar 
jaunās valdības veidošanu, seci-
nāja, ka, apzinoties ekonomiskās 
un polītiskās krizes radītos drau-
dus, visām parlamentā pārstāvē-
tajām latviskajām partijām ir 
unikāla iespēja vienoties kopīgam 
darbam valdībā. 

TB/LNNK par absolūti nepie-
ņemamu uzskata Saskaņas centra 
aicināšanu līdzdarboties valdības 
veidošanā situācijā, kad latviska-
jiem polītiskajiem spēkiem Saeimā 
kopā ir 77 balsis. 

Pēc TB/LNNK valdes locekļu 
domām, arī spiedīgajos ekono-
miskajos apstākļos nav nekāda 
pamata zaudēt nacionālas valsts 
ideālus. TB/LNNK valde tādēļ aici-
na visas Saeimā pārstāvētās labējās 
un centriskās partijas, izņemot 
Saskaņas centru un PCTVL, pār-
varēt savstarpējās pretrunas un 
valsts interešu vārdā pēc iespējas 
ātrāk vienoties par profesionālu 
ministru prezidenta amata kan-
didātu un jaunas valdības izveidi.

PS runā par pagaidu valdību
Partijas Pilsoniskā savienība (PS) 

valde paudusi atbalstu partijas 
Jaunais laiks (JL) izvirzītajam mi-
nistru prezidenta amata kandidā-
tam Valdim Dombrovskim kā 
pārejas valdības vadītājam, jo tā 
strādātu līdz Saeimas ārkārtas vēlē-
šanām.

 PS aicina Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru un labējās partijas atbal- 
stīt Dombrovska kandidātūru un 
dot viņam iespēju aicināt savā 
valdībā profesionālus ministrus, 
taču sarunās ar prezidentu un 
citām polītiskajām partijām PS ir 
izvirzījusi vairākas pamatnostād-
nes:   vienoties par Saeimas ārkārtas 
vēlēšanu laiku, nesamazināt valsts 
pensiju apjomu, aizsargāt māj-
saimniecības pret masveidīgu no- 
nākšanu līdz maksātnespējai, ie-
viest taisnīgāku nodokļu sistēmu, 
vienoties ar bankām un starptau-
tiskajiem aizdevējiem par kredi-
tēšanas atjaunošanu uzņēmējiem, 
kā arī neiesaistīt valdībā partijas, 
kuŗas nav apliecinājušas atbalstu 
līdzšinējai valsts valodas un pil-
sonības polītikai, kā arī Latvijas 
NATO polītikas nemainīgumam. 

Plāns pret Jauno laiku
Opozicijas partijas Jaunais laiks 

(JL) priekšsēde Solvita Āboltiņa 
pieļauj, ka pašreizējām koalicijas 
partijām ir “plāns B”, kas paredz JL 
atstāšanu opozicijā. Intervijā Lat-
vijas Radio  viņa  atzina, ka līdz-
šinējās sarunās visi esot atvērti 
sadarbībai, tomēr JL nostāja dažos 
jautājumos, piemēram, par to, ka 
ministriem, kas ar savu rīcību 
izpelnījušies sabiedrības neizpratni, 
nevajadzētu turpināt darbu nā- 
kamajā valdībā, - varētu radīt 
sarežģījumus.

„Kad runājam ar koalicijas par-
tijām, rodas sajūta, ka tās cenšas 
par visām varēm iestumt JL tādā 
situācijā, ka mēs nebūtu valdībā,” 
sacīja Āboltiņa. Viņa uzsvēra - to, 
ka satiksmes ministram Aināram 
Šleseram (LPP/LC) nevajadzētu 
atrasties nākamajā valdībā, prasa 

nevis JL, bet sabiedrība.
Godmanim 

vajadzētu atpūsties
LPP/LC Saeimas frakcijas vadī-

tājs Andris Bērziņš pieļauj, ka 
līdzšinējais Ministru prezidents 
Ivars Godmanis (LPP/LC) varētu 
strādāt arī nākamajā valdībā, taču 
pēc Bērziņa domām viņam va- 
jadzētu vispirms atpūsties. Inter-
vijā LNT raidījumam 900 sekun-
des Bērziņš pieļāva, ka Godmanis 
varētu kļūt par ministru nāka-  
majā valdībā, “kāpēc gan ne”, ta-   
ču par to būs jālemj Valsts prezi-
denta izraudzītajam Ministru pre-
zidentam. Tomēr, ievērojot to, ar 
kādu atdevi Godmanis ir strādā- 
jis, viņam vajadzētu nedaudz at- 
pūsties.

Iespējama arī īslaicīga valdība
Saskaņas centra (SC) izvirzītais 

ministru prezidenta amata kan-
didāts Jānis Urbanovičs ir pār-
liecināts, ka bez SC nākamā valdī-
ba būs tikpat īslaicīga kā iepriek-
šējā Ivara Godmaņa valdība, kas 
nostrādāja tikai nedaudz vairāk   
par gadu.  Intervijā LNT raidīju-
mam 900 sekundes Urbanovičs 
pauda, ka neatkarīgi no tā, kuŗš  
būs nākamais ministru prezidents, 
viss problēmu risināšanas sma-
gums pārcelsies uz Saeimu. Sa- 
biedrība redzēs publiskas debates, 
jo darāmie darbi nevarēs tikt da- 
rīti bez Saeimas akcepta. 

Pēc Urbanoviča domām, nāka-

majam Ministru prezidentam jā- 
panāk, lai ministri būtu profesio-
nāļi, bet viņam arī jābūt lielākam 
valsts patriotam nekā savas parti-
jas patriotam, pēc iecelšanas amatā 
apturot savu darbību partijā šajā 
krizes periodā.

Spriež arī par 
bezpartejiskiem ministru 

prezidenta amata kandidātiem
Vairākas partijas uzsveŗ nepie-

ciešamību ministru prezidenta 
amatam virzīt bezpartejisku kan-
didātu. Saeimas kuluāros minētas 
vairākas kandidātūras – Krājbankas 
prezidents Mārtiņš Bondars, bi- 
jušais vēstnieks ASV Aivis Ronis 
un bijušais SEB Latvijas Unibanka 
padomes priekšsēdis Andris Bēr-
ziņš, Latvijas Bankas prezidents 
Ilmārs Rimševičs. Partijas uzru-
nājušas arī ES enerģētikas komi-
sāru Andri Piebalgu.

LPP/LC līdzpriekšsēdis Ainārs 
Šlesers žurnālistiem uzsvēra Valsts 
prezidenta atbildību, izvēloties 
Ministru prezidentu. Ja  izvēle būs 
neveiksmīga, valdību neizdosies 
ātri izveidot, un tas  pašreizējos 
apstākļos nebūtu pieļaujams.

Polītiķi atcerējušies, kā savulaik 
ministru prezidentu izvēlējusies 
Valsts  prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga. Toreiz amata kandidā-
tiem vajadzējis atnest uz Rīgas     
pili vēstuli, kas apliecina polītisko 
atbalstu Saeimā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons 
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Ne mazums pro-

blēmu jārisina tiem, 
kas atrodas Krievi-
jas Federācijas (KF) 
priekšgalā. Un viena 
no problēmām ir - 
kuŗš tad īsti ir no- 

teicējs šajā vēl arvien plašajā valstī 
- Vladimirs Putins vai Dmitrijs 
Medvedevs. Galu galā patvaldība 
(samoģeržavije) ir tā varas struktū-
ra, kas bijusi raksturīga Krievze-
mei kopš Jāņa Briesmīgā laikiem. 
Staļins bija tipisks patvaldnieks,   
un Putinam, pārņemot varu      
2000. gada 1. janvārī, piemīt gluži 
patvaldnieciskas īpašības. 

Pamazām sāk likties, ka Medve-
devs, kam Putins, var teikt, uz lai-
ku aizdevis prezidenta amatu, to- 
mēr nav marionete. Filips Pens 
(Philip     P. Pan) laikrakstā Washing-
ton Post spriež, ka Medvedevs     
kāpj laukā no Putina ēnas, sā- 
pīgajos tautsaimniecības jautāju-
mos atļaudamies paust atšķirīgu 
viedokli. Raksta autors uzzinājis, ka 
ministru kabineta priekšsēdis Pu- 
tins un formālais ‘”valsts galva” 
Medvedevs nolēmuši salīgt īpašu 
stenografistu, kas fiksētu abu 
valstsvīru izteikumus un replikas, 
kad tie apspriežas savā starpā, jo - 
uzmanību! - pēc iepriekšējiem abu 
vīru dialogiem esot gadījušies pār-
pratumi. 

Medvedevs pats kādā intervijā   
TV raidījuma ietvaros diezgan   
vaļsirdīgi teica, ka viņam ar Puti-
nu ir “labas un draudzīgas attie-
cības”, bet tas nenozīmējot, ka     
prezidentam jāignorē samilzušās 
problēmas. Būdams prezidents, 

Krievija: problēmas, protesti, propaganda, provokācijas

viņš liek ministriem (tātad arī 
premjērministram. - F. G.) pado-
māt par dažādiem trūkumiem, un 
tas esot pilnīgi dabiski. 

Un vēl kas: kamēr Putins uztu-
rējās ārzemēs (!), Medvedevs gan-
drīz vai privātā kārtā tikās ar pro-
gresīvās avīzes Novaya Gazeta 
redaktoru Dmitriju Muratovu un 
tās līdzīpašnieku - bijušo PSRS pre-
zidentu Gorbačovu un izteica 
līdzjutību sakarā ar šī laikraksta 
žurnālistes un pazīstama advokāta, 
cilvēktiesību aizstāvja noslepka-
vošanu Maskavā uz ielas. Tas gan: 
valsts TV par šo tikšanos nezi-
ņoja...

Tikmēr rūgst nemiers KF pla-
šumos, īpaši tajās pilsētās, kur vi- 
su iedzīvotāju labklājība un pati 
iztika bija atkarīga no vienas lielas 
rūpnīcas, kas deva darbu tūksto-
šiem. Krizes krampjos, var teikt, 
agonizē uzņēmums pēc uzņēmu-
ma, tiek atlaisti neskaitāmi ģime-
nes apgādnieki, bezdarba pabalsts 
ir lielākoties smieklīgs, un atskan 
satraukts koris: “Tā tas nevar tur-
pināties!”

The New York Times sniedz Kli-
forda Levija (Clifford J. Levy) re- 
portāžu no Maskavas: turienes 
Carnegie Center direktors Dmitrijs 
Treņins brīdina, ka Krievijas dar-
baļaužu pacietība nav bezgalīga, 
un, kad vadzis lūzīs, tad Putinam 
“būs gals”, tāpat kā tas notika ar 
Gorbačovu    un gandrīz būtu noti-
cis ar Jeļcinu. Ņujorkas avīzes  
rakstā citēts kāds Aleksandr A. 
Auzan (latvietis Auzāns? - F. G.), 
ekonomists un prezidenta Med-
vedeva dibinātā pētniecības in- 

stitūta valdes loceklis, kuŗš norāda, 
ka Krievijā varneši sazinās, ko- 
mūnicē ar tautu, nevis ar parla-
menta vai nevalsts biedrību 
starpniecību, bet vienīgi TV rai- 
dījumu ietvaros, un tagadējās kri-
zes apstākļos tā lieta neiet, tas 
nevar  labi beigties. 

Pilnīgs pretstats Aleksandram 
Auzānam ir cits vīrs ar latvisku 
uzvārdu - melnais pulkvedis Vik-
tors Alksnis: viņš prasa, lai Kremlis 
nekādā ziņā nepiekristu Oba-mas 
administrācijas piedāvājumam - 
vienoties par kodollādiņu skaita 
abpusēju samazināšanu. Intervijā 
vietnei www.LentaCom.ru Alksnis 
brīdina: ja Kremlis tam piekritīs, 
tas būtu līdzvērtīgs Krievijas 
kapitulācijai, jo amerikāņiem ir 
daudz efektīvāka šo kodollādiņu 
mērķtiecīgas tēmēšanas sistēma. 
Tik un tā ASV nekad neatzīs, ka 
visa pēcpadomju telpa ir Krievi-
jas vitālo interešu sfaira, no- 
beigumā uzsveŗ Alksnis. 

Jāatzīst, ka Krievijas izlūkdienesti 
jau tagad visai naski un nekaunīgi 
rīkojas šai pēcpadomju telpā: ar 
nezināma snaipeŗa (sharpshooter) 
šāvienu galvā nonāvēts Azerbai-
džānas kaŗa aviācijas pavēlnieks 
ģenerālis Rails Rzajevs. Viņš esot 
piekritis varbūtējai ASV kaŗa lid-
mašīnu izvietošanai Azerbaidžā-
nas territorijā...

Ir arī smalkāki paņēmieni.  
Kremlis izvietojis savus propa-
gandas dūžus - spin doctors gan 
Parīzē, gan Ņujorkā. Abās mir-
dzošajās mētropolēs iekārtoju-
šies kādas iestādes biroji, kuŗas 
nosaukums ir Institute for Demo-

cracy and Cooperation. 
Parīzes biroja darbības lauks ir 

Vakareiropa. To vada vēsturniece   
un publiciste Natalija Naročņicka 
- KF Valsts domes ārlietu komisijas 
vadītāja vietniece, pareizticīga, im-
periska profesore, kas savos raks-   
tos vairākkārt uzsvērusi, ka kopš          
1721. gada Nīštates miera līguma 
parakstīšanas Baltija likumīgi pie-
derot Krievijai un ka šo valsteļu 
atdalīšanās nebūt nav galīga. Un 
taisni šai dāmai Kremlis uzdevis 
sekot cilvēktiesību pārkāpumiem 
Eiropas Savienības dalībvalstīs!

Ņujorkas biroja darbības lauks   
ir Ziemeļamerika, un tur rosās pār-
krievojies armēnis - Andraniks   
Migranjans (Migranyan). Intervijā      
RFE/RL korespondentam Niko-
lam Krastevam šis kungs apgal-
vojis, ka institūta mērķis esot “pētīt 
Rietumu demokratiju un ieteikt, kā 
to var uzlabot”. Nepārspējami!

Šāda veida liekulīga propaganda 
mijas ar nelietīgām provokācijām. 

Helsinkos jau sen visai rosīgu 
darbību izvērš Somijas zviedrs Jo- 
hans Bekmans - turīgs izdevējs, 
publicists, vēsturnieks, krimi-
nologs, sociologs, sabiedrisks dar-
binieks un nelokāms Krievijas un 
visa krieviskā apjūsmotājs, kas ik 
gadus ir lūgts ciemiņš Pēterpilī. 
Šim vīram mūža virsuzdevums un 
sūtība ir tā devetais antifašisms. 
Viņš sarakstījis grāmatu Bronzas 
kareivis, kas izdota Igaunijā. Šai 
grāmatā Bekmans pareģo Igauni-
jai drīzu galu, jo valstij, kas apgā-
na Lielā Tēvijas kaŗa svētumus, 
neesot nākotnes. 

Tuvojas 16. marts, un Johana 

Bekmana uzmanība pievērsta Lat-
vijai. Mēnesi pirms šī datuma viņš 
ieradies Rīgā un kopā ar bēdīgi sla-
veno Tatjanu Arkadjevnu Ždano-
ku nofotografējies pie 1941. gada  
4. jūlijā nodedzinātās sinagogas 
pamatu atliekām, kur piemiņas 
plāksne veltīta holokausta upu-
ŗiem un latviešiem - žīdu glābē-
jiem. Stāvot šai laukumā, Bekmans 
apsolīja, ka 16. martā viņš būšot 
Rīgā, lai piedalītos protesta akcijās. 

Tā ir vistīrākā provokācija. Jo- 
hanam Bekmanam noslepkavoto 
Latvijas žīdu piemiņa ir pie vienas 
vietas. Pozēšana pie Gogoļa ielas 
sinagogas drupām ir zaimojošs 
farss. Intervijā Rīgas krievvalodīgās 
avīzes Chas žurnālistam Igoram 
Vatoļinam viņš apmelo savu dzim-
teni - Somiju, apgalvodams, ka tās 
mērķis 1941. gadā bijis iekaŗot 
Ļeņingradu “Lielsomijas” vārdā. 
Ļoti raksturīgs ir Bekmana solī-
jums - 16. marta priekšvakarā sa- 
rīkot konferenci, kuŗā piedalīsies 
“pazīstamais Krievijas vēsturnieks” 
Aleksandrs Djukovs: tas pats, kuŗš 
atzinies, ka viņam niez nagi - 
nožmiegt Edvinu Šnori, filmas The 
Soviet Story režisoru. 

Intervijā Bekmans brīdina, ka nu 
jau otrā krievvalodīgo paaudze 
Igaunijā un Latvijā spiesta dzīvot 
apartheida apstākļos, un šo jau-
niešu radikālizācijas rezultātā var 
izveidoties nacionālā atbrīvošanās 
kustība, līdzīga IRA darbībai Zie-
meļīrijā. 

Kur Bekmans smēlies, teiksim, 
iedvesmu? Turpat, kur Naročņicka 
un Migranjans. Par to nav nekādu 
šaubu.                   Franks Gordons

„Stājies partijā!”Galu galā atjauno-
tās Latvijas 14. valdī-
ba amatā noturējās 
gadu un divus mēne-
šus. Punktu vairākas 
nedēļas ilgušajai po-
lītiskajai agonijai     

20. februārī pielika abas lielās val-
došās koalicijas partijas - Tautas 
partija un Zaļo un zemnieku sa-
vienība. Tās paziņoja, ka Ivara 
Godmaņa vadītajā valdībā vairs 
nevēlas darboties. Tās pašas die-
nas pēcpusdienā I. Godmanis 
Valsts prezidentam Valdim Zat-
leram iesniedza demisijas vēstuli, 
un prezidents to akceptēja.

Pēc tam Zatlers paziņoja, ka 
nekavējoties uzsāks konsultācijas 
ar visām Saeimā pārstāvētajām 
partijām, tostarp ar Maskavas 
draugaļu PCTVL, kuŗai izredzes 
iekļūt valdībā ir tikpat lielas kā  
man vai tev uzsliet pietiekami aug-
stas kāpnes, lai uzkāptu līdz mēne-
sim. PCTVL Saeimā ir tikai pieci 
mandāti, to var ignorēt bez jeb-
kādām problēmām. Taču citādi 
manevrēšanas iespējas ir visai pla-
šas. Tautas partijas vadītājs Segliņš 
apgalvoja, ka esot vajadzīga valdī-
ba, kas Saeimā ir pārstāvēta ar 
krietni vairāk nekā 51 balsi. Tas 
būtu iespējams, ja pašreizējai koali-
cijai pievienotos Jaunais laiks (JL). 
Bet tad Jaunajam laikam būtu 
jābiedrojas ar partijām, kas pēdējos 
gados ir absolūti diskreditējušas 
visus jēdzienus, kuŗi saistās ar po-
litiku, – partija, koalicija, Ministru 

kabinets, nemaz nerunājot par go-
dīgumu, ētiku un morāli. Partija 
kopā ar abām pārējām labējā spār-
na Saeimas frakcijām (Pilsoniskā 
savienība (PS) un Sabiedrība citai 
polītikai (SCP)) jau pateikusi, ka 
nākamajā valdībā nedrīkst būt paš-
reizējā finanču ministra Slakteŗa 
un satiksmes ministra Šlesera. Ja tā 
ir stingra prasība, tad labējo valdo-
šajā koalicijā nebūs, jo Šlesers Sa- 
tiksmes ministriju uzskata par sa- 
vu privātīpašumu un no turienes 
viņu, visticamāk, izdabūs tikai, tā 
sakot, ar kājām pa priekšu. Pro-
tams, var izveidot koaliciju arī bez 
Šlesera Pirmās partijas, un jāatzīst, 
ka šī partija to pat ļoti būtu pelnī-
jusi, taču JL tik un tā būtu jāatro-
das vienā gultā ar zaļajiem zemnie-
kiem, kuŗi prātam neaptveŗami 
joprojām paliek ieskatā, ka valdības 
vadītājam vajadzētu būt smagos 
kriminālnoziegumos apsūdzēta-
jam Aivaram Lembergam, lai gan 
patlaban partija domājot, ka ne   
jau tagad, kad Lembergs tiek tie-
sāts. Paldies par to pašu!

Ir arī cits variants. Polītiskajai 
organizācijai Saskaņas centrs (SC) 
Saeimā ir 18 balsis. Nelaime ir tāda, 
ka arī SC nereti par daudz skatās 
austrumu virzienā, turklāt pare-
dzams, ka viens partijas kandidāts 
jūnijā paredzētajās Eiropas Parla-
menta vēlēšanās būs Alfrēds Ru- 
biks – tas pats, kuŗš izmisīgi centās 
novērst Latvijas neatkarību un jo-
projām apgalvo, ka viņa sapnis ir 

komūnisma uzvara pasaulē. Šādā 
koalicijā nekādā ziņā nepiedalītos 
TB/LNNK, bet par vēlētāju attiek-
smi nāktos stingri padomāt arī TP 
un ZZS, kas pašas apgalvo, ka ir  
pat ļoti latviski tautiskas. Partneŗ-
attiecības ar vienīgo Latvijā atliku-
šo komūnistu nebūs pats labākais 
veids, kā to pierādīt.

Nelaime te ir vienkārša. Absolūti 
visi polītiķi, kas ir partijās, kuŗas  
jau kopš 2004. gada ir veidojušas 
nemainīgu valdošo koaliciju, sa-
biedrībai ir apriebušies līdz mie-
lēm, un opozicijai nav pietiekami 
balsu, lai izveidotu jaunu valdību 
bez šīm koalicijas partijām. Jeb-
kuŗš jauns valdības variants būs 
lemts neveiksmei, ja runa ir par 
sabiedrības uzticību un ja tajā tiks 
iekļauts jau minētais Šlesers un ne 
viņš vien. Pēdējo mēnešu laikā 
daudz ir runāts par „jaunām se-
jām,” par domu, ka nākamo valdī-
bu varētu vadīt kāda bezpartejiska 
persona, piemēram, Valsts kon-
troliere Inguna Sudraba. Šo domu 
Valsts prezidents ir noraidījis, jo 
partijās pašās jau nekādas krizes 
neesot, gan jau tās atradīšot nāka-
mo ministru prezidentu. Taču arī 
visideālākais ministru prezidenta 
kandidāts nebūs akceptējams, ja 
viņam (vai viņai) partijas uzspiedīs 
tos pašus vecos „principus,” kādi 
bijuši valdību veidošanas un polīti-
kas izstrādāšanas pamatā visus šos 
pēdējos gadus. Valdošās koalicijas 
partijas sevi ir izsmēlušas pavisam. 

Šajā sakarībā visai dīvains var 
šķist televīzijā nesen parādījies vi-
deo klips, kuŗā skan šāds teksts: „Ja 
tev nav vienaldzīgs mūsu valsts 
liktenis. Ja vēlies iegūt uzticamus 
draugus un domubiedrus. Ja gribi 
palīdzēt sava dzimtā novada attīstī-
bai. Ja tev rūp savas ģimenes nākot-
ne. Ja tu vēlies īstenot savas idejas. 
Ja vēlies iegūt jaunas zināšanas. Ja 
tu gribi kaut ko mainīt savā valstī. 
Ja tu nebaidies uzņemties atbildību. 
Nāc! Stājies partijā!” Subtitrā raks-
tīts: „Polītisko reklāmu samaksā 
Tautas partija,” ekrānā redzams 
partijas tālruņa numurs.

Partijas bosi nekavējoties apgal-
voja, ka patiesībā tā nemaz neesot 
polītiska reklāma, nevienam neva-
jagot domāt, ka mudinājums bijis 
stāties tieši Tautas partijā, un vispār 
tā jāuzskata par sociālu reklāmu, 
kas aicina Latvijas darbaļaudis vai-
rāk uzņemties atbildību par  sevi un 
savu valsti. Vai varbūt šķiet, ka TP, 
kas 2006. gada priekšvēlēšanu   
kampaņas laikā krāpās un pārkā- 
pa likuma garu, ja ne gluži burtu, ar 
elpu aizrāvīgu bezkaunību, šādi 
pārbauda ūdens temperātūru, lai 
izpētītu, cik lielā mērā noteikumus 
būs iespējams apiet arī šoreiz, kad 
tuvojas pašvaldību un Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas? Jā, droši vien. 
Korupcijas novēršanas un apkaŗo-
šanas birojs jau paguvis atzīt, ka šī 
„sociālā reklāma” patiesībā ir vistī-
rākā polītiskā reklāma, un labi, ka 
tā. Šogad, starp citu, knābim ir 

dotas tiesības apturēt jebkuŗas par-
tijas kampaņu, ja tā pārkāpj notei-
kumus. Tādus eksperimentus kā 
TP „sociālā reklāma” der nošaut jau 
ar pirmo lādiņu, jo citādi mēs šogad 
pieredzēsim ne to vien. Apgalvot, 
ka reklāma, kuŗas beigās ir partijas 
nosaukums un tālruņa numurs, 
patiesībā ir universāla sociālā reklā-
ma … nu, laikam jau tālāk nekas 
nav jākomentē. 

Arvien vairāk šķiet, ka nākamais 
solis tomēr būs ārkārtas vēlēšanas. 
Ja arī tagad izdosies sastiķēt kopā 
jaunu valdību, tā nebūs nekas cits 
kā plāksteris, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
tai būs jāpieņem ļoti smagi un bar-
gi lēmumi, lai risinātu valsts eko-
nomisko krizi. Nu jau arī Finanču 
ministrija atzīst, ka ekonomikas 
sabrukums šogad būs nevis par 
pāris vai pieciem, bet gan par vese-
liem 12 vai 13 procentiem, un dažu 
ekonomistu ieskatā arī tā ir pārāk 
pieticīga prognoze. Taču, ja notiks 
ārkārtas vēlēšanas, tad pašreizējai 
opozicijai jākļūst daudz spēcīgākai, 
lai spētu sabiedrību pārliecināt, ka 
tā ievēlējama ne tikai tāpēc, ka tā ir 
opozicija. Esmu jau citreiz rakstījis: 
ja ārkārtas vēlēšanās valdošās koali-
cijas partijas kārtējo reizi ar likuma 
apiešanu un spilgtu televīzijas reklā-
mu spēs piemuļķot pietiekami lie-
lu sabiedrības daļu, lai to ievēlētu 
atkal, tad nu gan būs nevis vakars, 
bet tumša un bīstama nakts uz 
ezera.

Kārlis Streips
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Par nākotni, vēstures mācībām un paviršību polītikā
Ar Eiroparlamenta deputātu, bijušo Latvijas aizsardzības ministru un Pilsoniskās savienības 

dibinātāju Ģirtu Valdi Kristovski sarunājās Ligita Kovtuna

Sabiedrībā plašu interesi izraisīja 
laikraksta Diena pielikumā Sestdie-
na publicētais raksts „Komūnistu 
sponsors”. Jaunais vēsturnieks Gatis 
Krūmiņš archīvā atradis dokumen-
tu, kas apliecina, ka Kārlis Ulmanis 
1940. gadā izdabājis okupantiem. 
Valsts prezidenta sekretāriāts 12. jū- 
lijā LKP Centrālajai komitejai no- 
sūtījis paziņojumu, ka „Valsts pre-
zidents K. Ulmanis, ievērojot Latvi-
jas Sarkanās palīdzības apgādāja-  
mo skaita pēkšņu pieaugumu, šo- 
dien iemaksājis šai vajadzībai 5000 
latu, uzdodot ieskaitīt šo summu 
Latvijas Komūnistiskās partijas pas-
ta tekošajā rēķinā Nr. 12545.” 

Par Ulmaņa 5000 latu ziedojumu okupantiem
Krūmiņa atradumu atzinīgi no- 

vērtēja LU profesors Aivars Stranga, 
atzīstot, ka viņš par šādu dokumen-
tu nav zinājis. Gata Krūmiņa pētī-
jumu joma ir padomju laiks Latvijā 
no 1940. līdz 1991. gadam, īpaši 
ekonomikas vēsture. Tāpēc nācies 
ieskatīties kompartijas archīvos Rī- 
gā, to izdarīt izdevies arī Maskavā. 
Dokumentu par Ulmaņa ziedojumu 
Krūmiņš uzgājis, meklējot Latvijas 
kompartijas ienākumu avotus. Viņš 
saka: „Atradu archīvā pāris mapju ar 
kompartijas ziedotāju sarakstiem. 
Reizēm vēsturnieki tādām lietām 
paskrien gaŗām. Neviens nebija šīs 
mapes skatījies – kas gan tajās varētu 

būt aktuāls?”
Dokumentu par 5000 latu ziedo-

jumu parakstījuši divi Valsts prezi-
denta sekretāriāta darbinieki – 
Valsts prezidenta sekretārs, tātad 
augstākā sekretāriāta amatper-
sona Jānis Grandaus un nodaļas 
vadītājs Emīls Kampars. Doku-
ments reģistrēts arī sekretāriāta 
izejošo rakstu reģistrā – tātad 
nepārprotami nauda tikusi ziedota 
un Kārlis Ulmanis paradoksālā 
kārtā kļuvis par lielāko komparti-
jas atbalstītāju. Krūmiņa ieskatā 
interesanti ir tas, ka šis ziedojums 
domāts Sarkanajai palīdzībai jeb 
MOPR – PSRS kontrolētai starp-

tautiskai organizācijai, kas, pie-
sedzoties ar palīdzību revo-
lūcionāriem, organizēja graujošu 
darbību ārzemēs. Profesors Aivars 
Stranga sava doktoranda atradu-
mu vērtē par detaļu, kuŗas ko-
pums meklējams Ulmaņa cēlā 
iedomā: ja ļoti labi izpildīsim     
visu, ko krievi grib,   un viņiem arī 
pielīdīsim, varbūt saglabāsim ļoti 
apcirptu autonomiju un neatka-
rību, varbūt kaut kā no viņiem 
tiksim vaļā. Visa Ulmaņa stratēģija 
bija virzīta uz to, lai nebūtu slik-
tāk, lai nesāktos terrors, depor-
tācijas. 

Mūzikas vēsturnieks Arnolds 

Klotiņš uzsveŗ, ka fakts par Kārļa 
Ulmaņa 5000 latu ziedojumu ne- 
būtu uztveŗams par lielu sensāci-
ju. Būtībā jaunums ir tikai paša 
dokumenta atrašana. Vēstures 
literātūrā informācija par šo zie-
dojumu bijusi jau agrāk. Tā atro-
dama 1993. gadā Stokholmā 
iznākušajā Bruno Kalniņa grāma-
tā „Latvijas sociāldemokratijas     
50 gadi”. Mūzikologam radies 
iespaids, ka Gatis Krūmiņš nav 
pietiekami iepazinies ar visu vēs-
turisko un memuāru literātūru,    
lai varētu pamatīgāk izvērtēt 
Latvijas valsts bojāeju 1940. gadā.

P.K.

Mūsu saruna notiek laikā, kad 
nule kritusi t. s. Godmaņa valdība, 
norisinās sarunas par jaunās 
valdības veidošanu un kad Latvijas 
valsts sākusi gatavoties 6. jūnijam 
– pašvaldību un Eiroparlamenta 
deputātu vēlēšanām. Jūsu vērtēj-
ums par notikušo un prognoze?  

Ģ. V. K. Situācija ir sarežģīta, un 
vieglu risinājumu te nav. Pēdējo 
dienu notikumi, kas saistīti ar Ivara 
Godmaņa atkāpšanos un pēdējo 
nedēļu „stīvēšanos” ap reālo situāciju, 
liecina vienīgi par to, ka partijas un 
to pārstāvji glābjas, kā var. No vienas 
puses, stabilitāte valstī un ekonomis-
kā situācija patiešām ir kritiska, no 
otras, par lejupslīdi atbildīgie po- 
lītiskie spēki izvairās no atbildības, 
cenšas gūt kādu jaunu iespēju, lai 
mainītu nelabvēlīgos apstākļus – lai 
varētu saglabāt vietu nākamajā 
polītiskajā ciklā, arī pēc Saeimas 
ārkārtas vēlēšanām. Situācija atse-
višķām varas partijām kļūst kritis-  
ka. Šā brīža ekonomiskajā situācijā 
vienkāršu risinājumu nav, ir nepie-
ciešama ekstraordināra domāšana 
un rīcība, īpaši tautsaimniecības 
jomā. Tradicionālie risinājumi, ar 
kuŗiem varēja izlīdzēties iepriekšē-
jos gados, vairs nestrādā. Ekonomis-
kā lejupslīde ir varas koalicijas, kas 
nozīmē - valsts, valdības bezatbildī-
bas, struktūrālas polītikas iztrūku-
ma sekas, un tagad neviens par 
grēkāzi negrib būt. Tas tiešām ir tik 
cilvēciski.... Vēlēšanu rezultātus ietek-
mēs tas, vai velētājs smagās sekas  
identificēs ar līdzšinējo varas partiju 
darbību. 

Polītiskās sejas gan ir  tās pašas, 
tikai pārgrupējušās. Jūs jau arī esat 
piederīgs pie cita polītiska spēka, 
ne vairs pie TB/LNNK, bet pie  
Pilsoniskās savienības. 

 Nevis piederīgs, bet – es kopā ar 
Sandru Kalnieti esmu Pilsoniskās 
savienības idejas līdzautors, partijas 
dibinātājs, arī tāpēc, ka man bija no-
pietni iemesli aiziet no TB/LNNK. 
Tas ir radikāls un vienlaicīgi pār-
domāts solis, spēcīgi motīvēts. Jau 
kopš 2006. gada vasaras, kad notika 
gatavošanās 9. Saeimas vēlēšanām, 
es aicināju TB/LNNK manīt paviršo 
attieksmi un pārveidot partiju, lai tā 
spētu cīnīties par uzvaru vēlēšanās. 
Šīs partijas vadība gāja vieglāko ceļu 
- ļāvās notikumu plūsmai, galvenais 
- Saeimas vēlēšanās pārvarēt 5% 
robežu, un 6 – 7 spices cilvēki kārtējo 
reizi dabū savas siltās vietas 
parlamentā. Izvirzīju konkrētas 

prasības – manāmi sekmēt taut-
saimniecības izaugsmi un no- 
robežoties no tās polītikas, ko Latvijā 
piekopj Tautas partija. Starp citu, to 
ļoti respektē TB/LNNK priekšsēdis 
Roberts Zīle. Atbildes nesaņēmu. 
Toties sākās aizmuguriskas „tiesas” 
bez manas klātienes, publiski tiku 
apvainots populismā utt. Jā, manas 
prasības bija ultimātīvas – piemēram, 
pieprasīju cīņu pret inflāciju, pret    
A. Kalvīša „trekno gadu polītiku”, 
brīdināju, ka valdības šādas attieks-
mes rezultātā tautai tiks izlaupītas 
kabatas, visbeidzot prasīju aiziet no 
valdības koalicijas. Pēc pusotra gada 
cīņas ar vējdzirnavām, pieaugošām 
nesaskaņām ar TB/LNNK vadību šo 
partiju atstāju. 

Ja valdība būtu vēlējusies to dzir-
dēt – ja tiktu respektētas sabiedrības 
intereses, ja būtu nodrošināta la-      
ba pārvaldība, valsts „smagā pie-
zemēšanās” nebūtu iespējama, būtu 
attīstīta ražošana un ekonomiskie 
rādītāji nebūtu vieni no sliktāka- 
jiem Eiropā, vismaz Baltijā mēs būtu 
līmenī. 

Cilvēki, kas ir atbildīgi par valsti, 
nedrīkst iet pa vieglākās pretestības 
ceļu, taču Latvija izvēlējās tieši šo 
patēriņa apmātību, un iespējas 
konkurētspējīgu Latvijas produktu 
radīšanai, iekšējā un eksporta tirgu 
mērķtiecīgai iekaŗošanai ir palaistas 
vējā.

Vai 6. jūnijā kandidēsit uz Eiro-
pas Parlamenta deputāta man-
dātu?  

Nē, esmu nolēmis kandidēt uz 
Rīgas domi. Pilsoniskā savienība ir 
apstiprinājusi mani par Rīgas pilsētas 
galvas kandidātu.

Jūsu lielākais gandarījums (vai 

tādu ir vairāki), atstājot vietu 
Eiropas Parlamentā? 

Pirmām kārtām – darbs Baltijas 
jūras stratēģijas jomā. Kopā ar 
septiņiem citiem deputātiem no 
dažādām valstīm izstrādājām pro-
grammu reģiona attīstībai pēc ES 
paplašināšanās. Šī stratēģija ir viena 
no manām veiksmēm, jo pašreiz tā ir 
ES prioritāšu skaitā. Pavisam 
konkrēts panākums – 2007. gadā no 
Eiropas budžeta esmu izcīnījis 1 mil-
jonu eiro Baltijas valstu piekrastes 
integrētās pārvaldības uzlabošanai. 

Šos gadus esmu strādājis par 
Eiropas Parlamenta Drošības un 
aizsardzības komitejas vicepriekšsēdi, 
veicinājis iniciātīvas, kas saistās ar 
atbruņošanos, masu iznīcināšanas 
ieroču, tostarp kājnieku mīnu un 
kasešbumbu izplatības ierobežo-
šanu. 

Par vērtīgu uzskatu darbu Starp-
tautiskajā vēlēšanu novērošanas 
komitejā, kam ir liela nozīme 
pasaules mēroga izpratnes veidošanā 
gan par valstu attīstību, gan par 
demokratijas apdraudējumiem. 

Domāju, ka latviešu sabiedrībai 
īpaši interesanti būs zināt, - es vadu 
EP darba grupu „Kopīga Eiropa un 
kopīga vēsture”, kuŗas tematika ir 
totālitāro režīmu, komūnistiskā re- 
žīma noziegumu seku novēršana. Šī 
tematika saskaŗas ar ievērojamu 
pretdarbību. Arī deputātes T. Žda-
nokas pretlatvisko centienu neitrā-
lizēšana prasījusi manu aktīvu līdz-
dalību.

Mūsu lasītāji zina, ka kopā ar 
deputāti Inesi Vaideri esat gādājis 
par filmas Soviet Story tapšanu... 

Jā, tas bija darbs divu gadu gaŗumā, 
un par rezultātu esmu īpaši ganda-

rīts. Otrā pasaules kaŗa seku, kā arī 
nacisma un komūnisma seku 
izvērtēšana ir nopietns darbs, kas 
būtu jāturpina nākamajiem depu-
tātiem, – jo PSRS noziegumu attais-
nošana vai pat glorificēšana pēc 
uzvaras šai kaŗā nedara Eiropai godu. 
Netaisnība sarežģī dzīvi mūsdienu 
Latvijā.

Līdz ar to esmu aktīvi darbojies 
plašā tematikā Krievijas kontekstā, – 
diskriminējošās tirdzniecības attie-
cības, netaisnīgais robežlīgums ak- 
centēts ne reizi vien. 

Vēl par vēsturi. Tuvojas 16. marts 
– Latviešu leģiona atceres diena. 
Jau veidojas nelāga situācija, 
atļaujot neformālām organizāci-
jām mītiņus Rīgas centrā, tieši tai 
laikā, kad sirmie leģionāri godina 
savējos.     

Aiz šiem pasākumiem taču ir 
Krievijas, Otrā pasaules kaŗa 
„uzvarētājvalstu” greizā ideoloģija, 
polītiskie dubultstandarti!... Lai tos 
likvidētu, Eiropas Savienībai beidzot 
jāatzīst vēstures patiesas inter-
pretācijas nepieciešamība. ES jāatzīst, 
kāpēc Vinstons Čērčils savulaik 
runājis par izvēli starp diviem 
ļaunumiem. Kamēr Eiropa to laiž 
gar ausīm, Krievijas ideoloģiskā 
mašīnērija darbojas pilnā sparā. 
Protams, Latvijā ir „atsaucīgi ļaudis”... 
Tāpēc Eiropas Parlamenta depu-
tātiem no Latvijas daudz laika jāvel-
tī, lai „neitrālizētu” deputāti Tatja-  
nu Ždanoku.

Darbs jāturpina. 18. martā kopā ar 
Čechijas prezidentūru organizēju 
konferenci par t. s. Prāgas deklarāciju 
- par totālitārisma seku novēršanas 
nepieciešamību. Tas daļai ES valstu 
nepatīk, jo tās rūpējas par Krieviju, 
tās izejvielu ieguvi un tirgus iespējām 
autoritārajā valstī.

Kāds būs jūsu pirmais darbs 
Rīgas domē?

  Visas pūles jāveltī Rīgas attīstības 
plāna pilnveidei, tautsaimniecības 
iespējām – zināšanu ietilpīgai ražo-
šanai, energoefektīvitātei, ēku sil-
tināšanai, dzīvokļu tirgus attīstībai, 
arī ostas iespēju paplašināšana 
sekmētu Rīgas - Baltijas jūras 
mētropoles - vārda izplatību. Tātad 
pilsētai  jābūt sakoptai, protams,   
visa pamatā laba pārvaldība un 
korupcijas izskaušana, kas šodien 
saēdusi Rīgu.

Tagadējais pilsētas galva Jānis 
Birks paziņoja, ka gandrīz jau esot 
izskaudis...

Jāteic, rezultāti gan vēl kavējas. 

Daži polītiķi ir vai nu akli, vai par 
tādiem izliekas. Ar zemiem ētikas 
kritērijiem vēl nāksies cīnīties. 
Diemžēl.

Savā 18. novembŗa uzrunā 
tautiešiem Čikāgā jūs skaidri 
minējāt vārdu oligarchi, runājot 
par iemesliem, kas valsti noveduši 
krizē. Vai jūs domājāt konkrētas 
personālijas? 

Protams! Jau 90. gadu sākumā 
atklāti izteicos pret Aivaru Lembergu, 
kas Ventspili uztveŗ par savu 
privātīpašumu. Arī Šķēle, Šlesers – 
spēcīgi cilvēki ar pārliecību un 
mērķtiecību, diemžēl viņi ir iz- 
veidojuši stipras neoficiālas struk-
tūras, kas kontrolē procesus valstī. 
Tā ir oligarchija. Rezultātā ir  
noslāpēta radoša, brīva doma, nav 
taisnīgas konkurences, nav runas par 
ētisku kapitālismu, taču pats ļau-
nākais – ir sagrauta ticība patiesai 
tautas kopībai, vienotības, vērtību un 
solidāritātes izjūtai. Tomēr nu jau 
šķiet, ka uzticības avanss, ko 
sabiedrība devusi valdošajām par-
tijām, ir izsmelts.

Kādu redzat ārzemju latviešu 
organizāciju un ikviena ārzemēs 
mītoša tautieša lomu šobrīd?  

Diemžēl Latvijas valsts nav 
prasmīgi izmantojusi milzu po- 
tenciālu, ko var dot t. s. trimda - kā 
tautsaimniecības, tā arī pārvaldības, 
demokratijas laukā. Tautiešu pie-
redze, kas gūta mūsdienīgā sa- 
biedrībā, varēja tikt izmantota 
ievērojami lietderīgāk. Laikā, kad 
biju aizsardzības ministrs, kad vei-
doju Zemessardzi, sevi lieliski 
apliecināja mani izcilie padomnieki 
no ārzemju latviešu vidus! At- 
cerēsimies trimdas tautiešu lomu 
Latvijas uzņemšanā NATO un ES! 
Es viņu devumu ļoti augstu vērtēju. 
Latvijai jābūt pateicīgai par Latvijas 
okupācijas fakta uzturēšanu Rietumu 
pasaulē, par lielo financiālo atbalstu, 
kas sniegts daudziem Latvijas pa- 
sākumiem. 

Pašreiz valstij īpaši lietderīga būtu 
ārzemju latviešu pieredzes izman-
tošana Latvijas eksportpreču mār-
ketingā pasaules tirgos, kuŗus Latvi-
jas uzņēmēji nepazīst pietiekami. 
Joprojām izglītības, kā arī vēlēšanu 
sistēmas pilnveidošana prasa 
Rietumu skatījumu, kas stimulē 
mūsu polītiķu izaugsmi.

Vai joprojām rakstāt dzeju?
Diemžēl ne. Neatliek laika. Mans 

domāšanas laiks ir piepildīts ar 
polītiku. Mana profesija ir polītiķis. 
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Par latvisko un kristīgo eposā “Lāčplēsis”

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Ivo Pavlovičs

Viņš nosauc Kristus mācības 
par labām, bet piebilst, ka cilvēki 
tās grozījuši ļaunajā prātā. Pro-
blēma tātad nav Kristū, nedz arī 
viņa mācībā, bet gan cilvēkos, kas 
šo mācību sagroza pēc sava ļaunā 
prāta. Pumpurs uzskata par pa- 
reizu  atsevišķi uzlūkot Kristus 
mācību pašu un tos, kuŗi nāk to 
sludināt. Par Kristus mācību vēl   
ir teikts, ka tā nav jauna un tā nāk  
no austrumiem:

Mācības atvēlu labas.
Nav Kristus mācība jauna,
Iz austruma pamati viņai.
Vēlāk eposā norādīts uz latviešu 

garīgajām saknēm un sacīts:
 Svētajie burti tikumus māca
 Un stāsta teikas par austruma 

zemi,
 Un apdzied latviešu varoņus 

dziesmās,
 Dievības, ticības dziļumus 

atklāj.
Arī latviešu garīguma saknes, 

pēc Pumpura domām, nāk no 
austrumiem.  Tā teikt - no vienas 
puses ir nākusi gan kristīgā vēsts, 
gan arī tā, kas šeit ir bijusi pirms 
tās. Protams, jāievēro, ka tajā laikā 
daudzi domāja, ka latvieši ir cē- 
lušies no Indijas. Negribu iedziļi-
nāties šajā tematā, tikai pieminēšu 
šo austrumu - rietumu pretstatu. 
Tas spilgti atklājas arī Pumpura 
dzejolī “Austrums un rietums”. 
Citēšu dažus pantus ieskatam:

Austrums laida brīvas tautas
Saules zemi piepildīt,
Tiesības tām bija ļautas
Pašām sevi pārvaldīt.
Rietums viņas sagaidīja,
Ķēdes rokā turēdams,
Verdzībā tās ieslodzīja,
Dzimtkārtību ievezdams...

Arī mūsu latvju tauta
Cietusi caur Rietumu, -

Kamēr vēl neilgi glābta
Tika tā caur Austrumu.
Un tā vēl šo baltu dienu
Rietums spītē Austrumam;
Latvieši, lai to arvienu
Sevišķi ievērojam!
Austrumi saistās ar visu labo, 

cēlo, arī cilvēcisko, arī ar brīvību. 
Eposā tēlots, ka senlatviešiem 
pirms vācu iebrukuma ir rakstu 
zīmes, ar kuŗām fiksēti plaši teks-
ti - tautas teikas, varoņdziesmas, 
vēstures ziņas u.c. Pumpurs te ir 
ievērojis Juŗa Alunāna versiju 
(“Sēta, daba, pasaule” III grāmatā) 
par bagātu rakstīto literātūru se-
najiem latviešiem. Juris Alunāns 
šādas literātūras eksistenci bija 
deklarējis pilnā nopietnībā kā 
vēsturisku faktu, bet Pumpura 
sacerējumā motīviem par Burt-
nieku pils rakstiem (II un III 
dziedājumā) ir galvenokārt alle-
goriska nozīme.

Lai gan Kristus ir labs un arī 
Viņa mācība ir laba, tomēr cilvē-
ki to sagroza un lieto nevis sā- 
kotnējiem mērķiem, bet gan ci-
tiem - savtīgiem. 

Ticības nesējiem šeitan
Nolūki citādi priekšā:
Tie gribēs Baltijas zemi
Sev iekaŗot, kalpināt tautu.
Te mums ir arī atslēga uz 

priekšstatiem par Baltijas kristiā-
nizāciju šajā eposā. Ticības nesēji 
tiek šķirti no pašas ticības un 
Kristus mācības, jo viņu nolūki ir 
nevis sludināt Kristu, bet gan 
iekaŗot un kalpināt tautu. Visus 
sekojošos notikumus un pretstā-
vēšanu jaunajai ticībai un tās 
nesējiem mēs varam uzlūkot ne- 
vis par pretošanos Kristum vai 
viņa mācībai, bet par pretošanos 
ticības nesēju nolūkiem iekaŗot  
un kalpināt ar ticības palīdzību. 
Zīmīgs šai ziņā ir Pumpura dze-

jolis “Gaismas izplatītājiem”, ko 
citēšu pilnīgi:
 Gan cienīgi kungi, mācīti vīri
 No lielas, slavenas tautas,
 Daudz gudrības mācības - 

brīnumi tīri, 
 Iz jūsu mutes tiek spļautas.

 Bet ķeŗas tik lēni, sakņojas gauši
 Pie tiem, kam gaismu jūs nesiet;
 Nav ties’, ka viņiem nav cilvēku 

plauši - 
 Jūs paši vainīgi esiet.

 To vainu jums teikšu, - mēģināt 
variet

 Bez grūtumiem, pūliņiem 
dārgiem:

 Par mācekļiem viņus vienīgi da-
riet,

 Bet nedariet tos par vergiem!
Par mācekļiem, nevis par ver-

giem - tāds ir Pumpura uzstādī-
jums. Tātad pret māceklību dzej-
nieks nekādus iebildumus neceļ. 

Tālāk Kristus vārds ilgāku laiku 
eposā netiek pieminēts, bet tiek 
runāts par jauno ticību. Kad Lāč-
plēsis nonāk velna bedrē, kur ra-
ganas (arī Spīdala) nododas visā-
dām burvestībām, viņš redz, kā 
Kangars kļūst par nodevēju. Pa- 
reizāk sakot, joprojām ir node-
vējs, jo uz to norāda viņa lūgums 
paildzināt dzīvi un solījums kal-
pot arī turpmāk:

“Kalpošu tevim joprojām no 
jauna.”

Viņš solās palīdzēt jaunās ticī-
bas ieviešanā, bet ne vārda šeit  
nav par Kristu! Kristus vārds 
pieminēts atkal IV dziedājumā, 
gan nevis kā tiešs stāstījums par 
Viņu, bet kā citu cilvēku atsauce 
uz Viņu. IV dziedājums sākas ar 
stāstījumu par Romu un pāvestu 
un Kaupa audienci pie viņa. 
Pāvests aicina Kaupu pieņemt 

Kristus ticību. Laimdota tiek ves-
ta uz Vāciju, lai kļūtu par mūķe-  
ni (Kristus brūti), un tādā sakarā 
Ditrichs runā par Kristu, ka 
Laimdotai nu jākļūst par Kristus 
brūti, uz ko, pilnīgi saprotams, 
viņa atcērt, ka nevēlas nedz no 
savas ticības atsacīties, nedz par 
brūti kādam būt. Gan Ditrichs, 
gan klosteŗa priekšniece dažādi 
mēģina Laimdotu pierunāt un  
pat draud, taču bez sekmēm. Un 
atkal ievērosim, ka Laimdota te 
nostājas nevis pret Kristu pašu, 
bet pret vardarbīgu ticības uzspie-
šanu! 

Turpmāk Kristus vārds eposā 
netiek pieminēts.

Kristietības pašas atainojumu 
“Lāčplēsī” mēs neatrodam. Te nav  
pārspriedumu par kristīgās ticī-
bas nostādnēm un dogmām, bet 
ir kristiešu un kristīgu institū-   
ciju atainojums (dažkārt nepatī-
kams) un dažās vietās arī ironisks 
skatījums. Piemēram, IV dziedā-
jumā, runājot par pāvesta labvē-
lību un laipnību, ir šādi vārdi: 

Svētais tēvs tiem laipni ļāva 
Bučot savas tupeles.
Tajā pašā dziedājumā, rādīdams 

mūku, kas “tirgojas” par Laimdo- 
tas izdošanu, Pumpurs viņu raks-
turo, sakot:

Veci mūki stāvēja;
Viens no tiem ar tuklu ģīmi.
Mūku kārta (eposā pieminēta 

vairākkārt) atainota ne pārāk po- 
zitīvi, bet ievērosim, ka klosteŗi, 
kas sākotnēji nesa daudz labu 
augļu Dievam par godu, ar laiku 
dažviet degradējās. Augsburgas 
ticības apliecības apoloģijā artiku-
lā “Par mūku solījumiem” mēs 
lasām: “Klosteŗi, kas kādreiz bija 
kristīgās mācības skolas, tagad ir 
deģenerējušies, gluži kā zelta laik-
metam pārejot dzelzs laikmetā vai 

arī platoniskajam kubam zaudē-
jot harmoniju, un tas, kā saka Pla-
tons, noved pie bojāejas. Pat vis-
labākie klosteŗi nespēj neko vai-
rāk kā vienīgi uzturēt dīkdieņu 
pūli, kas, slēpjoties aiz dievbijības 
maskas, uzdzīvo par draudzes sa- 
rūpētajām mīlestības dāvanām.” 

Vēstures grāmatās kristīgās ti- 
cības sākums Latvijas territorijā 
tiek saistīts ar Meinarda vārdu. 
Meinards ap 1164. gadu kopā ar 
vācu tirgotājiem ieradās lībiešu 
zemē. Pumpurs viņu pat nepie-
min, bet min bīskapu Albertu, kas 
1199. gadā ar 23 kuģiem un 500 
krustnešiem ieradies Livonijā. 
Varbūt tāpēc, ka Meinarda misija 
vienmēr tiek raksturota kā mier-
mīlīga, Pumpurs to savā eposā 
nemin. Indriķa chronikā par Mei-
nardu lasām: “Zāgebergas kloste-
rī bija kāds cienījamas dzīves un 
godājama sirmuma vīrs, Svētā 
Augustīna ordeņa priesteris. Viņš 
tikai Kristus dēļ, vienīgi lai 
sludinātu, ieradās Līvzemē kopā 
ar tirgotājiem.” Interesantas un 
nesaderīgas ar “Lāčplēsi” ir “In-- 
driķa chronikas” un citu vēstures 
avotu atsauksmes par notiku-
miem un to apraksts. “Lāčplēsī” 
jaunās ticības sludinātāji attēloti 
kā kungi un verdzinātāji, bet vie-
tējie ir labi un cēli, tādi, kuŗiem  
pat kungu kārtas nav, ir tikai labi 
ļaudis un varoņi. Indriķa chronika 
raksturo līvus – tie netur doto 
solījumu un vairākkārt to lauž. 
Vēlākie krusta kaŗi, uz kuŗiem 
atsaucas Pumpurs “Lāčplēsī”, ir kā 
daudzkārtēju vilšanos rezultāts  
un acīm redzami notiek aiz ne- 
drošības, vai jaunkristītie tiešām 
turēs savu solījumu. Šo nedrošību 
atspoguļo gan “Indriķa chronika”, 
gan “Atskaņu chronika”. 

Apžēliņ! Dziesma mežam, him-
na saulei, bet taču ne dažām tērau-
da caurulēm un pāris riepām, ko 
tautā sauc par velllapēdu. Tad jau 
drīzāk dziesma zirgam, tam vis-
maz ir saprāts un jūtas. – Tomēr, 
tomēr.

Turklāt par sacīkšu riteņbraukša-
nu es nerunāšu. Tā mani nesaista.

Pirms kaŗa dievlūdzēji Krustpils 
baznīcā sabrauca no plašas ap- 
kārtnes. Bēŗos un sirmos zirgus 
piesēja baznīcas laukumā pie baļ-
ķu slitām. Pie tām bija pienaglotas 
skārda sloksnes, lai zirgi aiz gaŗ-
laicības koku negrauztu. Daļa baz-
nīcēnu atbrauca ar divriteņiem. 
Tos pieslēja pie baznīcas mūŗa 
sētas. Nepieslēgtus, jo nebija jā- 
baidās – bija taču svētdiena, un za- 
gļi baznīcā nožēloja grēkus. Kad 
tornī zvans sita trīs reizes, vēstījot, 
ka dievkalpojums sākas, mēs abi   
ar brāli – divi mazi zeņķi - izvēlē-
jāmies divus spožākos dāmu div-
riteņus. Vīriešu „ritenim” mēs ar 
kāju varējām mīt tikai zem stan-
gas. Pa baznīcas grantētiem celi-
ņiem dzināmies apkārt baznīcai. 
Bija tikai jāuzmanās laikā atlikt 
divriteņus to pareizā vietā. 

Tēvs no kanceles mūs laikam pa 
baznīcas logiem bija redzējis. 

Arnis Skujiņš Dziesma divritenim
Atmiņu tēlojums

Nākamā vasarā viņš mums abiem 
nopirka vienu lietotu divriteni. 
Brālis bija vecāks par mani un līdz 
ar to arī drusku gaŗāks par mani. 
Man divriteni pieturot, viņš varēja 
uz tā uzkāpt un ar kājām aizsniegt 
paminas. Viņš minās ātri un brauca 
patālu, bet man visu vasaru bija 
jāskrien viņam visur līdz, lai  pa- 
līdzētu no divriteņa nokāpt un 
atkal uzkāpt. Tā es kļuvu par labu 
skrējēju. Vēlāk, kuŗā skolā es arī 
gāju, biju ātrākais skrējējs. Pat vēl 

pirmā gadā universitātē, gan ar 
īpašu treniņu, meistarsacīkstēs biju 
otrais divās skriešanas distancēs. 
Un tur skrēja arī izcili sportisti. 

Biju jau paaudzies. Divriteņi to-
laik bija jāreģistrē un jāiztur pār-
baudījums satiksmes noteikumos. 
Izsniegtā numuru plātne bija jāpie-
stiprina pie divriteņa. Plātnes kat-
rā apriņķī bija citā krāsā. Mēs, pui-
kas, apskaudām draugu, kuŗam 
bija Madonas apriņķa sarkanīgas 
krāsas plātne ar numuru 8888. 
Ķīniešu laimes cipari. 

Baznīcas ģimnazijas internātā 
Pārdaugavā man vienīgajam bija 
divritenis. Paslēpts kurinātāja katlu 
telpā. Tur pagrabā man glabājās 
prieks. Ja dabūju atļauju, varēju 
svētdienās braukt uz sporta sa- 
cīkstēm Rīgā. 

Ģimnaziju beidzot, mēs, trīs 
draugi, nolēmām pabraukāt pa 
Latgali. Ar divriteņiem, protams. 
Redzēt svešas vietas, satikt svešus 
ļaudis. Braucot izrādījās, ka mums 
ir trīs dažādas riteņbraukšanas 
veiksmes – ātruma un izturības zi- 
ņā. Tāpat kā kuģu karavānas ātru-
mu nosaka lēnākā kuģa ātrums, tā 
riteņbraucēju grupas ātrumu nosa-

ka lēnākais braucējs. Pagāja vairā-
kas dienas, pirms mēs nācām pie 
šīs atziņas.

Mēdzām braukt tālu prom no 
lielceļiem pa maziem grants lauku 
ceļiem. Pakalnos saulē gozējās cie-
mati. Teiksmaini zvāļojās Latga-  
les zilie ezeri. Rēznas ezera seklā   
krastmalas ūdenī bērni izlika ne- 
mazgātus traukus, lai mazas ziv-
tiņas tos notīra. Pārsteigtie sādžu 
ļaudis mūs uzņēma laipni un sir-
snīgi. Mūs parasti cienāja ar meža 
zilenēm un svaigi slauktu, vēl sil-   
tu pienu. Mums līdz bija foto ka-
mera. Kad ļaudis uzzināja, ka esam 
braukuši no Rīgas, mūs visur uz- 
skatīja par avīzes ziņotājiem. Lat-
gales sīkzemnieku vienīgā saskare 
ar Rīgu bija Rīgas avīzes, un, ja jau 
mēs nācām no Rīgas, tad mums 
bija jābūt avīžniekiem. Gribēja,     
lai mēs viņus ar visiem maziem 
bērniņiem fotografējam un raks-
tām par viņiem avīzēs. – Cik gan 
ciešas saites toreiz sēja Latvijas 
novadus!

Krustpils apkaimē vairāki lau-
kumi ar kokiem un krūmiem vis-
apkārt vasarā gaidīja, kad zaļum-
ballē nāks līksmoties ļaudis. 

Kad zālē krita rasa un debesu 
rūsganā kvēle plētās pār kokiem, 
saradās pūšamo instrumentu mū- 
zikanti, tā sauktie misiņgrauzēji. 
Viņu klarnetes skanēja tik dzidri 
un tik tālām atbalsīm kā dzērves 
kliedziens virs purva rudens rītā. 
Krūmos drīz parādījās reibinātāju 
dzērienu bufete. Tāpat pavards ar 
karstiem skābētiem kāpostiem un 
desiņām. Apzinīgākie „dancotāji” 
vispirms izklāja kaut kur krūmos 
segu un stiprinājās ar ēdamo un 
dzeŗamo, pirms iedrošinājās vest 
„brūti” uz dejas „placi”. Tas kādreiz 
uz rīta pusi no zaļa mauriņa pār-
vērtās par putekļainu klajumu.     
No mūzikantiem tad vienīgi bun- 
dzinieks vēl rībināja pamali. Pie-
dzērušies pūtēji tikai šļupstēja savās 
taurēs.

Biju jau dēlieša gados, kad tādā 
zaļumballē iepazinu un dejoju ar 
kādu meiču. Viņa dzīvoja tuvumā 
un bija atnākusi kājām. Es vizināju 
viņu mājās uz divriteņa stangas, 
gan ne pa īsāko ceļu. Līdzbraucējs 
uz stangas pilnīgi paļaujas brau-
cēja prasmei un laimei. Ja divrite-
nis gāžas un līdzbraucējs krīt at-
muguriski, tad tas var beigties 
traģiski. Bet ar divriteni nemaz nav 
jākrīt, lai justos tuvu varenai dabai.

Krustpils baznīca
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Jūs esat dzimis Eiropas lielo 
pārmaiņu laikā. Vai kaŗš un 
revolūcijas skāra arī jūsu 
ģimeni?

Mans dzīves ceļš - nu jau 92 
gadu gaŗumā - aizsākās Līgatnes 
papīrfabrikā, kur mamma strā-
dāja. Kad piedzimu, tēvs -Tuku-
ma strēlnieku pulka strēlnieks - 
jau bija kaŗa ceļos. Glabāju tēva 
vēstuli no Kolčinas, kuŗa manu 
ģimeni sasniegusi, kad biju ga- 
du vecs. Pēdējā ziņa no viņa    tika 
sūtīta no Čornajas upes apkārtnes 
pie tagadējās Sanktpēterburgas. 
Pārcēlāmies uz Valku, kur 1937. 
gadā absolvēju Jāņa Cimzes  
Valsts ģimnaziju. Tajā pašā gadā 
brīvprātīgi iestājos Latvijas 
armijā, un pēc virsnieka viet-
nieku kursu pabeigšanas Dau-
gavpils cietoksnī - Kaŗaskolā, bet 
1939. gadā, būdams kadets – spe-
ciālists, iestājos LU Medicīnas 
fakultātē. 

Vai Pāvila Vīlipa grāmatā 
”Kadet, uguni!” aprakstītā Ka- 
ŗaskolas dzīve ir literāri pa- 
pušķota un heroizēta?

Nē, tā ir patiesi uzrakstīta. Īsā 
laikā bija jāiegaumē visu vecākā 
kursa kadetu vārdi un uzvārdi, 
tika ievērotas visas skolas tradi-
cijas. Kadeti saņēma sabiedrības 
cieņu un mīlestību, jo no viņu 
vidus nāca tautā cienītā jaunā 
virsniecība, kas zvērēja uzticību 
līdz nāvei savai valstij un tautas 
brīvībai. No zvēresta varēja at-
teikties, bet tāda gadījuma nebi-
ja. Nebija viegli apvienot medi-
cīnas studijas un Kaŗaskolas 
mācības, bija jāņem klāt nakts 
stundas, praksi veicu Kaŗa 
slimnīcā. 

Jūs piedalījāties 14. kursa iz-
laiduma ceremonijā, ko klup-
dams krizdams, kā vēlāk ap- 
rakstījis viens no jaunajiem 
virsniekiem, pieņēma profe-
sors Kirchenšteins?

Tieši tā. Brīnos, kāpēc mūs 
nearestēja un es pēc demobi-
lizēšanas varēju turpināt medi-
cīnas studijas. Kad ienāca vācie-
ši, mūsu medicīnas mācības tika 
forsētas, frontē trūka ārstu. Va- 
saras brīvlaika nebija. Kā vienu 
kursu pabeidzām, sākās nākamā 
mācības. 1944. gada 31. martā 
saņēmu ārsta diplomu. 

Vilis man pasniedz Viesu grā-
matu, kuŗā lasu kursa biedrenes 
ierakstu 1944. gada 11. aprīlī: 
”Šodien, trešajās Lieldienās, ir tik 
jauks laiks, ka galvā nāk tikai 
labas domas. Esmu ieradusies cie-
mos, bet Viliņš ir bēdīgs, jo nupat 
saņēmis iesaukšanas pavēsti.”

Vācu kaŗaspēks asiņoja, vaja-
dzēja mediķus?

Negribēju palikt armijā, bet 
izvairīties nebija iespējams. Ma- 
ni norīkoja par ārstu Krusta 
kazarmās būvbataljonā. Drīz    jau 
devāmies uz fronti, kur mūs 
pamatīgi sakāva. Ar suņiem, ar 
zirga divričiem izvedām ievai-
notos no kaujas lauka, arī Ka- 
ŗaskolas pulkvežleitnantu Jan-
sonu. Kā jau kaŗā, bija nelielas 
jukas, un es laidos projām. Caur 
Daugavpili un Rīgu nonācu Lie-
pājā pie jauniesaucamiem. Kad 
krievi centās izlauzties līdz jūrai 
caur Tukumu, vācu pulkvedis 
Hirtess izveidoja kaujas grupu, 

Pēdējā intervija ar Doktoru Krastu
Ārsts - leitnants Vilis Krasts 

(1917. g. 1. februāris - 2009. g. 15. janvāris) mūžībā

kuŗā mani norīkoja par ārstu.   Ar 
krieviem sastapāmies pie Do- 
beles, viņu tanks bija atrāvies,  
bez papildspēkiem. Pēc nelielas 
apšaudes ar šo tanku tālāk brau-
cām mēs - līdz Saldum. Saldū 
atbrauca mana ģimene - sieva El- 
za, sievastēvs Eduards un div-
arpus gadus vecais dēls Gints. 
Mani pārcēla uz Liepājas Kaŗ-
ostu. 1944. gadā Liepājas slimnī-
cā pasaulē nāca meita Ina. 

Kurzemē vārījās kaŗa katls. 
Vai Liepājā ģimenei uzturēties 
nebija baisi?

Uzlidojumi kļuva arvien bie-
žaki. Klāt bija 1944. gada okto-
bris. Mēs jau bijām uz kuģa, lai 
brauktu uz Vāciju. Dancigā ma- 
ni ieskaitīja Latviešu leģiona 15. 
divīzijā. Latviešu zēni bija labi 
pastrādājuši, bunkuri bija ne tikai 
praktiski, bet arī aistētiski labi 
iekārtoti ar uzrakstiem Kurzeme, 
Vidzeme u.tml. Netālu stāvēja 
Reicha “galvenā celtnieka” Toda 
ešelons ar skaistiem vagoniem. 
Izprasīju vienu savai lauka am-
bulancei. Komandieŗi gan nepie-
krita, ka ģimene ilgstoši tajā dzī-
vos, nācās pilsētiņā meklēt dzī-
vokli. 

Krievi nāca arvien tuvāk?
Jā. Kļuva nedroši. Kopā ar 

dažiem ievainotajiem centos ģi- 
meni pārsūtīt tālāk uz Rietu-
miem. Par bīstamību liecina no-
tikums Ziemsvētkos. Pie manis 
uz vagonu ciemos atnāca ārsts 
Kārlis Arājs. Iededzām mazu 
eglīti, pie pudeles vīna svinējām 
Saulgriežus. Tajā naktī poļu par-
tizāni Arāja bunkurā iemeta 
granātu. Liktenis. Par poļu par-
tizānu uzbrukumiem aprakstīts 
mana kursa biedra pulkveža 
Januma ārsta, Ohaijo pavalstī dzī-
vojošā Viktora Štrauba triloģijā 
“Sava laika liecinieks”. Janvārī 
sākās lielais krievu uzbrukums 
pie Tornas. Mēs atkāpāmies. 

Jūs bijāt kaŗa ārsts. Vai šaut uz 
cilvēkiem arī nācās?

Reiz ēdām pusdienas, kad pa 
logu redzējām, ka netālu mež-
malā tup zaķis. Lai tiktu pie 
cepeša, izgāju un ar savu pistoli 
izšāvu uz gaŗausi. Tas ir mans 
vienīgais šāviens tajā kaŗā. 

Kaŗš tuvojās beigām
Es mērķtiecīgi gatavojos iz- 

stāties no šās nejēdzīgās spēles. 
Man bija sagādātas privātās drē-
bes. Neištetinā bija 19. divīzija. 
Mani it kā slimības dēļ nosūtīja 
uz hospitāli Neištetinā. Tur ne-
pieteicos hospitālī, bet pārģērbos 

civīlajās drēbēs un pieteicos 
Dadovas ciema departamentā 
netālu no Eldenas kā bēglis, bet 
slims. Man iedeva ārsta vietu, jo 
man bija pase. Atnāca amerikāņi. 
Tad krievi. Tās bija šausmas - 
laupīšanas, izvarošanas. Tur aiz-
sākās mans ārsta speciālizācijas 
virziens. Līdz ar izvarošanām nā- 
ca veneriskās slimības, legālie 
aborti. Darba bija pilnas rokas. 
Tad sākās filtrācija. Aizveda uz 
Neibrandenburgu. Mani - ārstu 
pieņēma nometnes ambulancē. 
Tika gatavots ešelons braukšanai 
uz Latviju. 1945. gada oktobrī jau 
bijām Rīgā. 

Kā jauno ārstu, nu jau ar kaŗa 
praksi, uzņēma jaunā vara 
senču zemē?

Ne jau bez ilgstošām pārbau-
dēm un veiksmes mani ar profe-
sora Paula Stradiņa pavēli iecēla 
par ārstu Rīgas pilsētas 2. slim-
nīcā (tagad P. Stradiņa Klīniskā 
universitātes slimnīca), kuŗā 
joprojām turpinu darbu, nu jau 
62 gadus. Universitātes Medicī-
nas fakultātē ādas un venerisko 
slimību kursu mums lasīja pro-
fesors Sniķers, nosaucot arī atzī-
tu autoru darbus. Tās bija grā-
matas vācu valodā. Tagadējās 
Romas viesnīcas galā bija liels 
grāmatu nams, tur es visas šis 
grāmatas iegādājos. Tās vēlreiz 
pārlasījis, kļuvu vēl gudrāks  un 
patstāvīgāks. Tālāk bija prakse 
diendienā. Drīz jau pats sāku la- 
sīt lekcijas 2. Medicīnas skolā. 

Darba bija atliku likām. Kur 
gan mani tik nesūtīja, ko gan 
neesmu darījis Rīgā un visā 
republikā!  Kā mēs savulaik cī- 
nījāmies ar galvas matu sēnīti 
skolās, devos sanitārās aviācijas 
izsaukumos, lasīju referātus, 
rīkoju konferences! Kā jautru 
sarīkojumu atceros Valmierā 
organizēto “Tikai vīriešiem”. Zāle 
bija pārpildīta, jo padomju lai-  
kā  publiski runāt par seksu šķita   
tas pats, kas skriet pa Ļeņina  ielu, 
saucot - man radi dzīvo Amerikā. 
Bet man bija ko teikt, jo tikko 
biju pabeidzis kursus Kijevā par 
patoloģisko seksu, ādas un ve- 
neriskajām slimībām, kaŗa 
medicīnu, tāpat arī mikoloģijā 
man bija droši pamati un prakse. 
Jā, atcerējos kādu kuriozu. 
Vēlākos gados, kad biju iz- 
strādājis un patentējis savu iz-
gudroto metodi un technoloģiju 
kāju nagu sēnīšu apkaŗošanai, 
manis vadītā mikoloģiskā noda-
ļa ieguva Ministru padomes Sar-
kano karogu, tā laika lielu ap-
balvojumu. Slimnīcas galvenā 
ārste Šelomina nicīgi uzjautāja: 
”Čto, eto svinskoje otdeļenije 
polučilo Krasnoje Znamja? Eto 
ņeverojatno! (Tā cūciskā nodaļa 
dabūja Sarkano Karogu? Neti-
cami!) Krievu laikā visiem ār- 
stiem automašīnā uz loga stikla 
bija jāliek Sarkanā Krusta zīme. 
Šelomina savam šoferim lika to 
noņemt. Nedod Dievs, vēl kā- 
dam būs jāsniedz palīdzība. Še- 
lominai ārsta diploma vietā bija 
cita grāmatiņa. Bet viņa man 
deva vienu otru labu padomu. 

Neskaitāmas tikšanās ar jau-
natni skolās, kinoteātŗos pirms 
seansiem, rajonu kultūras 
namos par veselību, par seksu, 

konferences ar kollēgām pla-
šajā padomijā… to var paveikt 
cilvēks, kas fanātiski tic sava 
darba rezultātiem. Jūs taču 
nebijāt karjērists?

Man svarīgākais vienmēr ir 
bijis palīdzēt slimam cilvēkam. 
Sauca uz rajona partijas komiteju, 
lai stājos partijā. Vienmer at- 
bildēju, ka neesmu vēl nobriedis. 
Tā izvairījos no augstākiem ad- 
ministrātīviem amatiem. 

Kā jūs atpūtāties?
Reiz savu atvaļinājuma mēnesi 

pavadīju Ļeņingradā. 
Ermitāžā?
Nē. Piezvanīju pazīstamai kol-

lēģei, slavenai ādas slimību profe-
sorei, un staigāju viņai līdzi    pa 
slimnīcas palātām. Visu mēnesi. 

Kā jūs domājat? Vai prezi-
dents - chirurgs spēs izārstēt 
sasirgušo, ko sauc par mūsu 

valsti? 
Nespēju atbildēt, jo 

Zatleru nepazīstu. To 
rādīs laiks. Vai viņš 
spēs palikt neatka-
rīgs, nelokāms ar sa- 
vu domu, savu pār-
liecību. Man šķiet, ka 
daudzi no tiem, kas 
nokļuvuši pie varas, 
dzīvo ar domu, kā 
apkrāpt valsti, - tas 
bija modē, kad pie 
mums valdīja sarka-
nā krāsa. 

Nāk prātā anekdo-
tisks gadījums no 
kaŗa laika prakses. 
Atskrien leitnantiņš 
un saka: ”Dakter, 
glābiet nu! Biju pie 
meitenes, un nu pa-
lieku viscaur sar-
kans.” Izrādās, ka 
meitene, gaidot leit-
nantu, nokrāsojusi 
matus ar šķidro 
prontozilu, kas ir sar- 
kans, bet krāsā ne- 
noturīgs. Taču, kā 
redzam, daudziem 
mūsu valstī sarka-
nums ir varen no- 
turīgs, un līdz ar to 
iedzīvošanās vēlme 

un nesaimnieciskums arī. 
Intervija notika pagājušajā ru- 

denī. Bija noruna, ka tiksimies 
vēlreiz, runāsim par Viļa Krasta 
laikabiedriem ārstiem dažādos 
kontinentos, par piedzīvojumiem 
gaŗajā ārsta un kaŗavīra mūžā. 
Viļa Krasta vārdu pacienti trīs 
paaudzēs rakstīs ar lielo burtu - 
Doktors Krasts… Negaidīti atnāca 
sēru vēsts. 

Vilis Krasts ar militāru godu 
tika guldīts smiltājā II Meža ka- 
pos 21. janvārī. Vilis Krasts ap-
balvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa 
Goda zīmi un daudziem profe-
sionāliem un militāriem apbalvo-
jumiem, bet viņa augstākais ap-
balvojums esot bijis pacienta pal-
dies par atgūto veselību. 

Latviešu Virsnieku apvienības 
vārdā atv. kpt. Andris Kļaviņš

Vidzemes jūrmala

Pēdējais foto

1939. gadā
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Mazu brīdi pirms gaismiņas,
Kad putni vēl nav modušies
Un kokos dus vēl vēsmiņas,-
Tad zemi apstaigā pats Dievs.
(V. Plūdonis)

Komponista Jāņa Lūsēna kon-
certprogrammu Siguldas kon-
certzālē „Baltais flīģelis” 31. jan-
vārī apvienoja minētās Viļa Plū-
doņa dzejas rindas, kas bija vad-
motīvs un arī visa koncerta no-
saukums. Varbūt kāds varēja 
gaidīt, ka skanēs dziesmas no 
teātŗa izrādēm vai citiem kom-
ponista darbiem, taču viņš tika 
patīkami pārsteigts.

Dzirdējām 15 jaunas un arī da- 
žas klausītājiem jau pazīstamas 
dziesmas, arī no Dziesmu svētku 
repertuāra „Trīs zvaigznes” un 
„Man palīdzi” ar Māras Zālītes 
dzeju. Jauno dziesmu cikls, pār-
svarā ar Kārļa Skalbes un Viļa 
Plūdoņa vārdiem, bija kā sirsnīgs, 
dvēselisks pieskāriens ziemai un 
Ziemsvētkiem. Mākslinieciski  tik 
augstvērtīga dzeja ir ne tikai puse 
veiksmes, tā arī prasa nopietnu 
komponista pieeju. Abi dzejnieki 
ļoti labi izjūt un izteic latviešu 
cilvēku dvēseli, un J. Lūsēnam ir 
izdevies to uztvert, katrā dziesmā 
uzbuŗot mazas skaņu glezniņas, 
kas tuvas klausītājiem. Par to 
liecināja klausītāju aplausi. Cilvē-
ki šajā grūtajā laikā alkst stip-
rinājuma un grib aizmirst ik-
dienas pelēcību.

Arī komponista uzruna kon-

"Mazu brīdi pirms"
certa sākumā noskaņoja pozitīvi, 
emocionāli sagatavoja klausītā-
jus: „Es redzu, esat sapucējušies 
un atnākuši klausīties mūziku, – 
tas mani priecē.” Komponista 
pieteikumi starp dziesmām, ar 
mazu humora piedevu, atspo-
guļojot dziesmu rašanās apstāk-
ļus, radīja zālē vienkāršu un brī-
vu atmosfairu. Bet galvenais     

bija pati mūzika, lieliskie autora 
aranžējumi un atskaņotāji. 

Mēs tikāmies ar ļoti spilgtiem 
LNO solistiem: Kristīni Zadovs-
ku (soprāns) un Ingu Pētersonu 
(tenors). Abiem māksliniekiem  
ir plašs talantu spektrs, turklāt   
K. Zadovskai ir jau pieredze, 

interpretējot J. Lūsēna mūziku 
komponista rokoperu uzvedu-
mos. Viņas dzirkstošais tempera-
ments lieliski savijās ar  I. Pēter-
sona liriski tembrēto kantilēnu – 
izveidojās brīnišķīgs duets. 

Pirmo cikla dziesmu „Baltā 
puķe” dziedāja I. Pētersons, un 
klausītāji uzreiz tika iekaŗoti – 
viņš uzbūra šo puķi un lika tai 
noticēt. Savukārt trauslas un 
mirdzošas gan dzejā (K. Skalbe), 
gan mūzikā bija „Sniega puķes”, 
arī I. Pētersona dziedājumā.

Turpinājumā divas „Ziemas” 
dziesmas bija ļoti illustrātīvas, 
gandrīz šūbertiskas, komentāros 
to pieminēja arī pats komponists, 
- tā viņš šīs dziesmas esot traktē-
jis. Toties laikmetīga, aktuāla šo- 
dienas tema tika skarta spilgtajā 
„Ceļinieka dziesmā” (Andrievs 
Niedra), kas veltīta Īrijas brau-
cējiem. Jau 20. gs. sākumā kom-
ponists Alfrēds Kalniņš šo pašu 
tekstu izmantojis dziesmā „Jau 
aiz kalniem”, runājot par Dzim-
tenes mīlestību.

Siguldas klausītāji ļoti atsau-
cīgi uztvēra dziesmu „Zvaigžņotā 
ziemas naktī”. Komponists pa- 
stāstīja, ka tā radusies, viņam 
dzīvojot Siguldā. Dziesmu „Zēns 
un māmiņa”, kas veltīta K. Za- 
dovskai, dziedātāja nodziedāja   
ar īpašu attieksmi.

Šā cikla dziesmas nav līdzīgas 
italiešu virtuozām operu ārijām, 
tomēr solistu augstā profesionālā 
meistarība un augstā vokālā tech-

nika ir ļoti nozīmīga. Tā ļauj rast 
vienotību ar klausītāju zāli. Gai-
dot savu uzstāšanos, dziedātāji 
dzīvoja līdzi partneŗa iepriekšē-
jam priekšnesumam, lai tur-
pinājumā nezaudētu kopīgo no- 
skaņu. Laikam arī tāpēc, nepa-
kļaujoties publikas kuplajiem ap-
lausiem, dziesmas netika at- 
kārtotas, lai nezaudētu šo noska-
ņu un līdz ar to arī atskaņoju-    
ma vienreizīgumu. Pavadītājs 
instrumentālais ansamblis mū- 
zicēja vienotā noskaņā ar solisti-
em. Katrā ziņā liels bija ieguvu-
ms, ka visu vadīja un spēlēja pats 
autors Jānis Lūsēns.

Koncerts beidzās ar veltījumu 
izsūtītajiem „Lūgšana Ziemas 
svētku vakarā” (Leonīds Breikšs), 
un tas neizcēlās ar sērīgumu, 
drīzāk bija apcerīgs, neizjaucot 
kopīgo noskaņu. Koncerts klau-
sītājiem sniedza garīgu baudīju-
mu. 

31. janvārī notikušajā Liel-
britanijas Tirdzniecības kameras 
Latvijā (LTKL) organizētajā lab-
darības pasākumā Burns Night   
tika saziedoti 10 035 lati, kas tiks 
piešķirti sociālās rehabilitācijas un 
profesionālās pamatizglītības cen-
tram Dzīvesprieks un bērnu un 
jauniešu-invalidu biedrībai Cerību 
spārni. 

Labdarības pasākumi Burns 
Night Latvijā notiek jau divpa-
dsmit gadus. LTKL izvēlas labdarī-
bas saņēmējus ik pēc diviem ga-
diem. Iepriekšējos divos gados tika 
sniegts atbalsts Pestīšanas armijas 
Dienas centram Patvērums, pirms 
tam LTKL ziedojusi naudu invali-
du un viņu draugu apvienībai 
Apeirons, bērnu-invalidu rehabili-
tācijas centram Mēs esam līdzās, 
Saldus un Priekules slimnīcai, kā 
arī Stradiņa slimnīcas pirms laika 
dzimušo nodaļai. Šogad un nā- 
kamgad LTKL vāks ziedojumus 
divām sociālās rehabilitācijas orga-

Labdarības pasākumā Burns Night saziedoti vairāk nekā 10 000 latu
nizācijām, kas sniedz būtisku 
ieguldījumu Latvijas sociālās vides 
sakārtošanā.

„Esam gandarīti, ka arī šai 
sarežģītajā ekonomiskajā situācijā 
mūsu Tirdzniecības kameras bied-
riem ir svarīgi kopt atbildīga un 
ilgtspējīga biznesa praksi, ieguldot 
līdzekļus apkārtējās vides un sa- 
biedrības sakārtošanā. Burns Night 
vakariņas ir visplašāk apmeklētais 
LTKL ikgadējais sarīkojumus,   
kuŗa laikā iegūtie labdarības lī- 
dzekļi tiek ziedoti organizācijām 
vai cilvēku grupām, kam īpaši 
nepieciešams atbalsts. Pagājušajā 
gadā Burns Night laikā izdevās 
savākt 8000 latu, šogad – 10 035 
latus. Cerams, ka šis paraugs rosi-
nās arī citus uzņēmējus apsvērt 
iespējas, kā palīdzēt tiem, kas paši 
to nevar izdarīt,” saka Anita Kalēja, 
LTKL valdes priekšsēde. 

Burns Night ir svinīgs pasākums, 
kas notiek pēc īpašas program- 
mas un ko svin skoti visā pasaulē. 

Sarīkojums sākas ar kokteiļu stun-
du, kuŗā tiek pasniegts īpašs kok-
teilis Rusty Nail. Skanot skotu 
dūdām, viesi tiek aicināti vakari-
ņās, kuŗu laikā jautrā atmosfairā 
tiek lasīta Bērnsa dzeja un vīrieši 
veltī skotu humora un ironijas 
caurstrāvotas runas sievietēm un 
sievietes vīriešiem. Kulminācija ir 
skotu tradicionālā ēdiena – hag-  
gis – baudīšana un Bērnsa dzejoļa 
Uzruna hagisam citēšana. Skotu 
vakariņas nav iedomājamas bez 
viskija, šogad viesi baudīja skotu 
viskiju Chivas Regal. Lai gan skotu 
dejas nav tradicionāla šā sarīkoju-
ma daļa, vakara gaitā klātesošie 
laidās jautrā dejas solī skotu mūzi-
kas pavadībā, ko šogad spēlēja 
grupa Iron Broo no Skotijas. 

Burns Night tika organizēta sa-
darbībā ar Royal Bank of Scotland 
Coutts, AB, LV fonds, RadisonSAS  
Daugava Hotel, Chivas, CML 
Topstaff, Lufthansa, Glasgow City 
Marketing Bureau, ibVersija Pro 
Sound, airBaltic, Hauska & Partner, 

Grand Palace Hotel, Baltijas 
Izklaides. 

Uzziņai:
LTKL
1996. gadā dibinātā Lielbritanijas 

Tirdzniecības kamera ir lielākā 
ārvalstu tirdzniecības kamera 
Latvijā. Tās biedri ir ne tikai britu 
un latviešu, bet arī zviedru, ASV, 
somu, dāņu, islandiešu un norvēģu 
uzņēmumi. LTKL mērķis ir 
nodrošināt uzņēmējiem tikšanās 
un informācijas apmaiņas iespējas, 
veicināt savstarpēju tirdzniecību 
un pārstāvēt ētisku un godīgu 
biznesa praksi Latvijā. 

Sociālās rehabilitācijas un 
profesionālās pamatizglītības 
centrs Dzīvesprieks

Dzīvespriekā, kas 30. maijā svi-
nēs 15. dzimšanas dienu, dzīvo 
sociālā riska grupas jaunieši 15-18 
gadu vecumā no visas Latvijas. 
Centrs ir vienīgā vieta Latvijā, kur 
vienuviet var apgūt profesionālo 
izglītību, saņemt sociālo rehabi-
litāciju un atkarību profilaksi. 

Dzīvespriekā tiek piedāvātas četras 
pirmā līmeņa profesionālās pa- 
matizglītības programmas – pavā-
ra palīgs, šuvēja palīgs, remont-
strādnieka un galdnieka palīgs –, 
ko šogad kopumā apgūst 32 
jaunieši. Kopš centra izveides. to 
absolvējuši vairāk nekā 200 au- 
dzēkņi un gandrīz visi pēc mācī-
bām veiksmīgi integrējušies sa- 
biedrībā, veidojot stabilas ģime- 
nes un darba attiecības. Dzīvesprie-
ka darbības mērķus palīdz sa- 
sniegt uzņēmumu, organizāciju  
un privātpersonu ziedojumi gan 
no Latvijas, gan ārzemēm, galve-
nokārt no Zviedrijas. 

Bērnu un jauniešu-invalidu 
biedrība Cerību spārni

Burns Night labdarības ballē 
līdzekļi tika vākti arī biedrībai 
Cerību spārni, kas dibināta 2003. 
gada 10. decembrī, lai veicinātu 
bērnu un jauniešu-invalidu integ-
rāciju sabiedrībā. Kopš 2006. ga- 
da Cerību spārni ir reģistrēta sociā-
lo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
kā sociālās rehabilitācijas institū-
cija, tai piešķirts sabiedriskā labu-
ma organizācijas statuss tādiem 
sabiedriskā labuma darbības vei-
diem kā individa tiesību aizsardzī- 
ba, pilsoniskās sabiedrības attīstība 
un trūcīgo un sociāli mazaizsargā-
to personu grupu sociālās labklā-
jības celšana. Biedrība sniedz so- 
ciālās rehabilitācijas pakalpojumus 
vairāk nekā 70 Siguldas novada 
bērniem ar invaliditāti un bērniem 
no maznodrošinātām ģimenēm. 

Burns Night pasaulē
Plašāka informācija atrodama: 

http://www. burnssupper2009. 
com/

Zane Bojāre,
LTKL komūnikācijas 

konsultante

Novēlam, lai arī turpmākie 
koncerti Siguldā - cikls „Pasau-
les pianisti Baltajā flīģelī”, 
„Siguldas mūzikas skolai 50,” 
„Baltā flīģeļa mūzikas svētki”, 
Kremerata Baltica festivāla kon-
certi ir tikpat gaidīti un labi 
apmeklēti.

Daina Samta

Soliste Kristīne Zadovska, kom-
ponists Jānis Lūsēns

Anita Kalēja kopā ar skotu māksliniekiem un Lielbritanijas vēstniekiem 
Latvijā Ričardu Mūnu

Runā Ilze Tērmane

Soliste Kristīne Zadovska
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Mūsu sarunas nobeigumā Vija 
Kilbloka, „Zvaigznes ABC” valdes 
priekšsēde, citēja čechu rakstnieka     
J. Hašeka slavenā varoņa Šveika 
domugraudu, ko arī izvēlējos inter-
vijas virsrakstam. Jo tas, starp citu, 
liecina, ka, par spīti šodienas krizei 
Latvijā, viņu nav atstājuši ne humors, 
ne asprātība, ne cīņas spars. Turklāt 
Šveika tautiskais joks atklāj, kā 
cilvēkam jāturas, lai viņu nesalauztu 
globālas un sadzīviskas problēmas. 
Šāda garīga higiēna - vienīgi filo-
zofiskā vēstījumā apliecināta arī ap- 
gāda izdotajā Oga Mandino „Pa- 
saules dižākais tirgonis”, kas ir vie-  
na no visvairāk iecienītām pašas                 
V. Kilblokas grāmatām. Atšķiŗot uz 
labu laimi mūžsenu gudrību pie-
sātinātās lappuses, acīs duŗas tei-
kums: „Es neatlaidīšos, līdz man iz-
dosies.” Tas būtiski atklāj pašu               
V. Kilbloku, kas savā apgādā vada    
ap 400 nozares speciālistu saimi. To 
var izturēt tikai tāda personība, kas 
savus pienākumus veic, sekojot 
aicinājumam.

Nesen Francijas valdība, novērtē-
jot Vijas Kilblokas ieguldījumu fran-
ču literātūras populārizēšanā, pie-
šķīrusi viņai nozīmīgo Akadēmisko 
Palmas zara ordeni, ar ko tiek apbal-
voti arī ārzemnieki par izciliem pa- 
nākumiem mākslā, literātūrā un 
izglītībā. 

Par apbalvojumu uzzināju nejau- 
ši no kollēgām, nevis no V. Kilblokas 
pašas. Laikam arī šajā ziņā viņas 
principi saskan ar Oga Mandino at- 
ziņu: „Lai pasaule pati nāk pie ma-
nis ar uzslavām, un lai man pietiek 
gudrības uzklausīt tās pazemīgi.”

Kā jūs pievērsāties grāmatnie-
cībai?

Viss notika it kā nejauši, kaut gan 
gudri cilvēki ir teikuši, ka dzīvē ne- 
jaušību nav. Kad vēl mācījos skolā, 
man neveicās ar krievu valodas 
apgūšanu. Pārējos priekšmetos biju 
teicamniece. Jau kopš skolas gadiem 
mani ir interesējusi indiešu kultūra, 
un es par to centos izlasīt visu pie-
ejamo literātūru, bet tā padomju lai-
kos bija krievu valodā. Lasot un uz-
zinot daudz jauna, es aizrāvos arī ar 
vārdu formu dažādību un salīdzi-
nājumiem, metaforām. Mani aizrā-
va šāda pētnieciska iespēja, un tā 
laikam bija pirmā reize, kad es sa-
pratu – man ļoti patiktu strādāt ar 
grāmatu. Kad beidzu vidusskolu, 
vienu brīdi domāju par studijām 
filologos, taču mamma bija pārlie-
cināta, ka man jāiet uz juristiem, jo 
sekmes bija teicamas, arī analitiskās 
spējas bija labas. Paklausīju mam-
mu, iesniedzu dokumentus univer-
sitātes Juridiskajā fakultātē, izturēju 
lielo konkursu un tiku uzņemta. 
Studiju gados kursa darbiem un 
diplomdarbam izvēlējos temas ar 
ekonomisku ievirzi, pētīju dažādu 
uzņēmumu saimniecisko darbību, 
produkcijas piegādi, ražošanas pro-
cesu juridisko pusi. Aprakstot biju-
šo slavenā Ķuzes saldumu fabriku, 
kas padomju laikā bija zināma kā 
„17. jūnijs”, es pat izteicu dažus 
ierosinājumus, piemēram, – kā pa- 
lielināt marcipāna ražošanu. Visi šie 
mācību gadu pētījumi man vēlāk  
ļoti noderēja, kad 1992. gadā sāku 
vadīt „Zvaigzni ABC”.

Tātad arī šāda interese par ra- 
žošanu jūsu dzīvē būtu uzskatā- 
ma par likumsakarīgu un iepriekš 
nolemtu nejaušību?

Nav izslēgts. Taču strādāt izdev-
niecībā „Zvaigzne” sāku tūlīt pēc 
studiju beigšanas 1977. gadā, kad 
mani uzaicināja darbā, apejot valsts 
sadali. Pirmā grāmata, ko man va- 

Nekad tā nav bijis, ka nekā nav bijis
Vija Kilbloka sarunā ar Irēnu Lagzdiņu

jadzēja rediģēt, bija par kriminālis-
tiku. Esmu daudz lasījusi, sāku lasīt 
jau četru gadu vecumā, arī tas man 
sagādāja daudz it kā no „augšas” 
sūtītu nejaušību īstā brīdī.

Šajās dienās, kad valstij un arī 
mums, grāmatniekiem, klājas grūti, 
es bieži atceros Hansa Falladas ro- 
mānu „Dzelzs Gustavs”. Es vispār 
bieži atceros šo grāmatu, pareizāk 
sakot, – to suģestējošo sajūtu, kas 
mani pārņēma, turot rokās šo darbu. 
Fallada ir fantastiski precīzi aprakstī-
jis biznesa rašanos, kapitāla uzkrā-
šanu, dažādas spekulācijas un arī 
biznesa iznīcināšanu, kā to panāk, 
izmantojot vispārējo krizi. Ir taču 
lietas un parādības, kas ir mūžīgas. 
Tieši no šāda viedokļa varbūt nebūtu 
par ļaunu šodien tādas grāmatas 
izdot, arī Teodora Dreizera „Finan-
cists” būtu jāizdod un jālasa tieši 
tagad. Šādas grāmatas mūsu sabied-
rībai atvērtu acis, tā varbūt drīzāk 
saprastu, kas ar mums tiek darīts. 
Varbūt cilvēki, lasot šādus darbus, 
ātrāk apjaustu, cik absurdi un ne- 
talantīgi rīkojas daži mūsu valdībā, 
un galvenais, ka viņu kompetences 
trūkumu un neizdarību daži gru-
pējumi varbūt pat izmanto, vada un 
diriģē, lai gūtu personiskus labu-
mus. 

Uz vispārējās krizes rēķina....
Protams!
Vai nav tā, ka grāmatu lasīšana 

un to izdošana ne vien atklāj 
globālas parādības un ļauj šīs 
zināšanas sniegt citiem, bet sniedz 
arī garīgu līdzsvaru un iekšēju 
mieru? Man tas ienāca prātā, lasot 
„Zvaigznes ABC” izdoto Juŗa 
Rubeņa grāmatu par kristīgo 
meditāciju.

Grāmatas ir sarakstījuši gudri, 
talantīgi cilvēki. Mūža gaŗumā tās 
lasot – tas ir tikpat kā sarunāties ar 
gudru cilvēku. Lasot ar laiku ap 
mums izveidojas tāda kā garīgi 
bagātu draugu sabiedrība, kuŗu pa-
domi mums pēkšņi necerēti palīdz 
kādā ārkārtējā gadījumā, palīdz 
nekrist panikā, savākties un atrast 
izeju un, jā, – iekšēju mieru. Tādēļ 
vien ir vērts dzīvot un izdot grāmatas. 
Taču mūsu valdības attieksme, mai-
gi izsakoties, šķiet dīvaina un neiz-
protama. Vārdos viņi it kā atbalsta 
grāmatizdevējus un kultūru, taču 
darbos tā kā nesanāk... Kam tie gud-
rie, talantīgie un strādīgie vispār 
vajadzīgi?! Viņi tikai traucē mierīgi 
dzīvot... (Smejas.) Toties lasītāju 
patei-cība dod milzīgu gandarījumu 
un pozitīvas izjūtas. Šajā ziņā mēs, 

grāmatnieki, esam kā tādi narko-
mani, kas gatavi savā nodarbē – 
lasīšanā – iesaistīt aizvien vairāk un 
vairāk ļaužu. Dažkārt tas „paldies” 
iepriecina daudz vairāk nekā 
ievērojama peļņa, jo atklāj, ka esam 
pareizi uzminējuši cilvēku piepra-
sījumu. Strādāt ar grāmatu, izdot 
grāmatu un vēl par to saņemt pa- 
teicību – ko gan vēl vairāk vajag?

Dažu grāmatu tapšanā ir iz- 
jūtams jūsu - apgāda vadītājas 
mērķtiecīgs priekšdarbs, izzinot 
autora ieceri, dialogs ar autoru kā 
līdzīgam ar līdzīgu, lai, grāmatai 
klajā nākot, varētu šādai sarunai 
piepulcēt aizvien jaunus lasītājus.

Ar Juri Rubeni tiešām šāda saruna 
notika, un viņš man uzticēja savu 
ieceri rakstīt par kristīgo meditāci- 
ju, jo tas cilvēkiem varētu palīdzēt 
sevi saprast un iekšēji sakārtot. Es 
viņu lūdzu darīt to pēc iespējas   
ātrāk. Drīz vien tapa „Ievads kristīga-
jā meditācijā”. Manuprāt, Juris Ru- 
benis ir mācītājs šā vārda visdziļā-   
kā nozīmē. Viņš pieder pie tiem ga- 
rīdzniekiem, kuŗi kalpo cilvēkiem. 
Katra saruna ar viņu, katra viņa 
grāmata mani par to ir pārliecinājusi. 
Viņš prot cilvēkiem palīdzēt garīgas 
krizes un liela mulsuma brīžos, jo 
iedrošina ar savu klātieni vien. Man 
atmiņā palicis, ko viņš teica par 
dāvanu un dāvināšanu Latvijas valsts 
svētkos. Mēs katrs varam dāvināt, jo 
varam dāvināt sevi, proti – savu 
draudzību, mīlestību, iejutību cita 
liktenī. 

Vai ir tādas grāmatas, kuŗas jūs 
aizvien pārlasāt?

Starp tām ir Oga Mandino „Pa- 
saules dižākais tirgonis”. Viņš ir viens 
no pasaulē visvairāk lasītajiem au-
toriem. Oga Mandino četrpadsmit 
grāmatas pārdotas daudzos miljonos 
eksemplāru. Tūkstošiem cilvēku ir 
apliecinājuši, ka rakstnieks pārvērtis 
viņu dzīvi un dāvājis viņiem brīnu-
mu. Starp manām mīļākajām grāma-
tām ir Michaila Bulgakova „Meis-
tars un Margarita”, arī „Suņa sirds”, 
tās es lasu krieviski, jo Bulgakovam 
ir brīnišķīga valoda. Pārlasu arī 
Mārgaretas Mičelas „Vējiem līdzi”, jo 
mani aizvien fascinējuši tādi rakstu-
ri kā Skārletai, viņas garīgais spēks, 
nesalaužamā griba, pašcieņa, spēcīgā 
sajūta par piederību savai zemei, 
savai valstij, savam namam, kā labad 
viņa spēj būt arī nesaudzīga. 

Ar nepacietību gaidu, kad paaug-
sies mani mazbērni, lai kopā ar vi- 
ņiem atkal pārlasītu latviešu tautas 
pasakas.

Jūsu apgādā izdota Māras Svīres 
aforismu grāmata „Zīmes un 
piezīmes” ar jūsu krāsu foto. Tajos 
es saskatu vēstījumu par mūsu 
zemi, mūsu tautu, kuŗa atkal ir 
zem posta drauda, zem pacelta 
ūtrupes āmura. No jūsu uzņēmu-
miem plūst spēcīga mīlestība pret 
mūsu noplicināto, izpluinīto 
zemīti.

Tomēr pamazām lauki kļūst atkal 
skaistāki. Ap saimniecībām ceļmalas 
ir tīras, krūmi izcirsti, brikšņu vairs 
nav. Es bieži brīnos, kāpēc daudzi 
cilvēki neprot ieraudzīt īsto skata-
punktu? Kad dodos ceļojumā un ie-
raugu lieliskus skatus, mani pārņem 
gluži vai ciešanas, ja fotoaparāts aiz-
mirsts mājās. Piemēram, braucu gar 
Daugavas krastu, ir spirgts, agrs rīts, 
fantastiska gaisma, pļavā ganās tik 
skaistas govis! Kā to visu nenofo-
tografēt? Fotografēšana ir mans va- 
ļasprieks un arī palīgs tiešajā darbā. 
Nesen tikai uz dienu biju Briselē, bet 

paguvu nofotografēt Eiroparlamen-
tu, jo man to lūdza kollēģe, kuŗai 
vajadzēja bildi mācību grāmatai.

Kuŗas no jūsu apgāda izdotām 
grāmatām ir visvairāk pieprasītas?

Protams, starp tām ir mācību grā-
matas, taču ap tām ir tik daudz ne-
patiesu leģendu un baumu. Man 
katru rudeni līdz aizsmakumam 
jāskaidro, ka vecākiem nav pašiem 
jāpērk mācību grāmatas, tām saska-
ņā ar Satversmi jābūt skolu biblio-
tēkās. Taču kā lai skolas to turpmāk 
izdara, ja tā pati niecīgā naudas 
summa, ko šim nolūkam valsts pie-
šķīra, ir kļuvusi vēl mazāka. Tas ir   
arī mūsu valsts un valdības ētikas 
jautājums. Ļoti pieprasītas ir grāma-
tas par temām, kā pareizi veidot 
dzīvi, kā rīkoties ar naudu, kā sākt 
biznesu. Grāmatu tirgū liels piepra-
sījums ir pēc ezoteriskās literātūras, 
arī pēc literātūras par veselības 
problēmām, sevišķi pēc grāmatām, 
kuŗās solīta ātra izveseļošanās, 
dažādas „brīnumdakteŗu” piedāvā-
tas receptes un paņēmieni. Ar šādu 
literātūru, arī ar zīlnieču un ekstra-

jas un izveidotas iestrādes priekš-
dienām.

Citās pasaules valstīs tas sasodītais 
PVN nodoklis, ir ap 6%, citās valstīs 
vispār šāda nodokļa nav. Mūsu val-
dība izliekas nesaprotam, cik traģis-
kas būs sekas, jo daudzi bankrotēs. 
Turklāt tas ir valodas dzīvības jautā-
jums. Ja nebūs ko lasīt, izzudīs valo-
das kultūra.

Ko jūs darījāt Briselē?
Eiropas mācību grāmatu izdevēju 

asociācijas darbības programmas 
ietvaros tikos ar Eiropas elektronis-
ko mācību līdzekļu veidotājiem – 
European Schoolnet pārstāvjiem. 
Trīsdesmit viena Eiropas valstu 
izglītības ministrija sadarbībā ar aug-
sto technoloģiju firmām ir izveido-
jušas šo European Schoolnet par 
spēcīgu datu banku, kas dalībvalstu 
skolām padara pieejamus elektronis-
kos mācību līdzekļus bez maksas. 
Uzzināju, ka Latvijas Izglītības mi-
nistrijai bijis izteikts piedāvājums, kā 
nodrošināt savas skolas ar elektro-
nisko mācību literātūru. Būtu jā- 
iemaksā dalības maksa 30 tūkstoši 
eiro gadā, un visas skolas iegūtu 
brīvu pieeju moderniem mācību 

Vija Kilbloka grāmatnieku piketā pie Saeimas

sensu padomiem mēs varētu gūt 
milzīgu peļņu, tomēr no diletantu 
piedāvājumiem mēs cenšamies no- 
robežoties un izdodam nopietnu, 
zinīgu speciālistu ieteiktu vai rakstītu 
literātūru. 

Kādus stratēģiskus un taktiskus 
plānus esat iecerējusi pēc valdības 
nesaprātīgi paaugstinātā PVN 
nodokļa? 

Man taču laikam ir viegla dzīve, jo 
man nekad nav bijis plānu. Nekad! 
Tomēr ir kaut kas tāds, kas palīdz 
kontrolēt apgāda darbību, – tie ir 
grāmatveikali. Pagājušā gadā mēs 
atvērām četrus – Valmierā, Ludzā, 
Talsos, Alūksnē. Janvārī jauns grā-
matveikals atvērts Tukumā. Mēs 
pētījam vēl dažas iespējamas vietas 
Latvijā, kur varētu būt mūsu veikali. 
Patlaban esam samazinājuši izdoša-
nas apjomus – līdz šim dienā laidām 
klajā caurmērā trīs grāmatas, tagad 
tikai vienu. Esam sākuši domāt par 
ļoti lētām grāmatām, arī melnbal-
tām un arī par dārgajām, kas būtu 
piemērotas dāvināšanai.

Iecerētas klasikas serijas kabatas 
formāta grāmatiņas, arī nelielas 
grāmatiņas ar dažādām ēdienu re- 
ceptēm. Tas mums nodrošinās ma-
zas izmaksas. Mums noliktavās ir 
lieli uzkrājumi, vairāki miljoni grā-
matu. Ja pat viss pēkšņi sabruktu, 
mēs varētu kādu gadu vai vēl ilgāk 
neko nedarīt un gaidīt labākus lai-
kus. Tomēr es nevaru sevi iedomāties 
dīki vadām dienas, jo esmu radusi 
strādāt. Turklāt man ir iekrātas ide-

materiāliem. Turklāt izdevējiem tik-
tu nodrošināti arī semināri šādu 
elektronisko grāmatu veidošanai. 
Lietuva to jau sen ir izdarījusi.

Kas Latviju ir kavējis izmantot 
tādu izdevību?

Viens no iemesliem – mums it kā 
neesot bijis administrātora Eiropas 
fondu apguvei. Tagad ir.

Varbūt Izglītības ministrijas kār-
tējā neizdarība?

Droši vien. Arī E-lietu ministrija 
varēja kaut ko darīt. Laikam taču 
muļķība un nekompetence ir sliktā-
ka par apzinātu ļaunumu. Kas tad 
atrodas mūsu valsts spicē? It kā būtu 
labi cilvēki, vienīgi daži nevarīgi un 
mazizglītoti. Eiropas asociācijas va- 
dība brīnījās par tādu neizdarību un 
bija neizpratnē arī par PNV nodokļa 
paaugstināšanu līdz 21%. Viņi ir 
gatavi par mums cīnīties un mūsu 
valdības līmenī skaidrot, cik smags ir 
šāds nodarījums grāmatnieku noza-
rei. Viņi runās par grāmatniecības 
nozares iespējamo sabrukumu un 
arī kaitējumu nacionālai kultūrai. 
Latvijā nav tik augstas grāmatu ce-
nas, lai izdevēji spētu tādus nodokļus 
maksāt. Man šajās dienās jāatceras 
Šveika slavenās sentences, piemēram: 
„Nekad tā nav bijis, ka nekā nav 
bijis.” (Smejas.)

Ģeniāls tēls, ģeniāls rakstnieks! 
Laikam taču Hašeks paredzējis, kas 
notiks pēc nepilniem simt gadiem.

Jā, turklāt Latvijā. Laikam tāpēc 
viņš mums un pasaulei dāvājis tādu 
humora vitamīnu.
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Līmeniski. 1. Ķīmisks savieno-
jums. 5. Trojas valdnieka Priama 
meita (gr. mītol.). 11. Ēkas sienas 
ārmala. 12. „Tūkstoš un vienas 
nakts” varonis. 13. Sarkanbrūns, 
ruds. 14. Apstrādāt zemi. 15. Lauk-
saimniecības rīki. 16. Govs ķer-
meņa daļa. 21. Atbrīvot, attaisīt. 
25. Kukainis ar gaŗām pakaļkājām 

un vāji attīstītiem spārniem. 26. 
Zāļu tirgotavas. 27. Maisījumi. 30. 
Izjust skaudību; nenovēlēt. 35. 
Sulīgs tropu auglis. 37. Ne tik ātri. 
38. Tāla vieta jūrā. 39. Ķermeņa 
vai tā daļu trīce. 40. Pilsēta 
Kurzemes krastā. 41. Atbalstīts. 
42. Palīdzība; atspaids. 

Stateniski. 1. Saslimt. 2. Pre-

tīgums. 3. Krustvecāki. 4. Jūrma-
las pilsētas daļa. 6. Piemērot, 
pielāgot. 7. Zivs kauls. 8. Skrandas. 
9. Apdedzināties. 10. Kuģu stāv-
vietas. 17. Pravietis (rel.). 18. Īpa-
šums. 19. Virtuves piederums. 20. 
Caunu dzimtas dzīvnieks. 21. 
Gaujas pieteka. 22. Greznumlietas. 
23. Sievietes vārds (dec.). 24. 
Sevišķs, īpatnējs. 27. Otra lielākā 
Indonēzijas sala. 28. Kādreizējais 
Latvijas ārlietu ministrs. 29. 
Atšķirot. 31. Padarīt (laika sprīdi) 
patīkamāku. 32. Savāks no zemes. 
33. Drupans, birzīgs. 34. Kūrorts 
pie Melnās jūras. 36. Lapu koki ar 
cietu koksni. 38. Maiga; glaimīga. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 8) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Nakts. 4. Apogs. 
7. Uzbrukums. 10. Skats. 11. Irāna. 
12. Talismans. 14. Nits. 17. Sils. 19. 
Veltnis. 21. Stūre. 22. Trapi. 25. 
Madagaskara. 26. Ganīt. 28. Sagša. 
29. Antenas. 32. Otas. 34. Skat. 37. 
Sastatnes. 39. Avene. 40. Inari. 41. 
Tiesnesis. 42. Abats. 43. Treks.

Stateniski. 1. Nesen. 2. Kraut. 3. 
Sust. 4. Asis. 5. Omāri. 6. Svars. 8. 
Balle. 9. Ubagi. 13. Sāts. 15. 
Iestaigāt. 16. Stūrmanis. 17. 
Skabargas. 18. Laimētava. 19. 
Vendeta. 20. Strauss. 23. Ego. 24. 
Osa. 27. Meka. 30. NESTE. 31. 
Aknas. 32. Osaka. 33. Aleja. 35. 
Klade. 36. Triks. 37. Sets. 38. Sist.  

 Latvijas dzimšanas dienā -           
18. novembrī Triju Zvaigžņu or-
deni saņēma alsundzniece, suitu 
tradiciju glabātāja un kopēja 
LIDIJA JANSONE. 

 Lidijas mūžs aizsākās dzimtajās 
mājās Alšvangas pagasta „Gāčās”, 
kur viņa dzīvo arī šodien. Un, kopš 
Lidija atceras pasauli, viņa atceras 
lielo lādi istabas stūrī, kuŗu māte 
atvēra svētdienās pirms iešanas uz 
baznīcu un no kuŗas ņēma ārā 
brīnišķīgi skaistas mantas - brun-
čus, villaines, aubes, lakatus. Ma- 
zajai meitenei ļāva apsiet vecāsmā-
tes un mātes krāšņos lakatus. Vēl 
lādē glabājās arī mammas bize. 
Kad Alsungas pamatskolā tika ie- 
studēta luga „Maija un Paija”, šī  
bize noderēja Maijas lomas tēlotā-
jai - bēgļu meitenei, vārdā Dina 
Kuple. Lidijas māte ne tikai pati 
posās, ejot uz baznīcu, bet raudzī-
jās arī, lai mājas meitas ietu uz 
dievnamu, skaisti saposušās, jo tas 
bija mājas gods. 

Lidija redzēja arī, kā ziemas 
vakaros top šie krāšņie tērpi, jo gan 
māte, gan vecākā māsa Helēna bija 
prasmīgas audējas, un mazā Lidi- 
ja - kā Brigaderes Annele - tina 
saivas. 

 Uz visu mūžu neizdzēšami at- 
miņā saglabājušās vecākās māsas 
Helēnas kāzas 1946. gada Ziem-
svētkos, kas skanēja visā suitu kāzu 
krāšņumā - ar dižo vedēju ieraša-
nos, māsas austo kāzu grožu uz- 
likšanu, meitu dziedāšanu, līgavu 
izvadot, krāšņo jaunā pāŗa sagai-
dīšanu, bet visspilgtāk atmiņā pa- 
likušas apdziedāšanās dziesmas. 
Viss notiekošais sešgadīgo meite- 
ni tā aizrauj, ka viņa nevar vien 
beigt māti par to izjautāt. Un Mari-
ja Kalniņa stāsta, ka suitu dziesmas 
ir svētums, tās nevar dziedāt šā tā. 
Viņa stāsta par vecātēva māsu 

SUITU LĀDES SVĒTĪBA
Mariju Šperliņu, kas pratusi gan 
suitu dziesmas dziedāt, gan linkai-
ni - 2,5 m gaŗo suitu sievu gal-
vassegu - pareizi salocīt un šīs 
prasmes rādījusi arī Rīgā, kad suiti 
divdesmitajos gados pirmoreiz 
braukuši uz galvaspilsētu. 

 Un tad nāk rīts, kad mājā iebrūk 
svešinieki. Ir 1949. gada 25. marts. 
Tālajā, nezināmajā ceļā Marija Kal-
niņa paņem līdzi vecāsmātes laka-
tus un greznās villaines - jo tie bija 
lielākie dārgumi, ko nedrīkstēja 
atstāt svešām rokām izlaupīšanai. 

Kalniņu ģimenei ir lemts at-
griezties Latvijā 1956. gadā. Viņu 
„Gāčās” ierīkota kolchoza ferma, 
mājās dzīvo slaucējas, un saim-
niekiem pašu mājās vieta atrodas 
tikai virtuvē. Vienai no slaucējām 
„Gāčās” svin kāzas, un sešpadsmit-
gadīgajai Lidijai pietiek atkal iz- 
dzirdēt mīļās suitu dziesmas, lai 
viņa saprastu - tas ir viņas mūža 
aicinājums. Jaunajai meitenei 
daudz palīdz suitu dziesmu teicēja 
Anna Macpāne (saukta par Sniķe-
ŗu Annu). 

 Lidija beidz Liepājas Paidagoģi-
jas institūtu un sāk strādāt par 
latviešu valodas skolotāju Gude-
nieku skolā. 1965. gada ražas svēt-
kos jaunajai skolotājai jāsagatavo 
priekšnesumi ražas svētkiem, un 
Lidija sauc kopā suitu dziesmu 
dziedātājas. Tas ir sākums ansam-
blim „Gudenieku suiti”, kas Lidijas 
vadībā darbojas jau četrdesmit trīs 
gadus. Vēlāk, strādājot Alsungas 
vidusskolā, Lidija piecpadsmit ga-
dus vadījusi arī skolēnu ansambli 
„Suitiņi”. 

Lidijas brālis Zigfrīds Kalniņš 
bija Nacionālā teātŗa (toreiz Drā-
mas teātris) direktora vietnieks. 
Un, kad 1978. gadā viņiem abiem 
ar Lidiju ienāk prātā „traka” ideja - 
parādīt suitu kāzu uzvedumu uz    

šī teātŗa skatuves, ne viens vien  
tam skeptiski pareģoja izgāšanos 
un tukšu zāli. Taču zāle bija pilna 
un publika suitu kāzu uzvedumu 
uzņēma ar ovācijām. 

 Kur tik šajos gados nav dziedājuši 
„Gudenieku suiti”! Gan Kuldīgā, 
gan Rīgā un Maskavā, suitu dzies-
mas Jāņu uzvedumā skanējušas 
Zviedrijā un tālajā Portugalē, un 
ārzemju skatītāji to uzņēmuši ar 
aplausiem. 2002. gadā Lidija veido-
ja suitu kāzu uzvedumu, kas tika 
„izspēlēts” Alsungas un Jūrkalnes 
pagastā, piedaloties visiem suitu 
ansambļiem. Bet 2004. gadā pēc 
Lidijas iniciātīvas un viņas vadībā 
Alsungā tika organizēts Baltijā pir-
mais Burdona festivāls. 2007. ga- 
dā burdona dziedātāji pulcējās 
kopā otru reizi. 2005. gadā Lidija 
organizēja Suitu dienas Rīgā - par 
godu filmas „Dzimtene sauc”  
(”Kāzas Alsungā”) septiņdesmit 
gadiem un septiņdesmit gadiem, 
kopš atklāts Brīvības piemineklis. 
Suitu dziesmas kāzu uzvedumā ar 
Lidijas komentāriem skanēja gan 
kinoteātrī Rīga (kur tika rādīta arī 
filma „Dzimtene sauc”), gan Na- 
cionālajā teātrī, gan Mūzikas 
akadēmijā. 

 Un kur tad vēl Lidijas iestudētās 
„Sprīdīša”, „Ļaunā gara” un „Skro-
deŗdienu Silmačos” izrādes, kur 
ikgadējā Mārtiņu, Ziemsvētku un 
Jāņu svinēšana!

„Gāčās” trīsdesmito gadu vidū 
tika uzņemti skati filmai „Dzimte-
ne sauc”, tajā piedalījās arī Lidijas 
vectēvs. Šais mājās filmētas arī kā- 
zu ainas Andŗa Slapiņa filmā ”Ce- 
rību lauki”, uzņemta Viestura 
Kairiša filma „Kāzas”. 

„Gudenieku suitos” šais četr-
desmit gados nomainījušās dzie-
dātājas, ansamblī dzied vienas ģi- 
menes vairāku paaudžu sievietes. 

Latvijas skolās sākusies projektu nedēļa. Interesantu temu savai pro-
jektu nedēļai izvēlējušies Bauskas rajona Codes pamatskolas audzēkņi. 
Skolēni no 4. līdz 7. klasei pētīs un izzinās zviedru literātūru. Aprīlī 
audzēkņi plāno doties nelielā ekskursijā uz Zviedriju. Iecerēts apmeklēt 
rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas mūzeju, tikties ar skolas draugiem 
Hedemorā.

Staiceles vidusskolas bibliotēkā par godu rakstnieces un mākslinieces 
Margaritas Stārastes 95. dzimšanas dienai tiek rīkots literāro stundu 
cikls. Audzēkņi gatavojas nosūtīt vēstuli jubilārei pateicībā par viņas 
bagāto radošo darbu.

Valmieras dzimtsarakstu nodaļas statistika rāda, ka 2008. gadā 
pilsētā reģistrēts pēdējos gados lielākais jaundzimušo skaits — 340 
mazuļu. Dzimušo ir par četriem vairāk nekā reģistrēto miršanas 
gadījumu.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra vairs neslēgs 
līgumus par stacionāro pakalpojumu sniegšanu ar 13 mazajām lauku 
slimnīcām, tostarp arī ar Dobeles rajona Auces slimnīcu. Taču slimnīcas 
nevēlas ar šo lēmumu tik viegli samierināties un turpina cīņu par savu 
pastāvēšanu.

Biznesa augstskolas „Turība”, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas 
Techniskās universitātes un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas, kur mācās studenti no visiem Latvijas 
novadiem, Sv. Valentīna dienā rīkoja kopīgus “Mīlestības svētkus”. Jau 
ceturto gadu studenti tos rīko ar sociālu mērķi - ziedot asinis nelaimē 
nonākušajiem. Par donoriem kļuva 600 studentu, kuri kopā ziedoja 300 
litrus asins. 

Maijā Ata Kronvalda Durbes vidusskola svinēs 60 gadu jubileju un 
30. maijā aicinās uz salidojumu bijušos skolēnus un paidagogus. Paredzēts 
dievkalpojums, koncerts Kultūras namā, saviesīgā daļa skolas zālē un 
kopīga izrādes “Ziņģu Ješka” noskatīšanās.

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā sakopota janvāŗa informācija. 
Salīdzinājumā ar pērno janvāri mazāk bijis jaunlaulāto un arī jaundzimušo: 
apprecējušies par 11 pāŗiem mazāk, ievērojami sarucis dzimušo bērnu 
skaits – par divdesmit sešiem mazāk. Toties daudz bijis Zelta kāzu. Seši 
zelta pāŗi saņēmuši pilsētas domes Pateicības rakstu un pabalstu.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava

Arī Lidijas meitas Skaidrīte un 
Janta ir suitu dziesmu dziedātājas, 
un nu jau savu vietiņu ansamblī 
ieņēmusi arī Lidijas mazmeitiņa - 
četrgadīgā Elizabete. Bet mazdēls 
Kristiāns viņai izsaka šādu kompli-
mentu: "Vecomamm, kad tu uz- 
ģērb suitu tērpu, tu esi ļoti skaista." 

Lidijas izdoma un enerģija ir 
apbrīnojama. Pirms dažiem ga-
diem, kad Lidija saslima, viņa teica 
- nu gan diezgan. Taču - izveseļojās 
un turpināja darbu. Jo suitu dzies-
mas bijušas līdzās visu mūžu, bez 
tām Lidija savu dzīvi nespēj ie- 
domāties. Lielu paldies Lidija saka 
dzīvesbiedram Pēterim - bez viņa 
atbalsta un sapratnes viņai būtu 
grūti veikt savu darbu. 

Pagājušā gada rudenī suiti atkal 
sevi atgādināja visai Latvijai - 
cīnoties pret suitu novada sada-
līšanu, viņi savos greznajos tēr-
pos piketēja pie Ministru kabi-
neta  ēkas, un gaŗāmgājēji varēja 
lasīt pašcieņas un lepnuma pil-
nos vārdus: „Ne ar varu, ne ar 
kaŗu nevar salauzt suitu garu!” Šī 
cīņa turpinās. 

2006. gadā Lidijai tika piešķirta 

Lielā folkloras balva par mūža 
ieguldījumu latviešu kultūras sa- 
glabāšanā un populārizēšanā. 

 Un tagad Lidija ir saņēmusi 
mūsu valsts augstāko apbalvoju-
mu. 

Par šo viņas mūža svarīgo dienu 
Lidija stāsta:

- Kad pēc ordeņa pasniegšanas 
ceremonijas iznācu no pils, gribē-
jās būt mirkli vienai. Iegāju Jēkaba 
katedrālē. Šeit, baznīcas klusumā, 
pārdomāju šodien notikušo. Atce-
rējos pāragri no dzīves aizgājušo 
brāli Zigi (Zigfrīdu Kalniņu), kas 
Triju Zvaigžņu ordeni saņēma 
1996. gadā. Esmu lepna, ka divi 
cilvēki no mūsu ģimenes ir sa- 
ņēmuši augstāko valsts apbalvo-
jumu. Vēl atcerējos vecāko brāli      
Jāni – bez vēsts pazudušo leģionā-
ru. Ja man piešķirts šis augstais ap-
balvojums, tad kādu ordeni gan 
būtu pelnījuši visi tie, kas krita, 
cīnoties par Latvijas brīvību, – 
strēlnieki, leģionāri, nacionālie par-
tizāni? Kādu apbalvojumu būtu 
pelnījuši mūžīgajā sasalumā Noriļ-
skas   Šmita kalnā palikušie latvie-
šu virsnieki? Un kādu - barikādēs  
bojā gājušie Gvido Zvaigzne un 
Andris Slapiņš, kuŗu atceros kopš 
filmēšanas   mūsu „Gāčās”? 

Es jūtos lepna un gandarīta par 
augsto apbalvojumu, taču uztveŗu 
to par pamudinājumu arī turp-
māk darboties suitu kultūras pēt-
niecības un saglabāšanas darbā. Jo 
- ar kultūru mēs saglabājam mūsu 
tautas garu. 

Saņemot ordeni, Lidija teica: 
 Es vēlu Latvijai kā tautasdziesmai 

būt - 
 kas, tumsu izbridusi, nezaudē ne 

miņas 
 no sava mirdzuma.

Elita Roze

Lidija Jansone
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Gadskārtējā Indianapoles DV 
apvienības pilnsapulce un valdes 
locekļu vēlēšanas notika 15. 
februārī Latviešu sabiedriskā 
centra telpās. Sapulci atklājot, 
apvienības priekšnieks Gunārs 
Kancs aicināja ar klusuma brīdi 
pieminēt pērn mūžībā aizsauk-
tos apvienības biedrus Helmutu 
Brugmani, Robertu Circeni, 
Georgu Grantu, Leu Irbi un Valdi 
Valciņu.

DV apvienības biedru skaits 
samazinās, kļūstam vecāki, taču 
iepriekšējais darbības gads bijis 
sekmīgs. Visi DV sarīkojumi bija 
labi apmeklēti, teicama ir sadar-
bība ar citām latviešu organi-
zācijām. Pagājušā gadā, sadarbo-
joties ar centra valdi, uz jaunā 
ekrāna sākām izrādīt latviešu fil-
mas. Ceram, ka mūsu sabiedrība 
šo pasākumu atbalstīs.

Priekšnieks pieminēja stāvokli 
„Gaŗezerā”, kur pērn bija lielāks 
budžeta iztrūkums. Tā kā DV 
organizācija ir lielākā „Gaŗezera” 

Indianapoles DV apvienības pilnsapulce

Kalamazū Latviešu biedrības gada sapulce

Sirsniņu balle St. Pētersburgā, Floridā

paju īpašniece, arī mūsu apvie-
nība ziedoja līdzekļus iztrūkuma 
segšanai. „Gaŗezers” un tā Vasaras 
vidusskola ir centrs visiem lat-
viešiem, kuŗi dzīvo tuvējās apkār-
tējās pavalstīs.  Paredzams, ka arī 
nākotnē mūsu apvienībai „Gaŗ-
ezers” būs vairāk jāatbalsta. 
Uzrunas beigās G. Kancs sirsnīgi 
pateicās visiem darbiniekiem par 
labo sadarbību pagājušā gadā.

Pēc priekšnieka uzrunas noklau-
sījāmies atsevišķo nozaru pār-
stāvju un revīzijas komisijas ziņo-
jumu, pieņēma jauno budžetu, 
ievēlēja apvienības priekšnieku 
un valdes locekļus.

Nozaru vadītāju ziņojumi lie-
cināja, ka pagājušais darba gads 
apvienībai bijis sekmīgs. Apvie-
nībā patlaban ir 119 biedru. 
Pagājušā gadā iestājušies divi 
jauni biedri, miruši pieci. 2008. 
gada budžets nav pārsniegts.  

Apvienība ar ziedojumiem 
atbalstīja latviešu skolu un „Gaŗ-
ezeru”, piešķīra stipendijas trīs 

GVV skolēniem, pieciem jaunie-
šiem, kuŗi mācījās GSS, vienam 
GVN. Pabalstu saņēma divas 
jaunietes, kuŗas piedalījās ALAs 
rīkotajā „Sveika, Latvija!” ceļo-
jumā. Kopā izdots 3500 dolaru. 
Sekmīgi darbojas sieviešu ansam-
blis IDVASA diriģentes Aijas 
Vinteres-Brugmanes vadībā.

Latviešu leģiona atceres sarī-
kojumā 9. martā Terēzes Inveisas 
un Valdes Burģes vadībā bija 
sagatavoti mūzikāli priekšnesumi 
un tika deklamēti dzejoļi. Labi 
izdevās pikniks „Cūku bēres”, 
kaut arī sliktā laika dēļ tas notika 
telpās. Lāčplēša dienas atceres 
vakarā 1. novembrī ar mūzikāliem 
priekšnesumiem iepriecināja 
Ēriks Kīns, Edmunds Mednis un 
Pēteris Freimanis. Viņi atskaņoja 
arī deju mūziku pēc sarīkojuma 
oficiālās daļas. 23. novembrī un 
13. decembrī notika DV apvie-
nības rīkotās filmu izrādes 
Sabiedriskā centra telpās. Apvie-
nība piedalījās 1941. gada 14. 

jūnijā uz Sibiriju izvesto un Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
akta rīkošana un kopējā Ziem-
svētku eglītes sarīkojumā.

Revīzijas komisijas pārstāvis 
ziņoja, ka apvienības kases grā-
matas ir priekšzīmīgā kārtībā, 
visi ieraksti un skaitļi saskan ar 
dokumentiem. 

Ieteica apvienības 2009. gada 
budžetu pieņemt bez grozīju-
miem, kā arī pateikties apvienības 
kasierei Rasmai Kārkliņai par 
teicamo darbu. Sanāksmes dalīb-
nieki pateicās R. Kārkliņai, ilgi 
aplaudējot, un, atklāti balsojot, 
pieņēma budžetu.

Par apvienības priekšnieku ar 
aklamāciju atkārtoti ievēlēja 
Gunāru Kancu. Ar aklamāciju 
ievēlēja arī jauno valdi, tajā dar-
bosies: Andris Bērziņš, Aida 
Ceriņa, Nora Ceriņa, Andrejs 
Kancs, Māris Kārkliņš, Rasma 
Kārkliņa, Ruta Kārkliņa, Ēriks 
Krūmkalns, Ilze Millere, Kristaps 
Pūtelis, Ērika Vītoliņa un Markus 

Vītoliņš; Revīzijas komisijā: Mar-
ģers Caune, Visvaldis Irbe un 
Gunārs Vanags. DV ASV delegā-
tu sanāksmē Indianapoles apvie-
nību pārstāvēs Rasma Kārkliņa 
un Andrejs Kancs.

Kopsapulces beigās bija ilgākas 
pārrunas par „Gaŗezera” finan-
ciālo stāvokli. Ar katru gadu 
izdevumi ir lielāki, bet ienākumi 
samazinās, tāpēc budžetā rodas 
robi.  Ir jāmācās darīt vairāk ar 
mazāk līdzekļiem, lai „Gaŗezers” 
varētu pastāvēt. Priekšnieks aici-
nāja visus sapulces dalībniekus 
atbalstīt šo mums visiem tik 
svarīgo pasākumu ar padomu un 
līdzekļiem.

Pilnsapulce noritēja sadraudzī-
bas un saticības garā. Sapulci 
vadīja Ēriks Krūmkalns, proto-
kolēja Ērika Vītoliņa. Pēc sanāk-
smes dalībnieki pakavējās pie 
tases kafijas un dāmu sagādātām 
uzkodām.

EVK

Kalamazū Latviešu sabiedriskā 
centrā 15. februārī notika Kala-
mazū Latviešu biedrības biedru 
sapulce, ko atklāja priekšsēdis 
Kārlis Kaugars.

Sapulcē piedalījās Velta Aistara, 
Viestarts Aistars, Gvido Auziņš, 
Gaida Balode, Velta Bērzkalne, 
Maira Bundža, Dzintars Gendri-
kovs, Jānis Grants, Marta Gulbe, 

Zigfrīds Jirgens, Liena Kaugara, 
Ģirts Kaugars, Kārlis Kaugars, 
Aira Lielzuika, Pēteris Lielzuika, 
Aina Līzenberga, Liesma Kraut-
mane, Mirdza Miķelsone, Vilis 
Miķelsons, Rasma Plāte, Biruta 
Puiķe, Malda Pūtele, Jānis Pūtelis, 
Baiba Stepe, Uldis Šmidchens, 
Mirdza Zeimele.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
K. Kaugaru.

Kasieris Jānis Grants pateicās 
grāmatvedim Agrim Krautma-
nim par teicamo darbu. Budžets 
nav pārsniegts; lielākais izde-
vums bijis ēkas sildīšana un 
tīrīšana. 2008. gadā izdots par 
$2000 mazāk nekā 2007. gadā un 

jau samaksāta apdrošināšanas 
nauda par 2009. gadu.

Biedrzine Baiba Stepe ziņoja, 
ka Kalamazū latviešu biedrībā ir 
306 biedri. Biedru naudu samak-
sājis 131 biedrs. 

KLB Ziņu redaktore Maira 
Bundža pastāstīja, ka 2008. gadā 
četras reizes izdotas ,,Kalamazū 

Latviešu Biedrības Ziņas”, kas 
izsūtītas uz apmēram 270 latviešu 
adresēm Kalamazū un apkaimē. 
Nākotnē paredzēts tās piesūtīt 
vēl vairāk latviešiem. 

Sarīkojumu daļas vadītāja 
Malda Pūtele pateicās visiem, ar 
kuŗiem sadarbojusies, desmit 
gadu būdama KLB valdes locekle. 

(Turpināts 19. lpp.)

Tieši Valentīna dienas vakarā, 
2009. g.14. februārī, Floridas tau-
tieši atkal svinēja šo mīlestībai 
veltīto dienu! Katru gadu šī balle 
ir ļoti labi apmeklēta un tajā iero-
das tautieši no malu malām, bet 
liekas, ka tā nekad nebija tik 
populāra kā šogad. Nezinu, vai 

dalībnieku. Viņi satiekas divas 
reizes nedēļā, lai turpinātu kopt 
mūsu tautas deju tradiciju. Šī 
grupa ir izpelnījusi vairākus 
apbalvojumus kā Latvijā, tā arī 
starptautiskās sacensības un ir 

amerikāņu baznīcās un centros. 
Cik labi ka viņi lepojas netikai ar 
saviem skaistiem tautas tērpiem 
un dejām, bet arī ar Latvijas skatiem!

Lutheran Social Services orga-
nizācija ir dibināta 1886. gadā 
Amerikā, lai palīdzētu bāru bēr-
niem atrast ģimenes, kas tos adop-
tētu, un arī atbalstīt bāreņu 
namus ne tikai Amerikā, bet arī 
citās zemēs. Šobrīd Latvijā ir 
apmēram 3000 bērni, kas dzīvo 
bāreņu namos. Šīs grupas direk-
tore ir Ausma Mursch, kuŗas vīrs 
ir luterāņu baznīcas mācītājs 
Floridā, viņš izkārtoja “Gatves” 
turneju par Ameriku. Viņa īsumā 
mūs iepazīstināja ar šo organi-
zāciju un paskaidroja, ka visi 
saziedotie līdzekļi iet šīs pro-
grammas atbalstam. Vakara atli-
kums tika ziedots šai organi-
zācijai.

Katrīna Lapiņa bija  program-
mas pieteicēja septiņām dažādām 
dejām. Katra no tām izcēlās ar 
savu dažādību. Bija gan pazīsta-
mais “Diždancis” ar visas grupas 
septiņiem pāriem, gan modernā 

Maestro Ilmāram Dzenim (labā pusē) izpalīdz dziedāt "Gatves" 
dejotāji (no kr.) Ēriks Zaics, Daiga Spindule, Ausma Ozoliņa, 
Agris Skrebe

"Gatve" dejotāji pie Floridas, St. Petersburgas, latviešu biedrības 
nama

"Gatve" dejo

mūsu grezni pušķotā zāle, vai 
Ilmāra Dzeņa un Pētera Ozola 
deju mūzika, vai saimnieču saga-
tavotās garšīgās vakariņas, vai 
mūsu Latvijas ciemiņu deju gru-
pas “Gatve” piedalīšanās bija tas 
pievilkšanas spēks? Bet kad “Gat-
ves” 15 dejotāji ienāca zālē ar 
saviem skaistiem tautas tērpiem, 
smaidīgām sejām un raito dejas 
soli, tad šaubu vairs nebija.

Mazliet par “Gatves” dejotājiem. 
Šī kopa Rīgā sastāv no trīs dažāda 
vecuma grupām, un tajā ir ap 80 

piedalījusies vairākos deju 
svētkos. Katrīna Lapiņa bija deju 
pieteicēja, un, kā viņa pati teica: 
“Mēs esam kā viena ģimene, jo 
esam cits citu atraduši dejā”.

Viņi savu programmu iesāka, 
mūs iepazīstinot ar dažādu no-
vadu tautas tērpiem un rādot 
īsfilmu par Latvijas skaisto dabu 
un tradicijām, par Dziesmu svēt-
kiem, mūsu brūnām gotiņām un 
pat pirti. Tā kā šīs grupas spon-
sori ir Lutheran Social Services of 
New York tad viņi divu nedēļu 
ilgā ceļojumā uzstājās daudzās 

solo deja par mičošanu, un jautrā 
meitu deja. Programma beidzās, 
visiem kopā nodziedot “Pūt vēji-
ņi” un publikai, kā arī dejotājiem 
nobira pa asarai. Gribas atkārtot 
mācītāja Aivara Pelda teiktos 
vārdus: “Paldies Dievam, ka esam 
latvieši, un ne laiks, ne attālums 

nevar mūs šķirt”.
Vēl viens jauks pārsteigums 

bija ka dejotāji mums no Latvijas 
bija atveduši ciema kukuli – Lāču 
rupjmaizi un dzērveņu konfek-
tes, ko viņi paši visiem izdalīja.

Mēs, floridieši, varam lepoties 
ar mūsu lielo, brīvprātīgo strād-
nieku grupu, kas var cept un 
vārīt, apkalpot pie galdiem 165 
ēdājus un vēl līdz vēlai vakara 
stundai dancot un neatpalikt no 
jauniešiem, pat rotaļās ejot.

Vēlam “Gatvei” Dievpalīgu viņu 
svētīgā darbā un deju priekā un 
ceram kādreiz atkal sveikt mūsu 
vidū!

Irēne Ezeriņš
Foto: Gunārs Liepiņš
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,,Teiksma” ritina dziesmu kamolu

Čikāgas Latviešu nams – pārdodams…

Pēc trīs gadu pārtraukuma 
dziesmu ansamblis ,,Teiksma” 7. 
februārī, Kultūras dienās, atkal 
aicināja uz koncertu, šoreiz 
Čechu namā Sentpolā (Saint 
Paul), Minesotā. Teiksmieši 
bēdājas tāpat kā visa vietējā 
latviešu sabiedrība, ka latviešiem 
nav vairs sava nama, bet par 
laimi Čechu nama zāle un 
skatuve koncertiem ir ļoti 
piemērota, tajā ir laba akustika. 
Namā ir ērts celtnis, virtuve un 
iespējams saklāt galdus vismaz 
120 personām.

,,Teiksmas” vadītāja Elga Pone, 
apsveicot klausītājus, pastāstīja, 
ka ansamblis dibināts pirms 41 
gada. Tajā piedalās jau otrā 
paaudze, un cerams, piedalīsies 
arī trešā.  E. Pone paziņoja, ka šis 
koncerts veltīts aizsaulē aizgājušai 
ilggadējās dziedātājas Benitas 
Jātnieces piemiņai.

,,Teiksmai” ilgāku laiku pastā-
vīgi koncerti nav bijuši, taču 
ansamblis piedalījās vairākos lat-
viešu sarīkojumos Dvīņu pilsētās 
– 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju 
aizvesto piemiņas un Latvijas 
valsts dibināšanas atceres aktā, 

tautību sarīkojumā Viskonsinas 
universitātes Oklērā. Gandrīz 
katru nedēļu ,,Teiksmai” notiek 
mēģinājumi-sadziedāšanās, riti-
not dziesmu kamoliņu. Divreiz 
bijuši koncertceļojumi pa Latvi-

Baltica 2009 koncertceļojumā pa 
Latviju.

Ansambļa programma ir vis-
pusīga un bagātīga. Skatuves 
priekšā bija novietots liels, tau-
tastērpu jostām aptīts kamols, 

dziesmas tinu kamolā. Ja būs laba 
dzīvošana, pa vienai ritināšu.”

,,Teiksmas” programmas ats-
poguļo latviešu entnografiju, 
parāda novadu īpatnības, cenšo-
ties iepriecinot mūsdienu sabie-
drību un izvairīties no vien-
muļības. Dažas dziesmas dziedāja 
viss ansamblis, dažas tikai puiši, 
citas meitas, vēl citas sāka sōlisti, 
pārējiem pakāpeniski pievieno-
joties. Vairākām dziesmām pava-
dījumu atskaņoja ar koklēm 
(Elga Pone, Nora Lunda, Zinta 
Pone), vijolēm (Kira Birmane, 
Ingrīda Erdmane), stabuli (Nora 
Lunda), akordeonu (Zinta Pone), 
kā arī bungām, sietiņu un koka 
sitaminstrumentiem (Gunta Pone, 
Elga Pone, Kira Birmane).

,,Teiksma” no ,,dziesmu kamo-
liņa” ritināja: ,,Nedod, Dievis, 
man bēdiņu”, ,,Zvejnieks mani 
aicināja”, ,,Jūrā gāju naudu sēt”, 
,,Auga, auga rūžeņa”, ,,Dago’ 
dīna”, ,,Ik vakaris skatījos”, ,,Snieg 
sniedziņis, putināja”, ,,Jauni puiši, 
syrmi zyrgi”, ,,Pūt, vējiņi, dzen 
laiviņu”, ,,Tā dziedāju, tā runāju”, 
,,Zirgs pie zirga, rats pie rata”, ,,I 
bādoj māmeņa”, ,,Muoseņ, zeile 

viesti nese”, ,,Ziedi, ziedi, rudzu 
vārpa”, ,,Maļni muni kumeleni”, 
,,Alus dziesma”, piedevās: ,,Moza 
beju, gonūs gōju” un atkārtoja „I 
bādoj māmeņa”. Klausītājus aici-
nāja pievienoties dziesmā ,,Pūt, 
vējiņi”, to dziedot mazāk pazīs-
tamā meldijā. Bija prieks par 
mazajiem klausītājiem, kuŗi ska-
tuves priekšā dancoja.

,,Teiksmas” dalībnieki ir:  Kira 
Birmane, Ingrīda Erdmane, 
Gunta Pone Herrona, Ilze Kļa-
viņa, Nora Lunda, Elga Pone 
(vadītāja), Zinta Pone, Ināra 
Poriete, Jānis Skujiņš, Jānis Paulis 
Skujiņš, Laila Švalbe, Jānis Zel-
tiņš.

Teiksmietes ir arī labas saim-
nieces, un pēc priekšnesumiem 
apmeklētājus aicināja pie ēdienu 
galda. Izlozē varēja laimēt dažā-
dus gardumus. Jauki skanēja 
kopdziesmas un, rotaļās ejot, 
valdīja līksmība.

,,Teiksma” ir iecienīts latviešu 
mūzikas ansamblis, un daudzo 
klausītāju vidū bija arī cittau-
tieši.

Biruta Treiberga

No kreisās: Ilze Kļavina, Gunta Pone Herona, Laila Švable, 
Nora Lunda, vadītāja Elga Pona, Kira Birmane, Jānis Zeltiņš, 
Jānis Skujiņš, Jānis-Paulis Skujiņš, Ingrīda Erdmane, Zinta 
Pone

ju. Iepriekšējā braucienā ,,Teiks-
ma” piedalījās Baltica 2003 festi-
vālā un šovasar aicināta piedalīties 

simbolizējot visas dziesmas, ko 
,,Teiksma” dziedājusi un dziedās 
nākotnē: ,,Kad es gāju tautiņās, 

Te nu tas nams ir! Elstona un 
Hamlina ielu stūrī. Ne parāk 
stalts, ne arī pārāk noplucis. Virs 
ieejas dienu un nakti plivinās, ja 
ir vējš, un vēja Čikāgā netrūkst, 
Savienoto Valstu un Latvijas 
karogi. Latviešu nams, Čikāgas 
Latviešu biedrības īpašums. Kād-
reiz tas un Čikāga bija vai visas 
Amerikas vidienas latviešu centrs. 

ziņu centrs, ko kāri izmantoja 
amerikāņu žurnālisti un televizijas 
ziņotāji gan Čikāgā, gan ārpus tās.

Čikāgas Latviešu nams – reiz 
bija mājas Daugavas Vanagu 
mītnei, vieta Dzelmiešu tautas 
deju priekam, Staburaga 70. 
skautu un Gaujas 6. gaidu vienī-
bai, Illinojas Penzionāru biedrī-
bai, arī Čikāgas Latviešu Organi-
zāciju apvienībai, korporāciju 
komeršiem un Latviešu kredit-
savienībai.

Cik daudz darba ielikts, nama 
iekštelpas remontējot, atjaunojot, 
izdaiļojot latviskā gaumē. Annusa 
triptichs, kluba telpu gleznoju-
mi… Kad mēs vēl jauni un stipri 
bijām…

Bet viss mainās. Kādreizējās 
izstāžu telpās tagad jau gadus ir 
Tautas mākslas mūzejs. Labi, bet 
izstādes tagad notiek reti, un ir 
maz gleznu pircēju. Kas kādreiz 
vēlējās, lai viņu mājokļu sienas 
greznotu Kalmītes rijas un lat-
viska māksla, to ir iegādājušies, 
daļa pircēju vairs nav mūsu vidū. 
Bijušās kreditsabiedrības telpās 
tagad ir biedrības bibliotēka, 
paplaša, labi iekārtota, bet, kā 
gada sapulces ziņojums rādīja, ar 
niecīgu lasītāju skaitu, tomēr 
darbinieki 2008. gadā nosūtījuši 
1000 grāmatas uz Latviju!

Jau ilgu laiku namu varēja 
uzturēt, tikai izdodot telpas 
dažādiem godiem vispārējai pub-
likai. Bet kā 2009.g. 15. februārī 
sasauktajā speciālajā biedru piln-
sapulcē, lai lemtu par nama 
pārdošanu, biedrības priekšnieks 
Armands Birkens ziņoja, Čikāgas 
pilsētas vadība uzlikusi neizpil-
dāmas prasības: auto novietošanas 
laukumu un, tā kā visapkārt ir 
dzīvokļu ēkas, ieskaitot blakus 
tikko celtās, trokšņu ierobežo-
šanu. Ievērojot, ka parastie godī-
bu īrnieki ir meksikāņi, to nav 
iespējams panākt. Tā nams vairs 
nav tiesīgs telpas izīrēt un varētu 

pastāvēt tikai pāris gadus no 
iekrātiem līdzekļiem. Arī latviešu 
sabiedrības sarīkojumu nospie-
došā daļa un vienību mājasvieta 

nama stāvokli, kā redzams no 
kasieres Mārītes Plūmes pārskata, 
atlikums kasē gada laikā sama-
zinājies no $48 533 uz $39 457.

Pārdot! Vēlēšanas par nama pārdošanu

Armands Birkens, biedrības 
priekšnieks

Čikāgas Latviešu biedrības 2009. g. amatpersonas: 1. rindā no 
kreisās: Gunta Vilciņa, Mārīte Plūme, Inese Stokes, Armands 
Birkens, Richards Kalunds, Ruta Priedkalne-Zirne. 2. rindā no 
kreisās: Juris Valainis, Aivars Osis, Ilmārs Erkmanis, Daina 
Jauntirāne, Vija Reinfelde, Ināra Bundža, Dace Ķezbere, Jānis 
Vilciņš. 3. rindā no kreisās: Māris Preiss, Mārtiņš Daiga, Jānis 
Sedliņš, Pauls Duks, Erīvns Poruks

Konferences un semināri, saieti 
un kongresi. Bija laiks, kad vai 
katru nedēlās nogali namā noti-
ka koncerti un teātri, mākslas 
skates un referāti un rakstnieku 
cēlieni. Un kur tad Preses balles 
un Jaungada sagaidīšana un 
Ziemsvētku eglītes, skautu un 
gaidu sarīkojumi, valdes sēdes 
un darba grupas, Čikāgas Ziņu 
ekspedīcija!

Un polītiskais darbs Viktora 
Vīksniņa laikā. Čikāgas Apspiesto 
nāciju savienības sēdeklis bija 
namā. Viņa laikā mums bija vis-
labākās attiecības ar Čikāgas pil-
sētas vadību. Pat Čikāgas gavenā 
iela  State Street pilsētas centrā 
bija greznota ar Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas karogiem kādas 
Apspiesto nāciju nedēļas laikā, 
kad notika lieli demonstrātīvi 
gājieni un pie ezera Grant parkā, 
pretī  pilsētas centram, pulcējās 
ļaužu tūkstoši. Kad Padomija 
grīļojās un Baltijas valstis nometa 
verdzības ķēdes, Latviešu namā 
bija tāļruņu sakari ar Latviju, 

tagad ir Ciānas ev. lut. draudzes īpa-
šumā, kur arī ir Kr. Barona skola.

Speciālajā sapulcē, ko vadīja 
Jānis Vilciņš, piedaloties 33 klā-
tienes un 133 neklātienes bied-
riem, ar 165 par un 1 pretbalsi 
nolēma, uzklausot arī nama 
pārvaldnieka Ilmāra Erkmaņa 
ieteikumu, Latviešu namu pār-
dot. Tāpat uzdeva biedrības val-
dei sastādīt nama pārdošanas 
komisiju, kam ar valdes ziņu 
namu pārdot par visizdevīgāko 
cenu, sākt sarunas ar Ciānas ev. 
lut. draudzi par draudzes dien-
vidu ēkas nomu, kur iekārtot, 
izraugot ēkas remonta komisiju, 
jauno Čikāgas Latviešu centru. 

Pēc īsa starpbrīža turpat nama 
Viktora zālē notika Čikāgas Lat-
viešu biedrības 2009. gada sapul-
ce. To vadīja Oļģerts Cakars, proto-
kolēja Ruta Priedkalne-Zirne. 

Biedrības priekšnieks Armands 
Birkens savā ziņojumā pateicās 
valdei un darbiniekiem un 
cildināja Richardu Kalundu, kuŗš 
biedrībā darbojis kopš 1950. 
gada un tagad, direktora amatu 
noliekot, aiziet atpūtā. 

Ilmārs Erkmanis ziņoja par 

Kultūras nozares vadītājas 
Daces Ķezberes ziņojumā dzirdē-
jām, ka Latvijas filma “Rīgas 
sargi” divās izrādēs pulcinājusi 

labu apmeklētāju skaitu un devusi 
ap $6000 ienākumu.

Pieņēma 2009. g. budžetu: 
biedrībai $11 550 un namam $42 
000 apmērā.

Vēlēšanās ar aklamāciju 2009. 
gadam ievēlēja biedrības valdē: 
priekšsēdis – Armands Birkens, 
palīgs – Ilmārs Erkmanis, sekre-
tāre – Ruta Priedkalne-Zirne. 
kultūras nozare – Dace Ķezbere, 
kasiere – Mārīte Plūme, palīdze 
– Ināra Bundža, biedrzine – Inese 
Stokes, palīdze – Gunta Vilciņa, 
saimniecības nozare – Māra 
Kīna, informācijas nozare – 
Daina Jauntirāne, palīgs – 
Mārtiņš Daiga. Revīzijas komi-
sijā: Pauls Duks, Daina Albertiņa, 
Jānis Sedliņš. Direktori: Aivars 
Osis, Oļģerts Cakars, Māris 
Preiss, Vija Reinfelde, Pēteris 
Švalbe. 2009. g. pārvēlamā uzti-
cības persona – Jānis Vilciņš. 
Apstiprināja par nama pārvald-
nieku Ilmāru Erkmani, nama 
kasieri Mārīti Plūmi.

O.C.
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Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
Latviešu Pen-
sionāru apvie-
nības 12. feb-
ruāŗa saiets bija 
reti labi apmek-
lēts. Tajā bija 
ieradušies 42 
d a l ī b n i e k i . 

Saietu atklāja priekšnieks V. 
Paegle, teikdams dažus ievada 
vārdus, nolasīdams vairākus 
dzejoļus. Sekoja lūgšana. Biedr-
zine I. Strautiņa apsveica 2. feb-
ruārī dzimušos biedrus – Valdi 
Ozolu un Hediju Ozoliņu, kas 
abi bija ieradušies. Par gaidāmiem 
Kanadas latviešu dziesmu svēt-
kiem, kas šogad notiks Hamil-
tonā, plašāk stāstīja svētku rīcības 
komitejas administrātore Rita 
Sīle. Viņa mudināja svētkos pie-
dalīties, iegādāties svētku sarīko-
jumu biļetes un rezervēt apme-
šanos. Ar slīdīšu izrādi viņai 
palīdzēja Alberts Caune. Sekoja 
saimnieču sagatavotais mielasts. 
Pēc tā bija filmas izrāde par 

barikāžu laiku 1991. gadā Latvijā. 
Nākamais saiets notiks 12. martā, 
plkst. 13, Latviešu centrā. Tā 
noslēguma posmā notiks apvie-
nības gada sapulce. Gada svētku 
sarīkojums iecerēts svētdien, 19. 
aprīlī, plkst. 14, Latviešu centrā.

DV Montrealas nodaļas 17. 
februāŗa valdes sēde ilga 2 stun-
das un to vadīja priekšnieks V. 
Paegle. Iepriekšējās sēdes pierak-
stu nolasīja sekretāre H. Ozoliņa 
un to pieņēma bez grozījumiem. 
Dalībnieki tika iepazīstināti ar 
DV KV šī gada protokolu Nr. 1. 
No biedrziņa I. Truša saņemts 
no amata atlūgšanās raksts un 
dokumentu klāsts, ko nodeva E. 
Bārdiņam, kas kārtos šo pienā-
kumu līdz gada sapulces laikam. 
Atklājās, ka izsūtītajā pilnsapul-
ces paziņojumā nav minētas 
priekšnieka un citu darbinieku 
vēlēšanas. Lai šo trūkumu 
novērstu, izsūtīs jaunu paziņo-
jumu, ko sastādīs A. Caune un 
kuŗā būs vēl citi grozījumi. Tā 
notiks 21. martā, plkst. 14. 
Latviešu centrā. Caurskatot 
kasieŗa K. Čaka sastādīto kases 
pārskatu, kas vēl nav revidēts, 
atklājās, ka tas izpildījies budžeta 
robežas un ka no kapitāla 
ņemama summa bijusi par pāris 
tūkstošiem zemāka. Līdz ar to  
lēma 2009. gadā no kapitāla ņemt 
tikai $ 4000, lai nodaļai būtu 
līdzekļi palīdzības darbam vēl 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

* Vinipegas 
prof. Dr. Egila 
Grīšļa viesoša-
nās Toronto un 
referātu cikls 
notiks 26. febru-
ārī plkst. 18.30, 
27. februārī 
plkst. 18.30 un 
28. februārī 

plkst. 11 Sv. Andreja ev. lut. 
latviešu draudzes Baznīcas 
sarīkojumu telpās. 

* Latviešu centra bibliotēkas 
gadskārtēji rīkotais Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojums šogad bija 
paredzēts 1. februārī, bet nepare-
dzētu apstākļu dēļ nenotika. Tas 
notiks 1. martā plkst. 14 Latviešu 
centrā. Par latviešu tautas mūziku 
kā tautas dvēseli referēs čellists 
Juris Ķeniņš. 

* Plkv. Oskara Kalpaka piemi-
ņas dievkalpojums notiks 8. mar-
tā plkst. 11 Sv. Jāņa draudzes 
baznīcā, 200 Balmoral Ave. 

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes locekļu gada sapulce 
notiks pēc 1. marta dievkalpoju-
ma, kas sāksies plkst. 11. 

* Toronto Latviešu biedrības 
Zinātņu kopas rīkotā referātu un 
pārrunu pēcpusdienā 22. martā 
plkst. 14 Latviešu namā, 491 
College Street ar referātiem pieda-
līsies G. Reinolde, M. Vītola un 
A. Kūlnieks. Paredzams, ka būs 
arī vēl citi referenti.

Toronto
R. Norītis

* Toronto Latviešu pensionāru 
apvienības 19. februāŗa sanāksmē 
Latviešu centrā klasiskās mūzikas 
klavieŗkoncertu sniedza pianists 
Andrejs Streļājevs un stāstīja par 
savu neseno Latvijas apmeklēju-
mu un koncertturneju. Valdes 
priekšsēde Valija Briksne ziņoja 
sēru vēsti, ka 17. februārī mūžībā 
aizgājusi apvienības darbiniece, 
izbraukumu organizētāja un vadī-
tāja Silvija Lukesa, ko sanāksmes 
dalībnieki pieminēja klusuma 
brīdī.

Ievērojama jubileja  
Toronto Latviešu Kreditsa-

biedrība 50 gadu darbības jubile-
ju svinēja 21. februārī Latviešu 
centrā, kas sākās ar sadraudzības 
stundu, kopējām vakariņām, 
apsveikumiem, priekšnesumiem 
un saviesīgu deju vakaru. Kredit-
sabiedrības valdes priekšsēdis 
Valdis Vagners uzrunā izteica 
atzinību kredītsabiedrības dar-
biniekiem par sekmīgu darbu un 
Kanadas latviešu sabiedrībai par 
uzticību. Priekšsēža vietnieks 
Aleksandrs Budrevics teica 
lūgšanu un sarīkojuma norisi 
vadīja kredītsabiedrības pārvald-
nieks Andris Lagzdiņš un admi-
nistrātore Dzintra Jansone. Apsvei-
kuma vārdus teica Latvijas goda 
konsuls Ontario Imants Purvs, 
Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanadā valdes pārstāve Vizma 
Maksiņa, Toronto Latviešu cen-

tra valdes priekšsēdis Arnis Mar-
kitants, Toronto Latviešu Pensio-
nāru apvienības valdes priekšsēde  
Valija Briksne, Kanadas Latviešu 
katoļu apvienības valdes priekš-
sēdis Dr. Vilis Mileiko, akciju 
sabiedrības „Latviešu nams” val-
des priekšsēdis Guntis Liepiņš 
un LNAK Palīdzības fonda 
vadītājs Tālivaldis Kronbergs.

Vēsturisku ieskatu par Kredit-
sabiedrības ilggadējo un sekmīgo 
darbību sniedza pārvaldnieks A. 
Lagzdiņš un administrātore 
Dzintra Jansone, pieminot, ka 
viņas darbs pirms 35 gadiem 
sācies bez datoriem un elektro-
niskām palīgierīcēm, kas tagad ir 
pašsaprotama lieta. 

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas Toronto un apkārtnes 
draudzes, latviešu organizācijas 
un privātas personas ar Kredit-
sabiedrības starpniecību uz Latvi-
ju nosūtījušas 66 miljonus dolāru.

No Kreitsabiedrības 22 dibinā-
tājiem mūsu vidū vairs tikai  ir 
Valdis Briedis, Ādolfs Kristapsons, 
Kārlis Šūns un Ingrīda Vīksna. 
Kreditsabiedrībā pašreiz ir 2780 
biedri un tās financiālais stāvoklis 
ir nepilnu četru miljonu dolaru 
apmērā. Kredītsabiedrības birojā, 
Latviešu centrā, pašreiz nodarbi-
nātas astoņas darbinieces pārvald-
nieka Andŗa Lagzdiņa vadībā. 
Kreditsabiedrības vadības un 
darbinieku atbildīgais darbs lat-
viešu sabiedrībā atzinīgi novēr-
tēts, kā to uzsvēra visi apsveicēji. 

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

2008. gadā KLB rīkoja astoņus 
sarīkojumus, krāmu tirgu un 
dārza talku: 24. februārī – Afrikas 
vakarā Grantu ģimene stāstīja 
par savu ceļojumu (atlikums 
$475); 11. martā – Ingrīda Cāzere 
rādīja filmu par Hercogu Jēkabu, 
Gambiju un Tobago (atlikums 
$0); 17. septembrī – Leldes 
Stumbres lugas ,,Kronis II” izrāde 
(atlikums $143); 18. oktobrī  
filma ,,Rīgas sargi” (atlikums 
$906); 19. oktobrī literārais sarī-
kojums – Jāņa Medeņa 100 gadu 
atcere, referēja Dr. Vidvuds 
Medenis, dzejoļus lasīja Ilze 
Šīmane (atlikums $91); 1. novem-
brī – Baltoween (atlikums $46); 
16. novembrī – Latvijas valsts 
dibināšanas atceres sarīkojums 
(atlikums $849);  31. decembrī 
vecgada ballē ieradās 225 
apmeklētāji, rīcības komitejā 
strādāja Dainis Matisons, Ilze 
Lazdiņa, Ksenija Broka, Anna 
Brauna  (atlikums $4600).

Īpašuma pārraudzības komite-
jas loceklis Imants Minka ziņoja, 
ka sadarbojies ar Jāni Pūteli, 
Gvido Auziņu un Dāvidu Graubi, 
izdarot ēkas uzlabojumus. Ēku 
rēgulāri īrē korporācijas no 
universitātes, indieši, ķīnieši un 
meksikāņi. Īpašuma pārraudzības 
komitejas loceklis Jānis Pūtelis 
ziņoja, ka latviešu centra ēku 
celta pirms 22 gadiem un daudz 
kas labojams. Jumts vēl ir pie-
tiekami labā stāvoklī, bet tā 
atjaunošana  maksātu $18 000, ja 
pārklātu veco ar jaunu segumu, 
un  $36 000, ja veco noplēstu un 

liktu pilnīgi jaunu jumu. Jauna 
ekonomiskāka apkures sistēma 
izmaksātu $30 000. Izdevies 
ietaupīt izdevumus par apkuri 
un vēsināšanu, jo uzlabota 
izolācija. Šie darbi, kuŗus veica 
Arnis Minka ar sievu, izmaksāja 
$4000. Ietaupījums būs apmēram 
$1000. Gvido Auziņš ar palīgiem 
uzlaboja gaisa ventilāciju galve-
najā telpā, noliktavās iekārtots 
vairāk plauktu, atjaunotas flīzes 
gaiteņos. Nākotnē plāno ielikt jau-
nas, uzlabot vannas istabas un pār-
krāsot galveno sarīkojuma zāli. 

Revīzijas komisijas pārstāvis 
Dzintars Gendrikovs ziņoja, ka 
ar kopā Dzintaru Abulu un Jāni 
Poni pārbaudījis visas KLB grā-
matas un dokumentus, kuŗi ir 
teicamā kārtībā. 

K. Kaugars aicināja godināt 
mirušos KLB biedrus ar klusuma 
brīdi.

2009. gada budžetu pieņēma ar 
aklamāciju. 

Četri valdes locekļi bija 
pārvēlējami – Maira Bundža, 
Kārlis Kaugars, Imants Minka, 
un Malda Pūtele bija jāievēlē. K. 
Kaugars un M. Pūtele vairs 
nekandidēja. Ar aklamāciju ievē-
lēja Mairu Bundžu, Dzintaru 
Gendrikovu un Imantu Minku. 
Revīzijas komitejā bija ar mieru 
darboties Jānis Pone; nolēma 
noskaidrot, vai arī Dzintars Abuls 
vēlas darbu turpināt. Nolēma, ka 
valdei ir tiesības apstiprināt 
revīzijas komiteju.

Balsojot nolēma biedru naudu 
nepaaugstināt; arī turpmāk KLB 

biedru nauda būs 25 dolari gadā.
Pārrunājot nākotnes darbību, 

Ģirts Kaugars jautāja, kur ņems 
nākamajos gados centra uzturē-
šanai nepieciešamos $50 000, jo 
centra fondā ir tikai $33 000. I. 
Minka skaidroja, ka apkures 
pārbūvei jāalgo profesionāli dar-
binieki, bet jumtu atjaunot varētu 
arī brīvprātīgs darbaspēks. Jānis 
Pūtelis ieteica iekrāt līdzekļus, 
ēku īzīrējot un prasmīgi apsaim-
niekojot. Malda Pūtele ieteica 
izpētīt, kā var centru likumīgi 
izīrēt, saglabājot bezpeļņas statusu.

Sprieda arī par sarīkojumiem 
nākotnē. Laba atsauksme ir par 
filmu un lugu izrādēm. 
Ziemsvētku eglītes sarīkojumā 
varētu piedalīties visa sabiedrība, 
ne tikai latviešu skola. Par Latvijas 
valsts dibināšanas atceres 
sarīkojumiem domas dalījās. Uz 
latviešu Happy Hour ieradušies 
apmēram 20 apmeklētāju. I.  
Minka iesteica rīkot  vidējās un 
jaunākās paaudzes pārstāvju 
tikšanos, piemēram, kopīgu 
slēpošanu vai riteņbraukšanu.

Biruta Puiķe pateicās par 
pastkastīšu atjaunošanu.

Pēc pilnsapulces valdē sadalīja 
amatus: Jānis Grants – priekš-
ssēdis, Gvido Auziņš – vice-
priekšsēdis, Dzintars Gendrikovs 
– kasieris, Māra Skrupšķele – 
sekretāre, Baiba Stepe – biedr-
zine; Maira Bundža – apkārtraksta 
redaktore, Imants Minka – ēkas 
pārzinis,  Jānis Pūtelis – ēkas apsaim-
niekošanās komitejas pārstāvis. 

M. B.

Kalamazū Latviešu biedrības gada sapulce
(Turpināts no 17. lpp.) Pēc saltiem vējiem iepriekšējās 

dienās, kas no ziemeļu puses 
atnāca līdz saulainam krastam, 
kad staigājām sevī sarāvušies, 7. 
februāris atnāca ar siltām vēs-
mām un aicināja uz draudzes 
dāmu komitejas gadskārtējo sarī-
kojumu – tirdziņu. Aicinājumam 

Mūzikālo programmu sniedza 
Aleksandra Ritums – soprāns, 
kuŗa uzaugusi mūsu vidū, kopjot 
savu Dieva doto talantu, un 
izveidojusies par teicamu māksli-
nieci – pianisti, izcilu dziedātāju 
un tagad ērģeļnieci mūsu drau-
dzes dievkalpojumos. Pavadījumi 

Saulainais krasts aicina...

(Turpināts 20. lpp.)

Valdes priekšsēža vietnieks A. Bud-
rēvics pat atzina, ka bez darbinie-
ku atsaucības un līdzdalības šāds 
jubilejas sarīkojums nebūtu noticis.

Jubilejas sarīkojuma nobeigu-
mā dalībniekus uzjautrināja pro-
fesionālu dejotāju uzvedums un 
vēlāk arī pašu līdzdalība mūsu 
iecienītajās dejās.   

bija atsaukušies ap 110 tautiešu, 
kuŗi bija ieradušies arī no attā-
lākām vietām. Telpu rotāja galdi 
ar saules krāsā klātiem galdau-
tiem un ziediem vāzītēs. Sarīko-
jumu ievadīja mūsu draudzes 
mācītājs Aivars Pelds ar lūgšanu. 
Dāmu komitejas priekšniece 
Skaidrīte Prince sveica kuplo 
dalībnieku saimi, izteicot patei-
cību ikvienam par apmeklēšanu 
un darbu. Draudzes dāmas un 
labvēļi bija dāvinājuši pārdošanai 
dažādas maizes, tortes, kafijas 
maizītes, kā arī bagātīgu mantu 
klāstu izlozei, tāpat garšīgas pus-
dienas – frikadeļu un sakņu viru 
ar piedevām.

ar klavierēm bija uzticēti Donal-
dam Rolanderam (Donald Rolander) 
– amerikāņu luterāņu draudzes 
ērģeļniekam. Abu mākslinieku snie-
gumu klausītāji uzņēma ar sajūs-
mu un tika apveltīti ar piedevām.

Pēc mūzikālās daļas sekoja rosī-
ba, iegādājoties cepumus mājās 
vešanai un baudot garšīgās viras. 
Mūsu mācītājs ar pavāra cepuri 
galvā un centīgo dzīves draugu 
Irmu veikli apkalpoja pusdieno-
tājus. Izlozē laimīgos numurus 
izsauca Andris Ritums.

Kopējais darbs vainagojās ar 
panākumiem, jo ar Dieva palīgu 
viss ir iespējams.

Skaidrīte Prince

No kresās: Aleksandra Ritums, Donalds Rolanders, Skaidrīte Prince



LAIKS 2009. ga da 28. februāris – 6. marts20

vismaz 2 gadiem. Atzina arī, ka 
rudenī rīkojama īpaša nodaļas 
ziedojumu akcija par labu Oku-
pācijas mūzejam un Lestenes 
Brāļu kapiem. Jaunajā darbības 
gadā nodaļa vairākus atceres 
sarīkojumus rīkos kopā ar pen-
sionaru apvienību, bet savus 
gada svētkus atsevišķi.

Nākamo valdes sēdi paredzēja 
7. aprīlī, plkst. 10, Latviešu 
centrā.

Iznācis BAA Apkārtraksta 10. 
numurs, februāŗa laidiens. Tajā 
ziņas par aizvadīto sanāksmi 10. 
februārī, kas atreferēta Laikā 

(Turpināts no 19. lpp.)

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

agrāk. Ievietoti mākslas darbu 
ielogošanas standarti, kas jāie-
vēro, iesniedzot darbus paredzētai 
3. un 4. oktobŗa skatei. Asociācijas 
biedri lūgti nekavēties ar savu 
biografisko datu iesūtīšanu angļu 
un franču valodā, lai tos varētu 
ievietot veidojamā Mājas lapā. 
Apkārtraksta redaktors ir Vytas 
Vazalinskas.

Nākamie dievkalpojumi: 
Trīsvienības luterāņu draudzē 

8. martā, plkst. 14, Latviešu 
centrā.

Katoļu draudzē, 15. martā, 
plkst. 10.30, Notre Dame bazili-
kas Jēzus sirds kapličā.

• Bostonas latv. ev. lut Trimdas 
dr.: 1. martā Pulk. O. Kalpaka 
bataljona piemiņas dievk.; pēc 
dievk. svētku akts. 8. martā 
dievk. ar dievg. 15. martā dievk. 
22. martā dievk. ar dievg. 29. 
martā dievk. Visi dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. J. Mingina. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 4833): 
Māc. diak. F. Sīpols, tālr.: 248-
433-3435. Ērģelnieces: Dr. Silvija 
Lizlova un Laila Upīte. 1. martā 
plkst. 10.00 plkv. O. Kalpaka 
piemiņas dievk.; pēc dievk. plkv. 
O. Kalpakam veltīts piemiņas 
brīdis. 8. martā plkst. 10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. DV 
apvienības saplce. 15. martā 
plkst. 10.00 dievk. 19. martā 
plkst. 7.00 vakarā LELBAs vid-
ienes apgabala garīdznieku kon-
ferences dievk. 22. martā plkst. 
10.00 dievk. ar dievg. 29. martā 
plkst. 10.00 dievk. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227) 1. martā 
plkst. 11.00 O. Kalpaka atcere 
dievk.; pēc dievk. studenšu kor-
porāciju pusdienas. 8. martā 
pkst. 11.00 dievk.; plkst. 3.00 
dievk. ar dievg. Vilmingtonā 
Good Shepherd baznīcā (1530 
Foulk Road, Route 261). 15. 
martā plkst. 11.00 dievk. angļu 
val. ar dievg.; pirms dievk. plkst. 
10.00 pankūku brokastis. 22. 
martā dievk. plkst. 11.00. 29. 
martā plkst. 11.00 dievk ar 
dievg., pēc dievk. ALJAs rīkotas 
pusdienas.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 8. martā un 22. martā dievk. 
plkst. 10.00. Mācītājas I. Gofortas 
adrese: 70388 16-th Ave., South 
Haven, MI 49090. Tālr.: 269-637-
4847; kabatas: 269-214-1010; 
e-pasts: ilzego@comcast.net Mācī-
tāja ir baznīcas birojā otrdienās 
no plkst. 11.00 līdz 1.00.

• Kalamazū latviešu ev. lut 
Apvienotā dr.: 1. martā dievkal-
pojums ar dievgaldu plkst. Kafija. 
8. martā dievkalpojums plkst. 10.00. 
Zupas pusdienas. 15. martā diev-
kalpojums ar dievgaldu plkst. 
10.00 Kafija. Pilnsapulce. Ziedot 
pārtiku. 22. martā dievkalpo-
jums plkst.10.00. Kafija. Referāts. 
29. martā dievkalpojums plkst. 
10.00. Draudzīgais aicinājums. 
Bībeles stundas Kalamazū 11. 
martā plkst.15.00, cimeā „Latvi-
ja” 25. martā plkst.16.00. Bībeles 
stundas angļu valodā katru svēt-
dienu plkst. 9.15, Dž. (Jody) 
Galena. Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes Apvienotā ev. 

lut. dr.: 1. martā plkst. 11.00 
dievk. (sprediķis angļu valodā). 
8. martā plkst. 11.00 Plkv. O. 
Kalpaka piemiņas dievk. Drau-
dzes māc. Dr. S. Eglīte. 

• Lansingas latv. dr.: 8. martā 
plkst. 2.00 dievk. ar dievg. māc. 
L. Vīksnes vadībā University 
Lutheran Church (1020 S. 
Harrison Road, East Lansing, 
MI); pēc dievk. kafijas galds. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 1. martā plkst. 11. dievk. ar 
dievg., pēc dievk. draudzes locek-
ļu gada pilnsapulce. 8. martā 
plkst. 11.00 Plkv. O. Kalpaka 
bataljona un Latviešu leģiona 
piemiņas dievk. 12. martā plkst. 
7.00 Bībeles stundā Orange 
County Ērikas Kārteres mājās, 
25602 Rapid Falls Rd., Laguna 
Niguel. 14. martā plkst. 10.30 no 
rīta Bībeles stunda Ventūras 
apriņķī Pie Irēnes Gnerlich, 
19380 Halstead Street, Northridge. 
15. martā dievk. ar dievg. 22. 
martā dievk. 29. martā dievk. ar 
dievg. Visi dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
1. martā Pulkveža Oskara Kal-
paka un cīnītāju piemiņas dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. pusdienas 
un draudzes pilnsapulce. 3. martā 
plkst. 7.00 draudzes padomes 
sēde. 5. martā plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 8. martā dievk. ar dievg. 
11. martā plkst. 7.00 vakarā 
ciešanu laika lūgšanu un pārdo-
mu vakars dievnamā. 15. martā 
Worship service in English with 
Holy Communion. 19. martā 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 22. 
martā dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
filma Unnatural Causes un 
pārrunas Kaijas Zušēvicas vadī-
bā. 29. martā dievk. ar diev. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 1. martā dievk. 
ar uzrunu bērniem; pēc dievk. 
sadraudzība un pārrunas par 
Bībeles tekstiem. 8. martā plkst. 
11.00 Pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 12. martā plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 15. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievk.; pēc 
dievk. sadraudzība un pārrunas 
par Bībeles tekstiem. 22. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; 
draudzes dibināšanas (1951. 
gada 25. martā) atcere. 29. martā 
plkst. 11. 00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. Māc. M. Cepure. 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 1. martā plkst. 

(Turpināts 22. lpp.)

Tagad Dieva mierā mūsu mīļais
dēls un brālis

MĀRTIŅŠ
AUŠKAPS

dzimis 1952. gada 20. aprīlī Soix Falls, South Dakota,
miris 2009. 8. februārī Denver, Colorado

Dziļās sērās
DR. ROMANS UN NORA AUŠKAPS,

ANDREJS AUŠKAPS AR ĢIMENI

EDVĪNS STOTS
1935-2009

Mīļais Edvīn,
Mēs esam pateicīgi liktenim, ka tas mūs saveda kopā,

ka esi bijis daļa no mūsu ģimenes, mēs Tevi vienmēr mīlēsim.
Tu esi viens no ļoti nedaudziem, kuŗu mēs dēvējam:

vīrs kā ozols.
Daudzi ir aizmirsuši, daudzi to nezina, cik daudz mīlestības Tu esi ieguldījis
savas tik nesavtīgi mīlētās Dzimtenes neatkarības atjaunošanā. Mēs zinām,

ka Tu mulstu, ja kāds mēģinātu uzskaitīt visus Tavus labos darbus.
Tu nekad nedomāji, ko Latvija var dot Tev, bet vienmēr – ko vēl es varu

darīt tās labā. No Tevis var mācīties mīlēt Latviju tik nekritiski.
Tu esi viens no nedaudziem, kuŗam nedz pateicības, nedz ordeņi nav vajadzīgi,

jo Tev ir Tavs vārds –
Edvīns Stots. Uz redzēšanos!

ILZE UN JĀNIS JURKĀNI RĪGĀ

RAIMONDS SLAIDIŅŠ
1927-2009

A. god. Raimonda Slaidiņa kungs,
Senajā Ēģiptē bija ticējums, ka, nonākot Dieva priekšā, ir jāatbild uz diviem jautājumiem:

1) Vai dzīves laikā esi bijis priecīgs?
2) Vai dzīves laikā citus esi darījis priecīgus?

Tie, kas Jūs pazina, ir pārliecināti, ka Jūsu atbildes bija pozitīvas.
Tāpēc esam droši par Jūsu nākotni.

Tomēr mums Jūsu ļoti pietrūks.
Uz redzēšanos!

Cieņā, draudzībā un mīlestībā
ILZE UN JĀNIS JURKĀNI RĪGĀ

No mums šķīries Latviešu Virsnieku apvienības (LVA) priekšsēdētājs
atv. majors

ROBERTS MILLERS
dzimis 1942. gada 2. oktobrī,

miris 2009. gada 2. janvārī
Tu sapni un cīņu par Latviju 
pagalvī liki...
Dusi nu, mīļo kaŗavīr,
Lai Tava dvēsele miera mīt!

Viņu atmiņā paturēs
LVA BIEDRI ĀRPUS LATVIJAS
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

Pārdodams īpašums Miķeļtornī, 
3,27h. Ir iespēja nopirkt daļās (1.1ha)
$5.00  m². Blakus ceļš, elektrība. Jūra 

200m. Ir apbūves atļauja. Var 
izmantot vēja  ģeneratoru 

uzstādīšanai. 
Juris Nēlius    371 26405065

Skaista māja brīnišķīgā vietā Siguldā, netālu no Siguldas centra.
Ja vēlaties būt atšķirīgi no pārējiem, tad šī māja ir domāta tieši Jums!

Mājas platība – 280m2 (t. sk. 40m2 garāža ar saimniecisko telpu), zeme – 2100m2 (teritorijā atrodas 3 bērzi. Mājai ir 
pievilkta pilsētas gāze un ūdensvads, vietējā kanalizācija, elektrība. Mājā ir internets, TV, satelīts, signalizācija un ūdens 
attīrīšanas iekārtas. Pirmajā stāvā atrodas 2 istabas, halle, virtuve, WC kopā ar dušu un viena atsevišķa WC, garāža un 
saimnieciskā telpa. Otrajā stāvā atrodas 5 istabas un WC apvienots ar vannas istabu. Gan pirmajā gan otrajā stāvā ir 

izliktas koka dēļu grīdas. Vannas istabā un dušas telpā, kā arī priekšnamā ir flīzētas siltās grīdas. Apkārt mājai ir zālājs (ir 
labiekārtošanas, apzaļumošanas plāns), labs, grantēts piebraucamais ceļš. Tā kā māja ir celta pašiem priekš sevis, tad 

projekts ir veidots pārdomāti. Vajadzības gadijumā ir iespēja izmantot arī bēniņu stāvu, kurā var izbūvēt vairākas istabas. 
Jāpabeidz nelieli iekšdarbi pēc  vēlmēm.

Māju pārdod tiešais īpašnieks.

Tas ir kas īpašs

THE POWER OF TEN”/
VIS A. LIEPKALNS PhD / autors

Apdāvinātiem individiem bieži neizdodas savu potenciālu 
pilnīgi izmantot, un to dažreiz var izskaidrot ar kādu traumatisku 

bērnības pārdzīvojumu, kas veidojis viņu raksturu. Viesturs 
Liepkalns izmantojis savas plašās zināšanas zinātnē, literātūrā, 
mūzikā un filozofijā, lai iztirzātu pats savu un deviņu citu individu 

pieredzi intensīvā grupu diskusijā un ģimenes un sabiedrības 
apstākļu kritiskā izvērtēšanā. Viņa novērojumi un secinājumi ir 
tālejoši un bieži pilni humora. Tie ir pamācoši un pavedina uz 
personiskām pārdomām. Grāmata ir viegli saprotama, veikli 

lasāma un ieteicama visiem, kas cenšas savu dzīvi labāk saprast.

VLPhD

ŠĪ VASARA KATSKIĻOS
“ĪKŠĶĪŠU” periodi:
Latviešu valodas nedēļas:
A-nedēļa: no svētd., 12. jūlija līdz sestd.,18. jūlijam
Programmu vada: Valda Grīnberga, ikskisia@gmail.com
B-nedēļa: no svētd. 19. jūlija līdz sestd., 25. jūlijam
Programmu vada: Māra Abene-Ast, ikskisib@gmail.com
C-nedēļa: no svētd. 26.jūlija līdz sestd., 1. augustam
Programmu vada: Inga Mieme Garbarino, 845-225-1782, ikskisic@gmail.com
Valodas perioda nedēļa: 
no svētd., 2. aug. līdz sestd., 8. augustam
Programmu vada:Irēne UpenieksJasuta: 631-589-0372,ikskisiv@gmail.com

NOMETNES periodi:
I periods: no svētd., 5. jūlija līdz svētd. 19. jūlijam
Nometni vada: Anita Bataraga, 201-760-6417, nometne@gmail.com
II periods: no svētd., 19. jūlija līdz sestd. 1. augustam
Nometni vada: Nora Aivara, 201-337-3120 nometne@gmail.com
Valodas periods: no svētd.,2. aug. līdz sestd., 15. aug.
Nometni vada: Elissa Millers, 908-415-3670 valodasperiods@yahoo.com  
“Senču nometne”: no svētd., 9. aug. līdz sestd.,15.augustam
Nometni vada: Ingrīda Mieme, tel:   518-962-4742, senčunometne@gmail.com

Janīna Briğe: 518-589-9932

3 x 3 – no 16. augusta līdz 23. augustam
 Nometni vada Taina Laiviņa, www.3x3katskilos.info

Meklējam PERSONĀLU – audzinātājus/darba spēku bērnu nometnēs.
Lūdzam sazināties ar attiecīgās nometnes vadītāju.

Informācija un anketes atrodamas “nometnes” nodaļā:
www.nydraudze.org
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Ziemas dienā Vidzemē
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Mūsu mīļie radi un draugi

AUSTRA LEGZDIŅA, 
dz. BRŪVELIS

dzimusi 1912. gada 5. jūnijā Bulduros
un dēls

PĒTERIS ZIRNIS
dzimis 1944. gada 2. februārī Strenčos,

miruši ugunsgrēkā 2009. gada 28. janvārī
Oostburg, Wisconsin, pārpelnoti

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā māsa

AUSMA ŽUKURS 
dzimusi 1930. gada 20. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 28. janvārī, Bellevue, WA.

ALEKSANDRS BIRKENS
DIĀNA KONTONA

RASMA KUPČA
MAIGA ŠALKA

Viņus mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2008. gadā:

Mūsu visu mīļais

EDVĪNS (MIĶELIS) 
STOTS

dzimis 1935. gada 21. septembrī Allažos, Latvijā,
miris 2009. gada 18. februārī Red Hook NY

Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums-
Vairāk cilvēks nevar sasniegt!
J. Rainis

P A Z I Ņ O J U M I

8.30 Leikvudā (Igauņu baz. 607 
E. 7th St.) dievk. ar dievg. 8. 
martā plkst. 11.00 draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick) dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. draudzes piln-
sapulce. 15. martā plkst. 8.30 
Leikvudā (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.) dievk. 22. martā plkst. 
11:00 draudzes dievnamā Īst-
bransvikā dievk. 29. martā plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īstbrans-
vikā mūzikas un meditācijas 
dievk. Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko.

• Ņudžersijas ev. lut. dr.: 15. 
martā plkst. 14.30, St. Mark 
luterāņu baznīcā (100 Harter 
Road, Morristown, NJ 07960. 9. 
aprīlī, plkst 13.00, Holy Trinity 
baznica, 153 Glenwood Avenue, 
East Orange, NJ 07017 – ar diev-
galdu. 26. aprīlī, plkst. 14.30, St. 
Mark luterāņu baznīcā, 100 
Harter Road, Morristown, NJ 
07960.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 1. 
martā Jonkeru bazn. plkst 10.00 
dievk. ar dievg., diak. I. Kaņeps; 
Salas bazn. plkst. 10.30 laju 

D I E V K A L P O J U M I
dievk. 8. martā Jonkeru bazn. 
plkst. 10.00 plkv. O. Kalpaka 
piemiņas dievk., diak. I. Kaņeps;  
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš. 15. martā Jonkeru 
bazn. plkst 10.00 dievk., diak. I. 
Kaņeps; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg., māc. Saliņš, pēc 
dievk. filmas ,,Jaunie laiki šķērs-
ielā”; Morisstaunā dievk. plkst. 
14.30, diak. I. Kaņeps. 22. martā 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk, 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš; 
Džamaikā plkst.3.00, māc. L. 
Saliņš. 29. martā Jonkeru bazn. 
plkst. 10.00 dievk., diak. I. 
Kaņeps; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš, seko 
tautiskā pēcpusdiena. Informā-
cija: www.nydraudze.org

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 28. 
febr. plkst. 12.00 dievk.; pēc 
dievk. kafijas galds Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116) 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.us

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: http://www.dcdraudze.org

DETROITA (MI)
• 28. februārī plkst. 6.00 

Detroitas studenšu korporāciju 
kopa un Detroitas korporāciju 
kopa rīko pulkveža Oskara Kal-
paka bataljona 90 gadu dibinā-
šanas atceres balli Italian-Ame-
rican Banquet & Conference 
Center of Livonia (39200 5 Mile 
Rd., starp Newburgh & I-275, 
Livonia, MI). Dalības maksa 
(vakariņas, dzērieni, deju mūzika) 
$75.00, studentiem $40.00. Pie-
teikties, rakstot vai zvanot fil. 
Vijai Markovai, daug.: 6124 
Kingsley Ct., Brighton, MI 48116-
8067, tālr.: 810- 225-9338, e-pasts 
markovs@charter.net Vēlams vakar-
tērps. Izdevīgākās apmešanās 
vietas: Courtyard by Marriott, 
tālr.: 248- 553-0000 vai Radisson, 
tālr.: 734- 464-1300.

FILADELFIJA (PA)
• 3. martā plkst. 11.00 Filadel-

fijas pensionāru kopas saiets un 
gada sapulce Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrības telpās. Darbības 
gada pārskats, turpmākā darbība, 
ziņas par Latviju, videolente par 
Kurzemes brāļu kapiem Lestenē, 
dzimumdienu svinēšana un kafi-
jas galds. Viesi laipni gaidīti. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 1. martā plkst. 12.30 – Klīvlan-

des latviešu biedrības pilnsapulce.
• 7. marta plkst. 3.00 Kredit-

sabiedrības biedru sapulce
• 8. marta plkst. 12.30 Daugavas 

Vanagu apvienības pilnsapulce 
 

LOSANDŽELOSA (CA)
 • 8. martā plkst. 12.30 Kalpaka 

bataljona un Latviešu leģiona 
atcere.

MINEAPOLE (MN)
• 8. martā plkst. 12. 30 pēc 

dievkalpojuma latviešu draudzes 
lejas telpās uz lielā ekrāna būs 
iespēja redzēt dažādas fotografi-
jas (sarīkojumu, mājas viesību, 
sporta spēļu, skolu, draugu utt.) 
no “dīpīšu” laikiem. Sarīkojuma 
apmeklētāji lūgti atnest Vācijas 

bēgļu laiku fotografijas ar pievi-
enot īsāku vai gaŗāku aprakstu 
un nosaukt tajās redzamo per-
sonu vārdus. Fotografijas ieske-
nēs DP albumā, kas ir vēsturisku 
fotografiju archīvs tīmeklī par 
latviešu ikdienas dzīvi bēgļu 
nometnēs Vācijā pēc Otrā pa-
saules kaŗa. Tā mērķis ir saglabāt 
liecības par latviešu vispusīgo 
dzīvi no 1945. līdz1950. gadam 
Rīko LOAM. Būs kafijas galds. 

 
ŅUJORKA (NY)

•  28. februārī plkst. 2.00 Ņujor-
kas Daugavas Vanagi apvienības 
biedru pilnsapulce DV namā 
Bronksā. Ieeja brīva. Tautiešus aici-
nās iestāties Daugavas Vanagu apvie-
nībā Ņujorkā, lai veicinātu tās dar-
bību aprūpes un kultūras laukā. 

• 7. martā plkst. 7.30 Zilā kalna 
4. gaidu vienības un Rīgas 90. 
skautu vienības 60 gadu jubilejas 
balle Villa Roberto, 70 West 
Passaic Street, Rochelle Park NJ. 
Dalības maksa $65 personai 
(vakariņas, četras stundas pre-
mium open bar; deju mūziku 
atskaņos orķestris Bernie’s). 
Lūdzu pieteikties un samaksāt 
līdz 22. februārim (čeki izrak-
stāmi: Parents Committee Troop 
748 un nosūtāmi: Nora & Peteris 
Aivars, 69 Lakeshore Drive, 
Oakland, NJ 07436. Sīkāku infor-
māciju iespējams uzzināt, zvanot 
pa tālr.: 201-337-3120 vai rak-
stot: aivars@verizon.net 

8. martā plkst. 10.00 Jonkeru 
baznīcā pulkv. O. Kalpaka varoņ-
nāves 90 gadu piemiņas dievkal-
pojums ar Korporāciju kopu un 
Daugavas Vanagu Ņujorkā pie-
dalīšanos, diak. Indriķis Kaņeps. 
Dievkalpojumu kuplinās vijol-
niece Margarita Kreine. Akadē-
misko runu teiks Latvijas goda 
konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš. 
Pēc referāta Studenšu korporāciju 
kopas Ņujorkā sarūpēts cienasts. 
Korporāciju pārstāvjiem fotogra-
fēšanās pirms dievkalpojums, 
plkst. 9.30 baznīcas sarīkojumu 
zālē. Korporāciju kopa un Dau-
gavas Vanagi Ņujorkā.

(Turpināts no 20. lpp.)

INĀRA,
 EDVĪNS, SILVIJA

 INGA, MIĶELIS, ILZĪTE
 ELIZABETE, PĒTERIS

 KRISTAPS, BRITA
 JĀNIS, ILZE

 PATRIKS

ULDIS IEVĀNS
JĀNIS KRASTIŅŠ

GUNĀRS SALENIEKS
ALMA TRAUCIŅA

Dziļās sērās viņus pieminot, 
ANDRIS, VĒSMA, KATRĪNA, DAINIS UN ALEKSIS BALTMAŅI,

JĀNIS, BAIBA, ANDIS UN TIJA BĒRZIŅI, 
AIJA UN VIDVUDS MEDEŅI, INESE LIEPIŅA,

JURIS VALAINIS, NORA, JĀNIS, 
LĀRA UN ĒRIKA LEBEDEVI

Dziļās sērās un mīlestībā viņu piemin 
MĀSA RITA ŠINKA

RADI LATVIJĀ UN DRAUGI AMERIKĀ

„Lai cik mīļi šīs pasaules darbi,
gājums tālāk paliek neizprasts...” (J.M.)

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma,
Labi darbi, mīļi vārdi
Tie palika šai zemē.
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Mūžībā aizgājis

HARIJS JANSONS
dzimis 1920. gada 10. decembrī, Rīgā,

mūžībā aizgājis 2009. gada 1. janvārī Solihull, Anglijā

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais Zigiņš

SIGURDS SEGLIŅŠ
dzimis 1929. gada 23. novembrī Jaunsaulē,

miris 2009. gada 3. janvārī Yelm, Vašingtonā

Mūžībā aizgājusi

AUSMA JAUNKALNIETIS,
dzimusi NUSBAUMS

dzimusi 1920. gada 14. decembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 3. februārī Waupaca, Wisconsinā

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais
vīrs, tēvs un vecaistēvs

JĀNIS PETRĪTIS
dzimis 1916. gada 24. decembrī Alsviķos,

miris 2009.gada 24. janvārī Arlington, Hts.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā tante un krustmāte

Dr. FRĪDA BERĶIS,
dzim. NUSBAUMS

dzimusi 1916. gada 18. jūlijā Irbenēs, Latvijā
mirusi 2008. gada 13. novembrī Golportā, Floridā

Pēc grūtas slimības
šīs zemes gaitas

izbeidza mūsu mīļā

LISA OBORENKO,
dzim. FERRANTE

dzimusi 1962. gada 25. maijā Brooklyn, NY,
mirusi 2009. gada 28. janvārī Norwalk, CT

Pēc grūtas, ilgstošas slimības mūžīgā mierā aizmiga

VALENTINE FELDMANIS
dzimusi IEVINS

dzimusi 1929. gada 12. janvārī, Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 22. februārī, Springfield, Ohio

Mūsu draugs, uzņēmējs        un latvietības mecenāts

EDVĪNS STOTS
dzimis 1935. gada 21. septembrī,

aizgājis mūžībā 2009. gada 18. februārī

P A Z I Ņ O J U M I
• 13. martā plkst. 7.00 vakarā 

Baltic Bash Igauņu namā (243 
East 34th Street New York, NY 
10016). Būs labs ēdiens, alus, 
biljarda galds, dīdžejs. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt 
zvanot: 917-770-7825 vai mājas-
lapā: www.estonianhousenewy-
ork.com 

• 14. martā plkst. 2.00 Latviešu 
leģiona atceres sarīkojums DV 
namā Bronskā. Informācija par 
programmu sekos. Visi aicināti. 
Atlikums par labu slimo un 
nespējīgo leģionāru aprūpei 
Latvijā. 

• 13., 14. un 15. martā Mariss 
Jansons Carnegie Hall Ņujorkā 
diriģēs Bavārijas radio simfo-
nisko orķestri. Informācija par 
koncertiem atrodama mājaslapā: 
www.carnegiehall.org 

• 15. martā pēc dievkalpojuma 
Salas baznīcā, kas sāksies plkst. 
10.30, 1999. gadā tapušās doku-
mentārās filmas ,,Jaunie laiki 
šķērsielā” izrāde (sīkāks aprakstu 
par šo filmu un 1988. gadā 
uzņemto filmu ,,Šķērsiela”: http://
w w w. l at v i ans on l i ne . c om /
reviews/article/2098/ Ieeja par 
ziedojumiem Ņujorkas ev. lut. 

draudzes mācītāju veselības fon-
dam.

ROKVILA (MD) 
• No 6. līdz 8. martam ALAs 

Izglītības nozare rīko skolotāju 
konferenci Vašingtonas latviešu 
skolas telpās. Pieteikšanās lapas 
ALAs Izglītības nozares mājas-
lapā: www.alausa.org Sīkākas 
ziņas, rakstot Vašingtonas skolas 
pārzinei Dainai Blokai: Blockdai-
na@aol.com vai ALAs Izglītības 
nozares vadītājai Anitai Bataragai: 
abatarags@optonline.net

VAŠINGTONA (DC) 
• 15. un 16. maijā Apvienotās 

baltiešu komiteja (The Joint 
Baltic American National Com-
mittee, Inc.) rīko 8. baltiešu kon-
ferenci, kuŗā galvenokārt spriedīs 
par Baltijas valstu drošību. Gal-
veno runu 16. maijā teiks Latvijas 
valsts prezidents Valdis Zatlers. 
Konference notiks Renaissance 
M Street Hotel (1143 New Ham-
pshire Ave). Sīkāka informācija 
un reģistrēšanās mājaslapā http://
jbanc.org JBANC pārstāvju tālr.: 
301-908-2579; e-pasts: jbanc@
jbanc.org

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
MĀSA INESE AR ĢIMENI,

BRĀLĒNS ANDRIS RAUDIŅŠ AR ĢIMENI LATVIJĀ,
DRAUGI LATVIJĀ, ANGLIJĀ, ZVIEDRIJĀ UN 

AUSTRĀLIJĀ

Mīlestībā viņu piemin
ILZĪTE

DIĀNA UN DON
ANDRIS, ANITA UN LIĀNA

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

...mums visiem vēl arvien
Latvijas smiltis pie kājām
un domas Latvijas zemē –
Tur visu ceļu sākums un gals!
M. Lorbergs

Viņu mīļā piemiņā patur
VĪRS VALENTĪNS, BĒRNI VALDIS UN LLOCE,

JURIS, ILZE, NORA UN RADINIEKI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA IRĒNA, MEITA VALDA AR VĪRU MARKS,

AMBER, DĒLS ELMĀRS AR SIEVU SANDRA
UN MICHAEL,

RADI LATVIJĀ UN DRAUGI AMERIKĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
JĀNIS, PAULIS UN DAINIS AR ĢIMENĒM

No dzīves nemierīgās steigas,
Tu mūža miegā aizmigi,
Kur nav ne ciešanu, ne smeldzes,
Tik klusais, svētais mūža miers.

Par viņu sēro
VĪRS ROBERTS,

BRĀLIS JAMES AR ĢIMENI

 VĪRS JEKAB FELDMANIS
 MĀSA IRENE RUDNYTZKY

 MEITA ANITA BEHEN
 DĒLI BORIS UN ERIKS FELDMANIS

 MAZBĒRNI ADAM, JASON,JEKAB, MEGHAN, EMILY
 MAZ-MAZBĒRNI LUKE

Skumstot, bet gaišā atmiņā paturot 
mūsu ģimeņu draudzību trijās paaudzēs,

ULDIS UN SARMĪTE GRAVAS
AR BĒRNU ROBERTA, DAUMAS UN GRANTA 

ĢIMENĒM

Paldies par visu, ko tu mums devi no savas labās un siltās sirds!
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S P O R T S

1941. gada 22. jūnija rītausmā 
sākās kaŗš starp divām totālitārām 
lielvarām – Vāciju un Padomju 
Savienību. Vācu kaŗaspēkam 
pakāpeniski ieņemot Latvijas 
territoriju, varu pilsētās un lau-
kos pārņēma vācu militārā 
pārvalde: pilsētu komandanti un 
militārās komandantūras, taču 
ne uz ilgu laiku. 17. jūlijā sākās 
Militārās pārvaldes aizstāšana ar 
civīlajām okupācijas varas iestādēm.

Jau jūlija nogalē vietām notika 
sporta sacensības, visbiežāk fut-
bolā un vieglatlētikā, kuŗās pie-
dalījās arī vērmachta komandas 
un atsevišķi kaŗavīri. Ziņas par 
sacensībām un to rezultātiem 
publicēja kopš 1. jūlija iznākošais 
laikraksts Tēvija un reģionālie 
izdevumi.

Retākas bija kļuvušas Latvijas 
šachistu saimes rindas. Pirms 
dažiem mēnešiem aizsaules ceļos 
bija devies meistars F. Apšenieks. 
Viņpus frontes līnijas atradās 
lielmeistars V. Petrovs, 1941. 
gada čempions A. Koblencs, V. 
Mežgailis, J. Frīde, jelgavnieks G. 
Bezručko, mazāk zināmie N. 
Kauķītis un G. Šiliņš. Protams, 
par šiem šachistiem nekas nebija 
zināms vēl vairākus gadus.

1941. gada 5. augustā Rīgā 
iznāca apjomīgā laikraksta 
Deutsche Zeitung im Ostland  
pirmais numurs, kuŗa lappusēs, 
sākot ar 10. augustu, stabila vieta 
bija atvēlēta nodaļai Schach und 
Rätsel („Šachs un mīklas”). 
Nodaļu vadīja ļoti lojālais (pēc I. 
Garā un E. Zemgala atmiņām) 
baltvācietis Arturs Švarcs. Noda-
ļas satura veidošanā viņš iesaistīja 
talantīgo Igoru Ždanovu. Vācu 
okupācijas gados Schach und 
Rätsel bija vienīgā šacha nodaļa 
Latvijas territorijā izdotajā presē. 
Tās saturā bija informācija par 
sacensībām, latviešu šachistu 
partijas ar I. Ždanova un Teodora 
Berga komentāriem, latviešu 
problēmistu uzdevumu pirmpub-
licējumi. Ar šīm publikācijām 
autors ieguva plašu materiālu par 
vecmeistara K. Bētiņa piemiņai 
veltītā šacha uzdevumu sastādī-
šanas konkursa rezultātiem un 
ne mazumu grāmatā atrodamo 
partiju. 

Kaŗa pirmajos mēnešos pār-
trauktās šacha dzīves atjaunošanu 
pirmie uzsāka Jelgavas šachisti. 
Galvaspilsētas šachisti sarosījās 
nedaudz vēlāk. Tēvijā bija publi-
cēts aicinājums studentu šachis-
tiem ierasties uz apspriedi 9. 
septembrī.

Šacha dzīves atjaunošanā un 
turpmākajās norisēs līdz pat 
1944. gada jūlija pēdējām dienām 

No Latvijas šacha vēstures Pagājušā gadsimta 40. gadu sākumā
liela loma bija 1941. gada augustā 
nodibinātajai Arodbiedrību cen-
trālai savienībai (ACS) „Atpūta 
un dzīvotprieks”, kuŗa bija pie-
saistīta Arodu savienībai (AS). 
Šīs organizācijas bija veidotas 
pēc vācu Arbeitsfront und Kraft 
durch Freude parauga un teorē-
tiski pakļautas tieši vācu oku-
pācijas varas pārvaldei un kon-
trolei, tās varēja darboties daudz 
brīvāk un iegūt daudz lielākus 
līdzekļus nekā Latvijas pašpār-
valdei pakļautās iestādes. 

ACS 21. septembrī sarīkoja 
pirmo ievērojamāko zibenstur-
nīru. Priekšsacīkstēs piedalījās 
62 šachisti, arī no Rīgā dislocē-
tajām vērmachta vienībām. Finā-
lā uzvarēja Jānis Peinbergs, iegūs-
tot 10,5 punktus no 13. Tālākajās 
vietās ierindojās N. Beinarovičs, 
Zibins – pa 9,5, Z. Solmanis – 
8,5, E. Zemgalis – 7,5 p. Sacen-
sības vadīja I. Ždanovs.

ACS kultūras nodaļas sarīko-
juma programmā 28. septembrī 
bija iekļauta Rīgas 1940. gada 
meistara Leonīda Dreiberga 
simultānspēle pie 40 galdiņiem. 
Dalības maksa bija 10 feniņi, 
meistara uzvarētāji, tostarp skol-
niece Rita Zemīte, saņēma balvas 
– šacha grāmatas.

Ātrspēles turnīrā 5. oktobrī 
sacentās 80 šachisti. Galvenajā 
turnīrā (16 labākie) uzvarēja Z. 
Solmanis ar 12 punktiem.

19. oktobrī iznāca nedēļas lai-
kraksta Sporta Pasaule pirmais 
numurs. lai gan laikraksta apjoms 
bija neliels (4 lappuses) tajā  bieži 
publicēja informāciju par šacha 
dzīves norisēm un plašākus rak-
stus par ievērojamākiem turnī-
riem un vienību sacensībām.

Pamazām darbu atsāka šacha 
sekcijas un kopas provincē. 19. 
oktobrī notika Valmieras pilsētas 
meistarsacīkstes ātrspēlē, kuŗās 
piedalījās arī vairāki apkārtnes 
šachisti. Pirms turnīra sākuma 
dalībniekus uzrunāja pilsētas 
sporta dzīves vadītājs, populārais 
soļotājs Jānis Daliņš. Uzvarēja 
smiltenietis J. Ozoliņš, papildu 
sacensībās pārspējot J. Ķemeru 
(Valmiera). J. Ozoliņa simultān-
spēles seanss pret 12 valmierie-
šiem beidzās ar viņa zaudējumu 
– 4,5:7,5.

Oktobŗa beigās Liepājas sporta 
dzīves vadītājs A. Pētersons 
apstiprināja sporta veidu sekciju 
vadītājus. Šachā tie bija Kārlis 
Līdums, Oto Lorencs un Indriķis 
Strazdiņš – pirmskaŗa gados labi 
pazīstami šachisti.

13. decembrī oficiālu darbību 
uzsāka atjaunotā sporta biedrība 
Daugavieši. Priekšsēža I. Rupnera 

un viņa vietnieka V. Čikas liet-
pratīgā un lietišķā vadībā bied-
rības sportisti guva labus panā-
kumus. 

Īsi pirms Ziemsvētkiem Iek-
šējās pārvaldes un personāllietu 
ģenerāldirektorijas ģenerālis O. 
Dankers par Fiziskās kultūras un 
sporta pārvaldes priekšnieku 
bijušās Latvijas brīvvalsts terri-
torijā iecēla Robertu Plūmi. O. 
Dankera rīkojumā norādīts, ka 
R. Plūmem uzdots „organizēt un 
vadīt mūsu sporta dzīvi un 
pārņemt bijušo FK un SK”. Tika 
atjaunotas vairākas pirmskaŗa 
gados dibinātās un padomju 
okupācijas gadā slēgtās sporta 
biedrības: Amatnieks, Marss, 
Rīgas Vilki, Starts u. c. 

Sporta dzīves zināma sakārto-
šana, gan vācu okupācijas varas 
klātbūtnē kaŗa apstākļos, viesa 
cerības arī šachistu sirdīs un 
prātos. Kā teica J. Krūzkops: 
„Latvijas šachistu saime asināja 
ieročus turpmākajām cīņām pie 
kvadrātainiem galdiņiem”. (J. 
Krūzkops vēlāk izaudzināja 
nākamo pasaules meistaru 
Michailu Tālu – Red.).

A. Švarca šacha uzdevums: 
mats trijos gājienos.
  

krosā (14. v.), Anna Rage daiļ-
slidošanā (20. v.).

Basketbols
Starptautiskās Basketbola 

savienības Eiropas zonas (FIBA 
Europe) ekspertu un līdzjutēju 
aptaujā par Eiropas labāko bas-
ketbolisti 2008. gadā otro vietu 
ieguvusi Latvijas valstsvienības 
kapteine Anete Jēkabsone-Žo-
gota. Augsto atzinību Anete 
izpelnījās ar individuālo meista-
rību un prasmi to iekļaut vienības 
spēlē. Pērn šajā aptaujā Latvijas 
basketboliste ieguva pirmo vietu.

Aptaujā pirmā vieta piešķirta 
Krievijas sportistei marijai 
Stepanovai.

***
Latviešu speciālista Gundara 

Vētras trenētā Jekaterinburgas 
UGMK vienība un Latvijas izlas-
es basketbolistes Guntas Baško 
pārstāvētais Spānijas klubs Sala-
mankas Halcon Avenida iekļuva 
FIBA Eirolīgas finālturnīrā. 
UGMK vienība FIBA Eirolīgas 
ceturtdaļfināla otrā spēlē izbrau-
kumā ar rezultātu 70:68 sīvā cīņā 
pārspēja Turcijas klubu Fenerbahce.

Halcon Avenida ar rezultātu 
81:76 izbraukumā pieveica Ungā-
rijas klubu Pēčas MiZo Pecs 2010, 
kopvērtējumā ar rezultātu 2:0. 
Baško laukumā pavadīja 25 
minūtes, guva deviņus punktus, 
iemeta vienu no trijiem divpunk-
tu metieniem, divus no trijiem 
tālmetieniem, kā arī vienu no 
diviem soda metieniem. Vēl šajā 
spēlē latviete izcīnīja četras 
atlēkušās bumbas un nopelnīja 
divas personiskās piezīmes.

FIBA Eirolīgas “Četru fināls” 
norisināsies no 3. līdz 5.aprīlim.

***
Par Latvijas Basketbola līgas 

(LBL) Zvaigžņu spēles uzvarētāju 
kļuva Rietumu vienību, kas ar 
rezultātu 137:118 (34:32, 49:32, 
26:28, 28:26) pieveica Austrumu 
vienību. 

Uzvarētājiem rezultātīvākais ar 
31 gūto punktu bija Ronalds 
Zaķis, Austrumu vienībā 34 
punktus guva Andrejs Jansons. 
Par sacensības vērtīgāko spēlētāju 
tika atzīts Ronalds Zaķis.

Treneŗu konkursā šoreiz veiks-
mīgākais izrādījās ASK/Buki 
vienības galvenais treneris 
Edmunds Valeiko.

   Bobslejs
Pasaules meistarsacīkstēs bob-

slejā Leikplesidā divnieku eki-
pāžām 15.vietu ieņēma labākais 
Latvijas duets Jānis Miņins un 

Oskars Melbārdis. Edgars Mas-
kalāns/Raivis Broks ierindojās 
27. pozicijā. Pēc pirmajiem trīs 
braucieniem Miņins ieņēma 15. 
vietu,  ceturtajā braucienā sas-
niedza 14. ātrāko rezultātu, un 
tas četru braucienu summā ļāva 
saglabāt 15. poziciju.

Par pasaules čempionu div-
niekos kļuva Šveices pilots Ivo 
Rēgs, kurš četru braucienu 
summā par 0,22 sekundēm 
apsteidza otrās vietas īpašnieku 
vācieti Tomasu Floršucu. Trešo 
vietu izcīnīja amerikāņa Stīvena 
Holkomba pilotētā ekipāža. 
Miņina ekipāža, kuŗu pirmo reizi 
šosezon stūma Melbārdis nevis 
ierastais stūmējs Daumants Dreiš-
kens, Rēgam četru braucienu 
summā zaudēja 2,51 sekundi.

Pasaules kausa izcīņas nobeigu-
ma kopvērtējumā divnieku 
ekipāžām Miņins ar 905 pun-
ktiem palika 15. vietā,  Maskalāns 
ar 840 punktiem ierindojās 17. 
vietā. Pasaules kausu ar 1581 
punktu izcīnīja šveicieša Beāta 
Hefti ekipāža.

Biatlons 
Pasaules biatlona meistarsa-

cīkšu pēdējā sacensībā Dienvid-
korejā 4x7,5 km stafetē, pateic-
oties leģendārā Ūle Einara Bjērn-
dalena lieliski veiktajam pēdējam 
posmam, uzvaru svinēja Norvē-
ģijas izlase. Latvijas četrinieks – 
Edgars Piksons, Ilmārs Bricis, 
Gints Rozenbergs un Kristaps 
Lībietis ierindojās 17. vietā. 
Latvijas kvartets šaušanā izman-
toja septiņas papildus patronas, 
veica vienu soda apli, finišā 
uzvarētājiem zaudējot 5:06,5 
minūtes.

Hokejs 
Vietu Kontinentālās hokeja 

līgas (KHL) Gagarina kausa 
izcīņā nodrošināja Rīgas Dinamo, 
kas meistarsacīkšu spēlē Arēnā 
Rīga sīvā cīņā pēcspēles metienu 
sērijā ar 3:2 pieveica Novosibirskas 
Sibirj. 

Stāvoklis turnīra tabulas 
galvgalā. Spēļu skaits, punkti.

1 Salavat Julajev 53 125

2 Ak Bars 54 116

3 Lokomotiv 53 102

4 Metallurg 53 101

5 Atlant 54 116

6 CSKA 54 100

12 Rīgas Dinamo 53 81

Aicinām  Laika lasītājus pieda-
līties šā uzdevuma atrisināšanā. 
Balto 1. gājiens ir 1. Lb3.

Ģedimins Salmiņš,
šacha vēsturnieks

Eiropas jaunatnes 
Ziemas olimpiadā
Polijā risinās Eiropas jaunatnes 

Ziemas olimpiadas sacensības. 
Līdz šim nevienam Latvijas 
pārstāvim nebija izdevies izcīnīt 
medaļu. Šoreiz tas izdevās slē-
potājam Rinaldam Kostjukovam 
no Madonas. Slēpošanas sprinta 
distancē viņš izcīnīja bronzas 
medaļu, zaudējot Krievijas spor-
tistam G. Retivikam un norvēģim 
S. Bjernestādam. 

Citās disciplīnās mūsējiem tik 
labi neveicās. Augstākās vietas 
izcīnīja Oskars Vīksne snovbord- P. Karlsons

Ko dari šodien, savā 
ikdienā?

Ikdienas prioritātes ir ģimene 
un darbs.

Būtu vēl vaļas brīžos ģitāra ko 
strinkšķināt, bet tā pašreiz ir 
labošanā jo grifs tika sašķobīts, 
spēlējot lielajā aukstumā 18. 
novembrī pie Brīvības piemi-
nekļa.

Nav jau laika ilgi 
gremdēties atmiņās – 
jāpošas uz Hamiltonu, uz 
kārtējiem Latviešu 
Dziesmu svētkiem. Ko cel-
sit priekšā?

Šoreiz mūsu ģimenes kalendārs 
ar Hamiltonas dziesmu svētkiem 
nesakrīt, un piedalīties neizdo-
sies. Tādēļ gatavojos tikai garīgi 
– ar dziļām meditācijām.

 Koncertu dienā plānoju ieņemt 
padmasana jogas pozu un veikt 
5 līdz 10 centimetru levitāciju.  
Tad, pilnīgi harmonizējot savu 
esamību un pagriežoties uz 
Hamiltonas pusi, sūtīšu lielu 
enerģijas plūsmu, kas izpaudīsies 
ar perfektā koncerta noskaņo-
jumā – klausītājiem aplaudējot 
un smejoties tieši pareizos 
brīžos.

Jūsu koncertos Latvija bija 

Kā klājas „Čikāgas piecīšiem”?
ļoti daudz gados jaunu 
cilvēku. Arī rīkotājsabied-
rībā „Ave Sol” galvenokārt 
ir jauni cilveki. Kas tavā 
ieskatā saista latviešus visās 
paaudzēs visā pasaulē?

Liels respekts, un paldies, 
protams, pienākās vecās paau-
dzes ļaudīm, kuŗi baudījuši 
ansambļa jokus un mūziku cauri 
gadiem. Bet fakts, ka ne tikai 
sirmās galvas bija saskatāmas 

(Turpināts no 3. lpp.)
skatītāju pūlī, garantēs Piecīšu 
dziesmām ilgstošu mūžu.

No koncertapvienības „Ave 
Sol” jauneklīgām darbiniecēm 
pielipa enerģija un optimisms.  
Tās gan agrās rīta stundās, gan 
vēlu vakaros, bija smaidīgas un 
izpalīdzīgas.

Manuprāt, Piecīšu koncerta 
gājējus saista dzimtenes mīlestība 
un vēlēšanās izsmieties.

Paldies visiem Piecīšu faniem 
par atbalstu un neaizmirstamu 


