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Vai darīsim to arī šogad?
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Vašingtonas D.C. latviešu ev. 
lut. draudzes skolas mācību gada 
noslēgums 17. maijā noritēja 
īpaši pacilāti, jo viesu pulkā bija 
Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ar kundzi Lilitu, dēlu 
Kārli un pavadoņiem. Goda vie-
siem ienākot latviešu namā Rok-
villē, skolas saime, krāšņos tau-
tastērpos, viņus sveica ar dzies-
mu: „Sveicinām, vēlam jums labu 
laimi, / Ilgus gadus nodzīvot!”

Skolas pārzine, Daina Bloka 

SKOLA – NĀKOTNES LATVIJA
Latvijas Valsts prezidents vie sojas Vašingtonas latviešu skolā

„dīpīšu” koka lādi, prezidents 
teica, ka šādi eksponāti palīdz 
izprast, kā un kamdēļ latvieši 
devušies uz Ameriku.

Pēc tam dievkalpojumā mācī-
tāja Anita Vārsberga-Pāža stāstīja 
bērniem par draudzības nozīmi, 
balstoties uz Jēzus mudinājumu 
saviem mācekļiem: „Mīliet cits 
citu!” Viņa raksturoja labu drau-
gu kā tādu, kas otram palīdz un 
kam var uzticēties, minot Jēzu kā 
draudzības cēlāko paraugu un 

dzīvi bagātina arī pēdējos gados 
iebraukušie tautieši. „Par spīti 
attālumiem, sirdī esam tuvu Lat-
vijai,” teica Anita. Viņa preziden-
tam pasniedza grozu ar dažda-
žādām piemiņas lietām un svei-
cieniem no Vašingtonas latviešu 
organizācijām un atsevišķiem 
tautiešiem: grāmatas, brošūras, 
periodiskus izdevumus, arī sko-
las kreklu.

Prezidents Zatlers uzrunā, 
apliecināja, ka Vašingtonas lat-

sirdī. Viņš uzlūdza skolas saimi 
viesoties prezidenta pilī.

Sarīkojuma turpinājumā sko-
lēni iznāca priekšā pa klasēm un 
saņēma liecības. Aplaudējot bēr-
niem, klātesošie izteica atzinību 
arī skolotājiem, kas katru svēt-
dienu pašaizliedzīgi cenšas lat-
viešu cilmes bērniem nodot 
mantojumu, ko viņi paši ieguvuši 
trimdas papildskolās. Čaklākie 
lasītāji izpelnījās atsevišķus 
apbalvojumus.

Sekoja tautasdeju uzvedums 
„Sitiet bungas!” skolotājas Elgas 
Ozolas režijā. Skatītājiem sēžot 
visapkārt, dejotāji pa grupām 

dama 7. klases izstrādātu jaun-
deju. Ar tautas dainām deju pro-
grammu braši papildināja teicējs 
Tomass Pildegovičs – viens no 
skolas redzamākajiem talantiem, 
drošs un allaž gatavs pasmaidīt.

Programmai beidzoties, skolas 
pārzine Daina Bloka pateicās 
prezidentam un kundzei par 
apmeklējumu. „Mēs šo dienu vēl 
ilgi pieminēsim. Un mēs ceram, 
ka arī jums tā paliks atmiņā. 
Katru svētdienu mēs esam Lat-
vijā,” viņa teica.

Kad goda viesi bija devušies 
tālāk ceļā uz Sietlu, Vašingtonas 
skolas saime un pārējā sabiedrība 

Prezidents ar skolēniem Vašingtonas ev.lut. draudzes dievnamā Prezidents Zatlers dāvina skolai grāmatu „Latvijas ģerboņi”
(Block), aicināja viesus apskatīt 
skolas telpas. Prezidents ar 
kundzi piestāja visās klasēs un 
iztaujāja skolēnus par mācībām 
un vasaras plāniem. Paši mazākie 
lepojās, ka māk atšķirt labo kāju 
no kreisās, 5. klases audzēkne 
Madara Tirzmale stāstīja, ka 
šo va sar viņa kopā ar ģimeni 
atgriezīšoties Latvijā, bet vienī-
gais 8. klases skolēns, Tomass 
Pil degovičs, bija gatavs preziden-
tam izklāstīt savas zināšanas par 
vācu tirgotāju ierašanos senajā 
Latvijā. Viesi ielūkojās turpat 
iekārtotajā Latviešu vēstures 
mū zejā, ko pirms tam bija rūpīgi 
pārbaudījuši ASV drošības die-
nesta ļaudis. Apskatot kādreizējo 

piezīmējot, ka arī valstij ir vaja-
dzīgi draugi. Latvijas prezidenta 
klātbūtne, ļaužu pilnais diev-
nams, glīti sapostie skolēni, kā 
arī kopīgā apzināšanās, cik nozī-
mīgs ir pārzines Dainas un pārējo 
skolotāju darbs,  lika dziļāk nekā 
parasti izjust korālī pausto lūg-
šanu: „ Dievs, Debestēvs, tik neej 
gaŗām / Tam darbam, ko še roka 
veic!”

Skolas mācību gada noslēguma 
aktā prezidentu Zatleru ar kundzi 
Vašingtonas latviešu saimes 
vārdā sveica Latviešu organizāciju 
Vašingtonā (LOV) priekšsēde 
Anita Juberte. Viņa īsumā pastās-
tīja par vietējām latviešu organi-
zācijām, minot, ka sabiedrības 

iznāca „plāniņa vidū” un ļāvās 
dejas priekiem, ko veicināja 
pašmāju mūzikanti Pēteris Alu-
nāns, Māris Jansons, Ivars Kuš-
kēvics un Richards Skulte. Paši 
vismazākie, nopietniem ģīmī-
šiem, koncentrējās, lai nesajuktu 
roku secība „Plaukstiņu polkā”; 
mazliet lielākie, „Sudmaliņu” 
rakstā virpuļodami ar jau atzīs-
tamu polkas soli, uzmanīja katrs 
savu partneri, lai tas nenomaldās, 
gan ar skatienu to neaplaimoda-
mi. Dejotāju spriganums, kāds 
izpaudās, piemēram, 5. un 8. kla-
ses priekšnesumā, uzjautrināja 
skatītājus. Programmu noslēdza 
Vašingtonas tautasdeju kopa 
„Namejs”, disciplīnēti nodejo-

vēl pakavējās pie skolas un 
draudzes dāmu sarūpēta cienas-
ta. Klātesošie aplūkoja Sarmītes 
Bezzubovas foto izstādi gar zāles 
sienām – bērnus dažādās noska-
ņās un ziedus pavasaŗa krāsās.

Caur burzmu, priecīgi čaloda-
mas, steidzās divas mazas drau-
dzenes, trešās klases audzēknes 
Zīle Bemis un Laila Ģērmane. 
Gribējās zināt, ko viņas domā 
par Latvijas Valsts prezidentu 
Valdi Zatleru.

„Viņš ir cool!” teica viena. „Un 
ļoti mīļš!” teica otra.

Par tādu tautas noskaņojumu 
Latvijas prezidents var justies 
pavisam gandarīts.

Vilnis Baumanis

viešu skolā un dievnamā viņš 
izjutis patiesu sirsnību un drau-
dzību. „Katrā klasē, kur iegāju, 
sajutu Latviju – nākotnes Latviju!” 
viņš teica,  uzsvērdams, ka skola 
ir latviešu tautas labākā daļa. 
Prezidents īsumā pieminēja 
divus projektus, kas viņam tuvi: 
tīmeklī sakopoto tautas dzīvo 
vēsturi (collective memory.lv), kur 
katrs latvietis var videoierakstā 
pastāstīt  par kādu zīmīgu noti-
kumu savā dzīvē; un, otrkārt, 
Koknesē veidoto piemiņas parku 
„Likteņdārzs”, kas būs veltīts 
visiem kaŗā un okupācijās cie-
tušajiem. Prezidents mudināja 
tautiešus ārzemēs atbalstīt šos 
pasākumus un paturēt Latviju 
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com
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Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67322968, fax +371 67322970, e-pasts - laiksasv@gmail.com

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67322968, +371 29439423, fakss: + 371 67322970,

e-pasts: laiksasv@gmail.com
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273
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Published 49 times per year except the last week in June,
the second week in September,  the last week in December

Vai vēlaties sludinājumu krāsās?
Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

Ar Laika starpniecību varat apsveikt 
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums Jauno Laiks)
piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2009. gada Jāņu numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo 

(„Camera Ready”) sludinājumu
LĪDZ 12. JŪNIJAM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju. 

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – laiksasv@gmail.com 

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA.

Tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

Uzmanību!
Uzmanību!

Sākot no š. g. jūnija,
laikrakstu Laiks un 

Brīvā Latvija redakcija 
atradīsies jaunā 

mājvietā.
Mūsu adrese: Rīgā, 
Ausekļa ielā 14-2, 
LV-1010, 2. stāvā. 

Nams atrodas Ausekļa un 
Vidus ielas stūrī, netālu 

no 5. un 7. tramvaja 
pieturas „Ausekļa iela”.

Šīs ir patīkamas 
pārmaiņas: ērtākas 
telpas par mazāku 

maksu, ērtāk pieejamas 
mūsu apmeklētājiem. 
Sakopts nams, kuŗā 

savulaik dzīvojis Laika 
izdevējs Helmars Rudzītis.

Sekojiet turpmākai 
informācijai!

Vai joprojām 
turpinās cīņa pret 

buržuāzisko 
nacionālismu?

Laika 19. numurā lasītāju 
vēstulē ,,Papildināsim savu valo-
du” ir aicinājums sarunās iepīt 
vārdus, ko lieto krustvārdmīklās, 
piemēram, uila, sfaksa, toma-
hauks, eksina, anča, arsa, tunga 
un citus. ,,Diemžēl lielākā daļa šo 
vārdu latviešu valodas vārdnīcās 
nav, bet, ja arī to nozīmi nezina, 
labskanības dēļ taču tādus var 
iemest šur tur teikumā,” piebilst 
vēstules autore.

Ir iemesli, kāpēc šo vārdu 
latviešu valodas vārdnīcās nav – 
tie nav latviešu valodas vārdi. 
Padomju okupācijas laikā Latvijā 
notika cīņa pret buržuāzisko 
nacionālismu, ar svešvārdiem 
mē ģi not latviešu valodu iznīci-
nāt, pietuvinot to ,,lielās krievu 
tautas valodai” – ar ,,ažiotāžām”, 
,,kolektīviem”, ,,degustācijām” un 
līdzīgiem darinājumiem.

Ar katru latviešu valodā ieplū-
dināta svešvārda vai barbarisma 
ieviešanu valoda netiek bagāti-
nāta, bet kļūst par vienu latviešu 

Pārdomas
Maz man bija, maz man bija, 

par mazumu nebēdāju.
Es no sava mazumiņa devu 

šim un devu tam.
No Cēsu rajona Priekules 

pagasta Latvijā līdz mūsu paš-
reizējai dzīvesvietai Amerikā, 
Ņujorkas pavalsts ziemeļdaļas 
mežos, ir daudz kilometru vai 
jūdžu. Te iznākt tikties arī ar 
dažādu valstu visādu tautību 
cilvēkiem. Cilvēks no cilvēka var 
daudz mācīties.

Izlasot Laika 18. nr. Gundara 
Ķeniņa Kinga rakstu ,,Vērojumi 
Vaikiki”, nopriecājos par katru 
latvieti, kam dzīvē laimējies tikt 
uz zaļa zara. Taču skumstu par 
Latvijas skolām, kuŗām ļoti trūkst 
līdzekļu.

Milda Bētiņa
Craryville, Ņujorkas pavalstī

Labojums
Laika 16.-22. maija nr. rak-

stam ,,Latviešu baptistu dziesmu 
diena Klīvlandē” pievienotās 
fotografijas parakstam 16. lap-
puses apakšā jābūt:

,,Kopkorī visjaunākā dziedā-
tāja bija desmit gadu vecā Aija 
Taige (Tighe) no Filadelfijas”.

Fotografs atvainojas Intai 
Augstrozei un Aijai Taigei par 
kļūdu.

Vasarsvētkos
Bet aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu,
ko esmu jums runājis. Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā 

pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas. (Jāņa 14,26-27)

Mīļie kristīgie draugi plašajā Dieva pasaulē,
cik gan Jēzus runāja ar saviem mācekļiem un mācīja savus laikabiedrus, kā dzīvot Dieva žēlastībā, 

lai iemantotu Mūžīgo dzīvošanu? Un – lai viņi pēc Jēzus krusta nāves, augšāmcelšanās un 
debesbraukšanas nepaliktu vieni, visu neaizmirstu, – sūtīja aizstāvi, Svēto Garu! 

Bet vai cilvēki, kuŗi gan Svētā Gara vārdā kristīti, sekoja un vēl seko, vai atcerējās un vēl atceras
Jēzus mācību, viņa vārdus, viņa mīlestības bausli, visumā un ikdienā? Zinu, ka ir baznīcas,

cilvēki un visvisādi grupējumi, kas to augstprātīgi apgalvo. 
Laika posmā starp veco, labo Ģimenes dienu un piekto svētdienu pēc Lieldienām Rīgā man nācās 
redzēt, kā cilvēki ārpus kāda pilsētas parka žoga ar dusmās saviebtām naidīgām sejām tiem, kas 
parka iekšpusē, rādīja dūres, klaigāja un rokās „vicināja” Bībeles! Bībeles, kuŗas tieši to, par ko 

šodien lasām, atgādina un māca turēt visu, ko Jēzus mācījis! Un, ja kāds būtu maldījies, kritis, vai 
tad tas apsaucams, apbļaustāms, vai pat apdraudams ar dūrēm un svešu valodu lamu vārdiem? 
Vicinātā Bībelē taču varēja izlasīt, ko un kā Jēzus darījis un mācījis. Jo vairāk mums šodien ir 

vajadzīgs aizstāvis, kā savā laikā mācekļiem!
Ar Svētā Gara svētkiem, piecdesmitā dienā pentecoste (pēc sendienu laika skaitīšanas)

beidzās Lieldienu svētku laiks un Jēzus mācekļi, Svētā Gara vadīti, sāka sludināt prieka vēsti
visiem bez izņēmuma, jo ar Svētā Gara izliešanu atcelts arī sendienu Bābeles valodu sajukums.

„Mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus.” (Apd. 2, 11b).
Svētā Gara svētki ir Baznīcas dzimšanas diena!

Mūsu baznīcas gada pamatā ir Jēzus Kristus dzīves posmi ļoti koncentrētā veidā: Adventa laiks,
Viņa piedzimšana, ciešanu laiks, krusta nāve, augšāmcelšanās, debesbraukšana, Svētā Gara svētki

un ilgs, ilgs laiks pārdomām pēc Trīsvienības svētkiem līdz nākamā Adventa laika pirmajai 
svētdienai. Izmantosim šo laiku, pārdomāsim, cik arī mēs esam Svētā Gara slacināti.

Cik mēs dzīvojam pēc Jēzus vārdiem un aicinājumiem, un vai mēs viņa atstāto
mieru esam sapratuši, pelnījuši un pieņēmuši.

Priecīgus Vasarsvētkus un daudz laimes Baznīcas dzimšanas dienā!
Prāvests Klāvs Bērziņš

vārdu nabagāka. Droši vien vēs-
tules autore tikai ironizējusi.

Brāļi Kaudzītes romānā ,,Mēr-
nieku laiki” radījuši Švauksta 
tipu, kas, lietojot nelatviskus vār-
dus, mēģina izlikties gudrs un 
inteliģents. No  Švauksta vārda 
vēlāk atvasināts vārds ,,švauks-
tisms”.
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Abo nē jiet laik rak stu "LAIKS"
“LAI KA” abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $40,-
 6 mē ne šiem  US $72,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV “LAI KS” tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-

Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus Jau no Laiks pie li ku mus 
un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.

Pārējiem – 6 “JAUNO LAIKA” numuri US $16,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================
Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAIKS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

Kurzemes cietokšņa atceres 
sarīkojumā un Čikāgas vīru koŗa 
koncertā 2. maijā Ciānas lielaja 
sarīkojumu telpā ieradās apmē-
ram 120 apmeklētāju. Latvijas 
karogu ienesa Ivars Kēlers, Valde-
mārs Sīmanis un Pēteris Lapiņš. 
Vīru koris Māras Vārpas vadībā 
dziedāja Jāņa Kalniņa ,,Lielo jundu”.

Svētbrīdi sākot, dziedājām 
korāli. Māc. Ida Ņ. Rautenšilde 
runāja par Kurzemes cietoksni 
un atgādināja, ka dziesma mūsu 
tautu pavadījusi vienmēr. Čikā-
gas Daugavas Vanagu apvienības 
priekšnieks Oļģerts Cakars ap -
sveica atceres dalībniekus, noprie -
cājās, ka klausītāju rindās sēž 
Losandželosas vīru koŗa priekš-
nieks Valdis Ķeris un aicināja 
piecelties cīnītājus, kuŗiem Valija 
Galeniece pasniedza sarkanu 
neļķi.

Runu teica Oļģerts Cakars, 
pieminot varonīgos Kurzemes 
aizstāvjus un novērtēja DV ap vie-
nību pūles, lai iesaistītu savā 
darbā jauniešus. Dziedot Latvijas 
valsts himnu ,,Dievs, svētī Lat-
viju!”, izjutām ārpus Latvijas 
dzīvojošiem raksturīgās ilgas un 
vēlēšanās.

Čikāgas vīru koŗa koncerts 
atkal apliecināja koŗa izaugsmi. 
Diriģente Māra Vārpa neatlaidīgā 
darbā nemitīgi centusies saliedēt 
koristu balsis, panākt intonācijas 
tīrību un disciplīnu. Šķiet, paši 
koristi to apzinās un diriģenti 
priecīgi atbalsta. Uz koŗa mēģi-
nājiem  dziedātāji  brauc no Mil-

Vīru koŗa koncerts Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojumā Čikāgā
vokiem, Kalamazū, Gaŗezera, 
viens pat no Klīvlandes. Vīriem 
patīk dziedāt, viņi atsaucas diri-
ģentes mūzikālajām vēlmēm. Ar 
aizrautību var vērot Māras Vār-
pas roku un pirkstu ,,sarunu“ ar 
koristiem. Skaisti bija koŗa piano 
dziedājumi, kuŗos vīri dziedāja 
droši, tīri, kā viena balss, taču arī 
spēcīgie forte dziedājumi izska-
nēja disciplīnēti, nepārkāpjot 
intonācijas robežas.

Koncerta pirmajā daļā dzir-
dējām tradicionālo K. Alberta 
,,Par zemi, ko mīlam“ (K. 
Alberts), I. Saksa harmonizētās 
,,Kur Gauja plūst”, ,,Kad šķiŗoties 
no tēva mājām” un trīs mazāk 
pazīstamas, tāpēc jo interesan-
tākas dziesmas – A. Valles ,,Mēs 
mīlam zemi šo” (M. Vītrupe), V. 
Kaminska ,,Latviešu novēlējums” 
(L. Breikšs) un Ģ. Ramana 
,,Tēvzeme” (V. Ļūdēns).

Arturs Gaiķis nodeklamēja 
divus dzejoļus, koŗa priekšnieks 
Juris Valainis pastāstīja par koŗa 
nodomiem un daudzveidīgo 
sastāvu, aicināja piedalīties izlozē, 
lai segtu izdevumus, pateicās 
vanadzēm par gādību.

Koncerta otro daļu ievadīja 
iespaidīgā A. Engelmaņa ,,No 
zvejnieku soļiem” (O. Gūtmanis),  
sekoja seši tautasdziesmu sabal-
sojumi – J. Cimzes ,,Kur tu iesi, 
jauns puisīti?”, E. Melngaiļa ,,Bij 
man vienas rozes dēļ”, A. Kalnāja 
“Es redzēju jūriņā”. Neparastāki 
bija Latvijas mūsdienu kom-
ponistu sabalsojumi – Z. Liepiņa 

,,Cekulaina zīle dzied”, L. Amo-
liņa ,,Kalējs kala debesīs”, kuŗā 
diriģente un tenors Marks Linots 
(Lynott) dziedāja īsas solo daļas, 
I. Rupaines humorpilno ,,Lab-
vakar(i), sievas māte” ar izsaucie-
niem un kāju piesišanu (likās, ka 
vakars sievas mātei labs vis 
nebūs). Koncerta beigās dzir-
dējām M. Lasmaņa ,,Tā kā sauli” 
(J. Ziemeļnieks) un pašas diri-
ģentes Māras Vārpas ,,Dziesmu 
draugiem” (M. Vārpa). Protams, 
pēc tik priecīgas dziedāšanas 
klausītāji pieprasīja piedevas, un 
koris nodziedāja R. Paula ,,Kur 
tad tu nu biji, āzīti manu”, klau-
sītājiem jūtot līdzi  nabaga āzīša 
nelaimēm, un L. Amoliņas 
,,Kalējs kala debesīs”.

Klavieŗpavadījumu atskaņoja 
Sarma Aļļe. Viņa ir profesionāle  
koncertmeistare, diriģentam 
vieg li ar viņu sadarboties.

Vanadžu kopa ar Ināru Gri-
golati priekšgalā pēc koncerta 
aicināja uz maltīti. Vakara ,,nagla“ 
bija izloze, kam daudzas  vērtīgās 
mantas  ziedoja Valija un Modris 
Galenieki. Izlozes ienākumus 
nodos vīru korim. Ļoti laimējās 
viesim no tālienes Valdim Ķerim, 
viņš uz Losandželosu aizveda 
divus lielus dāvanu grozus un 
klaipu latviešu rupjmaizes...

Vakara nobeigumā pie galdiem 
skanēja dziesmas, bija gandarī-
jums par jauko koncertu, ko 
no klau sījās tik daudz apmek-
lētāju.

Marta Cakare

Dzied Čikāgas vīru koris, diriģente Māra Vārpa

Pēc koncerta, no kreisās: Arturs Gaiķis, Oļģerts Cakars, Māra 
Vārpa, mācītāja Ida Ņ. Rautenšilde, Sarma Aļļe, Juris Valainis

Gadskārtējā Čikāgas latviešu 
organizāciju apvienības Stipen-
diju fonda sarīkojumā 19. aprīlī 
apmeklētājiem vispirms piedā-
vāja skolēnu vecāku un labvēļu 
gatavotās pusdienas. Viesus 
ap kal poja jaunieši, iepriekšējā 
gada stipendiāti. Vecāku pado-
mes priekšsēde Katrīne Pipaste 
teica uzrunu, koncertprogrammu 
bija sagatavojis trompētists Ben-
jamiņš Aļļe, klavieŗpavadījumu 
spēlēja viņa māte Sarma Aļļe, abi 
ir arī Čikāgas Kr. Barona skolas 
skolotāji.

Benjamiņš Aļļe mācās Vītonas 
(Wheaton) kolledžā, kur ir arī 
galvenais trompētists pūtēju 
orķestrī. Viņš koncertējis savā 
kolledžā, spēlējis dievkalpojumos 
un citos koncertos Čikāgā, Fila-
delfijā, Mineapolē un Bostonā.

Retam māksliniekam ir tik 
ideāli apstākļi, ka nav jāmeklē 
pianiste, jo tā ir viņa māte.  Pirms 
koncerta Benjamiņš pastāstīja 
par izvēlētajiem skaņdarbiem un 
par savu instrumentu. Benjamiņš 
sešu kompoziciju atskaņošanai 
lietoja piecas dažādas trompētes. 
Viņš teica, ka liela nozīme ir trom-
pētes iemutim, kas rēgulē toni.

Benjamiņš pirms Henrija 
Pērsela (Purcell) Sonātas trom-
pētei un stīgu orķestrim Do 
mažorā skaidroja, ka sonātas otrā 
daļā Adagio espresivo spēlē tikai 
stīgu orķestris, un šo uzdevumu 
teicami veica Sarma Aļļe ar 
klavierēm. Abās allegro daļās 
spalgi  gavilēja  pikolo trompēte.

Pirms J. S. Bacha Pirmās 
sonātas sol minorā adagio atska-
ņošanas uzzinājām, ka J. S. Bacha 
laikā trompētēm vēl nebija ven-

Benjamiņa Aļļes koncerts
ČLOA Stipendija fonda sarīkojumā

tiļu, toņu augstumu veidoja pats 
pūtējs.

Koncerta turpinājumā klausī-
jāmies Jozefa Haidna ,,Koncertu 
trompētei Mi bemola mažorā”  
adante un allegro daļas un Alek-
sandra Gedikes ,,Koncertetīdi“.

acu priekšā. Ar prieku esam 
vērojuši viņa panākumus, arvien 
uzlabojot spēlēšanas techniku, 
apbrīnojuši puiša mūzikālitāti. 
Arī Benjamiņa māte Sarma no -
pietnā darbā izveidojusies par 
izcilu  koncertmeistari un savu 

Uzzinājām, ka klavierēm, vijo-
lei, flautai, obojai vai citiem 
instrumentiem komponētā mū -
zi ka jātransponē par veselu toni 
augstāk, lai to varētu atskaņot ar 
trompēti. Benjamiņš to darījis, 
atskaņojot Jāņa Mediņa roman-
tisko ,,Āriju” un, lai panāktu 
nepieciešamo noskaņu, lietoja 
trompēti ar platākiem kanāļiem 
– Flügelhorn.

Koncerta beigās B. Aļļe atska-
ņoja Aleksandra Arutjunjana 
,,Koncertu trompētei” un piede-
vās – Lolitas Ritmanes ,,Pie Dau-
gavas krasta”.

Benjamiņš Aļļe izaudzis mūsu 

talantu apliecināja koncertā kopā 
ar dēlu.

ČLOA Stipendiju fonda priekš-
sēde Ruta Priedkalne-Zirne 
pateicās abiem māksliniekiem 
un citiem, īpaši galvenai saim-
niecei Ingai Lucānei ar palīgiem, 
vecākiem, izlozes mantu ziedo-
tājiem: ALAs Kultūras nozarei, 
Rutai Markhamai, Silvijai Štei-
nerei-Jēgenai, Valijai un Modrim 
Galeniekiem, Albertam Legz-
diņam, Aivaram Kuplim, Mārim 
Preisam un citiem. Ivars Antens 
izlozē bija tradicionālais izsaucējs.

Marta un
Oļģerts Cakari

Trompētists Benjamiņš Aļļe
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1973. gads
Kāda varētu būt 

latviešu nacionālās 
dzīves attīstība

1972. gads pavadīts, vēl daži 
mēneši un klāt būs aprīlis. Domas 
atkal un atkal atgriežas pie Laika 
1972. gada 1. aprīļa raksta par 
iespējamo Amerikas latviešu 
apvienības un Amerikas latvie  šu 
jaunatnes apvienības apvieno-
šanos. Visi zinām, ka tas bija 
tikai laikraksta aprīļa joks, bet 
šinī jokā bija izteiktas dzi ļi 
laikmetīgi tvertas domas.

1972. gadā notikušas visu 
centrālo organizāciju un baznīcu 
sanāksmes, biedrību valžu un 
padomju sēdes, tāpat uz vairākām 
dienām bija sapulcējusies Pasau-
les brīvo latviešu apvienī bas 
valde, bet nevienā no šīm 
daudzajām sanāksmēm, cik bija 
lasāms laikrakstos, nav bilsts ne 
vārdiņš apvienošanās virzienā, 
izņemot A. Liepkalnu, kas 18. 
novembŗa runā Bostonā mudi-
nājis latviešu sabiedrību izbeigt 
dalīšanos sīkās un šaurās interešu 
grupās.

Gadu tecējumā cilvēku skaits, 
kas vēl šodien turas pie latviešu 
sabiedrības, ievērojami samazi-
nājies gan mirstības ceļā, gan 
vienaldzības dēļ, gan amerikāni-
zēšanās procesam progresējot. 
Šo iemeslu dēļ šodien vairs 
nevaram atļauties tādu luksu kā 
parallēlus iestādījumus, kas 
strādā tam pašam mērķim, tikai 
citā sastāvā. Ja 50. un 60. gados 
visur valdīja spraigums, netrūka 
kandidātu valžu un padomju 
amatiem, tad šodien stāvoklis 
pavisam citādāks un sadalīšanās 
dēļ kopējā lieta cieš ievērojamus 
zaudējumus. Daudzas organizā-
cijas šodien pastāv vairs tikai uz 
papīra un patiesībā būtu likvi-
dējamas, bet statūtos tādam 
lēmumam noteikts zināms mini-
mums biedru skaita, kas nekad 
sapulcēs nesanāk. Drīz atkal 
sāksies gadskārtējās biedrību un 
draudžu sapulces un uz daudzām 
tām pienākuma dēļ atnāks valdes 
un revīzijas komitejas locekļi un 
daži to ģimenes piederīgie, kas 
būs spiesti sevi atkal uz gadu 
ievēlēt amatos. Arī lielākās 
vienībās, kuŗu locekļu skaits 
sniedzas tūkstošos, labi, ja uz 
gada sapulci sanāk kāds simtiņš. 
Šī parādība jau vien rāda, ka kaut 
kas nav tā, kā vajadzētu būt.

Pieminot ALJA, jāsaka, ka vār-
du „jaunatne” esam stiepuši visai 
tālu. Nesenais šīs apvienības kon-
gress liek nopietni padomāt, ko 
vecā un vidējā paaudze auklējusi, 
ja izauklēto tēviem un mātēm, 
latviešu sabiedrībai vispār, nav 
jāzina, ko dēli un meitas pārrunā, 
un ja mūsu vienīgām saitēm pašu 
starpā – latviešu presei – aizsien 
muti. Tas viss nebūtu noticis, ja 
darbs būtu saskaņots, un ja 
latvietības uzturēšana šinī konti-
nentā nebūtu no dienas dienā 
padota atsevišķu personu 
tieksmēm.

Beidzamā laikā maz kas dzir-
dams par Latviešu studentu 
apvienību. Globālā mērogā 
pastāv vēl Invalidu apvienība un 
zināms arī, ka šai apvienībai un 
Daugavas Vanagiem ir zināma 
berze, kuŗai nevajadzētu būt, jo 
abu rindas komplektējas no vie-
nas un tās pašas saknes cilvēkiem. 
Tāpat piemināma Latviešu veco 
strēlnieku biedrība. Tā pat izdod 

rakstu krājumu „Strēlnieks”. 
Traģis kākais ir tas, ka rakstu 
krājums no pirmās līdz beidza-
mai lapai ir pilns rūgtuma par 
Latvijas valsts dibinātājiem, vadī-
tājām personām, ieskaitot arī 
Latvijas armiju, saredzot tikai 
negātīvās puses, pie tam visai 
subjektīvā vērtējumā. Ko mūsu 
jaunatne var mantot no tā? 
Pilnīgs pretstats ir LKOK bied-
rības virziens un tās krājums 
„Lāčplēsis”.

Organizāciju nav trūkums, bet 
visur jūtams darba roku trūkums. 
Nav nekāds retums, ka viena un 
tā pati persona ieņem amatus trīs 
un četrās dažādās organizācijās. 
Visām tām vajadzīgi līdzekļi un 
to avots ir viens un tas pats – 
latviešu sabiedrība. Savāktie 
līdzekļi aizplūst pa sīkām atse-
višķām urdziņām, apmierinot 
dienas vajadzības, bet kur paliek 
lielie, vispārējie mērķi, kaut gan 
turpat visas organizācijas savos 
statūtos ierakstījušas cēlo uzde-
vumu cīnīties par Latvijas neat-
karības atjaunošanu, un katra 
centusies to darīt, cik labi vien 
prazdama. Jau divdesmit piecus 
gadus lietoti vieni un tie paši 
paņēmieni, kaut gan pasaules 
polītiskā attīstība stipri mainī-
jusies un Latvijas brīvības stunda 
ir daudz tālāk, nekā priekš 20 vai 
30 gadiem.

Latviešu centrs, kuŗā būtu 
apvie notas visas organizācijas ar 
centrālu nozīmi lielā mērā varētu 
būt atrisinājums pieminētām 
problēmām. Ar to nav teikts, ka 
ka viss, ko esam veidojuši, jā no-
jauc, bet esošo struktūru ietvaros 
būtu izveidojams centrs, paturot, 
kas bijis labs, un izlabojot to, kur 
trūkumi. Tāds centrs nepiecie-
šams, lai noteiktu projektu sva-
rīgumu latviešu sabiedrībai šinī 
kontinentā. Vēl šodien taču, lie-
kas, neesam skaidrībā, kas mēs 
esam. Vēl vienmēr dzirdams, ka 
esam trimdinieki, bēgļi un tam-
līdzīgi, nevis pilntiesīgi kādas 
valsts pavalstnieki, kam jau sen ar 
bēgļa jēdzienu nav nekāda sakara.

Kā tu sargā savu
mantojumu?

PBLA un ALA 
Kultūras fonda 

aicinājums  
Šis ir Latviešu dziesmas gads. 

Latviešu dziesma liek mums 
atcerēties visu mūsu kultūras 
mantojumu. Tas ir liels un dižens 
mantojums, kuŗu ir krājušas un 
veidojušas neskaitāmas latviešu 
paaudzes. Šis mantojums ir 
briesmās. To mēģina iznīcināt 
svešas varas dzimtenē. Tas var 
pazust svešu tautu burzmā 
brīvajā pasaulē.

Mums šis mantojums jāglābj, 
jāsargā un jāveido tālāk. Tas ir 
tavs un mans pienākums. 
Neviens to nevar un negrib darīt 
mūsu vietā. Vienu daļu no šī 
mantojuma mēs sargājam katrs 

personīgi. Ir tomēr daudzas tādas 
lietas, kuŗas mēs varam veikt 
tikai kopējiem spēkiem.

Kultūras fonds atbalsta tos 
mūsu vitālos pasākumus, kas 
nodarbojas ar mūsu kultūras 
mantojuma sargāšanu un tālāku 
veidošanu. Tas ir vienīgais fonds, 
kas padots visas mūsu sabiedrības 
kontrolei. Pašu ziedotāju ietei-
kumu rezultātā izveidojušās fon-
da vadlīnijas. Visi fonda ieņēmumi 
aiziet mūsu izglītības un kultūras 
dzīves pasākumu atbalstam.

KF atbalstā iznākušas mācību 
grāmatas, notikuši jaunu skolo-
tāju kursi un konferences, iz -
sniegtas stipendijas labākajiem 
latviešu skolu skolēniem, izdarīti 
svarīgi pētījumi par apstākļiem 
okupētajā Latvijā, stiprināta ALA 
Izglītības un kultūras biroja dar-
bība, rīkotas mākslas izstādes un 
kultūras dienas, un rosināts Lat-
viešu valodas komisijas darbs.

Gadā, kad mēs domājam par 
mūsu tautisko mantojumu, 
mē ģi   nāsim savākt $20 000. Tas 
būs mazs solis uz priekšu. Varbūt, 
ka tas mums izdodas. Klausoties 
latviešu dziesmā, mēģināsim 
sadzirdēt mūsu kultūras sauc-
ienu „Palīgā!” Bez mums šī balss 
var apklust.

Visvaldis Klīve,
PBLA un ALA Kultūras 
fonda valdes priekšsēdis  

Apmeklētāji bija no Pertas līdz 
Brisbenai, pārstāvot visus latviešu 
centrus. Šī lielā atsaucība, darba 
darītāju entuziasms un jaunatnes 
klātpienākšana, Austrālijas lat-
viešu kultūra dienām garantē 
ilgu nākotni.

latviešu apvienība Austrālijā 
oficiāli pārdēvēta par Latviešu 
apvienību Austrālijā un Jaun-
zēlandē – LAAJ.

Tā nolēma apvienības delegātu 
sanāksmē 30. un 31. decembrī 
Adelaidē, kuŗā piedalījās 29 
organizāciju pārstāvji ar 68 bal-
sīm un par LAAJ prezidija 
priekšsēdi ievēlēja 48 g. v. archi-
tektu Gunāru Braču Sidnejā, kur 
nākamos 3 gadus būs prezidija 
sēdeklis.

* DV Piektā kontinenta saimes 
21. salidojumā gada beigās Ade-
laidē par DV Austrālijas valdes 
priekšsēdi nākamajiem trim ga -
diem ievēlēja neatkarīgās Latvijas 
armijas virsnieku, 59 g. v. Jāzepu 
Masulānu Sidnejā. Vanadžu 
sanāksmē par DV Austrālijas 

Pagrieziens uz
jaunatnes pusi

(A.Šmits) Laikam pirmo reizi 
Austrālijas latviešu kultūras 
dienu vēsturē jauniešu sniegtās 
tautiskās dejas „uzvarēja” līdz 
šim tradicionālo centrālo noti-
kumu – kopkoŗa koncertu. Tā 
tas bija 22. kultūras dienās 
Adelaidē, kad tautisko deju liel-
uzvedumu ar 210 dejotājiem no 
Piektā kontinenta dažādām 
pilsētām noraudzījās visvairāk 
apmeklētāju – 1500, kamēr 225 
balsu kopkoŗa sniegumus dzir-
dēja tikai 1250 klausītāju.

Jaunieši evolucionāri un bez 
revolūcijām palēnām tagad ieiet 
Austrālijas latviešu gadskārtējā 
lielākā kultūrālā sarīkojuma „gal-
venajās lomās”, dodot spilgtus 
latviskus sniegumus arī citās 
nozarēs, ārpus tautas dejām. 

ASV latviešu 5. vispārējo 
Dziesmu svētku plakāts

Adelaides latviete Vita Bogena ar kokli pēc Austrālijas latviešu 
22. kultūras dienu atklāšanas Adelaidē parādījās šajā foto attēlā 
turienes avīzē The Advertiser. Zem attēla bija ievietots 46 rindu 
gaŗš raksts, pastāstot par šī senā mūzikas instrumenta vēsturi, 
kas aizsniedzas tālā pagātnē. Paskaidrojumus par kokli bija 
sniedzis melburnietis Jānis Laduzāns. The Advertiser nodēvē 
viņu par pirmo kokļu būvētāju Austrālijā, kas latviešiem paga-
tavojis 22 kokles. Stāsts par kokli austrāliešu avīzē bija savīts 
kopā ar lielu notikumu Adelaidē – Austrālijas latviešu 22. 
kultūras dienām
No šīm kultūras dienām iegu-

vums tālākai nākotnei paliks 
Latviešu mūzejs Adelaidē. Mū ze-
ju atklāja Adelaides latviešu 
biedrības priekšnieks J. Ātrens. 
Pasākums, kas iekārtots biedrības 
namā, vēl tikai sākuma stadijā, 
bet tajā jau redzami vairāki 
vērtīgi eksponāti. Mūzejam 
pagai dām izmanto divas nelielas 
telpas. Pašreiz vērtīgākā skate ir 
tā, kas veltīta latviešu kaŗavīram. 

Nopietni bija piestrādāts pie 
jaunatnes pēcpusdienas pro-
gram  mas. Nebija lētas un sa -
steigtas jezgas, kā tas dažkārt 
piedzīvots. Tajā vietā jauniņais 
pianists Juris Vanags no Mel-
burnas spēlēja Em. Dārziņa 
Melancholisko valsi, Daina Stoļ-
ņika dejoja Jāņa Mediņa Āriju 
utt. Tēlotājas mākslas izstādē 28 
autori reprezentējās ar 66 dar-
biem. Pārdeva 7 gleznas, daiļ-
amat  niecības nozarē par pārdo-
tajiem darbiem ieņēma ap 1000 
dolaru. Adelaides latviešu bied-
rības mājā varēja redzēt LAA 
Mūzikas vēstures skati. Krātuvi 
jau 12 gadus vada adelaidietis E. 
Biezaitis, sakopojot apbrīnojamu 
daudzumu nošu rakstu un citu 
skaņu mākslas materiālu.

Chronika
* Ievērojot Jaunzēlandes lat-

viešu organizāciju pievienošanos, 

valdes vanadžu priekšnieci ievē-
lēja sidnejieti Elgu Rodzi-Ķīseli, 
kuŗai šogad 17. janvārī bija 50. 
dzimšanas diena.
 No lasītāju  vēstulēm
* V. Krāslavietis ALJA kongresā 

esot izteicies, ka latviešu laikrak-
sti Amerikā neprotot atreferēt 
par pat groziņu vakarus, kur tad 
lai gaidot objektīvus atreferējumus 
par kaut ko citu. Būtu patīkami 
dzirdēt, kādas ir viņa domas par 
okupētās Latvijas laikrakstiem – 
Dzimtenes Balsi un Svešatnes 
Atspulgiem. Abus tos man piesūta 
bez prasīšanas par brīvu.

* Vanagu Kārlis Laika 104. 
nu murā bija pārpratis manu 
domu, pieminot lauvas Latvijas 
ģerbonī. Neesmu domājis uzstā-
ties pret lauvu un teiksmaino 
grifu tādēļ, ka šie zvēri nav lat-
viski. Heraldikai ir savi principi, 
un uz vēstures dibinātos ģerboņos 
parasti izlieto lauvas un ērgļus, 
vienalga vai tie attiecīgajās zemēs 
dzīvo, vai ne. Mana piezīme bija 
domāta tā, ka zināmos gadījumos, 
tāpat kā simbolisko lauvu varbūt 
varētu pielaist arī olīvu zaru 
(miers) vai palmas (slava), kas 
tāpat neaug Latvijā. Jaunākos lai-
kos gan pieņem arī modernizētas 
valstu nozīmes, un tāda ir saule 
Latvijas ģerbonī.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons
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Piektdien, 29. dec./ Egera
Ceļamies kā parasti. No rīta 

pekelējamies. Iebāžu mugursomā 
arī pāri jaunu zābaku. Pēcpus-
dienā – „antreten” (stāties). Bara-
kā uz katras gultas jāpaliek pa 
deķim, kā barakas inventāram. 
Bet tas tā nenotiek, jo gandrīz 
visi čaļi paņēmuši pa liekam 
deķim līdz. Barakas priekšā 
visiem izkrata mugursomas 
(izņemot mūs – „hilfausbilde-
rus”). Hopfens gan saka, ka vēl 
uz apmācību laukuma „špīss” 
izdarīšot mugursomu pārbaudi. 
Izmetu zābakus un vēl vienu 
lieku deķi ārā. Tad soļojam uz 
apmācību laukumu. Šeit ierodas 
visi prombraucēji. Laukuma vidū 
HJ (Hitlera Jaunatnes) karogu 
pārklāta tribīne, tās priekšā 6 
šauteņu piramīdas. Ierodas 
hauptbannfīrers Nickels ar pava-
doņiem. Uzrunā mūs, tad izdala 
unterfīreriem apliecības un kat-
ram pa sudraba lentītei, ko likt 
uz rokas. Nododam SS audzēkņu 
svinīgo solījumu (kā pagājušo 
reizi Rīgā), arī tagad kustinu kāju 
pirkstus, lai neskaitās). Nobeigu-
mā nodziedam mūsu tautas 
lūgšanu. Tad solījumu nodod 
igauņi. Soļojam saņemt „marš-
pferpflēgung” (ceļa pārtiku), tad 
uz staciju. Unteroficiers Hopfens 
pienāk atvadīties. Lai noteikti 
rakstot. Vēl pēdējais skats uz 
apsarmojušo lidlauku. Ardievu 

Raimonds Gunārs Slaidiņš

Gunārs Bērzzariņš

Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945

Saulainajā Spānijā

Egera! Šai laikā te pavadītas gan 
jautras, gan bēdīgas, pat baigas 
stundas. Tagad nākotne stāv 
priekšā kā jautājuma zīme. Stacijā 
katram unterfīreram piedala 
septiņus vīrus. Pasažieŗu vagoni. 
Katrai šādai grupiņai sava kupe-
ja. Izbraucam pievakarē. Gaiša 
mēnesnīcas nakts. Kādu laiku 
sēžu pie saviem puišiem, tad abi 
ar Kleperi ieejam Zieda kupejā. 
Caur logu vērojam kā zib garām 
mēness apspīdētas ainavas. 
Ēdam, dziedam un vilciens tik 
trauc tālāk. Tad sāk nākt miegs. 
Eju savā kupejā gulēt.

Vēstures fakti: 31.dec. – 
latviešu. 19.divīzija atsit 27 
uzbrukumus. 106. pulks (plkv.
Stīpnieks) zaudē ap 60% savu 
vīru. Beidzas trešā Kurzemes 
lielkauja.

Sestdien, 30.dec./
ceļā – Zālfelde 

No rīta iebraucam Zālfeldes 
pilsētā. „Aussteigen!” Ar visām 
pekelītēm cauri pilsētai uz slim-
nīcas „utūzi”. Skaista pilsēta – 
veclaiku torņi, baznīcas. Apme-
tamies slimnīcas pagalmā, tad pa 
grupiņām ieejam atutoties. Pēk-
šņi, negribas ticēt savām acīm – 
uz slimnīcas durvīm iznāk 
Mačiņš! Šoreiz tas tomēr ir īsts 
Mačiņš. Sākusi augt roka un ievi-
etots šeit slimnīcā. Būšot vēl līdz 
2. janvārim. Slimnīcā ejot labi. 

(Nobeigums)

Sevišķi pa svētkiem gājis lieliski 
– dabūjuši vīnu, konjaku, cepu-
mus. Lai uznākot pie šā augšā. 
Vēlāk abi ar Ziedu dabūjam no 
vachtmeistera atļauju, un uzej-
am. Dabūjam tur arī paēst, jo 
pašlaik, ir pusdienas laiks. Mačiņš 
vēl pacienā mūs ar cepumiem. 
Izdalu visiem istabas slimnie-
kiem pa cigaretei – pārpalikumu 
no 24 cigaretēm atstāju Mačiņam. 
Drīz mums apmeklējuma laiks 
beidzās. Ejam atkal lejā. Apmē-
ram 15 tieku uz atutošanu – 
pamatīgi nomazgājos. Zieds man 
iedod vienu savu deķi, lai es 
uzkaru pie savām drēbēm pie 
iekšā došanas (šis esot aizmirsis). 
Paņemu arī. Dabūju ādas cimdus. 
Tikko tieku cauri, steidzīgi jā -
stājas uz iešanu. Steigā vēl apmai-
nu savu „feldflaši” pret jaunu – 
labāku, bet aizmirstu Zieda deķi. 
Atkal uz staciju. 

Citi pasažieŗu vagoni. Iekāpjam, 
dabūjam apmēram stundu gaidīt, 
kad vilciens sāk iet. Esam brau-
kuši kādas 2- 3 stundas, kad 
pamostos. Stāvam vienā stacijā, 
sirēna nopūš priekštrauksmi. 
Drīz jāizkāpj. Visi ejam uz staci-
ju. Drīz atsaukums. Saejam staci-
jas bufetē. Visus galdus pie malas! 
Esam Triptisas stacijā. Jāliekas uz 
grīdas gulēt, bet ir tik pilns, ka 
nav visiem vietas nogulties. Sasē-
žas. Es un Nodievs uz krēsliem. 
Snaužam. Salamājos ar Ziedu 
par viņa deķa nozaudēšanu. Ap 

desmitiem iemiegu.

Sestdien, 31. dec./ 
Grēfenvarta

Visu nakti kaut kā uz krēsla 
snaužu. Nejēdzīga gulēšana, 
labāk liktos uz grīdas, bet tur 
vairs nav rūmes. Agri modina. 
Ejam atkal atpakaļ uz vagoniem. 
Drīz braucam atkal tālāk. Skaisti 
dabas skati – Zālas upe lejā, trau-
cam pa klinšainiem mežiem 
apaugušu krastu cauri daudziem 
tuneļiem, pāri aizām. Beidzot 
(pareizāk sakot „diemžēl”, jo šāds 
brauciens tīri patīkams) ap 13 
iebraucam stacijiņā, kur jāizkāpj. 
Vēl saņemam „paiku”, tad seko 
ap divu stundu gājiens pāri kal-
niem un lejām pa sniegu uz mūsu 
nometni pie Grēfenvartas ciema 
kalnā starp mežiem. Noguris līdz 
beidzamam! Tūlīt visus sadala pa 
barakām. Tās ir mazas būdiņas 
– zemas, ar pāris aizstiklotiem 
caurumiem logu vietā. Katrā 
šādā baraciņā 8 vīri (7 zēni un 1 
„makarons” – unterfīrers). Es 
tieku ar saviem sešiem vīriem 6. 
barakā. Pirmais iespaids – bēdīgs 
– galva metas griestos, tumšs un 
auksts. Drīz saņemam ogles. 
Iekurinam krāsniņu. Saņemam 
arī katrs pa deķim, palagam, 
krūzītei. Tad vēl petrolejas lampu 
(elektrības nav), četras mazgā-
jamās bļodas, divus spaiņus, kan-
nas, tualetes papīru. Kad īsti 
iekārtojamies, jau feināks skats 

uz dzīvi-silts arī puslīdz gaiss. 
Saņemam vakariņās katrs gan-
drīz katliņu zupas. Satieku arī 
visus savus vecos vadītājus – 
Cīruli, Balku, Balodi, kuri arī ir 
šeit. Vakarā rakstu, lasu līdz 
desmitiem, kad nāk UvD. 
Noziņoju; „Baracke 6, belegt mit 
sieben Mann, alle in Betten!” Tad 
vēl ķeru pa kreklu utis, un – 
gulēt, kaut gan ir Vecgada vakars, 
bet ko gan lai darītu, jo pārējie 
jau gultās saldi šņāc. Domāju par 
mājām, kā pavadīju Vecgada 
vakaru pagājušo gadu – siltā 
istabā pie apklāta galda, kopīgi ar 
Leonu un viņa ģimeni. Kā pus-
naktī pa radio no Anglijas klausī-
jamies lambetvoku. Nezin kur 
tagad mīļie piederīgie? Garā sūtu 
visiem viņiem sveicienus, jo zinu, 
ka mammiņa vismaz šinī brīdī 
domā arī par mani, varbūt jau 
apraud. Ar šādām domām liekos 
gulēt. Friči savā barakā dzied un 
spēlē. Laikam taisa lielu balli. 
Mazliet putina, tomēr samērā 
silts. Varbūt nākošo Jauno gadu 
sagaidīšu atkal kopīgi ar visiem 
mīļajiem dārgajā dzimtenē – 
Latvijā...

Redakcijas piezīme. Šai vietā 
pārtraucam R. Slaidiņa „Kaŗa  
gaitu dienasgrāmatas” publi-
kāciju. Pilns manu skripta teksts 
šobrīd tiek gatavots izdošanai 
grāmatā.

Galvenais pasts Madridē

Mēdz teikt, ka veca mīlestība 
nerūs. Es piekrītu. Kad 1972. 
gadā pirmo reiz ierados Madridē, 
tā man likās tik simpatiska, ka es 
ilgi klejoju pa pilsētas ielām un 
laukumkiem, līdz krēslas stundā 
atcerējos, ka jāsameklē taču 
naktsmājas.

2008. gada jūnijā Madridē 12 
valstu izlasēm – tostarp Latvijas 
– bija jācīnās par atlikušajām 
piecām vietām Beidzinas olim-
pisko spēļu sieviešu basketbola 
turnīrā. Kā lai nebrauc? Taču 
jāredz, vai latvietes ieies Latvijas 
sporta vēsturē, jāatjauno arī senā 
draudzība ar pilsētu. Prātā kņu-
dēja vēl viena doma: uzmest acis 
savulaik neapmeklētajām Seviljai 
un Kordovai – tagad vai nekad!

Ja plāno ceļojumu, tad apzinīgs 
ceļotājs jau iepriekš nodrošinās 
mājokli (kaut jāatzīstas, ka jau-
nībā parasti likās pietiekami 
iepriekš tikai izrakstīt no ceļve-
žiem šķietami piemērotāko vies-
nīcu adreses).

Madridē vēlējos apmesties 
iespējami tuvāk sporta zālei. 
Pastudēju Madrides pazemja 
(metro) tīkla schēmu. Tuvākā 
pietura zālei bija skaidra. Kā ar 
viesnīcu? Tīmeklī atklāju agrāk 
nedzirdētu mājaslapu “Metro-
hotels”, kas Madridē, Parīzē un 
Berlīnē, palīdz atrast vietu vēla-
mās Metro pieturas tuvumā 
(Londonā to darīs „Tubehotels”. 
Acīredzot šīs četras pilsētas 
izceļas ar labu pazemja tīklu). Ko 
labāku varētu vēlēties! Pēc pakle-
jošanas pa šo portālu atradu un 
rezervēju viesnīcu pieņemamā 
cenā pēc adreses veikalu un 
restorānu ielā Gran Via, tuvu 

pieturai Plaza d’Espanja. Zālei 
tuvākā pietura Lago bija uz šīs 
līnijas aiznākošā.

Atlika vēl atsvaidzināt manas 
spāņu valodas zināšanas (pēc 
Madrides un Granadas 1972. 
gadā biju vēl ciemojies Barselonā 
1992.gada olimpisko spēļu laikā, 
kad pirmo reizi olimpiskajā arēnā 
atkal atgriezās Latvijas krāsas) 
un vēlreiz pāršķirstīt Spānijas 
vēstures lappuses.

Par Ibēriju un 
ibēriešiem

Pussalu, ko apskalo gan Vidus-
jūra, gan Atlantijas okeāns, par 
Ibēriju (“upju zemi’) nosaukuši 
nomadi (astūrieši, galicieši, baski, 
luzitāņi u.c.), kas apmēram 3000 
gadu pirms Kristus pārcēlās no 
Ziemeļafrikas. Citi ieceļotāji – 
ligūrieši – ienāca no tagadējās 
Italijas. Pāris tūkstošu gadu vēlāk 
ieradās ķelti no Francijas, apme-
toties galvenokārt ziemeļos – 
tagadējā Astūrijā un Galicijā, kur 
zeme bija auglīgāka, tāpat aus-
trumos un piejūras apgabalos. 
Centrālā augstiene bija neaug-
līga, un vasarās tur valdījs liels 
karstums.

Fēniķieši un grieķi attīstīja 
tirdzniecību ar vietējām ciltīm, 
Ibēriju daļēji kolonizējot. Nāka-
mo uznācienu pussalā, izplešot 
savas imperijas robežas, 3. gad-
simtā pirms Kristus veica romieši, 
kas pirmajā pūniešu kaŗā bija 
atsvieduši kartāgiešus uz viņu 
bazi Kartāgu Ziemeļafrikā.

Otrajā pūniešu kaŗā kartāgieši 
Hamiltona Barkas (Barca) vadībā 

atkal iebruka Ibērijā un nodi-
bināja vairākas pilsētas, tai skaitā 
Barselonu. Pēc Barkas nāves 
kaŗaspēka vadību pārņēma viņa 
dēls Hanibals, kas leģendārajā 
pārgājienā (ar visiem saviem 

izsapņots. 203. gadā pirms 
Kristus romieši ieņēma un 
nopostīja Kartāgu.

Tagad bija pienācis laiks 
kolonizēt Hispāniju (kā romieši 
nosauca Ibēriju). Izrādījās, ka 

par Romas vēsturi šeit ir runa.
Kā visur citur, romieši Hispānijā 

“ieveda kārtību”. Šīs zemes 
bagātības – zelts, sudrabs, dzelzs, 
svins, augļi, saknes, lauksaim-
niecības produkti tagad nonāca 

L A T V I E Š I  C E Ļ O

(Turpinājums sekos)

kaujas ziloņiem!) pārvarēja 
Alpus nolūkā iznīcināt ienaid-
nieka sirdi – Romu. Kaut arī 
vairākās lielkaujās romiešu 
spēkus izdevās uzvarēt, Haniba-
lam Romu ieņemt neizdevās, 
nedz arī satriekt tās kaŗraspēku. 
Pēc ilggadīgas veltīgas klīšanas 
pa Italijas pusalu, Hanibals ar 
atlikušajiem kaŗavīriem atgriezās 
mājās. Romiešu kaŗaspēks izdzi-
na kartāgiešus no viņu apmetnēm 
Ibērijā, un Hanibala sapnis bija 

iedzimtie prot katrs savu zemes 
stūrīti sīksti aizstāvēt, taču viņi 
nebija apvienoti, un viņu kaŗa 
māksla nespēja līdzināties 
ro miešu leģionāru prasmei. Ap 
Kristus dzimšanas laiku pretes-
tība bija beigusies.

Uzmanīgs lasītājs būs ievērojis, 
ka apmēram 200 gadu gaŗā laika 
sprīdī Romā valdīja vīri, cits par 
citu slavenāks – Sulla, Pompejs, 
Jūlijs Cēzars, Marks Antonijs, 
Oktavians (Augusts), bet ne jau 

Romas kontrolē. Pretim iedzim-
tie saņēma romiešu technoloģijas, 
celtniecību, ceļu būvi, apūdeņo-
šanu. Vietējie ieguva tiesības kļūt 
par Romas pilsoņiem, un jau 1. 
gadsimtā pēc Kristus Hispāniju 
sasniedza kristīgā ticība. Sākumā 
tā tika vajāta un nīdēta, taču 4. 
gadsimta beigās Teodosija I 
valdīšanas laikā tā kļuva par 
Romas imperijas oficiālo reliģiju.
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Mičigānā, netālu no Treju upju 
(Three Rivers) pilsētiņas, Gaŗ-
ezerā, šā gada 9. maijā notika 
latviešu centra „Gaŗezers” sezo-
nas atklāšana un akcionāru gada 
sapulce. Simboliskā vietā – 
Karogu kalnā – jau kuro reizi 
tika pacelti ASV un Latvijas 
nacionālie karogi, vēstījot par 
interesantas un spraigas vasaras 
sākumu visu paaudžu latviskās 
identitātes meklētājiem.

Sākusies 2009. gada mācību un atpūtas sezona Gaŗezerā

Latvijas skauti un gaidas gatavojas 5. Lielai nometnei „Beverīna”

ir Gaŗezera Vasaras vidusskola 
(GVV), kas vienmēr ir tikusi 
uzskatīta par nozīmīgu stūrak-
meni Gaŗezera pamatos.  Ik gadu, 
īstenojot mācību programmu,  
skolotāji un audzinātāji ir darījuši 
visu, lai GVV audzēkņi sekmīgi 
apgūtu latviskās zināšanas un 
valodu.  Par savdabīgu atskaiti ir 
kļuvuši GVV mācību vasaras 
nobeiguma koncerti Gaŗezera 
Dziesmu lejā. Šeit latviskais dejas 

Gaŗezera  2009. gada sezonas padome, no kreisās Imants Ejups 
– padomes priekšsēdis, Pēteris Lazdiņš, Ingrīda Velkme – 
padomes sekretāre, Vilnis Gertners, Anda Vizulis, Jānis 
Strautnieks, Arnolds Ozols un Kārlis Vizulis – Gaŗzera prezi-
dents. Attēlā iztrūkst: Mārtiņš Grendze, Karina Hāznere, 
Mārtiņš Pūtelis, Mārtiņš Stāks un Toms Trautmanis

Gaŗezera  vadība, akcionāri un interesenti sapulcējušies sezo-
nas atklāšanas ceremonijā  Karoga kalna pakājē

Gaŗezera sezonas atklāšanas ceremonijā ASV un Latvijas 
nacionālos karogus paceļ (no kreisās) Pēteris Lazdiņš un 
Mārtiņš Pūtelis

solis raiti minas ar skaisti 
dziedātām dziesmām mūsu tau-
tas valodā.

Bez minēto mācību program-
mu apgūšanas, latviešu centrs 
Gaŗezers šogad sniegs arī daudz 
skaistu brīžu sporta un kultūras 
pasākumu cienītājiem. Pamazām 
pārveidojas Dzintaru territorija, 
iegūstot arvien jaunus vaibstus. 
Jauno atpūtas mājiņu serija, kuŗai  
dots nosaukums „Vizbulīši”, 
sniegs kvalitātīvu atpūtu visos 
četros gadalaikos. Sporta sacen-
sības, kultūras pasākumi un 
dažbrīd arī pavisam vienkārši – 
mierīga atpūta skaistajā ezera 
piekrastē, – šīs iespējas sagādās 
neatkātojamus brīžus visu iecie-
nītās vietas apmeklētājiem.

Ja skatāmies vērīgāk un izdibi-
nām, kas tad ir pamatā visām 
Gaŗezera aktīvitātēm, visiem 
pār vei dojumiem un jaunināju-
miem, tad atbilde rodama samērā 
ātri. Tā ir Gaŗezera padome ar 
tās prezidentu priekšgalā, ik 
gadus pārvēlētiem un jaunievē-
lētiem, padomē iekļautiem ļau-
dīm, kuŗu darbīgās rokas un gal-
vas nemitīgi seko jebkuŗai Gaŗ-
ezera norisei. Kā Gaŗezeram vei-
cas, vai veiksies arī turpmāk – 
viss ir atkarīgs no šiem ļaudīm. 

Lietderīgi būtu atgādināt, ka 
Gaŗezers ir neatkarīga vienība ar 
bezpeļņas organizācijas statusu, 
kuras materiālais pamats ir 
saistīts ar visu tautiešu atbalstu.

Mazi un lieli, piedalīsimies 
Gaŗezera uzkopšanas talkās 
pava sarī un rudenī! Daudziem 
no mums šeit ir otrās mājas. 
Gaŗezera pastāvēšanai un tā 
izaugsmei mērķis ir viens – 
ik vienam no mums ir nepiecie-
šams rast veidus un iespējas 

atbalstīt šo visā plašajā pasaulē 
latviskāko vietu ārpus Latvijas, 
arī šajā, tik nestabilās ekonomi-
kas laikmetā. Gaŗezers – tā ir 
mūsu jaunatne, un tā ir mūsu 
nākotne! Sniegsim rokas atbal-
stam šiem cēlajiem mērķiem  
mūsu jaunatnes vārdā! Savās sir-
dīs ikviens saglabāsim Gaŗezera 
vārtu frazi – „Dievam un Latvijai!”

Dzidra Tropa
Gaŗezerā

Šogad Gaŗezerā gūt latviskās 
zināšanas un pilnveidot sevi 
dažādās programmās būs iespē-
jams, jau sākot ar pašiem mazā-
kajiem bērnu dārza „Biz-Biz” 
bērniem. Gaŗezera Bērnu nomet-
nē (GBN) nākamās vecuma 
pakāpes dalībniekiem būs iespēja 
apgūt interesantu programmu, 
tai pašā laikā atvēlot pietiekami 
daudz laika atpūtai un sportam. 
Gaŗezera Bērnu nometnē ir 
paredzēti trīs posmi, kas sekos 
cits citam.

Kā ik gadu, ļoti interesanta 
programma ir sagatavota Gaŗ -
ezera Sagatavošanas skolas (GSS) 
diviem posmiem. Un pati galvenā 

Latvijas Skautu un gaidu cen-
trālās organizācijas (LSGCO) 
gadskārtēja konference notika 
š.g. 25. aprīlī Vecās Ģertrūdes 
baznīcas telpās. Konference va -
dīja Latvijas Skautu priekšnieks 
vadītājs Andris Matisons un 
Latvijas Gaidu priekšniece vadī-
tāja Inga Liepkalne. Darba kār-
tībā bija pārskati par paveikto, 
2009.g. darbības plāni, balsošana 
par statūtu maiņu, kuru pieprasīja 
Latvijas valdības likums, vienas 
valdes locekļa vēlēšanas, kā arī 
jāievēl jauna starptautiskā pār-
stāve. Par jauno starptautisko 
pārstāvi ievēlēja vadītāju viet-
nieci Lieni Kiršfeldi. Pārrunas 
galvenais tēmats bija 5. Lielā 
nometne, kas paredzēta šajā 
vasarā. Par spīti finaciālai krizei 
vadītāji tomēr vienojās, ka 

nometne ir jārīko. Nometnes 
nosaukums „Beverīna”, un tā 
notiks no 13.līdz 18. .jūlijam 
Valmieras rajona Burtnieku 
pagasta „Krāčos” pie Gaujas.  

Latvijas Gaidu priekšniece Inga 
Liepkalne pastāstīja par nomet-
nes nosaukumu „Beverīna”: 
”Beverīna – tas ir vārds, kas 
latviešu apziņā asociējas ar cēlu 
leģendu par latviešu valsti, varo-
nību, brīvību. Precīza Beverīnas 
pilsvieta arvien vēl paliek neat-
klāta. Beverīna ir viens no lielā-
kajiem un varenākajiem latgaļu 
nocietinājumiem, kas reāli eksis-
tēja 12.- 13. gs., kad, iespējams, 
kalpojis gan kā pašu Beverīnas 
iedzīvotāju mītne, gan kā pulcē-
šanās vieta karavīriem no plašas 
apkārtnes. Tā ir leģendāra ar savu 
nepieejamību no iekarošanas vie-

dokļa un drosmīgajiem iedzīvotā-
jiem, un kā leģenda vēstī – 
uzbrūkot igauņu iekarotājiem, tie 
aizbaidīti ar īpašām mūzikas 
instrumentu skaņām, ko spēlējis 
vietējais zintnieks.”

Nometnes programmā sešās 
dienās gaidas un skauti mēģinās 
atrast pazudušo Beverīnu, vienu 
no lielākajiem un varenākajām 
latgaļu nocietinājumiem Tālavā 
12.–13. gadsimtā. Lai atrastu 
pils  vietu, nometnes dalībniekiem 
nodarbībās būs jāapgūst dažādas 

prasmes, būs jādodas pētniecības 
un šķēršļu gājienos gan pa saus-
zemi, gan Gauju, un vakaros pie 
ugunskuriem ar dziesmām 
kopīgi jāatgūst spēki.

Nometnes atklāšana 13. jūlijā, 
viesu diena 16. jūlijā un slēgšanas 
ugunskurs 17. jūlijā ar slēgšanas 
ceremoniju un parādi 18. jūlijā. 
Dalības maksa Ls 55.

Skauti un gaidas no Latviešu 
skautu kustības un Latviešu 
gaidu kustības ir aicināti piedalī-

ties nometnē, pieteikšanas jāveic 
elektroniski info@skauti.lv.

Dalības maksa pārskaitāma
uz kontu:
Latvijas Skautu un
Gaidu Centrālā organizācija
Kalpaka bulvāris 10-18,
Rīga LV 1050, Latvija
Reģ. nr. 40008000437
Nordea Bank Finland
Plc Latvijas filiāle
LV30NDEA00000 82056289
SWIFT: NDEA LV2X

Ņemot vērā ekonomisko situ-
āciju valstī, LSGCO lūdz iespēja-
mo palīdzību no ārpus Latvijas 
dzīvojošiem skautu un gaidu 
atbalstītājiem un labvēļiem, it 
sevišķi grūti ir gaidām un skau-
tiem no Latgales samaksāt dalī-
bas maksu. Aicinu nākt talkā 
skautu un gaidu labvēļus, ziedo-
jot kādam skautam vai gaidai 
iespēju piedalīties 5. Lielā nomet-
nē „Beverīna”. Čeki rakstāmi uz 
Latvian Scouts Association un 
nosūtāmi vad. Jānim Šķinķim 28 – 
35 214 Street, Bayside, NY 11360.

Tuvāku informāciju par nomet-
ni sniedz vad. Maija Šķinķe 718 / 
229-8055 vai Maijaps@aol.com

Vad. Maija Šķinķe
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Latvijas Valsts prezidents apbalvo divus aktīvus Klīvlandes latviešus

Dārzā, kur latviešu dvēselēm satikties...

Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 
14. maija vakarā pulcējās ap 200 
lūgtu viesu. Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers svinīgā 
ceremonijā pasniedza Latvijas 
Valsts apbalvojumu vairākām 
izcilām ASV amatpersonām, kā 
arī diviem Klīvlandes latviešu ne -
nogurdināmiem darbarūķiem. 
Par nopelniem Latvijas valsts 
labā ilggadējais sabiedriskais 
darbinieks Olģerts Kubuliņš 
saņēma virsnieka pakāpes Triju 
Zvaigžņu ordeni un sabiedriskais 
un kultūras darbinieks, rakst-
nieks, drāmaturgs un režisors 
Artūrs Talivaldis Rubenis kava-
lieŗa pakāpes Atzinības krustu. 

Viņi šos pagodinājumus izpel-
nījās par vairāk nekā pusgad-
simta ilgu darbu latviešu sabied-
rībā bez jebkādas atlīdzības, 
pašiem vēl piemaksājot izdevu-
mus.

Apbalvotajiem līdzi bija ciem-
kukulis prezidentam un sāls-
maize Latvijas vēstniecības dar-
biniekiem ASV – nesen publicētā 
Klīvlandes latviešu koncertap-
vienības 50 gadu jubilejas atceres 
grāmata ,,Mūzikas mozaīka” 
Maijas Grendzes redakcijā.

Sarunājoties ar klīvlandiešiem, 
prezidents pieminēja, ka pagājušā 
gadā, kad viesojies Klīvlandē, 
kur notika ALAs 57. kongress, Oļģerts Kubuliņš pasniedz Latvijas Valsts prezidentam Valdim

Zatleram ciemkuli – Klīvlandes latviešu koncertapvienības izdoto grāmatu ,,Mūzikas mozaīka”

bijis sajūsmināts par Latviešu 
Kultūras dārzu un draudzes sko-
las audzēkņiem latviešu tautas-
tērpos.

Laikrakstā Laiks 17. numura 1. 
lappusē diemžēl bija ievietota 
kļūdaina informācija, ka O. 
Kubuliņam piešķirts komandieŗa 
pakāpes Triju Zvaigžņu ordenis. 
Viņu apbalvoja ar virsnieka 
pakāpes TZO. Turklāt apbalvo-
jums A. Rubenim  vispār nebija 
pieminēts.

Vilmārs Kukainis, 
Latvijas Ordeņu brālības 
biedrības pārstāvis ASV

Sestdien, 23. maijā, „Likteņ dārzā” Koknesē (vairāk publicēts mūsu laikraksta Nr. 17) atkal bija daudz darbīgu cilvēku. Te notika lielā talka, ko rīkoja Kokneses fonds, aicinot 
piedalīties arī Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Prezidents ir „Likteņdārza” aizbildnis, un viņam šai dienā bija vairāki svarīgi uzdevumi – ie dvesmot talciniekus darbam, piķēt 
pirmos divpadsmit kadiķu stādiņus, iestādīt pirmo no des mit jaunās alejas kociņiem. Vienu no tiem iestādīt bija aicināta arī Laika un Brīvās Latvijas redakcija, un to mēs 
uzskatām par lielu pagodinājumu. Redakcijas novē lē  jums Vivat, crescat, floreat –„Lai dzīvo, lai aug, lai zied”, uzrakstīts uz plāksnītes, ko piestiprinājām pie jaunās liepiņas, lai 
ir vēlējums visiem labajiem cilvēkiem, kas dara labus darbus, visām labajām iecerēm.

Iepriecinoši, ka Koknesē to dien bija daudz jaunu seju – skauti un gaidas, skolēni, ģimenes ar bēr niem. Talkas laikā tika sakopts mežs, no apartajiem laukiem novākti akmeņi 
un siekstas, lai jo drīz varētu ķerties pie grandiozā dārza ainavas veidošanas.

Ikvienam ir iespēja piedalīties „Likteņdārza” veidošanā gan ar savu darbu, gan financiālo iegul dījumu. Iespējams arī iegādāties ziedojumu zīmes Latvijas Pastā 5, 10, 20 un 
100 latu vērtībā.

Vairāk informācijas skatiet mājaslapā www.liktendarzs.lv, rakstiet pēc e-pasta adreses info@koknesesfonds.lv, zvaniet Valdai Auziņai pa tālruni + 371 67289535.
Valdu Auziņu varēs satikt arī XIII Latviešu Dziesmu svētkos Hamiltonā, Kanadā, no 1. līdz 5. jūlijam pie Laika avīzes stenda.

FOTO: Gunārs Janaitis

Darba mirklis „Likteņdārzā’’

Skauti un gaidas tūlīt dosies palīgā kociņu stādītājiem

Valsts prezidents Valdis Zatlers vērīgi klausās, ko stāsta 
„Likteņdārza” idejas autori Vilis un Marta Vītoli

Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs piķē kadiķu stādus, 
aizsardzības ministrs uzma-
nīgi ieklausās dārzu spe-
ciālistes padomus

Laika un Brīvās Latvijas kociņš iestādīts. Redaktorei Ligitai 
palīdz skauts Māris
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Viskonsinas universitātē Oklē-
rā 3. un 4. aprīlī notika simpozijs 
,,Austrumeiropas austrumi: Krie  -
vijas ekonomiskās, polītiskās un 
stratēģiskās attiecības ar kaimi-
ņiem Austrumeiropā”. Simpozijā 
piedalījās pasaulslaveni profesori 
un diplomāti no Eiropas un ASV, 
tostarp Jagellonu universitātes 
Krakovā (Polija) polītikas zi nāt-
nes profesors Andžejs Briks 
(Andrzej Bryk), bijušais Baltijas 
jūras valstu padomes priekšsēdis, 
diplomāts un Tautas frontes 
loceklis Valdis Krastiņš, bijušais 
Igaunijas premjērministrs Marts 
Lārs (Mart Laar), ASV vēstnieks 
Padomju Savienībā tās sabruku-
ma laikā Džeks Metloks (Jack 
Matlock), kā arī Latvijas Univer-
sitātes polītikas zinātnes profe-
sore Žaneta Ozoliņa. Galvenokārt 
simpozijā sprieda par jauno, 
uzstājīgo Krievijas amatpersonu 
ārpolītiku. Austrumeiropas valstu 
kādreizējā ,,vadoņa” arvien pie-
augošās ambīcijas ir draudu 
signāls Baltijas un Melnās jūras 
valstu neatkarībai un to pozicijām 
Eiropas kopienā. Arī agrākos 
simpozijos  daudz runāja par 
Krieviju, kā arī par Austrumei-
ropas valstu nacionālismu, demo  -
grafiju un demokratiju, drošību, 
pilsonisko sabiedrību, Eiropas 
Savienības un NATO paplaši-
nāšanu.
Vēl aizvien nedrošībā
Simpozijā pārrunātais ir aktuāls 

ne tikai Austrumeiropas valstīm, 
kuŗas tiešā veidā ,,izjūt” Krievijas 
jaunās ārpolītikas virzienus. 
Tiem ir nozīme arī globālā 
mērogā, jo Krievijas ārpolītiskā 
vīzija neaprobežojas tikai ar 
reģionālas lielvaras statusu – 
Krievijas mērķis ir kļūt par vienu 
no pasaules varas centriem. Lai 
gan pagājuši jau 20 gadu kopš 
aukstā kaŗa beigām, valstis starp 
Baltijas un Melno jūru vēl aiz-
vien izjūt ilgo izolācijas un rep-
resiju jūga smago nastu. Krievijā 
kopš 1993. gada aizvien biežāk 
un uzstājīgāk Austrumeiropas 
valstis devē par ,,tuvējām kaimiņ-
valstīm”. Pārējā Eiropā, īpaši, 
Vācijā, Austrumeiropu drīzāk 
uzskata par šķērsli tās ekono-
miskajām saitēm ar gāzes un 
enerģijas ,,magnātu” austrumos. 
Arī ASV ir savs redzējums uz 
Austrumeiropas valstu nākotni. 
Turklāt, ievērojot Krievijas ārpo-
lītikas revīziju un tās ,,burkānu 
un pātagas” metodes un arī ASV 
intereses šajā dinamiskajā apga-
balā, jaunievēlētā prezidenta 
Baraka Obamas ārpolītisko 
prioritāšu sarakstā Krievijai būs 
visai augsta pozicija.
Krievijas ,,lāci” labāk 

aiz ūsām neraustīt? 
Simpozija dalībniekus vispirms 

uzrunāja Džeks Metloks, iesākot 
ar atzinumu, ka vēsture reti 
atkārtojas. Taču Krievijas amat-
personu rīcība pēdējā laikā lieci-
na par pretējo. Dž. Metloks 
uzsvēra, ka pēc aukstā kaŗa 
pasaulē bija tikai viena lielvara, 
kas starptautisko kārtību varēja 
modelēt pēc savas patikas, tāpēc 
nav brīnums, ka Krievijā daudzi 
joprojām tic mītam – ASV ir 
ieinteresētas Krievijas vājumā. 
Dž. Metloks piebilda, ka mūs-
dienu globālizācijas apstākļos 
militārā konflikta eskalācijas 

Tikai vienotībā ir spēks
iespējamība ir ievērojami saru-
kusi, kas daļēji  izskaidrojams ar 
globālās komūnikācijas attīstību, 
jo tagad iespēja norobežot 
sabiedrību no ārpasaules (kā to 
savulaik izdarīja Staļins), ir 
samazinājusies līdz minimumam. 
Tāpēc  nav pamata uzskatīt, ka 
krievi atkal varētu izmantot 
totālitārās metodes. 1989. un 
1990. gads pasaules vēsturē atne-
sa brīnumus, teica Dž. Metloks. 
Taču mūsdienu pasaulē  jāsasto-
pas ar virkni izaicinājumu, tāpēc 
nepieciešama saskaņota valstu 
sadarbība. Kā vienu no galvena-
jiem izaicinājumiem Dž. Metloks 
minēja kodolieroču izplatību. 
Viņaprāt, nav jāuztraucas, ka 
ASV un Krievijai pieder 90% 
pasaules kodolieroču arsenāla, 
bet  gan jābaidās, ka kodolieroči 
varētu nonākt terroristu rokās. 
Tieši šī iemesla dēļ ārkārtīgi 
svarīgas ir Baraka Obamas un 

reses, kā arī demonstrējuši, ka 
savu interešu aizstāvībai neka-
vēsies izmantot visus iespējamos 
līdzekļus, apvienojot gan t. s. 
cieto (militārā vara, konfron-
tācija), gan mīksto varu (starp-
tautiskā sadarbība, diplomātija). 
Globālā mērogā Krievijas inte-
resēs ir iegūt spēcīgas pozicijas 
un autoritāti starptautiskā līmenī, 
kas ir saskaņā ar krievu nacio-
nālajām interesēm. Krievijas pre-
zidents D. Medvedevs  vairākkārt 
uzsvēris, ka jaunajai pasaules 
kārtībai jābūt policentriskai. 
Savukārt reģionālā līmenī Krie-
vijā arvien vairāk runā par t.s. 
,,īpašo interešu zonu”. Lai gan 
viens no Krievijas amatpersonu 
pamatprincipiem ir sadarbība ar 
citām valstīm, pamatojoties uz 
demokratijas un starptautiskiem 
likumiem, tās pašas definē, kas ir 
,,demokratiski”. Proti, ne vienu 
reizi vien krievi paziņojuši, ka 

valstīm, Igaunija zaudēja piekto 
daļu savas valsts iedzīvotāju. 
Nesenā agresija pret Gruziju ir 
spilgts apliecinājums, ka krievi 
visnotaļ mērķtiecīgi īsteno savas 
nacionālās intereses. M. Lārs 
domā, ka pirmajam Gruzijas 
kaŗam sekos nākamais, un vairāki 
faktori liecina, ka tas varētu 
notikt visai drīz. Līdz ar to jājautā, 
kāda varētu būt rietumvalstu 
loma Krievijas imperisko cen-
tienu savaldīšanā. M. Lārs teica, 
ka runa  vairs nav vienīgi par 
Krie viju, bet gan par mums 
pašiem (rietumniekiem) un 
jā jautā, kāpēc mēs pieļaujam, ka 
šāda situācija iespējama. Viens 
no veidiem, kā apturēt potenciālā 
agresora veidošanos austrumos, 
ir runāt par to starptautiskā 
līmenī. M. Lārs domā, ka ļoti 
svarīgi ir atgādināt par komū-
nisma postošajām sekām visās 
iespējamās auditorijās kā Eiropā, 
tā pasaulē. Par vienu no pozitī-
viem piemēriem M. Lārs nosau-
ca nule kā pieņemto komūnisma 
nosodījuma rezolūciju Eiropas 
Parlamentā. Pasaulē daudzi 
jo pro jām uzskata, ka nacisms 
cilvēcei nodarījis lielāku postu 
nekā komūnisms. ,,Diemžēl tā 
nav taisnība, jo komūnisma 
režīma laikā gāja bojā vairāk nekā 
simts miljoni,” sacīja M. Lārs.
Vecā un Jaunā Eiropa – 

mīts par vienotību 
daudzveidībā?

Valdis Krastiņš priekšlasījumā 
salīdzināja mūsdienu Krievijas 
ārpolītiku ar savulaik nacistiskās 
Vācijas īstenoto. Proti, rīcības 
attaisnošana, apelējot pie starp-
tautisko likumu ,,techniskas” 
ievērošanas. Turklāt krievi  ļoti 
meistarīgi manipulē ar starptau-
tiskām tiesībām.

V. Krastiņš pieminēja Eiropas 
milzīgo atkarību no Krievijas 
enerģijas un kā šī atkarība tiek 
izmantota mērķtiecīgai manipu-
lēšanai. Tādējādi viņš skaidroja 
arī tendenci, kas raksturīga 
Vācijas, vienas no ES nozīmī-
gākajām dalībvalstīm, ārpolītikai, 
proti, atsacīšanos apstrīdēt kon-
krētu Krievijas amatpersonu 
rīcību vai polītiku un būt gata-
viem uz kompromisiem. Vācija 
ir valsts, ko Krievijas enerģijas 
piegāžu ierobežošana varētu 
skart vissāpīgāk, teica V. Krastiņš. 
Šo savstarpēji izdevīgo ,,kopdzīvi” 
V. Krastiņš raksturoja, izmanto-
jot vēstures allegorijas; referents 
skarbi secināja, ka ,,esam kļuvuši 
par upuŗiem sava veida enerģijas 
Molotova-Ribentropa paktam”. 
Līdz ar to pagājušā gadsimta 
,,varas spēles” atkal ir starptau-
tiskās polītikas ,,darba kārtā”. 
Taču, par spīti savstarpējās atka-
rības pieauguma un integrācijas 
procesiem, Austrumeiropas vals-
tis nedrīkst zaudēt reālistisku 
skatījumu, vērtējot notikumus, 
kas norisinās uz starptautiskās 
polītiskās skatuves, piebilda 
Krastiņš.

Simpozija beigās runāja profe-
sors Andžejs Briks, kuŗa priekš-
lasījuma mērķis bija pievērst 
uz ma nību svarīgam jautājumam, 
kam jārod atbilde, pirms tiek 
sāktas diskusijas par kopīgu 
Eiropas kopienas projektu. Proti, 
jāizspriež, kas vieno un kas šķeļ 
,,veco” un ,,jauno” Eiropu, un vai 

ir pamatoti cerēt, ka jebkad izdo-
sies ,,uzrakstīt” kopīgu vēsturi. 
Savam referātam autors bija 
izvēlējies daudzējādā ziņā pro-
vokātīvu nosaukumu ,,Centrālā 
Eiropa un Austrumeiropa – 
nepārtrauktas kulturālās un 
polītiskās spēles laukums starp 
Krieviju un Eiropas Savienību”. 
Šāds formulējums varētu izraisīt 
pamatotu neizpratni vairāku 
iemeslu dēļ. Pirmkārt, kāpēc gan 
joprojām šāds dalījums: Centrālā 
Eiropa un Austrumeiropa (CAE), 
ja jau vairākus gadus šī apgabala 
valstis ir pilntiesīgas rietumu 
struktūru locekles un cenšas tajās 
integrēties, kopš komūnisma 
sabrukuma īstenojot savu ārpo-
lītiku galveno mērķi. Otrkārt, var 
rasties jautājums, vai uzskatīt 
CAE par t. s. ,,pelēko cīņas zonu” 
drīzāk nepiedien aukstā kaŗa 
rētorikai un vai šāds raksturo-
jums nav novecojis. A. Brikam ir 
sava argumentācija. Viņaprāt, 
Eiropas vienotība vēl lielā mērā 
ir illūzija. Patiesībā ,,veco” un 
,,jauno” Eiropu šķiŗ kultūras un 
vērtību plaisa, kas radusies ne 
tikai tāpēc, ka CAE valdošās 
komūnisma ideoloģijas dēļ pus-
gadsimtu bijusi šķirta no rietumu 
pasaules. Šķērslis kopīga redzē-
juma definēšanai vecās un jaunās 
Eiropas starpā pēc A. Brika 
uzskatiem ir iemesls, ka Rietum-
eiropas valstis nav piedzīvojušas 
komūnismu ,,praksē”, tāpēc viņš 
par bīstamu uzskata Rietum-
eiropas polītkorrektumu, uzturot 
attiecības ar Padomju Savienības 
tiesību pārmantotāju Krieviju. 
Referents norādīja arī uz pretru-
nām pašā Eiropas kopienā. Proti, 
komūnismu pieredzējušās nācijas 
pēc tā sabrukuma savu identitāti 
veidojušas uz komūnisma noso-
dījuma pamata. Rietumeiropā šī 
pretošanās komūnisma idejām 
tiek uzlūkota kā nespēja atbrī-
voties no ,,pagātnes rēga” un līdz 
ar to – ,,problēmatiska” kopējā 
Eiropas projekta kontekstā. Taču 
aizmirstot pagātni, mēs zaudējam 
iespēju no tās mācīties. Andžejs 
Briks bija skeptisks par iespēju 
jebkad uzrakstīt vienotu Eiropas 
vēsturi – labākajā gadījumā mēs 
iegūsim tā vai citādi ideoloģiski 
rakstītu vēsturi. Tāpēc daudz 
svarīgāk ir ar saturu piepildīt 
vienu no ES pamattēzēm – 
,,vienoti daudzveidībā”.

Konferencē bija dažādi viedokļi, 
kā Rietumeiropas un Austrum-
eiropas valstīm būtu jāveido 
attiecības ar Krieviju.  Marts Lārs 
savā uzrunā trāpīgi teica, ka tas ir 
jautājums par mums pašiem – 
kādā mērā esam gatavi samie-
rināties ar Krievijas agresīvo 
ārpolītiku. Vairāk nekā jebkad ir 
svarīga saskaņota rīcība rietum-
valstu starpā, taču tam ir 
nepieciešama vēlme un spēja 
sadarboties, jo tikai vienotībā ir 
spēks.

Vēstures profesors Viskonsinas 
universitātē Oklērā Dr. Paulis 
Lazda šādus gadskārtējus sim-
pozijus rīko ciešā sadarbībā ar 
Viskonsinas universitāti Madi-
sonā un universitātēm Dvīņu 
pilsētās kopš 1994. gada.

Inese Grumolte
un Kristīne Sprice,

Dr. Ainas Galējas-Dravnieces 
stipendiātes 

Viskonsinas universitātē 
Oklērā 

Rīcības komitejas vadītājas Inese Grumolte (pa kreisi) un 
Kristīne Sprice ar vieslektoru, bij. ASV vēstnieku PSRS Džeku 
Metloku

Dmitrija Medvedeva pārrunas 
par jauno stratēģisko ieroču 
ierobežošanas līgumu (Strategic 
Arms Reduction Treaty – START), 
kuŗa iepriekējais termiņš beigsies 
šī gada beigās. Vienlīdz svarīgs, 
pēc Dž. Metloka domām, ir 
Krievijas jaunais, uzstājīgais 
ārpo  lītikas kurss un pasaules 
ekonomiskā krize. Dž. Metloks 
uzsvēra, ka daudzas totālitārisma 
formas pasaules vēsturē aizsāku-
šās tieši ekonomiskās recesijas 
apstākļos. Viens no veidiem, kā 
visefektīvāk būtu iespējams līdz-
svarot krievu uzstājīgo ārpolītiku, 
ir viņus pēc iespējas vairāk 
iesaistīt t. s. globālās polītikas 
projektos, piemēram, vides aiz-
sardzībā, globālās nabadzības 
izskaušanā u.c. Runas beigās 
Metloks piebilda, ka ASV nevar 
būt ,,pasaules policists” un, lai 
novērstu briesmas pasaulē, 
ne pie ciešama saskaņota valstu 
rīcība globālā mērogā. 
Lakmusa tests ,,0808”
Žaneta Ozoliņa uzrunā pievēr-

sās jaunajām ārpolītikas tenden-
cēm Krievijā pēc prezidenta 
Vladimira Putina pilnvaru bei-
gām. Pēc Ozoliņas domām, par 
Krievijas ārpolītikas tendencēm 
var spriest pēc t. s. ,,0808” jeb 
Gruzijas piecu dienu kaŗa. Vai 
tas bija tikai diplomātisks ,,ne lai-
mes gadījums” jeb vai tādējādi  
izpaudās krievu prāgmatisms? 
Diemžēl Krievijas amatpersonu 
pēdējā laika rīcība liecina par 
pēdējo. Krievi ir ļoti skaidri 
definējuši savas nacionālās inte-

par demokratiju viņiem ir sava 
izpratne. Ž. Ozoliņa uzskata, ka, 
ievērojot Krievijas enerģijas un 
gāzes monolpolu Eiropā, Eiropas 
Savienība ir Krievijas ,,Trojas 
zirgs” un spilgts apliecinājums 
tam ir Krievijas divpusējās attie-
cības ar ES valstīm, kā arī vieno-
tas ES nostājas trūkums. Krievijas 
ārpolītiku Eiropā raksturo ,,skal-
di un valdi” princips, un Gruzijas 
kaŗš bija ,,lakmusa” tests, cik tālu 
agresija var sniegties. Laiks rādīs, 
vai Eiropa šo pārbaudi izturējusi, 
taču līdz šim Eiropas valstu 
vadītāji  nav spējuši vienoties par 
saskaņotu rīcību attiecībā pret 
Krieviju.

Marts Lārs pirmās dienas dis-
kusijas beidza ar visnotaļ pesi-
mistisku, taču reālu skatījumu uz 
Krievijas un Eiropas sadarbību. 
Runājot par krievu pašpārlie-
cināto un pat agresīvo ārpolītikas 
stratēģiju, Lārs atzina, ka Krievijā 
vēl nav izsapņots ,,sapnis” par 
imperijas atjaunošanu, tāpēc 
rietumos jādara viss iespējamais, 
lai šis nodoms neīstenotos. M. 
Lārs uzsvēra: ,,Krieviem jāpalīdz 
atmosties un atteikties no cerības  
atjaunot imperiju.” Pērnā gada 
augustā Krievijas prezidents D. 
Medvedevs iepazīstināja ar valdī-
bas jaunajām ārpolītikas vadlī-
nijām, un dzirdētajā bija kaut kas 
aizdomīgi pazīstams, atzina M. 
Lārs. Pēdējo reizi, kad Krievijas 
valstsvīri runāja par apgabaliem, 
kuŗiem ir kopīga vēsture un 
kultūras saites, un apgalvoja, ka 
Krievija ir imperija, kuŗas terri-
torijai jārobežojas ar draudzīgām 
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Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtīja apsveikuma vēstuli 
Horstam Kēleram, apsveicot viņu par atkārtotu ievēlēšanu 
Vācijas Federātīvās Republikas Federālā prezidenta amatā. 
Apsveikuma vēstulē Valsts prezidents raksta: “Šī diena Vācijai ir 
īpaša, jo pirms 60 gadiem līdz ar Pamatlikuma pasludināšanu 
tika likts pamatakmens stabilai demokratijai. Tāpēc man ir 
patiess prieks šajā Vācijai tik nozīmīgajā dienā Jūs sirsnīgi sveikt 
par atkārtotu ievēlēšanu Vācijas Federālā prezidenta amatā. 
Novēlu Jums arī turpmāk daudz spēka un panākumu.”Vēstulē 
Valdis Zatlers raksta, ka Latvijas un Vācijas attiecības visās 
jomās sasniegušas augstu attīstības līmeni un pastāv cieša un 
uzticības pilna sadarbība gan divpusējā līmenī, gan ES un NATO 
ietvaros. Tāpat Valsts prezidents pauž pārliecību, ka abu valstu 
lieliskās attiecības tiks sekmīgi attīstītas arī nākotnē.
Pirmo reizi Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās kandidējošā 
Sabiedrība citai polītikai (SCP) Eiropas komisāra amatam 
izvirzījusi bijušo ārlietu ministru Arti Pabriku. SCP līderis un 
viens no dibinātājiem Aigars Štokenbergs saka: „Artim Pabrikam 
ir liela pieredze gan iekšpolītikā, gan ārpolītikā, viņam ir augsts 
prestižs Eiropas Savienībā un starptautiskās organizācijās, labi 
kontakti daudzu valstu parlamentos, valdībās, diplomātiskajās 
pārstāvniecībās, Artis ir personiski pazīstams ar daudziem val-
stu un organizāciju vadītājiem.” 
Saasinājušās domstarpības starp ZZS un Tautas partiju 
izglītības jautājumos.  Izglītības ministre Tatjana Koķe (ZZS) 
un IZM valsts sekretārs Mareks Gruškevičs (TP) min atšķirīgus 
skaitļus par skolotāju skaita samazināšanu pēc skolu reformas. 
No amatpersonu ziņojumiem nav skaidrs, cik skolotāju varētu 
zaudēt darbu, – 2000, 8000 vai pat 13 000.  ZZS  koalicijā grib 
panākt M. Gruškeviča atbrīvošanu no amata. TV3 raidījuma 
Nekā personīga rīcībā nonākusi  Tatjanas Koķes parakstīta 
vēstule finanču ministram Eināram Repšem (JL), kuŗā minētais 
iespējamais skolotāju skaita samazinājums ir tieši 10 000. Par 
iemeslu tik lielam darbu zaudējošu skolotāju skaitam tiek minēti 
gan 81 miljonu liels mērķdotāciju kritums plānotajos budžeta 
grozījumos, gan skolēnu skaita objektīvs samazinājums.
Saskaņā ar Latvijas Universitātes (LU) fonda sociālās stipendi-
jas „Ceļamaize 2009” komisijas lēmumu ir izvēlēti  90 jaunieši, 
kuŗiem piešķirs stipendijas „Ceļamaizes 2009”, ja 12. klases 
abitūrienti izvēlēsies uzsākt studijas LU 2009./2010. akadēmiskajā 
gadā. Komisijā ir gan LU saimes pārstāvji, gan kampaņas 
plašsaziņas līdzekļu partneŗi, gan mecenātu pārstāvji. Intervijās 
Latvijas apgabalos tika vērtēti šā brīža 12. klases abiturienti.

Ceļu uz Norvēģiju sācis Ogres rajona Birzgalē būvētais 21 
metru gaŗais, piecus metrus platais un sešus metrus augstais 
vikingu kuģis. Tas ir precīzs tūkstoš gadu veca kuģa atdarinājums. 
23. maija rītā kuģa būvētāja Juŗa Zīles mājas pagalmā iekrāvējs 
pamatīgo ozolkoka laivu cēla uz treileŗa un veda uz Rīgu, kur to 
nolaida Daugavas ūdeņos.
Aptuveni 20 cilvēki pulcējās pie Ģenerālprokurātūras, lai 
aicinātu ievērot ieslodzīto cilvēktiesības. Piketētāji turēja rokās 
melnu plakātu ar uzrakstu “Ierēdņiem cietumnieku uzturdevas” 
krievu valodā. Piketā pulcējās gan ieslodzīto tuvinieki, gan arī 
cilvēki, kuŗi paši bijuši ieslodzījumā. 

Par jauniem drošības 
izaicinājumiem

Rīgā  25. maijā darbu sāka ikga-
dējais Baltijas – Francijas ār -
polītikas un drošības polītikas 
seminārs, ko organizē Aizsar -
dzības ministrija sadarbībā ar 
Francijas vēstniecību Latvijā. 
Aizsardzības ministrs Imants 
Lieģis  uzrunā aicināja semināra 
dalībniekus vērst uzmanību uz 
jauniem drošības izaicināju-
miem, ar kuŗiem jāsastopas 
NATO dalībvalstīm un Eiropas 
Savienībai. “Pēc notikumiem 
pagājušā gada augustā, kad 
Krievija ar bruņotu spēku 
iebruka Gruzijā, priekšstati par 
drošības situāciju Eiropā ir 
būtiski mainījušies. Francija, 
tolaik vadot Eiropas Savienības 
prezidentūru, veiksmīgi tika 
galā ar šo starptautisko krizi. 
Taču joprojām aktuāls ir 
jautājums – kā tiek veidotas 
turpmākās NATO un Eiropas 
Savienības attiecības ar Krie-
viju.” I. Lieģis uzsvēra, ka Eiro-
pas drošību tieši ietekmē noti-
kumu attīstība Afgānistānā. 
“Latvija sniedz būtisku 
ieguldījumu NATO dalībvalstu 
kollektīvās drošības īstenošanā, 
piedaloties Alianses vadītajā 
operācijā Afgānistānā. Taču ir 
skaidrs, ka Afgānistānas nākotni 
izšķirs ne vien sabiedroto mili-
tārie spēki, bet arī mūsu iegul-
dījums šīs valsts atjaunošanā,” 
sacīja I. Lieģis. 
Francijas vēstnieks Latvijā Pas-
kāls Fjeskī (Pascal Fieschi), 
uzrunājot semināra dalībniekus, 
uzsvēra šādu diskusiju nozīmi 
abu valstu divpusējo attiecību 
attīstībā, kā arī NATO un 
Eiropas Savienības ārpolītikas 
un drošības polītikas kontekstā. 
“Franciju un Latviju šķiŗ liels 
ģeografisks attālums, taču tās 
vieno kopīgas demokratiskās 
vērtības un arī kopīgi risināmi 
jautājumi – attiecības ar Krie-
viju, Afgānistānas atjaunošana, 
globālās ekonomiskās krizes 
sekas un starptautiskais terro-
risms,” norādīja P. Fjeskī. 
Seminārā par aktuālajiem 
starptautiskās drošības polītikas 
jautājumiem diskutēja Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Francijas 
aizsardzības un ārlietu ministri-
ju amatpersonas, parlamentu 
deputāti, kā arī starptautiskās 
polītikas pētnieki un plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvji. Seminārā 
apsprieda starptautiskās un 
drošības polītikas jautājumus  – 
NATO Strasbūras/Kēlas galotņu 
apspriedes rezultāti, sadarbība 
ar Krieviju, NATO un Eiropas 
Savienības loma Eiropas Aus-
tru mu apgabala drošības un 
stabilizācijas procesos, kā arī 
Vidusjūras apgabala drošība. 
Talonu sistēma: viedokļi par 
taloniem
Ja Latvijai neizdosies samazināt 
izdevumus un saņemt starptau-
tisko aizdevumu, jau rudenī 
valstī var nākties ieviest talonu 
sistēmu, paziņoja Latvijas 
Bankas prezidents Ilmārs 
Rimšēvičs vizītes laikā Liepājā. 
“Latvija ir krustcelēs. Vai nu 
valdība samazina izdevumus 
un saņem starptautisko aizde-
vumu, vai arī izvēlas ceļu, ka jau 
gada otrā pusē mūs sagaida 
ta lonu sistēma, jo valsts nespēj 

no valsts budžeta izdarīt nepie-
ciešamos maksājumus,” sacīja 
Rimšēvičs.
Arī pēc ekonomistes Raitas 
Kar nītes domām, ja valdība 
turpinās šadu polītiku, liekot 
uzsvaru tikai uz izdevumu 
samazināšanu, ir iespēja, ka 
Latvijā varētu tikt ieviesta tal-
onu sistēma. 
“Stāstīt par talonu sistēmas 
ieviešanu nav labākais, ko 
Latvijas Bankas prezidents 
va rētu darīt. Viņam vajadzētu 
vairāk stāstīt, kā cilvēkiem no 
šādas sistēmas iespējami ātrāk 
atbrīvoties, ja tā tomēr tiktu 
ieviesta. Cilvēki vairs nedzīvo 
archaiskā valstī, cilvēki grib 
dzīvot normālu dzīvi, un viņiem 
ir iespēja to darīt citā valstī,” 
sacīja ekonomiste.
Tomēr viņa atzina, ka šādas 
sistēmas ieviešana ir iespējama. 
“Patiesību sakot, nemaz citu 
iespēju nebūs, jo valdības 
koncentrēšanās tikai uz sama-
zināšanu – tas ir ceļš uz beziz-
eju. Ja valdība visu laiku to ainu 
zīmēs tik pesimistisku un ja 
vienīgā polītika ir samazināt, 
tas nozīmē – samazināt iekšējo 
patēriņu, tad jau tas to vien var 
nozīmēt, ka valsts budžetā nav 
naudas un valdībai cita risi-
nājuma nebūs, līdz ar to ir 
iespē jama arī talonu sistēmas 
ieviešana,” viņa sacīja.
Talonu sistēmai daudz saprā-
tīgāka alternātīva būtu valsts 
institūcijās strādājošo algu 
iz maksa valsts īpašuma akcijās. 
“Šāda sistēma – finanču līdz-
dalība ir pasaulē ļoti populāra 
metode. Kāpēc cilvēkiem jādod 
papīriņi, ja var dot vērtību,” 
teica ekonomikas lietpratēja.

Viedokļi pret taloniem
Finanču ministram Einaram 
Repšem ir cits viedoklis par 
talonu sistēmas ieviešanu. Viņš 
apliecināja, ka Latvijas valdība 
neplāno ieviest talonu sistēmu. 
Valdība strādā ar ekonomiskās 
krizes iespējami ātru pārvarē-
ša nu.  Steidzami jāiegrožo 
budžeta tēriņi un jāpaaugstina 
valsts konkurētspēja. Repše 
cer, ka partijām šajā jautājumā 
būs vienots un konstruktīvs 
viedoklis. 
Arī  Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska  preses sekretāre 
Līga Krapāne informēja, ka 
valdībā šādas versijas par ies-
pējamu talonu ieviešanu ne esot 
apspriestas. Šobrīd tas nav 
darba kārtības jautājums. 
Iespējams, tā ir Latvijas Bankas 
interpretācija.

„Krievi nāk” – 
nav tukša skaņa

Interesantu viedokli plašsaziņas 
līdzekļos paudis polītisko norišu  
apskatnieks Bens Latkovskis, 
analizējot pēdējā laika notiku-
mus Latvijā. Pēc Latkovska 
domām, Latvijā nepilns miljons 
iedzīvotāju jūtas diskriminēti. 
Agri vai vēlu viņi sāk just dis-
komfortu. Jautājums ir, kā 
panākt, lai krievi šo situāciju 
pieņemtu par pašsaprotamu un 
pret to aktīvi neiebilstu.
Kāpēc 9. maija svinības ar katru 
gadu pie Uzvaras pieminekļa 
pulcē arvien vairāk dalībnieku? 
Par vienu no galvenajiem iemes-
liem Latkovskis min valsts varas 
vājumu. Ja Saeimā pēc vienkāršo 

cilvēku vērtējuma sēž taukmūļi, 
prezidents ir „trusis”, valdība 
banda vai kliķe, un polītiskās 
partijas oligarchu biznesa pro-
jekti, tad tas nozīmē, ka valsts 
vara ir kā ļumīgs galerts. Citiem 
vārdiem, valsts vara ir nekāda.
Atmodas laikā latvieši konso-
lidējās ap Tautas fronti un izcī-
nīja valstisko neatkarību. Tagad, 
kad latviešu partijas savā starpā 
cīnās, krievu partijas būtībā 
konsolidējušās savos mērķos. 
Saskaņas centrs ir analogs 
Tautas frontei. Atmodas laikā 
daudzi krievi balsoja par Tautas 
fronti, tagad daļa latviešu gatava 
balsot par SC , jo latviešu parti-
jas ir it kā sasmērējušās.
Bens Latkovskis ieskicējis 
nā kot nes Latvijas vīziju. Vairs 
nevar noliegt, ka Latvijā de facto 
izveidojušās divas kopienas. 
Krievisko partiju mērķis ir šo 
de facto pārvērst par de iure un 
valsts nacionālo struktūru 
pārveidot pēc Beļģijas vai 
Ka nadas parauga. Šāda notiku-
mu attīstība ir pilnīgi dabiska. 
Naīvi dzīvot illūzijās, ka 
demokratiskā sistēmā kādas 
nacionālās grupas var ilgstoši 
turēt faktiski otršķirīgā statusā.
Cilvēki prasa savas tiesības 
neatkarīgi no vēsturiskajiem vai 
tiesiskajiem principiem. Jautā-
jums vienīgi, cik daudz valsts 
vara pieļauj. Tas atkarīgs no 
valsts varas stipruma. Latvijā 
redzams, kāda tā ir.

Urbanoviča atbilde 
Latkovskim

Viens no Saskaņas centra 
lī deŗiem rakstā NRA oponē 
Be nam Latkovskim, kas 
no bažījies par Latvijas nākotni. 
Pēc Urbanoviča domām,  Latvijā 
nekāda divkopienu valsts pēc 
„Beļģijas vai Kanadas parauga” 
nav iespējama. Nevar pēc kom-
paktas dzīvošanas pazīmēm 
veidot Rīgas, Daugavpils vai 
Liepājas autonomiju. SC tādu 
nolūku neesot. Partijas darbības 
rāmji ir mazākumtautību tiesību 
aizsardzības konvencijas stingra 
ievērošana, kam nav nekāda 
sakara ar divkopienu valsti. 
Urbanoviča ieskatā daudzie 
Krievijas karogi Rīgas ielās un 
laukumos ir vienīgi valsts 
„integrācijas polītikas” rezultāts. 
Jebkādi mēģinājumi „piegriezt 
skrūves” novedīšot pie pretēja 
rezultāta. Jāpiekrīt B. Lat kov-
skim, ka abām kopienām 
jā sadzīvo vien būs. Atšķiŗas 
viedokļi vienīgi par to, kādam 
jābūt šim sadzīvošanas mode-
lim – vienas puses dominancei 
vai tomēr visas sabiedrības 
interešu līdzsvaram?      

Kristovskis pret Šleseru  
Partijas Pilsoniskā savienība 
(PS) Rīgas pilsētas galvas amata 
kandidāts Ģirts Valdis 
Kristovskis vērsies Ģenerāl-
prokurātūrā un Korupcijas 
no vēršanas un apkaŗošanas 
birojā (KNAB) ar iesniegumu 
pārbaudīt un izvērtēt Aināra 
Šlesera (LPP/LC) priekšvēlēšanu 
kampaņas atbilstību likumam, 
kā arī viņa līdzdalību vairākos 
darījumos un notikumos, kuŗi 
dažādām Satiksmes ministrijas 
pārraudzības iestādēm un val-
stij daļēji piederošām kapi-
tālsabiedrībām ir nodarījuši 
ievērojamus zaudējumus ar 

redzamām noziedzīgu nodarī-
jumu pazīmēm. Kristovskis 
aicina Ģenerālprokurātūru un 
KNAB sākt kriminālprocesu. 
Pēc Kristovska domām, proku-
rātūrai un KNAB jādod skaidrs 
vērtējums par LPP/LC priekš-
vēlēšanu kampaņas un aģitācijas 
likumību, jo Šlesera aģitācija 
televīzijā, radio, presē, ielu sten-
dos un citos plašsaziņas lī -
dzekļos jau vairākkārt pārsniedz 
maksimāli pieļaujamos vēlēšanu 
izdevumu apmērus. Tas neat-
bilst likumā noteiktajai prasībai 
nodrošināt visām partijām 
līdzvērtīgas sāncensības 
iespējas. Tā kā šāda prasība 
netiek nodrošināta,  tiesībaiz-
sardzības iestādēm, negaidot 
vēlēšanu nobeigumu, nekavē-
joties jāaptur Šlesera dalība 
Rīgas domes priekšvēlēšanu 
cīņā.
Kristovskis prasa arī izvērtēt 
Šlesera satiksmes ministra dar-
bības laikā nodarītos zau dēj u-
mus valsts ekonomikai un 
Latvijas tēlam. 

Tuvu pieļaujamiem
griestiem

Partiju finanču uzraugs KNAB, 
kam šogad pirmo reizi dotas 
tiesības apturēt kampaņu tēriņu 
pārsnieguma gadījumā, atzīst, ka 
saskaņā ar tam pieejamo 
informāciju par noslēgtajiem 
līgumiem reklāmai presē un TV 
partija iztērējusi vairāk nekā 90% 
no pieļaujamās summas. Tajās 
nav iekļautas ziņas par tīmekļa 
vai vides reklāmām, kas LPP/LC 
gadījumā lūkojas pretī  gandrīz 
no katra stenda Rīgā. LPP/LC 
atzinusi, ka iztērējusi 92% no 
vairāk nekā 400 000 latu, kas ir  
atļautie apvienības kampaņas 
griesti. Aprēķinos iekļautas arī 
KNAB trūkstošās ziņas. KNAB 
priekšnieka vietnieks A.Vilks 
pieļāva, ka arī pēc šīm vēlēšanām 
ar kādu no partijām nāksies 
tiesāties par to, ka pārsniegti 
pieļaujamie griesti.
Ģeneālprokurātūra vērtēs LPP/
LC līdeŗa Aināra Šlesera darbību 
satiksmes ministra amatā. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Maija vidū bezdar-
ba līmenis valstī 
sasniedzis 11,2%, lie-
cina No  dar  bi nā tības 
valsts aģentūras 
(NVA) sakopotā ope-
rātīvā informācija. 
Zemākie bezdarba 

rādītāji ir Daugavpilī un Jūrmalā – 
9,2%, kā arī Rīgā – 8,9%.Vēl jopro-
jām augstākie bezdarba līmeņa 
rādītāji ir Rēzeknes un Ludzas rajo-
nā, kā arī Rēzeknes pilsētā, kur 
bezdarba rādītāji sasnieguši 24,1%, 
20,2% un 18,9% atzīmi. Lai gan 
bezdarba pieauguma tempi sa -
mazinoties, NVA nenoliedz, ka 
prognozes gan šķiet cerīgas, bet 
tajās nav ietverta plānotā valsts 
pārvaldes darbinieku skaita sama-
zināšana.

Tikmēr aizvadītajā nedēļā Latvijas 
iedzīvotāji varēja vērot divu partiju 
– Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) un Tautas partijas (TP) spē-
košanos: Iz  glītības un zinātnes 
ministrijas valsts sekretārs, taut-
partijietis Mareks Gruš kevics pret 
zaļzemnieku ministri Tatjanu Koķi. 
Protams, notiekošo varētu vērot ar 
zināmu interesi kā kārtējo polītiska 
rakstura trilleri, ja vien runa patie-
sībā nebūtu par tūkstošiem cilvēku 
dzīvi un varbūt pat par dzīvību.

Kā zināms, arī izglītības nozare 
pieredz financējuma samazināša-
nos, un krize ir likusi beidzot ķer-
ties pie tā dēvētās skolu optimizāci-
jas, nākamajā mācību gadā 
ap vienojot vai aizveŗot skolas, ku ŗās 
skolēnu ir maz un naudas tēriņi 
pavisam neracionāli. Tur klāt no 
nākamā gada samazināsies arī sko-
lēnu skaits, jo esam nonākuši 
„demografiskā bedrē”. Līdz šim 
publiski ir izskanējuši visai dažādi 
skaitļi par to, cik skolotāju nākama-
jā mācību gadā šo iemeslu pēc va -
rētu zaudēt darbu. Vēstulē fi  nan  ču 
ministram Tat jana Koķe minējusi, 
ka pašlaik Latvijas skolās ir 38 000 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMASPirms 75 ga -
diem – 1934. gada 
15. maijā Kārlis 
Ul ma nis pēc valsts 
ap  vēr suma kļuva 
par noteicēju Lat-
vijā, Tautas Vadoni 
un Zemes Saim-

nieku: tā viņu dēvēja. 
Kārlim Ulmanim bija izcili 

nopelni brīvības cīņu laikā, kad 
viņš vadīja nule dzimušās valsts 
Pagaidu valdību. Autoritārais 
režīms, ko Kārlis Ulmanis ieviesa 
1934. gada 15. maijā, tiek vēr   tēts 
pretrunīgi, taču taisni tagad, vēro-
jot nebūšanas, korrupciju, kukuļ-
ņemšanu, radu būšanu un cha-
otiskas aktīvitātes atjaunotās Lat-
vijas Saeimā, tie seši ulmaņlaika 
gadi tiek glorificēti un jaunieši no 
apvienības Visu Latvijai apskaidro 
Kārļa Ulmaņa tēlu un aicina uz 
apvērsumu – gan tikai prātos...

Analizējot t.s. Piecpadsmitā 
maija Latviju ar skaidru prātu, 
būtu jāmin daži pozitīvi fakti, pie-
mēram, Draudzīgais aicinājums, 
jaunu skolu būve visos apriņķos, 
Tiesu pils (tagadējā valdības ēka), 
mazpulku kustība laukos, moder-
nie Vienības veikali Rīgā. Bet 
nevar taču noliegt, ka Kārlis 
Ulmanis darīja galu parlamentā-
rajai demokratijai, lauza Satversmi, 
padzina Saeimu, likvidēja vārda, 
preses un sapulču brīvību, ieviesa 
cenzūru, necieta nekādu “pretim 
runāšanu”, un dzīvinošo, dzirksto-
šo daudzveidību literātūrā un 

mākslā nomainīja ornamentāls un 
reizumis samākslots tautiskums.

Turu rokā 1938. gada 15. maija 
Atpūtu. Lasu, kā Vilis Plūdons 
vārsmo: “Kādas gaviles gaišas pār 
zemi tad skrēja! Kā Vadonim tauta 
visa uzgavilēja!” Viņam piebalso 
Augusts Brocis dzejolī Tautas vie-
notājam: “Klāt atkal maija laiks, 
šis slavas mirdzošais, ko laikos 
mūžīgos sirds cildinās un teiks un 
savu Vadoni ar mīlestību sveiks!’

Taisni 1934. gadā Latvija sāka 
atspirgt pēc saimnieciskās krizes, 
kas bija pārņēmusi pasauli 1929.-
1930. gada mijā. Bet šī augšupeja 
nebija Kārļa Ulmaņa nopelns, jo 
likumsakarīgi iekļāvās pirmskaŗa 
konjunktūrā, kas iezīmējās rie-
tumvalstīs.

Interesanti salīdzināt 15. mai ja 
apvērsuma 75. gadskārtas at  ska-
ņas Latvijas plašsaziņas lī  dzekļos. 

Lieliskais Latvijas Avīzes feļeto-
nists Egils Līcītis savā rakstā 
Prezidenta atgriešanās ne gluži 
bez ironijas, bet ar neviltotu sim-
patiju apraksta, ko teiktu un ko 
darītu Kārlis Ulmanis, ja viņš brī-
numainā katrā augšāmceltos kri-
zes smagi piemeklētajā mūsdienu 
Latvijā. 

Tīmekļa komentāros kāds 
Vērotājs tūdaļ sirdīgi atsaucas: “Ja 
1940. gadā Ulmanis uz savas pils 
balkona būtu nošāvies, bet ne paša 
rokām iznīcinājis to, ko cēla un 
veidoja 22 gadus, pildīdams oku-
pantu pavēles, tad Latvija šodien 

nebūtu tur, kur tā ir.” Nu jā, arī 
šāds viedoklis ir leģitims. 

Māris Krautmanis Neatka rīgajā 
Rīta Avīzē (NRA) raksta, ka “tāpat 
kā 1934. gadā, arī šo  dien ir gana 
daudz dažādu (..), kam šī demo-
kratija nemaz pat varbūt nav naid-
niece, tomēr to izčakarēt tā kā 
gribas”. 

Visprātīgākais, man šķiet, ir 
Aivara Tarvida raksts Apollo por-
tālā. Pēdējā rindkopā viņš atgādi-
na, ka “prominentais ju  rists (..) 
Grūtups nule atkal publiski ak -
tuālizējis jautājumu par totālu 
varas iekārtas maiņu, pārejot uz 
prezidentālas republikas pārval-
des formu Latvijā”. 

Un te nu man prātā nāca doma: 
vai nederētu painteresēties par 
tādu valstiski tiesisku veidojumu 
kā t.s. Piektā republika Francijā?

Francija neapšaubāmi ir demo-
kratiska valsts, kur cilvēktiesības 
nav apdraudētas, kur nodrošināta 
vārda, preses un sapulču brīvība. 
Tur ir pa  mats runāt par atvērto 
sabiedrību – jēdzienu, ko viens 
otrs Latvijā aplam piedēvē kaut 
kādiem viltīgiem sorosiešiem. Un 
Francija ir arī strikti nacionāla 
valsts, turklāt ar prezidentu, kas 
apveltīts plašām pilnvarām.

Ko, sirds, tu vairāk vēlies?
1958. gada 5. oktobrī Francijā 

stājās spēkā šīs valsts pēc kārtas 
piektā republikāniskā konstitūci-
ja. Par šo konstitūciju 1958. gada 
28. septembrī nobalsoja 79, 2 pro-

centi balsojušo pavalstnieku. 
Piektajā republikā valsts prezi-

dentu vēlē tauta uz pieciem ga -
diem. Prezidents, būdams iz  pild-
varas nesējs, vada valsti, kon   sul-
tējoties ar premjērministru, ko 
viņš izraugās, ievērojot kārtējo 
parlamenta vēlēšanu iznākumu. 
Tādējādi prezidents nenonāk 
pret     runā ar parlamenta vēlēšanās 
pausto tautas gribu, t.i., dažādo 
partiju frakciju samēru. 

Piektās republikas īpatnība ir 
t.s. cohabitation – stāvoklis, kad 
valsts prezidents pārstāv vienu 
partiju, bet premjērministrs ci  tu, 
no pretējās „nometnes”. Patiešām, 
no 1997. gada jūnija līdz 2002. 
gada maijam premjērministrs bija 
sociālists Lionels Žospēns (Jospin), 
bet valsts prezidents bija gollists 
Žaks Širaks (Chirac). Abu attiecī-
bas ne vienmēr bija harmoniskas, 
bet sistēma darbojās, jo abos 
gadījumos respektēta vēlētāju 
griba, un vara ir stabila.

Tagadējais Francijas prezidents 
Nikolā Sarkozī (Sarkozy), 2007.
gada maijā izraudzīdamies minis-
trus, par ārlietu resora vadītāju 
izvēlējās ļoti spējīgo un inteliģen-
to Bernāru Kušnēru (Kouchner), 
kas pirms tam bija bijis “pretējās” 
– sociālistiskās partijas polītiķis. 
Tātad pēc spējām, nevis pēc for-
mālās partijas piederības.

Francija pazīstama ar masveida 
streikiem, studentu ne  mieriem, 
vardarbību priekšpilsētās u.tml., 

bet – kā jau teicu – prezidentālā 
sistēma kopumā sevi attaisnojusi, 
vara ir stabila.

Nobeigumā daži vārdi par 
Franciju kā nacionālu valsti. Ab -
solūti visi skolas vecumu sasnie-
gušie bērni mācās valsts skolās 
ar franču mācību valodu, vienādu 
programmu ietvaros, un vi ņiem 
māca Francijas vēsturi. Kad valsts 
prezidents, uzrunādams tautu, 
saka “Fran  çais, Fran çaises!”, viņš 
vēršas bez izņēmuma pie visiem 
Fran cijas pavalstniekiem, lai kāda 
arī būtu šo cilvēku etniskā izcels-
me vai ādas krāsa. Visiem viņiem 
ir viena valsts valoda – franču, 
viņiem jācienī Francijas cildenā 
pagātne un tās pamatvērtības. 
Ārpus valstiskiem iet va      riem, par 
privātiem līdzekļiem, katrs ir tie-
sīgs apgūt arabu valodu vai ivritu 
u.tml., bet tā ir katra cilvēka pri-
vātā lieta. Valsts ir franciska. Tas 
izpaužas arī tās oficiālajā nosau-
kumā – nevis Republique de 
France, bet Re  pub lique Française. 
Tā ir smalka, bet ļoti nozīmīga 
nianse. 

Franks Gordons

Atvainojamies!
Techniskas kļūmes pēc mūsu 

laikrakstā Nr. 21 Franka Gordona 
komentāram "pazudis"virsraksts 
"Burbulis". At  vai nojamies autoram 
un lasī  tā  jiem.

Redakcija

Dvēseļu pokers
paidagogu, no kuŗiem 33 000 strā-
dā vispārizglītojošās, bet 5000 pai-
dagogu – profesionālās izglītības 
skolās. Pastāvīgi tika apgalvots, ka 
darbu varot zaudēt 2 - 4 tūkstoši 
skolotāju, un tik liela nenoteiktība 
mieru cilvēku prātos neviesa.

Un tad, pagājušajā nedēļā, valsts 
sekretārs Mareks Gruš kevics nāca 
klajā ar paziņojumu, ka bez darba 
palikšot aptuveni 10 000 skolotāju! 
Ministres atbildes reakcija bija asa: 
viņa aizliedza valsts sekretāram ru -
nāt par šo tematu, jo polītiski pazi-
ņojumi esot vienīgi mi  nistra ziņā. 
Tiesa gan, tūlīt pat izskanēja arī 
ziņa, ka ministre šos skaitļus minē-
jusi jau martā finanču ministram 
rakstītajā vēstulē. Taujāta, vai tie-
šām tiks atlaisti tik daudzi paidago-
gi, ministre atbildēja, ka runa bijusi 
par kādiem 8 vai 9 tūkstošiem pai-
dagogu, bet tas bijis vajadzīgs, lai 
saņemtu līdzekļus no ES struktūr-
fondiem paidagogu pārkvalificēša-
nai. Vēs tule ir kļu  vusi pieejama 
katram lasītpratējam, un tajā tie-
šām mi  nistre raksta, ka „darba 
grupa ES fondu izglītības atbalsta 
aktīvitāšu izvērtēšanā nav ievēroju-
si tādus pašreizējā ekonomiskā 
situācijā izglītības nozarei kritiskus 
faktorus kā būtisks paidagogu bez-
darba risks, kas veidojas izglītības 
sektorā un izglītības financēšanā 
uzsākto struktūrālo pārmaiņu 
rezultātā.” Tatjana Koķe raksta arī, 
ka līdz ar skolēnu skaita samazinā-
šanos varētu samazināties paidago-
gu darba slodze un aptuveni 20 
procenti skolotāju patiesībā nonāk-
tu tuvu bezdarbam. 

Varētu jau sacīt, ka pēc ministres 
vēstules izlasīšanas viss ir kļuvis 
skaidrs un ka „velns nav tik melns”, 
kā to mālē, bet ir bijis vajadzīgs 
iemesls, lai paprasītu naudu paida-
gogu pārkvalifikācijai. Tomēr man 

– un ne tikai man – mieru nedod 
vēl pāris vienkāršu jautājumu. 
Pirmais: kādu citu valstī vajadzīgu 
profesiju skolotājiem piedāvās 
apgūt? Maija vidū bez darba Latvijā 
bija vairāk nekā 125 tūkstoši cilvē-
ku, un dati par 18. maija rītu lieci-
na, ka NVA datu bazē reģistrētas 
2219 vakances. Pārlūkojot NVA 
datu bazi, redzams, ka vakanču 
skaits visu laiku svārstās ap diviem 
tūkstošiem darba vietu, un skaidrs 
ir arī, ka daļa darbu noteikti nav 
piemēroti jebkuŗa vecuma un dzi-
muma cilvēkiem. Grūti iedomāties, 
kā skolotāja īsā laikā varētu apgūt 
traktorista, virpotāja amatu un 
tamlīdzīgas speciālitātes. Tomēr 
trakākais ir tas, ka vakanču skaits, 
tuvojoties rudenim, tikai samazi-
nāsies, jo vēl līdz šim valsts nav 
darījusi neko reālu, lai uzņēmējdar-
bība Latvijā atdzīvotos.

Otrs lielais jautājums – ar kā  dām 
tiesībām polītiķi tik ciniski var spē-
lēties ar cilvēkiem? Paš laik mūsu 
valstī par sevi drošs nejūtas gandrīz 
neviens, un gaismas tuneļa galā jo -
projām nav. Pretrunīgie un dažādie 
pa  ziņojumi, cik skolu tiks aizvērts, 
cik daudziem skolotājiem nāksies 
meklēt darbu, stabilitāti un mieru 
Latvijā nevairo. Taču valsts sekre-
tārs Gruškevics pa  zi  ņo, ka no darba 
prom neies, bet, ja viņu atlaidīs, 
aizies strādāt uz arodbiedrību un 
sāks cī  ņu pret ministriju. Savu  kārt 
mi  nistre aizliedz valsts sekretāram 
runāt par šiem jautājumiem, un 
zaļie zemnieki ņurd par Gruš ke vica 
atlaišanu. Opozicijas partijas, pro-
tams, nāk klajā ar paziņojumiem, 
ka no amata jāatkāpjas abiem – kā 
ministrei, tā valsts sekretāram. Bet 
skolotāji, dzīvi cilvēki, kuŗiem arī 
rudenī būs vajadzīgs jumts virs gal-
vas un maizes kumoss, ir kā kārtis, 
ko polītiķi jauc kārtējai spēlei.

Kāršu jaukšana turpinās arī jau-
tājumos, kas saistīti ar atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu jeb 
zaļo enerģiju. Latvija ir noteikusi 
kvotas no biogāzes un vēja iegūtajai 
elektroenerģijai. Godmaņa valdī-
bas ekonomikas ministrs Kaspars 
Ger hards apgalvo, ka izsludināta-
jām cenām konkursos piekrišanas 
nav bijis, tāpēc konkursi apturēti, 
cenas pamatīgi paceltas, bet pie-
teikšanās pēc principa ”kuŗš pir-
mais?” notikusi pēc profesionālo 
asociāciju ieteikuma. Rezultātā pie 
iespējas krietni pelnīt ir tikuši ar 
Andri Šķēli (TP), TB/LNNK un 
uzņēmēju Griģi Liepājas pusē sais-
tīti cilvēki un uzņēmumi. 

TV3 raidījums „Nekā personīga” 
ir pētījis tos, kuŗi alkst nodarboties 
ar zaļo enerģiju, un fakti ir daiļru-
nīgi. Pirmais pretendents uz biogā-
zes ražošanu, kas palicis aiz tā sau-
camā kvotas borta, ir SIA „BB Bio-
gāze”. Uzņēmums pieteicies ra  žot 
biogāzi tajā pašā dienā, kad Griģis, 
tikai dažas stundas vēlāk. Uz -
ņēmuma vienīgais valdes loceklis – 
Gatis Deksnis, kas gan nav TB/
LNNK biedrs, tomēr ir bijis padom-
nieks Robertam Zīlem gan finanču, 
gan satiksmes ministra amatā, kā 
arī citiem šīs partija ministriem. 
Tēvzemieši viņu savulaik iecēluši 
dažādās uzņēmumu padomēs, un 
kopš 2000. gada viņš ir Roberta 
Zīles biznesa partneris vairākos 
projektos, piemēram, Rankas un 
Gaujas mazajos HES. 

Deksnis vairākkārt minēts miljo-
nāru sarakstos Tomēr uzņēmumā, 
kas grasās ražot biogāzi, viņš ir 
tikai valdes loceklis, bet pats uzņē-
mums pieder viņa sievastēvam 
Ivaram Auziņam, kuŗš gan par 
iecerēto ražošanu neko pateikt 
nevar. Iesniegtais pieteikums paredz 
saražot vairāk nekā 14 000 mega-

vatstundu gadā. Ja valdība cenas 
samazinās, uzņēmums strādās ar 
3,3 miljonu eiro lielu apgrozījumu, 
ja atstās spēkā vecās, – apgrozīs 
vairāk nekā 4 miljonus gadā. 
Pieņemtie tiesas spriedumi liecina, 
ka drošs biznesa projekts praktiski 
ir vienīgā Dekšņa iespēja risināt 
finanču problēmas. Viņa iepriekšē-
jo biznesa projektu SIA „Gaujas 
granulas” tiesa pērnā gada augustā 
atzinusi par maksātnespējīgu. 
Maksātnespējīgs ir arī mātes uzņē-
mums „Baltijas Bioenerģijas grupa”. 
Parāds – vairāk nekā 10 miljoni 
latu, tostarp valstij nesamaksātie 
nodokļi. Otrs uzņēmuma līdzīpaš-
nieks ir apvienības Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK priekšsēdis Roberts 
Zīle. Deksnis nav vienīgais polītis-
kais pretendents uz biogāzes ražo-
šanu. Latgalē ražošanu iecerējis arī 
bijušais tieslietu ministrs Gaidis 
Bērziņš.

Tas, ka Latvijas iedzīvotājiem par 
elektroenerģiju nāksies maksāt vai-
rāk, jo šķiet, ka iepirkuma cenas 
būs reizes piecas augstākas nekā no 
atjaunojamiem energoresursiem 
iepirktajai elektroenerģijai, satrauc 
tikai iedzīvotājus. „Latvija un zaļā 
enerģija ES enerģētikas komisāram 
Andrim Piebalgam visu laiku ir 
bijis sāpīgais jautājums, par ko bieži 
vien ir bijis kauns,” šo rindu autorei 
nesen sacīja kāds Eiropas Komisijas 
darbinieks. Savukārt pēc pagājušās 
nedēļas Latvijas Televīzijas raidīju-
ma „Kas notiek Latvijā?”, kuŗā tika 
diskutēts par zaļo enerģiju, jau vai-
rākkārt nācies dzirdēt sarkastiskus 
komentārus - ka SIA „Latvijas 
valsts” acīmredzot radušies jauni 
akcionāri jaunā ekonomikas minis-
tra Arta Kampara personā. Bet 
aptaujā par to, kas un kā varētu 
atrisināt krizi Latvijas ekonomikā, 
37 procenti aptaujāto atbild, ka vie-
nīgais ceļš, ko viņi redz, ir aizbraukt 
no Latvijas.

 Sallija Benfelde

Francijas Piektā republika kā varbūtējs paraugs
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Laukuma spēlētāji jānomaina pilnīgi
Ar Valsts kontrolieri Ingunu Sudrabu sarunājās Sallija Benfelde

Valsts kontrole, sakopojot 
valsts institūciju revīzijas rezul-
tātus, secinājusi, ka aizvadītajā 
gadā iestādēs nelietderīgi izlie-
totā nauda skaitāma miljonos. 
Lau vas tiesa šo līdzekļu ir saistī-
ta ar atalgojumu un prēmiju 
izmaksu, taču nodokļu maksā-
tāju nau du ierēdņi nav žēlojuši 
arī savām izpriecām. Valsts 
kontrole prokurātūrai nosūtīju-
si ma teriālus par 51 institūciju. 

Kādi ir būtiskākie pārkāpu-
mi, ko atklājusi Valsts kontro-
le pēdējā gada, pusotra laikā?

Galvenais, ko atklājam, ir tas, 
kā Latvijā tiek tērēta nodokļu 
mak sātāju nauda, un jāteic, ka 
ša jā jautājumā ir sava pamatfi-
lozofija un pieeja vai, drīzāk, – 
pieejas trūkums. Pats pirmais, 
ko mēs, revidenti, varam teikt: 
nevaram atbildēt uz jautājumu, 
vai līdzekļu tēriņi sa  sniedz plā-
notos mērķus, vai tie tiek tērēti 
pietiekami efektīvi un ekono-
miski. Ja redzam, ka izlietotie 
līdzekļi nesasniedz plānotos 
mēr ķus, tad vienmēr varam 
pateikt, kāpēc tā notiek, – tā 
tam vismaz vajadzētu būt, ja ir 
definēta līdzekļu izlietojuma 
po  lītika, ja ir skaidri pateikts, 
kādēļ tēriņi vajadzīgi. Ja sasnie-
dzamie rezultāti ir definēti un 
mēs zinām, ko tas mums dos, 
varam vērtēt un atbildēt uz jau-
tājumu, vai rezultāti ir sasniegti 
un vai līdzekļu patēriņš šī rezul-
tāta sasniegšanai ir atbilstīgs. 
Latvijā ļoti tipiski ir īstenot po -
lītiku un projektus nevis ar 
mēr ķi valsts interesēs un sabied-
rības vajadzību apmierināšanai, 
– tendence ir cita: tā ir iespēja 
brīdī, kad amatpersonas ir krēs-
los, atrisināt kādas partijas vai 
partijas sponsoru materiālās vai 
biznesa intereses. Protams, 
tā dēļ līdzekļu izlietojuma mērķi 
netiek definēti. Salīdzinājumam 
varētu paraudzīties uz likum-
došanas procesu Latvijā un 
daudzās citās valstīs. Mūsu 
sa runas lasītājiem, piemēram, 
Anglijā, būtu grūti iedomāties, 
ka viens vai otrs likums tiek 
pie ņemts bez plaša un vispusīga 
pamatojuma, kādēļ likums vaja-
dzīgs, ko tas dos sabiedrībai un 
biznesam, ko tas dos videi un 
kas mainīsies kādos procesos. 
Tā ir pašsaprotama un obligāta 
prasība – noteikt, kas un kāpēc 
mainīsies pēc kāda jauna liku-
ma pieņemšanas. Ja Latvijā la -
sām likumprojektiem vai jaunas 
polītikas konceptiem pievieno-
tas anotācijas, tad vērtējums par 
to, kāda būs ietekme uz taut-
saim niecību, sabiedrību, vidi, ir 
ļoti skops, lielāko tiesu tiek 
rakstīts, ka ietekmes nebūs. 
Pa pildu līdzekļu vajadzība pa -
rasti tiek pamatota no ļoti šaura 
administrātīva skatījuma – būs 
jāpieņem darbā jauni ierēdņi.

Tātad – ja man jāpasaka, ko 
mēs secinām, tad galvenais seci-
nājums ir ļoti skumjš: ir ļoti liels 
risks, ka polītika, mērķis netiks 
īstenots. Pat ja ir definēti ļoti 
skaisti mērķi, tad tālāk nav nekā, 
nav īstenošanas mechānisma.

Vai sacītais attiecas uz kādu 
nozari kopumā?

Esam pabeiguši visu izglītības 
sistēmas revīziju, pēdējā bija 
augstākās izglītības sistēmas re -

vīzija. Secinājumi bija tādi pa  ši, 
kādus jau minēju. Ir risks, ka 
augstākās izglītības mērķi netiek 
sasniegti, jo ministrija nav defi-
nējusi prasības, lai būtu iespē-
jams sekot līdzi līdzekļu iz lie to-
jumam, un neveic vajadzī go 
kontroli, kā līdzekļi tiek iz  lietoti. 
Valsts dotē zināmu skaitu studi-
ju vietu, bet uz jautājumu, cik 
īstenībā izmaksā katra šī studiju 
vieta, nav iespējams atbildēt. Ja 
nav atbildes uz šo jautājumu, 
tad nav iespējams arī pateikt, 
cik ekonomiski tikuši izlietoti 
līdzekļi. Savukārt, ja atceramies, 
ka mums ir vajadzīgi konkurēt-
spējīgi augstskolu beidzēji, tad 
patiesībā mēs ne  maz nevaram 
pateikt, kas mums ir svarīgākais 
ekonomikā, uz ko orientēties un 
kur ieguldīt lī  dzekļus un virzīt 
jauniešus. Nākas secināt to pašu, 
ko arī darām bieži: nav dažādu 
nozaŗu savstarpējās koordināci-
jas. Iz  glī   tības ministrija darbojas 
savā, Labklājības ministrija savā, 
Ekonomikas ministrija – savā 
lauciņā. Mēs esam tik ļoti maza 
valsts, un mums ir jāpasaka, ar 
ko mēs spējam konkurēt, un tad 
jāveido visu nozaŗu polītikas, 
kas strādātu definētajā virzienā.

Tātad labākajā gadījumā 
līdzekļi tiek tērēti kaut kādiem 
mērķiem un programmām, 
kuŗas nav precīzi definētas, 
bet sliktākajā gadījumā jau 
iepriekš ir aprēķins, kā tos 
izmantot savtīgos nolūkos?

Jā, tā ir. Viena no mūsu pēdē-
jām revīzijām bija par Dienvidu 
tilta projekta reālizāciju. Ska tī-
jāmies, kā īstenotas tilta pirmās 
divas kārtas. Vai normāli domā-
tājs cilvēks spētu iedomāties, ka 
projektu, kas izvēršas gandrīz 
mil jarda dolaru vērtībā, var sākt 
īstenot bez techniski ekonomis-
kā pamatojuma? Pama to juma, 
kas parādītu, kādēļ šis tilts tiek 
būvēts, nav. Pirmām kār tām 
būtu vajadzīga Rīgas satiksmes 
plūsmu analize, secinājums par 
pašreizējām problēmām un 
varianti, kā tās risināt. Ja viens 
no risinājuma variantiem it 
jauna tilta būve, tad tas ir jāpie-
rāda, ir vajadzīgi aprēķini, kā 
atmaksāsies tilta būvē ieguldītie 
resursi. Mēs, „bagātā” Latvija, 
spējam īstenot miljardu vērtus 
projektus bez techniski eko-
nomiskā pamatojuma, bet to 
nevarētu atļauties neviena cita 
valsts. Jebkuŗai valstij no  dokļu 
maksātājiem būtu jāpasaka, ka 
projekts izmaksās tik un tik, bet 
tas dos pilsētas iedzīvotājiem 
un autobraucējiem kaut ko kon-
krētu, ar aprēķiniem pierādā-
mu. Paradoksāli, ka bagātākas 
valstis vairāk apgroza kat ru 
savu latu vai santimu, domājot, 
kāda no ieguldītās naudas būs 
atdeve. Pie mums tā nenotiek, 
tātad mums ir pavisam cita 
domāšana un sapratne par 
valsts līdzekļiem.

Pašlaik gan tiek runāts par 
budžeta pārskatīšanu, par 
izdevumu samazināšanu.

Manuprāt, viss, kas pašlaik 
notiek ar valsts budžetu, ir ļoti 
tipiski Latvijai un tās domāša-
nas veidam – absolūti matēma-
tiska pieeja, samazinot izdevu-
mus par tik un tik procentiem. 
Netiek vērtēts, kādas ir mūsu 
prioritātes un kur līdzekļi var-

būt jāiegulda vēl vairāk, nav 
stra   tēģiska un vienojoša skatī-
juma, kas jādara, lai apturētu 
ekonomikas lejupslīdi un pēc 
tam to attīstītu. Tik mazā valstī 
kā Latvija ir viegli definēt, kas 
vajadzīgs ekonomikai, lai mēs 
būtu konkurētspējīgi, un kuŗas 
ir tās nozares, kas mums var dot 
pienesumu ekonomikā, kuŗas ir 
jāatbalsta un kādi ir atbalsta 
instrumenti. Mums ir palicis tik 
maz ražotāju, ka viņus visus 
varētu ierakstīt vienā sarakstā 
un viegli saprast, kā viņiem 
palīdzēt, lai cilvēki nezaudē 
darbu. Vai ir saprasts, kā ir la -
bāk – valstij daļēji subsidēt 
darba vietas, lai cilvēki nepaliek 
bez darba un nezaudē iemaņas, 
vai arī maksāt pabalstus? Vai ir 
jēga šodien apmācīt cilvēkus, 
ne  pasakot, kur viņi pēc tam at -
radīs darbu? Es esmu par efek-
tīvu valsts pārvaldi, jo nav vaja-
dzīgi ierēdņi, no kuŗiem nav 
nekādas atdeves vai tā ir ļoti 
maza, bet nevar atlaist tūksto-
šiem cilvēku, pretī nenoliekot 
ne  kādus instrumentus, lai cilvē-
ki ātri var kļūt par mazajiem 
uzņēmējiem vai atrast sev kādu 
citu lietojumu. 

Patiesībā tas ir viens no jau-
tājumiem, kas mulsina dau-
dzus, – rudenī, kad liela daļa 
bezdarbnieku paliks arī bez 
pabalsta, strauji pieaugs to cil-
vēku skaits, kuŗu ienākumi 
būs nulle santimu mēnesī. Kas 
notiks ar cilvēkiem?

Rudenī situācija kļūs vēl skar-
bāka arī tāpēc, ka pieaugs mājok-
ļa uzturēšanas izdevumi, bēr-
niem būs jāsāk iet skolā, bet tas 
prasa līdzekļus. Baidos, ka var 
sākties nopietni sociālie nemieri, 
jo cilvēki būs izmisumā, – viņi ir 
gatavi strādāt, bet nākotnes 
pagaidām nav, savukārt valsts 
nespēs rūpēties par viņu sociālo 
drošību. Jā, cilvēki ir piedzīvoju-
ši daudz grūtību, var sa cīt, ka 
mēs – tauta – esam iz gājuši cauri 
vēl grūtākiem laikiem, bet bez-
cerību un izmisumu rada nākot-
nes skatījuma trūkums.

Tātad šī valdība būtiski nav 
mainījusi domāšanas un rīcī-
bas veidu – mechaniski sama-
zināt izdevumus?

Arī savā ģimenes budžetā mēs 
savus tēriņus automatiski nesa-
mazinām visiem izdevumiem, 
jo saprotam, ka ir lietas, par 
kuŗām arī turpmāk būs jāmaksā 
pilnā apmērā, bet ir izdevumi, 
no kuŗiem atsakāmies vispār. 
Arī valsts mērogā ir līdzīgi, ir 
jābūt prioritātēm.

Viens no skaidrojumiem 
„mechaniskai griešanai” ir 
tāds, ka nav laika, jo Starp-
tautiskais valūtas fonds prasa 
tūlītēju budžeta samazināša-
nu, bet sistēmas audits prasa 
mēnešus.

Jau kopš pagājušā gada rudens 
rēgulāri atbildu uz žurnālistu 
jautājumiem, kādā veidā būtu 
jāsamazina budžets, to gatavo-
jot 2009. gadam. Tam, lai uz -
rakstītu visas funkcijas, kādas 
veic katra ministrija, kādi resur-
si tam tiek tērēti un kas tiek 
sasniegts, nav vajadzīgs pārāk 
daudz laika. Mēneša laikā to var 
izdarīt un var iegūt priekšstatu, 
lai secinātu, vai konkrētā funk-
cija ministrijai ir vai nav vaja-
dzīga. Uz šo pašu jautājumu at -
bildēju janvārī, kad notika pir-
mā budžeta samazināšana par 
konkrētiem skaitļiem, kuŗu no -
saucu par „stop krāna norauša-
nu”. Toreiz samazināt vajadzēja 
uzreiz, lai nesāktos nevajadzīgi 
tēriņi, bet tas bija īstais brīdis, 
lai divu trīs mēnešu laikā gūtu 
pilnīgu skaidrību, kuŗam un cik 
daudz naudas atstāt, bet kuŗam 
samazināt vēl. Varējām nonākt 
pie budžeta, kuŗā būtu skaidri 
redzams, no kā atsakāmies un 
kas mums ir prioritāte. Tagad ir 
maijs, un atkal nonākam pie tā 
paša jautājuma un atbildes, ka 
nav laika, tāpēc nevaram izvēr-
tēt, kas mums ir un kas nav 
vajadzīgs. Tā ir pilnīgi neparei-
za un neadekvāta pieeja, es pat 
gribu teikt: tā ir valstij ļoti kai-
tējoša pieeja. Tā var turpināt 
griešanu bezgalīgi, kamēr vairs 
nebūs palicis nekas, ja nedomā-
sim, ko darīt, lai ienākumi 
augtu.

Vai šobrīd, globālās krizes 
apstākļos, ir iespējams paaug-
stināt ienākumus?

To nevar izdarīt ļoti īsā laikā, 
bet tas ir paveicams. Mūsu 
valsts atrodas unikālā ģeogra-
fiskā pozicijā. Mēs par to runā-
jam gadiem, bet kāpēc nevaram 
vienreiz salikt prātus kopā un 
izdomāt, kā izmantot savu ģeo-
grafisko atrašanās vietu, vēl 
atlikušos intelektuālos resursus 
gan zinātnē, gan ražošanā, kuŗi 
ir spējīgi šeit radīt pievienoto 
vērtību!? Galu galā mēs spējam 
konkurēt ar farmakoloģiju, ar 
informātīvajām technoloģijām, 
un pie lielākiem uzņēmumiem 
veidotos mazie uzņēmumi, tiem 
varētu strādāt augstskolas un 
zinātne. Kāpēc Somija varēja 
izdzīvot ar savu vienu Nokia? 
Kāpēc mēs nevaram izgudrot 

Inguna Sudraba: "Viss ir atkarīgs tikai no cilvēkiem."

savu „nokiju”? Mūsu valsts 
varētu būt slavena nevis ar to, 
ka daudzās tabulās esam topa 
lejasgalā, bet tieši pretēji – lepo-
ties ar to, ka esam reitingu augš-
galā! Es ticu, ka mēs to spējam, 
bet mums trūkst izpratnes par 
to, kas vajadzīgs valstij un 
sabiedrībai.

Kāpēc nav izpratnes, kādi ir 
iemesli tik ačgārnai domāša-
nai un rīcībai?

Domāju, ka būtiskākais ir tā 
vērtību sistēma, kuŗa šodien 
valda sabiedrībā un kuŗas augš-
galā ir manta un nauda. Diemžēl 
manta un nauda nosaka ietek-
mi un kvalitāti, tā ir galvenā 
vērtība, pēc kuŗas cilvēki tiecas. 
Varbūt tāpēc cilvēki nav asi vēr-
sušies pret tiem, kuŗi savus 
amata pienākumus veikuši tikai 
pēc viena principa – tikt pie 
mantas un naudas sev un par 
jebkuŗu cenu. Zināšanas, kvali-
fikācija, paša ieguldījums tiek 
vērtēts daudz zemāk, tā sabied-
rības acīs nav vērtība, toties 
nauda un manta ir augstākais 
sasniegums, pēc kā tiekties. 
Tāpēc bija iespējams organizēt 
valsts pārvaldes sistēmu tā, lai 
tā vairotu bagātību individu-
āliem cilvēkiem vai grupām, 
nevis sabiedrībai un valstij.

Ja tāda sistēma izveidojas – 
un Latvijā tā ir noticis –, tad tā 
ir stabila sistēma, kuŗā visi spē-
lētāji zina noteikumus, pēc 
kuŗiem viņi spēlē. Visi labi apzi-
nās – ja viens no spēlētājiem 
iz    stāsies no spēles vai mainīs tās 
noteikumus, viņš būs zaudētājs. 
Lai arī spēles noteikumi nav 
taisnīgi, kaut ko var nopelnīt 
visi, kas ir sapratuši, kā spēle 
notiek. Pie kaut kāda labuma 
sev var tikt katrs spēlētājs, tāpēc 
sistēma ir tik stabila un pašsa-
glabātāja. Spēļu teorijā, kuŗu 
apgūst, mācoties ekonomiku, ir 
jēdziens „Neša līdzsvars”, kas 
zināmās situācijās iestājas spēlē. 
Tā var būt negodīga, netaisnīga 
un tamlīdzīgi, bet ar zināmiem 
nosacījumiem spēles rezultāts 
vairs nemainās arī tad, ja tiek 
mainītas atsevišķas detaļas. 
Latvijā ir šis „Neša līdzsvars”, 
un spēles rezultātu nespēj mai-
nīt atsevišķu spēlētāju maiņa. Ir 
vajadzīga pilnīga spēlētāju 
maiņa, lai mainītos spēles rezul-
tāts. Latvijā tas ir jāizdara, jau-
tājums – vai mēs to varēsim. Ir 
kādi piecdesmit, septiņdesmit 
nozīmīgi amati, kuŗos nomai-
not cilvēkus mainītos spēles 
gaita un rezultāts.

Kādas ir jūsu nākotnes pro-
gnozes? Vai „Neša līdzsvars” 
tiks izjaukts?

Šobrīd neredzu polītisko 
spēku vai arī spēku sabiedrībā, 
lai kardināli varētu mainīties 
cilvēku sastāvs valsts pārvaldē. 
Bet to gan gribu teikt: viss ir 
atkarīgs tikai no cilvēkiem, bez 
viņu rīcības nekas mainīties 
nevar. Tāpat arī esmu pārlieci-
nāta, ka nav jāmeklē ļoti daudz 
cilvēku, kas varētu nomainīt 
pašreizējos spēlētājus, – iestādē 
pietiek ielikt citu vadītāju, lai 
gaisotne un principi mainītos. 
Jautājums ir - vai mums ir pie-
tiekami daudz profesionālu cil-
vēku ar pareizo vērtību apziņu 
un vai mums pietiks spēka 
izjaukt „Neša līdzsvaru”.
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Zinu, ka nebūt nebūšu oriģinā-
la, sakot, ka Svētās zemes apmek-
lējums bijis mans sens sapnis. Nu 
tas ir piepildījies, vēl vairāk – ir 
apliecinājušās visas manas cerības 
un vīzijas. Piecas dienas Izraēlā 
bijušas tik piepildītas, ka liekas – 
esmu tur bijusi vismaz mēnesi... 
Telaviva, Jaffo, Haifa, Jeruzaleme, 
bahajiešu dārzi, Nā  ves jūra, tikša-
nās ar mūsu mīļo Franku Gor -
donu, viesošanās vēst   niecībā, jau-
nas iepazīšanās un iespaidi – par 
visu to gribu pastāstīt arī jums, 
cienījamie lasītāji. 

Tā patiešām ir nedaudz sirreāla 
sajūta, cilvēkam stāvot Eļļas 
kalnā, kad visapkārt paveŗas 
Jeruzalemes ainava, kas glabā 
bibliskos stāstus, kuŗi kļuvuši par 
pamatu triju lielo reliģiju 
izcelsmei. Kristietības, jūdaisma 
un islāma svētvietas joprojām 
aicina šurp svētceļniekus un 
apbuŗ tūristus... Šai zemē, izrā-
dās, mājvietu radušas arī citas 
ticības, un ar vienas svētvietu 
Haifā – Bakhai – arī man bija 
prieks iepazīties. Par to vairāk – 
kādā no turpmākām piezīmēm.

Savās piezīmēs, saprotams, 
nepaudīšu ziņas, ko var izlasīt 
grāmatās. Vēlos dalīties iespaidos 
par pašu galveno – par cilvēkiem 
un dzīvi Izraēlā. 

Protams, pats pirmais, ko stei-
dzu satikt, bija Franks Gordons. 
Nesen cietis satiksmes nelaimes 
gadījumā (tā arī atbilde uz mūsu 
lasītāju satraukuma pilnajām vēs-
tulēm – kāpēc nav Gordona 
komentāra?!), atlabis, žirgts, viņš 
bija ieradies Latvijas vēstniecībā. 
Nu, gluži tāds, kādu sevi rakstu-
roja pērnvasaras intervijā: vīrs 
bez kompleksiem, sindromiem 
un neurozēm. Labprāt dalās savās 
zināšanās, kas ir gluži apbrīnoja-
mas. Redakcijas kollēgām sarū-
pējis konfekšu kārbas. Protams, 
ar savu vēsturi, – konfektes, izrā-
dās, ražotas fabrikā, kas, savulaik 
izceļojot mūsu „Laimas” īpašnie-
kiem, tapusi uz slavenās Rīgas 
saldumu fabrikas pamata. Redz, 
kā! Dāvanā no redakcijas Franks 
saņem „Laimas” un „Rīgas balza-
ma” našķus, protams, arī Latvijas 
lauku rupjmaizi. Jau  tāju – kā klā-
jas, ko Franks domā par latvie-
šiem Latvijā un svešumā? 

Franks Gordons: „Dzīvodams 
Izraēlā nu jau gandrīz 37 ga  dus – 
pusotras paaudzes gaŗumā, jūtos 
labi, kaut esmu pieredzējis vairā-
kus kaŗus un terrora uzplūdus, 
jo piederu pie pamattautas savā 

nacionālajā valstī, kuŗas valoda 
– ivrits pamatā ir tā pati, kuŗā 
pirms 2500 gadiem tepat, 
Vidusjūras austrumkrastā, 
uzrakstīts mūsu tautas eposs – 
Vecā Derība. Kādā recenzijā, ko 
publicēja Jaunā Gaita, es secinā-
ju, ka Izraēlas valsts - ar visiem 
tās grēkiem un vainām - manu-
prāt ir vienīgais mūžsenā “žīdu 
jautājuma” atrisinājums. 

Dzīvoju Telavivā – pilsētā, kuŗa, 
kā izteicies mūsu izcilākais rakst-
nieks Amoss Ozs, nekad nebūs 
Cīriche un nekad nebūs Kasa -
blanka, bet tagad, kad tā svin 100 
gadu jubileju, tiecas kļūt līdzīga 
Barselonai – Vidusjūras (Mediter-
ranean) jutoņa, silta gaisotne, 
dzīvesprieks...

Mans stāvoklis Izraēlā ir īpat-
nējs – esmu vienīgais savā ģime-
nē, kas runā un raksta latviski, 
bet šī relātīvā lingvistiskā izolētī-
ba nav kavēklis tam, ka, piemē-
ram, nu jau 32 gadus esmu Laika 
slejinieks. Vēroju notikumus 
Latvijā un uzturu sakarus ar tagad 
jau bijušās trimdas “pagas-
tiem”, atrazdamies Telavivas dien-
vidu nomalē, Tel Kabirā, tulkoju-
mā – Dižais paugurs. Te nu pēdē-
jos gados ļoti palīdz tīmeklis.

Latvieši dzimtenē? Nu, šis tas 
kopīgs ir: arī mūsu krastā zeļ 
korupcija, draugu būšana, intri-
gas u.tml. Galu galā naudas un 
varas kāre liek sevi manīt visur.

Latvieši svešumā? Arī te ir šis 
tas kopīgs: žīdu kopienas klaidā 

palīdz Izraēlai, solidāri-
zējas ar to, ziedo senču 
zemes slimnīcām u.tml. 
Un Ziemeļamerikā žīdu 
vasaras nometnes un 
līdzīgi pasākumi atgādi-
na, teiksim, Gaŗezeru, 
tikai plašākā mērogā. 
Man gribētos, lai ne 
tikai turīgie ārzemju lat-
vieši, bet arī Latvijā 
mītošie miljonāri (tādu 
esot kāds tūkstotis) būtu 
tikpat dāsni ziedošanā 
kā žīdu bagātnieki gan 
klaidā, gan Izraēlā...” 

Lai turas laba veselī-
ba, Frank! Ik nedēļu 
gaidām kārtējo tikšanos 
ar tevi!

Latvijas vēstniecība 
atrodas Telavivas cen-
trā, vienā no Amot 
Investments Tower 
augstceltnēm, 15. stāvā, 
gaišās, omulīgās telpās, 

ko par plašām gan nevar nosaukt. 
Pagaidām vēstniecībā vēl strādā 
četri diplomāti, no 1. jūlija viss 
darbs būs jāpaveic diviem, ieskai-
tot vēstnieku. Šobrīd par konsu-
lārajiem jautājumiem atbild 
Latvijas vēstniecības pirmais sek-
retārs Jānis Caune. Vai darba ir 
daudz, un ar kādiem jautājumiem 
viņam jānodarbojas?

J. C.: Jautājumi galvenokārt 
saistīti ar pasu maiņām un Izraēlā 
dzimušo jauno Latvijas pavalst-
nieku reģistrāciju. Veicam arī 
notāriālās darbī   bas, izsniedzam 
izziņas, pilnvaras, protams, kār-
tojam vīzas. Šeit vēršas arī cilvē-
ki, kas kādreiz dzīvojuši un strā-
dājuši Latvijā, – viņiem lielāko-
ties nepieciešami do  ku   mentu 
pieprasījumi no Latvijas un to 
l e g ā l i z ā c i j a . 
Paldies Die  vam, 
nekādu ār  kārtas 
gadījumu nav 
bijis, arī ziemā, 
kad bija bruņoti 
konflikti Gazas 
sektorā, neviens 
Latvijas pavalst-
nieks nebija 
jāglābj.

Vai Izraēlā iero-
das arī cilvēki no 
Latvijas darba 
meklējumos?  

J. C.: Nav gan 
dzirdēts. Izraēlā 
ir diezgan augsts 
bezdarba līmenis un nebūt ne 
vis   augstākais dzīves līmenis. Vi -
dējais ienākumu līmenis ir gan-
drīz tāds pats kā, piemēram, 
Vācijā, taču sociālais līmenis ir 
neizlīdzināts, ir ļoti bagāti cilvēki 
un ļoti nabadzīgi. 

Interesanti, ka diezgan daudz 
cilvēku vēlas atgriezties Latvijā. 
Iemesli ir dažādi – gan ģimeņu 
apvienošanās, gan arī smagais 
klimats, ko vecāka gadagājuma 
cilvēkiem grūti izturēt. Jūlijā un 
augustā te ir smagi, ir mitrs un 
karsts. Jaunās ģimenes par atgrie-
šanās iemeslu min izglītības 
līmeni, kas Latvijā tomēr ir nesa-
līdzināmi augstāks.

Izraēlā ir ļoti liela no bijušās 
Padomju Savienības izbraukušo 
ebrēju kopiena. Kāda, pēc jūsu 
novērojumiem, ir šo cilvēku attiek-
sme pret Latviju?  

J. C.: Tādu īpaši negātīvu 
attieksmi neesmu manījis. Drīzāk 
varu teikt, ka attieksme pret 
Latviju ir pozitīva. Tie, kas sagla-
bājuši Latvijas pavalstniecību, 

vēlas samainīt savas vecās pases 
pret jaunajām ES parauga pasēm, 
kas Izraēlā ir ar ļoti augstu presti-
žu, un viņi izmanto savas tiesības 
reģistrēt savus bērnus par Latvijas 
pavalstniekiem.

Daļa vēstniecības apmeklētāju 
ar patiku atceras Latvijas eiro -
pisko kultūru un zaļo dabu.

Ir tāds aizspriedums, ka Izraēla 
nav droša valsts ceļošanai...

J. C: Protams, Tuvo Austrumu 
bruņoto konfliktu zonas tuvums, 
arī terrora akti, kas bijuši galve-
nokārt Jeruzalemē, atstāj savu 
iespaidu. Ja esat pamanījusi, ielās 
ir daudz bruņotu cilvēku. Taču 
sadzīvē kriminogenā situācija 
gan ir samērā mierīga, nav riska, 
ka jūs apzags vai jums uzbruks.    
Divriteņus gan zog. 

Manuprāt, ceļošana Izraēlā ir 
samērā droša. Jā, kad Gazas joslā 
sprāga raķetes, mēs Ārlietu 
ministrijas mājaslapā ievietojām 
aicinājumu atturēties no ceļoša-
nas 40 km radijā ap Gazas joslu.

Gluži personisks jautājums: kas 
ir lielākā vērtība, ko aizvedīsit 
līdzi pēc darba gadiem Izraēlā? 

J. C.: Šeit strādāju nepilnu 
gadu, taču jau varu teikt, ka mani 
patīkami pārsteidz cilvēku atvēr-
tība, tas, ka viņi smaida, kaut gan 
rūpesti ir tāpat kā visur. Latvijā, 
staigājot pa ielām, nevar izjust tik 
daudz atklāti izpaustu labu emo-
ciju, tik daudz sirsnības.

Pilnīgi piekrītu Jānim – pēc 
Izraēlā pavadītajām dienām, kad 
iespaidi sakārtojušies un pārska-
tu fotografijas, saprotu, ka šai 
zemē tiešām esmu jutusies labi, 
esmu izjutusi draudzību, sirsnī-
bu, baudījusi viesmīlību. Tas arī 
ir atsevišķs stāsts – par šeit satik-
tajiem ebrēju tautības cilvēkiem.

Es pati
Es biju priecīga, veselīga maza 

meitene ar blondiem matiem, 
bieži nerātna, bet patstāvīga. Es 
nespēlējos ar lellēm un ne  grez -
nojos ar kleitiņām kā citas 
meitenes. Man bija citas intere-
ses. Tur uz laukiem varēja vērot 
dabas norises, rotaļāties dārzā, 

Silvija Skujiņa
Manas bērnības stāsts

Atmiņu tēlojums
rūpēties par mājas kustoņiem 
un vistām.

 Lielam brūnam rotaļu lācim 
es uzgriezu vēderu, lai atrastu, 
no kurienes nāk viņa rūcieni. 

Tikai lielu 
dzeltenu gu -
mijas pīli es 
vienmēr ņē -
mu sev līdz 
vannā. Man 
ļoti patika sa -
ņemt ne   dau -
dzās dā  vanas. 
Vēl arvien at -
ceros māk  slī -
go dimantu 
kakla rotu, 
kas laistījās 

dažādu krāsu atspulgos. Tāpat, 
it kā redzējusi tikai vakar, atce-
ros grāmatu cietos vākos – „Bišu 
ķēniņš”. Es mīlēju šo grāmatu ar 
tik skaistām illustrācijām. At -
ceros tēva studijas Konversācijas 
vārdnīcu. To es drīkstēju skatīt 
un lasīt, tikai vecākiem klāt 
esot. 

Krustpils 
Par mācītāju tēvs vispirms 

strādāja vairākās Vidzemes 
draudzēs. Tad kopā ar manu 
māti un diviem puišeļiem viņš 
pārnāca no Kalsnavas uz 
Krustpils draudzi. Baznīca un 
mācītāja māja bija Pirmā 
pasaules kaŗā nopostītas. Arī 
plašā draudzes zeme Daugavas 

krastā gaidīja jaunu saimnieku. 
Tēvs teica Kristus vēsti Krustpils, 
Gostiņu un Unguru baznīcā. 
Mācītāja mājoklis bija veca 
vien  stāva mūŗa ēka,  plānā bū -
vēta zirga pakava veidā. Mājai 
bija kungu gals un kalpu gals. 
Augļu dārzs ar ābelēm, ķiršiem, 
plūmēm un bišu stropiem 
sniedzās lejā turpat vai līdz 
Daugavas straumei. Pie mājas 
ziedēja puķu dārzs. Atsevišķi 
stāvēja zirgu stallis, lopu kūts, 
ratnīca un šķūnis labībai un 
sienam. Pie mājas bija arī pa -
grabs un dziļa aka. Maza dzir-
navu upīte burbulēja starp mā -
cītāja māju un baznīcu piekalnē. 
Pār upīti veda akmens velves 

mīlestības tiltiņš. Tā iesaukts 
ro  mantiskās apkaimes dēļ. Te 
ziedēja un smaržoja liepas, 
jasmīni un ievas un pavasaŗos 
gavilēja lakstīgalas. Es bradāju 
pa mazo upīti, cilāju akmeņus 
un meklēju „smečkas” (mazas 
vēdzelītes), lai tās ar dakšiņu 
nodurtu.

Aleja ar veciem bērziem abās 
malās veda no mājas uz Rīgas 
lielceļu. Reiz uz šī ceļa, kur 
dižojās Shell izkārtne kopā ar 
„Teļos mūsu nākotne” un „Apa-
 riet zemi rudenī”, lai sveiktu 
krustpiliešus, piestājās prezi-
dents Kārlis Ulmanis. Apmēram 
piecus gadus veca es pasniedzu 
vadonim sarkanu rožu buķeti. 
Tāda fotografija vēlāk parādījās 
uz radio programmas vāka. 
Prezidents man likās iespaidīgs, 
gaŗš, plecīgs un ar neparastu 
matu cekulu. 

(Turpinājums sekos)Silvijai 8 gadi.

Piezīmes no Svētās zemesLigita Kovtuna

Telaviva

Mūsu mīļais Franks

Jānis Caune

(Turpmālk vēl)

(Turpināts no Nr. 21)
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L A T V I E Š U  K U L T Ū R A S  P E R S O N Ī B A S
Joprojām – 
Valmierā

Redz, kā nu 
iznāca, – jopro-
jām esmu Val-
mie  rā un no 
„Klauna Fiasko” 
izrādes neesmu 

atvadījies. Valmieras teātrī, iestu-
dējumu veidojot, režisoram Fe -
liksam Deičam talkā nācis deko-
rātors jeb scēnografs Reinis 
Suchanovs. Izrāde norit teātŗa 
mazajā – apaļajā zālē, tās centrā 
uzbūvēta arēna, bet skatītāji, kā 
jau cirkā, sēž tai visapkārt. 
Pirmajā cēlienā daži galdiņi iezī-
mē norises vietu – kafejnīcu, kur 
strādā viesmīle Upīte (Dace 
Eversa). Te mēdz iegriezties slim-
nīcas daktere Ese (Baiba Valante), 
te – viņas paziņa, meitene Indra 
(Anna Putniņa), šeit savu kāju 
speŗ negantais, par Miljonu sauk-
tais varmāka (Madars Zvagulis), 
atnāk arī kāds nepazīstams cil-
vēks, kas dēvēts vienkārši par 
Svešo, viņš ātri rod kontaktu ar 
Indru.

Viss otrais cēliens, kas norit 
Indras mājās, pēc būtības ir 
Zīvertam raksturīgais lielais skats 
jeb lielais monologs, kuŗā gūs-
tam priekšstatu par šā cilvēku 
būtību, par viņa pagātni un 
tagadni, un tā ir viņa pašatklās-
me. Teicami, neko nepārspīlējot 
un nesasālot, to paveŗ Tālivaldis 
Lasmanis. Viņa tēlotais cilvēks 
dzīves cirkā piedzīvojis vislielāko 
vilšanos, un šī traģiskā izjūta 
Lasmaņa tēlojumā valda pēdējā 
cēlienā. Interesanti, ka vizuālā 
līdzība T. Lasmani Fiasko lomā 
saista ar Osvaldu Uršteinu, kas 
šo lomu tēloja ASV latviešu teā-
tŗa Vašingtonas ansamblī. Re  ži-
sors F. Deičs gan nedaudz mainī-
jis lugas finālu – Zīverta variantā 
luga beidzas ar zināmu izlīdzinā-
jumu – pie klosteŗa vārtiem 
apstājies vācu tanks, varmāka 
Miljons pa sāndurvīm aizbēg, 
bet Indra mudina Fiasko drošāk 
raudzīties rītdienā. Pēc režisora 
versijas – rītdienas Fiasko nav, 
viņam aptumšojies prāts. Lugas 
beigās Zīverts Fiasko liek sacīt: 
„Es nejaudāju nekā saprast.” 
Režisors to traktē tā, ka šis cil-
vēks cieš pilnīgu fiasko, un 
T. Lasmanis arī šo bezizejas situā-
ciju izdzīvo ļoti pārliecinoši.

Valmieras Drāmas teātris radī-
jis nopietnu izrādi, kas liek domāt 
par cilvēka un varas attiecībām, 
un tāpēc tā neviļus rod sasauk-
smi ar mūsdienām, kad tāpat 
cildenās idejas dažkārt devalvē-
jušās, ideāli daudzos gadījumos 
cietuši fiasko. Tomēr galvenais ir 
gandarījums par labu izrādi, 
prieks, ka Valmieras teātris uz 
skatuves iedzīvinājis vienu no 
sarežģītākiem Mārtiņa Zīverta 
darbiem. Mūsu mākslas pasaule 
kļuvusi bagātāka. Šoreiz šajā 
gandarījumā varējām vienoties 
arī ar Mārtiņa Zīverta dzīves-
biedri Ilzi. Viņai ilgi nācās gaidīt 
šo izrādi, jo gadu pēc gada teātŗi 
Zīverta lugām gājuši gaŗām. Ilze 
Zīverte vairākkārt ir uzdevusi 
jautājumu: „Nu, kad mūsu teātŗi 
pieķersies kādai Mārtiņa lugai?” – 
Atbildes nebija, atlika tikai noplā-
tīt rokas. Nu varējām kopīgi ana-
lizēt un spriest par valmieriešu 
izrādi. Arī Ilzei lielu prieku sagā-
dājis Tālivalža Lasmaņa nopiet-

Turpinot sarunu
nais, pašaizliedzīgais darbs Fias-
ko lomā, bet pats galvenais – 
Zīverts atkal atgriezies. Noticis 
tas, pēc kā Ilze gadu gadiem ilgo-
jusies. Reti nācies sastapt cilvēku, 
kas ar tādu cieņu, mīlestību un 
pašaizliedzību seko sava nebūtī-
bā aizgājušā dzīvesdrauga piemi-
ņas saglabāšanai un viņa darbu 
iedzīvināšanai. Ar Ilzes atbalstu 
varējām sagatavot un izdot 
M. Zī  verta lugas piecos biezos 
sējumos, viņa lugas nu būs atro-
damas vismaz bibliotēku plauk-
tos, ja vien kāds pārgudrinieks 
Latvijā neizdomās, ka bibliotēkas 
jālikvidē. Nesen parādījās ab -
surds priekšlikums par mūsu 
kultūras krātuves – Misiņa bib-
liotēkas likvidēšanu.

Pie reizes Ilzei iejautājos, kas 
vēl no Rīgā skatītajām izrādēm 
viņai sagādājis prieku. Viņa prie-
cājusies par V. Belševicas stāsta 
„Bille” drāmatizējuma iestudēju-
mu Valža Lūriņa režijā. Dailes 
teātris kādreiz bija Mārtiņa 
Zīverta teātris, bet patlaban tāda 
vilinājuma iet uz Dailes teātŗa 
izrādēm Ilzei neesot. Gribējusi 
noskatīties Māras Zālītes „Prie-
kules Ikaru”, bet visai negātīvās 
kritikas no šīs izrādes skatīšanās 
atturējušas. Nākas piekrist – tā 
diemžēl nav laba izrāde. Vai 
mū su Daile atdzīvosies un atmir-
dzēs? Aktieŗi tur taču labi. 
Cerēsim. Gaidīsim.

Aija vai Jānis?
Nākamajā vakarā pēc Zīverta 

„Fiasko” noskatīšanās devos uz 
Nacionālo teātri – uz Jāņa Jaun-
sudrabiņa romāna „Aija” drāma-
tizējuma izrādi. Nacionālajā teāt-
rī šī sezona aizritēja ar saukli 
„Sapnis par Latviju” – teātris 

izrādīja gandrīz vienīgi latviešu 
autoru darbus. Par šo teātŗa ideju 
varam priecāties, jo vairākus 
gadus mūsu teātŗi – arī Na  ci o-
nālais – pret latviešu autoru dar-
biem izturējušies diezgan skep-
tiski. Kā aizvadītā sezona Na -
cionālajā teātrī izdevusies, to 
rādīs teātŗa zāles, uz dažām 
Nacionālā teātŗa izrādēm skatītā-
ji iet nelabprāt, – to var teikt par 
V. Kairiša režisētajām izrādēm – 
I. Ābeles „Skola” un A. Upīša 
„Fantastiskais brauciens”, kuŗas 
nākamajā sezonā nez vai reper-
tuārā vairs noturēsies, savukārt 
par labu paraugu var minēt 
Michaila Kublinska iestudēto 
mū   su klasikas zelta zieda – Jāņa 
Jaunsudrabiņa romāna „Aija” 
drāmatizējumu. 

Michails Kublinskis patlaban 
Nacionālajā teātrī ir visvairāk 
pieredzējušais režisors, kas vei-
dojis daudzas teicamas, iespaidī-

gas izrādes. Atmiņā viņa iestudē-
jumi: M. Friša „Santa Krusa”, 
J. Ivaškeviča „Vasara Noānā”, Dž. 
Goldmena „Lauva ziemā”, 
I. Žamiaka „Hamilkāra kungs” 
un daudzas citas. Režisors savās 
izrādēs licis raisīties spilgtiem, 
spēcīgiem raksturiem, viņam 
tuvas bijušas lugas, kuŗās uzverd 
kaislības. Ar vienu no viņa iestu-
dējumiem – L. Stumbres lugu 
„Sarkanmatainais kalps” – 
1989. gadā bija iespēja iepazīties 
arī Amerikas skatītājiem. 

Vairākus gadus šis talantīgais, 
nopietnais režisors no režijas bija 
aizbīdīts malā un pie vārda viņu 
lāgā nelaida. Pēdējā laikā Kub-
linskis aktieŗu zālē radījis labas 
izrādes: A. Millera „Skats no 
tilta” un R. Heinersdorfa „Tik 
mīla vien!”. Šo pavasari M. Kub-
linskim pienāca paapaļa jubile-
ja – septiņdesmitā gadskārta, kas 
iekrita tieši Lieldienās. Tādā reizē 
svinēt savu dzimšanas dienu 
režisoram šķita nepiedienīgi, 
viņš to pabīdīja kādu mēnesi 
tālāk un cītīgi strādāja: drāmati-
zēja J. Jaunsudrabiņa romānu tri-
loģijas „Aija” visas trīs daļas – 
„Aija”, „Atbalss”, „Ziema”, apvie-
nojot tās vienotā plūdumā. 
Jāuzteic Kublinska drāmatizētāja 
prasme, plašā romāna skatuves 
variantā iesaistot pavisam ne -
daudz darbības personu. 

Spilgti un pārliecinoši režisors 
izvij divu cilvēku likteņu pave-
dienus, centrā noteikti izvirzot 
Jāni. Istenībā izrādei varētu likt 
arī virsrakstu „Jānis”, taču Kub-
linskis turējies pie J. Jaun sud-
rabiņa dotā darba nosaukuma. 
Drāmatizējums veidots kā Jāņa 
dzīvesstāsts, kuŗā ievijas spilgts 
mīlestības stars. Izrāde sākas ar 

Jāņa stāstījumu, 
tad tas pāraug 
darbībā – Jāni 
ieraugām jaunī-
bā, kad viņu sāk 
valdzināt pievil-
cīgā meitene 
Aija, pa brīdim 
izrādē parādās 
Jāņa māte un 
saimnieku pāris. 
Ar Jāņa dzīves-
stāstu savijas 
Ievas un Olgas 
gaitas, bet Jāņa 

sirdī kopš ganu gaitām neatvai-
rāmi dzīvo un viņa jūtas kveldina 
Aija.

M. Kublinska iestudētā izrāde 
raisās ārēji maksimāli vienkārši: 
darbība norit aktieŗu zālē, tāpēc 
tur nav tikpat kā nekādu mēbeļu, 
tikai salmu piegružots spēles lau-
kums, kas ierobežots ar vienkār-
šu dēļu lādēm un kastēm, kuŗas 
var noderēt gan par sēdekli, gan 
gultu, ar pavisam askētiskiem 
līdzekļiem uzbuŗot darbības kon-
krētības kolorītu. Šo darbības 
norises telpu palīdzējis izveidot 
scēnografs Mārtiņš Mīlbrets.

Dažā ziņā „Aiju” var nosaukt 
par Jāņa – aktieŗa Mārča Maņ-
jakova – monoizrādi. Visu laiku 
viņš ir izrādes telpā, uzsāk stāstī-
jumu, pēc tam patiesi un emo-
cionāli spēcīgi izdzīvo Jāņa prie-
ka, vairāk gan bēdu dienas. 
Aktieris ir apveltīts ar vīrišķīgu 
stāju, bet viņā arī staro un gail 

dzīva dvēsele, patiesa sirsnība, 
un viņam nenākas tēlot mīlestī-
bu – Mārcis Maņjakovs to izdzī-
vo, un mēs it labi saprotam, ka 
Jānis nevar palikt kopā ne ar 
Ievu, ko gan drusku par daudz 
sastrēdzināti tēlo Daiga Kažociņa, 
ne arī ar Olgu (Līga Vītiņa), jo 
viņa sirdī mīt 
tikai un vienīgi 
Aija. 

Tā ir neparasta 
mīlestība, mūs-
dienu jaunieši 
par to var pavīp-
snāt, taču ir labi, 
ka varam vērot 
kaut ko neparas-
tu, lielu, aizrāvī-
gu. Izrādē šī mī -
lestība gan ir 
vienpusēja, jo no 
Aijas puses – 
viņu tēlo Liene Gāliņa – to nejū-
tam nemaz. Tā ir temperamentī-
ga, dzīves īstenības nomākta sie-
viete: viņai gribas kļūt par saim-
nieci, bet tad jāvāc bērni un kaut 
kā jāstutē saimniecība. Kāda tur 
mīlestība! Kaisli var apmierināt 
ar Aizupju Juri (A. Ančevskis). 
Aijas tēls izrādē liekas nedaudz 
vienpusīgs un ieturēts tikai drū-
mos toņos, bet gribējās viņā 
ieraudzīt arī kādu gaismas stari-
ņu, kas Jāni varējis tik liktenīgi 
vilināt un saistīt. Iezīmīgus rak-
sturus izveidojuši vecāko ļaužu 
pāŗi, īpaši saista un atmiņā paliek 
Lolitas Caukas veidotais Balo-
dienes tēls. Aktrise apliecina 
spilgtas raksturotājas dotības un 
šādā atveidā vēl nebija skatīta.

Michails Kublinskis radījis 
labu, emocionāli spēcīgu izrādi 
ar izcilu aktieŗdarbu – Mārča 
Maņjakova Jāni centrā. Bet var-
būt es kļūdos? Drošs paliek drošs, 
par iespaidiem pavaicāšu Siliņu 
pārim. 

Tikšanās maijā
Jā, Laimonis un Brigita Siliņi 

uz neilgu brīdi ir Rīgā. Gluži kā 
gājputni – kā gulbji, stārķi vai 
strazdi – viņi atlidojuši uz Rīgu, 
lai vismaz paraudzītos, cik skais-
ta ir mūsu zeme ceriņu un ievzie-
du laikā. Pēc brīža viņi aizlidos 
atpakaļ uz tālo krastu, bet sirds 
pavasarī velk uz Latvijas pusi. 
Sagadījās, ka mēs satikāmies tieši 
Nacionālajā teātrī: viņi izrādi 
skatījās lielajā zālē, es – aktieŗu 
zālē. Tagad mūsu teātŗos ir tāda 
priekšrocība, ka izrādes var vienā 
laikā skatīties dažādās zālēs, par 
ko agrāk nevarēja ne domāt. 

Kādu laika sprīdi nebijām re -
dzējušies, bet Laimonis un Brigita 
ir tādi paši, kā bijuši, – moži, 
enerģiski, galva domu pilna. 
Laikam taču teātris neļauj cilvē-
kam novecot. Siliņi atceras, ka 
rudens pusē uz viņu viesizrādi 
„Par meliem un to piedošanu” 
Austrumu krastā atnākusi Hilda 
Prince un bijusi dāma labākajos 
gados: Hildiņai nu jau pāri deviņ-
desmit… Laimonim ir krietni 
mazāk, un mūsu sarunā vispirms 
pievēršamies darba problēmām. 
Laimonis meklē jaunu latviešu 
oriģināllugu. Protams, tēlotāju 
sastāva ziņā mazā teātŗa sanfran-
cisko iespējas esot ierobežotas, 
sieviešu lomu tēlotāju pietiekot, 

bet sarežģītāk ir ar kungiem. 
Turklāt cilvēki gribot redzēt kaut 
ko jautru un priecīgu, lai varētu 
izsmieties un aizmirst pelēcīgo 
ikdienu. Vai man neesot kas 
padomā? Nezinu, ko atbildēt. 

Par pavasarīgo Rīgu gan Siliņi 
jūsmo, tā patiesi ir skaista. Pa 
ceļam uz tikšanos esmu nopircis 
maijpuķīšu pušķīti, un Brigita 
par tām īpaši priecājas, jo 

Amerikā tādu neesot. Savādi gan, 
pie mums tās mežā vai mežmalā 
aug kā savvaļas augi. Taču ilgi 
jūsmot par maijpuķītēm nav 
laika, gribas dzirdēt ciemiņu 
domas par redzētajām izrādēm. 
Viņi par tām priecājas. Mēs teāt-
ŗa sezonu vērtējam diezgan kri-
tiski, bet maijā sanācis krietns 
pulciņš labu izrāžu, un mani 
sarunas biedri prot priecāties par 
visu labo. Man, piemēram, kā 
glīta, bet visai patukša liekas 
V. Nabokova lugas „Smiekli tum-
sā” izrāde Nacionālajā teātrī, taču 
Siliņiem prieks par teicamiem 
aktieŗdarbiem. Vienojamies par 
Valža Lūriņa iestudētā V. Bel-
ševicas stāsta „Bille” drāmatizē-
juma izrādes vērtējumu. Skatītāji 
šo izrādi iemīļojuši, un Brigita 
īpaši atzinīgi vērtē D. Bonāti gal-
venajā lomā. Ne jau tik vienda-
bīgs ir Laimoņa un Brigitas vēr-
tējums par G. Janovska „Uz nere-
dzēšanos” iestudējumu. 

Maniem sarunas biedriem 
patikusi M. Kublinska iestudētā 
„Aijas” izrāde. Laimonis tās būtī-
bu ietveŗ īsā teikumā: „Mīlestība 
ir akla,” - taču abi nospriežam, ka 
Aijas tēlā derētu arī kāds kaut 
neliels gaišs triepiens. Par R. Vai-
vara Jaunajā Rīgas teātrī iestudē-
to „Bračkas” izrādi Laimonis un 
Brigita gan noskaņoti skeptiski, 
lai arī mūsu jaunās kritiķes to 
dāsni cildinājušas. Ar cerīgu 
sirdi, manis iedrošināti, Laimonis 
un Brigita dosies uz „Vectēva” 
izrādi Jaunajā Rīgas teātrī. 

Prieks bija tikties ar Laimoni 
un Brigitu, prieks runāt ar cilvē-
kiem, kuŗu īstā aizraušanās, īstā 
dzīve, īstā interese ir teātris. 
Atvadāmies, bet katrā ziņā – uz 
atkalredzēšanos!

Pēc mūsu tikšanās izdevās 
atmežģīt vēl vienu mezglu. Lai-
monis cītīgi meklē iestudēšanai 
jaunu lugu. Satiku Andreju Mig-
lu, vienu no lugas „Apreibušās 
lakstīgalas” autoriem. Vaicāju par 
jaunu lugu. – Esot. Baldones 
amatieŗi iestudējuši. Nekā no -
pietna tur gan neesot, bet skatītā-
ji izrādē gardi smējušies. Lugā ir 
septiņas sieviešu lomas, divas – 
vīriešu. Paga, paga – tieši par to 
runāja Laimonis! Skatītāji gribot 
pasmieties. Varbūt noderēs? Var-
būt iznāks jautra izrāde?

Viktors Hausmanis

Tālivaldis Lasmanis – Svešais un Anna Putniņa  
– Indra izrādē "Klauns Fiasko

Skats no izrādes "Aija", centrā Jānis-Mārcis Maņjakovs
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Vītolu fonds kalpo par sekmī-
gu investīciju mechanismu 
valsts izaugsmes sekmēšanai 
turpmākajos gados. Tā kā fonda 
atbalstītie jaunieši studijās ir 
izcili, viņi sekmīgi turpina gai-
tas privātos uzņēmumos un 
valsts un pašvaldību iestādēs, 
tādējādi nacionālajam koppro-
duktam radot savu būtisko pie-
vienoto vērtību.

Pilsoniskās sabiedrības stipri-
nāšanas programmā 2008. – 
2012. gadam teikts, ka ‘‘ikviena 
cilvēka dzīves kvalitāti nosaka 
ne tikai valsts pārvaldes struk-
tūru pieņemtie lēmumi, normas 
un noteikumi, svarīga ir cilvēka 
paša iniciātīva darbībai ārpus 
savas ģimenes un draugu loka, 
un šī darbība ir vērsta uz sabied-

rības labumu un norāda uz cil-
vēka vērtību sistēmu”. Vītolu 
fonda dibinātāju un darbinieku 
ieskatā aktīva līdzdalība sabied-
rības dzīvē un plašu sociālo 
kontaktu veidošana vairo katra 
cilvēka sociālo kapitālu un 
sekmē sabiedrības sociālo, polī-
tisko un arī ekonomisko attīstī-
bu. Tādējādi, atbalstot centīgus 
un mazturīgus lauku jauniešus, 
fonds nodrošina viņiem iespēju 
līdzdarboties sabiedriskā dzīvē, 
un šāda līdzdalība ir pamats, lai 
cilvēkos veidotos piederības 
izjūta un identitāte ar savu tuvā-
ko kopienu, pašvaldību un val-
sti, kā arī nostiprinātos motīvā-
cija būt šīs valsts pavalstnie-
kiem.

Pēdējā gada straujās pārmai-
ņas sociāli ekonomiskā situācijā 
jo īpaši izceļ Vītolu fonda darba 
nozīmi. Saskaņā ar Labklājības 
ministrijas datiem 2008. gada 
nogalē Latvijā bija 120 000 trū-
cīgu personu (t.i., personu, kuŗu 
ienākumi uz vienu mājsaimnie-
cības locekli ir mazāki par 
90 latiem mēnesī). 

2009./2010. studiju gadam 
Vītolu fonds ir saņēmis 492 pie-
teikumus stipendijām. Tie atklāj 
drāmatiskas ainas: alkoholisms, 
izjukušas ģimenes, pamesti 
bērni, bāreņi, invaliditāte, bez-
darbs. 43 % stipendijas kandi-
dātu dzīvo šķirtās ģimenēs, 
16 % dzīvo ģimenēs, kur viens 
vai abi vecāki ir bezdarbnieki, 
5 procentiem ģimeņu viens no 

Vai mums izdosies pārvarēt dižķibeli Latvijā?
vecākiem ir invalids, 3 % ir 
bāreņi, 2 % dzīvo ģimenēs, kur 
vecāki ir pensionāri, tikai 
28 procentos ģimeņu abi vecāki 
strādā.

Ienākumi uz katru ģimenes 
locekli 10 procentiem ir zem 
50 latiem mēnesī, 35 procen-
tiem – no 51 līdz 100 latiem, 
pārējiem ir virs 100 latiem 
mēnesī. Kandidātiem bez Vītolu 
fonda palīdzības nav iespējams 
segt savus dzīvošanas izdevu-
mus studiju laikā. 

Fonds nav sociālais dienests, 
kas palīdz maznodrošinātiem 
cilvēkiem. Fonds piešķiŗ sti-
pendijas jauniešiem, kas arī 
grūtos dzīves apstākļos rod 
spēku veikt savu galveno pie-
nākumu – labi mācīties. Fonda 

stipendija pa  līdz talantīgiem 
un gudriem jauniešiem no 
nabadzīgām ģi  me  nēm iegūt 
augstāko izglītību, samazina 
jauniešu bezdarba līmeni lauku 
apgabalos. Sti  pendija palīdz ne 
tikai studentam, bet arī dau-
dzām trūkumā nonākušām 
ģimenēm, tāpat pašvaldībām 
atrisināt sociālos jautājumus, 
veidot un stiprināt Latvijas val-
sti ar vienu no galvenajām tās 
bagātībām – izglītotiem cilvē-
kiem.

Visvairāk jādomā par tiem, 
kuŗiem būs jāatsaka. Prātā nāk 
vārdi, kas ierakstīti Krišjāņa 
Barona kapakmenī – TAUTAS 
ZELTS. Šie talantīgie un dzīves 
grūtībās norūdītie jaunieši ir 
īsts tautas zelts. 

Dažu to jauniešu dzīves stāsti, 
kuŗi lūdz palīdzību. (Vārdi ir 
mainīti.)

■ Jānim visā vidusskolas laikā 
ir bijuši tikai teicami vērtējumi. 
Viņš ir mērķtiecīgs, atbildīgs, 
ļoti apdāvināts. Apguvis daudz 
iemaņu un prasmju, piedaloties 
starptautiskos teātŗa projektos. 
Ieguvis godalgotas vietas olim-
piadās gan rajona, gan valsts 
līmenī (vēstures, biznesa eko-
nomisko pamatu, ģeografijas 
valsts olimpiadās). Jānis vēlas 
studēt Rīgas Ekonomikas augst-
skolā. Vienīgais ģimenes apgād-
nieks ir tēvs, māte ir bezdarb-
niece. Vidējā atzīme – 9,9 bal-
les. 

■ Marita 13 gadu vecumā 
palika bez vecāku apgādības - 
mātei tika atņemtas vecāku tie-
sības, tēva nav. Maritai ir vēl 
septiņi brāļi un māsas. Divas 
vecākās māsas uzsākušas pat-
stāvīgas gaitas, jaunākie bērni 
dzīvo pie dažādiem aizbild-
ņiem. Jaunā kajam brālītim 
(5 g.) ir attīstības traucējumi.

Meitene ir ļoti centīga, mērķ-
tiecīga, guvusi labus panāku-
mus mācībās un ārpusskolas 
nodarbībās. Maritai padodas 
matēmatika, viņu saista valo-
das, dzeja, māksla. Viņai piemīt 
analitiskā domāšana, lielas dar-
baspējas, erudīcija, radošs gars. 
Viņa ir atsaucīga, dzīvespriecī-
ga, prot apvienot mācību darbu 
un blakus intereses, jo darboju-

sies skolēnu pašpārvaldē, dažā-
dos projektos, sagatavojusi 
rakstus vietējam laikrakstam, 
veido scēnārijus skolas sarīko-
jumiem. Vēlas studēt Latvijas 
Universitātē Komūnikācijas 
zinātnes studiju programmā. 
Vidējā atzīme vidusskolā ir 
7,9 balles.

■ Andris ir bārenis, 1997. gadā 
nogalināta viņa māte, tēvs šo -
brīd izcieš sodu ieslodzījumā. 
Līdz 18 gadu vecumam Andris 
bija aizbildnībā. Pašlaik visus 
sadzīves pienākumus zēns veic 
patstāvīgi. Andris ir 3. grupas 
invalids kopš bērnības – slimo 
ar cukura diabētu. Vienīgie viņa 
ienākumi ir sociālais pabalsts 
un invaliditātes pensija – kopā 
mēnesī 160 latu. No šiem ienā-
kumiem jāmaksā par dzīvokli, 
komūnālajiem pakalpojumiem, 
pārtiku un mācību līdzekļiem.

Andris ir ļoti patstāvīgs, klasē 
viens no mērķtiecīgākiem jau-
niešiem. Viņa sekmes ir labas 
un teicamas. Labi padodas 
matēmatika, informātika. Matē-
matikas olimpiadās gūst godal-
gotas vietas. Interesē fizika, 
ķīmija un svešvalodas, technis-
kā grafika. Klasesbiedri cienī 
Andŗa viedokli un atbildības 
apziņu, tāpēc viņam uzticējuši 
klases vecākā pienākumus. Jau-
nietis vēlas studēt RTU Enerģē-
tikas un elektrotechnikas fakul-
tātē. Vidējā atzīme vidusskolā 
7,9 balles.

■ Ilze dzīvo kopā ar mammu, 
vecmammu un divām māsām. 
Ilzes tēvs no ģimenes aizgājis, 
kad meitenei bija četri gadi, 
ģimenei epizodiski sniedz mini-
mālu materiālu palīdzību ar 
pārtiku. Vecmamma ir 1. gru-
pas invalide (guloša). Ilzes māsa 
Madara kopš dzimšanas ir inva-
lide – psīchoneuroloģiska dia-
gnoze –, mācās speciālajā inter-
nātskolā un apgūst pavāra palī-
ga profesiju. Māsa Dārta studē 
augstskolas 3. kursā. Pēc 
2008. ga   dā gūtas traumas Dārta 
ilgstoši ārstējas, un tas prasa 
lielus financiālos līdzekļus. 

Ģimene ir aktīva un sabied-
riska – vairākus gadus darbojas 
Daudzbērnu ģimeņu biedrībā. 
Ilze veic orgānizātoriskus dar-
bus sarīkojumu organizēšanā 
un vadīšanā pagasta tautas 
namā. Ģimene palīdz ar pado-
mu ģimenēm, kuŗās arī aug 
bērni ar īpašām vajadzībām, ir 
pozitīvi noskaņota un cenšas 
iedvesmot arī apkārtējos.

Ilze ir ļoti centīga skolniece, 
aktīva, sabiedriska, radoša. Dar-
bojas skolēnu domē, dejo skolas 
un tautas nama jauniešu deju 
kopās, piedalās skatuves runas 
pulciņa. Viņa gūst labus vērtē-
jumus dambretes un šacha 
sacensībās. Vēlas apgūt ārsta 
profesiju Rīgas Stradiņa univer-
sitātē. Vidējā atzīme – 8,5 bal-
les.

■ Lāsma savu tēvu nekad nav 
redzējusi. Māte mirusi 2003. 
gada 1. augustā autokatastrofā 
Spānijā, kur bija devusies darba 
meklējumos. Viņa turp aizbrau-
ca 2000. gada rudenī, pazuda, 
tika izsludināta Interpola mek-
lēšanā, un Lāsma no policijas 
uzzināja par autokatastrofu. 
Kopš 2000. gada viņa dzīvojusi 
kopā ar vecmammu, kas šā gada 
4. februārī nomirusi. Šobrīd 
Lāsma dzīvo viena pati, saņem 
valsts apgādnieka zaudējuma 
pensiju un sociālo pabalstu. 
Studē Latvijas Universitātē 
optometriju. Vidējā atzīme – 
8,2 balles. 

Mūsu ziedotājs Guntars 
Kokorevičs savā vēlējumā fon-
dam raksta:

”Man sen nav bijis tik grūti 
saņemties, lai sāktu rakstīt. Un 
es pat spēju rast sev attaisnoju-
mu. Situācija ir mainījusies. 
Vairs nepietiek ar runāšanu un 
rakstīšanu vien, beidzot ir pie-
nācis laiks darbiem. Jāatzīst, ka 
arī rast iedvesmu skaistiem un 
optimistiskiem vārdiem šogad 
ir krietni grūtāk nekā pirms 
gada. Par laimi, Vītolu fonds ir 
spējis apvienot cilvēkus, kas 
nevis runā, bet rīkojas. Rīkojas 
ar fonda starpniecību, lai atbals-
tītu jaunos, aktīvos un mācīties 
gribētājus. Tieši tos, kuŗiem 
visdrīzāk būs lemts vest mūsu 
valsti uz jaunām virsotnēm, 
pretim jauniem izaicinājumiem 
un valsts augšupejai. Viņi būs 
arī tie, kam būs jāpietiek spēka, 
enerģijas un gudrības labot paš-
reizējās polītiski un ekonomiski 
aktīvās paaudzes pieļautās kļū-
das. 

Šķiet, ka Vītolu fonds jau 
savas izveides sākotnējā stadijā 
būtu paredzējis pašreizējo situā-
ciju, no kuŗas izeja ir iespējama 

vienīgi ar gudru, čaklu un labi 
izglītotu cilvēku palīdzību. 
Daudzu tādu cilvēku... Pa vecam 
vairs nevarēs, un būs vajadzīgi 
jauni, talantīgi, ar citādu domā-
šanu, arī tie jaunieši, kuŗi paslē-
pušies kādā pavisam tālā 
Latvijas nostūrī un bez fonda 
atbalsta pat nebūtu uzdrošinā-
jušies no šā nostūŗa iziet. 

Viens no lielākajiem aizvadītā 
gada notikumiem ir jau 
500. izveidotā stipendija. Tas 
nav maz! Manuprāt, tas ir pat 
ļoti daudz. Tās ir piecas pilnīgi 
nokomplektētas Saeimas. Sanāk 
izglītoti cilvēki veseliem divdes-
mit likumdevēju varas gadiem. 
Divdesmit pārdomātas, saprātī-
gas, sabalansētas un ambiciozas 
izaugsmes gadi. Un starp fonda 
atbalstītiem jauniešiem ir gan 
topošie mediķi un žurnālisti, 
gan ekonomisti, inženieŗi un 
daudzu citu Latvijas tautsaim-
niecībai tik ļoti nepieciešamu 
profesiju pārstāvji. 

Satiekot savus stipendiātus, 
vienmēr esmu jutis patiesu gan-
darījumu par pieņemto lēmu-
mu atbalstīt viņus, jo redzu 
viņos gan centību, gan vēlēša-
nos attaisnot viņiem sniegto 
atbalstu. Tie visi ir jaunieši, kas 
manā skatījumā patiesi novērtē 
to, ko fonds, tā dibinātāji un 
ziedotāji viņiem ir devuši. 
Manuprāt, šī spēja novērtēt labo 
ļaus viņiem turpmāk sasniegt 
augstus mērķus. Man ir veicies, 
jo redzu viņos visu to, ko es 
vēlējos redzēt, izveidojot savas 
stipendijas.”

Vītolu fonds aicina dibināt 
savas stipendijas Latvijā. 

Vita Diķe, valdes priekšsēde

Uzziniet par mums vairāk:
www.vitolfonds.lv

Nodibinājums “Vītolu fonds”
LV 40008066477
A/S “Danske” banka, filiāle 
Latvijā 
SWIFT: MARA LV22
Konta nr. 
LV55MARA0000107895700
Lāčplēša iela 75 – III, Rīga, LV 
– 1010, Latvija
Mērķziedojums:

Pretī vasarai un brīvībai! Savvaļas zirgi pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavā

Fo
to

: I
m

an
ts

 U
rt

ān
s



LAIKS 152009. ga da 30. maijs – 5. jūnijs

Jau pašā sākumā Ingrīda 
Meierovica ar sev piemītošo 
sievišķīgo šarmu stingri ievirza 
mūsu sarunas gaitu: „Runāsim 
par Gunāru! Par manu personu 
ne!” Lai gan Ingrīda pati ir 
patiešām spilgta personība – 
talantīga, gudra, skaista sievie-
te, ļoti patriotiska un ļoti pārlie-
cinoša. Apveltīta daudziem ta -
lantiem, prot franču, vācu, ita-
liešu un angļu valodu. Cilvēks, 
kas māk novērtēt izglītības lo -
mu, jo liktenis viņu svaidījis pa 
tiem pašiem dzīves līkločiem 
un pasaules malām, kur tūksto-
šiem citu latviešu. 

Skolas gaitas sākušās Rīgā, 
23. pamatskolā, kur iznāca mā -
cīties tikai divas klases. Tad 
dīpīšu nometnes skola, kur sko-
lotāji mācīja no galvas (mācību 
grāmatu nebija) un bērni pie-
rakstīja paštaisītās burtnīcās no 
papīra lapām, ko atraduši dru-
pās. Tad Austrālijas vidusskola 
un polītikas un valodu studijas 
Sidnejas universitātē, ļoti vēlo-
ties kļūt par diplomāti. Nu pār-
drošs sapnis latviešu izcelsmes 
meitenei. 

Ar lielu pateicību Ingrīda at -
ceras savus vecākus – tēvu 
Eduardu Tuktēnu, Latvijas 
Universitātes privātdocentu, un 
māti Loniju, kas strādājusi par 
bibliotēkāri. Liela nozīme bijusi 
arī videi bēgļu nometnē Virc-
burgā, Švābijā, kur patvērumu 
bija raduši un darbojās daudzi 
Latvijas inteliģences pārstāvji – 
rakstnieks Ģirts Salnais, dzej-
nieki Pēteris Ērmanis, Valda 
Mora, Zinaīda Lazda un citi. 
Bieži notika koncerti un teātŗa 
izrādes. Ingrīda ar prieku atce-
ras, ka pēc viesizrādēm pasnie-
gusi ziedus aktrisēm Irmai 
Graudiņai, Hildai Princei...

Ingrīdai Meierovicai ir stin-
gra pārliecība, ka izglītība ir 
labklājības pamats. Zināšanas ir  
bagātība, ko neviens nevar 
atņemt. Tāda ir bijusi arī dzī-
vesbiedra Gunāra Meierovica 
pārliecība, tāpēc top vēl viena 
Vītolu fonda stipendija – 
Gunāra Meierovica stipendija, 
ko saņems kāds jauns cilvēks, 
kas nolēmis studēt polītoloģiju 
un diplomātiju. 

Ingrīda Meierovica: „Ir jāat-
balsta jauni, talantīgi Latvijas 
cilvēki, tas ir visdrošākais iegul-
dījums mūsu nākotnē. Un ir 
jādara viss, lai šie skolotie cilvē-
ki neaizbrauktu prom, bet pa -
liktu strādāt Latvijai. Taču to 
nevar izdarīt, izvirzot nosacīju-
mus. Ir jādod iespējas, ir jādod 
mājas izjūta. Un pašiem jāprot 

Stāsts par kādu bagātu dzīvi

saskatīt tās iespējas, ko sniedz 
pašu zeme. Nu nav ārzemēs 
nekāda Lejputrija. Un ražošanā 
mēs nekad nevarēsim sacen-
sties ar Indiju, Ķīnu... Es ļoti 
priecājos par tiem ārzemju lat-
viešiem, kuŗi atraduši karjēras 
iespējas dzimtenē un sekmīgi te 
dzīvo un strādā, – Nils Meln-
gailis, Filips Kļaviņš, Raimonds 
Slaidiņš, Kārlis Streips, Vita 
Tērauda un daudzi citi.

Gunāra dzīvesceļš bija ļoti 
līdzīgs citu latviešu dzīves gāju-
mam. Slavenā tēva Zigfrīda 
Annas Meierovica dēls, tēvu 
zaudējis piecu gadu vecumā, 
ļoti pieķēries saviem tēvočiem – 
pulkvedim Plensneram un 
Jurim Fīlholdam, kuŗu spēcīgā 
personība nenoliedzami atstā-
jusi iespaidu uz Gunāru. Viņš 
piederējis pie tās paaudzes, kas 
izaugusi Latvijas laikā, ieguvusi 
pamatizglītību, es gribu uzsvērt 
vārdu pamata, Latvijā, un tas ir 
ļoti nozīmīgi. 

Tēvs bija viņa priekšzīme, 
paraugs. Man šķiet, ka no tēva 
mantotā charisma un diplomā-
tija bijusi genās! Gunārs vien-
mēr lieliski sapratās ar cilvē-
kiem, vienmēr bija ļoti aktīvs 
un darbīgs. Un vēl kāda izcila 
viņa personības īpašība – Gu -
nārs nekad neskatījās atpakaļ, 
neraizējās par bijušo un nenoti-
kušo, vienmēr tikai uz priekšu! 

Jā, Gunārs bija ļoti vīlies, kad 
nekļuva par Latvijas Valsts pre-
zidentu. Tas būtu bijis viņa 
misijas piepildījums. At  grie ša-
nās Latvijā bija viņa dzīves vis-
augstākais punkts. Viņam ne -

piedeva aiziešanu no Zemnieku 
savienības un iekļaušanos 
Latvijas ceļā, kur viņš tolaik, 
1993. – 1994. gadā, saskatīja 
spējas, domāšanu, enerģiju. Mēs 
vīlāmies, illūzijas atšķīrās no 
reālitātes... Kādreiz iedomājos, 
ka liktenis bijis Gunāram labvē-
līgs, aizsaucot  viņu mūžībā,  – 
viņš nebūtu varējis pārdzīvot to, 
kas tagad notiek Latvijā... 
(Gunārs Meierovics miris 2007. 
gada 11. februārī pēc ilgas un 
grūtas slimības. – Red.).”

Meierovicu ceļš uz Latviju 
sākās jau 80. gadu sākumā, kad 
abi saredzēja, ka Latvijas un 
Baltijas aktīvitātēm jāpārceļas 
uz Eiropu. Ingrīda sāka strādāt 
Radio Brīvā Eiropa/Radio 
Brīvība redakcijā Minchenē. 
Gunārs atvēra PBLA informāci-
jas biroju Minsterē. 

Jau no pirmās dienas trimdā 
Gunārs Meierovics iesaistījās 
latviešu sabiedriskajās aktīvitā-
tēs. 1961. gadā viņš nodibināja 
apvienoto baltiešu komiteju 
ASV. Tāpat Meierovics ilgstoši 
vadīja Pasaules brīvo latviešu 
apvienību. 2001. gadā Meie ro-
vicam piešķīra PBLA balvu „par 
plašo, ilgstošo un sekmīgo 
darbu baltiešu polītiskā stāvok-
ļa nostiprināšanā ASV un 
Eiropā, cīņā par mūsu tautas 
brīvību un jaunās paaudzes 
ievadīšanu latviešu centrālo or -
ganizāciju darbā”.

Kopš Amerikas latviešu apvie-
nības (ALA) dibināšanas 1951. 
gadā viņš ieņēma dažādus ama-
tus apvienībā – bija kasieris, 

vicepriekšsēdis un priekšsēža 
vietnieks,  Informācijas nozares 
vadītājs un  ALAs pārstāvis 
Apvienotajā baltiešu komitejā 
(ABK); vēlāk vadīja PBLA un 
Latvijas Brīvības fondu.

Tūlīt pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas 1991. gadā, atkal 
G. Meierovica ierosmē, nodibi-
nājās Latvijas Aizsardzības dar-
ba grupa ASV, kas no sākotnē-
jās mazās grupas Vašingtonas 
apkārtnē ir izveidojusies par 
spēcīgu padomnieku grupu, 
pārstāvot visas ASV bruņoto 
spē  ku nozares. Valža Birkava 
valdībā Meierovics ieņēma 
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu 
valsts mi nistra posteni Ārlietu 
ministrijā. 1995. gada novembrī 
Meierovicam tika piešķirts III 
šķiras Triju Zvaigžņu ordenis. 

Gunāra Meierovica ideja – 
gādāt par Latvijas un Baltijas 
valstu nākamajiem brīvības 
cīnītājiem – īstenojās ar t. s. 
vasaras stipendiātu program-
mu, ko uzsāka ALA un kam 
pievienojās arī ABK un PBLA. 
Stipendiāti ne tikai iepazinās ar 
baltiešu centrālo organizāciju 
darbu ASV un ar ASV valdības 
un likumdevēju iestādēm, bet 
arī palīdzēja ASV iedzīvotājiem 
labāk izprast baltiešu un Baltijas 
valstu likteni un problēmas.

Pirms Latvijas neatkarības 
atgūšanas Gunārs Meierovics 
bija klāt vienmēr un visur, kur 
bija iespējams atgādināt Baltijas 
valstu likteni, – Ženēvā, Bel-
gradā, Helsinkos, Madridē, 
Bonnā utt. Atgriezies uz dzīvi 
Rīgā, viņš nekavējoties ķērās 

pie darba, lai veicinātu Baltijas 
valstu sadarbību, strādājot gan 
Latvijas valsts dienestā, gan pri-
vāti.

Ingrīda Meierovica: „Gunārs 
nebija „intelekta milzis”, viņš 
bija darītājs. Nebūdams diplo-
māts, Gunārs patiešām prata 
panākt daudz, ļoti daudz. Vispār 
jau trimdas latviešu loma 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nā ir milzīga – mēs visi cītīgi 
„rušinājām” šo ceļu uz neatka-
rību, tiekoties gan ar citu valstu 
pārstāvjiem, gan Amerikas val-
dības vīriem, kā nu kuŗš spējām 
un pratām. 

Šodien par pašu svarīgāko 
uzskatu mūsu ieguldījumu 
Latvijas izglītībā un aicinu zie-
dot visus, kas var, ko var un cik 
var. 

Es stipendijai ziedoju lauku 
īpašumu – 1/3  mājas, ko savu-
laik Gunāra mātei, Zigfrīda 
Annas Meierovica atraitnei, 
uzdāvināja K. Ulmanis –  patei-
cībā par izcilā diplomāta iegul-
dījumu. (2/3 mantojušas G. 
Meierovica meitas no pirmās 
laulības – Red.) Divstāvu māja 
atrodas uz 30 ha zemes skaistā 
vietā Ventas krastā. Gunāra pie-
miņai un latviešu izglītības 
attīstībai es būtu ziedojusi vai-
rāk, taču mums jau nekad nav 
bijis laika „taisīt” naudu, bagātī-
bas mums nekad nav bijis.

Lielākā bagātība, kas man 
pieder, ir šie laimīgie dzīves 
gadi kopā ar Gunāru.” 

Ar Ingrīdu Meierovicu  tikās 
Ligita Kovtuna

Gunārs Meierovics 1993. gadā Ingrīda Meierovica drīz pēc atgriešanās Latvijā

Cik tauta būs 
ko no visa noti-
kušā mācījusies, 
rādīs jau jūnijā 
pašvaldību vēlē-
šanas. Jo mazā-
ka ietekme 
Latvijas polītikā 

paliks pašlabuma meklētājiem 
un speciālo interešu grupēju-
miem, jo labāk darbosies valsts 
polītiskā sistēma. Izvēloties labā-
kos un godīgākos kandidātus un 
pagriežot muguru tām partijām, 
kas Latviju iegrūdušas dziļajā 
krizē, būs sperts liels solis pretim 
labākai nākotnei. Jāuzmanās no 

Polītika un parazītismsOjārs Celle

tiem, kas sola ļoti daudz, jo 
parasti tie pēc ievēlēšanas sagā-
dā vislielāko vilšanos.

 Komūnistu varas laikos visu 
kompartiju varēja uzskatīt par 
parazītisku veidojumu, kas 
ņēma no tautas, lai saviem bied-
riem un it sevišķi partijas aug-
stākajam slānim nodrošinātu 
labklājību valstī, bet pārējie bija 
spiesti palikt daudz zemākā 
dzīves līmenī. Protams, labāk 
dzīvoja arī tie, kas partijai kaut 
kādā ziņā bija īpaši noderīgi, - 
mākslinieki, sportisti un citi 

apdāvināti cilvēki, kas ar savu 
talantu un darbību palīdzēja 
„celt” komūnisma imperijas 
slavu un godu.

Pēcpadomju laikā atjaunotajā 
Latvijā kā okupācijas laiku 
mantojums jaunā, demokratis-
kā versijā turpinās vecais para-
zītisms, gan citādā izteiksmē, 
oligarchu izveidoto polītisko 
partiju paspārnē. Parazītiskas 
īpašības varam vērot arī ierēd-
niecībā.

Pārskatot šābrīža Latvijas 
polītisko spektru, redzams, ka 
partijas nav izveidotas, lai valstī 

īstenotu kāda polītiska virziena 
vai filozofijas attīstību. Toties 
mums ir Šķēles, Šlesera, Lem-
ber ga utt. partijas, kuŗu skaļi 
nepateiktais, bet visiem saprota-
mais uzdevums ir kalpot savu 
vadoņu un viņu palīgu vēlmēm 
un savtīgajām interesēm. Gan-
drīz nekāda vienojoša spēka nav 
vairs demokratiskās pirmskaŗa 
Latvijas laiku polītiskiem virzie-
niem – sociāldemokratijai, zem-
niekiem, pilsoniskajiem spēkiem 
utt. Nosaukumi – Jaunais laiks, 
Sabiedrība citai polītikai, Latvijas 
ceļš, Pilsoniskā savienība utt. vei-

dojušies pirmām kārtām kā opo-
zicija oligarchiskajām partijām, 
bet Saskaņas centrs un Par cilvē-
ka tiesībām vienotā Latvijā ir aiz 
jaukām frazēm noslēptas krievu 
partijas ar orientāciju Maskavas 
virzienā. Atklātāk nostājas apvie-
nība Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK, kas skaidri pauž savu 
nacionālo orientāciju. Pārējo 
skaitā nelielo partiju lielais 
lērums (Latvijā to ir vairāk nekā 
45) ir polītiski maznozīmīgs un 
labākā gadījumā spēj situāciju 
ietekmēt tikai vietēji.

(Turpināts nākamajā numurā)
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Līmeniski. 1. Galda spēle 
diviem dalībniekiem. 5. Plūst, 
tecēt iekšā. 11. Putnu perēkļi. 
12. Optisks instruments. 
13. Dzī  vesbiedrs. 14. Rupja, 
mazvērtīga linu vai kaņepāju 
šķiedra. 15. Skujkoku meži. 
18. Gaujas pieteka. 19. Mīklai 
līdzīgas konsistences masa. 
22. Sadzijušas brūces. 23. Vas-
tlāvis, gavēņa laiks. 24. Sportistu 
grupa, vienība. 28. Kaujas 

mašīnas. 30. Liels jūras dzīv-
nieks. 33. Zemkopības darba-
rīki. 34. Ūdens meita. 35. Ar -
dievas, sveicieni. 36. Par garš-
vielu lietojama balta, kris talliska 
viela. 39. Sievietes vārds (jūl.). 
40. Ar ledus kristalliem klāti. 
41. Vaļējs skapis priek šmetu 
glabāšanai. 42. Sa  jaukt.

Stateniski. 1. ASV pavalsts. 2. 
Aizmugure. 3. Sarkanbrūns, 
rūsgans. 4. Tikmēr. 6. Apdzīvota 

vieta Ludzas raj. 7. Sīpolu laksti. 
8. Izsacīt, izpaust. 9. Spiežot 
samazināt apjomu. 10. Norises 
straujuma pakāpe. 16. Zīlnieks, 
gaišreģis. 17. Dāvanas, ziedo-
jumi.  20. Saullēkts. 21. Vie nīgi. 
25. Persona ar neierobežotu 
varu. 26. Baltvācu mācītājs 
(1714-1796). 27. Uzliesmot; 
iekaist. 29. Nemiera gars. 
30. Italiešu vilolnieks, kompon-
ists (1678-1741). 31. Droši vien, 
varbūt. 32. Daiļa. 37. Vistveidīgo 
kārtas savvaļas putns. 38. 
Strinkšķināms stīgu instru-
ments. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 
21) atrisinājums

Līmeniski. 3. Laterna. 9. Arak-
sa. 10. Urartu. 11. Kaprālis. 
12. Oktaedrs. 13. Sēt. 15. Batista. 
17. Arietas. 19.Alianse. 20. Lapsa. 
22. Aerēt. 23. Kama. 24. Paks. 25. 
Trula. 28. Atēna. 30. Alberts. 
32. Trasāts. 34. Etalons. 36. Osi. 
38. Aksakals. 39. Sakautas. 
40. Patikt. 41. Elipse. 42. Stagars. 

Stateniski. 1. Artava. 
2. Skarains. 3. Laplata. 4. Torss. 
5. Rīkot. 6. Austere. 7. Kaņepene. 
8. Stirpa. 14. Ēras. 15. Balstīt. 
16. Alumels. 17. Astarte. 
18. Satraps. 21. Aka. 22. Asa. 
26. Lasmanis. 27. Leks. 
29. Tālrunis. 30. Atlants. 
31. Stakles. 33. Rikšas. 35. Nianse. 
36. Osaka.37. Istra.   

Mazzalves pagasta Ērberģē atklāja piemiņas plāksni Otrajā pasaules 
kaŗā un represiju laikā bojā gājušiem Mazzalves pagasta iedzīvotājiem. No 
1940. līdz 1956. gadam dzīvību zaudēja vairāk nekā 200 mazzalviešu. 
Piemiņas plāksnes atklāšanā piedalījās daudzi pagasta iedzīvotāji, skolēni, 
dziedāja jauktais koris. Mazzalves pagastā dzīvo divi bijušie leģionāri – 
Alfrēds Grīnvalds un Jānis Tauriņš.

Pļaviņu Romas katoļu draudze svinēja Jēzus Debeskāpšanas dienu. 
Kopā ar draudzes prāvestu Ingaru Stepkānu Svēto misi vadīja kardināls 
Jānis Pujats. Draudzei šī diena bija lieli svētki, jo Pļaviņu katoļu dievnams 
nosaukumu dabūjis tieši Kristus Debeskāpšanas godam.

Vecumnieku evaņģeliski luteriskā draudze aprīlī un maijā rīkoja 
divas labdarības akcijas, kuŗās savāktos ziedojumus izmantos dievnama 
vēsturiskā jumta rekonstrukcijai. Kristīgās organizācijas bankas kontā 
pašlaik ir vairāk nekā astoņi tūkstoši latu.

Bauskas pilskalnā notika Bauskas domes centra „Ābele” rīkotais 
zīmēšanas un gleznošanas plēnērs „Pavasaŗa krāsas Mēmeles krastos”. 
Piedalījās 16 dažāda vecuma cilvēku ar īpašām vajadzībām. Viņi mācījās 
veidot skices un izpaust sevi krāsās.

Bauskas 1. vidusskolas 10. klases audzēknis Toms Jurevičs uzvarējis 
intelektuālo galda spēļu čempionātā „Uzsāc biznesu!”. Līdz ar pirmo vietu 
viņš saņēmis ceļazīmi uz pasaules čempionātu Šanhajā.

Kokneses tūrisma centrs 10 gadu jubileju nosvinēja, sākot jaunu pro-
jektu „Nūjošana Kokneses takās”. Kokneses parkā pulcējās vairāk nekā 80 
dažāda vecuma aktīvās atpūtas cienītāju. Sarīkojuma nobeigumā izlozēja 
sporta firmu Reebok un Exel nūjošanas piederumus.

Aizkraukles rajona Zalves pagasta Sproģos vilki saplosīja divus teļus, 
kas tikai trešo dienu bija izvesti ganībās. Šis ir jau otrs plēsēju uzbrukums 
mājlopiem šajā apkaimē nepilna mēneša laikā. ES prasībām vilku medības 
ir ierobežotas. Tāpēc būtu jāparedz kompensācija saimniekiem, kuŗiem 
vilki radījuši zaudējumus.

Zemgales apgabaltiesa Aizkraukles rajonā izskatīja krimināllietu 
Ivara Grantiņa apsūdzībā par trim slepkavībām un slepkavības mēģinājumu, 
tostarp par meitas un sievas noslepkavošanu. Atklātā tiesas sēdē apsū dzē-
tajam piesprieda mūža ieslodzījumu. Grantiņš savu vainu atzina un prasīja 
nāves sodu. Šis soda mērs, kā zināms, Latvijā ir atcelts.

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas liet ministrijā informē, ka 
šogad tūristu un ceļotāju balsojumā par ģimenes atpūtai draudzīgākajām 
vietām atzītas piecas vietas Latvijas reģionos un Rīgā. Tās ir „Vienkoču 
parks” Līgatnē, – minizoodārzs „Dobuļi” Iecavas pagastā, Abavas rumba 
un tās apkārtne, – meža ainavu parks „Pilskalnes Siguldiņa”, Rīgā un Rīgas 
rajonā - Mežaparks. 

Latvijas jauno zemnieku klubs rīko radošo nometni „Lauki – manas 
mājas” jauniešiem no 7 līdz 9. klasei. Nometnes mērķis ir izprast 
uz ņēmējdarbības, lauksaimniecības un jauniešu lomu Latvijas lauku 
attīstībā. 

Līvānos notika Nacionālo bruņoto spēku diena. Svētki sākās ar 
piemiņas brīdi pie Atbrīvošanas pieminekļa. Skolu jaunatne bija sagatavo-
jusi cieņas apliecinājumu brīvības cīnītājiem – kultūras programmu, kuŗā 
skanēja dzeja un dziesmas par Latviju. NBS vadības pārstāvji Līvānu 
novada pašvaldības vajadzībām uzdāvināja grāmatas „Latvijas atbrīvošanas 
kaŗa vēsture”, bet diviem novadniekiem – majoram Donātam Valainim un 
Aivaram Vucānam par NBS populārizēšanu pasniedza RATS krūšu 
nozīmi. Interesanti iespēja apskatīties Latvijas armijas ekipējumu, uzzināt 
militārās karjēras iespējas NBS, kā arī noskatīties paraugdemonstrējumus.

Rēzeknē notika bērnu un jauniešu folkloras svētki „Mežā eimu, mežā 
teku 2009”, ko rīkoja Valsts jaunatnes iniciātīvu centrs (VJIC) sadarbībā ar 
Rēzeknes pilsētas un rajona Izglītības pārvaldi, tradicionālās kultūras 
biedrību APRIKA, Svētku laikā aptuveni 900 dalībnieki no Latgales, 
Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Sēlijas apliecināja gatavību X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Mūzeju naktī 16. maijā Latvijas 95 mūzejus visos novados apmeklēja 
vairāk nekā 270 000 cilvēku. Visvairāk apmeklēti bija Latvijas Nacionālās 
vēstures, Latvijas Nacionālās mākslas un Okupācijas mūzejs Rīgā. Seši 
Zemgales mūzeji pulcēja gandrīz 8000 apmeklētāju, no tiem aptuveni 2000 
priekšroku deva Jelgavas Vēstures un mākslas mūzejam.

Ar ESF projektu „Maģistra studiju attīstība Liepājas universitātē” un 
„Doktora studiju attīstība Liepājas universitātē” atbalstu jau šoruden 
Liepājas universitātes maģistra studiju programmas „Informācijas techno-
loģijas” un visu nozaŗu doktorantūras studentiem būs iespēja pieteikties uz 
Eiropas Sociālā fonda stipendijām.

Gatavojoties šogad sākt jaunas produkcijas ražošanu Liepājas 
uzņēmumā Lesjofors Springs LV sadarbībā ar Korejas firmu Hanil Pre cision, 
jaunajās iekārtās investēts aptuveni miljons eiro.

Valdība 19. maijā pieņēma dabas parka “Embūte” individuālos 
aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Tie paredz dabas parku iedalīt 
trīs funkcionālās zonās – dabas lieguma zonā, dabas parka un neitrālajā 
zonā. Lieguma zonā ir iekļautas bioloģiski augstvērtīgas nogāžu un gravu 
territorijas, kā arī Lankas un Kuiļupes ieleja, kas ir nozīmīgas arī kā 
aizsargājamo putnu ligzdošanas vietas. Šajā zonā tiek ierobežota 
mežsaimnieciskā darbība, zemes transformācija, kā arī citas darbības, kas 
var ietekmēt dabas vērtību saglabāšanu.

Grobiņas pagasta svētki notika Robežnieku Kultūras centrā. Sarīkojumu 
atklāja ar tirdziņu, bērniem domātām atrakcijām un sportiskām aktīvitātēm. 
Svētku kulminācijā atklāja jaunuzcelto Kultūras un sporta centru. 

23. un 24. maijā Latvijā norisinājās sacensības interesantā dabas 
sporta veidā – jau sesto reizi putnu vērotāji diennakti ilgās sacensībās no 
torņiem centās reģistrēt iespējami lielāku putnu sugu skaitu. Sacensības 
notika arī putnu vērošanas tornī pie Papes ezera, Liepājas rajonā. 

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

Uz talku Latvijas Universitātes 
(LU) Botaniskajā dārzā 20. maijā 
pulcējās LU fonda 2008./2009. 
akadēmiskā gada stipendiāti. Bija 
sanākuši teju 30 studenti, kuŗi ir 
LU fonda dažādu stipendiju 
saņēmēji – LU dižmecenāta Kris-
tapa Morberga, stipendiju studen-
tiem ar nepietiekamu materiālo 
nodrošinājumu „Ceļamaize”, kā 
arī speciālo zinātņu nozaŗu sti-
pendiju – profesora Ernesta 
Felsberga piemiņas stipendijas, 
stipendijas Armīna Rūša piemiņai 
un vēl citu stipendiju saņēmēji.

Talka ir viens no diviem LU 
fonda tradicionāliem pasāku-
miem, lai stipendiātus pulcinātu 
vienkopus kopējā pēcpusdienā. 
Talkas tradicijas Latvijā pēdējo 
gadu laikā nostiprinās – sākot ar 
Latvijas valsts 90.gadu svinībām 
un šā gada Lielo pavasaŗa talku, 
kur ļaudis pulcējas kopējā darbā 
un rūpējas par labāk sakoptu 
dzimto zemi. 

“Studenti teorētiskās mācībās 
parasti laiku pavada pie galda. 
Dārzs ir patīkama atpūta, gan ska-

LU fonda stipendiāti uzpoš 
LU Botanisko dārzu

toties uz to, gan strādājot tajā,” 
darba prieku par talku pauda 
Toms Ķikuts no Vēstures un filo-
zofijas fakultātes. Gandarījumu 
par studentu aktīvitāti atzina arī 
LU Botaniskā dārza dārzkopji, 
priecājoties par stipendiātu ener-
ģiju un darba sparu.

LU fonda izpilddirektore Laila 
Kundziņa uzsveŗ, ka šī ir pirmā 
reize, kad stipendiāti sakopj LU 
Botanisko dārzu, un pauda gan-
darījumu par viņu atbildīgumu. 

Iepriekšējos gados stipendiāti ir 
pulcējušies LU fonda dižmecenāta 
Kristapa Morberga vasarnīcā Jūr-
malā un braukuši stādīt kokus 
Morberga piemiņas vietā Bu kai-
šos.

Pēc paveiktajiem darbiem 
Botaniskajā dārzā stipendiāti 
atraktīvā gaisotnē radīja ticējumus, 
parunas un haiku par sevi – LU 
fonda stipendiātiem, par mece-
nātiem un LU Botanisko dārzu. 
Mecenāti stipendiātiem saka: 
„Dots devējam atdodas.” Tika pat 
sacerēta haiku: „To, ko neredz un 
neatbalsta augstākstāvošie, sadzird 
un tam palīdz mecenāti.”

Pagājušā gada decembrī LU 
fonds iedibināja jaunu tradiciju – 
LU fonda stipendiāti tika pulcināti 
Ziemsvētku sarīkojumā, kur 
vi ņiem bija iespēja atraktīvi iepazīt 
LU un LU fondu, kā arī dibināt 
draudzīgas savstarpējās attiecības 
un apzināties sev parādīto godu, 
saņemot LU fonda mecenātu sti-
pendiju.

Laine Vose,
LU fonds
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Kad 10. maijā Filadelfijas lat-
viešu skolas saime bija pulcējusies 
Gimenes dienas svinēšanai, sko-
las pārzine Silvija Mežgaile 
uzrunāja klātesošos:

“Ģimene ir mūsu garīgā dzim-
tene. Ģimene veido cilvēka pie-
derības sajūtu tautai un pamatu 
garīgai audzināšanai. No latviešu 
sakāmvārdiem mēs varam mācī-
ties par latviešu tikumiem sakarā 
ar ģimeni. Piemēram, lai gan 
reizēm bērniem liekas, ka vecāki 
neko nezina, tomēr jāatceras: 
“Godā māti un tēvu, tad ļaudis 
tevi godās”. Katram no mums ir 
droša sajūta, zinot, ka ir kāds, kas 
mūs vienmēr atbalstīs. “Katrai 
mātei savi bērni skaisti” un 
“Mātei bērns dārgāks par zeltu”.  
Latvieši godā arī vecāko paaudzi 
un šīs paaudzes zināšanas:  
“Sirma galva jāgodā” un “Veciem 
kokiem dziļas saknes”. Lai cik 
tālu mēs ceļojam, lai cik ilgi mēs 
neesam ģimenes vidū, ģimenē 
mēs esam līdzīgs starp līdzīgiem – 
“Ābols no ābeles tālu nekrīt”.

Ja tev ir ģimene, tu vari būt 
laimīgs. Mūsu latviešu skolas 
bērni un skolotāji ir īpaši laimīgi, 

Ģimenes diena Filadelfijas latviešu skolā

No kreisās:  Pēteris Blassmans, Tija Vilciņa, Marisa Liziņa, Kristaps Liziņš, Emīlija Liziņa, un  
Max Sommers

jo viņiem te, mūsu baznīcas 
skolā, ir otra ģimene. Tā kā mūsu 
skolas saime ir maziņa, mēs 
dalāmies ar mūsu skaistajiem, 
gaišajiem brīžiem, kā arī ar mūsu 
skumjām un bēdām. Fiziski sestā 
darba diena nogurdina bērnus 
un vecākus, bet garīgi, virtuvē 
vai pie pusdienas galda runājot, 
saņemam enerģiju.

Tīmeklī lasīju, ka Ogres novada 
domes vadība uz ģimenes dienu 
aicināja novada skolu audzēkņu 
vecākus, lai pateiktos par bērnu 
audzināšanu un atbalstu skolai.   
Skolu direktori atzīst, ka skolo-
tājiem viegli strādāt, ja jūt vecāku 
ieinteresētību, atbalstu, sapratni, 
ja vecāki un paidagogi spēj rast 
kopīgu valodu.

Mūsu skolā absolūti visi vecāki 
ir saistīti ar skolas darbību, tātad 
mums valoda ir pavisam kopīga!   
Tāpēc es šodien gribu pateikties 
mūsu skolas vecākiem par viņu 
atbalstu mūsu skolai, nemitīgo 
darbu un uzņēmību, kas veltīta, 
audzinot savus bērnus latviskā 
garā.

Skolas vārdā arī gribu pateik-

ties mūsu pašaizliedzīgām skolo-
tajām – Andrai Zvārgulei, māc. 
Ievai Dzelzgalvei un arī mūsu 

visjaunākai, enerģiskai skolotājai 
Laurai Krečko. Mēs pateicamies 
arī Intai Eckersonei par viņas 

padomiem, pozitīvo stāju un 
darbošanos ar mūsu kultūras 
dienas bērniem.”

Izlaidums Indianapoles latviešu skolā
Prāvests Gunārs Lazdiņš ieva-

dīja abitūrijas sarīkojumu ar 
vārdiem: „Ja nu esat bērni, tad 
arī mantinieki – Dieva mantinie-
ki un Kristus mantinieki...”  Tālāk 
viņš sacīja: „Jūs visi kristības 
laikā ieguvāt piederību būt Dieva 

18. novembŗa svinībās, kad Indi-
an apolē viesojās Latvijas vēst-
nieks Amerikā A. Pildegoviča kgs., 
bērni spēlēja teātri Ziemsvētku 
sarīkojumā, deklamēja dzejas 
Draudzīgā aicinājuma sarīko-
jumā. Tālāk pārzinis aicināja 

tau  tas dziesmas un tautas dejas  – 
tās paliks jūsu īpašumā uz mūžu. 
Sveica ar Aspazijas vārdiem: „ Ej, 
nešaubies, ceļš labi sācies; no 
tevis dzīve prasīs daudz. Ej, mūžu 
dzīvo, mūžu mācies un visu laiku 
audz!” Sekoja skolas beigšanas 

Maija Inveisa, Ojārs Bērziņš, Tija Pūtele, Dāvis Ratermans, Astrīda Kreile, Martis Roze, Sarma 
Millere, Nikolajs Kārkliņš

Indianapoles latviešu skolas koris

bērniem. Šodien Dieva svētību 
saņemot, mēs esam Viņam patei-
cīgi par šīs dienas sasniegumiem:  
daži nobeidzot vēl vienu gadu 
latviešu skolā un daži esat gala 
mērķi sasnieguši absolvējot. Jūsu 
zināšanas ir augušas un jūsu 
piederība latviešu tradicijām un 
kultūrai ir bagātinājusi jūsu sirdis 
un dvēseles.” Prāvests nobeidza  
uzrunu ar dzejas vārdiem: „Tev ir 
simtiem iespēju šodien savas 
nākotnes durvis vērt, var aiz 
kuŗām lāsi pa lāsei savu laimi un 
likteni svērt”. Sekoja lūgšana, pēc 
tam Latvijas himna.

Skolas pārzinis Roberts Inveiss 
sniedza pārskatu par mācību 
gada darbību: skolēni piedalījās 

absolventes iesaistīties latviešu 
sabiedriskā darbā, teikdams, ka 
latviešu kopienai ārzemēs ir 
vajadzīga katra dvēsele, lai turpi-
nātu viņu vecāku un vecvecāku 
iesākto darbu latviešu valodas un 
latvisko tradiciju saglabāšanā.

Šogad latviešu skolu beidz trīs 
absolventes – Tija Pūtele, Astrīda 
Kreile un Maija Inveisa, viņu 
klases audzinātāja Rasma Kārkli-
ņa abitūrijas dienu nosauca par 
prieka dienu:  nebūs vairs  jāziedo 
piektdienu vakari vai sestdienu 
rīti, lai apmeklētu latviešu skolu, 
nebūs vairs mājas un klases 
darbu, bet vienpadsmit gados 
iegūtās zināšanas latviešu valodā, 
literatūrā, vēsturē, ģeografijā,  

apliecību izsniegšana.
Organizāciju apsveikumos 

ab sol ventes saņēma grāmatu 
veltes, aploksnes, ziedus un 
vēlējumus kalpot Dievam un 
Latvijai. No Indianapoles Ev. lut. 
draudzes sveica M. Pūtelis, no 
Latviešu sabiedriskā centra E. 
Joniškāns, no LSC dāmu komite-
jas L. Odeiko, no Pensionāru 
biedrības un DV apvienības  R. 
Kārkliņa, no Katoļu biedrības V. 
Dričs, no Indianapoles Latviešu 
jaunatnes apvienības A. Kančs, 
nodeklamējot A. Eglīša dzejoli  
„Jaunajiem”, ko pats šai skolā bija 
mācījies.

Absolventes sirsnīgi,  pat  caur 
asarām, pateicās klases audzinā-
tājai un skolotājiem par iecietību 
mācību stundās, vecākiem un 
vecvecākiem par palīdzību mājas 
darbu sagatavošanā. Absolventu 
klase dāvāja skolai T. Inveisas 
gatavotus latviešu mūzikas 
instru mentus un M. Vītoliņa 
gatavotas velna bungas.

Vecāku padomes priekšsēde 
Irēne Kreile pateicās skolotājiem 
par pašaizliedzīgo darbu skolā 

un Latviešu sabiedriskajam cen-
tram par telpu lietošanu bez 
maksas skolas vajadzībām. Tālāk 
priekšsēde absolventēm novēlēja 
skaistu, interesantu „Sveika, Lat-
vija!” braucienu, labas sekmes Gaŗ -
ezera vasaras vidusskolā, piekodi-
nādama neaizmirst pašu pilsētas 
skolu un ko tā viņām devusi.

Grāmatu lasīšanas sacensībās 
„Bērnu žūrija”, kas ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Kultūras 
prgramma un ko financē Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, no Indian-
apoles skolas piedalījās pieci 
bērni. Grāmatu lasīšanas pro-
grammas vadītāja Indianapolē 
Iveta Asone apsveica pirmo vietu 
ieguvējus, pasniedzot atzinības 
rakstus un naudas veltes. 1. vietu 
ieguva Krista Roze, par 5 izla-
sītām grāmatām iegūstot 75 
punktus ; 2. vietu Krista Grendze, 
par 3 izlasītām grāmatām iegūstot 
45 punktus; 3. vietu Nikolajs 
Kārkliņš, par 2 izlasītām grāma-
tām iegūstot 30 punktu; 4. vietu 
Tija Pūtele par 1 izlasītu grāmatu 
iegūstot 25 punktus; 5. vietu Alija 
Ozere par 1 izlasītu grāmatu 
iegūstot 20 punktu. Sekoja liecību 
izsniegšana skolas deviņpadsmit 
audzēkņiem.

Programmā bērni dziedāja 
tautas dziesmas I. Asones vadībā 
un dejoja tautas dejas R. 
Kārkliņas, I. Asones un G. A. 
Asones vadībā.

Bez absolventēm, uz GVV 
dodas arī Alija Ozere, uz Saga-
tavošanas skolu Ojārs Bērziņš, 
Krista Grendze, Anna Inveisa, 
Nikolais Kārkliņš, Liene un 
Sarma Milleres, Dāvis Ratermann 
un Krista un Martis Rozes. 
Kultūras nedēļā piedalīsies Sadie 
Martin. Paši mazākie paliks 
mājās nepacietīgi gaidīdami savu 
kārtu...

(gaa)
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Kurzemes cietokņa atceres sarī-
 kojumā Grandrapidu latviešu 
biedrības namā 8. maijā Daugavas 
Vanagu apvienības priekšnieks 
Maksis Jansons, sapulcējušos 
uz ru nājot, teica: ,,Mēs godinām 
un sveicam Latvijas vīrus, kuŗi 
sargāja tēvzemi. Toreiz, kad lat-
vju zēni cīnījās pret austrumu 
pretinieku, latvju zeltenes viņiem 
sūtīja vēstules un sainīšus. Kāds 
prieks bija saņemt sveicienus no 
mīļās meitenes! Šodien, pēc seš-
desmit četriem gadiem, mēs 
atceramies tos, kuŗi no kaŗa 
nepārnāca un arī tos, kuŗi vēl 
dzīvi palikuši, dāvājot viņiem 
baltu neļķi. Godazīmes ir sarūsē-
jušas, bet 64 gadi atmiņas nav 
izdzēsuši.”

M. Jansonam runājot, vanadžu 
priekšniece Olga Jansone apstai-
gāja bijušos leģionārus un viņiem 
pie svārku atloka piesprauda 
baltu neļķi.

Neaizmirstamais 
Kurzemes cietoksnis

Pēc kopā nodziedātas Jāzepa 
Vītola dziesmas ,,Seno cīņu tālā 
duna” (Arnolda Lūša teksts) 
Julieta Rumberga teica īsu 
uzrunu un sarīkojuma apmek-
lētāji nodziedāja Latvijas himnu.

Olga Jansone skandēja Valža 
Krāslavieša dzejoli ,,Kādā sali-
dojumā” un atgādināja Metimnes 
(literāta Arņa Ķekša) vārdus: 
,,Tik vienu prātā paturiet, savus 
kritušos pieminiet! Mēs nedrīk-
stam aizmirst Kurzemes cietoksni!”

DV apvienības priekšnieks 
apsveica Julietu Rumbergu par 
viņai piešķirto Latvijas valsts 
apbalvojumu – IV šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni. Priekšne su mu 
daļas beigās sarīkojuma apmek-
lētāji nodziedāja ,,Es karā’i aiz-
iedams”. Mielastu gatavoja 
vanadzes.

Julieta Rumberga

Kristīna H. Pelse (Kristin H. 
Pelsis, Baltimore, MD)  beigusi 
Džordžijas universitāti 
(University of Georgia), iegūstot 
bakalaura gradu vēsturē un 
mākslas vēsturē (Bachelor of 
Arts).  2008. gada vasaras 
sēmestri viņa pavadījā Veronā, 
Italijā, lai papildinātu zināšanas 
mākslas vēsturē. Kristīna ir  
korporācijas Pi Beta Phi locekle.

Čikāgas latviešu vīru koŗa koncerts un  diriģentes Māras 
Vārpas fotografiju izstāde Čikāgas piepilsētas bibliotēkā

Čikāgās latviešu vīru koris dzied Dundee Township  bibliotēkā

Pērn Māras Vārpas fotografiju 
izstāde Čikāgas piepilsētas 
Dundee Township plašās biblio-
tēkas Ruth M.Wendt galerijā 

apmeklētājus priecēja vairāk 
nekā mēnesi, bet šogad bib-
liotēkas vadība aicināja Māru 
rīkot fotografiju izstādi par 
Latviju un 5. maijā dziedāt viņas 

vadīto Čikāgas latviešu vīru kori. 
Māras 28 fotografijas sagādāja 
labu iespēja iepazīties ar Rīgu, 
Dziesmu svētkiem, Latvijas lau-

kiem, dabu un citu Latvijai 
raksturīgo. Koncerta sākumā 
diriģente apmeklētājiem pastās-
tīja par Latvijas vēsturi, tās 
tautasdziesmām, ka dziesma lat-

viešiem palīdzējusi izdzīvot un 
saglabāt latvietību, pārdzīvot 
Padomju Savienības 50 gadu 
okupāciju, kas beidzās ar ,,dzies-

Diriģente Māra Vārpa bibliotēkā pie savām fotografijām

moto revolūciju” un neatkarības 
atgūšanu 1991. gadā. Māra arī 
minēja, ka koris sešas reizes 
dziedājis Latvijā, Dziesmu svēt-
kos, arī Kanadā un daudzviet 
Amerikā.

Pirms katras dziesmas Māra 
un Uģis Sprūdžs klausītājiem 
īsumā izstāstīja to saturu. Klavieŗ-
pavadījumu spēlēja Sarmīte Aļļe. 
Domāju, ka nodziedājām ļoti 
labi, un laikrakstā Daily Herald 
bija lieliskas atsauksmes. 

Pēc koncerta pakavējāmies 
drau  dzīgā pieņemšanā, bija 
bagātīgs kafijas galds. Pirms 
došanās mājup paciemojāmies 
diriģentes Māras Vārpas jaukajā, 
gaišajā mājoklī. Beigās nodzie-
dājām viņai veltījumu: 

„Ziedi koši, mūsu Māra,
Es Tev’ mīļi pieminēšu.
Siltu, jauku vasariņu,
Jaunu sparu rudenī!”

Juris Valainis

Amerikas latvieši lūguši atļauju 
LPP/LC dibināt atbalsta grupu 
Ainaram Šleseram, kuŗš kandidē 
Rīgas pašvaldības vēlēšanās un 
vēlas kļūt par pilsētas galvu. 
Amerikas latvietis, zvērināts 
advokāts no Čikāgas Roberts 
Blumbergs laikrakstā Diena un 
tīmeklī izplatījis aicinājumu 
atbalstīt Ainaru Šleseru par Rīgas 
pilsētas galvu. Amerikas latvieši 
uzskata, ka A.Šlesers ir labākais 
kandidāts un uzsveŗ, ka viņiem 
tas rūp, jo Rīgā daudziem 
Amerikas latviešiem dzīvo drau-
gi, ģimenes un kollēgas.

Blumbergs salīdzina Šleseru ar 
prezidentu Baraku Obamu un 
Čikāgas pilsētas galvu Ričardu 
Deiliju. Visu trijotni vienojot 
nepārtraukta ideju ģenerēšana 
un darba spars.

Amerikas latviešiem simpatiski 
šķiet A. Šlesera izteikumi par 
ostas un lidostas attīstību, darba 
vietu radīšanu, dzīvokļu nodro-
šināšanu, centrāltirgus reorga-
nizāciju un skolu uzlabošanu. 
Aicinājumā teikts: “Esam pār-
liecināti, ka jūsu darba spējas, 
darba ētika, un radošās idejas ir 
tieši tas, kas ir nepieciešams šajā 
krizes laikā.”

Amerikas latvieši vēlas sekmēt 
kultūras apmaiņas programmas, 
piemēram, lai Latvijas bērni ap -
ciemotu latviešu vasaras no met-
nes Amerikā, bet Amerikas 
latvieši brauktu uz Latviju.

Blumbergs saka: „Tomēr Latvijā 
ne visiem Šlesers patīk. Esmu 
dzirdējis kritiku, ka Šlesers atro-
dot vietas saviem draugiem valsts 
uzņēmumos. Jāsaka, ka Čikāgas 
pilsētas galvas Deilija un ASV 
prezidenta Obama valdības ir 
pilnas ar veciem kollēgām, 
draugiem, un pat radiniekiem. 
Tie ir viņu tuvākie padomdevēji, 
cilvēki, ar kuŗiem viņi visērtāk 
jūtas un var uzticēties. Nevienam 
nenāk prātā to pārmest, jo šie 
puiši raujas amerikāņu labā un 
mums ir pieņemts komandas 
darbs. Čikāgas mērs Ričards 
Deilijs tiek uzskatīts par Amerikas 
veiksmīgāko pilsētas galvu pēdē-
jos 25 gados.”

Tālāk slavas dziesmā Šleseram 
teikts: „Šlesers grib „daudz no -
kost”, kā pie mums saka, tātad – 
daudz izdarīt. Varbūt arī izdarīs, 

Amerikas latvieši
atbalsta... Šleseru

ja spēs panākt Rīgas dome atbal-
stu savām spožajām idejām. 
Šlesers savu iesauku Buldozers 
galu galā ir nopelnījis, strādājot 
gaŗas stundas, pat atsakoties no 
jebkādiem kaitīgiem ieradu-
miem, kas var negātīvi ietekmēt 
viņa darba spējas. Nevienam 
kandidātam nav tik daudz plānu 
kā Šleseram, un plāni ir lieliski.”

 
... un norobežojas
Čikāgas latviešu organizāciju 

apvienības prezidijs izteicis savu 
viedokli A. Šlesera atbalsta gru-
pas jautājumā.

Ievērojot demokratiskās kārtības 
normas, kuŗas garantē katram 
pilsonim brīvu izvēli polītiskos 
jautājumos, Čikāgas latviešu 
organizāciju apvienības prezidija 
locekļi tomēr nolēmuši stingri 
norobežoties no Čikāgas latviešu 
iniciātoru grupas, kuŗa abalsta 
Ainara Šlesera kandidātūru Rīgas 
pilsētas galvas amatam. Mēs esam 
pārliecināti, ka šāda nostāja ir arī 
vairākumā Čikāgas un apkārtnes 
latviešiem.

Mēs vēlamies iniciātoru grupai 
atgādināt, ka viņu ieteiktās kul-
tūras un izglītības apmaiņas, kā 
arī aprūpes programmas ar 
Latviju, ir jau plašā apmērā un 
caur daudz latviešu organizācijām, 
darbojušās kopš Latvijas neatka-
rības atgūšanas, tātad 18 gadus.

Jānis Vilciņš,
ČLOA priekšsēdis

Šlesers savā vēstulē 
saka, ka viņš jūtas patiesi 

pagodināts un gandarīts par 
izteikto domu, nodibināt sabied-
risko atbalsta grupu „Ainaru 
Šleseru par Rīgas mēru Čikāgas 
atbalsta grupa”. Ārzemju tautie-
šiem, kaut arī viņi dzīvo tālu no 
dzimtās Rīgas, patiesi rūp tās 
liktenis un nākotne. Tautiešiem 
nav vienalga, kāda būs Rīga – vai 
tā kļūs par pasaules līmeņa 
mētropoli, vai arī paliks par 
Eiropas Savienības provinces 
pilsētu.

Tālāk vēstulē Rīgas pilsētas 
galvas amata kandidāts uzskaita 
daudzos darbus, ko viņš veiks 
rīdzinieku labā.

P. K.
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Jeila universitātē 25. maijā vir-
moja tā īpašā svētku noskaņa, 
mācību iestādei atlaižot savus 
mācekļus, kuŗi dodas tālākā 
dzīves ceļā. Alma Mater, izvadot 
ceļā studentus, dod līdzi 
vērtīgāko, ko spējusi – zināšanas, 
cieņu pret cilvēci un misijas 
izjūtu katram, kas var teikt: 
,,Esmu studējis Jeila universitātē.”

Neskaitāmas reizes to droši vien 
teiks arī pianists Reinis Zariņš no 
Rīgas. Viņš 25. maijā saņēma 
maģistra diplomu, absol vējot Jeila 
universitātes Mūzikas kolledžu.

Pirmajā tikšanās reizē, kad 
Reinis tikko bija iebraucis ASV, 
jaunais mūziķis teica: „Es studēju 
par svētību Latvijai.” 

Skolas beigšanas solokoncerta 
beigās 25. aprīlī, atzinības aplau-
siem skanot, pianists vēlreiz iznā-
ca uz skatuves pieteica skaņdarbu: 
Jānis Mediņš „Daina”, un klau-
sītājus – tautiešus –  veldzēja ar 
latviešu mūzikas vibrācijām, kas 
plūda zālē; mūzikas skaņas ietina 
mūs visus kā mīļā mātes sagšā. 
Radās sajūta, ka Reinis par savu 
misiju teiktu: ,,Es spēlēju par 
svētību cilvēkiem.”

Reinis un Ligita ASV ieradās 
pirms trim gadiem, viņus spār-
noja ticība, talants un mīlestība, 
un kā divi putni viņi vija savu 
ligzdu. Nu jau trijatā ar mazo 
Arellu viņi atkal ir spārnos, lai 
dotos tālāk pasaulē – mūzikas ceļos. 
Gluži kā putns Reinis runās ar 
cilvēku sirdīm, ieskandinot dieviš -
ķo. Lūdzu Reini uz īsu sa runu.
Ko tev nozīmē klausītājs
un vai tu par to domā,
gatavojoties koncertam?

Manuprāt, mūzika, vispār 
māksla, māksliniekam ir jārada 
citu dēļ, nevis jāizmanto patmī-
līgai sava labuma vai apmieri-
nājuma gūšanai. Padomājot par 
tavu jautājumu, es pēkšņi sap-
ratu, ka klausītājam es veltīju 
visu, ko daru – no pašas pirmās 
idejas, kādus skaņdarbus izvēlē-
ties, līdz koncerta pēdējam akor-
dam. Par ļoti svarīgu uzskatu 
katra skaņdarba rūpīgu izvēli, 
domāju, kādu sajūtu katrs darbs 
varētu izraisīt, un kāda būtu 
kopējā sajūtu gamma koncer-
tam, tā drāmaturģija. Klausītājs 
man ir ļoti dārgs. Es ilgojos, lai 
klausītājs dziļi justu, kad klausās, 
lai aizmirst ikdienas dzīvi un aiz-
raujas. Gribu pasniegt to, kas man 
ir – mūziku – kā ļoti dārgu dāvanu.
Kādas atsauksmes esi 
saņēmis par abiem  saviem  
kolledžas beigšanas
koncertiem – solokoncertu 
un koncertu ar simfonisko 
orķestri? Vai esi gandarīts?

Šie koncerti, īpaši mans solo-
koncerts, bija virsotne visu trīs 
studiju gadu darbam, sakopo-
jums tam, kas sasniegts. Jāatzīst, 
ka pati solokoncerta programma 
no pirmā treniņa brīža līdz kon-
certam aizņēma gandrīz visu 
mācību gadu, tik sarezģītu to 
šoreiz biju izvēlējies. Tādēļ arī 
gandarījums ir ļoti liels. Atsauk-
smes bija lieliskas.
Tu esi  koncertējis ASV 
latviešu sabiedrībā un 
bagātinājis ārzemju 
latviešu kultūras dzīvi – 
kādi tev ir  iespaidi, 

Pianista Reiņa Zariņa atskaņotā mūzika aizkustina sirdi
mūzicējot latviešiem?

Tas man vienmēr ir bijis īpašs 
gods – spēlēt latviešiem šeit, Ame  -
rikā, jo es vienmēr esmu sajutis 
personisku kontaktu ar klausī-
tājiem. Viņus interesē mūzi ka, 
ko spēlēju. Tā ir fantastiska  
sajūta. Jūtu, ka uzmanīgā latviešu 
publika mani ciena un mīl,  un 
cenšos atbildēt ar pretmīlestību, 
atskaņojot mūziku.
Pastāsti par savu dzīvi,
kur augi un mācījies?

Piedzimu Rīgā un mācījos 
vienlaikus igauņu skolā un Jāzepa 
Mediņa bērnu mūzikas skolā, 
vēlāk Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskolā. Pēc vidusskolas beig-
šanas divus gadus studēju Mūzi-
kas akadēmijā, bet tad sastapu 
savu pašreizējo skolotāju no Jeila 
universitātes, un tā nonācu šajā 
krastā. No vecākiem man ir 
vienīgi māte, Amrita Zariņa, kas 
kopā ar vecmāmiņu mani ar 
mīļumu un gudrību audzināja 
līdz pat manām laulībām. Kla-
vieres man parādīja mana vec-
māmiņa, ierā dīja vidus do re mi, 
pēc tam pats sāku improvizēt. 

sta domas šķiet ļoti svarīgas, lai 
varētu gūt vispārīgu priekšstatu, 
kā komponists radījis. Galvenais 
– ko notis nozīmē, kas ar tām 
domāts. Par nožēlu vai drīzāk –  
laimi, tas ir vienīgais, ko nevar 
uzrakstīt skolas mācībgrāmatā 
un iezubrīt – līdz tam ir katram 
pašam jāizaug, lai saprastu, kas 
slēpjas aiz notīm.
Pianists apliecina milzīgas 
cilvēka spējas  – nepiecie-
šama izcila atmiņa, augsts 
emocionālais līmenis, fizisks 
spēks, dzirde, kas ir liels palīgs 
skaņas radīšanā, skaņas 
vibrācijā un rezonansē, ko 
pianists rada. Kāds spēka 
avots tevi vada, kad tu mūzicē 
un kāda, pēc tavām domām, 
ir nozīme ikdienas treniņam?

Būtu diezgan bērnišķīgi teikt 
par visu to neiedomājami sarež-
ģīto kompleksu, ko sauc par kla-
vieŗspēli, ka vienkārši labais Die-
viņš mani vada, un viss. Tāpēc 
paskatīsimies uz to no otras 
puses. Pēc septiņpadsmit gadu 
vingrināšanās es beidzot aptvēru, 
ko mans ķermenis spēj. Septiņu 

uzvarēji konkursā, lai iegūtu
šo iespēju?

Jā, Jeila universitātes Mūzikas 
kolledža ik gadu rīko konkursu 
saviem studentiem par iespēju 
koncertēt kopā ar simfonisko 
orķestri. Interesanti, ka pats iedo-
mājos par klavieŗkoncertu krei-
sai rokai, kad bija jāpiesakās 
konkursam, bet nebiju par to 
ieminējies savam profesoram. 
Piepeši viņš man jautāja, vai 
nevēlos iemācīties Morisa Ravela 
klavieŗkoncertu kreisai rokai – 
un tad es sapratu, ka tā būs īstā 
izvēle. Arī citkārt noticis, ka mums 
abiem no tūkstošiem skaņdarbu 
ienāca prātā tas pats darbs.
Vai tu tici brīnumam, un 
kāds tam ir atspoguļojums 
tevis spēlētā mūzikā?

Jāpadomā, ko uzskata par brī-
numu. Ticības dzīve ir pārpilna 
brīnumiem. Katra reize, kad pie-
dzīvo Dievu, ir brīnums. Pati 
dzīvība ir brīnums. Cilvēks man 
blakus, dots uz mūžu, tas arī ir 
brīnums, ko nevar nopelnīt vai 
nopirkt ne par kādu naudu. Visa 
dzīve ir brīnumaina, un es cenšos 

secībā. Parasti gan darbs grib 
apsteigt  ģimeni. Pārējo, kas seko 
šiem, jāsauc par patikšanām.
Tavi  mūzikas ceļi vedīs uz 
Londonu.

Jā, taisnība, braukšu mācīties 
uz Londonas Karalisko Mūzikas 
akadēmiju. Pēc divu gadu baka-
laura studijām Latvijā man izde-
vās sākt maģistra studijas šeit, 
tāpēc tagad braukšu pabeigt 
bakalaura studijas Londonā, lai 
visi papīri ir kārtībā un varu, ja 
tāda iespēja rastos, strādāt par 
skolotāju arī augstākā mācību 
iestādē.
Kurš ir Tavs iemīļotākais 
klavieŗmūzikas skaņdarbs, 
komponists?

Jau sen nespēju atbildēt uz šo 
jautājumu. Nevaru sev iestāstīt, ka 
viens autors būtu pārāks par citiem.
Ja tev vaicātu cilvēks, kas 
nekad nav dzirdējis mūziku 
– kā tu viņam paskaidrotu, 
kas ir mūzika?

Es spēlētu.
Klausoties Olivera Mesiāna 
kompoziciju „20 skatieni 
uz Jēzus bērniņu”, ko tu atska  -
ņoji 25. aprīlī  solokoncertā,
bija sajūta, ka tu dod klausī  -
tājam iespēju būt līdzdalīb-
niekam radīšanas mistērijā. 
Tu arī stāstīji par putnu balsu 
nozīmi, ko komponists ir 
uztvēris un iekļāvis mūzikā.
Vai vari to pastāstīt arī 
tiem, kuŗi šo rakstu lasīs?

Olivers Mesiāns bija dedzīgs 
ticīgais, kas vēlējās pagodināt 
Radītāju ar visizcilāko, ko viņš, 
būdams cilvēks, spēj radīt. Viņa 
mūzika ir grandioza, tas laikam 
būtu labs vārds, jo tā ne vienmēr 
ir ausij tīkama, bet tās varenību 
nevar noliegt. Mesiāns savu mū zi-
kas valodu būvēja no daždažādiem 
elementiem – galvenokārt, izman -
tojot  kristīgo simboliku, bet arī 
no putnu dziesmām, indiešu rit-
miem, paša radītām skaņurin-
dām, matēmatikas un daudz kā 
cita. Viņš ierakstīja magnētofonā 
putnu dziedāšanu. Un tad katra 
putna specifisko dziesmu, kas 
tikai paretam atkārtojās, pierak-
stīja notiņu pie notiņas, atklājot, 
ka dziedājums nebūt nav vien-
kāršs un katram bērnam izdzie-
dams, bet ļoti komplicēts un 
chromatisks. Mesiāns apkopoja šos 
atradumus milzīgā ciklā „Putnu 
katalogs” klavierēm. Putni viņam 
ir  īpaši, jo tās ir radības, kas 
dzied tieši Dievam. Nosaukums 
otram skaņdarbam, ko spēlēju 
koncertā, ir „Viņā viss ir radīts”. 
Gluži tāpat kā tev, arī man šķiet, 
ka tas izklausās kā pati Radīšana. 
Lai gan techniski tas būvēts kā 
grandioza fūga, kas pēc septiņu 
lappušu attīstības noti pēc nots 
atmuguriski atgriežas pie sāku-
ma, mūzikas reālais skanējums 
tā aizrauj iztēli, ka, liekas, var 
gara acīm redzēt, kā rodas 
matērija – augstumi un dziļumi, 
gaisma un tumsa, kosmoss un 
atomi. Šis arī ir brīnums – ka 
notis pašas runā tikai technisku, 
sausu valodu, bet, kad tās atskan 
telpā, cilvēks to iespaidā var tikt 
pārveidots.

Dace Micāne Zalīte

Reinis Zariņš koncertā
Igauņu skolā par dziedāšanas 
skolotāju sāka strādāt skolotājs 
Renē Salaks no Jāzepa Mediņa 
mūzikas skolas,  es sāku pie viņa 
mācīties klavieŗspēli.
Kādi ir tavi
enerģijas avoti mūzicējot?

Visas manas dzīves spēka avots 
ir manā Glābējā. Mūzicējot vai 
darot ko citu es to bieži atceros 
un apzināti sevi nododu Viņa 
rokās. Nekad neesmu palicis 
tukšā, ja, jūtot  bezspēku, klusi 
pielūdzu Jēzu. Ja nelūdzu, nekas 
labāk nekļūst, bet, kad vienkārši 
pielūdzu, pēkšņi iegūstu vaja-
dzīgo spēku. Koncerta laikā, kad 
pats spēlēju uz skatuves, it bieži 
jūtu spēcīgus garīgus uzbruku-
mus – uzmācas ļaunas domas, 
bailes, pat absolūti bezjēdzīgas 
idejas. Tādos brīžos šķiet, ka 
labāk noiet no skatuves. Bet es uz 
sekundi saucu palīgā Dievu – un 
pēkšņi varu koncentrēties.
Ko nozīmē spēlēt konkrēta 
komponista darbu – kā tas 
izpaužas nošu rakstā un kā 
tas saistīts ar skaņraža 
dzīvi un daiļradi?
Vai tev tas ir svarīgi?

Kopš mācos Jeila universitātē, 
ļoti svarīgi. Pirms tam izmantoju 
mūziku, lai izceltu sevi pašu. 
Mūzika bija otršķirīga, es biju 
galvenais. Tagad man komponi-

gadu vecumā es nezināju, ka 
mani pirkstu gali spēj izdarīt tik 
mikroskopiskas izmaiņas pieskā-
rienā, kādas es šodien tiem lieku 
izdarīt. Tāpat manas ausis šodien 
prot uztvert tik smalkas gradācijas 
klavieŗu skanējumā, ka mikro-
sekunžu laikā spēj piemērot 
pārējo ķermeni pēkšņajām izmai  -
ņām, ko instruments tobrīd prasa. 
Tagad, aptveŗot, cik brīnumains 
ir cilvēks, man grūti to izteikt 
vārdos. Vai vingrināšanās atvē-
rusi acis uz to, kas es jau vienmēr 
esmu bijis? Nezinu. Es vingrinos 
galvenokārt tāpēc, ka tā ir mana 
daļa līgumā. Mana daļa ir iemā-
cīties skaņdarbu un noslīpēt līdz 
pēdējam, tad kāpt uz skatuves un 
vēlreiz, kārtējoreiz, simtoreiz 
izjust, izdzīvot šo skaņdarbu. Bet 
es nedomāju, ka tas ir mans 
izskats, manas kustības vai 
tābrīža harmonijas smeldze, kas 
spēj aizkustināt cilvēkus līdz 
asarām, satriekt vai padarīt lai-
mīgus, bet es pirms tam esmu 
lūdzis Dievu sūtīt mūziku pie 
cilvēku sirdīm. Tātad bez manas 
daļas nekas nebūtu, bet bez tās 
otras daļas tu arī justos kā 
izsalkusi un neapmierināta pēc 
koncerta. Tā man šķiet.
Tu 1. maijā koncertā
spēlēji ar Jeila universitātes
simfo nisko orķestri – vai tu 

šo attieksmi izpaust mūzicējot.
Pastāsti, lūdzu, par skaņdarbu 
izvēli gala eksāmenam Jeila 
universitātē.

Spēlēt Ludviga van Bēthovena 
sonātu  Hammerklavier ir pianista 
vislielākais izaicinājums. Mani 
izaicināja mans skolotajs Boriss 
Bermans, kad 2006. gadā reiz 
kopīgi klausījāmies, kā šo skaņ-
darbu atskaņo kāda studente. 
Pērn pagāja simt gadu, kopš dzi-
mis O. Mesiāns, viņa mūzika tika 
ļoti populārizēta un spēlēta visā 
pasaulē. Mūsu skolas pian isti arī 
aktīvi piedalījās, kopā atskaņojot 
divarpus stundas ilgo ciklu „20 
skatieni uz Jēzus bēr niņu”. Man 
gadījās ļoti labas daļas, tāpēc 
nolēmu to iekļaut arī savā šīgada 
soloprogrammā, lai vairāk cil-
vēku iepazīstinātu ar šo ļoti īpašo 
mūziku. Savukārt Sezāra Franka 
cikls man bijis mīļš jau sen, 
gaidīju tikai īsto brīdi, kad varēšu 
to atskaņot.
Jeila universitātē pavadītie 
gadi – ko tu vēlies no tiem 
paņemt līdzi tuprmākā dzīvei?

Līdzi ņemšu visu.
Kādas ir tavas dzīves vērtības, 
ar kuŗām dosies tālāk mūzikas 
pasaulē, iedzīvināsi ģimenē 
kopā ar dzīvesbiedri Ligitu 
un meitiņu Arellu?

Dievs, ģimene, darbs. Tādā 
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* K a n a d a s 
L a t v i e š u 
dziesmu svētki 
šogad pirmo 
reizi nenotiks 
Toronto, bet 
tu  vējā kaimiņ-
pilsētā Hamil-
tonā. Rīcības 

ko mi teja izkārtojusi arī speciālu 
autobusu satiksmi no Toronto 
katru svētku dienu. Autobuss no 
Latviešu centra aties plkst. 10, 5. 
jūlijā plkst. 9. Autobusa satiksmi 
varēs izmantot tikai ar iepriekš 
iegādātām biļetēm. Tās jāiegādā-
jas līdz 10. jūnijam pie Dziesmu 
svētku kasieŗa Juŗa Simsona, 241 
Cavoy Crescent, Oakville, Ontario, 
L61 1Y2, tālr. 905-827-5929, 
e-pasts: jsimsons@cogeco.ca. Bi ļe- 
tes cena turp un atpakaļ 18,50 
dolari personai pensionāriem un 
bērniem 9,30 dolari. Tuvāka 
infor mācija par satiksmi pa tālr. 
416-869-3260.

* Kritušo Kaŗavīru pieminekļa 
pārvaldes gadskārtējā Kurzemes 
Cietokšņa varonīgo cīnītāju pie-
miņas sanāksmē 9. maijā Sv. Jāņa 
ev. lut. latviešu draudzes lauku 
īpašumā „Saulaine”, pie Kritušo 
kaŗavīru pieminekļa piemiņas 
runu teica bijušā LNAK valdes 
priekšsēde Alīde Forstmane. 
Sanāksmes sabiedriskā pēcpus-
diena turpinājās „Saulaines” ēkā 
pārvaldes priekšsēža V. Tikiņa 
vadībā.

* Torontiete, LPB Kanadas 
ko pas valdes locekle, dzejniece 
Lolita Gulbe šogad saņēma Ērika 
Raistera Piemiņas fonda balvu 
literatūrā par publicētiem dzejo-
ļiem un literāriem sacerējumiem. 
Piešķiro balvu viņa saņēma 
fonda gadskārtējā rakstnieku 
cēlienā 25. aprīlī ASV Ņujorkas 
latviešu sabiedriskā centrā Prie-
dainē. Lolita Gulbe pazīstama un 
iecienīta arī ar latviešu preses 

Montreala
M. Štauvers

Pensionāru 
apvienības 13. 
maija saiets 
Lat viešu centrā 
bija pulcinājis 
ap 45 dalībnie-
ku. Tā formālā 
akta daļas sarī-

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto

R. Norītis

izdevumos publicētiem dzejoļiem 
un rakstiem, labi sagatavotiem 
referātiem un arī Toronto lat-
viešu Pensionāru apvienībā kā 
atsaucīga un rosīga dalībniece.

* Kanadas DV vanadžu gads-
kārtējā salidojumā 26. aprīlī 
Latviešu centrā amatpersonu 
vēlē šanās citu sabiedrisko pienā-
kumu dēļ no vadītājas pienāku-
miem atteicās Agra Asmusa-
Vāgnere. Viņas vietā ievēlēja 
Guntu Reinoldi. Salidojuma 16 
dalībnieces pārrunājot turpmāko 
darbību, nolēma 19. jūnijā rīkot 
pīrāgu cepšanas talku un gads-
kārtējo sarīkojumu „Vasarai aiz -
ejot” 29. augustā Sv. Andreja ev. 
lut. latviešu draudzes lauku 
īpašumā „Sidrabene”.

* Vasaras dārza vakariņas 
(barbekū) Latviešu centrā iesākās 
27. maijā. Tās turpināsies treš-
dienu vakaros ar dārzā gatavoto 
cienastu un priekšnesumiem. 
Informācija un galdiņu rezervē-
šana centra birojā, tālr. 416-759-
4900.

* Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības 21. maija sanāksmē 
Latviešu centrā filmoperātors 
Ģedimins Krauja izrādīja Pirmā 
pasaules kaŗa laika brīvības cīņu 
filmu „Rīgas sargi”. Apvienības 4. 
jūnija sanāksme būs veltīta lite-
rātes un redaktores Angelikas 
Gailītes 125 gadu piemiņai. par 
viņas dzīvi un darbiem referēs 
Dzidra Avena.

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzes lauku īpašuma „Saulaine” 
uzpošanas talka notiks 30. maijā 
un Jāņu svinības – 27. jūnijā. Sv. 
Andreja ev. lut. latviešu draudzes 
lauku īpašumā „Sidrabene” bači 
spēles turnīrs notiks 30. maijā. 
Informācija un pieteikšanās pie 
pārvaldes priekšnieka V. Kauliņa, 
tālr. 905-472-2919. E-pasts: kau-
lins2919@rogers. com. „Sidra-
benes” jaunbūvētās kafejnīcas 
atklāšana un volejbola turnīrs 6. 
jūnijā plkst. 15, bērnu vasaras 
nometnes iekārtošanas talka 13. 
jūnijā plkst. 9, Līgo svētku svi-

nības 27. jūnijā. „Saules svētki” 
un volejbola turnīrs „Zelta kausa” 
izcīņa notiks 1. jūlijā.

* Gadskārtējās Jāņu un Līgo 
svētku svinības šogad pirmie 18. 
jūnijā ievadīs Toronto Latviešu 
pensionāru apvienības sanāksmē 
Latviešu centrā plkst. 13. DV 
Toronro nodaļa līgošanu sāks 
19. jūnijā plkst. 10 Toronto 
latviešu Mednieku un Makšķer-
nieku kluba lauku īpašumā 
„Bērzaine”. Tā sāksies ar šaušanas 
sacensībām un turpināsies savie-
sīgā pēcpusdienā groziņu sarīko-
juma veidā. Toronto Latviešu 
centrā svinības 23. jūnijā sāksies 
plkst. 18.30 ar sadraudzības 
stundu un kopējām vakariņām. 
pēc tam līgošanu un program-
mas daļu vadīs „Hāgenskalna 
mūzikanti”. Informācija un gal-
diņu rezervēšana centa birojā, 
tālr. 416-759-1900.

* Toronto tuvējā Ričmondhilas 
veco ļaužu mītnē 6. maijā miris 
Kārlis Sarkans. Aizgājēju pēdējā 
gaitā 9. maijā Jorkas kapsētā 
izvadīja māc. Ilze Kuplēna-Evarte. 
par aizgājēju sēro dzīvesbiedre 
Sofija, dēli Andrejs un Kārlis un 
meita Silvija ar ģimenēm, kā arī 
draugi un tuvinieki.

* Māc. Ilze Kuplēna-Evarte 15. 
maijā Jorkas kapsētā pēdējā gaitā 
izvadīja 13. maijā nirušo Richar-
du Pētersonu. Viņš dzimis 1923. 
gada 10. oktobrī Priekuļos, Cēsu 
apriņķī. Par aizgājēju sēro dzī-
vesbiedre Anna, meita Silvija ar 
ģimeni, radi un draugi Kanadā, 
ASV un Latvijā.

ko šanā pieda lījās arī DV 
Montrealas nodaļa. Tajā tika 
pieminēti leģionāri, latviešu māte 
un 15. maijs. Īsus ievadvārdus 
par šīm trim temām teica 
priekšnieks V. Paegle, teikto 
papildinādams ar vairāku dzejoļu 
nolasīšanu. Pulcējušies kopīgi 
dziedāja  tautas dziesmas, kuŗas 
ar klavierēm pavadīja A. Pušpurs. 
Svētbrīdi vadīja un lūgšanu  teica 
diakons D. Demandts. Biedrzine 
I. Strautiņa apsveica dzimšanas 
dienu gavilniekus – E. Krūzi, 
Birutu Kalaci, Ausmu Valteri, 
Antru Lazdiņu un Imantu 
Steprānu, nebija ieradušies A. 
Spura un J. Smelters.

Sekoja bijušā ES darbinieka 
Beļģijā Bruno Dekšņa īsreferāts 
par grāmatu „Nevardarbīgā pre-
testība Latvijā”, ko sastādījuši 5 
autori, to  angliski tulkojis refe-
rents. Viņš šo grāmatu dāvināja 
MLB biblitēkai, to saņēma tās 
vadītājs V. Ozols. Viņš aicināja 
klātesošos saglabāt vēstules, kas 
rakstītas un saņemtas no Latvijas 
četrdesmito gadu beigās. Tāpat 
atzīmēt palīdzības veidus, kādos 
šejienieši toreiz palīdzējuši sa -
viem tuviniekiem Latvijā. Šis 
darbs būšot nozīmīgs Latvijas 
nākotnei, jo došot materiālus vēl 
plašāka vēsturiska materiāla 
sagatavošanai. Vēsturiskas liecī-
bas esot jāsaglabā pirms tās 
pazūdot vai citādi aiziejot bojā. 
Šis materiāls sūtāms Latvijas 
archīvam Rīgā. Bija vairāki jau-
tājumi (Pušpurs, Caune, Krūze 
un citi), kas saņema atbildes. 
Referents nākamajā dienā devas 
uz Otavu, lai par šo tematiku 
runātu ar turienes latviešu kopie-
nas ļaudīm.

Saimnieces bija sagādājušas 
gar  šīgas pusdienas un klājušas 
bagātīgu saldumu galdu. Dalīb-
nieki saņēma informāciju par 
nākamiem sarīkojumiem. Tika 
pieminētas pazīmes, kas norāda, 
ka kāda persona cietusi trieku, 

un kas prasa, lai tūlīt tiktu izsauk-
ta pirmā palīdzība. Nākamā 
mēneša saiets notiks 11. jūnijā, 
plkst. 13, Latviešu centrā.

Sabiedriskais darbinieks Valde-
mārs Ozols pāris nedēļu laikā 
zaudējis divus savas ģimenes 
locekļus – meitu Ritu un jaunāko 
brāli Valfredu.

Rita Ozola, precēta Racicot, 
dzimusi 1955. gada 26. augustā 
Līdsā, Anglijā. Beigusi Lindsay 
vidusskolu Pointe Claire priekš-
pilsētā un iemācījusies frizieres 
amatu, ko veikusi līdz laulībām 
ar Allanu Racicot. Abi ar vīru 
pārceļas uz dzīvi Otavā, kur ļoti 
aktīvi darbojās Otavas kanadiešu 
pastmarku klubā. Rita vairāk-
kārtīgi ar dažādiem klāstiem 
piedalās arī Montrealas Baltiešu 
filatēlistu kluba izstādēs. Viņa 
mira šā gada 4. maijā savā dzīves 
vietā Otavā. Aizgājēja pārpelnota. 
Izvadīšana notika Otavā.

Valfreds Ozols, Matīsa un 
Katrīnas (dz. Šulcs) dēls dzimis 
1920. gada 6. jūlijā, Asītē, Latvijā. 
Beidzis Daugavpils technisko 
vidusskolu, kuŗā arī strādāja. 
1943. gadā iesaukts leģionā. 
Cīņās ievainots. Pēc kaŗa beigām 
nonāk Grēvenes nometnē. Pēc 
tam Anglijā. Tad 1958. gadā 
Montrealā. Līdz aiziešanai pen-
sijā 1990. gadā strādājis par 
gleznu ielogotāju un gravieri 
Gemstu mākslas galerijā Mont-
realā. Bija liels makšķernieks. 
Viņš mira 18. maijā. Pārpelnots 
un pēdēja gaitā izvadīts privātā 
ceremonijā.

Sabiedriskais centrs savā 20. 
maija valdes sēdē piešķīra $ 750 
MLOP Stipendiju fondam un $ 
500 Tērvetes bērnu nometnes 
celtņu jumtu remontu darbiem. 
Pārrunāja J. Tērauda zāles iesvē-
tīšanas ceremoniju. Nākama val-
des sēde paredzēta 17. jūnijā, 
plkst. 20, Latviešu centrā.

JG nule iznākušā numura 
ievadā citēti dzejnieka Knuta 
Skujenieka vārdi no visjaunākā 
krājuma ,,Tagad esmu Alek-
sandrs”:

ai ai vecais brāli
kam tu gāji valsti zagt?
kam tu gāji mellu naudu
avotā atmazgāt?
...
teci teci vecais brāli
uz labiem ļautiņiem
dos tev koka brandavīnu
trakas govis gaļu ēst

Savu pērn nolasīto referātu 
simpozijā „Kultūra un kultūr-
pretestība PSRS okupētajā 
Latvijā” Skujenieks nobeidz ar 
skumju atziņu: „...mana cīņa par 
literātūras neuzpērkamību tomēr, 
šķiet, ir bijusi cīņa ar vējdzirna-
vām. Konjunktūra un konform-
isms šodien zeļ kupliem ziediem 
arī bez totālitārisma...”

Eva Eglāja-Kristsone pētījuma 

„Okupētās Latvijas un latviešu 
trimdas saskarsme un tās dina-
mika” trešā daļā izvērtē intensīvo 
kultūras sakaru taktikas laiku 
(1964-1987) un salīdzina Veltas 
Tomas, Valentīna Pelēča, Olafa 
Stumbra un Ulda Ģērmaņa 
atšķirīgos piedzīvojumus, dzim-
teni apciemojot.

Kultūras sakari pieminēti  arī 
Juŗa Šlesera pārdomās par Jāņa 
Krēsliņa Rakstu 3. sējumu, kuŗā 
ievietota autora sarakste aiz-
ritējušā gadsimta 60. un 70. 
gados ar dažādām trimdas 
personībām, tostarp Ervīnu 
Grīnu (dzejnieku un rakstnieku 
Richardu Rīdzinieku).

E. Grīns 1975. gadā piedalījies 
Latviešu jaunatnes kongresā 
Florefā, Beļģijā, kur sadarbībā ar 
čekas Kultūras sakaru komiteju 
bija aicināti piedalīties okupētās 
Latvijas literāti un rīkots atse-
višķs „tuvināšanās seminārs”. 

Domu izmaiņa par šo notiku-
mu un arī  Jaunās Gaitas 
vēsturisko nozīmi kultūras 
sakaru veici nāšanā liek paklausīt 
Šlesera mudinājumam pašam 
lasītājam ķerties pie Krēsliņa 
studijām. Rakstu trīs sējumi ir to 
vērti!

Jānis Krēsliņš vecākais veltī 
dažus vārdus š. g. janvārī mirušā 
amerikāņu rakstnieka Džona 
Apdaika (John Updike) piemiņai 
un atdzejojis arī viņa dzejoli. 

Literātūras profesores Intas 
Ezergailes (1932-2005) rakstā 
„Mūsu rakstnieces un trimda” 
galvenokārt uzmanība pievērsta 
trimdas dzejniecēm Veltai Tomai, 
Astrīdei Ivaskai un Ritai Gālei. 
Pamatdoma − sievietei jau no 
laika gala bijis trimdinieces lik-
tenis mūsu kultūrā, kur dominē 
vīrieši. Taču tieši rakstīšana sie-
vieti spēj izvest cauri vistumšā-
kiem labirintiem...

Jaunā Gaita nr. 257
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Savvaļas zirgi Jelgavā

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

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

Izīrē vai pārdod labu,
mēbelētu 4-istabu dzīvokli

Siguldas centrā.
Maksa pēc vienošanās.
Tel.(+371) 29233579.

Bruno

Pieredzējis latviešu skroderis Rīgas centrā šuj, pāršuj un labo kungu, 
dāmu un bērnu apģērbus, arī nestandarta augumiem.

Ātri, kvalitātīvi, par draudzīgām cenām.
Kad būsiet Rīgā, piezvaniet, atnāciet!

Adrese: Bruņinieku ielā 8. 
Tālr. +371 29551215, Juris
Tālr./fakss +371 67274277, salons „Boa”

Vēlos pirkt Rūtas Skujiņas bērnu 
grāmatu “Mārīte” ar

Margaritas Kovaļevskas 
illustrācijām. 

Rakstiet: 596 Middlesex Ave., 
Meutchen, NJ 08840

MEKLĒJU ZIŅAS PAR 
1946/47, GADA WUERZBURGAS 

LATVIEŠU ĢIMNAZIJAS 
SKOLNIECI AINU LAVENIEKS. 

LŪDZU RAKSTĪT
LAIKA  PASTA KASTEI!

Gramata
The Power of Ten

Vis A. Liepkalns PhD, autors
A book docudrama of the American academic experience “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 

vedina uz personiskām pārdomām. Grāmata ir viegli saprotama, veikli lasāma un ieteicama 
visiem, kas cenšas savu dzīvi labāk saprast.”

Arnis Kuksis Ph.D., profesors
(Barnes and Noble.com, Amazon.com, Amizante.lv,

Alibris.com, campusbooks.com, Tower books.com u.t.t.)

 Latviešu
Saldskābmaize

 2 Lb. = $8.00 (US) + S & H

Aivars Sturis
616/897-9525

“Dr. Jānis J. Dimants, Jr., M.D. kandidē uz EIROPAS 
PARLAMENTU partijas Jaunais laiks sarakstā #9 šā 

gada 6. jūnijā vēlēšanās Latvijā, lai strādātu v a l s t s 
labā, veicinot tautas dzīvā spēka pieaugumu un 

nostiprināšanu Latvijā. Kandidātiem jāstrādā valstiski, 
nevaram lēkāt no vienas polītiskas partijas uz otru, pat 

vairākas reizes. Ar šādu rīcību nedrīkstam zaudēt 
nopietnību un cilvēku uzticību. Vissvarīgākais tagad ir 

piedalīties 6. jūnija vēlēšanās un b a l s o t. Aicināsim un 
mudināsim to darīt savus radus, draugus un paziņas, jo 
sevišķi Latvijā, bet arī ārzemēs. Neliedziet savu atbalstu! 
Savus ieteikumus lūdzu sūtīt kandidātam pēc adreses: 

2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, Minn. 55421-2068 
USA, e-pasta adrese: dimants@hotmail.com.”

B&B
Burvīga nakšņošana

Jūrmalas sirdī – Jomas ielā!
Vēsturiski iekārtotas,

klusas un romantiskas istabas 
ģimenes viesu mājā

(pusstundas braucienā  no Rīgas).

tālr.: +371 29408416
e-pasts: majoru.promenade@gmail.com

JŪRMALĀ

Meklē darbu
latviešu ģimenē

sieviete 30os gados vēlas strādāt Amerikā
ar bērniem vai vecākiem cilvēkiem.

Lūdzu sazināties pa tālruni 0117128784892
vai rakstiski – Kristīne Vilciņa,

Meistaru ielā 1-202,
Jāņmuiža, Cēsis LV-4154.
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Mūsu brālis, svainis, tēvocis

DZINTARS JĀNIS PANTELS
dzimis 1939. gada 23. aprīlī Jēkabpilī,

miris 2009. gada 8. martā Grant`s Pass, OR
un mūsu svaine un tante

EILEEN PANTELS
dzimusi 1930. gada 6. augustā Kanadā,

mirusi 2009. gada 25. aprīlī Grant`s Pass, OR

Kopējās teātŗa gaitas Losandželosā atceroties sirsnībā piemin
LOLITA LEJIŅA-BALL, MAIJA CUKURA-WOLF, ILZE TAURIŅŠ-BARRON, DAIRA ANDERSONE-CILNE, ILGA 

JANKOVSKA, ILGVARS DIŽGALVIS UN CITI L.A. TEĀTŖA SAIMEI PIEDERĪGIE

Mūžīgā piemiņā
HELGA PETRASHEVICH

MAIJA UN ANDRIS NEIMAŅI

Mīlestībā viņus piemin
DVĪŅU MĀSA VAIDA

MĀSAS VALDA UN ILGA
UN BRĀLIS MĀRIS AR ĢIMENĒM

Teātŗa mākslinieku veļu pulkam piebiedrojusies

SPODRA TIPĀNE,
dz. ZAĻUMA

dzimusi 1918. gada 16. novembrī Rīgā,
mirusi 2009. gada 28. aprīlī Oceanside, CA

Dieva mierā aizgājis mans mīļais audžu tēvs

KONDRĀDS RUSMANIS
dzimis 1932. gada 26. novembrī Secē, Latvijā,

miris 2009. gada 19. maijā Manchester, NJ

S A R Ī K O J U M I
CIEMS LATVIJA (MI) 

• 14. jūnijā, Tautas sēru dienā, 
plkst. 3.00 Gaŗezerā piemiņas 
brīdi pie pieminekļa ,,Nomocī-
tajiem un izsūtītajiem”. Īsa garīgā 
un laicīgā programma, pēc tās 
sadraudzības stunda pie kafijas 
galda. Tautiešus piedalīties sirsnī-
gi aicina ciema vecākais Ārijs 
Vilemsons.

DENVERA (CO)
• 29. un 30. maija Kolorado 

latviešu centrā (10705 W.Virginia 
Ave., Lakewood, CO) lietotu 
mantu izpārdošana, lai iegūtu 
līdzekļus centra uzturēšanai. 
Sīkāka informācija pa tālr.: 303-
424-4442.

• 14. jūnijā pēc 1941. gada 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas dievkal-
pojuma filmas ,,Padomju stāsts” 
izrāde; būs atspirdzinājumi. 

• 20. jūnijā plkst. 6.00 Jāņu 
svinības Kolorado latviešu centrā, 
piedalīsies mūzikas grupa ,,Jūrmal-
  nieki”. Būs siltas desiņas un kā posti. 
Lūgums ņemt līdzi groziņus.

FILADELFIJA (PA)
• 2. jūnijā plkst. 11.00 pen-

sionāru kopas saiets Brīvo latvju 
biedrības telpās. Programmā 
valdes ziņojumi, pārrunas par 
jaunākajiem notikumiem, dzi-
mumdienu svinēšana un kafijas 
galds. Viesi arvien laipni gaidīti. 

• 6. jūnijā, plkst. 4 vasaras 
ieskaņas vakars Filadelfijas Sv. 
Jāņa draudzes īpašumā 301 N. 
Newtown Street Road, Newtown 
Square, PA. Tautas dejas “Dzirk-
steles” izpildījumā, kopdzie-
dāšana ar Jāni Studentu, vakariņas 
“piknika” stilā. Piedalīšanās $ 20.00, 
bērniem brīva. Informācija 610-
383-5972. Visi mīļi gaidīti.

GAŖEZERS (MI)
• 20. jūnijā V. Kores piemiņas 

turnīrs (Jāņu dienas Scramble) 
Gaŗezerā; pieteikties, zvanot 
Mi ķelim Korem, tālr.: 269-244-
5031, e-pasts: mkore@adelphia.
net un Modrim Krautmanim, 
tālr.: 269-372-2783, e-pasts; 
kmanismo@sbcglobal.net

 GRANDRAPIDI (MI)
• 11. un 12. jūlijā Ziemeļame-

rikas meistarsacīkstes Grandra-
pidos; pieteikties, rakstot vai 
zvanot Jānim Daukšam, tālr.: 616-874-
9634, e-pasts: daukss@sbcglobal.net

KLĪVLANDE (OH)
• 7. jūnijā gadskārtējais Klīv-

landes vanadžu pavasaŗa sarīko-
jums pēc dievkalpojuma drau-
dzes nama zālē. Apvienotais 
koris dziedās pavasarīgas dzies-
mas. Būs azaids un kafijas galds, 
atlikums – palīdzības darbam 
Latvijā. Dalības maksa $15.00. 

• 20. jūnijā plkst. 7.00 mūzikāla 
izāde ,,Laternu stundā”Apvienotās 
draudzes namā. Piedalās aktrises 
un mūziķes no Latvijas – Rai-
monda Vazdika, Ieva Pavniece, 
Ilze Grunte.

 LOSANDŽELOSA (CA)
• 14. jūnijā – 1941. gada 14. 

jūnijā uz Sibiriju aizvesto atcere 
lietuviešu namā (2718 St George 
St. Los Angeles, CA 90027). 

• Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB informā-
cijas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 14. jūnijā plkst. 12.00 1941. 

gada 14. jūnijā uz Sibiriju aiz-
vesto piemiņas sarīkojums. Rīko 
DV apvienība un ,,Starts”.

PRIEDAINE (NJ)
• 20. jūnijā Jāņu svinības. 

Līgotāji gaidīti no plkst. 4.00 
pēcpusdienā. Tautasdeju kopu 
,,Jumis” (Ņujorka) un ,,Dzirkstele” 
(Filaldefija) priekšnesumi, koŗa 
ansambļa uzvedums ,,Lai līgojam 
un svinam!” (vadītāja Dzintra 
Rumpētere). Plkst. 5.00 dziedās 
Lienes Šomase, soliste no Latvijas. 
Deju mūziku līdz plkst. 1.00 no 
rīta atskaņos Bernie orķestris. 
Vakarā ugunskurs un sadzie-
dāšanās.

SIETLA (WA)
• 5. jūnijā plkst. 7.30 Latviešu 

centrā filmas The Soviet Story 
izrāde (angļu val.).

• 13. jūnijā latviešu biedrība 
rīko Jāņu dienas zāļu tirdziņu 
Latviešu centrā. Aicinām pieda-
līties tos, kuŗi vēlas pārdot maizi, 
medu un citus gardumus. 
Cienastā kāposti ar desiņām, 
jāņusiers un daudz kas cits. Būs 
iespēja mācīties siet jāņusieru un 
dalīties recepšu noslēpumos. Visi 
mīļi aicināti!

• 20. jūnijā Jāņu svinēšana 
Latviešu izglītības centrā Šeltonā.

• No 5. jūlija līdz 8. augustam 
Kursas latviešu vasaras vidussko-
la Latviešu izglītības centrā 
Šeltonā. Pieteikšanās un infor-
mācija, sazinoties ar mācītāju 
Dāvi Kaņepu, tālr.: 310-621-
9572; e-pasts: davis_kaneps@
verizon.net 

D I E V K A L P O J U M I
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 7. jūn. plkst. 10.00 
Trīsvienības svētku dievk. 14. 
jūn. plkst. 10.00 1941. gada 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas dievk. ar 
dievg. 21. jūn. plkst. 11.00 dievk. 
Piesaulē; pilsētā dievk. nebūs.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 31. maijā plkst. 3.00 
Vasarsvētku dievk. Lankasterā, 
pēc dievk. programma un kafija. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile, 
Farmington Hills, MI, 48334): 
31. maijā plkst. 10.00 Vasarsvētku 
dievk. ar dievg. 7. jūn. plkst. 
10.00 Trīsvienības dienas dievk. 
ar dievg. 14. jūn. plkst. 10.00 
1941. gadā cietušo piemiņas 
dievk. 21. jūn. plkst. 10.00 dievk. 
29. jūn. plkst. 10.0 dievk. ar 
dievg. Māc. diak. F. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435. Ērģ. Dr. Silvija 
Lizlova, Laila Upīte, Aija Greiama 
(Graham).

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 31. 
maijā plkst. 11.00 Vasarsvētku 
dievk. ar dievg.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 31. maijā, 14. jūn. un 28. 
jūn. dievk. plkst. 10.00. Mācītājas 
I. Larsenas adrese: 70388 16-th 
Ave., South Haven, MI 49090. Tālr.: 
269-637-4847; kabatas: 269-214-
1010; e-pasts: ilzego@comcast.net 
Mācītāja ir baznīcas birojā otr-
dienās no plkst. 11.00 līdz 1.00.

• Kalamazū Latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr.: 31. maijā plkst. 
10.00 Vasarsvētku dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Pavasaŗa sarī-
kojums. 7. jūn. plkst. 10.00, diev-
kalpojums ar dievgaldu. 14. jūn. 
plkst. 10:00 Aizvesto pie miņas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 21. 
jūn. plkst. 10.00 diev kalpojums 
ar dievgaldu. Māc L. Vīksne. 28. 
jūn. plkst. 10.30 dievkalpojums 
Gaŗezerā. Māc. Dr. S. Eglīte.

• Klīvlandes apvienotā ev. lut. 
dr.: 14. jūn. plkst. 3.00 Baltiešu 
komiteja rīko 1941. g. 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk. lietu-
viešu baznīcā (18022 Neff Road). 
No 31. maija līdz 6. sept. dievk. 

sāksies plkst. 10.00.
• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 7. 

jūn. plkst. 2.00 University Lutheran 
Chruch (1020 S. Harrison, East 
Lansing, MI), māc L. Vīksne. Pēc 
dievk. kafijas galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 31. maijā plkst. 11. dievk. 7. 
jūn. plkst. 11.00 Trīsvienības 
svētku dievk. ar dievg.; jauniešu 
iesvēte. Māc. D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
7. jūn. plkst. 11.00 Trīsvienības 
svētku dievk. ar dievg.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
31. maijā Vasarsvētku dievk. ar 
dievg., māc. D. Zušmane 6. jūn. 
plkst. 4.00 vijolnieka Ernesta 
Brusubārža IV koncerts (Senior 
Recital) dievnamā; ieeja par zie-
dojumu, atbalstot Ernesta un 
Kristiana piedalīšanos Milvoku 
jauniešu simfōniskā orķestŗa 
(Milwaukee Youth Symphony) 
ceļojumā uz Britu Kolombiju. 
Koncertā piedalīsies arī citi jauni 
izcili mūziķi; pēc koncerta 
sadrau dzības stunda. 7. jūn. 
Name Tag Sunday dievk. latv. un 
angļu val.; pēc dievk. draudzes 
talka un pikniks. 9. jūn. plkst. 
7.00 valdes sēde. 11. jūn. Bībeles 
stunda.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 31. maijā plkst 
10.00 Vasarsvētku dievk. ar dievg., 
uzrunu bērniem un īpašu 
mūziku, pēc dievk. sadraudzības 
pusstunda. No 5. līdz 7. jūn. 
garīgās celsmes dienas ar māc. 
Daci Zušmani. 7. jūn. plkst. 
10.00 celsmes dienu nobeigums 
– Trīsvienības svētku dievk. ar 
dievg. un īpašu mūziku; pēc 
dievk. sadraudzība. 14. jūn. 
plkst. 10.00 1941. gadā aizvesto 
piemiņas dienas dievk.; pēc 
dievk. sadraudzība. Plkst 12.00 
DV un ,,Starts” aicina uz piemiņas 
aktu, kuŗā atskaņos ietvartotu 
,,Dievs, Tava zeme deg!”. Māc. 
M. Cepure. Bazn. adrese: 3152 - 
17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; kan-
ce lejas tālr. 612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 31. maijā plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īst-

bransvikā Vasarsvētki, pēc dievk. 
māc. Kristīnes Sūnas-Koro 
priekš  lasījums par Luterāņu 
bēgļu palīdzības organizācijas 
darbu. 7. jūn. plkst. 8.30 Leik-
vudā (Igauņu baz. 607 E. 7th St.) 
dievk. ar dievg. 14. jūn. plkst. 
10.00 laju vadīts 1941. gada 14 
jūnijā uz Sibiriju aizvesto piemi-
ņas dievk. dr. dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick), piedalīsies draudzes 
koris. Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 31. 
maijā plkst. 10.00 dievk. Jonkeru 
bazn., diak. I. Kaņeps; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 6. 
jūn. sēru dievk., pieminot 1941. 
gada 14. jūnijā izsūtītos; prāv. D. 
Kaņeps; pēc dievk. kafijas galds 
Grace Lutheran Church (3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116). Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us

• Sv. Pētersburgas Latviešu ev. 
lut. dr.: 31. maijā plkst. 11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda. 
7. jūn. plkst. 14.00 dievkalpo-
jums. To kuplinās Ilmārs Vil-
manis. 14. jūn. plkst. 14.00 diev-
kalpojums, kolekte tiks ziedota 
Okupācijas mūzejam Latvijā. 
Dievkalpojumu ar dziesmām 
kuplinās Andris Ritums.

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
31. maijā plkst. 11.00 Vasarsvētku 
dievk. ar dievg.

Es ierados tavā krastā kā svešinieks,
Es dzīvoju tavā mājā kā viesis,
Es atstāju tavas durvis kā draugs,
Mana zeme.

...ved no tumšām lejām
mani saules spožumā...
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Sēro un dārgā piemiņā paturēs
SIEVA, MEITA UN DĒLS AR ĢIMENĒM

MĀSAS AR ĢIMENĒM, RADI UN DRAUGI
AMERIKĀ, LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Mīļā piemiņā
MEITA VIJA AR VĪRU RICHARD OWEN STEPSON

VIESTURS GAIGALS AR SIEVU CECILE
AR MAZBĒRNIEM UN MAZMAZBĒRNIEM

Mūžības ceļos aizgājis mans mīļais vīrs,
mūsu mīļais tēvs, vectēvs, brālis, onkulis

GUNĀRS HEINE
dzimis 1941. gada 14. februārī Rīgā,

miris 2009. gada 28. aprīlī Los Andželosā

Dieva mierā aizgājis

ROBERTS ZVEJNIEKS
dzimis 1925. gada 15. februārī Tukumā, Latvijā,

miris 2009. gada 22. aprīlī Rochester, NH

Virs zemes šīs
Vairs nemeklējiet mani, 
No zvaigznēm tālajām 
Nu sveicinu es jūs...

Piemin
LATVIEŠU KAŖA INVALIDU APVIENĪBA

Ir kaut kas, kas dažreiz sirdīm pāri
It kā neredzama gaisma līst,
Un ikviens, ko gaišums šis ir skāris,
It kā skaidrots – raugās debesīs.

Mūsu biedri:

ILMĀRS RIEKSTIŅŠ
dzimis 1926. gada 22. augustā, miris 2009. gada 19. janvārī

HELMŪTS BAUMANIS
dzimis 1924. gada 12. novembrī, miris 2009. gada 29. martā

ROBERTS ZVEJNIEKS
dzimis 1925. gada 15. februārī, miris 2009. gada 23. aprīlī

KĀRLIS KASPARS
dzimis 1926. gada 15. jūnijā, miris 2009. gada 24. aprīlī

Nodzīvojusi ilgu mūžu, š. g. 22. 
aprīlī  Čikāgā no mums šķīrās 
Janīna Sprūdža. Ģimenes draugs 
prof. Jānis Peniķis atvadoties 
teica: „Šajās pavasaŗa dienās no 
mums aizgājusi Janīna Sprūdža 
– aizgājusi, bet nav mūs atstājusi.  
Mums paliek viss, ko viņa mums 
devusi savā gaŗajā un darbīgajā 
mūžā – viņas mīlestība un drau-
dzība, viņas ģimene un tuvinieki, 
viņas daudzo gadu darbs latviešu 
skolās Čikāgā, Gaŗezerā un rie-
tumkrasta Kursā, viņas gādība 
par latviešu valodas un kultūras 
vērtību saglabāšanu ārzemēs un 
Latvijā. Mūs ļoti ietekmēja viņas 
personība un piemērs – viņas 
skaidrais prāts un brīvā doma, 
viņas apņēmība darīt, ko noteica 
viņas pārliecība un ticība.  Janīnai 
nepatika izlikšanās un ārišķības.  
Viņai bija skaidri uzskati par 
cilvēkiem un vērtībām, viņa 
nemī lēja dogmas un dogmatisku 
neiecietību ne cilvēku attiecībās, 
ne sabiedrībā vispār.

No dzimtajiem Varakļāniem 
Janīnu izrāva kaŗš, bēgļu gaitas 
aizveda uz Vāciju un vēlāk Beļ-
ģiju, kuŗ viņa ar pārtraukumiem 
varēja turpināt izglītoties. Viņa 
uzskata, ka tieši studijas Beļģijā, 

Janīna Sprūdža mūžībā
Luvēnas universitātē kopā ar 
dzīvesbiedru Ādolfu palīdzējušas 
veidot viņas dzīves uzskatus.  
Janīna nekad nepārtrauca mācī-
ties. Grāmatas Janīnai nebija tikai 
laika kavēklis, bet gan avoti, no 
kuŗiem viņa smēlās zinības visu 
mūžu. Arī pašos pēdējos mēnešos 
sarunās pa tālruni viņa intere-
sējās, kā veicas jaunajai Latvijas 
valdībai, cik ilgi tai izdosies 
noturēties.

Janīna ir viena no tām spēcī-
gajām, gudrajām, izturīgajām 
latviešu sievietēm, kuŗām  bērnī-
bu un agro jaunību ietekmēja 
okupācija, pasaules kaŗš, bēgļu 
gaitas, bet kas spēku un talantus 
veltīja ģimenei, trimdas laika 
skolām un organizācijām. Mēs 
varbūt vēl neesam īsti novērtējuši, 
cik lielā mērā tieši Janīnas un 
viņas līdzaudžu izturība, veselī-
gais saprāts un nesavtīgais darbs 
palīdzēja saglabāt trimdas ģime-
nes un sabiedrību. Rakstos par 
trimdas organizācijām biežāk 
redzami vīriešu vārdi, bet katram, 
kas vērojis trimdas sarīkojumu 
norisi, ir skaidrs, ka bez latviešu 
mātēm, latviešu skolotājām, bez 
grāmatu glabātājām, rīkotājām  
latviešu sabiedrības ārpus Latvijas 
nebūtu. Daudziem kuŗi nebija 
Sprūdžu ģimenes locekļi, bet 
Sprūdžu mājās ilgus gadus jutās 
kā ģimenes locekļi, par Janīnu 
domājot, vienlaikus jāatceras arī 
Ādolfs. Viņi katrs bija personība, 
bet ļoti cieši vienoti. Pirms sešiem 
gadiem mēs šajā vietā atvadījā-
mies no Ādolfa Sprūdža.  Sprūdžu 
mājās izauga Uģis, Ilze, Pičs un 
Rita, kuŗiem jau ir pēcnācēji.  
Sprūdžu mājās veidojās draudzī-
bas pāri kontinentiem un okea-
niem. Janīna un Ādolfs savās 
mājās uzņēma izcilus Latvijas 
zinātniekus, māksliniekus un 

rakstniekus, kad daudziem trim-
dā tas šķita vēl nepieņemams. 
Janīnas gādību un draudzību 
piemin arī viņas tuvinieki, kollē-
gas un draugi Latvijā un Amerikā. 
Mēs atvadāmies no Janīnas ar 
dziļu pateicību par viņas skaidro 
prātu, mīlestību un draudzību.”

Janīna Strode dzimusi 1924. 
gada 23. jūnijā, Varakļānu pagasta 
Lielstrodu ciema „Eisāgu” mājās, 
būdama vecākā no trim māsām.  
Tēvs Jānis Strods bija pazīstams, 
pārticis lauksaimnieks. Māte 
Helēna Srode (dzim. Višņevska) 
22 gadus bija skolotāja un pārzine 
tuvējā četru klašu pamatskolā.  
Janīna turpat mācījās pirmos 
divus gadus, vēlāk Varakļānu 
sešu klašu pamatskolā, ko beidza 
1938. gadā. Varakļānu Valsts ģim   -
naziju Janīna absolvēja 1943. gadā 
un iestājās Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātē. Tuvojoties 
krievu armijai, ģimene 1944. 
gada 13. jūnijā atstāja skaistās 
tēva mājas un devās bēgļu gaitās. 
Janīna kopā ar vecākiem un 
māsām Leontīni un Zinaidu 
izbrauca  no Liepājas 1944. gada 
31. oktobrī un 1. novembrī nonāca 
Dancigā. Pēc neilga darba Mēr-
bekas bēgļu nometnes ambulancē 
Janīna devās uz Ķelni un univer-
sitātē atsāka pārtrauktās medi-
cīnas studijas. Latviešu katoļu 
studentu konferencē Vircburgā 
viņa iepazinās ar Ādolfu Sprūdžu, 
kas bija studējis franču zonā 
Tibingā un jau bija devies darbā 
uz Angliju.

Ar bīskapa Boļeslava Sloskāna 
gādību Beļģijā, Luvēnas univer-
sitātē mācījās  jau vairāki latviešu 
studenti. Šo iespēju izmantoja arī 
Janīna. Arī Ādolfs no Anglijas  
devās uz Luvēnu. Studēt svešā 
valodā nebija viegli, Janīna  
mā cījās flāmu  valodas nodaļā,  

Ādolfs – franču. Abi salaulājās 
1951. gadā,  1955. gadā izceļoja 
uz Ameriku un apmetās uz dzīvi 
Čikāgā, kur jau dzīvoja Janīnas 
vecāki un māsas.

Radi, draugi un paziņas pēdējās 
atvadas Janīnai teica Matz bēŗu 
namā 26. aprīļa pēcpusdienā. 
Čikāgas latviešu katoļu kopa 
tagad darbojas Bezvainīgās ieņem  -
šanas (Immaculate Conception) 
draudzes paspārnē, un garīgo 
daļu vadīja prāvests Eriks Meijers 
(Eric C. Meyer), evaņģeliju lasīja 
Uģis Sprūdžs.

Atvadu laicīgo daļu ievadīja 
skaistā kopdziesma „Ved mani, 
Dievs”, Mārai Vārpai spēlējot 
ērģeles. Bruno Skultes  dziesmu 
„Aijā” dziedāja Čikāgas vīru 
koris diriģentes Māras Vārpas 
vadībā. Janīnas meitas Ilze un 
Rita nolasīja apceri par mīļoto 
māti: ,,Pirms sešiem gadiem 
atvadījāmies no tēva, šodien  no 
mūsu māmiņas, māsas, vecmāmi-
ņas, krustmātes. Mūsu māmiņa 
bija ticīgs, ģimenes un draugu 
cilvēks. Viņai ļoti svarīga bija 
ģimene, kā arī visi viņas un tēta 
draugi. Viņa gādāja par vīru, 
bērniem, mazbērniem un kaķī-
šiem. Nevarētu teikt, ka viņai bija 
viegls mūžs – bija jāatstāj dzim-
tene un jāsāk jauna dzīve svešu-
mā. Viņa izglītojās, nodibināja 
ģimeni, pelnīja naudu un ziedoja 
savu laiku latviešu izglītošanai.  
Daudziem audzēkņiem viņa bija 
klases audzinātāja Čikāgas Kriš-
jāņa Barona latviešu skolā, 
daudziem viņa mācīja latviešu 
valodu un  vēsturi rietumkrasta 
vasaras vidusskolā Kursa un 
Gaŗezerā. Jābrīnās, kā viņa visu 
to paspēja. Nezinu, vai mēs būtu 
spējīgi to pašu paveikt... Mēs 
bijām liela  ģimene, pieci bērni 
– Juris, Uģis, Ilze, Rita un Pičs.  

No mūsu vecākiem mēs manto-
jām ļoti daudz. Viņi mūs izglītoja 
un gādāja par mūms! Mēs visi to 
novērtējam! Māte uzņēmās mājas 
darbus, viņa bija mūsu pavāre, 
pavadone uz ezermalu un  parku, 
padomdevēja kopā ar tēti, un 
mūsu mājdzīvnieciņu saimniece. 
Mātei ļoti svarīga bija laba uzve-
dība. Viņa vienmēr pateicās par 
visu, ko saņēma vai pati paveica  – 
Dievam, draugiem, ģimenei un 
vienmēr atgadināja, ka jābūt 
pateicīgiem. Mātei ļoti patika 
pavadīt laiku ar mazbērniem  
Kristapu, Andri, lielo Lauru, 
Alisi, mazo Lauru, Katerīnu un 
izdomāt dažādas nodarbības ar 
visiem kopā un katru atsevišķi!”

Jaukus atvadu vārdus bijušai 
latviešu skolu skolotājai teica 
Čikāgas Kr. Barona skolas pārzine 
un bijušā Gaŗezera Vasaras vidus  -
skolas direktore Elīsa Freimane 
Cera, korporācijas Dzintra  pār-
stāve  Inta Sprūde, akadēmiskās 
vienības Austrums pārstāvis 
Ģirts Kaugars, Čikāgas latviešu 
biedrības – Armands Birkens, 
katoļu kopas – Juris Valainis. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
darbinieki un dzejnieka Jāņa 
Petera ģimene bija ievietojusi 
ziņu par Janīnas nāvi Latvijas 
laikrakstos. Varakļānu baznīcā 
notika Janīnai veltīta Svētā mise.

Čikāgā aizlūguma beigās 
Armands Birkens un Marks 
Linots spēlēja ģitaru, Armands 
nodziedāja  ,,Es savai māmiņai” 
un ,,Saulīt tecēj’ tecēdama”. Pēc 
atvadām bēŗu namā Janīnas 
piederīgie aicināja uz mielastu 
Ciānas draudzes telpās.

St. Thomas the Apostle baznīcā 
27. aprīlī  notika Svētā mise un 
Janīnas izvadīšana mūžībā. Vēlam 
Dieva žēlastību mūžībā!

Juris Valainis
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Sanandželo, Teksasas pavalstī, 
beigušās NCAA II līgas meistar-
sacīkstes vieglatlētikā. Abilenas 
Kristīgās universitātes studente 
Linda Brīvule izcīnīja uzvaru 
šķēpmešanā, jau pirmajā mēģi-
nājumā aizraidot šķēpu 49,65 m 
tālu. L. Brīvulei šajā sezonā izde-
vies aizmest šķēpu pat  56,25 m 
tālu, viņas personiskais rekords 
ir 59,69 (2007. g.).

Jūtas pavalsts Brigama Janga 
universitātes studente Ilze Gri-
bule Mountain West reģionālajā 
konferencē Vaiomingas pavalsts 
Laramijas pilsētā ieguva otro 
vietu šķēpmešanā ar rezultātu 
51,08 m (Ilzes Gribules NCAA 
reģionālais kvalifikācijas rezultāts 
– 51,08 m ir sestais labākais Bri-
gama Janga universitātes vēsturē.)

Madara Dzalbe šajās sacensī-
bās ieguva piekto vietu trīssoļ-
lēkšanā – 11,98 m.

Dienvidkalifonijas universitā-
tes studente šķēpmešanā Kristīne 
Buša Jūdžīnā, Oregonas pavalstī, 
ar 51,39 m tālu metienu pārspēja 
līdzšinējo Nacionālās NCAA 1. 
līgas čempioni Reičelu Jurkoviču.

Andra Jaunzeme Fresno, Kali-
fornijā piedalījās ASV meistaru 
nacionālās sacensībās. Sieviešu 
55-59 gadu vecumgrupā viņa 
ieguva pirmo vietu 50 jardu brasa 
peldējumā ar rezultātu 35.59; 

Sekmīgs mēnesis Latvijas sportistēm ASV
pirmo vietu 100 jardu brasa pel-
dējumā – 1:16.62, kas ir jauns 
nacionālais rekords; divas otrās 
vietas: 200 jardu brasa peldējumā 
– 2:47.92 un 200 jardu tauriņstilā 
– 2:43.82 ; divas otrās vietas 100 
jardu kompleksajā peldējumā – 
2:34.75 un 200 jardu – 2:34.75.  

Red.

Vadims Vasiļevskis – 
90,71! – labākais 
rezultāts pasaulē

Jāņa Lūša un Ineses Jaunzemes 
kausu izcīņa šķēpmešanā ir 
tradicionālas sacensības, kuŗās 
piedalās gan bērni un jaunieši, 
gan profesionāli šķēpraiži. Šogad 
kausu izcīņa Valmierā norisinājās 
īpašā atmosfairā, jo trīskārtējais 
Olimpisko spēļu medaļnieks 
Lūsis svin savu 70. dzimšanas 
dienu.

Patīkamu  pārsteigumu sagā-
dāja Atēnu Olimpisko spēļu 
sudraba medaļas ieguvējs Vadims 
Vasiļevskis. Viņam pērn Pekinā 
neveicās, taču  23. maijā Valmierā 
viņš no jauna apliecināja, ka ir 
viens no spēcīgākajiem pasaulē.

Vadims šķēpu raidīja pāri 90 
metru atzīmei – 90,71 m – sas-
niedzot šīs sezonas labāko re zul-
tātu pasaulē, kas līdz šim piede-

rēja norvēģim Andreasam 
Torkild senam – 83,39 m. Tas 
tikai par diviem centimetriem 
atpaliek no viņam pašam piede-
rošā Latvijas rekorda, kas tika 
sasniegts 2007. gada jūlijā Tallinā. 
Līdz ar to labots arī Jāņa Daliņa 
stadiona rekords.

kausks – 66,79 m.
Dāmu konkurencē uzvaru 

svinēja Indra Jakubaitīte no 
Lietuvas, kuŗai uzvarai pietika ar 
55,80 m tālu metienu. Otrā pali-
ka Madara Palameika – 54,60 m, 
trešo vietu ar jaunu personisko 
rekordu 49,39 m ieguva Iluta 
Veidemane.

***
Francijā, Metcā,  Eiropas kausa 

izcīņā no trim Latvijas soļotājiem 
tikai  Vjačeslavs Grigorjevs tika 
līdz finišam 50 km distancē un 
ieguva 20. vietu. Uzvarēja krievs 
Deniss Ņižegorodovs – 3.42:47, 
Grigorjevs viņam zaudēja 39 
minūtes un trīs sekundes, Ingus 
Janevics un Arnis Rumbenieks 
nefinišēja. Līdz finišam tika 24 
no 41 startējušā dalībnieka.

Juniorēm 10 km distancē 8. 
vietu izcīnīja Anita Kažemaka – 
49 minūtes. Uzvarētājai krie vietei 
Tatjanai Miņejevai viņa zaudēja 
četras minūtes un 44 sekundes.

Basketbols
Latvijas sieviešu basketbola 

izlase, gatavojoties Eiropas meis-
tarsacīkstēm jūnijā, Olimpiskajā 
sporta centrā aizvadīja pārbaudes 
spēli ar Izraēlas nacionālo valsts-
vienību un uzvarēja pārliecinoši 
– 73:50. Pēc pirmā puslaika 

Vadims Vasiļevskis
Otro vietu Valmierā izcīnīja 

2008. gada olimpisko spēļu 
Pekinā vicečempions Ainārs 
Kovals – 79,29 m, trešo vietu 
izcīnīja lietuvietis Neriuss Lus-

Latvijas spēlētāju pārsvars bija 
tikai četri punkti (32:28). Cīņas 
turpinājumā latvietes pakāpe-
niski palielināja pārsvaru, līdz 
beigu beigās svinēja pārliecinošu 
uzvaru ar vairāk nekā 20 punktu 
handikapu.

Rezultātīvākā spēlētāja Ainara 
Zvirgzdiņa vadītās vienības rin-
dās bija Anete Jēkabsone-Žogota, 
kuŗa guva 19 punktus un izdarīja 
astoņas rezultātīvas piespēles. 12 
punkti Ditai Krūmbergai, 11 
punkti un 13 izcīnītas atlēkušās 
bumbas Zanei Tamanei. Izraēlas 
vienībā veiksmīgākā ar 11 gūtiem 
punktiem bija Šeja Dorona.

Teniss
Nozīmīgu panākumu guvusi 

Latvijas tenisiste Anastasija 
Sevastova, nodrošinot sev vietu 
Francijas atklātā turnīra pamat-
sacensībās. Viņa pirmo reizi savas 
karjēras laikā iekļuva Grand Slam 
sacensību serijā. Turnīra trešās 
kvalifikācijas spēlē 19 gadus vecā 
Sevastova trijos setos ar rezultātu 
6:0, 5:7, 6:4 pārspēja Krievijas 
tenisisti Ņinu Bratčikovu. Par 
iekļūšanu pamatturnīrā Sevas-
tova nopelnīja 60 vērtējuma 
punktus.

P. Karlsons

Kristīga un latviska ģimene
Ģimenes dienas sarīkojums Ņudžersijas pamatskolā

Pirms dažiem gadiem Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes valde 
pieņēma draudzes sūtību: „Veidot 
kristīgu un latvisku ģimeni, kuŗā 
augam un audzinām ticībā, cerī-
bā un mīlestībā.”

Ņudžersijas pamatskolas Ģi me      -
nes dienas sarīkojums bija 
gadījums, kad izdevās draudzes 
sūtību īstenot vismaz dažu stun-
du gaŗumā. Skolas saime pulcējās 
parastā laikā, lai būtu iespēja 
klasēs atkārtot deklamējamos 
dzejoļus un izmēģināt tautas deju 
uznākšanu un noiešanu. Kā jau 
šādās reizēs sagaidāms, visi bija 
mazliet uzbudināti. Vecāki jau 

sāka rostīties pa virtuvi. Skolotājas 
un pārzines skatījās pulksteņos. 
Toties viesi – skolēnu vecāki, 
vecvecāki un Ņudžersijas novada 
draudzes locekļi – bija atsaukušies 
uz skolēnu īpaši rakstītiem un 
sūtītiem ielūgumiem, un cits pēc 
cita ieradās uz sarīkojumu. Tieši 
viesu klātbūtne ir tā, kas liek 
izjust mirkli, kuŗā ir piepildījusies 
draudzes sūtībā izteiktā vēlēšanās 
veidot kristīgu un latvisku ģi me-
ni. Vairākas stundas sanākušie 
ļaudis, no visjaunāko skolēnu 
mazajiem brālīšiem un māsiņām 
līdz sirmajām vecmāmiņām un 
vectētiņiem, varēja justies kā 

vienota ģimene, kas priecājās par 
to, ka draudze devusi iespēju 
Ņudžersijas pamatskolā audzināt 
bērnus kristīgā un latviskā garā.

Oficiālā daļa sākās ar dievkal-
pojumu, Ko vadīja māc. Laris 
Saliņš. Kristīgās „ģimenes” sajūtu 
vairoja kristības dievkalpojuma 
sākumā. Tad sekoja skolēnu 
uzvedumi. Paši jaunākie skolēni 
dziedāja par to, kā palīdz māmi-
ņām mīcīt, raudzēt un cept 
mīklu, kuŗai neesot rozīņu. Tās 
jau visas vēderā! Ar sparīgu žestu 
palīdzību viņi arī dziedāja „Gri-
bam zināt” un rādīja ģimenes 
locekļu iemīļotas izdarības. 

Sekoja dzejoļu un tautas dziesmu 
deklamēšana pa klasēm. Kaut 
vairums pantiņu bija par māti, 2. 
klase atcerējās, ka ģimenē ir arī 
tētis, kas tāpat mīlams un piemi-
nams Ģimenes dienā, un skaitīja 
dzejoli par tēti. Sakot ar 1. klasi, 
skolēni sāk mācīties tautas dejas. 
Tautas dejas mācās divās grupās, 
no 1.-3. klasei un no 5.-7. klasei 
(šogad nav skolēnu ne 4., ne 8. 
klasē). Katra grupa nodejoja 3 
dejas tā, ka nemaz nemanīja, ka 
divas ģimenes slimības dēļ pēdējā 
minūtē nevarēja ierasties un 
paredzētie pāri bija jāmaina.

Šādi skolas sarīkojumi, kuŗos ir 

klāt un kopīgi priecājas visas 
paaudzes, liek aizdomāties, cik 
vērtīgi un veselīgi šie notikumi 
ir. Lai veiksmīgi audzinātu bēr-
nus kristīgā un latviskā garā, tieši 
vecākās paaudzes mūžu gaŗā 
pieredze dod to, ko skolotāji vai 
vecāki vien nespēj. Pat īsa sa skare 
kuplina bērnu kristīgo un lat-
visko pasauli. Toties vecāko 
paaudzi saskare ar smaidošiem, 
dzīves priecīgiem bērniem atjau-
nina un uzmundrina. Kaut šīs 
sadrau dzības dienas turpina 
izdoties!

K. Putene
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Drusku citāda attieksme pret 

šiem tumšajiem labirintiem ir 
dzejniecei Ingmārai Balodei. Par  
Eduarda Aivara jauno dzejoļu  
krājumu „Sāras mīlestība” viņa 
raksta: Aivars mēģina rādīt kailu 
esību, bet jau tik kailu, ka žanrs 
tam: „erotika”. Man šķiet, ir 
pēdējais laiks to latviešu literātūrā 
ieviest kā tādu...

Literatūras kritiķe Ildze Kronta 
vērtē laikraksta Literatūras un 
Mākslas ilggadējā (1969-1985) 
redaktora Jāņa Škapara memu-
ārus ,,Barjērskrējiens”.

J. Škapara atzinums: Es varēju 
strādāt tik ilgus gadus tāpēc, ka es 
samērā prasmīgi manevrēju starp 

par tijiskām prasībām un situ-
āciju, kāda bija radošajā vidē. I. 
Kronta: ...rūgts secinājums − bez 
manevrēšanas tādas avīzes 
nebūtu un manevrēšanā neno-
liedzami kaut kas iet bojā...

Mākslas nodaļā divas Līgas 
Balodes-Sviksas fotografijas, 
Ināras Matīsas un Gerdas Rozes 
krāšņas abstraktas gleznas.

Žilbina dzejnieces Baibas 
Bičoles fantastiskā vizuālā iztēle. 
Jurim Rozītim īsstāsts par lat-
vieša puiku Tasmānijā, kas mātei 
grib dāvināt trauku dvieli.

Uldim Siliņam piemīt rets 
ta lants pat visdrūmākos notiku-
mus atstāstīt tā, ka klausītājs vai  
lasītājs gribot negribot pasmaida.

Šoreiz par padsmitnieka pie-
dzīvojumiem Vācijā, kaŗa pēdējos 
mēnešos. Nometņu laiku atmiņas 
tiks publicētas turpmākos JG 
numuros.

Kiberkambara slejā archy pru-
saks norauj pieklājības masku, 
piesaka kaŗu civīlizācijai un 
atmet visas diakritiskās zīmes. 
Nodaļā ,,Dažos vārdos”, kā 
vienmēr īsziņas par mūžības lap-
pusi pāršķīrušiem, apbalvota-
jiem, grāmatām, teātri, filmām, 
valodas, kultūras un polītikas 
aktuālitātēm visā pasaulē.

Grāmatu recenzijas: Lalita 
Muižniece par Kārļa Vērdiņa 
dzejoļu krājumu ,,Es”; Juris 
Silenieks  par Dzintara Soduma 
Kopoto rakstu VII sējumu, Jāņa 

Rokpeļņa romānu ,,Virtuālais 
Fausts”, Agates Nesaules ,,In Love 
with Jerzy Kosinski”, Viktora 
Hausmaņa apcerēm ,,Latviešu 
teātris ASV un Kanadā”; Biruta 
Sūrmane par Laimas Muktu-
pāvelas grāmatu ,,BrāliBrāli”; 
Gundars Ķeniņš-Kings un Aija 
Veldre Beldava par  Jukas Rislaki 
Maldināšana: Latvijas gadījums, 
Jukka Rislakki.

The Case for Latvia; Gundars 
Ķeniņš-Kings par Journal of 
Baltic Studies (JBS), XXXIX/4 
(2008); Aija Siksna par Ingas 
Žoludes romānu ,,Silta zeme”, 
Jānis Krēsliņš jaunākais par 
Saviannas Stenesku (Stănescu) 
lugu Waxing West;  Juris Zom-
mers par žurnālu  ,,Karogs” 2008. 
X-2009. III.

Jaunās Gaitas atsevišķu numu-
ru par 10 ASV dolariem var 
pasūtināt, rakstot vai zvanot JG 
saimniecei Ingrīdai Bulmanei, 
tālr.: 416-621-0898, e-pasts: ibul-
manis@scom.ca ; galvenā redak-
tora Rolfa Ekmaņa e-pasta adre-
se: rolfs.ekmanis@asu.edu un 
rekmanis@msn.com  Viena gada 
abonements (četri numuri) 
maksā 39 ASV dolaru, Kanadā 
– 39 Kanadas dolari.

Rīgā Jauno Gaitu var nopirkt 
Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzejā. Atse višķus rakstus var 
izlasīt Jaunās Gaitas mājaslapā: 
zagarins.net/JG.

Juris Žagariņš

(Turpināts no 20. lpp.)


