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Brauciet baudīt
skaistos

Katskiļu kalnus!
Rota aicina!

tel.: (518) 589-9878
www.rotalodge.org

Viena patiesība nekad nemainās: 
viss vienmēr mainās. Pienāca 
laiks Kanadas Dziesmu svētku 
rīkotājiem kaut ko mainīt, varbūt 
izdarīt lielāko maiņu viņu 
Dziesmu svētku vēsturē, kas nu 
jau apmēram sešus gadu desmi-
tus gaŗa. Pirmo reizi kopā ska-
nēja šie trīs vārdi: Dziesmu 
svētki Hamiltonā. Runājot par 

Visiem labi, visiem labi!
mirstu, ka tie būs Hamiltonā, ne 
Toronto.

Atzīšos, ka bija nedaudz skumji 
uzzināt, ka pilsēta mainīta. Atce-
rējos, cik daudzi neaiz mirstami 
brīži pavadīti svētkos Toronto. 
Royal York viesnīca taču jau kļu-
vusi par leģendu! Tāpat Maple 
Leaf Gardens, Latviešu centrs un 
citas zāles. Vai atcera ties svētku 

Tagad braucam uz Hamiltonu, 
neliela, neizcila pilsētiņa Toronto 
ēnā. Kā nu būs? Kāda būs šī 
pilsēta, zāles, viesnīcas, restorāni? 
Pilsēta pati jau nav galvenais 
iemesls, kādēļ braucam uz 
Dziesmu svēt kiem. Izvairīties no 
salīdzīnājumiem ar Toronto to -
mēr nez vai varēs.

Ierados vispirms Sidrabenē, 
netālu no Hamiltonas, kur dienu 
pirms svētku atklāšanas bija 
plaša programma tautiešiem. Es 
no tā maz ko redzēju, jo to dienu 
pavadīju Čikāgas Piecīšu mēģi-
nājumā; arī mums svētkos kon-
certs. Pirmo reizi biju Sidrabenē. 
Skaisti, kā saka Latvijā: normāli. 
Sidrabenē sākās viens no skais-
tākajiem un vērtīgākiem noti-
kumiem: draugu satikšana, smai-
di, apkampšanās, sabučošanās!  
Būs draugi no Kanadas, Ame-
rikas, Latvijas, Īrijas, Austrālijas, 
un citām valstīm.

Cik patīkami, ka draugus no 
tālajām malām var satikt dzīvajā, 
ne tikai interneta portālā drau-
giem.lv vai e-pastos. Svētkos sati-
ku arī daudzus čikāgiešus. Uz 
Hamiltonu bija atbraucis pie-
klājīgs skaits no Čikāgas – svēt-
kos piedalījās Čikāgās Ciānas 
draudzes jauktais koris, tautas 
deju kopas „Randiņš“, K. Barona 
Latviešu skolas deju kopa un, kā 

jau minēju, Piecīši. Atceroties 
iepriekšējos svētkus, manīju, ka 
ļoti daudzu draugu tomēr 
Hamiltonā nebija. Iemesli dažādi 
– daļa vairs nav šai saulē, citiem 
veselība vairs neatļauj ceļot, ir 
ekonomiskā krize, un varbūt 
kādam zudusi interese, dedzība 
atbraukt.

Dodos no Sidrabenes uz Ha -
miltonu! Man istaba ir Crowne 
Plaza viesnīcā, viena no divām 

dažādu žanru latviešu mūziku. 
Cik atceros, tas kādā viesnīcā 
notiek pirmo reizi. Nonākam pie 
viena no iemesliem, kādēļ rīkotāji 
svētkiem izvēlējās Hamiltonu. 
Pilsētas vadība, darbinieki, un 
apkalpotāji viesnīcās, restorānos 
un zālēs bija pretimnākoši. 
Hamiltona ļoti cīnās, lai pievilktu 
tūristus un tās saucamās conven-
tions. Hamilonieši, cik manīju, 
bija priecīgi, ka mēs tur esam, un 

Kopā dejo lieli un mazi "Dziesmai šodien liela diena"

Armands Birkens

Biruta Segliņa

šiem svētkiem, manīju, ka tautieši 
svētkus vairs nesauca par Kana-
das Dziesmu svētkiem bet, par 
Hamiltonas, lai tik mēs neaiz-

gājienus pa Toronto ielām? Tautas 
tērpi, koŗi, deju grupas, plakāti ar 
ansambļa no  saukumiem, virsdi ri -
ģenti, ļau žu bari ielu malās! Skaista 
vēsture, trimdas ziedu laiki!

galvenām svētku viesnīcām. 
Viesnīca laba, nesen remontēta. 
Viesnīcas vadība svētku laikā 
vestibila skaņu sistēmā spēlēja 

gādāja, lai viss būtu labi. Ir daži 
hamiltonieši, kuŗi, esmu drošs, 
bija īpaši priecīgi, ka svētki ir 
viņu pilsētā.

Skaistā, saulainā dienā Rie-
tumkrasta Izglītības centrā 
Vašingtonas pavalstī ap 250 
cilvēku sabrauca svinēt Jāņus.  
Centrs sakopts, pārnakšņot bija 
iespējams skolēnu mītnēs, varēja 
arī celt teltis. Virtuvē smaržoja 

Uzdrošināšanās nesusi panākumus!
desiņas un kāposti. Pulciņš alus 
mīļotāju kavējās pie alus mucas.  
Daudz vairāk cilvēku pulcējās 
pie jaunceltās „Brīvdabas māk-
slas studijas”.  Apmēram pēc 15 
gadiem Izglītības centrā atkal 
jauna celtne! Kursas vadības 

ļus, mālus, vāpu spaiņus. To visu 
skolotājs glabāja savā mājā un, 
skolai sākoties, ar smago auto-
mašīnu visu veda un sakārtoja 
lietošanai,  pēc skolas beigām 
atkal veda mājās, un tā jau piec-
padsmit gadu.

Kursas Vasaras vidusskolas 
vadītājas,  Kursas un Beverīnas 
Vasaras vidusskolas absolventes 
Tamāra Rūse un Māra Zommere 
uzdrošinājās, un nu redzam, ka 
uzdrošināšanās nesusi augļus.

Viņas lūdza atbalstu Latviešu 
fondam, tautiešiem un Izglītības 
centra vadībai, lai podniecības 
ievirzē būtu labākas darbošanās 
iespējas. Un nu  ar lielu prieku 
tika atklāta „Brīvdabas mākslas 
studija”. Apsveikumu no Kalifor-
nijas bija atsūtījusi Māra Zom-
mere:

„Katru vasaru jauniešiem Kursā 
ir iespēja piedalīties dažādās 
nodarbībās un interešu grupās, 
piemēram, rotkalšanas, zīmēša-
nas, fotomākslas, stikla vitrāžas, 
rokdarbu, šacha, pod niecības, 
dziedāšanas. Katrai no darbībai  
bija sava telpa, izņemot podnie-
cību. Tepat ārā uz Baļķu mājas 
lieveņa skolo tājs Jānis Alksnis 

pēcpusdienās mācījis virpot, vei-
dot un  beigās zem pašuzceltās 
telts visus priekšmetus pirms 
dedzinā ša    nas novāpēt. 2005. gada 
sākumā radās doma, ka varētu 
uzcelt īpašu telpu, kur nodar-
boties ar podniecību. Pēc Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
juma Sietlā pāris cilvēku nolēma, 
ka jāsāk rīkoties. Toreizējās Kur-

sas direktores Māra Zommere 
un Tamāra Rūse pavasarī ies-
niedza lūgumu Latviešu fondam 
šim mērķim piešķirt $5000 dola-
ru. Bija nepieciešams projekta 
no  saukums, un vispirms iecerē-
jām, ka derētu vismaz ierīkot 
pajumti, jo uzcelt veselu ēku likās 
pārāk nesasniedzams sapnis.

Brīvdabas mākslas studija

Brīvdabas mākslas studijas atklāšanā; no kreisās: Marisa 
Graudiņa, Jānis Alksnis, Biruta Zommere, Iveta Felzenberga

ierosmē uzcelta ēka, kas kalpos 
podniecības interešu grupai, kā 
arī citiem rokdarbniekiem.

Kursas Vasaras vidusskolā 
priekšpusdienā notiek mācīb-
stun  das, pēcpusdienā skolēni 
piedalās interešu grupās, kuŗās 
iespējams apgūt tautisko manto-
jumu. Kursā nebija telpu, kur 
glabāt podniecības virpas, cep-
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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

LATVIJA –LATVIJA –
20092009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, e-pasts - redakcija@laiks.us

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 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
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
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Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
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104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
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Botičelli,
Rozentāls un es

Sākot ar ,,es”, mēģināšu no 
mākslas baudītāja viedokļa no -
nākt pēc iespējas tuvu patiesībai 
un salīdzināt divas mākslas per -
sonības – vienu pasaules mēroga, 
otru labi pazīstamu Latvijā.

Reiz, kad par mākslu apmainījos 
domām ar draugu, kam vienmēr 
patika man oponēt, un biju pie-
minējis vienu no ievērojamāka-
jiem gleznotājiem – Sandro Boti-
čelli, viņš iebilda, ka es laikam 
nepazīstot mūsu pašu Jani Ro -
zentālu. Kaunīgi atzinos, ka 
tiešām maz ko par viņu zinu. Par 
Botičelli visvairāk mācījos no 
mūsu izcilās rakstnieces Zentas 
Mauriņas, lasot viņas grāmatu 
par ceļojumiem ,,Pilsētas un 
cilvēki”, un  sāku viņu labāk sa -
prast un apbrīnot.

Tā kā man plauktā jau sen stāv 
grāmata par Rozentālu, ko bērni 
man iedāvināja Ziemsvētkos 
(Liesmas 1991. gada izdevums), 
paņēmu to un sāku iedziļināties 
Rozentāla mākslā.

Apzinājos savu ierobežotību, 
jo neesmu ne mākslinieks, ne 
mākslu studējis, bet tikai paš-
mācības ceļā ar mākslu iepazi-
nies, īpaši piecus gadus dzīvojot 
Italijā, Mūžīgajā pilsēta Romā, 
kas ir pasaules bagātākais mākslas 
centrs. Daudz palīdzēja  Zentas 

Mauriņas, prof. J. Jureviča un 
māc. Haralda Biezā izeikumi par 
mākslu.

Bieži man atgādināts, ka es, 
nebūdams mākslinieks, maz ko 
varu par mākslu teikt, es savukārt 
atbildēju, ka māksla un mākslas 
darbi nav domāti tikai māksli-
niekiem vien, bet visiem cilvē-
kiem, kuŗi mākslā meklē skaistu-
ma vērtības, kas cilvēka dzīvē ir 
augstākās.

Kādreiz dominēja ideja ,,Māksla 
mākslai”, kas, šķiet, sen jau nove-
cojusi, mantojumā atstājot dažā-
dus mēģinājumus – kubismu, 
fovismu un citus -ismus. Tagad 
nopietnā māksla sāk atkal pie-
vērsties pašam cilvēkam, kā tas 
bijis mākslas ziedu laikos.

Pats savā mākslas apzināšanās 
attīstības posmā vadījos no 
divām atziņām. Pārfrazējot seno 
grieķu atziņu, ka 1. lielie vīri 
runā par idejāmm var teikt arī, 
ka lielie mākslinieki savos darbos 
ietveŗ lielas idejas; 2. Mikelandželo 
teicis, ka portreti ir zema žanra 
māksla. Šie divi postulāti bijuši 
man par mērauklu, no sava vie -
dokļa vērtējot mākslas darbus.

Pēc drauga ieteikuma sāku 
pievērsties tieši Botičelli, un biju 
pārsteigts, ka vairākums viņa 
darbu ir  skaistu, bagātu sieviešu 
un ievērojamu vīru portreti. Reti 
kas no mītoloģijas, arī ainavas. 
Visvairāk mani pārseidza, ka 
viņš, ceļojot pa mākslas zemi 

Italiju, ievērojis tikai Kapri salu 
un dažus Borgēzes parka skatus. 
Viņu nav saistījusi ne Siksta 
kapella, ne Florences galerijas.

Pārsteidz, ka Rozentāls nav 
pievērsies mūsu tautas vēsturei, 
kā to darījuši citi mākslinieki, 
piemēram, Goija, Rubenss, Repins. 
Mums taču ir varonīga tautas 
vēsture cīņās par dzintarjūras 
krastiem, ko citi mums tiekušies 
atņemt. Mūsu tautas traģiskie 
klaušu gadi, brīvības atgūšana, 
okupācija utt. To nav apzinājušies 
ne agrāko gadu mākslinieki, ne 
jaunie, kuŗi labprāt nodarbojas 
ar mazvērtīgiem jokiem, tērējot 
krāsas un audeklu.

Botičelli sākumā koncentrējās 
uz mītoloģiju, tikai pēc Savana-
rolas revolūcijas pievērsās kris-
tīgiem tematiem. Gleznā ,,Venē-
ras dzimšana” Botičelli apliecina 
savu meistarību, izpelnoties 
Zentas Mauriņas apbrīnu.Viņa, 
atsaucoties kāda krievu mākslas 
kritiķa vērtējumam, teikusi, ka tā 
ir skaistākā glezna visā pasaulē. 
Varbūt arī tāpēc, ka šī glezna 
simbolos ietveŗ visu Rietumu 
kristīgās civīlizācijas esenci.

Sava laika lielie mākslas ģēniji 
kalpojuši cilvēcei un savai tautai, 
mācot gan vēsturi, lai labāk spētu 
veidot savu nākotni, kā arī 
palīdzot apzināt vērtības, kuŗu 
dzīvinošais spēks spēj stiprināt 
cilvēkus un tautas.

E. Upenieks

Redakcijas paziņojums
Mums  ir jauna e-pasta adrese: 

redakcija@laiks.us
Redakcijas administrātorei Solvitai Pavlovičai rakstiet

solvita@laiks.us
Drīzumā jūsu rīcībā būs mūsu mājaslapa

www.laiks.us
Sekojiet turpmākai informācijai!

Precīzējums
Laika  28. numurā 17. lpp. 

publicētajā fotoattēla pa  -
rakstā vārdos nenosauktas 
palikušas divas jaunas līgo-
tājas. Publicējam vēlreiz 
jauko foto un – iepazīsimies!

Laima Dzene, raksta par 
Jāņu ielīgošanu Priedainē 
autore, atsūtījusi vēl vienu 
foto. Iepazīsimies arī ar 
Filadelfijas „Dzirksteles” 
dejotājiem!

Red.

No kreisās: Tija Vilciņa, Arianna Akkermane, Leksi Romane, 
Aleksa Akkermane

Māra un Pēteris Ekermaņi un Ēriks Mežgailis (no kreisās)
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Tā bija latviešu filmētāju ko -
manda. Līdz šim dau dzus gadus 
viņiem nācies ceļot pa visu Zie -
meļame riku, lai filmētu svētkus 
un citus latviešu sarīko jumus. Bei -
dzot svētki atceļojuši pie viņiem! 
Par to arī man bija liels prieks. 
LATV bija to pelnī juši! Atļaušos 
parek lamēt, ka drīzi vien varēsim 
nopirkt visu Dziesmu svētku 
koncertu un vairāku citu sarī-
kojumu filmu (DVD) ierakstus.

Crowne Plaza viesnīcā apme-
tušies arī Dr. Valdis Muižnieks ar 
kundzi, kuŗus satieku vairākas 
reizes. Šie iemīļotam sabiedris-
kam darbiniekam Valdim bija 
pēdējie svētki, jo dažas dienas 
pēc tiem viņš pāragri un pēkšņi 
šķīrās no mums. Viņa mums pie-
trūks. Daudziem, kad tie uzzinā-
ja par Valža nāvi, nācās spilgtāk 
saprast, kāda vērtība ir satikt 
draugus un piedalīties latviešu 
sabiedrībā, cik vien iespējams. 
Dieviņš vien zina, kad citu gadu 

kas ražoti Latvijā. Iecienītu Ka -
nadas un ASV mākslinieku un 
tirgotāju arī netrūka. Tirdziņš 
varbūt nebija tik liels, kā citkārt, 
bet mantu izvēle likās izcili laba, 
ar lielu dažādību. Visas izstādes, 
skates, tirdziņš, informācijas 
centrs, un biļešu pārdošanas kase 
bija viegli pieejami „Šeratonā“.  
Nāk prātā senais Dziesmu svētku 
likums: jo vieglāk atrodam un 
varam izskriet visu, jo priecīgāki 
esam!

Kopkoŗa koncertā neizsniedza 
nevienas godalgas, kā to darīja 
kādreiz. Negodināja jaunāko un 
vecāko dziedātāju. Vienmēr li cies, 
ka publikai patīk šādas godalgas, 
bet nekas – šoreiz iztikām bez 
tām. Varēja šajos svētkos izsniegt 
vēl pāris godalgu. Piemēram, ģi -
menei, kurai visvairāk dalībnieku 
svētkos. Šo godalgu, tā vien šķiet, 
būtu pelnījuši milvokieši, Indra 
un Ernests Brusubārdis III, kuŗi 
svētkos piedalījās kopā ar saviem 

bet, koncertos un programmās 
viens vārds likās parādījās biežāk 
nekā pārējie. Tas bija Juris Ķeniņš. 
Varētu jautāt: ko gan Juris svētkos 
nedarīja? Pirms svētkiem Juris 
ieguldīja daudzas stundas, gata-
vojot aranžējumus Svētku stīgu 
orķestrim. Jura aranžētās dzies-
mas vai dziesmu apdares skanēja 
Latviešu mūzikas un Kopkoŗa 
koncertos un Tautas deju lieluz-
vedumā. Juris spēleja čellu un 
vadīja Svētku stīgu orķestri (kopā 
ar Artūru Jansonu), kurš pieda-
lījās trijos koncertos. Juris ir arī 
viens no kopkoŗa diriģentiem 
Tautas deju lieluzvedumā. Juris 
ir viens no rakstu autoriem 
„Vadonī“. Juris piedalās Rīcības 
komitejā, vadot Mūzikas nozari. 
Es, cerams, neko nebūšu piemir-
sis! Pateicoties Jurim, svētki bija 
skanīgāki, krāšņāki, bagātīgāki. 
Par to visu Jurim īpaša godalga!

Kopkoŗa koncerts, manuprāt, 
bija viens no labākiem, kādu 
kanadieši mums snieguši. Pro-
tams, gaumes lieta, bet bija daudz 
dziesmu, kuŗas man patika. Kop-
koris skanēja vareni, cēli, skaisti. 
Vienoti latviešu dziesmā dziedāja 
kori no Ziemeļamerikas, Latvijas, 
Īrijas un droši vien vēl citām 
valstīm.

Tautas deju lieluzvedums manu -
prāt, arī bija viens no labākajiem, 
kādu kanadieši mums snieguši. 
Interesantas, skaistas dejas un 
pavadījumi. Vienoti latviešu dejā 
kopā sanāca dejotāji no Ziemeļ-
amerikas un Latvijas. Par lieluz-
vedumu sekos atsevišķs raksts.

Dalībnieki no Latvijas – dzie-
dātāji, diriģenti, dejotāji un deju 
kopu vadītāji baudīja trimdas 
Dziesmu svētkus un Kanadu. 
Zinu, ka vairāki ciemiņi devās 
apskatīt Niagāras ūdenskritumu, 
Toronto, Čikāgu un citas 
pilsētas. 

Ir labi dalībniekiem no Latvi-
jas, ir labi trimdiniekiem, ir labi 
svētkiem! Rīkotājiem bija labi 
sadarboties ar Hamiltonas pil-
sētu. Dalībniekiem bija labi 
Hamiltonā. Hamiltonas pilsētai 

Visiem labi, visiem labi!
bija labi, pateicoties ienāku -
miem. Visiem labi, visiem labi!

Vai viss bija perfekti un visiem 
pa prātam? Nē, bet nevieni svētki 
tādi nav vēl bijuši. Vienmēr būs 
kādas kļūmes, kļūdas, un nav 

visi atkal tiksimies...
Zāles! Visās Hamiltonas zālēs 

mēs iegājām pirmo reizi. Tas bija 
kā atvērt jaunu grāmatu pirmo 
reizi. Zāles ārpuse kā vāki, fuajē 
kā ievads, pati zāle – grāmatas 
saturs, un pēdējie aplausi – grā-
matas noslēgums. Zāles apskatī-
jām, novērtējām. Ir atkal skaidrs, 
kādēļ rīkotāji izvēlējušies Hamil-
tonu. Visas zāles manuprāt, ļoti 
piemērotas, uz tām varēja viegli 
aizstaigāt no galvenās svētku 
viesnīcas „Šeratonas“ (Sheraton). 
Vairums zāļu bija tieši „Šeratonai“ 
blakus. Šī ērtība visiem patika. 
Nāk prātā senais Dziesmu svētku 
likums: jo mazāk jābraukā ar 
mašīnām, taksīšiem vai sabied-
risko transportu, jo priecīgāki 
esam. Atliek piebilst, ka, sēžot 
kvalitātīvās zālēs, mēs aizmirsām, 
kuŗā pilsētā atrodamies.

Sarīkojumu un koncertu klāsts! 
Pārskatot svētku programmu, maz 
kas atšķiŗas no citiem svētkiem, un 
tas nav slikti; redzam tur daudz 
ko pazīstamu, iemīļotu. Smaidu 
izraisa divu notikumu nosauku-
mi – tikšanos ezermalā sauc „Ezer -
randiņš“, un lasām – tas paredzēts 
katru vakaru plkst. 24.00, „Šera-
tonā“ ir sarīkojums, kas nosaukts: 
„Nīkšana“. Skaidra valoda!

Ir mākslas un lietiskās mākslas 
izstādes un tautas tērpu skate, uz 
kuŗām diemžēl netiku, bet dzir-
dēju labas atsauksmes. Staigājot 
pa tirdziņu, varēja iedomāties, ka 
atrodamies kādā Vecrīgas veikalā. 
Pārdošanā ir Lāču maize, „Lai-
mas“ konfektes, Latvijas mūziķu 
ieraksti un vēl daudzi citi labumi, 

Lorija Vuda un Janīna Ankepāne

Čikāgas Piecīšu koncertā šā raksta autors Armands Birkens

Uldis Streips un Alberts Legzdiņš Čikāgas Piecīšu koncertā
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sešiem bērniem. Ernests diriģēja 
Kop koŗa koncertā, sieva Indra ar 
bērniem dziedāja kopkorī, vecā-
kais dēls spēlēja vijoli Svētku 
stīgu orķestrī. Iespaidīgi un aiz-
kustinoši!

Bez šaubām, visi rīcības komi-
tejas locekļi ieguldīja milzu darbu 

iespējams izpatikt visiem. Sprie žot 
pēc atsauksmēm un paša vēro-
jumiem, rīkotājiem šoreiz izdevās 
precīzāk trāpīt nekā netrāpīt mērķī.

Paldies XIII Latviešu Dziesmu 
svētku Kanadā Rīcības komitejai 
par labi padarīto, pašaizliedzīgo 
darbu! Paldies visiem, kuŗi pie-
dalījās un apmeklēja svētkus! 
Latvieši no visas pasaules sanāks 
2012. gada jūlijā Milvokos. Tad, 

dziedādami, dejodami svinēsim 
XIII Latviešu Dziesmu svētkus 
ASV! Pirms tam tiksimies 
Dziesmu dienās Gaŗezerā. Lai 
veicas nākamajiem rīkotājiem!

Atmiņas no katriem dziesmu 

svētkiem ir paliekama vērtība. 
Himnas, „Gaismas pils“, „Daugav‘ 
abas malas“, „Pūt, vējiņi“, „Tev 
mūžam dzīvot, Latvija“. Kas vēl 
mūs spēj tā vienot kā dziesma, 
deja un viss pārējais, ko Dziesmu 
svētki mums sniedz? Pesimisti 
gaida, ka trimdā dziesmu svētki 
izbeigsies. Optimisti meklē, kā 
pielāgoties apstākļiem.

Armands Birkens
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1981. gads
Sakaru veidošana ar 

afgāņu pretestības 
kustību

Latviešu socialdemokratu pār-
stāvji kopš vairākiem mēnešiem 
sistēmatiski centušies izveidot 
sakarus un uzsākt sarunas ar Af -
gānistānas pretestības kustības 
pārstāvjiem rietumos. Pamat-
doma šo sakaru izveidošanai ir 
atrast praktiskas iespējas, kā aiz-
kavēt latviešu kaŗavīru noslepka-
vošanu Afgānistānā. Runa iet par 
tiem armijas kaŗavīriem – lat-
viešu tautības –, kas krīt afgāņu 
partizānu rokās un bez žēlastības 
tiek likvidēti. Aizsāktās sarunas 
dod iemeslu zināmam optimis-
mam, ka ar laiku izdosies, vismaz 
daļēji panākt to, ka afgāņu par-
tizāni turpmāk raudzīs noskaid-
rot saņemto gūstekņu tautību un 
atturēsies no latviešu, igauņu un 
lietuviešu likvidēšanas. Sakarā ar 
sarežģīto situāciju pašā Afgānis-
tānā un afgāņu pretestības kus-
tības sadrumstalotību – ideju 
reālizēt nenāksies viegli. Uzde-
vums ir grūts, bet nekādā ziņā 
tas nav neiespējams. Trimdas bal -
tiešu saimei jāatrod iespējas un 
veidi, kā atbalstīt afgāņu brīvības 
cīnītājus, kā pretpakalpojumu iz -
 pērkot mūsu kaŗavīru dzīvības.

Vēsture no jauna tagad liek 
latviešu, lietuviešu un igauņu 
jauniešiem tērpties svešās uni-
formās un kalpot svešiem kun-
giem. Pret savu pārliecību un 
gribu tie piespiesti piedalīties 
kādas citas mazas tautiņas brī-
vības tieksmju apslāpēšanā un 
iznīci nāšanā. Rietumos saņemtā 
informācija apstiprina bažas, ka 
Afgānistānā sarkanarmijas rindās 
arvien vairāk tiek iesaistīti bal-
tiešu kaŗavīri. Sarkanarmijas vadī -
bas sākotnējais eksperiments, 
afgāņu tautas apspiešanai izman-
tot Padomijā mītošos ticības 
brāļus – musulmaņus, izrādījies 
nesekmīgs. Pirmās okupācijas 
vienības nomainītas pret vienī-
bām, kuŗu sastāvā vairumā ir 
slavi, baltieši un citas nemulsu-
maņu Padomijas robežās iekļau-
tās tautības. (28.01.)

Daugavas vanagu 35 
gadi

Daugavas Vanagu organizācijas 
35 gadu darbības atceri Strau-
mēnos 17. janvārī ievadīja DVF 
Kultūras daļas vadītāja A. Frei-
maņa uzruna, kuŗai sekoja DVF 
valdes priekšsēža L. Rumbas 
atklāšanas vārdi. Straumēnu lie-
lajā zālē bija pulcējušies visu 
DVF nodaļu pārstāvji – vanagi 
un vanadzes, kā arī DV un citu 
organizāciju vadība. Klāt bija arī 
astoņi organizācijas biedri – dibi-
nātāji, un svētku brīža dalībnieku 
skaits bija pusotra simta.

DV organizācijas dibināšanas 
sapulces delegāts J. Ranka runāja 
par to, kā bija „toreiz, DV dibi-
not”. Pārdzīvojumi un ciešanas 
kaŗalaukā, pazemojumi gūstā un 
neziņa par nākotni saliedēja 
kaŗavīrus kopējam darbam savu 
cietušo biedru un savas tautas 
labā. Šajās vistumšākajās un drū-
mākajās dienās dzima Daugavas 
Vanagu organizācija, ko cauri pir -
mo gadu grūtībām izvadīja kaŗa-
vīrs, kuŗš bija cīnījies par Latvijas 
brīvību Pirmajā pasaules kaŗā un 
atkal ņēmis ieroci rokās pēdējā 
lielajā kaŗā – plkv. Vilis Janums. 

Par „DV tagad runā visā pa -
saulē” runāja DV priekšnieks J. Friš-
 valds, norādīdams, ka Daugavas 
Vanagu darbība tagad noris 12 
zemēs – Eiropā, Amerikā, Aus-
trā lijā. Organizācijas ideāli nav 
aiz mirsti; Daugavas Vanagiem 
aizvien vēl pirmā vietā ir savas 
tautas labāka nākotne. DV saimei 
gandarījumu dod vairāku „mazo 
zemju” vanagu uzņēmība un at -
bildības sajūta pret organizāciju, 
kas radusies mūsu tautai tik 
smagā brīdī. (07.02.)

Latvijas logs angļu 
baznīcā

Kā ziņo Vācijas Latvija, tad 
Anglijas latviešu trimdinieku 
nodomam – izveidot Kārlailes 
pilsētas baznīcā brīvai Latvijai 
veltītu krāsaina stikla logu – visi 
priekšdarbi jau paveikti. Loga 
mets apstiprināts anglikāņu baz-
nīcas un Kārlailes pilsētas pār-
valdē. Tā kā St. Cuthberta baznīcā 
ik gadus jaunievēlētie – pilsētas 
galva un domnieki – uzsāk savus 
amata pienākumus ar svinīgu 
dievkalpojumu, tad loga metā ir 
iezīmēts arī Kārlailes pilsētas 
vapenis. Pēc apstiprināta meta ir 
izstrādāts loga techniskās kons-
trukcijas plāns. Darba izpildīšana 
jau nodota kādai angļu firmai, 
kuŗai krāsainu baznīcu logu 
gatavošanā ir daudzu gadu 
pieredze. (07.02.)

aizmirst iekšējās domstarpības 
un stādīt vienmēr principus pāri 
polītiskiem apsvērumiem. Saklau -
sīsim cietēju un vajāto balsis ne 
tikai ar ausīm, bet ar sirdi, – 
aicināja archibīskaps.

LNAK valdes priekšsēdis T. Kron -
bergs savā uzrunā pateicās Ka -
nadai, kas devusi patvērumu tik 
daudz trimdiniekiem un devusi 
iespēju mums te brīvi iestāties 
par saviem tautas brāļiem svešas 
varas okupētajā dzimtenē, devusi 
iespēju mums izmantot visas 
demokrātiskās brīvības. „Ir vie-
tas pasaulē,” pasvītroja T. Kron-
bergs, „kur šodien tas viss liegts, 
un viena no šādām vietām ir 
Latvija.”

Toronto pilsētas galva Egltons 
savā runā, ko vairākkārt pār-
trauca demonstrantu aplausi, 
pateicās latviešiem Kanadā par 
viņu aktīvitātēm, kas tik daudz 
devušas Kanadas daudzkultūru 
polītikai un tās iedzīvināšanai.

šlava Eglīša atzinīga atsauksme, 
dodot Piecīšiem jaunu sparu. 
Tagad var teikt, ka Čikāgas piecīši 
ir iemācījuši mums pasmieties 
pašiem par sevi ar humoru un 
nebaidītes no satiras, kur tā 
vajadzīga.

Piecīši bija jauni ansambļa 
sākumā un jauni tie noturējušies 
arī gadu skrejā. Vielu saviem 
uzvedumiem viņi atrod tautas-
dziesmās, literāros darbos un 
sabiedriskās dzīves un sadzīves 
parādībās. Viņu uzvedumi ieska-
ņoti septiņās skaņu platēs. Plate 
„Čikāgas piecīši sveicina” piedzī-
vojusi trīs iespiedumus un tā ir 
visvairāk pārdotā latviešu skaņu 
plate. Piecīši ir apceļojuši visus 
lielākos latviešu centrus ASV un 
Kanadā, trīs reizes bijuši Austrā-
lijā, Eiropā apmeklējuši Angliju, 
Zviedriju un Vāciju, Dienvidame-
rikā – Arģentīnu, Brazīliju un 
Venecuēlu. Ansamblis ir regulārs 
viesis Dziesmu svētkos.

Chronika
* Kalamazū latviešu biedrības 

abonementu cikla šīs sezonas 
pirmajā koncertā 24. oktobrī 
Kala mazū koledžas koncertzālē 
latviešu komponistu dziesmām 
un operu ārijām veltītu noskaņotu 
programmu sniedza dziedātāja 
Rita Dzilna-Zaprauska ar pia -
n istu Valdi Treimani pie klavierēm.

Dziedātājai ir pilnskanīga dra-
matiskā soprāna balss, labi izlī-
dzināta visos tās reģistros, viņas 
priekšnesums skaidri izteiksmīgs 
un mūzikāli pārliecinošs, kas 
sevišķi iespaidīgi paudās drāma-
tiska iekrāsojuma dziesmās un 
operu ārijās.

Zenta Liepa
Pārvērtība

Likās –
Visi vārdi izrunāti,
Visas labās domas
Izdomātas.

Tad, pēkšņi –
No tāluma atlaidies vējš
Pulku rudu rudens lapu 
Ceļā gaišs nobirdina.

Un rīta rasā
Mazgāta saule,
Rīta rasā
Un jūras zaļajā vilnī,
Ik lapu,
Ik tumsušu vārdu un domi
Zelta gaismā, vara spožumā
Vērš.

Rīta saule,
Vai mana pirms mirkļa vēl
Ēnainā sirds? (04.11.)

Raibā dzīve
Tenkošanas prieks
Trūkt viņu nekad nav trūcis – 

baumotāju, nevalodu iznēsātāju, 
tenku vāceļu, pļāpu, gaŗmēļu, 
čauksteņu, mēlnešu, vēja kokļu...

Netrūkst mums arī dažneda-
žādu mīļu aprunātāju apzīmē-
šanai. Un latvieši daino: „Kuru 
dienu niekvaloži garām mani 
nerunāja?” Mūsu literātūrā ir 
pasaku maisi, nieku tarbas, klaču 
pastalas. Un Brigaderes Sprīdīša 
uzdotā mīkla par princeses Zel-
tītes mēli: „Sprēgā kā dimanta šķil-
taviņas, dzeļ kā čūskas dzelonītis.”

Latviešiem tā lieta vienmēr 
bijusi skaidra: Vējam pūst neaiz-
liegsi, bet ļaudīm runāt.

Priekš vairāk nekā 2000 gadiem 
grieķu prātnieks un zinību vīrs 
Teofrasts savos 30 cilvēka rakstur-
 tēlojumos ietilpināja arī trīs sav-
starpējus gara radiniekus – tenku 
nēsātāju, neslavas cēlēju un pļāpu.

Japāņi saka: „Pļāpas valoda 
švirkst kā liesmas aizdedzināts 
papīrs.”

Un tā joprojām. Arī mūslaiku 
tenkotājiem vēl arvien nelaba 
slava. Taču tenko visi. Kā priekš 
2000 gadiem, tā šodien. Tenko-
šana, manuprāt, ir nepieciešama 
sastāvdaļa mūsu pasaulē – tai pa -
saulē, kas ātri mainās, dažā ziņā 
pat radikāli – reiz rakstīja pazīs-
tamā amerikāņu antropoloģe 
Margareta Mīda. „Tas ļauj mums 
nepārtraukti pārbaudīt mūsu 
domas un jūtas par ierastiem 
sadzīves likumiem un liek nojaust 
pamazām veidojošos jaunu uz -
ska  tu un atzinumu vēl nenoteik-
tos veidus.

Paija
Publikāciju sagatavojis

P. Karlsons

Loga mets

Protesta demonstrācija 
Toronto centrā

Ap 3000 cilvēku – koristu un 
klausītāju – 4. jūlijā pirms dzies-
mu svētku dalībnieku gājiena un 
koncerta vietu – Maple Leaf Gar-
dens arēnā pulcējās Toronto 
pilsētas valdes laukumā, kur 
LNAK bija rīkojusi protesta de -
monstrāciju pret cilvēka tiesību 
aizstāvju vajāšanām okupētajā 
Latvijā.

Demonstrantus uzrunāja archi -
bīskaps A. Lūsis, angļu un latviešu 
valodā aicinot sabiedrisko domu 
iestāties par vajātiem un tiesātiem, 

Toronto Dziesmu svētku dalībnieku gājiens

Čikāgas piecīšu jubileja
Liekas, pagājuši tikai nedaudzi 

gadi, kopš sāka darboties tagad 
populārais Čikāgas piecīšu ansam -
blis. Īstenība tomēr tāda, ka 1960. 
gada ziemā Čikāgā sastapās divi 
Kalamazū latviešu jaunekļi – U. 
Ievāns un J. Rinkušs ar diviem 
Čikāgas jauniešiem – A. Legzdiņu 
un M. Avotiņu un vienojās no -
dibināt mūzikāli-vokālu ansam -
bli. 1961. gada pavasarī bija an -
sambļa pirmā uzstāšanās 120 
klausītājiem Kalamazū. Šajā laikā 
ansamblim pievienojās arī Maija 
Dumpe un radās ansambļa no -
saukums – Čikāgas piecīši. 1962. 
gadā pēc ansambļa uzstāšanās 2. 
Jaunatnes svētkos Čikāgas Šera -
tona viesnīcā tas saņēma ap 1000 
klausītāju suminājumus. Ledus 
bija lauzts, Čikāgas piecīšu popu-
lāritāte sāka strauji augt, kaut 
kritika bija atturīga. Piemēram, 
M. Derums Toronto Laikā apšau-
bīja, vai varētu pastāvēt tāds 
ansamblis, kā Piecīši, kas iedro-
šinās ironizēt par trimdas sabied-
riskām problēmām, tās kritizējot 
satiriskā plāksnē. Čikāgas piecīši 
to uzdrošinājās.

20 gadu laikā ansamblī bijušas 
daudzas maiņas, bet tās nav skā-
rušas ansambļa serdi un jaunat-
nācēji iekļāvusies ansamblī, ne -
mainot tā raksturu. Pēc koncerta 
Losandželosā Laikā parādījās An -

***
Savu 20 gadu pastāvēšanu Či -

kāgas piecīši atcerējās ar diviem 
sarīkojumiem Latviešu namā, 
kas bija pulcinājuši pāri par 300 
apmeklētāju. Šāds apmeklētāju 
skaits Čikāgas sarīkojumos ir 
retums, kas rāda, ka čikagieši mīl 
savu auklējumu. Ansamblis uz -
stājās ar 20 atsevišķiem priekšne-
sumiem, kuŗos puse bija jaunie-
studējumi. „Pērienu” dabūja gan 
organizācijas, gan atsevišķas per-
sonas par „šķībākiem” veikumiem 
kultūrālos pasākumos un polītis-
kos filozofējumos, arī prese par 
pārpratumiem un nesaprotami-
em ziņojumiem dabūja savu 
tiesu. Dziesmas uz saviem pleciem 
iznesa J. Ankipāne un Armands 
Birkens, bet itin braši turējās arī 
Piecīšu seniors un balsts A. 
Legzdiņš. „Sulīgi” un asi bija U. 
Ievāna un A. Legzdiņa skeči, 
kuŗos varēja smieties un reizē arī 
raudāt par mūsu sabiedrības 
nesaprašanos un kašķēšanos par 
niekiem. Labi bija U. Streipa tē -
lojumi un mūzikālie pavadīju  -
mi. Jubilejas sarīkojuma pirmajā 
dziedājumā piedalījās arī pirmā 
sastāva dziedonis Ģ. Puriņš.

Piecīšiem pasniedza jubilejai 
piemērotu skaitļa „20” veidā iz -
ceptu kliņģeri, un apmeklētāji 
piecēlušies nodziedāja „Daudz bal  -
tu dieniņu”. H. Riekstiņš. (10.10)
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Sākām šausmīgi bļaut, apgānot 
kalnu svinīgo klusumu, sagāzām 
milzu sārtu, kas arī skaitās pus-
nāvesgrēks kalnos, kur malciņa 
reta lieta. Kad pienāca laiks līst 
guļammaisos, es nesapratu, kāpēc 
tik briesmīgi salstu. Izrādījās, ka 
esmu nevis ielīdis maisā, bet tikai 
palīdis zem tā. Daudz netrūka, 
ka būtu turpat nosalis, un atkris-
tu visas žēlabas un gaudas par 
vecuma nespēku. Vieta bija ļoti 
vientuļa, un tik vēlā rudenī nebija 
ne mazākās cerības tur kādu sas-
tapt. Pat vasarā tajā vietā neviena 
nekad nav. Bet izrādījās, ka tur-
pat aiz nogruvuma bija nakšņo-
jušas divas amīšu kāpēju partijas, 
kas nebija varējušas visu nakti ne 
mirkli aizmigt. Otrā rītā to vadonis, 
dikti pārskaities, skrēja ar mums 
lamāties, domādams mūs dullus 
padsmitniekus esam. Bet, kad ierau-
dzījis trīs iesirmus vīrus, visus ap 
50, atvēra muti, nobolīja acis, pa -
griezās un aizstreipuļoja atpakaļ.

Tad bija pārspriedumi par 
latviešu rakstnieku izdošanu 
citās valodās: „Interesanti, kas 
tas par apgādu, kas izdevis 
Grebzdi vāciski? Un kas viņai tos 
gabalus pārtulkojis? Bet tas jau ir 
ļoti labi, ka pamazām latviešu 
autori sāk šur tur izsisties. (..) 
galvenais iemesls un parastā 
noraidošā atbilde: ja jūs būtu 

„Dārgais Dižanšlāv” un „Mīļais Teo”

LU fonds godam pilda mecenātes novēlējumus

Anšlava Eglīša un Teodora.Zeltiņa vēstulēs ielūkojoties
Reinis Ādmīdiņš

francūzis, krievs, anglis, vai kaut 
vācietis, mēs raudzītu izdot, bet 
kā lai piesaista reklāmu – leitim. 
(..) Vai Tev tagad arī ģimene ir 
jau Ņudžersijā? (..) Nav joks tā 
aizvadīt gadus vienpatībā, kā te. 
Ar sveicienu! A. A. 31.10.56.”

Nākamā vēstule 11.6.59:
Esmu līdz ausīm ieracies nevei-

camajos darbos un neesmu 
paguvis vēl izlasīt Tavu jaunro-
mu, bet sav- un drīzlaicīgi to 
darīšu. Pa starpu esmu uztvēris 
Tavu viepli un Tavas ļoti skaistas 
meitas un arī kundzes sejas „Tiltā” 
un lasījis Knuta pagaŗzobaino 
jubilejas rakstu. Uz jubi Tevi aps-
veicu (T. Zeltiņš dzimis 1914. 
gada 27. oktobrī – R. Ā.), bet pie 
Knuta (Knuts Lesiņš – R. Ā.) var 
piezīmēt, ka viņam kā ļoti lielam 
un strikti starptautīgam gaŗa roka 
ne visai cilājas uzslavām, jo 
pasacītos allaž tā kā ņem atpakaļ, 
vai atsauc: sak’, tas gabals nav tik 
labs kā „slazdā” un tas atkal guvis 
piekrismi ne stila, nezi kā cita dēļ.

***
  1961. gada 4. aprīlī Teodors 

Zeltiņš raksta vēstuli par „apvēr-
sumu” latviešu trimdas avīž-
niecībā.

Dārgais Dižanšlāv, taisīdams 
pārtraukumu savā dižromāna 
dižsacerē ingrīdenē ?, kas turpmāk 
taps par grīnablatieni, esmu nu 

ticis pie patapas, lai varētu uzrak-
stīt dažas gaužām parādnieciskas 
vēstules. Tad nu sākšu ar otru 
galu, kāpēc ingrīdenē* romu 
pārtraucu. Jau labu laiku kung-
vanagi meklējušies pēc jaunas 
redakcijas, par to man nebūtu 
īpašas darīšanas, ja viņi nule? 
nebūtu izraudzījušies pazīstamo 
afēristu Jāni Grīnblatu, ar kuŗu 
neesmu uz labiem „termiņiem” 
kopš Vācijas nometņu laikiem, 
kad viņš manas balādes bija 
iz devis 6000 eks. metienā, labi 
nopelnīdams, kaut arī daļu nenor-
māli lielā metiena nācās aizgāzt 
makulatūrā. Ar skumju sirdi un 
tukšu maku klausījos nostāstus, 
cik priecīgi viņš manu honorāru 
nodzīrojis, mierinādamies vienīgi 
tanī ziņā, ka līdzīgu likteni bijis 
spiests pārdzīvot arī Jaunsudrabiņš 
un gaužām ģeķīgi ar Grīnblatu 
iekritusi pat pati augstā baznīcas 
virsvaldīšana, iebāzdama resnītim 
ķešā naudu, lai izdod jaunas 
dziesmu grāmatas, ko, protams, 
viņš nav izdevis, vienīgi saņemto 
naudu... kad nu šis vīrs nule tapa 
minēts par jauno Kanadas cei-
tungas redaktoru, ar lielām izbai-
lēm  un steigu grūdu Ingrīdai de -
pešu, ka kopā ar viņas aiziešanu 
no „LA” aizeju arī ar savu romu. 
Man nav nekādas patikas tam 
nesenajam veprim turpināt pelnīt 

šņabi..., jo kopā ar redakciju no 
amata atcelts arī Mukts, kas man 
kā par brīnumu divus gadus katru 
mēnesi precīzi uz norunāto dienu 
sūtīja naudu par roma turpinā-
jumiem, kaut arī avīze iznāk ar 
piemaksām. No jaunajiem varas 
vīriem, kas man ir galīgi nepazīs-
tami, man nav ne mazākās cerī-
bas saņemt kaut sazaļējušu grasi. 
Bez tam vēl Grīnblats lielījies, ka 
mācīšot mani kā rakstāmi romāni 
– likšot savilkt otru daļu desmit 
turpinājumos un – ja es negribēšot 
klausīt, pats to saīsināšot... Tātad 
jūtos aicināts arīdzan  papūlēties 
pasargāt sevi no tāda liela lite-
rātūras speciālista iejaukšanās 
manas dižsaceres plānos.

Teodors Zeltiņš, „iekš tukšas 
kabatas un vieglas dūšas būdams”, 
apraksta bohēmu:

Citādi kultdzīve nekādi satrau-
cēji notikumi nav matīti, izņemot 
Ņujorkas grupas pindzelmaņu 
izstādi, kas gan ne ar ko grāvēju 
neizcēlās. Toties goda maltīte no -
tika vienā no lepnākajiem kro-
giem pie 5.ās avēnijas, kur veči 
sēdēja pie galda kā svecītes un 
oberis neļāva liet glāzītēs no azotes 
līdzatnestās viskija blašķes. Tādas, 
protams, visiem līdzi bija, un tā -
pēc smalko oberu uzvešanās gau-
žām sarūgtināja lepnos mielast-
niekus. Mums ar Gunaru Saliņu 

turpretī nekādi nebija saprotama 
līšana tik lepnā vietā ar kabatās 
sabāztām pudelēm, kad tāda 
veida dzeršana ir iespējama bez 
kādām sarežģītām ceremonijām 
citās vienkāršākās vietās. Tālab 
mēs lepnās dzīres tūdaļ atstājām, 
manīdami, ka no tām būs jāaiziet 
ar gaužām tukšām kabatām. 

* Ingrīdas Vīksnas redakcijā avīzē Latvija 
Amerikā

***
No Čikāgas iraid pienākušas 

ziņas, ka manējais Deguns ir bijis 
diezgan labi apmeklēts un publika 
spēlētājus ar olām nav nomētājusi. 
Taču kaut kas tai gabalā mani 
pašu neliek mierā, jo neatstājas 
tāda sajūta, ka viss tur galu galā 
nav tā, kā vajadzētu. Bet kaut ko 
grozīt jau nodriķētā gabalā nu 
iraid par vēlu. Būtu prātā jauna 
ideja palielākai lugai, bet kur tu 
dabūsi tik daudz līdzekļu, lai 
varētu nopirkt tās sacerei vaja-
dzīgo laiku, jo par lugu nekad nav 
zināms, vai varēs ar to kādu dāleri 
nopelnīt, vienīgi, ja gadās to dabūt 
uz pasaules apceļotāja dēļiem. 
Gadījās nule satikt Dižšābertu, 
ko uzslavēju, ka viņš Tev honorāru 
samaksājis ar uzviju, pienācīgi 
godinādams visu lugu sacerētāju 
sugu.

***

(Turpinājums sekos)

(1. turpinājums)

Latvijas Uni  versitātei (LU), 
kuŗa septembrī svinēs savu 90. 
jubileju 2009. gads ir īpašs. Par 
godu šim notikuma LU fonds 
savā piecgadē vēlas sagādāt īpašu 
dā  vanu savai Alma Mater, dāvi-
not 90 stipendijas “Ceļamaize” 
labā kajiem LU topošajiem pirmā 
kursa studentiem. Konkursa kār-
tībā divās kārtās ir atrasti atbil-
stošākie jaunieši no Latvijas pil-
sētām un laukiem stipendijas 
saņemšanai.

“Ceļamaize” –
pirmais solis pretī 

studijām
Latvijas Universitātes fonds 

2009.gada 5.februārī Rīgā Mece-
nātu namā (K. Barona ielā 28A-8) 
pasludināja sociālo stipendiju 
kampaņu “Ceļamaize 2009”. Kam -
paņa turpināsies līdz stipendiātu 
sumināšanai 2009. gada novem-
brī, aktīvitātēs iesaistot gan paš-
reizējos LU fonda 2008./2009.
gada “Ceļamaizes” stipendiātus, 
gan topošos stipendiātus, kā arī LU 
fonda mecenātus un partneŗus.

Pretendenti tika vērtēti divās 
kārtās. Pirmajā kārtā komisija 
izskatīja visus pieteikumus un 
izvirzīja vairāk atbilstošos kandi-
dātus; otrajā kārtā notika sarunas 
ar pretendentiem gan Rīgā, gan 
Latvijas apgabalos. Komisijā dar-
bojās LU akadēmiskais personāls, 
mecenāti un LU fonda atbalstītāji, 
kā arī sabiedriskie darbinieki.

Stipendijas izcilai izglītībai 
“Ceļa  maize” mērķis ir atbalstīt 
LU pirmā kursa pamatstudiju 
programmu studentus, kuŗiem ir 
nepietiekams materiālais nodro-
ši nājums studijām, kuŗi ir spējīgi 
un centīgi mācībās, motīvēti 

izglītoties LU, kā arī aktīvi 
sabiedriskajā dzīvē.

“Ceļamaizes 2009” stipendiātu 
paziņošana notika 28.maijā. Reģis -
trējoties studijām un kļūstot par 
LU studentu, augustā tiks slēgti 
līgumi par LU fonda stipendiju 
“Ceļamaize” saņemšanu.

Saskaņā ar Latvijas Universitātes 
(LU) Fonda sociālās stipendijas 
“Ceļamaize 2009” komisijas lē -
mumu tika izvēlēti 90 jaunieši, 
kuŗiem piešķirs stipendijas “Ceļa  -
maize 2009”. Taču ir noteikums: 
stipendijas tiks piešķirtas tiem 
12. klases abiturientiem, kuŗi būs 
izvēlējušies uzsākt studijas LU 
2009./2010. akadēmiskajā gadā.

Pirmās “Ceļamaizes” stipendi-
jas tika izmaksātas 2005./2006. 
mācību gadā, pateicoties mece-
nātu Annas Justīnes Čakstes-
Rollins un Minnas Matildes Vil-
helmīnes Petkēvičas līdzekļiem.

Stipendijas “Ceļamaize” esošie 
mecenāti: M. M. V. Petkeviča 
piemiņai – Rūta Krastiņa (Lat-
vija), Anna Čakste-Rollins (ASV), 
Ligita Andersone (ASV), Vaira 
Pelēķis-Kristofere (ASV), Brisba-
nes latviešu organizācija – Arnis 
Siksna un Osvalds Freibergs (Aus -
trālija), Elizabete Akmentiņa 
(Latvija), Dr. Aina Galēja-Drav-
nieks (ASV), Latvijas korporāciju 
apvienības Tēvijas fonds (ASV), 
Zaiga Priede-Kalniņš (ASV).

Ar savu ārtavu stipendiju 
“Ceļamaize 2009” atbalsta LU sai -
mes pārstāvji – Mārcis Auziņš, 
Vitolds Grabovskis, Indriķis 
Muižnieks, Ieva Račko, Una 
Riekstiņa, Lolita Inta Spruģe, 
Gvido Straube, Pāvels Fricbergs, 
Ivars Lācis, Juris Pūce, Āris 
Veispāls, Uldis Kanders, Uldis 
Iljins, Jānis Stonis, Andris 
Kangro, Ojārs Judrups, Maira 

Liepa, Valdis Veilands, Rūta 
Dripe, Vitolds Grabovskis, Jānis 
Dzenis, Inese Rikša, Jānis Muce-
nieks, kā arī LU doktorands 
Ingus Bērziņš. Paldies jāsaka arī 
Salas Sv. Jāņa draudzei.

Šogad atbalstītāju pulkam pie-
vienojušās arī kompanijas SIA 
Arčers, SIA TietoEnator Alise, AS 
SEB Banka, Filips Rajevskis un 

kēvičs pastāstīja LU pilnvarotā 
pārvaldniece Minnas Vilhel-
mīnes Matildes Petkēvičas novē-
lētajā īpašumā K. Barona 28, 
28A, Rīgā Rūta Krastiņa.

Apbrīnojama bijusi LU fonda 
mecenātes vēlme palīdzēt izglītot 
Latvijas topošo inteliģento pa -
audzi. Viņa dzimusi 1860.gadā 
Salaspils pagastā nabadzīgā trīs 

izlietojumu. To viņa sastādījusi 
klātesot Petkēvičas nama archi-
tektam Eiženam Laubem, gadu 
pirms nāves. Tieši Eižens Laube 
1919. gadā bija LU dibinātāju 
vidū, lieli nopelni viņam bija 
Architektūras fakultātes organi-
zēšanā un izveidošanā – viņš bija 
pirmais Architektūras fakultātes 
dekāns no 1919.-1922. gadam. 
Petkevičas testamentā teikts: “Savu 
mantu esmu ieguvusi ilgos gados, 
sūri grūti strādādama un taupī-
dama, tādēļ mana vēlēšanās un 
griba ir, lai šis īpašums pēc manas 
nāves saglabātos arī uz turpmā-
kiem laikiem, nenonāktu svešās 
rokās, vai arī netiktu izlietots tā, 
kā es to nebūtu vēlējusies. Vēlos, 
lai daļa no mana īpašuma ienā-
kumiem tiktu izlietota trūcīgu lat  -
viešu studentu vai audzēkņu pa -
balstam. Lieku pie sirds maniem 
mantiniekiem ievērot šo manu 
pēdējās gribas rīkojumu un to 
respektēt.”

Savu pēdējo gribu Petkēvičs 
sākusi ar vārdiem: “Ja tiktu atdots 
atpakaļ...”. Viņa nebija zaudējusi 
cerību, ka Latvijā pienāks laiki, 
kad tiks atgūti atņemtie īpašumi.

Petkēvičs mirusi 83 gadu ve -
cumā 1943. gadā, apglabāta Rīgas 
Lielajos kapos. Padomju laikā 
Lielajos kapos izbūvēja parku un 
viņas kapa vieta vairs nav atro-
dama.

Pildot novēlējumu
Par to, kā tiek pildīts Minnas 

Matildes Vilhelmīnes Petkēvičas 
novēlējums, lūdzām pastāstīt 
Latvijas Universitātes pilnvaroto 
pārvaldnieci Petkēvičas novēlē-
tajā īpašumā Rīgā, K. Barona 28, 
28A, Rūtu Krastiņu.

SIA Mediju Tilts, Ģirts Rungainis 
un SIA Valpro, Latvijas Zvērinātu 
Notāru padome.

Mecenāte Minna 
Vilhelmīna Matilde 
Petkēvičs: “Lieku pie 

sirds saviem
mantiniekiem...”

Stāsts par vienkāršu sievieti no 
laukiem, par viņas nepiepildīto 
sapni par izglītību un vēlējumu 
no sava nama augļiem izglītot 
Latvijas topošo inteliģento paau-
dzi. Par LU fonda mecenāti 
Minnu Vilhelmīnu Matildi Pet-

bērnu ģimenē. Trūcīgo apstākļu 
dēļ Minnai nebija iespējams 
izglītoties. Vēlākos gados dzīves 
apstākļi uzlabojās, viņa apprecējās, 
ģimenē piedzima divi dēli. Taču 
Petkēviča nespēja iedzīvoties 
augstākajā sabiedrībā – bez izglī-
tības dzīve šķita grūta. Par to, cik 
lielu nozīmi viņa piešķīra izglītībai, 
liecina fakts, ka testamentā dēliem 
par pienākumu uzliek izmaksāt 
mazmeitai tādus līdzekļus, lai 
viņa varētu iegūt augstāko izglī-
tību izvēlētajā nozarē.

Minnas Matildes Vilhelmīnes 
testamentā dots norādījums arī 
par viņas iegūto līdzekļu turpmāko 

LU fonda mecenāti: Roberts Rūsis un Vaira Kristofere Pelēķis 
LU fonda rīkotajā svētbrīdī par godu stipendiju kampaņai 
„Ceļamaize”

(Turpināts 7. lpp.)
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(6. turpinājums)
Gunārs Bērzzariņš Saulainajā Spānijā
L A T V I E Š I  C E Ļ O

(Turpinājums sekos)

Burvīgi piemīlīgajā Jaunavu 
pagalmā (Patio de las Doncellas) 
ar izgreznotām kolonnām divos 
stāvos un baseinu vidū patika 
pakavēties visilgāk.

Džiraldu). Sākotnēji šeit bijusi 
mauru galvenā mošeja, bet pēc 
1248. gada tā izmantota par 
baznīcu. Taču laika zobs celtni 
saēda, izņemot torni, un 15. gad-

Aizrestotās kapellās neskaitami 
mākslas darbi – gleznas, skulp-
tūras, arī daudzu Spānijas karaļu 
sarkofagi un Kristapa Kolumba 
pīšļu atdusas vieta.

1198. gadā (tātad īsi pirms 
Rīgas “oficiālā” dibināšanas gada) 
pabeigtā Hiralda ir ap 90 m aug-
sta. Uz augšējo platformu, no 
kuŗas muezini mauru laikos 
aicināja ticīgos uz lūgšanām 
piecas reizes dienā, ved nevis 
kāpnes, bet rampas, pa kuŗām 
muezini –  mošejas kalpotāji –  
jājuši ar zirgiem. 

Kaut kalnos kāpšana nekad 
nav mani vilinājusi, mani vilināja 
skati, kādi varētu pavērties, pa -
kāpjoties augstāk. Rampas ir ap 
20 soļu gaŗas, samērā lēzenas. Tā 
kā man nebija zirga, apmierinājos 
ar soļosanu pa 20 rampām (pavi-
sam esot 34) un nebiju vīlies.

Kordova
Vilcieni no Seviljas uz Kordovu,  

kuŗā pāri par 300 000 iedzīvotāju, 
iet bieži. Izmantoju arī savu 
Tarjeta dorada (“zeltītā kartīte”, 
kas atbilst senioru kartītei), ko 
par nelielu maksu seniori var 
iegādāties, lai saņemtu atlaides 
uz vilciena biļešu cenām.

Kādās piecdesmit minūtēs esam 
klāt. Arī šī stacija pietiekami ērta, 
kaut arī netiek līdz Seviljas Santa 
Hustai. Pie izejas būdiņa ar uzrak -
stu “Tūristu birojs”. Tajā viens 

vienīgs vīrs un vieta tikai vienam 
viesim. Nu ko, jāaprunājas, kaut 
domāju, ka savus “mājas darbus” 
Kordovas apskatei esmu izdarījis. 
Vecpilsēta  nav tik liela, lai būtu 
jādomā par kaut kādiem tūristu 
autobusiem.

Vīrs priecīgs, ka varam kaut 
cik sarunāties spāniski. Šķiroties 
viņš man iedod papīrlapu. Iemetu 
tajā acis un redzu, ka tur uz -
skaitītas tūristu apmeklējuma 
vērtas vietas pilsētā, taču man 
padomā ir.tikai kādas trīs.

Pie Seviļas katedrāles ormaņi gatavi vizināt tūristus

Seviljas Alkazara Jaunavu pa -
galms (Patio de las Doncellas)

(Turpinājums sekos)

Lai cik uzmanīgi rēķinu un 
pārrēķinu, rakstu un pārrakstu 
algas lapas, beidzot viss kārtībā. 
Nesu rēķinu dokumentus nodot 
saimniecības pārvaldē, kas atro-
das Vaiņodes muižas pilī. 
Pieteicos, iznāk kāds nepazīstams 
vācu ierēdnis. Ziņoju, cik nu labi 
protu. Vācu valoda „ēda” manu 
mūžu visus piecus technikuma 
gadus, un tagad nav labāk. Kap-
rālis rūpīgi pētī daudzās rēķinu 
lapas. Beidzot rēķinus ienes 
kādam jau agrāk redzētam vācu 
saimniecības virsniekam. Vēlāk 
norāda ierasties artilērijas pulka, 
smagā diviziona saimniecības 
pārvaldē.

Diviziona saimniecības daļā 
valda leitnants Deksnis, bet rē -
ķinus un papīrus  kārto kaprālis 
Herberts Ikstrums. Herberts drū -
ma izskata vīrs. Vienmēr norūpē-
jies gan par norēķiniem, gan 
labojamām un nelabojamām lie-
tām. Zūdās par kļūdām un ne -
kārtībām rēķinvežu papīros un 
algas izmaksās. Bažas daļa no 
Herberta dzīves, citādi viņš 
labsirdīgs un izpalīdzīgs.

Pārvaldē strāda arī kaprālis 
Blūms, ja nemaldos, viņu izdeva 
Padomju Savienībai no Zviedri-
jas 1946. gadā.

Jaunajā „darba vietā”, diviziona 
pārvaldē, sakrājies daudz rēķin-
vežu iesniegto papīru, kas gaida 
pārbaudi un labojumus. Varu 
vietā un lietā likt savas zināšanas. 
Labi, ka neviens neinteresējas 
par manām gaitām pēc dienesta 

Vaiņodes garnizonā 1944. gadā(5. turpinājums)
Valfrīds Spuntelis
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stundām jeb par to, kur esmu 
apmeties.

Pārsteigums! Svētdien, 16. jūlijā, 
ciemos ar pajūgu atbrauc mam-
ma, māsa un Liepājas dzīvokļa 
saimniece. Brauciens gaŗš un 
tāls. Zirgs kāri dzeŗ ūdeni, izjūgts 
un piesiets, slinki grauž sienu. 
Gaŗais ceļš nogurdinājis uzticīgo 
lopiņu.

Mūsu priecīgi sāktā saruna 
kļūst nopietnāka, reizēm klusē-
jam. Domājam smago nākotnes 
domu. Ko lai saku, kā lai mierinu 
sirmo māti. Viņa vēl joprojām 
skumst par Baigajā gadā apcie-
tināto un bez miņas zudušo dēlu, 
manu brāli.

Māsa stāsta par mājām, pagas-
ta notikumiem. Nekā izcila, ne 
interesanta nav. Visi strādā. Karš 
liekas tālu. Visi tic un cer, bez 
cerības neviens nevar dzīvot.

Naktī, dienvidu rītu pusē atkal 
redz plandam rūsu. Vai tuvojas 
negaiss? Austrumos sārtojas de -
bess. Pulkstens trīs no rīta. Nav 
tālu saules lēkts. Zirgs atpūties. 
Ciemiņi pošas garajam atceļam. 
Tik skumji, tik skumji, māsai 
asaru pilnas acis. Mammas pleci 
tik noguruši, augums  salīcis un 
klusi raudot seja asarās.

Lēni pa pelēki balto lielceļu, rīta 
krēslā, aizbrauc mīļie ciemiņi.

Eju gulēt. Sapņoju. Ciemos at -
nācis krievu gadā apcietinātais, 
jau trīs gadi zudušais brālis.

Piezīme: Austrumu frontē 
1944. gada 22. jūnijā sāka liel-
uzbrukumu frontes centrā. Ar 

lielu pārspēku krievi salauž vājo 
vācu fronti. Der ievērot, ka, 
sākoties 6. jūnijā angļu un 
amerikāņu invāzijai Francijā, 
vairākas divīzijas no vācu aus-
trumu frontes centra nosūta uz 
rietumiem.

Interesanti atzīmēt, ka krievu 
uzbrukuma datums ir tieši trīs 
gadus pēc tam, kad Vācija, 
nespēdama vai neuzdrošinā-
damās iekaŗot Angliju, sāka 
kaŗa gājienu austrumu frontē, 
tas notika 1941. gada 22. jūnijā.

Turklāt  krievi ir pārliecināti, 
ka vācieši nespēs atvilkt spēkus 
no rietumu frontes sektoriem 
Normandijā un Italijā.

Satiekamies. Natiņai līdzi dārzā 
plūktas rozes. Pievelku meiteni 
klāt, rozes smaržo tik asi un rei-
binoši. Vakara krēslā viņas acis 
tik tumšas un smaidošās lūpas 
aicināt aicina. Rozes naktī ne 
vien zied un smaržo, rozēm asi 
dzeloņi. Rožu kopējas nejauši 
sadurtā pirkstiņā zied asins lāsīte, 
lielāka un lielāka. Lieku pirkstiņu 
pie lūpām, jūtu savādo asiņu garšu.

Nevaram šķirties. Atkal un atkal 
ejam garām mājai kur dzīvo 
meitene.

Dienvidaustrumos zibsnī pēr-
kons, vajadzētu steigties mājās, 
varbūt sāks līt. Kādeļ steigties, ja 
ir tik labi!

Priecīgs, sarkanām rozēm ro -
kās, soļoju mājup. Vai vēls, vai 
agrs? Putni liepu alējā skaņo bal-
sis rīta koncertam. Joprojām aus-
trumu un dienvidaustrumu pusē 

atkal un atkal plandās rūsa. Pēr-
kona negaiss tik tālu, ka nedzird 
grāvienus. Vaiņode atrodas Dien-
vidkursas augstienē, negaiss tālāk 
redzams.

Kad no rīta pamostos, mazā 
istabiņa kā rožu dārzs. Steidzīgi 
sağērbjos, esmu mazliet aizgulējies.

Pie visām artilērijas bateriju 
mītnēm negaidīta rosība. Pajūgos 
krauj kastes un mantas. Nodo-
māju, ka pulka komandieris ma -
jors Grāvelis sestdien, 29. jūlijā, 
artilērijas pulkam paredzētos 
manevrus pārcēlis vienu dienu 
agrāk.

Izrādās, ka lieta nopietna un 
“lustes kaŗa” (manevru) vietā 
pulks gatavojas izbraukšanai uz 
fronti. Pēcpusdienā mani pat 
sūta ūdens tornī vērot apkārtni, 
vai nav kur manāmi tanki.

Pavēle paliek pavēle, lai cik 
jocīga man tā liktos. 

Piezīme: 28. jūlijā, kad artilē-
rijas pulks gatavojās izbraukt uz 
fronti, krievu spēki no Šauļiem 
caur Jonišķiem triecās Jelgavas 
virzienā. Dažādās rezerves, ap -
mācību un veselības rotas krie-
vus pie Jelgavas uz dažām die-
nām aizturēja. Aizstāvji cieta 
nesamērīgi smagus zaudējumus, 
jo trūka smago ieroču, tanku 
apkaŗošanas līdzekļu, šauteņu 
munīcijas un saprātīgas vadības.

Naktīs vērotā pērkona rūsa 
tumšajās nakts debesīs ir bijis 
artilērijas šāvienu atspulgs, kad 
krievu vienības laužas uz 
Šauļiem un tālāk uz Jelgavu.

Cīņas turpinājās Jelgavā, kur 
kaŗa ugunīs sabruka plaukstošā, 
vēsturiskā Zemgales mētropole. 
Kamēr citas krievu vienības 
gaŗām Jelgavai caur Tukumu 
jau 1. augustā sasniedza Rīgas 
jūras līci pie Klapkalnciema. 
Vācu ziemeļu frontes 16. un 18. 
armija, kas cīnījās Igaunijā un 
Vidzemē, atradās „maisā” – 
ielenkumā.

Krievu spēki no Šauļiem tāpat 
varēja „braukt” uz Palangu vai 
pat caur Mažeiķiem uz svarīgo 
Liepājas ostu. Tad majora 
Grāveļa artilērijas pulks gadītos 
tieši „pa kājām.”

Neviens frontes stāvokli nepār-
zināja, visur valdīja liels saju-
kums un neziņa. Tādēļ, pulkam 
esot trauksmes stāvoklī, pavēle 
no ūdeņs torņa vērot vai kaut 
kur nebrauc tanki, varbūt nebija 
nemaz tik savāda.

Ūdens tornis nav augsts. Viss 
ko redzu, – Vaiņodes pilsētiņa, 
dažas lauksaimniecības, garni-
zona novietne, neliels ceļa gabals 
uz Lietuvas pusi un meži, meži, 
kas izzūd visapkārt zilā dūmakā. 
Tik vien kā vientuļš vilciens no 
Vaiņodes stacijas, dūmu un tvai-
ka mutuļus mezdams, aizbrauc 
dienvidu virzienā uz Lietuvas 
pusi, izzūd arī tas. Vienīgā kustība 
redzama novietnē. Mani sauc pie 
telefona. Zvana Natiņa. Gribētu 
satikties. Žēl, esmu tikai mazs, 
nenozīmīgs puteklītis bezjēdzīgā 
kaŗa neprātā.

Izkāpju, kad nonākam pie upes,  
tā ir jau no Seviljas pazīstamā 
Gvadalkvivira, kas šeit liekas 
straujāka un krāčaināka. Pāri 
upei ved Romiešu tilts, kam 
pamati tiešām esot likti vēl ro -
miešu laikā. No tilta var redzēt 
seno laiku ūdensdzirnavas.

Upes otrā krastā varenais tornis 
Torre de la Calahorra, ko vēlos 
apskatīt (Calahorra – pilsētiņa 
Spānijā Ebro upes ielejā, bijusi 
ievērojama romiešu laikos). So -
ļoju pa tiltu pāri upei. Laiks vēl 
karstāks nekā Seviljā; saule bagā-
tīgi lej savus starus. Iekrīt prātā 
apjumtais koka tilts Lucernā, 
Šveicē. Tāds man te derētu! Pie 
torņa vilšanās: remonta dēļ tas 
apmeklētājiem slēgts! Atliek 
griezties atpakaļ.

Nu tad uz  slaveno baznīcu-
mošeju, kas ir tuvākā. Pēc tam 
iešu uz Alkazaru.

Tagadējās gigantiskās kated-
rāles vietā kādreiz bijusi baznīca 
jau vizigotu laikos. 8. gadsimtā 
mauri tur uzcēla savu mošeju. 
Nākamos 200 gados – kas sakrita 
ar mauru kalifata ziedu laikiem 
– mauru valdnieki to paplašināja, 
pat iesaistot kristīgos bizantiešu 
māksliniekus. Kordova izvērtās 
par ievērojamu universitātes pil-
sētu, zinātnes, medicīnas un filo-
zofijas centru.

Kad 1236. gadā pilsēta pārgāja 
kristīgo rokās, mošejas centrā (!) 
uzcēla kristīgo baznīcu un  mina-
retam apbūvēja apkārt torni, taču 
mauru architektūru neiznīcināja. 

Saņemot audio gīdu, drosībai 
bija jāiesniedz vai nu pase vai 
e20. Es bez kavēšanās izvēlējos 
pēdējo variantu. Atgūt iemaksu 
pie izejas nebija problēmu.

Seviljas katedrāle 
un slavenais tornis
Katedrāļu Spānijā netrūkst, 

tačuu vienīgi Seviljā tai ir atse-
višķs tornis – Hiralda (Giralda, 
ko anglo-sakši noteikti sauks par 

simtā sākās jaunas katedrāles cel  -
šana, dominējot gotu stilam. Visos 
ceļvežos būs pieminēts būvnieku 
teiciens, kas iegājis vēsturē: “Cel-
sim tik milzīgu baznīcu, lai nāka-
mās paaudzes par mums teiktu: 
„Viņi taču ir bijuši traki!””

Pēc turpat simt gadiem kated-
rāle bija uzcelta. Tā aptveŗ terri-
toriju 126 m x 83 m (138 j x 91 j) 
un esot trešā lielākā pasaulē – aiz 
Sv.Pētera katedrāles Vatikānā un 
Sv.Paula dievnama Londonā.  Arī 
šeit ceļotājam palīdz audiogīdi. 

Pēc laipnā ierēdņa norādījuma 
ātri atrodu autobusa pieturu, kas 
aizvedīs mani līdz vecpilsētai. 
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Vienna, 
July 20 – 
D e s p i t e 
the hopes 
of some and 
the fears of 
other, Rus-
sia is un -
likely to 
experience 
an “orange” 

revolution anytime soon, less 
because of the success of 
Moscow’s policies and ability to 
stifle dissent than because most 
Russians believe that no revolu-
tion, “orange” or any other kind, 
can bring any good, according to 
a Moscow scholar.

In the current issue of “Neprikos -
novennyy zapas,” Aleksey Levin-
son, who writes that journal’s 
“sociological lyric” column, says 
that survey data suggest that the 
reasons most Russians feel that 
way reflects what they have 
learned over the past two decades 
after their experiences in the 
Soviet period (magazines.russ.
ru/nz/2009/3/le17.html).

Those who grew up in Soviet 
times were constantly told that 
“revolution is a good thing,” 

LU fonds godam pilda mecenātes novēlējumus

(Turpināts no 5. lpp.)

Window on Eurasia: Russians against Any Revolution,
Not Just an ‘Orange’ One, Moscow Sociologist SaysPols Goubls

Kā izdevās atgūt 
Petkēvičas kundzes 

īpašumu?
Kā bija cerējusi Petkēvičas kun-

dze, viņas īpašumi pēc naciona-
lizācijas atkal nonāca ģimenes 
rokās. Tas notika gan tikai pēc 55 
gadiem. 1992. gadā tika uziets 
1943. gada 14. jūlija Rīgas apga-
baltiesas sēdes protokols par 
1943. gada 10. maijā Rīgā mirušās 
M. V. M. Petkevičas (dzim. Melli) 
testamenta lietu. Bija nepiecie-
šams laiks, lai apzinātu un atrastu 
visus dzīvos mantiniekus.

Ar Rīgas Domes 1995. gada 17. 
oktobŗa lēmumu Latvijas Univer-
sitātei tika nodota īpašumā 1/3 
daļa no nekustamā īpašuma K. 
Barona ielā 28, 28A, Rīgā.

Lēkšana ūdenī,
neprotot peldēt

Testamenta izpilde nebūtu 
iespējama, ja nebūtu, kas šo 
īpašumu pārvalda, apsaimnieko 
un ienākumus no apsaimnieko-
šanas nesavtīgi nenovirza tam 
nolūkam, kādam to bija novē-
lējusi Minna Vilhelmīne Matilde 
Petkēviča.

Pārvaldīt un apsaimniekot ne -
kus  tamo īpašumu ir viens no 
grūtā kajiem un tajā pat laikā 
intere santākajiem darbiem, jo 
šajā darbā ir nepieciešamas 
daudz zināšanu.

Protams, viena no gal venajām 
ir būvzinība, jo ir jā  pārzina 
pārval dāmais īpašums, jābūt 
pamatzi nāšanām grāmat vedībā, 
jāorien tējas juridiskajos jautā-
jumos, sa  skarsmē, menedž mentā. 
Bet to var panākt tikai ar laiku un 
pieredzi.

Mums, kas sākām šo darbu 
nekus  tamo īpašumu denaciona-
lizācijas laikā, tas bija tas pats, kas 
lēkt ūdenī, neprotot peldēt.

Kā tad iemācījāties 
peldēt?

Varētu teikt, ka pārmaiņu laiks, 
kas sākās pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas, pats visu sakārtoja, 
piespieda papildus mācīties, 
sevišķi mums, kas uzsāka šo 
jauno, nevienam vēl nepazīstamo 
profesiju.

Varu pilnīgi piekrist rakstnieka 
Andrē Moruā vār diem, kas rak-
sturo manu izvēli 1995. gadā 
pieņemt šo darbu: “Dzīve ir 
pārāk īsa, lai to izniekotu.

Mēs taču dzīvojam šai pasaulē, 
kur mums atvēlēti tikai nedaudz 
gadu desmiti, un zaudējam daudz 
neatgūstamu stundu, gremžoties 
par to, kas pēc gada nebūs prātā 
ne mums, ne citiem.

Veltīsim savu dzīvi vērtīgākai 
rīcībai un jūtām, lielām domām, 
īstai aizrautībai un darbiem, kas 
pārdzīvos mūs pašus!”

Droši vien sākumā bija 
lielas grūtības. Kā tās 

tika risinātas?
Pārņēmu šo īpašumu ar lieliem 

parādiem, ēkas techniski bija ļoti 
sliktā stāvoklī. Bet tas mani nesa-
trauca, es tikai redzēju, cik man 
šeit būs daudz darba.

Saplānots tika daudz, bet reālā 
dzīve ienesa savas korekcijas, jo 
bija jāatrod neskaitāmi kompro-
misi starp līdzīpašniekiem, īpaš-
niekiem un īrniekiem, nomnie-
kiem, īpašumu un valsts insti-
tūcijām, ienākumiem īpašniekiem 
un nepieciešamiem ēku remon-
tiem.

Kad bija pirmais 
materiālais atbalsts

LU studentiem?
Atceros, ka pirmo naudu – 300 

latus, ko ieņēmām 1995. gadā, 
nekavējoties pārskaitīju Latvijas 
Universitātei, lai ātrāk kāds trū-
cīgs students varētu mācīties. Pa 
šiem gadiem īpašums ir savests 
kārtībā un darbs tiks turpināts, 
lai namu uzturētu techniski labā 
stāvoklī un tas dotu augļus. Ir 
liels gandarījums manam darbam, 
ja īpašuma apsaimniekošanas 
rezultātā ir iespējams katru gadu 
trūcīgiem studentiem piešķirt 
stipendijas – 2008. gadā stipendi-
jas kopā saņēma 23 studenti, no 
kuŗiem 16 bija no apsaimniekotā 
nama augļiem. Ar Latvijas Univer-
sitātes fondu sadarbība aizsākās 
2006. gadā. Savukārt ciešāka sa  dar-
bība, iesaistoties komisijas darbā 
studentu pieteikumu stipen   dijām 
izvērtēšanā, turpmāko ieceru plā-
nošanā, citu sadarbības veidu mek-
lēšanā, sākās 2008. gadā. Ar kopē-
jiem spēkiem iespēju robežās ir 
iekārtotas Latvijas Universitātes 
fonda telpas Barona ielā 28A.

Kāds būtu jūsu 
novēlējums studentiem – 

stipendiātiem?
“Nekad neizstājieties no spēles, 

stipendiāti! Padomājiet par to, 
cik daudz (ne jau naudas izteik-
smē) jums ir dots! Kad apjautīsit 
savu bagātību, saule iznirs no 
mākoņiem, diena kļūs gaišāka, 
jūs pasmaidīsit un spēsit saņem-
ties, lai dzīvotu tādu dzīvi, kādu 
Dievs jums ir lēmis – ar cieņu, 
gara spēku, drosmi un pašpaļā-
vību. Nekad neizstājieties no 
spēles!”

Atcerēsimies Horāciju, kas dzī-
voja mūsu ēras pirmajā gadu 

desmitā. Viņa labākais draugs un 
labdaris bija bagātais un ietek-
mīgais romiešu valsts darbinieks 
Mecenats (Maecenas). Viņš teicis: 
“Uzdrošinies būt gudrs, sāc! Tas, 
kurš vilcinās ar savas dzīves 
saprātīgu iekārtošanu, ir līdzīgs 
tādam cilvēkam, kuŗš, vēlēdamies 
tikt otrā krastā, gaida, līdz aizte-
cēs visi upes ūdeņi, bet tā viļņo-
damās plūst un plūdīs mūžīgi.”

Jaunākais par 
“Ceļamaizi 2009”

Stāsta LU fonda komūnikāciju 
speciāliste Laine Vose:

„LU fonds darbojas saskaņā ar 
izsludināto konkursu un izmaiņas 
projekta “Ceļamaize 2009” norisē 
nav paredzētas.

Saskaņā ar nolikumu jūlija 
beigās notika pie teikšanās stu-
dijām LU, sākot no 3. augusta 
(līdz 7. augustam) notiks līgumu 
slēgšana ar LU fondu par sti-
pendijas “Ceļa maize” saņemšanu, 
ja pretendents būs noslēdzis 
līgumu ar LU par studiju 
uzsākšanu.

2009. gads īpašs ne tikai ar to, 
ka LU svin savu 90. gadadienu, 
bet arī LU fonds svin savu piec-
gadi. LU fonds svētku reizē 
iecerējis atjaunot informāciju uz 
Mecenātu plāksnēm, kas atrodas 
LU centrālajā ēkā Raiņa bulvārī 
19, summējot piecos gados sa -
ņemto atbalstu no mecenātiem – 
gan vienreizējiem ziedotājiem, gan 
testamentārajiem novēlējumiem.

2009. gada 27. februārī LU 
fonds veltīja mirkli svētbrīdim 
un pateicībai LU fonda mecenā-
tiem un sociālās kampaņas “Ceļa -
maize 2009” mecenātiem un 
partneriem. Svētbrīdī piedalījās 
arī LU fonda mecenāti – Guntis 
Bērziņš ar kundzi (stipendija LU 
rektora, prof. Ernesta Felsberga 
piemiņai), Roberts Rūsis (sti-

pendija Armī na Rūša piemiņai 
korporāciju populārizēšanai), 
Vaira Pelēķis Kristofere.

Roberts Rūsis par sadarbību ar 
LU fondu saka: “Uzskatu, ka 
tagad ir tas laiks atbalstīt izglītību 
universitātes līmenī, lai Latvija 
var sekmīgi sacensties ar pārējām 
Eiropas Savienības valstīm. Tā -
pēc aicinu visus, katra apstākļu 
robežās, atbalstīt LU fondu.” 
Savukārt Vaira Pelēķis-Kristo fere 
kļuvusi par mecenāti, jo arī viņai 
labi cilvēki palīdzēja iegūt izglī-

Rūta Krastiņa

Levinson points out, but those 
who learned the lessons of the 
period of glasnost and later have 
come to believe that “there is 
nothing at all good in revolu-
tions,” an attitude that Putin’s 
“rehabilitation” of Soviet views 
on many things has not affected.

And that in turn reflects the 
view that Russia is a successor “of 
both tsarist Russia and the Soviet 
Union and therefore live in both 
these societies is described in the 
most positive terms,” thus making 
“the three Russian revolutions” 
appear to the population as 
“superfluous,” even harmful.

As a result, Levinson continues, 
“even supporters of the Commu-
nist Party of the Russian Fede-
ration” view revolution as 
something negative. For Russians, 
“revo  lution is a rebellion, and 
Pushkin himself (who currently, 
judging by polls, is more 
important than Lenin) said that 
it is senseless. Revolution violates 
order, while [Russians] are for 
stability.”

Indeed, he says, it is now 
possible to say of Russians that 
“We are all both supporters of 
state power and liberals 

conservatives.” And “all our 
efforts” are directed at 
“maintaining stability,” while 
“our nearest neighbors having 
become the most democratic 
republics on the contrary do not 
want stability: they carry out 
revolutions” even though they 
live better than we.

But in addition to this general 
hostility to revolutionary change, 
Russians have additional reasons 
to view “orange”-style revolu-
tions with particular distaste. 
Such revolutions are “not rebel-
lions, they are carefully thought 
out. They are based on the soli-
darity of people as citizens. [And] 
they are against administered 
elections, against the violation of 
the will of the people.”

Indeed, “orange”-style revolutions 
require both a widely shared 
view in the population that an 
election has been falsified and a 
commitment on the part of all 
groups to put “civic peace above 
their own political victory.” These 
conditions were met in Georgia 
and Ukraine, Levinson suggests, 
but they are unlikely to be ful-
filled in Russia.

Russians, Levada Center polls 

show, “accept the manipulation 
of the results [of elections] as 
something inevitable,” even if a 
few are outraged by this aspect of 
Russian life. For most, “voting is 
becoming a ritual of participa-
tion and not an instrument of 
influencing the powers that be.” 
Thus, the “collision” at the center 
of “orange” revolutions is not 
likely to occur in Russia.

Yet another reasons Russians 
are put off by the idea of an 
“orange” revolution is their wide-
spread view, one promoted by 
the powers that be in Moscow, 
that the events in Ukraine and 
Georgia were not the expression 
of any popular will but rather the 
result of outside forces working 
to set these countries against 
Russia and bring them into 
NATO’s orbit.

Given this set of attitudes, 
Levinson says, it appears curious 
that so many Russian govern-
ment officials talk about the dan-
ger of an “orange”-style revolu-
tion in that country. According 
to some, the Levada Center has 
understated the danger with its 
findings in order to promote 
such an outcome.

And there are even “rumors cir -
culating” that the government’s 
own polls show “entirely different 
results according to which the 
level of the threat is much higher. 
But if this is so,” Levinson asks 
rhetorically, “why do [Russian 
officials]prefer to believe the second 
set of results but not the first?”

“Why have [the powers that be] 
taken such serious and expensive 
measures as the creation of youth 
organizations directed at dispers-
ing massive color demonstra-
tions which have not occurred?” 
Perhaps some in power believe 
that these measures have kept 
the risk of an “orange” revolution 
in Russia so low, an apparently 
unanswerable claim.

But unless and until Russians 
come to view not only revolutions 
more positively and the proper 
relationship between the people 
and the powers as something 
that can and should be set by 
honest elections, Levinson sug -
gests, the danger some in power 
profess to see is quite small, 
although the actions they take 
on the basis of that have 
consequences that are anything 
but.

tību. Svētbrīdis bija iespēja satik-
ties mecenātei ar stipen diātiem.

LU fonds plānojis svētbrīdi 
rīkot reizi gadā kā iespēju satik-
ties mecenātiem un mecenātisma 
idejas piekritējiem. Tā ir arī reize, 
kad pieminēt šo tradiciju iedibi-
nātājus, kas vairs nav šai saulē. 
Septembrī tiks rīkota svinīgā 
pieņemšana LU fonda mecenā-
tiem Kristapa Morberga vasar-
nīcā Jūrmalā. LU fonds ir vieta, 
kur satiekas mecenāti, kuŗiem 
gods atbalstīt LU ir pārliecība un 
darījums ar mūžību.”

Publikāciju sagatavoja
P. Karlsons,

sadarbībā ar LU fondu
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Māris Brancis

M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

S t a r p 
izstādēm, 
ko tik ba -
gātīgi pie -
dāvā Rīgas 
mūzeji un 
galerijas, 
n o t e i k t i 
īpa   ši izce-

ļama „Rundāles pilskunga”, glez-
notāja un mākslas vēsturnieka 
Imanta Lancmaņa gleznu izstāde 
„Piektais bauslis. Gleznu cikls 
„Revolūcija un kaŗš””.

Tuvāko mīlēt kā sevi pašu

Tagad ainava

vēršas tikai laiku pa laikam. 
Pēdējo trīs gados tapušas astoņas 
gleznas, kas, apvienotas ciklā 
„Revolūcija un kaŗš”, tās līdz 
augusta beigām skatāmas Latvijas 
Kaŗa mūzejā.

„Cilvēces vēsturi pavada naids 
un agresija,” raksta izstādes au -
tors kataloga ievadā. Šī doma ir 
visas cikla pamatā. Vardarbīgajai 
nāves sējai, kas pavada kaŗus un 
revolūcijas, nevajadzētu atkār-
toties, bet cilvēki ir aizmāršīgi, 
neko negrib mācīties no vēstures, 

Mākslinieks, atšķirībā no citiem, 
šajā gleznu ciklā runā par cilvēku 
laikā un telpā, par vēsturi, kas 
atkārtojas, par cīņām, par nāvi 
kaŗu vai revolūciju laikā un to 
bezmērķību, nevainīgiem upuriem. 
Tā ir izstāde par dzīvību, kuŗas 

rātoru, ar roku, kas parādās no 
debesīm vai slejas augšup no 
ūdens, ar ziedu vītnēm, kas 
ieskauj tēlus. Gleznas ir pilnas 
zīmīgu detaļu, kas jāpamana un 
jāsaprot. Imanta Lancmaņa ciklā 
reālais savijas ar fantāziju.

kaŗa bezjēdzības attēlojumā iz -
man  toti notikumi Gallīcijā, kad 
Austroungārijas armija bezmēr-
ķīgi noslepkavoja (pakāra) 30 
tūkstošus nevainīgu cilvēku. 
„Uzbrukumā” skatāms tā sauca-
mais Brusilova pārrāvums – vel-
tīga pretinieka armijas slepkavo-
šana, kas nedeva rezultātus. Citos 
darbos parādās Latvija, kā „Revo-

Imants Lancmanis. III Upuris

Imants Lancmanis savā darbnīcā

Dace Lielā. Ziema. 2004. gads Dace Lielā. Venēcija. 2009. gads

Turpat veselu mēnesi Rīgā, 
galerijā “Daugava” bija skatāma 
mākslinieces Daces Lielās darbu 
izstāde ar ļoti nepretenciozu 
nosaukumu “Gleznas”.

Domāju, mākslas cienītāju vidū 
šī gleznotāja ir labi pazīstama ar 
saviem liela izmēra figūrālajiem 

darbiem, ar teju vai fotoreālistisku 
pasaules attēlojumu, ar izsmal-
cinātās sabiedrības dzīves atspo-
guļojumu, ar tikpat izsmalcināto 
glezniecību. Cilvēks viņas gleznās 
allaž ieņēmis lielu, brīžiem pat 
centrālo vietu, apkārtni, dabu 
atstājot tikai fonā. Kopš gadu 

tūkstošu mijas Daces Lielās daiļ-
radē arvien nozīmīgāku vietu 
ieņem ainava. Atcerēsimies kaut 
vai viņas ūdens virsmas glezno-
jumus. Jaunākajā izstādē ainava 

dominē pār figūrālo žanru.
Motivi ir ļoti dažādi – lauku 

ainavas ziemā un vasarā, kalni, 
Venēcijas kanāļi. Tajos ir kaut 
kas nostaļģisks. Gleznojot Venē-

cijas kanāļus, Dace Lielā neuztveŗ 
to lieliskumu, grandiozitāti, ro -
mantisko gaisotni, tas viss paliek 
mūsu priekšstatos. Gleznotāja 
rāda nelielus fragmentus – aplu-
pušās ēkas ar režģotiem logiem, 
gondolas ar atstāto drazu pēc 
kāda uzdzīves brauciena. Māksli-
niece neatstāj illūzijas, tās mēs 
saglabājam paši, viņa rāda 
medaļas otru pusi.

Kalnu ainavas turpretim pie-
saista ar lieliski uzgleznoto mig-
lainu skatu, ar kalnu varenumu. 
Arī Latvijas lauku ainavā jaušams 
iekšējs monumentālisms. Pēdējos 
gados tapušas vairākas gleznas ar 
ainavu detaļu un debesu atspī-
dumiem ūdenī. Varbūt Dace 
Lielā izglezno vientulību, ilgas 
pēc garīgas tīrības un skaidrības, 
pēc cēluma un lieluma? Katrā 
gadījumā šis ainavas nav tikai 
vienkārši dabas nostūru fiksē-
jumi. Tiem ir kāda būtiska loma 
māksliniece personiskajā  dzīvē. 
Tā vismaz man šķiet, citi atradīs 
citu iemeslu šādu gleznu tapšanai.

Manuprāt, Imants Lancmanis 
ir viens no Latvijā visvairāk cie-
nītajiem cilvēkiem. Savu reputā-
ciju un autoritāti viņš ieguvis ar 
plašajām zināšanām, lielo iegul-
dījumu Rundāles pils restaurēšanā, 
ar godīgumu un galanto izturē-
šanos, ar savu patriota stāju. 
Imants Lancmanis ir lielisku 
grāmatu autors, bet pēc izglītības 
viņš ir gleznotājs. Lielās aizņem-
tības dēļ gleznošanai viņš pie-

tāpēc kaŗi atkal un atkal atkār tojas. 
Kādas tiesības ir vieniem atņemt 
dzīvības citiem?! Kaŗus un revo-
lūcijas rada vieni, cieš citi, vis-
biežāk pavisam nevainīgi cilvēki.

„Glezniecība man vispirms ir 
ieiešana attiecīgajā pasaules laikā 
un telpā. Tā ļauj izprast vēsturi, 
cilvēkus senāk un tagad, jo dau-
dzus mēnešus vai pat gadus es 
dzīvoju kopā ar pārdomām par 
ļoti svarīgiem jautājumiem,” 
lasām katalogā.

lielo vērtību apzināmies,  vistica-
māk, nāves priekšā. Imanta Lanc-
maņa gleznās neizlīst ne asins 
pilīte. Par to vēsta sarkanā krāsa, 
sarkani ziedi, kas ir arī dzīvības 
simbols. Gleznotājs runā simbo-
lu un allegoriju valodā. Par formu 
viņš izvēlējies 17. gadsimta un 
agrāko laiku glezniecību – gan 
kompozicionālā, gan techniskā 
ziņā. Līdz ar to pirmajā mirklī 
izstādē apmulsti, ieraugot tik 
„arhaisku” darbu risinājumu. 
Blakus 1905. gada un Pirmā 
pasaules kaŗa notikumiem parā-
dās savdabīgas kompozicijas ar 
Cerēru, Prozerpīni, Nāves impe-

Viņš ir skrupulozi pētījis noti-
kumus, ko gleznās attēlojis, foto-
grafējis visus personāžus, ieģērb-
jot pils mūzeja kollēgas attiecīgā 
laika tērpos, skicējis un, kas ir tik 
nepierasti mūsdienām, pat gata-
vojis kartonus, mainījis darba 
kolorītu, krāsu izkārtojumu. 
Gleznā nekas nav pavirši vai tikai 
izskatam, smukumam. Ļoti nozī-
mīgs ir bijis pats sagatavošanās 
process, tādēļ izstādē skatāmi 
stendi gan ar vēsturiskām foto-
grafijām, kas apliecina attēloto 
notikumu patiesumu, gan mo -
deļu foto fiksējumi, pozējot 
noteiktam tēlam. Tie visi ievada 
gleznas saturā. Pirmā pasaules 

lūcijas piramidā” vai „Upurī”. Tas 
norāda tikai uz to, ka, domājot 
par Latviju, Imants Lancmanis 
domā par visu pasauli, civilizāciju 
kopumā. Tas gleznu ciklam pie-
dod vēl traģiskāku pieskaņu.

„Tev nebūs nokaut” – skan 
Piektais bauslis. Mēs to zinām, 
bet nepārtraukti pārkāpjam. 
„Piek  tais bauslis,” raksta Imants 
Lancmanis kataloga beigās, „var 
piepildīties tikai tad, ja ievēro vēl 
vienu, kas gan nav desmit Mozus 
baušļu sarakstā, bet ko ir nosau-
cis Kristus. Tas ir visvieglāk un 
visgrūtāk izpildāmais, tas skan: 
„Tev būs savu tuvāku mīlēt kā 
sevi pašu””.
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers pasniedza apbalvojumus Valsts 

prezidenta kausu izcīņas sacensību vieglatlētikā laureātiem. Ce- 
remonijā Rīgas pilī piedalījās arī Valmieras pilsētas pašvaldības 
domes priekšsēdis Inesis Boķis, Latvijas Vieglatlētikas savienības 
vadība un citi sacensību organizātoru pārstāvji. 

Pirmajās jaunā Eiropas Parlamenta (EP) sasaukuma plēnārsē-
des debatēs no Latvijas ievēlētajiem eiroparlamentāriešiem uzstā-    
jās Krišjānis Kariņš (JL). Viņš piedalījās debatēs par Zviedrijas 
prezidentūras programmu Eiropas Savienībā. Īsajā uzrunā Kariņš 
pievērsa uzmanību ES Baltijas jūras apgabala stratēģijai un īpaši tai 
sadaļai, kas attiecas uz energotirgus drošību.

Līdzšinējais Lielbritanijas vēstnieks Latvijā Ričards Mūns      
beigs savu pienākumu veikšanu un drīzumā dosies atvadu vizītēs    
pie valsts augstākajām amatpersonām. Līdz ar to mūsu valstī būs 
jauns Lielbritanijas vēstnieks. Ziņas par nākamo vēstnieku pagai-
dām netiek sniegtas.

Rīgas domes priekšsēdis Nils Ušakovs Rātsnamā uzņēma Krie-
vijas Kirovas apgabala delegāciju, ko vadīja apgabala gubernātors 
Ņikita Belichs. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par iespēja-
mo Rīgas un Kirovas apgabala ekonomisko sadarbību. Ņ. Belichs 
apliecināja interesi par Latvijā ražotās pārtikas, īpaši zivju produk-
cijas eksportu no Latvijas. Kirovas apgabala uzņēmēji interesējās    
par kopīgu kokrūpniecības uzņēmumu attīstīšanu, par Latvijas alus 
darītavu pieredzi un citām nozarēm. 

Nils Ušakovs uzņēma arī Krievijas transporta ministru Igoru 
Levitinu. Ministrs Rīgā ieradies, lai piedalītos Latvijas un Krievijas 
starpvaldību komisijas (SVK) ekonomiskās, zinātniski techniskās, 
humānitārās un kultūras sadarbības jomās trešajā sēdē.

Mēnesi pirms jaunā mācību gada sākuma kļuvis zināms, ka Rīgā 
likvidēs 10 skolas, vairākas šogad un nākamgad plānots pārvietot uz 
citām telpām, atbrīvojot privātīpašumus. Līdz ar to Rīgas dome  
šogad plāno ietaupīt vairāk nekā 220 000, nākamgad — jau vairāk 
nekā 1,7 miljonus latu. Līdz 2011. gadam plānots reorganizēt kopu-
mā 30 mācību iestāžu. Atbrīvotajās telpās ierīkos bērnudārzus.

Satversmes tiesa saņēmusi apmēram 6000 pieteikumu par pen-    
siju samazinājumu. Vēstulēs tiek protestēts pret pensiju samazinājumu 
par 10%  pensionāriem un par  70% - strādājošiem pensionāriem. 

Pirmie svētceļojumu uz Aglonu, lai augusta vidū piedalītos Svē-
tās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos, uzsākušas ticīgo 
grupas no Ventspils un Liepājas. 460 km tālo ceļu paredzēts veikt 19 
dienās. 

Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības vadītājs Agris Sūna 
paziņojis – augusta vidū tiks dibināta jauna partija. Tās nosaukums 
būs Solidāritāte.

Rīgas ostas territorijā, Kundziņsalā, “Baltijas konteineru 
terminālī”, kādā cisternā ar bīstamu vielu sākās nekontrolējama 
ķīmiska reakcija, tilpnē paaugstinājās temperātūra un spiediens, 
tāpēc draudēja eksplozija. Sākās ķīmiskās vielas noplūde, vairākus 
simtus iedzīvotāju evakuēja. Glābšanas dienesti cisternas ar acetona 
ciānhidrīnu veiksmīgi nogādāja Olainē.

Vidzemes priekšpilsētas Polītiski represēto biedrībā 100 gadu 
jubilejā  sumināja rīdzinieci Līni Imūni. Imūne dzimusi 1909. gada 
25. jūlijā Tukumā,  kopš laulībām 1928. gadā dzīvo Rīgā. Abi ar vīru 
darba mūžu saistījuši ar drēbnieka profesiju. Ģimenē izaudzināti 
četri bērni.  

Grūtas sarunas ar SVF
Latvija parakstīja papildināto 

saprašanās memorandu ar Eiro-
pas Komisiju (EK). Tas bija viens 
no nosacījumiem, lai Latvija sa- 
ņemtu otru aizdevuma daļu no 
Eiropas Kopienas. Drīzumā Lat-
vijai vajadzētu saņemt no EK 1,2 
miljardus eiro (0,84 miljardus 
latu).

Turpinās sarunas ar Starptau-
tisko valūtas fondu par  aizdevu-
ma daļas - 200 miljonu eiro (140,4 
miljonu latu) - piešķiršanu Lat-
vijai. Valdību veidojošo partiju 
sarunas norit grūti, tajās izskanē-
jis pat priekšlikums pagaidām 
atturēties un neparakstīt vieno-
šanos ar SVF. Starptautiskie aiz-
devēji ir neapmierināti, ka Lat-
vijas valdība ilglaicīgu reformu 
vietā, kas dotu paliekamu efektu, 
izvēlas šķietami vieglāko ceļu – 
mechanisku izdevumu samazi-
nāšanu. 

SVF izvirzījis nosacījumu, ka 
vienošanās teksts, kas paredz 
starptautiskā aizdevuma snieg-
šanu, ir jāparaksta visām valdības 
koaliciju veidojošām partijām, 
tādējādi apņemoties vienošanos  
īstenot. ZZS līderis Augusts Brig-
manis aicina apsvērt atteikšanos 
no SVF aizdevuma daļas. Būtu 
jāatrod sava nauda, citādi, izpil-
dot SVF prasības, valsts var 
nonākt galējā nabadzībā. Iekšlietu 
ministres Lindas Mūrnieces ie- 
skatā, ja no ministrijas vēl tiks 
prasīts mechanisks tēriņu sa- 
mazinājums, nāksies likvidēt 
kādu no Iekšlietu ministrijas lie-
lajiem dienestiem – Valsts poli-
ciju vai Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu.

Reaģējot uz sarežģīto situāciju, 
kas izveidojusies Latvijas valdī-
bas sarunās ar SVF, Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers nolēma 
priekšlaikus pārtraukt atvaļinā-
jumu un sestdien no Italijas 
atgriezās Latvijā. Zatlers  sekos 
līdzi procesam un atkarībā no 
notikumu gaitas ir gatavs aktīvi 
tajā iesaistīties. Prezidents ap- 
sveŗ vairākus rīcības modeļus, 
bet, kuŗš no tiem tiks īstenots, 
atkarīgs no sarunu attīstības un 
koalicijas partiju gatavības pie-
ņemt lēmumus.

Svētdien notika koalicijas sēde. 
Netika noskaidrots, uz kā rēķina 
nākamā gada budžetā tiks pa- 
nākts 500 miljonu latu ietaupī-
jums. Ministru prezidents  Valdis 
Dombrovskis paredz Latvijas 
budžetā papildus 200 miljonu 
eiro (140 miljonu latu) ienākša-
nu no SVF un tikpat lielu summu 
no Pasaules Bankas.

Finanču ministrija jau sākusi 
darbu ar nākamā gada valsts bu- 
džeta sagatavošanu, kas paredz   
tā samazināšanu vēl par 500 mil-
joniem latu, tāpēc jau tagad varot 
prognozēt, ka gaidāmas grūtas 
sarunas ne tikai ar starptautis-
kajiem aizdevējiem, bet arī starp 
koalicijas partijām. Iespējamais 
pensiju samazinājums par 15% 
esot pilnīgi noņemts no darba 
kārtības sarunās ar SVF.

Zatlers: SVF dokumentā nav  
negaidītu pārsteigumu

Pēc tikšanās ar Ministru pre-
zidentu Valdi Dombrovski (JL) 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
paziņoja, ka nodomu vēstulē 
sadarbībā ar Starptautisko Valū-
tas fondu  nav nekādu satrauco-
šu pārsteigumu Latvijas iedzīvo-

tājiem un tā pieļauj diezgan pla-
šas manevra iespējas. 

V. Zatlers skaidroja, ka sadar-
bība ar SVF Latvijai ir nepiecie-
šama, -  ja valsts neaizņemtos lī- 
dzekļus no starptautiskajiem aiz-
devējiem, budžets būtu jāsa-
mazina nevis par 500 miljoniem 
latu, bet gandrīz par 1,5 miljar-
diem latu. Lielāko budžeta tēriņu 
samazinājumu valdība plāno pa- 
nākt uz valsts pārvaldes rēķina. 
Valdība bez SVF iejaukšanās iz-
lems, uz kā rēķina ietaupīt vēl 500 
miljonus latu, lai 2010. gada bu- 
džeta deficits nepārsniegtu 8,5%.

Tautas partija 
izvirza nosacījumus

TP valde un partijas Saeimas 
frakcija pēc tikšanās ar Ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski  
un finanču ministru Einaru Rep-
ši pilnvaroja partijas priekšsēdi 
Mareku Segliņu parakstīt kopā  
ar SVF sagatavoto nodomu 
vēstuli.

Tautas partija paziņoja, ka 
pagaidām neparakstīs valdības 
vienošanos ar SVF par aizdevu-
ma saņemšanu. Partijas līderis 
Mareks Segliņš paskaidroja, ka  
partijas ieskatā vienošanās vēstu-
lē paredzēto nopietno reformu 
veikšanai ir nepieciešams plašs 
sabiedrības un sociālo partneŗu 
atbalsts.

“Nodomu vēstule ar SVF ir 
konfidenciāls dokuments, ko 
nedrīkst publiskot, bet valdība 
var sabiedrībai izstāstīt, kādus 
pasākumus tā veiks, lai nākamā 
gada valsts budžeta tēriņus 
samazinātu par SVF apsolītajiem 
500 miljoniem latu,” teica Seg-
liņš. Tiekoties ar TP pārstāvjiem, 
finanču ministrs Repše nav 
varējis atbildēt, kādas būs nāka-
mā gada valsts budžeta prioritā-
tes. Segliņa ieskatā nevar visas 
nozares līneāri vienādi nogriezt.

Segliņš pauda arī viedokli, ka 
TP, uzreiz neparakstot valdības 
un SVF nodomu vēstuli, bet pie-
prasot tikšanos ar Ministru pre-
zidentu un finanču ministru, ir 
rīkojusies pareizi.

Pārējās četras valdības koaliciju 
veidojošās partijas jau iepriekš 
bija parakstījušas Latvijas valdī-
bas un SVF nodomu vēstuli, kas 
nepieciešama, lai Latvija varētu 
saņemt SVF aizdevumu. Vieno-
šanos parakstīja partija Jaunais 
laiks, Pilsoniskā savienība,  Zaļo 
un Zemnieku savienība, kā arī 
apvienība Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK.

Polītologi par TP spēlēm
Vairāku polītologu ieskatā 

Tautas partijas valdes lēmums 
pagaidām neparakstīt valdības 
vienošanos ar Starptautisko Va- 
lūtas fondu par aizdevuma sa- 
ņemšanu, visdrīzāk, ir polītiska 
spēle. Pēc Ivara Ijaba domām, 
iemesli šādai TP rīcībai var būt 
dažādi. Tie var būt gan praktiski, 
jo vienošanās var ietvert kādas 
prasības, kas neatbilst TP polī-
tiskajai līnijai, gan tās pārziņā 
esošajām sfairām - piemēram, 
publiskās privātās partnerības 
projektu apstādināšana.Tikpat 
labi TP ir vadījuši polītiski ap- 
svērumi, jo, atsakoties parakstīt 
vienošanos, TP šādi vēlas parā-
dīt, ka joprojām ir patstāvīga un 
neiet Jaunā laika pavadā. TP     
labi apzinās, ka ar šo soli pievēr-
sīs sev plašu uzmanību, partijas 
līdeŗus aicinās izteikties plaš-

saziņas līdzekļos, kur tie ar 
norūpējušos seju varēs stāstīt par 
tautas interešu aizstāvību, taču 
galu galā TP šo vienošanos pa- 
rakstīs, jo labi apzinās konsek-
vences. 

Sabiedriskās polītikas centra 
Providus pētniece Iveta Kažoka 
savukārt norāda, ka tā nav 
raksturīga TP pazīme - domāt 
par plašākas sabiedrības infor-
mēšanu par valstī pieņemtiem 
lēmumiem. Pēc viņas teiktā, šajā 
gadījumā TP varētu būt cita 
motīvācija, taču nav saprotams, 
tieši kāda. Arguments, ka sa- 
biedrība būtu jāinformē, ir tikai 
atbalstāms, jo nav pareizi, ka par 
tik svarīgiem jautājumiem lē- 
mumus pieņem šaura cilvēku 
grupa. Nav skaidrs, cik nozīmīgi 
SVF ir saņemt pilnīgi visu koali-
cijas partneŗu atbalstu. Taču ir 
skaidrs, ka tad, ja SVF atsakās 
piešķirt aizdevumu, pamatojo-
ties uz TP rīcību, tā kļūs par 
lielāko grēkāzi. Tieši tas varētu 
liecināt, ka TP īsteno konkrētu 
polītisku schēmu, kas neapdraud 
tās reputāciju.

Nav skaidrs, kā mācīt 
Latvijas vēsturi skolās

Lai gan izglītības un zinātnes 
ministre Tatjana Koķe (ZZS), kā 
arī vairākas partijas publiski pau-
dušas atbalstu Latvijas vēstures 
atsevišķai mācīšanai skolās, jo- 
projām nav zināms, vai un kad 
Latvijas vēsture kā atsevišķs mā- 
cību priekšmets varētu parādī-
ties skolu izglītības programmās.
Latvijas vēstures priekšmeta ap- 
robācija Latvijas skolu septītajā 
klasē tika sākta 2006. gada 1. sep-
tembrī, un tā ilga trīs gadus.

Izglītības satura un eksami-
nācijas centra (ISEC) Informāci-
jas biroja vadītāja Kristīne Ilgaža 
sacīja:

“Mēs savu darbu esam pavei-
kuši, izstrādājot un aprobējot šā 
mācību priekšmeta standartus 
un programmu paraugus. Eksā-
menu rezultāti parādīja, ka sko-
lēnu zināšanas vēsturē ir labas, 
gan kad viņiem māca Latvijas 
vēsturi atsevišķi, gan kad kopā   
ar pasaules vēsturi. Ja skatām 
Latvijas vēsturi kā valsts vēsturi, 
pret tās mācīšanu mums nevie-
nam nav iebildumu, bet nepie-
ciešams šim uzdevumam saga-
tavot skolotājus, savukārt skolo-
tājiem nepieciešami materiāli.”

Līdz ar to Valsts izglītības sa-
tura centrs (VISC) līdz rudenim 
nodomājis izvērtēt, vai skolo-
tājiem ir pietiekams metodiskais 
atbalsts, lai jau rudenī sāktu   
jauna mācību priekšmeta mācī-
šanu Latvijas skolās, un tad pie-
ņemt gala lēmumu šajā jautāju-
mā. Izvērtēšanu gan palēnina 
ISEC centra reorganizācijas pro-
cess, kuŗa gaitā līdzšinējās ISEC 
funkcijas tiks nodotas VISC.   
Visa dokumentācija, kas saistās 
ar šā mācību priekšmeta saturu, 
ir jāizstrādā ļoti rūpīgi, un Lat-
vijas vēstures mācību priekš- 
mets skolās parādīsies tad, kad  
šis darbs būs izdarīts. Tas nebūs 
līdz šā gada 1. septembrim. Jebku-
ŗam mācību priekšmetam ir ne- 
pieciešami gan papildu meto-
diskie materiāli skolotājiem, gan 
mācību materiāli skolēniem.

Septembŗa beigās slimnīcām 
aptrūks līdzekļu...

Veselības ministre Baiba Ro- 
zentāle sniegusi satraucošu pa- 

ziņojumu: septembŗa beigās - 
oktobŗa sākumā ar pašreizējo bu- 
džeta financējumu pilnīgi visām 
slimnīcām aptrūks naudas lī- 
dzekļu.

Patlaban slimnīcās tiekot no- 
drošinātas medicīnas program-
mas, kuŗām  nav iespējams sa- 
mazināt līdzekļus, un tās tiek 
financētas pilnā apmērā, tāpēc 
pārējām slimnīcām līdzekļu pie-
trūks.

Ministrei drīzumā paredzēta 
tikšanās ar Rīgas pašvaldības 
vadību, lai runātu par pašvaldī-
bas īpašumā nodoto slimnīcu 
nākotni. Līgums ar Rīgas 1. slim-
nīcu noslēgts līdz gada beigām, 
bet, kāda varētu būt tās nākotne, 
lielā mērā būšot atkarīgs no 
pašvaldības nostājas.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (JL) pieprasīs pa- 
skaidrojumus par slimnīcu fi- 
nancējuma neatbilstošo samazi-
nājumu. Atsaucoties uz Latvijas 
Ārstu biedrības (LĀB) vēstulē 
izteiktajām prasībām, kas adre-
sētas valdībai un Veselības minis-
trijai, Dombrovskis pilnīgi at-
balsta nepieciešamību publiskot 

Veselības ministrijas tēriņus un 
sabiedrībai izskaidrot, kāpēc ve- 
selības aprūpes izdevumu sama-
zinājums vissmagāk skāris tieši 
slimnīcas.

“Nav iespējams rast loģisku 
pamatojumu tam, kāpēc dažām 
slimnīcām financējums samazi-
nāts pat līdz trīs reizes situācijā, 
kad pēc pieņemtajiem budžeta 
grozījumiem veselības aprūpes  
financējums salīdzinājumā ar 
pagājušo gadu kopumā sarucis  
aptuveni par piekto daļu. Jo 
drīzāk būs skaidrība par radu-  
šos situāciju un nākotni, jo la- 
bāk gan pacientiem, gan medi-
ķiem. Arī slimnīcām ir jāzina, kā 
pārplānot savu darbību un ar ko 
rēķināties,” sacījis Dombrovskis. 

Ministru prezidents parakstījis 
rezolūciju, veselības ministrei 
Baibai Rozentālei (TP) uzdodot 
izskaidrot slimnīcu financējuma 
neproporcionālo samazinājumu 
un citus veselības aprūpes budže-
ta izdevumus - tostarp iepriekšē-
jo valdību laikā valdības garan-
tēto kreditsaistību atmaksas ap- 
mērus un termiņus, kas arī ie- 
tekmē veselības aprūpes budže- 
ta izdevumu daļu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
ASV 44. prezi-

dents Baraks H. 
Obama ir - ja lie-
tosim latvisku me- 
taforu - vīriešu 
kārtas Saulcerīte. 
Sēzdamies pie Bal-

tā nama Ovālā kabineta raks-
tāmgalda, šis arvien vēl sparīgi 
jauneklīgais vīrs jūt, ka viņu 
uzlūko miljoniem acu pāŗu. 
Skatieni ir vaicājoši: ko tad 
Obama (we can) spēj? Un kādas 
pārmaiņas (change) gaidāmas? 

Uz Baraka H. Obamas kamie-
šiem nu jau kādu pusgadu gul-
stas šī milzīgā globālas atbildī- 
bas nasta, un neviļus jāatzīst,     
ka viņa oreols kļuvis blāvāks. 
Viņa rosinātās reformas banku 
sistēmā un veselības aizsardzī-
bas jomā tā īsti nepārliecina 
daudzus lietpratējus, un ārpolī-
tikā sauklis Soft Power, kas kļuvis 
par ASV tagadējās globālās 
stratēģijas zīmolu, tā kā neatbilst 
mūsdienu itin skarbajai un 
skaudrajai reālitātei. 

Obamas plaši komentētā vi- 
zīte Maskavā, kur Kremļa torņus 
aizvien vēl grezno sarkanās 
zvaigznes, liecina, ka abu Bušu 

“Odu sīkšana” tomēr ērcina Kremli
un Klintona pēcnieks vāji 
orientējas Krievijas gaŗajos va- 
ras gaiteņos, jauc Medvedeva un 
Putina formālās un faktiskās  
pilnvaras, un pat Maskavas kro-
ņa polītologi lāgā nesaprot, ko 
Obama gribējis teikt, ierosinot 
to reset attiecības ar Krieviju. 
Datora tastatūras klabinātāji 
zina, ko tas nozīmē, bet kādas 
tam būs sekas Krievijā un tā 
dēvētajā pēcpadomju telpā?

Būdami neizpratnē par Bara-
ka H. Obamas nolūkiem un 
prioritātēm, 22 personas, kuŗu 
ārtava Centrālās Eiropas un 
Austrumeiropas svētīgajās pār-
vērtībās pēc Berlīnes mūŗa 
krišanas un PSRS sabrukuma 
pelnījusi dziļu cieņu, adresēju-
šas Obamas administrācijai At- 
klātu vēstuli, kuŗā atgādina, 
kādas postīgas norunas apzīmo-
gotas Jaltā 1945. gada februārī 
un cik nozīmīga līdz šim bi-  
jusi ASV loma, sekmējot šī 
Eiropas reģiona valstu uzņem-
šanu NATO saimē un uzņemo-
ties atbildību par šo valstu dro- 
šību, ko diemžēl nemainīgi ap- 
draud lielais austrumu kaimiņš. 

Atklātās vēstules parakstītāji 

norāda: “Lai gan esam pilntiesī-
gas NATO locekles, ļaudis ar-
vien biežāk apšauba, vai nākot-
nē krizes gadījumā NATO vē- 
lēsies un būs spējīga mūs aiz-
sargāt.”

Baraks H. Obama ne pārāk 
labi pārzina Centrālās Eiropas 
un Austrumeiropas valstu lik-
teņgaitas un pēdas, ko atstājuši 
abi totālitārismi - nacisms un 
staļinisms, un tāpēc viņam būtu 
jāpievērš uzmanība tam, ko   
raksta Vaclavs Havels un Lechs 
Valensa - pasaules mēroga per-
sonības, kā arī Vaira Vīķe-Frei-
berga un Valds Adamkus, ku- 
ŗiem Rietumu apgaismība ir 
lieliskā saskaņā ar spilgtu tautis-
kumu. Turpat parakstījušies 
Sandra Kalniete - Sibirijas taigu 
pārcietusī lieliska diplomāte -  
un viņai līdzās bijušais Čechijas 
ārlietu ministrs Karels Švarcen-
bergs - senas dzimtas atvase. 
Nesenais Igaunijas ārlietu minis-
trs Marts Lārs arī ir izcils pasaules 
pazinējs, tāpat kā kādreizējais 
Polijas ārlietu ministrs Adams 
Rotfelds, ko bērnībā žēlsirdīgi 
ļaudis izglābuši no holokausta.

Satrauktās balsis: šādu virs-

rakstu savam komentāram par 
Atklāto vēstuli devis Pauls Raud-
seps avīzē Diena. No Latvijas un 
citu Centrālās Eiropas un Aust-
rumeiropas valstu viedokļa 
mūsu reģiona nozīmes sama-
zināšanās nav iepriecinoša ziņa, 
konstatē Pauls Raudseps. Viņš 
raksta: “Viena atklāta vēstule 
nemainīs pasauli. Tomēr šis ai- 
cinājums Obamam ir trauks-
mes signāls, ko Vašingtona 
nedrīkst ignorēt.”

Ar Dienu nemitīgi plēšas Ne- 
atkarīgā Rīta Avīze (NRA), kuŗas 
slejinieks Viktors Avotiņš savu 
sarkastisko nostāju paudis jau 
komentāra virsrakstā: Vēstule 
labajam onkulim. Viņš vaicā: vai 
vēstule “rakstīta ar nolūku at- 
gādināt par sevi pašiem? Neaiz-
mirsti mūs, kad liksi cepeškrāsnī 
tītaru!” Viņaprāt “polītikas vete-
rāni tik vien kā gribējuši uzlikt 
savus mazos pirkstiņus uz ietek-
mju svariem”. Un tas acīmredzot 
Avotiņam nepatīk. Kāpēc? 

Te nu izpaužas gara radnie-
cība starp Viktoru Avotiņu un 
atjaunotās Latvijas pirmo ārlietu 
ministru Jāni Jurkānu, kas in- 
tervijā Rīgas krievvalodīgajai 

avīzei Telegraf nosoda Atklāto 
vēstuli: “Tas viss man atgādina, 
kā mēdza teikt mana mamma, 
ka ola māca vistu.” Un tālāk: 
“Sandra Kalniete? Kas viņa tāda 
ir?”

Atgādināsim: kad Jānis Jurkāns 
bija nevis vairs ārlietu ministrs, 
bet vienīgi prokrieviskas frak-
cijas polītiķis, viņu pirms Sa- 
eimas vēlēšanām ielūdza uz 
audienci pats Putins. Skaidrs? 

Un kā reaģē Kremlis? Debeš-
ķīgi! Krievijas Federācijas pastā-
vīgais pārstāvis (polpred) NATO 
miteklī Dmitrijs Rogozins (pie 
reizes - žultains Baltijas valstu 
nīdējs) Krievijas ziņu dienesta 
raidījumā uzsvēris: “Cilvēki, kas 
parakstījuši aicinājumu Bara-
kam Obamam, mums ir labi 
pazīstami, un Krievijai - lielai 
valstij - nav jāpievērš uzma-
nība visādai odu sīkšanai.”

Akurāt pēc Freida: ja Krievi-
jai nav jāpievērš uzmanība u.
tml., tad kāpēc Rogozins šo “odu 
sīkšanu” vispār piemin? 

Tātad mazie odi var pama-  
tīgi nokaitināt lielo Krieviju.

Franks Gordons

Šā gada 23. jūlijā 
divos naktī ļaudis 
Rīgas Kundziņ-
salas territorijā pa- 
modināja policija, 
kas braukāja šurpu 
turpu un aicināja 

iedzīvotājus evakuēties. Kāpēc? 
Tāpēc, ka Kundziņsalā atrodas 
ne vien dzīvokļu mājas, bet       
arī Rīgas osta, un nu mēs zinām, 
ka Rīgas ostā glabājas arī bīs-
tamas un pat ļoti bīstamas vie-
las. Šoreiz runa ir par ķīmikā-
liju ar sarežģīto nosaukumu 
acetona ciānhidrīns. Kontei-
nerā, kuŗā tika uzglabāts liels 
daudzums šīs vielas, sākās ne- 
gaidīta ķīmiska reakcija, kon-
teinerā palielinājās spiediens    
un visnotaļ iespējams kļuva 
sprādziens. Blakus bojātajam 
konteineram bija vēl vairāki   
citi, kuŗos bija tā pati viela. Ja tā 
saskartos ar ūdeni (un ostā, pro-
tams, tas ir pat ļoti iespējams),  
šī viela pārvērstos par zilskābi 
(angļu valodā - prussic acid), un 
tā jau ir pavisam konkrēta inde.

Šoreiz laimējās. Speciālistiem 
izdevās spiedienu bīstamajā 
konteinerā samazināt, un nāka-
majā dienā viela tika aizvesta  
no ostas. Taču rodas visai būtis-
ki jautājumi par to, kā cilvēki 
mūsdienu pilsētā sadzīvo ar 
industriju. Jo industrija, kā visi 
zinām, spēj būt arī ļoti netīra,  
lai neteiktu vairāk. Es uzaugu 
Čikāgā. Katru gadu dodoties   
uz Gaŗezeru, mēs braucām ga- 
ŗām neskaitāmām tērauda rūp-
nīcām Indiānas pavalsts ziemeļ-
rietumos, kuŗas gaisā izgāza 
tonnām dūmu, reizēm krietni 
smirdīgu. Bērns jau par tādām 
lietām nedomā, bet pieaugu-
šam ir skaidrs, ka apkārtējiem 
iedzīvotājiem tas varbūt no- 

Dzīve un vide industriālā lielpilsētā
drošināja ļoti labi samaksātu 
darbu, bet veselībai gan tas   
neko labu nedeva.

Par Rīgas ostu jāsaka - ļaudis 
tur bija pirmie. Rīga, gluži 
dabiski, ir bijusi ostas pilsēta 
vienmēr, bet tikai pēdējos gadu 
desmitos Rīgas Brīvosta izvei-
dojusies par sava veida mons-
tru. Vismaz daļēji tāpēc, ka tai  
ir spēcīga polītiska aizmugure. 
Neviens Latvijas pārvaldes sis-
tēmā nepelna vairāk par Brīv-
ostas valdes locekļiem, un Brīv-
ostas valdē tāpēc darbojas to 
polītisko partiju pārstāvji, kuŗas 
attiecīgajā brīdī ir pie varas 
kloķiem.

Viens no viņiem ir cilvēks,  
par kuŗu man nākas rakstīt vis-
notaļ bieži. Tas ir kādreizējais 
satiksmes ministrs un tagadē-
jais Rīgas pilsētas galvas viet-
nieks (un arī Brīvostas valdes 
priekšsēdis) Ainārs Šlesers. Ar 
viņa ziņu Kundziņsala 2004. 
gadā tika iekļauta ostas territo-
rijā komplektā ar visiem salas 
iedzīvotājiem. Viņiem neviens 
neko nejautāja. Tieši pretēji – 
Šlesers vienmēr ir licis skaidri 
saprast, ka osta ir bizness un 
nekas to nedrīkst traucēt. Par 
leģendu kļuvušas viņa pārdo-
mas par vides aizsardzību šajā 
sakarā: „Vai tiešām putniem nav 
kur pavadīt savu brīvo laiku, 
kad tie atgriežas no siltajām 
zemēm?” - “Mums jācīnās pret 
tiem muļķiem un stulbeņiem, 
kuŗi grib aizsargāt nezin kādus 
putniņus, kuŗu mums tāpat ir 
bezjēgā.” Nākamajā rītā pēc 
nakts izbīļa Šlesers Kundziņsa-
las iedzīvotājiem atklātā tekstā 
pateica – ja viņi vēlas palikt 
Kundziņsalā, tad viņiem jāpa-
tur prātā, ka viņi dzīvo blakus 
bīstamām kravām. Un cauri.

Tas ir piemērs dažu mūsu 
valsts polītiskās „elites” pār-
stāvju attieksmei pret vienkār-
šiem ļaudīm, taču tas ir arī 
plašāks jautājums par vidi, kādā 
mēs dzīvojam. Būtu nepiedo-
dami naīvi teikt, ka Kundziņ-
sala, Rīga, Latvija, Eiropa vai 
pasaule būtu pilnīgi jāatbrīvo   
no visām kaitīgām vielām.     
Man pašam virtuves skapītī ir 
vismaz pusducis pudeļu ar 
vielām, kuŗas lieliski tīra, spod-
rina u.tml., bet kuŗas dzert 
nudien nav ieteicams. Ļoti dau-
dzi ražošanas procesi ir at-  
karīgi no bīstamām vielām. 
Piedevām tās tiek vadātas pa 
visu pasauli. Tas pats acetona 
ciānhidrīns Rīgas ostā no de- 
besīm nenokrita, pirms tam tas 
no Baltkrievijas atceļoja vil-
cienā, to bija paredzēts tālāk      
ar kuģi nogādāt Ķīnā. Būtībā 
ļoti daudz kas no tā, kas mūsu 
dzīvi padara ērtu 21. gadsimta 
nozīmē, ir atkarīgs no vielām  
un procesiem, kuŗi nav, teiksim 
tā, videi pavisam draudzīgi.

Taču laikā, kad kļūst arvien 
skaidrāks, ka aiz cilvēces ne- 
prātīgas rīcības mainās viss pa-
saules klimats ar visu no tā 
izrietošo, tomēr ir vērts pado-
māt, kur šādas vielas tiek gla-
bātas. Ja man būtu mazi bērni, 
tad minētās pudeles ar tīrīšanas 
līdzekļiem būtu uz augsta plauk-
ta, lai sīkie tām netiek klāt. 
Kundziņsalas iedzīvotājiem nav 
iespējams acetona ciānhidrīnu 
un visu pārējo, kas tiek glabāts 
būtībā viņu sētā, pārcelt uz citu 
vietu. Lēmums salu iekļaut ostas 
territorijā bija visnotaļ patva-
ļīgs. Tas visskaidrāk ir redzams, 
atceroties, ka 2008. gadā Sa- 
tversmes tiesa pārmaiņas ostas 
territorijā atzina par nekonstitū- 

cionālām, jo pirms tām netika 
veikta likumā paredzētā vides 
ietekmes izvērtēšana. Ja kāds 
šādu izvērtēšanu būtu veicis, 
noteikti būtu secināts, ka ace-
tona ciānhidrīnu nedrīkst gla-
bāt netālu no dzīvokļu mājām, 
skolām u.tml. Arī tāpēc, ka, 
iegāžoties Daugavā, tas būtu 
radījis daudzreiz bīstamāku 
vielu. Un vēl par to, ka zināmos 
apstākļos acetona ciānhidrīns 
sprāgst un neviens nevar zināt, 
kas 23. jūlijā būtu noticis, ja 
būtu uzsprādzis viens kontei-
ners, tad otrs, trešais un cetur-
tais.

Vides aizsardzība nereti zau-
dē, ja tā cīnās pret polīteko-
nomisku alkatību, un nekā cita 
Rīgas Brīvostas attīstībā nudien 
nav. Protams, Rīgai no ostas  
tiek labums ienākumu ziņā, taču 
ir pilnīgi skaidrs, ka te tomēr 
jāmeklē kompromiss, lai bīs-
tamas rūpnieciskas vielas ne- 
glabātos cilvēku pagalmos, kā 
tas ir patlaban. Kamēr ostas 
attīstībā galvenais elements būs 
naudas raušana, ir skaidrs, ka 
polītikāņi, kas to vada, par 
„putniņiem” un „muļķiem un 
idiotiem,” kuŗi tos atbalsta, 
nedomās. Taču pārējai sabied-
rībai gan nāksies par to domāt. 
Ne tik daudz par putniem –     
tie mēdz paši tikt galā un 
piemēroties apkārtējai videi.   
Bet par cilvēkiem.

Mēs visi zinām milzīgās tra-
ģēdijas, kas pasaulē reizēm ir 
notikušas tāpēc, ka ar kaitīgām 
vielām kāds rīkojies nevērīgi. - 
Kuģis Exxon Valdez, kas izgāza 
tonnām naftas jūrā pie Aļaskas 
pavalsts krastiem un radīja 
ekoloģisku katastrofu. Gāzes 
izplūde Bopālā, Indijā, kur bojā 
gāja tūkstošiem cilvēku. Mūsu 

valstij tuvāka bija Černobiļas 
kodolspēkstacijas avarija. Vēl 
tagad, pēc 23 gadiem, Latvijā ir 
daudz cilvēku ar veselības pro-
blēmām, kas radās tad, kad viņi 
steidza uz Ukrainu palīdzēt 
turienes iedzīvotājiem. Kamēr 
mēs dzīvosim dzīvi, kuŗā šīs 
vielas ir vajadzīgas (nepārpro-
tiet, es nevēlos būt liekulis,   
tāpēc atzīstu, ka arī es baudu 
daudz no tā, ko bīstamās vielas 
mums nodrošina), iespējams, 
ka no šādām avarijām mēs 
nevarēsim izvairīties. Bet visos 
minētajos gadījumos un dau-
dzos tiem līdzīgos galvenais ir 
bijis cilvēka lēmums. Kuģa    
kapteiņa lēmums uz klāja būt 
dzēruma stāvoklī. Uzņēmuma 
Union Carbide vadības lēmums 
nepievērst pietiekami daudz 
uzmanības fabrikas techniska-
jam stāvoklim. Padomju Savie-
nības vadības lēmums energo-
resursus nodrošināt ar apšau-
bāmas kvalitātes kodolspēk-
stacijām.

Latvijā lēmums par Kun-
dziņsalas iekļaušanu ostas terri-
torijā arī bija konkrētu cilvēku 
lēmums. To pašu cilvēku varā ir 
nolemt, ka bīstamo kravu ap- 
strādāšana var notikt kaut kur 
nomaļāk, nevis lielpilsētas cen-
trā. Tie paši cilvēki var nolemt, 
ka vides aizsardzības prasības, 
lai arī dažkārt kaitina, tomēr     
ir nepieciešamas un loģiskas. 
Latvijai nav vajadzīga „sava” 
Černobiļa. 23. jūlijā nekas tāds 
nenotika un apjoma ziņā arī 
nevarēja notikt. Taču, teikšu 
vēlreiz, ja konteineri būtu sprā-
guši, tad šodien, 24. jūlijā, es 
nudien nevarētu ar pateicību 
teikt, ka šoreiz ir laimējies.

Kārlis Streips
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Imants Viesturs Lieģis
Uzziņai
Dzimis 1955. gada 30. aprīlī 

Meridenā, Lielbritanijā
Precējies ar Ingrīdu Lieģi, ir 

divas meitas 
Bijis zvērināts notārs Londonā 

un Notinghamā, praktizējis 
Anglijas Augstākajā tiesā

Pēc Latvijas neatkarības at -
jaunošanas ar ģimeni pārcēlies 
uz Latviju

Pasaules baltiešu apvienības 
pārstāvis Eiropā (1989-1991) 

Kopš 1992. gada strādā LR 
Ārlietu ministrijā dažādos at -
bildīgos amatos, bijis vēstnieks 
Beniluksa valstīs, NATO un 
Spānijā

Bijis “Kluba 21” biedrs (1993)
Apbalvots ar 4. šķiras Triju 

Zvaigžņu ordeni

Ministri parasti nāk savu 
nozari celt. Jūs te esat ar ne -
patīkamu uzdevumu cirpt un 
taupīt. Ministrijā no 220 dar-
biniekiem jāatlaiž trešā daļa. 
Kā jūtaties?

Vispirms teikšu paldies par 
laikraksta interesi! Šis nepatī-
kamais uzdevums ir jāveic    
visai valdībai. Liels pagodinā-
jums, ka mani izvirzīja šim 
amatam, tas nāca negaidīti. Es 
piekritu, jo redzēju, ka valstij    
ir ļoti grūti, un mana karjē   ras 
pieredze ļāva kalpot par aiz-
sardzības ministru. Zināju, ka 
tā nebūs nekāda medusmaize, 
jo ekonomikas un finanču 
problēmas skaŗ visas jomas. 
Aizsardzības ministrija (AiM) 
un Nacionālie bruņotie spēki 
(NBS) nedzīvo izolēti no valsts, 
mūsu darbinieki zina, kas no -
tiek visapkārt, – katrā nozarē 
jāsavelk josta.

Jūs jūnijā apgalvojāt, ka arī 
pēc aizsardzības budžeta sa -
ma   zinājuma NBS saglabā 
kaujasspējas. Varat to teikt   
arī patlaban?

Jā. Mēs spējam stiprināt    
valsts drošību pat ar visām 
tagad veicamām reformām. 
Valdība ir saglabājusi Aizsar-
dzības ministrijas prioritāti – 
piedalīties NATO militārajā 
operācijā Afgānistānā. Mēs ne -
varam būt šīs organizācijas 
dalībvalsts, paši tai neko ne -
dodot.

Diemžēl Latvijas sabiedrībā 
ir iesakņojies viedoklis, ka 
mums drošība pienākas bez 
ieguldījuma - “kā kompen-
sācija par vēsturiskajām cie-
šanām”. Tāds noskaņojums 
rada atklātu nepatiku pret 
Latvijas kaŗavīru misijām 
ārzemēs: kāpēc mūsu puišiem 
svešumā jālej asinis? Iekšlie     - 
tu ministre Linda Mūrniece 
maijā pēc divu kaŗavīru bo- 
jāejas steidza paziņot, ka 
Latvijai jāatsauc vienība no 
Afgānistānas! Jums tas nebija 
sāpīgs pārsteigums, ko tādu 
dzirdot no valdības kollēģes?

Jutos pārsteigts, viņa pati īsu 
brīdi taču bija aizsardzības  
ministre – bet mēs dzīvojam 
demokratiskā valstī, kur kat-
ram ir tiesības paust savu vie-
dokli. Ministre pēc pāris die-

nām atzina, ka ļāvusies emoci-
ju uzplūdam. Valdības nostāja 
paliek nemainīga. Patlaban 
NATO palielina tur savus spē-
kus saistībā ar Afgānistānas 
prezidenta vēlēšanām – ame-
rikāņi sūta vēl 20 tūkstošus  
vīru, igauņi sola papildus vis-
maz simt kaŗavīru. Latvija, vēl 
pirms stājos amatā, Vašingtonā 
vienojās, ka ekonomisko grū-
tību pēc šogad varam uzturēt 
tikai 160 kaŗavīrus, tagadējo 
skaitu. ASV mūs uzklausīja ar 
sapratni.

Vai nebūs tā, ka, apcērpot 
budžetu un samazinot dar-
binieku skaitu, vienlaikus 
spējot saglabāt armijas rīcīb-
spēju, cietīs ministrijas repu-
tācija? Cilvēki teiks – re, tur 
agrāk tikai uzblīda birokra-
tija, šķērdējot mūsu nodokļu 
naudu! Jums jau pārmeta kā 
nevajadzīgu aviācijas bazes 
celtniecību Lielvārdē, kas iz- 
maksāšot 80 miljonus latu.

Jā, pirms vēlēšanām Losku-
tova kungs* publicēja savus pār-
metumus izšķērdībā, bet viņa 
rīcībā, šķiet, nebija īstie izmaksu 
skaitļi. Tie ir krietni mazāki.     
Šis ir teju vai vienīgais Latvijas 
un NATO kopīgais projekts. 
Baze būs atbalsts   Rīgas lidos-
tai, te varēs pieņemt sabiedroto 
spēkus, ja būtu nepieciešams.  
Tā ir nepieciešama patrulēša-
nai, gaisa telpas novērošanai. 
Bazes būvniecība “sildīs” mūsu 
ekonomiku – konkursā par tie-
sībām to būvēt uzvarēja Latvi-
jas uzņēmēji, tur būs 300-400 
darba vietu. Šogad skrejceļu 
būves izmaksas ir kopumā 18 
miljoni, bet no tiem mums 
NATO dos 12 miljonus. 

NBS komandieris Juris Mak-
lakovs pieļāva, ka kaŗavīri 
varētu doties ārzemēs peļņā, 
strādāt privātās apsardzes fir-
mās – tādās kā Blackwaters, 
kas darbojas Irakā.

Valsts ir daudz ieguldījusi 
kaŗavīros, un šobrīd NBS die-
nošajiem ir iespēja pierādīt  
savu patriotismu kopā ar 
pārējiem valsts iedzīvotājiem. 
Jo gan skolotājiem ir mazākas 
algas, gan pensijas tiek sama-
zinātas. Man nav ziņu, ka dau-
dzi kaŗavīri taisītos pamest 
dienestu. Arī es pats nolēmu 
pieņemt šo amatu ar lielu      
algas samazinājumu, jo finan-
ciāli izdevīgāk man bija strā- 
dāt par vēstnieku Spānijā.

Jūs tiešām ne brīdi neesat 
nožēlojis šo izvēli?

Neesmu.

Gan jau vēl jums šāda iespēja 
būs!

Laiks rādīs, es uzņēmos šo 
amatu bez jebkādām garanti-
jām. Bet es neesmu viens, arī 
citi iedzīvotāji ir līdzīgā stā-
voklī. Šis laiks pierāda, ka lat-
vieši spēj saliedēties, saprast, 
kas tiem jādara valsts labā. 

“Treknajos gados” AiM ap-
auga ar liekiem pienāku-
miem. Pirms kāda laika pro-
fesionāla basketbola koman-
da “ASK Rīga” žēlojās, ka mi-
nistrija to vairs neuztur, – pat 
neapjēdzot, cik dīvaina ir 
algota “armijas sporta kluba” 
parazītēšana! Nav dzirdēts,   
ka jūras kājnieku komanda 
piedalītos NBA sacensībās    
vai bundesvēra algoti futbo-
listi spēlētu Vācijas bundes-

līgā. Vai neesat kļuvis par  
slikto puiku tām “svarīgām 
personām”, kas ieviesa modi 
ar armijas naudu samaksāt 
savas “elegantās izpriecas”?

To vaicājiet pašām “perso-
nām”! Ministra amatā pārņe-
mot lietas, atklāju, ka skaitļi      
te ir tik kliedzoši: pagājušajā 
gadā mēs no AiM budžeta pro-
fesionāļu sportam esam tērējuši 
pusotra miljona latu! Šim ga-
dam bija plānots pusmiljons, 
bet pāris nedēļu pēc stāšanās 
amatā es valdībai ieteicu vairs 
neatbalstīt profesionālo sportu 
un izmaksāt tikai ceturto daļu 
no paredzētā. Tas, protams, ne-
bija populārs lēmums sporta 
aprindās.

Kā jūs raksturotu NBS un 
mūsu kaŗavīrus?

Latvija galveno uzsvaru liek 
uz saviem zemes spēkiem. 
(Kāds valodnieks man aizrā-
dīja, ka “sauszemes” esot krie-
visms; tad jau būtu jārunā arī 
par “slapjzemes spēkiem”.) Kad 
biju aizbraucis uz Afgānistānu 
pie mūsu kaŗavīriem, pārlie-
cinājos, ka sabiedrotie viņus 
augstu vērtē kā profesionāļus 
un godaprāta cilvēkus, kas   
droši iesaistās kaujās, – kā tas 
notika 1. maijā, kad diemžēl di- 
vi puiši gāja bojā. Amerikāņu 
ģenerāļi man vairākkārt sacīja: 
viņi godam paveica savu uz-
devumu. Mums ir labi sapieŗi, 
atmīnētāji ar savu skolu Āda-
žos, kur apmācām citu valstu 
sabiedrotos. Gandrīz vai katru 
otro dienu kaut kur Latvijā 
atrod nesprāgušu pasaules kaŗa 
municiju, un mūsu kaŗavīri 
brauc to aizvākt un iznīcināt. 
Labā līmenī ir speciālo uzde-
vumu vienība, ko diemžēl ne-
esam izmantojuši Afgānistānā.

Cik lielā mērā kaŗavīrus 
motīvē patriotisms, cik – 
karjēras centieni?

Tas ir ļoti individuāls jautā-
jums, es nevaru atbildēt par 
katru cilvēku. Afgānistānā mani 
priecēja saruna pie kareivju 
vakariņu galda ar puisi, kas 
sēdēja man blakām. Vaicāts, 
kāpēc piedalās misijā, viņš,    
ierindas kaŗavīrs, skaidri un 
patiesi teica: “Esmu šeit, lai 
aizstāvētu Latvijas neatkarību.” 
Man bija prieks sagaidīt viņu 
smaidīgu atbraucam kopā ar 
savu vienību mājās pirms 
Jāņiem.

NBS rindās ir daudz cit-
tautiešu. Šiem cilvēkiem Lat-
vija ir dzimtene, bet radnie-
cības, tautības, dvēseles saites 
viņus vieno ar Krieviju, Balt-
krieviju, Kaukazu. Liels skaits 
kaŗavīru ir jaunpavalstnieki, 
viņu vecāki varbūt ir jopro-
jām aizvainoti nepavalst- 
nieki... Kas motīvē viņus? 

[Ar smaidu] Arī Jānim Ka- 
žociņam bija dvēseliskas sai-   
tes ar Latviju, kad viņš die-   
nēja britu armijā. Gribu te iz-
mantot izdevību vēlreiz pa-
teikties šiem kaŗavīriem par 
viņu izvēli dienēt NBS. Tas ir 
paraugs integrācijā, jo arī jaun-
sargu nometnē labprāt pieda-
lās krievu jaunieši, kam vēl 

klibo latviešu valoda, – citādi 
viņi varbūt vispār paliktu ma- 
lā. Esmu pārliecināts par ka- 
ŗavīru lojālitāti savai valstij un 
armijai. Viņi ir gatavi krist par 
Latviju. Es piedalījos bēŗu diev-
kalpojumā Jelgavas pareizti-
cīgo baznīcā mūsu kaŗavīram, 
kuŗš krita 1. maijā. Armijā nav 
jautājuma par kaŗavīra tautī- 
bu, te šādas problēmas nav.

Kā sokas ar kaŗavīru tech- 
nisko apgādi? Diemžēl mums 
nav ne tikai reaktīvo lidma-
šīnu, lai patrulētu savas debe-
sis, bet pat pietiekamā skaitā 
bruņumašīnu, – dāņi, norvēģi 
vai amerikāņi misijās izlīdz 
latviešu ieroču biedriem.

Tos, kuŗi atrodas Afgānis-
tānā, esam apbruņojuši ar visu 
nepieciešamo. Jā, sabiedrotie    
to samaksā, tā nu tas ir. Runā-
jot par aviācijas patruļām – šī   
ir NATO gaisa telpas Baltijas 
daļa, un, kad mūs uzņēma ali-
ansē, bija skaidrs, ka paši ne-
varam to nodrošināt. Neviens 
to no baltiešiem negaida. Sa- 
biedrotie palīdz, ir vienošanās 
līdz 2014. gadam. Cenšamies 
panākt, lai vienošanos paga-
rina līdz 2018. gadam.

Nesen jums bija nepatīka-
ma saruna ar Nīderlandes kol-
lēgu par Latvijai pārdotiem 
kaŗakuģiem.

Jā, mums ļoti neveiksmīgs 
darījums, kas noslēgts 2006. ga- 
dā. Es lasu līgumu, un tā              
11. pantā ir atsauce uz 2. panta 
5. punktu, kuŗa... tekstā nemaz 
nav! Līgumā par 56 miljoniem 
latu! Nīderlandes ministrs to 
nemaz nezināja. Viens no 
kuģiem, kā man teica, pat 
atvilkts uz Latviju, tā dzinējs 
nedarbojās. Esmu neizpratnē, 
ka tādas lietas var notikt. Mēs 
pārskatīsim savu maksājumu 
plānu, un nīderlandieši ir ļoti 
atsaucīgi. Ministrija un citas 
struktūras izmeklē šo darīju-
mu.

Kā veidosies jūsu - bezparte-
jiska ministra attiecības ar 
Pilsonisko savienību, kas ir 
polītiski atbildīga par AiM? 
Vai valdībā jūs, apolītisku 
cilvēku, neuzskata par “epi-
zodisku personu”?

[Smejas.] Daudzi valdības 
locekļi ir epizodiski, jo Minis-
tru kabineti tik bieži mainās!  
Es rēķinos, ka valdība tomēr 
strādās līdz kārtējām Saeimas 
vēlēšanām, un, ja nekas nemai-
nīsies, arī turpmāk būšu bez-
partejisks ministrs. Ļoti cienu 
Ģirtu Kristovski un Sandru 
Kalnieti, esam jau agrāk strā-
dājuši kopā, tomēr neesmu 
pārliecināts, ka gribu iesaistī-
ties Latvijas polītikā. Vēlos 
atgriezties diplomātijā.

*Bijušais Korupcijas novēr-
šanas un apkaŗošanas biroja 
priekšnieks, kas kandidēja uz 
Rīgas domi, būdams popu-
listiskās “Sabiedrības citai po- 
lītikai” saraksta līderis, un 
savāca tikai 3,83 procentus 
rīdzinieku balsu.

“Zināju, ka tā nebūs nekāda medusmaize”
Aizsardzības ministru Imantu Lieģi intervē žurnālists Dainis Lemešonoks
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Visos pasaules kontinentos        
un Latvijā populārā dejotāja       
Vija Vētra ir viena no retajām 
slavenībām, kuŗas personībai pie-
mīt brīnumaina vara, – māksli-
niece,  pati īpaši necenzdamās, 
labā nozīmē spēj ietekmēt to 
cilvēku domāšanu, dzīvesveidu, 
kuŗiem laimējies viņu satikt. 
Gandrīz katrs parasti sajūt spē-
cīgu vitālitātes lādiņu mākslinie-
ces meistarklasēs, skatot viņu 
indiešu, grieķu dejās, klausoties 
viņas lekcijas vai piedaloties viņas 
pirms 16 gadiem dibinātās Uni-
tāriešu universālistu draudzes 
nodarbībās un svētbrīžos. Acu-
liecinieki apgalvojuši, ka, vērojot 
V. Vētras meistarklases, pāriet sa-
gurums, depresija, iestājas dvē-
seles miers. Acīmredzot viņas ta-
lantam piemīt spēja izlīdzināt 
dažādus nevajadzīgus „zigzagus” 
dvēselē, sakārtot garu un radīt 
apvāršņa izjūtu. 

Laikam taču šo milzu pievilk-
šanas spēku izjutis arī Ņujorkas 
kinorežisors Aleksandrs Kostičs, 
sākotnēji pavisam citos māksli-
nieciskos nolūkos nejauši saticis 
Viju Vētru Ņuamsterdamas ra- 
jonā, kur viņš ieradās, lai vei-   
dotu filmu par saviem tautie-   
šiem – senajiem serbu ieceļotā-
jiem Amerikā. „Ņuamsterdamu 
es klusībā dēvēju par Ņujorkas 
Vecrīgu,” stāsta V. Vētra. „Šeit 
senos laikos ieradās pirmie ie- 
ceļotāji – tirgotāji un amatnieki  
no Holandes un iekopa šo pilsē-
tas daļu, kas pēc gara un izskata 
krasi  atšķiŗas no pārējās Ņujor-
kas. Vēl tagad šeit redzamas ho- 
landiešu stilā celtas mājas, šeit ir 
Mākslinieku nams, kuŗā es dzī-
voju. Arī režisoram Kostičam šis 
rajons iepatikās.” Viņu tikšanās 
rezultātā 2007. gadā radās doku-
mentāla filma – „Vijas Vētras pa-
saule”. Filmu par viņas dzīvi un 
darbu varēja noskatīties šovasar 
arī Latvijā mākslinieces radošā 
darba vakara otrā daļā. Pirmajā 
daļā dejoja V. Vētra un viņas de-

Saullēkts būs drīz
jas grupa „Rituāls”, Tagores dze-  
ju lasīja aktrise Indra Burkovska 
un Vija Vētra, ievadvārdus teica 
Asja Visocka. 

Apbrīnā izbaudāmas doku-
mentālās ainas filmā, arī V. Vētras 
tuvplānu un monologu laikā.  
Mākslinieces vēstījumi mijas ar 
pašas  un viņas mācekļu priekš-
nesumiem, mēģinājumu epizo-
diem, sarunām, meistarklasēm. 
Tomēr visvairāk saista dejas mirk-
ļi, kuŗos V. Vētra virpuļo, balansē, 
uz pirkstgaliem stāvot, vai pie- 
pilda dejas telpu ar virtuozi 
mainīgām kustīgām „skulptū-
rām”. Daudzo dejas epizodu vidū 
izceļas V. Vētras deja starp Grie-
ķijas Afejas tempļa kolonnām,  
kur viņa plandošā sarkanā tunikā 
un apmetnī šķiet piepildām visu 
plašumu starp tirkizzilajām de- 
besīm, senās celtnes kāpnēm un 
kolonnām, liekot aizrauties elpai 
no krāšņā skaistuma, kustību 
brīves, no atraisītā gara lidojuma 
un no skaidri izjūtamā nemate-
riālā  strāvojuma, kas vienmēr 
pavada mākslinieces dejas.

Katrs, kas redzējis V. Vētru de-
jojam, saprot, ka tie nav tikai per-
fekti iestudēti indiešu, grieķu, 
spāņu dejas soļi, kāju, roku,    
plaukstu žilbinoši izteiksmīgās 
kustības, pagriezieni, apļi, virpuļi, 
par ko visā pasaulē pēc viņas 
uzstāšanās rakstītas  cildinošas re-
cenzijas, esejas, veltījuma dzejoļi. 
V. Vētras priekšnesumā skatītāju 
uzrunā izslīpēta māksla, izkopta 
gara kultūra un dziļš, spontāns 
dabiskums saskaņā ar koku un 
vēju šalkoņu, ar puķu un zāļu 
viļņošanos To visu apliecina arī   
A. Kostiča dokumentālā filma. 

 Epizodiem, kuŗos redzama       
V. Vētras sumināšana pēc uz-  
stāšanās Austrālijā, Amerikā, In- 
dijā, Latvijā, seko mākslinieces 
nesteidzīgā pastaiga gar Hudzo-
nas krastmalu neilgi pēc kājas 

operācijas. Arī uz ma- 
sīva spieķa balstoties,  
viņa kustas tik ele-
ganti, it kā slīdot lī- 
ganā polonēzes solī. 
Uzmanību saista ne 
vien  fiziski izkopta 
ķermeņa vizuālais 
skaistums, - visa 
mākslinieces būtība 
pauž pašcieņas pilnu 
garīgo stāju, spēju ne- 
salūzt pēc neveiks-
mēm, slimībām, bē- 
dām, kļūmiem gadī-
jumiem, spēju pacel-
ties pāri ikdienai.  
Starp V. Vētras vis-
vairāk iemīļotiem pa- 
saules klasiķiem un 
latviešu dzejniekiem 
ir Tagore, 7. gs. indie-
šu klasiķis Kalidasa  
un Andrejs Eglītis, 
Linards Tauns, Velta Toma, kuŗu 
dzeju māksliniece ir izdejojusi 
savās choreografijās, jo šīs spē-
cīgās personības ir ne vien pie-
saukušas gara harmoniju savās 
vārsmās, bet arī savā dzīves gaitā 
ik solī to īstenojuši.  Radošā     dar-
ba vakara pirmajā daļā V. Vētras 
kopā ar aktrisi Indru Burkovsku 
pārmaiņus runātā Tagores dzeja 
tiek arī izdejota.

Dziļu iespaidu atstāj V. Vētras 
pašas atdzejotā un runātā Kali-
dasa dzeja, kuŗā ir brīnumainas 
atziņas: „Bet labi nodzīvota šo- 
diena/Veido katru vakardienu/  
Kā priecīgu sapni,/Un katru 
rītdienu/Kā cerību vīziju./Tālab 
uzlūko labi šo dienu.” 

Studistu grupas „Rituāls” 
priekšnesumā visvairāk uzma-
nību  saista deja „Saulespuķe”, kas 
notiek klusumā, bez mūzikas. 
„Kā es zinātu, kas ir mūzika, ja es 
nezinātu, kas ir klusums? Manā 
„Saulespuķē” jau pašā kustībā ir 
mūzika, kaut gan ar ausi nesa-

dzirdama. Gluži tāpat kā nesen 
atklātajā Valža Buša un Jāņa         
Oša izstādē. Tur es no glez-         
nām, no krāsas un līnijām it        
kā sadzirdu plūstam mūziku.    
Arī Bušs pats atklāšanā sacīja,    
ka krāsa skan. No Oša gleznām, 
manuprāt, skan Debisī mūzika. 
Mani aizvien saistījuši darbi,   
kuŗi skan vai kuŗos jaušama 
spēcīga kustība. Manā darbībā 
krāsa, dzeja, mūzika, kustība 
parasti izpaužas vienlaikus, to- 
mēr  darba tapšanas brīdī es      
par to nedomāju, ļaujos idejām, 
ko man sūta mani labie gariņi. 
Tikai vēlāk, kad filmā skatos  
savas choreografijas vai savu glez-
nu izstādes, es redzu, kas īste-
nībā ir vai nav iznācis. Mēs,     
choreografi, esam kā architekti, 
kas būvē gaisa pilis. Šīs celtnes 
pastāv tik ilgi, cik ilgi tās sagla-
bājas skatītāju emocionālā 
atmiņā.” 

Arī filmā dejotāja izsaka daudz 
interesantu atziņu par indiešu, 

grieķu un spāņu seno kultūru,    
par tās saistību ar mūsdienu 
pasauli. No ekrāna viņa pauž arī 
rūgtas pārdomas par pasaules  
lietu kārtības saļodzīšanos, par 
slimīgo dzīšanos pēc varas, man-
tas, naudas: „Visi kā sadeguši    
dzenas pēc naudas, naudas, nau-
das. Tas ir sātanisks drudzis, kas 
tuvina iznīcībai. Taču sabiedrī-  
bai tas jāizslimo kā masalas. Mēs 
patlaban ejam cauri tumšam       
laikam, dodamies pāri bīstamam 
purvam. Tomēr jāatceras, ka 
tumsa vismelnākā ir pirms rīt-
ausmas. Saullēkts būs drīz. Seno 
maiju kalendārā  īpaši ir atzī-  
mēts 2012. gads. Tas nenozīmē 
pasaules galu, kā dažam to labpa-
tīk tulkot. Gada skaitlis iezīmē 
vecā, tumšā Ūdensvīra laikmeta 
nobeigumu un jaunā – Zelta 
laikmeta sākumu, kad izdzīvos 
tikai tie, kas sevī kops garīgumu. 
Tāpēc cilvēkiem, manuprāt, va- 
jadzētu domāt pozitīvi, rūpē- 
ties par garīgu vērtību sagla-
bāšanu sevī un citos, nevis slīgt 
pesimismā un mantrausībā.”

Jau kopš 1990. gada, kad V. 
Vētra pirmo reizi ieradās Latvijā, 
viņas māksla ir augstu novērtēta 
arī dzimtenē. Viņa arī lasījusi 
lekcijas, vadījusi pašas pirms 16 
gadiem dibināto Unitāriešu uni-
versālistu draudzi, pirmā Latvijā 
veidojusi profesionālu izpratni  
par indiešu deju un kultūru. Par 
savu darbību, izcilo mākslinie-
cisko veikumu un pasaulē go-
dam daudzināto Latvijas vārdu 
Vijai Vētrai 1999. gadā piešķīra 
PBLA Kultūras fonda balvu un 
Triju Zvaigžņu ordeni. Taču  šie 
apbalvojumi  ir ne tikai pagodi-
nājums Vijai Vētrai, tiem ir dziļi 
principiāla nozīme Latvijas un 
pasaules kultūrā, kas aizvien      
raksturojusi V.Vētras mākslu. 
Arī to atgādina filma „Vijas 
Vētras pasaule”.

Irēna Lagzdiņa      

Lai atceramies sāpju pilnās die-
nas 1941. gadā, kad 14. jūnijā 
tūkstošiem latviešu tika sadzīti 
lopu vagonos, lai mērotu moku 
pilno ceļu uz Sibiriju. Šī diena 
mūsu tautai ir svēta, mēs godbi-
jībā noliecam galvu, lai godinātu 
tautas upuŗu piemiņu.

J. Frišvalds „Latviešu leģiona 
dienā” apraksta latviešu cīnītāju 
cīņu nozīmi ar izvilkumiem no  V. 
Berģa grāmatas „Latviešu strēl-
nieki mūžības gaismā” un virs-
pulkv. A. Silgaiļa „Latviešu leģi-
ons”. Lai ieklausāmies Andreja 
Eglīša vārdos:

„Pāri visām pieminēšanām 
augstākā varoņu pieminēšana... 
kritušo piemiņas turēšana lai ir 
zvērests, mēs aiznesīsim tautas 
brīvības lāpu zaļajos miera un 
brīvības kalnos.”

„Kurzeme turas”- izvilkums   no 
Kurzemes laikraksta Latvju Balss 
1945. gada 7. aprīļa numura par 
pašaizliedzīgām latviešu kaŗavī- 
ru cīņām.

Daugavas Vanagu Mēnešraks-
tam – atzinības raksts par ilgga-
dēju un sekmīgu darbu, glabājot 
un kopjot latviešu tautas kultūru, 
valodu un tradicijas. Par ticību un 
nerimstošu atbalstu Latvijas val-
stiskuma idejai – Māris Riekstiņš 
(Latvijas Republikas ārlietu mi-
nistrs).

Daugavas Vanagu Mēnešraksts 2
Aprīlis – jūnijs, 2009

Juris Augusts „Mēs gaidām 
taisnības augšāmcelšanos” – vār-
di, kas ierakstīti Lestenes Brāļu 
kapu sienā. Autors apraksta savu 
ciemošanos Latvijā, kad piedalī-
jies 16. marta sarīkojumos, ticies 
ar LR prezidentu Dr. Valdi Zatle-
ru. Pārrunāta Latvijas vēstures 
mācīšana skolās un kaŗavīru    
kapu uzturēšana. Piedalījies Na- 
cionālo kaŗavīru biedrības sa- 
nāksmē Kaŗa mūzejā. Okupācijas 
mūzejā ticies ar direktori Dr. 
Gundegu Micheli.

Tikšanās laikā DVL jaunieši 
žēlojušies, ka jūtas atstāti, jo ne 
vanagi, ne vanadzes ar viņiem 
nesadarbojas. 

Ar DVL vadību pārrunāta 
Slokas ielas īpašuma nākotne... 
Tikšanās ar DVF CV pārstāvi Ai- 
varu Sinku. Intervija televīzijā, 
DVL gadskārtējā konference un 
16. marta dievkalpojums Doma 
baznīcā, gājiens uz Brīvības pie-
minekli. Ļoti daudz policijas 
visapkārt.

„Ceļā uz Lestenes Brāļu kapiem 
policija vairakkārt mūs apturēja 
un vaicāja, kurp mēs dodamies  
un kāpēc. Kauna lieta, ka latvie-
tim paša zemē jāsaka policijai, ka 
dodas uz kapiem parādīt godu 

kritušajiem kaŗavīriem.”
Pēdējā tikšanās ar ārlietu mi-

nistru Māri Riekstiņu. 
Ivars Švānfelds „Latviešu infor-

mācijas seminārs diplomātiem”. 
Admirālis Andrejs Mežmalis ar 
DV atbalstu šo semināru rīkoja  
60 ārzemju diplomātiem angļu 
valodā, lai izskaidrotu baltiešu 
vēsturi, kultūru un brīvības cī- 
ņas, uzsvērtu, ka leģionāri nav 
bijuši ne SS sastāvdaļa, ne brīv-
prātīgas vienības. Šis seminārs 
„savā ziņā sekmēja atspēkot krei-
so spēku dezinformāciju un 
naidīgo nostāju pret mūsu tautu, 
valsti un mūsu vēsturi”.

Vita Diķe „Ādolfs Sīlis – Latvi-
jas lepnums – 2008”. Godinājums 
„Straumēniem” un Radu un drau-
gu izveidotājam.

„Mecenāts Ādolfs Sīlis”. Ar An- 
glijas DVF atbalstu, tautiešu zie-
dojumiem un Radu un draugu 
peļņu daudz ziedots palīdzībai 
Latvijā. 

H. Strods „33 vaidošie ešeloni” 
apraksta lielo latviešu tautas dzī-
vā spēka zaudējumu vairākkār-
tējās izsūtīšanās. „Šo mūsu nācijas 
garā ierakstīto traģiskā 20. gs. otrās 
puses vēsturi zinās tie, kuŗi ir 
Latvijas cienīgi.” 

Alda Freimane „Svešumā mī- 
lot Latviju”. DVM atbildīgā re-
daktore Inta Purva, DV biedre, 
Latviešu nacionālās apvienības 
kultūras nozares vicepriekšsēde 
un latviešu Preses biedrības Ka- 
nadā vadītāja, ciemojās DVL In- 
čukalna nodaļā. Par nesavtīgo 
darbu dzimtenes labā viņa saņē- 
musi IV pakāpes Triju Zvaigžņu 
ordeni. 

Redzēts – dzirdēts 
Elita Roze „Latvijas prezidentu 

sveiciens svētkos”. 18. novembrī 
Ieva Kvāle Kaŗa mūzejā bija 
izkārtojusi dokumentālu filmu 
skati par visiem bijušajiem Lat-
vijas Valsts prezidentiem: Jāni 
Čaksti, Gustavu Zemgalu, Alber-
tu Kviesi, Kārli Ulmani (viņus 
tēloja aktieŗi), Gunti Ulmani, 
Vairu Vīķi-Freibergu. Paldies Ie- 
vai Kvālei par interesanto valsts 
svētku sarīkojumu.

„Nacionālo kaŗavīru biedrības 
konferencē” LNKB priekšsēdis 
Edgars Skreija ziņoja par 2008. 
gadā paveikto darbu. Eiropas    
Parlamenta deputāti Inese Vaide-
re un Ģirts V. Kristovskis runāja 
par darbu, ko viņi veic EP, lai at- 
gādinātu PSRS nodarītos nozie-
gumus, un financiāli atbalstījuši 

filmas „Padomju stāsts” tapšanu. 
Konferencē vēl runāja Inguna 

Rībena no Saeimas, Latvijas Virs-
nieku apvienības priekšsēdis 
Roberts Millers un Latvijas Na- 
cionālo partizānu apvienības 
priekšsēdis Ojārs Stefans. 

Īsu koncertu sniedza LNKB 
koris „Tēvija”.

„Ģenerāli Bangerski pieminot”. 
2008. gadā pagāja 130 gadi kopš 
ģenerāļa dzimšanas. Kaŗavīra gai-
tas sācis cara armijā, bijis Pirmā 
Daugavgrīvas strēlnieku bataljo-
na komandieris, 1921. gadā at-
griezies Latvijā, bijis Kurzemes 
divīzijas komandieris, īsu laiku 
kaŗa ministrs. 1943. gadā nodi-
bināja Latviešu leģionu. Pēc kaŗa 
nonāca Rietumu zonā Vācijā. Gāja 
bojā 1958. gadā autokatastrofā. 
1995. gadā ģenerālis pārbedīts 
Rīgas Brāļu kapos. 

„Grāmata par nolaupīto bēr-
nību”. Decembŗa nogalē Okupā-
cijas mūzejā notika Ilmāra Šalta 
angļu valodā izdotās grāmatas 
„Nolaupītā bērnība” (A Stolen 
Childhood) atvēršana. Grāmata 
pirms dažiem gadiem izdota lat-
viešu valodā, tajā stāstīts par 
ģimenes ciešanu ceļu 1941. gada 
14. jūnijā. Grāmata ir liecība par 
Sibirijā pārciesto. 

I.B. Birzgale
(Turpinājums 17.lpp.)  

Vija Vētra
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Beidzot vasara ir 
klāt! Karsta, saulai-
na. Gadās arī negai-
si. Bet, kad pērkons 
vairs neducina, at-
kal spīd saule un 
ūdens jūrā nekļūst 

nemīlīgi auksts. Jau otro gadu  
esmu pilntiesīga atpūtniece un 
pilnām riekšavām smeļu visu, ko 
var dot Jūrmala. Veselas desmit 
dienas ar baudu nedaru neko, t.i., 
sauļojos, peldos, lasu detektīvro-
mānus, ko daru tikai vasarā, un 
dodos gaŗās vakara pastaigās gar 
jūras zeltmirdzošo krastu, bet 
naktīs baudu iespēju gulēt zem 
zvaigžņotām debesīm. Pēc desmit 
dienu vaļošanās saprotu, ka man 
kaut kā pietrūkst. Ne jau nu atpakaļ 
karstajos Rīgas mūŗos, bet kādu 
kultūras malku iedzert sagribas. 

No plašā piedāvājuma izvēlos    
trīs – teātŗa izrādi, izstādi un kon-
certu. Izrāde ir ar mūziku un pa-
staigu – Benjamiņa – Kā dzīvot mo-
dernam cilvēkam, - autore un reži-
sore Baņuta Rubesa, Emīlijas Ben-
jamiņas lomā aktrise Indra Bur-
kovska. Izrāde notiek vēsturiskajā 
Benjamiņu namā. Izstāde – māks-
linieka un rakstnieka Ulža Zemzaŗa 
darbi Aspazijas mājā Majoros un 
Intara Busuļa solokoncerts Tāds es 
esmu Dzintaru koncertzālē. Manu-
prāt, kultūras programma ir daudz-
veidīga, labā gaumē. 

Emīlijas Benjamiņas vārds man 
zināms kopš bērnu dienām, kad 
aizrautīgi pētīju žurnālu „Atpūta” 
un klausījos vecmāmiņas stāstus 
par greznajām preses ballēm Lat-
viešu biedrības namā. Pēc dau-
dziem gadiem šo vārdu no aiz-
mirstības dienas gaismā izcēla 
Laima Muktupāvela ar grāmatu 
Mīla. Benjamiņa, un šogad Preses 
karaliene atsāk savu dzīvi teātŗa 
izrādē. 

Uz izrādi greznajā namā, kur 
šobrīd ir atvērta viesnīca Europa 
Royale un restorāns „Benjamiņš”, 
ierodos stundu pirms sākuma. 
Kopš šeit vairs nav radošo savie-
nību mājvieta, kad namā „dzī-  
voja” rakstnieki, mūziķi un māks-
linieki, neesmu smagās durvis 
vērusi. Gods kam gods – vēstures 
elpa saglabāta. Kamīns, slavenā  
lustra, kāpnes, greznās vitrāžas ir 
savās vietās, pat vēl skaistākas, jo 
rūpīgi veikts restaurācijas darbs. 
Tikai gleznu vietā spoguļi. Apska-
tu telpas, izbaudu restorāna īpašo 
piedāvājumu teātŗa mīļotājiem.  
Un tad tiekam aicināti uz izrādi, 
kas ir arī pastaiga, jo katrs cēliens 
(to ir trīs) notiek savā telpā. Pir-
mais - bezpersoniskajā konferen-
ču zālē jaunuzceltā piebūvē. Mēs, 
skatītāji, esam „iesprostoti” lopu 
vagonā ceļā uz Sibiriju. Es visu iz- 
rādi spēlēju kā viņas braucienu 
vagonā un to, ko viņa atceras no 
savas dzīves, saka Indra Burkov-
ska. Atmiņu fragmenti ir saraustīti. 
Emīlija pārlec notikumiem un 
gadiem, it kā izrauj asas atmiņu 
drumslas no zemapziņas dzīlēm. 
Šīs drumslas rada priekšstatu par 
ģimeni, avīžnieces ceļu, izgaismo 
pirmos panākumus. Bet caurviju 
darbība ir izsūtītās kundzes dār- 
gās brošas meklēšana. Vēsturiski 
gan bijis zviedru sūtņa dāvāts 
gredzens, kas, protams, aresta brīdī 
atņemts. Broša kā glābiņš. Kā 
iespēja glābties? 

Tā avīzes iespiešana bija viņas 
aizraušanās, viņas profesija. Un tad 
viņa izmācījās par grāmatvedi. 
Viņa droši varēja teikt, ka Dievs 
visam pamatā ir licis skaitļus, jo 
viņa ar tiem ļoti labi tika galā. Bet 

Atpūtnieces vasara

īstenībā viņa ir romantiska, patrio-
tiska. Un viens no iemesliem, kāpēc 
viņa neaizbrauc, kad visi teica - 
brauc projām - pēc tam, kad šeit 
ienāca padomju vara, bija mokošie 
sirdsapziņas pārmetumi par to, ka 
Pirmajā pasaules kaŗā viņa bijusi 
bēgle. Bet tur, Sibirijā, viņa neiz-
turēja. Esmu pārliecināta, ka viņa 
sajuka prātā. Aculiecinieki stāsta, ka 
viņa gājusi klāt vai katram zaldā-
tam un solījusi – es tev iedošu mil-
jonu latu, tikai dabū mani prom no 
šejienes. Citi spēja izturēt, viņa to 
nespēja. (I. B). Emīliju Benjamiņu, 
nekronēto Preses karalieni, kuŗai 
piederēja vesela avīžu imperija, iz- 
sūtīja maijā, bet septembrī slave-
nās sievietes gaitas beidzās. 

Otro cēlienu mūs aicina skatīt 
bārā, kur savulaik bijusi ēdamis-
taba. Mēs esam klāt nama atklā- 
šanas svinībās. Namamāte Emīlija 
tautastērpā lepni uzrunā viesus, 
sagaidām arī viņas laulātā drauga 
Antona Benjamiņa dāvanas -           
K. Brencēna vitrāžu atklāšanu. 

Es gribu teikt, ka viņa bija darī-
tāja. Ir tāda tautasdziesma:

Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,
Ko tu manim nepalīdzi.
Celies agri, gulsties vēlu,
Tad es tevim palīdzēšu.

Būtībā viņa tāda arī īstenībā bija. 
Un es esmu savas varones aizstāve 
un advokāte. Es pazīstu sievietes, 
kas necieš čammas. Un Emīlija 
noteikti bija tāda, kuŗa necieta 
čammas. Pat Kārkliņš, kas savās 
atmiņās par viņu izsakās diezgan 
atturīgi, ne visai glaimojoši, raksta, 
ka Benjamiņiem bijusi ļoti saska-
nīga ģimenes dzīve. Īstenībā, ja ru- 
nājam par Emīliju, mums jārunā 
arī par Antonu.( I.B.)

Starpbrīdis. Baudām vīnu un 
dzīvo mūziku. Ir iespēja noskatīties 
dokumentālu īsfilmiņu – laikabied-
ru atmiņas. Es neskatos, bet uzreiz 
ieņemu vietu salonā un ļaujos 
mūzikai, jo dokumentālitāte man 
šobrīd liekas pārāk baiga. Izrā-     
des vadītāja skandina zvaniņu un 
paziņo, ka salonā tūlīt ieradīsies 
namamāte – pati Emīlija. Benja-
miņu namā rit balle. Salonā sa- 
pulcējušies daļa viesu – viesi esam 
mēs, skatītāji. Skan mūzika. Mēs 
gaidām. Salonā iebrāžas Emīlija. 
Viņa nupat dzirdējusi Finka 
pareģojumu un uztraukumā ķeŗ 
pēc baldriāna pilieniem. Pēkšņi 

viss mainās. Zemapziņa 
izrauj citu dzīves mirkli. 
Un nu jau mēs visi tūlīt 
būsim Antona lugas 
„Miglā” varoņi. Emīlija 
rāda mums priekšā, kā 
jāspēlē. Tad bez pārejas 
sāk citēt padomus no 
savas „Atpūtas”. Bet   
kaut kur tur ārā, aiz sa-
lona durvīm, nedzir-
dami klaudz vagonu 
riteņi. Mēs nedzirdam, 
bet zinām …

Emīlija izrādē saka - 
grāmatvede, kas aizrau-
jas ar teātri. Sarunā ar 
mani Indra atceras, ka, 
meklējot materiālus 
Kuldīgas svētkiem, viņa 
atradusi tekstu, ka mēs, 
latvieši, esot unikāli citu 
Eiropas tautu vidū ar 
savu lielo teātŗa mīlēšanu 
un ka tieši šī teātŗa 
spēlēšana ir cēlusi mūsu 
pašapziņu un mūs sa- 
liedējusi. Cilvēki taču 

paši šo teātri administrējuši, deko-
rācijas sarūpējuši un paši arī 
spēlējuši. 

Lasot domāju, bet tas taču ir      
par manu Benjamiņu. Kā viņa pēc 
1905. gada vāca līdzekļus „Uguns 
un nakts” iestudējumam. Un tad, 
jau būdama sabiedrības dāma, 
Emīlija vēlējās atjaunot Antona 
izrādi „Miglā”, kas bija sarakstīta 
tūlīt pēc brīvlaišanas. Autors ar šo 
izrādi gribēja celt latviešu pašap-
ziņu, apkaŗot alkohola postu, likt 
pašiem saprast, ko mēs varam.( I.B.)

Izrādes veidotāji vēlējās, lai iz- 
rāde beigtos ar gaišu akordu, un tā  
arī notiek. Viņa – Emīlija aiziet aiz 
mākoņu maliņas, tērpusies greznā 
kleitā, ar pērļu virteni ap kaklu,  
tieši no viesībām savā namā. Var-
būt tā arī notika tur, izsūtījumā, 
kad Dievs visžēlīgi viņai laupīja 
īstenības izjūtu. Varbūt tā arī bija. 

Par ko ir izrāde? Par leģendu, 
stipru, neparastu personību sarež-
ģītā pārmaiņu laikā. Vara, polī- 
tika, nodevība, mīlestība. Izrāde 
lielos vilcienos ir par galveno vai  
to, kas tās veidotājiem licies vis-
svarīgākais šajā liktenī un kas 
visprecīzāk raksturo šo personību. 
Izrādi katra paaudze uztvers citā-
di. Vecākajai vēl ir atmiņas un līdz 
ar to salīdzinājums, vidējai - zinā-
šanas, bet jaunajiem tas ir vēl pa- 
visam nezināms lauks, bet tāpēc 
varbūt jo interesantāks, varbūt pat 
kā brīdis, ar kuŗu sākt savas tau-  
tas vēstures un izcilo personību 
iepazīšanu.

Indras Emīlija ir stipra un vāja, 
mīlas pilna un prasīga, pat asa. 
Indras Emīlija ir Dāma. Šī loma 
aktrisei piestāv. Tā ir viņas loma, 
bet to spēlēt nebūt nav viegli, jo       
ir tik daudz materiālu, atmiņu, 
vērtējumu un dzīvs Cilvēks. 

Vēl neesmu sapratusi, vai priekš-
zināšanas mani traucēja vai man 
palīdzēja. Tikai visu laiku bija jā- 
domā, cik ļoti viss atkārtojas, cik 
ļoti tuvu šodiena ir tam laikam, kad 
Preses karaliene savā namā uzņē-
ma tālaika sabiedrības krējumu. 
Vēlos aizbraukt uz Valdeķu mui-
žu, jo tur Emīlija bija mājās, ģime-
nes lokā un nereprezentēja sevi.

***
Nākamajā dienā apmeklēju iz- 

stādi Aspazijas mājā. Šeit divdes-
mit lielformāta zīmējumus – lite-
rātu portretus – izstādījis māksli-
nieks un rakstnieks Uldis Zem-

zaris. Izstāde tieši šinī mājā ir 
likumsakarīga, jo meistars taču ir 
jūrmalnieks. Viņš dzimis 1928. 
gada 24. februārī Jūrmalā, Mellu-
žos. Mācījies Pumpuru pamat-
skolā, tad Dubultu ģimnazijā, pēc 
tam J. Rozentāla mākslas vidus-
skolā un Mākslas akadēmijā. 
Mākslinieks glezno portretus un 
ainavas, bet pag. gs. 50. gados pie-
vērsies arī rakstīšanai. Rakstnie- 
kus viņam nācies portretēt gan 
periodisko izdevumu, gan grāma-
tu vajadzībām. Bet vislabākie port-
reti radušies tad, kad bijusi vēlēša-
nās iemūžināt izcilas personības.

Man bieži ir jautāts - kāda bijusi 
ievirze portretu mākslā, kāpēc esmu 
portretists? Vienkārši - tā sagadījies, 
laikam tāds ir mans liktenis. Bet zī- 
mēt sejas esmu tiecies jau bērnībā. 

Portretu mākslā ir nepieciešams 
labs acumērs, sejas uzbūves izpratne 
un spēja nesaudzīgi raksturot. (Uldis 
Zemzaris, citēts pēc autora suvenīr-
izdevuma „Ģīmetņu kutelības”.)

Izstāde ir īstens klasiskā reālisma 
paraugs. Zemzaris ir lielisks raks-
turotājs, katram modelim viņš spēj 
rast citu pieeju. Poza, izmantotais 
materiāls – ogle, sēpija, krāsainais 
vai melnais krīts, tuša, baltais vai 
tonētais papīrs - tas viss, lai pēc 
iespējas precīzāk atklātu port-
retējamā raksturu. Vecākais darbs 
šajā ekspozīcijā zīmēts 1967. ga-   
dā - „Rakstnieks Alberts Bels”, 
jaunākais - 2005. gadā – ir Viktora 
Lagzdiņa portrets. Daļai portretu  
ir divi paraksti – mākslinieka un 
modeļa. Tātad darba varonis port-
retu akceptējis un pieņēmis māks-
linieka redzējumu. Portreti tapuši 
Latvijā, Losandželosā, Stokholmā 
un Ņudžersijā. Mākslinieka ceļo-
jumi ļauj mums tuvāk iepazīt 
bijušās trimdas rakstniekus – 
Anšlavu Eglīti, Gunaru Janovski, 
Frici Dziesmu, Veroniku Strēlerti, 
Gunāru Saliņu. Un, protams, ie- 
skatīties acīs mums labi zināma-
jiem spalvas meistariem Visval-
dim Lāmam, Andrim Jakubānam, 
Jānim Liepiņam u.c.

Es arī esmu bijusi mākslinieka 
modelis un pateicībā par cītīgu 
pozēšanu un precīzitāti esmu sa- 
ņēmusi vairākas dāvanas – savu 
portretu un aktu. Nezinu, kā citiem 
modeļiem, bet man pozēt māksli-
niekam bija viegli un jautri. Bet, ak, 
kungs, cik tas bija sen, vairāk nekā 
pirms trīsdesmit gadiem.

Mūzejā nopirku Ulža Zemzaŗa 
suvenīrizdevumu „Ģīmetņu kute-
lības” – tas ir asprātīgs stāsts par 
portretēšanu, modeļiem, radoša-
jiem un pasūtinājuma darbiem. 

Jauka lasāmviela. Pārsteigta atro-
du tajā Benjamiņas vārdu. Zem-
zaris apraksta, kā savulaik zīmē-     
jis Arvīdu Griguli, kam darba  
steigā nejauši uzzīmējis pat sešus 
pirkstus, un kā vēlāk gleznojis viņa 
parādes portretu. …viņš man uz- 
dāvināja savu foto, kur tukls un 
piepūties sēž ar piecpadsmit orde-
ņiem gar abiem svārku atlokiem, un 
nekas vairs neatgādina to kalsno 
Griguli, kas 1939. gadā uzrakstīja 
Benjamiņas „Atpūtai” romānu 
„Liktenīgais noslēpums”. (U. Z.)

***
Divi programmas punkti ir 

izpildīti, palicis vienīgi koncerts 
Dzintaru koncertzālē. Jūtos pri-
vilēģēta, jo pēc koncerta varēšu vēl 
izbaudīt nesteidzīgu pastaigu gar 
jūru. Divi Intara Busuļa autor-  
koncerti Tāds es esmu tika reklā-
mēti jo plaši. Reklāmas tekstā     
lasu: Bez maskām, bez liekiem           
P. R. trikiem… Caur savām dzies-
mām patiess, vienkāršs, jautrs, brī-
žiem nerātns un arī skumjš… tāds, 
kāds viņš ir. Šī bija retā reize, kad 
reklāma nemelo. Koncerts man 
sagādāja milzīgu baudu. Atceros 
savus pirmos iespaidus par jauno 
dziedātāju. Es nevaru lielīties ar 
plašām zināšanām par popmū-
ziku. Bet, kad dzirdu – Raimonds 
Pauls atkal ir atradis talantu, - 
ieklausos, jo Maestro vienmēr iz- 
ceļ īstu mantu. Pirmais iespaids 
gan bija ar minusa zīmi. Konkursā 
Jaunais vilnis Intara vizuālais tēls, 
t.i., apģērbs, tā satrieca, ka priekš-
nesums palika otrā plānā. Sekoja 
maza neizpratne par Eirovīzijas 
konkursā notiekošo. Un tomēr 
radās vēlēšanās saprast, ko mūsu 
mūzikas guru Intarā atradis.

Bravo, Maestro! Intars ir bijis un 
ir uzmanības vērts. Mūzikāls, 
skatuviski atraisīts, plastisks. No 
viņa strāvo tik liela labestība, ka 
sametas bail, vai pietiks visam viņa 
radošajam mūžam. Man Intars 
atgādināja mazu, nerātnu zēnu, kas 
ielaists smilšu kastē paspēlēties. 
Tiek celtas pilis, būvēti ceļi, ceptas 
smilšu kūkas, un mēs tiekam 
aicināti tās nobaudīt. Un viss ir īsts 
un pa īstam. Viņam tik ļoti patīk 
tas, ko viņš dara. Un tad vienā 
mirklī jautri, ar smaidu bērns visu 
nojauc un sāk būvēt citu pasaku. 
Bet mūs smilšu putekļi netraucē, jo 
mēs nepacietīgi gaidām paceļamies 
jaunu Alhambras pili. Nu varu 
teikt – Intaram ir par vienu fani 
vairāk. Ar interesi sekošu viņa 
radošajai dzīvei.

Pēc koncerta aizstaigāju līdz jū- 
rai. Ir skaists, rēns vakars. Nolijis. 
Ausīs vēl skan melodijas, bet man 
jādomā par to, cik mēs esam bijuši 
un esam bagāti ar lielām perso-
nībām, cik daudz mums talantu. 
Un it kā pavisam nelaikā atceros 
Indras teikto: Pavisam nesen izla-
sīju šādas rindas, kas rakstītas 30. 
gadu beigās: „Eiropa tagad ir kā 
lupatu deķis, kur valstiņas rodas, 
tad pazūd, un ar tām mazām būs, 
kā būs, – nav naftas, nav gāzes, nav 
ūdens resursu. Ir tikai milzīgi aizde-
vumi. Un viņas izšķīdīs.”

Skarbi. Benjamiņa neizturēja 
pārbaudījumu ar slavu. Mēs acīm-
redzot pārbaudījumam ar varu    
un naudu nebijām gatavi. Bet es 
ticu, ka mēs neizšķīdīsim. Varbūt 
šis pārbaudījums uzlikts, lai mēs 
sadzirdētu cits citu, lai saprastu     
ko būtisku. 

Pie jūras ir tik mierīgi un droši. 
Turpat netālu stāv Benjamiņu 
greznā vasarnīca. Bet arī tai ir        
citi saimnieki. 

mag.art. Sarmīte Sīle

Indra Burkovska Emīlijas Benjamiņas 
lomā

Uldis Zemzaris. Pašportrets
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Šodienas pasaules ekonomiskā 
situācija, ko sauc par globālo eko-
nomisko krizi, liek pievērst daudz 
nopietnāku uzmanību gūto ienā-
kumu gudrākam izlietojumam.  
To racionālākai plānošanai. Un te 
lieti noder profesionāļu padoms. 

Latvijā viens no uzticamiem pa- 
domdevējiem, kā racionālāk plā-
not budžetu un tā izlietojumu, ir 
Naudas plānošanas centrs  (NPC) 
Rīgā, vienīgais Latvijā. 

Tā ir aizgūtā pieredze no Ame-
rikā, Lielbritanijā un citviet jau 
gadiem ieviestās prakses. 

Naudas plānošanas centrs Lat-
vijā darbojas jau divus gadus. 

Vispirms, lūdzu, iepazīstiniet 
laikraksta lasītājus ar Naudas 
plānošanas centru Rīgā. Kādi ir 
tā darbības mērķi un uzdevumi? 

Sabiedrisko organizāciju Nau-
das plānošanas centrs 2007. gada 
maijā dibināja Rīgas Starptautis- 
kā ekonomikas un biznesa admi-
nistrācijas augstskola un AS GE 
Money (tagad AS GE Money 
Bank), kuŗas polītika visā pasaulē 
ietveŗ rūpes par patērētāju finan-
ciālo izglītošanu. NPC ir organi-
zācija, kuŗas galvenais mērķis ir 
finanču jautājumos izglītota sa- 
biedrība. Tā ir vienīgā organizā-
cija Latvijā, kas konsultācijas par 
naudas jautājumiem un dažādus 
finanču instrumentus iedzīvotā-
jiem nodrošina bez maksas. Būtis-
ki – centrs sniedz objektīvu infor-
māciju, nereklāmējot noteiktus 
finanču produktus vai to snie-
dzējus.

 NPC galvenie uzdevumi ir (1) 
izglītot Latvijas iedzīvotājus per-
soniskā budžeta plānošanas jau-
tājumos, (2) skaidrot Latvijas fi- 
nanču tirgū pieejamo finanču 
pakalpojumu (uzkrājumi, nogul-
dījumi, aizdevumi, apdrošināša-
na u.c.) būtību, to priekšrocības  
un riskus un (3) sniegt iedzīvotā-
jiem informātīvu palīdzību un 
konsultācijas finanču križu situā-
cijās.

2009. gadā NPC ieguva sabied-
riskā labuma organizācijas sta-
tusu. 2008. gada oktobrī centrs 
parakstīja sadarbības memoran-
du ar Rīgas domi, bet šogad jū- 
nijā –  ar valsts aģentūru „Kultūras 
informācijas sistēmas”.

Tātad jūsu vadītais Naudas 
plānošanas centrs paplašina 
darbību.

Ar Rīgas domi noslēgtā sadar-
bības memoranda mērķis ir vei-
cināt Rīgas iedzīvotāju labklā-   
jību, tostarp finanču „veselību”, 
NPC iesaistoties lēmumu pie-
ņemšanas procesā pilsētas domē. 
Jau gada sākumā noslēgtā sa- 
darbības memoranda ietvaros 
Rīgas domē ir notikusi bērnu 
zīmējumu izstāde „Kā gudri iztē-
rēt 100 latu”. Izstādes mērķis bija 
atgādināt patiesās dzīves vērtības. 
Bērnu zīmējumos redzams, ka 
jaunas balles kurpes vai ceļojums, 
ko šobrīd nereti liels vairākums 
vairs nevar atļauties, ne vienmēr   
ir pats svarīgākais dzīvē. Vislielā-
kais dārgums ir ģimene un tās 
atbalsts, ko nav iespējams nopirkt 
ne par kādu naudu.

Savukārt ar v/a „Kultūras infor-
mācijas sistēmas” noslēgtā sadar-
bības memoranda mērķis ir, iz-
mantojot bibliotēku par mūsdie-
nīgu, technoloģiski nodrošinātu 

Būsim gudri saimnieki savai naudai! 
Naudas plānošanas centra Latvijā vadītājas Signes Bierandes saruna ar žurnālisti Valiju Berkinu 

un sabiedrībai atvērtu resursu, 
veicināt sabiedrības izpratni un 
izglītot iedzīvotājus personiskā 
budžeta plānošanā un citos ar 
naudu saistītos jautājumos. No- 
slēgtās sadarbības ietvaros NPC 
un tā financiālie atbalstītāji – GE 
Money Bank un If Latvia Latvijas 
bibliotēkām dāvina brošūras 
„Naudas plānošanas centra ABC”, 
kur pārskatāmi sakopota infor-
mācija par būtiskākiem finanču 
jautājumiem budžeta plānošanā, 
par dažādām iespējām, kā mazi-
nāt tēriņus, par uzkrājumu veidu 
atšķirībām un kā atrast sev pie-
mērotāko krāšanas veidu, kā sa-
prast dažādos apdrošināšanas un 
kreditēšanas pakalpojumus u.tml. 
Kopā ar v/a „Kultūras informāci-
jas sistēmas” Latvijas reģionos tiek 
rīkots arī bezmaksas semināru 
cikls „Personiskā budžeta pārval-
dīšana pārmaiņu laikā. Kā plānot, 
saglabāt un vairot naudu” biblio-
tēkāriem un sociālo dienestu so- 
ciālajiem darbiniekiem, lai viņi 
efektīvāk sagatavotos konsultātī-
vam darbam ar saviem klien-    
tiem – sniegt informātīvu palīdzī-
bu un skaidrot ikvienam pieeja-
mos rīkus finanču veselības uz- 
labošanai. Seminārs jau noticis 
Preiļos un Daugavpilī, kur bija 
vērojama liela atsaucība un ie- 
interesētība un kur piedalījās 
vairāk nekā 100 bibliotēkāru un 
sociālo darbinieku. Nākamie 
semināri plānoti 29. jūlijā Valmie-
rā un 7. augustā Rīgā. 

Vai nav tā, ka ikviena iedzīvo-
tāja ekonomiskā ilgtspēja ir 
pamats valsts ekonomiskai at- 
veseļošanai? Vai šābrīža Latvi-  
jas sarežģītajā ekonomiskajā si- 
tuācijā pie jums vēršas pēc 
palīdzības tie, kuŗi nespēj bankā 
atmaksāt kreditus vai kuŗiem ir 
kādas cita veida parādsaistības?

Jā, šā brīža ekonomiskajā situā-
cijā katram ir jāsaprot, ka viņa 
financiālā stabilitāte ir valsts eko-
nomikas veselības pamats. Tieši 
tādēļ, lai uzlabotu situāciju valstī, 
mums katram ir jāsāk rūpēties   
par sevi un savu financiālo drošī-
bu – rūpīgi jāplāno budžets un 
jāveido uzkrājumi. NPC vēršas 
cilvēki, kuŗi nonākuši kreditsais-
tību grūtībās, tomēr daudz vairāk 
tiek jautāts par budžeta plānoša-
nu un uzkrājumu veidošanu.          

To secinājām, kad 2009. gada 
maijā, svinot NPC divu gadu 
jubileju, sakopojām vairāk nekā 
400 iedzīvotāju jautājumus, ko 
bijām saņēmuši pēc konsultatīvās 
e-pasta adreses info@visspar-
naudu.lv. 

Atklājās, ka 2007. gadā iedzīvo-
tājus visvairāk interesējis, kādu 
kreditu vai līzingu ņemt, kre-
ditēšanas pakalpojumu atšķirības, 
aizdevuma ātrāka atmaksa u.tml. 
Savukārt 2008. gadā novērojām 
citu tendenci – cilvēkus sāka no- 
darbināt jautājums, ko darīt, kad 
kreditsaistības kļuvušas pārāk lie-
las, un kā iespējams efektīvi plā-
not savu budžetu. Arī šogad pār-
mērīgo kreditsaistību tendence 
turpinās, taču sabiedrību daudz 
vairāk interesē tieši budžeta plā-
nošana – tā kļuvusi aktuālāka nekā 
jebkad. Mums jautā, kā sākt bu- 
džeta plānošanu, kādas metodes 
izmantot un kā plānošanu pada- 
rīt produktīvāku. Līdz ar budžeta 
plānošanu jautā arī par naudas 
līdzekļu uzkrāšanu. Cilvēki vēlas 
veidot uzkrājumus jeb „drošības 
spilvenu”.

Valsts, ministriju, iestāžu bu- 
džeta pareizam izlietojumam 
modri seko Valsts kontrole. Var-
būt jums ir kāds ieteikums, kā 
mēs ikviens efektīvāk varētu 
kontrolēt savu ienākumu un 
izdevumu naudas plūsmu? 

Šobrīd gandrīz ikvienam ir 
mobilais tālrunis, tāpēc naudas 
plūsmas kontrolēšanai iesaku iz- 
mantot Latvijā vienīgo innovā-tīvo 
budžeta plānošanas līdzekli – 
“Naudas kontro-
lieris”. To NPC 
izstrādājis kopā 
ar GE Money 
Bank. Program-
ma efektīvi palī-
dzēs veikt visus 
trīs budžeta plā-
nošanas soļus, 
tostarp pārskatīt 
un analizēt      sa- 
vus izdevumus 
pa dienām, nedē-
ļām vai mēne-
šiem. „Naudas 
kontrolieris” ir 
bezmaksas pro-
gramma, ko ie- 
spējams mobilajā 
tālrunī ielādēt  

trīs veidos: (1) sūtot tekstu NK1 uz 
numuru 157, (2) caur wap.visspar-
naudu.lv vai (3) lejupielādēt no 
NPC mājaslapas www.visspar-
naudu.lv. 

Kopš „Naudas kontrolieŗa” ievie-
šanas Latvijā to savos mobilajos 
tālruņos ir ielādējuši jau 3500 
cilvēku, un esam saņēmuši tikai 
pozitīvas atsauksmes, jo pro- 
grammā ir iestrādāti arī brīdinā-
jumi, kas palīdz cilvēkiem atturē-
ties no impulsīviem pirkumiem. 
Programma nav piesaistīta ne- 
vienas bankas kontam, un, lai to 
lietotu, nav jābūt kādas konkrē-  
tas finanču iestādes klientam. 

Lai kontrolētu un analizētu  nau-
das plūsmu, ienākumus un iz- 
devumus iespējams pierakstīt arī 
īpaši iekārtotā burtnīcā, datorā, 
krāt čekus vai aplūkot bankas 
konta izrakstu un pēc tam šo 
informāciju sakopot un analizēt. 

Vai esat iepazinušies arī ar 
ārvalstu pieredzi? 

NPC dibinātājs un lielākais at- 
balstītājs GE Money Bank darbojas 
vairāk nekā 50 pasaules valstīs. 
Eiropā tās ir Francija, Zviedrija, 
Čechija, Ungārija, Polija, Rumā-
nija u.c. Āzijā – Krievija, Taivana, 
Singapūra, Indonēzija; arī Austrā-
lijā un, protams, GE Money 
dzimtenē – ASV. Tā mātes uzņē-
mums General Electric darbojas 
vēl vairākās valstīs pasaulē. Pēc šīs 
starptautiskās pieredzes zinām, ka 
ārvalstīs jau sen darbojas līdzīgas 
organizācijas kā NPC Latvijā, kas 
izglīto sabiedrību finanču jautā-
jumos. Piemēram, Lielbritanijā 
valsts institūcija FSA (The Finan-
cial Services Authority), nevalsts 
organizācijas Credit Action, Citi-
zens Advice Bureau, Jaunzēlandē 
Centre for Financial Literacy, ASV 
Institute for Financial Literacy, 
Financial Literacy and Education 
Commission un daudzas citas. 
Daudzās valstīs tās ir tieši valsts   
vai arī nevalsts organizācijas. Tā- 
pēc arī GE Money Bank radās  
ideja par šādas organizācijas – 
NPC dibināšanu Latvijā. Naudas 
plānošanas centrs ir vienīgā orga-
nizācija, kas darbojas financial lite-
racy jeb financiālās izglītošanas 
jomā Latvijā. 

Savukārt citām valstīm ir ko 
mācīties no Latvijas, jo, piemē-
ram, par NPC izstrādāto budžeta 
plānošanas programmu mobila-
jam telefonam “Naudas kontrolie-
ris” ir ieinteresējušies ārvalstīs,   
kas vēlas ko līdzīgu ieviest arī   
savā zemē. 

Jūs visā Latvijā rīkojat iz- 
glītojošus seminārus arī par 

budžeta plānošanu mājsaim-
niecībā. Kādi ir jūsu vērojumi 
NPC pastāvēšanas divu gadu 
laikā un ieteikumi?

 Budžeta plānošanas bezmak-
sas semināros, kas notikuši vai 
visos Latvijas reģionos, skaidro-
jam, ka sabalansēta budžeta 
pamatā ir formula: zināmi 
ienākumi – saplānoti izdevumi 
= kontrolēta naudas plūsma. 
Tātad, lai veidotu sabalansētu 
budžetu, jāsāk ar budžeta plā-
nošanu. Lai to veiktu, nepie-
ciešama gan pašdisciplīna, gan 
ērts rīks, ar kuŗa palīdzību 
plānot, uzskaitīt un analizēt        
izdevumus un ienākumus. 

NPC un tā atbalstītāja GE   
Money Bank maijā veiktā pē- 
tījuma dati liecina, ka gandrīz 
puse jeb 48% Latvijas iedzīvo-
tāju šobrīd rēgulāri plāno 
budžetu, bet 36%   to dara rei- 
zēm. Vēl 59% iedzīvotāju sā- 
kuši vairāk sekot līdzi saviem 
tēriņiem, bet tikai 19% tos 
analizē. Šīs tendences apstip-
rina arī semināros iegūto 
informāciju. 

Līdz ar to jāsecina, ka daļa sa- 
biedrības, lai gan ir mainījusi 
attieksmi pret naudu un sākusi 
sekot līdzi saviem tēriņiem, 
tomēr neveic pilnvērtīgu bu- 
džeta plānošanu – trūkst anali-
zēšanas. Proti, neseko reāla 
darbība, lai uzlabotu savu fi- 
nanču veselību. Kamēr reāli 
ikdienā netiks veikti visi budže-
ta plānošanas soļi, mēs neva-
ram runāt par savu financiālo 
drošību ilgtermiņā.

NPC divos pastāvēšanas ga-
dos  ir paveicis ļoti daudz, un    
tas noticis galvenokārt ar GE 
Money Bank, kā arī citu partne-
ŗu atbalstu, kuŗi iesaistās NPC 
darbā ar dažādiem resursiem. 
Šogad, kad personiskā budžeta 
plānošana ir kļuvusi aktuālāka 
nekā jebkad, arī citas bankas 
Latvijā sāk sekot GE Money Bank 
un Naudas plānošanas centra 
paraugam un izdarīt pētīju-   
mus par budžeta plānošanu, 
izstrādāt palīgrīkus  klientiem, 
bet pagaidām tas ir   tikai sā- 
kumstadijā. Financiālai izglī-
tošanai vajadzētu kļūt arī par 
vienu no Latvijas valsts prio-
ritātēm. Vairāk par budžeta plā-
nošanu, kā arī citu ikdienā   
praktiski lietojamu informāciju 
iespējams uzzināt NPC mājas- 
lapā www.vissparnaudu.lv.
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Naudas plānošanas centra vadītāja Signe Bierande

Noguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
90-119 3 11,50 1,25 2,40

180-209 6 12,00 1,50 2,50
270-299 9 12,25 1,65 2,70
367-395 12 13,00 1,85 2,80

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar pro-
centu izmaksu termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informatīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem 
skatiet www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 24.07.2009. 
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Taču mēs, vienpadsmit lat-
vieši, kuŗus ekonomiskā situā-
cija valstī bija piespiedusi braukt 
svešumā pelnīt maizi, šos lat-
viskās dzīves principus netur-
pinājām. Latvietība bija sodība. 
Kāda tur Jāņu svinēšana vai 
Ziemsvētki, ja neviens negribēja 
būt tas muļķis, kuŗš par savu 
naudu pērk eglīti. Dārga. Kā- 
pēc nevarēja samesties kopā      
un nopirkt eglīti? A tāpēc, ka 
,,man nevajaga”, bija tipiskākā 
latviešu atbilde.

Man nevajag es dzirdēju vēl 
bieži. Un kāpēc kamīna ogles 
vajadzīgas, ja kamīnā var sakurt 
labu uguni, sadedzinot mūsu 
atkritumus – papīrus, cocacola 
pudeles, vienreizlietojamos ie- 
saiņojumus? Un vispār labāk 
nedziedāt, bet paskatīties televī-
ziju.

Es atskārtu, ka latvieši ir tauta, 
kuŗa nedzīvo šodienai ar pilnu 
krūti, bet knakstās pa pagātnes 
pīšļiem un vienlaikus ceļ gaisa 
pilis. Nebauda to, ko nodzīvotā 
diena piedāvā,  bet atgriežas visu 
laiku izejas punktā un sapņo   
par laikiem, kad labāk’i būs.   
Līdz absurdam!

Ik pa laikam latvieši paskatās 
atpakaļ un nopurina smiltis       
no apsūnot sākušās pagātnes 
līķiem, izceļ ārā no skapjiem 
noslēptos skeletus un gluži vai 
izbauda pagātnē pieciestās iz- 
jūtas. Vienalga, kas tās būtu – 
veci savstarpējie ķīviņi, parāds 
vai sen pateikts apvainojums.

Oho! Apvainojumu nenorī-
šana latviešiem ir rakstura ie- 
zīmju augšgalā. Es piekrītu, ka 
zināt vēsturi ir goda lieta, tas ir 
garants kļūdu nepieļaušanai nā- 
kotnē vai tās paredzēšanai. Taču 
šaustīt sevi kā mūkiem nav 
vajadzīgs. Taču latvieši ļaujas to 
darīt.

Dievs, priecājies, redzot lat-
vietī sevi! Paskaties spogulī un 
gavilē!

Un tāpēc es ar lepnumu un 
pārbaudītu pieredzi varu teikt – 
ja ļauj latvietim būt tādam, kāds 
viņš pats sevi iedomājies, ja vēl 
ļauj darīt to, ko viņš grib, tad    
tas ir labākais cilvēks! Tad sa- 
dzīvot kopā ar latvieti ir viegli. 
Kā ar sevi pašu.

Letticus populus ir viensēt-
nieks, vienpatnieks, kaut viņam 
ir visas potences uzkāpt Stikla 
kalnā. Arī divdesmit pirmajā 
gadsimtā. Viņš to ir pat darījis! 
Man ir pierādījumi, ka latvietis 
nav tikai atpakaļrāpulis un 
skauģis. Mums lika darīt darbus, 
no kuŗiem paši īru strādnieki 
atteicās, jo sacīja, ka tie esot ne- 
padarāmi. Mēs, latvieši, acu ne- 
pamirkšķinot, padarījām. Pār-
pildījām visus iespējamos saim-
nieku plānus un, klusībā kur-
nēdami, uzņēmāmies veikt sma-
gākos darbus. We did it!

Varbūt tā ir genās mantota 
spēja – darbu pat kunga rijā pa- 
darīt labi, tāpat kā sev? Un kas 
notiek pēc tam, kad darbs pa- 
darīts?

Rainis to jau aprakstījis savā 
ilgu drāmā ,,Zelta zirgs”. Uzkā-
pis Stikla kalnā, trešais tēva      
dēls nenostiprina pozicijas kā 

Eseja par latviešiem un Dievu 
ar kriminālām ainām, mīlēšanu latviskā gaumē, skatiem iz pagātnes un ielūkošanos nākotnē,

nolasīta tautiešiem Sidrabenē Dziesmu svētku lasījumos 2009. gada 1. jūlijā
Latvieši un todieviņš

alpīnists, viņš rātni savāca savas 
mantiņas un pieticīgi bija lai-
mīgs ar mazumu. Atgriezās iz-
ejas sākumpozicijās.

Ko, Dievs, tu domā, latviešiem 
brīvību izcīnīt palīdzēdams?

Kā jūs domājat, kāpēc latviešu 
strēlnieki kā velli kāvās i par i 
pret Deņikinu, Kolčaku, caru, 
Ļeņinu, Bermontu un vācu ar-
miju? Esmu runājusi ar veciem 
streļķiem, kuŗi tagad jau viņ-
saulē. Tāpēc, meitiņ, viņi man 
teica, ka mums bija apsolīta sava 
zeme, sava māja, sava sēta.

Nu ja, vēlams, viensēta. Izcīnīja 
uzvaras, ieguva Juŗa krustus   
cara armijā, Lāčplēša ordeņus  
no Latvijas valsts un atgriezās 
mājās. Mājās kāda gaidīja. Ap- 
balvojumus ielika šūplādē, un 
miers. Lāga latvietis aizmirsa, ka 
patiesībā ir varonis. Šobrīd mēs 
pasaulē arī strādājam smagā-  
kajos darbos ne tikai sēņu no- 
vākšanā, kautuvēs, uz ceļu bū- 
vēm, viesnīcās par aptekšņiem, 
sanitāriem veco ļaužu namos 
etc., etc… Taču tikai retais lat-
vietis, kuŗš strādā Šveices ban-
kā, sevi enerģētiski uzlādē, 
vītoliskā vīzē mantru skaitot: 
,,Man būs sava banka, man būs 
sava banka…” Tikai mūsu smu-
kās latviešu jaunkundzes, tiku-
šas uz kāda slavena modes 
žurnāla vāka, sakravā mantas un 
aizbrauc spoguļoties pasaulē.

Tāpēc es patiešām jautāju Die-
vam: ,,Saki, Radītāj, - kāpēc   mēs, 
latvieši, Tev esam vajadzīgi?    
Kādi mēs, tādi čokurā sarāvušies 
skauģi, būsim nākotnē?"

Te nu man jums, klausītāji, jā- 
pastāsta dažas lietas, kuŗas ci-
tiem paliek apslēptas. Ticot mēs 
zinām. Jā, esam kristieši. Taču kā 
lai labāk pastāstu par to Dievu, 
kas mūs pavada zemapziņā, 
blakus klāt stāvēdams, palīdzē-
dams ikdienā?

Stāstu tālāk. Kā ikviens lat-
vietis, mēs visi braucam pie ra-
diem, kuŗi dzīvo ārpus pilsētas, 
kur vītols pie dīķa, ābeļdārzs.

Mūs uzrunājoši akmeņi ir 
salikti pagalmā kā zīmes.

Mēs vēl joprojām zinām, ka 

zalkti nedrīkst nosist, jo mums  
ir piekodināts, ka tad izsīkst 
piena ceļš. Mēs nesitam čūskas, 
bet stādām kokus. Dēli mums 
dzimst.

Ir tik daudz lietu, kuŗas mēs 
nedarām, jo zinām, kāpēc. 

Mēs nesēžam ar pliku dibenu 
uz sliekšņa, jo zinām, ka zem tā 
sēž Laima, likteņlēmēja. Mēs  
nedrīkstam ap savu asi nazi 
griezt visriņķī uz galda, jo tad 
Velnam, kuŗš pieķēdēts ellē, 
zāģējam ķēdes. 

Mēs strādājam čakli, un mai-
zes ar sviestu mums netrūkst.

Visā, kas ir ap mums un mūsu 
sētu, personificējam dabu, kuŗā 
dievībām piemīt cilvēcisks vei-
dols. Mūsu senču dvēseles nāk 
savās vecās mājās katru rudeni. 
Mūsu pirmās zāles pie lopu 
slimībām ir Jāņu zāļu kroņu 
novārījums.

Lai savu mikropasauli varam 
stipru noturēt, savas emocijas, 
domas, vārdus paturam sevī. 
Latviskā pieticībā nespējam lep-
ni un skaļi atzīt, ka esam sin-
toisti. Sēta mums vienmēr va- 
jadzīga, lai norobežotu savu 
iekšējo pasauli un ārpasauli. 
Tāpēc klusējam. Norobežojoties 
mēs vienmēr esam saglabājuši 
nedalāmu veselumu. Tāpēc pī- 
lādzi piestādām pie ceļa – lai 
raganas mums nekā nevar 
padarīt.

Latvieši līdzinās vējiem:
Austrumvējš (ar vellu aiz auss)-

latgaļi. Kaut arī nabadzīgākie no 

latviešu tautas ciltīm, tomēr tieši 
materiālā nabadzība latgaļos at- 
tīstījusi dāsnumu, dalīšanos ar 
otru nelaimē un krampjainu 
dzīvesprieku.

Rietumvējš (kā jauna slota, pār-
maiņnieks) līdzīgs kurzemnie-
kiem. Tos mēs, citi latvieši, uz- 
skatām par lepniem, klusējošiem 
savrupniekiem, kuŗi nekaisīs vējā 
lieka vārda, sāls šķipsnu aizdos   
ar procentēm, bet, ja kāda meita 
tiek izprecēta pie kurzemnieka, 
tad bada maize viņai nebūs jā- 
skrimst.

Dienvidvējš (mīksts tikai no- 
saukums) atbilst zemgaliešiem, 
kuŗi visus citus mērī ar savu 
bagātības olekti. Kur nu mums, 
tiem citiem, viņiem līdzi turēt – 
zeme šiem mālaināka, naudas 
vairāk, diženība lielāka. Zemga-
lieši vienmēr lepni turējušies sav-
rup. Ingrīdas Vīksnes kundzes 
vecāmāte – varena lauku māju 
saimniece - mazmeitai jaunajai 
Ingrīdai sašutusi teica: ,,Tas  ir 
nepiedienīgi Jāņus kopā svinēt... 
ar ļaudīm...”

Ziemeļvējš (vārdus nemētā, bet 
darītājs) ir vidzemnieka sino-
nims. Vidzemniekus vēl jopro-
jām uzskatām par lielākajiem 
burvjiem. ,,Pie senāko laiku ār- 
zemju rakstniekiem Vidzeme 
tika turēta par īstu vilkatu dzim-
teni.” 

Mēs zinām, ka mūsu Dievs var 
pieņemt jebkādu izskatu. Uz jau-
tājumu īstajā laikā Viņš var atbil-
dēt ar veca, humānās palīdzības 
drānās ģērbta veča muti. Protams, 
kuŗš latvietis tūlīt tā nu ies stāstīt 
par to, kāda dzīve? Neviens! Es arī 
ar aizdomām pētīju svešo, sētā 
ienākušo večuku. Ja vismaz viņam 
būtu kādi Dievam piederoši at- 
ribūti – vismaz tāds kā tālē vērsts 
visuredzošs skatiens, barga balss, 
kāda zīme, kas apliecinātu varu 
pār debesīm un zemi, tad būtu 
skaidrs. Viņš pats neteica, ka ir 
Dievs.

Gandrīz nepazinu.
Iedomājieties, pavasaris. Man, 

rakstniecei, darba pilnas rokas – 
dobes jārok, dilles jāsēj, sīpoli jā- 
stāda. Vēl teksts par latviešiem 
priekš Kanadas latviešiem uz 
Dziesmu svētku Rakstnieku cē- 
lienu jāuzraksta, bet te pienāk tāds 
tipisks lauku vecis un traucē! 
Naģene galvā, mugurā nātnas 
krāsas nodilis mētelītis, kuŗa 
kabatā nodevīgi sānus izspiedusi 

pusstopa pudele.
– Dievspalīdz! Meit, nāc paru-

nāties! – vecis sauc no ceļa. Pats 
tāds kā iesilis, pat galants.

– Ko nu lieki laiku tērēšu, darba 
tik daudz!

– Nāc, par dzīvi parunāsim!
– Laika nav, vai neredzi?
– Ja nāksi parunāties, palīdzē- 

šu darbos… – Dzirdiet paši, kā 
viņš mani kārdināja.

Mīļā miera dēļ aizgāju ar. Ap- 
sēdāmies uz akmens. Viņš izvilka 
pudeli, plastmasas glāzītes, viss 
kultūrāli. Ielēja šņabīti.

– Par latviešiem!
Oho! Kā viņš, dārgie klausītāji, 

sakiet, zināja, ka vairāk nekā 
mēnesi es visiem uzmācos ar jau-
tājumiem, sak, kādi mēs, latvieši, 
esam? Kāpēc mūs saukā par 
skauģiem, skopuļiem, jēra dvē-
selēm, klusajām granātām ar lai-
ka degli, čaklajiem darbarūķiem 
un dabas bērniem? Kāpēc latvie-
šu sievietēm termins ,,latvietis” 
nozīmē neatraktīvu vīrieti? Kāpēc 
mēs varam cīnīties svešās armi- 
jās brālis pret brāli? Kāpēc mēs 
labāk jūtamies laukos un mežā, 
bet darbā ar skaitīkļiem un naudu 
esam nepieredzēti godīgi? Ja zo-
gam, tad mazumiņu, ja jūtam, ka 
briest konflikts, tad reti kad sā- 
kam kauties pirmie? Un kāpēc 
mēs tomēr varam sacelties, kad tās 
lielās lietas notiek, – pirms Piektā 
gada, pirms Dziesmu svētkiem un 
uz barikādēm?

Sakiet – kā šis par dzīvi paru-
nāties gribošais vecis zināja, kas 
notiek manā galvā?

– Kas tad būs ar latviešiem? – 
uzmanīgi iejautājos, saprotot, lai 
ko vecis runātu, viņam būs tais-
nība. Lai ko apgalvos, tas dievišķi 
taps piepildīts.

– Meit, tu raudi par kuršiem, 
sēļiem, zemgaļiem un letgaļiem – 
šīm latviešu tautu veidojošajām 
ciltīm? Bija mums tādi senči. Oho! 
Dānijā vēl ir baznīca no neuzvara-
mo vikingu laikiem, kuŗā uzraks-
tīts: ,,Dievs, pasargā mūs no mēŗa 
un kuršiem!” Atceries to un le-
pojies!

Tad nu redzi – miers baro, ne-
miers posta. Kur citi taisa tračus,   
tur latvieši nāk un visu saved kār-
tībā. Latvietis pastāv malā, pieliecas, 
iedzīvojas, pieņem veidolus, iemā-
cās mītnes zemes valodas un viegli 
pielāgojas visdažādākajiem apstāk-
ļiem. Bet tas nozīmē, ka latvietis ir 
izdzīvotājs. Pārmainoties dzīvos    
ilgi un laimīgi! Nu tad ar todie- 
viņu! – To pateicis, vecis izdzēra 
šņabi, aizskrūvēja pudelei korķi, 
ielika pusstopu kabatā un klusē- 
dams gāja prom.

– A kā tad ar palīdzēšanu? – es 
apmulsusi uzsaucu.

Gaišredzīgā atbilde man patie-
sībā atvēra acis: 

– Talcinieki uzraks tavas diļļu 
dobes!

Tikai tad es atcerējos, ka ik pa 
laikam pa Latviju vēl joprojām 
staigā Dievs.

Ziniet, un tā arī notika! Kā jau 
katru sestdienu, sabrauca radi, 
patiešām uzraka dobes, kā lat-
viešiem ierasts, – kārtīgi.

Pacēlu savu glāzīti un nomur-
mināju: ,,Par latviešiem – ar to- 
dieviņu!”

Viss piepildīts!

(Turpināts no Nr. 29)

Raiti rit deju solis
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Dziesmu svētku tradicijas turpinātāji
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Sastādījis Kārlis PētersonsKrustvārdu mīkla

Līmeniski. 5. Noveles „Purva 
bridējs” autors. 8. Jātnieku grupa. 
12. Kuģa paliekas. 13. Franču       
rakstniece (1804-1874). 14. Ame-
rikas strauss. 15. Latviešu rakst-
nieks (1826-1868). 16. Sasalusi 
ūdens strūkla. 17. Izžūstošas upes 
Austrālijā. 18. Primitīvāko saus-
zemes mugurkaulnieku klase. 21. 
A. Upīša romāns. 24. Izcils latviešu 
basketbolists (1930 – 1994). 25. 
Skrandas. 29. Slēgti četrriteņu at-
sperrati. 32. Preču pārdevējs. 34. 
Latviešu aktrise (dz. 1930.). 35. 

Medicīnas iestāde. 37. Izvirtīgi. 39. 
Franču gleznotājs (1780-1867). 
40. Metriskās mēru sistēmas til-
puma mērvienība. 41. Greznot. 
42. Platas, taisnas ielas. 43. Kulta 
ceremoniju vadītāji. 

Stateniski. 1. Ievērojams, popu-
lārs cilvēks. 2. Likumīgi. 3. Lietu-
vas lielkņazs (1377-1392). 4. Virs-
nieki īpašu dienesta uzdevumu 
veikšanai. 6. Žēlsirdības dāvanu 
lūdzēji. 7. Elastīga mašīnu un apa-
rātu detaļa. 9. Pilsēta Jēkabpils raj. 
10. Viegla sporta laiva ar īsu airi. 

11. Vispusīgs, sīks ap-
skats. 19. Somu vieglat-
lēts (1897-1973). 20. Sli-
mība, vaina. 22. Apdzīvo-
ta vieta Valmieras raj.    
23. Dažu spārnoto kukai-
ņu attīstības beigu sta-
dija. 26. Techniskas iekār-
tas pamatrādītāji. 27. Os- 
tas pilsēta Arģentīnā. 28. 
Gleznojums, ar ko izro-
tāja viduslaiku rokraks-
tus. 30. Vēlēšanās iegūt. 
31. Italiešu komponists 
(1660-1725). 32. Igauņu 
estrādes dziedātājs. 33. 
Trauks šķidrumu pārtvai-
cēšanai. 36. Senās Romas 
pilntiesīgo pilsoņu virs-
drēbes. 38. Noteikt biržas 
cenu vērtspapīriem. 

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 29) atrisinājums 

Līmeniski. 
1. Stundenis. 7. Alkt. 8. 

Eģe. 9. Ensa. 12. Ikss. 13. 
Ekscess. 17. Pali. 20. Val-

gans. 22. Banka. 24. Trani. 25. 
Fraka. 26. Pliks. 28. Asēt. 31. 
Kaimani. 33. Īstenot. 34. Dona. 36. 
Patiess. 39. Ātes. 43. Sāts. 44. Eps. 
45. Vīns. 46. Sviestene. 

Stateniski. 1. Sēks. 2. Nieks. 3. 
Esene. 4. Sēna. 5. Mats. 6. Lama. 
10. Silva. 11. Rikas. 14. Kasta. 15. 
Ciba. 16. Striptīzs. 18. Masalas. 19. 
Absints. 21. Lifti. 23. Nesen. 27. 
Skoda. 29. Somi. 30. Atoss. 32. Ika. 
35. Nāss. 37. Trese. 38. Elsot. 40. 
Tasa. 41. Ātrs. 42. Pīne.   
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Jaunizveidotajā Valmieras novadā sācies spraigs un atbildīgs 
darbs. Izvērtējot dažbrīd visai būtiski atšķirīgo novada pagastu 
(Bērzaine, Dikļi, Kocēni, Vaidava, Zilaiskalns) vēsturi, nav viegli   
rast vienotu darbības modeli un struktūru. Pirmajā domes sēdē 
izveidotās darba grupas uzdevums ir drīzumā rast novadam 
piemērotu nosaukumu.

SIA “Valmieras namsaimnieks” uzņēma kollēgas no Balt-
krievijas. Kaimiņvalsts māju apsaimniekošanas speciālisti iepa-
zinās ar daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu, uzzināja, kā šajā 
darbā tiek iesaistīti iedzīvotāji

Gadu ilgs Ventas tilta rekonstrukcija. Ekonomiskās krizes laikā 
cilvēki mazāk izmanto sabiedrisko transportu, arvien vairāk pār-
vietojas kājām. To apliecina arī Ventas tilta satiksmes intensitātes 
pētījumi – diennaktī tiltu šķērso gandrīz 1000 kājāmgājēju.

Neretas vidusskolas vadība un novada dome īstenojusi sen 
loloto ieceri par skolas dienesta viesnīcu. Tur apmetīsies skolēni no 
tālākas apkārtnes, ietaupot līdzekļus ceļa izdevumiem. Būve 
izmaksāja 248 tūkstošus latu. Līdzekļus piešķīra Reģionālās attīstī-
bas un pašvaldību lietu ministrija.

Raunas pilsdrupās archaiologi turpina iepriekšējās vasarās ie- 
sākto, un jau atrastas vēsturiskas liecības - gan nauda, gan akmens 
lodes. Archaiologi tūristiem labprāt stāsta par pili, atklāj tās 
noslēpumus. Cēsu novada budžetā financējums gan samazināts, 
deputāti tomēr nolēma archaioloģiskos izrakumus turpināt.

Daugavpils universitātes (DU) rektors profesors Arvīds 
Barševskis, Latgales Pētniecības institūta direktors asociētais pro-
fesors Henrichs Soms un Krustpils Svētās Trīsvienības katoļu 
draudzes prāvests Viktors Naglis sakarā ar Ļubļinas ūnijas 440. 
gadadienu un par Latvijas un Polijas savstarpējo sakaru veicināšanu 
saņēma Polijas valsts apbalvojumu - Nopelnu ordeni - 4. pakāpes 
virsnieka ordeņa krustu. Apbalvojumus Ļubļinas pilī pasniedza 
Polijas Republikas prezidents Lechs Kačinskis.

Latvijas augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums “Spilva”, kas 
pieder Zviedrijas koncernam Procordia Food, nopircis tēju, garšvielu 
un pārtikas piedevu ražotāju Latplanta. Par uzņēmuma vadītāju 
kļuvusi Lolita Bemchena, “Spilvas” valdes locekle. Latplanta dar-
biniekiem tiek piedāvāts darbs “Spilvas” struktūrā.

SIA British American Tobacco Latvia vadība paziņojusi par taba-
kas ražotnes slēgšanu Latvijā, jo salīdzinājumā ar 2008. gadu šogad 
ražošanas apjomi samazinājušies par 64 %. Fabrika izmanto tikai     
20 % savas iespējamās jaudas, bet tur strādā 296 darbinieki. 2008. 
gadā nodokļos valstij samaksāti vairāk nekā 40 miljoni latu. Akcīzes 
nodokļa straujais kāpums cigaretēm ļāvis strauji augt nelegālajam 
tirgum. Nelegāli ievesto (nemuitoto) cigarešu tirgus apmēri sasnie-
guši jau 30 % kopējā cigarešu tirgus Latvijā. 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Latvijas novadu filiālēs 
šā gada sešos mēnešos apstiprināts krietni mazāk darba izsaukumu 
iebraucējiem no citām valstīm - 779 (2008. g. bija 1728). Par iemeslu 
izsaukumu skaita samazinājumam minētas augstās darbaspēka 
izmaksas, jo viesstrādniekam mēnesī alga nedrīkst būt mazāka par 
480 latiem pirms nodokļu nomaksas. 

Liepājas Lutera evaņģeliski luteriskajā baznīcā jau noticis pir-
mais koncertcikla “Liepājas ērģeļu vasara” koncerts “Vai tu esi dzir-
dējis?”. Ar Liepājas Kultūras pārvaldes financiālu atbalstu, turpinot 
pagājušā gadā aizsākto sabiedriskā labuma organizācija “Biedrība 
Liepājas kamerorķestris” klasiskās mūzikas mīļotājiem piedāvās 
koncertciklu “Liepājas ērģeļu vasara”. Četros dažādos koncertos  
savu meistarību rādīs jaunās paaudzes ērģelnieki.

Liepājas Olimpiskais centrs samazina cenas par 25% sporta zāļu 
īrei vasaras mēnešos, lai dotu iespēju liepājniekiem arī vasaras 
sezonā aktīvi nodarboties ar sportu augstākās kvalitātes sporta 
zālēs.

Par Liepājas Romas katoļu Māras draudzes prāvestu ar jū-       
liju iecelts Jānis Meļņikovs – Grobiņas un Sv.Meinarda draudžu 
prāvests. 12. septembrī plkst. 11 jaunceļamā Māras baznīcā iesvētīs 
kapellu dievkalpojumiem, kā arī saieta telpu svētdienas skolas 
nodarbībām un draudzes saietiem.

Liepājas universitāte parakstīja financēšanas līgumu projek-
tam “Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā”, ko financē   
no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā 
finanču instrumenta. Kopējās projekta izmaksas ir 398 442 eiro.

Līdz 30. augustam Liepājas mūzejā apskatāma izstāde, kuŗā 
eksponēti materiāli par mākslinieku Jāni Šternbergu. Jāņa un Ērikas 
Šternbergu radošais mantojums Latvijā nonāca 1997. gadā ar Ērikas 
Šternbergas māsas Irmgardes Osis un ģimenes draugu Gaismas un 
Lema Ņūmenu gādību. 

Liepājas mūzejs saņēmis vērtīgu papildinājumu Šternbergu 
ģimenes kollekcijai. Fotografijas, dokumentus un mākslas darbus 
mūzejam dāvināja Mārtiņš Latsons no ASV.

Tekstilmateriālu ražošanas uzņēmums SIA LAUMA FABRICS, 
lai gan produkcijas pārdošanas apjoms krities, saskata jaunas iespē-
jas un attīsta ražošanu. Oktobrī plānots uzsākt jaunu pakalpojumu 
– tekstilmateriālu termisko apstrādi jeb formēšanu.

Liepāju apmeklēs jachtu regates Baltic Sprint Cup dalībnieki – 
bija plānots, ka ostā piestās 34 jachtas un 264 burātāji. Diemžēl 
regates laikā jūrā notika nelaime, tāpēc jachtu bija mazāk. Šovasar    
šī būs otra burātāju regate, kas savā maršrutā iekļāvusi Liepāju. 
Jūnija sākumā te bija regates Baltic Open Regatta ‘09 dalībnieki –34 
jachtas no sešām valstīm.

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

Smiltenes Sarkanā Krusta 
slimnīcu 1. jūnijā ar vizīti pa- 
godināja 9. Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisija Aijas Bar-
čas vadībā, lai spriestu par 
slimnīcas turpmāko likteni ar 
devīzi: Smiltenieši tā vēlas, 
smiltenieši tā grib! Tomēr, tie-
koties gan ar smilteniešiem,    
gan ar slimnīcas personālu, 
komisija saprata, ka smilte-   
nieši tā nevēlas un smiltenieši   
tā negrib, kā domājuši gan 
Veselības ministrijā, gan komi-
sijā par Smiltenes slimnīcas 
pievienošanu Cēsu vai Valmie-
ras slimnīcai ar dzemdību un 
chirurģijas nodaļas likvidēšanu 
un uz pāreju tikai uz ambu-
latoriskās palīdzības sniegšanu 
slimniekiem. 

Ar protesta runām uzstājās 
galvenā ārste Sarmīte Zvirgz-
diņa, neuroloģe Ilze Kumsāre, 
pensionāri Ēvalds Apinis, Gu- 
nārs Godiņš, Dzidra Nātra,    
kuŗa uzsvēra, ka Sarkanā Krus-
ta Smiltenes slimnīcas funkcio-
nēšana pašreizējā režīmā ir ga- 
lējā nepieciešamība Smiltenei  
un novadam. Par slimnīcas sa- 
glabāšanu uzstājās arī pašval- 
dību deputāti, kā arī Smilte-     
nes pilsētas domes priekšsēdis 
Ainars Mežulis, kas pēc dažām 
stundām tika ievēlēts par Smil-
tenes novada domes priekšsēdi.

J. Kampe  

Ko vēlas smiltenieši?

Smiltenieši aizstāv savu slimnīcu

Saeimas deputāti (no kr.) Ainārs Baštiks, Andris Bērziņš un 
Oļegs Deņisovs Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas pagalmā
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Ir tāda sajūta, ka Silviju Tūbelis 
Kurmiņu pazīstu jau sen – vis-
maz kopš  1999. gada Latviešu 
Dziesmu svētkiem Losandže  -
losā. Rīcības komitejas foto un 
reportāžās no svētkiem skatīju 
enerģisku, dzīvespriecīgu sievieti, 
lasīju par viņas darbiem, un, sati-
kusi Čikāgas Dziesmu svētkos 
2002. gadā, nolēmu – jāiepazīstas 
un jāparunā... Aizvadītajā gadā 
satikāmies Rīgā, kad Silvija at  nāca 
uz redakciju pasūtināt Laiku. 
Silvija jau rīdziniece, dzīvo savā 
Bruņinieku ielas dzīvoklī, ko 
iekārtojusi palēnām, pamazām, 
ar lielu mīlestību un pārliecību. 
Pārliecība, ka viņas vieta ir Rīgā, 
nāca visai drīz.

„Pirms pārcēlos uz Rīgu, savu 
iedzīvi Amerikā novietoju no -
liktavā. Kas zina, kā būs. Aizsaulē 
uzticamais dzīvesbiedrs Andrejs, 
jāatstāj ierastais mākleres darbs. 
Viss jāsāk no jauna. Tā sešus 
mēnešus nodzīvoju Latvijā, aiz-
braucu uz Kaliforniju, un pēc 
diviem mēnešiem domāju – nu, 
šai vietai es vairs nepiederu, mana 
vieta ir Rīgā,” stāsta Silvija.

Losandželosā palika daudz Sil-
vijas un Andreja ieguldītā darba 
un domu. Andreju tautieši at -
ceras ne vien kā rosīgu sabied-
risko darbinieku, bet arī kā lielis-
kas balss īpašnieku. Andrejs 
sniedzis koncertus, dziedājis solo 
– atminēsimies viņu izrādē „Tas 
vakars piektdienā”...

Kurmiņu braucieni uz Latviju 
sākās jau 1969. gadā. Atminoties 
toreizējo mitināšanos viesnīcā 
„Rīga” un pirmos tēvzemes 
iespaidus, Silvija ar sev piemītošo 
tiešumu saka: „Redzēju ceļu, kā 
Latvija attīstījās, kā atguva neat-
karību, kā progresēja, bet... tagad 
man ir dusmas un rūgtums. 

Mājās, pie savējiem. „Esmu tur, kur man jābūt”
Pirmām kārtām uz valdību, kas 
savu nemākulību un neprasmi 
nu cenšas atrisināt uz pašu 
neaizsargātāko sabiedrības slāņu 
rēķina – uz pensionāru, skolotāju, 
jauno māmiņu rēķina. Manā 
izpratnē tas ir grēks! Tagad at -
klājas viss, ko tautai slēpa pirms 

Kalifornijā ar sniegu ir tā, kā ir. 
Man patīk tā mākslas vide, kuŗā 
Rīgā varu dzīvot – izstādes, teātri, 
koncerti. Man ir tik daudz drau-
gu, vismīļākie no viņiem – māk-
slinieku Heinrichsonu ģimene –  
Helēna, Ivars un Anna.

Man Latvijā ir ap pussimt radu 

ar savu vīru diriģentu Andri 
Nelsonu – kad ir Rīgā, protams. 
Klausos, kā viņa mēģina – kon-
certs par brīvu!”

Izrādās, kaimiņmājā dzīvo arī 
Lorija Vuda – abas tikušās 
iedzīvotāju sanāksmē.

Kalifornijā palikuši abi brāļi. 
Un sirdī joprojām ir gandarījums 
par mītnes zemē paveikto. Ame-
rikā Silvija nonāca 1950. gadā. 
Izmācījās, strādāja par mākleri, 
strādāja veiksmīgi, nežēlojot sest -
dienas, ne svētdienas. No per-
soniskajiem līdzekļiem ziedoja 
labdarībai, latviešu lietām. Un 
savu prasmi jeb „ķērienu” prak-
tiski darboties lika lietā, vadot 

vēlēšanām, deva nepamatotus 
solījumus, tātad meloja. Kas no -
tiek Rīgas domē?! Kāpēc tik 
daudz partiju un nav vienotības? 
Kāpēc valdības vīrus vadā algoti 
šoferi? Amerikas senātori stūrē 
paši. Latvieši tomēr ir gļēvi... Bet 
man tomēr te patīk, te es jūtos 
piederīga. Mani, protams, skum-
dina cilvēku apatija, es vēlos 
palīdzēt, kaut vai sniedzot 
uzmundrinājumu.

Kā es biju noilgojusies pēc 
sniega – esmu slēpotāja, bet 

XIII Rietumu krasta Dziesmu svētku prezidijs. No kreisās: 
Nora Mičule – sekretāre, Dzintra Švarcs – kasiere, finanču 
pārzine, Valdis Pavlovskis – priekšsēdis, Silvija Kurmiņa – 
priekšsēža vietniece

Silvija Rīgā ar savām mīļotajām cūciņām, kuŗu viņai ir vesela 
kollekcija

– Grobiņā, Liepājā, Jelgavā. 
Tūbeļi ir ļoti draudzīgi un vieno-
ti. (Silvijas tēvs Eduards Tūbelis 
savulaik bija izcils daiļslidošanas 
meistars. Un vēl – slavenās dzies-
mas „Ja man Daliņa kājas būtu” 
vārdu autors. – Red.)”

Jautāju, vai Rīgā Silvija jūtas 
droši. „Es pa tumsu apkārt 
nestaigāju! Turklāt dzīvoju pašā 
Rīgas centrā, skaistā Bruņinieku 
ielas namā, aiz loga paveŗas 
skaists skats. Kaimiņos dzīvo 
operdziedātāja Kristīne Opolais 

Losandželosas Latviešu namu, 
baznīcas dāmu komiteju.

„Man patīk strādāt praktiski 
un tā, lai ir rezultāts. Nodomāju, 
ka Losandželosas latviešu na -
mam jāpelna – pati stāvēju bārā 
aiz letes, kad nama telpas bija 

izīrētas, piemēram, meksikāņu 
kāzām, klausījos viņu mūziku, 
skatījos viņu izdarībās un prie-
cājos, ka ienāk nauda. Stāvlau-
kumu pie nama iemanījos izīrēt 
pat filmēšanas vajadzībām. Ar -
vien atceros savu brīnišķīgo 
kollēgu amatieŗmeistaru Imantu 
Nagaini, kuŗš ne vien namā, bet 
arī prestižās viesnīcās iztaisīja 
vienreizīgus bārus. Ne viņu vien 
– atceros visus, ar kuŗiem kopā 
darījām labas lietas. Atcerieties 
mūsu rīkotās bazārus, izsoles, ko 
nesākām, kamēr pēdējā biļete 
nebija pārdota...”

Dzirkstoša, smaidoša Silvija 
nāk pa Ausekļa ielu, rokās raibs 

puķu pušķis, ideju un ierosmju 
pilna un gatava palīdzēt un 
strādāt. Tā jūtas cilvēks, kas dzīvo 
savās mājās.

Ar Silviju Tūbelis Kurmiņu 
tikās Ligita Kovtuna
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Ilga Niradija „Aizmirstie leģio-
nāru kapi”. (Pārņemts no Mel-
burnas nodaļas Ziņneša.) Cēsu 
rajona Vecpiebalgas Zīleskalna 
kapsētā rinda aiz rindas zālēs, 
nātrēs un dadžos ieauguši le- 
ģionāru kapi. Vai tiešām šeit 
Latvijā, manā Tēvzemē, drīkstētu 
būt šāda kapsēta!

Atis Skalbergs „Vergu dvēseles  
ir dzīvas”. Daudzi krievvalo  dī -
gie sūdzas, ka viņiem iestādēs 
neatbild krieviski. Daļu latviešu 
rusifikācija tik ļoti skārusi, ka 
labāk runā sliktā krievu nekā 
latviešu valodā. Prieks lasīt 
Brigitas Krūmiņas rakstu Lat-
vijas Avīzē. „Mīļā latviešu valo-
da! Cik tu esi mocīta, cik ļoti tevi 
iekaŗotāji ir gribējuši iznīcināt. 
Mūs ir mācījuši runāt gan 
vā ciski, gan krieviski, gan an -
gliski – bijuši laiki, kad latviešu 
valoda mīdīta kājām, dažādi 
apsaukāta un nicināta, un tomēr 
– tā ir dzīva un vesela. Mūsu 
valoda ir dzīva! Es tevi mīlu,    
mana latviešu valoda!”

„Jo vairāk mēs attīstīsim savu 
valodu, jo stiprāka kļūs valsts,” 
saka Valsts prezidents Valdis 
Zatlers.

Visvaldis Lācis „Necelsim pie-
minekli despotam un sava tēva 
slepkavam” (Latvijas Avīze). 
Rīgas domē nesen apspriesta 
Krievijas cara Aleksandra I pie-

minekļa atjaunošana un uzstā-
dīšana Rīgā. Vai tiešām domes 
kungi nezina Baltijas vēsturi, 
kad, šiem cariem valdot, lat-
viešiem bija smagi klaušu laiki, 
kad latvietim nebija cilvēka 
tiesību, kad to varēja pirkt un 
pārdot. Mums pašiem ir jā- 
pierāda patiesā Latvijas vēsture.

„Jauns Latvijas valsts karoga 
likumprojekts”, ko izdevusi LR 
Ārlietu ministrija.

Atis Skalbergs „Latviju var 
glābt vienotība un gudrība” –  
Eduarda Berklava polītiskais 
testaments.

H. Strods „PSRS noziegums – 
bez noilguma”. Genocīds Lat -
vijā. Vardarbība, ieskaitot cil-
vēku iznīcināšanu, komūnis-
tiem (lieliniekiem) nonākot pie 
varas 1919., 1940.–1941., 1944.–
1985. gadā. 1953. gada 6. jūlija 
analizē Francijas vēstnieks 
Ārlietu ministrijai ziņoja, ka 
Baltijas valstīs PSRS „pārkāpusi 
visas cilvēktiesības”, ieplūdinot 
krievus, kas jau pārsniedz 25% 
iedzīvotāju kopskaita. Tikai pēc 
Latvijas neatkarības atjauno-
šanas 1994. gada sākumā Krie-
vijas valsts Kaŗa archīvā Mas-
kavā izdevās iegūt 435 lappuses 
biezo operācijas „Krasta bangas” 
materiālus. Latvijas Valsts archīvs 
veic izcilu darbu, pat atklājot 
pirmo „latviešu akciju” PSRS 

1937.–1938. gadā.
„Vēsturnieku vērtējums”. Oku-

pācijas režīms nevarēja pastāvēt 
tikai ar „svešajiem”, bez „savē-
jiem” kollaborācionistiem. Lat-
viešu  tautai nāvi nesa nevis 
abstrakti tumšie spēki, bet kon-
krēti cilvēki. Latvijas vairākkār-
tējā totālitāro režīmu okupācija 
pierādīja, ka šīs okupācijas varas 
trīs reizes izvirzījušas sabiedrības 
virsotnē garīgi zemāk attīstītus 
individus (t. s. žīdu šāvēji, cilvēku 
izvedēji), un tie pēc pavēles 
centās parādīt savu varu, šoreiz 
kā aukstā kaŗa laika pašokupā-
cijas armija, cerams, pēdējo 
reizi.

„Paredzētas vēl citas depor-
tācijas”. Kaut 1949. gada depor -
tācija uzskatāma par pēdējo, 
archīvos ir dokumenti par aiz-
domās turamo personu kartītēm 
1951.–1953. gadā. 

„Vēl viss nav padarīts”. Publi-
cētie nozīmīgie divi dokumentu 
sējumi vienlaikus atrisina un 
vienlaikus izvirza vairākas 
problēmas. LVA pētnieki savu 
darbu ir veikuši godam ne tikai 
šodienai, bet arī nākamībai.

Skaidrītes Kaldupes „Miglas 
zirgi” 3. turpinājums.

J. Rolavs „Piekrāptā zeme”. Si- 
tuācija Latvijā ir ļoti smaga. Lat-
viju cenšas iespaidot Eiropa, bet 
netiek skaidrots un aizstāvēts 

stāvoklis, ka neviena Eiropas 
zeme nav tādā disproporcijā kā 
Latvija. „Mēs esam izteiktā mazā-
kumā. Tā minoritāte esam mēs, 
latvieši, kuŗi ir jāaizstāv, bet 
diemžēl es neesmu dzirdējis ne 
no viena, kas strādā ārlietās vai 
augstākā līmenī, kuŗš būtu šo jau -
tājumu pacēlis Eiropas līmenī.” 

Alberts Rudzītis „Divas traģē-
dijas”. Strēlnieki. Vēsture liecina, 
ka latvieši ir bijuši, ir un būs ka-
reivji un cīnītāji. Jau no 13. gs., 
kad zemgaļi cīnījās pret krieviem 
un vāciešiem, līdz Brīvības cīņām    
20. gs. pirmajā pusē un Latvijas 
brīvībai 1918. gadā. Leģionāri – 
Pēc 20 miera gadiem Hitlers un 
Staļins gribēja valdīt pasauli. Un 
atkal latviešu kaŗavīriem bija jā- 
uzvelk svešas zemes tērps, tomēr 
viņi cīnījās par savu Tēvzemi.

J. Rolavs „Čekas 20. gadsimta 
noziegums” apraksta ģenerāl -
majora Edmunda Johansona 
grāmatu „Čekas ģenerāļa 
piezīmes”.

Edžus Pēteŗdēls „Grenadieris 
Kravalis u viņa leitnants”. Stāsts 
par kauju pret krieviem 
Kurzemē.

J. Rolavs „Kā kanaki piesita 
pēdu” raksta par leģionāru 
gaitām pēc kapitulācijas Vācijā 
1945. gadā, kā angļu sargi 
gūstekņu nometnē „piemiedza 
acis”, kad mūsu puiši izbēga un 

varēja sameklēt vietu kādā bēgļu 
nometnē. Ne jau visur šie puiši 
tika pieņemti.

Vilis Mileiko „Čuči, guli” rak-
sta par gultas attīstību cauri gadu 
simtiem. Tagad pirmajā vietā ir 
gultas ērtība, nevis izskats. Vi- 
siem lasītājiem: „Ērtu, jauku 
čučēšanu un patīkamus sapņus.”

Andris Piterāns „Dzīvojot 
Vērša gadā” apraksta ķīniešu 
kalendārā dzīvnieku vārdos 
nosauktos gadus un to vārdu 
nesēju īpatnības. 

Mēs pašas
„Daugavas Vanagu pateicība 

Guntai Reinoldei”. DV priekš-
nieks Juris Augusts pateicas va- 
nadžu vadītājai par pašaizlie-
dzīgo darbu DV organizācijas 
labā.

Ilga Niradija „Austrālijas Dau-
gavas vanadžu 50. salidojums”. 

Vanadžu vadītājas vēlēšanu re- 
zultāti: ievēlēta Gunta Reinolde.

Ilga Niradija „Austrālijas vana-
džu jaunā vadītāja”. Sekojot tra-
dicijām, uz trim gadiem ievēlēta 
Inta Skrīvere.

Dzeja: Andrejs Eglītis, Richards 
Kalniņš, Nikolajs Kalniņš, Anna 
Riekste, Vigo Burģis, Elza Ķez-
bere, Valda Mora, Jānis Rolavs.

Ziņas un chronika. Mūsu ju- 
bilāri. Mūsu saimei zudušie.

I.B. Birzgale  

(Turpināts no 12. lpp.)
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Tā radās nosaukums „Pod-
niecības pa  jumte”. Domājām, ka 
ar laiku pajumtei varētu pierīkot 
sienas, ielikt logus un durvis, 
ievilkt elektrību, varbūt arī ūdeni, 
un tā tālāk. Latviešu fonda 
no teikumi paredz, ka projekta 

Uzdrošināšanās nesusi panākumus!
dam. Nolēmām Kursā rīkot izlozi 
un  izsūtījām vairāk nekā 1200 
vēs tuļu ar divdesmit izlozes 
biļetēm piecu dolaru vērtībā 
bijušajiem Kursas skolēniem, 
darbinie    kiem, skolotājiem un 
labvēļiem. Sagādājām dažādus 

karētājas”, Džeks un Ērika 
Orchardi, Kalifornijas latviešu 
biedrības. Ieņēmām $7500;  pro-
jekts virzījās uz priekšu. Sākās 
sarunas ar tautiešiem, kuŗi varētu 
uzzīmēt podniecības pajumtei 
plānus. Bija jāatrod vislabākā 
vieta pajumtes celšanai. Bija va -
jadzīgas vietējo pilsētas iestāžu 
atļaujas. Pirms Ziemsvētkiem 
pienāca gaidītā ziņa, ka Latviešu 
fonda biedri nobalsojuši mūsu 
projektu atbalstīt. Sākās plānu 
zīmēšana un visi priekšdarbi. 
Podniecības pajumte kļuva par 
ēku ar sienām un durvīm!   
Izglītības centra valde nolēma to 
saukt par “Brīvdabas mākslas 
studiju”. Atzinību pelnījis Mier-
valdis Janševics par neatlaidību, 
sadarbojoties ar Šeltonas pil -
sētu, lai mēs saņemtu vajadzīgās 
atļaujas. Nez vai bez Miervalža 
palīdzības mums izdotos pro-
jektu īstenot. Pagājušā gadā sākās 
celtniecības darbi, kuŗus vadīja 
Kārlis Grendze un Arnis Lūsis. 
No sirds pateicamies viņiem un 
katram, kas palīdzēja celt ,,Brīv-
dabas mākslas studiju”. Paldies 
visiem ziedotājiem un Latviešu 
fondam. Ar jūsu atbalstu mūsu 
sapnis ir īstenojies. Tagad ne tikai 
Kursas vasaras vidusskolai ir tel-
pas mākslas nodarbībām, bet arī 
Mežotnei un visiem Izglītības 
centra lietotājiem. Esam pavei-
kuši milzu darbu. Visiem, visiem 
par to liels, latvisks paldies!”

Apsveikuma vārdus teica 
Rietumkrasta Izglītības centra 
valdes priekšsēde Marisa Grau-
diņa. Viņa sirsnīgi pateicās vi -
siem darba veicējiem, it sevišķi 
būvdarbu vadītājiem un čak-
lajiem talciniekiem. Jūsmīgus 
vārdus teica skolotājs Jānis 
Alksnis. Viņš pateicās Kursas 
vadībai un visiem darba darī-
tājiem. Grupas „Vienoti mākslai” 
vadītāja Iveta Felzenberga pas-
niedza Alksnim grieznes, ar 
kuŗām viņš pārgrieza lenti un 
atklāja jaunceltni.

„Vienoti mākslai” šogad svin 
savu piecu gadu jubileju. Šie 
mākslinieki iekārtojuši jaun-

celtajā „Brīvdabas mākslas stu-
dijā” savu darbu izstādi. Iveta 
Felzenberga aicināja apskatīt 
māk slinieku darbus  un uzcie-
nāja viesus ar glāzi šampanieša, 
cepumiem un jāņusieru. Ir 
tiešām liels prieks par šo jauko, 
jauno celtni meža ielokā. Tā 
veicinās bērnu un jauniešu lat-
visko audzināšanu, dos iespēju 
darboties lietiskās mākslas mīļo-
tājiem. Prieks arī, ka „Brīvdabas 
mākslas studijas” tapšanas laikā 
netrūka nedz devīgu roku, nedz 
gribas strādāt. Taču viss sākās ar 
uzdrošināšanos.

Biruta Segliņa

Skolēni izvēlas vāpes; no kreisās: Varis Kārkliņš, Feliks Murrle, 
Indra Ekmane, Andris Matsons

Skolēni keramikas nodarbībās

pieprasītā jiem pašiem jāsagādā 
vismaz tikpat daudz naudas, cik 
pieprasa no fonda, un ka, pro-
jektu īsteno jot, nedrīkst algot 
darbiniekus. Pēc projekta pietei-
kuma atbilde bija jāgaida deviņi 
mēneši.  Starplaikā gudrojām, kā 
iegūt tikpat lielu naudas summu, 
kādu pieprasījām Latviešu fon-

skaistus, vērtīgus laimestus. 
Atsaucība bija fantastiska! Zie-
dotāju šai izlozei un mērķim bija 
daudz. Pirmie lielākie ziedotāji 
bija Šeltonas pilsētas galva Džons 
Tarants un viņa dzīvesbiedre 
Patricija, Oregonas latviešu 
biedrība, Kalifornijas Daugavas 
Vanagu apvienība, Sietlas ,,Va -

Jūlijs kad kroņus vij balto margrietiņu rotā...
nometnes otrajam posmam un 
visu skaisto pagarināt vēl par 
divām nedēļām.” Bet viss skais-
tais jau nav mūžīgs. Nometnes 
bērni atkal dosies mājup uz vai-
rākām ASV pavalstīm.

Gaŗezera padomes Izglītības 
nodaļas šīs vasaras sarūpētā pro-
gramma bija tiešām piedzīvo-
jums mazākajiem un lielākajiem 
GBN dalībniekiem. Viena no 
svarīgākajām nodarbībām bija 
latviešu valodas papildināšanas 
klase. Bija arī dziedāšanas, tautas 
instrumentu, teātŗa, praktisko 
darbiņu un rotu kalšanas sākot-
nējās ievirzes apmācības. Daudz 
laika bijia atvēlēts sporta nodar-
bībām. Jauna bumbu spēles lau-
kuma izveidošana aiz „Sprīdīšu” 
ēkas ir ļāvusi aktīvi nodarboties 

ar šī sporta paveidiem. Un kur 
vēl saistošās Karoga spēles, pel-
dēšanas, loka šaušanas un futbo-

ši audzinātāji – enerģiskie jau-
nieši, zēni un meitenes. Ar rūpīgu 
attieksmi GBN un pārējo Gaŗ  -

Gaŗezera Bērnu  nometnes vadība un audzinātāji. No kreisās: 
Mikus Ozols, Ieva Zemīte, Krista Cickovska, Ingrīda Krečko, 
Ariāna Ezera, Kaiva Brammane un GBN direktore Iveta Eilande.   
Aizmugurē no kr. puses: Zanda Zilaote, Aldis Kore un Kārlis 
Beckšteins

Viena no prāta un ķermeņa koncentrācijas sporta nodarbībām 
GBN  I posma bērniem Gaŗezerā ir bijusi loka un bultas šaušana 
mērķī. Vidū aiz mērķa sporta instruktore Maija Petrovska

Karstajās vasaras dienās skaidrie Gaŗezera ūdeņi sniedz patiesu 
prieku mazajiem nometņotājiem. Aiz viņiem vienmēr situāciju 
uzmanīgi pārrauga ūdenssargi

Kā vēja nesta dziesma pāri 
mežotajiem Mičigānas pakal-
niem, kā Gaŗezera viļņu jautrais 
čalojums, kā augstu gaisā, koku 
galotnēs skanošā  putnu dziesma 
ir aizsteigušās divas nedēļas lat-
viešu mācību un kultūras centra 
Gaŗezers Bērnu nometnes (GBN) 
pirmajam posmam. Divas nedē-
ļas laika izteiksmē ir daudz, bet 
pēkšņi, viss ir arī beidzies. Par 
visu ir palikušas tikai atmiņas. 
Daudz atmiņu par notikumiem, 
par labajiem un skaistajiem mir-
kļiem divu nedēļu periodā. Tā 
arī šoreiz, Gaŗezera Bērnu no -
metnes I posma nobeiguma 
dienā, šķiroties no nometnes un 
gūtajiem draugiem, programmas 
direktore Iveta Eilande atgādinā-
ja bērniem un viņu vecākiem: 
„Vēl ir iespējas pieteikties Bērnu 

la nodarbības pieredzējušu ins-
truktoru vadībā. Arī vieglatlēti-
kas sacensības bērniem, tas viss 
ir veicinājis bērnu fizisko attīstību.

Jaunievedums Bērnu nomet-
nes dienas kārtībā ir Spodrības 
bumba I posmā, interesanta ir 
bijusi Rūķu tema. Intensīvu no -
darbību un atpūtas dienu pieva-
karēs dzirkstošus spietus gaisā ir 
metušas ugunskura pagales. Citu 
vakaru nometnes Balles mūzikas 
priecīgos ritmos ir locījušies ko -
šos tērpos ģērbtie nometņotāji.

Neatvietojami palīgi nometnes 
direktorei Ivetai Eilandei  ir biju-

ezera programmu īstenošanā 
vienmēr ir sekojusi Gaŗezera 
Izglītības nozares vadītāja Anda 
Vizule.

Šobrīd GBN ir jau uzsākusi otro 
posmu. Pēc tā drīz vien sekos tā 
saucamais Kultūras posms. Tajā gal-
 venokārt piedalīsies bērni ar vājā -
kām latviešu valodas zināšanām. 

Novēlam sekmes arī nākama-
jiem Gaŗezera Bērnu nometnes 
posmiem un viņu vadītājai Ivetai 
Eilandei.

Teksts un foto:
Dzidra Tropa
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Otra nedēļa Rietumkrasta latviešu vasaras nometnē Kursa 

Latvijas skautu un gaidu 5. lielā nometne „Beverīna”

Ierados Kursā ap vakariņu 
laiku. Ēdamzālē bija kāds ducis 
jauniešu, daži skolotāji, adminis-
trātore Jogita Jurevska un Kursas 
direktors prāvests Dāvis Kaņeps. 
Priecīgās čalas apklusa galda lūg-
šanai. Tad visi sasēdās ap diviem 
gaŗiem azaida galdiem. Svētdien 
sabrauca tie, kuŗi bija dziedājuši 
un dejojuši dziesmu svētkos 
Hamiltonā, Kanadā.

,,Sveiks, sveiks, sveiks Kursā!” 
sauca kursieši, un skolēnu saime 
nu bija kuplāka.

Svētdien nebija mācībstundu 
vai interešu ieviržu, taču kursie-
šiem darba pilnas rokas: atbildība 
par pusdienām (ārā uz oglēm 
tika cepta gaļa), kā arī par vakara 
svecīšu dievkalpojumu.

„Iekurinājām uguni ar vienu 
sērkociņu,” kāds kursietis pazi-
ņoja virtuves darbiniecēm. Gaļas 
plācenīši cepās un smaržoja, 
pusdienu piedevas bija kārtīgi 
saliktas uz galda, kas iznests no 
ēdamzāles. Tad sāka līt. Bet tas 
nekas – zālītei trūka veldzes, un 
skujkoku mežs kāri tvēra lietus 
lāses. Jaunieši nesa lielo galdu 
atpakaļ ēdamzālē, izceptie gaļas 
plācenīši, kaut lietū aprasināti, 

garšoja labi. Prieks pašiem un 
citiem par labi veikto darbu.

Kursas virtuve, par kuŗu atbil-
dīga saimniece Ārija Miķelsone, 
ir slavena. Viņai un palīdzēm 
brīvas stundas ir tikai svētdienas 
pēcpusdienās.  Citās dienās galdā 
tiek celtas maltītes, cita par citu 
gardāka. Un kur vēl Kursas 
labvēļu dāvanas: kastes ar olām 
(no farmas), zilenēm vai avenēm, 
ķiršiem, citroniem limonādei; 
tepat Kursā cepti svaigi pīrāgi, 
aprikožu rausis, ābolmaize, kūci-
ņas, un pat veseli septiņi silti 
saldskābmaizes klaipi – uzzies-
tais sviests tūlīt izkusa. Par ēdie -
nu neviens nesūdzas.

Pēcpusdienā bija atpūta, valdīja 
tīkams miers. Tiem, kuŗi  gāja 
staigāt pa meža takām, labi 
noderēja biezais Kursas krekls ar 
kapuci. No peldēšanās baseinā 
todien visi attiecās. Ejot gaŗām 
baļķu mājai, dzirdēju kokles 
skaņas.

Svecīšu dievkalpojuma temats 
bija 23. psalms. Pēc lasījuma katrs 
absolventu klases audzēknis stās-
tīja par savu psalma vārdu izprat-
ni. Dziesmas skanēja īpaši jauki.

Vēroju, ka kursieši aktīvi iesais-

tījušies nometnes darbā. Direk-
tors Dāvis jo bieži redzams, 
sarunājoties ar jauniešiem gan 
bariņos, gan divatā, un saskaņa 
šķita īpaši laba.

Netrūka asprātību tradicio-
nālajos „pekstiņos”, kas notiek 
nezin kad,  bet atklājas no rīta pie 
karoga. Vienu rītu ap karogmas-
tu bija izveidots „labirints” ar 
visiem ēdamzāles galdiem un 
krēsliem. Iepriekšējā dienā kur-
sieši, mācītājas Dairas Cilnes 
iedvesmoti, laukumā aiz Baļķu 
mājas meditācijai izlika labirintu 
no akmeņiem. Taču pirms 
brokastīm visi galdi un krēsli bija 
atkal jānes atpakaļ ēdamzālē.

Vienvakar bija talantu vakars 
par tematu „Kursas elks”. Vadītāji 
vērtēja priekšnesumus, kuŗus 
bija sagatavojuši audzēkņi un arī 
viens skolotājs sadarbībā ar Kur-
sas direktoru. Visaugstāko vērtē-
jumu un skatītāju visskaļā kos 
aplausus guva kopīgais absolven-
tu grupas priekšnesums. Nākamā 
vakarā notika futbol spēle.

Kursā jaunieši labprāt dzied, 
pat stāvot rindā pēc ēdiena. 
Dziedāt kopā viņi sanāk ēdam-
zālē, un ir bauda klausīties, cik 

labi skan. Dairai Cilnei un Maijai 
Riekstiņai ir bagātīgi dziesmu 
krājumi, kuŗos viņas ar prieku 
dalās. Visiem patīk tautasdejas. 
Ar īpašu sparu kursieši dejo 
polku katru dienu pēc vakariņām. 
Viņi gatavojas savam „Polkas mara-
tonam” un arī priekšnesu mam 
vietējā Mason County gadatirgū.

Pie karoga ik vakaru vismaz 
pāris kursiešu uzslavē par labu 
latviešu valodu un viņi saņem 
„latus”, kuŗus vēlāk izpirks. 
Dzejas vakarā, kuŗa temats bija 
,,mīlestība”, piedalījās gan sko-
lēni, gan darbinieki, skandējot 
dzejoļus. Šādi dzejas vakari 
notiek katru nedēļu, un pirms 
tiem daudzi iegriežas Kursas 
bibliotēkā. Mums ir bagāts dze-
joļu pūrs, un teicami, ka tā vāks 
bieži tiek cilāts. Audzēkņi mācās 
arī vēsturi un ģeografiju, interešu 
ievirzēs populārākā šķiet pod-
niecība Jāņa Alkšņa vadībā. Nav 
pārsteigums, ka jaunajā un labi 
iekārtotajā  ēkā tik daudz rosības. 
Tur jauki stāvēt  pie virpas un ko 
izveidot no māla. Citas interešu 
grupas ir fotografēšana, šachs, 
rotu kalšana, koklēšana un rak-
stu dedzināšana kokā, tās vada 

zinīgi padomdevēji.
Notika arī izbraukums uz 

Klusā okeana plūdmali. No Kur-
sas izbraucām saulainā rītā, bet 
jūrmalā izrādījās tīta miglā. Bija 
paisums, un viļņi skalojās arvien 
tuvāk krastam, izmetot skaistus 
akmentiņus un pa ,,smilšu dola-
ram”. Reizēm izdevās atrast kādu 
nesaplīsušu, ar raksturīgo rotā-
jumu. Migla netraucēja volejbola  
spēles, stafetes, nesot karotē olu, 
vai citas rotaļas. Pusdienās uz 
iesmiem cepām desiņas, saldam 
ēdienam cukura spilventiņus, 
kuŗus ēdām ar saldiem un 
šokolādi. Saule parādījās tikai ap 
pusdienas laiku. Tomēr tiem, 
kuŗi nebija ieziedušies ar aizsarg-
krēmu, mājās braucot uz sejas 
vai stilbiem manīja apdegumu. 
Otrās nedēļas beigās, sestdienā, 
bija  kārtējā mācību dienu, vakarā 
notika ballīte.

Kursu pazīstu jau ilgi, tajā 
mācījās mani bērni, mazbērni 
apmeklēja Mežotni. Kursā vien-
mēr jūtos labi, jo te ir skaista 
daba, kas veldzē, un labi ļaudis 
visapkārt.

Māra C. Reinolde
no Kursas saimes

No šā gada 13. līdz 18. jūlijam 
nometnes vietā „Krāči” Gaujas 
krastā starp Valmieru un Stren-
čiem  notika Latvijas Skautu un 
gaidu centrālās organizācijas 
(LSGCO) 5. lielā nometne „Be -
verīna”. Nometnes atklāšanā 13. 
jūlijā klāt bija arī Latviešu skautu 
un gaidu kustību pārstāvji vadītāji 
Maija un Jānis Šķinķi. Vad. Maija 
Šķinķe nolasīja apsveikumu no -
metņotājiem no Latviešu skautu 
priekšnieka vad. Pēteŗa Aivara 
un Latviešu gaidu priekšnieces 
vad. Noras Aivaras.

Viesu dienā, 16. jūlijā vad. Jānis 
Šķinķis sarunājās ar Latvijas 
Skautu priekšnieku vad. Andri 
Matisonu un Latvijas Gaidu 
priekšnieci vad. Ingu Liepkalnu.

Jūs abi esat jauni un pievie-
nojušies skautu un gaidu kus -
tībām laikā, kad Latvija atguva 
neatkarību. Pastāstiet, kad 
un kāpēc jūs to darījāt.

A.M. 1990. gadā iestājos Lat-
vijas Skautu un gaidu organizā-
cijas atjaunošanas klubā. Pirmā 
nometne bija Gaŗezers, un tur 
notika daudz kas neredzēts un 
nedzirdēts. Garīgā atmoda! Biju 
jau dzirdējis par šo kustību zē -
niem no vecvecākiem un radi-
niekiem ārvalstīs, par kustības 
motivāciju un audzināšanas 
mērķiem.

I.L. Pieslēdzos gaidām 1991. 
gadā savas skolas klases audzi-
nātājas Edītes Sīles aicināta. Viņa 
jau darbojās par vadītāju gaidu 
kustība. Mani intriģēja āra dzīve, 
jauni draugi un kopības sajūta. 
Vienalga, kur tu ietu, visur ir 
māsas un brāļi – gaidas un skauti.

Šodien nometnē ir viesu 
diena. Kādi viesi ir ieradušies 
un vai vēl kādi tiek gaidīti?

A.M. Viesu diena galvenokārt 
ir domāta nometņotāju ģimenēm 
– vecākiem, brāļiem, māsām un 

citiem. Tomēr mēs sagaidām arī 
mūsu labvēļus, kuŗi atbalsta šo 
nometni un LSGCO vispār. Daži 
ir pietiekušies uz piektdienu 17. 
jūliju, kad ieradīsies arī Valmieras 
televīzija.

I.L. Viesu dienas programmā 
ietilpst vairākas nodarbības – tā, 
lai viesi varētu redzēt, ko mēs 
tieši darām un kā gatavojamies 
uz šā vakara nodarbībām – danču 
vakaram Beverīnas pilī, kuŗu 
vadīs Ilga Reizniece no grupas 
„Iļģi”. Nometnes dalībnieki mācās 
mālu veidošanu, masku gatavo-
šanu, vainagu un galvassegu 
veidošanu, mezglu siešanu, seno 
tērpu gatavošanu. Nometnes pro  -
grammā sešās dienās gaidas un 
skauti mēģināja atrast pazudušo 
Beverīnu, kuŗa bija viena no 
lielākajiem un varenākajiem 
latgaļu nocietinājumiem Tālavā 
12.–13. gadsimtā. Lai atrastu pils 
vietu, nometnes dalībniekiem 
nodarbībās bija jāapgūst dažādas 
mākas un jāpārvar visādi šķēršļi.

No kuŗienes nāk nometnes 
dalībnieki un cik viņu ir?

A.M. Nometnē ir starp 120 un 
150 dalībniekiem. Skaits svārstās, 
jo ne visi šeit ir visu laiku. Daži 
ierodas tikai uz dažām dienām, 
gan nometnes sākumā, gan arī 
nometnes beigās.

I.L. Nometnē ir skauti un gai-
das no Valmieras, Kocēniem, 
Rīgas, Gulbenes un Ķeguma. Ir 
arī viens mazskauts no Rīgas 
(172.) skautu vienības Toronto 
Kanadā.

Vai nometnei ir atbalsts no 
sabiedrības, valdības un 
pašvaldībām?

A.M. Jau turpat deviņus gadus 
mēs sadarbojamies ar Nacionāliem 
Bruņotiem spēkiem, viņi mūs 
atbalsta un NBS komandieris 
ģenerālis Maklakovs ir apbalvots 
ar skautu pateicības zīmi Saulīti. 

Atbalsts ir arī no Valmieras un 
Kocēnu pašvaldībām, kā arī no 
firmām „Rīgas dzirnavnieks” un 
„Aldaris”.

I.L. Ziedojumi ir ienākuši no 
Goppera fonda ASV un no Lat-
viešu skautu kustības un Latviešu 

bet vadība tomēr izvēlējās to 
darīt. Nometne dod iespēju jau-
niem vadītājiem aktīvi iesaistīties 
nometnes organizēšanā un vadī-
šanā, kā arī visiem nometņotājiem 
būt kopā,  vingrināties skautu un 
gaidu mākās un iegūt jaunus draugus.

lielā nometne. Vai pastāv 
sadarbības saites ar viņiem?

A.M. Uz laiku mūsu sadarbība 
bija sarukusi, bet tagad tā ir 
atjaunota un vakar trīs vadītāji ar 
pieciem skautiem un gaidām 
apciemoja igauņu skautu un 
gaidu nometni, kā arī pārrunāja 
turpmākās sadarbības iespējas.

I.L. Igauņu nometnē bija ap 
800 nometņotāju ar apmēram 
150 dalībniekiem no ārzemēm.

Paldies jums abiem par sarunu 
un veiksmīgu nometņošanu 
skautu un gaidu garā!

xxx
Viesu dienā nometnē bija 
ieradies arī bijušais Latvijas 
Skautu priekšnieks vad. Valdis 
Ēlerts ar ģimeni, jo nometnē 
piedalījās viņu meita guntiņa 
Agija. Jautāju vad. Ēlertam, 
ko viņš tagad dara LSGCO.

V. Ē. Es esmu speciāla uzde-
vuma vadītājs, kas koordinē 
LSGCO un Japānas Fudžī (Fuji) 
apgabala skautu sadarbības pro-
jektu. 2008. gadā Pasaules skautu 
džamborejas laikā Japānas skauti 
atveda atpakaļ uz Latviju bijušā 
vadītāja Benazīra Radziņa Pelēka 
vilka ordeni. Šo ordeni īsi pirms 
savas nāves ASV viņš bija uzdā-
vinājis kādam japāņu skautam, 
kuŗš studēja ASV. Ordenis tad 
tika nodots LSGCO mūzejam 
Ogrē. Gan Londonā, gan arī Rīgā 
Japānas vēstniecības rīkoja pieņem -
šanas, un Rīgā tika parakstīts 
sadarbības līgums ar LSGCO un 
Fudžī skautu apgabalu Japānā. 
Tam sekoja fonda izveidošana, 
no kuŗa Latvija segtu skautu ap -
maiņas braucienus no Latvijas uz 
Japānu katru otro gadu un starp-
laikā no Japānas uz Latviju. Šogad 
trīs skauti, vecumā no sešpadsmit 
līdz astoņpadsmit, viesosies Lat-
vijā no 2. līdz 18. augustam.

Vad. Jānis Šķinķis

gaidu kustības vadītājiem un 
labvēļiem ASV. Paldies visiem 
par atbalstu!

Kam pieder šis īpašums un 
uz kādiem noteikumiem 
jūs šo vietu izmantojat?

A.M. Īpašums pieder Jurim 
Ūdŗa kungam „Upmaču”  māju 
īpašniekam. Nometnes vieta ar 
visām tās ēkām ir mūsu rīcībā 
bez maksas.

Kāds pašlaik ir LSGCO 
stāvoklis? Cik locekļu ir 
organizācijā?

A.M. Uz 2009.g. 1. janvāri 
LSGCO tika reģistrēti 924 dalīb-
nieki – guntiņas, mazskauti, gai-
das, skauti, lielgaidas, roveri 
vadītāji un vadītājas. Diemžēl 
finanču krīze valstī iespaido arī 
LSGCO. Tādēļ nometnē ir tikai 
maza, maza daļa no reģistrēto orga-
nizācijas locekļu skaita. Notika 
diezgan daudz pārrunu, vai vis-
pār šai krizes laikā rīkot nometni, 
paredzot mazo dalībnieku skaitu, 

Vai skauti un gaidas Latvijā 
tiek  ievēroti un sabiedriski 
atzīti/ kā kustību novērtē 
Latvijas valsts augstākās 
amatpersonas?

A.M. Šā gada 10. jūnijā LSGCO 
pārstāvjus pieņēma Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers, kuŗš ir arī 
LSGCO goda prezidents. Pieņem-
šanā piedalījās 65 skauti un gai-
das, kuŗi pārstāvēja visas Latvijas 
skautu un gaidu vienības.

I.L. Vietējā līmenī pašvaldības 
savu iespēju robežās atbalsta 
vietējās vienības un pulciņus un 
par to darbību raksta vietējā 
presē un rāda televīzijā.

A.M. Skautu un gaidu ziemas 
nometne Baltais vilks Ložmetēju 
kalnā jau ir kļuvusi par tradiciju. 
Nometnē skauti un gaidas piemin 
strēlnieku Ziemsvētku kaujas un 
šo nometni apmeklē Aizsardzības 
ministrijas pārstāvji un NBS 
augstākā vadība.

Es saprotu, ka šinī laikā notiek 
arī Igaunijas skautu un gaidu 
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* Pēc aizvadī-
tiem Kanadas 
latviešu Dzies-
mu svētkiem 
H a m i l t o n ā 
Latvijas viesu 
jaunatnes koris 
„Balsis” ap mek-
 lēja arī latviešu 

Aprūpes māju „Kristus dārzs” un 
iemītniekus iepriecināja ar muzi-
kāli patīkamu un vērtīgu kon-
certu diriģenta Inta Teterovska 
vadībā. Par lielisko sniegumu 
korim un diriģentam pateicās 
iemītnieku pārstāve Sofija Roze. 
Ar ziedu veltēm un atzinīgiem vār -
diem pateicās arī „Kristus dārza” 
administrācija un darbinieki. 

* Kanadas DV vanadžu valdes 
gadskārtējais un iecienītais sarī-
kojums „Vasarai aizejot...” šogad 
notiks 29. augustā Toronto Sv. 
Andreja ev. lut. latviešu draudzes 
lauku īpašumā „Sidrabene” pie 
jaunbūvētās kafejnīcas. Sarīko-
juma priekšnesumu programma 
sāksies plkst. 13 un turpināsies ar 
kopējām pusdienām, mantu 
izlozi, kopdziesmām un deju 
Imanta Ķipa mūzikālā vadībā. 
Kopējās pusdienās dalības maksa 
– 15 dolaru personai. Sarīkojuma 
atlikumu izmantos palīdzības 
darbam Latvijā, bijušajiem brīvī-
bas cīnītājiem, daudzbērnu ģime-
nēm un trūkumcietējiem, tādēļ 
vanadžu valde aicina „Sidrabenes” 

Toronto
R. Norītis

Montreala
M. Štauvers

N e m a n o t 
at nāca un aiz-
gāja šī gada 
bērnu vasaras 
n o m e t n e 
Tērvetē. Tā 
izrā  dījās viena 
no lietainākām 

savā pastāvēšanas vēsturē. Par 
spīti tam nometņotājiem un 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
cienītājus un apmeklētājus atbal-
stīt arī šo labdarības sarīkojumu. 

* Toronto Sv. Andreja un Sv. 
Jāņa ev. lut. latviešu draudžu 
kopējais dievkalpojums šogad 
notiks 2. un 9. augustā plkst. 11 
Sv. Jāņa baznīcā, 200 Balmoral 
Ave. Pēc dievkalpojuma baznīcas 
sarīkojumu telpās dāmu komite-
jas aicina sadraudzības pēcpus-
dienā pie kafijas galda.

* Kanadas latviešu centrālās 
organizācijas LNAK (Latviešu 
Nacionālā apvienība Kanadā) 
valdes sēde notiks 12. septembrī 
plkst. 9.30 Latviešu centrā. Sēdē 
par klausītājiem var piedalīties 
visi ieinteresētie latvieši.

* Latviešu centra līdzekļu sagā-
des loterijas „Jumts nākotnei...” 
23. jūnija izlozē 500 dolarus 
laimēja torontieši Valentīna 
Dubrovska, Guntis Rams un 
Rasma Ruģele. Arī 15. jūlija 
izlozē laimētāji bija torontietes 
Ērika Kalniņa un Edīte Sila.

meiteņu ansambļa 4 dziesmas; 
dziesmu svētkos Hamiltonā ap -
balvotās Dailas un Māras Pēr ko -
nes choregrafētas jaundejas „Šur 
un tur” priekšnesums, ko iz  pil-
dīja „Mēnestiņis”, trīs Tērvetes tru -
badūru mūzikas pavadījumā). 
Viss ritēja kā pa diedziņu bērnu 
vecākiem, bet it sevišķi vecve-
cākiem par prieku „Lūk, tas jau 
mans mazdēliņš!” Izsaucās sirms 
profesors.) Bija daudz un dažādu 
atzinību un pateicību. Darbīgais 
un izpalīdzīgais darbinieks Edis 
Kalniņš (Latvija) saņēma Kana-
das kļavu sīrupa bundžu. Natalija 
Vagnere bija atzīta par teicamā  ko 
„cenšanos runāt latviski”, viņa 
saņēma Tērvetes kausu, kuŗā būs 
iegravēts viņas vārds. Daila Pēr-
kona saņēma sevišķas izcilības 
balvu. Cildināta tika žēlsirdīgā 
māsiņa Alda Steprāne, kas bija 
ierosinājusi rokas mazgāt tik ilgi, 
kamēr roku mazgātājs nodzied 
„Kur tu teci, gailīti” pirmo pantu. 
Rezultātā nometnē nebija ne -
viens saslim šanas gadījums ar 
„cūku gripu”. Paldies par 
dažādiem veikumiem saņēma 
diakons D. Demandts, Lauma 
Cenne, Daina Vītola, Andris 
Kaniņš, nometnes atbil dīgais 
vadītājs Eriks Porietis-Bedards, 
programmas vadītājs Dāvids 
Porietis-Bedards, Harijs un 
Raimonds Birkeni, tērvetieši, 
darbinieki un talcinieki. It sevišķi 
lielu paldies saņēma līdzekļu 
atvēlētāji remondarbiem – Ev. 
lut. Trīsvienības draudze, DV 

S A R Ī K O J U M I
FILADELFIJA (PA)

• 8. augustā plkst. 12.00 pen-
sionāru kopas pikniks pie Ivara 
un Rutas Stiebriem (131 Cedar 
Lake Drive, Williamstown, New 
Jersey 08094) ezermalā, netālu 
no 322. ceļa, Collings Lakes rajonā 
(jābrauc gaŗām Tūļu mājai pa 
Cains Mill Road līdz Cedar Lake 
Drive). Par groziņu lūdzu sazi-
nāties ar mājasmāti Rutu Stiebri, 
tālr.: 609-561-3722. Laipni gaidīti 
arī radi un draugi, kuŗi nav pen-
sijas vecumā.

• 1. septembrī pensionāru sanāk-
sme Brīvo latvju biedrības telpās.

GAŖEZERS (MI)
• 1. augustā 28. golfa sacīkstes; 

pieteikties, zvanot Svenam Kīnam, 
tālr.: 312-755-5603, e-pasts: 
skins@cookassociates.com

• No 9. augusta līdz 16. augus-
tam 3x3 nometne Gaŗezerā; būs 
11 ievirzes vai nodarbības: rot-
kalšana, kokgriešana, stikla ap -
dare, podniecība, latviskā vir-
tuve, mākslas pašdarbība, rok-
darbi, polītika, literātūra, valoda 
un folklora. Bērniem nodarbības 
divās vecumgrupās. Katru vakaru 
cita programma. Vakara pro-
grammas ir bez maksas 3x3 
dalībniekiem un Gaŗezera dar-
biniekiem; citiem $7.

• 10. augustā plkst. 8.00 Austris 
Grasis un Ieva Freiberga runās 
par latviešu valodu un Latvijas 
TV folkloras raidījumiem ,,Klēts” 
Valdemāra zālē (iespējams, Klin-
klāva galerijā).

• 11. augustā plkst. 8.00 Dainis 
Mjartāns un Jānis Peniķis pieda-
līsies pārrunās ,,Kas notiek Lat-
vijā” par polītiku un sabiedrību 

Latvijā Valdemāra zālē.
• 12. augustā plkst. 8.00 folk-

loras vakaru ,,Par stāstiem un 
spokiem” vadīs Guntis Pakalns 
Valdemāra zālē.

• 13. augustā plkst. 8.00 Literā-
tūras vakaru vadīs Sarma Muiž-
niece Liepiņa Kronvalda ēkas 
Klinklāva mākslas galerijā.

• 14. augustā plkst. 7.00 uguns-
kurs zēnu kabīņu pagalmā (lejā 
aiz Avotiem un Saulgriežiem).

• 15. augustā no plkst. 5.00 līdz 
6.00 amatnieku ieviržu izstāde 
Kronvalda pagalmā; plkst. 6.30 
karoga nolaišana Vēja kalnā; 
plkst. 6.45 lielās vakariņas (vietu 
paziņos); plkst. 7.30 beigu pro-
gramma Kronvalda zāle vai 
pagalmā. Uz redzēšanos 3x3 
Gaŗezerā!

 KLĪVLANDE (OH)
• 15. un 16. augustā Vidējo 

valstu meistarsacīkstes golfā un 
Arnolda Ropa kausa izcīņa. 
Reģistrēšanās 15. augustā plkst. 
9.00, spēles sākums plkst. 10.00 
Ironwood Golfa klubā (445 State 
Rd., Hinckley, OH 44233). Spēles 
16. augustā notiks Hinckley Hill 
Golfa klubā (300 State Rd. 
Hinckley, Ohio), sākums plkst. 
9.00. Iepriekšēja pieteikšanās un 
sīkāka informācija iegūstama, 
sazinoties ar Ojāru Mantenieku, 
tālr.: 440-871-4141 vai Edvīnu 
Auzenbergu, tālr.: 440-331- 6613; 
e-pasts: Ed.Auzenbergs@veri-
zon.net Balvas pasniegs vīriešu, 
sieviešu, senioru un supersenio-
ru klasē. Pēc sacīkstēm saviesīgs 
vakars Klīvlandes latviešu drau-
dzes namā. Sacīkstes rīko Klīv-
landes latviešu Golfa klubs.

• 22. augustā plkst. 10.00 vana-
dzes, sadarbībā ar draudzes skolu 
rīko bērnu svētkus Royal View 
piknika laukumā. Aicināti pieda-
līties latviskas izcelsmes bērni, 
arī latviski mazrunājošie. Būs 
interesantas nodarbības, atjau-
tības stendi, sporta spēles. Nodar-
bības, pusdienas un atspirdzinā-
jumi bērniem par brīvu. Ieeja 
pieaugušiem par vismaz 5 dolaru 
ziedojumu. Sīkāka informacija, 
sazinoties ar vanadžu priekšnieci 
Vitu Reineki, tālr.: 216-676-0073.

• 19. septembrī plkst. 6.00 DV 
bazārs Apvienotās draudzes zālē. 
Būs tradicionālais rudens iepir-
kumu galds, bufete, bagātīgas 
izlozes, priekšnesumi. Paredzēta 
daiļamatnieku – kokgriezēju 
darbu izstāde. Ieeja par ziedo-
jumiem. Auto varēs novietot 
Masoņu laukumā. Atlikums 
vanadžu aprūpes darbam.

LANSINGA
• 12. septembrī 12. Lansingas 

LHH golfa sabraukums; pieteik-
ties, zvanot vai rakstot Ligitai 
Ķepītei, tālr.: 517-930-9131, 
e-pasts: ligita@voyager.net

MILVOKI (WI)
• No 20. līdz 22. augustam 

draudzes lieko mantu tirgus. 
Palīgi lūgti sazināties ar Aiju 
Ozoliņu.

ŅUJORKA (NY)
• Ņujorkas latviešu ev. lut. 

draudzes Nometnes Katskiļu 
kalnos vasaras programma; pla-
šāka informācija mājaslapā: 
www.nydraudze.org

,,ĪKŠĶĪŠU”
Latviešu valodas nedēļas: 

• No 2. līdz 8. augustam valo-
das perioda nedēļa, vadītāja 
Irēne Upeniece Jasuta, tālr.: 631-
589-0372, ikskisiv@gmail.com

NOMETNES
• No 2. līdz 15. augustam 

Valodas periods, vadītāja Elisa 
Millere, tālr.: 908-415-3670, valo-
dasperiods@yahoo.com

• No 9. līdz 15. augustam ,,Senču 
nometne”; vadītāja Ingrīda 
Mieme, tālr.: 518-962-4742, 
senčunometne@gmail.com 
Janīna Briğe: 518-589-9932

• No 16. līdz 23. augustam 3x3 
nometne, vadītāja Taina Laiviņa, 
mājaslapa: www.3x3katskilos.info

• 22. augustā 3x3 nometnē 
Katskiļos trīs tenoru – Nauŗa 
Puntuļa, Guntara Ruņģa un 
Miervalža Jenča koncerts.

• 29. augustā, ievadot rudens 
sezonu, Latvijas Nacionālas ope-
ras ģilde aicina uz labdarības 
sarīkojumu ,,Mēness mistiskā 
mīlestības gaismā” Salas baznīcas 
lejas zālē. Dziedās LNO tenori 
Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis, 
Guntars Ruņģis, koncertmeistars 
Juris Kulakovs. Deju mūziku 
spēlēs John Weber kapella, vaka-
riņās Anitas Mednes īpašais kuli-
nārais aukstais galds; starp loteri-
jas laimestiem ceļojums uz Rīgu 
u. c. Atlikums Bruno Skultes 
operas uzveduma ,,Vilkaču man-
tiniece” iestudēšanai LNO. Lūdzam 
rezervēt vietas pie galdiņiem 
iepriekš. Vēlams ierasties vakar-
tērpā. Ieejas maksa: piesakoties 
pirms 15. augusta $75.00, pēc 15. 
aug. – $85.00. Čeki izrakstāmi ar 

norādi: Latvian National Opera 
Guild un nosūtāmi: LNOG c/o 
Andris Padegs, 2 Merry Hill Rd.; 
Poughkeepsie, NY, 12603-3214. 
Sīkākas ziņas iespējams iegūt, 
sazinoties ar Aiju Pelši, tālr.: 516-
310-9491 vai 516-935-0967.

PRIEDAINE (NJ)
• 25. augustā trīs Latvijas teno-

ru – Nauŗa Puntuļa, Guntara 
Ruņģa un Miervalža Jenča – 
koncerts.

SIETLA (WA)
• No 9. līdz 16. augustam 

Mežotnes bērnu vasaras nometne 
Latviešu izglītības centrā Šeltonā. 
Informācija: www.mezotne.org 
Sīkākas ziņas var iegūt, rakstot 
Inesei Graudiņai, e-pasts: inese@
mezotne.org

• 6. septembrī Sietlas latviešu 8. 
golfa sacensības; pieteikties Rolan -
dam Abermanim, tālr.: 425-398-
9145, e-pasts: letinsh.rol@veri-
zon.net

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 6. augustā plkst. 13.00 Bied-

rības namā videoizrāde. Pro-
gram ma tiks paziņota atsevišķi. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums sākot 
ar $3.00.

• 20. augustā plkst. 13.00 Bied-
rības namā videoizrāde. Program-
ma tiks paziņota atsevišķi. Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

• 1. septembrī plkst. 10.00 Bied-
rības valdes sēde.

Nāciet un aiciniet līdzi drau-
gus! Mīļi gaidīsim!

Montrealas nodaļas vanagi un 
vanadzes, Montrealas Latviešu 
sabiedriskais centrs, Otavas ev. 
lut. Miera draudze un tās dāmu 
komiteja, Otavas DV nodaļa, 
Otavas Latviešu biedrība un 
latviešu skola, kā arī DV Kanadas 
valde un daudzas privātpersonas. 
Galīgās summas vēl nav savilktas 
un būs pieejamas vēlāk. Arī darbi 
vēl jāpabeidz un atbalsts arvien 
vēl nepieciešams. Zilu pateicības 
kartiņu no īpašas pasniedzēju 
komandas saņēma katrs nomet-
nes audzinātājs. Ugunkura noslē-
gumā visi pulcējušies sadevās 
rokās, viens no otra aizdedzināja 
svecītes un nodziedāja „Aijā, 
žū-žū” un tad klusā gājienā devas 
pie karogiem. Še svētbrīdi vadīja 
diakons D. Demandts. Latvijas, 
Kanadas un Kvebekas karogu 
nolaišanas brīdī visi vienojās 
tautas lūgšanā „Dievs, svētī 
Latviju!”

Nometnes saimnieces aicināja 
pie vakariņu galda un cienāja ar 
makaronu sacepumu pret lab-
prātīgu ziedojumu. Ēdēji izrādījās 
sevišķi devīgi un pateicīgi. 2009. 
gada bērnu vasaras nometne 
Tērvetē izskanējusi. Gaidīsim to 
atkal citu gadu.

Montrealas ev. lut. Trīsvienības 
un Otavas ev. lut. Miera draudžu 
kopējais dievkalpojums notiks 
17. augustā plkst. 11, brīvdabas 
baznīcā Tervetē. Pēc tā kopējs 
pikniks, kuŗā piedalās arī 
Montrealas Latviešu pensionāru 
apvienība.

audzinātājiem bija izdevies īste-
not itin visu paredzēto darba 
seku. Sadraudzībā un nometņo-
šanas priekos un bēdās viens 
otru bija iepazinuši labāk un 
jutās kā lielas ģimenes saime. 
Pirmajā nometnes ugunskura 
vakarā, kas notika 18. jūlijā, visi 
kopā bija svinējuši Jāņus, attēlojot 
senlatviešu Jāņu ticējumus (dze-
nājot raganas) un izdalot vecā-
kiem Jāņu sieru, ko bija sējuši 
paši. Dienā bija pinuši vainagus, 
dejojuši, gājuši rotaļās, izrotājuši 
zāli, peldējušies.

25. jūlija vakara stundās notika 
otrais ugunskurs un nometnes 
slēgšana. Tajā bija pulcējušies 
vairāk kā 40 nometņotāju un 
turpat kopā pie simts viņu 
vecāku, Tērvetes iemītnieku, 
labvēļu un citu interesentu. Par 
pārsteigumu visiem, lietus šajā 
dienā nelija. Labu laiku spīdēja 
pat saule. Aprises pie ugunskura, 
kas bija salikts no vareniem bērza 
malkas bluķiem un ko aizdedzi-
nāja Daina Brauna, vadīja pie-
teicējs Aldis Sīpoliņš un audzi-
nātājs Jānis Mateus. Aldis pas-
tāstīja par dažādajiem pasāku-
miem nometnē, bet Jānis ar savu 
enerģisko gitāres spēli un dzie-
dāšanu vadīja kopdziesmas, kas 
aizskanēja pāri Tērvetes koku 
galotnēm un iesildīja ikviena 
vakara dalībnieka sirdi. Priekšne-
sumos bija liela dažādība. Ne -
trūka humora (skice par Netīro 
dakšu), nedz veiksmīgas pašdar-
bības sniegumu ( septiņu vecāko 
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Putnu ciemā
pārdod māju „perfektā” kārtībā:

modernizēta – jauna virtuve un vanna,
ozola grīdas, trauku un veļas mašīnas,

centrālā dzesināšana (AC)

„Netrūkst nekas”

Zvaniet: 631-666-6037 vai 631-759-1933

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Ņudžersijas latviešu skola meklē
Pirmskolas, 1. klases un 7. klases skolotājas/us

2009./2010. skolas mācību gadam.
Skolas saime tiekas Short Hills, NJ reizi nedēļā,

sestdienās no plkst. 9.30 līdz 2.30.

Lūdzam kandidātus pieteikties pie Pārzines@njskola.org.

(kādreizējais Kārļa Ulmaņa 
brāļa īpašums).

2 viesu mājas ar banketa
un konferenču telpām,

guļvietām ar visām labierīcībām.
Trīs dzīvokļu māja

saimniekiem, personālam.
Pirts ar baseinu, kafejnīca, divi dīķi.

Kopējā platība 25,9 ha.

Tuvāka informācija pa tālr. +371 67299238, +371 22040494.

Pārdod jaunu atpūtas kompleksu
Līvbērzes pagastā Zemgalē

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un 
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju 

tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu 
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

Latviešu sieviete ar vairāku gadu pieredzi
tautiešu aprūpēšanā Amerikā

labprāt kļūtu par izpalīdzi mājas darbos
un koptu vecākus cilvēkus.

Ir rekomendācijas.
Lūdzu, sazināsimies pa tālr. +371 26535367 vai 732-549-0445, 

Sarmīte.

Jauna latviešu studente no 
Kalifornijas meklē dzīvokli

(vai istabiņu) Čikāgā – Illinois 
universitātes tuvumā.

Zvanīt:
(8051/ 637 – 4389 / 284 – 1065).
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Mūžīgā mierā aizmiga mūsu māsa

EDĪTE ROGATE,
dzim. HINCENBERGA

dzimusi 1936. gada 27. septembrī Valmierā,
mirusi 2009. gada 24. maijā Mežaparkā

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MĀSAS RŪTA UN AIDA AR ĢIMENĒM AMERIKĀ

Skumjās un pateicībā
SIEVA RŪTA, DĒLS ANDRIS UN KORRINA,

MAZBĒRNI POULA, ALDIS, AIVA
RADI LATVIJĀ UN ASV

BIJUŠIE DARBA BIEDRI UN STUDENTI – 
MERIDĀ, VENECUELĀ, RĪGĀ UN JELGAVĀ

LATVIJĀ UN SIRAKŪZĀS ASV

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS JĀNIS UN MEITA VALDA

DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
KARMENA, AIJA, INGRĪDA UN ZENTA

Skumstot piemiņā viņu paturēs
HELGA HARTMAN, LAIMA CELMIŅŠ 

UN MĀRA PUŠPURS

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais Sirakūzu
Mežsaimniecības kolledžas profesors emeritus

DR. JĀNIS PETRIČEKS
dzimis 1923. gada 22. augustā Pededzes pag.,

miris 2009. gada 6. jūlijā Polo Alto, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa

ZINAIDA JAUNZEMIS,
dzim. MICHAILOVSKIS

dzimusi 1911. gada 23. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 7. jūnijā Lincoln, NE, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu sirsnīgā jaunības draudzene

HENRIETE (ETIJA) BOLM,
dzim. KALNIŅŠ

dzimusi 1921. gada 29. novembrī Rīgā,
mirusi 2009. gada 11. jūlijā Berlīnē

Dieva dārzos ir aizgājusi mūsu mīļā radiniece

MILDA PUCIS,
dzim. PORIETIS

dzimusi 1918. gada 20. februārī Maskavā, Krievijā,
mirusi 2009. gada 18. jūlijā Chicago, IL, USA

Labo cīņu esmu izcīnījis,
Skrējienu esmu pabeidzis,
Ticību esmu turējis.
Pāvila 2. vēstule Timotejam 4.1

Augšā, aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies bij...

Vaicās zeme, kā tas var būt
Ka Tavus soļus vairs nesajūt?
Vaicās pamestā māja
Un dziestošā pavarda liesma,
Vaicās cilvēki, kur Tava dziesma?

Bet ja kādam smiltīs svešās
Rast Tu mieru lēmis, Dievs –
Lai pār to Tavs spožums plešas,
Debess gaismā ceļoties.
Elza Ķezbere

Pieminot un atminot
ŅŪDŽERSIJAS D.V. APVIENĪBA

Apvienības biedrs

ANSIS JANSONS
dzimis 1918. gada 18. jūlijā Pabažos,

miris 2009. gada 28. maijā New Brunswick, N.J.

Indianapoles vecākā latviete 
Kristīna Šterna 29. jūnijā šķīrās 
no draugiem un paziņām, nesa-
gaidījusi savu 106. dzimumdie-
nu. Viņa dzimusi 1903. gada 2. 
septembrī Vidzemē, Alojas muižā, 
Friča un Marijas (dzim. Krišjāne) 
Čečiņu ģimenē. Skolas gaitas 
sākusi Puikules pamatskolā, jo 
vecāki 1909. gadā pārcēlās uz 
Puikules muižu darbā.

Kristīnu Šternu pieminot
1950. gadā, apmetoties uz dzīvi 
Indianā.

K. Šterna līdz 100 gadu vecu-
mam dzīvoja pati savā mājiņā, 
bet, gadu nastai vairojoties, pār-
cēlās uz pansionātu, kur beidzās 
viņas dzīves gaitas. Nekad netrū-
ka labu cilvēku, kas Kristīnei 
palīdzēja ikdienas darbos, bieži 
atnāca ciemos un atnesa kādu 
gardumu.

K. Šternai veltīto piemiņas dievkalpojumu vadīja māc. G. Lazdiņš
Pēc Latvijas Sarkanā Krusta 

žēlsirdīgo māsu skolas beigšanas 
1927. gadā Kristīna 17 gadu 
strādājusi par žēlsirdīgo māsu 
Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā un 
līdztekus darbam studēja medi-
cīnu. Pabeigusi Latvijas Univer-
sitātes medicīnas fakultātes zob-
ārstniecības nodaļu (1934.  gadā), 
viņa gandrīz desmit gadu strādāja 
Pārdaugavā par rajona zobārsti.

Otrā pasaules kaŗa beigu pos-
mu viņa kopā ar vīru Rūdolfu 
pavadīja Čechoslovakijā. Pēc 
krievu iebrukuma Čechslovakijā 
Kristīnai un vīram palaimējās 
izkļūt uz rietumiem, jo viņu 
uzvārds ziņojumā par arestu bija 
ierakstīts nepareizi. Vācijā viņi 
dzīvoja Vircburgas nometnē un  
ASV kopā ar meitu Astru iebrauca 

Aizgājējai veltītā piemiņas 
brīdī 19. jūlijā pēc latviešu ev. lut. 
draudzes dievkalpojuma, ko 
vadīja prāv. Gunārs Lazdiņš, par 
K. Šternas dzīvi pastāstīja Nora 
Ceriņa. No draudzes un viņas 
meitas Astras Dānijā atvadu vār-
dus teica Inese Daiga. Mielastu, 
kuŗā bija K. Šternas mīļākie 
ēdieni, un šampanieti sagādāja 
Dzinta Caune, Aida  un Nora 
Ceriņas, Jautra Ķelpe, Ligita 
Krūmkalne, Ērika Slīpā un 
Austra Ziemele.

K. Šternas mirstīgās atliekas 
pārpelnotas, urna tiks pārvesta 
uz Latviju apbedīšanai Alojas 
kapos, kur jau atdusas viņas 
vecāki un vecmāmiņa. Lai viņai 
salda dusa dzimtenes smiltājā.

LK

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi...
A.Lūsis

Augšā aiz zvaigznēm Tu gaismā reiz kļūsi...
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Mīlestībā viņu piemin
MĀSA, BRĀLIS, MĀSĪCAS

UN VIŅU ĢIMENES

Draudzībā viņu piemin konfukši,
DAGNIJA, ILZE, RASMA,

RŪTA, SARMĪTE, SONDRA

Mūsu mīļais

JĀNIS
PETRIČEKS

dzimis 1923. gada 22. augustā "Liepājā", Pededzes pagastā,
miris 2009. gada 6. jūlijā Paloalto, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā korp. Dzintra locekle

38.c.fil! LOLITA BAIBA RAMANS,
dzim. BALODIS

dzimusi 1938. gada 10. janvārī Rīgā,
mirusi 2009. gada 1. jūlijā Manchester, Ct.

Labo cīņu es esmu izcīnījis,
skrējienu esmu pabeidzis...
Pāvila 2. vēstule Timotejam

Ja draudzības puķe zied ilgi
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

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

Skumst
LALITA, ZINTIS, SARMA UN JĀNIS

MAZDĒLI JŪLIJS UN PĒTERIS

Mīlestībā pieminam 
VĪRS VIDVUDS, ZINTARS, 

RAITIS&LAURA AR MAZBĒRNIEM ZELTIS&ZEMENE
ARIS&DANYI AR GUTHRIE, MĀSA VIJA PURS,
MĀSĪCA ILZE ARĀJS UN TANTA DAINA ARĀJS

Viņu sirsnībā un pateicībā piemin
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS VALDE UN SAIME

Viņu vienmēr ar mīlestību atcerēsies
HELMUTS UN EDĪTE BRAUĶIS

Mūsu mīļais vīrs, tētis, vectēvs

VALDIS MUIŽNIEKS
dzimis 1927. gada 1. decembrī Rugāju pagastā, Latvijā,

aizgāja mūžībā 2009. gada 10. jūlijā Ohaijo, ASV

Priekšlaicīgi no mums šķīrās

AIJA VELDRE BELDAVS
dzimusi 1941. gada 27. maijā,

mirusi 2009. gada 14. jūlijā

No mums šķīries
ilggadējais ASV latviešu sabiedriskais darbinieks,

bijušais Amerikas latviešu apvienības Izglītības biroja loceklis un
Augstākās izglītības nozares vadītājs

DR. VALDIS MUIŽNIEKS
dzimis 1927. gada 1. decembrī Rugājos, Latvijā,

miris 2009. gada 10. jūlijā, Kalamazoo, Mičiganā, ASV

Mūžībā aizgājis
mūsu ģimenes draugs, inženieris

NIKOLAJS ZVIRBULIS
dzimis 1912. gada 12. augustā Rīgā,
miris 2009. gada 3. jūlijā Sandiego

Te zirdziņš, te arkliņš,
Kur palika arājiņš?
Arājiņš atsagūla
Visa mūža dienasvidu.
L.tdz

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 2. aug. dievk. ar 
dievg. 9. aug. apvienots dievk. ar 
Džamaikpleinas draudzi Ģetze-
manes kapsētā. 16. , 23., 30. aug. 
dievk. Visi dievk. sākas plkst. 
10.00 Māc. Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 2. aug. plkst. 3.00 
Lankasterā svētbrīdis brīvdabā 
pie Liepas un Pakalniņu ģime-
nēm, māc. Dr. A. Ziedonis; pēc 
dievk. Lankasteras kopas gads-
kār tējais pikniks, kuŗā Dr. Māra 
Andersone pastāstīs par aizvadīto 
sēmestri Rēzeknes universitātē. 
9. aug. plkst. 11.00 dievk., māc. 
Dr. A. Ziedonis un māc. Dr. R. 
Ziedone; pēc dievk. kafija.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 2. 
aug. dievk. plkst. 10.00.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 2. aug. kapusvētki. 16. un 30. 
aug. 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. Ja kāds vēlas satikt 
mācītāju, lūdzu, piezvaniet un 
vienosimies par satikšanos. 
Mācītāja Ilze Larsena.

• Klīvlandes apvienotā ev. lut. 
dr.: 9. aug. plkst. 11.00 kapu-
svētki Riverside kapsētā. 23. aug. 
plkst 11.00 kapusvētki Sunset 
kapsētā.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 9. aug. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. Māc. D. Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
2. aug. dievk. nebūs. 9. aug. 
dievk. ar dievg. 13. aug. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 16. aug. 

dievk. angļu val. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 10.00. Līdz 7. aug. 
māc. L. Zusēviča strādās Gaŗ-
ezerā Vasaras vidusskolā un 
nometnē, ja nepieciešams, rakstīt: 
pastorlauma@gmail.com

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 2. aug. plkst. 
10.00 dievk, pēc dievk. sadrau-
dzība. 9. aug. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. sadraudzība. 
16. aug. plkst. 10.00 kapusvētku 
dievk. Crystal Lake kapsētā. Māc. 
M. Cepure. Bazn. adrese: 3152 - 
17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; 
kancelejas tālr. 612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr. 2. aug. plkst. 8.30 
Leikvudā dievk. ar dievg. (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.). 9. aug. plkst. 
10.00 kapusvētki Van Liew 
kapsētā Ņubransvikā. 16. aug. 
plkst. 9.30 kapusvētki Wood lawn 
kapsētā Leikvudā; plkst. 11.00 
kapusvētki Toms River kapsētā. 
23. aug. plkst. 10.00 dievk. 
draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick) ar 
dievg. Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 2. 
aug. Katskiļu nometnē svecīšu 
dievk., māc. L. Saliņš. 9. aug. 
Jonkeru bazn. plkst 10.00 dievk., 
diak. I. Kaņeps; Katskiļu 
nometnē plkst 11.00 iesvētības 
ar dievg., māc. L. Saliņš. 23. aug. 
Jonkeru bazn. plkst 10.00 dievk, 
diak. I. Kaņeps; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas un apk. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
23. aug. plkst. 1.00 dievk., māc. 
R. Franklins, pēc dievk. kafija.

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

Mugurkaulu ministram
(tētim – Valdim Muižniekam)

Beidzot nodibināta praktiska ministrija.
Ministrija, kas VISIEM vajadzīga.
Mugurkaulu ministrija.
Ministra darba apraksts
tieši tev domāts!
Var iztikt bez ,,pareizā” portfeļa,
Bet ne bez pareizā pieskāriena.
Vajadzīga 
vismaz 50 gadu pieredze
ar mugurām daždažādām:
šaurām, platām,
gludām, krunkainām,
vairāk ar mugurām vienkāršām
nevis slavenām.
Mugurkaulu ministrijas moto būs tavs ierastais:
Visu ar mieru, mīlestību
un manipulāciju.
Jā,
beidzot būs ministrija,
kas visiem vajadzīga.
Tādēļ
visu šķībo un stīvo,
pēkšņi izmezģīto,
desmitiem Latvijas valdību piedzīvojušo,
simtiem sarīkojumos izsēdēto,
izmisušo
muguru vārdā
lūdzam tevi
ministru lokā nākt.
Lūdzam tevi –
turpini lāpīt tās!
Veltījums manam tētim, kas 80 gadu vecumā 2008. gada 29. 
augustā (kad šis dzejolis sacerēts)  doctor of chiropractic praksē 
vēl tikai pa pusei bija pensijā; 
2009. gada aprīlī viņš pensionējās; 
2009. gada 10. jūlijā aizgāja aizsaulē.

Sarma Muižniece Liepiņa
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S P O R T S
BMX

Pasaules meistarsacīk  stēs 
BMX riteņbraukšanā piedalījās 
olimpiskais un pasaules čempi-
ons Māris Štrombergs. Pusfināla 
braucienā viņš bija pārliecinoši 
labākais, taču vēlāk neveicās. 
Viņš finālbraucienā finišēja 
ceturtā vietā, nespējot nosargāt 
savu titulu. Iegūt kādu no me -
daļām latvietim liedza ne visai 
veiksmīgais starts. Turklāt Māris 
gandrīz izbrauca no trases, līdz 
ar to bija jābremzē. Līdz finišam 
Štrombergs trīs vietas atguva, 
taču līdz medaļai aizsniegties 
nespēja.

Par pasaules čempionu kļuva 
amerikānis Donijs Robinsons, 
otro vietu ieguva viņa tautietis 
Maiks Dejs, bronzas medaļa tika 
arģentīnietim Ramiro Martino.

Futbols
No Eiropas līgas kvalifikācijas 

turnīra izstājušās visas trīs Lat-
vijas futbola vienības.

Liepājas Metallurgs savā lau-
kumā pirmajā spēlē uzvarēja 
Tbilisi Dinamo, bet izbraukumā 
zaudēja – 1:3. Zaudējums arī 
kopvērtējumā – 3:4. Neveiksmē 
Metallurga treneris vācietis Rī di-
 gers Abramčiks vainoja vienības 
vārtsargu Viktoru Spoli, kas pie-
ļāvis divas bērnišķīgas kļūdas.

Skonto pirmajā spēlē Rīgā 
cīnījās neizšķirti ar Ziemeļīrijas 
klubu City – 1:1, taču viesos 
zaudēja – 0:1. Divu spēļu summā 
zaudējums ar 1:2.

Dinaburga „sauso” rezultātu 
izbraukumā pret Izraēlas Bnei 
Yehuda (0:4) Daugavpilī paaug-
stināja vēl par vieniem vārtiem, 
kopumā zaudējot ar 0:5.

***
Ventspils futbolisti  iekļuva 

UEFA Čempionu līgas trešajā 
kvalifikācijas kārtā, viesos ar 3:1 
pārspējot Luksemburgas F91 
Dudelange. Divu spēļu summā 
uzvarēja Ventspils – 6:1.

Motosports
Latvijas blakusvāģu ekipāža 

Māris Rupeiks/Haralds Kurpnieks 
izcīnīja trešo vietu pasaules moto-
krosa meistarsacīkšu Dānijas 

posmā. Otro vietu ieguva latviešu 
kantētājs Kaspars Liepiņš, kuŗš ir 
līdzbraucējs beļģim Jorisam Hen  -
driksam. Rupeika ekipāža bija 
trešā pirmajā braucienā, ceturtā – 
otrā braucienā. Līdz ar to posmā 
Latvijas pārim nācās piekāpties 
beļģa un latvieša duetam.

Otra Latvijas ekipāža Jānis un 
Lauris Daideri posmā ieņēma 
sesto vietu (braucienos piektā un 
astotā pozicija). Nikijs Pulinkss 
un Kaspars Stupelis pēc piedzī-
votā kritiena pirmajā braucienā 
spēja aizcīnīties līdz 10. pozicijai 
un 11 punktiem otrajā braucienā.

Ratiņbasketbols
Ratiņbasketbols ir viens no 

populārākajiem sporta veidiem 
starp cilvēkiem ar invaliditāti un 
profesionālajiem sportistiem, kuŗi 
ir guvuši sportiskas traumas un 
nevar vai nedrīkst spēlēt “parasto 
basketbolu”. Ratiņbasketbols no 
“parastā basketbola” atšķiras tikai 
ar to, ka spēlētāji sēž sporta ratiņ-
krēslos un katram spēlētājam ir 
noteikti klasifikācijas punkti, 
pārējie noteikumi nav mainīti, 
un Starptautiskā Ratiņbasketbola 
federācija ir oficiāls FIBA biedrs.

Cēsīs risinās Eiropas meistarsa-
cīkstes C līgā ratiņbasketbolā. 
Latvijas izlase ar 55:32 pieveica 
Baltkrieviju, ar 82:52 – Īriju, ar 
71:60 – Ukrainu, ar 60:63 zaudēja 
Grieķijai.

Turnīra nolikums paredz, ka 
vienības vispirms aizvadīs viena 
riņķa turnīru, tiekoties katra ar 
katru. Četras labākās vienības 
kvalificēsies pusfinālam, piektās 
un sestās vietas ieguvēji aizvadīs 
pārspēli par piekto vietu.

Plūdmales volejbols
Latvijas plūdmales volejbolisti 

Toms Šmēdiņš un Artis Caics 
izcīnīja bronzas godalgas Bulgā-
rijas pilsētas Varnas CEV Chal-
lenger turnīrā. Spraigā spēlē viņi 
ar 2:1 (14:21, 21:17, 27:25) pieveica 
mājiniekus Jankovu un Stojanovu.

Vieglatlētika
Latvijas trīssoļlēcējs Pāvels Ko -

vaļovs Eiropas junioru meistar-

sacīkstēs vieglatlētikā Serbijas 
pilsētā Novisadā sasniedza jaunu 
personisko rekordu un izcīnīja 
bronzas medaļu.

Kovaļovs trešajā mēģinājumā 
aizlēca 16,03 m, par 40 centimet-
riem labojot savu iepriekšējo 
personisko rekordu. Uzvarēja 
Krievijas sportists Aleksejs 
Frolovs – 16,67 m.

***
Edgars Timermanis izcīnīja 

bronzas godalgu Eiropas Jaunat-
nes olimpiadas vesera mešanas 
sacensībās. Finālā Timermanis 
savā labākajā mēģinājumā veseri 
raidīja 71,49 m tālu, par 2,75 
metriem atpaliekot no sacensību 
uzvarētāja slovaka Tomasa 
Kruzļaka.

Olimpiadā medaļas izcīnīja arī 
džudists Michails Šteinbuks (sud -
rabs svara katēgorijā līdz 55 kg) 
un vieglatlēte Laura Ikauniece  
augstlēkšanā (bronza). Finālā 
Ikauniece, kas iepriekš triumfēja 
pasaules jauniešu meistarsacīk-
stēs daudzcīņas sacensībās, pār-
lēca 1,82 m augstumā novietoto 
latiņu.

Pirms 100 gadiem
Rīgā bija ieradies pasaules 

šacha čempions Emanuils Las-
kers, kas spēlēja ar trim stiprāko 
spēlētāju konsultāciju grupām. 
Pasaules meistars pazaudēja vie-
nu partiju, kamēr viena partija 
palika neizšķirta. Laskeru vinnēja 
konsultācijas partijā, kuŗā spēlēja 
advokāts V. Zāmuels, Eižens Vā -
gen  heims un students E. Vilde. 
Neizšķirta (remis) palika partija, 
kuŗā spēlēja R. Bētiņš, Grīntāls 
un Augusts Līts (Lütz). Dr. Las-
kers aizbrauca no Rīgas.

Kad cirkū izrādes nevelk pub-
liku, tad, lai uzlabotu kasi, vaja-
dzīgs atkal sarīkot čempionātu.

Čempionātos knifus izdara tik 
smalki, ka publikas vairākums 
vēl arvien ļaujas izmuļķoties. Tā 
saucamie internacionālie čem-
pionāti, kuŗus bieži rīko cirkos, ir 
vislielākais bleķis. Godalgu izso-
līšanai nav nekādas nozīmes. 
Katrs spēkotājs saņem noteiktu 
algu un par to izpilda trikus.

(No Dzimtenes Vēstneša 1909. g.)
P. Karlsons

„Mēs visi esam īkšķīši!” – tā 
Ņujorkas ev. lut. draudzes lauku 
īpašumā, gleznainajos Katskiļu 
kalnos, sparīgi dziedātā dziesmā 
apliecināja ap 40 visjaunākie 
nometņotāji,  tā dēvētie „īkšķīši”. 
Šie mūžam kustīgie, ņiprie un 
ziņkārie lavietības turpinātāji 
Amerikā, trīs līdz sešus gadus 
veci, bija ieradušies Katskiļos 
pavadīt nedēļu spraigās nodarbī-
bās kopā ar vecākiem un vecve-
cākiem. Īkšķīšu pirmajā posmā, 
no 12. līdz 18. jūlijam bija saga-
dījušies galvenokārt 4-6 gadus 
vecie – tātad ideālie nometņotāji, 
kas vairs nemeklē māmiņas klēpi 
un spēj dūšīgi turēties līdzi visos 
pasākumos. Kopā ar ģimenēm 
īkšķīši pārņēma savā ziņā drau-
dzes īpašuma „Atpūtas namu”, kur 
visos trīs stāvos dipēja skrejoši 
solīši, klaudzēja durvis, skanēja 
smiekli, sasaukšanās un vecāku 
vairāk vai mazāk sekmīgi rīko-
jumi apģērbties vai nomazgāt rokas.

Īkšķīšu nometnes pirmā posma 
vadītāja Valda Grīnberga, dina-
miska un bērniem tuva, bija 
gādājusi par bagātīgu programmu 
ar spējīgiem vadītājiem. Mācītāja 
Ieva Dzelzgalve mazajiem skaid-

ĪKŠĶĪŠI KATSKIĻOS
un ar kustībām papildināja savus 
iemīļotos „grāvējus” par desmit 
pirkstiņiem, latviešu alfabētu 
(kuŗā gan ielavījies nelatvisks „o”), 
alutiņa darītāju sesku un citas. 
Īkšķīši izbaudīja arī Brigitas 
Rumpēteres un Valdas Grīnber-
gas rīkotu karnevālu ar nodarbību 
stendiem, nopelnīdami dāvanu 
sainīšus. Tāpat – balli, kuŗā viņi, 
svinīgi uzposušies, lēkāja mūs-
dienīgos ritmos. Netrūka arī 
mākslas nodarbību un pat Tijas 
Ores vadītas baleta stundas, uz 
kuŗu gan nesadūšojās neviens no 
puišiem. Gundega Senga un San-
dra Strenga mazos iepriecināja 
ar pašu veidotu leļļu teātŗa izrādi. 
Līga Sūrīte lasīja pasakas, ko no 
televīzijas zibšņiem atrautie bērni 
labprāt klausījās. Ugunskura va -
karā skatītājus izsmīdināja īk -
šķīšu tēvi, kas, Pēteŗa Blumberga 
vadībā, sekojot tradicijai, uzstājās 
ar kabarē stila priekšnesumiem, 
tērpušies parūkās un kleitiņās.

Tās bija saistošas nodarbības, 
kas mazos nometņotājus izklai-
dēja, izglītoja un savstarpēji tuvi-
nāja. Bija vēl citas, pašplūsmei 
ļautas, bet no īkšķīšu viedokļa 
tikpat vērtīgas: piemēram, mak-

Daži priecīgi īkšķīši. Priekšā no kreisās: Marisa Tuma un Selga 
Lazda. Aizmugurē: Krusa Neimligere, Sandra Senga, Anika 
Grīnberga un Arturs Senga

roja Jēzus līdzību par sējēju, un 
līdz nedēļas beigām viens otrs 
tiešām saprata, ka akmeņainā un 
ērkšķainā zemē sēkliņa neuzdīgs. 
Kā katru gadu, īkšķīši aizrautīgi 
sportoja „sporta direktora” Mār-
tiņa Ģērmaņa un „direktora 
palīga” Arnolda Tuma vadībā. 
Dimdošā treneŗa balsī, ar humo-
ra pilnu cienīgumu, Mārtiņš lika 
mazajiem skriet, mētāt bumbiņas 
un veikt dažādus veiklības uzde-
vumus, kas vainagojās „olimpi-
adā”, ar parādi, sportistu zvērestu 
un medaļām visiem dalībniekiem.

Īkšķīšus saistīja arī šķēršļu gā -
jiens, Amandas un Māras Lipaču 
veidots pēc stāsta par pazudušo 
zivtiņu Nemo, pārdēvētu par 
Nameju. Meklēdami Nameju, 
īkšķīši sastapās, gan ar rijīgu 
haizivi, gan kliedzošām milzu 
kaijām, gan arī ar laipnu zobārsti. 
Kādu citu dienu viņi meklēja 
dinozauru kaulus Janas Teteres 
izdomātā ceļojumā pa aizvēstu-
riskām takām. Un vēl kādu reizi 
viņi klejoja pa nometni, mek-
lēdami Sonjas Jansones un Intras 
Ģērmanes uzdotos priekšmetus – 
piemēram, ozola zīli vai kurkuli. 
Īkšķīši jau no laika gala bijuši 
meklētāji un dabas pētnieki.

Uz dziedāšanu mazos nometņo -
tājus iejūsmināja Sandra Strenga, 
kuŗas dzidrā balss skanējusi arī 
uz operas skatuves Rīgā. Vecā-
kiem palīdzot, īkšķīši dziedāja 

šķerēšana, ķirzaku tvarstīšana un 
bradāšana pa peļķēm. Arī šūpo-
šanās un kāpelēšana spēļu lau-
kumā. Un, protams, peldēšanās. 
Tāpat kā citus gadus, kaimiņos 
dzīvojošā Dzeņu ģimene ļāva 
nometniekiem peldēties savā 
ezerā, kur ūdens skaidrāks nekā 
nometnē.

Īkšķīšu nometnes pirmais 
posms saveda kopā dalībniekus 
no 12 ASV pavalstīm, kā arī no 
Kanadas un Latvijas. Veidojās 
ve  cāku savstarpēja sadzīve. Vaka-
 ros, kad mazie, nodarbību un 
svaigā gaisa nokausēti, bija iebrau -
kuši čučumuižā, vecāki vēl dažu 
labu stundiņu pasēdēja kopā 
baudīdami atspirdzinājumus un 
draudzīgas sarunas.

Līdztekus īkšķīšiem Katskiļos 
rosījās lielo bērnu nometne ar 92 
dalībniekiem Anitas Bataragas 
vadībā. Noslēdzoties pirmajam 
nometņošanas posmam, bērni 
iepriecināja sabraukušos vecākus 
ar savu varēšanu, gan sporta 
svētkos, gan koncertā. Vieglatlē-
tikas sacensībās, ko vadīja ALAs 
Sporta nozares darbinieks Jānis 
Ģiga, tika pārspēti vairāki nomet-
nes rekordi. Un nometnes noslē-
guma koncertā diriģents Andrejs 
Jansons parādīja, kādu dziedā-
šanas prieku var izvilināt no 
Amerikā augušiem bērniem un 
pusaudžiem, ja ar viņiem divas 
nedēļas nopietni strādā. Noslē-

guma svinības gan nedaudz ap -
ēnoja vēdera gripa, kuŗas dēļ da -
žiem nometņotājiem un vadītā-
jiem nācās atpūsties ambulancē.  

Vairāki „lielās” nometnes vadī-

tāji savas latviskās nometņošanas 
gaitas bija sākuši kā īkšķīši. Bet 
īkšķīšu nometnē klēpjos vai ra -
tiņos gulēja 7 zīdaiņi, jau tagad 
vērodami nometņotāju izdarības 

un klausīdamies viņu dziesmas. 
Tie būs nākošie kandidāti. Mēs 
visi esam īkšķīši!

Vilnis Baumanis


