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(Turpināts 20. lpp.)

Vašingtonā (DC) 14. augustā 
ASV Ārlietu ministrijas greznajā 
valsts ēdamzālē (State Dining 
Room) ārlietu ministres vietnieks 
Patriks F. Kenedijs (Patrick F. 
Kennedy) svinīgā ceremonijā 

ASV Ārlietu ministrijā 
pieņem jaunās ASV 

vēstnieces Latvijā 
Džūdijas Gārberes 

zvērestu
pieņēma ASV vēstnieces Latvijā 
Džūdijas Gārberes (Judith 
Garber) svinīgo zvērestu viņas 
ģimenes, draugu, kollēgu un 
lūgtu viesu klātienē. 

(Vairāk lasiet 3. lpp.)

Baltijas val-
stu prezidenti 
Tomass Hen -
drikss Ilvess, 
Valdis Zatlers 
un Daļa Grī -
b a u s   k a i t e  
aici  na Igau -

nijas, Latvijas un Lietuvas iedzī -
votājus 22. un 23. augustā brīdi 
atrauties no darbiem, ikdienas 
rūpēm un ar gaišām domām pie-
 vienoties Baltijas ceļa vienotības 
skrējienam, lai Baltijas iedzīvotāju 
sirdspuksti pēc 20 gadiem at -
kārtoti atskan visās trīs kai  miņ -
valstīs un tos sadzird citur pa -
saulē.

Šajās augusta dienās, atceroties 
Baltijas ceļa 20. gadadienu, trīs 
valstu tautu vienotība atkal tiks 

iezīmēta kartē ar simbolisku visu 
trīs Baltijas valstu iedzīvotāju da -
lību diennakts stafetes skrē  jie  nā 
no Viļņas un Tallinas uz Rīgu.

Akcijas startu Lietuvā un 
Igaunijā dos prezidente Daļa 
Grībauskaite un prezidents To -
mass Hendriks Ilvess, savukārt 
Rīgā, skrienot pēdējo stafetes 
kilometru, akciju pie Brīvības 
pieminekļa beigs Latvijas prezi-
dents Valdis Zatlers. 

“Baltijas vienotības skrējiens, 
kas notiek, atceroties Baltijas ceļa 
divdesmit gadus, dod mums 
iespēju paskatīties uz to, ko esam 
sasnieguši šo gadu laikā, uz to, 
kas ir mainījies un kas ir palicis 
nemainīgs. Kā valstis un tautas 
mēs esam brīvas no apspiedējiem, 
kas pirms 70 gadiem mums at -
ņēma mūsu valstis. Mēs esam 

Trīs tautu vienotības spēks
Baltijas valstu prezidenti aicina iedzīvotājus iesaistīties akcijā 

“Sirdspuksti Baltijai”

atpakaļ Eiropā gan garīgi, gan 
polītiski, mūsu ikdienas dzīve un 
mūsu ekonomika ir strauji at -
tīstījusies, pat par spīti šī brīža 
recesijai. Mūsu dzimtenes mīles -
tība un vēlēšanās sadarboties ir 
palikusi nemainīga,” norāda 
Igaunijas prezidents Tomass 
Hendriks Ilvess. 

Igaunijas prezidents aicina: 
“Paliksim vienoti – gan Igaunijā, 
gan vienoti ar mūsu draugiem 
Latvijā un Lietuvā! Domāju, ka 
šis skrējiens cauri trim valstīm ir 
laba ideja, ko ikvienam vajadzētu 
atbalstīt. Es aicinu katru 22. un 
23. augustā piedalīties šajā skrē -
jienā!

Savukārt Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers uzsveŗ: 
“Pirms 20 gadiem Igaunijas, Lat-

 vijas un Lietuvas iedzīvotāji sa -
devās rokās, lai, piedaloties Bal -
tijas ceļā, izsapņotu kopīgu sapni 
par brīvību. Trīs tautu vienotības 
spēks lika pasaulei mūs sadzirdēt 
un palika atmiņā kā unikāla bal -
tiešu dziesmotās revolūcijas lie -
cība.”

Valža Zatlera ieskatā šogad trīs 
kaimiņvalstu iedzīvotāju kopējā 
skrējienā no Tallinas un Viļņas 
uz Rīgu radītie sirdspuksti vei-
dos īpašu Baltijas ceļu un tā būs 
iespēja ikvienam – mazam un 
lielam, jaunam un vecam – vai 
nu vēlreiz, vai no jauna piedzīvot 
savu Baltijas ceļu un apliecināt 
vienotību arī turpmāko izaici nā-
jumu pārvarēšanai.

Arī Lietuvas prezidente Daļa 
Grībauskaite atzīst: “Šobrīd 
mums vajag ar prieku atcerēties 

mūsu vienotās gribas un mier-
mīlīgā spēka parādīšanu, kas pie-
vērsa pasaules uzmanību triju 
Baltijas valstu cilvēku ilgām pēc 
brīvības pirms 20 gadiem. Tagad 
atkal ir ļoti svarīgi būt vienotiem 
un parādīt kopīgu apņemšanos 
samazināt recesijas negātīvo 
ietekmi, uzņemties lielāku at -
bildību un būt drosmīgākiem, 
cīno    ties ar šī laika izaicinā-
jumiem.”

2009. gada 22. un 23. augusts 
būs dzīvās vēstures stunda tiem, 
kas dzimuši pēc Baltijas ceļa no -
rises vai arī to neatceras, jo bija 
pārāk mazi. Lai gūtu vairāk 
informācijas par akciju Sirdspuk-
sti Baltijai, kā arī lai piereģistrētos 
skrējienam, aicinām apmeklēt 
www.baltijascelam20.lv, www.

balt ijoskelias20. lt , 
www.balti kett20.ee, 
w w w.ba lt ic way20 .
com.

Baltijas valstu spēks 
un iedzī votāju vieno -
tība pirms 20 gadiem 
pārsteidza pasauli. Sa -
 de vušies rokās, divi 
miljoni iedzī votāju 
Igaunijā, Latvijā un 
Lie tuvā vei doja 600 
km gaŗu cil vēku ķēdi, 
kas savienoja Baltijas 
valstu gal  vaspilsētas: 
Tallinu, Rīgu un Viļ -
ņu. Baltijas ceļš bi  ja 
simbolisks trīs tautu 
nacionālās pašapziņas 
atdzimšanas un ne -
atkarības sau ciens, 
kas pievērsa pasaules 

uz  manību vēstures 
fak  tiem, no ku  ŗiem 

cietušas Baltijas valstis. Ar šo 
nevar darbīgo protesta akciju 
iedzī votāji nosodīja Molotova-
Rī ben  tropa paktu un pielika 
pun  ktu šim pirms 50 gadiem 
pa  rakstītajam dokumentam, ar 
kuŗu 1939. gada 23. augustā na -
cistiskā Vācija un Staļina PSRS 
sadalīja ietekmes sfairas Aus-
trumeiropā.

Augstu novērtējot šo faino-
menālo vēsturisko trīs Baltijas 
valstu tautu akciju, 2009. gada 
jūlijā UNESCO programmas 
“Pa  saules atmiņa” starptautiskā 
ekspertu padome ir apstiprinā-
jusi akcijas Baltijas ceļš doku-
mentārā mantojuma iekļaušanu 
UNESCO programmas “Pasaules 
atmiņa” starptautiskajā reģistrā. 

(Pēc LETA)

1989. gada 23. augusts. Madarai tagad ir 25 gadi

Svinot „Baltijas ceļa” 20. gada-
dienu, 22. un 23. augustā notiks 
Baltijas vienotības skrējiens 
Sirds  puksti Baltijai. Visas trīs 
Bal  tijas valstis atjaunos vēsturisko 
Baltijas ceļu diennakti gaŗā skrē-
jienā, kas sāksies Tallinā un Viļņā 
un finišēs 23. augusta vakarā 
plkst. 20 Rīgā, pie neatkarības 
simbola – Brīvības pieminekļa. 

671 kilometru gaŗais maršruts 
ir sadalīts viena kilometra stafe-
tes posmos, un ikviens baltietis ir 
aicināts pievienoties vadošajiem 
skrējējiem savā izvēlētajā kilo -
metrā. Vienu posmu veiks arī 
cil    vēki ratiņkrēslos. 

Sirdspuksti Baltijai notiek, lai 
atkal sajustu Baltijas valstu vie -
notību, atsauktu atmiņā kopīgo 
cīņu par brīvību un lai pierādītu 
mūsu nacionālās apziņas dzīvot-
spēju. Reģistrācija skrējienam ti -
ka uzsākta 6. augustā. 

Skrējiena patrons  ir Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers. 
Viņš  pirmais reģistrējās skrē  jie -
nam un pievienosies dalībnie  kiem, 
šķērsojot Akmens tiltu un tālāk 
dodoties pa Vecrīgu līdz skrējiena 
finišam – Brīvības pie  mineklim.

Atklājot reģistrēšanos skrējie -

Sirdspuksti Baltijai – 
baltieši atkal sadodas rokās

nam, Valsts prezidents sacīja: 
„Sirdspuksti šajā skrējienā ir gal-

venais, jo tieši sirdis ir tās, kas mūs 
vieno, un tieši sirdīs mēs novērtējam 
to, kas mums ir vis dārgākais – brī-
 vību un neatkarī bu. Šodien jau-
najai paaudzei va  jadzīgs Baltijas 
ceļa atkārtojums, jo katram jēdzie-
nam – mūsu val stij un brīvībai – ir 
vērtība tikai tad, kad mēs to sa -
jūtam savā sirdī. Vienotības skrē-
jiena uzdevums ir ne tikai atcerēties 
pagātni, to, ko mēs spējām izdarīt 
pirms 20 gadiem, bet arī gūt 
emocionālu pārdzīvojumu un 
parādīt pa  sau lei, ka tas ir veids, kā 
baltieši tiek galā ar problēmām.”

Bez Valža Zatlera savu kilo-
metru Baltijas vienotībai apņē-
mušies skriet arī Igaunijas vēst-
nieks Jāks Jērīts un Lietuvas vēst-
nieks Antans Valionis, kā arī citi 
sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Visu maršrutu no Tallinas līdz 
Rīgai un no Viļņas līdz Rīgai 
skries Latvijas, Lietuvas un Igau -
nijas orientieristi, kā stafetes ko -
ciņu cits citam nododot īpašu 
vēstījumu, ko svinīgi nolasīs 
23. augustā plkst. 20 pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā.
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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
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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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5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
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Vai vēlaties sludinājumu krāsās?
Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

Ar Laika starpniecību varat apsveikt savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laiks (pielikums Jauno Laiks)piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2009. gada 19. septembŗa numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu

LĪDZ 10. SEPTEMBRIM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju. 
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – solvita@laiks.us 

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

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

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!

Jauniešu koris ,,Balsis” šīs va  sa-
 ras karstākajā laikā pavadīja divas 
neaizmirstamas nedēļas Ziemeļ-
amerikā – ASV un Kanadā. Ar 
lielu prieku piedalījāmies XIII 
Kanadas latviešu Dziesmu svēt -
kos Hamiltonā.

Dziesmu svētkos vienmēr jū -
tams tautas vienotības gars, un jo 
īpaši to var izjust ārzemju latviešu 
svētkos. 2006. gada nogalē ,,Bal -
sis” piedalījās 51. Austrālijas lat-
viešu kultūras dienās Adelaidē. 
Jau tad koristi saprata, cik jauka 
ir Dziesmu svētku gaisotne ārpus 
Latvijas, un nolēma, ka 2009. ga -
dā jādodas uz svētkiem Kanadā. 
Esam no sirds pateicīgi visiem, 
ar kuŗu atbalstu varējām papil-
dināt dziedātāju skaitu šajos skai-
stajos svētkos un piedzīvot tik 
ļoti nepieciešamo kopības sajūtu 
ar tautiešiem tālumā.

Īpaši emocionāls pārdzīvojums 
koristiem bija dziedāt prāvesta 
Ivara Gaides un Romualda Jer-

maka kantāti ,,Paceliet sirdis”, 
pavadījumu spēlējot labākajai 
ērģelniecei māc. Dr. Anitai Gai -
dei. Šī sadarbība bija patiess gods 
un prieks ikvienam koristam, un 
ceram, ka nākotnē mums būs vēl 
kāds kopīgs koncerts.

Laura Adlere gādāja, ka ,,Balsis” 
varēja piedalīties intervijā radio 
Classical 96,3 FM, kur tiešraidē 
radioklausītājus iepazīstināja ar 
latviešu koŗa mūziku. Tās pašas 
dienas rītā ar koncertu ieprie-
cinājām ,,Kristus Dārza” iemīt-
niekus. No viesošanās šajā vec -
ļaužu mītnē mums visiem ir gai-
šas un ļoti pozitīvas atmiņas. 
Vakarā korim Sv. Tomasa an  gli-
kāņu baznīcā bija pēdējais kon-
certs, kuŗā dziedājām Uģa Prau-
liņa Missa Rigensis. Par šo skaņ-
darbu sajūsmināti bija visi klau-
sītāji. Koŗa mūzika izraisa brī-
numainu enerģijas apmaiņu 
starp klausītājiem un dzie dā tā-
jiem, un Kanadā mēs jo īpaši 

izjutām pozitīvisma pārpilnu 
enerģijas pieplūdumu.

Jauniešu koris ,,Balsis” sirsnīgi 
pateicas visiem, bez kuŗu atbal-
sta nebūtu bijušas iespējamas 
divas tik emocionāli bagātīgas 
nedēļas: Kristus ev. lut. latviešu 
draudzei Hamiltonā un īpaši 
prāvestam Ivaram Gaidem un 
mācītājai Dr. Anitai Gaidei par 
financiālo atbalstu un naktsmītņu 
sagādāšanu; Dziesmu svētku 
Rīcības komitejai un Mūzikas 
komitejai; Kristus anglikāņu 
katedrāles draudzei; Jurim 
Ķeniņam un Arturam Jansonam 
par financiālo atbalstu; ,,Kristus 
Dārza” iemītniekiem un dar-
biniekiem; Sv. Tomasa anglikāņu 
baznīcas draudzei; Laurai 
Adlerei, Andrejam Jansonam, 
Sarmai Dindzānei Vansentai par 
naktsmāju sagādāšanu Daugavas 
Vanagu mītnē Ņujorkā.

Ints Teterovskis
Koŗa mājaslapa: www.balsis.lv

Jauniešu koris ,,Balsis” pateicas

Mūsu laikraksta 32. numurā 
1. lappusē fotoparakstā ieviesu-
sies kļūda. Parakstam jābūt: 
Uzspiestā līguma par kaŗabazu 
izvietošanu parakstīšana Mas-
kavā un tālāk kā tekstā.

Atvainojamies lasītājiem.
Red.

Kļūdas labojums

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
E-pasts: RigaVen@aol.com

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Maoru priekšnesums tūristiem Jaunzēlandē

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem

Pasaules latviešu saietā 2. au -
gustā Rīgā, restorānā „Čarlstons” 
pēc piecdesmit gadiem satikušās 
trīs draudzenes. No kreisās: Izol-
de Zīverte Preisa, Silvija Tūbelis 
Kurmiņa un Kitija Freimane. 
Tik šanās prieku iemūžinājusi 
fotografe Guna Oškalna.

Cienījamie lasītāji! Redakcija 
gaida arī jūsu iespaidus un foto-
uzņēmumus par šāsvasaras 
skaistākajiem brīžiem.

Tikšanās pēc 50 gadiem



LAIKS 32009. ga da 22. augusts – 28. augusts

Divi Kalamazū latvieši dosies uz Latviju 
ar Fulbraita stipendiju

ASV Fulbraita stipendija pēt -
niecības darbam Latvijā 
2009./2010. mācību gadā pieš -
ķirta diviem Kalamazū latviešiem 
– doktorandei Irenei Elksnei 
Geis lerei (Geis ler) un pētniekam 

Gab rielam Bur ketam (Gabriel 
Burkett).

Irene Elksne Geislere Latvijā 
turpinās pētniecību par latviešu 
sieviešu pārdzīvojumiem terrora 
(okupācijas, izsūtīšanas, trimdas) 
apstākļos. 

1979. gadā Irene Elksne 
Geislere Mičigenas universitātē 
ieguva bakalaura gradu vēsturē, 
2005. gadā Springarboras uni-
ver sitātē maģistra gradu orga-
nizācijas vadībā un 2006. gadā 
Austrummičigenas universitātē 
maģistra gradu bibliotēkzinātnē. 
Kopš 2006. gada I. Elksne Geis-
lere turpina studijas Rietum-
mičigenas universitātē  doktora 
gra dam vēsturē. 

I. Elksnei Geislerei ir ilga pai-
dagoģiskā pieredze. Kopš 1979. 
gada viņa bijusi mācībspēks vai-
rākās augstākās mācību iestādēs, 

2007. gadā sāka mācīt vēsturi 
Rie  tummičigenas universitātē. 

I. Elksne Geislere lasījusi lekci-
jas dažadās konferencēs; savos 
pētījumos viņa pievērsusies sie-
vietes pārdzīvojumiem un lik-
tenim padomju okupācijas laikā 
Latvijā. Pētījums par 1941. gadā 
izsūtīto sieviešu likteņiem, kam 
pamatā mutvārdu liecības, pie-
ņemts publicēšanai Kanadas 
Mut    vārdu vēstures apvienības 
(Ca  nadian Oral History Asso -
ciation) 2009. gada iz  devumā 
Canadian Oral History Forum.

I. Elksne Geislere atkārtoti 
saņēmusi apbalvojumus – Gvena 
Rāberga (Gwen Raabaerg) balvu 
par izcilu paidagoga darbu 
(Award for Teaching Excellence), 
viņas darbu un pētījumus atzinīgi 
no  vērtējušas dažādas profe-
sionālas organizācijas – Rietum-

mičigenas universitāte, Skandi-
navijas studiju veicināšanas bied-
rība (Society of Advancement for 
Scandinavian Studies), Ame rikas 
universitāšu sieviešu ap  vienība 
(American Association of 
University Women), kā arī 
Daugavas Vanagu apvienība. 

Irene Elksne Geislere ir vairāku 
profesionālu organizāciju biedre 
un aktīva Kalamazū Daugavas 
Vanagu apvienības valdes lo -
cekle.

Gabriels Burkets beidzis archi-
tektūras studijas Pensilvānijas 
universitātē ar bakalaura gradu 
un Latvijā pievērsīsies architek-
tūras pētniecībai.  Arī G. Burkets 
ir aktīvs Kalamazū Daugavas 
Vanagu apvienības biedrs.

Abi jaunie zinātnieki latvisko 
pamatizglītību ieguvuši Kalama-
zū latviešu skolā un Gaŗezera 

va saras vidusskolā. Kalamazū 
latvieši lepojas par abu pētnieku 
panākumiem un novēl viņiem 
labas sekmes turpmākā darbā. 

Biruta Abula       

Gabriels BurketsIrene Elksne Geislere

ASV Ārlietu ministrijā pieņem jaunās 
ASV vēstnieces Latvijā 

Džūdijas Gārberes zvērestu

(Turpinājums no 1. lpp.)
Nenoliedzami, šis bija prie-

cīgs brīdis diplomātei, kas kopš 
1984. gada pacietīgi kāpusi pa 
karjēras kāpnēm. Pirms ASV 
prezidents Baraks Obama jū -
nijā ieteica Dž. Gārberi par 
vēstnieci Latvijā, viņa vadīja 
ASV Ārlietu ministrijas Eiropas 

un Eirāzijas lietu nodaļu. Viņas 
kandidātūru senā  tā apstiprināja 
jūlijā, un jau 24. augustā Dž. 
Gārbere dosies uz Latviju 
iesniegt akreditācijas doku-
mentus Latvijas valsts pre-
zidentam. Jaunās vēstnieces 
prie  ka un triumfa brīdi piedzī-
voja visa ģimene. Zvēresta do -

šanas laikā Bībeli turēja vēst-
nieces dzīvesbiedrs.

Dienu iepriekš Džūdija Gār -
bere ASV Ārlietu ministrijā tikās 
ar Amerikas latviešu apvienības 
pārstāvjiem, lai pārrunātu  ASV 
un Latvijas sadarbību polītiskā, 
ekonomiskā un militārā sfairā, 
ASV attiecības ar Krieviju,  kā 

ASV latvieši var palīdzēt Latvijai 
un veicināt abu valstu turpmākos 
sadarbību.

Vēstniece uzsvēra, ka prezi-
denta Baraka Obamas admi-
nistrācijas attieksme pret Baltijas 
valstīm paliek nemainīga – ASV 
augstu novērtē Latviju kā stra-
tēģisku sadarbības partneri un 
Latvijas ieguldījumu pasaules 
drošības stiprināšanā. Viņa teica, 
ka mēģinās celt tiltus starp lat-
viešiem un  krieviski runātājiem 
Latvijā. Vēstniece pauda pār-
liecību, ka Latvija drīzumā pār-
varēs ekonomisko krizi: ,,Cerē-
sim, ka šim krizes mākonim ir 
sudraba maliņa un Latvijā pratīs 
izmantot situāciju, lai veidotu 
savu nākotnes ceļu.”

ALAs pārstāvji novēlēja vēst-
niecei veiksmi darbā un dalījās 
pieredzē par sadarbību ar Latvijas 

polītiķiem un sabiedriskajām 
organizācijām. Amerikas latviešu 
apvienību pārstāvēja valdes 
priekšsēdis Dr. Juris Mežinskis, 
Informācijas nozares vadītājs 
Jānis Kukainis, kasieris Gustavs 
Plato un ģenerālsekretārs Raits 
Eglītis.

ALAs Informācijas nozare

Jaunā ASV vēstniece Latvijā Džūdija Gārbere paraksta doku-
mentus

No kreisās: ALAs Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis, 
vēstniece Džūdija Gārbere, Ārlietu ministrijas praktikante 
Anna Granta, ALAs kasieris Gustavs Plato, ALAs valdes 
priekšsēdis  Dr. Juris Mežinskis

No kreisās: ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis, kasieris  Gustavs Plato, ASV vēstniece Latvijā 
Džūdija Gārbere,  ALAs valdes priekšsēdis  Dr. Juris Mežinskis, Informācijas nozares vadītājs 
Jānis Kukainis

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 13. septembrī dievkalpojums 

10.30 no rīta; sekos 

BĒRNU SVĒTKI
Izpriecas bērniem – nodarbības, 

bazārs, azaids, kafejnīca
Laipni ielūdz Ņujorkas draudzes Salas novads
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1983. gads
Vosa vaļā palaistais 

mazais zobrats
Latvijas okupācijas karog-

nesējs Voss  nometis liekulības 
un pie  sardzības masku, un viņa 
ciniskā atskaite Kremļa kun-
giem Mas  kavas komjaunatnes 
avīzē Kom  somoļskaja pravda 
tiešām ir tik baiga, ka elpa aiz-
raujas. Pirmo reizi viņš atklāti 
cildina savus pasākumus un 
panākumus krie vu valodas 
go dā celšanā. Un šo Maskavas 
krievu avīzē iespiesto rakstu 
tūliņ Rīgā pārspiedusi arī Pa -
domju Jaunatne par zināšanu 
vi   siem – arī mums. 

* Mēs cenšamies visus pa  sā -
kumus vienlaikus vai pēc kārtas 
rīkot latviešu un krievu valodā, 
jo cilvēki, kas prot šīs valodas, 
veido kollektīvu vairākumu.

* Daudzi rajonu un pilsētu liel-
ti rāžas laikraksti iznāk abās va  lo-
dās. 

* Gandrīz viena trešdaļa repub-
likas televīzijas un radio rai dī ju-
mu skan krievu valodā. Ielu, 
valsts un sabiedrisko iestāžu, 
tirdz niecības, kultūras un sadzī-
ves uzņēmumu nosaukumi doti 
abās valodās. 

* Pašlaik republikā ir jau 130 
sko las, kur parallēlklasēs mācības 
notiek latviešu un krievu valodā. 

* Lielākā daļa republikas iedzī-
votāju tagad brīvi pārvalda krie-
vu valodu.

* Krievu valodu brīvi pārvalda 
gandrīz visi Latvijas jaunieši, kas 
tiek iesaukti bruņoto spēku rin-
dās. 

Tāds ir Vosa vaļā palaistais ma -
zais zobrats. Vai to tiešām esam 
pietiekami pamanījuši, aptvēruši, 
izklieguši pasaulei? Vai tas nav 
paslīdējis garām, jo tas sākts un 
piekopts jau ilgus gadus, kaut arī 
vēl nekad tik nekaunīgi vaļsirdīgi 
nav iemests mums sejā kā tagad 
šajā Vosa atskaitē? 

Bet Vosa rakstam ir arī beigu 
da  ļa, kuŗā viņam savu kungu 
priekšā jāatzīstas, ka visas pūles 
un viņa šķietamie panākumi tajā 
pašā laikā cietuši arī neveiksmi. 
Viņš izgāž savas dusmas un tais-
nojas ar visu ko: „republikas ne -
ilgo pas tāvēšanas laiku, ģeog ra -
fisko tuvumu Rietumu ideo -
loģijas centriem, latviešu reak -
cio   nāro emi  grāciju”. Pēdējos ga -
dos šie ideo  loģiskie centri esot 
krasi ak  ti   vizējušies. Ievērojami 
pieaudzis Latvijai do  māto nai -
dīgo ārzemju radio rai  dījumu 
apjoms, ideo  lo  ģiskajām diver -
sijām plašāk tiekot izmantoti 
tirdzniecības, zinātnes, kultūras 
sa  kari un pat radniecības saites. 
Dienas gaismā izvilkti no   drāzti 
ideo  loģiskie apgalvojumi, it kā 
no  tiekot latviešu piespiedu 
„rusifi  kācija”. 

Rusifikācija ir baismīgs drauds, 
bet Vosa pieteiktā „kontrpropa-
gandas cīņa” liecina, ka latviskās 
apziņas nokaušana – pat ar 
bērnu dārziem sākot, joprojām 
nav iz  de  vusies, un Voss bez-
spēcīgā nik    numā vēršas atkal 
pret emi  grā  ciju un ģeografisko 
novietoju  mu. 

Vosa zobrati kauc. Mēs ne  drīk-
stam tikai noskatīties un gaidīt. 
Katra un ikviena pienākums ir 
pa  līdzēt šai Vosa nolādētai „zi -
nā  mai daļai”, tam latviskajam, 
kas par spīti visam vēl cīnās, vēl 
jo  projām nav samalts.

Arturs Strautmanis  

1984. gads
Vēstījums latviešiem

Pieņemts PBLA 
valdes sēdē Minsterē

„Mums visiem vienas sāpes un 
vienas cerības,” reiz teica latviešu 
dzejnieks.  „Mēs visi” esam tie 
latvieši un latvietes, kas savā sirdī 
nes sapni par brīvu un neatkarīgu 
Latviju. Lai kur mēs dzīvotu – 
okupētajā Latvijā, Sibirijā, pa -
domju cietumos vai darba no -
metnēs, vai brīvās pasaules konti-
nentos – ikvienam rūp katrs ap -
spiests, apcietināts vai izsūtīts 
latvietis, katra nežēlīgā padomju 
režīma upuris. Mums sāp svešu 
zābaku nesaudzīgie soļi uz Lat -
vijas zemes, nejēdzīgā indus -
trializācija, Baltijas jūras piesār -
ņošana. Mums derdzas pārestības, 
pazemojumi un meli, kuŗiem savā 
zemē pakļauta latviešu tauta. 

Šīs ir visu mūsu sāpes. Bet 
visiem mums ir arī vienas cerības, 
viens kopējs mērķis: atkal redzēt 
Latviju brīvu; piedzīvot, ka Lat -
vijā atkal valda pati latviešu tau -
ta. Un mums visiem – visur ir 
jā  strādā, lai šo cerību īstenotu. 

Brīvajā pasaulē to darām ar 
Latvijas vārda daudzināšanu un 
protestiem pret okupācijas varu 
Latvijā. Mūsu balsis ir sadzirdētas 
starptautiskās konferencēs – Hel -
sinkos, Belgradā, Madridē un 
Stokholmā. Savu balsi mūsu labā 
pacēlis Eiropas parlaments, Balti -
jas valstu problēmu atkārtoti pie -
minējušas ASV delegācijas ANO 
un citos starptautiskos forumos. 
Nu jau trešo gadu ar Kongresa 
abu namu rezolūciju un valsts 
pre  zidenta parakstu 14. jūnijs 
pasludināts par Baltijas brīvības 
dienu, simboliski no tautas sēru 
dienas piemiņas izejot uz ap  ņē-
mī bu turpināt cīņu pret mūsu 
tautas apspiedējiem.

Brīvajā pasaulē allaž atgādinām 
netaisnību, kas nodarīta Baltijas 
val  stīm, stāstot par savu likteni, 
at  sedzam sava – un visas brīvās 
pa  saules – ienaidnieka patieso 
se  ju. In   formācija ir mūsu cīņas 
galvenais ierocis. Pacelsim visi 
savas bal  sis – un runāsim to, ko 
nedrīkst mūsu tautas brāļi un 
māsas dzim  tenē. 

Okupētajā dzimtenē tautas uz -
devums ir cits. Tas ir – izturēt, 
sa  glabāt dzīvu tautas kodolu un 
nepazust. Par ziemcieti mūsu 
tau  tu dēvējis Andrejs Eglītis, bet 
lai pārdzīvotu bargu ziemu, arī 
ziemcietim nedrīkst ļaut izsalt 
sak  nēm un sēklai. Tām jāpaliek 
dzīvām. Tām nenoliedzami degs-
mi dod mūsu kultūra. Mēs visi 
priecājamies par katru latviešu 
valodas vārdu, kam latviska ap  -
ziņa; par dziesmu, kam latviska 
skaņa; par audumu ar latvisku 
pārdzīvojumu. Katra latviskās 
dvē  seles izpausme dod mums 
cerības staru nākotnei. 

Šogad, 120 gadus kopš Dikļu 

Dziesmu svētkiem, vēl „līgo lepna 
dziesma”. Lai dziesma, dziedāta 
šeit Pasaules brīvo latviešu 
Dziesmu dienās Minsterē, atbal-
sojas arī Latvijā un nes vienotības 
– un cerības vēsti latviešiem visā 
pasaulē.

Latviju latviešiem!
Latviešus Latvijai!

Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības valde (08.08.)

No ASV prezidenta 
Ronalda Rēgena 

uzsaukuma 
Apspiesto tautu 

nedēļā
ASV kongress ar 1959. gada 

17. jūlija rezolūciju prasa ASV 
prezidentam trešo jūlija nedēļu 
apzīmēt par Apspieto tautu ne -
dēļu. Tāpēc nedēļu, kas sākas 
15. jū  lijā es proklamēju par ap -
spiesto tautu nedēļu un uzaicinu 
ASV iedzīvotājus to attiecīgi at  -
zīmēt.

Vienreiz gadā amerikāņi lūgti 
pārdomāt un atcerēties, ka brī -
vība un neatkarība, ko tie bieži 
uzskata kā pašu par sevi sapro -
tamu, ir liegtas daudzām nāci-
jām pasaulē. Amerika joprojām 
tic, ka visi cilvēki ir radītu vien-
laicīgi tiesībās. Lai paliktu uz -
ticīgi šim principam, mums 
jāatzīst, ka ap  spiestām tautām 
Radītājs ir devis tās pašas tie-
sības noteikt, kas pār viņām 
valdīs kā tām, kas dzīvo brīvībā. 
Apspiestām tautām ASV ir ce -
rība un iedvesmas simbols. Būt 
par vadītāju nozīmē, ka ASV 
uz  ticīgi jāuztur demokratiskie 
prin  cipi un jārunā aizstāvot cil -
vēces tiesības. 

Pagājuši 25 gadi, kopš tika pa -
sludināta pirmā Apspiesto tautu 

nedēļa, bet tās nozīme nav ma -
zinājusies. Tās nozīme ir vēl 
augu  si, sevišķi tāpēc, ka citas 
nā  cijas ir nonākušas zem komū-
 nis  ma dominācijas. Mums jāt-
ceras neskaitāmie upuŗi un 
varoņi. Mēs turpināsim prasīt 
brīvību ap  spiestām tautām un 
at  brī  vo  šanu nepatiesi ap  sū-

dzētiem un ieslodzītiem. ASV 
prasīs, lai Ap   vienoto Nāciju 
chartas un Hel  sinku vienošanās 
parakstītāji res  pektē parakstītos 
principus un nolīgumus. Mums 
tas jādara drošsirdīgo cilvēku 
labā, kas tiek vajāti savas na -
cionālitātes, reli  ģis  ko uzskatu 
un brīvības centienu dēļ. 
(25.07.)

Koncertērģeļniece 
Brigita Mieze

Apostelkirche ērģeļkoncertā at -
 skanēs latviešu komponistu 
darbi izcilās ērģelnieces Brigitas 
Miezes izpildījumā. Viņa kopš 
1982. ga  da dzīvo Minsterē, 
Vācijā, un strādā par docenti 
Minsteres valsts mūzikas augst -
skolā, kur vada ērģeļmūzikas 
klasi. Vien  laicīgi ērģelniece 
sniedz arī koncertus dažādās 
Eiropas valstīs.

Daudziem latviešiem viņas 
vārds pazīstams pēc astoņām 
iespēlētām skaņu platēm un 
neskaitāmiem koncertiem Rīgas 
Domā. Brigita Mieze dzimusi un 
augusi Latvijā. Beigusi Jāz. Vītola 
Latvijas Valsts konservātorijas 
klavieru klasi (prof. H. Brauns) 
un ērģeļu klasi (prof. N. Vana -
dziņš), iegūstot pianistes, kon-
cert ērģeļnieces kamerorķestra 
solistes un mūzikas paidagoģes 
diplomus. Papildinājusi meis  ta -
rību Prāgas mūzikas akadēmijā 
pie prof. Jiri Reinbergera. 

1972. gadā ērģeļniece kļūst par 
Latvijas valsts filharmonijas so -
listi. Desmit gadu laikā  sniegti 
vairāk nekā 800 koncerti visā 
Padomju Savienībā, Eiropā, Āzijā 
un Austrālijā, bieži kopā strādājot 
ar starptautiski pazīstamiem 
diriģentiem, orķestriem un solis-
tiem. Brigita Mieze piedalījusies 
daudzos internacionālos fes ti vā-
los, vienā no šiem festivāliem 
Po  lijā (Kamien Pomorski) 13 344 
radioklausītāji viņu atzina par 
labāko izpildītāju starp 20 dažādu 
zemju ērģeļniekiem.

Koncertos Minsterē atskanēs 
tikai latviešu komponistu mūzika 
– Jāz. Vītols, Alfr. Kalniņš, Jāz. 
Mediņš, H. Pavasars, A. Žilinskis, 
R. Jermaks un A. Vītoliņš. Dau-
dzu skaņdarbu pamatā ir latviešu 
tautas dziesmu temas, kā „ka -
ŗavīri bēdājās”, „Pūt, vējiņi!”, „Ej 
saulīte drīz pie Dieva”. Latviešu 
mūzikas programmu papildinās 
F. Lista korālis „Lai Dievu visi 
teic”. (18.07)

Rīgas Doma 
ērģelēm – 100

Šogad svinam Rīgas Doma 
slaveno ērģeļu 100 gadu jubileju. 
Neskatoties uz pārbūvēm instru-
ments saglabājies oriģinālā. Tas 
pieskaitāms pie retajiem, leģen-
dāriem mūsu laika instrument-
iem, kā vienreizējs romantiskās 
ērģeļbūves un ērģeļspēles pie mi -
neklis. 

  Zelta laureāts
Pensilvēnietis, 27 gadus vecais 

Aldis Bērziņš ASV vīriešu volej-
bola izlases pamatsastāvā Los -
andželosas Olimpiskajās spēlēs 
izcīnīja zelta medaļu. Finālā ASV 
vienība pārspēja Brazīlijas volej-
bolistus – 15:6, 15:6, 15:7. 

Aldis volejbolista gaitas savā 
lai     kā sāka Gaŗezera vasaras no -
metnē. Tagad viņš nolēmis studēt 
Pensilvēnijas valsts universitātē 
maģistra gradam biomechanikā 
(Ohaijo jau beidzis astronomijas 
fakultāti) un trenēt augstskolas 
volejbolistus. Bērziņš savam 
prie   kam nodarbojas arī ar fut-
bolu un slidošanu. 

*
Amerikas olimpieti sieviešu 

šķēpa mešanā Karinu Smitu jau 
kopš 1976. gada – ar dažiem pār-
 traukumiem – trenē un sagatavo 
kādreizējais pasaules klases lat -
viešu šķēpraidis Jānis Doniņš. 
Abi tagad dzīvo Jūdžinā, Ore -
gonā. Doniņš savu labāko rezul -
tātu – 89,33 m sasniedza 1971., 
Smita – 64,60 m – 1983. gadā.

*
ASV olimpiskās vienības kva -

lifikācijas sacensībās peldēšanā  
Indianapolē startēja  arī divas 
latvietes – Eimija Bērziņa un 
Kristija Vedēja. 

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons

Koncertērģeļniece Brigita 
Mieze

Rīgas Doma ērģeles

Aldis Bērziņš

Amerikas baltiešu brīvības 
līgas iecerētais mūŗa glezno-
jums Losandželosas Olim -
pisko spēļu laikā, ko sacīkšu 
organizācijas komiteja no -
raidīja. Mākslinieks Edgars 
Jerinišs
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Teodors Zeltiņš raksta: 
Manā aptuvienē nekādu lite rā-

ru jaunumu nav. Nav gadījies 
lasīt arī Ķiķaukas Putnus, jo mēs 
ar grāmatām neapmaināmies, 
tāpat arī Saliņš ne, un ej nu sazi-
ni, kur Imantas apgāda grāmatas 
kāds pārdod. Tās, ko izdeva 
„Tilts”, Uģis atsūtīja, kas par pāris 
raksteļiem sācis sūtīt visas savas 
jaunās grāmatas. No tām Ķiķau-
ka kaut kā likās simpātisks un 
apsolīgs. Bet nupat „Tilta” simtajā 
burtnīcā viņa raksts liek kļūt 
domīgam, vai tikai viņa galvā par 
daudz nav sakāpis slavas apre-
ibums. Ne no šā, ne no tā ņēmis 
un nolamājis vai visus trimdas 
latviešus, ir kā tie tur Latvijā visi 
stāvētu kā uz pjedestāliem sa -
kāpuši cildenības pieminekļi, līdz 
pat šejienei atstarodami savu ga -
rīgo spēku, pie kuŗa mums nu 
vajadzētu vairāk pieturēties nekā 
pie trimdas delikatešu ēdējiem. Es 
gan esmu saklaušinājis, ka arī tur 
netrūkst ne delikatešu cienītāju, 
ne blēžu, ne spekulantu, ne krie-
viņu roklaižu un visādu sugu 
gudru izdzīvotāju. Galu galā tie 
pagalam nopeltie trimdinieki lasa 
mūsu grāmatiņas, un bez viņu 
atsaucības tās laikam gan ne -
varētu iznākt. Un ir jāšaubās, vai 
Rīga par trimdas rakstniekiem arī 
tad apžēlotos. Čau! Teodors.   

Jau pēc divām nedēļām T. 
Zeltiņš raksta, ka

sludinājumi vēsta, ka mana 
Antiņa debesgrāmata esot jau 
iznākusi, tad nu nākamnedēļ 
braukšu pakaļ autora eksem  plā-
riem, kad arī Tev vienu tūdaļ 
ievīs  tīšu un sūtīšu prom, ar 
interesi gaidīdams, ko Tu teiksi, jo 
ši grāmatā esmu stāstījumu stipri 
bremzējis, jo Tu un citi man šad 
un tad esat piemetuši, ka allažiņ 
izstāstu visu pārāk ātri un stei -
dzīgi. Pašam nu ir stipras aizdo-

„Dārgais Dižanšlāv” un „Mīļais Teo”
Anšlava Eglīša un Teodora Zeltiņa vēstulēs ielūkojoties

Reinis Ādmīdiņš

mas, vai tikai nebūšu kritis pretējā 
galējībā, vairāk stāvēdams uz vie-
tas nekā kūņādamies uz priekšu, 
un tā grāmatā esmu iedabūjis 
iekšā mazāk, nekā biju domājis.

Veiksmīgu veicību vēlēdams 
Teo   dors. 1970. g. 13. aprīlī.

Vairākās vēstulēs rakstīts par 
„proposeriem” (profesoriem – 
R. Ā.), kas referējuši par latviešu 
literātūru. T. Zeltiņš atgādina, ka 
profesora Freimaņa „personiskā 
parādība mani nekad nav sevišķi 
interesējusi,” bet „bauda īpašu 
ieredzi un referāti allažiņ top 
rak  stos likti”. G. Saliņa apskats 
„tika noraidīts”. Freimanis at   klā -
jis, ka Anšlavs Eglītis esot „vājāks 
īso gabalu rakstītājs nekā romānu. 
To izlasījis, Saliņš tālrunī brēca, 
ka Dzintariņš (Freimanis – R. Ā.) 
laikam Tavus stāstus dikti pavirši 
lasījis. Viņš (Saliņš) Tavu „Pēdējo 
mohikāni” lasījis ar makten ielīk-
smotu dvēseli, tāpat kā es to da -
rīju. Un abi atcerējāmies šai sa -
ka  rā arīdzan Tavu „Neierasto 
Ameriku”...” Par savas daiļrades 
plāniem T. Zeltiņš informē:

Pa šo laiku diezgan interesanti 
temati, tā sakot, sastāvējušies rin-
 dā un gaida savu kārtu. Bez tam, 
nemaz vēl nezinu, cik smagi man 
par šo grāmatu mazgās galvu. Bi -
ja kaut kā neērti trešo reizi pēc 
kārtas Tevi apgrūtināt kā recen-
zentu un pateicu, lai grāmatu sū -
ta Gāteram. Par viņu, kā jau pats 
zināsi, grūti iepriekš paredzēt, ko 
uzraksta. 

1970. gada 10. septembrī 
T. Zel  tiņš vēršas pie Anšlava Eg -
līša:   

Esmu sācis savu pusfeļetonisko 
pačalojumu virkni, redzēs, cik ilgi 
pietiks atjautas to tādā garā tur-
pināt, un gribu tanī ietilpināt arī 
pačalojumu par Tavu jauno lugu, 
kas varētu izpausties kā dubultin-

tervija vienā gabalā – ar Tevi un 
Uršteinu. Gabalam varētu būt 
tāds virsraksts: „Nav nemaz tik 
vienkārši – romānam tapt par 
lugu.” Un to varētu ievadīt norāde, 
ka dažu centīgu drāmatizētāju 
lielā ražība, kā Latvijā (Zonbergs), 
tā trimdā (Valdmanis) var zināmā 
mērā radīt maldīgu ieskatu, ka 
tas ir viegls darbs, kāds tas nemaz 
īstenībā nav. Un tā kā es pats 
esmu drāmatizējis tikai paša 
balādi, tad man ir pagrūti priekšā 
stādīties, kādas problēmas auto -
ram uzstāda romāna pārstrādā-
šana lugā. Un ar šādu jautājumu 
tad es grieztos pie Tevis. Un būtu 
skaisti, ja Tev patiktos pastāstīt 
par problēmām, ar kuŗām bija 
jāsaduras. „Bezkaunīgos večus” 
pārstrādājot lugā. Tavam teikta-
jam tad es pievienotu Uršteina 
iz  teikas, cik labi Tev ir izdevies 
sa  vus nodomus reālizēt. Ja šai lie-
 tā Tev vēl būtu kas īpašīgs sakāms, 
nekautrējies izteikties, jo domāju, 
ka varēšu sagramstīt sevī pietieka-
mi daudz atjautības, lai piešveicētu 
klāt vajadzīgos jautājumus.

Tad nu palieku cerībā no Tevis 
kaut ko sagaidīt. Teodors.       

Trimdas sabiedrībā ārpus Lat -
vijas Rietumos bija 150 000 lat-
viešu. Septiņdesmito gadu sā  ku -
mā iezīmējās vecākās paaudzes 
sabiedrība un jaunākā, – ko 
dēvēja par „trimdas nākotnes 
cerību”. Gunars Irbe skumji pie -
zīmēja, ka 

„Nākotnes cerība” nebūt neiet 
virzienā, lai saglabātu trimdas 
sabiedrību kā etnisku un kultūrālu 
vienību, bet gan, lai saplūstu ar 
ma  joritātes vidi, ieņemot tajā sa -
vām interesēm un spējām at -
bilstošu vietu.

A. Eglītis un T. Zeltiņš bija pār-
 liecināti, ka „tautu var mīlēt ar 
viņas literātūras un vēstures 

pazīšanu”. (Zībergs) Trimdas 
sabiedrība, kā uzsvēris G. Irbe, 
nav statiska, bet dinamiska vie -
nība, kuŗā notiek gan vertikālas 
(paaudžu), gan  horizontālas 
(imi  grācija, emigrācija) maiņas, 
kā arī sabiedrības struktūras 
iekšējās pārvērtības. Šīs pār  vēr-
tības sabiedrībā un literātūrā la -
sām abu rakstnieku vēstulēs. Lat-
viešu rakstnieku grāmatas ne  la -
sītas paliek grāmatu veikalu 
plauktos, nedrukāti manuskripti 
„paliek uz ledus” labākiem lai-
kiem, tikai Ziemsvētku tirdzn-
iecī ba vieš cerību. Un vēl ir 
iespēja izdot jubilāra grāmatu, 
kuŗam svinēta „apaļa jubileja”. 
Par to raksta T. Zeltiņš:

1971. g. 9. okt.
Mīļo Anšlav!
Tomēr saņēmos un iebraucu uz 

Knutiādi Ņujorkā. Tā iepriecināja 
tikai daļēji ar savu oficiālo daļu, 
pēc kuŗas, diemžēl, neizdevās ar 
Knutu ( Lesiņu – Red.) kopā pa -
sēdēt. Par to jutāmies drusku vī -
lušies – ir es, ir Gunars Saliņš, ir 
Jānis Krēsliņš, ir Vitauts Kalve, 
kas tad vieni paši aizgājām uz 
krogu bez viesa, jo Valda stingri 
noteica, ka pēc sarīkojuma ir 
viņai, ir Knutam esot jāatpūšoties, 
jo otrā dienā esot jāuzstājoties Fi -
ladelfijā. Tā ar Knutu varējām 
pārmīt tikai dažus vārdus, kas, kā 
varēja manīt, būtu labprāt ar 
mums kādu stundiņu kopā pa  nī -
cis, bet ko lai dara, arī lieliem 
māk   sliniekiem ir jāklausa savai 
mājas valdīšanai. Tad nu kaut ko 
varu pastāstīt tikai par viesizrāžu 
programmu, kuŗā interesantākā 
daļa bija Knuta atmiņu stāstījums 
par Rīgas laikiem. Tanī vairākas 
reizes viņš pieminēja arī Tevi, un 
tik labvēlēigā iekrāsojumā, ka 
nemaz nelikās, ka viņš uz Tevi 
tu  rētu nelabu prātu. Ir ļoti 

iespējams, ka šis brauciens Knuta 
omu būs ievērojami uzlabojis, jo 
viņš bez parastā nīgruma stāstīja 
arī par tikšanos ar izdevēju. Tās 
rezultātā Grāmatu Drauga ap -
gādā uz Ziemsvētkiem iznāks 
jau   nā iespiedumā „Janka Mūzi -
kants”. Ar Tavu romānu, kā spies-
tuvē redzēju, ar lielu joni steidz 
dabūt gatavu uz svētkiem. Burtliči, 
metieŗi un korrektors raujas vaiga 
sviedros. Tā nu būtu patīkamākā 
daļa, ko varu Tev pavēstīt. Diem -
žēl, ar Tavu lugu krājumu nekas 
ne   sanāks. Izdevējs nav pārlieci-
nāms, ka tam rastos pietiekams 
skaits lasītāju. Tāds neesot arī Zī -
verta lugām. Sūdzējās, ka grāma-
tas vairs nepērkot tik labi kā ag -
rāk. Tā arī Janovska stāstu grā -
matu un „Ēnu menuetu” nepērkot 
tik labi kā viņa pirmos romānus. 
Vispār viņš ir noskaņojies pret 
grāmatu izdošanu vairākās daļās. 
Tā nu negrib izdot arī Antiņa 
ceturto daļu, jo no Antiņa debesīs 
esot palikuši pāri apm. 400 ek -
sem  plāru, kamēr divas pirmās 
daļas iznākušas divos iespiedu-
mos. Arī no Tava „Cilvēka mežā” 
palikuši pāri kādi 700 eksemplāru, 
par spīti tam, ka pirmā daļa iz -
pārdota. Tā nu Antiņa debesgaitu 
nobeigums pagaidām jānoliek 
„uz ledus”, par ko gauži norau-
dājos. Būtu bijis trāpīgāk visu 
savamzīt iekšā vienā grāmatā, 
tad darbs būtu nobeigts. Bet ko šī 
atziņa vairs tagad līdz? Izdevējs 
iedomājies, ka izdošanai visiz de-
vīgākie esot vienā sējumā nobeigti 
darbi, kas tad arī turpmāk būs 
jāievēro. Tāpat nav nekādu izre-
džu viņu iekārdināt ar kādu fan-
tastisku romānu, pret kādiem lat-
viešu lasītāji neizrādot diezkādu 
interesi. Var jau būt, ka tas ir 
iemesls, ka pret Antiņa debes gai-
tām lasītāji izturas stipri atturīgi. 

(Turpinājums sekos)

(4. turpinājums)

Siltā augusta vakarā, vērojot 
drāmatiski skaistu saulrietu, 
Sietlas latviešu grāmatu kluba 
dalībnieki tikās romantiskās dze-
jas vakarā Vairas Pelēķes-Kristo-
feras mājās. Grāmatu klubs  dar-
bojas jau septiņus gadus, un pa -
rasti tā dalībnieki satiekas dienā 
un pārrunā kādu grāmatu, vis -
biežāk romānu. Šoreiz uz dzejas 
vakaru bija ielūgts goda viesis – 
pilnmēness, un viņš arī ieradās. 
Par laimi nebija apmācies, mēnesi 
varēja redzēt visā spožumā, tikai 
viņš atnāca pie mājas galvenās 
ieejas, nevis pie terases, kur sē -
dēja dalībnieces. Tomēr mēness 
auru varēja manīt, un viņš līdz ar 
vīnu un smaržīgajām rozēm pa -
pildināja vakara romantiku. Kat-
 ra dalībniece bija paņēmusi līdzi 
pāris mīļāko dzejoļu par mī -
lestību, lai tos nolasītu kluba 
biedriem.

Dzejas vakaru ievadīja Juŗa 
Kulakova dziedātais Jāņa Zie  meļ-
 nieka dzejolis „Toreiz“, kas 
sarīkojumam piešķīra īpašu gai -
sotni. Dalībnieču lasījumi sākās 
ar Friča Bārdas smeldzīgo dzejoli 
„Svešinieks“ par mīlas uz  plauk-
šanu jaunas meitenes sirdī un 
beidzās ar pirmo vēstuli no Elzas 
Ķezberes skaistā dzejoļu cikla 

„Vēstules Pēram Gintam“ skanot 
Edvarda Grīga „Solveigas dzies-
mai“. Dalībnieces lasīja arī lat vie-

šu klasiķu (Aspazijas, Friča 
Bārdas, Rūdolfa Blaumaņa, Kārļa 
Skalbes, Elīnas Zālītes) un mūs-

dienu autoru (Vizmas Belševicas, 
Lijas Brīdakas, Ārijas Elksnes, 
Imanta Ziedoņa, u. c.) mīlas liri-

ku par dažādām temām: aiz-
raušanos, laimi, vilšanos, zau dē-
jumu, skumjām, šķiršanos. Pa     tī-
kams papildinājums bija Intas 
Vīstes latviski tulkotais ame  ri-
kāņu dzejnieces Ednas Milleijas 
(Edna St. Vincent Millay) mīlas 
sonets. Ne visas grā  matu kluba 
biedres varēja šai vakarā pie da-
līties, bet tās, kuŗas atnāca, bija 
sa jūsminātas. Paldies Vairai un 
katram, kas lasīja dzejoļus.

Kluba biedri kā parasti ziedoja 
naudu Baltiešu studiju program-
mai. Vašingtonas universitātes 
Skandinavu nodaļa šogad svin 
100 gadu jubileju, un Baltiešu 
programmai ir jau 15 gadu. Par 
godu šīm jubilejām Vašingtonas 
universitātē 26. septembrī stādīs 
astoņus ozolus, vienu katrai 
zemei, kas pārstāvēta Skandinavu 
nodaļā, tostarp Latvijai, Lietuvai 
un Igaunijai. Šī projekta nosau-
kums: The Nordic-Baltic Cen-
tennial Oak Grove. Visi laipni 
aici nāti projektu atbalsīt un pie-
dalīties koku stādīšanas cere mo-
nijā. Arī mums tur būs savs, lat-
viešu ozols!

Sīkāka informācija: http://
depts.washington.edu/scand/
support

I.V.

No kreisās: Zenta Bergmane, Ināra Rogaine, Sarmīte Dāvidsone, Māra Bērziņa, Vija Ozola, Ilma 
Apsīte, Laila Galiņa; aizmugurē Inta Vīste, Vija Rauda, Vaira Pelēķe-Kristofera

Dzejas vakars pilnmēness gaismā Sietlā
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„Sveika, Latvija!” divdesmit otrais 
ceļojums

Amerikas latviešu apvienības 
Izglītības nozares rīkotā jauniešu 
ceļojuma „Sveika, Latvija – XXII” 
dalībnieki no 12. līdz 25. augus -
tam ceļo pa Latviju. „Sveika, Lat-
 vija!” ir divu nedēļu izglītības 

programma, ko organizē un fi  -
nanciāli atbalsta Amerikas lat-
viešu apvienība (ALA). Mērķis ir 

dot iespēju Amerikas, Kanadas 
un Austrālijas latviešu izcelsmes 
bērniem, kas par Latviju ir ga -

diem mācījušies lat -
viešu papild  skolās un 
beiguši 8. klasi, savām 
acīm redzēt Latviju 
un to iepa zīt. 

Ceļojums pa visiem 
četriem Lat   vijas no -
vadiem ir dzīva ģeo-
gra fijas stunda. Ceļo -
juma prog  ramma ir 
intensīva. Mar šru   tā 
iekļaujam mūzejus 
un me  moriālas vie-
tas, kas saistās ar sko-
 lā iepazītajiem lat -
viešu rakstniekiem 
un vēsturiskām per -
so  nām, piemēram, 
Kār  li Skalbi, Rū  dolfu 
Blaumani, Annu Bri -
gadieri, Krišjāni Ba -
ronu, Oskaru Kalpa-
ku u. c. 

Gīdu pavadījumā 
apmeklējam pilis un 
baznīcas, kā arī no -
vadu mūzejus, re -

dzam, kā top tautas māksla 
audēju, keramiķu un dzin  tara 
meistaru darbnīcās. 

Ceļojuma gaitā bērni iepazīstas 
ar mūsdienu Latviju, tās sa  bied -
rību un kultūru. Katra grupa pa -
vada divas dienas ar skolēniem 
no divām Latvijas skolām, kas 
iepazīstina „Sveika, Latvi ja!” da -
līb  niekus ar savām skolām un 
savu novadu. 

Šogad viesosimies Rēzeknes 
ra  jona Dekšāres pamatskolā un 
Kuldīgas rajona Skrundas vi  dus-
skolā. Jaunieši sadraudzējas ko -
pējās nodarbībās un satiekas vēl 
atvadu dienā Rīgā, kad apmeklē 
Saeimu un ASV vēstniecību. 
Brauciena dalībniekus bieži pie-
ņem arī Latvijas Valsts prezi-
dents, uzsveŗot „Sveika, Latvija!” 
dalībniekiem un Latvijas skolē -
niem, cik svarīgs Latvijai ir katrs, 

kas sevi uzskata par latvieti un 
kam rūp Latvijas nākotne. 

Anita Juberte,
projekta „Sveika, Latvija!” 

vadītāja

***
„Sveika, Latvija!” ceļotājiem 

par labu tradiciju ir kļuvis laik -
rakstu Laiks un Brīvā Latvija 
redakcijas apmeklējums. Bērnus 
parasti visvairāk aizrauj stāsts 
par to, kā tapa Laika avīzes iecere 
un kā Helmaram Rudzītim ar 
domubiedriem klājās pirmajos 
tā iznākšanas gados.

Bērni ar prieku parakstās re -
dakcijas viesu grāmatā un pa  -
stāsta par sevi, par saviem iespai-
diem.

Šogad redakcijai tika sagādāts 
kāds pārsteigums – Andra Atvars 
no Sietlas nolasīja savu aprakstu 
latviešu valodā par avīzi Laiks.

Redaktorei Ligitai vislielākais 
prieks ir mirklis, kad, atbildot uz 
jautājumu „kuŗš pazīst šo avīzi?”, 
tiek paceltas visu bērnu rokas. 
Arī šoreiz vienojāmies, ka turp-
māk tiksimies avīzes slejās. 

Redakcija ļoti cer, ka „Sveika, 
Latvija!” ceļotāju pulkā ir arī 
dau   dzi jaunie Laika korespon-
denti.

 

Pēc tradicijas nostājamies kopīgam fotouzņēmumam un pēc labas latviešu 
parašas – puķes mājasmātei. Šoreiz redaktore Ligita saņēma krāšņu 
saulespuķi

Andra Atvars lasa aprakstu 
par avīzi Laiks

Jaunie Laika lasītāji un nākamie korespondenti Rīgas 
redakcijā

Pirms vairāk nekā divdesmit 
gadiem rediģēju ,,Ekonomiskās 
ģeografijas terminu vārdnīcu” 
latviešu-krievu un krievu-lat-
viešu valodā.  Darbs bija piņ-
ķerīgs, katrs uz atsevišķas kartītes 
uzrakstītais vārds pirms un pēc 
pārrakstīšanas ar rakstāmmašīnu  
rūpīgi jāpārbauda, vai nav pa -
reizrakstības kļūdu (datoru ar 
automatiskām kļūdu pārbaudes 
programmām vēl nebija), un acis 
ļoti ilgi bijās. Taču ar laiku darbs 
iepatikās un, kad bija galā, sap-
ratu, ka esmu neticami daudz 
iemācījusies. Vārdnīcā ievietoti 
arī  tautsaimniecībā nozīmīgāko 
augu un dzīvnieku nosaukumi, 
pārbaudīju un iemācījos to 
latīniskos nosaukumus, sāku ap -
brīnot zviedru dabaspētnieku 
Kār  li Linneju (Carl von 
Linné,1707-1778). Sakopojot 
18. gadsimta pirmās puses bo -
tāniķu un zoologu pētījumus, 
K. Linnejs izstrādāja augu un 
dzīvnieku klasifikācijas sistēmu, 
ieviesa pakārtotos taksonus 
(sugu, ģinti, rindu, klasi), bināro 

nōmenklatūru augu un dzīvnie-
ku sugu nosaukumiem, t. i., kat-
rai sugai  ir  divi latīņu vārdi, no 
kuŗiem pirmais ir ģints, otrs sugas 
apzīmējums  –  varētu pat teikt, 
ka viņš augiem un dzīv  niekiem 
deva vārdus un uzvār dus. 
,,Ekonomiskās ģeografijas ter-
minu vārdnīcā” aiz daudzu augu 
latīniskā nosaukuma ir burts L., 
jo K. Linnejs šos augus pirmais 
aprakstīja un izdomāja tiem no -
saukumu. Savā vārdā viņš nosau-
ca nelielu mūžzaļu krūmu ar 
zilganmēļiem zva ni ņiem – zie-
meļu linneja (Linnaea borealis 
L.). Zviedrijā K. Linnejs ir viens 
no ievērojamākiem vīriem. Ojārs 
Vācietis  sacerējis Linnejam vel -
tītu ļoti jauku dzejoli. 

Ojārs Vācietis

Linnejs

Viņš visai netveŗamai dzīvai 
dabai
dibināja
federāciju.

Viņš izdarīja Everesta darbu
un mīlēja to dabu
kā Romeo.

Viņš varēja par savu koku
izvēlēties
sekvoju vai eikaliptu.

Par savu puķi –
pasakaināko no orchidejām.

Bet zied uz zemes 
juvelieri maza puķe –
linneja.

Par bioloģijas galvenajām 
taksonōmijas katēgorijām,  
augu un dzīvnieku iedalījumu  
– suga, ģints, dzimta, rinda 
(bo tānikā) vai kārta (zooloģijā), 
klase, tips (zooloģijā) vai no -
dalījums (bo  tānikā) – māca jau 
piektā klasē. Taču, kamēr pa -
beidz augstākas skolas, pir-
majās klasēs apgūtais jau bieži 
aizmirsies, to skaidri apliecina 
televīzijas raidījums ,,Vai tu esi 
gudrāks par piektās klases 
skolēnu?”. No atmiņas daļēji 

izgaisušais prātā atkal atausa, 
rakstā ,,Brīvprātīgi uz Sibiriju” 
divās vietās izlasot apgalvoju-
mu: ,,foreles pieder pie lašu 
sugas” un ,,omuļi ir zivis no 
lašu sugas”. Pareizi: forele ir 
lašu dzimtas suga. Tagad pir-
mais palīgs vārdu un jēdzienu 
meklējumos  ir Google  (tiesa, 
ne visam tur var ticēt, tāpēc der 
arī pašķirstīt grāmatas) un, ie -
rakstot lodziņā vārdu ,,omuļi”, 
var atrast, ka Valkas rajona 
Ērģemes pagastā ir ciems 
Omuļi. Nez vai tur dzīvo omu-
līgi cilvēki? Ciema iedzī votāji 
runā Ērģemes iz  loksnē, kuŗā ir 
daudz interesantu vārdu, kādu  
Latvijas pretējā ma  lā, Kurze-
mē,  nepazīst, piemē ram – sprē-
dze, stoņģelis, nūnis. Ērģemieši 
sa  vukārt brīnās, ko nozīmē kur-
zemnieku ikdienā lietotie ķo    cis, 
pampālis, krizdole, naģe. 

Latviešiem ,,o” burts ir divs-
kanis (ola), un ārzemniekiem to, 
tāpat kā divskani ,,ie” ir diezgan 
grūti iemācīties izrunāt. Cittau-
tiešus māca ātri teikt ,,u” un ,,o”, 

tad iznāk kaut kas līdzīgs div-
skanim. 

Zivs nosaukumā pirmais burts 
nav divskanis. Omulis ir kaul-
ziv ju klases, lašveidīgo kārtas, 
viena no sīgu dzimtas  (vai lašu 
dzimtas, jo ne visi ichtiologi 
sīgu dzimtu atzīst) septiņām 
sugām, tā latīniskais nosaukums 
Core gonus autumnalis migrato-
rius. Dzīvo Baikala ezerā, bet 
nārstot dodas upēs. Baikala 
omulis atrodams arī Latvijas 
zivju sarakstā, jo 1957. gadā 
omuļu mazuļus at veda un ielai-
da Rušona un Lielajā Stropu 
ezerā Latgalē. Taču Latvijā tie 
nevairojās, populācija neizvei-
dojās, un latviešiem omuļi vēl 
aizvien jābrauc ķert uz Baikala 
ezeru. 

Par lašiem, forelēm, omuļiem un Omuļiem 
jeb lieliskās vārdu rotaļas*

Astra Moora

(Turpināts 8. lpp.)

* Redakcijas piezīme. Šajā 
rakstā pēc autores vēlēšanās sa -
glabāta gaŗumzīme uz burta o.
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Šogad 23. augustā aizritēs 70 
gadu, kopš Vācijas un PSRS 
amatpersonas vienojās par mums 
labi pazīstamo Molotova-Rī ben-
tropa paktu (MRP). Staļins un 
Hitlers sadalīja Austrumeiropu, 
parakstot neuzbrukšanas un pa -
līdzības līgumu. Otrais pasaules 
kaŗš sākās 1939. gada 1. septem-
brī, līdz ar Vācijas uzbrukumu 
Polijai. Baltijas valstis ir atguvu-
šas neatkarību, iestājušās NATO 
un Eiropas Savienībā. Diemžēl 
pilnīgu drošību tās nav ieguvu-
šas, jo jūtami draudi gan no iekš-
puses, gan ārpuses. MRP sekas ir 
bezgalīgas.  

Krievijā vēl aizvien Baltijas val-
stis uzskata par daļu no ,,tuvējām 
āzemēm” vai ,,par interešu zonu”, 
uz ko esot „vēsturiskas” tiesības, 
tāpat kā aizstāvēt runātājus krie-
vu valodā.  Notiek nemitīga 
Krievijas amatpersonu iejaukša-
nās Latvijas iekšējās lietās. 
Iebiedēšanai tiek izmantots eko-
nomisks spiediens (enerģijas pie-
gādē, importa ierobežošanā), 
psīcholoģisks (brutālais uzbru-
kums Gruzijai, brīdinājumi uzla-
bot krievu valodā runātāju tiesī-
bas, sūdzības par cilvēktiesību 
pārkāpumiem Eiropas cilvēktie-
sību  tiesā), aģitācija iekšlietās 

Vi e n n a , 
August 13 – 
The Rus sian 
g o v e r -
nment’s fre-
quent com-
ments about 
compatriots 
abroad have 
less to do 
with the de -

fense of this group however defi-
ned than with the building of the 
Russian nation at home, accor-
ding to a St. Peters burg scholar 
who has examined Moscow’s 
handling of this question in the 
Baltic countries.

 In the current issue of “Neva,” 
Dmitry Lanko, an instructor on 
international relations at St. Pe -
tersburg State University, argues 
that the post-Soviet Russian 
leadership in reaction to a mis-
taken policy of the Soviet regime 
has made “compatriots into a 
national myth” and its policy of 
defending them into another 
myth (magazines.russ.ru/
neva/2009/8/loa8.html).

 That becomes obvious, he 
says, if one considers that the 
policy itself “does not have preci-
sely designated goals” or even a 
clear definition of its “object.” 
And consequently, “in the final 
analysis, [Moscow’s] policy in 
defense of compatriots is more 
needed by [those] who live in 
Russia than by the compatriots 
themselves.”

 Lanko begins his 6500-word 
essay with two observations. On 
the one hand, he says, nations are 
not defined by one or another 
objective characteristic but rather 
by myths about their origins and 
goals. And on the other, he conti-
nues, the Soviet system failed to 
create “a Soviet people” because it 

Par Molotova-Ribentropa paktu pēc septiņdesmit gadiem

Window on Eurasia: Moscow Using the ‘Myth of Compatriots 
Abroad’ for Nation Building At Home, Russian Scholar SaysPols Goubls

declared those of its members 
who went abroad “traitors.”

 In the wake of the Soviet col-
lapse, the new Russian leaders-
hip “immediately began work 
toward the formation of national 
myths,” and for different reasons, 
both those who came from the 
old Soviet system and those who 
had dissented against it agreed 
on “the importance of national 
myths” and reached “a complete 
consensus” on most of them. 

 In the first post-Soviet decade, 
people “openly searched for ‘a 
national idea;’ in the last decade 
they have ceased to talk about it 
but in practice nothing has chan-
ged,” Lanko says. And he points 
to the existence of national myths 
about a common territory, a 
common language, a common 
religion and a common “myth 
about a [national] Golden Age.”

 But the St. Petersburg essayist 
continues, “the myth about the 
divided nation” and alongside it 
talk about “compatriots abroad” 
has taken its place alongside 
other national myths about a 
common territory, a common 
language, a common religion 
and a common Golden Age.

As was often true in Soviet 
times and remains so today, “the 
first to speak out in defense of 
compatriots abroad were the so-
called siloviki” worried about 
military retirees in the Baltic 
States. Gradually, however, Mos-
cow focused on the status of “the 
entire Russian-language popula-
tion” in that region, something 
that promised “political divi-
dends” abroad and at home. 

 “In principle,” Lanko says, 
“there is nothing bad about the 
struggle for the status of the 
Russian language population in 
the Baltic region. However,” he 

continues,” it is far from clear 
why the Russian elite, struggle 
for the rights of Russians in the 
Baltic ignored their situation” 
elsewhere.

 Part of the reason for this was 
the rise of another Russian 
“myth,” one that held that “in 
Estonia and Latvia citizenship is 
given only to ethnic Estonians 
and ethnic Latvians and Russians 
are thereby transformed into 
non-citizens” who are severely 
discriminated against. In fact, 
however, that has never been the 
case..

 Neither Estonia nor Latvia 
given their aspirations for mem-
bership in the European Union 
and NATO, Lanko says, ever 
considered tying citizenship to 
their titular nations and discri-
minating against everyone else. 
“In reality,” he continues, “they 
proceeded much more intelli-
gently.”

 First, they gave citizenship 
auto  matically to those who had 
been citizens before 1940. Then, 
they provided papers for non-
citizens that gave them almost all 
possibilities of citizens without 
requiring them to seek citizen-
ship. And finally, they offered a 
system of naturalization for those 
interested in becoming citizens 
that was extremely liberal by 
international standards.

 Instead of recognizing this 
reality, Moscow sought to score 
propagandistic points, but these 
fell flat almost everywhere except 
inside Russia where the gover-
nment’s claims were believed. 
Meanwhile, however, Moscow’s 
approach to what it continues to 
call compatriots has failed becau-
se it has not defined its goals or 
those to whom the policy is 
nominally addressed.

 There are three basic models 
that countries can choose from 
in developing a policy toward 
compatriots, Lanko says: the 
American which is based on 
promoting American culture 
through professional and other 
groups, the Israeli which seeks to 
attract Jews living abroad to 
return, and the Chinese which 
actively promotes Chinese com-
munities abroad.

 The Russian Federation has 
sought to pursue all there models 
at once, a complicated and, 
because of the lack of resources 
and understanding, self-defeat-
ing approach all the more so 
because of “the lack in the [Baltic] 
countries of a Russian diaspora, 
that is, not simply Russians but 
Russians united by common 
values, goals and interests.”

 Moscow’s effort to create one 
has failed for various reasons, 
Lanko says. On the one hand, 
widespread corruption among 
Russian officials has meant that 
money intended for these com-
munities has gone into the poc-
kets of Russian bureaucrats, 
something the compatriots clear-
ly see and distance themselves 
from.

 These conflicts within the 
Russian-language communities 
are “only the tip of the iceberg,” 
Lanko continues. There are “far 
more serious” divisions within 
those Moscow lumps together 
not only on the basis of when the 
particular Russian arrived – 
before 1940, in Soviet times, and 
subsequently – but also in terms 
of specific age groups.

 (Moscow currently places a 
great deal of hope in young eth-
nic Russians who have grown up 
since the end of Soviet times, but 
in doing so, Lanko suggests, the 

Russian powers that be have fai-
led to recognize both that these 
young people will grow out of 
their current “maximalist” ap -
proaches and that they are better 
off in an EU country than they 
would be in Russia.)

 But the problem Moscow faces 
extend to its confusion of three 
radically different groups in 
terms of identity – Russian-
language speakers, compatriots, 
and “simply Russians” – although 
the St. Petersburg scholar conce-
des that they do overlap and 
even “intersect with one anot-
her” in their self-identifications. 

 After surveying the member-
ship of the first two, Lanko turns 
to the ethnic Russians themsel-
ves and points out what is the 
largest problem of all. “Every 
nation has its own ‘markers,’” he 
points out, “by which it separates 
people into those who are its 
own and those who are not.”

 “In order to be a German, one 
must have a German father and a 
German mother. In order to be 
French, one must be born in 
France. In order to be an Ame-
rican, one must have an American 
passport. But what is it that one 
must have in order to be a Rus-
sian? Of course it would be good 
to have Russian parents, live in 
Russia and have a Russian 
passport.” 

 Such “universally recognized” 
markers of “Russianness,” howe-
ver, not only do not exist in 
Estonia; “they do not exist even 
in Russia.” And that is why, he 
suggests, “the myth of the com-
patriots” almost certainly will 
continue to play a far larger role 
inside the borders of the Russian 
Federation than beyond them, 
however much Moscow officials 
suggest otherwise. 

(izglītībā – atklāti apgādājot sko-
las ar materiāliem, kuŗi izraisa 
negātīvu nostāju pret Latviju un 
tās pavalstniekiem; tieslietās – 
aizstāvot Latvijā notiesātos krie-
vu slepkavas Otrā pasaules kaŗa 
laikā). Daudzi krievi aktīvi, jūtot 
atbalstu Maskavā, darbojas pre-
tēji Latvijas valsts interesēm. 
Laikrakstos, kas iznāk krievu 
valodā, kā arī televīzījas raidīju-
mos politikās partijas Par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL) 
aktīvisti T. Ždanoka, J. Pliners, J. 
Buzajevs, vēsturnieks Aleksandrs 
Djukovs un citi atklāti pauž 
Latvijai naidīgus uzskatus. Vis-
skaļākā ir krieviete Tatjana Žda-
noka, kas atklāti darbojas Eiropas 
Parlamentā. Pateicamies Fran-
kam Gordonam, kas Laika slejās 
atklāj viņas kaitniecisko rīcību. 

Patlaban visvairāk atbalstītāju 
Latvijā ir partijai Saskaņas centrs 
(SC), (13,7%) un PCTVL  (3,8%). 
Aptaujas liecina, ka sevi par Lat-
vijas patriotiem uzskata 53%  
krieviski runātāju (salīdzināju-
mam: 78% latviski runātāju),  bet 
12% krieviski runātāju sevi uz -
skata par Krievijas patriotiem.  
Tas nozīmē, ka Latvijā ir apmē-
ram 30 000-40 000 personu, 
kuŗas aizstāv Maskavas intereses. 

Tūkstošiem viņus  redzējām t. s. 
Uzvaras svētkos  Rīgā 9. maijā. 
(Pārdaugavā pie Uzvaras piemi-
nekļa redzēju puķu kaudzes, un 
mani pārņēma šausmas.) Tiem 
vēl japieskaita  krievu līdzskrējēji 
latvieši, piemēram, Alfrēds Ru -
biks, kas arī sēž Eiropas parla-
mentā. 

Krievijas „uzvarētāju vēsturē” 
uzsvērts, ka Baltijas valstis pie-
vienojās Padomju Savienībai 
brīvprātīgi, baltieši, kuŗi aizstāv 
savu vēsturi, tiek nosodīti un 
no  melnoti, nosaukti par fašis-
tiem, apsūdzēti „fašisma slavi-
nāšanā”.  Atvainoties par Staļina 
nodarījumiem Krievijā nav 
nekāda vēlēšanās, jo Staļina 
slava pilnā sparā tiek atdzīvinā-
ta. Putins 2007. ga  dā krievu 
vēstures skolotājiem pa   skaid-
roja: ,,Ikvienas valsts vēsturē 
bijuši dažādi notikumi, un mēs 
nevaram atļauties sev uz  kraut 
par tiem atbildību.” Izdota jauna 
Krievijas vēsture (The Modern 
History of Russia, 1945-2006), 
kuŗā Staļins raksturots kā varo-
nis, Chruščovs kā nodevējs, bet 
Putins kā Krievijas glābējs. 
Pazīstamais vēsturnieks Orlan-
do Faidžīzs (Figes) raksta: ,,Ka -
mēr Krievijā turpina noklusēt 

notikušās represijas, mēģinot 
izce   ļot tās ,,patriotisko” pagātni, 
ir maz cerību, ka Krievija varētu 
kļūt par demokratisku valsti, 
kuŗā valda miers un ir labas 
attiecības ar kaimiņiem un 
pārējo pasauli.” 

Latvijas nomelnošanā vainoja-
mi ne tikai krievi. Visiem ietei-
cams izlasīt A. Ezergaiļa grāmatu 
Nazi-Soviet Disinformation: 
about the Holocaust in Nazi-
Occupied Latvia ( 2005) un somu 
publicista Jukas Rislaki ,,Maldi-
nāšana: Latvijas gadījums” (angļu 
valodā: ,,The Case for Latvia – 
Disinformation Campaigns 
against a Small Nation – Four-
teen Hard Question and Straight 
Answers about a Baltic Country 
(2008)”. Abos šajos izdevumos 
atspēkoti meli un nepatiesa infor-
mācija, kāda atrodama krievu un 
citu tautu presē. Krievi vienmēr 
centušies ietekmēt ASV amat-
personu sakarus ar Baltijas val-
stīm. Krievijas vēstnieks Vašin-
gtonā G. Bakhmetevs, kam bija 
liela ietekme, prezidenta Vudro 
Vilsona administrācijas laikā asi 
pretojās  Baltijas valstu neatkarī-
bas atzīšanai. Otrā pasaules kaŗa 
laikā Baltijas valstīm bija diezgan 
liela nozīme lielo valstu diplomā-

tijā. Diemžēl Amerikas laikrak-
stos un žurnālos parādījās daudz 
nelabvēlīgu rakstu. Latvijas vēst-
nieks Vašingtonā Alfrēds Bīl ma-
nis centās visus melus šos atspē-
kot. Gregorija Meiksina grāmata 
The Baltic Riddle (1943) pilnīgi 
atspoguļo komūnistu viedokli. 
Līdzīga ir 1992. gadā Filipa 
Bonoska (Phillip Bonosky) izdotā 
Devils in Amber: The Baltics. 
Kaitīgu dezinformāciju kopš 
1942. gada beigām izplatīja pre-
zidenta Teodora Rūzvelta valdī-
bas laikā,  kad viņš izveidoja The 
Advisory Committee of Post War 
Foreign Policy. Dažādi akadēmis-
ki izglītoti eksperti rakstīja plašus  
pārskatus par Baltijas valsts vēs-
turi, ekonomiku, polītiskiem ap -
stākļiem utt., taču savāktā infor-
mācija bieži tika iegūta no Mas-
kavas avotiem. Nav brīnums, ka 
padomdevēju komitejas ieteiku-
mi prezidentam Rūzveltam nebi-
ja labvēlīgi Baltijas valstīm. (Pla-
šāk par šo tematu var izlasīt manā 
rakstā ,,1943: The Year FDR 
Betrayed the Baltic States”, Lat-
vijas Okupācijas mūzeja gada-
grāmata 2005.) 

(Turpināts 8. lpp.)

Māris Mantenieks
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(Turpinājums sekos)

Par Molotova-Ribentropa paktu
pēc septiņdesmit gadiemNākamā baltiešu nomelnošana 

notika 1948. gadā, kad ASV Kon-
gress pieņēma Displaced Persons 
Act, atļaujot Amerikā iebraukt  
200 000 dīpīšiem. Kongresā at -
balstīja baltiešu emigrantus, kuŗi  
bija zaudējuši savas valstis. Pro-
testēja žīdu organizācijas, ievie-
tojot laikrakstos rakstus, kuŗos 
baltieši bija nosaukti par fašis-
tiem vai nacistu kollaborātoriem.  
Kongress likumu apstiprināja, 
bet to dēvēja par antisemītisku. 
Sekoja nākamais likums, emig-
rantu skaits tika palielināts, bet 
tajā baltiešiem vairs nebija privi-
lēģiju.

Mēs labi pazīstam krievu  
„uzvarētāju” vēstures  versiju. 
(Krie vu valdība grasās pieņemt 
likumu, ka varētu sodītu visus, 
kuŗi šo versiju neatzīst, arī vēs-
turniekus. D. Medvedevs jau ir  
izveidojis komisiju, kas  izvērtēs 
„vēstures viltošanu”.)  

Vēsture un tās interpretēšana 
nav tik vienkārša. Piemēram, 
nereti vēstures grāmatās rakstīts, 
ka Otrais pasaules kaŗš sācies 
1941. gada jūnijā,  kad Vācija 
uzbruka Padomju Savienībai. Šis 
uzskats saskan ar krievu viedok-
li. Vēsturnieki, rakstot vēsturi, 
bieži pauž tikai savu viedokli vai 
dara to savtīgu nolūku dēļ,  nere-
ti viņus ietekmē idioloģija vai 
polītiskais uzskats. Amerikas 
vēsturi pēc Vietnamas kaŗa pār-
rakstīja tā saucamie revīzionisti. 
Pēc jaunās versijas auksto kaŗu 
neizraisīja vis Staļins, bet tas 
sākās Padomju Savienības un 
Amerikas nesaskaņu dēļ.  Moral 
equivilance raksturoja vienlīdzī-
bu Padomju Savienības un ame-
rikāņu morālajā stājā kā iekšlie-
tās, tā ārlietas.

 Tāpēc nav ko brīnīties, ka 
Krievijā vai citur uzrakstītā Otrā 
pasaules kaŗa vēsture nesaskan 
ar mūsu versiju. Protams, grūti 
saprast, kāpēc, piemēram, pazīs-

(Turpināts no 7. lpp.)

tamais angļu vēsturnieks Aiens 
Keršavs (Ian Kershaw) grāmatā 
Fateful Choices – Ten Decisions 
That Changed The World (2007), 
aprakstot Otrā pasaules kaŗa 
sākumu, nepiemin Molotova-Ri-
 bentropa paktu kā vienu no sva-
rīgākajiem notikumiem. Viņš 
ap   liecina, ka Staļina līgums ar 
Hitleru bija loģiska rīcība,  jo ci -
tas iespējas nebija.  

Pat kreisi noskaņoti vēsturnie-
ki Amerikā bija pārsteigti par 
Staļina slavināšanu Džefrija Ro -
berta darbā Stalin’s War – From 
World War to Cold War 1939-
1945 (2007). Dž. Robertam ir 
pētījums Soviet Policy and the 
Baltic States, 1939-1940: A Reap-
praisal, Diplomacy & Statecraft 
(Nov. 1995), kuŗā autors vēlas 
atklāt patiesību, kas īsti noticis 
šai laikposmā,  vai pareiza ir bal-
tiešu trimdinieku vai Padomju 
Savienības vēsturnieku versija? 
Viņaprāt, Maskavā atrastie doku-
menti liecinot, ka Maskavas ver-
sija ir tuvāk patiesībai. 

Šopavasar redzējām PBS,  BBC 
un angļu vēsturnieka Lorensa 
Rīsa (Laurence Rees) filmu WWII 
Behind Closed Doors: Stalin the 
Nazis and the West. Šo darbu var 
raksturot kā  nekaunīgu vēstures 
pārakstīšanu. Pirmā daļā rādīti 
Molotovs un Ribentrops, parak-
stot dokumentus, bet pieminēta 
tikai Polija, ko šie slepenie proto-
koli ietekmē. Baltijas valstis visās 
trijās daļās it kā starp citu piemi-
nētas tikai reizi. Nezin kāpēc 
angļu vēsturnieki Baltijas valstis 
tīši ignorē?  

Latvieši un lietuvieši visskar-
bāk tiek apvainoti Otrā pasaules 
kaŗa laika holokaustā. Vēstures 
grāmatās baltiešu līdzdalība ho -
lokaustā vienmēr tiek īpaši izcel-
ta. Nenoliedzami, vācu okupāci-

jas laikā Latvijā un Lietuvā tika 
nošauti tūkstošiem žīdu, slaktiņā 
piedalījās simtiem latviešu ar 
Viktoru Arāju priekšgalā, arī lie-
tuvieši. A. Ezergailis šo laiku ir 
izpētījis, un daudzi vēsturnieki 
izmanto viņa grāmatu The Ho -
locaust in Latvia (1996); par 
holokostu Lietuvā ir Alfonsa 
Ei di  nta darbs  Jews, Lithuanians 
and the Holocaust (2003). Diem-
žēl daži vēsturnieki vēlas latvie-
šus un lietuviešus nomelnot, 
apgalvojot, ka žīdi tika nošauti 
pirms vāciešu ienākšanas. Nai-
ells Fergusons rakstā  The War of 
the World (2006) apgalvo: In the 
Latvian capital, Riga, there was a 
ferocious pogrom on the night of 
July1, directed not by the Germans 
but by local Thunder Cross… Si -
milar scenes were played out in 
Latgale and Daugavpils, where 
more than a thousand Jews were 
murdered before a single German 
materialized.  One German obser-
ver described what he saw in 
Latvia as „monstrous”. 

Tonijs Juts (Tony Judt) rakstā 
Postwar – A history of Europe 
since 1945 (2005): The Baltic 
Waffen SS had been among the 
most brutal and enthusiastic 
when it came to torturing and 
killing Jews on the Eastern front. 

Andrievs Ezergailis izpētījis, ka 
šādu notikumu nav bijis. Taču 
N. Fergusons labprātāk citē rin-
das no  Modra Ekšteina grāma-
tas Walking since Daybreak 
(1999), nevis no A. Ezergaiļa pē -
tījuma. Līdzīga versiju par žīdu 
šaušanu Latvijā ir Valdim Lu -
manam grāmatā Latvia in World 
War II (2006). Abi latviešu autori 
un citi, rakstot par šo laikmetu, 
aizmirst vai negrib ievērot, ka 
Hitlers un nacisti meģināja šo 
slaktiņu apslēpt un uzvelt vainu 

austrumeiropiešiem. A. Ezer gai-
lis uzsveŗ, ka daudzi austrumei-
ropieši, tostarp baltieši, tika 
apvainoti nepamatoti, izmanto-
jot dezinformāciju.

Visnopietnākā baltiešu nomel-
nošana sākās drīz pēc 1978. gada, 
kad ASV Kongress pieņēma tā 
saucamo Holcmana (Holtzman) 
likumu. Amerikas valdība sāka 
vajāt Otrā pasaules kaŗā apsū-
dzētos noziedzniekus, lielākoties 
austrumeiropiešus. Žīdu šaušanā 
bija apsūdzēti vairāki latvieši, 
tostarp latviešu leģionāri. Vēlāk 
atklājās, ka daudzas liecības un 
pierādījumi iegūti okupētajā Lat-
vijā un ir viltoti. A. Ezergailis 
ap  raksta, kā šī lieta sākās un bei-
dzās. Mazāk glaimojošs ir Ievas 
Zaķes apraksts par šo akciju:  The 
Secret Nazi Network: Post World 
War II Latvian Immigrants and 
the Hunt for Nazis in the United 
States. 

Traģiski, ka pēc Otrā pasaules 
kaŗa latvieši vēsturē pazīstami ka 
žīdu šāvēji un tur lielā mērā vai-
nojams latvietis Viktors Arājs.

Diemžēl komūnisma noziegu-
mi ir palikuši nesodīti un vēsturē 
maz pieminēti. Francijā 1997. 
ga  dā izdeva Black Book of Com_
munism, kuŗā pieminēti ko -
mūnisma upuŗi daudzās valstīs. 
Vašingtonā 2007. gadā atklāja 
komūnisma upuŗiem atklāja pie-
minekli. Latvietis Edvīns Šņore 
satricināja pasauli ar savu doku-
mentāro filmu Soviet Story, pielī-
dzinot nacismu komūnismam. 
Eiropas Parlaments šogad pieņē-
ma rezolūciju ,,Par Eiropas sirds-
apziņu un totalitārismu, kas 
apliecina cieņu visiem totālitāro 
un nedemokratisko režīmu upu -
ŗiem Eiropā un atzīst to cilvēku 
nopelnus, kuŗi cīnījušies pret 
tiranniju un spaidiem. Rezolūcija 

aicina pasludināt 23. augustu par 
dienu, kad godina visu totālitāro 
un autoritāro režīmu upuŗu pie-
miņu.” 

Par šo rezolūciju balsoja 553 
Eiro pas Parlamenta deputāti,  
pret 44. Tas ir liels sasniegums, 
ievērojot samērā kreisi noskaņo-
tās Eiropas valstu valdības. Lī -
dzīgu rezolūciju pieņēma arī 
Eiro pas Drošības un sadarbības 
organizācijas Parlamentu asamb-
leja. Šīs rezolūcijas pieņēmušas 
Baltijas valstu valdības. Cerēsim, 
ka to darīs arī citas Eiropas val-
stis. Diemžēl radusies stipra Iz -
raelas un žīdu organizāciju pre-
testība. Laikrakstā Jerusalem Post 
ievietotas publikācijas ar virs-
rakstiem: Baltic States assailed for 
“Holocaust obfuscation”;  A com-
bined day of commemoration for 
the victims of Nazism and com-
munism? Un: There is no ques-
tion that the greatest threat to the 
Holocaust narrative today is not 
the Holocaust denial but rather 
Holocaust distortion, which is 
currently rampant in post-Com-
munist eastern Europe, especially 
in the Baltics. 

Jāpiemin, ka vācieši pēdējā lai -
kā pret Baltijas valstīm ne vien-
mēr izturējušies labvēlīgi.  Pie -
mē  ram, 2005. gadā vācieši un 
krievi  vienojās par gāzes vada 
bū  vi Baltijas jūrā, bet ne caur Po -
liju, kā būtu bijis daudz lētāk. 
Baltijas un Polijas amatpersonas 
pretojas šim projektam, bet bez 
rezultātiem. Poļu aizsardzības 
ministrs Vladislavs Sikorskis šā -
du rīcību pat salīdzināja ar 
1939. gada Molotova-Ribentro-
pa paktu.

Molotova-Ribentropa pakts 
ne   noliedzami ir sagādājis milzī-
gu postu Baltijas valstīm, un tā 
sekas jūtam arī tagad – nāktone 
vēl aizvien ir nedroša. Taču ne -
drīkstam zaudēt cerību, ka MRP 
tiks pelnīti nosodīts. 

Šos faktus apstiprināja Latvijas 
universitātes Bioloģijas fakultā-
tes Hidrobioloģijas katedras lek-
tors un Latvijas Zivju resursu 
aģentūras Pētījumu departamen-
ta Jūras laboratorijas va  dītājs 
Māris  Plikšs.

Pārsteigums radās, pētot dažā-
dus avotus un uzzinot, ka par 
omuli sauc vīriešu bikšu priek-
šas aizpogājamo daļu; šajā vārdā 
,,o” ir divskanis.

 Vārdi, kuŗos ir burti ,,h” un ,,f” 
un ,,o” nav divskanis, aizgūti no 
citām valodām. Agrākos laikos 
latvieši bez tādiem iztika, bet 
mūs  dienās, kad katru dienu iepa-
zīstamies ar jauniem terminiem, 
viens otrs iesaka latviešu alfabē-
tam pievienot x un y! Vai nav 
netaisnība, ka lietuviešiem y ir, 
bet latviešiem nav? Taču varbūt 
lai x un y tomēr paliek algebrai.

Anšlavs Eglītis stāstā ,,Kas 
izpostīja latvisko stūrīti” irōnizē:  
,,Mēs, latvieši, nevajadzīgi līks-
mojam, ja kāds sveštautietis, se -
višķi lielai nācijai piederīgs, 
iemācās dažus vārdus  mūsu tau-
tas valodā.  Mēs esam sajūsmi-
nāti par to līdz asarām un apraks-
tām to savās avīzēs kā neiespēja-
mu brīnumu. Tā ir mūsu tautas 
mazvērtības sajūta.”

Latviešu valodu mācīt nav 
viegli, ārzemnieki nereti žēlojas, 

cik apnicīgi iedziļināties konju-
gācijās un deklinācijās. Kā ies-
tāstīt cittautietim, kas ir pārejošie 
un nepārējošie darbības vārdi un 
ka no pārejošiem darbības vār-
diem nedarina divdabi ar izska-
ņu -ošs, ja mēs paši to īsti nesa-
protam?

Visiem zināms pantiņš: ,,Tika 
tika gramatika, maziem bērniem 
nepatika.” Ķīmijas, fizikas un 
ma  tēmatikas likumi gan arī ne 
vienmēr ir ļoti interesanti un, 
dziedi vai raudi, tie bieži vien-
kārši jāiekaļ. Taču valodas mā -
cīšana var kļūt par aizrāvīgu no -
darbošanos, ja vien papūlas un 
sameklē daždažādus interesan-
tus piemērus, tad likumi nebūt 
vairs neliksies gaŗlaicīgi. Laimīgs 
ir skolotājs, kas apveltīts ar ak -
tieŗa, diplomāta un mācītāja ta -
lantu un piedevām vēl humoru. 
Valodas skolotājam  jābūt ar 
īpaši lielu izdomu. Tāds bija Il -
mars Bastjānis, savās ,,Skolotāja 
piezīmēs” grāmatā ,,Pašvēsture 
– piemiņai” viņš atklāj, kā ar 
dažādu ,,knifu”, ,,triku” un vil -
tīgu metožu palīdzību centies 
iein teresēt Losandželosas lat-
viešu skolas audzēkņus papla-
šināt vārdu krājumu,  reizēm pat 
piesolīdams samaksu.

Lieliska grāmata visu vecuma 

bērniem (un arī pieaugušajiem) 
ir Ineses Zanderes ,,Iekšiņa un 
āriņa”, kuŗā ir  ,,dziedami, dan-
cojami, spēlējami un minami 
pan  ti, skaitīkļi, baidīkļi un skrai-
 dīkļi”. To lasot, pārņem balta 
skau  dība par autores spēju ro -
taļāties ar vārdiem; ne mazāk 
sek  mīgi to dara Laima Muk -
tupāvela. Dziesmu svētkos Ha -
miltonā  viņa vienā rāvienā kļuva 
par publikas mīluli, tiklīdz no -
lasīja vairākas  esejas. Vienā no 
tām rakstniece  liek  padomāt  un 
pasmaidīt par teicienu ,,ej 
bekās!” un ,,nolikt karoti” tiešo 
un pārnesto nozīmi.

Indra Gubiņa romānā ,,Uz 
vien  padsimto stāvu” liek galve-
nai varonei Sarmai atteikties  no 
mīlestības, jo, cilvēks, kas gri -
bētu palikt pie viņas, ir cittautie-
tis:  ,,Man vajadzīgs cilvēks, ar 
kuŗu varu runāties ne tikai par 
vispārējām problēmām, bet arī 
par tām, kuŗas ir mūsu  –  lat vie-
šu.” Lasot dusmojos uz autori, tā 
gribējās, lai beigas ir laimīgas. 
Sarma taču varēja Tonijam mācīt 
latviešu valodu, tad viņas dzī-
voklī  nebūtu svešuma sajūtas. 

Mīlestība spēj pārvarēt lielākus 
šķēršļus par valodu. Nereti 
svešvalodu iemācās tieši mī   les-
tības dēļ.  Pirms 20 gadiem 

Marks Matsons savai līgavai, 
komponistei Lolitai Ritmanei 
kā   zu ceremonijā solīja: ,,Es 
vienmēr runāšu ar tevi latviešu 
valodā un turēšu godā tavu lat-
vietības izjūtu.” Neviens viņam 
tādu solījumu nepieprasīja, viņš 
pats tā apņēmās, jo mīl Lolitu.  
Krieviete Marija iemācījās lat-
viešu valodu Losandželosā, kad 
apprecējās ar latvieti Richardu 
Liuķi. Abu bērni, dvīnīši Francis 
un Juliens runā latviski, angliski, 
krieviski un latgaliešu izloksnē. 
Tādu piemēru nav mazums, tie 
varētu būt temats disertācijai.

 Kā par latviešu valodu radās 
interese Dienvidaustrālijas Flin  -
dersa universitātes Adelaidē pro-
fesoram Trevoram Gārtam Fen-
nellam? Viņš pats stāstījis, ka 
bērnībā rotaļājies ar latviešu 
bēgļu bērniem, kuŗi bija iebrau-
kuši no Vācijas, un latviešu valo-
da ,,pielipusi” gluži neviļus. Tā 
kļuva viņam par uzdevumu vi -
sam mūžam. T. G. Fennells  par 
latviešu valodu publicējis 18 grā-
matu un vairāk nekā 50 valod-
nieciskus rakstus. Kopā ar angļu 
valodnieku Henriju Gel zenu viņš 
angļu valodā sa  rakstījis latviešu 
valodas gra matiku trīs sējumos 
The Modern Latvian Grammar 
(1980). Vēlēdamies populārizēt 

latviešu valodu, T. G. Fennels 
pārtulkoja angļu valodā J. Ro -
zenberga grāmatu The Stylistics 
of Latvian.

Profesors T. G. Fennels pētījis 
latviešu valodas vēsturiskos 
pieminekļus:  pirmo, 1644. gadā 
izdoto latviešu valodas gramati-
ku – J.  G. Rēhūzena Manvdvctio 
Ad Lingvam Lettonicam  un 
17. gadsimtā sarakstītās latviešu 
gramatikas un vārdnīcas. 
T. G. Fen  nels izdeva vēsturiskās 
latviešu valodas gramatikas fak-
similiespiedumā, angļu valodā 
pievienojot tulkojumu un zi -
nātniskos komentārus. Izman -
tojot datortechniku, viņš izdeva 
latviešu vārdu indeku ar visiem 
lietojumu variantiem vairākām 
latviešu valodas gramatikām un 
vārdnīcām, piemēram, Georga 
Manceļa (1593-1654) vācu-lat-
viešu vārdnīcai Lettus (1638) un 
Phraseologia Lettica (1638), 
atšifrēja vācu izcelsmes valod-
nieka Kristofora Fīrekera (1615-
1685) sastādītās latviešu-vācu 
vārdnīcas divus manuskriptus 
gotiskā rakstībā, un  šie rokrak-
sti, kuŗiem ir milzīga zinātniska 
un kultūrvēsturiska vērtība, ies-
piesti tikai mūsdienās – 1997. un 
1998. gadā. 

(Turpināts no 6. lpp.) Par lašiem, forelēm, omuļiem...
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers piedalījās orientēšanās sacensī-

bās Magnēts netālu no Gaŗkalnes. 1,2 km gaŗo posmu prezidents 
veica 11.04 minūtēs, kartē atzīmējot piecus kontrolpunktus. Zatleru 
sacensībās pavadīja miesassargi un orientēšanās sporta seniors 
Rodrigo Slaviņš.

ASV Ārlietu ministrijā dienu pirms jaunās ASV vēstnieces Latvijā 
Džūdijas Gārberes apstiprināšanas amatā notika viņas tikšanās ar 
ALA pārstāvjiem. Gārbere sarunājās ar ALA valdes priekšsēdi Dr. 
Juri Mežinski, informācijas nozares vadītāju Jāni Kukaini, kasieri 
Gustavu Plato un ģenerālsekretāru Raiti Eglīti. Tikšanās laikā 
pārrunāja ASV un Latvijas sadarbību polītiskajā, ekonomiskajā un 
militārajā sfairā, ASV attiecības ar Krieviju, arī kā ASV latvieši var 
palīdzēt Latvijai un abu valstu turpmākai sadarbībai.          

Ar teicamiem rezultātiem Latvijas jaunajiem informātiķiem 
beigusies 21.Vispasaules informātikas olimpiada (IOI’2009), kas no 8. 
līdz 15. augustam notika Bulgārijas otrā lielākajā pilsētā Plovdivā. 
Olimpiadā piedalījās 301 skolēns no 83 valstīm. Kopumā tika 
piešķirtas 149 medaļas (26 zelta, 50 sudraba un 76 bronzas), un četras 
no tām izcīnīja Latvijas valstsvienības dalībnieki. Sudraba medaļa - 
Eduardam Kaļiņičenko, bronzas - Mārtiņam Frolovam, Oļegam 
Ošmjanam un Normundam Vilciņam. Iepriekšējā reize, kad visi 
Latvijas dalībnieki brauca mājup ar medaļām, bija 2004. gadā.

Kronvalda parkā paredzēts uzstādīt pieminekli krievu dzejnie-
kam Aleksandram Puškinam. Pieminekļa uzstādīšanu ierosinājusi 
Latvijas Puškina biedrība. 1999. gadā šajā vietā tika uzlikts dzej-   
nieka piemiņas akmens.   

Baltijas valstu vienotības skrējienam Sirdspuksti Baltijai līdz    
18. augustam reģistrējušies 6744 cilvēki, lielākā daļa reģistrējušies 
Latvijā. Dalībai skrējienā  Latvijā reģistrējies 6201 cilvēks, Igaunijā - 
422, Lietuvā - 121.

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos 
Aglonā piedalījās aptuveni 60 000 ticīgo. Lielāko attālumu - 1800 
kilometrus - uz svētkiem Aglonā mērojusi Katoļu studentu apvienība 
no Vācijas pilsētas Minchenes.

No budžeta līdzekļiem valsts nozīmes notikumam starptautiskas 
nozīmes svētvietā Aglonā 2010. gadā paredzēts piešķirt 79 029 latus 
Aglonas bazilikas draudzes prasīto 197 315 latu vietā. Rīgas 
archibīskaps mētropolīts kardināls Jānis Pujats šā gada 10. februārī 
lūdzis Ministru kabinetu atzīt ikgadējos Vissvētākās Jaunavas Mari-
jas Debesīs uzņemšanas svētkus 2010. gadā par valsts nozīmes 
sarīkojumiem un piedalīties to norises izdevumu segšanā.

Krievijas aizsardzības ministrs Anatolijs Serdjukovs paziņojis, 
ka Somijas kravas kuģi Arctic Sea 24. jūlijā nolaupījuši pirāti. Krie-
vijas varas iestādes arestējušas astoņus pirātus. Kuģis nolaupīts 
Zviedrijas territoriālajos ūdeņos Baltijas jūrā. Pie kuģa piebraukusi 
piepūšamā ātrumlaiva ar pirātiem. Noziedznieki apgalvojuši, ka   
viņu laivai ir nopietni bojājumi, bet tūlīt pēc uzkāpšanas uz kuģa        
to sagrābuši. Pēc tam Arctic Sea pēc pirātu prasības ar izslēgtām 
navigācijas iekārtām devies Afrikas virzienā.

Valsts prezidents Aglonā: 
vairāk labu domu

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
Aglonā Vissvētākās Jaunavas Ma -
rijas Debesīs uzņemšanas svētkos 
savā uzrunā sacīja, ka mūsu 
sabiedrībā iestājies morāles pa -
grimums, kas brīžiem robežojas 
gan ar bezatbildību, gan visat-
ļautību. Gandrīz ik dienas kāds   
no mums ignorē  pamatvērtības, 
kuŗās balstās kristietība un mūsu 
valsts.

Par zālēm pret šīm kaitēm Zat-
lers minēja vairāk labu domu, 
vairāk labu darbu un ticības. 
“Tāpēc esam kopā, lai stiprinātu 
ticību Dievam, sev, savai valstij. 
Mēs skaidri zinām, ka valsti vei    - 
do labi cilvēki,” sacīja Zatlers.

Valsts prezidents atzina, ka sa -
biedrībā ir daudz jautājumu 
pašreizējā brīdī, kad piedzīvo-   
jam, ka ir jāatkāpjas vairākus ga-
dus atpakaļ savā atalgojumā, tē- 
riņos un labklājības līmenī, un tas 
nav viegls uzdevums.

Prezidents vaicāja: kāpēc esam 
bijuši tik negausīgi tēriņos, kāpēc 
neesam gatavi nebaltām dienām, 
kāpēc esam tērējuši svešu naudu, 
ja zinām, ka īstus pamatus liek   
īsta sūrā  grūtā darbā nopelnīta 
nauda, kāpēc daži no mums kā 
narkomani savā alkatībā nespēja 
atteikties no sava mantiskā stāvok-
ļa uzlabošanas uz valsts rēķina, 
kāpēc tie, kas strādā valsts darbā, 
nespēja vairot valsts labklājību,     
un kāpēc daži no mums jūtas kā 
svešinieki šajā valstī.

Sabiedrībā ir iestājies morāles 
pagrimums, tā problēmas sakni 
nosauca Zatlers.

Uzrunas nobeigumā Zatlers 
vēlēja: “Lai Dievs svētī mūsu tau-
tu, lai Dievs svētī Latviju!”

Valsts prezidents Mazsalacā
Valsts prezidents Valdis Zaters 

vizītes laikā Mazsalacā un Rūjienā 
novērojis, ka abiem novadiem ir 
līdzīgas problēmas, kas saistītas    
ar skolu darbības sākšanu 1. sep-
tembrī un veselības aprūpes no- 
drošināšanu. Ievērojot jauno no-
vadu atšķirīgo veidošanos un to 
dažādību pēc būtības, katrā nova-
dā ir savs problēmu risinājumu 
veids, turklāt jaunās domes ir 
apzinājušās reālo situāciju savos 
novados un tām ir zināma skaid-
rība, kā rīkoties.

Mazsalacā Zatlers piedalījās iz- 
stādes “Laikmets. Notikumi. Cil-
vēks. Gadi” atklāšanā, kas atspo-
guļo Mazsalacas novada sabied-
riskās aktuālitātes, sadarbību ar 
Igaunijas kaimiņu novadiem, kā 
arī ievērojamus mazsalaciešu pa- 
nākumus. Izstādes laikā 80 gadu 
jubilejā īpaši tika sumināta Nellija 
Nurmika, kas ir viena no šīs iz- 
stādes autorēm. Valsts prezidents 
apskatīja arī tautas lietiskās māks-
las izstādi “Cimdu pāris” un tikās 
ar cimdu meistari.

Nodibināta jauna partija
Piedaloties vairāk nekā 200 

cilvēkiem, tika nodibināta jauna 
polītiskā partija Tautas kustība 
Solidāritāte (TKS). Par partijas 
priekšsēdi vienbalsīgi  ievēlēja Lat-
vijas Apvienotās policistu arod-
biedrības (LAPA) prezidentu Agri 
Sūnu,  par viņa vietnieku -  Latvijas 
Māsu arodbiedrības vadītāju Ai- 
garu Lavrinoviču.  

Pēc ievēlēšanas amatā Agris 
Sūna sacīja: “Mums tagad būs 
daudz darba, ko darīt.”

TKS dibināšanas sapulcē tika   
arī pieņemti partijas statūti un 
apstiprināta darbības programma.

Kopumā partijā drīzumā varētu 

iesaistīties līdz 2000 cilvēku,  pie-
ļāva Sūna. “Būs gan no mūsu arod-
biedrības, pārsvarā tie, kuŗi  aizgā-
juši no darba vai pensionējušies  
un kuŗiem ir, tā teikt, dusmas par 
to, kas ar viņiem izdarīts pēdējā 
laikā. Būs no dažādām citām 
arodbiedrībām aktīvākie, bet tas 
nekādā ziņā nav saistīts ne ar 
LBAS, ne ar viņu vadību, jo mēs 
aicinām no jebkuŗas arodbiedrī-
bas, jebkuŗu zemnieku vai kādu 
citu, kuŗi grib mainīt kaut ko, 
kuŗiem tas, kas notiek valstī, ir 
pieriebies. Priekšnosacījumi – lai 
viņi nebūtu bijuši valdības kori-
doros, jo tādiem cilvēkiem nebūs 
ar mums pa ceļam,” sacīja Sūna.

Partijā iesaistīšoties arī vēl strā-
dājošie policisti. “Es domāju, ka 
mums pilnīgi pietiek, it sevišķi pēc 
pēdējiem notikumiem policijā, 
kad šogad jau ir atlaisti simtiem  
un tūkstošiem  cilvēku,  - pietiek, 
lai mums resurss būtu tīri no-
pietns pat no mūsu arodbiedrības 
puses.”

LAPA prezidents domā, ka 
iesaistīšanās polītiskajos spēkos 
iekšlietu struktūru darbiniekus 
netraucēs tiešo darba pienākumu 
veikšanā.

“Diemžēl Latvijā nav neviena 
polītiska spēka, kas skaidri un   
gaiši būtu deklarējis, ka lobē 
arodbiedrību intereses. Tā kā mūsu 
valstī būtībā nav normāla sociālā 
dialoga un arodbiedrību protesti 
polītiķiem ir kā pīlei ūdens, mēs 
izlēmām cīnīties ar viņu pašu ie- 
ročiem. Ja valstī būtu noticis nor-
māls sociālais dialogs un arod-
biedrībām būtu iespēja strādāt, kā 
tas ir normālās valstīs, mēs nekad 
mūžā nebūtu dibinājuši partiju,” 
aģentūrai LETA skaidroja Sūna.

Sūnas ieskatā pilnīgi aplama ir 
ideja, ka arodbiedrībām nebūtu 
jāpauž sava polītiskā nostāja, jo 
pasaules pieredze rāda, ka arod-
biedrību pārstāvji aktīvi iesaistās 
polītikas veidošanā. Zviedrijā so- 
ciāldemokratu partijas biedri esot 
arodbiedrību pārstāvji.

Pēc iekšlietu ministres Lindas 
Mūrnieces (JL) domām, policists 
Sūna izdarījis nopietnu izvēli par 
labu polītikai, jo ne pēc likuma,   
ne būtības darbošanās polītiskā 
partijā nav savienojama ar dienes-
tu. Sūna ir zvērējis uzticību valstij, 
nevis kādai partijai, sacīja minis-
tre.

Likumā par policiju teikts: per-
sonu tiesību un brīvību un valsts 
interešu vienlīdzīgas aizsardzības 
nolūkā policijas darbinieki nepie-
dalās partiju, citu sabiedriski po- 
lītisko organizāciju un kustību 
darbībā un uz dienesta laiku po- 
licijā aptur savu piederību pie 
tām.

Partijas dibināšanas sarīkojumu 
vadīja zvērināts advokāts Artūrs 
Zvejsalnieks, kas šā gada sākumā 
pretendēja uz Korupcijas novēr-
šanas un apkaŗošanas biroja vadī-
tāja amatu.

Lūdz sasaukt 
Saeimas ārkārtas sēdi

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (JL) ir vērsies ar ofi-
ciālu vēstuli pie Saeimas priekš-
sēža Gundara Daudzes (ZZS), lū- 
dzot sasaukt Saeimas ārkārtas    
sēdi par Starptautiskā valūtas fon-
da (SVF) un koalicijas partiju va- 
dītāju parakstītajā sadarbības vēs-
tulē iekļautajām valsts saistībām. 

Tādējādi Ministru prezidents     
ir izpildījis Tautas partijas (TP) 

izvirzīto prasību, kuŗa rakstveidā 
ar TP priekšsēža parakstu 27. jūli-
jā tika nodota valdības vadītājam 
un kuŗā prasīts sasaukt Saeimas 
ārkārtas sēdi, lai valdības vadītājs 
vai finanču ministrs varētu sniegt 
pārskatu par to, kādus SVF no- 
sacījumus Latvijas valsts ir uz- 
ņēmusies. TP prasa arī sniegt iz- 
smeļošu pārskatu par saņemtā 
starptautiskā aizdevuma izlietoju-
mu.

TP preses sekretārs Arno Pjat-
kins atgādināja, ka partijas priekš-
sēdis Mareks Segliņš savu paraks-
tu zem vēstules licis tikai pēc tam, 
kad partijas valde bija tikusies ar 
Ministru prezidentu un finanču 
ministru un vienojušies, ka val-
dības vadītājs uzņemsies iniciātīvu 
sasaukt ārkārtas sēdi, nekavējo- 
ties ķersies pie 2010. gada valsts 
budžeta projekta izstrādes un pa- 
nāks, ka veselības aprūpes finan-
cējums nav mazāks par 3,4%  iekš-
zemes kopprodukta.

Pjatkins uzsvēra, ka pagaidām 
izpildīts tikai viens punkts no so- 
lītā – Ministru prezidents iesnie-
dzis vēstuli Saeimas priekšsēdim 
ar priekšlikumu sasaukt ārkārtas 
sēdi. Saeimas Kārtības rullī ir no-
teikts, ka prezidijs ārkārtas sesiju 
vai sēdi var sasaukt arī pēc Minis-
tru prezidenta prasības. Par šo 
jautājumu runāts arī pēdējā koa-
licijas sadarbības padomē, kur nav 

bijis vienprātības par šādas sēdes 
lietderību, jo nav bijis īsti skaidrs, 
ko tad deputāti apspriedīs.

Valdis Dombrovskis: “Arī es pats 
nesaprotu, ko Tautas partija nezi-
na un ko vēlas uzzināt. Parakstītās 
sadarbības vēstules saturs viņiem 
ir labi zināms, starptautiskā aiz-
devuma izlietojums ir publiski 
pieejams. Grūti komentēt, kāpēc 
Tautas partija ir aktuālizējusi šo 
jautājumu.”

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
Saeimas frakcijas vadītājs Māris 
Grīnblats norādīja, ka starptau-
tisko aizdevēju nosacījumi ir 
zināmi samērā šauram personu 
lokam un ka, visticamāk, ārkārtas 
sēdē vajadzētu runāt par to, ko 
sabiedrība nezina. Bet ne jau visu 
Ministru prezidents un finanču 
ministrs drīkstēs celt gaismā. 
Grīnblata ieskatā diezin vai tādai 
ārkārtas sēdei varētu būt liela jēga. 
“Tautas partijai patlaban nav paši 
rožainākie laiki, tāpēc tā intensīvi 
domā, kā pārņemt valdībā ini-
ciātīvu,” atzina Grīnblats.

Saeimas priekšsēža Daudzes 
biroja vadītājs Indriķis Putniņš 
informējis, ka sēde tiks sasaukta 
nevis augustā, bet, visticamāk, 
septembrī vai pēc SVF valdes sē- 
des, kas paredzēta 28. augustā un 
kur parakstītajai vēstulei tikšot 
noņemta slepenība.

 Zinas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMASThe Evil Empire 
Stri  kes Back - tāds 
virs  raksts dots Dmi t-
rija Sidorova raks-
tam, kas parādījies 
amerikāņu žurnālā 
Forbes. Apzīmēju mu 

Ļaunuma imperija ieviesa ASV 
prezidents Ronalds Rēgens, attie-
cinot to uz PSRS, taču Dmitrijs 
Sidorovs to attiecina arī uz tagadējo, 
putinisko pēcpadomju Krieviju, at -
gādinot, ka tas pats Rēgens sakaiti-
nājis Padomju Savienības pēdējo 
prezidentu Michailu Gorbačovu, 
krievu mēlē citējot prātulu, ko bija 
laidis apgrozībā Staļins: Doverjai, no 
proverjai - uzticies, bet pārbaudi! 

Diemžēl prezidents Baraks H. 
Oba  ma š. g. jūlijā sarunās ar Kremli 
bija gatavs noticēt apgalvojumiem, 
ka Krievija vairs Gruzijai neuzbruk-
šot, un nevīžoja atcerēties šīs prātu    -
las otro daļu: bet pārbaudi, raksta 
Dmitrijs Sidorovs.

Viņaprāt sarunās ar krieviem nav 
ieteicams tiem pārlieku uzticēties,    
jo neatkarīgi no tā, kuŗš sēž Kremļa 
tronī, Maskava i nedomā atteikties 
no pašpasludinātās ietekmes sfairas 
bijušajās PSRS republikās.

Pēc tam kad Baraks H. Obama 
bija atgriezies mājās, viņa vietnieks 
Baidens viesojās Gruzijā “kā draugs”, 
un tas nu pamudināja Kremli nākt 
klajā ar bargu paziņojumu, liekot 
saprast, ka Krievija bez vilcināšanās 
atkal uzbruktu Gruzijai, ja nosprie-

Juzefa Beka aizdomas joprojām ir pamatotas
dīs, ka tas ir vajadzīgs. Tā nu tika 
lauzts Obamam dotais solījums. 

Tikmēr no tīmekļa dzīlēm iznira 
intriģējoša hipoteze: Krievijas izlūk-
dienests gādāšot par to, lai tiktu 
nogalināts Dienvidosetijas prezi-
dents, Kremļa ieliktenis Kokoiti, 
Maskava vainu uzvels Gruzijas pre-
zidentam Saakašvili, kuŗš nu likum-
sakarīgi tiks novākts. Šis scēnārijs var 
jau būt no gaisa grābts, bet ne viens 
nešaubās, ka Vladimirs Putins nīst 
Michailu Saakašvili tik-pat žultaini, 
kā Staļins nīda Trocki...

Maskavas imperiskos tīkojumus 
aplūko arī Stefans Šols (Scholl) 
laikrakstā Frankfurter Rundschau. 
Viņš konstatē, ka pērnās vasaras 
uzvara pār Gruziju iedrošinājusi 
Kremli un Maskavas “polīttechno-
logi” izvērsuši graujošu darbību 
Krimā, sūtot uz turieni gan pie-
redzējušus kūdītājus, gan pareizti-
cīgos garīdzniekus, gan kaŗakuģus 
uz Sevastopoli, kur Krievija, kā 
zināms, nomā flotes bazi un za -
ļoksnējus bezdarbniekus gatavo 
“partizānu kaŗam” pret NATO. 

Maskavas sapnis, raksta Šols, ir 
asiņains pilsoņkaŗš Krimā, kur 
vietējie lielkrievi un brīvprātīgie no 
Krievijas sadurtos ar Ukrainas 
kaŗaspēku un Krimas tatāru kauji-
niekiem, - tas taču dotu Kremlim 
ieganstu sūtīt tankus, lai glābtu 
savējos...

City Journal slejās ļoti asi izteicies 
franču filozofs, vairāku grāmatu 
autors Andrē Gliksmans (Glücks-
mann), uzsveŗot, ka Eiropas suve-
rēnitāte ir atkarīga no tā, ciktāl tai 
izdosies nobremzēt Krievijas ambī-
cijas. 

Saakašvili Kremļa varasvīru acīs   
ir vājprātīgs histeriķis. Gliksmans 
nesen ciemojies Gruzijā un nācis pie 
atziņas: ja nepakļaušanās Putina-
Medvedeva tandemam ir vājprāta 
simptoms, tad četriem miljoniem 
gruziešu jābūt tikpat trakiem kā  
viņu prezidentam...

Gliksmans vaicā: vai prezidents 
Obama un Eiropas Savienība pratīs 
stāties pretim Maskavas ambīcijām 
un kaprisēm? Vai arī viņi nopirks 
nedrošu un trauslu mieru, upurējot 
Gruzijas neatkarību? Uz kārts likta 
pati Eiropas suverēnitāte, tās ener-
ģētiskā neatkarība. Enerģija kļuvusi 
izšķirīga, jo Putinam gāze ir tikpat 
spēcīgs ierocis kā iebiedēšanas (de-
terrent) arsenāls. 

To, ko Putins neuzdrošinās atklāti 
paust, viņa vietā vaļsirdīgi klāsta  
Jana Ameļina, Stratēģiskās kultūras 
fonda analitiķe. Viņas apcerējuma 
virsraksts ir gana skaidrs: Krievi-  jai 
lieta jānoved līdz galam. 

Ameļina raksta, ka Saakašvili 
katastrofāli nav novērtējis Krievijas 
Federācijas lomu un vietu jaunās 
pasaules kārtības struktūrā, kas 

izveidojusies pēc aukstā kaŗa bei-
gām.

Ir stipri jāšaubās, vai Gruzija 
turpmāk varēs pastāvēt kā suverēna 
valsts, liek saprast Ameļina, un tajās 
drumslās, kas palikšot pāri, jāveic 
desuverēnizācija un defašizācija 
(!). 

Gruzijai jākļūst par Krievijas 
protektorātu, spriež Ameļina un 
atgādina, ka Tiflisas centrā saglabā-
jusies greznā Voroncova pils, kas 
cara laikos bija Krievijas ģenerāl-
gubernātora rezidence. Pašreizē jais 
moments prasot atjaunot šīs   ēkas 
vēsturisko lomu...

Jana Ameļina priecājas par to, ka 
Krievijas enerģiskā rīcība Dienvid-
kaukazā pērngada augustā nav   
necik pasliktinājusi Maskavas attie-
cības ar Rietumu pasauli. Rietumi 
nespēj pretstatīt Krievijas izlēmī  ga-
jai polītikai neko citu kā bezspēcīgu 
dūres vīstīšanu. 

Oficiālajai Maskavai, māca Ame-
ļina, jāņem vērā visi šie faktori, 
veidojot stratēģiju, kas vērsta uz 
Krimas atgriešanos Krievijas Fe- 
derācijas sastāvā. Pēc pērnā gada 
augusta notikumiem imperijas ro- 
bežās atkal esot sākuši ticēt, ka 
Krievija savējos nepamet. 

Un kāds visam tam sakars ar 
Juzefu Beku? Ir gan. Pirms 70 ga-
diem, 1939. gada vasarā, Anglija un 
Francija sarunās ar PSRS vēlējās 

uzzināt, ciktāl Kremlis ir gatavs          
ar tām sadarboties, lai apturētu 
nacistiskās Lielvācijas agresiju. 
Maskava atbildēja - labprāt, tikai ar 
noteikumu, ka padomju kaŗaspē-
kam tiks dota iespēja virzīties uz 
rietumiem caur Polijas territoriju. 
Toreizējais Polijas ārlietu ministrs 
Juzefs Beks katēgoriski noraidīja šo 
prasību, jo tas būšot tiešs drauds 
Polijas neatkarībai. 

Padomju delegāciju minētajās sa -
runās ar rietumvalstīm vadīja mar-
šals Vorošilovs. Neilgi pirms gad-
simtu mijas tika atslepenota Sta    ļi   na 
instrukcija Vorošilovam, kuŗā prasīts 
“ielaist mūsu kaŗaspēku caur Viļņas 
koridoru un Galiciju”. Bez sarkanar-
mijas ielaišanas šajās territorijās ne-
esot nekādas jēgas turpmākām sa- 
runām...

Tagad Krievijas šovinisti apgalvo, 
ka Polijas atteikšanās ielaist padom-
ju kaŗaspēku pavērusi ceļu Molo-
tova-Ribentropa paktam. Protams, 
Staļins, brāļodamies ar Hitleru, tā- 
pat pievāca gan Viļņu, gan Galiciju, 
bet Juzefs Beks, vēl neko nezinā-
dams par šo paktu, labi saprata, 
kādas sekas ir Kremļa kaŗaspēka 
ielaišanai - ar jebkuŗu ieganstu - jeb-
kuŗā territorijā. 

Ka Beka aizdomas bijušas un ir 
pamatotas, liecina kaut vai 1940. 
gada vasaras notikumi Latvijā un 
pērnās vasaras notikumi dienvidos 
no Kaukaza kalnu grēdas. 

Franks Gordons

Tuvojas 23. augusts, 
staļinisma un nacisma 
upuŗu atceres diena. 
Pirms septiņdesmit 
gadiem tika izlemts lie-
las daļas Eiropas, arī 

Latvijas liktenis, kas mainīja mūsu 
valsts un cilvēku dzīvi piecdesmit 
gadu gaŗumā. Pirms divdesmit ga-
diem trīs Baltijas valstu iedzīvotāji 
sadevās rokās, veidojot dzīvu ķēdi  
kā atgādinājumu par sevi un tiesī-
bām dzīvot brīvībā. Bet, kamēr mēs 
tagad gatavojamies pieminēt 23. au- 
gustu, lēni, neatlaidīgi un gandrīz 
nemanāmi ir izveidojies jauns no- 
līgums, ko drīzāk varētu saukt par 
Šlesera–Ušakova paktu.

Šlesera–Ušakova koalicija Rīgas 
domē strādā otro mēnesi, un šajā 
laikā ir noticis daudz kas it kā 
savstarpēji nesaistīts. Tiesa gan, tam 
visam ir tāda kā kopīga ideoloģis   -   
ka „smaka”, kas vējo no lielā Aus-
trumu kaimiņa puses. Un, ja uz to 
lūkojas nevis uz katru notikumu 
atsevišķi, bet kā uz viena procesa 
dažādām izpausmēm, tad aina kļūst 
draudīga. Turklāt jāatceras, ka Šle- 
sers jau tagad ir paudis, ka nākam-
gad kandidēs uz Saeimu, savukārt 
Ušakovs sacījis, ka viņa Saskaņas 
centrs nākamajās Saeimas vēlēšanās 
iegūs vairākumu, un viņi abi ir arī 
paziņojuši, ka deputātu saraksts 10. 
Saeimas vēlēšanām viņiem būs ko- 
pīgs. Jāteic, ka abi kungi viens otru 
netraucē darīt katram sev vissvarī-
gākos darbus, tāpēc Rīgas pilsētas 
galva Ušakovs pamazām var izvēr-
sties pēc pilnas programmas.

Tātad - ko Ušakovs ar klusu Šle-
sera atbalstu ir paspējis sastrādāt?

Pirmais notikums – latviešu folk-
loras un literātūras mantojuma de- 
dzināšana – tā gan vairāk skāra Šle-
seru un viņa partijas atbalstīto 
draudzi „Jaunā paaudze”, ko vada 

Šlesera–Ušakova pakts

Sallija Benfelde

odiozais Ļedjajevs. Pirms Jāņiem 
notika akcija „Nē pagānisma kultam 
Latvijā”, kuŗas laikā tika dedzināta, 
piemēram, J.M. Zandberga „Mār-
tiņa dziesmu grāmata” un latviešu 
pasakas, un, iespējams, arī eposs 
„Lāčplēsis” un J. Jaunsudrabiņa 
„Baltā grāmata”. Akcija bija publiska, 
jo daudzi rīdzinieki saņēma uzaici-
nājumus, kas bija iemesti viņu past-
kastītēs. Rīgas domes Pilsoniskās 
savienības un Jaunā laika frakcijas 
deputāti uzrakstīja iesniegumu Rī- 
gas domes priekšsēdim un Drošības 
un kārtības jautājumu komitejas 
priekšsēdim Dainim Turlajam (LPP/
LC) un Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdei Eiženijai Al- 
dermanei (LPP/LC). Savukārt Pilso-
niskās savienības Rīgas domes frak-
cijas deputāts Dāvis Stalts par šo 
akciju uzrakstīja iesniegumu Dro-
šības policijai, kas sākusi izskatīt šo 
jautājumu. Komiteju vadītāji uz- 
rakstījuši atbildes, ka grāmatas de- 
dzināt, protams, nav labi, bet vispār 
jau uz domi polītiski jautājumi ne-
attiecas, un šis ir polītisks jautājums, 
jo pret dedzināšanu protestējušas 
partijas. Nils Ušakovs vispār nav 
atbildējis neko, bet pārsūtījis šīs 
vēstules jau minēto komiteju vadī-
tājiem.

Tikmēr Pirmās partijas vadonis 
Ainārs Šlesers un viņa partijas   
biedrs, mācītājs un tagad arī domes 
deputāts Jānis Šmits atcerējušies ti- 
cības brīvību, demokratiju un tam-
līdzīgus jēdzienus, ko nav kavējušies 
paust skaļi. Lai nu kā, viņiem latvie-
šu tautas garīgā mantojuma dedzi-
nāšana nešķiet viduslaiku cienīgs 
pasākums. Jāpiebilst, ka tāda Pirmās 
partijas nostāja nav nekas pārstei-
dzošs: partija sevi tēlo par ļoti kris-
tīgiem cilvēkiem, taču piedalās „Jau-

nās paaudzes” dievkalpojumos (ja 
tos tā var saukt), kuŗos cilvēki transā 
vārtās pa zemi. Varu piebilst, ka 
pirms pieciem gadiem intervēju jau 
minēto Jāni Šmitu, kas tolaik bija 
Saeimas deputāts un Prezidija sek-
retārs. Jau tad Šmits runāja par pa- 
gānismu un saistīja to ar folkloru. 
Intervijā viņš sacīja: „Atceraties, ko 
Tautas frontes mītiņa laikā Mežapar-
kā teica Dainis Īvāns? Viņš skaitīja 
lūgšanu mātei Latvijai, un tajā viņš 
sacīja, ka latvju tauta nesekos asiņai-
najam, ciešanu pilnajam Jēzus Kris-
tus krusta ceļam, bet ies pa saules 
taku un ka mūsu tautas senie dievi 
gaida atdzimšanu. Lai gan vajadzētu 
lūgt Dievu un pateikties Viņam par 
šo iespēju, mēs nesākām ar diev-
palīgu, bet sākām pielūgt elkus. Tad 
nevajag brīnīties, ka tagad notiek 
daudz kas.” 

Tātad Pirmā partija ir ar mieru 
pieņemt katru, kas aizsedzas ar  
Dieva vārdu, ja vien tas paplašina 
vēlētāju loku. Un, protams, grāmatu 
dedzināšana polītiķus neuztrauc. Sa- 
vukārt Ušakovs klusējot noraugās, 
kā „cīņu biedri” kaŗo paši ar savas 
tautas kultūru.

Nākamie šīs vasaras „varoņdarbi” 
jau ierakstāmi Rīgas pilsētas galvas 
Ušakova kontā.

Vispirms viņš paziņoja, ka Rīgai 
jākļūst par „mazo Lasvegasu”, jo 
Krievijā ir noteikti stingri azartspēļu 
ierobežojumi. Tā sacīt, Rīgai būs 
nauda, bet Krievijas azartspēlma-
ņiem prieks. Tas, ka patiesībā Rīga 
var pārvērsties par Krievijas mafijas 
placdarmu, pēc Ušakova domām, 
nebija jautājums, ko ir vērts ap-   
spriest.

Nākamie divi Rīgas galvas varoņ-
darbi sekoja viens otram.

Vispirms 30. jūlijā Krievijā iznāko-

šajā avīzē Rossijskaja gazeta (Krievi-
jas avīze) intervijā Nils Ušakovs ap-
galvoja, ka Latvijas Aizsardzības mi-
nistrija no sava budžeta maksā pen-
siju piemaksas SS Waffen leģionā-
riem. Lieki teikt, ka apgalvojumi par 
pensiju piemaksām leģionāriem ir 
klaji meli, jo Latvijas likumdošanā ir 
stingri noteikts, kam un kādas pen-
sijas maksā Aizsardzības ministrija.

Tūlīt sekoja Ušakova vēstule Aiz-
sardzības ministrijai, kuŗā viņš pa- 
ziņoja, ka Rīgas dome atsakās no 
Oskara Kalpaka pieminekļa uzturē-
šanas un apkopšanas. Taču 12. au- 
gustā Rīgas domes Finanču un 
administrācijas lietu komiteja ir 
nolēmusi no rezerves fonda piešķirt 
2067 latu dzejnieka Aleksandra 
Puškina pieminekļa montāžas un 
apkārtnes labiekārtošanas darbiem. 
13. augustā domes financējums ap-
tuveni 450 latu apmērā ir piešķirts 
deputāta Daiņa Turlā (LPP/LC) 
komandēšanai uz Briseli, lai viņš 
piedalītos figūriņu ķēdes atklāšanā 
Briseles skulptūru parkā Mini Eiro-
pa. Zīmīgi, ka Tallinas pilsētas galva 
uz Baltijas ceļa piemiņai paredzēto 
notikumu Briselē aicināja tieši Rī- 
gas kollēgu, taču N. Ušakovs „aiz-
ņemtības dēļ” savā vietā deleģējis    
D. Turlo. Acīmredzot Rīgas domes 
koalicijai nepamanīta ir palikusi 
iespēja, ka tad, ja Ušakovs polītisku 
aizspriedumu dēļ nevēlējās pieda-
līties Baltijas ceļa atceres sarīkoju- 
mā, – viņu varēja aizstāt arī Rīgas 
pārstāvniecības vadītāja Briselē un 
gandrīz pustūkstotis latu varētu tikt 
izlietots rīdzinieku interesēm, par to 
varētu uzkopt pulkveža Oskara 
Kalpaka pieminekli Esplanādē.

Droši vien nav jāatgādina, ka 
Latvijas valsts dibināšanas laikā, 
1918.-1919. gada mijā, pulkvedis 

Oskars Kalpaks uzņēmās drosmi 
veidot un kaujās vadīt pirmās Latvi-
jas bruņoto spēku vienības, kas spēja 
apturēt lielinieku iebrukumu Latvijā. 
Tika nosargāta tā laika Latvijas pa-
gaidu valdība un aizsāktas Latvijas 
atbrīvošanas cīņas. Ir vērts atcerēties, 
ka 2004. gada beigās notika laikraks-
ta Latvijas Avīze un Latvijas Televīzi-
jas rīkotais tautas balsojums par visu 
laiku Latvijas ievērojamākām perso-
nībām. Par spīti tam, ka padomju 
režīma laikā oficiālā vēsture uz il-
giem gadiem bija pārveidojusi pa- 
tiesību par izcilo Latvijas kaŗavīru, 
tautas balsojumā O. Kalpaks tika 
atzīts par septīto ievērojamāko Lat-
vijas kultūras, polītikas un sporta 
personību. Kalpaka pieminekļa iz-
veidei tika nodibināta sabiedriska 
organizācija „Kalpaka pieminekļa 
fonds”. Pēc pieminekļa atklāšanas 
pieminekli savā aprūpē pārņēma 
Rīgas dome. 

Oskara Kalpaka piemineklis tika 
atklāts 2006. gada 22. jūnijā, Varoņu 
dienā. Kalpaka piemineklis ir tapis 
par tautas saziedotiem līdzekļiem 
153 460 latu apjomā. Šo summu sa- 
ziedoja ārzemju latviešu un vietējās 
privātpersonas, latviešu akadēmis-
kās studentu organizācijas un skolu 
jaunatne. Savukārt pieminekļa lau-
kuma izveidošanas un labiekārtoša-
nas izdevumus sedza Aizsardzības 
ministrija un daļēji Rīgas dome. 
Tagad Rīgas dome Ušakova personā 
ir sapratusi, ka naudas maz, piemi-
neklis nenozīmīgs, tāpēc labāk nau-
diņu tērēt krievu dzejnieka Puškina 
piemineklim.

Ko vēl te piebilst? Jau tagad daudzi 
Latvijas un Rīgas iedzīvotāji ar rūg-
tumu teic, ka tie ir tikai ziediņi, 
odziņas būs vēlāk. Patiesībā neticu, 
ka mēs ļausim ienākties šīm indīga-
jām ogām. 
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Mūsu saruna ar Rīgas pilsē-
tas galvu notiek tieši norunā-
tajā laikā,  divas nedēļas pēc  
redakcijas izteiktā lūguma, un 
tas salīdzinājumā ar tikšanu   
pie citiem Latvijas varaskalpiem 
ir iepriecinoši. Rīta pusē pre- 
ses sekretāre Anna Kononova 
laipni pabrīdina, ka sarunu 
varēs sākt 15 minūtes vēlāk, 
nekā norunāts. Pati saruna rit 
draudzīgi un nepiespiesti – galu 
galā Ušakovs taču strādājis žur-
nālistikā. 

Intervijas pamatā ir Laika    
un Brīvās Latvijas lasītāju 
iesūtītie jautājumi, un sākam   
ar architekta Gunāra Birkerta 
lūgumu pajautāt, kā ritēs Rīgas 
domes birokratiskajos līkločos 
iestrēgušās lietas attiecībā uz 
Okupācijas mūzeja Nākotnes 
Namu.   

N. U. Atklāti sakot, šajā jau-
tājumā neesmu paspējis iedzi-
ļināties, nebija laika, jo nācās 
risināt smagus, sarežģītus jau-
tājumus par izglītības iestādēm 
un slimnīcām. (Anna Kononova  
zina teikt, ka Nākotnes Nama 
detaļplānojums ir gatavs, se- 
kos sabiedriskā apspriešana un 
malā tas nav nolikts. – Red.) 

Vai pats esat bijis Okupā-
cijas mūzejā?

Ļoti daudz reižu, esmu pat bri-
tu kollēgām vadījis ekskursiju. 
Būdams žurnālists, esmu inter-
vējis represētos, leģionārus. 

Kad piekritāt kļūt par Rīgas 
pilsētas galvu, jums taču bija 
sava vīzija par Rīgu, kāds 
pavisam konkrēts darbs, ko 
bijāt nolēmis padarīt pašu 
pirmo? 

Uzreiz sapratu, ka priekšā 
grūta, ļoti grūta ziema, ka 
nedrīkst pieļaut sociālās sprie-
dzes pastiprināšanos un ka 
jāatrod 4,5 miljoni latu, lai 
„aizlāpītu” sociālo budžetu vēl 
līdz šā gada beigām. Bet tad   
jau būs klāt janvāris, febru-
āris... Jādomā, kā pelnīt. Un 
manā ieskatā pirmām kārtām 
jāattīsta divas nozares – transits 
un tūrisms. Ir jārunā ar kai-
miņvalstīm, īpaši ar Baltkrie-
viju, un jāpanāk, lai viņu kra-
vas nāktu caur Rīgu, nevis, 
piemēram, caur Klaipēdu. Ir 
jāpārliecina Maskava, ka tir-
goties ar Latviju ir izdevīgi.

Otrais – ir jāattīsta tūrisms, 
jādara viss, lai pie mums brauk-
tu tūristi un lai viņi te gribētu 
arī atgriezties.

Šis ir  brīdis, kad jāizmanto 
Krievijas pozitīvā attieksme. 
Aicināsim Krievijas iedzīvotā-
jus uz Rīgu svinēt Ziemsvēt- 
kus un pavadīt te  brīvdienas. 
Lai atstāj te savu naudu! Aici-
nāsim arī tūristus no Rietu-
miem. Un, lai izbeigtu nožēloja-
mos gadījumus ar krāpšanos 
restorānos un taksometros, jā- 
izveido tūrisma policija un ne- 
saudzīgi jāsoda tie, kuŗi krāpjas 
un bojā Latvijas tēlu, – jāsoda 
ar visu likuma bardzību. 

Bet Rīgai jābūt gaišai un 
sapostai, uz drūmu un tukšu 
pilsētu neviens nebrauks. 

Jūsu vietnieks Ainārs Šlesers 
solīja 2000 jaunas darbavietas...

Nils Ušakovs un sapnis par labklājīgu Rīgu
Ar Rīgas domes priekšsēdi Nilu Ušakovu tikās Ligita Kovtuna

 ... tas jau četros gados...             
Ja attīstīsim transitu un ostas 
darbu, būs arī jaunas darba-
vietas. 

Lasītāja no Anglijas ir no- 
bažījusies par Kundziņsalas 
likteni. Viņa raksta: „Ir pie-
rādījies, ka Kundziņsalas ie- 
kļaušana ostas territorijā ar 
visiem salas iedzīvotājiem ir 
bīstama. Vai šī neatbildīgā rī- 
cība – Rīgai pelnīt ir attaisno-
jama? Kāda rīcība paredzēta 
nākotnē, lai garantētu iedzī-
votāju drošību?”

Bīstamās kravas tiek pastip-
rināti uzraudzītas Bet paska-
tieties kartē - Kundziņsala taču 
ir ideāla vieta ostai!

Tieši tā teica arī Šlesers.     
Bet cilvēki tur bija agrāk nekā 
kravas...

 Darīsim visu, lai cilvēkiem 
nekas nekaitētu un, kas grib, lai 
dzīvo Kundziņsalā. 

Vairāki jautājumi ir tieši par 
latviešu valodas likteni. Un 
par to, kā tas iespējams, ka 
gaŗu mūžu Rīgā nodzīvojušie 
krievi neprot valsts valodu un 
sagaida, ka viņu iesniegumus 
iestādēs tulkos – uz nodokļu 
maksātāju rēķina, protams! 

 Tas nu gan nenotiks! Netiks 
pieņemti darbā tulki, un ne-
viens santims no Rīgas budžeta 
netiks maksāts par valodas ne- 
prasmi. Manā ieskatā visiem 
Rīgas krieviem ir jāprot lat-
viešu valoda, tas nav apsprie-
žams. Ir valsts valodas likums, 
kas jāievēro. 

Starp citu, mūsu lasītāji uz-
teic jūsu nevainojamo latviešu 
valodu. Kā to apguvāt?

 Ne jau skolā – jūs pati zināt, 
cik zemā līmenī bija latviešu 
valodas mācīšana krievu sko-
lās. Es ņēmu privātstundas, jo 
1993. gadā biju nolēmis iestā-
ties Latvijas Universitātē. 

Par skolām – vai domājat, ka 
joprojām nepieciešamas krie-
vu skolas līdz pat 12. klasei?

Noteikti! Pamatizglītība  jāap-
gūst dzimtajā valodā, un krievu 
skolām jābūt līdz 12. klasei.

Tad jau jauniešiem, tāpat    
kā jums, būs jāmācās privāt-
stundās, jo, kā man zināms, 
latviešu valodas mācīšanas 
līmenis joprojām ir zems.

 Es jums nepiekrītu. Pēc    
skolā iegūtajām latviešu valo-
das zināšanām jaunieši varbūt 
nerunā raiti, bet valodu prot. 
Taču vēlreiz uzsveŗu – ir jāprot 
valsts valoda!

Lūk, šāds jautājums: „Dau-
dzu latviešu acīs jūs esat „labs 
krievs”. Vai apzināties, kāda 
rīcība jūs padarītu par „slik-
tu krievu”? ”

 Es esmu labs vai slikts ne jau 
tāpēc, ka esmu krievs! Nu, ne- 
drīkst tā „piejaukt” etnisko fak-
toru, es esmu tas, kas esmu, 
neatkarīgi no tautības.

Neņemiet ļaunā, bet mēģi-
niet saprast, ka daudziem 
trimdas tautiešiem vārds 

„krievs” ir sinonims vārdam 
„komūnists”. 

Bet manai vecmāmiņai, pie-
mēram, vārds „vācietis” ir 
sinonims vārdam „nacists”. 

Ko man darīt, lai nezaudētu 
savu autoritāti? Par savu gal-
veno uzdevumu uzskatu pa- 
nākt, lai visi rīdzinieki justos 
komfortabli, lai nebūtu sociā-
lās spriedzes, lai būtu darbs.   
Un pavisam konkrēti to mēģi-
nāšu panākt, cīnoties par to,    
lai pilsētai pietiktu naudas. 

Drīzumā došos uz Krieviju, 
lai konkrētās aprisēs apspriestu 
jautājumus par Latvijas preču 
tirgošanu Maskavā un Pēter-
burgā. Ir izstrādāts mūsu preču 
zīmols, nu jāpārliecina, ka šī 
ekonomiskā sadarbība var būt 
abpusēji izdevīga. 

Parunāsim par 16. martu – 
Leģiona dienu!

 Protams, es zinu, ka 16. marts 
ir Leģiona diena! Mana attieks-
me pret to, ka sirmie leģionāri 
iet pie Brīvības pieminekļa un 
noliek ziedus, ir pilnīgi at- 
balstoša. Taču mani tracina, ka 
šo drāmatisko faktu latviešu 
tautas vēsturē  savā labā cenšas 
izmantot ekstrēmistiski un 
radikāli noskaņoti cilvēki un 
sīkpartijas. Tas ir negodīgi – 
savu īslaicīgu panākumu dēļ 
izmantot vēsturiskas traģēdijas 
piemiņas dienu. 

Tātad – vai jūsu „valdīšanas” 
laikā leģionāri varēs organi-
zēti doties pie Brīvības pie-
minekļa un godināt kritušos?

Ja Rīgas domes izpilddirek-
tors, saskaņojot ar Drošības 
policiju, izsniegs atļauju orga-
nizētam mītiņam, – lūdzu! 
Tikai nekādā ziņā nedrīkst   
ciest sabiedriskā kārtība.

   
Jūsu attieksme pret Alfrēdu 

Rubiku?
Es viņu cienu.

Par ko – vai kā savu priekš-
gājēju pilsētas galvas amatā 
vai par viņa polītisko stāju? 

 Par visu kopumā.

Viņš teicis: „Nils Ušakovs ir 
ļoti, ļoti jauns!” Vai jūsu 
jaunība ir plūss vai minuss? 

 Pagaidām es to izjūtu kā lielu 
plūsu – varu pusastoņos no rīta 
sākt darbdienu un līdz pus-
deviņiem vakarā pilnvērtīgi 
strādāt.

Kas no latviešu kultūras jums 
ir vistuvākais?

 Ļoti patīk Nacionālais teātris. 
Domāju, ka Rīgas domei tas    
pēc iespējas jāatbalsta. Jāatzīst 
gan, ka vairāk mani aizrauj 
sports. Es ļoti priecājos par to,  
ka atkal ir Rīgas Dinamo ho- 
keja vienība – tā taču ir lieliska 
pilsētas reklāma, kas noteikti 
jāizmanto Rīgas labā!

Atgriezīsimies pie jautājuma 
par vīziju – tātad kādu jūs gri-
bētu redzēt savu pilsētu, kad 
jūsu pilnvaru laiks beigsies?

 Rosīgu, dzīvu un gaišu, pilnu 
ar cilvēkiem!

"Ko man darīt , lai nezaudētu savu autoritāti? Par savu galveno 
uzdevumu uzskatu panākt, lai visi rīdzinieki justos komfor-
tabli"
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Uzziņai

Nils Ušakovs dzimis Rīgā 1976. gada 8. jūnijā. Viņa 
vecvecāki ieradās Latvijas PSR pag. gs. 40. gadu 
beigās, vecmāmiņa un māte bijušas krievu valodas 
skolotājas, tēvs - inženieris rūpnīcā „Alfa”. 1994. gadā 
Ušakovs beidzis vidusskolu, 1999. gadā Latvijas 
Universitātē ieguvis sociālo zinātņu bakalaura gradu 
ekonomikā, 2002. gadā ieguvis maģistra gradu (cand. 
oecon.) ekonomikā Eiropas studijās Dienviddānijas 
universitātē (Syddansk Universitet).

1998. gadā bijis mācībspēks Latvijas Universitātē, 
bet drīz pēc tam kļuvis par žurnālistu: strādājis 
Krievijas televīzijas NTV Baltijas nodaļā, Latvijas 
Televīzijas ziņu dienestā, laikrakstā Respubļika par 
ziņu un polītikas nodaļas redaktoru, laikrakstā 
Telegraf par ziņu un polītikas nodaļas redaktoru, 
televīzijā TV5, ziņu aģentūrā ITAR-TASS. 2006. 
gadā beidzis darbu žurnālistikā, pilnīgi pievēršoties 
polītikai.

2005. gadā Ušakovs iestājās Tautas saskaņas par-
tijā, bet tā paša gada novembrī ievēlēts par apvienī-
bas Saskaņas centrs priekšsēdi. 2006. gada Saeimas 
vēlēšanās ievēlēts 9. Saeimā. 

2009. gada 1. jūlijā pēc Saskaņas centra ievēlēšanas 
Rīgas domē kļuvis par Rīgas domes priekšsēdi.

Nils Ušakovs prot krievu, latviešu un angļu valodu, 
pamatlīmenī - vācu, dāņu un zviedru valodu. Brīvajā 
laikā Nils Ušakovs aizraujas ar sportu – skriešanu un 
riteņbraukšanu.

(Turpinājums 14. lpp.)
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Cauri visiem atklājumiem,    
kas izšķiļas no divu latviešu tau-
tā mīlētu dzejnieku – Māras Zā -
lītes un Imanta Ziedoņa saru-
nām, kā sudraba stīga mir-
dzēdama un žilbinādama grā-
matā „To mēs nezinām” (apgāds 
„Dienas grāmata”) aizvien skaid-
rāk izspraucas doma – kāpēc 
tieši viņu vārdam visos laikos 
aizvien ir tā ticēts, kāpēc pie 
grāmatnīcām padomju varas 
gados aizvien izveidojās gaŗas 
lasītāju rindas, kad parādījās 
kārtējie jaunie viņu darbu izde-
vumi. Arī neatkarīgās Latvijas 
apstākļos šāda vilkme nav ri -
musi. Kaut gan grāmatas kļu-
vušas ievērojami dārgākas, 
lasītāji atlicina līdzekļus, lai 
nopirktu M. Zālītes dzeju un 
lugu vai I. Ziedoņa „Rakstu” 
kārtējo sējumu vai dzeju un epi-
fāniju krājumus. Droši vien 
tāpēc, ka abu dzejnieku darbos 
apliecināts ne vien liela mēro   ga 
talants, domas atvēziens, bet  
viņi jau ar pirmām rindām 
ap zināti vai neapzināti nodibinā-
juši sabiedrības garīgajā dzīvē 
paliekamu vērtību, ko M. Zālīte 
pati citā sakarā grāmatā sauc par 
„pozitīvās enerģijas lauku”. 

Lieki atgādināt, cik liela no -
zīme tādai spējai bija padomju 
režīma apstākļos un arī tagad 
jebkuŗā valsts krizes situācijā. 
Kad ir vajadzīgi spēka vārdi, abi 
dzejnieki tos prot atrast un 
pateikt īstā brīdī. Pārliecina tas, 
ka sarunu grāmatā abi dzejnie    -
ki atklāti dalās ar lasītāju ne   
vien savā garīgā pieredzē un 
zināšanā, bet arī nezināšanā. 
Šāds atklātības līmenis aizvien 
veidojis uzticēšanos abiem dzej-
niekiem un paļāvību. Tā nav 
nejaušība, ka grāmatas virsraks-
tam ir izvēlēts abu visbiežāk sa -
runā lietotais: „To mēs nezinām.” 
Šie vārdi atkārtojas dažādos  
kontekstos, atšķirīgos vēstīju-

Ar saknēm debesīs

mos, tie varētu nozīmēt arī – to 
mēs vēl nezinām, taču varbūt  
rīt, parīt to zināsim. Un, ja ne 
mēs, tad jūs, kas nāksit pēc 
mums, mūsu jaunā audze, kam 
būs lemts daudz uzzināt pēc 
piecdesmit, simt, tūkstoš ga -
diem. Nezināšanas piesaukšana 
atklāj nevis abu sarunu biedru 
nespēju vai nevēlēšanos kaut ko 
līdz galam izšķetināt, bet gan 
neziņu un mulsumu kā nepie-
ciešamu sākuma posmu izziņas 
ceļā, kā pasaules procesu neie-
robežotības un nebeidzamības 
apliecinājumu, kā ceļu no pir-
mās nojausmas līdz patiesības 
ieraudzīšanai, pierādījumu tam, 
kā atklāsmes stars uzzibsnī no 
neziņas tumsas.

Šajā īsajā teikumā saklausāms 
arī tāds kā vieds atgādinājums, 
ka ikkatrai izziņai ir Dieva no -
likta robeža, cik tālu cilvēks 
drīkst pētīt noslēpumus. Jo citā-
di – solis tālāk var nest briesmas, 
iznīcību. Ko cilvēce ieguva no 
atomenerģijas likumību atklā-
šanas? Jaunas zināšanas, zinātnes 
progresu, jā. Tomēr arī iznīcību, 
šausmas, izpostītu zemeslodes 
veselību, piecūkotu izplatījumu. 

„To mēs nezinām” atkārtojas ik 
pa brīdim kā piedziedājums   
abu sarunas biedru atziņās,    
viņu kopīgi meklētās atbildēs   
uz daudziem filozofiskiem un 
eksistenciāliem jautājumiem, 
turklāt tas nereti notiek viegli   
kā jautrā rotaļā. Tieši  vieglums, 
arī asprātīgs joks, neparasts 
paradoksāls skatījums iesaista 
trešo personu (lasītāju) aizrāvīgā 
domas risināšanā.

Runājot par iedvesmu, I. Zie-
donis atzīstas M. Zālītei, ka 
krājumā „Viegli” lasāmie dzejoļi 
tiešām arī viegli tapuši, ar īstu 
iedvesmu, kas viņaprāt izjūtama 
kā „liega, lēna vēsmiņa”. Ie -
dvesmu nevarot gribēt, to va   rot 
tikai gaidīt. „Tas ir tāds smuks 
vējiņš,” uzsveŗ dzejnieks. Sa vu-
kārt M. Zālīte par dzejas kollē-
gas krājumu „Viegli” saka: „Jā, 
tas ir augstāks garīguma līme   -
nis, ar saknēm debesīs.” 

Abi sarunas biedri vienojas,  
ka dzejoļus varētu nosacīti ieda-
līt brīvības radītos un nebrī   -
vības radītos. „Tad tikai paliek 
jautājums – ko sauc par nebrī-
vību? Nebrīvība bija padomju 
laiki. Vai arī Virzam Ulmaņlai-  
ki nebija nebrīvība?  Un vai vis-
pār laiks kā tāds nav nebrīvība? 
Laika spaids, laika izjūta ir      
dzejnieka nebrīvība,” atzīst            
I. Ziedonis. „Rainim varbūt visi 
darbi ir no nebrīvības. Laika 
spaids un pienākuma apziņa 
viņu mocīja visu dzīvi,” domu 
tālāk šķetina M. Zālīte. Iespē-
jams, ka  I. Ziedoņa atbilde kādu 
lasītāju saniknos, taču sasmīdi-
nās noteikti: „Jā, jā, jā! Tāpēc   
jau arī viņš nav baudāms. Man 
vienreiz Ķempe prasīja, ko es 
domājot par Raini. Es teicu, ka 
Dreslers ir tikpat liels dzejnieks. 
Un Ķempe man iegāza ar cieto 
desu pa galvu!” - „Pagodinoši. 

Ne jau kuŗš katrs varēja toreiz 
dabūt cieto desu,” šo vēsturisko 
notikumu, kam bija aculiecinie-
ki, asprātīgi komentē M. Zālīte.

Taču maldīsies tie, kas domās, 
ka I. Ziedonis pauž nievīgas do-
mas par Raini. Varbūt drīzāk 
viņš tādējādi gribējis norādīt, ka 
ne katram Rainis, viņa sarežģītā 
filozofija ir pieejama (baudāma). 
Savā „Mūžības temperamentā” 
I. Ziedonis (1986) izteicis dažus 
minējumus, kas daudzkārt ap- 
gāž vienu otru iesīkstējušu uz-
skatu par Raini un sevišķi par 
„Spēlēju, dancoju” galveno varo-
ni Totu. M. Zālīte starp viņu abu 
jautājumiem un atbildēm ir ci- 
tējusi zīmīgas rindas no „Mū- 
žības temperamenta”: „Tots man 
kļuva par lielāko dzīves mīklu. 
Tagad, pāris sprīžu dziļumā 
pasauli papētījis, ieraugu Raiņa 
un pasaules attiecības: ne Rainis 
radījis Totu, bet Tots radījis 
Raini, lai tas apliecinātu radītāja 
ģenija vietu cilvēcē, tautā un 
cilvēkā. Rainis ir apliecinājis To- 
tu (to, kas bija), Tots ir apliecinā-
jis Raini (to, kas ir) un abi ko-  
pā – to, kas būs mūžībā: radītāja 
principa neuzvaramību.” (I. Zie-
donis) 

Pie sarunu grāmatas kvint-
esences daļas jāpieskaita arī abu 
dzejnieku atziņas par latviešu 
tautas dainu un kristietības 
dabisko vienotību, kas vienkārši 
un skaidri sakārto šajā jautāju-
mā sazin kāpēc radītos aizsprie-
dumus, nevajadzīgus pretnosta-
tījumus un psīcholoģiskas bar-
jēras. Tāpēc tik nozīmīga liekas 
sarunas laikā abu atklātā pa- 
tiesība par tautasdziesmu, kuŗā 
ir „dievišķā apgaismība”, vai arī 
I. Ziedoņa sacītais, ka „augstā-
kās apziņas meklējumi – tādu 
tautasdziesmā ir pilns”. Un vēl: 
„Man neēdas kristiānisms ar 

tautiskumu.” Pārfrazējot Haral-
da Biezā atziņas, I. Ziedonis 
pārliecina: „Tautasdziesma ir 
veids, kā Dievs sevi dara ie- 
raugāmu.” 

Gluži tādā pašā garīgi no- 
spriegotā, negaidītu atziņu pil-
nā gaisotnē norit daudzu temu 
risinājumi, arī par Dziesmu 
svētkiem, par Māri Sirmo un 
kori „Kamēr...”, tāpat M. Zālītes 
pārliecība, ka mūsu dainās Dievs 
ir mīlīgs, tomēr Viņš „nevienā 
vārdā neliek sevi mīlēt”. Daudz 
ko liek pārdomāt arī M. Zālītes 
paustās bažas par nomadu mo- 
rāles un filozofijas atgriešanos. 
Viņa tajā saskata apdraudē- 
jumu mūsu - zemkopju tautas 
filozofijai, „kas ir defensīva, aiz- 
sardzības stāvokli ieņemoša.     
Tā horizontāle. Māte. Zeme. 
Māja. Dzimtene. Un tā ir arī 
kultūras kopšanas filozofija.”(M. 
Zālīte)

Interesanti ir arī I. Ziedoņa 
atzinumi par latviešu leģio-
nāriem: „Bet leģionāri, man lie-
kas, nāca no „Kalpa zēna vasa-
ras”. Viņi visi ir bijuši pasakai-   
ni skaisti ideālisti. Kalpa zēni. 
Viņi ir no kalpa zēna izauguši. 
Tas ir lirikas zēns. To var, to 
sekvenci vislabāk var redzēt 
„Dženitorā”, Klīdzēja un Janov-
ska romānos.”

Uz M. Zālītes jautājumu, kas 
īsti pēc Ziedoņa domām būtu 
saucami par eliti, viņai tiek 
atbildēts: „Mani neinteresē de- 
finīcijas, bet tautai nozīmīgi 
cilvēki. Tādi, kas ir kādas pēdas 
atstājuši tautas vēsturē.” Domā-
ju, ka to var pilnā mērā attie-
cināt uz abiem sarunas bied-
riem – Māru Zālīti un Imantu 
Ziedoni. Mūsu lasītāji sen bija 
pelnījuši tādu grāmatu kā „To 
mēs nezinām”, ko izdevis apgāds 
„Dienas grāmata”.

Irēna Lagzdiņa                       

Aizsaulē aizgājusi Latvijas 
Kultūras fonda (LKF) Daugavas 
komisijas dvēsele, Triju Zvaig-  
žņu ordeņa virsniece, ārste, 
novadpētniece Vaida Villeruša 
(06.03.1930.–28.07.2009.), kuŗas 
mūžs pagājis Daugavas krastos. 
Viņa piedzima Daugavpilī, kur 
tēvs dienēja armijā un māte 
strādāja apgabaltiesā. Vecāki lai-
kam bija aizrāvušies ar Annas 
Brigaderes romānu „Kvēlošā lokā” 
(1928), jo savai pirmdzimtajai 
deva galvenās varones neparasto 
vārdu, ko Brigadere savukārt bija 
iemantojusi no Plūdoņa meitiņas. 
Vēlākos gados ģimene atgriezās 
mātes senču zemē Ikšķilē, par 
kuŗas likteni sendienās un nākot-
nē Vaida vienmēr turēja vislie-
lāko rūpi.

Ikšķilē viņa pabeidza Elkšņu 
pamatskolu, tad Rīgā 6. vidus-
skolu un savai dzīvei izvēlējās 
medicīnu, vissarežģītāko no tās 
nozarēm – chirurģiju. Pēc Medi-
cīnas institūta beigšanas (1956) 
viņa nostrādāja 14 gadus par 
augstākās katēgorijas chirurģi 
P. Stradiņa slimnīcā, tad 12 ga- 
dus Rīgas pilsētas I klīniskajā un 
vēl 12 gadus Sarkanā Krusta (Rīgas 
pilsētas IV) slimnīcā, ko slēdza 
(1994), aizmānot personālu atva-
ļinājumā un pensijā. Daudzi pa-
cienti bija pateicīgi smalkjūtī-   
gajai un rūpīgajai ārstei Villerušai 

No Vaidas Villerušas atvadoties
par atgūto veselību.

Vaidas Villerušas dzīve dalījās 
divās daļās – profesionālajā dar-
bībā un sirds aicinājumā – Latvi-
jas kultūrvēsturē nozīmīgu      
dzimtu, notikumu, vārdu izzinā-
šanā un pētīšanā. Jau 70. gados 
viņa aizsāka Latvijas Valsts vēs-
tures archīvā (LVVA) vākt ziņas 
par 18. gadsimta Rīgas ārstu 
Nikolaju Himzeli. Viņa pētīja savu 
dzimtu un vēl citas Ikšķiles dzim-
tas, bet kāds zinīgs vēsturnieks 
ieteica – lai meklējumi būtu pil-
nīgāki, noteikti ieskatīties arī 
kaimiņu pagastu materiālos. Tā 
novadpētniece nonāca Lielvārdē, 
Jumpravā, Salaspilī, Birzgalē, tapa 
raksts par Andreja Pumpura 
dzimtas ģenealoģiju 18./19. gs. 
(Varavīksne, 1988), dabā tika pē- 
tītas viņa radinieku māju un ap- 
bedījumu vietas. Interesējoties par 
Latvju Dainu Lielvārdes līdz-
strādnieku likteņiem, Vaida Ville-
ruša atklāja, ka viss lielais dzies-
mu daudzums (6126) nācis no 
tālākā Lielvārdes draudzes no- 
stūŗa, no tagadējā Ogresgala pa-
gasta, neliela māju puduŗa, un   
visi dziesmu iesūtītāji un teicēji 
bijuši savstarpēji rados.

Vaidas Villerušas atradumi tika 
iemūžināti LKF liktajās piemiņas 
zīmēs – kokā un akmenī, lai 

neaizmirstu vietvārdus, notiku-
mus un tajos iesaistītos cilvēkus. 
Daugavas krastos šādu zīmju ir   
ap 30. Tā Ogresgalā pie Vecute-
lēm tapa ceļa rādītājs uz 13 tau-
tasdziesmu teicēju un vācēju mā- 
jām, tika sakopti Mazjumpravas 
Meža kapi un uzstādīts senatnīgs 
krusts Pumpura Mīļajai Mātei, 
Birzgalē iezīmēta nojauktās baz-
nīcas vieta un saglābti Mācītāju 
kapi, kur uzlikts balts krusts ar 
Vaidas Villerušas sameklētiem 
Birzgales-Lindes baznīcā kalpo-
jušu 17 mācītāju vārdiem. No- 
vadpētniece atrada arī visus Beb-
rulejas 30 applūdināto māju no- 
saukumus, izlasīja raganu prāvu 
dokumentus par Lielvārdē sa- 
dedzināto Katrīnu, uzgāja archīva 
liecības par junkura Rembata 
krustu, saskaitīja 3560 Kurzemes 
bēgļus, kas Pirmā pasaules kaŗa 
laikā apbedīti Rīgas II Meža ka-
pos, atbildēja Polijas vēstniecībā 
par Salaspilī uzstādīto pieminekli 
latviešu zemniekam, kas izglābis 
1605. gadā Zviedrijas karali Kārli 
IX. Ļoti asprātīgus, krāšņā valodā 
uzrakstītus stāstus par piemiņas 
zīmēm Vaida Villeruša publicēja 
Latvijas Vēstnesī (2004/2005). 

Vaidas Villerušas ideja un 
sastādījums bija četriem „Dau-
gavas rakstu” krājumiem (1991 - 

2000) un grāmatai „Sēļu zeme” 
(1995); arī Daugavas svētku no-
rises bija nerimtīgās „Daugavas 
strūdzenieces” (tā viņu nodēvēja 
Imants Ziedonis) nopelns. Viņa 
sarakstīja brīnišķīgu grāmatu „Gā- 
jums” (1994) par veco Polockas 
ceļu no Rīgas līdz Ikšķilei, laikam 
latviešu grāmatniecībā vienīgo   
tik interesantu un dziļi zinātnis- 
ku pētījumu no aizvēstures līdz 
mūsu dienām, kuŗa pamatā ir 
atradumi archīvā, folkloras ma- 
teriāli un autores personiskā pie-
redze. Ar pamatīgiem rakstiem 
un zinātnisko redakciju viņa 

piedalījās sava brāļa Valda vei-
dotajā „Ikšķiles almanachā” (I – 
2005, II – 2007).

Pēdējos gadu desmitos Vaida 
Villeruša noteiktās nedēļas dienās 
bija sastopama LVVA vai Misiņa 
bibliotēkā, jo neatlaidīgi vāca ma- 
teriālus iecerētajai grāmatai par 
dzimto Daugavpili. Ar savām zi- 
nāšanām un pieredzi Vaida Ville-
ruša nāca daudziem palīgā, dalījās 
savu atradumu priekā un atdeva 
citiem tos interesējošu faktu iz-
rakstus uz mazām papīra lapi-
ņām. Viņa lieliski pārzināja Rīgas 
vēsturi, labprāt to atklāja TV 
raidījumā „Ielas gaŗumā”.

Vaida Villeruša bija īstena cī- 
nītāja pret cilvēku stulbumu, 
mantrausību, vienaldzību. Viņa 
aizstāvēja kokus Rīgas parkos un 
savā Ikšķilē, viņa bēdājās par zu- 
dušiem vietvārdiem un centās    
tos atgūt. Vai kāds tik kaismīgi    
vēl turpinās viņas iesākto, apkops 
piemiņas zīmes, izdos viņas pē- 
tījumus?

Tagad Vaida atgūlusi „visu mū- 
žu dienasvidu” Ikšķiles kapos – 
vecākajā Latvijas kapsētā, ko pati 
spējusi izglābt no samocītās Dau-
gavas viļņiem.

Nekad vairs nebūs tik aizrau-
tīgu un pilnvērtīgu gājumu pa 
Daugavas krastiem kā ar Vaidu 
Villerušu kopā ietais. 

Māra Vīksna

Foto no Margaritas Lazdiņas 
privātkollekcijas
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Kaut vairāk nekā 
gads atlicis līdz     
10. Saeimas vēlēša-
nām, jau tagad 
par   tiju un atseviš-
ķu polītiķu izrīcībā 
jūtama vēlēšanu 

tu  vošanās. Viņus ietekmējis gan 
šīgada pašvaldību vēlēšanu iznā-
kums, gan dažu partiju darbinie-
ku veiksmes vai neveiksmes lie   -
lās krizes izraisīto grūtību laikos.

Atcerēsimies, ka Jaunais laiks 
(JL) nonāca valsts vadībā, kad       
I. Godmaņa valdība atkāpās, ne -
spējot ne valstī sākušos krizi no -
bremzēt, ne arī piedabūt vadošo 
koaliciju uz noteiktu un skarbu 
reformu, it sevišķi iztaisnojot 
samilzušās birokratijas sapītos 
līkloču ceļus un liekēdību. God-
mani Šlesers nostūma ES parla-
menta vīros, lai neveiksminieku 
Latvijā drīzāk piemirstu. Tautas 
partija (TP) - lielākā vaininiece 
krizē un valsts nesagatavotībā     
tai - pašvaldību vēlēšanās bija 
vislielākā zaudētāja. Stratēģiski 
svarīgi šķita izbīdīt priekšgalā 
Jauno laiku: JL zaudēs populāri-
tāti, mēģinot Latviju izvilkt no 
krizes, jo būs šajā procesā spiesta 
daudzreiz rīkoties tā, kā nepatīk 
nevienam. Pamatā partijas stra-
tēģijai, šķiet, ir cerība, ka TP vai    -
na līdz vēlēšanām daudziem tā -
pēc piemirsīsies. To vēl papildina 
pretošanās JL ieviestajiem ierobe-

POLĪTIĶU STRATĒĢISKIE MANEVRI
UN LABĀKI SKAITĻI EKONOMIJĀ

žojumiem un apcirpumiem sa -
mazinātajā budžetā, it kā TP 
aizstāvētu krizes skartos pret JL 
nodarītajām netaisnībām.

Ļaudīm ļoti sāp samazinātā  
alga un pensija, kā arī krizes ap -
stākļos zaudētā darbavieta. No -
stāties cietēju pusē un sūkstīties 
tiem līdzi vienam otram polīti-
ķim ir izdevīgs veids, kā iekrāt 
plūsiņus nākamajām vēlēšanām.

Liels troksnis ir sacēlies TP ro -
kās vēl turētā veselības aprūpes 
resorā. Starptautiskā valūtas fon-
da (SFV) izvirzītās prasībās sama-
zināt par simtiem miljonu pie-
blīdušo budžetu skaŗ arī veselī   bas 
aprūpes sektoru. Budžeta apcirp-
šanā TP ministri saudzēja minis-
trijas aparātu, bet krasi samazi-
nāja līdzekļus slimnīcām, plāno-
jot daudzas no tām šogad slēgt  
vai pārveidot no stacionārām par 
ambulatorām aprūpes vietām. 
Ne  spējot šos soļus pieņemt, TP 
ministri bija spiesti pat mainīties. 
Krizes ietekmē smagi cieš arī sko-
las un viss izglītības resors.

Šajā mīņāšanās un neziņas laikā 
vienīgais polītiķis ar plašām am -
bīcijām pašreiz ir Ainārs Šlesers. 
Pēc sekmīgas Rīgas domes priekš-
sēža vietnieka varas iegūšanas 
viņš jau ir dzirdēts runājam, ka 
nākamais kāpiens uz augšu ir 
ministru prezidenta krēsls un uz 

to viņš tagad tiekšoties. Šlesers 
bija pareizi izskaitļojis, ka Rīgā 
varu var iegūt (vismaz daloties) ar 
krievu tautības balsīm, ja tām 
pievieno savas „mācītāju” partijas 
un „uzfrišinātā” Latvijas ceļa pie-
nesumu. Taču visas Latvijas mē -
rogā vajadzīga citāda polītika, te 
jāpūš latviešu taurē. Tāpēc viņš    
ir mainījis toni un vairs nekriti   -  
zē V. Dombrovska valdību un 
Ministru prezidenta pūles pār-
varēt krizi. Ar to viņš ir distancē-
jies no Tautas partijas un tās mē- 
ģinājumiem Dombrovski kavēt 
pretkrizes reformu īstenošanā.

Tauta uz Šleseru skatās gandrīz 
kā uz vienīgo, kas spētu Latvijai 
pavērt ceļu uz plašo Krievijas 
tirgu, turklāt viņš to sola darīt tīri 
saimnieciskā plāksnē, lai neciestu 
Latvijas polītiskā nostāja. Viņš ir 
arī deklarējis, ka latviešu valodas 
jautājumā nekāda piekāpšanās 
krievu prasībām nenotiks. Rīgas 
krievu problēmu kārtošanu Šle-
sers ir pilnīgi atstājis sava vado- 
ņa Nila Ušakova ziņā. Centrālais 
jautājums – kā ietaupīt naudu Rī- 
gas budžetā? Arī te jāsamazina 
ierēdņu daudzums un jāvienkāršo 
birokratija. 

Šajā laikā Ušakovs ir ķēries pie 
Rīgas skolu sistēmas uzlaboša- 
nas – jāapvieno pustukšās skolas. 
Visu laiku neviens šim jautāju-

mam negribēja ķerties klāt, jo tas 
pirmām kārtām nozīmē, ka jā- 
likvidē vai jāapvieno liels skaits 
krievu skolu. Krievu dzimstībai 
sarūkot, strauji samazinājies krie-
vu skolēnu skaits. Turklāt daudzi 
krievi savus bērnus sūta latviešu 
skolās, lai tie vieglāk apgūtu valsts 
valodu. 2008./2009. mācību gadā 
73,5% bērnu Latvijā mācījās lat- 
viešu valodas skolu sistēmā. Lat-
viešu kopskaits Latvijā pašreiz ir 
ap 59,5% iedzīvotāju. Krievu sko-
lās visā Latvijā mācās apmēram 
58,5 tūkstoši bērnu, latviešu sko-
lās turpat trīsreiz vairāk. Polītiski 
kutelīgais krievu skolu apvieno-
šanas/slēgšanas jautājums Rīgā 
tagad jānokārto viņu pašu ievē-
lētajam tautietim, un Šlesers ar   
šo jautājumu vispār nenodarbo-
sies. Tas rāda zināmu polītisko 
izveicību.

Trekno gadu straujais sabru-
kums ir skāris ļoti daudzus - pa- 
lielinājušās bezdarbnieku rindas, 
samazinājusies tirdzniecība, cie-
tusi pat avīžniecība, sarukuši laik-
rakstu metieni, jo periodiskā 
lasāmviela ir viena no pirmām,  
ko var, budžetu samazinot, iz- 
svītrot no pērkamo lietu saraksta. 
Šādos laikos tramīgi kļūst preses 
īpašnieki un bēg no lielās krizes 
skartiem īpašumiem.

Šovasar laikrakstu Diena un 

Dienas Bizness zviedru īpašnieki 
Bonnier Business Press pārdeva 
nepazīstamam uzņēmumam 
„Nedēļa S.A.”, kuŗa īpašnieks 
Aleksandrs Tralmaks kādreiz pats 
Dienā strādājis dažādos amatos. 
Tā kā Tralmaks nav manīts 
Latvijas turīgo ļaužu aprindās, 
sabiedrībā un arī tādās iestādēs  
kā Satversmes aizsardzības birojs 
(SAB) un Drošības policija (DP) 
izraisījās interese, kas stāv aiz 
Tralmaka. Varbūt tie ir kādi Lat-
vijai kaitīgi spēki, kas te grasās 
ielauzties. Tralmaks skaidrojās,  
ka nauda nāk no Luxembourg 
Financial Services, kuŗu īpašnieks 
ir jau naudīgāks igaunis Kalle 
Norbergs. Tika minēti arī Skype 
izgudrotāji igauņi. Tomēr galve-
nie naudīgie dalībnieki vēl vien-
mēr netiek atklāti, kā Tralmaks   
to bija solījis pirkšanas laikā. 
Neziņā ir arī Dienas redakcija un 
citi darbinieki.

Šīs nedienas ar Dienu izraisīja 
dažādu viedokļu paušanu par to, 
vai valstij būtu jāizdod likumi,  
kas aizliedz preses īpašumu īpaš-
nieku anonimitāti. Par šo jautā-
jumu izteicās arī tiesībnieks Egils 
Levits, paužot uzskatu, ka Latvijā 
vajadzētu likumu, kas prasītu  
preses izdevumu īpašnieku atklā-
tību, jo brīva prese taču nav ie- 
domājama, ja tās īpašnieki paliek 
slepenībā.

(Nobeigums sekos)

DD: Kas jūs ietekmēja kļūt 
par diriģentu?

AN: Mani vecāki bija mūziķi, 
un tas, protams, mani ietekmēja. 
Bet, ja padomāju, lielākā ietek   -
me, vismaz zemapziņā, bija pir-
mā operā Vāgnera „Tannheizers”, 
ko redzēju piecu gadu vecumā 
Latvijas Nacionālā operā. Vērojot 
diriģentu, atceros, es nodomāju, 
cik gan tā ir liela atbildība, - ja 
viņam kaut kas sajūk, tad viss 
sabrūk! Mani ietekmēja nevis tas, 
ka viņš ir cilvēks, kas stāv orķes-
tŗa priekšā, bet gan viņa saistība 
ar mūzikas attīstības gaitu kopš  
paša iestudēšanas sākuma.

Kad jūs sākāt diriģēt?
Sāku agri, 16 gadu vecumā. 

Sāku agri tāpēc, ka domāju - jā- 
noskaidro jaunībā, vai esmu spē-
jīgs to darīt. Var jau mācīties bez 
gala, bet, tikai pirmo reizi stāvot 
orķestŗa priekšā, var secināt, vai 
būtu jāturpina, – vai tas mani sa- 
trauc, vai jūtos drošs.

Vai Mariss Jansons, arī lat-
vietis, vienmēr jums ir bijis 
paraugs?

Jā, viņš ir apbrīnojams diri-
ģents, un ar viņu mēs lepojamies. 
Mācību gados man bija sapnis 
kādreiz viņu satikt un pie viņa 
mācīties. (Šis sapnis piepildījās. – 
I. Ā.) Kaut arī Mariss Jansons ir 
latvietis, viņš jaunībā pārcēlās    
uz Pēterburgu mācīties un dzīvo 
tur vēl arvien. 

Jūs arī mācījāties Pēterbur-  
gā – vai tas Baltijas valstu mūzi-
ķiem ir parastais ceļš?

Atskatoties pagātnē, var teikt, 
ka cilvēki vienmēr ir studējuši 
Pēterburgā vai Maskavā – tie 
Padomju Savienības laikā bija 

Viņa debija bija sensācionāla
BBC Music Magazine septembŗa numurā Daniels Džafē (Daniel Jaffé) sarunājas ar Andri Nelsonu

galvenie mūzikas centri, daļēji 
tāpēc, ka citur braukt nebija at- 
ļauts! Kad es iesāku, Latvija bija 
neatkarīga, bet, protams, vēlējos 
turpināt mācības Pēterburgā, jo 
tur visa pagātne ir bagāta ar kom-
ponistiem un diriģentiem. Ta-   
ču viegli nebija. Divas reizes ne- 
dēļā ar nakts vilcienu braucu no 
Rīgas. Hostelī, kuŗā es apmetos, 
logi bija izsisti, vajadzēja gulēt ar 
cepuri galvā un cimdiem rokās. 
Biju tik trūcīgs, ka ēdu vienīgi 
auzu pārslu putru. Tomēr biju 
laimīgs – domāju, ka jāpārcieš 
neērtības, lai izprastu Šostako-
viča mūziku utt.

Pēterburgā jūs 
mācījāties pie 
Aleksandra Tito- 
va. Pastāstiet par 
viņu!

Titovs bija apbrī-
nojams. Viņš bija 
Musina students, 
un tā es ieguvu Mu- 
sina mantojumu at- 
tiecībā uz mūzikas 
analizi un technis-
kiem elementiem. 
Studēšana Pēter-
burgā nebeidzās ar 
stundām vien, bija 
iespēja mācīties no 
visiem citiem diri-
ģentiem – Jurija Te- 
mirkanova, Valerija 
Gergijeva un ci-
tiem, kuŗu stundas 
un mēģinājumus 
studenti varēja ap- 
meklēt. Gaisotne 
bija ļoti spraiga,   
bet viss saistījās ar 
mūziku.

Kādi techniskie elementi no-
teic Musina metodes?

Ļoti svarīgs ir veids, kā ar ro- 
kām parādīt mūzikas iztulkoju-
mu uztaktī. Ja rokās ir bagātīga 
technika, var parādīt dažādu di- 
namiku, dažādus raksturus un 
dažādas noskaņas. Diriģents ir 
iedziļinājies mūzikā, ne tikai to 
vada. Es neteiktu, ka tā ir krievu 
diriģēšanas skola, jo Maskavā 
māca pavisam citādi, nekā to 
darīja Musins.

Kaut gan jūsu vārds Lielbri-
tanijā nebija pazīstams, kad 
sākāt darbu ar City of Birming-
ham orķestri, mūziķi zināja,    

ka viņiem gadījies ,,labs ķē- 
riens”. Kā jūs nokļuvāt Bir-
minghamā?

Tas notika pēkšņi! Es jau zināju, 
ka CBSO ir izcils orķestris, jo, 
būdams viesdiriģents, Birming-
hamas Domes zālē ieskaņoju 
Čaikovska vijoļkoncertu un ci-
tus darbus. Man vienmēr patīk 
ļoti intensīvi strādāt ar detaļām, 
radīt piemērotu noskaņu, un 
orķestris bija ļoti atsaucīgs šādai 
pieejai. Radās mūzikāla ķīmija, 
kas ir ļoti svarīga starp diriģentu 
un orķestri, bet to nevar forsēt. 
Kad man piedāvāja šo posteni,   
es biju ļoti priecīgs.

Ar kuŗiem latviešu un krievu 
skaņdarbiem jūs vēlaties iepa-
zīstināt britu publiku?

Tā kā neesmu krievs, man nav 
tik liela vēlēšanās atskaņot krie-
vu repertuāru Lielbritanijā. Man 
ir svarīgi turpināt šī orķestŗa iz-
cilo slavu, pievienot savu per-
sonisko izpratni un celt gaismā 
darbus, kuŗi man ir ļoti tuvi un 
varbūt nav tik bieži dzirdēti.

Kāpēc, pēc jūsu domām, tik 
daudz spožu jaunu diriģentu  
no bijušām Padomju Savienī-
bas zemēm ir tik augstos ama-
tos Lielbritanijā un tajos ir tik 
maz britu?

Grūts jautājums. Jums jau ir 
diži vārdi - Sir Simon Rattles, Sir 
Mark Elders un Daniel Hardings, 
bet nemanu jaunāku paaudzi. 
Varbūt tas saistīts ar izglītību 
Lielbritanijā. Cik es zinu, mākslas 
izglītība šeit ilgu laiku ir bijusi  
ļoti plaša, bet tad izbeigusies. 
Sekas parādās pēc 20 gadiem. Tas 
ir bīstami – polītiķi varbūt domā: 
neviens nemanīs, ka izbeigušās 

mūzikas stundas skolās, bet   
arvien mazāk būs mūziķu un 
mazāk klausītāju. Padomju sis-
tēmā bija ļoti daudz mūzikāli 
izglītotu cilvēku, bet, protams, 
tagad tas varētu arī mainīties.

 (No angļu valodas tulkojusi 
Ināra Āboliņa.)

*****
Andŗa Nelsona debijai pro-

menādes koncertā Alberta zālē 
28. jūlijā kopā ar City of Bir-
mingham Symphony orķestri 
sekoja cildinošas atsauksmes an- 
gļu presē. Interesantā program-
mā klausījāmies John Casken 
skaņdarba Orion over Farne 
pirmatskaņojumu, sekoja Čai-
kovska 2. klavieŗkoncerts, ko 
spēlēja Stephen Houghs, un Igora 
Stravinska „Ugunsputns”. The 
Guardian kritiķis slavēja Nelso-
nu, kā arī CBSO, laikrakstā The 
Evening Standard Barry Milling-
ton jūsmoja par koncertu, viņam    
pār muguru esot skrējušas skud-
riņas! The Birmingham Post līdz-
strādnieks Christopher Morley 
Nelsona promenādes koncerta 
debiju nosauca par triumfu! 
Tomēr visas atsauksmes pārspēj 
The Observer slejās Fiona Mad-
docks, nosaucot Andri Nelsonu 
par ,,Latvijas zibens diriģentu”, 
viņa debija bijusi sensācionāla.

Labas ziņas bija arī tās, ka 
Andris Nelsons līgumu ar CBSO 
pagarinājis uz nākamiem trim 
gadiem, tā ka varēsim klausī-   
ties šo jauno, talantīgo diriģentu 
vēl ilgi un lepoties ar viņa sa-
sniegumiem.
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Gandrīz visi plašsaziņas lī- 
dzekļi Anglijā ir pievērsuši uz- 
manību Rīgas domes priekšsēža 
Nila Ušakova teicienam par  
britu tūristiem, kas visu laiku tur 
mīž apkārt [.. ] - tā esot viņu spe-
ciālitāte. Bet tagad pietiek!

Anglijā šim tematam uzma-
nību pievērsuši izdevumi The 
Daily Mail, The Independent, 
The Guardian un visvairāk par 
to rakstījis The Times. Arī tele-
vīzijas Channel4 (More 4) ziņās 
tiek jautāts, vai vecpuišu ballītes 
neatbalsta tūrisma ienākumus. 
Vai Rīga grūtos laikos var atļau-
ties būt izvēlīga? 

Visos The Times rakstos ir uz- 
svērts, ka no šiem „neuzvedī-
giem” britu tūristiem Latvijai 
tomēr tiek savs labums - vecpui-
šu ballītes ziemas mēnešos pie-
pilda viesnīcas, lētie braucieni 
atvēruši durvis uz Austrum-
eiropu, un tas palīdzējis Rīgai, 
Tallinai un Prāgai. Tūristu aģen-
tūras, kas uz Rīgu sūta vairāk 
par 60 000 līksmotāju katru ga- 
du, nevar nākt par sliktu Latvi-
jas dilstošai saimniecībai. Bei-
gās tomēr atzīst, ka vecpuišu 
ballītes tik drīz nebeigsies. Visos 
rakstos ir uzsvērts, ka vietējie 
sūdzas par to, ka tūristi izmanto 
Brīvības pieminekli, lai tur at-
vieglotos. Valentine Low ziņo   
no Rīgas The Times izdevumam, 
ka vecpuišu un vecmeitu ballē-
tāji Rīgā visi nav briti. Viņa sa-
stapusi ne tikai britu, bet arī 
latviešu un krievu līksmotājus, 
Brīvības piemineklis tajā vakarā 
palicis neskarts, un rīta pusē 
vienīgais, kas Vecrīgā vēmis, bijis 
latvietis. 

The Guardian raksta, ka pēdē-
jais, kas izraisījis riebumu          
visā Eiropā, ir britu tūristu ču- 
rāšana pie Brīvības pieminekļa. 
The Sunday Times (travel) pa- 
visam īsi apraksta N. Ušakova 

Briti uzvedās slikti: viņi 
nāca, viņi dzēra, viņi čurāja!

izteikumus par britu tūristiem 
un piebilst, ka viņš plāno ieviest 
tūristu policiju, lai ierobežotu 
slikto uzvešanos britu vecpuišu 
ballītēs. „Viņu mums te ir pārāk 
daudz...” saka N. Ušakovs. 

Lielbritanijā jauniešu pļēgu-
rošana (binge drinking) un fut-
bola fanu huliganisms ir labi 
pazīstams. Bet Lielbritanijā po-
licija ir bezspēcīga, jauniešiem 
nedrīkst pielikt ne pirkstu, jo   
tas ir pret cilvēktiesībām, un, tā 
kā šeit cietumi ir pārpildīti, ne- 
ko daudz nevar darīt arī ar fut-
bola huliganiem. Visā Eiropā ir 
labi zināms, ka britu uzvešanās 
ir sliktākā no visiem. Lielbrita-
nijas Ārlietu ministrija uzsākusi 
kampaņu Vidusjūras zemēs, lai 
panāktu, ka briti ārzemēs „ievē- 
rotu mēru”. Pagājušā gadā Liel-
britanijas Ārlietu ministrija bija 
novērojusi, ka 15 atvaļinājumu 
pavadīšanas vietās lielās dzer-
šanas dēļ pieaudzis apcietināju-
mu skaits. Grieķijā Lielbritanija 
sākusi mācīt angļu valodu vie-
tējiem policistiem, jo 70% britu 
tūristu Grieķijā nonāk nepa-
tikšanās un meklē savas vēstnie-
cības palīdzību. Krētā maijā 17 
britu vīrieši, pārģērbušies par 
mūķenēm, vecpuišu ballītē bija 
atklājuši savus dzimumorganus 
un tāpēc nakti pavadīja cietu-
mā.

Čurāšana pie Brīvības piemi-
nekļa Rīgā sākusies pēc vairāku 
tūristu apcietināšanas, un tas 
kļuva par modi – atviegloties   
uz pieminekļa, nofotografēties 
un foto uzņēmumu ievietot tī- 
meklī. Tūristi nesaprot, ka lat-
viešiem tas ir ļoti nozīmīgs      
piemineklis. Pat Padomju oku-
pācijas laikā to neviens nav uz- 
drošinājies aiztikt, piebilsts iz- 
devumā The Guardian. 

Marita V. Grunts

Noguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
90-119 3 11,00 1,25 2,40

180-209 6 11,25 1,50 2,50
270-299 9 11,50 1,65 2,70
367-395 12 12,00 1,85 2,80

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu 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 12.08.2009. 

Nils Ušakovs un sapnis par labklājīgu Rīgu(Turpināts no 11. lpp.)
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6. augustā Rīgā, Esplanādē, notika Rīgas 1. slimnīcas mediķu 
pikets, aizstāvot gan savu slimnīcu, gan savu profesiju

"Mums vajag attīstīt izklaides industriju. Minilasvegasa - tā 
var palīdzēt"
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No Nila Ušakova intervijas 
žurnālam Rīgas Laiks (2009. 
gada augusta numurs)

Līdzīgi kā ekonomiskās pro-
blēmas, arī nacionālo attie-
cību problēmas mūsdienu 
Latvijā lielā mērā saistītas ar 
80.-90. gada mijā pieņem-
tiem vai nepieņemtiem lē- 
mumiem. Kas, jūsuprāt, to-
laik tika izdarīts nepareizi? 

N. U. 1991. gadā, kad Lat-
vija atguva neatkarību, tā bija 
ārkārtīgi grūta transformācija 
ne vien polītiskā, bet arī eko-
nomiskā ziņā. Tā bija trans-
formācija, kāda nebija pare-
dzēta nekur citur pasaulē, – 
puskontinents no vienas polī-
tiskas un ekonomiskas sistē-
mas pagriezās pavisam pretējā 
virzienā. Nekur pasaulē nebija 
notikusi tāda mēroga privā-
tizācija, tāda mēroga tirgus 
pārkārtošana, viena tirgus sa- 
brukšana un pieeja jauniem 
tirgiem. Cilvēkiem diemžēl  
bija vieglāk dienas kārtībā ie-
viest nacionālo problēmatiku 
un visu laiku runāt par to.     
Tad tu vari nerunāt par eko-

nomiku, tu vari nerunāt par 
sociālām problēmām, un 90. 
gadu sākumā sociālās pro-
blēmas bija salīdzināmas ar 
šodienas problēmām, ja ne    
pat lielākas. Īstenībā tās bija 
pat grūtākas.

Bet nacionālais jautājums 
jau netika ieviests 1992. vai 
1993. gadā, būtisks tas bija 
jau 1988. gadā. 

Astoņdesmit septītajā un 
astoņdesmit astotajā gadā tas 
bija dienas kārtībā pamatoti,  
jo runa bija par valsts neat-
karības atjaunošanu. Tad tas 
bija pareizā vietā un pareizā 
laikā. Taču, kad bija atjaunota 
neatkarība, kad sabruka Pa- 
domju Savienība, prioritātes 
jau bija pavisam citas – uzbū-
vēt jaunu valsti, jaunu polītis-
ku sistēmu. Tas prasīja milzu 
pūles, un bija jābūt cilvēkiem 
ar ļoti plašu vīziju. Cilvēki,    
kas bija pie varas, nebija tam 
gatavi. Viņi joprojām runāja 
par to, kas viņiem jauši vai 
nejauši šķita svarīgāks, bet ne- 
runāja par to, kas bija svarīgs 
patiešām. Rezultātā līdz pat 
mūsdienām ir šī nacionālā 

problēmatika, kas kļuvusi par 
tādu apburto loku. Polītiķi, 
runājot ar saviem vēlētājiem, 
to ekspluatē visos flangos – 
krievi nāk, krievus diskriminē, 

latvieti, nepadodies! Šie ste-
reotipi iedzīvinājās arī elek-
torātā, un polītiķi kļuva iero-
bežoti savā rīcības brīvībā. (..)

Ko tad lai dara šobrīd, kad 

cilvēki masveidā zaudē dar-
bu vai ir spiesti samierinā-
ties ar drāmatiskiem algu 
samazinājumiem?

Īstermiņā tur var palīdzēt 
tikai tūrisma attīstība. Pēc des-
mit, pēc piecpadsmit gadiem 
mēs varēsim jau runāt par 
rūpniecību. (..)

Mums vajag attīstīt izklai- 
des industriju. Minilasvega-   
sa – tā var palīdzēt. Paskatā-
mies kartē – cik cilvēku dzīvo 
pusotras stundas lidojuma at- 
tāluma no Rīgas? Tie ir sim-
tiem miljonu. Tas ir potenciāls 
tirgus. Būsim ambiciozi – mēs 
varam te būvēt izklaides cen-
trus, kas domāti bērniem. Savu 
Disnejlandi. Mēs atrodamies 
pa vidu – mēs varam šurp da- 
būt skandinavus, kuŗiem ir 
gaŗlaicīgi, mēs varam dabūt 
cilvēkus no Krievijas un Balt-
krievijas, kas brauc it kā uz 
Rietumiem, bet tajā pašā laikā 
uz vietu, kur visi saprot krie-
viski. Tas ir svarīgi, kad  runa   
ir par tūrismu. Kāpēc krievi   
tik labprāt brauc uz Turciju? 
Tāpēc, ka tur viņus apkalpo 
krieviski!

***

P.S. Krievijas avīzes Rossijskaja 
gazeta šā gada 30. jūlija numu-
rā, atbildot uz korespondenta 
jautājumu: „Vai taisnība, ka 
Waffen SS latviešu leģiona vete-
rāni pat šodien saņem pensiju 
piemaksas” Nils  Ušakovs atbild 
apstiprinoši. Mūsu redakcija pa- 
jautāja pilsētas galvam, kopš  
kuŗa laika un cik, kā arī - ko   
viņš saprot ar vārdkopu „Waffen 
SS latviešu leģionāri”? 

N. U. Aizsardzības ministrija  
maksā no sava budžeta piemak-
sas Waffen SS leģionāriem. 
Waffen SS leģionāri ir tie, kas 
dienējuši divās Waffen SS 
divīzijās.    

P. P. S. Lasiet arī S. Benfeldes 
komentāru „Šlesera-Ušakova 
pakts” mūsu laikraksta 4. lpp. 
Un atminēsimies, ko darījām  
š. g. 6. jūnijā – lamājām valdību, 
stādījām gurķus vai bijām    
savā vēlēšanu iecirknī...   

Ligita Kovtuna
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Dzintars Lauris Amerikā 
dzīvo apaļus 60 gadus. Šo va -
saru kopā ar sievu Līgu un 
ciemiņiem no Latvijas viņš 
pavada Piesaulē, Bostonas lat-
viešu ev. lut. Trimdas draudzes 
īpašumā Bredfordā, Ņu hamp-
šīrā. Dzintars bieži smaida, pat 
brīdī, kad atceras, kā 1944. gadā 
kopā ar ģimeni salikuši daļu 
iedzīves uz diviem velosipē-
diem un pametuši mājas Cēsīs.

Izvairīšanās no izsūtīšanas 
Otrā pasaules kaŗa beigās, kad 

vācu kaŗaspēks pamazām at -
kāpās, vairs nebija noslēpums, 
ka Latvijā drīz ieradīsies krie           vu 
kaŗavīri. Dzintara tēvs Jūlijs 
piecpadsmit gadu bija dienējis 
Latvijas armijā, tātad Lauŗu ģi -
menei draudēja apcietināšana 
un izsūtīšana, tāpēc tika no -
lemts uz laiku apmesties pie 
radiem laukos. Astoņus gadus 
vecā Dzintara un jaunākā brāļa 
Daiņa bērnu dienas aizritēja 
gan Jēkabpils apriņķa Kūku 
pagastā, gan Balvos un Līgatnē. 
Dzintara vecāki dažreiz aiz-
brauca uz Cēsu mājām, un vēlāk 
ģimene tur atgriezās. Kādā va -
saras naktī vecāki pamodināja 
abus brāļus, jo pagalmā bija 
iebraukusi smagā automašīna. 
Šķita, ka tiek meklēti noteikti 
cilvēki. Izrādījās, ka autovadī-
tājs iebraucis, tikai lai apgrieztu 
auto. Tomēr tēvs zi  nāja, kas tā   
ir par automašīnu,  un teica, ka 
mājās ilgāk palikt nevar. 
Nākamās dienas rītā Jūlijs un 
Vilma Lauŗi uz diviem 
divriteņiem sakrāva nedaudz 
drēbju, paņēma dokumentus 
un pameta mājas ar domu, ka 
drīz atgriezīsies. 

Visi četri gāja līdzi bēgļu 
pūlim, nezinot, kurp dodas. Pa 
ceļam viņi satika vācu kaŗavīru, 
kas brauca uz Liepāju. Vilma 
labi runāja vāciski, un kaŗa        vīrs 
paņēma ģimeni līdzi. „Braucām 
pa nakti, jo dienā draudēja 
aviācijas uzbrukumi,” stāsta 
Dzintars. Turpceļā visi četri gu -
lēja siena gubā, līdz beidzot 
nokļuva Liepājā, kur apmetās 
dzelzceļa pārziņa mājā. Viņš 
ģimenei ieteica izceļot no Lat-
vijas un pats palīdzēja sagā    dāt 
visiem vietu uz kuģa, kas de      vās 
uz Dancigu Polijā. Kuģis bija 
jāgaida gandrīz mēnesi. Tik      -
mēr notika uzlidojums Lie    pā   jas 
dzelzceļam. Par laimi, ģimenes 
apmetnes vietu bumbas ne -
skāra, viena nokrita pārdesmit 
metru attālumā.

Lieldienas Čechoslovakijā 
Iebraucot kaimiņzemes pil-

sētā, bija jāreģistrējas, tad ģi -
meni ievietoja nometnē. Tur 
vīriešiem un sievietēm ierādīja 
atsevišķas telpas. Abi brāļi 
pa lika ar tēvu, mātes gultas- 
      vie          ta bija pie pārējām bēgļu 
sievietēm. „Tā bija kā koncen-
trācijas nometne, kur mēs ne -
gribējām palikt. Tāpēc pāris 
nedēļu vēlāk jau bijām Če -
choslovakijā,” stāsta Dzintars. 
Tas notika tā: vairāki Dancigas 
nometnes iemītnieki nolēma 
doties uz tuvāko dzelzceļa sta-
ciju. Mērķis bija tikt uz dien-
vidiem. Tomēr bēdzēji necik 
tālu nenokļuva, jo tika sašauta 
lokomotīve. Tālāk ceļš turpi-
nājās kājām, līdz ģimeni  

Latviešiem vissvarīgākais ir turēties kopā

uzņēma smagās automašīnas 
šoferis, kārtējais armijas vīrs.

Tā 1945. gada pavasarī Lauŗi 
nokļuva Čechoslovakijas pilsētā 
Klatavā, tuvu Vācijas robežai. 
Tēvs dabūja istabiņu kādas at -
raitnes privātmājas otrā stāvā. 
Latviešu ģimeni uzņēma lab-
prāt, neko pretī neprasot. Dzin-
tars atceras, ka tie bijuši labi 
cilvēki. Mājas saimniece Liel-
dienās uzdāvinājusi krāsotas 
olas. Tās bija pirmās Lieldienas 
svešā zemē.

Ašie amerikāņi
Dzintars ar brāli un vecākiem 

Klatavā dzīvoja, līdz ienāca 
amerikāņu kaŗaspēks. „Tā bija 
pilsēta, kur 1945. gadā satikās 
Krievijas un Amerikas kaŗavīri. 
Laime, ka amerikāņi ieradās 
divas stundas agrāk.” Dzinta-
ram tas laiks vēl spilgtā atmiņā.

ASV militāristi ienāca visās 
mājās, paziņojot, ka tās tiek 
pārņemtas amerikāņu rīcībā  
un civīliedzīvotājiem jāaiziet. 
Lauŗu pagaidu mītni pārņēma 
stalts kapteinis Artūrs Smits     
ar savu grupu. Dzintara māte 
Vilma, zinot tikai pāris vārdu 
angļu valodā, komandierim iz -
stāstīja, ka viņi ir bēgļi un 
ģimene baidās no krievu ka -
ŗaspēka ienākšanas un depor-
tācijas uz Krieviju. Koman                -
dieris Smits noticēja Latvijas 
bēgļu ģimenei un piedāvāja uz 
laiku apmesties pagrabā. Viņš 
solīja, ka tur būs drošs patvē-
rums un neviens viņus neno-
dos. Ģimene pagrabā nodzīvoja 
vairāk nekā mēnesi. „Mēs abi  
ar brāli skraidījām pa pagal-
miem, ar kaŗavīriem bijām lie-
los draugos, viņi mums deva 
šokolādi un citus saldumus. 
Rotaļājāmies arī ar citiem –   
gan vietējiem, gan bēgļu bēr-
niem,” atceras Dzintars. 

Komandieŗa pavadībā 
uz Vāciju

Kaŗš beidzās, amerikāņi sa -
ņēma pavēli Čechoslovakiju 
atstāt un doties virzienā uz rie-
tumiem, t. i., uz Vāciju. Artūrs 
Smits to pastāstīja Lauŗu ģi -
menei, un, zinādams, ka pa -
liekot latviešiem draud depor-
tācija, komandieris nolēma 
ģimeni ņemt līdzi.

„Esiet gatavi, ap pusnakti 

nākšu jums pakaļ,” viņš teica  
un kravas automašīnā, kuŗā 
veda ēdienu kastes, starp tām 
iepriekš norunātajā laikā pa -
slēpa abus puikas un vecākus. 
Komandieris brauca līdzi šo -
ferim, kas veda Dzintara ģi -
meni, lai gan viņam bija pa -
redzēts ērtāks transports. 
Gandrīz pēc četru stundu 
sēdēšanas automašīnā varēja 

dzirdēt kustību – ASV militā-
risti devās ceļā. 

Pēc vairāku stundu braukša-
nas viņi juta, ka auto virzās 
atpakaļgaitā.  A. Smits lika šo -
ferim piebraukt pie kādas    
mājas durvīm. Pēc mirkļa ko -
mandieris un divi kareivji  at -
vēra auto aizmugurējās durvis 
un visus ieveda mājā. „Mēs ar 
bračku tūlīt izskrējām ārā 
meklēt draugus, kuŗi iedos šo -
kolādi. Kaŗavīri uz mums ska-
tījās un rādīja ar pirkstu – tos 
puikas mēs taču esam redzē      -
juši iepriekš!” smejoties stāsta 
Dzintars. 

Komandieris bieži apciemo     -
jis ģimeni nedēļas nogalēs un 
atvedis dažādus labumus. Dzin-
tara tēvs Jūlijs bija kaislīgs     
zvejnieks, tāpat kā Artūrs Smits. 
Jūlijs bija izpētījis, ka vietējā 
ezerā mīt liela zivs, ko ar mak-
šķeri nevar noķert. Koman-
dieris solīja nākamā tikšanās 

reizē atvest divas 
granātas. Domāts 
darīts, tikai pēc 
blīkšķa virs ūdens 
uzpeldēja visādas 
zivis, vienīgi gai-
dī tās lielās zivs 
ne  bija. Tajā dienā 
ta   pa attēls ar 
Dzin    tara tēva 
līdzpa ņemto Agfa 
foto aparātu. 

Vēlāk Lauŗi uz -
zināja, ka A. Smits 
par Baltijas bēgļu 
ģimenei sniegto 
palīdzību vaļsir-
dīgi atzinies sa- 
vam priekšnie-
kam, un tas attei-
cis: „Tu esi parei- 
zi darījis!” Vācijā   
A. Smits no Lau-
ŗiem atvadījās, jo 
devās atpakaļ uz 
ASV. 

Amerikas zonā 
Vācijā

Latviešu ģimene ceļoja no 
mājas uz māju, katrā uzka-
vējoties, cik ilgi bija iespējams. 
Pēdējā apmešanās vieta bija 
kādā lauksaimnieku mājā. „Viņi 
audzēja cūkas. Tur ēdu gardā   -
ko ēdienu visās bēgļu gaitās – 
saimnieka kūpināto cūkgaļu,” 
Dzintars piebilst.

Drīz vien sākās organizēto 
nometņu laiks. Dzintars ar brā         -
li un vecākiem  bija nokļuvuši 
amerikāņu zonā Felbachā. No -
metnē ģimene dzīvoja no 1946. 
līdz 1949. gadam. Pēdējā dzī-
vesvieta Vācijā bija istaba pri-
vātmājas otrā stāvā. Tur mājoja 
arī citas ģimenes, tostarp no 
Igaunijas un Lietuvas. Mājā  bija 
četras istabas ar kopēju tualeti 
un virtuvi, ko katras istabas ie -
mītnieki lietoja noteiktā laikā.

Nometnē katrai ģimenei iz-
sniedza vienu Sarkanā Krusta 
sainīti nedēļā. Tajā bija sausais 
piens, olu pulveris, cigaretes, 
riekstu sviests u.c. Ģimene ar 
saņemto varēja nedēļu iztikt. 
„Paši pirkām rupjmaizi. Badu 
necietām. Māte lauku saimnie-
cībās apmaiņā pret cigaretēm 
allaž dabūja svaigas olas, kar-
tupeļus vai ko citu. Katrā Sar-
kanā Krusta palīdzības sainītī  
bija stanga cigarešu, t. i., desmit 

kārbiņu Lucky Strike. Cigareti 
varēja iemainīt pret olu,” 
Dzintars stāsta.

Ar katru gadu stāvoklis uz -
labojies – armija saimniekiem 
visu vairs neatņēma. Dzintars 
kā šodien atminas kādu rītu 
Felbachā, ejot uz skolu: „Tad 
privātas automašīnas bija liels 
retums, bet es ieraudzīju pēc 
kaŗa ražoto folksiņu. Auto       
bija zaļš kā visi kaŗa vāģi,              
jo vienīgā dabūjamā bija mili-
tārā krāsa. Lai vai kā, man tas 
bija liels brīnums!” 

Nometnē bija latviešu skola, 
kuŗā mācījās gan Dzintars, gan 
viņa brālis. Vilma strādāja par 
žēlsirdīgās māsas palīdzi, Jūlijs 
bija viens no nometnes pār-
valdniekiem. Dzintara māte rū -
pējās, lai ģimene būtu paēdusi, 
centās pagatavot ko gardu. 
Draudzene Ira, kas bija izce-
ļojusi uz Kanadu, sūtīja Lauŗu 
ģimenei sainīšus ar saldumiem 
un cukuru. 

Bēgļu gaitu beigas
Lauŗu ģimenei 1949. gads 

nometnē bija pēdējais. Vācijā 
Dzintara tēvs bija nopelnījis 
pietiekami, lai nopirktu div-
riteni un citas ģimenei nepie-
ciešamas mantas. 1947. gadā 
sākās izceļošana, bet  vispirms 
bija jāatrod galvotājs, kas sa -
gādātu darbu un segtu ceļa 
izdevumus. Lūgumrakstā, ko 
Lauŗu ģimene 1949. gada sā -
kumā iesniedza, bija jānorāda 
trīs valstis, uz kuŗām vēlētos 
izceļot. „Mēs uzrakstījām ASV, 
Kanada un Anglija. Aptuveni 
pēc četriem mēnešiem kuģo     -
jām uz Ameriku. No Ņujorkas 
ostas galapunktā Kantonā no -
kļuvām ar vilcienu.” Te sākās 
Dzintara  vecāku darba gaitas 
galvotāja lauku saimniecībā. 

Dzintara Latvija
Dzintara dzīve krasi mainījās 

astoņu gadu vecumā, aizbrau-
cot no  Latvijas. Tā vienmēr būs 
zeme, kuŗā labi atgriezties, lai 
satiktu radus un draugus, bet 
viņa īstās mājas tagad tomēr ir 
Amerikā, bērnu un mazdēla 
Žanīša tuvumā. 

Dzintars Lauris ir latviešu 
izcelsmes Amerikas pavalst-
nieks, kam patīk latviešu tra-
dicijas un latviešu sabiedrība. 
Tāpēc viņš ir viens no tiem, 
kuŗi palīdzēja izveidot Piesauli, 
kas šobrīd ir mīļākā vieta dau-
dziem latviešiem. Dzintars ir 
parliecināts, ka „Latvijas sim-
boli, zīmes, maize un viss cits   
ir skaists un īpašs, taču vissva    -
rī gākā ir saskarsme ar cilvē-
kiem. Bija dzīves posms, kad 
vienīgā saikne ar Latviju bija 
laik    raksts Laiks, tagad tie ir 
cilvēki.”

Dzintars izstrādāja projektu 
Piesaules baznīcai, kuŗā laulāti 
daudzi latvieši, arī viņš un    
Līga, abi bērni. Tagad viņš un 
sieva Līga ir pelnītā atpūtā. 
Šovasar Dzintars kopā ar ra-
dinieku no Latvijas atjauno Pie-
saules ēdamistabas logus. „At -
balstu Piesauli un latviešu sa -
biedrību, kā vien varu, te dar- 
ba pietiks nākamiem simt ga  -
diem,” Dzintars smaidot noteic 
un aizkūpina cigareti.   

Ieva Valpētere

Dzintars Lauris ar mazdēlu Žani Jāņu vakarā Piesaulē

Lielās zivs medību dienā. No kreisās: Vilma Laure, Dzintars 
Lauris, kapteinis Artūrs Smits, Dainis Lauris, Jūlijs Lauris
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Līmeniski.  1. Vērtēt. 7. Tiku-
mība. 10. Pīļu dzimtas putns. 11. 
Skarbums (poēt.). 12. Zvirbuļvei-
dīgo kārtas putns. 13. Ostas pil-
sēta Italijas D. 15. Izteikt no- 
sodījumu. 16. Mechanisms smagu 
priekšmetu pacelšanai. 17. Jātnie-
ce. 20. Neliela dzīvojamā telpa 
klosterī. 22. Šauras dobes. 25. 
Laukums, ko ierobežo radiālas 
līnijas. 26. Romāna „Gargantija  
un Pantagriēls” autors. 27. Nau-
das rēķini bankā. 28. Augstākās 
varas institūcijas lēmums, kam     
ir likuma spēks. 30. Vītolu dzim-

tas koki. 32. Pilsēta Italijā, kur 
dzimis Sv. Francisks. 34. Komer-
ciāla darbība. 36. Stāva nogāze.  
38. Līliju dzimtas dārzeņi, garš-
augi. 40. Hermetiska kabīne, ka-
mera. 43. Apdzīvota vieta Rēzek-
nes raj. 44. Elektriskās mašīnas 
rotējošā daļa. 45. Skaitīt. 46. Rupja 
maluma miltu maize. 47. Sēžas 
nerva iekaisums. 

Stateniski. 2. Tuvākā apkārtne. 
3. Latviešu rakstnieks (1905-
1980). 4. Upe Anglijā. 5. Kuguārs. 
6. Virve ar cilpu dzīvnieku ķer-
šanai. 7. Nazis cukurniedŗu grie-

šanai. 8. Franču ģeografs, socio-
logs (1830-1905).  9. Valsts Eiropā. 
14. Būt par modeli mākslinie-
kam. 18. Piestas. 19. Latviešu glez-
notājs, grafiķis (1909-1942). 20. 
Apdzīvota vieta Ludzas raj. 21. 
Tēls  Raiņa lugā „Spēlēju, dan-
coju”. 23. Pūču dzimtas putns. 24. 
Latviešu kultūras darbiniece 
(1891-1970). 29. Laukums boksa 
cīņai. 31. Irānas agrākais nosau-
kums. 33. Latviešu drāmatiķis 
(1903-1990). 34. Dārgs kristalls. 
35. Spēkavīri, kas izauguši no 
zemes sengrieķu mītoloģijā. 37. 
Apdzīvota vieta Ventspils raj. 39. 
Kāpostu dzimtas dārzeņi. 41. Pār-
dabiskas būtnes. 42. Kaste vēlē-
šanu zīmju iemešanai.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 32) 
atrisinājums          

Līmeniski. 1. Spīles. 4. Ako. 6. 
Lubāna. 9. Aplēst. 10. Davosa. 12. 
Nivu. 13. Ise. 14. Ikri. 15. Lete. 16. 
Naso. 17. Slāt. 18. Sega. 19. Trausls. 
22. Kasele. 24. Piesta. 27. Savanna. 
28. Apsalt. 30. Luanda. 32. Staigns. 
35. Vāts. 36. Etna. 38. Āvas. 40. 
Andi. 42. Sana. 44. Tau. 45. Veto. 
46. Abrene. 47. Saivas. 48. Alkani. 
49. Els. 50. Ekseļi.

Stateniski. 1. Salnis. 2. Lēpe. 3. 
Spēle. 4. Aptieka. 5. Ordenis. 6. 
Lāvas. 7. Basi. 8. Arnika. 9. Augājs. 
11. Akmens. 19. Tests. 20. Ubagi. 
21. Spals. 22. Kaa. 23. Eža. 25. Eja. 
26. Ada. 29. Sutana. 31. Nātres.   
33. Austere. 34. Grausts. 35. 
Vasara. 37. Asorti. 39. Viesi. 41. 
Daile. 43. Abra. 45. Vads.         

Kā katru vasaru, jūlija trešajā 
sestdienā un svētdienā Latvijas 
Biškopības biedrība (LBB) rīko 
Latvijas Biškopju vasaras saietu, 
kas šoreiz norisinājās gleznainā 
vietā – Vecpiebalgā pie Alauksta 
ezera. Saietā piedalījās vairāk ne- 
kā 600 biškopju. Bija apskatāma 
biškopības inventāra izstāde ar 
jaunākām technoloģijām. Lielu 
interesi izraisīja lekciju pro-   
gramma. LBB padomes priekšsēža 
vietnieks, biškopis Andrejs Mizis, 
piemēram, dalījās pieredzē par 
skudrskābes lietošanu cīņā pret 
bišu slimībām. Savukārt par biš-
kopības produktu (medus, pro-
polisa) lielo nozīmi veselības uzla-
bošanā runāja Dr. Normunds 
Uzulēns.

Dravniecība, biškopība Latvijā 
pazīstama kopš seniem laikiem,  
jo katrā lauku sētā saimniekam 
bijušas bites – augu apputeksnē-
tājas un medus vācējas. Medus ir 
ne vien veselīgs pārtikas pro-
dukts, bet arī viens no Latvijas 
simboliem. NATO galotņu sa- 
nāksmē Rīgā (2006. g.) NATO 
valstu dalībniekiem pasniegto 
dāvanu komplektā bija arī glīti 
noformēta burciņa medus (dzēr-
venes liepu medū) ar Latvijas Biš-
kopības biedrības preču zīmi 
„Ievākts Latvijā”.

 Latvijas medus ir arī garšīgs    
un smaržo pēc Latvijas ziedošās 
vasaras. Garša un smarža ir at- 
karīga arī no tā, kādu ziedu nek-
taru bitēm izdevies ievākt, kā arī 
no biškopja rūpēm par bišu sai-
mes uzturēšanas apstākļiem. Va- 
saras saietā katrs bitenieks arī 
uzzina sava darba rezultātu. Liet-
pratēji te izvērtē viņa darba gala-

Latvijas Biškopības biedrībai – 15 gadi

produkta – medus kvalitāti. Tur-
klāt biškopji var nogaršot kollēgu 
veikumu. Šā gada nominācijā 
„Garšīgākais Latvijas medus 2009” 
uzvarēja kļavu–plūmju medus,  
ko ievācis biškopis Jānis Vainov-
skis no Saldus novada Kurzemē. 
Otro vietu ieņēma Laila Siliņa no 
Ādažiem Rīgas novadā, bet trešā 
vieta tika Pēterim Spaļam no Vi- 
ļānu novada Latgalē. 

Latvijas biškopju saieta profe-
sionālajā daļā bija iespēja iepazī-
sties ar Cēsu novada Drabežu zem-
nieku saimniecības „Kalna–Smī-
des” biškopja Jāņa Sietiņsona dar-
ba pieredzi dravā, ar viņa nektar-
augu laukiem un medus ražotni. 
Biškopība prasa vispusīgas zinā-

šanas bišu bioloģijā, bišu saimes 
attīstības ciklā, arī higiēnas pra-
sībās un komercdarbības pama-
tos. Tāpēc Latvijas Biškopības 
biedrība sadarbībā ar Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
Mūžizglītības centru Jelgavā jau 
2008. gadā uzsāka mācību kursus 
biškopībā. Arī 2009. gada novem-
brī tiks uzsākts jauns divgadīgs 
mācību kurss - pirmajā mācību 
gadā interesenti apgūst pamat-
zināšanas biškopībā, otrajā – bišu 
selekciju, bišu māšu audzēšanu, 
produktu ražošanu. Kursa nobei-
gumā dalībnieki saņems LLU 
Mūžizglītības centra apliecību   
par profesionālu pilnveidi. No- 
darbību norise paredzēta Jelgavā 
un Aizkrauklē. Mācībām līdzfi-
nancējumu nodrošina valsts un 
ES naudas līdzekļi.

Latvijas Biškopības biedrības 
galvenais centrs arī atrodas Jelga-
vā. LBB dibināšanas sapulce noti-
ka 1994. gada 30. augustā. Viens 
no biedrības dibinātājiem un pir-
majiem priekšsēžiem bija Edvīns 
Krūmiņš, biškopis no Dobeles 
rajona. Ar savu entuziasmu un 
lieliskajām organizātora spējām 
viņš iejūsmināja citus Latvijas 
biškopjus un ātri panāca kom-
promisiem bagātus lēmumus 
Zemkopības ministrijas ierēdņu 
kabinetos. Viņš arī uzsāka nu jau 
par tradiciju kļuvušo dravnieku 
pulcēšanos divreiz gadā - marta 
nogalē Rīgā notiek kongress vai 
konference, kad apspriež dažā-
dus teorētiskus un stratēģiskus 
jautājumus, vasarā - pieredzes 

apmaiņa un praktiskās nodarbī-
bas labākajās Latvijas dravās.

1997. gada jūlijā sāka iznākt 
žurnāls Biškopis, kas līdz šai die-
nai vēstī par LBB aktīvitātēm un  
ir zinīgs domubiedrs ikvienam 
Latvijas biškopim. Kopš 2000. 
gada Latvijas Biškopības biedrī-
bai pieder preču zīme „Ievākts 
Latvijā”.

2001. gadā Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē Jelgavā Bal-
tijas valstu biškopības biedrību 
vadītāju tikšanās reizē nodibi-  
nāja Baltijas valstu Biškopības 
biedrību padomi (Baltic Bee Coun- 
cil), kas iekļāvusies Ziemeļvalstu 
Biškopības biedrību padomē 

(Nordic Bee Council). 2005. gada 
februārī Helsinkos NBBC (Zie- 
meļvalstu un Baltijas valstu biš-
kopju padome) sanāksmē LBB 
ieguva tiesības rīkot NBBC         
2006. gadā Latvijā. LBB valdes 
priekšsēdi A. Krauzi ievēlēja par 
NBBC prezidentu. Tomēr lielākās 
medus ražotājas pasaulē ir Ķīna, 
Arģentīna un Austrālija.

 Latvijas Biškopības biedrība   
15. pastāvēšanas gadā izdeva 
pirmo kalendāru “Kalendārs biš-
kopim 2009/2010” 16 mēnešiem - 
no š. g. septembŗa līdz 2010. gada 
decembrim. Kalendārā norādīti 
katrā mēnesī veicamie darbi dra-
vā un plānotie biedrības sarīko- 
jumi, piemēram, semināri, kursi, 
sēdes, saieti un konferences.

Teksts un foto Valija Berkina

Medus ir arī viens no Latvijas 
simboliem Tērvetē, mūzejā “Ķipi”, notika veco grāmatu svētki, jau vienpads-

mitie. Tajos piedalījās gan grāmatu draugi, gan tirgotāji un citi inter-
esenti. Kollekcionārs Juris Cibulis var lepoties ar visas pasaules ābe          cēm; 
uz Tērveti braucot, viņš līdzi bija paņēmis Valtera un Rapas izdotās 
25 ābeces. Viesu pulkā bija arī rakstnieks Andris Kolbergs un grafiķis 
Imants Ozoliņš. 

Irlavas pagasta skola jaunajā mācību gadā turpinās darbu eko skolu 
starptautiskajā projektā. Jūlijā skolas pārstāvji viesojās Īslandē, Rei            kja     -     
vi      kā, kur tikās ar Dānijas, Somijas un Īslandes pārstāvjiem. Runāja par 
izglītību un ārzemju pieredzi Eko sistēmā, kā arī apsprieda atkritumu 
pārstrādes jautājumu. Oktobrī vidusskolas paidagogi iepazīsies ar eko 
skolu sistēmu Somijā.

Kultūras mantojuma dienās, kuŗu tematika šogad ir veltīta brīvī      -
bas cīņu 90 gadu jubilejai, iesaistījušies arī divi Gulbenes novada objek-   
ti – Gulbenē Brīvības piemineklis par Latvijas brīvību kritušajiem 
Gulbenes draudzes varoņiem un piemineklis brīvības cīņās kritušajiem 
Tirzas draudzes varoņiem Tirzas pagasta Kancēnu kapos. Piedaloties 
mantojuma dienās, ir iespēja populārizēt abus šos objektus, kas līdz šim 
nav bijuši iekļauti kultūras pieminekļu sarakstā.

Sarkanā Krusta Gulbenes novada komiteja rīko akciju, kuŗā ģi- 
menēm ar bērniem ir iespējams saņemt lietotas drēbes, apavus un daudz 
ko citu.

Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiālē līdz 1. augustam 
reģistrēts 1471 bezdarbnieks. Visvairāk bezdarbnieku ir vecumā no 40 
līdz 49 gadiem, kā arī no 50 līdz 59 gadiem. Divdesmit septiņi bezdarb-
nieki nav pat beiguši pamatskolu.

Latvijas Sarkanais Krusts 227 izdales punktos visos Latvijas novados 
sācis dalīt pārtikas pakas trūcīgajiem iedzīvotājiem. Katrs saņems pus-
kilogramu auzu pārslu, puskilogramu četrgraudu pārslu, vienu kilogra-
mu makaronu, 400 gramus pankūku miltu un 400 gramus vājpiena 
pulveŗa mēnesī. Pakas financē no Eiropas Komisijas programmas. 

Jēkabpils, Līvānu, Daugavpils un Krāslavas slimnīcu izbraukuma 
sēdē apmeklēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti, lai 
klātienē iepazītos ar situāciju veselības aprūpē novados. Komisija jau 
apmeklējusi vairākas slimnīcas Latgalē un Kurzemē, kā arī viesojusies 
sociālās aprūpes centrā „Piltene”.

Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī 26. augustā pasniegs Ata 
Kronvalda fonda balvu izcilākajiem paidagogiem. Ata Kronvalda balva 
dibināta 1989. gadā, un to tradicionāli pasniedz Rīgas pilī.

Strādājošo pensionāru skaits jūlijā salīdzinājumā ar jūniju, ir 
samazinājies par 42,3%, informē Labklājības ministrija. Jūnijā strādājuši 
60 800 pensionāri, bet jūlijā vairs tikai 35 000 pensionāri. Ar 1. jūliju 
strādājošie pensionāri, kuŗi nav nolēmuši pārtraukt darba attiecības, 
saņem par 70% mazāku pensiju.

Liepājas rajona Bārtā notika starptautisks daudzbērnu ģimeņu 
salidojums. Tā mērķis ir stiprināt ģimenes emocionāli un garīgi, ra-     
dot iespēju visai ģimenei kopā pavadīt trīs dienas brīvā dabā, dzīvojot 
teltīs, satiekoties ar citām ģimenēm, sportojot, dziedot un dejojot. Šogad 
jau 14. daudzbērnu ģimeņu salidojums bija starptautisks. Piedalījās arī 
daudzbērnu ģimenes no Lietuvas un Igaunijas. 

Liepāju apmeklēja kultūras ministrs Ints Dālderis. Tika spriests par 
Kaŗostas mūzikas skolu - Liepājas mūzikas vidusskolas filiāli, par iespējām 
Liepājas simfoniskajam orķestrim piešķirt Valsts orķestŗa statusu, valsts 
dotācijām Liepājas teātrim un par Liepājas koncertzāles projektu.

Liepājā iepazīšanās vizītē bija ieradies Beļģijas vēstnieks Latvijā 
Leopolds Merks. Tiekoties ar domes priekšsēdi Uldi Sesku, vēstnieks 
pārrunāja Liepājas un Beļģijas iespējamo sadarbību uzņēmējdarbības 
jomā, attīstot kontaktus starp abu valstu uzņēmējiem.

Jauno sezonu 13. septembrī Liepājas simfoniskais orķestris sāka 
mazākā sastāvā, jo to ietekmējis finanču samazinājums. Parallēli mē- 
ģinājumiem mūziķi grupējas ansambļos, lai iestudētu jaunas partitūras. 
No 15. līdz 29. augustam uz dažādām Liepājas skatuvēm varēs baudīt 
kamermūzikas koncertciklu. Pirmā uzstāšanās “Vasaras kamermūzikas 
koncertā” paredzēta Liepājas Latviešu biedrības namā ar Franča Šūberta 
“Oktetu”.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava 
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Ventspili slavē gan iebraucēji  
un  tūristi, gan pašmāju ļaudis. 
Taču nemaz tik sen šī ostas pilsēta 
atgādināja posta ieleju – daudzu 
laikrakstu  sludinājumu daļa bija 
piebērta  piedāvājumiem: maina  
dzīvokli, pārdod īpašumu, lai 
tikai tiktu prom no nesakoptās, 
sociāli nelabvēlīgās pilsētas. To -
ties tagad ventspilniekus  apskauž 
gan citur Latvijā dzīvojošie pen -
sionāri  (labo pensiju piemaksu 
dēļ), gan bērnu māmiņas. Ģi -
menes no dažādiem Latvijas no -
vadiem nežēlo ceļa izdevumus, 
lai viņu mazuļi kaut vai tikai  die-
 nu varētu pavadīt bezmaksas ro -
taļlaukumos. Kulminācija Vents-
 pils viesmīlībai ir gadskārtējie 
pil   sētas svētki, kad pensionāri 
drūzmējas pie kuģīša ,,Hercogs 
Jēkabs” biļešu kases (šajā dienā 
ekskursija uz ūdeņiem maksā 
tikai santimus), grāmatnieki – 
pilsētas Rātslaukumā, māksli -
nieciski noskaņotas dvēseles –  
pieostas parkā, bet vislielāko 
interesi, kā allaž, piesaista floristu 
darinājumi ostmalas krastmalā. 

Šogad ziedu kārtošanas māk -
sli  niekiem vienotā tema bija – 
tilti. Cik žēl, ka Ventspils ziedu 
svētku norisi nepārraida tele -
vīzijas kanāļos tikpat vērienīgi kā  
Rožu parādi Pasadenā, jo pa -
saules floristiem būtu ko brīnīties.  
Par neparastās ekspozīcijas ap -

skati nebija jāmaksā, ieejas karte 
tradicionāla – olītis vai ak  men-
tiņš, ar ko balsot par interesan tā-
ko veidojumu.  Galvas lauzīšana 
gan liela – kuŗš darbs ir skais-
tākais?  Vienos izcēlās krāsu un 
materiālu saskaņa, citos asprā tī-
gais vai filozofiskais sižets, vēl citi 
pārsteidza ar materiāla izvēli: 
zie du klājienos lieliski iederējās 
Kaukaza plūmīšu negatavie augļi, 
ābolu budzīši, piejūras savvaļas 
miezis, grīslis, zeltslotiņas, māl-
lēpju lapas, siens, čiekuri un citi 
dabas materiāli. Piedalījās arī 
ārzemju floristi,  kuŗi nebūt ne -
domāja veikalā pirkt dārgus zie-
dus, bet materiālus savāca Pie -
ventas pļavās un jūras kāpās. 
Katra puķe Latvijā ir ārzemju 
rozes vērta, ikvienam latvietim 
ta  ču zināms, ka mūsu zemītē 
smil  dziņa zied sidraba ziediem... 
Latvijā arvien vairāk tiek audzēti 
arī eksotiskie augi. Netālu no 
Lie  pājas, Grobiņā gadījās redzēt 
mazu botānisko dārzu, kur 

piemājas dārza platībā katrs stāds 
iekomponēts kā Saules baterija – 
kollekcionārs Ilmārs Graudiņš ar 

matēmatisku precīzitāti ap  rē  ķi-
nā  jis, lai gaismas pietiktu visiem, 
un šajā dārzā labi jūtas gan mag-
nolija un ciedrs, gan sīksīki, 

gaismu alk stoši ziediņi, gan pret 
pārstādīšanu īpaši kaprisais Si -
birijas ķiploks,  daudzu izsūtīto 
latviešu glābējs, tik bieži pie  mi -
nētais latviešu likteņstāstos... Nav 
pārsteigums, ka Grobiņas flo-
ristes ar tās vadītāju Birutu Igna-
 tovu ir neiztrūkstošas šo svētku 
dalībnieces!  Vērojot neparasto 
ek  spozīciju, bija jādomā, ka  daba 
ir tilts uz cilvēka veselību, pat 
dzīvību. Daba ir arī cilvēku sa -
prašanās drošākais tilts. 

Svētku laikā no restorānu un 
kafejnīcu izbraukuma teltīm plū-
 da kārdinātājas smaržas, taču 
lielākā burzīšanās notika Rātslau-
kumā pie Rakstnieku nama 
iekār  totā grāmatu apmaiņas 
punkta – bērni un sirmas mā -
miņas šurp stiepa izlasītās, bet 
mā  jup nesa vēl nelasītas grāma-
tas. Grāmatu svētkus rīkoja pil-
sētas zinātniskā bibliotēka, kuŗas 
darbinieki šajā dienā ļoti sirsnīgi 
sumināja savus novadniekus, 
grāmatu autorus. Kaut būtu 
atbraucis Kuraž Krišs (Kārlis 
Zvejnieks) no Dienviddakotas 
un Krišs Ķepals (Rūdolfs Norītis) 
no Kanadas, lai plēstu savus 
vienreizējos jokus tāmnieku iz -

loksnē! Varbūt nākamgad? 
Rakst  nieku mājas vadītāji laiduši 
klajā grāmatu par saviem vie-

siem no daudzām pasaules val-
stīm, tajā ietilpināti  arī pašmāju 
autoru Ventspilī tapušo darbu 
fragmenti. Mazie pilsētnieki 
mazliet nobijās, lielie uzjautrinā-
jās par Lielo rakstnieku, vīru div-
stāvu mājas augstumā.

Savdabīgie mākslas darbi ost -
malā apskatāmi vismaz vēl 
nedēļu pēc svētkiem, un, kāda 
laime, neviens tos necenšas sa -
bojāt! Droši vien ļauno garu ne -
trūkst arī Ventspilī, taču paš -
valdības kārtības sargi ir uzde-
vumu augstumos un policisti nav 
par slinku, lai izmērītu zāles ga -
ŗumu individuālo saimnieku un 
uzņēmumu territorijā. Neizdo-
das vienīgi notvert Krišjāņa Val-
demāra pieminekļa aceņu rēgu-
lāros čiepējus. 

Ļoti žēl, ka Latvijas plašsaziņas 
līdzekļos, pieminot Ventspili, 
gan drīz chroniski  jebkuŗai infor-
mācijai piejauktas polītiskās in -
trigas! Reiz kādā lielā koncertā 
leģendārais komponists Rai-
monds Pauls ar viņam raksturīgo 
trāpīgo humoru ostas pilsētai 
veltīja dziesmu ar piezīmi: daudz-
cietušajai Ventspilij... Sekoja  
gran  diozi aplausi, jo visiem jau 
sen apnikušas tenkas. 

Ventspilnieki ir pelnījuši uzs-
lavu, viņi savu pilsētu rūpīgi kopj, 
neaizlaiž postā senos un ne tik 
senos dzīvojamos namus. Tagad 
Ventspils var mēroties glītumā ar 
daudzām Rietumeiropas pilsē-
tām. Jāpiebilst, ka septembŗa pir-
majā svētdienā Ventspils brīv-
dabas mūzejā pulcēsies novadu 
čaklākie ļaudis, rādot savas 
prasmes un nacionālos ēdienus! 

Ventspils viesmīlība nebūt nav 
pārslavēta – kur māja sakopta, 
tur ciemiņi allaž gaidīti!

Anita Mellupe
Astra Moora

Foto: Astra Moora

Kas nekait dzīvot Ventspilī?

Ar Lielo rakstnieku centās nofotografēties gan mazie, gan lielie 
lasītāji   

Labi būtu Ventspils ostā iekāpt ,,Hercogā Jēkabā” un kuģot līdz Tobago, kur 2010. gada jūnijā 
notiks 15. latviešu salidojums

Ziedu fantazijas varas pārņemtie

Arī ziedu grāmata ir tilts uz saprašanos...
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 Daugavas krastos, Lielvārdes 

pilsētā, Andreja Pumpura Lāč-
plēša mūzejs no 4. līdz 
7. augustam bija vieta, kur 
pulcējās 30 latviešu valodas sko-
lotāji (gan pārsvarā skolotājas ar 
pāris stiprā dzimuma pārstāv-
jiem) un jautrā gaisotnē mācījās, 
dalījās pieredzē, bet galvenais – 
sadraudzējās un vairs nejutās, ka 

darbojas vienatnē. Ne visi kursu 
dalībnieki bija skolotāji ar pai-
dagoģisko izglītību – daudzi mā -
 cības spēki sestdienas un svēt-
dienas skoliņās ir enerģiski ve_
cāki, kas apņēmības pilni kļuvuši 
par skolotājiem savā brīvajā laikā. 
Kopumā kursos piedalījās skolo-
tāji no 13 valstīm – Austrālijas, 
Luksemburgas, Dānijas, Zvied_
rijas, Krievijas, Austrijas, Beļģijas, 
Ungārijas, ASV, Somijas, Šveices, 
Nīderlandes un Latvijas. Daži jau 
2008. gada jūlijā bija piedalījušies 
IZM un PBLA  kopīgi rīkotajā 
skolotāju konferencē, citi LVAVA 
(Latviešu valodas apguves valsts 
aģentūras) rīkotajos diasporas 
skolotāju kursos 2008. gada 
augustā. Daži pirmoreiz tikās ar 
tik skaitliski apjomīgu ārzemju 
latviešu skolotāju grupu. 

Kursus rīkoja nule nodibinātā 
Latviešu valodas aģentūra (LVA), 

kas ir jauna aģentūra, jo tapusi, 
apvienojoties LVAVA ar VVA 
(Valsts valodas aģentūru). 

Kursos bija gan nopietni brīži, 
kur lekciju formatā pasniedza 
informāciju par Eiropas valodu 
portfeli, bilingvālo mācību meto-
diku un Eiropas kopīgām pa   mat-
nostādnēm valodas apguvei, gan 
ļoti radoši momenti, kur sko-
lotājiem bija jāveic uzdotu uzde-
vumu grupā un rezultātu jā -
pasniedz pārējiem kursu dalīb-
niekiem. Viens no jautrākiem 
brī  žiem bija vienas grupas snie -
gums par pašizdomātu pigmeju 
cilti, kur katrs individuāli spēja 
atjautīgi pievienot savu devumu, 
tādējādi nodrošinot jautrību un 

smieklu šalti klausītājos. Bijušās 
Ķīpsalas internacionālās sākum-
skolas skolotājas Baiba Jurjāne 
un Arita Lauka ar savu saistošo 
stāstījumu un virkni praktiskiem 
piemēriem visus klātesošos 
iesaistīja informācijas virpulī. 
Viņas parādīja, cik vienkārši kla-
sē var izveidot strukturētu, mā -
jīgu vidi, kā ar minimāliem 

līdzekļiem ar bērnu līdzdalību 
var izgatavot mācībvielu, kā 
izveidot stundas, kur vienā grupā 
ir bērni ar atšķirīgiem valodas 
līmeņiem, un daudz ko citu. Sko-

lotāju lielā pieredze plūda no 
abām skolotājām kā no pār pil-
nības raga, un gandrīz vai pie-
trūka laika parādīt visu, kas bija 
paņemts līdz. 

Bilingvālās izglītības “mul ti pli-
kātores” Anita Šaltāne un Dace 
Anstrate arī ļoti interesantā veidā 
ar audiovizuālu materiālu palī-
dzību un daudzām grupu no -
darbībām cēla priekšā komu-
nikātīvo pieeju latviešu valodas 
mācīšanā, kas sekmīgi jau gad-
iem ilgi pielietota, apmācot bēr-
nus, kas apmeklē mazākum-
tautību skolas Latvijā. Ļoti vērtīgi 
bija mācīties par stundu struk-
tūru, iesildīšanās nodarbībām 
stundas sākumā un nobeiguma 
aktīvitāti stundas beigās. 

Savā daudzos gados gūtajā 
pieredzē dalījās ilggadīgais Mel-
burnas latviešu vidusskolas pār-
zinis Kārlis Brēmanis – viņš deva 
pārskatu par mācībvielu, ko ir 

veiksmīgi izmantojis, mācot pus-
audžiem latviešu literātūru 
Melburnā. Šī pārskata “nagla” 
bija stāsta “Pistole un margarīns” 
drāmatizējums ar pašmāju ak -
tieŗiem un traģikomiskām 
beigām. 

Bija daudz iespēju šo trīs dienu 
laikā iepazīt citam citu – skolotāji 
savstarpēji norunāja pieredzes 
apmaiņas braucienus, izveidojās 
draudzības, viņi dalījās savās 
rūpēs, tika kopīgi meklēti ri -
sinājumi, bet galvenais – cits 
citam deva spēku un motīvāciju 
turpināt šo pašaizliedzīgo darbu. 

Kursu gaitā bija iespēja 
apmeklēt mācību grāmatu 
izdevniecību “Lielvārds”, ko 
varēja sasniegt kājām no kursu 
norises vietas. Kursos arī ļoti 
aizrāvīgā veidā izveidoja vien-
kāršu, bet efektīvu eposa „Lāč -
plēsis” drāmatizējumu ar kursu 
dalībnieku līdzdarbošanos. Pum-
 pura mūzeja šķietami klusā dar-

biniece pārtapa par varenu tei-
cēju, kas visus tā iesaistīja un 
aizrāva, ka Andreja Pumpura 
biografija un Lāčplēša eposa si -
žets vēl ilgi paliks atmiņā. Viela 

pārdomām – ja grūti ar skol-
niekiem izlasīt „Lāčplēsi”, tad šis 
variants nodrošina „īso kursu”. 

Pēdējā vakarā Krūmiņu dzimta 
(Jānis Atis Krūmiņš, Inese Krū-
miņa un viņu bērni ar savām 
otrām pusēm) sniedza savdabīgu 
koncertlekciju, kur ģimene divu 
stundu gaitā konspektīvi sniedza 
seno latviešu gadskārtu kopsavil-
kumu gan ar stāstījumu, dzies-

mām, gan ar rotaļām, kuŗās, 
protams, visi kursu dalībnieki 
tika iesaistīti. Šīs dižās ģimenes 
locekļi ir arī folkloras kopu „Vil-
ki”, „Vilcenes” un „Vilkači” da  -
lībnieki. 

Daudz iegūts, daudz jautri 
piedzīvots šajos kursos. Galvenais, 
tajos varēja iegūt daudz zināšanu 
un praktisku padomu, ar ko 
skolotāji varēs justies kā Lāčplē ši  
– pienācīgi apbruņoti ar mācību 
ieročiem, lai varētu turpināt cī -
nīties par latviešu valodas pas-
tāvēšanu arī ārpus Latvijas. 
Paldies kursu organizētājiem par 
situācijas izpratni, izvēloties lek-
torus, un par to, ka radījāt tik 
mājīgu un radošu gaisotni! 

Daina Grosa,
PBLA Izglītības padomes 

vietniece sadarbībā ar Latviju
Foto: Māra Moore

Vieta, kur smelties Lāčplēša spēku 
tālākam darbam 

Kursu dalībnieki pirmajā 
vakarā pie Daugavas (foto 
nav redzami visi dalībnieki)

Skolotājas ar interesi seko 
līdzi "Lāčplēša" drāmatizē ju-
mam

Grupas sniegums par pigmi-
jiem

Krūmiņu dzimtas koncert-
lekcija par gadskārtam

Baiba Jurjāne aizrautīgi stās-
ta par klases vides iekār to-
šanu

Augusta otrās nedēļas nogalē 
Erika Pētersone Konektikutas 
pavalstī Kolumbijā svinēja sava 
mūža 36500. dienu. Ne jau visas 
šīs dienas bijušas baltas. Dzīves 
ceļš jubilārei sācies Rīgā, ar va -
saras tekām Jūrmalā, kā arī radu 
lauku mājās „Kukurūzās“ Mār -
kalnes pagastā pie Alūksnes. Pēc 
savas ģimenes nodibināšanas jau-
 nā māmiņa dzīvoja Jaunogres 
īpa  šumā līdz kaŗa briesmu lai-
kiem, kad steigšus bija jāmeklē 
ce  ļi uz rietumiem. Tie veda līk -
loču caur Poliju un Čechiju, tad 
krustām šķērsām pa visu Vāciju. 
Pēc dīpīšu laikiem Štutgartes ap -
kaimē transport kuģis SS Ge  neral 
R. M.  Blat chford pārveda ģimeni 
pāri okea nam, kur In  dia napolē 
bija salīgts darbs. Diemžēl Pē  ter-
sonu ģimeni sagaidīja ne  patīkams 
pārstei gums – pa  zi  ņo  jums, ka 
sponsoram apnicis gai dīt bēgļu 
strād niekus, un, kamēr nebija 
garan tēts darbs un māj vie  ta, 
viņiem ne  ļāva nokāpt no kuģa! Amerikāņu organizācijas prata 

atrast izeju. Vēlu vakarā kāds 
laipns mācītājs no mazas drau-
dzes Naugatukā aizveda Pēter-
sonu ģimeni uz Konektikutas 
pavalsti, kur bija sarunāts darbs 
un mājoklis kādam citam dīpītim, 
kas vēl kavējās Eiropā.

Nākamie 22 gadi bija cits ci -
tam līdzīgi – darbs un satikšanās 
ar Konektikutas un Ņujorkas lat-
 viešiem. Katru vasaru atva ļi nā-
jumā ceļš veda pāri Labrenča 

upes salām uz Kanadu, kur 
vecajā farmā pie Mazā ezera bija  
ģimenes un draugu tikšanās 
vieta. Te varēja peldēties, airēt, 
makšķerēt, ēst avenes un baltos 
dzidros ābolus, kas nogatavojās 
tieši ap dzimumdienas laiku.

Pēc agras pensionēšanās uzņē-
muma slēgšanas dēļ Erika ar 
vīru nolēma pārcelties uz Floridu, 
kur savā mājiņā netālu no liela 
ezera viņi dārzā kopa apelsīnu 
un citronu kokus un gaidīja cie-

mos ziemeļniekus. Nereti ceļš 
ve  da uz sarīkojumiem St. Pēters-
 burgas latviešu centrā.

Erikai Floridā ļoti patika, tur 
viņa dzīvoja atkal 22 gadus, daļu 
no tiem pēc vīra nāves viena pati. 
Viņa nodevās labdarības dar  bam, 
kopjot sirdzējus ar Alcheimera 
sli  mību. Beidzot E  rika tomēr no -
lēma atgriezties Konektikutā, lai 
būtu tuvāk ģi  menei. Tur vecļaužu 
ciemā pati savā dzīvoklī viņa 
dzī  voja 14 ga  du, līdz šā gada 
aprīlim. Atkal bija iespēja 
apmeklēt diev kalpojumus viņas 
vecajā draudzē Mančesterā, 
baznīcā Vilimantikā un piedalīties 
konventos.

Tagad Erika mīt pie dēla un 
vedeklas, kuŗi par viņu rūpējās. 
Tuvu dzīvo viena no viņas maz-
meitām, kas  bieži apmeklē vec-
māmiņu.

Erika savā 100. dzimumdienā 
saņēma apsveikumus un puķes, 
daudz skaistu, retas šķirnes rožu. 
Īpaši priecīgi pārsteigta viņa bija 
par četru pēdu gaŗo „apsveikuma 
karti“, kuŗā attēloti viņas dzīves 
nozīmīgākie brīži. Šī viņas dzī-
ves illustrētā „grāmata“ uz se  -
šiem paneļiem gan ar tekstu, gan  
ģeografiskām kartēm, gan gleznu 
reprodukcijām un fotografijām 
atgādina par cilvēkiem, kuŗi bija 
mīļi un tuvi, par zīmīgiem noti-
kumiem un pieturpunktiem viņas 
dzīves gaŗajā ceļā.  

Biruta Pētersone-Cap

Kā svinēt daudz baltu dieniņu?

Erika kavējās atmiņās pie savas gaŗās ceļa kartes

No kreisās: jubilāri Eriku Pētersoni apsveic Konektikutā 
dzīvojošās korporāciju kopas un Mančesteras latviešu ev. lut. 
draudzes locekles Anda Grase, Gaida Skudra, Rita Krūmiņa

Kliņģeris ar 100 degošām 
svecītēm
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ieinteresētie latvieši. 
* TLB dāmu komitejas rīkotā 

literārā pēcpusdiena notiks 
20. sep       tembrī. Informācija pie 
dāmu komitejas priekšnieces Be -
nitas Tiltiņas, tālr. 416-698-5626. 

* Kanadas latviešu golfa meis-
tarsacīkstes notiks 20. septembrī 
plkst. 11 plkst. 11 Indian Wells 
gol  fa laukumā, Burlingtonā. In -
formācija un pieteikšanās pie  
J. Rundāna, tālr. 905-845-6695.

* Toronto Latviešu biedrības 
Sestdienas skola mācības sāks 
12. septembrī plkst. 10 Latviešu 
centrā. Toronto Latviešu tautas 
augstskolas ģimnazija mācības 
sāks 11. septembrī plkst. 19 
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes 
baznīcas sarīkojumu telpās, 
200 Ballmoral Ave. Informācija 
un skolēnu pieteikšana pie pār-
ziņa Edgara Kirša, tālr. 416-604-
3170. 

Toronto
R. Norītis

Toronto Lat-
 viešu pen -
s i o  n ā   r u 
apvie nī  bas 
vasaras sa -
n ā k s m e 
13. augus    tā 
bija labi ap -
m e k l ē t a . 
Sarīkojumu 

vadītāja Liene Martinsone 
ziņoja par nā  ka  majām sa  nāk -
smēm un izbraukumiem. Va -
saras sezonas nobeiguma 
sanāksme 27. augustā plkst. 13 
Latviešu centrā būs veltīta 
asprātīgiem stāstiem un jau-
trām kopdziesmām. Ja pieteik-
sies pie  tiekams dalībnieku 
skaits, tad 29. augustā notiks 
izbraukums uz Sv. Andreja ev. 
lut. latviešu draudzes lauku 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
īpašumu „Sidrabene” un 
piedalīšanās Kanadas DV Va -
nadžu kopas gadskārtējā sa -
rīkojumā „Vasarai aizejot...”. 
Informācija un pieteikšanās 
pie izbraukumu vadītājas 
Helēnas Bērziņas, tālr. 416-
449-1626. Sanāksmes dalīb-
nieki pēc kopējā cienasta ska -
tīja Latvijā uzņemto filmu par 
mūsu lauksaimniecības attīs -
tību un tradicijām, talkām un 
Jāņu svinībām. Apvienība kār-
tējās iknedēļu sanāksmes un 
nodarbības atsāks 10. sep tem-
brī plkst. 13 Latviešu centrā 
Rīgas zālē. Vingrotāju un rok-
darbnieču grupas nodar bības 
sāks  plkst. 9.
* Latviešu Nacionālās ap  vie -

nības Kanadā (LNAK) valdes 
sēde notiks 12. septembrī plkst. 
9.30 Latviešu centrā. Sēdē par 
klausītājiem  var piedalīties visi 

Montreala
M. Štauvers

B a l t i e š u 
Mākslinieku 
As o c i ā c i j a s 
(BAA) saietā, 
kas notika 1. 
augustā, igau ņu 
luterāņu Jāņa 
baz  nīcas sēžu 
zālē, piedalījs 

20 dalībnieki. Saietu atklājot, tos 
uzrunāja priekšnieks Romas Ver -
byla. Iepriekšējā saieta pierakstu 
nolasīja sekretāre Dzintra Paleja. 
Īsu kases pārskatu deva kasieris 
Piečunas. Lielākā puse (25) biedru 
nokārtojuši savas $ 20 dalības 
mak  sas, bet no 18 tā vēl tiekot 
gaidīta. Kasē esot $ 2674.40. Plašas 
pārrunas izraisīja nākamās izstā-
des, kas notiks 3. un 4. oktobrī 
Lie  tuviešu katoļu baznīcā, sa  rī -
košana. Tās budžets aprēķināts uz 

$ 2000, no kuŗiem puse tikšot iz -
doti sarīkojuma zāles apgaismo-
juma uzlabošanai. BAA vadība 
grie  zusies pie vietējās lietuviešu 
kredītsabiedrības Litas pēc $ 900 
atbalsta šim mērķim. Valde saga-
tavojusi izstādes reklāmas plakātus 
un paziņojuma brošūras. Pieņēma 
lēmumu izveidot īpašu komiteju, 
kas izstrādās BAA satversmi un 
darbības noteikumus. To vadīt 
uzņēmās igaunis Peeters Altosaars. 
A. Ko  zulinska ziņoja, ka tīmeklī 
esot atvērta BAA Mājas lapa – 
Baltic Artists Association.mtl.ca  
Tai vēl esot vajadzīgi dati par 
vairākiem dalībniekiem. 18. au -
gus    tā pare dzēja vasaras iz brau-
kumu uz Ka  nadas Mākslas mūzeju 
Otavā. Tam no klātesošiem pie -
teicās 10 brau  cēji. Spraigajās pār-
runās pie dalījas gandrīz visi saieta 
dalīb  nieki. Tās turpinajās pie tases 
kafijas un cepumiem.

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Kreditsabiedrība savu darbību 
uzsāka 2007. gada 1. jūlijā, apvie-
nojoties agrākajām latviešu kre-
ditsabiedrībām Grandrapidos ar 
nodaļām Kalamazū un Detroitā, 
Mičiganā. Latviskā mantojuma 
federālai kreditsabiedrībai galve-
nais centrs ir Grandrapidos, to 
vada prezidents Ivars Petrovskis. 

Pēdējā gadā mūsu darbības 
fokusā ir bijusi noguldījumu 
pasargāšana no pašreizējās finan-
ciālās krizes, kas skaŗ visu pasau-
li. Visi noguldījumi kreditsa-
biedrībā tagad ir apdrošināti līdz 
$250 000. Aizdevumi, lielākoties 
hipotēkas, ir nodrošināti ar mājas 
vērtību, kuŗa krietni pārsniedz 
aizdevuma lielumu. Visiem aiz-
devumiem mums ir konservātī-
va pieeja, mēs nespekulējam.

Mūsu princips ir saimniekot 
piesardzīgi, pārskatot un pārbau-
dot visus izdevumus. Šeit liela 
pateicība pienākas vietējām lat-
viešu organizācijām, kuŗas uz 
ļoti izdevīgiem termiņiem dod 
mums mājasvietu. Gan mums, 
gan organizācijām tas ir izdevīgi, 
jo esam kārtīgi īrnieki, uzturam 
telpas priekšzīmīgi un īri parasti 
maksājam uz priekšu. 

Abi minētie apstākļi atļauj 
mums izmaksāt samērā augstus 
noguldījuma procentus (3,25% 
2008. gadā, 3,4% iepriekšējā 
gadā), kas pārspēj ne tikai paras-
tos banku procentus, bet arī citu 
kreditsabiedrību procentus. Bet 
galvenokārt, mūsu noguldījumi 
ir pieejami mūsu biedriem kuŗā 
katrā laikā (nav kā sešu, divpad-
smit vai divdesmit četru  un vai-
rāk mēnešu noguldījumu „iesal-
dēšana” ar CD’s).  

Uzmanība tiek pievērsta bied-
ru vajadzībām un vēlmēm. Mēs 
koncentrējamies uz biedru apkal-
pošanu draudzīgā un laipnā vei-
dā, un laicīgi – vai tas būtu biro-
jā, pa tālruni vai e-pastu. Pagājušā 
gadā, pateicoties mūsu viceprezi-
dentam Dainim Matisonam, at -
vē rām paši savu mājas lapu, kas 
mums dod iespēju informēt 

biedrus vai potenciālos biedrus 
visā pasaulē. 

Mūsu valde un darbinieki ir 
ļoti daudzpusīgi. Gadu ziņā mēs 
esam no 30 līdz 70 un mazliet 
vairāk. Pēc pieredzes – pensionē-
ti lielu firmu viceprezidenti, biro-
ju vadītāji, viens „šerifs”, grāmat-
veži, CPA’s, kā arī citu kredisa-
biedrību vadošas personas, 
kuŗām nav konflikta ar mums, jo 

viņi dalās ar mums savās zināša-
nās. Izglītības ziņā mums ir vai-
rāki ar maģistri un pašreiz pat 
viena doktorande. Kādēļ viss tas 
ir svarīgi? Mēs strādājam kā 
viena laba sporta vienība. Katram 
ir savs galvenais uzdevums, bet 
jebkuŗš no mūsu darbiniekiem 
var aizstāt otru kādā konkrētā 
birojā vai uzdevumā. Katrā mūsu 
birojā ir nozīmēts vadītājs vai 
vadītāja, kuŗam līdzās ir otrs dar-
binieks, kuŗš var vai nu izpalī-
dzēt, vai vajadzības gadījumā 
pārņemt amatu. Mēs tiešām 

sastrādājamies ļoti labi, mums ir  
izcili sakari (pats par sevi sapro-
tams – e-pasts, fakss, kabatas 
telefoni un arī personiski apmek-
lējumi). Šī veiksmīgā sadarbība 
mums ļauj izmēģināt jaunas ide-
jas, piemēram, mājas lapu ar pie-
teikšanās/pieprasījuma anketu 
un jaunus novirzienus, kas pada-
ra visu mūsu darbu interesantu.

Šogad arī atsākam naudas pār-

sūtījums uz Latviju. Spējam pār-
sūtīt uz jebkuŗu banka vai kre-
ditsabiedrību. 

Mēs arī pievēršam lielu uzma-
nību latvisko pasākumu atbal-
stam, sniedzot to vietējām sko-
lām, draudzēm, kā arī visu mīļa-
jam Gaŗezeram. Atbalstām arī 
pasākumus Latvijā, kā, piemē-
ram, Okupācijas mūzeju, Les-
tenes Brāļu kapu projektu, plkv. 
Kalpaka fondu un citus projek-
tus. Pagājušā gadā šis atbalsts 
pārsniedza $3500. Kādā veidā 
mēs to darām? Mēs apsveicam 

vietējo pamatskolu absolventus, 
izsniedzam stipendijas Gaŗezera 
sagatavošanas skolas apmeklētā-
jiem, GVV, ziedojam Drau dzī-
gajam aicinājumam, vietējām 
draudzes skolām un palīdzam 
vietējām draudzēm ar kapitālre-
montu, bet atbalstām arī vietējās 
Jāņu svinības un golfa turnīrus. 

Redzot Latviskā mantojuma 
federālās kreditsabiedrības izci-

los panākumus tik īsā laika sprī-
dī, vēlējos sarunā ar prezidentu 
Ivaru Petrovski un uzzināt, kā 
viņš to panācis. Šeit sniedzu 
atbildes.

„Man ir maģistra grads lielu 
projektu vadīšanā (Master of 
Science Engineering Management 
no Milwaukee Schoool of Engi-
neering) un esmu to licis lietā, 
vadot atbildīgus projektus visā 
pasaulē. Daudzus gadus strādāju 
toreiz slavenā rakstāmlietu firmā 
Parker Pen, pārraugot firmas 
fabrikas Eiropā (Anglijā, Vācijā, 

Francijā un Spānijā), Dien vid-
amerikā (Kolumbijā, Arģentīnā, 
Brazīlijā, Peru un Meksikā) kā 
arī Tālajos austrumos (Ķīnā un 
Taivānā), Afrikā, kā arī Austrālijā 
un tepat kaimiņos Kanadā. 
Galvenais, ko iemācījos – kā 
sastrādāties ar cilvēkiem, uzklau-
sot viņu padomus, analizēt fak-
tus un tikai tad nonākt pie slē-
dziena. Firmu fabrikas nebija 
lielas, bet tas man deva iespējas 
izmēģināt jaunas idejas, jaunas 
pieejas problēmu atrisināšanā, 
kas atbilda 70. un 80. gadu aps-
tākļiem šajās valstīs. Pašlaik esmu 
latviešu kreditsabiedrību apvie-
nības ģenerālsekretārs.”

Sarunas beigās Ivars Petrovskis 
uzsveŗ, ka viņam kredītsabiedrī-
bas darbā daudz palīdzējuši vice-
prezidents Dainis Matisons, sek-
retāre Irēne Elksne-Geisnere, 
kasieris Jānis Rikāns un CPA 
grāmatvede Ingrīda Heinze.

Saruna ar prezidentu Ivaru 
Pet  rovski un raksta sākumā 
minētais kreditsabiedrības dar-
bības pārskats lietišķi papildina 
biedru pilnsapulci 22. martā 
Grandrapidos, kur par pagājušā 
gada darbību ziņoja kredītsa-
biedrības atbildīgās amatperso-
nas.

Šeit sniedzam pārskatu. 2008. 
gads mūsu kreditsabiedrībai,  
valdei un darbiniekiem bija ļoti 
interesants un labvēlīgs.  Pēc 
pilnā darbības gada, kad apvie-
nojāmies ar Kalamazū un Det-
roitas kredītsabiedrībām, rezul-
tāti pierāda, ka apvienošanās ir 
nākusi par labu gan mūsu Det-
roitas biedriem, gan arī grandra-
pidiešiem un Kalamazū latvie-
šiem.

Uz pilnsapulces dienu 2008. 
gads financiāli beidzās ar uzviju, 
mēs spējām izmaksāt 3,25% divi-
dendēs, papildināt mūsu rezer-
ves un drusku pat pataupīt šim 
gadam. Mūsu gada bilance bei-
dzās ar $3 570 003 un pilnsapul-
ces dienā ir $3 742 284.74, uzrā-
dot pieaugumu vairāk nekā 8,8%. 

Latviskā mantojuma federālās 
kreditsabiedrības pilnsapulcē
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Austrumkrasta un Kalifornijas paku savākšanas punktu 
datumi un adreses
2009. augustā/septembrī – Latvijā sākot ar oktobŗa sākumu!
(Vidienes centros un Floridā atkal pieņemsim oktobrī!)

Bostonā: Trimdas ev. lut. draudzes telpās - 58 Irving Street, Brookline, MA
Otrdien, 1. septembrī no plkst. 1-2:30 pp

Bruklinā: Ņujorkas ev. lut. draudzes īpašumā – 564 Second Street, Brooklyn, NY
Sestdien, 29. augustā, plkst. 1os pp

Filadelfijā: Filadelfijas ev. lut. draudzes īpašumā - 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA
Trešdien, 2. septembrī plkst. 12os pp

Īstbransvikā: Ņubransvikas / Leikvudas dr. īpašumā - 12 Gates Ave., East Brunswick, NJ
Trešdien, 2. septembrī plkst. 8:30 no rīta

Jonkeros: Nujorkas ev. lut. draudzes īpašumā - 254 Valentine Ave., Yonkers, NY 10705
Sestdien, 29. augustā plkst. 3os pp.

Kvekertaunā: draudzes īpašumā - 424 Juniper St., Quakertown, PA
Trešdien, 2. septembrī plkst. 10:30 no rīta

Mančesterā unVilimantikā: 
Laipni lūdzam ar mums sazināties!

Pokipsijā: 2 Merry Hill Rd - Poughkeepsie, NY 12603
Pirmdien, 31. augustā plkst. 7os vakarā

Salā: Ņujorkas ev lut draudzes īpašumā: 4 Riga Lane, Melville, NY
Sestdien, 29. augustā, plkst no 10-10:30 no rīta

Vašingtonā, DC / Rokvilē: Vašingtonas ev lut dr. īpašumā - 400 Hurley Av, Rockville, MD
Trešdien, 2. septembrī 5:30-7 vakarā

Vilmingtonā: pie Baidiņiem - 1104 Windon Dr., Wilmington, DE
Trešdien, 2. septembrī plkst. 1:30 pp

Losandželosā: Latviešu namā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039
Svētdien, 23. augustā, no plkst. 10:00 no rīta līdz 12:30 pp.

Pieņemsim ar UPS sūtītās pakas līdz 3. septembrim! Ja vēlaties saņemt 
reģistrācijas numurus pa telefonu, lūdzam zvanīt uz: (201) 760-6427 vai 

(973) 744-6565 (spiežiet 0). 

Sīkākai info. pa e-pastu: anita@lasl.com  Liels paldies!

Sirdspuksti Baltijai – 
baltieši atkal 

sadodas rokās

Pārdodu trīs eļļas gleznas
Anna DĀRZIŅA „Sonatina” 24x20 in.

Voldemārs GUTMANIS „Pilsēta tālumā” 24x20 in.
Mārtiņš KRŪMIŅŠ „Divi koki rudenī” 17x21 in.

A. Terins, P.O.B. 2125 Union, N.J. 07083

Savam kilometram Baltijas vie-
notības skrējienā reģistrējušies 
jaunieši, kuŗi dzimuši Baltijas 
ceļa dienā – 1989. gadā. Viņi 
startēs 23. augustā pie Rīgas 
robežas zīmes uz Pleskavas šose-
jas.

Projektā Sirdspuksti Baltijai 
norādīts, ka Latvijas robežu no 
Lietuvas puses šķērsos caur 
Grenctāli, no Igaunijas puses – 
caur Karksi-Nuiju un Rūjienu. 
Ideja par Baltijas ceļu 1989. gadā 

radusies Vīlandē, tāpēc arī visu 
triju Baltijas valstu iedzīvotāju 
sadošanās rokās notikusi caur šo 
pilsētu.

Tagad sarīkojuma ideju ierosi-
nājis Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers, kas arī pirms 20 
gadiem piedalījās Baltijas ceļā, 
un Latvijas Orientēšanās federā-
cijas pārstāvjiem. Arī igauņiem 
bijusi līdzīga ideja, taču sākotnē-
ji tā nav saņēmusi valsta augstā-
ko amatpersonu piekrišanu.    

   

Latviskā mantojuma 
federālās 

kreditsabiedrības 
pilnsapulcē

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

(Turpināts no 19. lpp.)
Par pagājušo gadu mūsu bied-
riem mēs izmaksājām dividen-
dēs $93 246.10. Bet vislielākais 
prieks un arī pārsteigums bija, ka 
no pagājušā gada pilnsapulces 
līdz šai dienai mums pievienoju-
šies 25 jauni biedri. 

Tomēr ir jāņem vērā pašreizē-
jie ekonomiskie apstākļi gan 
ASV, gan visā pasaulē. Ir grūti 
pareģot, kāda būs nākotne, bet 
ekonomikai uzlabojoties, arī 
mūsu ienākumi un dividendes 
augs, un mēs, kā vienmēr, varē-
sim labvēlīgi sacensties ar citām 
kredītsabiedrībām un arī ban-
kām. Vienam otram ir grūtības 

atmaksāt mūsu kreditsabiedrības 
aizdevumus, ja viņi ir atlaisti no 
darba vai piedzīvojuši pārmaiņas 
savā personiskajā dzīvē, bet mēs 
sastrādājamies ar viņiem, cik 
vien iespējams.

Pilnsapulces beigās prezidents 
Ivars Petrovskis izteica lielu, lielu 
paldies visai valdei, abām komi-
tejām un visiem saviem kollēgām 
gan šeit, Grandrapidos, gan 
Kalamazū un Detroitā, tiem, kuŗi 
tiešām daudz laika un enerģijas 
ziedo, lai visu mūsu kreditsa-
biedrība varētu ne tik vien pastā-
vēt, bet arī augt un zelt nākotnē.

Jānis Poņemeckis              
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Vīrietis 73 stiprs, glīts, dzimis amerikānis,
izaudzis Latvijā. Vientuļš. Vēlos atrast ticīgu, patstāvīgu, 

brīvu, jauku dāmu ap 65 Amerikā vai Australijā un pie 
viņas palikt. Rakstiet, lūdzu, ar nesenu foto.

a/k 6 Koknese LV – 5112 Latvia

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.

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

      LATVIJAS TRĪS TENORI
KONCERTS „BEL AMI”

Latvijas Nacionālās Operas  
Trīs Tenori ar mūziķi komponistu 
Juri Kulakovu atkal pie mums ar 

vienreizēju, skanīgu, jautru un 
skaistu koncertu ”Bel ami”.

                  
Miervalds Jenčs, Juris Kulakovs, 

Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis
Koncertā tenori būs dzirdami jaunā skanējumā,  ne tikai visiem ierastajā 
klasiskajā manierē, bet  ar mērķi  parādīt latviešu kultūras patīkamību, 

vienreizību un savdabību un Trīs tenoru talantu daudzpusību!
22. augustā 3x3 Katskiļos draudzes nometnē, Taina Laiviņa
25. augustā Priedainē plkst 16.30– Jānis Students 732-836-9750
29. augustā plkst. 17:00 Salas baznīcā 4 Rīga Lane, Melville, NY- rīko LNO ģilde Aija Pelše 516-935-0967
30. augustā Bostonā rīko Latviskā mantojuma fonds Jānis Bībelnieks 781-326-5085
svētdien plkst. 13:00 Trimdas draudzes zālē, 58 Irving St.,Brookline, MA
2. septembrī Montrealā Latviešu centrā 903 Watson, Greenfield Park, QE A. Vītols 514-637-9702
4. septembrī Toronto plkst. 19:00 Latviešu centrā Agra Vāgnere 416-236-7044, 416-755-2353
6. septembrī Klīvlandē 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH plks 19:00 Anda Cook 216-651-0486
8. septembrī Detroitā St. Pāvils baznīca 20623 W. 12 Mile Rd., Farmington, MI Līga Jēkabsone 734-426-8488
9. septembrī Kalamazoo Biedrības namā 100 Cherry Hill St., Kalamazoo Jānis Grants 269-349-7597
11. septembrī Milvokos 17:00 Latviešu namā 8845 West Lynx Ave Andris Magurs 920-356-0501
12. septembrī Čikāgā plkst. 13:00 Čikāgas latviešu biedrības namā 4146 North Elston Ave. Armands Birkens 
773-282-6510
13. septembrī Minneapolē plkst. 18:00 Ritz Theater 345-13th St NE Minneapolis Maija Zaeska 763-436-1129
17. septembrī Seattle Sabiedriskā centrā 11710 3rd Ave NE Seattle WA Sarmīte Davidson 206-232-6813
19. septembrī San Francisko plkst. 13:00 Draudzes namā 425 Hoffman Ave. Zinta Zariņa 650-973-1794
20. septembrī Losandželosā 13:00 LA Latviešu centrā 1955 Riverside Dr., LA Pauls Berkolds 818-366-4972
24. septembrī Linkolnā, Neb Latviešu namā 1231 S 33 St Lincoln NE Ārijs Liepiņš 402-475-9076
25. septembrī Indianapolē Sabiedriskā Centrā 3805 W 116 St. Zionsvill, IN Andris Bērziņš 317-652-1781
27. septembrī Vašingtonā DC draudzes namā 400 Hurley Ave, Rockville, MD Anita Juberte 301-869-3127

Jauna latviešu studente no 
Kalifornijas meklē dzīvokli

(vai istabiņu) Čikāgā – Illinois 
universitātes tuvumā.

Zvanīt:
(8051/ 637 – 4389 / 284 – 1065).

Sieviete, 64 gadi, pēc izglītības psīcholoģe – paidagoģe, 
meklē darbu Kanadā. Izskatīšu jebkuŗu piedāvājumu. 

23. oktobrī došos uz Toronto. 

Rakstīt uz e-pastu: nauris@rda.lv. Tel.+371 29450029

Brauciet baudīt
skaistos

Katskiļu kalnus!
Rota aicina!

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

Vēlos pirkt Pāvila Klāna 
"Pusnakts Viesis".

Grāmatu Draugs, 1940. gada.

S. Knochs 
Allentown, PA - sknochsjr@aol.com

Iejūtīga jauna enerģ. 
pensionāre, latviete, pieskatīs 

jūsu māmuļu vai bērnu. 
Ir pieredze, ieteikums, vīza.

mob. t. +371 29833387, e-pasts 
vitolniece2@inbox.lv

SKAISTI, MODERNI 
4 UN 6 ISTABU DZĪVOKĻI

RĪGAS   KLUSAJĀ   CENTRĀ
ZEMAS CENAS

No EUR185000/CAD 280000/USD 260000
līdz EUR 365000/CAD 555000/USD 510000

Lūdzu sazināties ar
VALDU LIEPIŅU

371 2630 7002; bci@apollo.lv
Pircējiem atmaksāšu 

ekonomiskās klases lidojumu
uz Latviju un atpakaļ!

LATVIJAS TRĪS TENORU KONCERTS
 "BEL AMI"

PRIEDAINĒ, Otrdien, 
25. augustā, pl. 16.30

Dziedās Latvijas Nacionālās operas tenori:
Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis, Guntars Runģis

Mūzikālais pavadītājs: 
komponists / mūziķis Juris Kulakovs

Info: www.priedaine.org
732-836-9750 Ieeja: $ 25
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S A R Ī K O J U M I  D I E V K A L P O J U M I
BOSTONA (MA)
• 30. augustā plkst. 1.00 Latvijas 

Nacionālās operas trīs tenoru kon-
certs ,,Bel Ami” Trimdas draudzes 
zālē. Talantīgie tenori Miervaldis 
Jenčs, Guntara Ruņģis, Nauris Pun -
tulis un mūziķis Juris Kulakovs sa -
gatavojuši jaunu programmu, kuŗā 
skanēs operu ārijas, dziesmas no ki -
nofilmām un latviešu tautasdzies-
mas. Koncertu rīko un aicina ap -
mek   lēt Latviskais mantojuma 
fonds. 

FILADELFIJA (PA)
• 1. septembrī plkst. 11.00 pen  sio-

 nāru kopas sanāksme Brīvo latvju 
biedrības telpās. Programmā valdes 
ziņojumi, pārrunas par jaunākajiem 
notikumiem, dzimumdienu svi nē -
šana un kafijas galds. Viesi laipni 
gaidīti. 

KALAMAZŪ (MI)
• 9. septembrī plkst. 7.00 trīs 

Latvijas tenoru koncerts ,,Bel Ami” 
(125 S. Kalamazoo Mall); iepriekš 
piesakoties, ieeja $35.00, pen sio-
nāriem un studentiem $25.00. Par 
biļetēm var samaksāt ar kreditkarti 
līdz 8. septembrim, zvanot pa tālr.: 
269-384-6756. Pirms koncerta bi -
ļešu cena $40.00. Vakariņas no 
plkst. 5.00 līdz 6.00, kā arī pēc kon-
certa (par vakariņām jāmaksā 
atsevišķi). Rīko Kalamazū latviešu 
biedrība un Latviešu kultūras 
biedrība TILTS.

 KLĪVLANDE (OH) 
• 22. augustā plkst. 10.00 vana-

dzes, sadarbībā ar draudzes skolu 
rīko bērnu svētkus Royal View 
piknika laukumā. Aicināti piedalīties 
latviskas izcelsmes bērni, arī latviski 
mazrunājošie. Būs interesantas no -
darbības, atjautības stendi, sporta 
spēles. Nodarbības, pusdienas un 
atspirdzinājumi bērniem par brīvu. 
Ieeja pieaugušiem par vismaz 5 do -
laru ziedojumu. Sīkāka informācija, 
sazinoties ar vanadžu priekšnieci 
Vitu Reineki, tālr.: 216-676-0073. 

• 19. septembrī plkst. 6.00 DV 
bazārs Apvienotās draudzes zālē. 
Būs tradicionālais rudens iepirku-
mu galds, bufete, bagātīgas izlozes, 
priekšnesumi. Paredzēta daiļamat -
nieku – kokgriezēju darbu izstāde. 
Ieeja par ziedojumu. Auto varēs no -
vietot Masoņu laukumā. Atlikums 
vanadžu aprūpes darbam.

LANSINGA (MI)
• 12. septembrī Lansingas LHH 

vienība rīko golfa spēles (scramble 
format – shotgun start) Wheatfield 
Valley Golf Club (1600 Linn Rd., 
Williamston, MI, tālr.: 517-655-
6999. Reģistrācija plkst. 10.00 no 
rīta; spēles sāksies plkst. 11.00. 
Dalības maksa $55 personai, arī par 
golfa ratiņiem un vakariņām 
Wheatfield Valley Golf Club telpās 
pēc spēles plkst. 4.00. Atbalstītāji un 
labvēļi laipni lūgti piedalīties va -
kariņās ($20 personai). Pieteikties 
un samaksu nosūtīt Ligitai Ķepītei 
līdz 4. septembrim: 6416 McCue 
Rd., Holt, MI 48842. Sīkāku 
informāciju var iegūt, sazinoties ar 
rīcības komitejas pārstāvjiem: L. 
Ķepīti, tālr.: 517-930-9131, e-pasts: 
ligita@voyager.net; Juri Morusu, 
tālr.: 517-322-2050, e-pasts: gmo-
russ@douglassteel.com; Valdi 
Vītolu, tālr.: 517- 331-2546, e-pasts: 
valdis44@gmail.com; Ģirtu 
Austriņu, tālr.: 517-349-5624, 
e-pasts: gigaus@comcas.net

MINEAPOLE (MN)
•13. septembrī plkst. 6.00 Latvijas 

Nacionālās operas trīs tenoru kon-
certs Ritz Theater telpās (345 13th 
Ave NE, Mpls, MN 55413); kases 

tālr.: 612-436-1129 Ieeja $20, bēr -
niem līdz 16 gadiem $10. Rīko Lat-
viešu organizāciju apvienība Mine-
sotā (LOAM). 

ŅUJORKA (NY) 
• 22. augustā plkst. 7.30 Katskiļos 

3x3 nometnē trīs tenoru – Nauŗa 
Puntuļa, Guntara Ruņģa un Mier-
valža Jenča koncerts. Tos, kuŗi 
vēlētos vakariņot, lūdzu pieteikties 
pirms 18. augusta, rakstot vai zvan-
ot Tainai Laiviņai, tālr.: 908-322-
2205 e-pasts: tlaivins@comcast.net

• 29. augustā Latvijas Nacionālas 
operas ģildes labdarības sarīkojums 
Salas baznīcas lejas zālē. Dziedās 
LNO tenori Miervaldis Jenčs, Nau -
ris Puntulis, Guntars Ruņģis, kon-
certmeistars Juris Kulakovs. Pēc 
koncerta vakariņas, dejas, izloze. 
Deju mūziku spēlēs John Weber 
kapella. Atlikums Bruno Skultes 
operas uzveduma ,,Vilkaču man-
tiniece” iestudēšanai LNO. Vēl ir 
dažas brīvas vietas. 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. 

• 13. septembrī Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes Salas novada īpa-
šumā pēc dievkalpojuma, kas sāk-
sies plkst. 10.30 no rīta, Bērnu 
svētki. Sporta nodarbības bērniem 
sporta laukumā; dāmu komitejas 
bazārs; skolēnu vecāku azaids; 
kafejnīcā dāmu ceptie gardumi. Visi 
laipni lūgti. 

 ŅUDŽERSIJA (NJ)
• Līdz 30. augustam aktrise Laila 

Robiņa tēlos Belindas Blēras lomu 
īru rakstnieka Maikla Freina ( 
Michael Frayn) lugā „Noises Off” F. 
M. Kirby Shakespeare Theatre of 
New Jersey, Drew University, 36 
Madison Ave, Madison, N J. tālr.: 
973-408-5600; www.shakespearenj.
org

PRIEDAINE (NJ)
• 25. augustā plkst. 16.30 trīs 

Latvijas tenoru – Nauŗa Puntuļa, 
Guntara Ruņģa un Miervalža Jenča 
un Juŗa Kulakova koncerts ,,Bel 
Ami”. 

SAGINAVA (MI)
•12. septembrī plkst. 3.00 izbrau-

kums zaļumos – „Ruksīša mielasts”, 
Jāņa Skābarža lauku īpašumā (3630 
E. Curtis Road, Birch Run). Dalības 
maksa $20 personai, bērniem līdz 
16 gadu vecumam ieeja brīva. Būs 
uz oglēm cepts ruksīša cepetis ar 
piedevām. Atspirdzinoši dzērieni 
jā  ņem līdzi. Rīkotāji būs pateicīgi 
par maizītēm vai cepumiem. Dzī-
vesprieku veicinās Trejpilsētu an -
sambis un visu dziedātas dziesmas. 
Lūgums pieteikties līdz 5. septem-
brim, zvanot R. Martinsonei, tālr.: 
989-792-9716 vai J. Skābardim, tālr.: 
989-777-1607. Čekus izrakstīt „Lat-
vian Club of Saginaw”. Šajā gad-
skārtējā, tautiešu iecienītajā rudens 
sarīkojumā vienmēr tiekas draugi 
un paziņas no plašas apkārtnes. Sa -
rīkojuma atlikumu izlietos lab-
darīgiem mērķiem šeit un Latvijā. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 19. septembrī, plkst. 2.00 Drau-

dzes namā (425 Hoffman Ave.) 
Latvijas trīs tenoru koncerts. Ieeja 
par $25 ziedojumu pieaugušiem, 
studentiem un skolēniem $10. Būs 
bufete.

 SIETLA (WA)
• 6. septembrī Sietlas latviešu 

Sirsnībā viņu piemin
BIJUŠĀS AUSEKĻA ĢIMNAZIJAS AUDZĒKŅI

No mums šķīrusies

IRĒNE ŠTELFS, PLETKA
VYHNAK

mirusi 2009. gada 7. augustā Floridā
Un lielais Dieva miers
ir Tavai sirdij
pieskāries...

Par viņu sēro
SIEVA CECELIA, DĒLI RICH, ROBS,

 PHILLIP, MIKE AR ĢIMENĒM
MĀSA INESE AR DĒLU ERIK

RADI AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Mūžīgā mierā aizgājis mūsu mīļais

IVARS VIKELIS
dzimis 1937. gada 11. jūnijā Rīgā,
miris 2009. gada 23. jūlijā Sietlā

Mīlestībā viņu piemin
PĒTERIS AVOTIŅŠ UN DAGMĀRA TIBBS

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māsa

MIRJAMA AVOTIŅŠ
dzimusi 1933. gada 4. martā Rīgā,

mirusi 2009. gada 8. augustā Show Low Arizonā

Mīlestībā viņu piemin
ZĪLE UN TĀLIVALDIS DUMPIS

LĪZĪTE DUMPIS
DIĀNA UN VILIS ZAĶIS AR ĢIMENI

MAIJA UN FRED WOLF

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māsīca

MIRJAMA AVOTIŅA
dzimusi 1933. gada 4. martā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 8. augustā Show Low Arizonā ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ROTA UN GUNĀRS BORŠTEINS

AR ĢIMENI

Dieva mierā aizgājis

ULDIS KĀKULIS
dzimis 1934. gada 5. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 25. jūnijā Milvokos, ASV

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,–
Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt...

8. gol fa sacensības; pieteikties 
Rolandam Abermanim, tālr.: 425-
398-9145, e-pasts: letinsh.rol@veri-
zon.net

ST. PĒTERSBURGA (FL)
1. septembrī plkst. 10.00 Biedrības 

valdes sēde. 
26. septembrī plkst. 10.00 Dau-

gavas Vanagu apvienības Floridā 
gadskārtējais pikniks War Veterans 
Memorial Park, 9600 Bay Pines 
Blvd. N nojumē Nr. 4. Ieejas vārti 
parkā pie 94. th street N. Līdzi 
jāņem priecīgs prāts un groziņi ko -
pīgam azaidam. Par ceptām de -
siņām un vēsu dzērienu gādās va -
nadzes un vanagi. Nāciet un aiciniet 
līdzi draugus! Mīļi gaidīsim!

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 23., 30. aug. dievk. Visi dievk. 
sākas plkst. 10.00. Māc. Jogita 
Mingina. 6. sept. dievk. nebūs.

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 13. sept. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā dievk., pēc dievk. kafija. 
20. sept. plkst. 3.00 Lankasterā 
Pļaujas svētku dievk. 27. sept. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā dievk.; kapu-
svētki. Māc. A. Ziedonis un 
R. Ziedone. Bībeles stundas Kvē-
kertaunā: 9., 16. un 23. sept. plkst. 
10.00, māc. Dr. Arvīds Ziedonis; 
pēc Bībeles stundas kafija. 23. sept. 
pēc Bībeles stundas dāmu komite-
jas sēde. 

• Čikāgas katoļu kopa: 23. aug. 
plkst. 12.00 dievk. Immaculate 
Conception baznīcā (7211 W.Talcott 
Ave.). 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa 
dr. (301 N. Newtown Street Road, 
Newtown Square, PA 19073, tālr.: 
610-353-2227): 23. aug. plkst. 10.0 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. in -
formācijas sapulce. 30. aug. plkst. 
11.00 kapusvētki Glenwood kapos; 
plkst. 12.00 Montrose kapos. 6. sept. 
dievk. nebūs.

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
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; 
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Viņu mīļā piemiņā patur
SIEVA NADINA, DĒLS AIVARS

JAUNĪBAS DIENU DRAUGS OSVALDS AR RASMU

Ar mīlestību viņu piemin
KRUSTDĒLS IGORS, IVARS UN 
RAULS ŠTURMS AR ĢIMENĒM

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

VISVALDIS KRĒSLIŅŠ
dzimis 1923. gada 21. aprīlī Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 9. augustā Danbury, CT. USA

Mūsu mīļā tante

ERNA OŠENIEKS
dzimusi 1918. gada 27. novembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2009. gada 23. jūnijā Grand Rapids, Mich

Ja Tev arī svešumā jāaiziet bij`
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu.
Fr. Bārda

Gaidīsim Gunāru pie mums veļu laikā Dievsētā.
LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE

LDS PIEMARES DRAUDZE

Šī gada ziedu mēneša 26. dienā
dievtuŗu veļu pulkam pievienojās

Latvju dievtuŗu sadraudzes 
un Piemares draudzes savietis

STUMBŖU GUNĀRS

Mūs’ bāliņis klēti cirta,
Vaŗa lika pamatiņu;
Šķita mūsu bāliņam
Saules mūžu nodzīvot.

Mūsu dzīves ceļojumā katram 
ir zināma gala stacija. Kas nav 
zi  nāms – kad tā būs klāt. Kad 
mūsu dzīves Konduktors aicina 
no dzīves vilciena izkāpt, nelīdz 
ne labākās slimnīcas, ne gudrākie 
ārsti, ne lūgšanas un karstākās 
vē  lšanās. Nelīdz arī protesti un 
loģiski aizrādījumi, ka ceļotājam 
jāpaliek dzīves vilcienā, jo vēl tik 
daudz ko darīt. Vēl daudz ko 
gribas paveikt. Nav steigas izkāpt. 
Vēl vērts dzīvot! 

Nepalīdz...
Tie, kas ar Jāni esam bijuši brī-

 žam tuvu lokomotīvei, gan arī 
tu  vu pēdējam  vagonam, sēdējuši 
mīkstajos pirmās klases sēdek-
ļos, gan arī uz trešās klases cieta-
jiem soliem, cerējām, ka viņa 
ce  ļojums vēl nav galā. Arī Jānis 
vēl cerēja...

Jāni Galiņu no Trimdas drau -
dzes baznīcas izvadīt bija ieradies 
liels bērinieku skaits, viens no 
lielākiem, kāds pieredzēts Bos -

Mūžības stacijā
Jānim Galiņam no dzīves vilciena izkāpjot

tonā. Dievvārdus teica mācītājs 
Dr.Jānis Keggi. Atvadvārdus sa -
vam tēvam nolasīja Jānis Galiņš. 
Korāļus un sēru mūziku atska-
ņoja ērģelnieks Pēteris Aldiņš. 
Ādolfa Ābeles „Lūgšanu” izjusti 
dziedāja Krisīte Skare, Īrisa Ra -
mane, Michaels Glashow un 
Pēteris Aldiņš. No Lettonijas 
atva   dījās Atis Liepiņš, no Bos-
tonas Daugavas Vanagiem – 
Aivars Oga, Piesaules labvēļu sa -
biedrības vārdā pēdējos sveicie-
nus nesa Valdis Spalviņš. 

Jānis Galiņš bija kādreizējais 
Bostonas Trimdas draudzes jau-
natnes pulciņa priekšnieks. Bija 
ļoti aktīvs Bostonas latviešu 
sporta norisēs. Vidusskolā izcils 
beisbola spēlētājs (Pitcher). Jānis, 
skolu beidzot, saņēma vairākus 
stipendiju piedāvājumus kolle-
džām. 2009. gadā viņš tika ievē -
lēts draudzes Labvēļu sabiedrības 
valdē. Atpūtas gados bija nodo -
mājis celt māju Piesaulē. 

I.G.     

Dziļā mīlestībā sēro
DĒLS EGILS AR ELIZABETH

MAZBĒRNI GABRIEL, LUKE UN LIVIA, DĒLS RAULS AR 
ADARE UN MAZBĒRNI EVANGELINE UN IVARS

MĀSA ASTRĪDA AR PIEDERĪGIEM 
AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā Dūdiņa

LOLITA BAIBA RAMANS,
DZIM. BALODIS
dzimusi 1938. gada 10. janvārī Rīgā,

mirusi 2009. gada 2. jūlijā Manchester, Ct

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas, nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
(V. Egle)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
TERVETIAS KONVENTS

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais filistrs

ARTŪRS OSKARS DEKSNIS
dzimis 1919. gada 13. jūnijā Jēkabplī,

miris 2009. gada 19. jūlijā Detroitā

Mūsu mīļā 35.c. filistre

LŪCIJA  ĒRMANIS,
dzim. BĀLIŅA

dzimusi 1913. gada 27. jūnijā Latvijā,
mirusi 2009. gada 29. jūnijā Port Murray, NJ, ASV

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Mūsu mīļā 46.c. filistre

EDĪTE LAUDANSKIS,
dzim. BRANTE

dzimusi 1937. gada 11. septembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 21. jūlijā, Manhasset LI, NY, ASV

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

e-pasts: ilzego@comcast.net 
Mācītāja ir baznīcas birojā otrdienās 
no plkst. 11.00 līdz 1.00.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe:. 
23. aug. dievk. plkst.10.00. 30. aug. 
plkst.10.00 dievk. ar dievgaldu 
angļu valodā. Māc. R. Franklins.

• Klīvlandes apv. ev. lut. dr.: 
23. aug. plkst. 11.00 kapusvētki 
Sunset kapsētā. 

• Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
6. sept. plkst. 11.00 dievk.; prāv. 
D. Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 23. 
aug. dievk. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
23. aug. plkst. 2.30 kapusvētki Fon-
dulakā. 27. aug. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 30. aug. plkst. 11.00 kapu-
svētki Viskonsinas piemiņas kapsētā. 
1. sept. plkst. 7.00 draudzes padomes 
sēde. 6. sept. dievk. ar dievg.

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 23. aug. plkst. 10:00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. Māŗa 
Bergmana referāts par Latvijas 
Republikas faktiskās neatkarības 
atjaunošanas dienu. 30. aug. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. sadraudzība, 
R. Beķeres stāstīs par novēroto 

Latvijā. 6. sept. plkst. 10.00 dievk. 
pēc dievk. sadraudzība. Māc. 
M. Cepure-Zemmele. Bazn. adrese: 
3152 - 17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; kancele-
jas tālr. 612-722-4622.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 23. aug. plkst. 10.00 
dievk. draudzes dievnamā Īst bran-
svikā (12 Gates Ave East Brunswick) 
ar dievg. Māc. I. Pušmucāne-Ki-
neiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
12. sept. plkst. 12.00 dievk. Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116), 
prāv. D. Kaņeps; pēc dievk. kafijas 
galds. Izziņas: www.sandiegodrau-
dze.com vai www.sandiegodraudze.
us

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

D I E V K A L P O J U M I
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S P O R T S
Ikgadējās volejbola 
sacensības Gaŗezerā  

Katru gadu ar nepacietību lat -
viešu mācību, kultūras un atpūtas 
centrā Gaŗezers tiek gaidīts viens 
no gada lielākajiem sporta sa -
rīkojumiem – jauniešu volejbo-
la turnīrs.

 Augusta pirmās nedēļās nogale 
Gaŗezerā pilnīgi tiek veltīta volej-
bolam. Sportisti un to līdzjutēji 
Gaŗezerā pulcējas ne tikai no vi -
dējām pavalstīm, bet arī no ASV 
rietumu, austrumu krasta un Ka -
nadas.  Vairāki simti sportisti un 
volejbola līdzjutēji divas dienas 
piepilda Gaŗezera sporta akti  vi -
tāšu vietas plašajā Dzintaru ap -
kārtnē. Arī ezera krastā uz vai -
rākām dienām tiek slieta īpatna, 
tikai šai volejbola reizei rak  stu -
rīga telšu pilsētiņa. Tās iemītnieki 
galvenokārt ir sportisti un sporta 

līdzjūtēji.  Arī apkārt ezeram ri -
teņ  māju novietojumā mazi un 
vi  dēji treileri līdz pēdējai iespējai 
ir aizpildīti ar to īpašniekiem, vi -
ņu radiem un draugiem, jo šim 
volejbola sarīkojumam ļaudis ir 
sākuši gatavoties jau vai pusgadu 
iepriekš. Ikgadējās volejbola sa -
censības ir kā neatņemama sas-
tāvdaļa Gaŗezeram un ir kļuvušas 
par vispārēju „pievilšanas mag-
nētu” ļaudīm no tuvākām un 
attālākām vietām ASV un Ka -
nadā.  Volejbola sacensības saista 
ne tikai latviešu sabiedrību, bet 
arī amerikāņu  interesentus no 
netālās Treju upju pilsētiņas un 
pat no Kalamazū un attālās 
Čikāgas pilsētas.  Ne vienu reizi 
vien šo pilsētu avīžu sporta 
apskatu slejās ir 
bijušas cildinošas 
atsauksmes par 
Gaŗezera volejbola 
turnīra vienību 
meistarību un jau -
niešu aizrautību. 
Arī spēļu līdzjutēji 
pavada lai  ku  kva -
litātīvā at  pūtā, gan 
vērojot sporta sa -
censības, gan arī 
iepazīstoties ar lat-
 viešu centru Gaŗ-
ezers, kā vie  nu no 
dabas parkiem vai-
rāk nekā 100 akru 
platībā šajā eze-
riem un lapu ko  ku mežiem ba  gā-
 tajā Mičiganas apvidū.  Siltajās 
un sau   lainajās vasaras dienās pa -
tī  kamu veldzi sniedz ezera tīrie 
ūdeņi ar samērā plašo un smil-
šaino pludmali. Aktīvie ūdens     -
sporta cienītāji diez vai var iedo -
māties labākus apstākļus savam 
ūdens priekam. Arī sa   biedriskā 
ēdināšana sporta sa   rī  kojuma lai -
kā ir līmenī, kas gan  drīz vai ap -
mierina gardēžus. Kom  paktās, 

pār  vietojamās vir-
tuves ar sa  ga  ta vo-
tām grillētām uz -
kodām un lat  vie -
šiem rakstu  rī  ga -
jiem nacio  nāliem 
ēdienu veidiem, 
smaržojot visai 
ap       kārtnei, aicināt 
aicina mie  rināt iz -
salkumu volej  bola 
spē  ļu starplaikos. 

Par volejbola sa -
censībām. Lī  dzīgi, 
kā tas jau ir no -
ritējis iep riek  šējos 
gados, arī šoreiz 
sais  tošās spē  ko  ša -
nās volejbola spēlēs notika divas 
dienas – 1. un 2. augustā. Pirmajā 
dienā, gan  drīz vai ideālos laika 
apstākļos, pēkšņi parādījies lietus 
mākonis pat norasināja pro -
fesionāli sagatavotos piecus vo -

lej bola laukumus, 
neļaujot putekļu 
mākoņiem mazi -
nāt spēļu prieku 
jauniešu vienī  bām, 
kuru sastāvs bija 
komplektēts no 
Gaŗezera Vasa  ras 
vidusskolas un 
Gaŗezera Saga ta -
vošanas skolu 
audzēk  ņiem – zē -
niem un meitenēm 
atsevišķi. Kā pir -
mās dienas Jau -
niešu tur nīru, tā 

arī nākamās dienas „4:2” turnīru 
veiksmīgi vadīja neno gur  di -
nāmais sporta darbi  nieks no 
Rīgas – Sandijs Baškevics. Viņam 
arī pienākas atzinība  par visu 
sešu nedēļu sporta aktīvitāšu 
vadīšanu Gaŗezera Vasaras vidus-
skolā, Gaŗezera Sagatavošanas 
sko  lā un Gaŗezera Bērnu nomet-
nē. Teicami paveikts darbs, vei-
cot darbu Gaŗezera sporta pro-
grammu īstenošanā un arī sa -
censībās, koordinējot volejbola 
spē  ļu tiesnešu vienību.

Sacensību sākumā īpaši ti  ka 
godināts viens no teicama jiem 
latviešu trimdas sporta dar-
biniekiem, Gaŗezera volejbola 
sacensību aizsācējs un jauniešu 
vo  lejbola spēles instruktors – 

Juris Daiga. Ļaunas slimības pie-
 veikts, viņš vairs nav mūsu vidū, 
bet viņa aizsāktās Gaŗezera volej-
bola dienas un atbalsts sportam 
Gaŗezerā joprojām ir dziļā cieņā 
visus aizvadītos gadus. Tādēļ 
Gaŗ  ezera padome šovasar izvē -
lējās netālu no volejbola spēļu 
vietas uzstādīt Juŗa Daigas pie -
miņas akmeni ar iegravētu plāk -
sni šim izcilajam latviešu sporta 
darbiniekam. Sākoties volejbola 

turnīram, piemiņas akmens arī 
tika atklāts. 

Pirmās dienas jauniešu turnīrā 
piedalījās 6 puišu un 5 meiteņu 
vienības.  

Starp meiteņu vienībām uz  va -
rētāju godā tika Pērkons. (Sk. 
foto)   

2. vietā Zibens  – Tija Pūtele, 
Ariāna Daukša, Vija Veinberga, 
Astrīda Kreile, Ma  risa Ejupa un 
Kristīne Circene. 

3. vietā 106 –  Māra Kore, Emī-
 lija Veinberga, Larisa Granta, 
Lidija Abuls, Natālija Galēna un 
Lara Tolka.                 

 Meiteņu turnīra vērtīgākā 
spēlētāja (MVP) – Kristīne 
Kraut     mane.

Zēnu volejbola vienību uzva -
rē  tāji. 1. vietā  Skro  delis dušā. 
(Sk. foto) 

2. vietā Nevaja  dzīgo mantu gla-
 bā    tuve – Alekss In  veiss, Matīs 
Kaugars, Ēriks Velkme, Kārlis 
Dumpis, Andris Grīnvalds, Ēriks 
Mežgailis, Aleksis Vizulis un 
Ansis Bundža.

3. vietā Pērkons P – Kalvis 
Melbārdis, Arnolds Ruperts, An -
drejs Ruperts, Kārlis Abuls, Ni -
kolajs Keizers un Ēriks Dum pis.                    

Zēnu turnīra vērtīgākais spēlē-
tājs (MVP) – Pauls Ejups.

Nākamās dienas 4:2 turnīrā 
piedalījās 22 (!) vienības, kuŗu 
sastāvos bija iekļauti daudzi jau-
nieši no Gaŗezera Vasaras vi dus-
skolas, Gaŗezera Sagatavošanas 
skolas un pat daži no Gaŗezera 
bērnu nometnes, tajā skaitā.

 Sacensību dienas novakarē 
volejbola spēļu finālā iekļuva 
pēdējo triju gadu finālistu vie-
nības  Kīnvalders K. Bergmanītis 
un Smalkmaizīte (iepriekšējos 
gados tai bija cits nosaukums).  
Līdz turnīra finālsacensībām 
Smalkmaizīte nebija zaudējusi 
ne   vienu setu.  Arī fināla spēlē šī 
vienība uzvarēja pirmo setu –  

20:22, tomēr nākamajos divos 
se  tos ar vienādu punktu guvumu 
21:19 uzvarēja Kīnvalders 
K. Berg   manītis, atgūstot Gaŗezera  
4:2 turnīra uzvarētāju titulu. 
Pēdējo septiņu gadu laikā vie -
nībai Kīnvalders K. Bergmanītis 
tas ir jau piektais uzvarētāju 
tituls. (Sk. foto) 

2. vietas ieguvējas – Smalk -
maizītes vienības sastāvā spēlēja  
Marika Racibarska, Lija Krieva, 
Miks Bērziņš, Krišs Bērziņš, 
Mike Daiga un Ēriks Krievs. 

4:2 turnīra vērtīgākā spēlētāja 
nosaukumu un balvu ieguva 
Artūrs Kūlāns (foto)

 Lai arī volejbola lielsacensības 
Gaŗezerā ir pats sporta kulmi nā-
cijas moments aizvadītajā vasarā, 
tomēr jauniešu sporta gars ne -
zudīs arī turpmāk, līdz pat nā -
kamās vasaras sporta sarī  ko  ju -
miem. Jau drīz vien teiksim ar -
die vas skaistajai vasarai Mi  či -
gānas ezeru novadam un cerams, 
ka jau nākamajos mēnešos jau-
nieši iekļausies savu vidusskolu 
un kol  ledžu sporta aktivitātēs, 
pa  turot skaistas atmiņas no sa -
censībām latviešu centrā Gaŗ-
ezers. Droši varam teikt: "Uz 
redzēšanos nākamajā vasarā, šajā 
pašā vietā un laikā !"  

Dzidra Tropa, 
Gaŗezerā

FOTO: Dzidra Tropa

Berlīnes olimpiskajā 
stadionā

risinās pasaules meistar sa  cīk-
stes vieglatlētikā, kas ilgs līdz 
23. augustam. Startē vairāk nekā 
2100 sportistu no 202 valstīm, 
viņu vidū ir arī 15 Latvijas viegl -
atlēti. Sadalīs 47 medaļu kom-
plektus.

No Latvijas sportistiem pēc  ne -
atkarības atjaunošanas labāko re -
zultātu (4. vieta) ir sasnieguši 
Aigars Fadejevs 50 km soļošanā 
Edmontonā 2001. gadā, šķēp me -
tējs Vadims Vasiļevskis Osakā 
2007. gadā  un Valentīna Gotov ska 
tāllēkšanā 2001. gadā (5. vie ta). 

Berlīnē mūsu vieglatlētu līdz-
jutēji lielas cerības saista ar šķēpa 
mešanu. Kvalifikācijas normu iz -
pildīja četri (!) šķēpraiži – Vadims 
Vasiļevskis, Ainārs Kovals, Ēriks 
Rags un Kārlis Alainis, taču vie-
nu valsti pārstāvēt var  trīs spor-
tisti.

Sacensību sākums mūsu spor-
tistiem nebija iepriecinošs. Fināl-
sacensībās neiekļuva veseŗa me -
tēji Ainars Vaičulēns (66,89 m, 
32. v.) un Igors Sokolovs (73, 97 
m, 17. v.). Līdz vietai fināl sa -
censībās Sokolovam pietrūka 
1,41 m.

Lodes grūdējam Mārim Ur -
tānam  ieskaitīja tikai pirmo no 
trim mēģinājumiem, kurā viņš 
sasniedza rezultātu 19,89 m, 
iegūstot 16. vietu. Lai kvalificētos 
finālam, lode bija jāraida tālāk 
par 20,22 metriem.

Šķēpmetēja Madara Palameika 
nespēja pārvarēt priekšsacīkšu 
barjēru un iekļūt finālsacensībās. 
Viņa pirmajā mēģinājumā sa -
sniedza rezultātu 51,80, otrā – 
52,96 m, trešais netika ieskaitīts. 
Palameika palika 27. vietā.

Aiga Grabuste septiņcīņu sāka 
ar 100 m barjērskrējienu, kuŗā 
izcīnīja 15. vietu (13,78), nopel-

not 1010 punktus. 
Augstlēkšanā Aiga pārvarēja 

latiņu 1,71 m augstumā (atkārtots 
personiskais rekords), izcīnot 
867 punktus.

Turpinājumā Grabuste lodes 
grūšanā sasniedza savu personis-
ko rekordu – 14,56 m.

 200 metrus Grabuste spēja 
veikt 24,73 sekundēs, tāllēkšanā 
lēca 6,62 m tālu, šķēpmešanas 
sek  torā Grabuste savā trešajā 
mē  ģinājumā sasniedza rezultātu 
46,11 m, kas ir  jauns perso nis -
kais rekords. 800 m distancē 
Grabuste finišēja pēc divām mi -
nūtēm un 17,74 sekundēm.

Septiņu disciplīnu summā 
Gra      buste sasniedza 6396 punk-
tus, izcīnot 13. vietu.
Plūdmales volejbols
Latvijas plūdmales volejbolisti 

Aleksandrs Samoilovs un Ruslans 
Sorokins Pasaules kausa izcīņas 
posma Norvēģijā pusfināla spēlē 
svētdien ar rezultātu 2:1 (21:18, 
17:21, 17:15) pārspēja turnīra 
gal      venos favorītus, brazīliešus 
Hār    liju Markešu Silvu un Aliso-
nu Čeruti, iekļūstot finālā.

Finālā Latvijas volejbolisti ar 
rezultātu 0:2 (13:21, 16:21) pie -
kāpās krievu Dmitrija Barsuka 
un Igora Kolodinska duetam, tā -
dejādi iegūstot otro vietu pasaules 
kausa izcīņas posmā. Šāds pa  nā -
kums Latvijas plūdmales volej-
bolistiem izdevies pirmo reizi šā 
sporta veida vēsturē. 

Basketbols
Latvijas vīriešu basketbola 

izlase, turpinot gatavošanos Eiro-
 pas meistarsacīkstēm, Arēnā Rī -
ga aizvadīja vēl vienu pārbaudes 
spēli pret Lietuvas valstsvienību. 
Ar rezultātu 81:79 uzvaru svinēja 
Latvija, revanšējoties sāncenšiem 
par neveiksmi pirms divām die-
nām Kauņā (75:77).

Rezultātīvākais Latvijas vienī -
bas rindās ar 24 punktiem bija 
Kris  taps Valters, 11 punktus 
ieme  ta Kaspars Kambala,  10 – 
Andris Biedriņš.

Lietuvai 20 punkti Lina Klei zas 
rēķinā, savukārt 12 un 11 pun  kti 
attiecīgi Robertam Jav  tokam un 
Mindaugam Lukaus kam.

Trīs minūtes pirms beigām 
Kris  taps Valters ar trīspunktu 
metienu samazināja sāncenšu 
pārsvaru līdz četriem punktiem, 
savukārt pēc Kambalas nāka ma-
jiem veiksmīgiem uzbrukumiem 
rezultāts tika izlīdzināts – 73:73. 

Spēles  galotni lieliski aizvadīja 
latvieši – vispirms ar pustālo me -
tienu izcēlās Kambala, savukārt 
jau nākamajā uzbrukumā viesi 
kļū  dījās un ātrajā uzbrukumā di -
vus punktus guva Kristaps Val  ters. 
Spēles beigās nelielu pār  svaru 
iegu  va Latvija, ko izdevās sekmīgi 
nosargāt līdz pat tiesneša svilpei.

Latvijas basketbolistiem šī bija 
ceturtā pārbaude pirms Eiropas 
meistarsacīkstēm. Pirms spēles 
Kauņā pirmajās divās pārbaudes 
spēlēs Latvijas vienība pārliecinoši 
apspēlēja Zviedriju – 89:67 un 
92:69.

2009. gada Eiropas meistar sa-
cīkšu finālturnīrā priekšsacīkstēs 
Latvijas izlase ir ielozēta vienā 
gru   pā ar Krieviju, Vāciju un kva-
li fikācijas papildus turnīra uz -
varētāju.

P. Karlsons

Vienība Pērkons – No kr.: Ārija Inveisa, 
Maruta Blat china, Karīna Pone, Lija Krieva, 
Kristīne Krautmane un Kristīne Žmuidiņa

Vienība Skrodelis dušā – No kr.:  Pēteris 
Rācenis, Dainis Bēr   ziņš, Pauls Ejups, Kārlis 
Tolks, Kristaps Skrodelis, Vik  tors Lāčkājs un 
Janka Keizers

Vienība Kīnvalders K. Berg manītis – No kr.: 
Pauls Grīn valds, Larisa Līzenberga, Ro  berts 
Tupurītis, Aleksis Dan kers, Andris Līzenbergs, 
Kris tīne Kīna, Andra Krautmane un Arturs 
Kūlāns

Artūrs Kūlāns


