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Šajās dienās cilvēki Amerikā 
domās ir kopā ar saviem drau-
giem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 
lai atcerētos Baltijas ceļa 20. gada-
dienu. Protests pret padomju 
varu 1989. gadā iedvesmoja dau -
dzus visā pasaulē. Divi miljoni 
igauņu, latviešu un lietuviešu 
izveidoja cilvēku ķēdi, kas stiepās 
600 kilometru gaŗumā cauri vi -
sām trim Baltijas valstīm, tādējādi 
piesaistot pasaules uzmanību un 
atbalstot brīvības ideju. 

Agrāk 23. augusts bija Molo-
tova-Ribentropa pakta gadadiena. 
Tagad 23. augusts simbolizē cīņu 
par pašnoteikšanās tiesī bām. 

Visās Baltijas valstīs šo dienu 
atcerēsies, rīkojot  dažādus pub-
liskus pasākumus –  fotoizstādes, 

ASV ārlietu ministres 
Hilarijas Klintones 

apsveikums 
Baltijas ceļa 20. gadadienā

filmu festivālus, vēstuļu konkur-
sus un motociklistu braucienu pa 
Baltijas ceļu, kā arī daudzus 
privātus pasākumus. Baltijas val-
stu iedzīvotājiem ir daudz iemes-
lu lepoties. Tā pati apņēmība un 
gars, kas veicināja Baltijas ceļa 
norisi, palīdzēja Baltijas valstīm 
kļūt par cilvēktiesību un 
demokrātijas cīnītājām. Baltijas 
valstis ir vērtīgi NATO un Eiropas 
Savienības locekļi un rāda 
piemēru visai pasaulei

Šajā vēsturiskajā brīdī es vēlētos 
apliecināt ASV apņemšanos sti p-
rināt un padziļināt mūsu par t-
neŗattiecības ar Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas tautām un valdībām. 

ASV vēstniecība Latvijā, 
Preses un kultūras nodaļa

ASV bal -
tiešu orga  ni -
zāciju aici -
nāti, apmē -
ram 200 cil -
vēku 23. au -
gus  tā pulcējās 
pie Latvijas 
un Igau  nijas 
vēst niecības, 

lai, at     ce  roties Mo   lo   tova-Ri -
bentropa pakta 70. gadadienu 
un Baltijas ceļa 20. gadskārtu, 
izveidotu cilvēku ķēdi starp 
Latvijas Re  publikas un Igau -
nijas Republikas vēst niecību 
ASV galvaspilsētā Ma  sačusetas 
avenijā (Embassy Row) un 

atgādinātu ameri  kā ņiem un 
citu valstu di  plomātiem par 
Baltijas valstu okupāciju  pēc 

Vašingtonā baltieši atceras Baltijas ceļu

Otrā pasaules kaŗa un ne -
atkarības atgūšanu pirms 
20 gadiem.

Todien vispirms bija sa  rī-
kojums Lietuvas Republikas 
vēs  tniecībā, kuŗā piedalījās ASV 
baltiešu organizāciju vadītāji un  
diplomāti. Viesi vēroja tiešraidi 
no Viļņas un vienojās kopīgā 
dziesmā ,,Atmostas Baltija”. Pēc 
tam visi tika laipni uzņemti 
Latvijas Republikas vēstniecībā, 
kur Amerikas latviešu ap  vie-
nības pārstāvji gādāja par vies -
mīlību un atspir dzi nā ju miem. 
Tie, kuŗi vēlējās, varēja no  ska -
tīties filmu ,,Padomju stāsts”.

Pulksten divos pasākuma da -

lībnieki sadevās rokās, atce-
roties ,,Baltijas ceļa” ķēdi 1989. 
gadā, kad apmēram divi mil-

joni lat viešu, lietuviešu un 
igauņu sa  devās rokās, piepra-
sot ne  at ka rību Baltijas valstīm. 

,,Šī bija vienreizēja izdevība ko -
pā, rokrokā demonstrēt va  šin g-
toniešiem, ka ASV baltieši ir lep-
ni par savu vēsturi, par savu 
vienotību, par savu atgūto ne -
atkarību,” teica Amerikas lat viešu 

apvienības valdes priekš sēdis Dr. 
Juris Mežinskis, kas bija īpaši 
atbraucis no Sinsinati, Ohaijo. 

Bija pārstāvēti arī Mičigenas 
un Kalifornijas latvieši. No 
Dien  vidkalifornijas ieradās 
Baltic American Freedom Lea -
gue valdes locekļi. Kopā ar bal-
tie šiem ķēdi veidoja arī Ame-
rikas gruzīnu pārstāvji, tā vē -
lēdamies pateikties par baltiešu 
atbalstu Gruzijas demon strā-
cijām Vašin gtonā pēc Krievijas 
iebrukuma viņu valsts ter ri-
torijā.

,,Šis bija simbolisks solis, kas 
atgādināja pasaulei par baltiešu 
vienotību. Mums jāturas un 
jāstrādā kopā, un ir labi, ka 

Amerikas latviešu apvienība var 
būt  vienotājspēks mūsu kopē-
jam darbam,” uzsvēra  no Mi -
čigenas atbraukušais ALAs In -

formācijas nozares vadītājs Jānis 
Kukainis.

Raits Eglītis
ALAs Informācijas nozare
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20092009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

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

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

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

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

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

Published 49 times per year except the last week in June,
the second week in September,  the last week in December

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

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

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2009. gada 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!

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem
Inese Zaķis

Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: RigaVen@aol.com

Bravo, maestro 
Andri Nelson!

Neliels papildinājums Laika 
33.  numurā publicētajam rak-
stam par diriģentu Andri Nel-
sonu,. Viņš 9. oktobrī  Mētro -
polītena operā diriģēs Pučīni  
operu „Turandota”.  Janvārī šajā 
operā liriskās varones Liu lomu 
dziedās Maija Kovaļevska.

Ilze Šīmane, Kalamazū, MI

„Meklējiet rakstos!” 
(J. Misiņš)

Neesmu latviešu valodas 
gramatiķis, bet jūsu virsraksts 
Laika avīzes 32. numurā (2009. g. 
15. augustā) neskan pareizi.

Runa ir par jūsu virsrakstu: 
Austrumeiropas sadalīšana starp 
diviem noziedzīgiem režīmiem. 
Pareizi būtu: starp divām no -
ziedzīgām (vai noziedznieku) re -
žīmām (labāk: valdībām). Tā kā 
jūs rakstījāt, tad pareizi būtu: 

starp diviem noziedzīgiem val -
dītājiem. Režīma ir sieviešu 
kārtas vārds. Šinī gadījumā izlok-
sne ir režīmām, nevis režīmiem. 

Es nedomā, ka jūs būtu mā -
cījušies latviešu gramatiku no 
Kaudzīšu grāmatas „Mērnieku 
laiki”. Tanī senā grāmatā katrā 
lapaspusē ir gramatiskas kļūdas.

Ar cieņu
Laimons Zvaigzne

Sk. „Latviešu valodas vārdnīca” 
(ALA 1993. g.), 655. lpp. – Red.    

Vēstures grāmatās ir aprakstītas 
cīņas par Latvijas neatkarību, bet 
daudziem jau tas viss aizmirsies. 
Svinot Latvijas valsts dibināšanas 
atceres dienu, nevienam nav 
vairāk ko teikt par šo laimīgo 
dienu,  ko lielākā daļa zina: svešās 
armijas sakāva, pasludināja valsts 
neatkarību. Šķiet, neviens nav 
līdz šai dienai pavaicājis, kā va -
rēja kaŗot, ja jaunajai valstij nebi-
ja naudas, tikai nule iegūta ne -
atkarība? Latvijā tai laikā vēl bija 
vācu valdības pārstāvis un vācu 
armija. Iespējams, daudzi arī ne -
zina, ka jaunā valdība kopā ar 
436 vīru lielu armiju bija spiesta 
bēgt uz Jelgavu, pēc tam uz Lie -
pāju, bet K. Ulmanis Liepājā ne -
palika. Viņš braukāja pa kai -
miņvalstīm, meklēdamas naudas 
aizdevumus apbruņojumam un 
arī brīvprātīgos. K. Ulmanim iz -
devās sagādāt palīdzību no rietu-
miem, viņš atgriezās Liepājā 
1919. gada 1. martā, 3. martā 
sākās cīņas, un 6. martā krita 
O. Kalpaks. Atbrīvošanas cīņas 
Kurzemē vadīja ģenerālis Jānis 
Balodis.  K. Ulmaņa un ģen. 
J. Ba   loža izcilie panākumi tiek 
noklusēti, toties katru gadu 
piemin O. Kalpaku kā lielāko 
varoni.

K. Ulmanis jau kopš 1905. gada 
cīnījās par neatkarīgu Latviju. 
1906. gadā viņam draudēja 
cietumsods, viņš aizbēga uz 

Ameriku. Tiklīdz Krievijā pa -
sludināja amnestiju, K. Ulmanis 
atgriezās Latvijā, lai gan viņam 
kopā ar amerikāņiem jau pie  de-
rēja pienotava. Latvijā K. Ulma-
nis strādāja par agronomu un 
ap  braukāja vai visu Latviju, cen-
šoties pārliecināt zemniekus, ka 
neatkarīgā Latvijā viņiem būtu 
labāka dzīve. Vācieši tai laikā 
mudinājuši pievienoties Vācijai.

K. Ulmanis panāca, ka 
1917. ga    dā Valkā nodibināja 
Zemnieku savienību, kas bija  
polīt  iska partija. Pirmā pasaules 
kaŗa beigās 1918. gada 11. no -
vembrī vācieši lūdza rietumu 
sabiedrotajiem pamieru. K. Ul -
ma  nis 15. novembrī Valkā sasau-
ca Zemnieku savienības kon-
gresu. Kopā ar 13 Zemnieku sa -
vienības pārstāvjiem viņš devās 
uz Rīgu, kur tika nodibināta 
Tautas padome, kas 18. novembrī 
proklamēja neatkarīgu Latviju. 
Jāņa Labsvīra grāmatā ,,Kārlis 
Ulmanis”, kas izdota 1988. gadā 
Kanadā, citēti vēsturnieka 
E. Andersona vārdi: ,,Gandrīz 
viņš viens visu laiku bija centies 
izveidot jauno valsti. Latvija fak-
tiski bija Ulmanis.”

K. Ulmanis ar ģenerāļa J. Balo-
ža palīdzību 1934. gadā rīkoja 
apvērsumu un sagādāja Latvijai 
sešus labākos gadus. Latvijā bija 
vērojams uzplaukums visos lī -
meņos. K. Ulmani mēdz uzskatīt 

par diktātoru un tāpēc par sliktu 
vadoni. Taču ASV prezidents 
H. Trumens ir sacījis: Whenever 
you have an efficient government 
you have a dictatorship.

K. Ulmanis un ģen. J. Balodis ir 
tik daudz darījuši Latvijas labā, bet 
viņu milzīgo darbu aizmirsa. 
Kāpēc latviešiem tik ļoti patīk kri-
 tizēt mūsu lielāko varoni? Nez vai 
bez K. Ulmaņa cīņas Latvija būtu 
ieguvusi neatkarību. Iespē jams, ka 
Latvija nokļūtu ko  mūnistu varā, 
jo, kad 1919. gada janvāŗa sākumā 
padomju armija ieņēma Rīgu, so -
ciāldemokrati vi  ņus savā avīzē 
apsveica. Viņu mērķis bija pie vie-
nošanās Krie vijai.

Jāņa Labsvīra grāmatiņa ir ne -
pilnīga. Tajā nav aprakstīta K. Ul -
maņa cīņa par brīvu Latviju. Pla-
 ša ir E. Dunsdorfa grāmata ,,Kār-
ļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks, po -
lītiķis, diktātors un moceklis”, iz -
dota 1978. gadā Zviedrijā un 
1992. g. Latvijā. 

Taču ALA kopā ar Goppera 
fondu varētu izdot neliela apjo-
ma jaunatnei piemērotu grāmatu, 
lai viņiem būtu zināms svarīgs 
posms mūsu vēsturē. 

Ir teiciens: ,,Tautas, kas neciena 
savus varoņus, nolemta iznīcī-
bai.” Ceru, ka ar mūsu tautu tas 
nenotiks. K. Ulmaņa dzīve un 
darbs var būt par paraugu visām 
paaudzēm visos laikos.

Maiga Kildiša

Nevar saukt par inteliģentu tautu, kas nezin savu vēsturi
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Losandželosas latviešu skolas skolotāji 
jaunajam mācību gadam gatavi

Losandželosas latviešu svēt die-
nas skolā mācības sāksies 13. sep-
tembrī, bet jau 22. augustā sešas 
skolas skolotājas sapulcējās 
Dzies mas un Ērika Teteŗu mājā 
Tūkstošozolu pilsētā, lai izplā-
notu jaunā mācību gada darbu. 
Skolas pārzine Nora Mičule iz -
dalīja nolasīšanai Aivara Ruņģa 
citātus par latviskas izglītības 
mērķiem. Viņa arī sagatavojusi 
skolēnu ve  cākiem aptaujas anke-
tas par latviešu skolu – kādi ir 
vecāku audzināšanas nolūki vai 
mērķi, sūtot bērnus uz latviešu 
skolu; cik bieži viņuprāt latviešu 
skola jaapmeklē, lai šos mērķus 
īste  notu; kādu iemeslu dēļ bērni 
neierodas skolā; ko vecāki gaida 
no skolotājiem; vai vēlami kursi 
vecākiem u. tml. Anketām būs 
pievienots aicinājums iestāties 
Amerikas latviešu apvienībā, jo 
ikvienam ASV latvietim jābūt 
ALAs biedram, kā arī lūgums 
kļūt par  Dienvidkalifornijas lat -
viešu biedrības biedru, jo biedrība 
atbalsta svētdienas skolu un 
piešķiŗ stipendijas vasaras no -
met  ņu un skolu apmeklēšanai.

Pagāja apmēram četras stun-
das, skolotājiem rūpīgi saskaņojot 
visa 2009./10. mācību gada sko-
las nodarbību dienas ar sa  rī ko-
jumiem latviešu namā un baz-
nīcā, izplānojot, kuŗā latviešu 
na ma telpā katrai klasei stundas 
notiks, kas ko mācīs un vadīs.

Šajā mācību gadā būs bēr -
nudārza grupiņa, 1., 2., 5., 7. 8. 
klase un atsevišķas stundas tiem, 
kuŗiem nav pietiekamas latviešu 
valodas zināšanas. 8. klasē mā -
cīsies četri audzēkņi un, cerams, 
ka visi skolu arī beigs. Paredzēta 
svinīga pirmā skolas diena, Mi -
ķeļdienas svinības, rudens svētki 
25. oktobrī, kad baznīcas dāmu 
komiteja rīko rudens bazāru; no -
lēma lūgt Jāni Jarānu pirms viņa 
viena aktieŗa izrādes bērniem 
sagatavot nelielu programmu, jo 
viņš taču gadiem ilgi bijis slave-
nais Miedziņš, kas miegā ieaijāja 
visus Latvijas bērnus. Skolas 
audzēkņi, protams, piedalīsies 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojumā un, iespējams, Ad -
venta koncertā, viņiem vienmēr 
ir īpašs Ziemsvētku sarīkojums, 
uz kuŗu allaž ierodas arī bērni, 
kuŗi skolā nemācās. 2010. gadā 
skolēni gatavos priekšnesumus 
Draudzīgā aicinājuma atceres sa -
rīkojumam, pirms Lieldienām 
krāsos olas, ir paredzēts pavasaŗa 
koncerts, kuŗā skolas dejotāju 
kopa ,,Mazais pērkonītis” pie-
biedrosies ,,Pērkonītim” un dejos 
gada laikā iemācītās tautasdejas; 

būs Mātes dienas sarīkojums, 
protams, izlaidums un pēc tā 
sko   lēnu izbraukums, pār nak -
šņojot teltīs.

Losandželosas latviešu skola 
dibināta 1950. gada 23. no  vem-
brī.

Skolas pārziņi bijuši: Daniels 
Agrums (no 1950. gada līdz 
1954. gada 7. martam; 1955-
1957; 1960-1964; 1969-1975; 
69./70 m. g. palīdze E. Veismane); 
Ludvigs Vīks (kopš 1954. gada 
7. marta un 1954-1955); 
L. Knauta-Daugaviete (1957-
1960); Ludmila Raistere (1964-
1966); I. Lūsis (1966-1969); 
Ilmars Bastjānis (1975-1980; 
1982.-1985; 84./ 85. m. g. palīdze 
N. Mičule); Andrejs Zinbergs 
(1980-1982); Nora Mičule (1985-
1989; 85/.86. m. g. I sem. palīgs 
I. Bastjānis, II sem. Daira Stum-
bre; 1990.-1993.;  92./93. m. g. 
palīdze A. Puķīte), Maruta Dan-
kere (1989-1990); Anita Puķīte 
(1993-1994); Inguna Galviņa 
(1994-1995). Kopš 1995. gada 
skolas pārzine ir Nora Mičule. 
Laikā no 1950. gada līdz 1999. 
gadam skolu beiguši 73 audzēk-
ņi. Skolu tagad apmeklē latviešu 

nama cēlēju dr. Haralda Alkšņa 
un Jāņa Janava mazbērni. Skolas 
kori ilgus gadus vadīja Lolita 
Ritmane-Matsone, pēc viņas 

Pauls Berkolds; skolas dejotāju 
kopu ,,Mazais pērkonītis” – 
Loma Kārkliņa. Tagad  kori vada 
Edvīns Rūsis skolas dejotāju 

kopu – Benita Trapse. Skolas 
audzēkņi vairākkārt piedalījušies 
skandinavu festivālos. Ar lielu 
prieku viņi tēloja Andreja Zin -

berga lugā ,,Sienāzis un skudra” 
un Andras Berkoldes lugā 
,,Gudrais padomiņš”, ko izrādīja  
Rietumkrasta Dziesmu svētkos. 

Andrejs Zinbergs nule pabeidzis 
jaunu lugu, ko varbūt atkal 
piedāvās iestudēšanai latviešu 
skolas audzēkņiem. 

Ilggadējs Losandželosas 
latviešu svētdienas skolas vēstures 
skolotājs Kārlis Kalējs uzrakstījis 
skolas vēsturi, manuskripts ir 
apjomīgs – 500 lappušu. Tas ir 
īsts laikmeta dokuments, ko 
vajadzētu izdot, tātad steigšus 
jāmeklē  atbalstītāji.

Apspriedes beigās Dziesmas 
Teteres dzīvesbiedrs Ēriks Te -
teris nekavējoties izdrukāja un 
visiem skolotājiem izdalīja sīku 
skolas mācību plānu visam ga -
dam. Pēc pamatīgā darba cē -
liena atlika laiks dalīties iespai-
dos par piedzīvoto aizritējušā 
vasarā – Dziesmu svētkos Ha -
miltonā, Lat  vijā, vasaras vi -
dusskolā Kursa, bērnu nometnē 
Mežotne, kā arī pamieloties ar 
bijušās skolas skolotājas, tagad 
Dienvid ka  li  for nijas latviešu 
biedrības kasieres un skolas 
labvēles Tamāras Kal niņas 
iepriekšējā naktī kūpinoto fo -
reli, ceptajiem pīrāgiem un 
ābolmaizītēm, kā arī iemalkot 
glāzi šampanieša. Valodas vi -
siem šķiltin šķīlās un jācer, ka  
labi šķirsies arī darbi, ja skolēni 
būs tikpat darbīgi un dedzīgi, 
kādi ir skolotāji. Vairākiem sko-
 lotājiem pašiem bērni un maz-
bērni mācās latviešu skolā, taču 
nereti viņi arī pēc tam, kad 
bērni iestājušies augstskolā, 
turpina strādāt skolā. Skolas 
pārzine lūdz vecākus pieteikt 
audzēkņus, kuŗi vēl latviešu 
skolā nemācās, aicināti visi 
jauniebraucēji. 

Teksts un foto Astra Moora

      LATVIJAS TRĪS TENORI
KONCERTS „BEL AMI”

Latvijas Nacionālās Operas  
Trīs Tenori ar pianistu Gintu Bērziņu 

atkal pie mums ar vienreizēju, 
skanīgu, jautru un 

skaistu koncertu ”Bel ami”.
                  

Miervalds Jenčs, Gints Bērziņš, 
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!
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 19:00 Latviešu namā 8845 W Lynx Ave Andris Magurs 920-356-0501
12. septembrī Čikāgā plkst. 15:00 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 19:00 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

LATVIJAS TRĪS TENORU KONCERTS
 "BEL AMI"

ČIKĀGĀ
12. septembrī, plkst. 15:00

Čikāgas Latviešu Namā 
4146 N Elston Ave

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

Mūzikālais pavadītājs: 
pianists Gints Bērziņš

Info: Armands Birkens 773-282-6510

Redakcija atvainojas koncerta rīkotājiem un mūsu lasītājiem par 
kļūmi „Laika” nr. 31 un nr. 32, kuŗos šis koncerts nav minēts.

Daļa Losandželosas latviešu svētdienas skolas skolotāju. Priekšā no kreisās: Ilze Nagaine, skolas 
pārzine Nora Mičule, Inguna Galviņa; aizmugurē: Benita Trapse, Inese Tetere, Dziesma Tetere; 
dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties Pēteris Staško, Rudīte Godfreja, Daira Stumbre, Diāna Zaķe, 
Edvīns Rūsis
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1985. gads
Liels dāvinājums 

Kursai
Rietumu krasta latviešu izglī-

tības centrs saņēma no saviem 
draugiem un labvēļiem Viktora 
un Vallijas Otlāniem un prof. 
Dr. Gundara un Valdas Ķēniņiem 
(King) 25 akru zemes gabalu 
$87.500 vērtībā. Minētais zemes 
gabals robežojas ar centra paš-
reizējo īpašumu un tā pie vie-
nošanu centru ievērojami pa -
plašina. 

Maz būs latviešu pasākumu 
Rietumu krastā un citur, kur 
Vallija un Viktors Otlāni nebūtu 
ņēmuši aktīvu līdzdalību gan ar 
darbu, gan ar labu padomu, gan 
derīgu materiālu palīdzību. Droši 
var teikt, ka bez Otlānu palīdzības 
Rietumu krastā izglītības centra 
projekts šodien būtu tikai pro-
jekts. Līdztekus darbam latviešu 
sabiedrībā Viktors Otlāns ņem 
aktīvu līdzdalību atbildīgos 
posteņos un vietējās amerikāņu 
sabiedrībās un organizācijās. 
Paš    reiz viņš ir vietējās banku 
Western Community bankas 
padomes priekšsēdis. 

Par jauno Centru V. Otlāns 
izsakās: „Arī Rietumu krastā, 
tāpat kā citās vietās, ir ne  pie -
ciešama vieta, kur kopt latviešu 
valodu, kultūru, tradicijas un 
veidot nacionālo apziņu mūsu 
bērniem un mazbērniem šodien 
un nākotnē. Šim mērķim ir mūsu 
Centrs. Bet Centra iegūšana un 
ēku uzcelšana ir tikai ceļa pir-
mais posms. Mums arī ir nopiet-
ni jādomā par līdzekļu sagādi šī 
centra uzturēšanai, lai līdzekļu 
trūkuma dēļ iesāktais darbs ne -
ap  sīktu, sapnis neizgaistu. Tāpēc 
dosim katrs pēc savām spējām 
un sirdsapziņas, lai nebeigtu 
dzirdēt mūsu bērnu un mazbērnu 
priecīgās čalas latviešu valodā!”

Gundars un Valda Ķeniņi ir 
RVV Kursas atbalstītāji jau kopš 
tās dibināšanas un, protams, 
ieņēma vadošu lomu, kad pienāca 
laiks pašiem iegādāties savu 
īpašumu. G. Ķeniņš ir pacifika 
luterāņu universitātes dekāns, 
bet tomēr atrod laiku latviešu 
sabiedrībai un tās vajadzībām. 
Pateicoties Dr. Ķeniņa un V. Ot -
lāna padomiem un aktīvai līdz -
dalībai, līdzekļu sagāde centra 
iegūšanai tika lietderīgi sa  skaņota 
ar valsts nodokļu liku miem. 

Valda Ķeniņa katru vasaru nāk 
talkā Kursas darbā, ziedojot savu 
darbu mūsu jaunajai paaudzei. 

Dāvinot īpašumu Dr. Ķeniņš 
teica: „Jau pirms gadiem, dibinot 
Kursu, daži no mums bija pār-
liecināti, ka tai ir jābūt vairāk 
nekā vasaras vidusskolai. Tai jā -
kļūst par visas Rietumu piekrastes 
latviešu centru. Nācām pie slē -
dziena, ka ir nepieciešama lielāka 
zemes platība nekā Kursa ir spē-

jīga iegādāties. 
Šodien priecājamies, ka Kursas 

attīstība ir jau tiktāl, ka ir ne -
pieciešams zemes īpašumu pa -
plašināt. Pašreiz ir izdevīgs laiks 
mums katram dot savu piene-
sumu mūsu svarīgām orga  ni zā-
cijām – vai tā būtu Kursa, ALA 
jeb AABS (no daudzām minot 
tikai dažas). Pašreizējie nodokļu 
likumi ir ļoti labvēlīgi šo or  ga-
nizāciju atbalstam. Drīz tie var 
mainīties, tāpēc dzelzs kaļama, 
kamēr tā karsta. Tāpēc ziedosim, 
kamēr tas vēl ir izdevīgi!”

Ar lielu pateicību Centra valde 
pieņem lielo Ķeniņa un Otlānu 
devumu. Centra tālākai attīstībai 
vajadzību vēl ir daudz. Ne  pie  cie -
šamas ir klašu telpas, skolotāju 
mītnes un, protams, līdzekļi jau 
uzceltā noturēšanai. Visi līdz  -
dalībnieki Rietumu krastā patiesi 
var būt lepni par tik daudz pa -
veikto tik īsā laikā. Lai Dievs 
dod, ka neapsīktu mūsu griba un 
spēks turpināt iesākto darbu, lai 
mums būtu sava vieta, kur 
iegriezties, ko drīkstam par savu 
saukt, kur satikt savus draugus, 
baudīt latvisku vidi un redzēt sa -
vus bērnus un mazbērnus 
augam – kā Kursas devīzē teikts – 
brīvai Latvijai. (02.01.)

Prezidenta Rēgana 
balva latviešu 

inženierim
Amerikas nacionālais mākslas 

fonds (National Endowment for 
the Arts) paziņojis inženierim 
Arvīdam Upeslejam-Grantam, 
ka viņš un viņa firma, Arvid 
Grant & Associates, ir apbalvoti 
ar Prezidenta balvu par labāko 
tilta projekta māksliniecisko 
metu valsts mērogā (Presidential 
Award for Design Excellence). 

Balva piešķirta Arvīda Granta 
projektētāju firmai par karājošo 
kabeļtauvu tiltu, kas uzcelts pāri 
Kolumbusa upei, savienojot di -
vas pilsētas – Pasco un Kenneviku 
un tādēļ arī tas nosaukts par 
starppilsētu tiltu (Intercity 
Bridge). Tilta kopgarums 2503 
pēdas. Kabeļu tīkls, kas nes tilta 
fermu, balstās uz diviem cen -
trāliem balstiem. Tilta profils 
atgādina kādu elegantu milzu 
mūzikas instrumentu ar uz  vil-
ktām stīgām. Pati tilta ferma ir 
80 pēdu plata un sastāv no 64 
atsevišķiem saspriegtā tēraud be-

tona seg-
m e n   t i e m , 
kas katrs sver 
300 tonnu. 
Šis ir pirmais 
lielākais sa -
spriegtā tē -
raud  betona 
karā jošais 
tilts Ame-
rikā, kas no -
dots fe  de  rā-

lajai satiksmei 1978. gadā.
Šis nav pirmais un vienīgais 

Arvīda Upeslejas-Granta sasnie-
gums tiltu projektos. Gadu ri  tē -
jumā pabeigti ap 1000 lielāku un 
mazāku projektu daudzās Ame -
rikas pavalstīs un arī ārzemēs. 
Daudzi firmas projekti saņēmuši 
profesionālo biedrību un ap  vie -
nību goda rakstus un atzinības. 
Pats firmas vadītājs vairākkārt 
par gada ievērojamāko inženieri 
(Engineer of the Year). 1978. ga   dā 
izvēlētāji bijuši konsultējošo 
inženieŗu apvienības locekļi. Šo 
pašu goda titulu Upesleja-Grants 
iegūst arī 1979. gadā. 

Tā plašākā latviešu sabiedrībā 
daudz publicitātes nemeklējot, 
bijušais Daugavpils Skolotāju 
institūta skolnieks un Baltijas 
universitātes Pinnebergā stu-
dents, architekta profesora 
Dr. E. Laubes māceklis, tagad 
kļuvis par autoritāti un tiltu 
plānošanas speciālistu pasaules 
mērogā. Viņa padomu meklē 
pavalstu galvas un citu firmu 
vadītāji. (26.01.) 

Rēgens pasludina 
Baltiešu brīvības 

dienu
Šogad paiet 45. gads, kopš ASV 

turpina neatzīt Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas okupāciju, ko izdarīja 
Padomju Savienība. Tas notika 
uz slepenas vienošanās pamata, 
ko noslēdza nacistu režīms  kopā 
ar PSRS, kuŗas armijas iebruka 
trīs neatkarīgajās Baltijas valstu 
republikās.

Šis nežēlīgās okupācijas rakstu-
ru parādīja ap 100 000 Baltijas 
iedzīvotāju apcietināšanas, de -
portācijas un slepkavošanas, kas 
notika četru dienu laikā 1941. ga -
dā – no 14. līdz 17. jūnijam. Šo 
tautu ciešanas vēl vairāk pieauga, 
kad hitleriešu spēki sāka karu ar 
PSRS, iebrūkot Padomju Sa -
vienībā caur Baltijas valstu teri-
toriju, kas pēc tam nonāca hit -
leriešu Gestapo vardarbības lokā. 

Šīs nacistu un padomju tiranni-
jas dēļ Otrā pasaules kaŗa beigās 
baltieši bija zaudējuši 20% no 
savu iedzīvotāju skaita. 

Vēl šodien igauņi, latvieši un 
lietuvieši pieredz apspiešanu un 
vajāšanas. Padomju valsts polītika 
apzināti vērsta pret Baltijas tautu 
nacionālismu un neatkarības 
laika vēstures mantojumu. Pār -
krievošana tiek panākta dažādos 
veidos – ar spaidiem, lai cilvēki 
mainītu savu dzīvesvietu un ap -
gabalus, ar kolonizāciju, ko iz -
dara ar krievu iedzīvotāju ieve -
šanu okupētajos apgabalos un ar 
nostāju pret šo tautu reliģiskām, 
kultūrālām un dzīves tradicijām. 

Neskatoties uz šo apspiešanu, 
ko vada padomju sistēma, baltie-
šu tautas drošsirdīgi turpina pre-
toties pārkrievošanai, pastāvot uz 
savām nacionālām, polītiskām 
un reliģiskām tiesībām. Šīs prasī-
bas izteic ar aktīvu, bet ne brutālu 
pretestību, ar pagrīdes presi, de -
monstrācijām un lūgumiem, kas 
tiek iesniegti padomju valdības 
locekļiem, kā arī ar katoļu un citu 
baznīcu protestiem. Šo pretestību 
apbrīno visi tie cilvēki brīvajā 
pasaulē, kas mīl brīvību. 

Savienoto valstu tauta saprot 
baltiešu tiekšanos pēc neatkarības. 
ASV pastāv uz viņu tiesībām no -
teikt savas tautas dzīvi un likteņus, 
nepieļaujot iejaukšanos no ārval-
stīm. Tādēļ jau 45 gadus mūsu 
valsts nav atzinusi Baltijas valstu 
pievienošanu Padomju Savienībai, 
un mēs to darīsim arī nākotnē. 

Šai sakarībā ASV Kongress – uz 
Senāta rezolūcijas Nr. 66 pa  mata 
– aicināja Savienoto valstu prezi-
dentu proklamēt 14. jūniju 1985. 
gadā par Baltiešu brīvības dienu.

Tādēļ es, Ronalds Rēgens, Sa -
vienoto Valstu prezidents, pro -
klamēju 14. jūniju 1985. gadā par 
Baltiešu brīvības dienu. Es uzai-
cinu ASV tautu atzīmēt šo dienu 
ar attiecīgām ceremonijām un 
atkārtoti pasvītrot mūsu atbalstu 
tiem principiem, kas pastāv uz 
brīvību un neatkarību visām 
apspiestajām tautām. (26.06.)

Latviešu fonda 
pirmie 15 gadi 

Latviešu fonds (LF) dibināts 
1970. gadā ASV, lai latviskās kul-
tūras un audzināšanas darbam 
radītu pastāvīgu, drošu materiā-
lu bazi. LF iniciātoru sapulce 
Dr. V. Muižnieka vadībā sanāca 
jau 1968. gadā, bet LF tika inkor-
porēts 1970. gada 15. septembrī 
Mičigenā kā Latvian Foundation, 
Inc. Par savas darbības posma 
mērķi LF lika 1.000.000 dol. ka -
pitāla sagādāšanu, lai ar šī kapi-
tāla peļņu ik gadu nodrošinātu 
iespējas nozīmīgiem veikumiem 
latviskās kultūras veidošanā, 
izplatīšanā un nodošanā nāka-
majām paaudzēm. 

Latviešu fondu pārvalda devi-
ņu locekļu padome, ko ievēlē 

balsstiesīgie LF dalībnieki, katru 
gadu pārvēlējot trīs locekļus.

Latviešu fonds ar pateicību pie-
 ņem ārkārtējus maksājumus, zie-
 dojumus, testamentārus novēlē-
jumus, un uz vienošanos apsaim-
nieko piemiņas fondus. LF ieteic 
saviem dalībniekiem dāvanu vie-
 tā saviem draugiem un paziņām 
jubileju gadījumos noziedot Lat -
viešu fondam jubilāra iestāju 
maksu!

Chronika
*Minstere. Par Daugavas Va -

nagu priekšnieku nākamajiem 
trim gadiem ievēlēts līdzšinējais 
priekšnieks Jānis Frišvalds. No 
6776 vēlētājiem viņš saņēmis 3368 
balsis. Vēlēšanās piedalījušies 72% 
no balss tiesīgiem vēlētājiem 
(1981. gada vēlēšanās 72,4%). Par 
A. Kalupnieku nodotas 1760 un 
J. Leitīti – 1661 balss. 

  A. Kalupnieks uzvarējis ASV 
un Kanadā, bet J. Leitis Vācijā. 
No lielākajām apvienībām kūtrā-
kie balsotāji bijuši ASV (68,4%) 
un Austrālijā (64%). Simt  pro-
centīgi nobalsojusi apvienība 
Dā  nijā (16 balsu). 

Par vanadžu priekšnieci ievēlē-
ta līdzšinējā priekšniece Austra 
Liepiņa ar 1294 balsīm no 2260. 
Vēlēšanās piedalījušās 77% vana-
džu (1981. gadā 74,6%). Par 
I. Breikšu nodotas 940 balsis.

* Pirmā latviešu kredītsabiedrī-
ba ASV, ko nodibināja Klīv landē, 
atzīmē 25 gadu pastāvēšanu. Gad-
simta ceturksnī tā izaugusi par 
tautiešu atzītu financiālu pasāku-
mu, sasniedzot jubilejas gadā div-
arpus miljonu dolāru bilanci. Tā 
kalpo visiem Ohaijo latviešiem, 
pieņemdama noguldījumus un 
izsniegdama aizdevumus. 

* Gadu gaitā latviešiem trimdā 
izveidojušās rēgulāras sanāksmes 
un lielsarīkojumi, kam ir ne tikai 
vienas valsts, bet vesela konti-
nenta vai pat globāls mērogs. Pie 
tādiem pieder arī Latviešu inže-
nieŗu apvienības pasāktie Lat vie-
šu technisko zinātņu kongresi, 
kuŗu rīkošanā vēlāk iesaistījās arī 
vairākas citas radniecīgas orga-
nizācijas un kas guvuši nozīmīgu 
vietu latviešu rēgulāro globālo 
sarīkojumu kalendārā.  

Jaunajā 1985. gadā aprit 20 ga -
du kopš Pirmā latviešu technisko 
zinātņu kongresa Ņujorkā. Pirms 
diviem gadiem notika sestais 
kongress Minsterē, un 1985. gadā 
no 20. augusta līdz 2. septem-
brim notiks 7. Latviešu technis-
ko zinātņu kongress Ņujorkas 
ev. lut. draudzes īpašumā Elka 
par  kā, Katskilu kalnos, ap 190 km 
no Ņujorkas. 

* Kad Toronto Latviešu biedrī-
bas Sestdienas skolas 34. izlaidu-
ma aktā 1. jūnijā Latviešu namā 
beigšanas apliecības saņēma 
9 ab   solventi, ar to absolventu 
kopskaitu paceļot līdz 827, iera-
dušos apmēram pusotra simta 
viesu vidū bez skolēnu piederī-
giem redzēja daudz latviešu 
sabiedrības redzamu pārstāvju 
un organizāciju vadītāju. 

Publikāciju sagatavoja 
P. Karlsons         

Zemes gabala dāvinātāji 
Kursai. No kr.: Dr. G. Ķeniņš, 
latviešu izglītības centra va -
dītājs M. Janševics un V. Ot -
lāns

Inženieŗa Arvīda Upeslejas-
Granta projektētais tilts pār 
Kolumbusas upi

Arvīds 
Upesleja-Grants

Jāņa Klīdzēja jaunā romāna 
pieteikums

Ilmāra Rumpētera viņete
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Turpinājumā Teodors Zeltiņš 
raksta:

Tad nu nākamajai grāmatai 
būs kaut kas jāsadomā „iz dzīves”, 
noliekot pie malas vēl dažu fan-
tastiska romāna ieceri. Piemēram, 
par latviešu jauniešu ceļojumu 
cauri Latvijas vēstures dažiem 
laikmetiem Laika mašīnā, par ko 
jau kādreiz laikam esmu Tev jau 
ieminējies. Bez tam, grāmatas 
jau  natnei izdevējam liekas bez -
cerīgs pasākums. Par to trū  kumu 
gan visi brēc, bet pirkt ne  pērk. 
Tad nu, ja kritiķi galīgi neiz -
pluinīs, kaut cik dvēseli iepriecinās 
„Mīlestības maize”, kas ir iedalīta 
Ziemsvētku grāmatu metienā, 
bla  kus tādiem dižiem autoriem 
kā Tev un Knutam Lesiņam. Ir -
mas Grebzdes romānu vēl neesmu 
paguvis izlasīt, bet sieva nav ar to 
diez kā apmierināta, pārāk ide -
ālizējot narkotikas upuŗu kopdzīvi 
tādā kā komūnālā kopdzīvē. Va -
rēšu tikt pie grāmatas tikai vēlāk, 
jo iegrūda lasīt Ritas Liepas tulko-
to Hamsuna vēstuļu korrektūras. 
Cik pagaidām esmu lasījis, tās 
pārāk interesantas neliekas, at -
kārtojas tie paši greizsirdības 
scēnu motīvi, ko Hamsuna sieva 
jau notēlojusi savā atmiņu grā -
matā, kur tie parādījās kon  cen-
trētāk tverti, ne tik izplūduši kā 
vēstulēs. Bet var jau būt, ka 
Hamsuna dievinātājus tās pa -
galam aizkustinās. Cilvēki cer un 
gaida, ka Siliņa mazais teātris ar 
Tavu jauno lugu viesosies arī šinī 
pusē. Vai Tev ir kādas ziņas par 
viņu plāniem šai ziņā? Šovakar 
jāaiziet uz Poruka vakaru, ne jau 
to četru referātu dēļ, kas var 
izvērsties par stipri lielu klausītāju 
pacietības pārbaudi – būtu pilnīgi 
pieticis ar diviem – bet Kadilis 
atlaidis kartiņu, ka viņam būtu 
patīkami pēc tam ar ņujorkiešiem 
pasēdēt. Neesmu viņu ilgāku laiku 

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

Reinis Ādmīdiņš

redzējis, varbūt kaut ko izdosies 
saklaušināt par vašingtoniešu 
smalkajām izdarībām. Tur, kā 
dzird, esot sākusi veidoties tāda 
kā mūsu aristokratijas virs  kār-
tiņa.

Tad nu pagaidām – ar drau-
dzīgām sveikām

Tavs Teodors.

Liels notikums bija San fran-
cisko latviešu Mazā teātŗa vie-
sošanās ar Laimoni Siliņu priekš-
galā. Viņu izrādi redzēju pār-
pildītā Mākslas darbinieku nama 
zālē, likās, ka šī trupa ir pārkāpusi 
amatierisma slieksni un kāpj uz 
profesionāla teātŗa skatuves. 
T. Zel  tiņš informē, ka L. Siliņš 
Rīgā viesosies dzīvoklī pie Arvīda 
Griguļa un 1972. gada 6. februāŗa 
vēstulē vaicā:

Vai Tu kaut ko tuvāku zini par 
mazteātriniekiem? Viņu vieso -
šanās Rīgā te daudzus pārsteigusi. 
Acīmredzot, brāļošanās gars iet 
plašumā, tā kā atliek tikai turēt 
īkšķus, lai viņpusniekiem ne  ie -
nāktu prātā mūs ar savu kultūrālo 
devību noslīcināt. Padomā, kas 
gan notiktu, ja Rīga sāktu sūtīt 
pie mums savus teātŗa, koŗu un 
dejas ansambļus. Tautieši viņu 
izrādēs lauztos iekšā plēzdamies, 
un mūsu pašu izrādes paliktu 
pustukšas. Dakteŗi viens divi iz -
pirktu pirmo padomju māk  sli nie -
ku gleznu izstādi, tā kā iz  stā  dī -
tājies varētu braukt mājās ar 
kriet nu dolaru kaudzīti. Tāpat, ja 
mū  su padomju dzejnieki sekotu 
Jevtušenko piemēram un braukā-
tu pa mūsu ciemiem, lasīdami 
dzejas, varbūt viņiem arī sanāktu 
kādi 10 000 klausītāju, un ne ti -
kai jaunatne vien nēsātu viņus uz 
rokām. Tā mani pārsteidza Paijas 
sajūsmīgais raksts „Laikā” par 
Jevtušenko. Pat amerikāņi šīs 

svētdienas „Taimsā” ievietojuši 
par viņu stipri atturīgākus raks-
tus... Par laimi Ģirts šinī lietā ir 
stipri citādākos ieskatos.       

  1972. gadā T. Zeltiņam kā 
pastāvīgam avīžu rakstu rakstī tā-
jam Laikā piedāvāts jubilejas 
raksts par viņa 65. dzimšanas 
die   nu. Bet piedāvā Anšlavam 
Eglītim kopā ar viņu „pavēdināt”, 
piemēram, „par brāļošanās un 
kultūras apmaiņas problēmām”, 
tomēr no jubilejas atzīmēšanas 
Teodors Zeltiņš tomēr atsakās, 
jo

mūsu bohēmas gadi nu jau sen 
pagājuši, bezbēdīgās balsis apklu-
sa reizē ar Linarda Tauna nāvi. 
Nekas nav bezgalīgi turpināms, 
nedz atkārtojams. Šis laiks tagad 
pieder atmiņu pasaulei. Gaužām 
reti tagad izeju no mājas. Kaut kā 
nav vairs nekādas lielās patikas 
„grozīties sabiedrībā”. Tā arī Mu -
dīti satieku labi ja reiz par gadu. 
Gunaru Saliņu drusku biežāk. 
Redakcijā visi vienmēr ir aizņemti. 
Kad aizbraucu, pasēžu ar Kalvi 
kādu pusstundu pie menhetena 
glāzes tuvākajā bārā. Bet nu jau 
arī redakcijā kādus pāris mēnešus 
neesmu bijis. Viesībās aicināts, tik 
bieži atsakos, ka tas visiem ir lielu 
lielais pārsteigums, ja kaut kur 
aizeju. Kopš Preses biedrībā nav 
vairs Ērika Raistera un Beatrises, 
neejam vairs arī uz biedrības sa -
rīkojumiem, jo Irbe ar savu dile-
tantisko izrīcību daudzus ir ap -
kaitinājis. Tātad man nav nekā 
tāda ko stāstīt. (..)

Daudz patīkamāk pasēdēt 
dārzā ar grāmatu – skaidra 
vecuma pa  zīme! – kaut vai ar 
Špēra memuā  riem, ko patlaban 
lasu, nespēdams vien nobrīnīties, 
cik lielas ziepes var savārtīt 
gaužām mazi gariņi... (1972. g. 
18. martā)  

1976. gadā iznāca Teodora 
Zeltiņa grāmata „Leļļu meistars 
Eņģelis” („Grāmatu Draugs”). 
Anšlavs Eglītis 13. novembŗa 
vēs  tulē vērtē jauno grāmatu:

Paldies par Eņģeļgrāmatu. Tavi 
jaundarbi lasās ar pieaugošu vie-
glumu, lai gan citādi šis opus ne -
atgādina neko no Taviem iepriek-
šējiem darbiem. Tas, varbūt, ir 
pats interesantākais pie šīs lietas. 
Cita pasaule! Noskaņas kā no 
Dikensa, tad atkal ir kā no Ērika 
Ādamsona un tā joprojām. In  te -
resanti kā un kur Tu biji uz šāda 
temata uzķēries? Tev veicas tikt 
galā ar pastipru sentimentu, kas 
tomēr noturas labās robežās (gluži 
bez sentimenta jau arī nevar!). 
Stāstījums krāsains un ļoti reljefs. 
(..) Tu esi iešvunkojies labā rak -
stīšanas posmā, nelaidies tik vieg-
li ārēju apstākļu dēļ no tā vaļā. 
Inercei ir liela, labdarīga nozīme.

Un tad – par ciemiņiem no 
Latvijas.

Stumbrs bija atvilcis Pēteri 
(domāts Jānis Peters – R. Ā.) uz 
LA vienu pašu uz vairākām 
dienām. Anerauds palika San -
fran  ciskā. Lasīja Peters pāra vie-
tas pulciņiem, aicināja arī mani, 
bet tā kā negribējās skriet to brī -
numu skatīties. Ko es arī viņam 
varētu vaicāt tādu, ko pats nezinu? 
Dzejnieks jau viņš nav slikts, esot 
arī varen „sirsnīgs” kā cilvēks. Bet 
Čekas ziņotājam viņam arī jābūt 
un tā sava maizīte jānopelna. (..) 
Saliņš būs ar abiem ciemiņiem 
pamatīgi iepazinies. Interesanti, 
kāds viņa iespaids? (..) Kam gan 
krievi patīk? Varbūt vienīgi Gri-
gulim. (..) Paldies Dievam „jubile-
jas” brāziens ir garām. Jāraksta 
vēl tikai pateicības vēstules. (..) 

Tomēr „jubilejas brāzieni” 
turpinās, jo oktobrī „Grāmatu 
Draugs” atskatījās uz 50 ražena 

darba gadiem, no kuŗiem 30 
aizritējuši trimdā. T. Zeltiņš 
saskaitījis, ka viņam apgāds izde-
vis 14 grāmatas:

„Piecpadsmitā iznākšot uz 
Ziemsvētkiem. Ja tām vēl 
pieskaita klāt četras sakārtotās 
antoloģijas – „Dzejas un sejas”, 
„Prozas profili”, „Pašportrets” un 
„Cīruļu zvani” – sanāk 19.” (Laiks, 
1976. gada 2. oktobrī). Un jau 
jaunā gadā domā par Ziem -
svētkiem – jaunu grāmatu „Tuvo 
un tālo ciemu” gabaliņu izlasi. 
1977. gada 1. martā T. Zeltiņš 
raksta par pārsteigumu:

Nupat man kāds „labvēlis” 
piesūtījis „Mūsu laikmetu”, savā  -
du žurnālu ar pag. gada martu, 
Vāczemē tīri glīti driķētu, par 
kuŗa izdevēju un atbildīgo redak-
toru uzdodas kāds Manuels Veins. 
Daļai rakstu ir tāda valoda, ka tie 
varētu būt sacerēti Rīgā un uz -
rakstīti itin lietpratīgi, piem., nek-
rologi par Jēger-Freimani, Felicitu 
Ertneri, Jāni Gaili, Jāni Kārkliņu, 
Sudrabkalnu. Toties „ideolo  ģis -
kiem” rakstiem ir nepārprotama 
tendence, slavēts Brežņevs par 
gudro ārpolītiku, tāpat Rozītis un 
Būmanis par nopelniem Florefā, 
par fašistiem sirdīgi nolamāti 
Kovaļevskis-Klāns, V. Lesiņš, Šil -
de, Strautmanis un Dziļums. 
Tālab izbrīnināja raksts par hu -
moru trimdā un dzimtenē. Dodot 
konspektīvu pārskatu par satīras 
„izaugsmi”, no trimdas autoriem 
izcelti trīs – „Mēs pamatoti lepo-
jamies ar Anšlava Eglīša lielisko 
humora izjūtu un meistarīgo 
pras   mi smieties visās smieklu toņ-
kārtās, gan par savām, gan arī 
līdzcilvēku likstām, kā novelēs, 
romānos, tā arī dramaturģijas 
darbos. 

(Turpinājums sekos)

(5. turpinājums)

Šogad Valda un es izvēlējāmies 
savas vasaras brīvdienas pavadīt 
Aļaskā, pēdējā pionieru pavalstī, 
milzu territorijā, kur iedzīvotāju 
skaits ir ap 700 000 (no tiem in -
diāņu un eskimosu ir ap 13 pro-
centi). Vēlējamies redzēt un pie-
dzīvot ko jaunu, ieskatīties krizes 
laika dzīvē uz Arktikas robežas, 
pastaigāt pa baltiešu sen iemītām 
taciņām tālajos ziemeļos un var-
būt iepazīt kādu skaistu ziemeļ-
meitu.  

Jau agrāk noklausījušies Sār-
dženta šausminošās dzejas par 
bargo ziemeļu ziemas aukstumu, 
nebeidzami gaŗo nakti un zelt-
raču drausmīgo vientulību, iz  vai-
 rījāmies no pamestām zelta smil-
šu skalotavām vai slavenās Klon-
daikas apmeklējuma. At  ce  rē jā-
mies gan, ka mūsu Pacifika Lute-
rāņu Universitātes dibinātājs un 
pirmais rektors, īsts norvēģu mil-
zis, 1890. gadu saimnieciskās kri-
zes laikā devās uz Jukonu, lai 
mek  lētu un saraktu zeltu jaunajai 
skolai.  

Valdai īpaši negribējās vērot 
lielo putnu un jūras zvēru valstību 
Aleutu salās.  Citai reizei atstājām 
viesošanos pie draugiem, kas 

Aļaskas vasarās lasa brūklenes 
un meža avenes, kā arī audzē 
milzīgus kāpostus. Šoreiz izlē-
mām pie malas atstāt iepazīšanos 
ar kontinetālās Aļaskas dabas 
varenību gaŗākā ekskursijā gar 
Mauntmakinliju (indiāņu De -
nali). Tad mēs skatītu virs per-
mafrosta ledos augušās, sa  šķieb -

tās egles, kā arī majestātiskās 
Tananas un Jukonas upes un 
pēdu gaŗos pundurbērziņus tālu 
ziemeļos, tundrā virs Arktiskā 
loka. Tur es jau izbraukājos ag -
rākos komandējumu ceļoju mos 
uz Aļaskas universitāti. Vis  pil-

nīgāk ar Aļasku iepazinos  ilgākā 
ceļojumā, ko reiz uz federālās 
valdības rēķina man un maniem 
kollēgām izkārtoja izcilais Aļas -
kas universitātes profesors, grā -
matas Alaska’s Future autors 
Džordžs Geistauts.

Kā jau to rakstīju pēc brīv  die-
nām Havaju salās, krizes laikā 

tūristi var atrast īpaši izdevīgas 
atlaides gaŗajiem jūras ceļo  ju -
miem. Krizes laikā pat vasaras 
atvaļinājuma sezonā tūrisma ku -
ģu līnijām tiešām trūkst pa -
sažieru, dažām vairāk, dažām 
mazāk. Visgrūtāk ir speciālizētām 

mazajām līnijām. To braucieni ir 
samērā dārgi, klientu loks ir 
ierobežots, un tām nav lielu rek-
lāmas budžetu.  Mans kaimiņš 
Andrejs izvēlējās skatīt tieši put-
nus, vaļus, delfīnus un roņus, 
braucot gar Aleutu salu piekrasti, 
vēlāk pa Bēringa jūru līdz pat 
Čukču pussalai.  Noskatījāmies 
viņa filmas. Pustukšs kuģītis, 
vareni jūras skati, interesanti 
aleutu deju un dziesmu uzvedu-
mi pareizticīgo baznīcās, vēlāk 
vienmuļīgas lēzenās piekrastes.  
Andrejs rādīja arī izpostītās ēkas 
čukču zemē, vēl neapdzīvotās, 
Kanadā iepirktās mājiņas Pot -
jomkina tipa vietējos ciemos, ļoti 
krieviskus uzvedumus un neti-
cami vientuļas kapsētas drūmajā 
čukču krastmalā. Nu tiešām, tur 
nebija nekā mūsu interesēm. 

Mums vispiemērotākā bija 
Holland America Line ar inte-
resantiem braucienu piedā  vā  ju -
miem, ar iespēju izvēlēties daudz 
dažādas nodarbības un, kā mums 
stāstīja amerikāņu draugi, ar pa -
tīkamu, gluži internacionālu 
ēdienu karti, kuŗā daudz jūras 
veltšu. No tiem laikiem, kad 
mums un draugiem bija mazs 

ezeriņš un pieeja lašu upei Kas -
kādu kalnos, ar patiku atceramies 
bērnu plunčošanos upē karstās 
vasaras dienās, tāpat  lašu ķeršanu 
un žāvēšanu uz rudens pusi. 
Iekārojās pamieloties ar svai  giem 
lašiem pēc iespējas ātrāk. 

Holland America sabiedrība, 
tāpat kā Cunard un Princess, pie-
der amerikānu firmai Carnival 
Cruises. Sabiedrība darbojas 
mak  simāli autonomi, bet tai ir 
ierādīta sava vietas kopējā at -
tīstības strateģijā. Cunard turpina 
kalpot turīgiem un bagātiem 
klien tiem, kas atļaujas dārgus ce -
ļojumus, pat braucienus apkārt 
pasaulei. Princess meklē gadus 
jaunākus ceļotājus.  Lielā Holland 
America rūpējas par iespējami 
plašu klientūru, viņu piedāvā-
jums piesaista Amerikas vidus-
šķiras klientūru, gados pāri pus-
mūžam. Tā arī Italijā būvētais 
kuģis „Westerdam” bija iekārtots 
ļoti dažādai amerikāņu publikai 
ar teātŗa un danču zālēm, kazino 
un atsevišķām istabām kāršu 
spēlmaņiem un smēķētājiem, ar 
bāriem, klāja spēlēm.  

L A T V I E Š I  C E Ļ O

Uz Aļasku!Gundars Ķeniņš-Kings

Lepnais kuģis „Westerdam”

(Turpinājums 20. lpp.)
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Vai nav apbrīnojami, ka vienu 
no plašākajiem apcerējumiem 
par baltu valodām uzrakstījis ne -
vis latvietis vai lietuvietis, bet 
gan italis? Pizas universitātes 
Va    lod  niecības nodaļas profesors 
un baltu filoloģijas katedras 
vadītājs, baltistikas žurnāla Res 
Balticae redaktors un vairāku 
lingvistikas žurnālu redkolēģijas 
loceklis Pjetro Umberto Dini 
(Pietro Umberto Dini) apjomīgā 
grāmatā ,,Baltu valodas” sakopo-
jis visus līdz šim publicētos bal-
tistu viedokļus un zinātniskās 
hipotēzes par baltu valodu vēsturi 
un attīstību.  Tajā ir pārskati par 
baltu (latviešu un lietuviešu, kā 
arī prūšu, kuršu, jātvingu, sēļu, 
zemgaļu) valodām, par šo valo-
du runātāju kopienām, to kultūru 
un vēsturi. P. U. Dini ir autors arī  
itaļu-latviešu un latviešu-itaļu 
vārdnīcai.

2007. gadā pagāja 100 gadu, 
kopš miris Baltijas vācietis, teo-
loģijas doktors Augusts Bīlen -
šteins (1826-1907).  Viņš dzimis 
Jelgavā skolotāja un mācītāja 
palīga ģimenē, audzis Jaunaucē. 
Mācījies ģimnazijā Vācijā, stu -
dējis teoloģiju Tērbatas uni -
versitātē, iegūstot teoloģijas 
dok  tora gradu. Pēc tēva nāves 
1952. gadā A. Bīlenšteins Jaun-
aucē bija latviešu baznīcas mā -
cītājs, no 1867. gada Dobeles 
vā   cu ev. lut. baznīcas mācītājs. 
1882. gadā viņš ieguvis goda 
doktora gradu Kēnigsbergas 
universitātē. Visu mūžu A. Bīlen-
šteins veltīja latviešu valodas, 
fol  kloras,  vēstures, kultūras pē -
tīšanai. Viņš veicis Bībeles lat-
viešu izdevuma valodisko mo -
der   nizāciju. A. Bīlenšteins sa -
rak  stījis latviešu valodas grama-
tiku  ,,Latviešu valoda tās skaņās 
un formās izskaidrota un sa  lī-
dzināta”, kas vairāk nekā 50 ga -
du bija ļoti nozīmīgs senās baltu 
valodas avots indoeiropiešu sa -
līdzināmi vēsturiskajā valod nie-
cībā Eiropā. A. Bīlenšteina 
1892. ga  dā Pēterpilī izdotais 
darbs Die Grenzen des lettischen 
Volkstammes und der lettischen 
Sprache in der Gegenwart und 
im 13. Jahrhundert (Latviešu 

cilts un latviešu valodas robežas 
tagadnē un 13. gadsimtā) tika iz -
mantots Latvijas robežu noteik-
šanā, dibinot nacionālo valsti, 
tas bijis paraugs Eiropas zināt-
niekiem etnoloģijas problēmu 
analizē un vēl aizvien ir viens no 
Latvijas vēsturiskās ģeografijas 
pamatakmeņiem.

A. Bīlenšteina pētījumā ,,Lat-
viešu koka celtnes un iedzīves 
priekšmeti” sīki aprakstītas lat-
viešu zemnieka un amatnieka 
ēkas un rīki. Nenovērtējami ir 
A. Bī  lenšteina nopelni latviešu 
kultūras labā: 54 gadus viņš dar-
bojās Latviešu literārajā biedrī-
bā, 31 gadu bija tās  prezidents. 
Latviešu literārā biedrība un 
A. Bīlenšteins sadarbojās ar 
20 pasaules zinātnes un kultūras 
iestādēm, ar  daudziem izciliem 
Eiropas un Amerikas kultūras un 
zinātnes darbiniekiem, tādējādi 
izplatot zināšanas par latviešiem. 
Varētu teikt, ka šī biedrība veica 
uzdevumu, ko tagad uzņēmies 
Latvijas institūts Ojāra Kalniņa 
vadībā. A. Bīlenšteins 1870. gadā 
sarīkoja latviešu dziedāšanas 
svēt  kus Dobelē, 1891. gadā sāka 
veidot latviešu folkloras, vietvār-
du, izlokšņu krātuvi, darbojās 
X archaioloģiskā kongresa un 
latviešu etnografiskās izstādes 
sagatavošanā Rīgā 1896. gadā. 
No 1867. līdz 1903. gadam bija 
laikraksta ,,Latviešu Avīzes” iz -
devējs un redaktors, ierosināja 
vākt latviešu tautasdziesmas un 
pētīt pilskalnus. A. Bīlenšteins 
uz  rakstīja autobiografiju ,,Kāda 
laimīga dzīve”, kas iznāca 
1904. ga  dā. Var tikai iedomāties, 
kā A. Bīlenšteins jutās, kad lat-
viešu revolūcionāri novadnieka 
Dāvida Beikas vadībā 1905. ga -
da 19. decembrī izpostīja viņa 
bibliotēku, sadedzināja apbalvo-
jumus, manuskriptus, draudzes 
dokumentus un mēbeles. Acīm-
redzot sirdsēsti bija lieli, jo viņš 
atteicās no mācītāja amata un 
pārcēlās dzīvot uz Jelgavu. Ļoti 
jāšaubās, vai viņš tur jutās lai-
mīgs.

Garlībs Merķelis bija vācietis, 
bet uz viņa kapa pieminekļa Kat-
 lakalna kapos rakstīts – Latvis.

Mičigenas pavalsts Saginavas 
latviešu ev. lut. draudzes mācī-
tājs Roberts Franklins uz jautā-
jumu, kāpēc iemācījās latviešu 
valodu, atbildēja: ,,Man valoda 
ir līdzeklis uz mērķi. Valoda ir 
interesanta tās struktūrā, tā atklāj 
tautas kultūru un ir atslēga uz 
saprašanos ar ļaudīm. Manas mī -
lestības objekts ir latvieši, sākot 
ar manu dzīvesbiedri un ģimeni. 
Latviešu valoda ir vissvarīgākā 
atslēga, lai iepazītu un saprastu 
latviešus. Mācoties valodu, man 
atveŗas durvis uz latviešu kultū-
ru un sabiedrību. Es jūtos pie-
ņemts latviešu sabiedrībā un tās 
organizācijās. Latviešu valoda ir 
unikāla valoda, tāpat kā  lietu-
viešu valoda.  Tās indoeiropiešu 
valodu runātājiem ir kļuvušas 
par logu uz mūsu kopējo pagāt-
ni. Apsolīju Edītei, kad precējā-
mies, ka mācīšos latviešu valo-
du, lai mēs abi ar mūsu bērniem 
varētu runāt latviski. Esmu solī-
jumu turējis. Runāju tikai latvis-
ki (tiesa, lauzītā latviešu valodā) 
ar mūsu trim bērniem kopš viņu 
dzimšanas gan mājās, gan sa -
biedriskās vietās. Biju mācītājs 
ame  rikāņu draudzēs, daži drau-
dzes locekļi domāja, ka angļu 
va  loda ir pietiekami laba visiem.  
Līdz šai dienai automatiski bēr-
niem atbildu latviski. Mūsu bērni 
nekad neiedomātos mani uzru-
nāt angliski. Aizritējušā gadsim-
ta 60 gados, kad piedzima mūsu 
vecākais bērns, mēs sapratām, 
ka nevaram dot mūsu bērniem 
lielāku dāvanu par latviešu valo-
du. Kaut arī sabiedrība pieņēma 
divvalodību tikai vēlāk, mēs ju -
tām, ka prast divas valodas ir 
lie  la priekšrocība. Lietojām va -
lodu, lai mūsu bērni būtu zinīgā-
ki, iepazītos ar latviešu kultūru. 
Vēlēšanās mācīties latviešu valo-
du iedvesmoja citus man palī-
dzēt. Vēl pirms mūsu bērnu pie-
dzimšanas prāvests Pāvils Ķir-
sons mani aicināja teikt svētrunu 
Meivudā (Maywood), Ilinojā.  
Nekas tā nepalīdz mācīties valo-
du kā svētrunas sagatavošana un 
teikšana. Pēc tam esmu spredi-
ķojis un teicis lūgšanu dažādos 
latviešu saietos. 2006. gada okto-

brī mani uzņēma par latviešu 
mācītāju LELBĀ. Mūsu pirmajā 
ceļojumā uz Latviju mani aicinā-
ja teikt svētrunu Sv. Jāņa baznīcā 
Rīgā un vēlāk Sv. Annas baznīcā 
Jelgavā. Kopš tā laika esmu 
sprediķojis un vadījis dievkalpo-
jumus draudzēs Latvijā un Ame-
rikā. Patlaban esmu viesmācītājs 
Saginavas latviešu draudzē. 
LELBĀ esmu bijis aktīvs 40 ga -
 dus, daļēji tāpēc, jo vēlos, lai  
mūsu bērniem un mazbērniem 
dievkalpojumi notiktu  latviešu 
va   lodā. Ilgus gadus brīnījos, kā -
pēc latviešu Baznīca nemācīja 
lat  viešu valodu pieaugušiem, 
īpaši mazu bērnu vecākiem, kuŗi 
gribēja mācīties latviešu valodu.  
Ikviens latviski runātājs ar valo-
das programmas palīdzību var 
mācīt divus vai vairāk skolnie-
ku. Šogad piedāvājos mācīt šādu 
klasi, un mēneša laikā man bija 
četri skolnieki. Valodu vislabāk 
iemācās ģimenēs, kas mājās runā 
latviski. Tagad apmēram puse 
vi    su latviešu laulību ir jauktas. 
Lielākas izredzes, ka bērni iemā-
cīsies runāt latviski, ja abi vecāki 
runās latviski. Bez jaunajiem 
diev  kalpojumi latviešu valodā 
iz   beigsies. Tāpēc baznīcai paš-
aizsardzības nolūkā jaunu bērnu 
vecākiem jāmāca latviešu valo-
da. Vai mīlu latviešu valodu?  
Nē, bet mīlu latviešus un jūtos 
labi viņu sabiedrībā. Latviešu va  -
loda ir darījusi un turpina darīt 
manu dzīvi ārkārtīgi interesantu.”

Latviešu valodu māca Prāgas 
universitātē Čechijā, Poznaņas 
un Varšavas universitātē Polijā, 
Sietlas universitātē ASV,  Vācijā 
Bonnas universitātē, no šī gada 
rudens latviešu valodas kursi būs 
Minsteres tautas augstskolā. Vai-
rāki mācībspēki un studenti ap -
solījuši uzrakstīt par savu piere-
dzi, mācot un mācoties latviešu 
valodu. 

Poznaņas universitātes stu-
dents Pjotrs Fenglers, kas latvie-
šu valodu mācās jau piecus ga -
dus, stāsta: ,,Kāpēc iemācījos 
lat       viešu valodu? Mani interesē 
Austrumeiropas kultura, īpaši 
Austrumeiropas literātūra. Lat-
viešu rakstnieku darbi (varbūt 

arī Maķedonijas) gandrīz nav 
tulkoti poļu valodā.”  

Vai mēs paši darām visu, lai 
savu valodu apgūtu un iemācītu 
to bērniem? Cik gan bieži esam 
par slinku, lai lasītu viņiem pasa-
kas, dzejoļus, jo ērtāk ir ieslēgt 
televīzijas aparātu. Daži Ame-
rikas latvieši izvairījās runāt ar 
bērniem latviski, lai viņiem an -
gļu valodā nebūtu akcenta. 
Diem  žēl viņi nepadomāja, ka 
akcents liecina – šis cilvēks prot 
vairākas valodas. Kāds cits tau-
tietis ar nožēlu nesen stāstīja: 
būtu zinājis, ka Latvija atgūs 
neatkarību, tad gan būtu mācījis 
bērniem latviešu valodu.

Juris Alunāns savulaik pieko-
dināja: ,,Turiet jūs, latvieši, savu 
valodu godā, un jums labi klā-
sies virs zemes; to, kas sevi ne -
godā, to arī citi negodās.”

Daudzpusīgais rakstnieks Bru-
no Saulītis sacerējis brīnišķīgu 
pagaŗu poēmu ,,Juŗa Alunāna 
testaments”, par kuŗu vien pelnī-
jis apbalvojumu. Tajā ir šādas 
rindas:
,,Cik spēdams, likumus es pierē 
dzīšu
Tiem, kuŗi, augstu pacēlušies 
slavā, 
Pa savām rindām kroplus vār-
dus kravā
Ar nepareizām formām puspa-
mīšus.

Un, ja pat kādreiz pienāktu tā 
diena,
Kad vai puspasaules man virsū 
grūtu,
Šai pārliecībā palicis es būtu:

Kas ciena valodu, tas sevi ciena,
Bet tas, kam mātes valoda par 
grūtu,
Nav visā mūžā cienījis neviena.”

Vai šo poēmu ikvienam lat vie-
tim nevajadzētu iemācīties no 
gal vas, varbūt pat ielogot un turēt 
allaž redzamā vietā?

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

Astra Moora

(Turpinājums, sākums 33. numurā)

M A Z L I E T  N E N O P I E T N I

Šī gada 9. augustā Mičigenas 
štatā Gaŗezera krastos 150 dia-
sporas iekonservēti latvieši no 
ASV un no Kanadas pulcējās 
kempingā 3x3, lai relaksētos un 
atbrīvotos no ikdienas frustrā-
cijas un stresa, un, lai efektīvi-
zētu un intensificētu savas aktī-
vitātes latviskos hepeningos.

Jāprezumē, ka visi 200, kas 
pierakstījās, tomēr neieradās 
tāpēc, ka arī Amerikā daudzām 
bankām ir kolapss, ekonomija 
ir kolapā un visā valstī ir dziļa 
recesija. Arī daudziem latvie-
šiem darbs vairs nav profitabls, 

kreditus viņi vairs nevar saņemt, 
un viņi ir ļoti mizerabli.

Bet tiem, kuŗi ieradās, recep-
cija bija adekvāta un mento-
rings nebija rekomendēts nevie-
nam. Viens otrs gan tomēr bija 
liels defītists un nespēja kempā 
adekvāti adaptēties.

Paldies Dievam, ka, uz ēdam-
zāli braucot, neviens autiņš ne -
taranēja, cilvēki traumas ne gu-
va, un mediķi un medmāsas 
ne   bija vajadzīgi.

Kempā katru vakaru bija vari-
ēti šovi, kur bija dzirdami vairāki 
singlu hīti un storītellings. Tur 

cilvēki ieradās šortos, un glamūrs 
nebija manāms, toties repellenti 
bija jālieto, jo odi koda ar visām 
no tā izrietošajām sekām.

Viena no manām favorītākām 
ievirzēm bija latviešu valoda, 
kuru vadīja pazīstamais valod-
nieks un mūziķis Austris Grasis. 
Diemžēl es ar viņu netiku pie 
nekāda konsensusa, jo viņam 
neimponē mans veids, kā bagā-
tināt latviešu valodu.

Kempa pēdējā dienā no visām 
ievirzēm dalībnieki anonsēja, ka 
Valdemāra halles pagalmā būs 
liels displejs, kur būs eksponēti 

diversificēti dalībnieku dar  bi. 
Diemžēl printinga aprīkojumam 
bija notikusi avārija, un tas bija 
totāli neadekvāts. Tādēļ viņi bija 
forsēti iztikt bez darbu listinga 
un aukcions nenotika.

Maija Zaeska ar savu personī-
go enerģētiku un indulģenci 
nepārprotami kempa līderībā 
bija pelnījusi vienu ļoti adekvā-
tu ordeni, bet kempa notiku-
mus rezumējošā komisija nebija 
pietiekami efektīva un to nepie-
šķīra. Neskatoties uz nelielām 
disfunkcijām, kas kempā radās 
ar amerikāņu kāzu intervenciju, 

galīgais verdikts par šo hepe-
ningu ir atzinīgs. Vairums da -
lībnieku dzīvoja komfortā un 
viņu ekspektācijas bija piepildī-
tas. Tātad diasporas latvieši 
pre  valēs un nekādi preventīvi 
pasākumi nebūs jāievieš.

Es tikai nekādi nevaru saprast, 
kādēļ mans dators ar latvisko 
spellingu tik daudzus no vār-
diem te atzina par kļūdainiem, 
vai arī – kādēļ kļūdaino vārdu 
nebija vēl vairāk. Tikai tagad 
mazliet vairāk saprotu, kāpēc 
Austris ir uztraucies. 

Astrīda 

Vai tā ir pareizi?
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Vi e n n a , 
Au     gust 20 – 
Unlike Fran-
  ce or Bri    tain 
where few 
people today 
are prepared 
to defend 
their coun-
tries’ 1938 

Munich Accord with Hitler, most 
Russians, encouraged by their 
government, defend 1939 Mo -
lotov-Ribbentrop Pact, a reflec-
tion of their continuing tendency 
to view the world in “us-them” 
terms in which Russians are 
always right and others always 
wrong.

 And that approach, Moscow 
commentator Aleksey Makarkin 
argues in “Yezhednevny zhur-
nal” not only locks Russians into 
an older geopolitical paradigm 
that they should have overcome 
but increases the danger that 
ac ting within its terms, they will 

Window on Eurasia: Russia Needs Honest Discussion of Molotov-
Ribbentrop Pact Lest It Repeat Mistakes behind It, Moscow Analyst Says

Pols Goubls make analogous calculations and 
agreements in the future (www.
ej.ru/?a=note&id=9372).

 “The desire to defend at any 
price the position of one’s own 
country is perfectly understan-
dable psychologically if one lives 
within a ‘we-they’ paradigm where 
‘we’ are always right,” he argues, all 
the more so because it serves the 
interests of those who believe in 
“the unchanging nature of natio-
nal and state interests” despite 
systemic changes over time.

 But, Makarkin continues, “to 
justify one’s own errors and cri-
mes means at the very least not 
to exclude the possibility of their 
repetition.” Thus, countries like 
Germany and France by admit-
ting to mistakes in the past have 
been able to take steps to avoid 
repeating them such as commit-
ting themselves to existing bor-
ders.

 Were Russia a realistic candi-
date for membership in the Euro-
pean Union, Europe’s equation 
of Hitlerism and Stalinism would 

require Russians to rethink their 
position, but because it is not, 
the Moscow analyst says, that 
action has only angered them 
and led to claims that Moscow 
under Stalin or anyone else has 
always been right and everyone 
else always wrong.

 However, because that situation 
guarantees new and possibly 
equally fateful mistakes in the 
future, Makarkin argues, one can-
not overestimate now “the impor-
tance of an honest discussion 
about the real causes behind the 
actions of the Soviet side” in the 
events leading up to the accord 
between Hitler and Stalin.

 And he offers the outline of 
what he suggests such a discus-
sion would entail. Stalin, he said, 
sought “territorial adjustments 
in the West,” the ones “which the 
USSR achieved a little later” in 
the course of the War. The issue 
before him was “who would be 
the first to agree to sanction his 
expansion – Chamberlain and 
Daladier or Hitler.”

 The Soviet dictator decided to 
try to reach an agreement first 
with the West not only because 
Britain and France had displayed 
weakness by showing themselves 
willing to trade territory for 
peace at Munich but also because 
Moscow had ideological reasons 
sought a rapprochement with 
the Western democracies rather 
than fascist Germany.

 The British and French, how-
ever, were increasingly aware 
that they had miscalculated at 
Munich and they were worried 
that a Soviet proposal that would 
have forced them to recognize 
almost any step Stalin took in 
Eastern Europe as legitimate. As 
a result, the British refused to go 
along, even though the French 
were ready to do so. 

 Consequently, Stalin turned to 
Hitler who was prepared to offer 
Stalin what he wanted, at least 
for the time being – including 
the Baltic countries and Poland 
which the Pact’s much-discussed 
secret protocol assigned to the 

Soviet sphere of influence – even 
though this accord opened the 
way to a general war in Europe 
and two years later, Hitler’s inva-
sion of the USSR.

 Such an honest discussion, 
one that acknowledges both 
Stalin’s imperialist motivations 
and the calculations and miscal-
culations on all sides opens the 
way to a calmer and more seri-
ous consideration not only of 
what might have been done then 
but – and it is clear that this is 
more important for Makarkin – 
what should be done in the 
future. 

 But tragically, the current Rus-
sian leadership for its own rea-
sons is not interested either in 
such a conversations or in the 
changes in Moscow’s policies 
that might entail, a reflection of 
its unwillingness not only “to live 
not by lies” but also to stop insist-
ing on “double standards” by its 
errors and mistakes are justified 
but those of its opponents remain 
crimes.

Godātie Vītola kungs un kun-
dze, cienījamie klātesošie! Vītolu 
fonda atbalstītāji un Vītolu fonda 
atbalstītie!

Domājot par šī pasākuma no- 
saukumu “Vēstules nākotnei”, mēs 
nevaram nedomāt par sevi. Pa- 
tiešām - kādiem mums jākļūst, lai 
mēs sasniegtu labāku nākotni? 

Parastās atbildes: daudz jāmā-
cās, daudz jāstrādā, daudz jādar-
bojas, jābūt aktīvam, mērķtiecī-
gam... Tās nav nepareizas... Tomēr 
tieši mūsdienu ekonomiskā kri-
ze, kuŗas saknes ir meklējamas 
noteiktā cilvēku domāšanā, pa-
rāda, ka parastās atbildes vairs 
neder. Mēs esam nonākuši krizē 
tieši tāpēc, ka parāk daudzi ir 
bijuši ārkārtīgi aktīvi, bet arī –   
ļoti vienpusīgi aktīvi cilvēki. 

Krize vai slimība ir zīme līdz-
svara trūkumam. 

Tādēļ, lai rastu izeju no krīzes,  
ir jāatrod līdzsvars. Nākotne pie-
derēs tiem, kas iemācīsies atrast 
pareizo līdzsvaru. Jā, protams, – 
vispirms sevī. Līdzsvars ir lielais, 
pats lielākais ar nākotni saistītais 
vārds. Taču – par kādu līdzsvaru 
mums jādomā? Te var palīdzēt 
interesants Jaunās Derības tēls. 

Bībeles teksts bieži vien dziļus 
principus, kas ir plašāki par cil-
vēka valodas iespējām, attēlo la-
koniskos, bet piesātinātos noti-
kumos, tēlos. Tāds pavisam no- 
teikti ir it kā vienkāršais, bet 
daudzslāņainais stāsts par Jēzus 
viesošanos divu māsu – Martas 
un Marijas namā, kas lasāms 
Lūkas ev. 10. nod. :

Jēzus iegāja kādā ciemā, un kāda 
sieva, vārdā Marta, uzņēma viņu 
savā namā. Viņai bija māsa, vārdā 
Marija. Tā apsēdās pie Kunga kā-
jām un klausījās viņa vārdus. Bet 
Marta, nopūlējusies, daudz kalpo-
dama, nostājās viņa priekšā un 
sacīja: “Kungs, vai tev nerūp, ka 
mana māsa ir pametusi mani 
vienu, lai es kalpotu? Saki viņai,  
lai taču viņa man palīdz!” Kungs 
viņai atbildēja: “Marta, Marta, tu 

Uzruna Vītolu fonda sarīkojumā “Vēstules nākotnei” 2009. gada 20. augustā

par daudz ko esi norūpējusies un 
satraukusies, bet nepieciešama ir 
tikai viena lieta. Marija sev izvēlē-
jusies to labāko daļu, kuŗa viņai 
netiks atņemta. ”

Jau kopš senatnes abas māsas 
uztvertas kā simbols divām dzī-
ves ceļa iespējām. Marta, kas ro-
sās ap Jēzu, simbolizē lietišķu      
un praktisku aktīvitāti, kas ir      
ļoti nozīmīga mūsu dzīves ceļā. 
Savukārt Marija, kas uzmanības 
pilna sēž pie Jēzus kājām, ieklau-
soties katrā viņa vārdā, simbo- 
lizē apceri, kontemplāciju, dzīves 
garīgo dimensiju. 

 Bet vai mums jāizvēlas tikai 
viena no šīm divām aktīvitātes 
formām? – Tā cilvēki parasti 
mēdz domāt un izšķiŗas par lietiš-
ķu darbošanos. 

“Darbošanās” ir svarīga. Taču 
tikai tad, ja apzināmies tās robe-
žas. Vairākuma cilvēku ieskatā 
visu ir iespējams izdarīt. Mēs 
esam ieslodzīti šajā “darbošanās” 
paradigmā. Bet – vai mēs zinām, 
kas jādara? Vai tas, ko darām, 
patiešām ir pareizākais? Un – kas 
mums to var pasacīt?

Protams, no aktīvas darboša-
nās viedokļa kontemplācija, laika 
atrašana vienatnei un klusumam, 
garīga dzīve – vienmēr šķiet bez-
jēdzīga laika tērēšana. Tomēr 
evaņģelija notikums rāda, ka vien-

pusīga darbošanās beigās nogur-
dina un pārpūlē pašu aktīvo cilvē-
ku – Jaunās Derības Martu, izrai-
sot viņā dusmas un neapmierinā-
tību, mūsdienīgi sakot, – novedot 
pie izdegšanas robežas. Citiem 
vārdiem – ir iespējams it kā “pro-
duktīvs” dzīves modelis, kas to  -
mēr tikai atņem spēku un beigu 
beigās noved pie vilšanās. Vai tas 
nav neparasti, ka tieši Rietumu 
pārtikusī pasaule ir vispilnākā ar 
pārdegušiem un neapmierinā-
tiem cilvēkiem?

Norvēģu sociālantropologs To- 
mass Ēriksens runā par Rietu- 
mu sabiedrību, kuŗā cilvēkam 
vairs nav laika domāt un kuŗā 
dzīve kļuvusi virspusīga un sekla. 

Patiešām – savā ego pamatotā 
aktīvitāte vairo nevis apmierinā-
tību, bet izmisumu un nemieru. 

Otras JD notikuma personas – 
Marijas rīcība ir klusa klausīša-
nās Jēzū. Marija šajā notikumā 
nepasaka nevienu pašu vārdu.  
Bet varbūt tieši ar to viņa pasaka 
visvairāk? Vai Marija ir pilnīgi 
pasīva? Nē. Viņa mums rāda kādu 
cita veida aktīvitāti, cita veida 
“darīšanu”. Darīšanu, neko neda-
rot. “Darīšanu”, kas sākas tad,   
kad cilvēks atsakās no “darboša-
nās” kā vienīgā dzīves principa,  
jo dažas lietas dzīvē nav iespē-
jams “izdarīt”. Viņa tikai ir vērīga 

un uzmanīga. Tā ir “labākā” daļa. 
Tomēr mēs kļūdītos, ja domātu, 

ka vienā pašā Marijā varam re-
dzēt visu, kas nepieciešams dzīvei. 
Jo cilvēki, kas tikai gremdējas 
apcerē, riskē palaist gaŗām iespē-
jas un pienākumus aktīvi rīko-
ties, kas arī ir būtiska mūsu dzī-
ves daļa. 

Kā zināms, cilvēka dzīve izpau-
žas divās dimensijās – esībā un 
darbībā. Tāpēc cilvēks pasauli 
uztveŗ divējādi – diskursīvi (no 
latīņu valodas discursus – kus-
tība, skraidīšana turp un atpakaļ) 
un intuitīvi (no latīņu valodas 
intueri – vērīgi skatīties). Tātad 
esības izziņa ir iespējama divos 
veidos – esību cenšoties saprast 
(tas prasa kustību) un esību apzi-
noties (tas prasa apstāšanos un 
vērību). Diemžēl mūsdienu Rie-
tumu pasaulē intuicijas loma ir 
ārkārtīgi ierobežota. 

Vērība, apklušana, ieklausīša-
nās ir būtisks pretstats mūsu 
superracionālizētajai, ego pama-
totajai dzīvei. Klusums, miers un 
ieklausīšanās ir milzu vērtība. Uz 
to norāda ne jau tikai JD, bet arī 
neskaitāmas zīmes pasaulē. Aktī-
vitāte ir laba, ja tā izriet no ie-
klausīšanās un pārdomām. Ja tā  
ir aktīvitāte aktīvitātes dēļ, tad      
tā var kļūt bīstama. Kā jūs visi 
zināt, visbīstamākie ir aktīvi,        
bet – tā maigi sakot – neapdomīgi 
cilvēki. Mēs šodien dzirdam, ka 
daudzi saka: “Kaut kas ir jāda-     
ra,” – nu, un viņi kaut ko arī 
dara... Ne vienmēr situācija tāpēc 
uzlabojas... Bet kas īsti ir jādara? 

Kaut kas vispirms ir jādara ar 
sevi, sevī. Jo svarīgāk par to, ko     
es daru, ir tas, kas es esmu. 

Šis JD notikums saka: lai varē-
tu īstenot savu dzīvi, ir vajadzīga 
tikai viena lieta. Kas tā ir? Kļūšana 
par vienu, vienotu, viengabalai-
nu cilvēku. Mūsu nervozā dzīve 
mūs sasmalcina neskaitāmos ga -
baliņos tik ļoti, ka bieži vien paši 
nesaprotam – kur atrodamies. 
Kuŗa kustība vai doma manī galu 

galā izsaka mani pašu? Jēzus no -
rāda uz ceļu, kas ejams, – no frag-
mentētas dzīves, no “daudzi” 
(daudzas lietas) uz “viens” (viena 
lieta), viengabalainību. 

Jā, mums tik ļoti ka gaiss ir ne-
pieciešama viengabalainība, fo-
kusētība, līdzsvars. Marta un 
Marija ir divas cilvēka esības pu-
ses – diskursīvā un intuitīvā. Taču 
tām, jā, kā divām māsām, jābūt 
draudzīgām un jāsadarbojas. 
Mar    tai ir vajadzīga Marija, bet 
Ma  rijai arī ir vajadzīga Marta. 
Abu aspektu pieņemšana un in- 
tegrācija ir sarežģīta, bet absolūti 
nepieciešama, lai pārspētu dzī- 
ves krizes, lai sasniegtu patiešām 
labāku nākotni. 

Mums nepalīdzēs galējības, 
mums ir jāatrod līdzsvars. Kat-
ram cilvēkam, lai viņa dzīve būtu 
jēgpilna, jāiemācās runāt un klu-
sēt, darboties un ieklausīties. 

Es ceru, ka jūs mani sapratāt 
pareizi. 

Latvijai ir vajadzīgi enerģiski, 
gudri, bet... tomēr visvairāk vien-
gabalaini un līdzsvaroti cilvēki. 
Tik ļoti mēs esam galējību un 
vienpusības nomocīti. Esmu pār-
liecināts, ka Vītolu fonda dar-
bība, viss, ko jūs kopīgi darāt, ir 
nozīmīgs ieguldījums, lai Lat- 
vijas cilvēki kļūtu viengabalai-
nāki un līdzsvarotāki!

Būsim gatavi daudz, enerģiski 
un čakli strādāt, bet nekad ne-
kļūsim par darba vergiem, ar   
savu darbošanos apsēstiem, šķiet, 
daudz izdarījušiem, bet nelaimī-
giem cilvēkiem. Atlicināsim laiku 
dzīvei, atceroties, ka ikviens no 
mums esam dzīvas, ar nemirstīgu 
dvēseli apveltītas būtnes. Ka dzīve 
ir vairāk par mūsu darbošanos,  
ka tai ir sava lielā, skaistā, noslē-
pumainā puse, kas atklājas tikai 
apklustot, apstājoties, nomieri-
noties, ieklausoties. 

Un tieši no šiem brīžiem dzimst 
nozīmīgākās atziņas par to – kas 
man patiešām šajā pasaulē ir jā-
izdara!

Juris Rubenis Kas man šai pasaulē ir jāizdara?
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Amerikas latviešu nometņu tradicijas 
LatvijāJau astoņpadsmito gadu Latvijā 

notiek vasaras sporta un atpūtas 
nometnes „Senču mantojums”.
Šo gadu laikā ir uzkrāta pamatīga 
pieredze nometņu organizēšanā. 
Vislielākais paldies par to jāsaka 
latvietei no ASV Ingrīdai Mie -
mei, šo nometņu iniciātorei un 

dvēselei. Uz sarunu aicinājām 
Ingrīdas kollēgas un domubied-
res Latvijā – Barkavas nometnes 
ilggadīgo vadītāju Anitu Stukāni 
un Skrundas nometnes vadītāju 
Līgu Neliusu. 

Anita Stukāne: „Nometnei 
visus šos gadus ir bijusi liela 
piekrišana. Tas – pateicoties pār-
 domātai programmai, un tam, 
ka nodrošināti labi apstākļi no -
metniekiem. Nometnē tiek uz -
ņemti bērni no septiņiem līdz 
piecpadsmit gadiem. Skaita ziņā 
visvairāk nometnē „Senču man-
tojums”  piedalās bērni no Rīgas, 
bet bērni šurp brauc no visas 
Latvijas – no Ogres, Palsmanes, 
Limbažiem, Bauskas, Jēkabpils, 
Preiļiem, Cēsīm, Valkas u.c. Par 
šā gada nometni vislabāk 
pastāstīs tās vadītāja Diāna 
Kuzina.”

Diāna Kuzina: „Nometnes 
„Senču mantojums”cenšamies 
organizēt dažādos Latvijas no -
stūros, tā dalībniekus tuvāk iepa -
zīstinot ar savu dzimto zemi. 
Šogad – Zemgales līdzenumā, 
Madonas rajonā, Barkavā nomet-
ne notika no 12. līdz 21. jū    lijam. 
Nometniekiem ik dienu bija 

prieks vērot skaisto apkārtni. Arī 
svētelim, kas rē  gu  lāri pa  staigājās 
pa tuvējo apkār tni, šis pasākums 
likās interesants...

Lai dalībniekiem pavadītais 

laiks būtu interesants un piesā-
tināts, tika iepriekš sagatavota 
no  metnes programma. Bija ies pē-
  ja piedalīties dažādos pulciņos, tā 
pilnveidojot savas zināšanas un 
iemācoties ko jaunu. Bērni 
labprāt piedalījās stikla mākslas 
pulciņā, kur no stikla veidoja gan 
vēja zvanus, gan nometnes sim-
boliņus – jumīšus, arī rotas. Ādas 
mākslas pulciņā bija iespēja 
veidot īstus sapņu ķērājus indiā-
ņu stilā, maciņus un atslēgu pie-
kariņus ar latvju rakstiem. Ap -
gleznošanas pulciņā varēja ap -
gleznot līdzpaņemtos krek  liņus, 
somiņas, glāzes. Zīmēšanā savu 
roku varēja ievingrināt, zīmējot 
Latviju dažādos gadalaikos, zī -
mējot dažādos Latvijas dzīv-
niekus. Dziedāšanas stundās at -
cerējāmies senās, labās latviešu 
dziesmas, kā arī mācījāmies jau-

nas. Dejošanā tika ievingrināti 
soļi gan tautiskās dejās, gan 
mūsdienu modernās dejās.

Atklāšanas dienā, kā ierasts, 
notika nometnes dalībnieku 
iesvētības, kuŗās bija jāiet cauri 
„stacijām” un jāveic dažādi uzde-
vumi. Notika arī mūzikas un 
modes sarīkojums, kuŗā bija 

jāsagatavo tērpi un to izrādīšana 
atbilstīgi laikmeta mūzikai. Tas 
izdevās interesanti un neat kār-
tojami, bija gan nopietnas, gan 
komiskas uzstāšanās. 

„Barkavas pils ieņemšanā”tika 
noskaidrots stiprākais, izvei -
cīgākais nometnes princis un 
princese. Bija arī sporta un 
rekordu diena, kuŗā nometnieki 
varēja pārbaudīt savu fizisko 
sagatavotību.

Visvairāk gaidītais pasākums 
bija „Slapjie starti”, kur nomet-
niekiem bija lieliska iespēja lais-
tīties ar ūdeni un beidzot apliet 
arī visus audzinātājus. Šis pasā-
kums ar visām stafetēm izvērtās 
lielā, jautrā, smieklu pilnā no -
tikumā. 

Tā kā viens no šīs nometnes 
mērķiem ir iepazīstināt dalīb-
niekus ar Latviju, tās skaistumu 
un vērtībām, arī šogad pēdējā 
svētdienā tika rīkots pasākums 
par godu Latvijai „Ai, tēvu zeme, 
stūŗu stūŗiem...” Katrai grupiņai 
bija uzdevums sagatavot stās-
tījumu par katru Latvijas novadu, 
tā ievērojamākām vietām. No -
beigumā visi kopā ar svecītēm 
rokās veidojām Latvijas kontūru. 
Izdevās ļoti svinīgi, gaiši un mīļi.

Protams, bija arī vizināšanās ar 
laivām un peldēšana. Apmek-
lējām arī tuvo Varakļānu muižu, 
kur iepazināmies ar nostāstiem 
un leģendām par šo vietu. Un 
kur nu vēl uz ugunskura kopīgi 
vārītā zupa...

Šis nometnes laiks bērniem un 
arī peiaugušajiem paskrēja ātri, it 
kā nemanot. Visi kravāja savas 
lielās mugursomas, lai atgrieztos 
mājās dažādos Latvijas nostūros 
ar cerību nākamgad pulcēties 
atkal un satikt iegūtos draugus.”

Par nometni Skrundā stāsta 
vadītāja Līga Nēliusa:

„1991. gadā notika mūsu pirmā 
nometne Kolkā. Mūsu nometnes 
ik gadu atbalstījusi Ventspils Do -
me, un gribu palepoties – šogad 
Ventspils pilsētas svētkos saņēmu 
augstu apbalvojumu par darbu 
nometnēs – esmu Ventspils Goda 
pilsone! Savus nopelnus vēlos 
dalīt ar Ingrīdu Miemi. Viņa ir 

viens liels malacis! Iepa zināmies 
pirmajā 3x3 nometnē, tad viņa 
izkārtoja man iespēju būt Katskiļu 
nometnē, un pēc tās parauga arī 
tiek rīkotas mūsu no  metnes. Pati 
esmu sākum skolas skolotāja, ar 
Ingrīdu, kuŗa ir Skolotāja no sirds 
un dvēseles, esmu atradusi kopīgu 
valodu. Ir interesanti un pamā-
coši ar  viņu strādāt kopā, savu 
reizi diskutēt, apmainīties vie-
dokļiem. Apbrī noju viņas ener-
ģiju un paida go ģisko prasmi. 

Šogad mūsu nometnē piedalī-
jās 134 bērni – tas ir mazāk nekā 
citu gadu, „rekords” mums bija 
215. Laikam krize dara savu. 
Šogad mūsu nometnē piedalījās 
arī astoņas meitenes no Zvied-
rijas. Vienu dienu tāpēc arī vel-
tījām jaunu zināšanu iegūšanai 
par Zviedriju, baudījām zviedru 
ēdie   nus. Zviedrijas meitenes iz -
teica vēlēšanos braukt atkal – tas 
ir labs vērtējums mūsu darbam. 

Jau otro reizi mūsu nometnē 
piedalās, precīzāk, strādā Anda 
Simmons no Amerikas. Savulaik 
viņa darbojās mūsu nometnē 
Mežezerā. Bet tagad Skrundā 
bija ieradusies kopā ar draudze-
ni Nikoletu Robertelli. (Niko-
letas māmiņa, kā noprotat pēc 
vārda, ir latviete.) Meitenes mā -
cīja no  metņotājiem angļu valo-
du un, protams, piedalījās no -
metnes sarīkojumos. Asprā-
tīgas, gudras, ar izdomu bagātas 
meitenes, ku  ŗas iemīļoja visi 
nometnes da  līb  nieki. Arī pašas 
izteica patiesu vēlēšanos braukt 
šurp atkal.”

Par savu darbu Latvijā lūdzām 
pastāstīt arī Ingrīdu Miemi.

„Pēc ilgu gadu darba Katskiļu 
nometnes vadīšanā nodevu sta-
feti jaunajai paaudzei. Meklēju 
kaut ko jaunu, gribēju iesaistīties 
Latvijas nākotnes veidošanā. 

1990. gadā aizbraucu uz pirmo 
3X3 nometni Latvijā par bērnu 
audzinātāju. Satiku Ventspils 
sko  lotāju Līgu Neliusu. Runājām 
par nometnēm un par to, kā 
vislabāk nodarbināt bērnus va -
saras brīvlaikā. Nākamā vasarā 
Līga atbrauca uz Katskiļiem, un 
mēs turpinājām savas sarunas 
par bērnu nometnēm un izlē-
mām rīkot tādu nometni, kur 
Lat  vijas un Amerikas latviešu 
bēr ni varētu nodibināt draudzību 
lat    viskā un kristīgā garā. Tas pats 
mērķis visus 50 gadus bijis Kat-
skiļu nometnei. Pirmo nometni 
Kolkā rīkojām pēc Ņujorkas lat-
viešu evaņģēliski luteriskās drau-
 dzes bērnu nometnes parauga. 

Tā tas sākās un, man par lielu 
prie  ku, turpinās.

Pirmajā Kolkas nometnē bija 
90 dalībnieku. Man līdzi atbrau-
ca jaunākais dēls Kārlis ar saviem 
latviešu skolas klases biedriem, 
kas tikko kā bija pabeiguši 
6. klasi. Nometnē piedalījās bērni 
galvenokārt no Ventspils. Maksa 
tolaik bija 3 rubļi par bēr nu. Tā 
kā Amerikas dolars bija tik 
„spēcīgs”, pārējo maksu sedzu no 
savas kabatas.

Nākamā gadā Maija Gobiņa 
palīdzēja mums iekārtot nomet-
ni Pļaviņās, kur bija SWH īpa-
šums. 1994. gadā izveidojām ot -
ru nometni, kuŗu vadīja Anita 
Stukāne. Kopš tā laika esam 
nometņojuši Madlienā, Smilte-
nē, Gaujienā, Višķos, Koknesē, 

Skrundā, Katvaros, Barkavā. 
Nometnes apmeklē kā bērni 

no ģimenēm, kas var atļauties 
samaksāt dalības maksu, tā arī 
tie, kas ir „sponsorēti”- bāreņi, 
internātskolu bērni, mazno  dro-
šināto ģimeņu bērni. Amerikas 
radi arī sponsorē savus Latvijas 
radu bērnus. 

Kā ik gadu, mūsu labvēļi ir 
bijušu Goppera fonds, PBLA 
Kultūras fonds, Vašingtonas un 
Ņujorkas draudžu dāmu komite-
jas, korporācija Daugaviete, Ņu -
jorkas un Ņudžersijas latviešu 
biedrības, kā arī tuvi un tāli mīļi 
draugi, kuŗiem nometnes un 
bērnu vārdā saku lielu paldies!

Šogad bažījāmies, ka šajos grū -
tajos laikos nometnes nevarēs no -
tikt. Tomēr notika, lai gan ar sa -
mazinātu bērnu skaitu. Ceram, ka 
mūsu nometnes turpināsies. Vis-
maz līdz mūsu 20 gadu jubilejai!”

No sirds to novēlam!
Ligita Kovtuna

Anita Stukāne nometnes nodarbībā

Nometņotāji Barkavā

Ingrīda Mieme Skrundas 
nometnē kopā ar Andu 
Simmons (pa kreisi) un 
Nikoletu Robertellu

Griežam danci!
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

"Sveika, Latvija!" dalībnieki tiekas ar Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru

Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī pasniedza akreditā-
cijas vēstules jaunajiem Latvijas vēstniekiem Īrijā un pārstāvnie-
cībā Eiropas Padomē. Latvijas Republikas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks Īrijas Republikā turpmāk būs Pēteris Kārlis 
Elferts,  mūsu valsts ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka amata 
pienākumus pārstāvniecībā Eiropas Padomē veiks Aiga Liepiņa.

Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Apvienoto baltiešu 
komiteju 23. augustā Vašingtonā rīkoja demonstrāciju, lai ame-
rikāņiem atgādinātu  Molotova–Ribentropa pakta 70. gadadienu 
un Baltijas ceļa 20. gadadienu. Ap 200 cilvēku izveidoja dzīvu ķēdi  
starp Igaunijas un Latvijas vēstniecību.

Lai protestētu pret drāmatisko paidagogu algu samazinā-
jumu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA) 1. septembrī pie Ministru kabineta ēkas rīkos piketu. 
Piketā varētu piedalīties ap 330 cilvēku – pa desmit cilvēkiem no 
katra novada un pilsētas. Protesta akcija pretī valdības ēkai ilgs 
stundu, no pulksten 11 līdz 12.

Parallēli protestiem galvaspilsētā LIZDA aicina katru valsts   
skolu iesaistīties, paužot savu attieksmi pret skolotāju atlaišanu     
un skolu slēgšanu. 

Rīgas svētkos  (no 21. līdz 23. augustam) notika daudz 
sarīkojumu. Kronvalda parkā atklāja pieminekli krievu dzejnie-
kam Aleksandram Puškinam. Pāri Rīgai virs Daugavas pārlidoja 
ASV iznīcinātāji F-15, kuŗus lidostā apskatīja pilsētas galva Nils 
Ušakovs.  

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas Dinamo  atklātā 
vēstulē vērsās pie valdības ar aicinājumu līdzdarboties hokeja 
atbalstīšanā. Akcionāru, kluba valdes un padomes vārdā atklāto 
vēstuli parakstījis bijušais Valsts prezidents, Dinamo padomes 
priekšsēdis Guntis Ulmanis.

 Pēc DnB Nord Latvijas barometra jūlijā veiktās aptaujas 
dalībnieku domām, Latvijas izglītības sistēma tiek sagrauta. Šādu 
viedokli pauž vairākums aptaujāto - 57%. Savukārt 15% iedzīvotāju 
pauduši viedokli, ka notiek sen nepieciešamas reformas. Nekas 
īpašs nenotiek, pārmaiņas ir īslaicīgas, un, tiklīdz būs vairāk nau-
das, viss būs pa vecam, - norādīja 18%.

Iedzīvotāji atzinīgākus vērtējumus pauduši par augstāko izglītību 
valstī,  viskritiskāk vērtēta izglītības kvalitāte arodskolās un 
profesionāli techniskajās skolās.

Līdz jūlija beigām Valsts darba inspekcijas (VDI) amatper-
sonas, apsekojot 2727 uzņēmumus, konstatējušas 706 bez darba 
līguma nodarbinātos. Pēc veiktajām pārbaudēm darba devēji 
noslēdza darba līgumu ar 155 atklātajiem “ēnstrādniekiem”. Darba 
attiecības netiks turpinātas ar 521 nelegāli nodarbināto.

Kopš 1. septembŗa Pašvaldības policijas darbinieki dežūrēs 
pie 129 Rīgas skolām to darba laikā - no plkst. 8 līdz 16. Kārtības 
nodrošināšanā tiks iesaistīti 129 vai 117 policijas darbinieki, ja 
varēs apvienot posteņus. Ja divas skolas atradīsies viena otrai tuvu, 
abas mēģinās pieskatīt viens policijas darbinieks. Policijas dar-
biniekiem būs jāraugās, lai bērniem ceļā uz skolu un atpakaļ 
neatņem naudu un tālruņus, starpbrīžos  būs jāķeŗ arī smēķētāji 
starpbrīžos.

Latvijas vēstniecība Maskavā saņēmusi apstiprinājumu, ka 
starp kuģa Artic Sea lietā apcietinātiem ir arī viens Latvijas pa-
valstnieks un viens Latvijas nepavalstnieks. 

Tiekas ar “Sveika, Latvija!” 
dalībniekiem

Valsts prezidents Valdis Zat-
lers tikās ar Amerikas latviešu 
apvienības rīkotās jauniešu iz- 
glītības programmas “Sveika, 
Latvija!” dalībniekiem, kā arī ar 
Rēzeknes novada Dekšāru pa-
matskolas un Skrundas 1. vidus-
skolas skolēniem, pie kuŗiem 
sava Latvijas ceļojuma laikā vie-
sojās “Sveika, Latvija!” dalīb-
nieki.

Valsts prezidents pauda ce- 
rību, ka pēc Latvijā pieredzētā 
un daudzo novadu apmeklēju-
ma jaunieši ieguvuši sajūtu, ka 
viņi ir daļa no Latvijas, un ka šī 
sajūta nekad nezudīs.

Projekta “Sveika, Latvija!” da- 
lībnieki ir ASV, Kanadas un 
Austrālijas latvieši, kuŗiem  dota 
iespēja divas nedēļas vasarā ap-
ciemot savu vecāku un vecvecā-
ku dzimteni. Skolēni parallēli 
mācībām Amerikas, Kanadas  
un Austrālijas skolās sestdienās 
iet latviešu skolās, kur mācās 
Latvijas vēsturi un tradicijas. 
Veiksmīgi pabeidzot latviešu 
skolas 8.klasi, jauniešiem tiek 
dota iespēja atbraukt uz Latviju.

Divu nedēļu laikā jaunieši ap- 
ceļo Latvijas novadus, iepazīs-
tas ar Rīgu un vietējiem Latvijas 
jauniešiem.

Saeimas priekšsēdis 
Gundars Daudze 

24. augustā tikās ar latviešu 
jauniešiem no Amerikas Savie-
notajām Valstīm un Kanadas, 
kuŗi Latviju iepazīst programmā 
„Sveika, Latvija!”.

Sveicot jauniešus Saeimā, G. 
Daudze pauda prieku par jau- 
niešu vēlmi tuvāk iepazīt dzīvi 
Latvijā. „Ceru, ka Latvijā re- 
dzētais palīdzēs jums labāk 
iepazīt savu tēvzemi un noderēs 
par labu stimulu kādreiz nākot-
nē atgriezties Latvijā – lai studē-
tu vai strādātu,” teica Saeimas 
priekšsēdis.  

G. Daudze jauniešus iepazīsti-
nāja ar Saeimas darba organi-
zāciju, struktūru un likumdo-
šanas procesu. Savukārt jaunie-
ši, daloties  Latvijā gūtajos iespai-
dos, atzina, ka viņus uzrunājusi 
Latvijas skaistā daba un vēstu-
riskās celtnes. Īpaši interesanti 
bijis redzēt Kokneses un Cēsu 
pilsdrupas un mūzeju ekspo-
zīcijās iepazīties ar viduslaiku 
cilvēku dzīvesveidu.    
Amerikas latviešu apvienības 
izveidotā mācību programma – 
mācību ceļojums „Sveika, Lat-
vija!”  notiek 22. reizi, un tā lai-
kā savu etnisko dzimteni ap- 
meklē 15 latviešu jaunieši no 
ASV un Kanadas. Divas nedēļas 
ilgā mācību brauciena laikā 
jaunieši iepazīstas ar Latvijas 
vēsturiskajām vietām, apmeklē 
dažādas pilsētas un tiekas ar 
saviem Latvijas līdzaudžiem no 
Skrundas vidusskolas un Rēzek-
nes rajona Dekšāru pamatsko-
las.  

ASV vēstniece Latvijā 
ieradusies Rīgā

Ārlietu ministrs Māris Rieks-
tiņš 24. augustā tikās ar jaun-
iecelto ASV vēstnieci Latvijā 
Džūdiju Gārberi (Judith Gail 
Garber), kas tikai no rīta ieradās 
Latvijā un apmeklēja ministru 
pieklājības vizītē, lai iesniegtu 
akreditācijas vēstuļu kopijas. 

Jaunā ASV vēstniece Latvijā 
Džūdija Gārbere daļu  savas pir-
mās publiskās uzstāšanās teica 
latviešu valodā. Īsajā paziņo-
jumā plašsaziņas līdzekļiem 
Gārbere norādīja, ka viņai ir 
prieks būt Latvijā tagad jau  ASV 
vēstnieces amatā. Vēstniece  un 
viņas ģimene vēlas iepazīt Lat-
viju. Jaunā vēstniece ir pagodi-
nāta par ASV prezidenta Baraka 
Obamas lēmumu norīkot viņu 
darbam Rīgā.

Tikšanās laikā vēstniece in- 
formēja par saviem nākotnes 
plāniem pēc oficiālās ceremo-
nijas, kad Valsts prezidentam   
25. augustā tiks iesniegtas akre-
ditācijas vēstules, un pēc iepa-
zīšanās ar ASV vēstniecības dip-
lomātiem Rīgā. 

Ārlietu ministrs Māris Rieks-
tiņš  norādīja, ka vēstniece Lat-
vijā ieradusies tieši laikā, kad 
svinam vēsturiski un simboliski 
svarīgā notikuma - Baltijas ceļa  
20. gadadienu. M. Riekstiņš  
pauda pateicību ASV pusei par 
Valsts sekretāres Hilarijas Klin-
tones paziņojumu šajā sakarā, 
kuŗš atkārtoti apstiprina ASV 
vēlmi stiprināt un padziļināt 
stratēģiskās partnerības saites   
ar Baltijas valstu tautām un 
valdībām. Ministrs uzsvēra, ka 
nelielajām Eiropas valstīm ir 
svarīgs solidāritātes princips    
un Baltijas valstis augsti novēr- 
tē ASV konsekvento atbalstu.

Forumā par skolu reformu
Vienlaicīgi astoņās Latvijas 

pilsētās notikušajā Latvijas Fo- 
ruma diskusijā „Atbalsta veidi 
Latvijas skolām reformu laikā” 
dominēja idejas, kā uzlabot 
izglītības iestāžu saimnieciskos 
un motīvācijas jautājumus, kā 
arī interešu izglītības iegūšanas 
iespējas. Turklāt vairākās pilsē-
tās izskanējuši līdzīgi priekš-
likumi izglītības sistēmas sasā-
pējušo jautājumu risināšanai.

Kopumā idejas, kā atbalstīt 
Latvijas skolas reformu laikā, 
pauda gandrīz 400 foruma 
dalībnieku, kas bija pulcējušies 
Madonā, Cēsīs, Rīgā, Mazsalacā, 
Valmierā, Jelgavā, Jēkabpilī un 
Ogrē.  Pēc maija beigās notikušās 
Latvijas Foruma diskusijas 12 
pilsētās caurmērā vienā pilsētā 
piedalījušos iedzīvotāju skaits 
palielinājies gandrīz par 10%. 
Tas liecina par iedzīvotāju aktī-
vitātes un pašorganizācijas pie-
augumu.

Baltijas un Ziemeļvalstu 
koordinēta sadarbība 

Ārlietu ministrs M. Riekstiņš 
20. un 21. augustā piedalījās 

Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu 
ministru sanāksmē Reikjavīkā, 
Īslandē. Norisinājās viedokļu 
apmaiņa par svarīgākajām starp-
tautiskās polītikas aktuālitā-  
tēm, tostarp par situāciju Afgā-
nistānā pēc vēlēšanām, par 
Zviedrijas ES prezidentūras die-
nas kārtību, prioritātēm, ES stra-
tēģiju Baltijas jūras apgabalā. 
Ministri pārrunāja reģionālo sa- 
darbību enerģētikas jomā, kā arī 
attiecības ar Krievijas Federāciju 
un situāciju ES Austrumu kai-
miņvalstīs.

Ārlietu ministri vienprātīgi 
pauda atbalstu Īslandei par ES 
iestāšanās sarunu  tālāku virzī-
bu, norādot, ka Baltijas un Zie- 
meļvalstu solidāritāte ir svarīgs 
polītisks signāls laikā, kad Īs- 
lande ir iesniegusi pieteikumu 
dalībai ES. Ārlietu ministrs M. 
Riekstiņš apliecināja Latvijas 
gatavību dalīties ar Īslandi iestā-
šanās sarunu pieredzē.

“Īpaši ievērojot, ka Zviedrija 
šobrīd ir ES prezidējošā valsts, 
Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu 
ministru sanāksme ir lieliska 
iespēja apspriest ES dienas kār-
tību un prezidentūras izvirzītās 
prioritātes, attiecīgi koordinē- 
jot savstarpējo sadarbību,” norā-
dīja M. Riekstiņš. Sanāksme 
notiek laikā, kad sāksies inten-
sīvs darbs visās starptautiskajās 
organizācijās, tāpēc īpaši būtis-
ka ir vienota pieeja un infor-
mācijas apmaiņa.

Tā kā 2010. gadā Baltijas   un 
Ziemeļvalstu sadarbību ko- 
ordinējošās valsts pienākumus 
no Īslandes pārņems Latvija, 
ārlietu ministrs M. Riekstiņš 
uzaicināja kollēgas uz nākamo 
sanāksmi Latvijā 2010. gada 
augustā.

ASV ārlietu ministres 
Hilarijas Klintones apsveikums 

Baltijas ceļa 20. gadadienā
Šajās dienās cilvēki Amerikā 

domās ir kopā ar saviem drau-
giem Igaunijā, Latvijā un Lie-
tuvā, lai atcerētos Baltijas ceļa 
20. gadskārtu. Protests pret 
padomju varu 1989. gadā ie-
dvesmoja daudzus cilvēkus visā 
pasaulē. Divi miljoni igauņu, 
latviešu un lietuviešu izveidoja 
cilvēku ķēdi, kas stiepās 600 
kilometru gaŗumā caur visām 
trim Baltijas valstīm, tādējādi 
piesaistot pasaules uzmanību  
un atbalstot brīvības ideju. 

Agrāk 23. augusts bija Molo-
tova-Ribentropa pakta gada-
diena. Tagad 23. augusts sim-
bolizē cīņu par pašnoteikšanās 
tiesībām. 

Visās Baltijas valstīs šo dienu 
atcerēsies, rīkojot  dažādus pub-
liskus sarīkojumus –  fotoizstādes, 
filmu festivālus, vēstuļu kon-
kursus un motociklistu brau-
cienu pa Baltijas ceļu, kā arī  
daudzus privātus pasākumus. 
Baltijas valstu iedzīvotājiem ir 
daudz iemeslu lepoties. Tā pati 
apņēmība un gars, kas veici- 
nāja Baltijas ceļa norisi, palī-
dzēja Baltijas valstīm kļūt par 
cilvēktiesību un demokratijas 
cīnītājām. Baltijas valstis ir vēr-
tīgas NATO un Eiropas Savie-
nības locekles un rāda priekš-
zīmi visai pasaulei.

Šajā vēsturiskajā brīdī es vē- 
los apliecināt ASV apņemšanos 
stiprināt un padziļināt mūsu 
partneŗattiecības ar Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas tautām un 
valdībām. 

ASV vēstniecība Latvijā, 
Preses un kultūras nodaļa

Pret Šlesera-Ušakova bloku
Nolemts, ka trīs partijas – 

Jaunais laiks, Pilsoniskā savie-

nība un Sabiedrība citai polīti-
kai parakstīs vienošanos par sa- 
runu uzsākšanu. To mērķis ir 
izveidot vēlēšanu apvienību gai-
dāmajām Saeimas vēlēšanām.

Par nepieciešamību labējām 
partijām konsolidēties polītiķi 
spriež jau ilgāku laiku. Iemesls 
aktīvākai darbībai ir Rīgas do-
mes vēlēšanu iznākums, kad uz- 
varēja Saskaņas centrs, iegūstot 
domē vairākumu. Jaunā apvie-
nība veidos kopīgu sarakstu 10. 
Saeimas vēlēšanām. Apvienība 
nenozīmē, ka visas trīs partijas 
saplūdīs vienā, – tās būs trīs arī 
turpmāk, bet tiks izstrādāta 
kopīga programma. Nebūs ne-
viena atsevišķa apvienības lī- 
deŗa, bet būs vairāki līdz-
priekšsēži. Izteikts pieņēmums, 
ka apvienības programmas iz- 
strādē varētu iesaistīties arī 
sabiedrībā pazīstamas perso- 
nas, iespējams, bijusī Dienas 
redaktore Sarmīte Ēlerte.

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

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Ja nu ko var teikt 
par augsti stāvošām 
militārpersonām, 
tad vienu gan - tās 
nemēdz būt īpaši 
pļāpīgas. It īpaši tad, 
kad kaut kas iziet 

greizi, militārās struktūras mēdz 
norīkot vienu cilvēku, kas runā ar 
presi un citiem interesentiem, bet 
pārējie ir kā ūdeni mutē ieņēmuši. 
Un nav jau pārsteigums – Amerikā 
dzīvojošie vecākās paaudzes lasī-
tāji atcerēsies Otrā pasaules kaŗa 
laika lozungu loose lips sink ships – 
tātad, ja izpļāpāsies, varbūt noklau-
sīsies arī ienaidnieks. Lasītāji visā 
pasaulē droši vien atceras, cik ļoti 
liels klusums nolaidās pār ASV 
bruņotajiem spēkiem, kad izrādī-
jās, ka to pārstāvji Irakas Abu-
graības cietumā pret cietumniekiem 
izturējušies labākajā gadījumā 
amorāli, bet sliktākajā (un patie-
sajā) – nelikumīgi.

Taču Latvijā, kā jau tas mēdz 
gadīties, klusēšana ne vienmēr ir 
vērā ņemtais princips. 22. augustā 
laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze 
parādījās intervija ar Nacionālo 
bruņoto spēku Jūras spēku ko- 
mandieri Aleksandru Pavloviču, 
kuŗā komandieris taisnojās par 
visnotaļ dīvainiem apstākļiem ku- 
ģu pirkšanā. A. Pavlovičs apsūdzēts 
nolaidībā un bezdarbībā.

Situācijas fabula, īsi atstāstīta, ir 
šāda: 2005. gadā noslēgts līgums 
par piecu pretmīnu kuģu iegādi no 
Nīderlandes. Darījuma summa - 55 
miljoni latu. Bet, kā mūspusē mēdz 
teikt, bija tikai viena problēma. 
Valstij nezin kā  gadījies nopirkt 
kuģus bez techniskās dokumen-
tācijas. Te lūgums lasītājiem pa- 
domāt. Ja veikalā nopērkam, pie-
mēram, veļas mazgājamo mašīnu 

Interesanta situācija Latvijas bruņotajos spēkos
un mājās izrādās, ka tai nav līdz 
lietošanas instrukciju, vai tad  mēs 
mēģinām mašīnu pieslēgt pie strā-
vas un darbināt pašu spēkiem? Nē. 
Mēs dodamies atpakaļ uz veikalu 
un pieprasām instrukciju. Turklāt 
(un Latvijā tas joprojām ir aktuāls 
jautājums) instrukciju mēs vēlamies 
valodā, kuŗu protam.

Kuģiem šādu dokumentu nebija. 
Taču lasiet tālāk. Laikam ritot, 
Latvijas nopirktie kuģi sāka buksēt. 
Lieki teikt, ka bez dokumentācijas 
nemaz tik viegli nebija konstatēt, 
kur ir problēma un, galvenais, kā to 
labot. Ar laiku instrukcijas tika 
piemeklētas. Nevis no Nīderlandes 
bruņotajiem spēkiem, bet no kādas 
firmas Francijā, kuŗa līdzīga tipa 
kuģus kādreiz pārdevusi Pakistānai. 
Piedevām – angļu valodā, jo doku-
menti sākotnēji acīmredzot bijuši 
flāmu valodā. Loģiski, ja jau kuģi 
sākotnēji bija domāti flāmu valodā 
runājošu jūrnieku vajadzībām.

Komandierim Pavlovičam nākas 
taisnoties tāpēc, ka Aizsardzības 
ministrija acīmredzot nolēmusi 
viņu šajā situācijā deklarēt par 
grēkāzi. Kuģu (bet ne instrukciju) 
pirkšanas laikā Latvijas aizsardzī-
bas ministrs bija pašreizējais finan-
ču ministrs un kādreizējais Mi-   
nistru prezidents Einars Repše. 
Bruņoto spēku komandieris bija 
Gaidis Zeibots. Jūras spēku ko-
mandieris,  tāpat kā tagad,  bija        
A. Pavlovičs. Komandieris pats ap- 
galvo, ka Jūras spēki vispār neko 
nepērk, lēmumi par budžetu un 
iepirkumiem ir Aizsardzības mi-
nistrijas un Ministru kabineta 
rokās. Bruņotajos spēkos daudz  
kas esot slepens, un jādomā, ka tā 
tas patiešām ir. Bruņoto spēku 
financējums tomēr ir centrālizēts. 

Taču jautājumu šajā situācijā to- 

mēr ir krietni daudz. Būtībā tas ir 
visnotaļ nopietns skandals, ka par 
lielu naudu pirkti kuģi vismaz 
sākotnēji nemaz nav bijuši tik ļoti 
lietojami, piedevām bez „papīriem”. 
Minētajā Neatkarīgās intervijā         
A. Pavlovičs stāsta, ka patlaban 
četri no pieciem kuģiem esot kau-
jas gatavībā, divi ir izturējuši    
NATO sertifikāciju, bet piektais ne- 
maz vēl nav nopirkts. Ja tā, tad labi, 
taču tik un tā jābūt pat ļoti lielām 
šaubām par jebkuŗu militāristu    
vai civīlpersonu, kas parakstījis lī- 
gumu par kuģu pirkšanu, zinot,    
ka komplektā ar tiem nebūs lie-
tošanas instrukciju.

Un te nu mēs kārtējo reizi no- 
nākam pie polītikas. Vispirms aiz-
sardzības ministrs Imants Lieģis 
(Pilsoniskā savienība) paziņoja, ka 
A. Pavlovičs  zaudējis viņa uzticību. 
I. Lieģis valdību aicināja A. Pavlo-
viču atbrīvot no pienākumu veik-
šanas. Valdošā koalicija, cik zināms, 
visu bija sarunājusi. Bet  piepeši 
Ministru kabineta sēdē 18. augustā 
sarosījās Tautas partijas (TP) minis-
tri. Vispirms tieslietu ministrs Seg-
liņš – viņš negribot spriest par šo 
jautājumu, ja sēdē nepiedalās   ne   
A. Pavlovičs, ne pašreizējais Bru-
ņoto spēku komandieris Juris 
Maklakovs. Ārlietu ministrs Rieks-
tiņš un pašvaldību lietu ministrs 
Zalāns piebilda – Ministru kabi-
neta darba kārtībā neesot precīzi 
pateikts, kāpēc ieteikts sodīt tieši         
A. Pavloviču. Jautājumu nācās 
atlikt.

Protams, pirmām kārtām var 
jautāt, kāds sakars ar jūras spēku 
kuģu pirkšanu ir tieslietu, ārlietu   
un it īpaši pašvaldību ministram. 
Ārlietu ministram droši vien  jā- 
taisnojas kollēgu priekšā, ja valsts 
bruņotajos spēkos notiek nebū-

šanas, bet kas par to sakāms paš-
valdībām? Vēl vairāk - ko teiktu 
ministrs Riekstiņš, ja aizsardzības 
ministram piepeši ienāktu prātā 
vērtēt, teiksim, Latvijas vēstniecī-
bas Vācijā otro sekretāru?

Jautājums ir arī par to, kāpēc     
tieši TP sarosījusies. Manuprāt, tas 
bija kārtējais mēģinājums sabied-
rībai atgādināt, ka partija vispār    vēl 
eksistē. Līdzīgā kārtā partijas pār-
stāvji (starp citu, tas pats Segliņš, jo 
viņš ir arī TP priekšsēdis) tielējās 
par līguma parakstīšanu ar Starp-
tautisko valūtas fondu, jo partiju 
pārstāvētājiem ministriem neesot 
bijis laika ar to iepazīties. Vai arī, 
iespējams, te ir meklējams tas, ko 
20. augustā Dienā rakstīja kollēga 
Aivars Ozoliņš: „TP polītiķu dedzī-
gā iejaukšanās atbildības pār-
dalīšanā var liecināt atkal vai nu   
par valdības partneŗu “čakarēšanu”, 
vai viņiem vien izdevīgu slēptu 
darījumu piesegšanu.” Tautas par-
tijai tas nebūtu nekas neraksturīgs.

Taču vēl jādomā arī par ko citu, 
ko A. Pavlovičs pats pateica minē-
tajā intervijā, proti: „Es, būdams 
kaujas virsnieks, vēlos, lai mani 
vērtē mans komandieris, nevis 
polītiskas vadības pārstāvji.” Nē, nē 
un vēlreiz nē! Fundamentāls prin-
cips ne vien Ziemeļatlantijas līgu-
ma organizācijā, bet visur demo-
kratiskajā pasaulē ir civīla kontrole 
pār bruņotajiem spēkiem. Kur šā- 
das kontroles trūkst, tur bruņotie 
spēki mēdz būt diktātūras sastāv-
daļa, turklāt ļaudīm ar visvisā-   
diem ieročiem dot pilnīgi brīvu 
vaļu rīkoties, kā tīk, tomēr nav 
prāta darbs nekur un nekad. Latvi-
jas gadījumā nelaime ir ar pār-
raudzības profesionālismu vai tā 
trūkumu. Kā zināms, mūsu pusē 
ministrus mēdz iecelt pēc polītiskās 

piederības, nevis pēc zināšanu un 
prasmju principa. Lasītāji droši  
vien atceras, ka iepriekšējais aiz-
sardzības ministrs bija veterinār-
ārsts Vinets Veldre, kas mēnešiem 
ilgi īdēja, ka valstij ir vajadzīga 
ceremoniāla zirgu gvarde laikā,   
kad Latvijas kaŗavīri Irakā un Af- 
gānistānā nebija pienācīgi apgādā- 
ti ar pienākumu veikšanai vajadzī-
go techniku. Šādos apstākļos bru-
ņotajiem spēkiem ir visas tiesības 
kurnēt par civīlās kontroles trūku-
miem, taču ne jau intervijās laik-
rakstos. Tā, piemēram, kādreiz 
Amerikas bruņotie spēki varēja pat 
ļoti kurnēt par civīlās kontroles 
trūkumiem laikā, kad procesu va- 
dīja visnotaļ apšaubāmais Donalds 
Ramsfelds.

Taču šajā gadījumā Latvijā kārtē-
jo reizi saduŗas acīm redzama pa- 
viršība un polītikāņu untumi. Ma- 
nuprāt, kādai galvai tomēr ir jāripo 
par to, ka valsts izdevusi miljonus 
latu un nopirkusi kaķi maisā – 
kuģus bez techniskajām instrukci-
jām. Ļoti iespējams, ka ne jau A. 
Pavloviča  galvai jānonāk uz ešafota. 
Bet valdībai ir konkrēti jānāk pie 
saprašanas, ka militāros jautājumos 
šādi rīkoties nevar. Un A. Pavloviču 
vajag nosūtīt uz kursiem, lai iemā-
cās, ka demokratiskajā pasaulē 
bruņoto spēku darbus un nedarbus 
visur vērtē arī „polītiskas vadības 
pārstāvji”.  Kā jau teicu, var vēlēties, 
lai Latvijā šie „polītiskās vadības 
pārstāvji” būtu krietni augstākā 
kvalitātē. Bet tādi nu mums viņi ir. 
Un aizsardzības ministram (kas  
pēc profesijas ir jurists un dip-
lomāts, piedevām viens no mums, 
„aizjūras” latviešiem) ir absolūti 
visas tiesības kontrolēt, kas notiek 
viņa darbības lauciņā.

Kārlis Streips

Ir parādības, kas 
nav tik viegli iekļau-
jamas nelaiķa Se- 
muela Hantingtona 
Civīlizāciju sadurs-
mes teorijas ietvaros. 

Drīz, 1. oktobrī, 
“sarkanā” Ķīna vērienīgi svinēs 
komūnistiskā režīma uzvaras           
60. gadskārtu. Taču kontinentālās 
Ķīnas kopaina 2009. gadā ir pa-
visam citāda, nekā to iecerēja 
priekšsēdis Mao 1949. gada rude-
nī. Neskaitāmiem brutāliem so- 
ciāliem eksperimentiem, kas mak-
sāja dzīvību miljoniem bada cie-
tēju, inteliģences ziedam un „nai-
dīgiem elementiem”, pirms 20 ga-
diem sekoja izrēķināšanās ar brīv-
domīgajiem studentiem Tjanan-
meņa laukumā, un kopš tā brīža 
Ķīnā no marksisma-ļeņinisma pa- 
likusi tikai čaula, tajā valda brīvais 
tirgus, plaukst nesātīga iedzīvoša-
nās dziņa, kas pamatīgi uzkurbu-
lēja ekonomiku, padarot Ķīnu par 
ASV globālo sāncensi it visās jo- 
mās. Tā dēvētā kompartija faktis- 
ki ir prāgmatisku un cinisku var-
nešu klubs, kas balstās uz stingru 
hierachiju ne vairs Mao, bet Kon-
fūcija garā, un liberāla brīvdomī- 
ba tiek apspiesta, lai šo milzu valsti 
saturētu kopā tīri imperisku am-
biciju dēļ. Mūsdienu Ķīna ir mak-
simāli modernizēta, līdzās jauno 
miljonāru kastai pilsētās veidojas 

Etniskā identitāte un imperijas vēziens: divi piemēri
pašapzinīga, turīga vidusšķira, un 
arī mazturīgie lauku ļaudis tagad 
bieži vien ir ģērbušies labāk nekā, 
teiksim, “prastie” maskavieši Brež-
ņeva varas laikā. 

Mūsdienu Ķīna ir nacionālis-
tiska autoritāra imperija ar plašu 
vērienu, var pat teikt - vēzienu. 

Š. g. 5. jūlija nemieri Ķīnas rie-
tumu nomalē, Sinczjaņas (Xiņi-
ang) provinces galvaspilsetā Uru-
mči, liecina par īpatnēju konflik-   
tu - starp konservātīvas mazākum-
tautības etnisko pašapziņu un oku-
pētājas lielvaras ieviesto moder-
nismu, t. i., civīlizāciju tās technis-
kajā izpausmē.

Sinczjaņa ir milzu novads, kur 
vairākas oazes izceļas bezgalīgu 
stepju un tuksnešu plašumos.              
1949. gadā turienes pamattauta - 
turkvalodīgie un islāmticīgie uigu-
ri vēl jutās puslīdz droši savā tēv-
zemē, kur ķīniešu - han - īpatsvars 
nepārsniedza 4 procentus. Tagad 
šie 4 procenti pārvērtušies 40 pro-
centos, bet uiguru nav pat puse no 
iedzīvotāju kopskaita - viņu ir 45 
procenti. Un provinces galvaspil-
sētā Urumči ar 2,3 miljoniem 
iedzīvotāju ķīniešu īpatsvars ir 75 
procenti - trīs ceturtdaļas, uiguru ir 
12,8 % un atlikums ir kazachi u. c. 

Kā tas viss sākās? Priekšsēža Mao 
matos jau parādījās sarma, kad  

viņš proklamēja saukli: Apgūsim 
jaunās zemes! Un tūkstošiem 
ķīniešu, īpaši no biezi apdzīvota-
jām, bet nabadzīgajām vidienes 
provincēm, tika nosūtīti uz Sinc-
zjaņu, lai būvētu stratēģiski sva-
rīgus ceļus, iekārtotu augstsprie-
guma līnijas un, galvenais, vairotu 
imperiskās tautas - han – ietekmi 
un klātieni šai novadā, kur atroda-
mi vērtīgi izrakteņi un ir paro-cīgi 
veikt izmēģinājuma kodol-
sprādzienus. 

Kad Ķīnas kompartijas vadība 
aizmēza marksisma-ļeņinisma dra-
zas, Sinczjaņā sākās vērienīga 
modernizācija: autoceļi savienoja 
strauji augošās pilsētas, Urumči 
downtown sāka atgādināt Man-
hetenu, lieliski tirdzniecības centri 
vilināja ar labas kvalitātes precēm, 
taču uiguriem, kuŗus materiālā 
ziņā, var teikt, aplaimoja Ķīnas 
imperiskais vēziens, jutās kā uz-
plaukuma pabērni, jo ķīniešu vara 
darīja visu iespējamo, lai viņu et-
nisko identitāti padarītu par 
nožēlojamu tūrisma objektu, viņu 
tradicionālos mitekļus ar moše- 
jām un tējnīcām par tādu kā brīv-
dabas mūzeju. 

Šā gada 5. jūlijā ķīniešu civīl-
okupantu augstprātība sadūrās ar 
uiguru sarūgtinājumu, un šie ne-
mieri maksāja dzīvību 156 cilvē-

kiem - 33 no tiem bija uiguri un 
123 ķīnieši. 

Un te nu ir jāpiemin NATO da- 
lībvalsts Turcija, kuŗas vadību 5. 
jūlija notikumi Sinczjaņā noveda 
neapskaužamā situācijā. Turcija 
taču visus šos gadus bija uzstāju-
sies kā visu turcisko tautu un cilšu 
aizgādniece, no Azerbaidžānas līdz 
Jakutijai, no Kazachstānas līdz tai 
pašai Sinczjaņai, kas daudzās kar-
tēs saukta arī par Austrumturkes-
tānu (East Turkestan). Bet kā lai 
pauž solidāritāti ar uiguriem, neie-
mantojot Ķīnas varasvīru atriebīgo 
naidu, tostarp ekonomisko sakaru 
saraušanas veidā? Galu galā Tur-
cija norija krupi. 

***
Etniskā identitāte un imperisks 

vēziens: pavisam citā veidā šī pre-
tišķība atspoguļojusies Saskaņas 
centra (SC) Saeimas frakcijas de- 
putāta, publicista Nikolaja Kaba-
nova rakstā Pēdējais padomju gads, 
kas 14. augustā publicēts Rī- gas 
krievvalodīgajā avīzē Vesti 
Segodņa. 

Kabanovs izstudējis Lielās Pa- 
domju Enciklopēdijas (BSE) pēdē- 
jo gadagrāmatu, kur sakopoti dati 
par 1989. gadu. Viņš piemin Latvijas 
PSR sasniegumus dažādās jomās, 
arī kultūras dzīvē. Piebildīsim, ka 
VEF rūpnīcā tai laikā vēl bija 

nodarbināti 20 000 cilvēku...
Nu un tad? Atšķirībā no Sinc-

zjaņas Baltija bija civīlizētāka un 
eiropiskāka par Iekškrieviju, bet 
Latvijas pamattautas etniskā iden-
titāte tai pēdējā padomju gadā       vēl 
nebija paglābta no briesmām - kļūt 
par Brīvdabas mūzeju un  eksotiku 
tūristiem. 

Pie reizes, Jaunā viļņa jampa-
dracis šovasar parādīja, ka arī pēc 
19 atjaunotās neatkarības gadiem 
Jūrmala joprojām ir krievināta, 
nemaz jau nerunājot par to, ka    
jaunieceltais Rīgas pilsētas galva 
Nils Ušakovs pulcina ap sevi t. s. 
tautiešus. 

Nikolajs Kabanovs atgādina, ka 
toreiz, 1989. gadā, “mūsu republikā 
dzīvoja 2687 tūkstoši cilvēku (52 % 
latviešu)”.

Tikai 52 procenti pašu zemē! Te 
nu, kā mēdz teikt, tas suns aprakts. 

Rīgā, piemetina Kabanovs, 1989. 
gadā bija 916 500 iedzīvotāju.       
“Tas ir absolūtais rekords,” uzsveŗ 
Kabanovs, “kas var tikt pārsniegts 
tikai 22. gadsimtā - un ar ķīniešu 
palīdzību.”

Man atliek tikai brīnīties par 
Kabanova cinismu un atgādināt: 
Urumči iedzīvotāju skaits - 2,3    
miljoni, no kuŗiem 75 % ir ķīnieši 
un tikai 12,8 % uiguri. Tā nu sa-
saucas abi piemēri, kas minēti šī 
apcerējuma virsrakstā. 

Franks Gordons
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Ir laiks mainīt polītisko sistēmu
Sociālantropologs, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, M.Phil., PhD (Cantab) Roberts Ķīlis 

sarunājas ar Salliju Benfeldi
Latvijā cilvēki, kas pieņem 

lēmumus par nodokļu un citu 
publisko resursu izmantošanu, 
rīkojas pēc privāti individuālas 
loģikas un interesēm. Tā ir 
pilnīgi cita domāšana pretstatā 
tai, kāda vajadzīga publisko 
resursu pārvaldei.

Roberts Ķīlis ir valcēnietis, 1991. 
gadā ar izcilību beidzis Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultāti, 1999. gadā ieguvis dok-
tora gradu Apvienotās Karalistes 
Kembridžas universitātes Sociālās 
antropoloģijas nodaļā.

Pagājušā gada oktobrī Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers profesoru 
iecēla par Stratēģiskās analizes ko-
misijas priekšsēdi. Jāpiebilst, ka 
Stratēģiskās analizes komisija iz-
veidota 2004. gada aprīlī pēc tā 
laika Latvijas Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas iniciātīvas, 
parakstot kopīgu rīkojumu ar to- 
reizējo Ministru prezidentu Induli 
Emsi. Komisijas dibināšanas mēr-
ķis ir ar starpdisciplīnāriem, uz nā- 
kotni vērstiem pētījumiem vei-    
dot ilglaicīgu skatījumu uz Lat-      
vijas valsts un sabiedrības attīstī-    
bu mūsdienu starptautisko proce-
su kontekstā. Savukārt Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju  
„Latvija 2030” ekspertu grupa pro-
fesora Ķīļa vadībā sāka veidot   
2007. gadā.

Ko krize liecina par Latvijas 
polītiku un polītiķiem?

Pats pirmais secinājums: Latvi-
jas polītiskā sistēma acīmredzot 
neder krizes jautājumu risināša-
nai. Otrs ir tas, ka polītiskā sistēma, 
no personāla un organizātorisko 
jautājumu viedokļa skatoties, nav 
spējusi nodrošināt, lai lēmēji 
adekvāti uztvertu reālitāti. Cilvēki, 
kuŗi lemj, sarunās ar mani ir pau-
duši, ka viņi nesaprot, ko grib 
Latvijas iedzīvotāji un ko tie domā. 
Arī vērojot, cik adekvāti tiek uz-
tverta informācija un dažādi sig-
nāli, jāsecina, ka polītiskā sistēma 
nav spējusi nodrošināt, lai pietie-
kams skaits cilvēku, kas pieņem 
lēmumus, saprastu notiekošo. Tre-
šais: ir vairāki ideoloģiskie uzstā-
dījumi, kuŗi nav derīgi, lai orien-

tētos notiekošajā. Ideoloģija lielā 
mērā ir nederīga nevis pašas 
sistēmas, bet ideoloģijas satura     
dēļ, un sacītais attiecas ne tikai uz 
polītiķiem, bet arī uz iedzīvotā-
jiem. Piemēram, viens no jautā-
jumiem, kas par to liecina, – cik 
daudz es varu kaut ko ietekmēt, cik 
es esmu atbildīgs par notiekošo    
un cik daudz par to, kas ar mani 
notiek, atbildīga ir valsts? Socio-
loģiskie pētījumi liecina, ka jopro-
jām aptuveni 40 procentu Latvijas 
iedzīvotāju domā, ka par viņu lab-
klājību pirmām kārtām ir atbil- 
dīga valsts. Tikai mazliet vairāk   
par 40 procentiem iedzīvotāju ir 
pārliecināti, ka par savu dzīvi at- 
bildīgi ir viņi paši, nevis veidojums, 
ko sauc par valsti. Tas nozīmē, ka 
cilvēku izpratnē kaut kas ir pavi-
sam sagrozīts, ja viņu ieskatās kāds 
cits ar saviem lēmumiem nosaka 
viņu dzīvi.

Kā lai cilvēki domātu citādi, ja 

Socioloģiskie pētījumi liecina, 
ka joprojām aptuveni 40 pro-
centu Latvijas iedzīvotāju 
domā, ka par viņu labklājību 
pirmām kārtām ir atbildīga 
valsts. Tikai mazliet vairāk par 
40 procentiem iedzīvotāju ir 
pārliecināti, ka par savu dzīvi 
atbildīgi ir viņi paši, nevis veido-
jums, ko sauc par valsti. 

viņi redz vai iedomājas redzam, 
ka no viņu lēmumiem nekas      
nav atkarīgs? Krizes apstākļos iz- 
glītība un darba prasmes bieži 
vien neko vairs nenozīmē; arī   
tas, cik godprātīgs cilvēks ir bijis, 
veicot savus pienākumus pret  
valsti, vairs neko nemaina... Un 
tad cilvēki mēdz teikt, ka visu 
nosaka valsts, viņu pašu lēmu-
miem nav nozīmes.

Pirmkārt, katrs cilvēks var izvē-
lēties, kur viņš dzīvo. Otrkārt, vien-
mēr par kādu pārkāpumu no vals-
ts puses var kopīgi ar citiem rīkot 
protesta akcijas. Treškārt, var sū- 
dzēt tiesā, ja ir pārkāpumi pret 
tiesībām vai likumu. Ceturtkārt, 
vēlēšanās var nebalsot par idio-
tiem. Saprotiet, ir daudz kas tāds, 
ko šajā situācijā var darīt pat Lat-
vijas iedzīvotāji. Būtiskākais ir vairs 
nepaļauties un neticēt, ka valsts 
visu manā vietā izdarīs: saplānos 
manu dzīvi, uzņemsies atbildību 
par maniem nenomaksātiem kre-
ditiem un tā tālāk. Ir jāpaskatās,    
ko cilvēks var darīt pats, un jāpa-
raugās, ko un kā var darīt lielākā  
vai mazākā grupā kopā ar cilvē-
kiem, kas ir nonākuši līdzīgā situ-
ācijā. Jā, var teikt, ka maksājam 
nodokļus un valstij ir pienākumi 
pret mums. Tomēr kaut ko varam 
darīt paši un kopā ar citiem. Pie-
mēram, cilvēki var noorganizēt 
bērnu nogādāšanu skolā, paši var 
noorganizēt pusdienas lauku sko-
lās, tikai jāliek spēki kopā. Domā-
ju, ka būtu ļoti svētīgi pašiem īste-
not savas iespējas, par spīti valstij, 
ignorējot valsti vai parallēli tai.     
Tas šajā laikā mums pašiem nāktu 
par labu.

Kāpēc mūsu polītiskā sistēma 
nav piemērota krizes apstākļiem? 
Varbūt pie vainas ir atsevišķi 
cilvēki?

Mums krizes laikā ir bijušas trīs 
dažādas valdības, bet nekas pēc 
būtības nav mainījies, viņi netiek 
galā. Kalvītis, Godmanis un Dom-
brovskis – un viņu valdībām ir 
sistēmiskas grūtības. Viena no tām 
ir mēģinājums īstenot horizontālu, 
pārnozaŗu polītiku. Budžeta jau-
tājumi ir klasisks piemērs, kuŗā 
budžeta deficita samazināšana    
nav jautājums par to, cik samazināt 
katrā nozarē, tas ir jautājums par 
deficita samazināšanu vispār, un   
tā ir kopēja darbība, kas notiek, 
savstarpēji saskaņojot samazinā-
jumus. Pie mums tas notiek katrā 
nozarē, atražojot nozares pārvaldes 
un domāšanas stilu un pretno-   
statot nozares citu citai. Tas ir struk-
tūras, nevis personu jautājums, tā- 
pēc jārunā par sistēmas nespēju. 
Nozaŗu pārvaldes modelis rada 
jautājumu par valsts financiāli eko-
nomisko pastāvēšanu vispār. Tas 
rada frustrāciju, un tur kaut kas      
ir jāmaina. Minēšu piemēru, kas 
varbūt ir technisks, un tomēr... 
Latvijā ir koalicijas valdība, un pie 
mums citādi nav iespējams. Tā-  
tad valdībā ir vairāk nekā viena 
partija. Visi financisti apgalvo, ka 
koaliciju gadījumā finanču – bu- 
džeta disciplīna var tikt īstenota, 
tikai pamatojoties uz stingriem no- 
teikumiem, ko pārrauga neatka-
rīga, ar mandātu apveltīta institū-
cija. Ja ir vienpartijas valdība, kā   
tas ir ASV un Liebritanijā, pār-
raudzība var notikt no varas centra. 
Ja ir koalicijas valdība, kādam pār-

raudzītājam ir jābūt ārpusē. Lat- 
vijā nav ārējas institūcijas, kas sa- 
skaņā ar konstitūcionāli pieņem-
tiem principiem īstenotu pārrau-
dzību pār būtiskām darbībām ar 
budžetu. Tāpēc mums visu laiku ir 
problēmas uz samazinājumu ejoša 
budžeta saskaņošanā, – pieaugoša 
budžeta sadalīšanā problēmu jau 
mums nav. Un tas, kā jau sacīju, 
attiecas uz struktūrālu polītisko 
sistēmu, nevis uz personībām.

Vai tad struktūru var mainīt, 
nemainot izpratni, zināšanas un 
domāšanu? Un to visu taču nevar 
mainīt, pieņemot likumu par 
domāšanas maiņu.

Es tomēr esmu pietiekami vien-
kāršs cilvēks, no domāšanas vie-
dokļa skatoties, tāpēc domāju, ka 
cilvēkam jādod tiesības. Ja cilvē-
kiem ir tiesības, tad kopumā viņi 
izlems prātīgi. Piemēram, pilso-
ņiem vajadzētu dot tiesības citādi 
lemt par savu pārstāvniecību. Pa- 
šlaik vēlētājs, balsojot par konkrē-
tās partijas sarakstu, nezina un 
nevar kontrolēt, kuŗi cilvēki viņu 
pārstāvēs. Sarakstos parasti ir divi 
trīs cilvēki, kas tur ierakstīti rek-
lāmas nolūkos, bet patiesībā nav 
zināms, vai viņi strādās vai viņu 
vietā nebūs citi. Pēc idejas vēlē-   
tāju vajadzētu pārstāvēt polītiska-
jām partijām, bet citu likumu dēļ   
šo polītisko partiju ideoloģija un 
personālijas var mainīties strauji  
un ātri. Tad nu ir tā, ka vēlētājs 
balso ne īsti par cilvēkiem, ne īsti 
par partiju un beigu beigās pat ne- 
nojauš, par ko ir balsojis. Mažo-
ritārajā vēlēšanu sistēmā balso      
par konkrētu cilvēku, tur viss ir 
skaidrs.

Tātad jāmaina vēlēšanu 
sistēma?

Protams, jāmaina. Otrs, kas jā- 
maina: valsts pārvalde koalicijas 
valdību apstākļos. Jau sacīju, ka 
mums nav institūcijas ārpus va- 
ras. Ir Latvijas Banka, ir Valsts kon-
trole, bet šīs institūcijas ir katra        
ar savām un tikai daļēji kaut ko 
kontrolējošām funkcijām. Prezi-
denta tiesības ir pavisam citas, 
savukārt KNAB un citas līdzīgas 
institūcijas ir pakļautas valdības 
vadītājam. Tāpēc pārmaiņas ir va- 
jadzīgas. Un ir vēl trešais, kas 
manuprāt, vajadzīgs, – cilvēkiem 
daudz lielākā mērā jādod tiesības 
lemt par saviem nodokļiem, par 

tiem resursiem, ko viņi nodod pub-
liskajam sektoram.

Man grūti iedomāties, ka es pati 
varētu lemt, vai un kam maksāt, 
piemēram, sociālo nodokli.

 Ne nu gluži tā, bet jūs gan varē-
tu vairāk lemt par nodokļu izman-
tošanu. Vai jūs esat ievērojusi, ka 
mums abiem ir nozagta nauda –  
tā, kas ir domāta otram pensiju 
līmenim? Ir pazudusi mūsu sa- 
maksātā nauda, kas bija sociālajā 

budžetā un bija tur uzkrāta. Nees-
mu pārliecināts, ka jūs varētu at- 
prasīt pašas iemaksāto naudu no 
otrā līmeņa pensiju fonda. Varbūt 
jums tas izdotos, ja jūs būtu pirmā 
un vienīgā. Bet, ja šo naudu atpra-
sītu visi, izrādītos, ka tas nav 
iespējams, jo naudas nav. Notiktu 
līdzīgi, kā notiek ar bankām, kad 
tās ir bankrota priekšvakarā. Mū- 
su iemaksātā nauda ir paņemta 
citiem nolūkiem, tās vairs nav, bet 
mēs par to neesam pat iepīkstēju-
šies. Un es runāju par to, ka mūsu 
tiesības uz mūsu pašu nopelnīto un 
nodokļos samaksāto naudu ir tu- 
vu nullei. Starp citu, pabalsti ir daļa 
no vienošanās ar valsti: cilvēks 
maksā nodokļus un vajadzības 
gadījumā viņa iemaksāto valsts 
samaksā atpakaļ. Lūk, tāpēc es 
minēju lielākas cilvēku tiesības lemt 
par savu nodokļu izmantošanu. 
Pasaulē eksistē dažādas schēmas, 
mums atliek izvēlēties savējo. Ja  
tiks mainīta vēlēšanu sistēma, pār- 
valdības lēmumi un nodokļu iz- 
mantošana, tad var cerēt, ka mēs 
sāksim virzīties uz labo pusi un uz 
lielāku uzticību valsts pārvaldei. 
Runa nav par personām, visa tā 
runāšana par Kalvīti, Repši vai 
Dombrovski ir ideoloģiska rakstu-
ra manipulācija ar cilvēkiem, un tā 
novirza uzmanību no struktūrā-
liem jautājumiem. Jo vairāk mēs 
runāsim par atsevišķām personām, 
jo tas ir labāk un izdevīgāk tiem, 
kuŗi joprojām vada šo sistēmu.

Pirms intervijas jūs sacījāt, ka 
mūsu polītiskā sistēma tiek va- 
dīta pēc biznesa principiem, kas  
ir ļoti attālināti un atsvešināti no 
cilvēkiem.

Mēs runājam par publisko resur-
su izmantošanu – mēs samaksājam 
nodokļus, un ir grupa cilvēku, kas 
lemj par šo publisko resursu pār-
dali, lai risinātu vienu vai otru pub-
liska rakstura jautājumu. Piemē-

Valsts joprojām tiek pārvaldīta kā privāts uzņēmums. Turklāt šis 
privātais uzņēmums nesamaksā visus rēķinus, lai gan izmanto to, 
ka valstij ir sava izglītības, veselības aprūpes, transporta sistēma, 
gaiss un ūdens ir tīrs, un izmanto vēl daudz ko citu. 

ram, veselība un izglītība nav tikai 
individuāls jautājums, jo mēs katrs 
nevaram nopirkt visus šo jomu 
pakalpojumus, ir jābūt vēl kaut 
kam, kas uztur sistēmu. Tas ir kā 
mājā: mēs katrs varam nopirkt silto 
ūdeni, bet vēl ir jābūt cauruļu un 
sūkņu sistēmai, cirkulācijas sistē-
mai, un arī par to ir jāmaksā. Un    
tā ir kollektīvā sistēma, jo daudz-
dzīvokļu mājā katrs atsevišķi nevar 
ierīkot savu cauruļu sistēmu. Un, 
pat ja varētu, tas būtu ļoti dārgi un 
neracionāli. Nodokļi uztur sistēmu, 
lai katrs varētu saņemt zināmu 
daudzumu pakalpojumu. Latvijā 
cilvēki, kas pieņem lēmumus par 
nodokļu un citu publisko resursu 
izmantošanu, rīkojas pēc privāti in- 
dividuālas loģikas un interesēm. Tā 
ir pilnīgi cita domāšana pretstatā 
tai, kāda vajadzīga publisko resursu 
pārvaldei. Tas nenozīmē, ka jābūt 
sociālistam, bet ir jābūt pavisam 
citai loģikai. Bet, kā jau sacīju, pie 
mums lēmumus par publiskajiem 
resursiem un publisko labumu pie-
ņem cilvēki, kas pieraduši domāt 
par individuālajiem resursiem un 
individuālajiem labumiem, bet par 
pārējo – štrunts! Kādu brīdi pēc 
komūnistu laiku beigām tas droši 
vien bija nepieciešams, jo tā bija pa- 
visam cita domāšana pretēji uztu-
rētajai apziņai, ka nevienam nekas 
nepieder, viss ir kopējs un neviens 
ne par ko nav atbildīgs. Tam vaja-
dzēja atsitienu, vajadzēja individu-
āli un racionāli domājošu privāto 
kapitālu. Pats par sevi tas nebija ne 
labi, ne slikti, bet tas bija mazliet 
labāk par komūnistu domāšanu. 
Tagad esam nonākuši līdz situā-
cijai, kad ļoti daudz kas skaŗ pub-
liskos resursus, bet individuāli 
privātā rakstura domāšana nepa-
līdz jautājumus risināt prātīgi un 
saprātīgi. Valsts joprojām tiek pār-
valdīta kā privāts uzņēmums. 
Turklāt šis privātais uzņēmums 
nesamaksā visus rēķinus, lai gan 
izmanto to, ka valstij ir sava izglī-
tības, veselības aprūpes, transporta 
sistēma, gaiss un ūdens ir tīrs, un 
izmanto vēl daudz ko citu. Klasisks 
piemērs: darba devējam vajag, lai 
profesionālās izglītības sistēma sa- 
gatavotu noteiktus darbiniekus.    
No vienas puses, skan prātīgi, bet, 
no otras puses, kāpēc visiem pā- 
rējiem Latvijas iedzīvotājiem va- 
jadzētu maksāt par izglītības sistē-
mu, kas samaksā darbinieku ap- 
mācību konkrētiem privātiem 
uzņēmējiem. Arguments par labu 
darba devējiem parasti ir - valstij 
būs nodokļi. Bet konkrētu aprē-
ķinu par to, cik tad privātajam būs 
peļņa un cik valstij nodokļu, nav. 
Tāpēc bieži vien publiskie resursi 
tiek izmantoti privātajam labu-
mam, kas nereti daudzviet tiek uz-
tverts kā pats pat sevi saprotams.  
Tā nedrīkst būt. Un es esmu 
pārliecināts, ka šis ir brīdis, kad 
šādai attieksmei vajadzētu lūzt       
un kad to var salauzt.
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Valsts prezidents Valdis 
Zatlers un Lilita Zatleres kundze 
23. augustā  piedalījās  Latvijas 
Televīzijas akcijā „Top Latvijas 
Likteņdārzs!” , lai atbalstītu 
nacionālo un visas Eiropas 
līmeņa kultūras projektu 
„Likteņdārzs”. Tas ar Latvijas 
tautas atbalstu top Koknesē, 
Krievkalna salā Daugavas vidū.

Valdis Zatlers un Lilita Zatlere 
iesaistījās  ābelīšu alejas zālītes 
stādīšanas darbos, veidoja 
ugunskuru vietas LTV vakara 
sarīkojuma daļai. Valsts prezi-
dents  dziedāja  kopā ar Renāru 
Kauperu un jauniešiem no 
„Mazās kavalerijas”, iedvesmo-
jot  talciniekus aktīvam dar-
bam.

Būdams „Likteņdārza” 
patrons, Valsts prezidents  talkā  
atzina, ka dārza galvenā ideja ir 
mūsu mantojums: „Kaut kas ir 
jāatstāj katrai paaudzei, ne tikai 
genas. Ir jāatstāj piemiņa,  ir 
jāatstāj kultūras mantojums, 
tikuma mantojums,  ir jāatstāj 
arī materiālais un zemes man-
tojums.” Novērtējot parka 
nozīmi Latvijas tautai, prezi-
dents uzsvēra: „Šodien mēs 
novērtējam Brīvības pieminekli, 
bet nākotnē sabiedrība novērtēs 

Akcija „Top Latvijas Likteņdārzs!” 

arī „Likteņdārzu”.”  
Pirms trim mēnešiem, 23. 

maijā, Valsts prezidents ar 
ģimeni piedalījās „Likteņdārza” 
iekārtošanas darbos Meža 
dienās, kad salas territorijā tika 
vākti sakrituši koku zari, lapas, 
akmeņi no lauka, kā arī iestādīti 
jauni koki.

“Likteņdārzs” ir nacionāla un 
visas Eiropas līmeņa projekts, 
kas ar Latvijas tautas atbalstu 

top salā Daugavas vidū kā 
kultūrvēsturiska piemiņas vieta, 
lai iemūžinātu Latvijas tautas 
atmiņu par 20. gadsimta 
totālitāro režīmu upuŗiem. 
Projekts uzsākts Latvijas 90. 
gadadienā, un to plānots pilnīgi 
pabeigt desmit gadu laikā par 
dāvanu Latvijas 100. dzimšanas 
dienā. 

Šīs dienas laikā ar tālruņa 
zvaniem saziedoja 51 985 latus.

 22. augustā svinīgā ceremonijā 
pie Saeimas nama tika iedegts 
simbolisks Baltijas vienotības 
ugunskurs, kā arī Baltijas ceļa 
iniciātoriem un galvenajiem 
organizētājiem pasniegtas 
Baltijas Asamblejas (BA) 
piemiņas medaļas.

„Pirms divdesmit gadiem 
Baltijas ceļš saistīja pasaules 
uzmanību gan ar savu 
vērienīgumu, gan ar triju Baltijas 
valstu vēlmi atgūt neatkarību, 
kas bija zaudēta pēc Molotova-
Ribentropa pakta noslēgšanas. 
Šajos divdesmit gados izaugusi 
jauna paaudze, kas par Baltijas 
ceļu zina tikai pēc kinochroni-
kām. Tāpēc mūsu visu atbildība 
ir atgādināt  šo nozīmīgo vēstures 
notikumu, to, ka Baltijas tautu 
spēks ir vienotībā,” apbalvošanas 
ceremonijā teica Saeimas priekš-
sēdis Gundars Daudze. 

Savukārt BA Latvijas dele-
gācijas vadītājs Jānis Reirs  uz- 
runā atgādināja, ka pirms div-
desmit gadiem Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas tautas visai pasaulei 
parādīja, ka vēlas ar miermīlī-
giem līdzekļiem atgūt neatka-
rību. „Baltijas ceļš bija emo-
cionālākais notikums, kad  cilvē-
ki, sadodoties rokās, izcīnīja sa- 
vām valstīm brīvību un mainīja 
Eiropas karti,” sacīja J. Reirs.

BA medaļu svinīgajā cere-
monijā saņēma Baltijas ceļa 
organizētāji un Atmodas laika 

Pieminot Baltijas ceļa 20. gadskārtu 
aktīvisti Sarmīte Ēlerte, Dainis 
Īvāns, Sandra Kalniete, Arnolds 
Klotiņš, Jānis Lucāns, Dzintra 
Padedze, Jānis Škapars, Ints 
Upmacis un Valentīna Zeile. BA 
medaļa piešķirta arī Ivaram 
Godmanim.

Pieminot Baltijas ceļa gadadie-
nu, Baltijas valstu parlamentu 
pārstāvji simboliskā braucienā 
devās pa Baltijas ceļa pēdām un 
katrā valstī apstājās vairākās 
pilsētās, caur kuŗām pirms 20 
gadiem vijās rokās sadevušos 
cilvēku ķēde. Pie Saeimas nama 
iekurto vienotības ugunskuru  
iededza no lāpām, kas 22. augus-
ta rītā bija aizdedzinātas Tallinā 
pie Igaunijas parlamenta. Tālāk 
simboliskā Baltijas vienotības 
uguns tika nogādāta  Lietuvas 
galvaspilsētā Viļņā, kur 23. 
augustā sarīkojums beidzās ar 
Lietuvas parlamenta (Seima) 
svinīgo sēdi.  

BA medaļa ir Baltijas 
Asamblejas apbalvojums, ko 
piešķiŗ BA locekļiem un citām 
personām par īpašiem nopel-
niem Baltijas valstu vienotības 
stiprināšanā un sadarbības 
veicināšanā.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas parlamen-
tu sadarbības organizācija, kas 
dibināta ar mērķi koordinēt 
Baltijas valstu sadarbību 

parlamentārā līmenī, diskutēt 
par jautājumiem un projektiem, 
kas kopīgi visām trim apgabala 
valstīm, kā arī lai paustu kopīgu 
nostāju  polītiskos, ekonomiskos, 
sociālos un kultūras jautāju-  
mos Eiropas Savienības un 
starptautiskā līmenī. Baltijas 
Asamblejā ietvertas  nacionālās 
delegācijas - 12 līdz 20 deputāti 
no katra Baltijas valstu parla-
menta.

Sirdspuksti Baltijai  radīja 
Baltijas tautu vienotības izjūtu  

Baltijas vienotības skrējiena 
Sirdspuksti Baltijai nobeiguma 

sarīkojums pie Brīvības 
pieminekļa pulcēja tūkstošiem 
visu paaudžu un dažādu tautību 
cilvēku.

Pie Brīvības pieminekļa bija 
sanākuši ļoti daudzi  jaunieši - 
skolēni un studenti,  bija 
ieradušās arī ģimenes ar bērniem, 
kā arī vecākās paaudzes ļaudis. 
Daudzi nobeiguma sarīkojuma 
dalībnieki nespēja valdīt asaras. 
Ļaužu pūlī bija dzirdama arī 
spāņu, angļu un italiešu, krievu 
valoda. Valdīja līksma 
pacilātība.

“Tiem, kam bija slikti, tiem 

slikti ir vienmēr, un krize tur 
neko neietekmē,” aģentūrai 
LETA sacīja kāda sarīkojuma 
dalībniece.

Akcijas dalībniekiem latviešu, 
lietuviešu un igauņu valodā 
pateicās arī Valsts prezidents 
Valdis Zatlers. “Gribu pateikties 
visiem tiem, kas divas dienas 
Lietuvā, Igaunijā un Latvijā šajā 
skrējienā deva jaunu dzīvību un 
iedvesmu Baltijas ceļam,” sacīja 
Zatlers, “mēs šeit esam 
pulcējušies tāpēc, ka pirms 70 
gadiem divas lielvaras nekaunīgi 
lēma par citu valstu likteņiem, 
taču pirms 20 gadiem cilvēki 
pierādīja, ka šis pakts ir vēsture 
un nolemts aizmirstībai. Mēs 
sadevāmies rokās, mēs cits citu 
stiprinājām un bijām kā vairogs 
atdzimstošo valstu neatkarībai. 
Tagad, kad pagājuši 20 gadi, man 
ir gandarījums, ka šīs sajūtas ir 
arī mūsu bērniem. Tie, kam vēl 
nav  20 gadi, šodien saprata, ko 
mums nozīmē Baltijas ceļš.       
Mēs pierādījām, ka  varam to 
izdarīt.” 

Skrējienā Sirdspuksti Baltijai 
skrējuši  vairāk nekā 50 000 
Latvijas iedzīvotāju.

Akcija Sirdspuksti Baltijai tika 
rīkota, lai atkal sajustu Baltijas 
valstu vienotību, atsauktu atmiņā 
kopīgo cīņu par brīvību un lai 
pierādītu mūsu nacionālās 
apziņas dzīvotspēju.

Valsts prezidents Valdis Zatlers, Lilita Zatlere un Nils Ušakovs 
skrējienā pa Kaļķu ielu, tuvojas Brīvības piemineklim

Mēs esam uz salas Koknesē 
Daugavas vidū. Vecā, sirmā 
Daugaviņa tek, kā mūžam 
tecējusi, kā mūžam tecēs, gadus 
un pat gadsimtus neskaitīdama.

Mums, cilvēkiem, tomēr nākas 
skaitīt. 2018. gadā Latvijas valsts 
uzsāks savas pastāvēšanas otro 
gadsimtu. Mēs svinēsim Latvijas 
simto dzimšanas dienu. Līdz 
tam un par godu tam mēs 
vēlamies, ticam un ceram, ka 
šajā vietā spēsim izveidot 
brīnišķu dārzu – mūsu tautas 
Likteņdārzu. Mēs stādīsim 
kokus, veidosim alejas, dēstīsim 

puķes un ierīkosim takas. 
Darīsim visu, lai īstenotu liela 
vēriena, starptautiska mēroga 
ļoti skaistu ieceri. Tomēr šis 
dārzs nebūs skaistumam vien. 
Likteņdārzu mēs veidojam 
piemiņai, mierinājumam un 
nākotnei. Te varēs atnākt ik-
viens. Tas būs arī Dvēseļu dārzs. 

Dvēsele, vai tu nāktu?
Runa Likteņdārzā 2009. gada 23. augustā

Šai dārzā mēs pulcēsim  
divdesmitajā gadsimtā Latvijai 
zudušās dvēseles. Mūsu tuvi-
nieku - revolūcijās,  brīvības cī- 
ņās, divos Pasaules kaŗos un di- 
vos varmācīgos – Hitlera un Sta- 
ļina režīmos  zudušās dvēseles. 
Gandrīz katrai ģimenei Latvijā  
ir kāda tuva, bet zudusi dvēsele.

Tad es prasu kā dziesmā.
Kad pārnāksi, bāleliņ,
No kaŗa lauka?
Tad es atbildi jaušu.
-Kad zaļos sētas mieti. Nekad. 

Ar augumu savu, ar stāvu, ar 
miesu – nekad. Nekad es 

nepārnākšu, jo miesa sen jau ir 
zemes tiesa. –

Bet, kad, kad pārnāksi, bāleliņ, 
ar dvēseli, putenī prom 
aizputināto? Ar dvēseli savu...

-Varbūt es pārnāktu gan ar 
dvēseli putenī savu aizputināto... 
Bet vai tad atceras mani vēl kāds? 
Vai sauc manu dvēseli mājās? 

Vai tad neguļu sasalumā, kas mū- 
žīgs, visu aizmirsts un nezināms? 
Vai tad neguļu visās pasaules 
malās un tepat vēl Kurzemes 
mežos, bez svētības, pamests un 
nepiederīgs?  -

Bet, dvēsele, saki -  ja radītu 
mēs visi kopā te, Daugavas 
vidū, Dvēseļu dārzu un sacī-    
tu – nāc, zudusī dvēsele, mājās, 
nāc dārzā un esi kopā ar    
mums, ar tuvajiem saviem! 

Teic - vai tu nāktu?
Seši simttūkstoši dvēseļu 

zudušas Latvijas tautai gadsimtā, 
kuŗš jau ir projām. Bet projām 
vēl nav daudzi maldi un meli. 
Nāc, stāsti, zudusī dvēsele, kā tas 
notika. Lapu šalkās un datoru 
ekrānos. Ziedu smaržās un datu 
bazēs. Kāpēc tas notika, stāsti 
tuviem un tāliem un māci! Lai 
mēs saprastu labāk, kas notiek 
šodien ar mums.  Stiprini, spēcini 

mūs! Tādēļ mēs radīsim dārzu. 
Tādēļ to kopsim. Mūsu Likteņa 
dārzu. Mūsu Dvēseļu dārzu. Tas 
augs. Kādu  dienu tas būs vienos 
ziedos!  Tad mēs sauksim – nāc, 
zudusī dvēsele, mājās! Teic - vai 
tu nāksi?

Daugavas viļņi atbildi veļ. Bet 
ikvienam tā jāsadzird pašam. 
Paldies visiem tiem, kas jau 
sadzirdējuši!

Māra Zālīte
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Šī gada 20. augusts ir īpaša die-
na, jo gadskārtējā sarīkojumā 
‘‘Vēstules nākotnei” viesnīcā ‘‘Rī-
ga” pulcējas Vītolu fonda ziedo-
tāji – cilvēki, kuŗiem dāvināša- 
nas prieks allaž ir bijis lielāks    
par dāvanas saņemšanas prieku.

No visām pasaules malām uz 
Vītolu fondu šo gadu laikā ir 
lidojušas neskaitāmas vēstules, 
ko vieno tajās izteiktā vēlme 
palīdzēt talantīgiem Latvijas 
jauniešiem iegūt augstāko izglī-
tību. 

2009./2010. mācību gadā fon-
da mērķim – ar stipendijām pa- 
līdzēt spējīgiem, centīgiem maz-
nodrošinātiem jauniešiem stu-
dēt kādā Latvijas augstskolā 
pievienojušies 130 ziedotāji. Sti-

pendijas dibinājuši latvieši no 
dažādām pasaules valstīm: Lat-
vijas, Anglijas, ASV, Austrālijas, 
Kanadas, Venecuēlas, Vācijas, 
Zviedrijas. Nākamajā mācību 
gadā spēsim palīdzēt 581 jau-
nietim uzsākt vai turpināt stu-
dijas. Stipendijas lielumu nosaka 
katrs ziedotājs, tā ir Ls 1000 - Ls 
2000 gadā. Mācību gada laikā 
stipendijās plānots izmaksāt 
vairāk nekā 700 000. Ziedotāji 
stipendijas dibinājuši svētku 
reizē, piemēram, Valijas Otlans 
95 gadu jubilejas, Ulža Gravas 
jubilejas stipendiju, sāpju brīdī 
tapušas Paula Jēkaba Anstrata, 
Rasmas Balodes, Jāņa Paspārņa, 
Astrīdas Ilzes Lēvenšteinas, Val-
ža Muižnieka, Artūra Cipuļa, 
Hermīnes Almas Rītiņas u.c.   
stipendijas, slēdzot savu organi-
zāciju darbību, stipendiju dibi-
nājušas Elizabetes–Ņuarkas lat-
viešu ev. lut. draudze, Globālā 
Latviešu Preses biedrība. 

Septiņu gadu laikā stipendi-   
jās izmaksāts Ls 2 151 027, to 
saņēmuši 1227 studenti. Neaiz-
skaŗamajā kapitālā noguldīti Ls 
2 218 317. 2006. gadā Vītolu 
fonds saņēma NVO (Nevalsts 
organizāciju) institūta prēmiju 
kā ‘‘Labākā nevalsts organizācija”, 
2009. gada jūlijā fonda dibinā-
tāji Vilis un Marta Vītoli par 
atbalstu izglītībā apbalvoti ar 
Cicerona goda nosaukumu. 

Tuvojoties brīdim, kad, jau-
najam skolas gadam sākoties, 
tiks vērtas augstskolu durvis, 
katram – gan stipendiātiem, gan 

Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A
Tautieši ziedo nākotnei

viņu atbalstītājiem – rodas sa- 
jūta, ka viņi atrodas jauna ceļa 
sākumā.

2009./2010. mācību gada Vī- 
tolu fonda administrētās sti-
pendijas 

ANGLIJA
Anglijas Latviešu izglītības 

fonda, Daugavas Vanagu fonda 
Bradfordas nodaļas, Maijas un 
Nikolaja Bisenieku piemiņas, 
Emīla Gaiļa, Daugavas Vanagu 
fonda Birminghamas nodaļas, 
Vilmas Silarājas piemiņas, Dulcie 
un Andreja Ozoliņu, Daugavas 
Vanagu Anglijas fonda, Daugavas 

Vanagu fonda Notinghamas no- 
daļas, Daugavas Vanagu fonda 
Bradfordas nodaļas, Ādolfa Sīļa 
dibinātā Juŗa Grigora piemiņas, 
Daumanta un Birutas Heisteru, 
Ineses Auziņas Smitas un Ro- 
džera Smita, Jāņa Paspārņa pie-
miņas stipendijas. 

AMERIKAS SAVIENOTĀS 
VALSTIS

Zvejnieku ģimenes, In Memo-
riam Gaida Rīsbergs, Alfreda   
un Sarmītes S. Gravu ģimenes, 
Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas, 
Emmas A. Kampes piemiņas, 
Evarista un Mārītes Bērziņu, In 
Memoriam Dagnija Strautnieks, 
Jaunsardzes fonda, Kārļa Cīru- 
ļa, Kornēlija Dinberga piemi-  
ņas, Paula un Ariadnes Dzin-
taru, Viktorijas Mickānes pie-
miņas, Dienvidfloridas Latviešu 
biedrības, Elizabetes – Ņuarkas 
latviešu evaņģeliski luteriskās 
draudzes, Saginavas Latviešu 
kluba, Aivara Sluča, Ārstes Her-
mīnes Mednes piemiņas, Gun-
dara un Astrīdas Strautnieku, 
Jēkaba un Elzas Otlans piemi-
ņas, Lūcijas un Ernesta Rozes 
piemiņas, Maldas un Raimonda 
Vernera Dzelzkalns, Metas un 
Kārļa Avenu, Ojāra Štāka, Pau-
līnes un Maijas Ziedaines pie-
miņas, Profesora A. Šmidta goda, 
Jāņa Rūvalda, Arnolda un He- 
lēnas Sildegu fonda, Astrīdas    
un Laimona Jansonu, Globālās 
Latviešu preses biedrības, Vai-
das Miķītes Jordan - Gunāra un 
Ināras Reiņu, Kristīnes Anstrats 
un Janet Geovanis, Paula Jēkaba 

Anstrata piemiņas, Valijas Ot- 
lans 95 gadu jubilejas, Zirģeļu 
ģimenes piemiņas, Astrīdas Il- 
zes Lēvenšteinas piemiņas, Tania 
S. Sweet piemiņas, Dzintara un 
Birutas Abulu ģimenes, Valža 
Muižnieka piemiņas stipendijas

AUSTRĀLIJA
Daugavas Vanagu Melburnas 

nodaļas, Adelaides Latviešu bied-
rības - Benitas Vembris piemi-
ņas, Buduļu ģimenes, Jāņa un 
Ainas Vējiņu, Andŗa un Daces 
Dārziņu stipendijas. 

KANADA
Daugavas Vanagu Toronto no- 

daļas, Latvijas Agronomu bied-

rības ārzemju nodaļas (LAB-
AN), Oskara un Irenes Dumpju, 
Vairas Vīķes-Freibergas, Korp! 
Spīdola Kanadas un ASV latvie-
šu devums, Vairas Vīķes-Frei-
bergas, Korp! Spīdola – Vilhel-
mīnes Līnas Ozolas piemiņas, 
Korporācijas Fraternitas Lata-
viensis - Alfreda un Almas Apses 

piemiņas, AKA3, Andreja un 
Silvijas Zeltkalnu ģimenes, Ata 
Bredovska, Balvas Kūlas Bre-
dovskas, Baibas Ināras Cīrules 
piemiņas, Edvīna Kalniņa pie-
miņas, Juŗa Gravas piemiņas, 
Richarda un Zanes Grigoru, 
Viktora un Austras Dreifeldu, 
mācītāja Arveda Celma piemi-
ņas, Juŗa Melbārža piemiņas, 

S!K! „Aurora” Kanadā, Mirdzas 
un Zelmas Lūsis piemiņas, 
Zelmas Brezinskis piemiņas, 
Rasmas Balodes piemiņas, Er- 
nas Bertas Meijas Gurķis un 
Veltas Meijas Gipters piemiņas 
stipendijas.

VENECUĒLA
Juŗa Vītola, Osvalda un Ilgas 

Kēses (Selonijas) fonda, Pēteŗa 
Hrgetič, Annas Māras Hrgetič 
un Kristiana Hrgetič stipendijas. 

VĀCIJA
Artūra Cipuļa piemiņas stipen-

dija.
ZVIEDRIJA
Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, 

Aivara Andersona ģimenes, 
Viļņa Viktora Šveics, Dainas 
Eiches piemiņas stipendijas.

LATVIJA
In Memoriam Biruta Rubess, 

Ērikas Rītiņas ģimenes piemiņas, 
Annas un Jāņa Cerbuļu, Jāņa 
Arvīda Bungs un Metas Kalniņas 
Bungs piemiņas, Lielvārdes no-
vada, Latviešu fonda - Kārļa 
Irbīša piemiņas, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības, ELJA 50, 
Latvijas Zontu klubu, Rīgas 
Hanzas Rotari kluba, “Biko-Lat”, 
“Latvija Statoil”, “Danske Banka”, 
“Lāčplēša Centrs”, “Microsoft 
Latvia”, SEB, viesnīcas “Radi un 
draugi”, “Pure Food”, KPMG 
Baltic, „Raivja Aršauska Veselī-
bas centrs”, “SEB Wealth Ma- 
nagement”, “Latvijas Krājbankas”, 
ERGO , Leopolda Sīpoliņa, Īras 
un Pētera Bolšaitis, Leopolda    
un Kristīnes Klišānu, Viļa un 
Carolinas Vītolu, Līgas Korsts 
Streipas un Laimona Streipa pie-
miņas, Kapteiņa, Matīsa Kļa- 
viņa piemiņas, Rūjienas, Gunāra 
un Renātes Duburu, Ingrīdas 
Ķirses, Ināras un Gunāra Reiņu, 
Āboliņa-Elsiņa, Rikardo un 
Martas Pantin, Jāņa Ķirša, Ivara 
un Iras Raciņu, Inta Ķirses, Ār- 
stu Mirdzas un Voldemāra Gu- 
lēnu piemiņas, Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas, Guntara 
Kokoreviča, Justa N.Karlsona un 

Ievas M. Laukers, Cēsu, Rūtas 
Cālītes piemiņas, Ulža Gravas 
jubilejas, Lauras un Nikolaja 
Sigurda Bulmaņu, DELFI, Mā- 
ŗa un Elitas Jurēvicu, Ilmāra La- 
zovska piemiņas, ziedot.lv 
Draugu, Ērika Grūbes, Hermīnes 
Almas Rītiņas piemiņas, Briseles 
Latviešu, Laikraksta Laiks, Vīto-
lu fonda stipendijas. 

Draugu stipendija
Šī ir īpaši vērtīga fonda sti-

pendija, jo tā veidota no atse-
višķām daudzu ziedotāju 
summām. Draugu stipendija 
dod iespēju cilvēkiem, kas ne-  
var atvēlēt lielus naudas līdzek-
ļus kāda jaunieša studijām, 
īstenot savu vēlmi palīdzēt un 
atbalstīt, ziedojot savu ārtavu 
šajā programmā.

Draugu stipendijai ziedojuši: 
SIA „Dzelme un partneŗi”, Gun-
dars Stūris, Antons Mežals, Al- 
frēds Šulcs, Seattles korporācija, 
Branksome Hall, Marija un Jā- 
nis Pelēķi, Ģirts un Liena Kau-
gari (U. Šmidchena 70 gadu 
jubilejā), Laima un Guntis Bēr-
ziņi, Bruno Rubess, godinot 
Vairu Vīķi-Freibergu jubilejā, 
Andra Zommere, godinot Ģir- 
tu Kaugaru jubilejā, anonims 
ziedotājs, DV Minsteres kopa 
(kasieris J. Neimanis), Blauduma 
Sandra, Baltic Business Solu-
tions, Mareks Indriksons (fonda 
dzimšanas dienā puķu vietā), 
Nikolajs Bulmanis.

2008. gada septembrī uzsāk-  
ta sadarbība ar ZIEDOT.LV,     
kur Draugu stipendijai saziedoti 
Ls 6578,02. Ziedotāji: Aivars 
Junga, Laila Zemīte, Aivars 
Kechris, Askolds Hermanis, Ieva 
Vītiņa, Kaspars Gūtmanis, Ilze 
Līkuma, Mečislavs Maculēvičs, 
Maija Pūre, Ints Geidāns, Guntars 
Traubergs, Egita Joela, Vineta 
Villa, Nora, Māris Blomkalns, 
Anda Miķelsone, Ingura Lipšāne, 
Andris Grasmanis, Vineta Lam-
berte, Karīna Mahļina, Uldis Lu- 
kašenoks, Mārtiņš Klīve, Atvars 
Buka, Evarts Anosovs, Svjatoslavs 
Busigins, Uldis Sperga, Ansis 
Bērziņš, Mareks Indriksons,   Rū- 
ta Dimanta, BLUMENTALS SO- 
LUTIONS SIA, Diāna Legz-  
diņa, DEPROM SIA, RĪGAS 
CENTRĀLAIS TERMINĀLS 
SIA, AD VERBUM SIA, ‘AWA’ 
SIA, Romans Lukašenko, Mār-
tiņš Liniņš, Līga Kurme, Silvija 
Eglīte, kā arī 44 anonimi zie-
dotāji.

Mīļš paldies!
Vita Diķe,

valdes priekšsēde

„Laika” stipendija
Šodien par īpašu stipendiju – 

„Laika” stipendiju apliecināju-
mu saņēma arī mūsu redakcija. 
(Vairāk lasiet Laiks Nr 19). Visi 
kopā izskolosim krietnu un 
profesionālu žurnālistu, kas tur-
pinās trimdas preses dibinātās 
tradicijas!

„Būt žurnālistam nav tikai 
amats maizes pelnīšanai, tā ir 
sūtība tautas likteņceļā,” savu-
laik rakstīja Jānis Kārkliņš (Lat-
vijas preses karalis. Atmiņas par 
Jaunāko Ziņu laikiem. 1962). 
„Ne tikai visjaunāko ziņu, bez 
kuŗām presei trūktu lasītāju. Tā 
ir nemitīga cīņa pret zemo, ne- 
brīvo, netaisno cilvēkos un viņu 
attieksmēs. Pozitīvo spēku modi-
nāšanas, iecietīgas saskaņas vei-
cināšana visu vadītāju spēju 
virzīšanā uz vienu kopmērķi – 
brīvas tautas ziedošu nāka-
mību.”

Redakcijas un izdevēju vārdā – 
liels paldies Vītolu fondam
un visiem ziedotājiem!

Svētku brīdī viesnīcas "Rīga" zālē

No kreisās: Aivars Žimants, Ādolfs Sīlis, Līna Dzene, Raivis Kakānis, Ira un Ivars Raciņi, Margrieta 
Akmens, Ainārs Ozols, Ingrīda Ķirse, Atis Švinka, Ēriks Grūbe, Aigars Grēniņš, Revita Lapiņa, 
Andris Kronbergs, Marta Vītola, Normunds Igolnieks, Vilis Vītols, Jānis Rozenfelds



LAIKS 2009. ga da 29. augusts – 4. septembris14

25. augusta
komerckurss

Ojārs Celle
(Turpinājums no Nr. 33)

POLĪTIĶU STRATĒĢISKIE MANEVRI UN LABĀKI 
SKAITĻI EKONOMIJĀ

Viedoklis izvei-
dojies tāds, ka  
nav attaisnojama 
īpašnieku slēpša-
nās, ja runājam 
par valsts lielāko 
dienas laikrakstu. 

Lasītāji un arī redakcijas dar-
binieki ir pelnījuši, lai šajā jo- 
mā valdītu atklātība un go- 
dīgums. Slepenais darījums ir 
izraisījis baumas, ka aiz visa 
slēpjas krievu intereses, un tā- 
pēc par darījumu tik lielu in-
teresi izrādījuši SAB un DP.

„Ir labi tāpēc, ka varēja būt  
vēl sliktāk,” par ekonomisko si- 
tuāciju kādā augusta Dienas 
ievadrakstā ironizē Aivars 
Ozoliņš. Turpat ziņa, ka Stan-
dard & Poor’s jau otru reizi 
Latvijai šogad samazinājis kre-
ditreitingu. Februārī to mai-  
nīja no BBB-/A-3 uz BB+/B, 
tagad, augustā, no BB+ uz BB, 
kas jau atbilst nevērtīgajam  
junk bond līmenim. Igaunijā 
vērtējums pazemināts no A uz 
A-. Augstākais līmenis ir AAA. 
Latvija par šo burtu grupas   
kursa maiņu var tikai pasvil-
pot, jo tā no ES/SFV avotiem    
ir ieguvusi aizdevumiem tādus 
procentus, ko S&P vērtētu par 

Visa nedēļa no 19. līdz 26. 
jūlijam 3x3 nometnē Kazdan-
gā, Liepājas pusē,  pagāja Aus-
tras koka zīmē un bija rakstu-
rīga ar kurzemniecisku kolo-
rītu.

Nometnē piedalījās 360 da- 
lībnieki, kas aizņēma visas kaz-
dandznieku laipni atvēlētās  
telpas – moderno kultūras   
centru, Māteru Juŗa Kazdan-
gas pamatskolu, Kazdangas 
pili, vēl nesen Kazdangas Pro-
fesionālajai vidusskolai piede-
rējušās kopmītnes, plašo terri-
toriju ap pili, parku, peldvietu, 
stadionu utt.

Un arī paši Kazdangas ļaudis 
ļoti aktīvi un aizrāvīgi iesaistī-
jās nometnes dzīvē – ap 120 
vietējo apmeklēja ievirzes, nā- 
ca uz latviskajiem dančiem, 
dziedāja nīkšanā, piedalījās 
Austras koka daudzinājumā.

Kopumā nometnē bija 34 da- 
žādas ievirzes – gan galvas, gan 
roku vingrināšanai, gan ve- 
selīgas vingrošanas, nūjošanas 
nodarbībām, improvizācijas 
un teātra mākslai u.c. 

Kopā ar Latvijas lektoriem 
strādāja Līga Ruperte un Māra 
Tupese no ASV, turklāt viņu 
vadīto ģimeņu semināru ap- 
meklēja daudz vietējo klausī-
tāju. Savukārt Gundega Peniķe 
(ASV) keramikas ievirzē dar-
bojās kopā ar Kurzemes kera-
miķi Annu Mētru, bet Jānis 
Peniķis polītikas ievirzē strā-
dāja kopā ar Laumu Vlasovu 
no Krievijas, bet vienu dienu 
viņiem piebiedrojās Latvijas 
Universitātes profesore Žane-
ta Ozoliņa. Ētikas un reliģijas 
ievirzi vadīja mācītājs Māris 
Ķirsons no Kanadas. Kopā ar 
Valtaiķu baznīcas mācītāju Si- 

Kazdangā Austras koka zīmē

AA vai A līmeni. Tātad esam 
Eiropas/pasaules žēlastības 
maizē.

Augusts ir nācis arī ar uz- 
mundrinošiem skaitļiem. Jau 
ceturto mēnesi inflācijas vietā 
Latvijā valda deflācija. Tā at-
vieglo dzīvi visiem tiem, kas 
cietuši no algas vai pensijas sa- 
mazināšanas. Meži ir pilni  
ogām un sēnēm. Bezdarbnie-
kiem tā ir iespēja kādu „bišķi” 
nopelnīt.

Iekšējais zemes kopprodukts 
(IKP) otrā ceturksnī krities par 
19,6% salīdzinājumā ar 2008. 
gadu, pirmajā ceturksnī tas 
kritās pāri par 18%. Tātad kri-
tums, iespējams, ir tuvu izlī-
dzinājumam. Jūlijā audzis 
eksports un rūpnieciskā pro-
dukcija. Lietuva, kas vēl gada 
sākumā cerēja uz daudz vieg-
lāku krizes pārdzīvošanu, otrā 
ceturksnī piedzīvojusi 22,4% 
IKP kritumu, bet Igaunijai tas  
ir 16,6%.

Ļoti iepriecinoša pārmaiņa 
notikusi Latvijas tekošā konta 
situācijā. Nesenajos gados šis 
konts saistībā ar importa lielo 
pārsvaru pār eksportu bija ar 
negātīvu zīmi – valstij ir audzis 
ārējais parāds. 2009. gadā pir-
mo reizi kopš ilgiem laikiem 
tekošā konta bilance ir pozi- 
tīva un 1. augustā sasniegusi 
519,4 miljonus latu (gadu 

iepriekš bilance bija ar minusu 
(-1 035 milj. latu). Straujākais 
pieaugums bija tieši otrā 
ceturkšņa jūnijā (+259 milj.  
latu salīdzinājumā ar -180 milj. 
latu pērn). Kamēr ārējais parāds 
dilst, nevis aug, valsts ekono-
mija ir uz pareizām sliedēm 
vismaz šajā ziņā. Tiesa gan, 
jūnija fantastiskie plūsi bija ne 
vien Latvijas nopelnītā nauda, 
bet arī ārzemju banku noraks-
tītie zaudējumi, kas grāmat-
vedībā parādās kā ieguvums.

Nākamie mēneši un ceturk-
šņi rādīs, vai atkopšanās va-    
rētu sākties jau pirms gada 

Noguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
90-119 3 9,25 1,25 2,20

180-209 6 10,25 1,50 2,40
270-299 9 10,75 1,65 2,50
367-395 12 12,00 1,85 2,60

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 25.08.2009. 

beigām. Būtībā turpmākais būs 
vairāk atkarīgs no valdības spē-
jām tikt galā ar polītiskajām 
problēmām, kas saistās ar    
valsts birokratiskā aparāta tie-
vināšanu. Kā vadoņi tiks galā  
ar kampējiem, kas salīduši pie 
teikšanas. Kā tiks pārveidots 
valsts birokratiskais aparāts, kā 
izskausta korupcija, mazināta 
kontrabanda un kontrolētas 
ēnu ekonomikas daudzās  
dažādās izpausmes. Īsi sakot, 
cik pamatīgi tiks iztīrīts polītis-
kais Augeja stallis no visiem 
tiem mēsliem, kas tur sakrā-
jušies iepriekšējo valdību laikā. 

Tas ir milzīgs uzdevums, un 
paveikt vismaz daļu no tā va- 
jadzētu, jau veidojot 2010. ga- 
da valsts budžetu. Lielā cerība  
ir tā, ka tautai vienreiz būs   
pieticis ar līdzšinējiem muļķo-
tājiem un nākamgad tā vēlē-
šanās pratīs atrast cilvēkus, kam 
visvairāk pienāktos tīrīšanas 
darbu pabeigt. 

gurdu Sproģi viņš skaistajā 
Valtaiķu baznīcā vadīja diev-
kalpojumu nometnei.

 Par latviešu valodu diskutēt 
mudināja Austris Grasis, viņš 
arī kuplināja nometnes pro-
grammu ar savām dziesmām. 

Savukārt nometnes avīzi 
„Austras Koks” ar savām hu- 
mora pilnajām rindām ik die-
nas kuplināja žurnālists un 
drāmatiķis Uldis Siliņš no 
Austrālijas.

Aizkustināja augstā profe-

sionālā līmenī sniegtais pia-
nista Venta Zilberta un flau-
tistes Ilonas Kudiņas (ASV/
Latvija) koncerts, daudzus 
ieinteresēja Gudenieku suitu 
rādītie kāzu rituāli un kopas 
vadītājas Lidijas Jansones stās-
tījums par suitu tradicijām. 
Ciemos no Liepājas bija at-
braukusi Austra Pumpure un 
sveču gaismā kopā ar saviem 
Austras bērniem dziedāja  kā 
Imanta Kalniņa, tā citas iemī-
ļotas dziesmas. Savukārt kaz-

dandznieki paši rādīja, kas 
vērtīgs viņu pusē, – gan ti- 
kāmies ar novadniekiem – vai-
rāku grāmatu autoru Alfrēdu 
Leju, skolotāju Jāni Kolnu, 
uzņēmēju, SIA „Elpa” direk-
toru Gundaru Siseni, gan ska-
tījāmies un klausījāmies Kaz-
dangas pašdarbniekus. Īstus 
sklandraušus, skābputru, na-
bagu zupu un citus Kurzemei 
raksturīgus ēdienus un dzē-
rienus varēja gan paši mācī-
ties visu nedēļu gatavot, gan 

nogaršot sestdienas tirdziņā 
ievirzes vadītājas Emīlijas 
Kolnas veikumu. 

Atraktīvas bija Kaspara Ru- 
dīša vadītās neparastas izdo-
mas sporta nodarbības, to-
starp nakts basketbols, kuŗā 
nometnes dalībnieki piekāpās 
vietējiem spēlētājiem, un sav-
dabīgā nakts orientēšanās ar 
pārsteiguma momentiem.

Īstu brīnumu paveica no- 
metnes koris, kuŗa priekšne-
sums kazdandznieces Sandras 
Strazdiņas vadībā izvērtās no- 
beiguma koncerta kulminā- 
cija, aizrāva choreografes Lili-
jas Lipores un aktieŗa Edgara 
Lipora veidotais kustību uz-
vedums ar asprātīgu un trāpī-
gu mūzikālo un tekstuālo pa- 
pildinājumu. 

Nav iespējams izstāstīt visu 
nedēļu, kas bija tik piepildīta, 
spraiga un interesanta. Vienīgi 
jāpiebilst, ka tas noteikti ne- 
būtu izdevies bez Kazdangas 
ļaužu atbalsta un bez ziedo-
tājiem, arī no ārzemēm, bez 
folkloras kopas „Mēs paši” un 
Veltas Baumanes no Kanadas, 
bez ALTS un anonimās ziedo-
tājas no Bostonas, bez Maksi-
ma Strunska no Vācijas, bez 
PBLA izglītības padomes.

Vairāk par Kazdangas 3x3 no- 
metni var uzzināt www.3x3.lv , 
kur atrodami visi nometnes 
avīzes numuri. Dalībnieki va- 
rēja iegādāties arī nometnes 
foto un video tvartu, kā arī    
jau tradicionālā brīvā mikro-
fona – nometnes dalībnieku 
pašizpausmes ieskaņojuma 
tvartu. Katru rītu varēja skatī-
ties Kazdangas TV ziņas.

Daiga Bitiniece

Daiga Bitiniece, kas nometni vadīja kopā ar savu ģimeni – vīru Aldi, meitām Lauru, Montu, 
Aneti, pie Kazdangas pils nometnes laikā
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Dižķibeles laikā optimisma 
iegūšanas formulu meklē cil-
vēki visā pasaulē, bet Latvijas 
senioru deju kopām, kuŗu     
skaits mūsu zemē  ir vairāk par 
pussimtu, nekādi papildu ie-
dvesmas avoti nav vajadzīgi. 

Sagadījās, ka viena no Ma- 
donas puses meitenēm – Laim-
dota Andersone, kas, šķiet,      
jau piedzimusi uz pirkstgaliem, 
sāka domāt par tām vecākās 
paaudzes tautasdeju dejotājām, 
kuŗas savus partneŗus jau pār-
dzīvojušas, bet vēlmi dejot      
nav zaudējušas. Laimdotai izde-
vās iepazīties ar senioru deju 
kustības pamatlicējiem Vācijā, 
un drīz vien uzņēmīgā deju 
skolotāja ne tikai sapulcināja 
vairākas deju kopas savā dzim-
tajā pusē Madonā, bet iedves-
moja arī rīdzinieces un biju-  
šās dejotājas visā Latvijā. Ievē-
rodama patiesību, ka labāk 
vienreiz redzēt nekā desmit- 
reiz dzirdēt, Laimdota savas 
audzēknes aizveda uz Brēme- 
ni Vācijā, lai iepazīstinātu ar 
neparasto kustību  – ,,Eiropas 
dejas”.   

Vācu seniores atbraukušos 
ciemiņus laipni sagaidīja, iz- 
mitināja kādas skolas sporta 
zālē, gādāja par ciemiņu azai-
du, kopā piedalījās  mēģināju-
mā, apgūstot jaunās un noslī-
pējot jau zināmās dejas, bet liels 
bija pārsteigums vakara drau-
dzības koncertā, kad mājasmā-
tes dejoja tajos pašos krekli-  
ņos un sporta biksēs, kuŗās bija 

rosījušās visu dienu. Viņām 
senioru dejas galvenokārt ir fi- 
ziskās kultūras nodarbība. Lat-
vietes jau no pirmajiem mēģi-
nājumiem nostājās uz apgarotā 
pašdarbības mākslas ceļa:  ces-
vainietes, lauku smagajā darbā 
samocītos augumus un vēnu 
kamoliem apzīmogotās kājas 
bija prasmīgi paslēpušas zem 
vakarkleitām, bet sastrādātās 
rokas  zem baltiem cimdiņiem. 
Tā kā ceļojuma apstākļos un 
naktsmītnes šaurībā par frizie-
ŗa pakalpojumiem nebija ko 
sapņot, dejotājas jau mājās bija 
padomājušas par galvasrotu,    
ko  vējš un negulētas naktis ne-
var sabojāt, –  par elegantām 
cepurēm! Mūsu seniores  deju 
vakaros parādīja, kas viņas ir 
pēc būtības – dāmas.

Pirmoreiz latvietes Vācijā vie-
sojās vairāk nekā pirms 10 ga-

Simtprocentīgs optimisms

diem. Protams, ne jau mado-
nietes un cesvainietes vien de- 
fektus pratušas pārvērst par 
efektu – pirmie sarīkojumu tēr-
pi tika iegādāti tikai un vienī-   
gi ,,humpalu” veikalos: dejotā-
jas bija vienas no čaklākajām 
zīda, brokāta un samta tērpu 
izpircējām lietoto apģērbu vei-
kaliņos! Tur tika piemeklētas 
arī rotas, cepures un citi sīki 
piederumi, ikdienas pircējam   

it kā pavisam nevajadzīgi.
Apceļojot Latviju, gluži netī-

šām iemaldījāmies Varakļānos 
spiedīgā svētdienas dienā, kad 
pie kultūras nama pieripoja   
lielāki un mazāki spēkrati: no 
tiem laukā bira dāmas ar balles 
tērpiem rokās! Vidzemes no- 
stūrīti Varakļānos, ko daudzi 
lepnie vidzemnieki jau pieskai-
ta pie Latgales, 19. jūlijā uz tik-
šanos saradās astoņas deju ko- 
pas. Visus kopā bija pulcinā- 
jusi varakļāniešu kopas vadī-
tāja Valentīna Briška. Pensio-
nētā skolotāja mobilizēja visus 
vietējos kultūras ļaudis, lai pie-
nācīgi uzņemtu 125 dalībnie-
kus, un sirsnīgi pateicās  atbal-
stītājiem arī par mazumiņu: 
vietējo veikaliņu darbinieki, 
kuŗi paši dzīvo no rokas mutē, 
pensionārēm uzdāvināja cepu-
mus un kūciņas, savukārt vie-

tējais pensionāru klubs div-
desmit latu atvēlējis no savām 
biedru naudām. 

 Sarīkojuma apsveicināšanās 
un iepazīšanās daļa bija pare-
dzēta laukumā pie kultūras na- 
ma, bet spējais pērkona lietus 
dāmas sadzina kultūras nama 
priekštelpā, un pat sportisti bū- 
tu pārsteigti, redzot, cik ātri 
augstās kāpnes pievārēja arī    
tās kundzes, kuŗām jau pāri 
astoņdesmit! Un tādu pulkā 
nebija mazums, jo deju  kopu 
lielākā daļa ir pensionāres, 
kuŗas beidzot dzīvē  kādu daļi-
ņu laika var veltīt arī sev. Da- 
lībnieču caurmēra vecums ir 
55-65 gadi, dažas kopas lepo-
jas arī ar trīsdesmitgadniecēm. 
Tieši patika darboties, sanākt 
kopā, apmainīties ar jaunu 
informāciju un pieredzi, ap-
sveikt draudzenes un paziņas ir 
galvenais dzenulis, kas kopā 
savelk, ne tikai kad spīd saulīte, 
bet arī kad lieti un vēji plosās  
ne vien dabā, bet arī cilvēku 
dvēselēs. Seniores ir cita citai 
atbalsts, viņas, tāpat kā Latvi-
jas laukos neiznīkušie sieviešu 
klubiņi, interešu kopas, daiļ-
amatnieku pulciņi un citas 
domubiedru grupas, ir tā tau-
tas daļa, kuŗa vaimanām nav 
ļāvusies nekādos apstākļos: 
daudzas dejotājas pieredzēju-
šas izsūtījumu Sibirijā un pār-
cilvēcīgo darbu pēckaŗa kolcho-
zos, bet viņas skaļi nesūdzas 
nedz par krizi, nedz pat jau tā 
mazo pensiju  apcirpšanu! 

Protams, ne visas lauku sie-
vas nojauta, ka, pierunātas nākt 
uz senioru deju mēģināju-
miem, pavisam drīz kļūs par 
vietēja mēroga sensāciju. Ko- 
pas ,,Madonas dāmītes” vadītāja 
Valentīna Zepa ar smaidu atce-
ras sākumgadu grūtības, arī 
skauģu nejaukās runas. Mēģi-
not aplēst apgūto deju skaitu, 
tas sajūk, un kollēģes nāk tal- 
kā – vismaz 50 dančus viņas, 
tikai mazliet atsvaidzinot atmi-
ņu, varētu nodejot arī tagad! 
Runājot par deju tērpiem, at- 
miņu pavediens vijas  gludāk: 
pirmie pieci gadi nodancoti 
„humpalu” tērpos, ar tiem mu- 
gurā apbrauktas tuvākas un 
tālākas Latvijas vietas, arī Vāc-
zeme, bet uz piecu gadu jubileju 
dāmām tērpu iegādē palīdzē- 

jis kultūras nams, jo vai ma-
zumu sarīkojumu viņas kupli-
nājušas. Arī gadu desmita jubi-
lejā viņas atbalstītas – no pilsētas 
domes līdzekļiem dejotājām 
nopirka kleitu drēbi divās krā-
sās, baltā un melnā, turklāt 
māksliniece Danute Vēze kat-
rai dāmai modelēja tērpu un 
apgleznoja ar magonēm. Par     
to visu stāstīdamas, dejotājas 
atceras arī galma dāmu tērpus!  
Katrai mājās nu esot vajadzīgs 
pat īpašs  skapis koncerttērpiem, 
apaviem, treniņkostīmiem, pie-
derumiem! 

Tā paša rajona Degumnieku 
pagasta kopa ,,Orchideja” ir vis-
jaunākā. Vispirms dejotājas pa- 
rādījās sportiskos tērpos, pie-
mērotos dejai  ,,Kaijas”. Bažas, 
kā meitenes izskatīsies dāmu 
pulkā, bija liekas, jo dažās mi- 
nūtēs džīnas un sporta krekliņi 
tika nomainīti  pret elegantiem 
kostīmiem. Vakara gaitā bija  
vēl cits pārsteigums – it kā ne 

saukts, ne aicināts, pie sabrau-
kušajām dāmām ieradās čigā-
nu tabors no Degumniekiem! 
Čigānzēni latviešu sievas ne 
tikai izdancināja, bet rotaļas 
laikā arī pārģērba citos, viņu 
gaumei atbilstīgos kostīmos! 
,,Orchideju” vadītājai Ilzei Pur-
pļēvičai kopas dalībnieki uz 
ēverģēlībām nav ilgi jāpierunā, 
meitenes atzinās, ka viņām ar 
izdomu  dažkārt izdodoties pār-
trumpot arī pašu deju sko-
lotāju!

Šajā saietā izdevās redzēt ļoti 
daudz jaunrades deju, visbie-
žāk to choreografiju veidojušas 
kopu vadītājas vai viņu tuvā- 
kie palīgi – kāds no ģimenes 
locekļiem. Pati jaunākā un, 
šķiet, arī visprasīgākā deju sko-
lotāja ir Antra Zūkere, patla-
ban vēl studente. Viņa uz saietu 
atvedusi trīs kopas: divas no 
Siguldas novada un no Rīgas 
invalidu asociācijas „Aspazija”. 
Staltā meitene savām sirma- 
jām dejotājām vienlaikus ir kā 
māte – par katru viņa parūpē-
sies, katrai atradīs arī uzslavu. 
Invalidu asociācija „Aspazija” ir 
labā slavā visā Latvijā, tās 
mājvieta ir Rīgā, netālu no 
Grīziņkalna. Aspazijas dejotā-
jām radās doma vēsturiski sla-
venā strādnieku kvartāla iedzī-
votājiem sarīkot jautrus vasa-

Varakļānu ,,Vēlziedes” (vad. V. Briška), Siguldas ,,Sniegarozes”, 
,,Preilenes” un Rīgas ,,Aspazija” (vad. A. Zūkere), Mores ,,Dāmītes” 
(vad. S. Tutāne), Mārcienas ,,Laima” (vad. L. Pudule), Degumnieku 
,,Orchidejas” (vad. I. Purpļeviča) un ,,Madonas dāmītes” (vad.       
V. Zepa) uz Varakļānu kultūras nama kāpnēm, dziedot ,,Bēdu 
manu, lielu bēdu”

ras svētkus. Katram tādam sa- 
rīkojumam ir arī dziļa pamat-
doma – piesaistīt jaunus dalīb-
niekus. Nereti tas izdodas, to- 
mēr pieredze rāda, ka ikkatrā 
senioru kopā pamatkodols ir 
nemainīgs, „Madonas dāmīšu” 
kopā, piemēram, kopš pašiem 
pirmsākumiem, tātad jau 11 
gadu, dejo deviņas dāmas!

Varakļānietes viesiem pirms 
koncerta ar lielu mīlestību pa- 
rādīja teiksmaino pils parku,  
arī pils ēku, kuŗā ir novad-
pētniecības mūzejs. Parka brīv-
dabas estrādē rēgulāri koncertē 
pašdarbības grupas, kuŗu vie-
tai ar tik nelielu iedzīvotāju 
skaitu ir neticami daudz – gan-
drīz divi desmiti! Varakļānieši 
vienmēr cenšas pieminēt no-
vadniekus, arī šajā reizē viņi 
lepni pieminēja savējos. Arī 
koŗdiriģenta Māŗa Sirmā tēva 
dzimtas saknes ir Varakļānu 
pusē. 

Pēcpusdienas lielajā koncer-
tā ne viens vien Rīgas māksli-
nieks varēja pamācīties sarīko-
juma vadīšanā (profesionālie 

mākslinieki diemžēl, vadot 
svētkus, bez paškritikas bārsta 
vecus jokus) – katrs teikums, 
katrs komentārs, katras kopas 
pieteikums bija dziļi pārdo-
māts! Vakaru vadīja sākumsko-
las skolotāja Sandra Grudule. 
Nereti  gadās, ka interešu kopas  
festivālu laikā paši ir gan da- 
lībnieki, gan skatītāji. Sarīko-
jumu ,,Dejo dāmas” varakļānieši 
nepalaida gaŗām, un, lai gan 
viņi pie savu dejotāju iznesī- 
bas jau pieraduši, arī viņiem 
bija ko brīnīties: nu kā mūsu 
mātes, vecmāmiņas  vai kaimi-
ņienes nemaz nekļūst vecākas?! 
Tieši pretēji – dejodamas viņas 
top arvien jaunākas! 

Pēc sarīkojuma ne vienai   
vien dejotājai radās vēlēšanās 
aicināt, lai viņām piebiedrojas 
latvietes ārzemēs. Ir zināms, ka 
ne tikai Astrīda Jansone pirms 
gadiem trīsdesmit vai četrdes-
mit skrējusi uz līnijdeju klu-
biņiem. Ko viņas dara tagad? 
Ārzemju latviešu centros taču 
arī varētu dibināt senioru deju 
kopas un nākotnē kaut kur 
pasaulē – Amerikā, Īrijā, Vācijā, 
Anglijā, Zviedrijā vai Latvijā 
sarīkot tikšanos un dejot uz 
nebēdu, par spīti visām grū-
tībām.

Anita Mellupe, Astra Moora

Madonietes savus skaistos tērpus iepriekšējā vakarā nemaz 
nedabūja iekārt skapjos, jo bija jākuplina Cesvaines 800 gadu 
svinību sarīkojums; vidū Valentīna Briška – sarīkojuma bišu 
māte

Siguldas dejotāju  kopa ,,Sniegarozes”



LAIKS 2009. ga da 29. augusts – 4. septembris16

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

N O V A D U  Z I Ņ A S

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)Krustvārdu mīkla

Līmeniski.  5. Apdzīvota vieta 
Bauskas raj. 6. Dāvanas. 7. Dub-
nas kreisā pieteka. 10. Liels jūras 
dzīvnieks. 11. Tīteņaugi. 13. Pa- 
celt tālāk. 16. Tikt (no kā) vaļā. 
17. Diedzētu graudu produkts.  
18. Aizdevums; kredits. 19. At- 
skaņot, mūzicēt. 21. Radikāls,   
gk. pie sociālistiem piederīgs. 25. 

Nolikt tālāk. 26. Pārtikas pro-
dukts. 28. Celt; statīt. 29. Spilgts 
iespaids. 30. Daugavas pieteka. 
31. Blakus māju iedzīvotājas. 

Stateniski.  1. Mācību iestādes. 
2. Mītne; apmešanās vieta. 3. 
Konditorejas izstrādājums. 4. 
Viegls miegs. 6. Miklums. 8. Šķid-
ra garšviela. 9. Apdzīvota vieta 

Cēsu raj. 10. Pilsēta Kur-
zemē. 12. Secīgi kaut ko 
izskaidrot. 14. Saslietu 
labības kūļu kopas. 15. 
Augšstilbs. 20. Vieta Gul-
benes raj., kur Baigajā 
gadā tika nošauti latviešu 
virsnieki. 22. Kārbiņa sī- 
kām lietām. 23. Piebīdīt, 
piegrūst. 24. Ūdens ne- 
caurlaidīgi priekšauti.    
27. Mūŗi. 28. Parādes, 
demonstrējumi. 

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr. 33) atrisinājums

Līmeniski.  1. Taksēt. 7. 
Morāle. 10. Raudava. 11. 
Skarbe. 12. Čakste. 13. 
Neapole. 15. Tiesāt. 16. 
Trīsis. 17. Amazone. 20. 
Celle. 22. Vagas. 25. 
Sektors. 26. Rablē. 27. 
Konti. 28. Dekrēts. 30. 
Apses. 32. Asīze. 34. 
Bizness. 36. Krauja. 38. 
Puravi. 40. Kapsula. 43. 
Rikava. 44. Rotors. 45. 
Rēķināt. 46. Karaša. 47. 
Išiass. 

Stateniski. 2. Apkaime. 3. Sārts. 
4. Trenta. 5. Puma. 6. Laso. 7. 
Mačete. 8. Reklī. 9. Latvija. 14. 
Pozēt. 18. Miezeŗi. 19. Norītis. 20. 
Cirma. 21. Lelde. 23. Apogs. 24. 
Seile. 29. Rings. 31. Persija. 33. 
Zīverts. 34. Bakara. 35. Sparti. 37. 
Užava. 39. Rutki. 41. Pūķi. 42. 
Urna.      
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Gulbenes novada Lejasciema pagasta iedzīvotājs Gunārs Lap-
kašs audzē upenes un labdarības nolūkā par brīvu atvēl tiem, kam 
ogas ir vajadzīgas. Upenes jau saņēmusi Gulbenes slimnīca un 
Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde. Katru gadu ogas tiek 
dāvinātas arī Grostonas draudzes pamatskolai Madonas rajonā. 

Saldū atklāja plēnēru “Bērni – J. Rozentāla pilsētai”. Bija ieradu-
šies vairāku mākslas skolu audzēkņi no Latvijas, kā arī Krievijas jau-
nie mākslinieki no Saldus sadraudzības pilsētas Segijevo Posadas. 
Viņu uzdevums ir apgleznot jauniešu centra „Šķūnis” ēkas sienu 
līdzās Cieceres dabas takai.

Skrundas mūzikas skolai valsts financējums jaunajam mācību 
gadam samazināts par divām trešdaļām. Atlaidīs darbiniekus un pa- 
augstinās mācību maksu, samazinās arī stundu skaitu un apvienos 
audzēkņu grupas.

Jelgavā viesojās starptautiska projekta “Izsakies skaļāk!” da- 
lībnieki – jaunieši no Slovēnijas un Spānijas, lai iepazītu vietējo 
jauniešu dzīvi, pašvaldības un nevalsts organizāciju darbu. Latviju 
projektā pārstāv Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” jauniešu 
organizācija “Kovārnis”.

Uzņēmums “Skrīveŗu saldumi” atklāja atjaunoto ražotni un 
“Saldumu darbnīcu”. Interesenti varēja iepazīties ar vietējā saldu-    
mu ražotāja produkciju. Skrīveŗu produkcija iekaŗojusi stabilas tir-
gus pozicijas arī Lietuvā un Igaunijā.

Labdarības portāls “Ziedot.lv” sadarbībā ar Latvijas novadu or- 
ganizācijām, sākot ar septembri, dalīs „pārtikas grozus” iedzīvotā-
jiem, kas palikuši bez iespējas nodrošināt sev ikdienas iztiku. “Zie- 
dot.lv” veido pārtikas banku ar devīzi “Paēdušai Latvijai!”. Ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, piezvanot pa tālruni 90 006 488, var akcijai zie-
dot vienu latu. Patlaban projektam jau saziedoti 2130 lati.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde vairākus 
gadus veidojusi tradiciju – kopā ar pilsētniekiem sniegt palīdzību      
un atbalstu pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem, sarūpējot viņu bēr-
niem skolai nepieciešamo. 

Visi 1. klases skolēni Latvijā saņems brīvpusdienas par 80 san-
timiem dienā. Liepājā, Jūrmalā un Rīgā no domes budžeta tiks 
piešķirta piemaksa 15 līdz 40 santimu.

Rēzeknē 8. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu 
“Latvijas brīvības cīņas 1919” laikā notiks Latgales atbrīvošanas 
pieminekļa “Vienoti Latvijai” (Latgales Māra) 70. gadskārtas svinības. 
Pieminekli atklāja 1939. gada 8. septembrī. Mainoties varām, tas 
divkārt nogāzts, bet ikreiz atdzimis no jauna. Rēzeknes Jēzus Sirds 
katedrālē notiks svinīgs dievkalpojums, pilsētas Kultūras namā būs 
dokumentālās filmas „Latgales Māras ceļš” pirmizrāde. 

Daugavpils 100 celtnieki no 1. septembŗa sāks strādāt Vitebskas 
celtniecības kombinātā Baltkrievijā jaunu dzīvokļu māju būvē. 
Vitebskā iespēja atrast darbu būs ne tikai celtniekiem, bet arī 
labiekārtošanas nozares speciālistiem, kas apzaļumos jaunuzcelto 
namu territoriju. Iecerēts panākt līdzīgu vienošanos arī ar Sankt-
pēterburgas un Pleskavas pašvaldību Krievijā.

Ar ugunskuru jūras krastā un kopīgām dziesmām liepājnieki 23. 
augusta vakarā pulksten 20 iepretī Glābšanas stacijai pieminēja     
1989. gada 23. augustā notikušo akciju “Baltijas ceļš” un ar skumjām 
atcerējās 1939. gadā PSRS un Vācijas noslēgtā Molotova–Ribentropa 
pakta 70. gadadienu.

Valdība atbalstījusi valsts ģimnazijas statusa piešķiršanu Liepā-
jas 1. ģimnazijai, jau ar septembri. Ģimnazija atzīta par atbilstīgu 
Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. 

Liepājā notiek gatavošanās ikgadējam sarīkojumam “Vēl viens 
jaunais gads”, kas notiks Zinību dienā 1. septembrī. Tā mērķis ir, uz- 
sākot jauno skolas gadu, radīt svētkus bērniem un bērnu vecākiem, 
kā arī dot iespēju iepazīt interešu izglītības piedāvājumu pilsētā. 

Folkloras kopa “Atštaukas” devās uz Čechiju, lai Prāgā pārstā-
vētu Latviju starptautiskā folkloras festivālā. Piedalījās folkloras ko-
pas arī no Izraēlas, Zviedrijas, Čechijas, Nīderlandes un Somijas.

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

19. augustā vienlaikus astoņās 
Latvijas pilsētās - Rīgā, Jelgavā, 
Ogrē, Cēsīs, Valmierā, Jēkabpilī, 
Madonā un Mazsalacā notika 
Latvijas Valsts prezidenta Valža 
Zatlera un Stratēģiskās analizes 
komisijas rīkotais 2. Latvijas fo-
rums “Atbalsta veidi Latvijas sko-
lām reformu laikā”, kas pulci-    
nāja vairāk nekā 400 dalībnieku – 
gan izglītības sistēmā strādājo-     
šos, pašvaldības pārstāvjus, gan    
arī vecākus un skolēnus. 

Valsts prezidents piedalījās 
diskusijās Cēsīs. Atklājot foru- 
mu, prezidents norādīja, ka Latvi- 
jā pēdējā laikā notikusi adminis-
trātīvi territoriālā reforma, 6. jūni-
jā pašvaldību vēlēšanās ievēlētas 9 
Latvijas lielo pilsētu un 109 nova-
du domes. Tātad Latvijā tagad ir 
118 pašvaldības iepriekšējo 560 
vietā. Latvijas ģimenes šodien skaŗ 
algu un pensiju samazinājums, 
notiek pārmaiņas skolās un vese-
lības aprūpē. Ja sarodas tik daudz 
problēmu, pēc prezidenta do- 
mām, ir divi varianti. Vai nu cil-
vēks saka, lai viņa vietā problē-  
mas atrisina kāds cits, jo to ir pā- 
rāk daudz un tās nevar “pacelt”,    
vai arī izvēlas līdzdalību problēmu 
novēršanā. Tikai ar ikviena pie-
dalīšanos var rast risinājumu, un 
tas bijis arī šā Latvijas foruma  
sasaukšanas mērķis, lai izdisku- 
tētu izglītības reformas aspektus. 
Valsts prezidents aktīvi piedalījās 
foruma diskusijās, kā arī iesaistī- 
jās darba grupas darbā. Tās mēr-
ķis bija pārrunāt nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
neviens skolēns nepaliek ārpus 
skolas. V. Zatlers atzina, ka ir gu- 
vis pārliecību - “diskusijas dalībnie-
kiem ir skaidri mērķi, ko viņi     
vēlas sasniegt”. 

Rīgā 2. Latvijas foruma mode-
rātors bija publicists un LTV 1 

Diskusija par izglītības problēmām

raidījuma „Skats no malas” va- 
dītājs Kārlis Streips. Forumā iz- 
kristallizējās doma, ka forums ir 
nevis pasūtinājumu galds, bet gan 
sadarbības sākums savu mērķu 
īstenošanai. Cik gatavi būsim darīt 
paši un cik neatlaidīgi prasīt no 
pašu ievēlētās Saeimas un valdī-
bas, tik liela būs jēga. 

Viens no Latvijas foruma rīko-
šanas iniciātoriem, Stratēģiskās 
analizes komisijas priekšsēdis 
Roberts Ķīlis vadīja diskusiju Ma- 
donā. Viņš secina, ka cilvēkiem 
patiešām ir konkrēti priekšlikumi 
un piemēri, kā atbalstīt skolu 
darbību krizes laikā, tikai tie nav 
savākti vienkopus - “katrs staigā ar 
savu ideju”. Forums, viņaprāt, ir 
„tieši laikā”, jo izglītības tema pa- 
tiesībā ietveŗ arī citus būtiskus 
jautājumus, piemēram, demogra-
fiju un lauku attīstību, kur tāpat   
nav risinājuma un skaidras vīzi- 
jas. „Stāsts nav tikai par skolām. 
Gan lauku nākotne, gan demo-

grafiskie risinājumi ir jāformulē 
pēc iespējas drīzāk.”

Izglītības un zinātnes ministre 
Tatjana Koķe (ZZS), atklājot iz- 
glītības jautājumiem veltīto 2. Lat-
vijas forumu Ogres kultūras cen-
trā, norādīja, ka pārmaiņas izglītī-
bas jomā nebūt nav krizes inici-
ētas, bet objektīvi bijušas nepie-
ciešamas jau sen, jo pēdējos 10 
gados par trešdaļu sarucis izglī-
tojamo bērnu skaits. “Pārmaiņas 
nobrieda pašas, un mēs cenša- 
mies reaģēt, rosinot starp skolām 
konkurenci, lai ar skolotāja darba 
metodēm un mācību saturu pie-
saistītu skolēnus,” uzsvēra ministre. 
Uz to pēc būtības esot vērsts prin-
cips “nauda seko skolēnam”. Mi- 
nistres ieskatā Izglītības un zināt-
nes ministrija ir paveikusi savus 
“mājasdarbus”, atceļot virkni biro-
kratisko rēgulējumu.

Jēkabpilī foruma moderātors 
bija Radio Skonto programmu 
direktors un Latvijas Televīzijas 

raidījuma „Mans mazais” vadītājs 
Valdis Melderis. Viņš uzsvēra, ka 
šī foruma jēga ir nevis paust ne- 
apmierinātību ar pašreizējo situ- 
āciju, bet gan radīt jaunas idejas   
un risinājumus, kā to pārvarēt. 
„Iedomājieties – jūs atrodaties uz 
ledus gabala, kas attālinās no     
krasta, un jūs vainojat kādu citu, 
kuŗš ļāvis jums uz tā ledus gabala 
uzkāpt. Es negribētu, lai izveido- 
jas tāda situācija!” sacīja Valdis 
Melderis. Skanēja priekšlikumi, kā 
sekmīgāk iesaistīt vecākus skolas 
pārvaldē un lēmumu pieņemšanā, 
kā arī naudas līdzekļu taupības    
dēļ atteikties no mācību priekš-
metu olimpiadām. 

 Savukārt Jelgavā dominējo-    
šais jautājums bijis, kā nodrošināt 
skolotāju motīvāciju, iesakot gan 
atgriezties pie 10 līdz 11 klašu iz- 
glītības vai pat piedāvājot tik ra- 
dikālu priekšlikumu kā Satver-   
smē noteikt, ka Latvijā ir maksas 
izglītība. 

Mazsalacā diskusijas dalībnieki 
vairāk uzsvēruši divas  aktuālās 
diskusijas temas – interešu izglītība, 
kā arī piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu izglītība. 

 Visu 2. Latvijas forumā “Atbal- 
sta veidi Latvijas skolām reformu 
laikā” notikušo diskusiju priekšli- 
kumus Stratēģiskās analizes komi-
sija sakopos un publicēs ideju por-
tālā “www. saki. lv”, kā arī iesniegs 
valsts un pašvaldību dienestiem. 

Valija BerkinaLatvijas foruma iniciātors Latvijas prezidents Valdis Zatlers 
piedalās diskusijās Cēsīs

To
m

s K
al

ni
ņš

, L
at

vi
ja

s p
re

zi
de

nt
a 

ka
nc

el
ej

a



LAIKS 172009. ga da 29. augusts – 4. septembris

Tālāk šis pantiņš skan: „Jo mēs 
še ilgi nebūsim, draugs, tikai 
vienu mūžu.” Šogad bieži tādas 
domas un atziņas nāk prātā un 
nedod miera. Gads sākās ar tuva 
drauga, architekta Raimonda 
Slaidiņa aizie šanu mūžībā. Pirms 
tam aizgāja dzejnieks Ivars 
Lindbergs. Pa  vasaŗa mēnešos uz 
Aizsaules dār    ziem devās vēl citi. 
Vis  sma gākais trieciens mūsu 
ģimenei bija māsas vīra Valža 
Muižnieka pēkšņā izdzišana. 
Viņu ķēra sirdstrieka 10. jūlijā, 
atceļā uz Ka  lamazū no Ha -
miltonas dziesmu svētkiem un 
citiem ciemiem Austrum krastā. 
Saņēmusi tra  ģisko ziņu, jutu, ka 
nāves sirpis tik tuvu aizšalcis 
man gaŗām, it kā man kāds būtu 
uzlicis roku uz pleca un iečukstējis 
ausī: „Redzi, cik ātri, negaidīti un 
vienkārši tas var notikt. Un 
notiks arī.”

Es atšķiŗu šā gada kalendāru 
un redzu, ka tur ierakstīts – 
25. maijā mēs ar māsu, kopā ar 
saviem vīriem, pavadīsim dienu, 
braukājot pa Vidzemes augstie-
nes nomaļiem ceļiem, apstāsi-
mies uzēst un atpūsties pie Ju -
murdas ezera tur iekārtotā gau -
mīgā viesu namā. 28. maijā ka -
lendārā ierak stīts: „Valdis aizlido.” 
Viss tā arī notika. Kas to būtu 
varējis iedo māties, ka Valdim tad 
bija atlikušas vairs tikai sešas 

nedēļas šai saulē, ka nekad vairs 
neredzēsimies?

Šādas izjūtas un pārdomas ne -
vienam Laika lasītājam nav sve -
šas. Jūs visi esat gājuši šādiem 
nelaimes, bēdu un satraukuma 

lai  kiem cauri, visi esat zaudējuši 
tuvus, mīļus cilvēkus. Bet pēdējā 
laikā ir nācis klāt vēl kas jauns: 
lēni un pa vienam, bet ne  pār-
traukti, caur Aizsaules vārtiem 
iziet vēl un vēl kāds tieši no ma -

nas paaudzes. Mēs nācām pasau-
lē apmēram starp 1927. un 1940. 
gadu, toreiz vēl brīvajā Latvijā, 
un laikam šādā 10 līdz 15 gadu 
laika posmā arī pa vienam no šīs 
prieka un bēdu ielejas šķirsimies. 
Lielā daļa no mums bija bērni, 
kuŗus vecāki aizveda trimdā, 
mums bija lemts uzaugt brīvajā 
pasaulē, izglītoties izcilās mācību 
iestādēs, izceļoties pa visu pasau-
li – arī pa dziesmu svētkiem, 2x2 
un 3x3 nometnēm, ALAs un 
ALJAs kongresiem, pa jaunatnes 
dienām, vispasaules salidoju-
miem. Mēs meklējām un atra-
dām tādus pašus latviešus, kādi 
bijām mēs, atradām draugus uz 
mūžu un dzīves draugus – paras-
ti arī uz mūžu. 1950. un 1960. 

ga   di bija mūsu jaunības laiks, 
kad, kopā sanākuši, mēs varējām 
dziedāt caurām naktīm. Mēs 
interesējāmies un dzīvojām līdzi 
visam, kas notiek okupētajā Lat-
vijā, mēs demonstrējām pie PSRS 
vēstniecībām un konsulātiem un 
prasījām brīvību Baltijas valstīm, 
mēs rakstījām vēstules Rietum-
pasaules polītiķiem, braucām ar 
Brīvības kuģi pa Baltijas jūŗu, 
metām akmeņus pār Berlīnes 
mūri.

Cik labi, ka tas viss mums bija! 
Un mūsu pēdas nekur nepazudīs, 
jo no mūsu paaudzes nākuši 
daudzi, kas dokumentējuši savas 
dzīves gaitas, kas veikuši pētī-
jumus par Latviju, par nopiet-
niem zinātniskiem tematiem. No 
mūsu vidus nākuši tādi cilvēki kā 
Valdis Muižnieks, kas sauca kopā 
jaunatni, organizēja sanāksmes, 
kursus, nodarbības. Cilvēki, kas 
nekad nevarēja rimties un kas 
nekad neprasīja „kas man par to 
būs” vai „cik man par to mak-
sās”.

No nāves nevajagot baidīties, 
par to arī nevajag lieki domāt. 
Un tā jau arī cenšamies, jo dzīve 
turpinās. Arī šī skaistā, ziedošā 
vasara joņo uz priekšu, gan Lat-
vijā, gan citās pasaules malās, 
kur esam atraduši patvērumu. 
Latvijā šopavasar ilgs bija ceriņu 
ziedēšanas laiks, uzplauka un 

aizsmaržoja jasmīni, lauku pļavas 
izdižojās ar zilajām lupīnām un 
sarkanajām magonēm, bet nu 
klāt laiks ugunspuķēm, un dārzos 
ziedus veŗ dālijas un gladiolas.

Iespējams, vēl skumjāk par 
nāvi ir apzināties, ka mēs, mūsu 
paaudze, kļūstam veci. Cits vairs 
labi nedzird, cits labi neredz, 
citam sāp kājas vai mugura. Bet 
var jau arī par to pa reizei pasmie-
ties. Kad prasīju kādai ģimenes 
draudzenei, vai viņa kādreiz bi -
jusi uz Rīgas cirku, viņa atbildēja, 
ka viņa ar savu vīru turp ejot 
bieži, varbūt pat pāris reizes 
nedēļā. Izrādās, viņa sadzirdējusi, 
ka es runāju par tirgu, nevis par 
cirku. Kad paskatos, kādi nu mēs 
tagad visi izskatāmies, ir gandrīz 

vai labi, ka acis vairs tik skaidri 
nerāda. Kam gan gribas sīkumos 
redzēt grumbainās sejas un 
noļukušās miesas, apaļumus tur, 
kur to agrāk nebija, zobus, kas 
reti vairs ir oriģinālie, matus, kas 
kļuvuši plāni vai pazuduši pa -
visam.

Tam visam jāskatās pāri un ga -
ŗām. Cilvēks ar gara acīm jāredz 
tāds, kādu mēs to sākotnēji 
iepazinām. Cilvēks, mūsu laika 
biedrs, mūsu draugs ir un paliek 
viens veselums, ar savu īpatnējo, 
vienreizējo auru, kas nekad ne -
mainīsies. Mēs viens otra balsi 
vienmēr atpazīsim. Sapratīsim 
viens otra humoru. Atcerēsimies 
kopīgi veiktos darbus, kopīgi 
svinētos svētkus, kopīgi dziedātās 
dziesmas. Nu labi, daži saka, ka 
nevarot vairs dziesmām atcerē-
ties vārdus. Bet, ja tas tiešām 
traucē, nosēdies pievakarē zem 
kupla ozola un sāc tik dziedāt. 
Gan vārdi paši atgriezīsies at -
miņā. Un, ja tomēr ne, var taču 
dungot.

Mūsu Mežaparka mājā iera-
dušies ikgadējie viesi no Vācijas – 
meita ar znotu, trīs mazbērni, 
melnais runcis Murlis, kuŗš jau 
ceturto vasaru pārcieš lidojumu 
starp Berlīni un Rīgu. Mežaparka 
mājā nonācis, viņš bez sūdzē-
šanās pacieš un pārāk neņem pie 
sirds rezidējošās kaķenes Dīvas 
šņācienus un rūcienus. Vēl ar vien 
mazbērni ir mazi, neviens vēl 
nav sasniedzis padsmitus. Vēl 
arvien visi trīs grib reizē mani 
apkampt, grib reizē stāstīt pēdējo 
dienu vai pat pēdējo brīžu sva-
rīgākos notikumus. Pārradušies 
no ikgadējās „Īkšķīšu” nomet-
nes, kas šogad notika Ciblā (Lu -
dzas tuvumā), mūsmājās sarīko-
juši izstādi ar nometnē darinā-
tiem darbiem: keramikas trau-
kiem un trauciņiem, filca ma -
ciņiem un čībiņām, gleznoju-
miem un pinumiem. Solveiga, 
vecākā mazmeita, visu, ko da -
rinājusi, atdāvinājusi man. Uz 
daudziem priekšmetiem uzpin-
dzelēts vai izšūts vārds „Māra”. 
Uzdāvināja man visu – bez lie-
kiem komentāriem. Astoņga dī-
gais Ingmārs aizgūtnēm stāstīja 
par notikumiem bagāto nomet-
nes dzīvi. Bet mazā Jūlija uzsākusi 
spēlēt vijoli. 

Autores foto

„Un priecājies, kad negaiss dim, un mīli vēju žūžu...”
Māras Celles Vasaras  vidus piezīmes no Latvijas

Raksta autore kopā ar svaini Valdi Muižnieku Jumurdā 25. maijā 

Lalita un Valdis Muižnieki kopā ar Ojāru Celli pie Jumurdas ezera

Ceļotājs runcis Murlis

Jūlija rāda savas jaunās 
prasmes 
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N O M E T Ņ U  V A S A R A
Man atkal palaimējās, jo, pie 

māsas Čikāgā ciemojoties, radās 
izdevība trīs dienas pavadīt arī 
Gaŗezerā, tieši laikā, kad tur 
no tika 3x3 nometne. Žēl, būtu 
zinājusi, ka tur iet tik burvīgi, 
būtu izkārtojusi visas septiņas 
dienas un pa brīdim būtu pieda-
lījusies visās ievirzēs. Gandrīz vai 
ar skaudību to visu apskatīju un 
izpētīju nometnes pēdējā vakara 
darbu izstādē, kur tika parādīts, 
ko nometņotāji nedēļas laikā bija 
paspējuši izgatavot.

Vispirms ieraudzīju Zintas En -
zeliņas skoloto rokdarbnieču gal-
 du. Tur man ļoti iepatikās izrak-
stīta Krustpils tautas tērpa aube, 
ko bija izrakstījusi tautu meita, 
kurai tagad vainadziņa vietā ir 
jāvalkā sievas aube. Vēl vairāk 
man patika caurās vīlītes techni-
kā darinātas Ventspils tautas tēr-
pa sieviešu krekla sastāvdaļas. 
Raksts tajās bija tik plats un tik 
liels, ka man likās, nebija nemaz 
vienā nedēļā izdarāms. Tāda šu -
vēja kā es to arī gada laikā nebū-
tu paveikusi! Darbiņš bija tik 
smalks un tik precīzs, ka vairāk 
likās kā viena smalka juvelieŗa 
darbs.

Tad ievēroju jauno podnieku 
veikumu, tur bija gan vāzes, gan 
krūzes un kausi, gan arī šķīvji, 
bļodas un pat daži pie sienām 
karināmi mākslas darbi. Skaisti! 
Par to nebija jābrīnās, jo šo ievir-
zi vadīja pieredzējusī un iemīlētā 
keramiķa Gundega Peniķe. 

Uz cita galdiņa redzēju, ko 
Zanes un Laura Rožkalnu vadībā 
bija paveikuši vitrāžas ievirzes 

dalībnieki. Viņi bija izgatavojuši 
ne tikai parastos daudzkrāsainos 
auseklīšus un tamlīdzīgus latvis-
ku rakstu veidojumus, bet arī 
da  žādas rotas lietas un pat sīkus 
auskariņu.

Kad arī tos biju pietiekami ilgi 
apbrīnojusi, turpat blakus ierau-
dzīju garšīgāko darbu izstādi, ko 
bija radījuši mums labi pazīsta-
mās saimnieces Elgas Pones va -
dītie nometnes dalībnieki. Man 
siekalas saskrēja mutē, skatoties 
uz latviskā virtuvē gatavotu Jāņu 
sieru, ceptām biezpienmaizēm, 
zirņu pikām, sklandu raušiem 
un latviskas rupjmaizes ķieģelīti. 
Diemžēl tos nogaršot mums ne -
izdevās, jo saimnieces pašas zi -
nāja, cik tie ir gardi, un tik daudz 
nebija sagatavojušas, lai pacienā-
tu visus 155 nometnes dalībnie-
kus. Kaut arī esmu no Latvijas, es 
nekāds izņēmums nebiju, un bija 
jāapmierinās tikai ar acu pamie-
lošanu. Tūlīt jau arī nožēloju, ka 
nebiju izkārtojusi nometni visai 
nedēļai un nepiedalījos latviskās 

virtuves ievirzē. Varu tikai iedo-
māties, cik labi garšotu visi redzē-
tie labumi no Latvijā pērkamām 
izejvielām. Mmmm!

Nākamā apstāšanā man iznāca 
pie kokgriezēju galdiņa. Tur nu 
bija ļoti liela darbu dažādība – no 
koka izgrebta, skaista pūcīte, 
koka karote, vairāki papīra naži, 
svečturis, uz dēlīša pamata iz -

griez ta kaķenīte, gailis, latvis-
kiem rakstiem rotāta koka lādīte 
un pat kokā izgriezta un noglu-
dināta latviskā saulīte. Pie galdi-
ņa bezgala lepns par saviem 
audzēkņiem stāvēja un paskaid -
rojumus deva ievirzes vadītājs 
Uģis Lāma.

Pagriezos un ieraudzīju vairā-
kas koka plāksnes skolas tāfeles 
lielumā, pie tām bija piestiprināti 
lielu un mazu mākslinieku darbi 
un darbiņi, dažus no tiem jau va -
rēja saukt par gleznām. Ne vie nu 
vien no tiem es būtu gribējusi 
ierāmēt un likt pie sava Rīgas 
dzīvokļa sienām. Kā man pa -
skaidroja ievirzes vadītāja māk-
sliniece Linda Treija, neviens no 
tiem netiek pārdots, un tā nu 
man vajadzēja samierināties ar 
to, ka mana dzīvokļa sienas pa -
liks bez šiem mākslas darbiem.

Pēdējais galdiņš izstādē lepojās 
ar jauno rotkaļu darbiem. Ne -
gribētos jau lielīt, jo viena no 
ievirzes vadītājām bija mana 
māsa Lilita Spure un otra 3x3 

aprindās jau labi pazīstama rot-
kale, mana vārda māsa Astrīde 
Otto. Bet godīgi sakot, viņu 
audzēkņi bijā strādājuši ļoti dūšī-
gi un ar saviem darbiem un dar-
biņiem tiešām varēja lepoties. 
Mani sajūsmināja spirāļu aproce, 
vairāki gredzeni, viena skaista 
matu sprādze uz sudraba pamat-
nes ar lielu dzintara aci, kam 
apkārt sudraba pinums, vairāki 
vienkāršāki un daži jau pavisam 
sarežģīti gredzeni, bet viens no 
dalībniekiem pats sev un līgavi-
ņai bija izgatavojis laulības gre-
dzenus. Fantastiski, ka tik daudz 
var iemācīties un izdarīt vienā 
nedēļā!

Tikai pēc brīža es sapratu, kādēļ 
to visu var izdarīt tik īsā laikā. 
Visi šai vakarā redzētie skaistie 
darbi bija paveikti vienā nedēļā, 
turklāt vēl visiem amatniekiem 
piedaloties daudz citos pasāku-
mos un sarīkojumos. Tas visu 
laiku tika darīts vienā brīnišķīgā, 
draudzīgā un ģimeniskā gaisot-
nē. Vispirms jau man patika tas, 
ka visiem nometnes dalībnie-
kiem bija jābūt uz „tu”, un nekā-
da jūsošana vai pārmērīga cieņas 
izrādīšana nav pieņemama. Visi 
ir vienādi, visi ir latvieši, un visi 
ir draugi, un es ļoti priecājos par 
šeit satiktiem seniem draugiem 
un daudziem iegūtiem jauniem 
draugiem.

Paspēju piedalīties latviešu va -
lodas ievirzē, kuŗu vadīja valod-
nieks Austris Grasis. Šajā sesijā 
pārrunājām man ļoti tuvu jautā-
jumu par jaunvārdiem, kas radu-

šies mūsu valodā ne tikai valsts 
televīzijā, bet arī galvenajos laik-
rakstos un tīmeklī. Bieži liekas, ja 
es neprastu angļu valodu, tad 
man daudz kas no lasītā un re -
dzētā paliktu nesaprasts. Priecā -
jos par izdevību ievirzes vadītājā 
atrast domu biedru, jo viņš ar 
savu pretestību svešvārdiem, kas 
tiek lietoti labu, latvisku vārdu 
vietā, ir jau pazīstams visā Lat-
vijā.

Tikai divās pēdējās nedēļās 
Lat   vijā pirms lidojuma uz Ame -
riku piezīmju grāmatiņā biju pie-
rakstījusi ap piecdesmit tādus 
vārdus kā – displejs, prezentēša-
na, indulgence, glamūrs, līderī-
ba, intervencija un citus. Tādēļ ar 
prieku parakstīju Austra Graša 
sacerēto rezolūciju, kur cita star-
pā bija prasība pret anglisko 
vārdu lietošanu, ja latviešu valo-
dā ir labs un visiem zināms vārds. 
To nosūtīs Latvijas Valsts prezi-
dentam, Izglītības ministrei, 
Saeimas priekšsēdētājam un 
PBLA priekšsēdim.

Man bija iespējams būt klāt 
tikai trīs vakara programmās. 
Pirmā bija Sarmas Muižnieces-
Liepiņas vadītās literātūras ievir-
zes vakara programma. Paldies 
visiem ievirzes dalībniekiem un 
vadītājai par sirsnīgu un jautru 
vakaru, kas mums parādīja, kas 
ievirzē tiek darīts, ne tikai ar lasī-
šanu, bet arī ar drāmatizēšanu, 
publikas līdzdalību un lielu smie-
šanos. Lai gan tikko nometnei 
biju pievienojusies, tūlīt jutos 
viena no savējiem. Pirmā tuvība 
ar šo latvisko ļaužu pulku man 
radās, jau pirms vakariņām dzie-
dot zem „Sēnītēm”. Kaut gan pati 
ar savu balsi lielīties nevaru, 
nejutos atstumta vai ignorēta. 
Arī te biju pieņemta jau pašā 
pirmajā vakarā. Dziedāšanu ar 
priecīgu smaidu un skaistu balsi 
vadīja Amanda Jātniece, un līdzi 
viņai jau paprāvs korītis, kas 
atvadu vakarā dziedāja dziesmas, 
kuŗas es nekad nebiju dzirdējusi.

Piektdienas vakarā, tūlīt pēc 
vakariņām bija nometnes uguns-

kura vakars, dalībnieki bija sada-
lījušies kādās padsmit grupās, 
rādīja dažnedažādus priekšnesu-
mus. Tur mūs ar savu sniegumu 
iepriecināja gan pavisam maziņi, 
gan mazi, gan palieli, gan veci un 
vēl vecāki dalībnieki, un par vi -
siem mums visiem kopā bija jā -
smejas. Starp priekšnesumiem 
mums bija arī jādzied. It sevišķi 
te, pie ugunskura, varēja just, ka 
kopā pulcējušies draugi, nevis no 
malu malām sabraukuši cilvēki, 
kviņi visi ir latvieši, cits ar labu, 
cits ne tik labu latviešu valodas 
prasmi.

Nometnes pēdējā – sestdienas 
vakarā – pēc jauno darbu izstā-
des Vēja kalnā, pirms visi rokās 
sadevušies nodziedājām „Dau-
gav’ abas malas”, nometnes vadī-
tāja un rīkotāja Maija Zaeska pa -
teicās dalībniekiem par labu 
sadarbību, par saticību un prieku, 
kas valdījis nometnē visu ne  dēļu. 
Pēc tam vakariņas pie balti klā-
tiem, svinīgiem galdiem ar zie-
diem un zaļumiem izrotātā „Val-
demāra” zālē. Saimnieces tiešām 
bija pūlējušās pēdējās vakariņas 
padarīt par kaut ko sevišķu. 

Te arī notika dalībnieku pateik-
šanās un savas ievirzes vadītāju 
ap  dāvināšana vai apdziedāšana. 
Polītiķi apdāvināja savus šīs ne -
dēļas „tēvus un skolotājus” – žur-
nālistu no Latvijas Daini Mjar-
tānu un polītisko zinātņu profe-
soru Jāni Peniķi. Dainis pateicību 
bija izpelnījies arī ar nometnes 
avīzes rediģēšanu. Par avīzi „3x3 
Gaŗezerā” pateicība vēl pienācās 
Mārai Pelēcei un Ievai Freinber-
gai par avīzes korrektūru. Ieva 
arī ir no Latvijas, viņa  Latvijas 
televīzijā vada folkloras prog-
rammu „Klēts.” Vēl atsevišķi jā -
piemin, ka folkloras ievirzes va -
dītājs, stāstu pētnieks, stāstnieks 
Guntis Pakalns saņēma pienācīgi 
skaļu un komisku pateicību no 
savējiem. No tās es dabūju zināt, 
ka Guntis pasakas, teikas un 
anekdotus var stāstīt bez apstājas 
un jebkurā laikā. 

Saprotams, ka pašu pēdējo uz 
skatuves pateicībai aicināja mūsu 
šīs nedēļas namamāti Maiju Za -
es  ku. Atkal viņa pateicās visiem 
nometņotājiem ar piezīmi, ka 
viens cilvēks nekad nevar padarīt 
to, ko šajā nedēļā bijām paveiku-
ši visi kopā. Pēc tam nometnes 
kopējās pēdējās stundas gandrīz 
visi – veci un jauni – pavadīja 
rotaļās un dejās. Ar lielu prieku 
es arī vienu maršu pa zāli un 
laukumu novadīju, un pēdējais, 
ko es par šīm trim dienām varu 
teikt ir: „Par labāku gaisotni 
nometnē pat sapņot negribējās.” 

Astrīda
Dzidras Tropas fotoattēli

Trīs dienas 3X3 Gaŗezerā  

3X3 vadība, lektori un ieviržu vadītāji 
1. rindā no kreisās puses – Ieva Zemīte, Inga Auziņa, Jānis 
Peniķis, Sarma Muižniece-Liepiņa ,Dainis Mjartāns, Linda 
Treija un Amanda Jātniece.  
 Otrajā rindā no kreisās puses – Daira Morusa, Lilita Spure, 
Gundega Peniķe, Austris Grasis, nometnes vadītāja Maija 
Zaeska, Daina Jauntirāne un Lauris Rožkalns
Trešajā rindā no kreisās puses – Laila Švalbe, Elga Pone, Guntis 
Pakalns, Uģis Lāma, Māra Zeltiņa, Zinta Enzeliņa, Zinta Pone, 
Zane Rožkalne un Astrīde Otto

3X3 nometnes jaunāko dalībnieku ''Mazlācīšu'' grupiņa ar 
savām vadītājām

Pie kopējā ugunskura

Svinīga karoga nolaišanas ceremonija nometnei beidzoties
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N O M E T Ņ U  V A S A R A
Mēs kā putni no malu malām 

salidojam Gaŗezerā, no dažādām 
vietām un valstīm, gan tuvām, 
gan tālām, lai būtu kopā, pie -
dalītos un izbaudītu 3x3 pār dzī-
vojumu. Daudzi dalībnieki to ir 
jau izjutuši, tāpēc atgriežas atkal 
un atkal, bet šogad kuplajā pulkā 
bija daudz tādu, kas uz 3x3 no -
metni bija ieradušies pirmo reizi.

Nometnes vadītāja Maija Za -
eska  bija gādājusi par visiem un 
visu, lai dalībnieki justos labi. Lai 
pieaugušie varētu apmeklēt pašu 
izvēlētās ievirzes un lai bērni 
būtu aprūpēti un vecākiem būtu 
mierīgs prāts un arī lai bērni va -
rētu piedalīties vecumam at  bil -
stīgās  ievirzēs.

Rīta ievirzēs grūti bija izvēlēties, 
vai piedalīties politikā vai lite rā-
tūrā vai doties uz latvisko virtuvi 
vai rokdarbiem. Tāpat arī pēc-
pusdienā, bija labi jāpadomā, vai 
iet uz folkloru, valodu vai mākslas 
pašdarbību. 

 Polītikas ievirzi vadīja Dainis 
Mjartāns, žurnālists un sabied-
risko attiecību speciālists no 
Latvijas. Viņš skaidri parādīja un 
labi izskaidroja Eiropas Savie-
nības vēlēšanu, kā arī Latvijas 
pašvaldību vēlēšanu rezultātus. 
Mums likās pārsteidzoši paš-
valdību vēlēšanu rezultāti. Par 
pašvaldībām provincē tautas vidē 
bija gan izskanējusi asa kritika, 
bet gala rezultātā ievēlēti tika tie 
paši “vecie, drošie partiju pār-
stāvji”, līdz ar to atļaujot turpināt 
“veco” politiku un darbības 
veidu.

Vienīgi Rīgā pie varas nāca 
jauna valdība – Saskaņas 
centrs  –  ar noslieci uz austru-
miem un Krie viju. Vismaz 48% 
Rīgas pilsoņu atrada par NE -
VAJADZĪGU vēlēšanās pie  da -
līties.

Eiropas Savienības vēlēšanās 
trīs jaunie Latvijas pārstāvji ir 
cilvēki, kas Latvijai nav labvēlīgi 
un pārstāv Krievijas intereses. 
Kāpēc tā? Viens izskaidrojums 
bija, ka liela daļa Latvijas pavalst-
nieku, tāpat kā Rīgā, vēlēšanās 
nepiedalījās.

 Sākot ar 2009.gada 1.jūliju, 
spēkā stājas Latvijas reģionālā 
reforma. Nesaprotama, sarežģīta 
un tautai nezināmu iemeslu dēļ 
pārmainīta ir Latvijas karte. Lat -
viju, kāda tā  bija, vairs neat  ra-
dīsim.

 Iepazināmies ar mums ne tik 
pārāk labi pazīstamo, lokālo 
iden  titāšu politiku. Te runa bija 
par latgaliešiem, sēļiem, un sui-
tiem un viņu valodu – dialektu 
un novadu. Kāpēc šīs atšķirības 

būtu jāiznīcina? Jāaizliedz? Paš-
reizējā valodas polītika ir visu 
padarīt vienādu. Prof. Janīna 
Kur  sīte saka: ”Dalījums – literārā 
un neliterārā valoda – pastāvējis 
gan Ulmaņa, gan padomju lai-
kos. Tagad latvieši baidās būt 
paši.”

Uzzinājām par dažādajiem 
laikrakstiem, žurnāliem, TV un 
radio raidījumiem u.c.

Prof. Jānis Peniķis, polītisko zi -
nātņu profesors ASV un lektors 
Latvijas universitātē un daudzus 
gadus 3x3 Gaŗezerā, iepazīstinā-
ja ar jauno saeimas vēlēšanu 
veidu, kā arī salīdzināja to ar 
citām Eiropas valstīm. Ļoti inte-
resantā stāstījumā uzzinājām, kā 
izveidojās pašreizējās partijas.

 Literātūras ievirzi vadīja Sarma 
Muižniece Liepiņa ar palīdzi 
Birutu Abulu.

Pārrunātas tika ALA’s ieteiktās 
grāmatas, lai ar tām ieinteresētu 
jaunās paaudzes lasītājus par lat-
viešu literātūru. Jaunie  tagad 
lielāko tiesu  lasa angļu valodā, 
neapzinoties, ka arī latviešu lite-
rātūra ir interesanta un bagāta.  

Lalita Muižniece runāja par 
rakstnieci Margaritu Kovaļevsku 
un viņas dienasgrāmatām „As -
toņ   padsmit” un „Deviņpadsmit”.

Ļoti interesants izvērtās Lite -
rārās ievirzes vakars, kuŗā ne 
tikai piedalījās visi Literārās gru-

pas dalībnieki, bet ar humoru 
tika pārbaudītas arī klausītāju 
literātūras zināšanas.

 Folkloras ievirzi vadīja Guntis 
Pakalns, stāstu pētnieks. Viņš jau 
no 1983. gada strādā Latvijas 
Universitātes literātūras, folklo-
ras un mākslas institūta Latviešu 
folkloras krātuvē. Dalībnieki tika 
iepazīstināti ar pasaku un teiku 
vēsturi, kā arī arspoku stāstiem.  
Klausītājiem bija izdevība pašiem 
mācīties, kā sacerēt un stāstīt 
pasakas, anekdotus un spoku 
stāstus. Folkloras vakarā Guntis 
stāstīja gan pasakas, gan jokus, 
gan spoku stāstus. Neatceros, 
kad klausītāji jebkad tā būtu 
smējušies, kā Gunša neapstādi-
nāmo joku un spoku stāstu klās-
tā klausoties. Noslēguma vakarā 
tika pierādīts, ka Guntis savu 
uzdevumu ir godam veicis un 
savus skolniekus ir apmācījis 
pasaku stāstīšanā.

 Folkoras ievirzi ar savu klāt-
būtni kuplināja Ieva Freinberga, 
Latvijas Televīzijas folkloras rai-
dījumu vadītāja. Ieva rādīja fil-
mu, skaidroja,  kā tiek filmēti un 
pārraidīti folkloras uzvedumi te -
levīzijā. Bija interesanti uzzināt 
un redzēt, kā tas notiek.

  Valodas ievirzi vadīja Austris 
Grasis, baltu filologs, valodnieks. 
Austris 3x3 nav svešinieks, viņam 
tīra latviešu valoda un latviešu 
valodas saglabāšana ir sirdslieta.  
Viņš par šo pašu tematu jau ir 
runājis iepriekšējās 3x3 nomet-
nēs, kad vēl dzīvoja Vācijā un 
strādāja Bonnas universitātē. 

Šoreiz viņš pieskārās latviešu va -
lodas stāvokļa nopietnajiem 
drau  diem Latvijā. Latviešu valo-
dā svešvārdi ienāk no krievu 
valodas un tiek pieņemti kā 
„labi” vārdi. Tie tiek lietoti litera-
tūrā, avīzēs, skolās un ikdienas 
sarunās. Nepareizie tulkojumi 

no angļu valodas arī ir tiek pie-
ņemti tā, kā tos izrunā krievu 
valodā, ne latviešu. Latvijā ir 
Valsts valodas centrs kam šīs 
nepareizības būtu jākontrolē un 
jānovērš, it sevišķi avīzēs un mā -
cību valodā skolās, bet Valodas 
centrs Enzelīna pareizrakstību 
un valodu ignorē.

Ir ienākuši jaunvārdi, kas lat-
viešu valodu kuplina, bet to nav 
daudz. 

Tika nosūtīta rezolūcija 
Latvijas Valsts prezidentam V.
Zatleram  u.c. ar lūgumu aizsar-
gāt mūsu valodu un vēsturi, 
pirms tā tiek iz  nīcināta. Rezo-
lūciju parakstīja lielākā daļa 
nometnes dalībnieku.

Latvisko virtuvi jau gadu no 
gada vada īsta latviešu saimniece 
Ega Pone. Tur tika cepts, vārīts, 
siets siers un gatavoti citi latviešu 
gardumi. Dažus no tiem varēja 
nogaršot „nīcēji”, kad dziedātāju  
balsīm bija vajadzīga atpūta. 

Latvisko rokdarbu mākslu mā -
cīt katru gadu no Kanadas iero-
das Zinta Enzeliņa. Dalībnieces 
auda prievītes, izšuva tautas tēr -
pu daļas, adīja cimdus u.c.

Mākslas nodarbības vadīja māk-
sliniece Linda Treija no Tek  sasas. 
Izstādē bija pārsteidzoši lieliski 
darbi, lai gan daži bija iesācēju 
gleznoti. Mūsu 3x3 da  lībnieku 
vidū ir talanti, no kuŗiem var iz -
augt slavenības. Linda bija spējusi 
iedvesmot visus mākslas talantus! 

Stikla  apdares ievirzes vadītāji 
bija Zane un Lauris Rožkalni, 
kas ir strādājuši ar dažādiem 
stikla, māla, metalla un citiem 
ma  teriāliem. Izstādē parādījās 
ļoti interesanti darbi. Daži iesā-
cēju darbi bija tik labi, ka izstādes 
apmeklētāji vēlējas tos nopirkt. 

Podniecība nebūtu iedomāja-
ma bez  Gundegas Peniķes. Gun-
 dega daudzus gadus ir bijusi ke -
ramikas ievirzes vadītāja gan 
Gaŗezerā, gan Latvijas 3x3 no -
metnēs un arī kolledžās, mākslas 
centros un Gaŗezera vidusskolā. 
Arī šogad viņas vadībā bija tapu-
ši māla mākslas darbi. Tīri neti-
cami, ka tie iesākti un nobeigti 
nedēļas laikā!

Rotkalšanas nodarbību vadītā-
jas bija Astrīda Otto – „Jaunā 
Bleķene” un Lilita Spure – „Vecā 
Bleķene”. Nedēļas laikā bija izkal-
tas un nopulētas latviskas rotas – 
gredzeni, rokas sprādzes, kakla 

rotas un citi rotājumi, tika arī 
pabeigti pagājušā gadā iesāktie 
sarežģītākie darbi. 

Kokgriešanā nu jau daudzus 
gadus vadītājs ir Uģis Lāma no 
Kanadas. Viņš daudzus gadus ir 
nodarbojies ar koka apstrādi un 
mākslu. Ar katru gadu rodas 
labāki un labāki koka mākslas 
darbi, un ir pārsteidzoši, cik 
daudz var paveikt vienā nedēļā.

Dziedāšana pie „Sēnītēm” ne -
skaitās ievirze, bet šā vai tā to 
vada Amanda Jātniece. Viņa atli-
do pie mums no Rīgas, bet īstenī-
bā ir mūsu pašu bērns. Mūsu acu 
priekšā izaugusi un izveidojusies, 
viņa tagad izvēlējusies savus bēr-
nus audzināt Latvijā. Bet 3x3 vi -
ņu atved atpakaļ uz Gaŗezeru. 
Aman  das  vadībā mēs, „dziedātā-
ji”, mācāmies dziesmas, kādas pat 
sapņos nebūtu varējuši iemācī-
ties. Šogad mēs dziedājām stāstu 
dziesmas, kādas nezina neviens 
cits 3x3 dalībnieks, tikai mēs. 

Noteikti vispopulārākā ievirze 
ir „Nīkšana”. Tai nav nozīmēts 
neviens oficiāls vadītājs, bet kad 
ap vienpadsmitiem vakarā „Saul-
 griežos” ieskanas Austŗa ģitara, 
Zintas akordeons vai Amandas 

ģitara  un viņas dziedātās nedzir-
dētās tautas dziesmas, tās Elga 
savā lakstīgalas balsī paceļ aug-
stumos, tad  skaidri zinām, ka ir 
sākusies īstā nīkšana. Un tā tik 
ātri nebeigsies! Tad tīri negaidot, 
jaunas nedzirdētas dziesmas 
uzsāk meitenes no Klīvlandes un 
tā pienāk jau agra rīta stunda, 
kad beidzot cita pēc cita sākam 
izklīst, lai atkal nākamā vakara 
satiktos un dziedātu tālāk. Šogad 
mums, dziedātājiem, stingri tu -
rēja līdzi Guntis ar saviem spoku 
stāstiem, tā, ka bija tīri vai bail pa 
tumsu atgriezties savās istabās. 

Jā 3x3!!!. Tas ir notikums, tas ir 
brīnums kuŗā daudzi atgrieža-
mies ik gadus un kuŗu šogad 
apmeklēja tik daudzi arī pirmo 
reizi.  3x3 liek aizmirst, ka dzīvo-
jam tālu prom no savas fiziskās 
Tēvu zemes, te mēs izjūtam pie-
derību savai tautai, savai kultūrai, 
savai valodai. 3x3 mēs varam 
justies kā latvieši, aizmirstot tās 
tūkstoš jūdzes, kas mūs šķiŗ, aiz-
mirstot, ka dzīvojam citas tautas 
vidu. Mūs uzlādē latviskās ener-
ģijas lādiņš, mēs varam ar to iz -
dzīvot līdz nākamajam gadam, 
Mēs esam atspirdzinājušies ar 
skaidro ūdens malku no 3x3 
avota. Mēs kā gāju putni nākam-
gad atlidosim atkal! 

Paldies 3x3!
Vija Miezīte 

Dzidras Tropas fotoattēli

Piezīmes par 2009. gada vasaru 
3x3 Gaŗezerā

3X3 nometnes Gaŗezerā  kopbilde

Latvijas sabiedriskās situā ci-
jas apskats bija lektora Daiņa 
Mjartāna pārziņā

Politiskās situācijas apskatā 
Latvijā un pasaulē, kā vien -
mēr neaizstājams bija  lektors  
Jānis Peniķis

Lektore literatūrā Sarma 
Muižniece–Liepiņa

Guntis Pakalns no Latvijas. 
Viņa pārziņā bija latviešu 
folkloras nodarbības

Podniecības ievirzes dalīb nieki ar vadītāju  Gundegu Peniķi 
(pirmajā rindā trešā no kreisās puses)
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L A T V I E Š I  C E Ļ O LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

Mums, pastaigājoties pa gai -
teņiem, patika apbrīnot gravīras, 
kas rāda kadreizējo holandiešu 
varenību pasaules jūrās, pasēdēt 
atpūtas telpās lieliskās italiešu 
mēbelēs un pirms vakariņām 
kaut ko iemalkot.  

Greznais, apbrīnojami tīrais 
kuģis „Westerdam” domāts 1800 
pašažieŗiem un 800 cilvēku lielai 
apkalpei. Tā vadībā ir uzmanīgi 
un veikli pieredzējuši un iejutīgi 
holandieši, kas tomēr ir ļoti 
internacionāli noskaņoti. Kap-

teinis Henks Keijers pats reiz 
dzīvojis Holandē, Singapūrā, 
Spānijā un Anglijā, pašreiz savu 
mājasvietu atradis Austrālijas 
Zel  ta krastā. Pie šampanieša glā -
zes viņš mūs iepazīstināja ar 
saviem galveniem palīgiem un 
kuģa ļoti profesionālo dziedā   tāju 
un dejotāju grupu.   

skolotājas Andas Liberes vadībā. 
Informācija un pieteikšanās 
Latviešu centra birojā, tālr. 416-
759-4900.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašuma „Sid -
rabene” vasaras sezonas no  bei -
guma sarīkojums notiks 19. sep-
 tembrī plkst. 18.  

* Toronto latviešu centra 
biedru gada sapulce notiks 
23. septembrī plkst. 19. Visi 
biedri aicināti piedalīties, tā tei-
cami sekmējot un atbalstot cen-
tra darbību un saimniecību.       

Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
Baltiešu Māk -
slinieku aso -
ciācijas gads -
kārtējais va  sa -
ras izbraukums 
uz Ka  nadas 
N a   c i o   n ā l a s 
Mākslas galeri-

ju Otavā notika 18. augustā 
priekšnieka R. Verbylas veiks-
mīgā izkārtojumā. Trīs auto  ma_
šīnās 12 dalībnieki nokļuva 180 
km attālajā Kanadas galvaspilsētā. 
Trīs dažadās grupās tie iepazinās 
ar mākslas darbiem dažādās 
mākslas jomās. Lielāka grupa 
iegriezās vecmeistaru darbu 
ekspozicijā, kur pakavējās vai-
rākas stundas, apskatot vērtīgos 

Toronto
R. Norītis

T o r o n t o 
Lat    viešu pen-
sionāru ap -
vienības val -
des locekļu 
un darbinieku 
gadskārtējais 
vasaras iz -
braukums šo -

gad notika 20. augustā uz Sv. 
Jaņa ev. lut. latviešu draudzes 
lauku īpašumu „Saulaine”. 
Izbraukumu vadītājas Helēnas 
Bērziņas vadībā iz  braukumā 
piedalījās 32 darbinieki un 20 
atbalstītāji. Izbraukuma 
dalībniekus sagaidīja „Saulai  nes” 
darbinieki un bērnu vasaras no -
metnes dalībnieki ar vadītājiem. 
Pirmais atbraucējus sveica „Sau-
laines” ilggadējais darbinieks 
Guntis Tannis un novēlēja pa  tī -
kamu dienu. Bērnu vasaras no -
metnes komandants Viktors 
Krēsliņš apsveikumā atzinīgi 
novērtēja skaisto dienu, kaut gan 
meteorologi bija pareģojuši lie -
tainu un vēsu laiku. Atbraucējus 
ar dziesmām, rotaļām un uz  ve -
dumiem iepriecināja 17 nomet-
nes  dalībnieki Rasmas Gaides, 
Rutas Lauzes un Erika Stirāja 
vadī  bā. Pēc prāv. Dr. F. T. Krist-
berga teiktās lūgšanas pie 
bagātīgiem cienasta galdiem vie-

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
sus apkalpoja nometnes dalīb -
nieki. Par cienastu bija rūpējušās 
„Saulaines” darbinieces Ērika 
Zaksa un Pēteŗa Miškina vadībā. 
Mūzikālos priekšnesumos ar 
kokles un ģitaras spēli piedalījās 
Andrejs Kūlnieks, Aldis Vītols 
un Ēriks Stirājs, solo dziesmas 
dziedāja Marija Vītola. Par labo 
uzņemšanu, bagātīgo cienastu 
un bērnu vasaras nometnes da -
lībnieku interesanto priekš ne -
sumu „Saulaines” vadībai un 
dar  biniekiem pateicās Pen  sio-
nāru apvienības valdes priekšsēde 
Valija Briksne. Apvienības kār-
tējās iknedēļu sanāksmes un no  -
darbības Toronto Latviešu centrā 
sāksies 10. septembrī plkst. 13, 
vingrotāju grupas un rok  darb -
nieču nodarbības sāksies plkst. 9. 

* Toronto Latviešu luterāņu 
draudžu gadskārtējie Kapu svētki 
Jorkas kapsētā notiks 13. sep-
tem  brī plkst. 11. Kapu pie  mi -
nekļu un piemiņas plākšņu ies-
vētīšana jāpiesaka iepriekš 
draudžu mācītājiem. Pēc dievka-
lpojuma Jorkas kapsētā Latviešu 
centrs aicina piedalīties speciālā 
Kapu svētku azaidā. Galdiņu 
rezervēšana iepriekš centra bi -
rojā, tālr. 416-759-4900.

* Toronto Latviešu centra rī -
kotie latviešu valodas kursi otrās 
valodas apgūšanai sāksies 
21. sep   tembrī plkst. 19 un 
turpināsies katru pirmdienu 

darbus, kas nonākuši mūzeja 
rīcībā. Pēc tam visi devās rietu-
mu virzienā, lai ārpus pilsētas 
pavadītu pāris stundas Otavas 
upes krasta parkā, mielojoties ar 
dāmu sagatavotām uzkodām un 
pārrunātu redzēto. Sarunas bija 
spraigas un sirsnīgas. Drīz pie 
viņiem ciemojās vairāk nekā 
simt putniem, tās bija Kanadas 
zosu un pīļu mātes ar saviem 
pīlēniem, lai pamielotos ar 
druskām no vasarnieku galda. 
Kad tie bija novākti, visi putni 
devās uz upi un aizpeldēja uz 
citu vietu. Piedalīšanās vērtīgajā 
izbraukumā dalībniekiem mak-
sāja tikai 17 dolarus.

Montrealas luterāņu draudžu 
pārstāvju padomes gadskartējais 
izbraukums 23. augustā uz slo-
vēņu īpašumu St. Lazare pilsēti -
ņā rietumos no Montrealas bija 
pulcinājis ap simt dalībnieku. 
Padomē ir deviņas luterāņu 
draudzes, to vidū latviešu Trīs-
vienības draudze. Izbraukumu 
ievadīja vasarīgs dievkalpojums, 
kuŗu vadīja vācu Sv. Jāņa draudz-
es māc. Eriks Dyck, padomes 
priekšnieks māc Mathew An -
dersons un diakons Dāgs De -
mandts. Sākuma liturģijas laikā 
lija tik spēcīgs lietus, ka māc 
Andersona teikto pāršalca lietus 
piļu sitieni pret saiešanas telpas 
skārda jumtu. Ērģelnieka pie-
nākumus veica Bruce Thicke. Pēc 

dievkalpojuma atspīdēja saule, 
un kādi divdesmit bērni varēja 
doties dažādās vasaras spēļu 
nodarbībās. D. Demandts vadīja 
izlozi, kuŗā bija 26 priekš meti, tā  
ienesa   $ 280 piknika tel  pu 
nomas segšanai. Trīsv ie nības 
draudzi pārstāvēja četri lat vieši. 
Igauņa nebija neviena. Lie lais 
vairums bija vācu izcelsmes 
luterāņi.

Izmantojot atvieglinātos iece-
ļošanas noteikumus no Latvijas, 
Kanadā, pēdēja mēneša laikā 
ieceļojušas 16 personas, kuŗas 
dabūjušas darbu raktuvēs Kve-
bekas provinces ziemeļos. Visi 
var uzturēties Kanadā vienu ga -
du. Citādāk gājis kādai citai 
iebraucēju grupai, kuŗai arī ap -
solīts darbs. Nonākot Montrealā, 
atklājies, ka darbs šeit nav piee-
jams. Radusies neērta situācija, 
un braucējiem jāatgriežas Latvijā, 
zaudējot savas iemaksas. Šāda 
rīcība varētu likt Kanadai atsaukt 
bezvīzu režīmu. Kā veidosies šī 
jaunā imigrācijas viļņa nākotne, 
tas ir interesants jautājums, ar 
kādu latviešu sabiedrība šeit līdz 
šim nebija saskārusies. Tā ri -
sināšanu kārto Latvijas vēst-
niecība Otavā, kamēr mont rea-
liešu uzmanību iemantojis fakts, 
ka šādā veidā pieaudzis latviešu 
skaits Montrealā un Kvebekā, kā 
arī neskaidrība par to, cik liels tas 
varētu būt.

Apkalpē ir pārstāvētas 40 tau -
tības, galvenokārt indonēzieši 
(kuģa viesnīcas funkcijām).  
Laipni, sirsnīgi ļaudis, kas par 
nopelnīto algu ceļ mājas Bali un 
citās salās. Viņi cer ar laiku paši 
uzsākt savu tūrisma uzņēmumu. 
Sievietes no Indonēzijas apkalpē 
neredzējām.  Apkalpes vīri snie-
dza paši savus uzvedumus, un 
atvadīšanās vakarā viesiem māja 
ar lakatiņiem, gluži kā kādam 
latviešu korim, kad tas beidz 
dziedāt Pūt vējiņi! 

Salīdzinot ar „Queen Mary 2”, 
kas neapšaubāmi bija domāts 
turīgiem un bagātiem tūristiem, 
„Westerdam” piedāvāja to, ko 
varētu atrast četru zvaigžņu 
viesnīcā – vienu mazu augstākās 
klases restorānu, vienu ļoti labu 
lielajā divstāvu ēdamzālē un 
vienu ēstuvi ar pašapkalpošanos 
kuģa 9. stāvā, netālu no peldba-
seiniem.  

Izmēģinājām visu.  Ikdienai 
izvēlējāmies lielo restorānu, lai 
varētu satikt un iepazīties ar citi-
em tūristiem. Bijām pārsteigti, 
ka kārtā, satikām runīgu pen-
sionējušos tiesnesi, kas izrādījās 
rados ar mums tuviem draugiem 
Bostonā.  Grupa ugundzēsēju no 
Sakramento vairāk turējās kopā.  
Ievērojām vairākas ģimenes ar 
bērniem, kas pavisam nebija 
iera duši ēst restorānos, bet lab-
prāt ieņēma peldbaseinus.  

Laši! Tos nogaršojām vismaz 
12 dažādos ēdienos (lielajā zālē 
ēdienu karti pa daļai mainīja 
katru dienu). Dažus pazinām, 
bet pierakstījām arī  dažas jaunas 
receptes, ko bija sagudrojis ita-
liešu virspavārs Rūdijs Sodamins.  
Augstās klases restorāna grillētais 

lasis bija viens no garšīgākajiem, 
ko esam ēduši.  Lielajā zālē izvēle 
bija lielāka, bet daļa no ēdieniem 
bija iepirkti jau gatavi.  Brokastis 
angļu gaumē, ļoti pilnīgas, jo 
daudzi tūristi jau no rīta devās 
pagarās ekskursijās.  Intresantāk 
ir atskaitīties par vienu vakariņu 
izvēli (salīdzinot ar „Queen Mary 
2” virtuvi, trūka mazkaloriju un 
bezsāls ēdienu), kur velti meklēt 
holandiešu pašu iecienītos gar-
dumus – marinētās siļķes un 
žāvētus zušus.

 Sāksim ar uzkodām:  Svaigi 
augļu un Aļaska mežogas (lai-
kam gan no mūsu pašu Va -
šingtona pavalsts ar Jukonas vis-
kiju. Jūras veltes, tostarp divas 
da  žādas lašu uzkodas. Pīles pas -
tēte ar brūkleņu ievārījumu.  Sit-
kas krabja kumosiņi ar artišokiem 
holandiešu mērcē.

Viras un salāti:  Sakņu zupa ar 

ziemelbriežu desiņām. Keči kanas 
zivju zupa zvejnieku gaumē.  
Auksta Jukonas kartupeļu zupa.  
Žāvēta laša salāti ar bumbieŗa 
pusi un sarkaniem sīpoliem.  

Galvenie ēdieni:  Sautētas jūras 
veltes ar nūdelēm.  Vistas cepetis 
ar rīsiem un mandelēm, kas ta-
ņiem, puķkāpostiem un burkā -
niem. Ceptas vērša ribiņas sar-
kanvīna un ķiršu mērcē ar 
kartupeļu biezputru. Cūkas cepe-
tis ar āboliem, dzērvenēm un kā -
postiem. Grillēts stirnu buka stēks 
ar meža sēņu mērci.  (Seko izvēle 
vieglām vakariņām). Cepta bute 
ar skābu krējumu un cep tiem 
sīpoliem, sarkaniem kartu peļiem, 
brokoļu galotnēm un maziem 
tomātiņiem. Aļaskas lielā (King)  
krabja salāti ar sakņu salātiem. 
Cepts pildīts lielais pipars.

Saldie ēdieni: Torte.  Augļi.  
Saldējums.  Sieri. 

Fjordos
No Sietlas izbraucām ātrā gaitā, 

sauļojāmies, jo diena bija saulai-
na un rāma. Par to nebijām 
pārsteigti, jo šo, jūlija pēdējo 
nedēļas nogali Amerikas Zie-
meļrietumos mēdz saukt par 
laika pareģa pikniku die-
nām –  50 gadu laikā šajās dienās 
nekad nav lijis. Cerējām, ka mūsu 
ceļojuma laikā Aļaskas dienvid-
rietumu piekrastē nesatiksim ne 
melnos knišļus, ne badīgo odu 
barus.  

Pirmajās vakariņās ēdām lielis-
kas grillēta laša filejas, no  ska -
tījāmies raitu uzvedumu ar 
Holivudas melodijām.  Pēc tam 
naktī aizbraucām tālu uz zie me-
ļiem, turpat 1000 jūdzes no 
Sietlas.  No rīta pakāpāmies no 
mūsu pašažieru 8. klāja kabīnes 
uz 10. promenādes klāju.  

(Turpināts no 5. lpp.)

(Turpinājums sekos)
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Vēlos aprūpēt vecus cilvēkus.
Ir rekomendācijas. 

Zvanīt:
 Skaidrītei - tel. +371 29920171; 
e-pasts arnics123@gmail.com

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

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

Godīga un strādīga latviete 
pēc 50 gadiem 

meklē kādu darbiņu ASV. 

Lūdzu, zvaniet 371 29679613. Ir 
vīza un auto licence.

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 

lidojumuuz Latviju un atpakaļ!

    

                         Latviešu Nama akciju turētājiem, 
                                zināšanai.
Kas notiek
Kā jau publicēts, Latviešu Nams ir kalpojis mūsu sabiedrībai ilgus gadus.  Sabiedrības un vides 
maiņas dēļ tas vairs nespēj  ekonomiski  pastāvēt.  
Nama valde nolēma īpašumu likvidēt un no tiesas pieprasīja atļauju 491 College ielas īpašumu 
pārdot  un ar to likvidēt akciju sabiedrību (Latvian House Toronto Ltd.).  Tas pašreiz tiek piedāvāts 
tirgū un paredzami tiks pārdots. Atlikums pēc izdevumu nomaksāšanas tiks sadalīts un izmaksāts 
akciju turētājiem.

Sekas akciju turētājiem
Lai arī akcijas un balsstiesības būtu nodotas kādai sabiedriskai organizācijai, akciju īpašums 
atgriežas katram turētājam.  
Tas nozīmē, ja reģistrētais īpašnieks ir privāta persona, tam izmaksātā summa tiek pieskaitīta kā 
ienākums ar nodokļu prasībām.  Pieaugums akciju vērtībā ir uzskatāms kā  “capital gains”,  kuram 
ir attiecīga nodokļu likme.  Rezultātā daļa no izmaksas varētu aiziet valdībai, atkarībā no saņēmēja 
vispārējā ienākumu līmeņa.

Nodokļu novēršanas iespējas
Ir iespējams novērst nodokļu maksāšanu, ziedojot akcijas kādai labdarības organizācijai ar 
“charitable organization” statusu.  Ar tādu rīcību ziedotājs iegūst ziedojuma kvīti, kam ir nopelns 
ienākumu nodokļu atlaidei. Tādēļ Kanadas Latviešu Centrs Toronto mudina visus Latviešu Nama 
akciju turētājus  izmantot šo iespēju.

Aicinājums akciju turētājiem
Ir pieņemams, ka motivācija pirms 50 gadiem bija vēlēšanās atbalstīt Toronto latviešu sabiedrību, 
gādājot tai mājas vietu, telpas sabiedriskiem un kultūras pasākumiem.  Ceram, ka šī vēlēšanās 
pastāv joprojām! Ja jā, tad aicinām Jūs ziedot akciju vērtību Kanadas Latviešu Centram Toronto.  
Jūs saņemsiet attiecīgo ziedojuma kvīti un iegūsiet labsajūtu un gandarījumu par latviešu nākotnes 
darbības veicināšanu Toronto.

Tuvākai informācijai attiecībā uz akcijām Kanadas Latviešu centra Toronto labā, 
lūdzu griežaties pie Centra biroju, 416-759-4900.  e-pasts turpinam@latviancentre.org

Pateicamies Jums iepriekš par izdarīto izvēli!

Dzīva vide, dzīvai tautai!

Vēlos atrast vēstules 
sarakstes draugus Amerikā.

Inga Pilmane
4 Rathgory

Ardee
Co. Louth
Ireland.

Sertificēta medicīnas māsa, 66 gadi, 
no Rīgas, vēlas aprūpēt vecu cilvēku 
ārzemēs, ar kuŗu un tā ģimeni varētu 

sarunāties latviešu valodā. Zvanīt 
mājās, tel. 67290362 vai 

mob.22320967 vai rakstiet uz 
e-pastu ingrida0012@inbox.lv.

JA VĒLATIES SEV VASARU IEGŪT ZIEMĀ, 
KAS IR IESPĒJAMS FLORIDĀ,

IZIRĒJAM MĀJAS DAĻU UZ SEZONU
VAI ILGĀKU LAIKU, PĒC VIENOŠANĀS.

ZVANIET: 917-939-4032

Vēlos satikt vīrieti (65 - ...), nevis ar kuŗu dzīvot, 
bet bez kuŗa nevaru dzīvot!

Simpātiska, strādīga, dzīvi mīloša sieviete (55) no Latvijas, 
priecātos atrast sev dzīves līdzgaitnieku ASV. 

Līdz 1.11 esmu NJ Edison.
Gaidīšu tieši Jūsu zvanu 732-985-6256. Biruta

Pārdod uzturētu un koptu nekustamo īpašumu 
Mazsalacas pilsētā.

Zemes platība 3595m². Nekustamais īpašums sastāv no lielas 
dzīvojamās ēkas - 211m² (guļbūve) un divām palīgceltnēm. Viena no 

palīgceltnēm ir kapitāli izremontēta: atpūtas telpa ar kamīnu, pirti, 
labierīcībām un āra terasi – dizainera darbs. Apkārtne ir vizuāli 
pievilcīga. Ir vieta gan sportam, gan atpūtai, gan mazdārziņam. 

Lielākas intereses gadījumā varam nosūtīt foto. Cena Ls 45 000.
Kontakti interesentiem: E-pasts: janis@valmiera24.lv, 

Tālr.: 29417162
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Skumst 
INĀRA UN ĒRIKS KRŪMIŅŠ

AR ĢIMENI

Dieva mierā aizsaukts
mūsu ilggadējais draugs un kaimiņš

inženieris

ULDIS AIVARS KĀKULIS
(1934. – 2009.)

S A R Ī K O J U M I  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
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 sagatavojuši jaunu programmu, 
kuŗā skanēs operu ārijas, dziesmas 
no kinofilmām un latviešu tautas-
dziesmas. Pavadījumu spēlēs pia-
nists Gints Bērziņš. Koncertu rīko 
un aicina apmeklēt Latviskais man-
tojuma fonds. 

Ciems ,,Latvija” (MI)
• 11. un 12. septembrī ciema parka 

pajumtē no plkst. 9.00 līdz 5.00 
gadskārtējais rudens tirgus; būs 
dažādas mantas, stādi, kafijas galds 
ar pašceptiem labumiem. 

• 19. septembrī plkst. 4.00 ciema 
parka pajumtē atvadas vasarām ar 
siltām pusdienām, vīnu, alu, sulām 
un citiem gardumiem; dalības maksa 
$10.00. Ciema ,,Latvija” valde aicina 
visus tuvus un tālākus kaimiņus, 
kuŗi dzīvo mūsu ciemā un Gaŗezera 
tuvumā, lai mēs būtu vairāk vienoti. 
ČIKĀGA (IL)
12. septembrī plkst. 15.00 Trīs 

tenoru koncerts Čikāgas latviešu 
biedrības namā 4146 North Elston 
Ave. Armands Birkens 773-282-
6510.

DETROITA (MI)
 • 8. septembrī plkst. 7.00 Latvijas 

Nacionālās operas solistu Nauŗa 
Puntuļa, Guntara Ruņģa un Mier-
valža Jenča koncerts Bel Ami 
Sv. Pāvila draudzes sabiedriskā zālē 
(30623 W. 12 Mile Rd. Farmington 
Hills, MI 48334). Būs atspirdzināju-
mi Laipni ielūdz Latviešu apvienība 
Detroitā. 

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

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

GRANDRAPIDI (MI)
• 19. septembrī plkst. 3.00 Bērtuļu 

tirgus baznīcas pagalmā. Siltas pus-
dienas, cepumi un loterija. Priekš-
nesumi pie ,,Jautrā oda” – Ulža 
Siliņa komēdija ,,Letiņi nezudīs”, 
iestudējusi Olga Jansone.

• 24. un 25. septembrī lietoto 
mantu tirdziņš ev. lut. draudzes lejas 
telpās. 

• 27. septembrī Pļaujas svētki lat-
viešu biedrības namā. 

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

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

 KLĪVLANDE (OH) 
• 6. septembrī plkst. 7.00 Latvijas 

trīs tenoru koncerts Apvienotās 
latviešu lut. draudzes telpās.

• 19. septembrī plkst. 6.00 DV 
bazārs Apvienotās draudzes zālē. 
Būs tradicionālais rudens iepirkumu 
galds, bufete, bagātīgas izlozes, 
priekšnesumi. Paredzēta daiļamat-
nieku – kokgriezēju darbu izstāde. 
Ieeja par ziedojumu. Auto varēs 
novietot Masoņu laukumā. Atlikums 

vanadžu aprūpes darbam.
• 25. septembrī plkst. 7.00 Liepājas 

teātŗa izrāde Apvienotās latviešu lut. 
draudzes telpās.

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 
vakariņās ($20 personai). Pieteikties 
un samaksu nosūtīt Ligitai Ķepītei 
līdz 4. septembrim: 6416 McCue 
Rd., Holt, MI 48842. Sīkāku in -
formāciju 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: gmoruss@douglassteel.
com; Valdi Vītolu, tālr.: 517- 331-
2546, e-pasts: valdis44@gmail.
com; Ģirtu Austriņu, tālr.: 517-349-
5624, e-pasts: gigaus@comcas.net

LINKOLNA (NE)
24. septembrī plkst.7.00 draudzes 

sarīkojumu telpās, 1231 S. 33 ielā, 
notiks Latvijas Nacionālās operas 
solistu koncerts “Trīs Tenori” Lin-
kolnā. Biļetes iepriekš pārdošanā 
par pazeminātu cenu $25.00 un 
skolniekiem $15.00 var pasūtināt ar 
samaksu pie Ā. R. Liepiņa, 2760 
Everett St., Lincoln, NE 68502-
3122, tel. (402) 475-9076.  Pasta 
zīmogam jābūt ne vēlāk kā 19. sept.  
Tiešā veidā biļetes iepriekš var 
iegādāties līdz 23. septembrim pie: 
Velta Didrichsons (486-3823), Valija 
Garais (466-1366), Dagnija Bite 
(435-5467) un Ārijs Liepiņš (475-
9076).  Čeki rakstāmi uz Daugavas 
Vanagi Inc. vārda.

Ieejas biļetes koncerta dienā pie 
kases $30.00.  Pēc koncerta tikšanās 
ar māksliniekiem pie vīna glāzes.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 13. septembrī plkst. 9.00 mācību 

sākums latviešu skolā;
 • 20. septembrī plkst. 1.00 Latvijas 

trīs tenoru koncerts;
• 3. oktobrī plkst. 4.00 nama gada 

svētki ,,Latvieši Havaju salās”; 
• 10. oktobrī plkst. 7.30 režisora 

Jāņa Rutmaņa filmas „Kailums” 
izrāde latviešu namā;

• 17. oktobrī Amerikas baltiešu 
brīvības līgas bankets;

• 30. oktobrī plkst. 7.30 Jāņa 
Circeņa stāstījums par Ķīnu;

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

MILVOKI (WI)
11. septembrī plkst. 7.00 Trīs teno-

ru koncerts Latviešu namā, 8845 w 
Lynx Ave. Tuvāka informācijai 
zvaniet A. Magurs 920-356-0501.

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, 
bērniem līdz 16 gadiem $10. Rīko 
Latviešu organizāciju apvienība 
Minesotā (LOAM). 

• 24. septembrī no plkst. 2.00 līdz 
5.00 pārrunu grupas ,,Dialogs” 

tikšanās Barnes&Noble grāmatnīcā 
pie sarunu galda Har Mar iepirkšanās 
centrā St. Paulā. Pārrunu temati: 
Veselības aprūpe Latvijā; labējo 
polītisko partiju apvienošanās pirms 
10. Saeimas vēlēšanām 2010. gada 
2. oktobrī, kā arī citi temati. Visi 
tautieši laipni gaidīti.

• 20. septembrī draudzes un lat-
viešu skolas izbraukums Bush Lake 
parkā (otrā paviljonā). Visiem, kuŗi 
vēlas piedalīties, obligāti jāpiesakās 
draudzes kancelejā, tālr.: 612-722-
4622.

• 27. septembrī Latvijas Uni-
versitātes gada svētki, rīko KKM.

• 9. oktobrī lugas ,,Zelta zivtiņa” 
izrāde, rīko LOAM.

• 25. oktobrī plkst. 12.00 filmas 
Soviet Story izrāde, rīko DV un 
LOAM.

• 30. oktobrī plkst. 7.00 aktieŗa 
Jāņa Jarāna monoizrāde, rīko 
LOAM un korporācija Selga.
ŅUJORKA (NY) 
• 29. augustā Latvijas Nacionālas 

operas ģildes labdarības sarīkojums 
Salas baznīcas lejas zālē. Dziedās 
LNO tenori Miervaldis Jenčs, Nau-
ris Puntulis, Guntars Ruņģis. Pēc 
koncerta vakariņas, dejas, izloze. 
Deju mūziku spēlēs John Weber 
kapela. 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 
īpašumā pēc dievkalpojuma, kas 
sāksies plkst. 10.30 no rīta, Bērnu 
svētki. Sporta nodarbības bērniem 
sporta laukumā; dāmu komitejas 
bazārs; skolēnu vecāku azaids; ka -
fejnīcā 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

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 
jāņem līdzi. Rīkotāji būs pateicīgi 
par maizītēm vai cepumiem. 
Dzīvesprieku veicinās Trejpilsētu 
ansamblis un visu dziedātas dzies-
mas. Lūgums pieteikties līdz 5. sep-
tembrim, zvanot R. Martinsonei, 
tālr.: 989-792-9716 vai J. Skābardim, 
tālr.: 989-777-1607. Čekus izrakstīt 
Latvian Club of Saginaw. Šajā 
gadskārtējā, tautiešu iecienītajā 
rudens sarīkojumā vienmēr tiekas 
draugi un paziņas no plašas 
apkārtnes. Sarīkojuma atlikumu 
izlietos labdarīgiem mērķiem šeit un 
Latvijā. 

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

Draudzes 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 8. 

golfa 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 

Daugavas 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 kopīgam 
azaidam. Par ceptām desiņām un 
vēsu dzērienu gādās vanadzes un 
vanagi. Nāciet un aiciniet līdzi drau-
gus! Mīļi gaidīsim!

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 30. aug. plkst. 10.00 dievk. 6. 
sept. dievk. nebūs. 13. sept. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. 20. sept. plkst. 
11.00 iesvētību dievk. ar dievg. 
27. sept. dievk. nebūs Māc. Jogita 
Mingina.

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

• Čikāgas katoļu kopa: 25. okt. 
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): 30. aug. plkst. 11.00 
kapusvētki Glenwood kapos; plkst. 
12.00 Montrose kapos. 6. sept. dievk. 
nebūs. 13. sept. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., viesmāc. Aivars Pelds; pēc 
dievk. referāts „Namturība”. 20. sept. 
plkst. 11.00 dievk.; Vilmingtonā 
dievk. plkst 3.00. 27. sept. plkst. 
11.00 laju dievk. 4. okt. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
30. aug., 13. un 27. sept. dievk. 
plkst. 10.00. Mācītājas I. Larsenas 
adrese: 70388 16-th Ave., South 
Haven, MI 49090. Tālr.: 269-637-
4847; kabatas: 269-214-1010; 
e-pasts: ilzego@comcast.net 
Mācītāja ir baznīcas birojā otrdienās 
no plkst. 11.00 līdz 1.00.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe:. 30. 
aug. plkst. 10.00 dievk. ar dievgaldu 
angļu valodā. Māc. R. Franklins. 6. 
sept. plkst. 10.00 ar dievg. Kafija. 
DK valdes sēde. 13. sept. plkst. 
10.00. Kristības. Kafija. 20. sept. 
plkst. 10.00 ar dievg. Pusdienas par 
labu Zvannieku bērniem. 27. sept. 
plkst. 10.00. Bībeles stunda 2. sept. 
plkst.15.00. Ciemā „Latvija” 16. 
sept. plkst.16.00.

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

Viņu mīļā piemiņā vienmēr paturēs 
BRĀLIS VITAUTS AR SIEVU MARY UN MEITU KAREN 

UN BRĀLIS GUNĀRS AR SIEVU SHARON UN 
MEITU SUSAN UN DĒLU SCOTT

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālis, svainis un onkuls

ELMĀRS ĒRIKS VĪTOLIŅŠ
dzimis 1932. gada 5. aprīlī Rēzeknē, Latvijā,

miris 2009. gada 16. jūlijā Detroitā, ASV
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Skumjās un mīlestībā piemin
KRUSTDĒLS JĀNIS P. KĻAVIŅŠ AR ZINTU
MINJONA UN JĀNIS KĻAVIŅI AR ĢIMENI

ANSIS UN ELAINE KRŪMIŅI

Mūsu mīļā 

KSENIJA NĀGELIS,
dzimusi VEISMANIS

aizgājusi mūžībā
dzimusi 1916. gada 8. janvārī Dobelē, Latvijā,
mirusi 2009. gada 6. jūlijā Coral Gables, ASV

Sendienu degošā laime – 
Sapņi, ilgas un prieks,
Zeltītiem spārniem kā putni
Nozuda vakara tālē...
Hugo Krūmiņš

Kārlis Rebiņš kopā ar savu brāli 
Zigfrīdu Rebiņu iebrauca Dien-
vidkalifornijā aizritējušā gadsim-
ta 50. gadu sākumā.  Viņš dzimis 
1924. gada 9. oktobrī  Sēlijā, Sa -
lienas pagasta „Sudrabos”. Lat -
vijai atgūstot neatkarību, Kārlis 
ar savu sunīti 1994. gada 16. ok -
tobrī atgriezās dzimtenē.  Tuku-
ma rajona Džūkstes pagastā viņš 
nopirka māju  „Vārpas”, kur abi 
ar sunīti  labi jutās.  K. Rebiņš 
ak  tīvi darbojās un financiāli at -
balstīja izdevumu „Latvietis Lat-
vijā”. Savas „Vārpas” viņš ļoti pa -
matīgi restaurēja un pārbūvēja, 
tā izpelnoties pašvaldības uzsla-
vu.  Viņš mira „Vārpās” 85 gadu 
vecumā pēc kritiena dušā un gal-
 vas ievainojuma.  

Vaiomingā dzīvo divas K. Re -
biņa meitas, Ruta un Linda. Lin-
dai par Kārļa aiziešanu paziņoja 
kāds vietējās draudzes loceklis.  
Diemžēl līdz bērēm bija palikusi 
tikai viena nedēļa, un neviena no 

Kārlis Rebiņš
1924. g. 9. X –  2009. g. 18. IV

meitām nevarēja aizbraukt.  Kārli 
apglabāt un visu nokārtot uz 
Latviju aizbrauca Lindas vīrs, kas 
strādā valsts darbā.  

Kārlim bija īpašs talants, viņš 
visu ko prata salabot.  Viņa mājā 
Lakresčentā visas ierīces darbi-
nāja saules enerģija, pat ledus-
skapi! Tā kā viņam bija elektrības 
skaitītājs un viņš maksāja tikai 
par patērēto, elektrības sabiedrī-
bas darbinieki kļuva aizdomīgi 
un nāca pārbaudīt,  vai tikai viņš 
nezog elektrību. Kārlis ļoti uz -
jautrinājās, kad inspektori atnāca 
un pārliecinājās, ka viss kārtībā.  

Kārlim Amerikā ir arī mazdēls 
Kevins. Kārļa māsa Lonija Kal ni-
ņa turpat Džūkstē nomira pirms 
pāris gadiem.

Kārlis Rebiņš bija Latvijas pat-
riots, viņš vienmēr cīnījās par tais-
nību. Pie savas mājas viņš bija 
izkāris Baltijas valstu karogus un 
plakātus, pieprasot brīvību Lat-
vijai, Lietuvai, Igaunijai. Viņš ienī-
da jebkādu kaŗu, jo domāja, ka 
pretrunas var nokārtot sarunu 
ceļā. Bieži viņš viens ar sunīti 
demonstrēja pie pasta ēkas. Varbūt 
tāpēc kaimiņi K. Rebiņu  uzskatīja 
par dīvaini, taču viņš  bija pārlieci-
nāts, ka arī viens ir karotājs.

H. H

ar skumjām un mīlestību viņu piemin
MĀSA VALIJA AR ĢIMENI AUSTRĀLIJĀ, DĒLI JĀNIS UN VALDIS PUZUĻI

MEITA IRĒNA COLBURN AR ĢIMENI, MAZMEITAS CINDIJA NIELSEN,
LORI THOMAS, GRACE BENN, ERIKA PUZULIS, 

MAZMAZDĒLI WYATTS, GARRETS, 
MAZMAZMEITAS KELLIJA, SARA, KATE, MADELĪNA,

MAZMAZMAZMEITA IZABELLA, MAZMAZMAZDĒLS LOGANS.
HELĒNA UN RŪDIS HOFMAŅI KALIFORNIJĀ.

IEVA BULA, VENTS KAINAIZIS, ANDRIS PUZULIS 
UN LUCIĀNS ŅUKŠA AR ĢIMENĒM LATVIJĀ. 

ARĪ DRAUGI KALIFORNIJĀ, NEBRASKĀ, 
PENSILVĀNIJĀ UN KANADĀ

Dieva mierā aizgājusi

KATRĪNA REBIŅA,
dzim. PLATONOVA, atr. PUZULE

dzimusi 1914. gada 16. oktobrī, Pēterpilī, Krievijā,
mirusi 2009. gada 28. martā, Bozeman, Montānā

Nē, mātes aiziešanu nevar aptvert,
Tā notiek visu mūžu, pamazām.
Un vienīgi ar mūsu aiziešanu
Kļūst viņas aiziešanas smelgums rāms.
(Ārija Elksne)

Cieņā un draudzībā viņu piemin
LATVIEŠU FONDA PADOME UN DALĪBNIEKI VISĀ PASAULĒ

No mums aizgājis mūsu dibinātājs, 
līdzdalībnieks un dedzīgais atbalstītājs

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

miris 2009. gada 10. jūlijā

Pūt, eņģeli, vara taures,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai dzird mani īstenieki,
Lai nāk mani pavadīt.

• Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
6. sept. plkst. 11.00 dievk. 13. sept. 
plkst. 11.00 dievk.ar dievg.; prāv. 
D. Kaņeps.

• Milvoku Sv. Trīsvienības dr.: 
27. aug. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
30. aug. plkst. 11.00 kapusvētki 
Viskonsinas piemiņas kapsētā. 
1. sept. plkst. 7.00 draudzes padomes 
sēde. 6. sept. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. 10. sept. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 13. sept. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg.; mācību sākums Pulkv. 
Oskara Kalpaka skolā. Draudzes 
rudens sarīkojums latviešu namā.

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 30. aug. plkst. 10.00 
dievk., pēc dievk. R. Beķere stāstīs 
par novēroto Latvijā. 6. sept. plkst. 
10.00 dievk. pēc dievk. sadraudzība. 
13. sept. plkst. 10.00 dievk. ar dievg., 
pēc dievk. Ritas Drones stāstījums 
par pieredzēto Latvijā. 20. sept. 
plkst. 10.00 draudzes un latviešu 
skolas izbraukums Bush Lake parkā, 
otrā paviljonā. Pēc dievk. pikniks un 
bērnu nodarbības. Visiem obligāti 
pieteikties draudzes kancelejā, tālr.: 
612-722-4622. 27. sept. plkst. 10.00 
dievk.; pēc dievk. sadraudzība. 
Latvijas Uni ver sitātes 90. gada 
svētki. 4. okt. plkst. 10.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem; pēc dievk. Pļaujas svētku 
pusdienas. Māc. M. Cepure-
Zemmele. Bazn. ad  rese: 3152 - 17th 
Ave S, Min neapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 612-
722-4622.

Ņubransvikas un Leikvudas latv. 
ev. lut dr.: 13. sept. plkst.  1 1 . 0 0 
dievk. draudzes dievnamā Īstbran-
svikā ar dievgaldu (12 Gates Ave 
East Brunswick). 20 sept. . 8 : 3 0 
Leikvudā dievkalpojums ar diev-
galdu (Igauņu baz. 607 E. 7th St.) 
Dievkalpojumus vada māc. 
I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 5. 
sept. Katskiļu nometnē plkst. 3.00 
iesvētības ar dievg., māc. L. Saliņš. 

13. sept. Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš; 
pēc dievk. bērnu svētki. 20. sept.

Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk, 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. No 25. 
līdz 27. sept. LELBAs Austrumu 
apgabala konference Katskiļos. 
4. okt. Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
dievk, māc. J. Saivars; pēc dievk. 
Miķeltirgus; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. Pļaujas svētki.

• 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.
sandiegodraudze.com vai www.san-
diegodraudze.us

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

Insuliešu tikšanās
Bēgļu nometnes Vācijā slēdza 

pirms 60 gadiem. Bijušie Insulas D.P. 
nometnes Bavārijā iemītnieki no 20. 
līdz 23. septembrim rīko tikšanos 
Hocking Hills Ohaijo pavalstī. 
Pieteikušies jau vairāk nekā 30 dalīb-
nieku. Gribam ne tikai kopā pavadīt 
dažas dienās, bet arī dalīties atmiņās 
un uzklausīt stāstus par dzīvi pirms 
nokļūšanas bēgļu nometnē un pēc 
tam. Aicinām visus bijušos insulie-
šus atsaukties, cik drīz vien iespē-
jams. Tie, kuŗi paši nevar piedalīties, 
aicināti uzrakstīt un atsūtīt savu dzī-
ves stāstu. 

Rīkotāji: 
Inta (Jeremics) Cloud intacloud@
comcast.net 
3 Lunar Court Placitas, NM 87043
John Plume plume62@aol.com
6227 Westridge Blvd. Edina, MN 
55436
Isolde (Rose) LeBrie isoldelebrie@
aol.com
137 Sunset Drive Granville, OH 
43023

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

Mīlestībā viņu piemin
KARL SERBOUSEK ar ģimeni

STUART SERBOUSEK ar ģimeni 

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā vecmāmiņa

LŪCIJA PURIŅŠ,
dzim. OZOLS

dzimusi 1914. gada 15. septembrī Mālupes pag., Latvijā,
mirusi 2009. gada 4. augustā Linkolnā, Nebraskā, ASV

Skumjas ardievas saka           AVENU ĢIMENE ŅUJORKĀ 
ZVIRBUĻU DZIMTA LATVIJĀ

Mūsu mīļais

Inž. NIKOLAJS ZVIRBULIS
12. VIII 1912 – 3.VII 2009



LAIKS 2009. ga da 29. augusts – 4. septembris24

S P O R T S
Latvietis 81 gada 

vecumā – pasaules 
čempions!

      No pasaules meistarsacīkstēm 
vieglatlētikā veterāniem, kas jū -
lijā beigās un augusta sākumā 
notika Eiropā – Lahti (Somijā), 
ar trim medaļām mājās Venicē, 
Klusā okeana krastā, atgriezās 
ASV latvietis Guntis Linde.

Guntis Linde (dzimis 1928. 
gada 14. jūlijā Doles pagastā 
Lat  vijā), 80+ vecuma grupā kļu-
 va par pasaules čempionu 2 000 
m šķēršļu skrējienā, izcīnīja otro 
vietu sev visgrūtākajā viegl-
atlētikas disciplīnā – 5000 m 
skrējienā, kā arī ieguva  trešo 
vietu 1500 m skrējienā un palika 
ceturtais 800 m skrējienā.

Lielisks un apbrīnojams ir 
81 gadu vecā sporta veterāna,  
kārtējais panākums!

“ Vienīgi ir nedaudz skumji, ka 
šoreiz Somijā man bija jāvicina 

Amerikas karogs un jāaizstāv 
ASV gods. Tādi ir  noteikumi, jo 
citādi mani vairāk nepielaistu 
ASV veterānu sacensībās. Nā -
kamājā gadā, kad Ungārijā notiks 
Eiropas veterānu meistar sa cīk-
stes, es atkal varēšu startēt ar 
Latvijas karogu”, stāsta vienmēr 
možais un kustīgais sporta ve -
terāns Guntis, piebilstot – “ tagad 
nopietni sākšu gatavoties nā -
kamajām pasaules meistar sa-
cīkstēm 2011. gadā Kalifornijas 
galvaspilsētā Sakramento. Pastā-
vīgi sportot – tāds ir mans mērķis 
un dzīvesveids jau daudzus ga -
dus. Noskriet jūdzi sešās ar pus 
minūtēs, tas man ir ļoti sva rīgi!” 

Teksts un foto 
Visvaldis Paegle

Ar asu acu skatienu 
un drošu roku...

 Ik gadu Gaŗezerā DV ASV 
Sporta nozares un Grandrapidu 
Daugavas Vanagu apvienības 
izkārtojumā notiek tradicionālās 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
audzēkņu mērķu šaušanas sporta 
sacensības ar mazkalibra šauteni 
un mazkalibra pistoli. Arī šogad 
16. un 17. jūlijā šis sacensības 
GVV audzēkņiem notika at  šķi -
rīga vecuma grupās. 

Pirmajā dienā sacentās jaunieši  
no 13 līdz 15 gadu vecumam, 
jeb tā saucamajā A grupā. Re -
zultāti ar mazkalibra šauteni. 

Paulis Svilāns  – 174, Kristaps 
Dāle –167,Mārtiņš Mateus – 159  
punkti.

Ar sporta pistoli. Arnolds 
Ruperts – 169, Aleks Vizulis           
– 163, Andrejs Mantenieks – 
126 punkti.

Nākamajā dienā sacentās GVV 
jaunieši  no 16 līdz 18 gadu 
(B grupa). Mazkalibra šautene. 
Edīte  Grendze – 169, Mia  Auģe 
– 168, Ēriks Mežgailis – 166 
punkti

Kopējais punktu vērtējums 
ar mazkalibra šauteni un spor-
ta pistoli. Pēteris Rācenis – 332, 
Arnolds Ruperts – 325. Kristaps 
Skrodelis – 320 punkti.  

Patīkami bija šogad satikt atkal 
ļaudis, kuŗiem joprojām rūp 
sporta šaušanas attīstība Gaŗ-
ezerā. Jauniešu piesaiste šim 
sporta veidam viņus disciplinē 
un mērķtiecīgi virza pa šī sporta 
veida kāpnēm, labākajiem sas-
niedzot samērā augstus re  zul-
tātus. Īpaša atzinība pienākas 
Maksim un Jānim Jansoniem no 
Grandrapidiem, kuŗu organizā-
to  riskais talants ik gadus ir sek-
mējis šo sacensību norisi.  Arī 
DV ASV Centrālās Valdes lē  mu-
 mi par šī sporta veida popu -
lārizēšanu un sadarbība  ar GVV 
vadību ik gadu ir sekmējusi 
audzēkņu piesaisti šīm sa -
censībām Garezerā.  Ik gadu 

ne  at   sverami palīgi sporta šau -
šanas sacensību norisē ir bijusi 
amerikāņu instruktoru grupa ar 
atvaļināto pulkvedi Lou Van 
Koevering priekšgalā.  Arī šogad, 
ieroču pārbaude, drošības in -
struktāžas un mērķu šaušanas 
norise viņa vadībā bija pamats 
drošai sacensību gaitai. Ņemot 
par pamatu iepriekšējo gadu 
neatsveramo palīdzību Gran -
rapidu DV apvienības šaušanas 
sporta entuāzistiem šāda mēroga 
sacensību organizēšanā Garezerā, 
atvaļinātam pulkvedim Lou Van 
Koevering tika pasniegts DV 
ASV Centrālās Valdes Atzinības 
raksts. Šis apbalvojums ir  patei-
 cība par viņa neatsveramo sa -
biedrisko darbu aizgājušos 
18 gados šeit Gaŗezerā, sadarbībā 
ar Grand Rapidu DV apvienības 
Šaušanas sporta kopu.     

Dzidras Tropas
teksts un fotoattēli. 

Bez medaļas
Berlīnē risinājās pasaules 

meis  tarsacīkstes vieglatlētikā. 
Latviju pārstāvēja 15 sportisti 
desmit disciplīnās. Vislielākās 
ce   rības saistījām ar šķēpa me -
šanu. Šajā disciplīnā tika sas-
niegti labākie rezultāti, taču  me -
daļas neizdevās izcīnīt.

Kvalifikācijas sacensībās šķē -

pa mešanā piedalījās Vadims  
Vasiļevskis, Ainārs  Kovals un 
Ēriks Rags. Vasiļevskis pirmajā 
mēģinājumā raidīja šķēpu 
86,69 m tālu un pārliecinoši 
iekļuva finālā. Kovala snie-
gums – 79,76 m – ļāva arī viņam 
kā astotā labākā rezultāta īpaš-
niekam kvalificēties finālsa cen-
sībām. Rags aizmeta šķēpu 
76,23 m tālu, nekvalificējoties 
finālam. Viņš palika 26. vietā. 

Finālsacensībās Vasiļevskis 
otro reizi pēc kārtas pasaules 
meis  tarsacīkstēs palika aiz goda 
pjedestāla. Pirmais mēģinājums 
neizdevās, viņš paslīdēja, nokrita 
un palika bez rezultāta. Otrajā 
mēģinājumā Vasiļevska rezultāts 
bija 82,05 m, sestajā mēģinājumā 
viņš uzlaboja savu rezultātu 
– 82,37, kas deva ceturto vietu. 

Arī Kovals pirmajā mēģinājumā 
pārkāpa līniju, un viņa rezultāts 
netika ieskaitīts. Turpinājumā 
viņa labākais rezultāts bija 
81,54 m, kas viņam deva 7. vie-
tu. 

 Pirmo reizi karjērā par pasaules 
meistaru kļuva norvēģis Andreass 
Torkildsens, kas otrajā mēģinā-
jumā sasniedza savu sezonas 
la bāko rezultātu – 89,59 m.

Futbols
Eiropas līgas futbola turnīrā 

labus panākumus guva Ventspils. 
Lai iekļūtu UEFA Čempionu 
līgas grupu turnīrā, vēl vajadzēja 
spēlēt ar Šveices klubu Zürich. 
Šis rieksts tomēr izrādījās pārāk 
ciets, un ventspilnieki Rīgā, 
Skon to stadionā (Ventspilī nav 
piemērota stadiona augsta līmeņa 
spēlēm),  zaudēja – 0:3. Rupjas 
kļūdas noveda pie nepelnīta 
zaudējuma. Dažas labas izde vī-
bas vārtu gūšanai Ventspils fut-
bolistiem gan bija.  

Viens no smagā zaudējuma 
iemesliem ir tas, ka pirms svarīgās 
spēles vienību atstāja tās treneris 
Romans Grigorčuks, līdzjutējiem 
nepaziņojot atkāpšanās motīvus. 
Tas tikšot darīts, kad Grigorčuks 
būs atradis darbu augstāka lī -
meņa vienībā citā valstī. Viņa 
vietā vienību tagad vada Italijas 
(!) speciālisti. Galvenais treneris 
ir Nuncio Dzavetjēri.    

 
P. Karlsons

Guntis Linde

Granrapidu Daugavas Vanagu apvienības pārstāvis  Jānis 
Jansons (pa labi) pasniedz atvaļinātam pulkvedim Lou  Van  
Koevering  DV Centrālās Valdes atzinības rakstu

Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņi – šaušanas sacensību 
uzvarētāji balvu saņemšanas reizē. Pirmajā rindā (no kr.): 
Kristaps Dāle, Andrejs Mantenieks, Mārtiņš Mateus, Kristaps 
Skrodelis, Mia Auģe, Arnolds Ruperts, Pēteris Rācenis un Ēriks 
Mežgailis. Otrajā rindā (no kr.): Aleksis Vizulis, Paulis Svilāns, 
Aldan Brown un Māra Vītola

Gaŗezera vasaras vidusskolas 2009. gada absolventu klase

Pirmajā rindā no kreisās:  Edīte Grendze, Lāra Robežniece, 
Aija Pūtele, Inta Ērgle, Astra Dāboliņa, Anna Petrovska, 
Laura Krečko, Kristīne Žmuidiņa, Māra Bērziņa un Sarma 
Jansona.

Otrajā rindā no kreisās:  
GVV direktors Ēriks Kore, 
Līze Zālīte, Lija Krieva, 
Anita Ruperte, Ērika Veide, 
Mia Auģe, Karīna Pone, 
Kristīna Krautmane un 
Zinta Rūtiņa.  
Trešajā rindā no kreisās:  
Lauris Zobs, Kristaps 
Kancāns, Aldan Brown, 
Matīss Batarags, Jēkabs 
Kramēns, Kristaps 
Skrodelis, Pēteris Rācenis 
un Pēteris Celms.
Ceturtajā rindā no kreisās:  
Andris Grīnvalds, Pauls 
Ejups, Dainis Bērziņš, 
Matīss Kaugars, Aleks 
Inveiss, Ansis Bundža, 
Kārlis Dumpis, Aleks 
Jaunkalns un Ēriks 
Mežgailis.

Dzidras Tropas 
foto un teksts

No kreisās: jubilāri Eriku Pētersoni apsveic Konektikutā dzīvo-
jošās korporāciju kopas un Mančesteras latviešu ev. lut. drau-
dzes locekles Anda Grase, jubilāres meita Biruta Pētersone un 
Rita Krūmiņa; Gaida Skudra attēlā nav redzama

Labojums
Laika 22.-28. augusta numura 

18. lappusē ievietotā attēla pa -
rakstam pie raksta ,,Kā svinēt 
daudz baltu dieniņu?“ jābūt:


