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L a t v i j a s 
Valsts prezi-
dents Valdis 
Zatlers 21. sep-
tembrī Jeila 
univers i t ātē 
viesojās ar 
lekciju „Trans-
atlantic Dy -
namics of the 

Global Economic Crisis”. Šo lekci-
ju organizēja Dr. Kristaps Keggi, 
Jeila universitātes Eiropas studiju 
konsils un Baltiešu studiju pro-
gramma.

Jeila Universitātes zāle Luce 
Hall  bija piepildīta ar studentiem 
un mācībspēkiem. Lekciju 
noklausījās arī Konektikutas 
pavalsts latvieši, latviešu izcelsmes 
ārsti un mediķi – Dr. Bertrams 
Zariņš, Dr. Kristaps Keggi, 
Dr. Egils Zālītis, Dr. Baiba Grūbe, 
Dr. Līva Andrējeva.

Ievada uzrunā prezidents 
atcerējās laiku, kad pirms 19 ga -
diem viņš pats bija studentu 
rindās un Jeila Medicīnas skolā 
pa  pildinājās ortopēdijas speciāli-
tātē, būdams Fellow programmas 
students. Mācības ilga piecus 
mēnešus, un studiju lielākais 
ieguvums bijusi atziņa, ka, liekot 
lietā zināšanas un prātu, īsteno-
jot ideju un pieņemot lēmumus, 
paveŗas neierobežots iespēju 
lauks, kas pašam ir jāīsteno dzīvē. 
Vai toreiz ortopēdijas ārsts Valdis 
Zatlers varēja iedomāties, ka pēc 
deviņpadsmit gadiem viņš Jeila 
universitātes publiku uzrunās, 
būdams Latvijas Valsts prezi-
dents?

Salīdzinot pagājušo laiku un 
šodienu, viesis uzsvēra, ka ir 
vērojamas atšķirības auditorijā – 

Prezidenta Valža Zatlera vizīte Jeila universitātē

piemēram, studentu rokās ir 
daudz vairāk datoru. Klausītāji 
uz šo novērojumu reaģēja ar sir-
snīgu smieklu šalti, kas atkausēja 
formālo lekcijas gaisotni un 
ievie sa nepiespiestas, demokra -
tiskas diskusijas atmosfairu. 
Lekcijas laikā daudzi klausītāji 
iedrošinājās uzdot jautājumus, 
uz kuŗiem prezidents Valdis 
Zatlers deva dziļas, izskaidrojo -
šas un diplomātiski dzirkstīgas 
atbildes. Lektors uzsvēra, ka Jeila 
universitātē arvien nemainīgs ir 
zināšanu alku un akadēmiskais 
gars, kas te valda.

Šajos deviņpadsmit gados Lat-
vijā ir veidojušies svarīgi un bū -
tiski sasniegumi, jo tolaik mūsu 
zeme vēl bija PSRS sastāvā, tā 
nebija atguvusi savu valstisko 
neatkarību, bet šodien Latvija ir 
Eiropas Savienības locekle, 
NATO  dalībniece, un tas maza-
jai valstij ir zināms drošības  ga -
rants.

Jautājumu sadaļā prezidentam 
nācās atbildēt uz specifiskiem 
jautājumiem, saistītiem ar Lat -
vijas ārpolītikas kursu, attiecībām 

ar ASV, Krieviju, citām kai  miņ-
valstīm. Saruna bija arī par to, ka 
Transatlantisko attiecību loma ir 
būtiska Latvijai, un ir svarīgi, lai 
būtu ciešas ekonomiskās saites ar 
ASV, lai ASV biznesa partneri 
veiktu investīcijas Latvijā, jo arī 
tas padziļina valstu sadarbību.

Prezidents Valdis Zatlers uz 
jautājumiem atbildēja detālizēti 
un izskaidroja, kādi ir miermīlī-
gie Latvijas ārpolītikas mērķi un 
pienesums NATO bloka mili-
tārajām aktīvitātēm Irākā un 
Afgānistanā, nosūtot uz turieni 
profesionāli trenētus kaŗavīrus ar 
augstu militāro meistarību.

Runājot par ekonomisko krizi, 
prezidents uzsvēra, ka valsts ir 
saņēmusi lielu palīdzību no 
Eiropas Savienības, naudu Lat-
vijai ir aizdevis arī Starptautiskais 
Valūtas fonds, un ir vērojams, ka 
valstij ir redzams ceļš izejai no 
krizes.

Latvijas neatkarība un tās zau-
dēšana bija īpašs temats, ap -
meklētājiem tika izskaidroti ap -
stākļi, kādi latviešu tautai bija 
jāpārdzīvo ar nevainīgu cilvēku 

izsūtīšanu uz Sibiriju, ar tās tau-
tas daļas zaudēšanu, kas pēc Otrā 
pasaules kaŗa aizbrauca trimdā. 
Tie, kas pārdzīvoja Sibiriju un 
atgriezās Latvijā, trimdas latvieši 
ASV, Kanadā, Austrālijā, Liel-
britanijā un citur, kā arī tautas 
pamatdaļa dzimtenē, kas pārcie  ta 
komūnisma režīmu, – dzies  motās 
revolūcijas laikā vienojās idejā 
par neatkarīgu Latviju, idejā, kas 
visus šos gadus bija degusi latviešu 
sirdīs. Ne  var  darbīgā procesā, 
apvienojot visus spēkus un 
brīvības centienus, tauta atguva 
neatkarību, un šodien Latvija iet 
savu ceļu, veidojoties par de -
mokratisku valsti.

Prezidenta Valža Zatlera lekcija 
noritēja labvēlīgā gaisotnē, labā 
angļu valodā, kam šarmu piedod 
baltiešu akcents. Saruna ar audi-
toriju notika nepiespiesti brīvā 
stilā. Apgūtā orātormāksla, pras -
me atbildēt uz jautājumiem pēc 
būtības piedeva lekcijai pro -
fesionālas diplomātiskās uz  stā-
šanās raudzi. Klausītāji uztvē  ra 
un pozitīvi novērtēja saturīgo 
informāciju, jo ieguva vispusīgu 
ieskatu par Baltijas reģiona val  sti 
Latviju.

Jēdziens par baltiešu vienotī  bu 
izskanēja ar pārliecību, ka mūsu 
identitāte un mentālitāte ir dziļi 
sakņota baltiešu vienības apziņā, 
un tā mēs, latvieši, sevi redzam 
Eiropas Savienības kon  tekstā. 
Prezidents uzsvēra, ka savulaik 
akcija Baltijas ceļš bija aplie -
cinājums Baltijas valstu mier -
mīlīgam protestam pret PSRS 

okupāciju. Un šogad, to atkārto-
 jot akcijas 20 gadu jubilejas die-
nā, Baltijas ceļš atkal veidojās 
kopīgā triju valstu ne  pārtrauktā 
skrējienā, noslēdzo ties pie Brī-
vības pieminekļa Rīgā. Tajā 
piedalījās arī prezidents Valdis 
Zatlers kopā ar kun  dzi Lilitu. 
Baltijas ceļš 2009. gadā Tallina – 
Rīga – Viļ ņa apliecina baltiešu 
vienību arī šodien.

Valža Zatlera lekcijas nobei -
gumā varēja just, ka publikā val-
da simpatijas, respekts pret ru -
nātāja personību. Prezidents sa -
ņēma atzinības aplausus, bet 
klausītāji bija saņēmuši detālizēti 
un mūsdienu kontekstā atspo-
guļotu valsts ārpolītikas kursu 
un valsts nostāju sadarbībā ar 
NATO,kā arī Latvijas situācijas 
izklāstu  globālās krizes laikā, 
apliecinājumu valsts nākotnes 
mērķiem un perspektīvai.

   Pēc lekcijas notika pieņemšana, 
kur viesiem draudzīgā gaisotnē 
bija iespēja aprunāties ar prezi-
dentu Valdi Zatleru un Lilitu 
Zatleres kundzi. Konektikutas 
latviešu skola dāvāja prezidenta 
kundzei rozes, latviešu saime 
nodziedāja valsts himnu „Dievs, 
svētī Latviju!”, vēlot Latvijas 
Valsts prezidentam: „Saules spē -
ku, kalpojot Latvijai!”

Lekcija Jeila universitātē ir 
vērtējama kā izcila iespēja ASV 
akadēmiskajai videi dot ieskatu 
par Latviju, tās vērtībām un cen-
tieniem šodienas pasaulē.

Foto: Toms Kalniņš, Valsts 
prezidenta kanceleja

Dace Micāne Zālīte

Pēc lekcijas kopā ar latviešu klausītājiem
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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
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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

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

2009. Ziemsv tku s t juma sai u sav k anas datumi
un punkti vidien , dienvidos un  Kalifornij !

(austrumkrasta datumus skat. n kamos Laika numuros)
------------------------

Atlant - pie Kr sli iem, piektdien, 16. oktobr
Luisvill - l dzam zvan t!, piektdien, 16. oktobr
Sv. P terburg , FL - Latvie u biedr bas nam , 17905 9th Ave, N. St. Petersburg, FL, 

sestdien, 17. oktobr , 10:30 no r ta
Losand elos – Latvie u sabiedrisk  centr  - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA, 

sv tdien, 25. oktobr no 10 r t  -12:30 pp
Indianapol – Latvie u sabiedrisk  centr  – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN, 

otrdien, 27. oktobr , no 5-6 vakar
ik g – St. P te a Bazn cas telp s, 450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL,

tre dien, 28. oktobr , no 12:30-1:00 pp
Milvokos – Latvie u draudzes telp s – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI, 

tre dien, 28. oktobr , no 4-5 pp
Mineapol – Latvie u draudzes telp s – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN 55407, 

ceturtdien, 29. oktobr , plkst. 12os pp
Demoin – Latvie u nam , 1372 E 12th Street, Des Moines, IA, 

piektdien, 30. oktobr , par laiku l dzam zvan t!
Latvijas Ciem – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI, sestdien, 31. okt., 10:30 no r ta
Kalamaz – Latvie u Sabiedrisk  Centr , 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI, 

sestdien, 31. oktobr , 12os pp
Grand Rapidos – Latvie u Sabiedrisk  Centr , 504 Grand Ave., NE, Grand Rapids, MI, 

sestdien, 31. oktobr , 6os vakar
Saginav – Latvie u draudzes telp s, 128 N. Elm, Saginaw, MI, 

sv tdien, 1. novembr , 11os no r ta
Detroit – Sv. P vila latv. Bazn c , 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI, 

sv tdien, 1. novembr , 5os pp
Kl vland – Latvie u draudzes telp s, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107, 

pirmdien, 2. novembr , 9os no r ta

Pie emsim ar UPS s t t s pakas l dz 2009. g. 5. novembrim. Ja v laties
sa emt re istr cijas numurus pa telefonu, l dzam zvan t uz: 

(973) 744-6565 (spie iet 0) vai (201) 760-6427.

M su epasts: anita@lasl.com  •  www.lasl.com



LAIKS 32009. ga da 3. oktobris – 9. oktobris

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

Aicinājums uz mākslas draugu 
saietu Katskiļos

Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienība (ALMA) un mākslas 
draugi savā gadskārtējā saietā 
pagājušā gada oktobrī varēja svi -
nēt jau trīsdesmito pulcēšanās 
reizi vienā un tai pašā vietā – 
Ņujorkas pavalsts gleznainajos 
Katskiļu kalnos (Ņujorkas lat  viešu 
ev. lut. draudzes plašajā īpašumā 
Elka parkā Ņujorkā). Ir atkal 
pienācis laiks aicināt posties šim 
rudens saietam – pēc skaita 31. – , 
kas notiks 16., 17. un 18. oktobrī 
tajā pašā vietā, kur jūs visus sirsnīgi 
atkal gaidīs tā pati sadraudzīgā 
gaisotne, ALMA prezidentes Gu -
nas Mundheimas sarūpētā kul -
tūras programma un Janīnas 
Briges gatavotās gar  šīgās maltītes, 
kā arī atpūtas brīži skais  tajā dabā. 
Vēlamais ierašanās laiks – piekt-
dien, 16. oktobŗa pievakarē. 
ALMA biedri aicināti vest līdzi 
kādu savu mākslas darbu kopējai 
izstādei, kuŗu iekārtos piektdienas 
vakarā. Re   ģistrēšanās (sākot no 
plkst. 17), iepazīšanās un pārrunas 
pie uz  kodām un dzērieniem, 
kultūras prog  rammas sākums 
plkst. 18.30. 

Pirmo dzirdēsim mākslinieka 
Aivara Zandberga stāstījumu par 
viņa pērnvasaras izstādi un sa -
darbību ar māksliniekiem Lat -
vijā, kam sekos Eleonoras Štur -
mas ievadīts atskats uz gleznotāja 
Voldemāra Avena jubilejas iz -
stādi vasarā Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzejā. Būs skatāmas 
video ainas no izstādes atklāša -
nas, Latvijas televīzijas kultūras 
programmai veidota īpaša inter-
vija ar mākslinieku, papildināta 
ar skatiem un intervijām no šīs 
vasaras nogalē Sv. Pēteŗa baznīcā 

Rīgā aplūkojamās ceļojošās iz -
stādes „Tēvu zemei – Latvijai” 
Pasaules latviešu mākslas 
savienības (PLMS) izkārtojumā, 
kuŗu veido šīspuses mākslinieku 
dāvāti darbi. Plkst. 20 filma – 
jau agrāk Katskiļos un citviet 
ASV iepazītas Latvijas filmdares 
Laimas Žurginas „Avangarda 
Amazone”, 2009 – no saistīgiem 
sociālpolītiskiem leņķiem tverta 
dokumentālfilma par tēlnieci 
Martu Skulmi – 20. gs. sākum -
posma latviešu modernistu ko -
pas (dominējoši vīrišķās) „Rīgas 
grupas” nozīmīgo sieviešu dzim-
tas dalībnieci.

Sestdienas (17. oktobŗa) rītā 
plkst. 8.30 reģistrēšanās un bro -
kastis, plkst. 9.30 gadskārtējā 
ALMA biedru pilnsapulce, 
plkst. 12.30 pusdienas, 
plkst. 13.30 kultūras program-
mas  sākums. Mākslinieks un 
mākslas paidagogs Juris Ubāns 
(bijušais ALMA priekšsēdis) 
stāstīs par savu māksliniecisko 
darbību un veikumiem mākslas 
izglītotājā darbā, vadot Dien -
vidmeinas universitātes mākslas 
nodaļu, ietveŗot arī sadarbību ar 
Latvijas Mākslas akadēmiju. Se -
kos stāstījums un iepazīšanās ar 
mākslinieku pāri Zoju Frolovu 
un Jāni Jākobsonu un viņu 
radošo darbu: viņi pirms vai -
rākiem gadiem ieradās šeit no 
Latvijas un ar labiem panāku -
miem virza savu karjēru ASV, 
bet nav arī sarāvuši saites ar 
Latviju (2008. gada vasarā viņiem 
bija kopēja izstāde Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzejā). 
Plkst. 17 – ALMA biedru 
mākslas izstādes apskate, pēc 

vakariņām plkst. 20 – ALMA 
biedru – dzej nieku „Dzejas stun-
da”, kam sekos tradicionālā 
„Fantazijas cepuŗu balle” un zie-
dotu mākslas darbu, grāmatu un 
citu jaukumu izsole ALMA 
nākotnes mērķu atbalstam.

Svētdien, 18. oktobrī plkst. 8.30 
brokastis, plkst. 10 ALMA piln-
sapulces turpinājums, kā arī 
vispārīgajā latviešu kultūras un 
mākslas apritē būtisku jautājumu 
iztirzāšana: atskats uz Pasaules 
latviešu Mākslas savienības 
(PLMS) līdz šim paveikto darbu 
un nākotnes projekta – mūzeja 
(Latvijā) „Latvieši pasaulē” iz -
gais  mojums Maijas Hinkles un 
Lilitas Bergas vadībā. Plkst. 12 – 
pusdienas un plkst. 13 atvadīša-
nās un došanās mājup. 

Iepriekšpieteikšanās saietam 
pie ALMA kasieres Daces Mar-
gas 1125 Park Ave, Landsdale, PA 
19446, nosūtot uz „ALMA” vār da 
rakstītu čeku, sedzot pie da līšanās 
izdevumus: saieta dalības maksa 
ALMA biedriem $25, viesiem – 
$30; piecas maltītes (sest  dien un 
svētdien) $40 no per  sonas; ista-
bas „Atpūtas na  mā”(kur notiks 
visas nodarbī   bas) $50 vienai per-
sonai istabā (par nakti), $55 –  
divām personām vie  nā istabā; 
„Ezermājā” $40 vienai personai 
(par nakti), $45 – divām per -
sonām vienā istabā. (Ņujorkas 
ev. lut. draudzes lo  cekļiem $10 
atlaide par istabu neatkarīgi no 
personu skaita istabā.) 

Visus laipni aicina ALMA 
valde un rudenīgi krāšņie Kat -
skiļu kalni – pulcēsimies atkal 
kuplā skaitā!

Eleonora Šturma

Māris Bērziņš saņēmis Televīzijas mākslas
un zinātņu akadēmijas godalgu

Visā pasaulē, bet visvairāk Ho -
livudā katru gadu gan te  levīzijā 
nodarbinātie, gan tele  vīzijas uz -
vedumu skatītāji ar ne  pacietīgu 
ziņkāri gaida paziņojam no  minēto 
vārdus Emmy godalgai.

Emmy godalgas piešķiŗ trīs 
dažādas organizācijas: Academy of 
Television Arts & Sciences (ATAS) 
par vakara raidījumiem, izņemot 
sportu; National Aca  demy of 
Television Arts & Sciences (NATAS) 
par dienas izrādēm, sporta, ziņu 
un dokumentārām programmām; 
International Aca  demy of Television 
Arts & Sciences par programmām, 
ko izrāda ār  pus ASV.

Pirmo reizi Emmy godalgu pie -
šķīra 1949. gada 25. janvārī, cere-
monija notika Holivudas atlētu 
klubā. Televīzijas mākslas un 
zinātņu akadēmijas godalgas no -
saukums Emmy atvasināts no 
,,immy”, kā dēvēja aizritējušā gad-
simta 50.-80. gados profesio  nāla-
jās televīzijas kamerās lie  totās īpa-
šās elektronu lampas – image 
orthicon tubes. Emmy attēlota kā 
spārnota sieviete, kas izstieptās 
rokās tur atomu; spārni repre  zen-
tē mākslas mūzu, atoms – zinātni, 
simbolizējot ATAS  mērķi – at -
balstīt un vei  cināt televīzijas māk-
slu un zi  nātni. Statuetes autors ir 
tele  vīzijas inženieris Lūiss Mak-
ma nuss (Louis McMa nus), tā 
dari nāta no vara, niķeļa, sudraba 
un zelta, sveŗ ganrīz piecas mār-
ciņas. 

Šogad Emmy godalgai nomi-
nēto  vārdus  vairāk nekā deviņ -
desmit katēgorijās paziņoja 16. jū -
li    jā, un bija liels gandarī jums, ka 

nominēti Losandželosā divi labi 
pazīstami latvieši – Māris Bērziņš 
un Jānis Janavs.  

Godalgas pasniedza Nokia teāt rī  
12. un 20. septembrī. 12. sep  tem-
brī balvas saņēma daudzi techni-
skie darbinieki, kostīmu un grima 

mākslinieki, montētāji, gaismu un 
skaņu techniķi, komponisti u. c., 
kuŗi uz ekrāna nekad nav redzami, 
bet bez kuŗu darba televīzijas 
uzvedumi nebūtu iespējami. Māris 
Bērziņš saņēma Televīzijas māk -
slas un zinātņu akadēmijas Emmy 
balvu par izcilu kadru montāžu 

televīzijas uz  vedumam Project 
Runway, ko izrāda raidceļā Bravo. 

Māris pastāstīja, ka šī uzveduma 
veidošanā piedalās trīs gadus. Tajā 
nežēlīgā konkursā izraudzī  ti 
modes mākslinieki sacenšas, kuŗš 
izveidos labāko vai inte  re santāko 
apģērbu, turklāt jāiek ļaujas no -
teiktā laikposmā, ir iero  bežots 
budžets, jāievēro dažādi neparasti 
norādījumi materiāla izvēlē 
(piemēram, bijis uzdevums tēr  pus 
darināt, izmantojot puķes, dār -
zeņus vai to lapas, citreiz papīru, 
pat dažādus atkritumus utt.). 
Katru nedēļu vienu dalībnieku 
aizraida. Filmēšanas process ir 
ilgs, bet, lai izveidotu stundu gaŗu 
uzvedumu televīzijai, jāstrādā vis-
maz astoņas nedēļas, jo jāizvēlas 
labākais, inte  re  san  tākais, notiek 
ilgas apspriedes, reizēm pat strīdi 
ar kollēgām, kuŗu daļu atstāt, kuŗu 
izgriezt. Filmas montētāja darbs 
notiek tumsā un vientulībā, ir 
sarežģīts un nogurdina. Viegls 
uzdevums nav arī izvēlēties 
piemērotu mūziku. M. Bērziņš 
televīzijas filmu, seriālu un izrāžu 
veidošanā piedalās kopš 2001. ga -
da, ceļojis pat uz Austrāliju un 
Afriku, kur bija montāžas režisora 
asistents, filmējot seriālu Survivor. 
Taču sākotnēji viņš par darbu 
Holivudā nekad nebija domājis. 
Māris dzīvoja Sietlā, studēja 
bioloģiju, jo vēlējās kļūt par zob-
ārstu. Viņš dejoja tautasdeju kopā 

,,Trej  deksnītis” un 1993. gadā 
pirmo reizi piedalījās Dziesmu 
svētkos Latvijā. Vašingtonas uni -
versitātē  Māris mācījās arī igauņu 
valodu un sešus mēnešus strādāja 
Tartu pilsētas Ekoloģijas nodaļā. 
Sa  gadījās, ka viņš atbrauca uz Los-
andželosu paciemoties pie mātes 
brāļa Artūra Rūša, iepa zinās ar 
televīzijas darbiniekiem un sāka 
darbu no pašas apakšas, 6-7 gadus 
bija asistents, darīja visus vien -
kāršos darbus, kollē gām pat pie -
nesa kafiju. Tātad viņu var sa -
līdzināt ar kareivi, kuŗš kļuvis par 
ģenerāli!

Patlaban Māris atpūšas, pēc bal-
vas saņemšanas viņam būs lielāka 
iespēja darbu izvēlēties.  Visvairāk 
viņu interesē t. s. ,,reālitātes uz  ve-
dumi”, kuŗā katrs nākamais epi-
zods sagādā pār  stei  gumu. 

Uz latviešu namu Māris atnāk, 
kad vien ir iespēja. Viņš dzied 
Losandželoss latviešu vīru korī 
,,Uzdziedāsim brāļi!”. 

,,Māris ir brīnišķīgs cilvēks – 
vien  kāršs, izpalīdzīgs, ar lielu hu -
mora izjūtu. Un ļoti labs otrais  te -
nors. Vienīgi žēl, ka viņš ir bijis tik 
aizņemts un pēdējā laikā nav va -
rējis piedalīties vīru koŗa koncer-
tos. Taču viņš teicis, ka vēlas dziedāt 
arī turpmāk. Mēs pa  cietīgi gaidī -
sim Māri atgriežamies vīru koŗa 
rindās. Esmu ļoti lepna un pa -
godināta, ka mūsu korī ir tik ta  -
lantīgs dziedā tājs,” viņu rakstu  roja 

diriģente Laura Rokpelne-Mičule. 
Savukārt korists Ivars Mičulis 

teica: ,,Māris Bērziņš man ir kā 
dēls, ar kuŗu vienmēr varu sirsnīgi 
parunāties un saprasties. Ārēji 
viņš atgādina zēnu, bet jūtams, ka 
viņš ir gudrs un dziļu jūtu cilvēks. 
Viņam ir jauks hu  mors, bet viņš 
spēj būt arī ļoti nopietns. Mēs 
zinām, ka viņš ir talantīgs un 
uzņēmīgs. Gribētu viņu biežāk 
redzēt koŗa mēģi  nājumos, bet mēs 
saprotam, ka viņa laiks ir ļoti 
ierobežots.” 

Iespējams, savus mākslinie -
ciskos talantus Māris mantojis no 
vecvecākiem – Rīgas radio bērnu 
teātŗa aktrises Laimdotas Rūses 
un koŗa diriģenta Leonarda 
Bērziņa. Viņš audzis četru bērnu 
ģimenē, tātad iemācījies dzīvot un 
darboties pulciņā. Viens otrs 
domā, ka Māris varētu pieteikties 
televīzijas uzvedumā ,,Vis  vairāk 
iekārojamais vecpuisis”, taču viņa 
sirds jau kādai pieder. 

Māris Bērziņš ir trešais lat vietis, 
kas saņem Emmy balvu. 

1960. gada 23. jūnijā godalgu 
saņēma Kurzemes jūrnieka  Kār ļa 
Straumera dēls Čārlzs Strau mers 
(1905-1980) par izcilu te  levīzijas 
kinematografa darbu, filmējot 
seriāla Westinghouse Desilu Play -
house epizodu  The Untouchables 
(,,Neaizskaramie”).

2001. gada 12. maijā Emmy 
godalgu piešķīra Lolitai Rit  manei-
Matsonei par izciliem pa  nā -
kumiem mūzikas kompo nēšanā 
un režijā televīzijas filmai Batman 
Beyond.

Astra Moora

Foto no personiskā archīva
Māris Bērziņš ar draudzeni  
Diānu Ngujenu (Nguyen) pēc 
ceremonijas
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1990. gads
No Latvijas 
neatkarības 
deklarācijas

1918. gada 18. novembrī 
proklamētā neatkarīgā Latvijas 
valsts 1920. gadā tika starptau-
tiski atzīta un 1921. gadā kļuva 
par līdztiesīgu Tautu Savienības 
locekli. Latviešu nācija savu 
pašnoteikšanos tiesiski īstenoja 
1920. gada aprīlī, kad vispārējās, 
vienlīdzīgās, tiešās un pro por-
cionālās vēlēšanās tautas uzticības 
mandāts tika dots Satversmes 
sapulcei. 1922. gada 15. februārī 
tā pieņēma valsts pamatliku  mu – 
Latvijas Republikas Satversmi, 
kas de iure ir spēkā līdz šim 
brīdim. 

1940. gada 16. jūnijā Latvijas 
Republikas valdībai iesniegtā 
toreizējās staļiniskās PSRS val-
dības ultimatīva nota ar prasību 
mainīt valdību un 1940. gada 
17. jūnija PSRS militārā agresija 
kvalificējama kā starptautisks 
noziegums. Tā rezultāts bija Lat-
vijas okupācija un Latvijas Re -
publikas suverenās valsts varas 
likvidēšana. Latvijas valdība tika 
izveidota pēc PSRS valdības 
pārstāvju diktāta. No starptau-
tisko tiesību viedokļa šī valdība 
nebija Latvijas Republikas su -
verēnās valsts varas izpildorgāns, 
jo tā pārstāvēja nevis Latvijas 
Republiku, bet gan PSRS intere-
ses. 

1940. gada 14. un 15. jūlijā 
okupētajā Latvijā polītiska terro-
ra apstākļos, pēc prettiesiski 
pieņemta antikonstitūcionāla 
vēlēšanu likuma notika Saeimas 
vēlēšanas. No 17 iesniegtajiem 
kandidātu sarakstiem vēlēšanās 
tika atļauts tikai viens „Darba 
Tautas bloka” kandidātu saraksts. 
„Darba Tautas bloka” pirms-
vēlēšanu platformā nebija iz -
virzīta prasība par padomju varas 
pasludināšanu Latvijā un Latvijas 
Republikas iestāšanos Padomju 
Savienībā. Turklāt vēlēšanu re -
zultāti tika viltoti.

Tautas apmānīšanas rezultātā 
prettiesiski izveidotā Saeima 
nepauda Latvijas tautas suverēno 
gribu. Tai nebija konstitucionālu 
tiesību izlemt jautājumu par 
valsts iekārtas grozīšanu un 
Latvijas valsts suverēnitātes lik -
vidēšanu. Šos jautājumus bija 
tie  sīga izlemt vienīgi tauta, taču 
brīva tautas nobalsošana nenoti-
ka. 

Ievērojot Latvijas PSR Aug -
stākās padomes 1989. gada 
28. jūlija „Deklarāciju par Latvijas 
valsts suverenitāti”, 1990. gada 
15. februāŗa  „Deklarāciju jau-
tājumā par Latvijas valstisko 
neatkarību” un 1990. gada 21. 
aprīļa Vislatvijas tautas deputātu 
sapulces Aicinājumu, ievērojot 
Latvijas iedzīvotāju gribu, kas 
nepārprotami izpausta, ievēlot 
vairākumā tos deputātus, kuŗi 
savā priekšvēlēšanu programmā 
izteikuši apņēmību atjaunot Lat -
vijas Republikas valstisko neat -
karību, nostājoties uz brīvas, de -
mokratiskas un neatkarīgas Lat -
vijas Republikas de facto atjau -
nošanas ceļa. 

Latvijas PSR Augstākā Padome 
nolemj:

1. Atzīstot starptautisko tiesību 
pamatprincipu prioritāti par 
valststiesību normām, uzskatīt 
par prettiesisku PSRS un Vācijas 

1939. gada 23. augusta vienošanos 
un no tās izrietošo 1940. gada 17. 
jūnija Latvijas Republikas suve -
rēnās valsts varas likvidēšanu 
PSRS militārās agresijas re  zul -
tātā.

2. Pasludināt par spēkā neesošu 
kopš pieņemšanas brīža Latvijas 
Saeimas 1940. gada 21. jūlijā 
pieņemto deklarāciju „Par Lat -
vijas iestāšanos Padomju Sociā -
listisko Republiku Savienībā.”

3. Atjaunot Satversmes sapul-
ces 1922. gada 15. februārī 
pieņemtās Latvijas Republikas 
Satversmes darbību visā Latvijas 
territorijā.

Latvijas valsts oficiālais nosau-
kums ir Latvijas Republika, 
saīsināti Latvija.  

4. Līdz Satversmes jaunās 
redakcijas pieņemšanai apturēt 
Latvijas Republikas Satversmi, 
izņemot tos pantus, kas nosaka 
Latvijas valsts konstitucionāli 
tiesisko pamatu un kuŗi saskaņā 
ar Satversmes 77. pantu ir 
grozāmi tikai ar tautas 
nobalsošanu, proti: 

1. pants – Latvija ir neatkarīga, 
demokrātiska republika;

2. pants – Latvijas valsts 
suverēnā vara pieder Latvijas 
tautai;

3. pants – Latvijas valsts terri-
toriju starptautiskos līgumos 
noteiktās robežās sastāda 
Vidzeme, Latgale, Kurzeme un 
Zemgale;

4. pants – Saeimu ievēlē 
vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, 
aizklātās un proporcionālās 
vēlēšanās.

5. pants – Noteikt pārejas peri-
odu Latvijas Republikas valsts 
varas atjaunošanai de facto, kuŗš 
beidzas ar Latvijas Republikas 
Saeimas sasaukšanu. (09.05.)

Latviešu studente – 
ASV visizcilāko vidū

Īpašā ceremonijā Tau Alpha Pi  
nacionālās goda organizācijas PI 
Beta nodaļā uzņēma 15 jaunus 

biedrus, to vidū arī vienu latviešu 
jaunieti – datoru technoloģijas 
pēdējā gada studenti Birutu 
Dzintru Grīslīti. Tau Alpha Pi ir 
visaugstākais nacionālo goda 
organizāciju standarts, jo savās 
rindās tā uzaicina tikai katras 
universitātes akadēmiski vissek-
mīgākos 4% inženieŗzinātņu 
technoloģijas studentus.

Pirms trim gadiem B. Grīslīte 
jau tika ieaicināta Alpha Lambda 
Delta un Phi Eta Sigma nacio-
nālajās akadēmiskās goda orga-
nizācijās, katru semestri ir bijusi 
uzņemta dekāna goda sarakstā 
(Dean’s List), bet šogad viņas 
biografija un fotografija parā-
dīsies arī 13. gadskārtējā na -
cionālajā dekānu goda saraksta 
sējumā, kur godināti tikai 0,5% 
akadēmiski visizcilāko studentu 
ASV augstākajās mācību 
iestādēs.

ALA kongress 
Latvijas neatkarības 
atjaunošanas laikā
ALA kongress Sanfrancisko 

4. maijā sākās sasprindzinājumā, 
no stundas uz stundu sekojot 
jaunievēlētās Latvijas augstākās 
padomes sesijas gaitai. A. Gor-
bunovs bija jau ievēlēts par 
priekšsēdi ar 153 balsīm „par”, 
D. Īvāns, viņa vietnieks, saņēma 
138 balsis. Tas nozīmēja, ka 
Latvijas AP pietiek balsu, lai 
deklarētu Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, kā to bija plānojusi 
LTF deputātu frakcija. Ziņa par 
notikušo pienāca ALA kongresā 
pēc tam, kad valdes priekšsēdis 
V. Pavlovskis bija atklājis kon-
gresu. Pēc priekšsēža pazi ņo-
juma kongresa delegāti pie  cēlās 
kājās un ilgi aplaudēja. Neat-

karības atjaunošanas sākumu 
svinēja vakariņu laikā, de -
legātiem nodziedot „Nevis slin-
kojot un pūstot”, pēc sadošanās 
rokās lielā aplī arī „Daugav’s 
abas malas”, un visbeidzot 
paceļot un saskandinot glāzes 
ar vīnu. 

1991. gads 
PSRS „Ārkārtas 
stāvokļa valsts 

komitejas” 
deklarācija

Pēc ziņām, kas saņemtas 
19. augusta naktī no 18. uz 19. 
augustu, bez asiņu izliešanas un 
bez lielām pūlēm, noticis apvēr-
sums, lai gāztu no PSRS prezi-
denta amata M. Gorbačovu. 

Gorbačovs atradies atvaļināju-
mā Krimā, kur viņš tagad it kā 
tiekot turēts mājas arestā. 
Jautājums, kas līdz šim paliek 
neatrisināts – kā varēja sarīkot 
plašu armijas, Čekas un komū-
nistu partijas vadītu apvērsumu, 
PSRS prezidentam un PSKP 
ģenerālsekretāram nezinot vai 
neko nenojaušot un nemēģinot 
pretoties? Vai Gorbačovam ne -
kur nebija kādi reāli valsts spēki, 
kas viņu būtu varējuši aizsargāt? 
Vai viņš savā postenī varēja palikt 
tikai tik ilgi, kamēr armija, Čeka 
un partija viņam to pieļāva? 
(21.08.)
Latvijas Republikas 
pilnīgas neatkarības 

deklarācija
Latvijas Republikas AP 21. au  -

gustā plkst. 12.30 pēcpusdienā 
deklarēja, ka ar to brīdi Latvija ir 
pilnīgi neatkarīga valsts. Šo faktu 
Latvijas tautai nekavējoši pazi-
ņoja Radio Rīga. Ziņa sasniedza 
citas pasaules zemes ar teksta 
pārsūtīšanas ierīcēm, tā kā ASV 
televīzijas un radio stacijas to 
pavēstīja jau savās 21. augusta 
rīta ziņās. 

*
(Redakcijas tulkojums no 

angļu teksta).Ievērojot atbildību 
pret tautu un balstoties uz tās 
Latvijas tautas balsojumu par 
neatkarību 1991. gada 3. martā, 
ievērojot faktu, ka 1991. gada 
19. augustā apvērsuma rezultātā 
konstitūcionālā PSRS valsts vara 
un valdība beidz pastāvēt, un 
ievērojot to, ka 1990. gada 
4. maija Latvijas Republikas 
neat  karības deklarācijas 9. pants, 
kas paredz Latvijas Republikas 
valstiskās neatkarības atjaunoša-
nu sarunu ceļā, nevar tikt izpil-
dīts. Latvijas Republikas Augstākā 
padome pieņem sekojošu lēmu-
mu.-

1. Deklarēt Latviju par neatka-
rīgu, demokrātisku republiku, 
kuŗā Latvijas valsts suverēnā vara 
pieder Latvijas tautai, un Latvijas 
starptautiskais tiesiskais stāvoklis 
tiek noteikts ar Latvijas Re  pub -
likas 1922. gada 15. februāŗa 
konstitūciju. 

2. Atcelt deklarācijas „par Lat -
vijas Republikas neatkarības at -
jaunošanu” 5. pantu, kas nosaka 
pārejas periodu de facto valsts 
varas atjaunošanai.

3. Līdz laikam, kad Latvijas 

okupācija un aneksija tiek izbeig-
ta un tiek sasaukts Latvijas 
Republikas parlaments (Saeima), 
augstāko varu izpilda Latvijas 
Republikas Augstākā Padome. 
Latvijas Republikas territorijā ir 
spēkā tikai tie likumi un rezolū-
cijas, ko pieņem šī augstākā valsts 
vara.

4. Konstitūcionālais likums 
stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
(24.08.)
ASV atzīst Latvijas 

neatkarību
ASV prezidents Bušs 2. sep-

tembrī piezvanīja Latvijas Re -
publikas AP priekšsēdim 
A. Gorbunovam un paziņoja, ka 
plkst. 10 no rīta viņš paziņos, ka 
ASV atzīst Latvijas Republikas 
atjaunoto neatkarību. Līdzīga 
saruna viņam bija arī ar Igaunijas 
un Lietuvas Republiku galvu. 
Bušs paziņoja:

„Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
tautas un to ievēlētās demokra-
tiskas valdības ir deklarējušas 
savu neatkarību un pašreiz pār-
ņem kontroli pār savām nacio-
nālajām territorijām un saviem 
likteņiem.

ASV ir vienmēr atbalstījusi 
Baltijas valstu neatkarību un 
tagad ir gatava nekavējoši nodi-
bināt diplomātiskās attiecības ar 
to valdībām.

ASV valdība ir arī gatava darīt 
visu, ko tā var, lai palīdzētu 
Baltijas valstu pašreizējam neat-
karības procesam kļūt par reāli-
tāti. Lai veicinātu šo procesu, es 
sūtīšu, es sūtīšu ārlietu vicemi-
nistru K. Kammanu (Curtis 
W. Kamman) uz Baltiju.”

1992. gads
Prezidenta K. 

Ulmaņa „Dauderi” 
tagad Latvijas 

Kultūras mūzejs
„Dauderi”, bij. Latvijas Valsts 

prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras 
mītne, tagad ir Latvijas Kultūras 
mūzejs. Komūnisma valdīšanas 
laikā ēka bija ļoti smagi cietusi, 
tagad apbrīnojami labi restaurē-
ta. Ar Vācijā dzīvojošā latvieša 
palīdzību mūzejā koncentrētas 
milzīgas vēstures vērtības, Lat -
vijas nauda, dokumenti, past-
markas, rotaslietas, mākslas darbi 
(S. Vidberga asējumi u. c.) Šīnī  
mūzejā būtu vēl vieta līdzīgiem 
vēsturiskiem eksponātiem. Ba -
gātais eksponātu klāsts paver ies -
pēju gūt ieskatu Latvijas brīv-
valsts dzīves dažādās sfairās. 
Grūti iedomāties piemērotāku 
vietu, kam tautieši varētu novēlēt 
lietas ar kultūrvēsturisku nozīmi.

„Dauderu” trešā stāvā iekārto-
tas modernas telpas tūristu pār-
nakšņošanai. (04.01.)  

„Tautu vieno viņas valoda, 
viņas zeme un stāsts par kopē-
jiem likteņiem – vēsture”. 
(K. Skalbe)

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons

Demonstrācija pie Lauerdāles valdības iestādēm. No kr.: plakātu 
nes Alfons Hartmanis, vidū Svens Pavlovičs, pa labi Astrīda 
Dāliņa, aizmugurē lietuvieši, latvieši un igauņi

„Dauderi”
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(8. turpinājums)
Un jau 1981. gada 5. oktobrī 

Teodors Zeltiņš ar jaunu sparu 
metas jaunā darbā: 

Mīļais Anšlav!
Laikam nebūšu pietiekami 

skai  dri izteicies, ja esmu Tevī 
radījis aizdomas par jauna ro -
māna saceres nodomu. „Skaidas 
straumē” būs tikai tāda laika 
tecējumā pa avīžu lappusēm pak-
liesto vēl varbūt lasāmo rakstu 
sakopojums, ja izdosies tādus 
pietiekamā skaitā savākt. Liekas, 
ka arī Tev derētu par tādu pa -
domāt, jo Tev ir bijuši laikrakstos 
tik vērtīgi raksti, kuŗus vajadzētu 
paglābt no aizmirstības, pie -
mēram, kaut vai divi pēdējie par 
Bertoldu Brechtu un „Po  lītiskais 
bruņojums”. Tur Tu pē  dējās 
rindkopās pasaki tik prātīgus vār-
 dus, kuŗus it visiem kasīkļiem un 
ķīvniekiem derētu iegaumēt. 

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

Reinis Ādmīdiņš

Ģeķīgas izteikas par Tavu Anglijas 
dziesmu svētkos rādīto lugu lasīju 
„Laikā” gaŗajā svētku aprakstā, 
kas it kā bij sūtīts no Londonas ar 
iniciāļiem J. A. Tādi iniciāļi zi -
nāmiem turienes rakstītājiem var 
būt tikai An  drupam. Nezināmu 
iemeslu dēļ viņš neieredz „Jau -
nāko Ziņu” cilvēkus. To es uz -
zināju, kad Andrups atsūtīja 
„Pašportretiem” savu biografisko 
skici. Tanī viņš bija pārmetis vācu 
okupācijas gados izdotā „Latvju 
Mēneš  raksta” redaktoram Skal-
bem simpatijas pret „Jaunāko 
Ziņu” līdz  strād niekiem, kas žur -
nālā daudz vairāk tikuši pie 
vārda nekā citi autori. Tā kā 
Andrupa rakstu saņēmu ar lielu 
novē  lē  šanos, kad „Paš  por  tretu” 
manu  skripts jau bija spies tuvē, 
tas palika neiespiests. Varbūt viņš 
no  domāja, ka esmu to darījis 
tīšām, necienīgo izteikumu dēļ 

pret Skalbi. Nobrīnījos, ka Knuts 
(Lesiņš – R.Ā.) tā saslavējis viņa 
ar lieliem pārtraukumiem izdotās 
„Ceļa zīmes”. Cik zinu, tad „Li -
terātūrā un Mākslā” īpašas recen-
zijas par Gunara Saliņa „Miglas 
krogu” nav bijis. Viņš bija „no -
strostēts” Ingrīdas Sokolovas rak -
stā „Par kalstošu zaru...”, kur bija 
„iztirzāti” arī daži prozas autoru 
darbi: Oļģerta Liepiņa „Vēlā lies-
ma”, mans romāniņš „Slazdā” un 
Jonāsa Miesnieka „Melīgās illū -
zijas”, kā arī Tavas grāmatas, par 
kuŗām teikto pats vari izlasīt, jo 
aizsūtu Tev raksta beigu daļu, ja 
Tevi Litmākslas attiecīgais nu -
murs nebūtu sasniedzis. Diemžēl, 
ne  varu atce  rēties, no kuŗa laika 
man šis Ritas Liepas atsūtītais 
izgriezums gla  bājas. Kaut kā lie-
kas, ka Sokolovas raksts varētu 
būt iespiests Chrušcova „atkušņa” 
laikā, kad trimdā dzīvojošos 

autorus, lai arī naidīgi apskatītus, 
tomēr varēja pieminēt. (..) vai esi 
lasījis Andreja Dripes grāmatu 
„Kaķi maisā” par Rīgas fimstudi-
jas darbinieku izdarībām? Šķiet, 
ka Dripe ir itin veiklis stāstītājs, 
izlasīju grāmatu ar lielu interesi.

Ar draudzīgiem sveicieniem
Tavs Teodors Z. 
10. oktobrī 1981. gadā Anšlavs 

Eglītis apsveŗ jaunas grāmatas 
veidošanu, kā ierosinājis Zeltiņš:

„Prātīga doma. Savākt vienko-
pus avīžrakstus, bet ķēpīgs sīk-
darbs. Arī es esmu par tādām 
lietām domājis, bet jāšaubās, vai 
nebūs jau pietrūcis kasītāju. Bija 
arī doma par jaunu kino grā -
matu, bet vai kādam tā interesēs? 
Lielais mēmais bija uzpildīts ar 
autobiografiskiem krikumiem u. 
c. Man uzkrājies pāri par 2000 
kino rak  stiņu. Pietiktu pāris 
sējumiem...”.

Anšlavs  Eglītis izbrīnēts, ka 
Olafs Stumbrs

atstājis labu vietu pastā 
(%21 000 – gada), lai dzīvotu kā 
brīvs rakstnieks, tomēr zināmā 
mērā vīlies. Jo izrādās – arī brīv-
rakstniekam jāstrādā, varbūt, 
pat vairāk nekā pastniekam. 
Viņa libreta izrādes LA (Los-
andželosas – R.Ā.) universitātē 
nekādas naudas neienesa un iz -
rādījās – pārstrādājamas. Sašutis 
viņš aizbrauca uz trim mēnešiem 
uz Latviju pie brāļa. Viņš gan 
laida nepārstrādātos libreta ek -
sem  plārus pārdošanā kā bib -
liogrāfiskus retumus par $ 20. – 
gabalā, un pircēji tomēr bijuši. 
Stokholmā viņam  tomēr vīza 
samazināta tikai uz 10 dienām. 
Viņš aizbrauca cerībā, ka Rīgā 
vīzu pagarinās. Bet tur pagari-
not no dienas dienā un procedūra 
aizņemot dienas lielāko daļu...

(Turpinājums sekos)

Vēl ar Akadēmisko kori biju 
Priekulē. Tur bija liels baptistu 
salidojums un komponista Ērika 
Ešenvalda autorkoncerts. (Prie -
kulē notika Latvijas baptistu 
draudžu savienības kongress un 
Priekules koŗu festivāls 2009.- 
aut.) 2002. gadā viņam tika pie    -
šķirta mana vīra – komponista 
Arnolda Šturma piemiņas prē -
mija. Katru gadu Mūzikas aka -
dēmija tādu piešķiŗ labākajam 
komponistam un labākajam 
flautistam. Un no šī laika es 
sekoju tam, ko Ešenvalds dara. 
Priecājos, ka komponistam ir 
labi panākumi. Man ļoti patika 
viņa opera „Augļu koks ir Jā -
zeps”, ko dabūju redzēt šogad. 
Braucu uz Priekuli arī tāpēc, ka 
vēlējos tikties ar mūzikoloģi 
Guntu Plostnieci un viņas vīru. 
Bija paredzēts, ka viņi piedalīsies 
salidojumā no amerikāņu puse. 
Tā bija skaista, pilna diena. 
Folkloras kopu priekšnesumi un 
Akadēmiskā koŗa koncerts. Un 
vēl. Es dabūju visu Kurzemi 
redzēt! Braucām gaŗām arī mūsu 
tēva būvētajām mājām. Tās ir vēl 
ļoti labā stāvoklī. Bet diemžēl tās 
nevaram atgūt.

Un kādi iespaidi no Latvijas 
mākslas dzīves?

Pa galerijām daudz nav izde-
vies paskriet. Un arī citi darbi 
aizņem laiku. Nevaru tā skaidri 
izteikties, kas man būtu paticis. 
Bet es domāju, ka tas, ko esmu 
paguvusi redzēt, tas ir labā lī -
menī. Sirdī man ļoti iekrita Osis, 
es par viņu zināju tikai to gleznu, 
kas bija sociālā reālisma garā 
gleznota. (Jānis Osis -1926.-
1991.- populārākais un visvairāk 
reproducētais darbs ir viņa di  p -
lomdarbs, aizstāvēts 1951.gadā 
„Latviešu zvejnieki”, tas atrodas 
Tretjakova galerijā Maskavā. 
Tieši par šo darbu runā Šturma – 
aut.). Tagad redzu, kas viņš par 
brīnišķīgu dabas liriķi. Tas man 
bija jauns, pozitīvs atklājums. Es 
tiešām biju iedomājusies, ka viņš 
pārstāv tikai socreālismu. Redz, 
ko var izdarīt viena bilde, kad to 
izliek tādā kontekstā! Bet kad 

mūzejs parāda tādu izstādi, 
pavisam cita lieta! (Jāņa Oša 
piemiņas izstāde bija apskatāma 
Latvijas Nacionālās mākslas 
muzejā šovasar – aut.) Liels 
piedzīvojums bija arī Imanta 
Lancmaņa darbu izstāde. Es 
domāju, man jāredz, ko tāds 
gudrs cilvēks, kas tik daudz laika 
pavada pie grāmatām, vēl arī 
Rundāli vada, izdarījis. Pa kuru 
laiku viņš vēl var gleznot? Mēs 
aizgājām – brālis, brāļa sieva un 
es. (Vasarā Kaŗa mūzejā Imants 
Lancmanis izstādīja gleznu cik -
lu – „Revolūcija un kaŗš – Piektais 
bauslis” – aut.). Pārsteigums! Kas 
par izdomu! Tas saviļņojums, ko 
viņš tiešām no sirds jūt un grib 
visiem parādīt, atgādināt Bībeles 
baušļus. Tie ir dabu pamatā. 
Fantastiski! Un tas holandiskais 
apdarē, kā viņš tās ziedlapiņas 
gleznojis! Kā viņš to var, tas taču 
ir tik darbietilpīgi! Tas viss stāsts 
ir tik sakabināts, bet tomēr uz -
runā. Es tiešām biju pārņemta ar 
šo izstādi. Tas, ko Lancmanis 
dara intelektuālajā plāksnē, mu -
dina mani domāt. Viņš arī pa -
rāda, kā to darījis. Ir pilna grīda 
ar fotografijām, kur redzami 
rundālieši, kas gleznotājam pozē, 
un arī pats ir modelis. 

Vēl jāmin Neles Zirnītes grafi-
kas izstāde. Tur ir liels darbs 
ielikts. Un to paveikusi trausla, 
sievišķīga māksliniece. Izpil  dī-
jumā parādās tieši sievišķīgā 
rūpība. Sievietes tomēr skaisti 
izstrādā savus darbus! Neles 
izstāde bija vienreizēja. Viņa un 
Vita Ozoliņa māca Kristīgajā 
akadēmijā, par kuŗu man nebija 
ne jausmas. Vita uzaicināja mani 
uz diplomdarbu aizstāvēšanu. 
Nelei bija bakalaure, kuŗas darbs 
bija milzīga grafika „Izdzīšana 
no paradīzes”. Stipri atsauca at -
miņā Neles stilu. Vēl aizstāvējās 
divi ikonu gleznotāji – puisis un 
meitene. Viņiem visu vajadzēja 
mutiski pamatot, – kā dara un 
kāpēc. Tur notika milzīga pra -
tināšana. Sākumā no reliģiskā 
viedokļa. Un tad vēl paprasa par 
reliģisko pārliecību, kur ņemta 

iedvesma. Bet vecticībnieku 
meitenei darba pamatā bija 
ģimenes ikona no veciem lai-
kiem. Un no tās iedvesmojoties, 
bija veidots darbs. Puisis iedves-
mas avotu nenosauca, bet skaidrs 
ka tas bija ņemts no Bizantijas. 

Bet gala produkts kā no ikonu 
grāmatām. Tradicionālā stilā. 
Labi nostrādāts. Neticami!Tur es 
ar Neli arī iepazinos un saņēmu 
uzaicinājumu aiziet uz izstādi.

Vai atceraties savu bakalaura 
un maģistra grada aizstāvēšanu?

Pirmo gradu dabūju 1958. 
gadā. Pēc tam divi gadi ma  ģis -
trantūrā. Mani māksla vienmēr 
ir interesējusi. Mani interesēja 
pašai gleznot un veidot. Man 
bija īpašs talants veidot reā -

listisko skulptūru. Un vēl es iz -
vēlējos mākslas vēstures kur  su. 
Ar ko tik visu neesmu nodarbo-
jusies! Ar grafiku – ofortu, 
gravīru, kokgrie  zumu. Kad 
veidoju pēc modeļa, viņam bija 
ko saturēties – pilnīga replika 

no māliem tapa uz mana 
galdiņa. Bakalaura grads ietvēra 
filozofiju, psīcholoģoju, mākslas 
vēsturi un radošo pusi. Bet ne 
paidagoģiju. Profesori teica: 
„Jums angļu valodā ir stiprs  
akcents,  būs grūti strādāt vi -
dusskolā.” Šodien akcentam nav 
nozīmes. To pat vēlas. Galvenais, 
lai skolotājs zina savu vielu. 
Profesori ieteica: „Jūs labāk ejiet 
strādāt radošajā vai komerciālajā 
mākslas laukā.”

Kā reāli notika aizstā  vē  šanās?
Bija jāparāda viens mājās 

gleznots darbs. Un vēl lieli, gran-
diozi pētniecības gabali. Mans 
bakalaura darbs bija par Sezānu – 
„Krāsu perspektīvas teorija 
Sezāna daiļradē”. Bet darbs ne -
bija jāaizstāv publikas priekšā.
To vienkārši pieņem profesors, 
kuŗš jau visu laiku sekojis tam, 
ko esat darījis. Jau Ņujorkā 
1961. gadā ieguvu maģistra 
gradu. Toreiz izvēlējos rakstīt par 
Vasīliju Kandinski. Ne tikai kā 
par gleznotāju. Viņš bija filozofs, 
liels mūzikas un dzejas mīļotājs. 
Kandinski izvēlējos, jo viņam 
interesēja viss, kas mani aizrāva. 
Es darbā varēju sabāzt iekšā visu 
un iznāca ļoti interesanta 
grāmata. Tur bija par franču sim-
bolistiem, dzejniekiem, par 
Vāgneru, Debesī un tad, starp 
citu, par Kandinska devumu 
mākslā – glezniecībā, arī viņa 
biografija. Kandinskis man likās 
ļoti simpatisks kā persona, kas 
tik daudz vēlējies apgūt. Ļoti 
gaišs, intelektuāls cilvēks, kas uz 
audekla mācēja izlikt arī emoci-
jas. Kad disertācija bija gatava, 
profesore, mākslas nozares 
vadītāja, aizrādīja: „Jums nav 
minēts, no kā tad Kandinskis 
Parīzē vai Minchenē pārticis. Ko 
viņš ēda?” Man tas bija jā -
noskaidro. Noskaidroju, ka vi -
ņam palīdzējuši vecāki. Kad vēl 
pirms revolūcijas mākslinieks 
dzīvojis ārzemēs, turīgie vecāki 
snieguši atbalstu. To arī es uz -
rakstīju. Vēl lika valodu pie -
pulierēt. Ar to man palīdzēja lie -
tuviešu puisis, kuŗš vidusskolu 
bija beidzis jau Amerikā un, 
būdams vēl ļoti jauns gados, ab -
sorbējis tieši to idiomisko angļu 
valodu, kuŗas jau mana ga -
dagājuma cilvēkiem nav. Mums 
valoda ir vairāk tulkota. Darbs 
tika akceptēts bez publiskas 
aizstāvēšanas. Paidagogi akceptē, 
uzliek štempeli un noliek to 
universitātes bibliotēkā. Darbs 
nenāca viegli.

 Eleonoras Šturmas divas dzīves

(Turpinājums sekos)

Eleonora Šturma sarunājas ar Sarmīti Sīli

Grieķijas spožās saules un senatnes auras apžilbinātie Arnolds 
un Eleonora Delfos, Grieķijā, 1970. gada vasarā
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Kanadas austrumu ostā 
Halifaksā 1950. gadā iebraucu 
no Zviedrijas ar kuģi „Gripsholm”. 
Pēc pieciem gadiem Stokholmā 
pirmie iespaidi par Kanadu nebi-
ja sevišķi pievilcīgi. Muitnieks 
pieprasīja atvērt kādu kasti, bet 
ne man, ne viņam nebija nekādu 
rīku, ar kuŗiem to atlauzt. Sākās 
ilgs brauciens cauri Kvebekai uz 
Montrealu ar ,,kolonistu” vil-
cienu, kuŗā bija tikai kaili koka 
soli, bez jebkādām ērtībām. 
Brau  cām gaŗām Kvebekas 
pilsētai, kas no tālienes likās ļoti 
iespaidīga – kalnā uzcelta milzu 
zaļpelēka ēka, ko ieskāva ūdeņi. 
Iebraucot Montrealā, ieraudzījām 
noplukušas priekšpilsētas 
mājeles, tā ka sāku domāt, vai 
tikai neesmu izdarījis kļūdu un 
vai nebūs jābrauc atpakaļ uz 
Zviedriju, kur mani ceļā izvadīja, 
cienājot ar medņa cepeti. Mans 
ceļabiedrs, zviedru zemnieks, 
teica: ,,Visu mūžu esmu no -
dzīvojis Zviedrijā, bet man nekad 
vēl nav izdevies mieloties ar 
medņa cepeti. Nu to dabūju, no 
Zviedrijas prombraucot!”

Pēc vēl viena īsāka ceļaposma 
sasniedzām Toronto. Nu bijām 
brīvi kā putni gaisā. Ej, kur patīk, 
un dari, ko vēlies.

Mans brālēns, kas iebrauca 
pāris gadu agrāk, bija strādājis 
rūdas raktuvēs Jukonā, stum-
dams smagos, ar rūdu piepildītos 
vagoniņus. Viņš bija iekrājis 
apmēram 2600 dolaru. Zviedrijā 
biju sakrājis 500 dolaru, bet, kopā 
ar brālēnu dzīvojot pelēcīgā 
ieliņā, nauda strauji kusa. No -
spriedām, ka būtu jāuzceļ kāda 
māja pārdošanai, jo viens no 
paziņām bija pāris gadu studējis 
architektūru. Viņu varētu aicināt 
par būvdarbu vadītāju. Īslingtonas 
priekšpilsētā līdzās golfa lauku-
mam nopirkām zemi un, dzī -
vodami no finieŗa sanaglotā 
būdā, pievakarēs vērojām tuvējās 
jaunceltnes, lai izpētītu, kas un 
kā jādara.

Mūsu architekts izstrādāja 
plānu eiropiskai divstāvu mājai. 
Tomēr darbi neveicās, jo viņš 
bija ieteicis javai piebērt cemen-
tu, un mēs katrs iemūrējām tikai 
dažus ķieģeļus dienā. Java ļoti 
ātri sakalta, un ķieģeļus neizdevās 
taisni un pareizi iegrozīt un 
iemūrēt. Viss bija jāsāk no gala. 

Vietējie mūrnieki lietoja dzēstu 
kaļķu javu, kas bija vijīga un tik 
ātri nesakalta. Ar laiku apguvām 
mūrēšanas noslēpumu. Kāds 
sirsnīgs kaimiņš mums pat aizde-
va riču, lai būtu, kur gatavot javu. 
Viņam bija arī citi labi padomi. 

Brālēns mūsu būdā skaļi spēlēja 
savu radio, un dzirdējām kai -
miņus runājam, ka tur dzīvojot 
jautri mūrnieki.

Māju izdevās pabeigt, bet ne 
pārdot. Bijām tajā iebūvējuši 
dārgu marmora kamīnu un 
tamlīdzīgi, tā ka pircējam būtu 
jārēķinās ar augstu iemaksu, ko 
ne katrs varētu atļauties. Māja 
stāvēja tukša, tukšojās arī mūsu 
kabatas. Pārējie sāka kurnēt, ka 
viņu nauda izšķiesta. Piedāvāju 
viņiem izmaksāt viņu daļu. Viņi 
par to smējās, taču es aizgāju uz 
apdrošināšanas sabiedrību un 
skaidroju, ka dotais aizdevums ir 
par mazu, lai māju varētu pārdot. 
Māja tika novērtēta par jaunu, 
un man iedeva 2000 dolaru 
vairāk. Tā māja beidzot tika 
pārdota.

Taču cik ilgi cilvēks var dzīvot 
bez ienākumiem? Mēģinot dabūt 
kādu darbu, kaut par trauku 
mazgātāju, atbilde vienmēr bija 
tā pati: ,,Sorry, vieta jau aiz -
ņemta.”

Toronto Royal York rajonā cēla 
lielas dzīvokļu mājas. Abi ar 
brālēnu Arvīdu pieteicāmies dar-
 bā. Mums iedeva ričas un lika 
pievest mūrniekiem smagus 
betona bluķus. Ričas bija jāstumj 
pa smilšainu zemi, kuŗā no 
smago betonu bluķu svara iegri-
ma riteņi. Mūrnieki no stalažu 
augšas sauca: ,,More blocks, 
labourer! More blocks!”

Līdz vakaram izturējām, bet, 
pārvilkušies mājās, jutāmies tik 
noguruši, ka nebijām spējīgi pat 
paēst. Nospriedām, ka šis darbs 
ir pa spēkam tikai stacha no  vie -
šiem, ne mums.

Laimīgā kārtā uzzinājām, ka 
Labradorā vajadzīgi mūrnieki. 
Pieteicāmies, un mūs aizveda uz 
Monktonu, pēdējo pilsētu pirms 
polārā loka. Iekāpām 10-15 per-
sonu lidmašīnā, kas atgādināja 
grabošu un čīkstošu, pilnīgi no -
lie  totu, netīru kasti. Sākās mūsu 
lidojums pāri purvainiem kla-
jumiem, starp kuŗiem šur tur 
pavīdēja pa mazam ezeriņam vai 

dīķītim. Vēlāk uzzinājām, ka 
lidmašīnas, kas kādreiz tur no -
gāžas, nekad netiek atrastas. 
Beidzot kaut kur aiz Goose Bay 
lidlauka, kur degvielu papildināja 
lielās tālsatiksmes lidmašīnas 
pirms lidojuma pāri Atlantijas 
okeanam, smilšainā vietā pa -
rādījās kāds neliels aerodroms. 
Tā malās auga nelielas, kroplīgas 
priedītes. Bijām sasnieguši Pine 
Line būvprojektu.  Izkāpuši no 
lidmašīnās, redzējam, ka liels 
cilvēku bars skrēja uz kādu ba -
raku. Viens no viņiem mums 
uzkliedza: ,,Pa šo pašu ceļu jūs rīt 
brauksit atpakaļ!”

Viņš laikam domāja, ka at -
braukuši mīkstčaulīgi pil  sētnieki, 

kuŗi  tūlīt sāks ilgoties pēc ērtiem 
dzīvokļiem, sievām un bērniem.

Nakšņojām milzīgā telpā 
divstāvu gultās. Mums piedāvāja 
tīri labu ēdienu, netrūka cūkgaļas. 
Nākamā rītā gatavojāmies dar-
bam. Goose Bay smilšainajā lī -
dzenumā kanadiešu vadībā 
strādāja cilvēki, kuŗi runāja angļu 
valodā. Bieži vien vējš pa gaisu 
nesa smiltis un putekļus, un 
bijām priecīgi, ka mūs iedalīja 
franču-kanadiešu grupā, kas 
strādāja krietnu gabalu tālāk kal-
nos, pilnīgi neapdzīvotā vietā 
ceļot dzīvojamās mājas. Visu 
nakti bija dzirdams darba trok -
snis. Drudžainā tempā starmešu 
gaismā tika liets asfalts, milzīgas 
mašīnas veidoja skrejceļus 
lidmašīnām, Kāpēc, to uzzināju, 
tikai nesen, izlasot Laikā, Franka 
Gordona rakstu, ka  Staļins 1952. 
gadā licis saražot milzum daudz 
smago bumbvedēju, lai varētu 
bombardēt Ameriku. Droši vien 

to uzzināja ASV amatpersonas 
un vienojās ar Kanadas valdības 
vadītājiem par iespēju šos sma-
gos krievu bumbvedējus ar visu 
kravu nogāzt, pirms tie sasniedz 
Ameriku. 

Visus darbus veica kāda privāta 
ASV kompanija un saņēma 
bagātīgu atlīdzību par visiem 
izdevumiem. Maksāja par no -
darbināto skaitu, tāpēc pieņēma 
visus, kuŗi pieteicās, un, vieno-
joties ar Ņufaundlendas valdību, 
līgumu ar katru darbinieku slē -
dza uz sešiem mēnešiem. Viņiem 
bija jāstrādā desmit stundas 
dienā, septiņas dienas nedēļā, jo 
vasara, kad Arktikā iespējams 
strādāt, ir ļoti īsa. Jau augusta 

beigās ceļa malās sasprauda no -
cirstas eglītes, lai ceļus varētu 
atrast un notīrīt. Citādi pēc 
lielajām sniega vētrām visur būtu 
tikai viens milzīgs sniega kla-
jums.

Šis dziļais sniegs varbūt pa -
līdzēja bērziņiem cilvēka augumā 
pārciest bargo ziemu. Vēl tur 
auga vienīgi izspūrušas eglītes ar 
daudziem kailiem zariem un 
augstienēs dažas apses. Citu koku 
tur nebija.

Kalnainajā apvidū no lieliem 
betona bluķiem ASV lidotājiem 
cēla dzīvojamās ēkas, sienas no 
iekšpuses oderēja ar siltum  izo -
lējošiem blokiem. Uz darbavietu 
kalnainajā līdzenumā mūs katru 
dienu aizveda ar smagām auto -
mašīnām, strādniekiem stāvot 
kājās un cenšoties noturēties. 
Brauciens ilga 10-20 minūtes pa 
pa steigā kalnos izveidotiem 
ceļiem.

Betona bluķi bija jāiemūrē un 

jāceļ arvien augstāk, un mūs ar 
Arvīdu norīkoja par palīgiem. 
Vienu bluķi ik reizes cēla divi 
vīri, un tā visas desmit stundas, 
ar īsu pusdienas pārtraukumu
uz ātru roku ierīkotās ,,ēdam-
zālēs”. Sestdienu un svētdienu 
nebija.

Sākumā bija grūti saprasties ar 
runātājiem franču valodā, kuŗi 
bija nodarbināti kalnu apbūvē. 
Viņi nedeva mums darbarīkus 
un ziņoja priekšniecībai, ka mēs 
negribot strādāt. ASV priekš-
nieki, kas bija angļu tautības, 
centās būt godīgi pret visiem, un 
arī Kana  das frančiem bija jā -
respektē šis uz  skats, lai gan viņi 
būtu gribē  juši nodarbināt vienīgi 
savas tautības cilvēkus.

Kalnos bija skaisti. Vienmēr 
svaigs gaiss, vienmuļību atdzī -
vināja gaismas un ēnu rotaļas uz 
klintīm. No augšas redzēja skais-
tu ieleju, kur caur milzīgi zaļu 
pļavu aizvijās Hamiltonas lielās 
upes zilganie ūdeņi. Šo Dieva 
doto skaistumu papil  dināja liels 
dvēseles miers bez pilsētas kņa -
das un nemiera, parastiem māju 
sīkdarbiem un uzdevumiem. Te 
varēja noiet 50 jūdžu un tikai tad 
sastapt kādu vietējo iedzīvotāju, 
eskimu. Neredzēja arī neviena 
dzīvnieka. Netālu auga mellenes 
un brūklenes. Var teikt, ka tas 
nebija darbs, kas nomoka, bet 
gan atpūta, kas stiprināja. Vismaz 
garu. Lietainās dienās gan grie -
zās mazu, melnu mušiņu bari; 
mu  šiņas līda acīs un ausīs, atstājot 
zilgansarkanu nemanāmu ko -
dienu pēdas. Kodieni nejauki 
niezēja. Taču tas notika reti. 
Dzīve ritēja mierīgi, jo par Staļina 
vispasaules iekaŗošanas plāniem 
neko nezinājām.

Pēc nepilniem trīs mēnešiem 
mums paziņoja, ka mūs vedīs 
atpakaļ uz Toronto, lai gan 
sākumā bija runa par sešu 
mēnešu līgumu. Izrādījās, ka 
Ņufaundlendā nav nekādu darba 
likumu, tā ka mūs varēja atlaist, 
kad vien vēlējās. Taču arī šajā 
īsajā laikposmā biju nopelnījis 
divreiz vairāk par līdzpaņemto 
no Zviedrijas. Šie līdzekļi man 
pavēra jaunas iespējas atrast 
ceļus, kā nodrošināt dzīves iztiku 
nākotnē. 

Ārijs Turķis

Rūdīšanās grūtībās

Esmu nolēmis pastāstīt par 
neseno ceļojumu uz Tanzāniju 
un Zanzibāru  Afrikā.  Pirms 
dažiem gadiem Sibiriju mēs 
apceļojām paši uz savu roku ar 
mūsu ceļabiedru palīdzību. 
Toties Afrikas ceļojumā mēs 
bijām kādas ASV tūristu firmas 
gādībā. Kā jau visi, kas ceļo, zinās, 
tas atvieglo ceļojuma gaitu. Bet 
tas arī ir garlaicīgi, ne par ko nav 
jādomā. Visur tevi aizved, 
vienmēr pabaro, vienmēr sagādā 
naktsmājas. Tu jūties kā labi 
apkopts trusītis. Kaut gan - Afrikā 
apkārt maldīties pašiem nebūtu 
tā labākā ideja.

Kādēļ tieši uz Tanzāniju? Gal -
venokārt tādēļ, ka tīmekļa pētī-

jumi rādīja, ka Tanzānija ir viena 
no Afrikas drošākām valstīm. 
Viņu sauklis ir Wa Tanzania 
watu wa amani – Tanzānijas 
cilvēki, miera cilvēki. Arī tāpēc, 
ka Tanzānijā atrodas slavenais 
Serengeti nacionālais parks. 
Droši vien būtu bijis interesantāk 
apciemot kādu no Afrikas po -
lītiski un militāri eksotiskākām 
valstīm, bet es vēl gribu redzēt, 
kā izaug manas mazmeitas.

Mūsu ceļojums sākās ar ieli-
došanu Kilimandžaro lidostā. Tas 
pats par sevi bija piedzīvo jums! 
Lidmašīna mēģināja no  laisties 
pērkona negaisā. Afrikas pērkoni 
nav salīdzināmi ar mū  sējiem, tie 
ir baismīgi skaļi un bargi. Zibeņo 

visapkārt. Lielā Lockheed 1011 
lidmašīna kratījās kā nelabā. 
Prātā nāca jaunības rock and roll 
danči. Kad lidmašīna jau gan  drīz 
nolaidusies, pilots pārdomā un 
strauji paceļ lid  mašīnas degunu 
gaisā. Lid  ma šīnas aste pieskaras 
skrejceļam. Nu gan būs beigas!  
Bet turpinām lidot tālāk uz 
Daresalamu.  Pēc pāris stundām 
atgriežamies Kili  mandžaro.

Kilimandžaro lidostā satiekam 
mūsu ceļojuma biedrus Džimu 
un Džeinu no Sietlas. Ar šiem 
cilvēkiem būs kopā jāpavada 
nākamās divas nedēļas. Tādēļ ir 
svarīgi zināt, vai varēs satikt.
Pirmais iespaids pozitīvs, bet tad 
jau redzēs.

Pastaiga Masai pasaulē
L A T V I E Š I  C E Ļ O

Jānis Bolis

Ceļotāju lidmašīna
(Turpinājums sekos)
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Vi e n n a , 
September 
22 – Russia 
has only a 
limited win-
dow of time 
in which it 
can hope to 
achieve its 
maximum 

hopes in Ukraine, and Ukraine 
has only a limited number of 
options to develop its relations 
with the Russian Federation in 
order to ensure its survival as an 
independent state, according to 
two leading Kyiv specialists on 
international relations.

 In the current issue of “Zerkalo 
nedeli,” Academician Vladimir 
Gorbulin, director of the Kyiv 
Institute of Problems of National 
Security, and Aleksandr Lit  vi -
nen  ko, his advisor, provide a 
detailed 4,100-word discussion 
of the security trap in which 
both the Russian Federation and 
Ukraine find themselves (www.
zn.ua/1000/1600/67194/).

 Russia’s domestic problems, 
including demographic decline, 
ethnic and religious challenges, 
and regional separatism ethnic 
and non-ethnic, have been com-
pounded by its return to authori-
tarianism and the impact of the 
global economic crisis, the two 
say, forcing Moscow to “concen-
trate on the resolution of questi-
ons it can’t put off of a primarily 
regional nature.”

“Key among [Russia’s] foreign 
policy tasks must be considered 
the repression of Ukraine,” Gor -
bulin and Litvinenko write, 
noting that by means of “the sub-
ordination of Ukraine or at least 
its southeaster part, the Kremlin 
[could] essentially improve the 
situation in the Russian Fe  de -
ration.”

Window on Eurasia: Ukraine’s Options Limited 
as Russia’s Time Runs Out, Kyiv Experts Say

Pols Goubls Such an achievement would 
“reduce [Russia’s] demographic 
problems, guarantee reliable 
tran   sit of energy carriers to 
Europe, significantly increase its 
economic potential in machine 
tools (including military) and in 
agriculture, make impossible for 
the US to use [this area as a base] 
and neutralize the potential of an 
ideological threat to its authori-
tarian regime.”

Those considerations, they 
continue, demonstrate that “the 
aggressive policy of the Kremlin 
relative to Ukraine is the result 
not of the actions of Kyiv but of 
the requirements of Russia as the 
current leadership of [that] state 
understands them.” And that 
means a change of course in Uk -
raine’s policies “will not lead to a 
significant correction in Russian 
policy.”

At the same time, Gorbulin 
and Litvinenko argue, “in the 
Kremlin, they recognize that the 
historical ‘window of opportuni-
ty’ relative to Ukraine for Moscow 
is quite short and may close 
al ready sometime after 2015 at 
which time there will be created 
a new generation of Ukrainian 
elites” and when the West may 
have changed its approach to 
Moscow and Kyiv.

All these considerations mean, 
the two Ukrainian security ana-
lysts argue, that a Russian “’attack 
on Kyiv’ will develop in the 
nearest future and will be decisi-
ve and pitiless.”

Gorbulin and Litvinenko then 
examine more specifically Rus-
sian policy toward Ukraine and 
Ukraine’s possible response. With 
respect to the former, they make 
six points. First, they say, Moscow 
has repeatedly made clear that it 
recognizes the borders of Ukraine 
but demands that Ukraine defer 
to Moscow on issues like possible 
membership in NATO.

Second, they argue, “the con-
temporary Russian state both 
legally and ideologically and in 
institutional terms is a direct heir 
of the USSR,” a reality that invol-
ves in the first instance “institu-
tional memory” regarding “the 
mechanisms for the develop-
ment and adoption of decisions,” 
in the first instance those invol-
ving “strategic” questions.

Because of that continuity, they 
continue, it is very likely that the 
Kremlin has not developed “a 
precise, clearly formulated prog-
ram of actions relative to Ukraine” 
but rather is being guided by 
decisions on “the main tasks, 
directions and [available] arsenal 
of instruments to be used.”

Third, the two analysts argue, 
this lack of a specific plan does 
not mean that Moscow has not 
decided on its long-term “strate-
gic vision” for relations with 
Ukraine. In fact, it has done so at 
the December 25, 2008, meeting 
of the Russian Security Council 
and State Council of the Russian 
Federation.

That vision, subsequently ma -
de public by Konstantin Zatulin 
in May 2009 takes the form of 
“an ultimatum: the preservation 
of the territorial integrity of 
Ukraine is ensured by its transi-
tion to ‘special relations’ with the 
Russian Federation and in fact to 
a Russian protectorate over a 
weak Ukraine.”

 Fourth, on the basis of “almost 
20 years of relations with inde-
pendent Ukraine,” the Kremlin 
has become “convinced” of the 
effectiveness of using “so-called 
pro-Russian elites” to advance its 
cause in Ukraine and of the way 
in which a Russian protectorate 
will ultimately lead to “the terri-
torial division of Ukraine into 
three parts,” part of which will be 
absorbed by Russia.

 And fifth, the Russian political 

elite is divided into “hawks” and 
“doves” as to how best and how 
quickly to achieve these goals, 
with some arguing that more 
pressure sooner is best and others 
arguing for less pressure and a 
longer term approach as the best 
means of gaining an upper hand 
for Moscow. In recent months, 
because of economic problems, 
the hawks are on top.

 Moscow is using Crimea as its 
“basic polygon” for developing 
relations with Ukraine and Rus -
sian security services for promo-
ting its goals, the two say. But if 
these services are unable to 
achieve Moscow’s goals and if 
the January 2010 presidential 
elections in Ukraine do not give 
the result Russia wants, “one can-
not completely exclude the appli-
cation of direct force.”

 Given this Russian policy, one 
that places “the very survival of 
the Ukrainian state in its current 
borders” at risk, Kyiv must imme-
diately adopt a number of “com-
plex measures,” Gorbulin and 
Litvinenko argue, some of which 
involve its domestic arrange-
ments and others a new ap proach 
to its foreign partners.

 “Above all,” they argue, “the 
protection of the constitutional 
rights and freedoms of the ci  ti -
zens of Ukraine must become 
the essence of state policy not 
only at the level of loud declara-
tions but in reality.” Kyiv must 
“immediately establish political 
stability on the basis of elite and 
social consensus regarding a 
European path of development.”

 Among the things that will 
require is a new constitution that 
will define Ukraine either as a 
presidential or a parliamentary 
republic rather than combining 
the two, the reduction of corrup-
tion in the state bureaucracy, the 
reform of the armed services, the 
development of an effective intel-

ligence and counterintelligence 
service, and better propaganda 
of Ukraine’s goals.

 In foreign affairs, the two 
analysts suggest, Ukraine must 
continue its “strategic course” 
toward membership in NATO 
and the European Community, 
but this drive “must take on sig-
nificantly more tactical flexibili-
ty,” allowing Ukraine to “accen-
tuate” positive aspects of its ties 
with Russia as well. 

 Such ties cannot be developed 
in isolation. Instead, Ukraine 
must use “the possibilities offe-
red by international organizati-
ons” like the CIS, OSCE, UN, 
and Council of Europe and must 
be willing to think out of the box 
by considering such things as 
declaring the Black Sea a demili-
tarized zone.

 In its relations with the United 
States, Kyiv should shift “the 
accent from the public and the 
official to the working level, 
above all in the sphere of securi-
ty,” and in ties with the EU, it 
should move from declarations 
to practical work, however limi-
ted that may appear to be at any 
particular moment. 

 And Ukraine should, Gorbulin 
and Litvinenko argue, “increase 
its dialogue with China, [again] 
in the sphere of security by 
making use of the fact that China 
became the first state guarantor 
of Ukrainian sovereignty and ter-
ritorial integrity which it confir-
med these guarantees in 2006.”

 Such policies, the two say, “can 
gradually if not lower tensions 
between Ukraine and Russia 
then at least limit their risk of 
conflict and also minimize the 
potential harm for the national 
interests of Ukraine.” Perhaps 
more to the point, such actions 
will help those in Russia who 
want to organize their country 
“on the principles of freedom.”

Latvijas Universitātes 90 gadu 
jubilejā 28. septembrī  plkst. 
12.45 uz jumta platformas Raiņa 
bulvārī 19 notika saules pulkste -
ņa un Rīgas pirmā triangulācijas 
tīkla ģeodēziskā nullpunkta 
(1880 – 1882) piemiņas plāksnes 
atklāšana. Šis pulkstenis ir viens 
no trim vertikālajiem saules 
pulksteņiem Latvijā.

Svinīgajā sarīkojumā uz 
Latvijas Universitātes (LU) 
centrālās ēkas jumta piedalījās 
LU rektors Mārcis Auziņš, LU 
zinātņu prorektors Indriķis 
Muižnieks, Rīgas pilsētas galva 
Nils Ušakovs, LU Zinātņu un 
technikas vēstures mūzeja direk-
tors Ilgonis Vilks, LU Ģeodēzijas 
un ģeoinformātikas institūta 
direktors Jānis Balodis u.c.

Rīgas pilsētas territorija 19. gs. 
otrā pusē strauji paplašinājās pēc 
Vecpilsētas vaļņu nojaukšanas. 
Svarīgu ieguldījumu Rīgas attīs-
tībai deva 1879. gadā nodibinātā 

Būvvalde un mērniecības komisi-
ja, kas rēgulēja territorijas apbūvi, 
labiekārtošanu un uzmērīšanu. 
No 1880. līdz 1882. gadam ierī -
koja pirmos ģeodēziskos punk-
tus, izveidoja triangulācijas un 
nivelēšanas tīklus un notika 

situācijas uzmērīšana. Rīga kļuva 
par vienu no pirmajām pilsētām 
tā laika Krievijas imperijā, kas 
savas territorijas uzmērīšanā 
sāka lietot triangulācijas punktu 
tīklu metrisko mēru koordinātu 
sistēmu.

Rīgas triangulācijas tīkla ģeo -
dēziskais nullpunkts nostiprināts 
ar akmens stabu uz LU (tajā 
laikā – Rīgas Politechnikuma) 
centrālās ēkas jumta.

Saules pulkstenim ir vertikāla 
ciparnīca, ko rotā uzraksts „Lat -
vijas Universitātei – 90”. Pulksteņa 
stundu iedaļas atliktas pēc va -
saras laika, kas par vienu stundu 
atšķiŗas no ziemas laika, jo pa -
vasaŗa, vasaras un rudens pe -
riodā, kad spēkā ir vasaras laiks, 
saule spīd biežāk nekā ziemā.

Studenti raksta 
Latvijas 

Universitātes vēsturi
Latvijas Universitātes 90. 

dzimšanas dienā, pirmdien, 
2009. gada 28. septembrī, plkst. 
12 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU 
Vēstures mūzejā notika grāmatas 
“Latvijas Universitāte 90 gados: 
Dzīve” un tīmekļa portāla www.
vesture.lu.lv svinīgā atklāšana. 
Grāmata un portāls tapis LU pēt-
 nieciskā projekta “Latvijas Uni -

versitāte 90 gados: cilvēki, iz -
glītība, zinātne un ikdiena” iet-
varos. 

Latvijas Universitātes rektors 
prof. Mārcis Auziņš, saņemot grā-
 matas eksemplāru, pateicās tās 
veidotājiem: “Šis projekts pa  tiešām 
ir izdevies. Milzīgs paldies visiem 
tā dalībniekiem. Ir gan  darījums 
šādus projektus at  bal  stīt.”

“Šī ir iespēja paraudzīties uz LU 
attīstības gaitu 90 gadu laikā. Stāsts 
nav tik daudz par gad  skaitļiem un 
datumiem, cik par cilvēkiem un 
viņu izjūtām, emo  cijām, pieredzi 
un cerībām. Tas ļauj mums 
paraudzīties uz šo  dienu plašākā 
kontekstā, no  vēr  tējot mūsu 
iespējas salīdzināju  mā ar bijušo, 
kā arī aptvert to, kā mums trūkst 
un kas būtu pa  ņe  mams no 
pagātnes. Mums ir iespēja atrast 
vienojošo un at  šķi  rīgo, skaisto un 
bēdīgo, cerīgo un nemaināmo, kā 
arī mirkli pa  domāt par sevi, vēsturi 
un cil  vē  kiem. Tas ir stāsts par 
mums. Par to, kādi esam un kādēļ 
tādi esam. "

P. K.

Latvijas Universitātei - 90
Atklāj piemiņas plāksni

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE
           ANNO 1919

Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš piedalās Saules 
pulksteņa un Rīgas pirmā triangulācijas tīkla ģeodēziskā 
nullpunkta piemiņas plāksnes atklāšanā uz LU Raiņa bulvāŗa 
ēkas jumta platformas par godu augstskolas 90 gadu jubilejai
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Latviešu biedrībai Sietlā 60 gadi
Kad šogad oficiālā darba vizītē 

Amerikā bija ieradies Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
pēc lietišķās vizītes Amerikas 
galvaspilsētā Vašingtonā, Valsts 
prezidents tikās ar tautiešiem 
Latviešu biedrības Sietlā Latviešu 
centrā Vašingtona pavalstī. 
Latviešu biedrībai Sietlā šogad 
aprit apaļa – 60 gadu jubileja. 

Latvijas prezidenta Valža Zat-
 lera vizītes laikā stāstījāt par 
Sietlas latviešu centru un 
Rietumkrasta latviešu darbu 
Latvijai. Pastāstiet arī mūsu 
lasītājiem par šo rosīgo darbu 
tik daudzu gadu garumā. 

Latviešu biedrība Vašingtona 
štatā (LBVŠ) / Latviešu biedrība 
Sietlā darbību uzsāka 1949. gada 
l8. novembrī. Priekšsēža pienā-
kumus uzticēja Vilim Rūsim, 
kurš strādāja Vašingtonas uni-
versitātē par galveno audio-visu-
al inženieri, vēlāk par departa-
menta vadītāju. Viņš piedalījās 
pirmā latviešu nama iegādē un 
pārbūvē. Dažus gadus vēlāk 
Sietlas pilsēta vadība piespieda 
namu pārdot, tā latviešu biedrība 
palika bez pajumtes. V. Rūsis 
atkal ķeŗas pie zemes gabala 
pirkšanas un jaunās baznīcas un 
sabiedriskā nama celšanas. Dar -
bojies Sietlas latviešu draudzes 
valdē un padomē. Viļa Rūša un 
viņa dzīvesdrauga Laimdotas 
rosīgā ģimene ir labi pazīstama 
latviešu sabiedrībai arī ar aktī-
viem dēliem Edvīnu un Artūru. 
Lai gan latviešu sabiedrībā visi 
savu iespēju robežās piedalās 
LBVŠ rīkotos pasākumos. Paldies 
viņiem par to. 

Pirmie gadi bija ļoti rosīgi, 
uzturot latviešu sabiedrību vie-
notu ar kultūru – ar aktīvu pie-
dalīšanos korī, teātrī, Tautas deju 
kopā „Trejdeksnītis”, sporta kopā 
un latviešu bērnu skoliņā sest-
dienās. Iesākumā latviešu diev-
kalpojumu un pasākumu rīkoša-
nai īrējām telpas amerikāņu baz-
nīcās. Mācītāji bija Alberts Ga -
liņš, archibīskaps Kārlis Kun -
dziņš, prāvests Roberts Āboliņš, 
tagad mācītāja Daira Cilne. 

 Kopš l999. gada esam sūtījuši 
latviešu un angļu valodas literā-
tūras, kā arī mācību grāmatas uz 
Latviju – uz Auces vidusskolu, 
Vectilžas pamatskolu, NBS 
Instruktoru skolu, RPIVA Cēsīs, 
Alūksnes, Balvu, Cēsu, Jaun -
sudrabiņa/Neretas, Kuldīgas, 
Talsu, Liepājas un Lielvārdes bib-
liotēkām. Vairāk nekā 10 000 
grā   matu no privātām kolekci-
jām. Katru pavasari rīkojam 
Mazlietoto mantu tirgu, mantas 
atnes biedrības ļaudis un draugi. 
Vairāk nekā simt brīvprātīgo 
izpalīdz ar sagatavošanas dar-
biem un ēdināšanu talciniekiem. 
Ienākumi ir labs atspaids biedrī-
bas darbībai. Tā šogad biedrības 
budžetu papildinājām ar $16 000, 
citu gadu ir bijis $20 000. Šogad 
LBVŠ ziedoja – Okupācijas mū -
zejam $ 1000 no E. Šņores doku-
mentālās filmas “Padomju stāsts” 
demonstrējumiem un $1 000. 
Latvijas Bērnu fondam – ar ALAs 
starpniecību. 

 2006. gadā Sietlā atradās viens 
no Vēlēšanu iecirkņiem ASV 
9. saeimas vēlēšanām Latvijā. 
Vēlēšanu komisija nostrādāja 
visu nedēļu Latviešu sabiedriskā 

centra skoliņas telpās. 
 Skaisti svinējām Latvijas 90. 

gadadienu. Ar mākslas izstādi – 
latviešu vecmeistaru un jauno 
mākslinieku darbiem no privā-
tām kolekcijām. Oktobrī un no -
vembrī divas reizes nedēļā – treš-
dien un svētdien pēc dievkalpo-
juma baznīcā – tika demonstrē-
tas Latvijas filmas. Svētkos uzru-
nu teica Latvijas vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs, koncertu 
sniedza dziedātāja Ilona Maļecka 
(soprāns) un pianists Jānis Ma -
ļeckis. Bija svētku vakariņas pie 
bagātīgi klātiem galdiem un balle 
ar lietuviešu mūzikantiem. Igau -
nijas un Lietuvas biedrību pār-
stāvji mūs iepriecināja ar lielu 
„bišu stropa” cepumu. Pirms tam 
Igaunija un Lietuvas valstiskās 
neatkarības 90 gadu jubilejā vi -
ņus bijām apsveikuši ar pašcep-
tiem kliņģeriem. 

 Mākslas kopa – vietējie māks-
linieki, gleznotāji rīko Mākslas 
dienas. Pēdējās uzaicināja māks-
linieku Jāni Anmani no Latvijas, 
kā arī no citāmm ASV pa  val -
stīm. 

Latviešu centrā jau astoņus 
gadus sestdienās vadu Latviešu 
ēdienu gatavošanas kursus. 
Skoliņas bērnu vecāki uzrunāja 
mani – vai es varot pamācīt gata-
vot tradicionālos latviešu ēdie-
nus. Tagad, kamēr bērni skoliņā, 
ar vecākiem rosāmies pa virtuvi. 
Cepam rupjmaizi, plātsmaizes, 
Aleksandra kūciņas, pīrāgus, 
kliņģerus, kotletes, gatavojam 
bubertu, zupas, galertu, skābē-
jam kāpostus, gatavojam vēl citus 
latviskus gardumus. Dāmas labā-
kos gados iecienījušas rokdar-
bus – ada, tamborē, šuj, gatavo 
mazas dāvaniņas Ziemsvētku tir-
dziņam, kuŗam liela piekrišana, 
apgrozās lielākā latviešu sabied-
rības daļa. Arī amerikāņi, igauņi 
un lietuvieši to apmeklē. 

Par Sietlas latviešu viesmīlību 
priecājās ne tikai Latvijas Valsts 
prezidents, bet arī, piemēram, 
Apdrošināšanas sabiedrības 
BTA Liepājas filiāles direktore 

Kristīne Drulle ar ģimeni, viņa 
kādos Ziemsvētkos, apmeklējot 
Ameriku, vienu nedēļu pavadī-
ja Sietlā. Daloties ceļojuma 
iespaidos, par laipno uzņemša-
nu uzteica jūs un latvieti Intu 
Gotelli. Vai jums nākas uzņemt 
daudz ciemiņus no Latvijas? 

Galvenokārt pie mums ciemo-
jas kultūras cilvēki – mūziķi un 
aktieŗi. Kopš 1991. gada koncer-
tējuši pasaulslavenā operdziedā-
tāja Inese Galante (soprāns), 
izcilais latviešu pianists Vestards 
Šimkus, Latvijas Nacionālās ope-
ras soliste Sonora Vaice (sop-
rāns), Ieva Akuratere ar grupu 
„Pērkons”, RIX kvartets: Jānis 
Maļeckis (klavieres), Sandis 
Štein  bergs (vijole), Ilze Kļava 
(alta vijole) un Reinis Birznieks 
(čells). Rīgas Skolēnu pils meite-
ņu koris “Rīga” (diriģente Gunta 
Malēvica), Rīgas zēnu koris - 
divas reizes, vairākas reizes fol-
kloras kopa „Iļģi” Ilgas Reiznieces 
vadībā, čello rokgrupa „Melo M”, 
vīru dziedošā kopa „Vilki”. Ar 
Amerikas latviešu organizācijas 
TILTS starpniecību viesojušies 
aktieŗi no dažādiem Latvijas 
teātriem. Jāņos ļoti jauki mūzicē-
ja Igauņu ģimenes folkloras kopa 
no Gaigalavas Latgalē. 

 Bijuši arī valstsvīri – ne tikai 
Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
bet 2005. gadā viesojās arī eks-
premjers Aigars Kalvītis (TP) ar 
uzņēmēju grupu, Latvijas 
Universitātes (LU) bijušais rek-
tors, tagad LU fonda valdes 
priekšsēdētājs Ivars Lācis ar kun-
dzi un citi. Ciemiņus, izņemot 
polītiķus, mēs sagaidām lidostā 
un uzņemam savās mājās, kā arī 
iepazīstinām ar Sietlas ievēroja-
mākām vietām. 

Latviešu biedrība Sietlā ir 
aktīvi ziedotāji Latvijai: gan 
lauku jauniešu atbalstam studi-
jām augstskolā, gan Latvijas 
Okupācijas mūzejam, gan 
citiem. Pastāstiet, lūdzu, tuvāk 
par šo darbības jomu. 

Latviešu biedrības biedri ziedo 
Latvijas Nacionālajai operai, Na -

cionālajai bibliotēkai – Gaismas 
pilij, Okupācijas mūzejam, Dau -
gavas Vanagiem Latvijā, Latvijas 
skautiem, Latvijas Universitātes 
stipendijām “Ceļa maize”, Latvijas 
baznīcām, Vītolu fondam. utt. 
Biedrība pēdēja gadā pirmo reizi 
atbalstīja Okupācijas mūzeju ar 
$ 1000 un Latvijas Bērnu fondu – 
$ 1000 ar ALAs starpniecību. 

Darbojos Studenšu korporāci-
jā „Dzintra” ( dibināta 1924. g. 
20. maijā Rīgā). Kad korporācija 
1989. gada 12. oktobrī atjaunoja 
savu darbību Latvijā, pateicoties 
ārvalstīs dzīvojošo Dzintru  zie-
dojumiem, korporācija varēja 
iekārtot savu konventa dzīvokli 
Valdemāra ielā Rīgā. 

Pirms 35 gadiem, 1974. gadā, 
tika dibināta Rietumkrasta Va -
saras vidusskola „Kursa”, kur 
esat ievēlēta padomē. Noteikti 
jums ir daudz stāstāmā par sko-
 las rosīgo darbošanos šo gadu 
laikā. 

Kursai jau 35 gadi. Sietlas sko-
lotāja Ilga Grava ir Vasaras vidus-
skolas Kursa dibinātāja un pirmā 
vadītāja (8 gadus). Par lielo iegul-

dīto darbu viņai piešķirts Latvijas 
augstākais apbalvojums – Triju 
Zvaigžņu ordenis. l982. gadā 
Kursas skolai bija jāmeklē jaunas 
mājas. Latviešu sabiedrība no 
visa Rietuma krasta sanāca kopā, 
lai nopirktu savu zemes stūrīti 
meža vidū. Tā tapa Rietuma 
kras  ta izglītības centrs, kur rīkot 
Jāņus, Kursas vasaras vidusskolu 
un bērniem nometni “Mežotne “. 
1990., l991. un l992. gadā Kursā 
pārsvarā bija skolnieki no Latvi-
jas – Rīgas, Liepājas, Valmieras, 
Bēnes, Auces, Saldus un Dau  gav-
pils – Miervalža Janseviča izkār-
tojumā kopā ar Rotari kluba 
palīdzību. Pasaules Rotarieši 
būvēja slimnīcu Jaunaucē. 
1995. ga     dā Kursas direktore Bi -
ruta Zommere mani pieaicināja 
par valodas un rokdarbu skolo-
tāju, ka arī administrācijas izpa-
līgu, lai nākotnē varētu pārņemt 
vadību. 

1999. – 2001. gadam kopā ar 
Rasmu Ekmani no Arizonas 
bijām direktores. Galvenais gan-
darījums, ka jaunieši paši vēlas 
mācīties par Latvijas vēsturi, 
dziedāt latviešu dziesmas un 
dejot tautas dejas ar lielu sajūs-
mu! Rokdarbu ievirzēs jaunie-
šiem ir izdevība ar lielu prieku 
veidot latviskus motīvus kerami-
kā, vitrāžā, gatavot latviskas sud-
raba rotas, aust ar stellēm. Šogad 
jauna nodarbība bija dedzināša-
na/gravēšana kokā. Populāras ir 
pīrāgu cepšanas nodarbības – 
tad ir ēšana un prieks par paša 
cepumu. 

Pēdējos divus gadus – 2008. un 
2007. – Kursu vadīja skolotāja 
Ilze Stāmere no Latvijas, bet 
pirms tam divus gadus mācīja 
latviešu valodu. Šogad Kursu 
vadīja prāvests Dāvis Kaņeps no 
Sanfrancisko. Ļoti skaistu izlai-
dumu ar 6 absolventiem izbaudī-
jām 8. augustā. Visi kopā – 17 
jau  nieši (viens no Latvijas) dzie-
dāja Kursas himnu (Olafa 
Stumbra vārdi):

Nav dzimtā puse Liepāja, ne 
Kuldīga vai Talsi,
Bet daļa Tēvu zemes, tā grib 
skaidru manu balsi. 
Ai, Kursa, Tēvu zemīte, kur latvju 
dziesma plīvo,
Un tāpēc vien es esmu šeit, lai tā 
vēl mūžos plīvo.

Latviešu biedrības Sietlā priekšsēde Sarmīte Dāvidsone ar Latvijas Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru

Latviešu biedrības Sietlā priekšsēde Sarmīte Dā  vidsone sarunā ar žurnālisti Valiju Berkinu
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers radio raidījumā Labrīt, Latvija! 

stāstīja, ka ANO Ģenerālās asamblejas laikā ticies ar Krievijas prezi-
dentu Dmitriju Medvedevu. Abi prezidenti beidzot iepazinušies un 
pārrunājuši ekonomikas jautājumus. “Cik nu piecās minūtēs var 
pārrunāt,” sacīja prezidents. Tikšanās laikā pārrunāts arī jautājums 
par Zatlera vizīti Maskavā.

 Latvijas Universitātes (LU) 90. gadadienas Senāta svinīgajā sēdē 
28. septembrī Valsts prezidentam Valdim Zatleram tika piešķirts LU 
Goda biedra nosaukums. Saņemot LU Goda biedra diplomu, Valsts 
prezidents uzsvēra, ka cieņas un goda izrādīšana ir ļoti būtiska 
sabiedrībā. “Izrādot kādam cieņu, mēs paklanāmies viņa priekšā, 
bet, izrādot godu, mēs uzliekam arī pienākumu. Es godībā pateicos 
senātoriem par izrādīto godu un godprātīgi solos strādāt Latvijas 
Universitātes vārdā,” Zatlers apliecināja.

Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze saņēma Polijas valsts 
apbalvojumu - Kavalieŗa krustu ar zvaigzni. Apbalvojums piešķirts 
par nopelniem Polijas Republikas labā - par izcilu sadarbību ar 
Polijas parlamentu (Sejmu). 

Polijas valsts apbalvojums pasniegts arī Latvijas vēstniekam Polijā 
Albertam Sarkanim. Apbalvojumus Latvijas amatpersonām pas-
niedza Polijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
Latvijas Republikā Maciejs Klimčaks (Maciej Klimczak).

Starptautiskais Valūtas fonds apstiprināja Latvijas valdības jauno 
nodoma vēstuli par turpmākajiem darbiem Latvijas ekonomikā un 
lēma par nākamās aizdevuma daļas - aptuveni 200 miljonu eiro 
(apmēram 140 miljoni latu) - piešķiršanu. Paredzēts, ka 150 miljo-
nus eiro (apmēram 105 miljonus latu) no šā – jau otrā aizdevuma  
Latvija izmantos valsts budžeta financēšanai – tā deficita segšanai un 
valsts parāda pārfinancēšanai. Savukārt atlikušie 50 miljoni eiro (ap 
35 miljoni latu) būs rezervēti finanču sektora stabilizācijas 
pasākumiem

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece (JL) ierosināja tieslietu minis-
tram Marekam Segliņam (TP) piešķirt valsts apbalvojumu - Viestura 
ordeni, jo tuvojas Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadiena. 
Šādu iemeslu iekšlietu ministre norādījusi ierosinājuma 
dokumentā.

Mareks Segliņš  lūgs Ordeņu kapitulu nevērtēt iekšlietu ministres 
ierosinājumu piešķirt viņam Viestura ordeni un aicinās kapitulu to 
piešķirt pirmajam Latvijas iekšlietu ministram Aloizam Vaznim. 
Ministrs neatsakās no ordeņa un ir ļoti pateicīgs Mūrniecei par aug-
sto novērtējumu, tomēr, pēc Segliņa domām, šāds apbalvojums 
drīzāk jāpiešķiŗ Vaznim, kas vadīja Iekšlietu ministriju ļoti sarežģītā 
laikā pag. gs. 90. gadu sākumā.

Biedrība Latgolys Studentu centrs (LgSC) un Latvijas Nacionālā 
bibliotēka atsāk mūsdienu latgaliešu rakstu valodas kursus. Tie 
notiks pirmdienās līdz decembŗa vidum LNB, Rīgā, Krišjāņa Barona 
ielā 14, Eiropas Padomes Informācijas centrā. Kursos tiek piedāvāta 
iespēja apgūt mūsdienu latgaliešu rakstu valodu. Paredzētas 
praktiskās nodarbības, kas kursu dalībniekiem ļaus apgūt prasmi 
rakstīt un lasīt latgaliešu rakstu valodā, dodot iespēju iepazīties ar 
mūsdienu latgaliešu ortografiju un gūt ieskatu rakstu valodas 
vēsturē.

„Latvijas ekonomiku ir 
nolaupījusi ES un SVF”

Laikrakstā NRA publicēta plaša 
intervija ar pazīstamo ekonomis-
tu, Misuri universitātes profeso-
ru Maiklu Hadsonu. Hadsons ir 
starptautiski atzīts finanču 
ek sperts, ekonomikas vēstures 
profesors,  starptautisko un na -
cio  nālo ekspertu grupas (Reform 
Task Force Latvia) dalībnieks.

Grupas tīmekļa mājaslapā pub-
   licētajā ziņojumā Hadsons seci-
na, ka Latvijas ekonomiku ir 
nolaupījusi ES un SVF polītika, 
Latvijas nodokļu polītiku un 
finanču programmu pakļaujot  
Zviedrijas un citu valstu inte-
resēm. Pašreizējo situāciju Latvi-
jas ekonomikā un sadarbību ar 
financējuma aizdevējiem  viņš 
rak    sturo ar psīcholoģisku ter-
minu “Stokholmas sindroms”, - 
tā ir situācija, kad nolaupītais 
psīcholoģiski pieķeŗas savam no -
 laupītājam.

Ekonomists veltī asu kritiku arī 
finanču ministram Einaram 
Rep    šem (JL) un centrālās bankas 
vadītājam Ilmāram Rimševicam, 
kuŗi ar patlaban īstenoto polītiku 
tikai vēloties samazināt cilvēku 
algas, veicināt cilvēku aizbrauk-
šanu un padziļināt depresiju.

“Šķiet, ka Otrais pasaules kaŗš 
bijis saudzīgāks pret Latviju nekā 
tas, ko patlaban ar to dara po -
lītiķi,” saka Hadsons. Viņš arī 
apšauba Latvijas spēju atjaunot 
ekonomikas izaugsmi, jo valdības 
noslēgtās vienošanās ar starptau-
tiskajiem aizdevējiem nav izde-
vīgas Latvijai.  Pārāk liels un ne -
samērīgs atbalsts tiek paredzēts 
bankām. Pēc ekonomista do -
mām, valdībai beidzot būtu jā -
pār       trauc to lobēšana.

Hadsons arī rosina Latviju pār-
skatīt savu nodokļu polītiku - 
atvieglojot darbaspēka aplikšanu 
ar nodokļiem un lielāku daļu 
virzot nekustamā īpašuma aplik-
šanai ar nodokļiem, nesamazinot 
atvieglojumus tiem, kas dzīvo 
savos īpašumos, bet drakoniski 
palielinot nekustamā īpašuma 
likmes tiem, kuŗi nedzīvo savos 
īpašumos. 

Interesanti, ko Hadsons saka 
par vienošanos ar SVF jūnija 
memorandā: 

„Vēstule izskan gandrīz tā, it kā 
Latviju būtu pakļāvuši ārvalstu 
iekaŗotāji. Protams, iekaŗošanas 
veids vairs nav militārs. Ieka-
ŗošanas līdzekļi ir financiāli. 
Latvieši netiek atsviesti dzimt-
būšanā, ko reiz atstājuši pagātnē; 
viņiem ir dota izvēle dzīvot, kur 
vien vēlas, iet jebkuŗā skolā, kur 
vēlas, un saņemt jebkuŗu medi-
cīnisko pakalpojumu, taču – ap -
maiņā pret parādu atstrādāšanu 
paaudzēm ilgi, lai to varētu at -
ļauties.” 

Par Parex bankas 
pārņemšanu

Valsts kontrole (VK)  pabeigusi 
pirmo apjomīgo pētījumu par to, 
kā notikusi Parex bankas pār-
ņem   šana. Bankas pārņemšanā 
lielākie ieguvēji ir tās bijušie 
īpašnieki, nevis Latvijas valsts. 
Par to liecina VK dokuments, 
kas nonācis raidījuma Nekā per-
sonīga rīcībā. VK secinājusi, ka, 
glābjot Parex banku, no Latvijas 
ekonomikas uz nezināmu laiku 
ir izņemti aptuveni 674 miljoni 

latu, ko valsts var arī neatgūt.
Uz valsts budžeta rēķina Va -

lerijam Karginam un Viktoram 
Krasovickim radās iespēja sakār-
tot savas saistības ar noguldī-
tājiem, atrisināt problēmas ar 
sindicēto kreditu atdošanu. Pēc 
noguldījuma līguma parak stī-
šanas Karginam un Krasovickim 
būtībā nav nekādu saistību pret 
valsti, ja atklātos, ka viņi par 
banku kaut ko samelojuši.

Kargins, Krasovickis un viņu 
radinieki saglabājuši kopumā 
deviņus depozitnoguldījumus 
bankā, un tie viņiem nes peļņu 
380 000 latu mēnesī. Viņiem 
nenācās šķirties no sev pastar-
pināti piederošām villām un au -
tomašīnām. VK arī konstatēja, 
ka 60% noguldītāju Parex bankā 
nav Latvijas pavalstnieki. Naudas 
aizplūšanas ceļi liecina, ka valsts 
ieguldītais novembŗa beigās aiz-
gājis ārpus Latvijas. Apgrūtināti 
palikuši Latvijas iedzīvotāju un 
uzņēmumu konti. 

Ministru prezidents Valdis 
Dom   brovskis (JL) atsakās atbil-
dēt uz jautājumu, vai neveiksmīgi 
īstenotā Parex nacionālizācija 
pa  gājušā gada nogalē bijusi ļaun-
prātība vai stulbums. “Tas ir jau-
tājums, kas jāuzdod lēmumu 
pie   ņēmējiem,” Latvijas Radio 
raidījumā “Krustpunktā” sacīja 
Dombrovskis. Viņš arī uzsvēra, 
ka finanču ministrs Einars Repše 
(JL) jau vasarā lūdzis tiesīb sar-
gājošās iestādes sniegt atzinumu 
par tobrīd pieņemtajiem lēmu-
miem.

Personisko viedokli par Valsts 
kontroles ziņojumu Dombrovskis 
izteikšot tikai pēc tā saņemšanas, 
kas paredzēta 1. oktobrī. 

Repšes viedoklis
Par Parex bankas pārņemšanu 

savs slēdziens ir jāsniedz tiesīb-
sargājošām institūcijām, sacīja 
finanču ministrs Einars Repše. 
Jau iepriekš viņš esot vērsies 
prokurātūrā ar lūgumu izvērtēt 
bankas pārņemšanu un tagad 
sagaidot tās vērtējumu.Laiks, kad 
tika pārņemta banka, bijis sa -
režģīts, un amatpersonām ļoti 
ātri nācies pieņemt nozīmīgus 
lēmumus - vai nu pārņemt 
banku, vai ļaut tai bankrotēt.

Finanču ministrs nevarot vērtēt 
neatkarīgo iestāžu - Latvijas 
Bankas un Finanču un kapitāla 
tirgus uzraudzības komisijas  
atbildību par bankas pārņemšanā 
pieņemtiem lēmumiem, jo tas 
esot jādara Saeimai. Savukārt 
Finanču ministrijas atbildību un 
lēmumu pareizību varētu vērtēt 
tikai pēc tiesībsargājošo iestāžu 
atzinumu saņemšanas.

Parex banka atžirgšot divu 
gadu laikā...

 Parex bankas dibinātāji atkal 
būtu gatavi pārņemt bankas va -
dību un īsā laikā padarīt to rent-
ablu, intervijā radio sacīja viens 
no kādreizējiem bankas īpaš-
niekiem Viktors Krasovickis.

Patlaban ap bankas pārņemšanu 
esot pārāk daudz polītiskā popu-
lisma, un, ja jau banka ir tik 
neizdevīga valstij, Parex bankas 
dibinātāji būtu gatvi atkal pār-
ņemt bankas vadību un īsā laikā 
padarīt tās darbību rentablu. 
Tagad esot ļoti sāpīgi skatīties uz 
šiem polītiskajiem paziņoju-

miem, un, pārņemot banku, 
nākamo divu gadu laikā būtu arī 
iespējams valstij atdot visus 
ie guldītos līdzekļus ar procenti-
em. Krasovickis uzsveŗ, ka ban-
kas dibinātāji uzreiz pēc sarunu 
sākšanas ar valdību vērsušies 
Finanču un kapitāla tirgus 
uzraudzības komisijā ar lūgumu 
uzlikt bankai ierobežojumus, 
tomēr šādi ierobežojumi bankai 
uzlikti tikai pēc pusotra mēneša. 
Arī viss process sarunās  ar val-
dību esot noticis slepenībā no tās 
puses. Akcionāri nemaz neesot 
plānojuši nodot valstij savas akci-
jas, un tas izdarīts tikai pēc 
attiecīga spiediena. Bankas īpaš-
nieki no valdības gribējuši, lai 
valsts vienīgi  garantētu bankas 
sindicēto kreditu pārkredi tē ša nu.

Vēsturnieku komisijas rakstu 
25. sējums

Rīgas pilī notika  Valsts prezi-
denta Vēsturnieku komisijas rak-
stu 25. sējuma “Okupācijas 
režīmi Baltijas valstīs 1940-1991” 
atvēršana. Grāmatā iekļauts 41 
raksts, kuŗos ietvertas sevī dau-
dzas jaunas atziņas par Baltijas 
valstu neseno vēsturi.

Sarīkojuma dalībniekus uzru-
nāja Valsts prezidents Valdis Zat-
  lers, un tajā piedalījās vēstures 
skolotāji un pētnieki, ārvalstu 
diplomāti un citas aicinātās per-
sonas.

Vēsturnieku komisijas rakstu 
25. sējuma autori ir desmit valstu 
vēstures pētnieki, to starp pazīs-
tamā Krievijas vēsturniece Jeļena 
Zubkova, Vācijas pētnieks Ervīns 
Oberlenders, Krievijas zinātnieks 
Boriss Sokolovs, Igaunijas zi  nāt-
nieks Olafs Mertelsmans un Liel-
britanijas vēsturnieks Džons 
Hai      dens. No Latvijas puses krā-
jumā iekļauti Ineša Feldmaņa, 
Aināra Bambala, Argitas Dau-
dzes, Ritvara Jansona, Antonija 
Zundas un daudzu citu autoru 
pētījumi.

Krievijas vēsturnieks B. Soko-
lovs savā rakstā pievērsis uzma-
nību tam, kā mūsdienu Krievijas 
zinātnieki kopumā vērtē padomju 
režīmu Baltijas valstīs. Profesora 
B. Sokolova viedoklis nesaskan 
ar oficiālās Krievijas nostāju. 
Viņš padomju režīmu Baltijā 
nosauc par okupācijas režīmu. 
Savukārt J. Zubkova grāmatā 
raksta par padomizācijas (sovje-
tizācijas) sovjetizācijas īstenoša-
nas īpatnībām Baltijas padomju 
republikās pag. gs. 50. - 60. gados. 

Latvijas vēsturnieks akadēmiķis 
I.Feldmanis analitiski izvērtējis 
Baltijas valstu okupācijas vēstu-
riskos un starptautiski tiesiskos 
aspektus, uzsveŗot, ka Baltijas 
valstis bijušas vienīgās, kas Otrā 
pasaules kaŗa gados piedzīvoja 
trīs okupācijas. Viņš arī piebilst, 
ka vairāki ietekmīgi Kremļa 
polītiķi nepārprotami atzinuši 
Baltijas valstu okupācijas faktu. 
Starp tiem ir bijušais Krievijas 
ārlietu ministrs Andrejs Kozirevs, 
kas 1992. gada februārī, runājot 
par Padomju Savienības vēstu-
risko vainu, norādīja, ka PSRS 
faktiski bija okupējusi Baltijas 
valstis. 

Eiropas valodu dienā
Katru gadu 26. septembrī Eiro-

pas Padomes dalībvalstis svin 
Eiropas Valodu dienu, un jau 

piekto gadu šīs dienas ietvaros 
sarīkojumi tika organizēti arī 
Latvijā. Eiropas Valodu dienas 
mērķis ir pievērst sabiedrības 
uzmanību valodām un informēt 
par valodu daudzveidību, radīt 
izpratni par ikvienas valodas 
nozīmību, kā arī sekmēt mūž-
izglītību valodu apguvē.

Svinot Eiropas Valodu dienu, 
Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas vārdā tās 
priekšsēdis Jānis Strazdiņš aici-
nāja ikvienu pilnveidot sveš-
valodu zināšanas un atsvaidzināt 
arī tās valodu prasmes, kas gadu 
gaitā ir palikušas novārtā.„Sveš-
valodu zināšanas savu vērtību 
īpaši pierāda ekonomiski grūtos 
laikos, jo paplašina cilvēka 
iespējas meklēt labi samaksātu 
darbu gan ārzemēs, gan ārvalstu 
uzņēmumu pārstāvniecībās Lat-
vi  jā,” uzsvēra Strazdiņš. Psīchiatra 
Jāņa Strazdiņa ieska tā valodu 
zināšanas ne tikai pa  plašina indi-
vida iespējas darba tir  gū, bet arī 
ceļ pašapziņu un bū   tiski uzlabo 
intelektuālās spē jas.

Latvijas universitāšu, 
akadēmiju un augstskolu
rektoru paziņojumā

teikts, ka Latvijas universitāšu, 

akadēmiju un augstskolu rektori 
atbalsta pozitīvas pārmaiņas 
augstākajā izglītībā un vēlas aktī-
vi piedalīties augstākās iz  glītības 
reformu plāna izstrādāšanā. Taču 
viņiem ir iebildumi pret Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska 
izveidotās un ekonomikas min-
istra Arta Kampara vadītās darba 
grupas sastāvu, kuŗā pārstāvēta 
tikai Latvijas Universitāte, ig -
norējot citu universitāšu un Latv-
  ijas augstskolu līdzdalības 
tiesības.

Dažu Latvijas Universitātes un 
Augstākās izglītības padomes 
pārstāvju inspirētā ideja par 
augstskolu mākslīgu apvienošanu 
demonstrē nerēķināšanos ar 
augstskolu tradicijām, to vēs tu-
risko patstāvību. Tiek ignorēta 
reģionālā, kā arī profesionālā 
specifika inženieŗzinātnēs, kultū-
rā, lauksaimniecībā, medicīnā, 
paidagoģijā un citās jomās. Vēl-
me dominēt augstākās izglītības 
un zinātnes sfairā liecina par 
Latvijas Universitātes savtīgām 
interesēm pārdalīt Eiropas Savie-
nības struktūrfondu financē-
jumu.

Ziņas sakopojis 
P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Latvijā budžeta 
griešanas process 
uzņem arvien ātrākus 
apgriezienus un ne 
vienreiz vien ap  draud 

funkcijas, kas valstij tomēr ir izmi-
sīgi nepieciešamas. Šoreiz runa 
nebūs par plašiem jautājumiem – 
par izglītību, par pensionāru tiesī-
bām, par valsts aizsardzību, pat ne 
par pašu polītiķu un polītikāņu 
nākotni. Runa ir par divām iestā-
dēm, kas mūsu valstij tomēr ir ļoti 
vajadzīgas.

Pirmā no tām – Valsts tiesībsar-
ga birojs. Ārzemēs dzīvojošiem 
latviešiem pazīstamāks varētu būt 
jēdziens „ombudsmans”. Runa ir 
par iestādi, kas ir starpniece starp 
sabiedrību un varu gadījumos, kad 
kāda ieskatā viņa tiesības netiek 
ievērotas. Tiesībsarga biroju pēc 
plašām polītisko spēku ķildām 
valsts izveidoja 2007. gada sāku-
mā, un tas pārņēma iepriekšējā 
Valsts cilvēka tiesību biroja funk-
cijas. Par pirmo un līdz šim vienī-
go biroja vadītāju Saeima iecēla 
kādreizējo Satversmes tiesas 
priekš   sēža vietnieku Romānu Ap -
sīti. Un tagad Ministru kabinets 
apspriež biroja likvidēšanu, lai 
ietaupītu naudu.

Tiesībsarga birojs R. Apsīša va -
dībā diemžēl bijis visai bezzobains. 
Daļēji tāpēc, ka polītiskās aprindas 
biroju izveidoja ļoti negribīgi un 
tikai pēc tam, kad to uzstājīgi pra-

Tiesībsargu un Latvijas tēlu
sīja toreizējā Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. Latvijas po -
lītiķiem iedzīvotāji parasti ir vaja-
dzīgi tikai uz vēlēšanām, pārējā 
laikā viņi tos mēdz aizmirst. (Starp 
citu, toreizējais Ministru prezi-
dents un „stabilitātes garants” 
Kal    vītis starptautiski pazīstamās 
polītioloģijas speciālistes Rasmas 
Šildes-Kārkliņas kandidātūru 
norai    dīja tāpēc, ka „es viņu nepa-
zīstu”, – arī tas parāda attieksmi.) 
Otra problēma ir pats biroja vadī-
tājs. Viņš ir rēns cilvēks, un 
Tiesībsarga birojā netrūkst ļaužu, 
kas domā, ka viņš varētu būt stipri 
aktīvāks. R. Apsītis pats pirms 
pāris nedēļām radio intervijā atzi-
na, ka viņš esot noguris un varbūt 
labprāt no amata atteiktos. Pa  -
gaidām tas nav noticis, un nu ir 
iespējams, ka Tiesībsargam tas 
nebūs jādara, jo šā biroja vispār 
vairs nebūs.

Tā ir briesmīga doma. Valstī ar 
cilvēka tiesībām iet kā pa brik-
šņiem, to labāk par labu rāda bie -
žā un sekmīgā Latvijas iedzīvotāju 
vēršanās Eiropas Cilvēka tiesību 
tiesā ar sūdzībām par savām tiesī-
bām vai, pareizāk sakot, to trūku-
mu. Vēl vairāk par polītikāņu 
attieksmi pret cilvēka tiesībām lie-
cina nesenā pagātne, kad vairākus 
gadus Saeimas Cilvēka tiesību 
komisiju vadīja neiedomājami 
aizspriedumains cilvēks Jānis 
Šmits, savukārt Sabiedrības integ-

rācijas biroju – tikpat aizspriedu-
mainais Olafs Pulks. Arī saistībā 
ar budžeta griešanu rodas pietie-
kami daudz cilvēka tiesību jautā-
jumu – vai cilvēku var atstāt bez 
iztikas līdzekļiem, vai līneārs algas 
samazinājums visiem pēc kārtas 
tiešām ir akceptējams u.tml. 
Latvijā joprojām „dzīvi” ir dažādi 
aizspriedumi, tostarp rasisms, anti-
  semītisms un homofobija, par ko 
tāda iestāde kā Tiesībsarga birojs 
varētu runāt daudz skaļāk un aktī-
vāk. Taču neveiksmīgs birojs ir 
labāks par nekādu biroju, un te nu 
ir joma, kuŗā, jācer, polītiķi nāks 
pie veselā saprāta. Protams, tā var-
būt ir visai vāja cerība, un tomēr.

V. Vīķe-Freiberga pati par valdī-
bas ieceri ir teikusi: „Šo ilgā laikā 
smagā darbā izveidoto nedrīkst 
tagad vienā mirklī iznīcināt, tas 
būtu negātīvs signāls par Latviju.” 
Un Latvijas Cilvēka tiesību centra 
direktore Ilze Brands-Kechre: 
“Likvidēt Tiesībsarga biroju būtu 
pilnīgs absurds. Šāda iestāde ir 
katrai valstij, un tā ir absolūti 
nepieciešama, lai būtu viena neat-
karīga iestāde, kas pārrauga gan 
cilvēktiesības, gan pārvaldi valstī. 
Ilgu laiku ir bijusi runa par dažā-
dām iespējām uzlabot Tiesībsarga 
darbību, un jautājums par 
Tiesībsarga vadību arī šobrīd 
paliek dienaskārtībā. Tomēr tas ir 
galīgi nepieņemams iemesls, lai 
valdība, lemjot par budžeta jautā-

jumiem, varētu ķerties klāt arī 
Tiesībsarga birojam.”

Bijusī Valsts prezidente ierunā-
jās par Latvijas tēlu, un te nu 
varam pievērsties nākamam jautā-
jumam. Otra nupat apdraudēta 
iestāde ir Latvijas institūts (LI), ko 
izveidoja 1998. gadā. Institūts ir 
atbildīgs par Latvijas tēla veidoša-
nu un populārizēšanu. Tā pirmā 
direktore bija Vaira Vīķe-Freiberga, 
pēc viņas to joprojām vada kādrei-
zējais Amerikas latviešu apvienī-
bas loceklis, Latvijas vēstnieks 
ASV Ojārs Kalniņš. Fonds izdod 
brošūras, preses paziņojumus, 
faktu lapas, elektroniskas prezen-
tācijas un video filmas, organizē 
kontaktus ārvalstu žurnālistiem 
un veido mājaslapu tīmeklī (www.
li.lv), kur atrodama visa iespējamā 
informācija par Latviju, tās kultū-
ru, vēsturi utt. Informācija piede-
vām iegūstama ne tikai latviešu, 
krievu un angļu, bet arī franču, 
vācu un spāņu valodā.

Pērn LI budžets bija 210 tūkstoši 
latu. Jau pasen valdība šo summu 
nākamam gadam nogrieza līdz 75 
tūkstošiem. Un tad Ministru kabi-
nets, tā ziņo O. Kalniņš, Ārlietu 
ministrijā, kuŗas paspārnē insti-
tūts atrodas jau kopš 2004. gada, 
uzzinājis, ka ministrija fonda dar-
bībai nākamgad var piešķirt tikai 
25 tūkstošus latu. Būtībā tas nozī-
mētu institūta likvidāciju, jo ir 
pilnīgi skaidrs, ka par tādu naudu 

neko daudz izdarīt nevar. Birojā 
kopā ar direktoru strādā četras 
darbinieces, un tās kļūtu par bez-
darbniecēm.

Protams, LI veic funkcijas, ko 
vismaz teorētiski var veikt arī citas 
instances. Žurnālisti kontaktus var 
veidot, piemēram, ar Ārlietu mi -
nistrijas preses dienesta palīdzību. 
Tomēr par Latvijas tēlu der pado-
māt, un nemaz nav slikti, pirm-
kārt, ja tas notiek centrālizētā vari-
antā un, otrkārt, ja to vada profe-
sionāls sabiedrisko attiecību spe-
ciālists.

Piedevām Latvijas tēls patlaban 
pasaulē ne tuvu nav īpaši veiks-
mīgāks. Visa pasaule zina, ka eko-
nomiskais sabrukums Latvijā bijis 
teju pats briesmīgākais šajā pasau-
lē. Tā zina, ka valsti vismaz nesen 
vadīja krietni neprofesionāli cilvē-
ki, jo diez vai pērn jebkas par 
mūsu valsti pasauli apceļoja zibe-
nīgāk nekā toreizējā finanču 
ministra Ata Slakteŗa izmisīgi 
nekompetentā intervija televīzijas 
kanālī Bloomberg ar visiem par 
leģendu kļuvušajiem „nasing spe-
šal” un „we will be taupīgi”. Pat-
laban ļaudis vismaz Eiropā kasa 
galvu par valdības mētāšanos no 
vienas puses uz otru budžeta jau-
tājumos. Lasītājiem droši vien ir 
pil   nīgi skaidrs, piemēram, ka Eiro-
pas komisijā un Starptautiskajā 

Klaiņojot pa ne -
skaitāmajām tī  mek-
ļa vietnēm, šī plaš-
saziņas līdzekļa in -
ten  sīvs un zinātkārs 
lietotājs brīžiem uz -

du  ŗas kādam negaidītam atradu-
mam un priecājas kā ģeologs, kam 
šķietami tukšos iežos pamirkšķina 
dārgmetalla atlūznis. 

No pēckaŗa jaunības gadiem 
atmiņā palicis padomju arodsko-
lēnu dziesmas refrēns, bet pārējo 
tekstu esmu aizmirsis. Atceros, kā 
pa Letas logu Palasta ielā vēroju 
meitenītes melnos šinelīšos, nāka-
mās poligrafistes, starp kuŗām bija 
arī jauniņā Vizma Belševica. Vārdu 
sakot, atvēru tīmeklī vietni www.
sovmusic.ru, kur sakopots lērums 
padomju dziesmu. Meklēju šifru 
TR, t.i., Trudovije rezervi (arod-
skolas), un pēkšņi ieraugu Ļeva 
Trocka uzrunas ierakstu. Izrādās, 
ka tobrīd visuvarenais Sarkanar-
mijas dibinātājs 1919. gada sāku-
mā bijis dikti priecīgs: “Biedri! 
Sarkanie pulki atbrīvoja Rīgu un 
Viļņu. Un ko nu? Latviešu tauta, 
lietuviešu tauta, baltkrievu tauta 
- vai viņi tiecas norobežoties no 
mums ar akmens mūri? Nē, viņi 
vēlas brālīgu ciešu savienību (..) 
Un šī jaunā Padomju Krievija 
sniedz roku dzimstošajai Vācijai, 
un būs visā pasaulē vienota visu 
tautu padomju republika!” Kāda 
euforija! Nupat latviešu sarkanie 
strēlnieki - lielinieki Rīgā ar Ļeņina 
svētību pasludināja Darba Komū-
nu, un Pēteris Stučka - par prieku 
Trockim - deklarēja: “Mēs stāvam 
te uz vakts par visu cilvēci.” Pasau-

Atrasts tīmeklī: “Baltijas jautājuma” atspulgi 
 les revolūcijas priekšpulks bija 
sasniedzis Ventas krastus. Pārf  ra-
zējot Solžeņicinu, varam teikt, ka 
Sarkanais Ritenis aizripoja līdz 
Bu   dapeštai un Minchenei, un 
Trocka kaismīgajā iztēlē jau dzima 
Padomju Vācija, un Ļevs Davido-
vičs sa  viem klausītājiem jau uzbū-
ra vispasaules sarkanuma vīziju. 

Šī skaņu platē ierunātā uzruna, 
manuprāt, ir izteiksmīga laikmeta 
liecība: tas taču bija liktenīgs brīdis 
Latvijas vēsturē. Tajās dienās 
Esplanādi pārdevēja par Komū-
nāru laukumu...

* * * 
Tai dienā, kad “atradu Trocki”, 

Newsweek (www.newsweek.com) 
parādījās O. Metjūza (Matthews) 
un Annas Ņemcovas raksts: The 
World According to Russia. Why, 
years after the cold war, the 
Kremlin’s still obsessed with getting 
respect. Raksta autori liek saprast, 
ka vēsture atkārtojas: tagadējie 
Kremļa varasvīri ir ārkārtīgi jūtīgi, 
kad runa ir par Krievijas lielvalsts 
statusu, tās imperiskajām ambīci-
jām un ap  ņēmību saglabāt un 
noturēt plašu ietekmes sfairu. 
Metjūzs un Ņem   cova atgādina, ka 
Kremļa va   rasvīru iedomību un 
untumus tālajā 1946. gadā līdzīgi 
vērtējis kāds jauns amerikāņu 
diplo   māts - Džons Fišers, kas, 
bū  dams UNRRA emisārs, ap -
mek   lēja Mas    kavu un Ukrainu. 
Savai grāmatai Fišers bija devis 
nosaukumu: Why They Behave 
Like Russians. 

Staļina un Berijas vietā Kremlī 
saimnieko Putins un Medvedevs, 
bet aizdomīgums, tramīgums un 

agresīva nervozitāte raksturo gan 
pirmos, gan otros. 

Atkal nopriecājos: man ir šī grā-
mata, ko nopirku pirms gadiem 
trīsdesmit Telavivā. Der pārlasīt! 
Un ko es redzu 248. lappusē? 
Džons Fišers prāto, kā lai pārlieci-
na tramīgos Kremļa varasvīrus, ka 
rietumvalstis negrasās ielenkt, ār -
dīt un sagraut Padomu Savienību. 
Un te nu viņš, būdams pārliecināts 
an  tikomūnists un demokrats, raks-
  ta, ka “there is not much point in 
our prolonged refusal to recog-
nize that the Baltic states have 
been finally merged into the 
Soviet Union. We could no more 
restore the independence of 
Lithuania or Latvia than Russia 
could restore the independence 
of Texas. Therefore we might as 
well recognize formally that par-
ticularly fact of life - in return, of 
course, for an appropriate Soviet 
concession on other issues”. 

Tas rakstīts 1946. gadā. Labi, ka 
prezidents Harijs Trumens šo 
ieteikumu neņēma vērā. Bet vis-
pār tā ir skumīga reminiscence.

* * * 
Lielkrievu šovinisti, kuŗi pagāju-

šā gadsimta sākumā izperināja 
bēdīgi slaveno viltojumu - Cionas 
gudrajo protokolus, mūsdienās 
mēģina savai publikai iegalvot, ka 
pastāvot nez kāds Dallesa plāns: 
sak, 1948. gadā Allens Dal  less 
sacerējis vadlīnijas, kā samaitāt 
padomju jaunatni, lai tā grimtu 
izvirtības zaņķī, džeza reibonī u.
tml., un tādējādi tikšot sagrauta 
PSRS jaunās paaudzes morāle un 

veicināts Kremļa dižvalsts sabru-
kums.

Zinot, protams, ka runa ir par 
primitīvu viltojumu, sameklēju 
vietnē www.ru.wikipedia.org šķir-
kli Plan Dallesa. Un ko es atradu? 
Izrādās, ka ir minētais viltojums 
un ir autentisks dokuments, kas 
kļūdaini nosaukts par “Dallesa 
plānu”. Krājumā Containment: 
Documents on American Policy 
and Strategy: 1945-1950 ietverts 
necik sen atslepenots dokuments: 
U.S. Objectives with Respect to 
Russia. To izstrādājusi Savienoto 
Valstu National Security Council 
(NSC), un tas datēts ar 1948. gada 
18. augustu. 

Izlasīju šo pagaŗo apcerējumu 
(krājuma 173.-203. lpp.). Tajā nekā 
šaušalīga nav. Tīri prātīgi un prāg-
matiski apsvērumi, kā izturēties 
pret Padomju Sa  vie nību, ievērojot 
tiklab saspringta miera, kā bruņo-
ta konflikta varbūtību.

Kas šajā tobrīd Top Secret doku-
mentā teikts par Baltiju? “Mēs 
patiešām nevaram būt vienaldzī-
gi attiecībā uz Baltijas tautu turp-
māko likteni. (..) Tādējādi būtu 
loģiski aplūkot kā daļu no ASV 
uzdevumiem atjaunot šajās val-
stīs vismaz kaut ko līdzīgu nese-
najam brīvības un neatkarības 
stāvoklim.” Doku mentā ir mā -
jiens, ka tas sasniedzams tikai 
kaŗa ceļā. Bet “miera apstākļos 
mūsu uzdevumam jābūt tikai - 
panākt, lai Maskava atļauj repat-
riēt uz Baltijas zemēm visus pie-
spiedu kārtā izsūtītos un izveidot 
šajās zemēs autonomus režīmus, 

kas galvenokārt apmierina šo 
tautu kultūras vajadzības un 
nacionālos centienus. Kaŗa gadī-
jumā mēs varētu, ja vajadzēs, vir-
zīties arī tālāk.”

Un gandrīz vai pravietiski skan 
šāda rindkopa, kas formulēta 
1948. gada vasarā: “Mēs jau atzī-
mējām Baltijas valstu problēmu. 
Pēc nākamā kaŗa Baltijas valstis 
nedrīkst palikt zem kaut kādas 
komūnistiskas varas. Un, ja terri-
toriju, kas robežojas ar Baltijas 
valstīm, kontrolēs Krievijas vara, 
kas nav komūnistiska, mums 
jāievēro Baltijas valstu griba un 
mērenības pakāpe, ar kādu 
Krievijas vara izturēsies pret 
tām.”

Šie vārdi - ar 61 gada atstarpi - 
acīmredzot adresēti Putinam un 
Medvedevam. 

Re, ko var atrast tīmeklī! 

Franks Gordons

(Turpinājums  14. lpp.)

Kļūdu labojums
Mūsu laikraksta Nr. 36 rakstā: „No 

A līdz Ž: No Alkšņa līdz Ždanokai” 
4. lpp. 3. slejas otrās rindkopas beigās 
jālasa: „(..) nedrīkstēja ne ar kādu 
ieganstu atdot tām pirmskaŗa robežas, 
jo tas pārsvītro visa padomju perioda 
leģitimitāti.”

Priekšpēdējā rindkopā par T. Žda-
noku: „(kas..) Eiropas Parlamentā (..) 
nokļuvusi ar PCTVL vēlētāju balsīm 
(..).”

Atvainojamies autoram Frankam 
Gordonam un lasītājiem!

Red.
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„...Tie, kas cīnās kaŗā, ir vis-
brīnišķīgākie cilvēki, un, jo tuvāk 
pirmajām līnijām, jo brīniš-
ķīgākus cilvēkus var sastapt... ” - 
Ernests Hemingvejs, „Ar   dievas 
ieročiem”

Ja turpinātu Ernesta He -
mingveja rakstīto, tad kaŗa iz -
raisītāji būtu jānošauj tā pir-
majā dienā. Dažs domā, ka kaŗa 
izraisītājs ir „amerikāņu impe-
riālisms”, nevis Bin Ladens, kas 
organizēja 2001. gada 11. sep-
tembŗa traģēdiju Ņujorkā un 
tagad, iespējams, slēpjas kalnos 
Pakistānas piero bežā, tātad pa -
visam netālu no tavas misijas 
vietas. Tev par to nenākas dis-
kutēt, tu esi kaŗavīrs un izpildi 
pavēli... un tomēr vai puišiem 
nepiezogas doma: kāpēc mums 
jākaŗo tūkstošiem kilometru 
no mājām, kāpēc, nedod, Dievs, 
var nākties mirt svešā zemē? 
Padomju armijā mūsu zēniem 
sacīja, ka tas ir viņu „inter na-
cionālais pienākums”. 

Iestājoties NATO, mūsu valsts 
uzņēmās saistības, kas deklarētas 
alianses pamatdokumentos, un, 
ja gribam, lai mums palīdz ne -
stundā, Latvijas Bruņotajiem 
spē   kiem saistības jāizpilda. Pie-
daloties NATO Starptautisko 
dro   šības atbalsta spēku (ISAF) 
operācijās, Latvijas kontingenta 
kaŗavīri neļauj pasaules karstajos 
punktos paplašināties kaŗa 
darbībai un nedrošībai attiecīgajā 
reģionā un kopumā visā pasaulē. 
Tātad arī mūsu zemē. Esmu 
pārliecināts, ka tieši ar tādu do -
mu kaŗavīri dodas misijā. Per-
soniski varēju atteikties braukt, 
jo manā līgumā nav tāda punkta 
kā tiem, kas dienestā NBS iestā-
jušies vēlāk. Varbūt atteicoties 
nedaudz pabojātu savas dienesta 
karjēras izaugsmi. Tomēr kaŗavī-
ram jāapzinās, ka ikvienai pro-
fesijai ir sava riska latiņa...

Un Afgānistānā tā pēdējā lai-
kā ir pacelta traģiski augstu... 
2009. gads ir asiņainākais kopš 
2001. gada, kad ASV spēki iegā-
ja Afgānistanā. Šogad krituši 
295 ārvalstu kaŗavīri. Arī bal-
tiešiem ir upuŗi - nesen kaprālis 
Dāvis Baltābols, igauņu feld-
fēbelis Ēriks Salmuss un ser-
žants Raivo Kangs. 

Dāvis Baltābols krita kaujas 
laukā. Tā ir milzu fiziska slodze 
skriet un šaut pilnā uzkabē 45 
gradu karstumā. Tas no cilvēka 
pra  sa visus fiziskos un garīgos 
re  sursus, jo stress un fiziskā 
pārpūle kaujā nav salīdzināma 
ne ar kādām, apmācībām. Un vi -
sas tās interpretācijas ir nevie tā. 

No mūsu grupas 1. maijā krita 
seržants Voldemārs Anševics un 
Andrejs Merkuševs, ievainota 
tika medicīnas māsa Solvita 
Levāne. Viņai bija kaŗavīra laime 
nelaimē, jo uzspridzinātais bun  
kurs sagruva pār viņu, dušmaņi 
pēc tam to pārlūkoja, bet Solvitu 
neatrada. Ienaidnieks uzbruka 
novērošanas postenim kalnos. 

Kaŗā kā jau kaŗā. Neizmē ro-
jamas ir vecāku un tuvinieku sā -
pes. Vai tās var mazināt Igau nijas 
Ērgļa Krusta ordenis, ko pēc nā -
ves piešķīra kritušajiem igau   ņu 
puišiem, vai kompensācija ģime-
nēm?

Un tāpēc vajadzētu pārņemt 

no igauņiem praksi, kas tīmekļa 
portālos neatveŗ komentāru ie -
spējas pēc līdzīgiem traģiskiem 
paziņojumiem, lai sabiedrības 
padibenes, kuŗām vārdi - mo -
rāle un ētika - ir tukša skaņa, 
neva  rētu izpausties publiskā 
telpā...

Kāda bija tavas misijas grū-
tības pakāpe, uzdevumi, riski?

Mūsu vienības nosaukums bija 
„Operāciju un padomdevēju 
grupa”, kuŗā bija 32 Latvijas kon-
tingenta kaŗavīri un 11 ASV 
Mičiganas pavalsts Nacionālās 
gvardes kaŗavīri. Šai grupai tika 
uzticēta Afgānistānas armijas 6. 
Kandaharas bataljona apmācība. 

ha zari. Katra ar savu valodu vai 
dialektu. Līdz pat mūsu dienām 
varu grib saglabāt neskaitāmo 
cilšu vietvalži. Viņu polītika ir 
liels tirgus. Cilšu vecākajiem 
nekāds progress nav vajadzīgs. 
Kur labāk ganīt lopus, tur būs 
cilts nākamā apmešanās vieta. 
Labāk art zemi ar vēršiem nekā 
ar importa traktoriem. To kādreiz 
labi saprata angļi, samaksājot 
vietvalžiem, lai dzīvo mierā. 

Jaunāko laiku vēsturē Afgā-
nistanā daudz kas mainījies. Pēc 
PSRS iebrukuma (1979-1989)
vietējie bija apstulbuši, jo zeme 
kaŗā bija izpostīta, liels skaits 
bēgļu Pakistānā. 1994. gadā 

taču tajā nekas nav teikts par 
„neticīgo” indēšanu. Vai tas nav 
vēl bīstamāks kaŗš, ko islāma 
fundamentālisti pieteikuši Rie-
tu mu pasaulei? Žurnālisti lieci-
na, ka padomju invāzijas laikā 
kravas automašīnas, kas piegā-
dāja ieročus modža he diem, at -
pakaļceļā vedušas opija kravas. 
Vai koalicijas spēkiem bija uz -
de  vums iznī cināt magoņu lau-
kus?

Protams, Afgānistānā tā ir liela 
problēma. Var aicināt zemniekus 
audzēt dārzeņus vai graudaugus. 
Par tiem viņi saņems dažus 
afgāni (naudas vienība), kas nav 
salīdzināms ar narkotiku izejvie-
lu kultivēšanu. Katrai vienībai ir 
savi uzdevumi. Mēs tādās ope-
rācijās nepiedalījāmies. NATO, 
iespējams, nav izdevies apturēt 
opija tirdzniecību, kas ir galve-
nais Taleban kaŗošanas finan-
ciālais balsts. Tam nepietiek re -
sur  su. 

Viens no vienības uzdevumi-
em bija sadarbība un afgāņu 
kaŗavīru apmācība. Kā tu rak-
sturotu afgā ņu jaunekli, kuŗš 
grib uzvilkt savas armijas mun-
dieri un veikt tās uzdevumus?

Vispirms jāpasaka, ka tas vi -

Misija ir skaudrs un reāls kaŗavīra darbs

ņam ir materiāli izdevīgi. Viņš 
saņem algu, ap $150 mēnesī, pa -
rastais pilsonis var cerēt uz des-
mitreiz mazāku summu vai vis-
pār ne uz ko. Kaŗavīrs ar visu ir 
nodrošināts. Bet risks arī ir. Cil-
vēki kā visur ir ļoti atšķirīgi – ir 
gudri, ir arī čakli, bet lielāko-
ties – paslinki. Dažkārt uz mūsu 
rēķina vēlējās iedzīvoties, pie-
prasot nesamērīgi daudz degvie-
las. Viena no lielākajām problē-
mām ir izglītība. Daudziem jā -
mācās lasīt un rakstīt. 

Tu misijā biji pirmo reizi, 
turklāt ļoti bīstamā reģionā. 
Mājās palika ģimene, draugi, 
ierastais darbs. Fiziski esi spē-
cīgs, vairākkārtējs valsts čem-
pions īstā vīru sporta spēlē - 
regbijā. Bet mūsdienu kaŗš pra-
sa lielus morālos spēkus. Kas 
tev palīdzēja?

Mājās mums bija laba saga-
tavošanās programma, kuŗas 
laikā misijai tika izveidota spē-
cīga, saliedēta vienība. Afgā-
nistānā galvenokārt strādāju 
nosacīti lielā bazē, tāpēc varēju 
rēgulāri sazināties ar savu ģimeni, 
un tas ir svarīgi. Daudziem 
puišiem, kuŗi dienēja attālākās 
vietās, tas nebija iespējams. 
Palīdzēja lielā slodze pienākumu 
veikšanā, bieži nācās strādāt pat 
naktīs, un laiks skrēja ātri. Daži 
skaita un svītro dienas kalendārā, 
es tā nedarīju. Ja biju brīvāks, 
nodarbojos ar sportu. 

Gribu piebilst, ka par kaŗavī-
riem tagad ir domāts arī pēc 
atgriešanās mājās. Ir laba pro-
gramma - rekreācija kopā ar ģi -
meni Alūks nē. Izbaudījām brī-
nišķīgu nedēļu, apskatot Alūks  -
nes novada vēs turiskās vietas, 
tiekoties ar kapel lānu, psīchologu, 
sportojot un pavadot laiku 
dažādos sarīko jumos. 

Uzziņai
Afgānistānā NATO spēkos dien 
45 000 ASV kaŗavīru, līdz ruden-
im viņu skaits sasniegs 68 000
Koalicijas spēku kaŗavīri, tostarp 
no Latvijas, - 32 000
Afgānistānas Nacionālajā armijā - 
86 000
Afgānistānas policijā - 82 000 
Interfax dati
Majors Māris Robežnieks - NBS 
Sauszemes spēku brigādes stāba 
apgādes pārvaldes vecākais virs-
nieks
1997. gadā absolvējis NAA 
Dienesta gaita: Zemessardze
Rekrūtēšanas un atlases centrs
Sauszemes spēku (SZS/BDE) 
stābs

Visās operācijās, kuŗās piedalījās 
afgāņi, devāmies kopā gan kājām, 
gan bruņumašīnās un hēli kop-
teros. Nodrošinājām tuvās uguns 
atbalstu, ja vajadzēja - gaisa spēku 
palīdzību. Mums bija viens no 
nedrošākiem reģioniem - Kunā-
ras un Nuris tānas pro vince. Ro -
be   ža ar Pakis tānu stiepjas ap 
1400 km gaŗumā. Šajā reģionā 
Afgā nistānas valdības spēkiem ir 
ierobežota teikšana. Tā ir jostai 
līdzīga teŗitorija gar Pakistānu, 
ko apdzīvo lielākā afgāņu cilts – 
puštuni. Gaŗā robeža un Hin-
dukušu kalni ienaidnieka gru-
pām ir pateicīgs placdarms ope-
rācijām, kas sākas no nometnēm 
Pakis tānas pusē un beidzas ar 
nozu šanu kalnos vai pāri robežai. 
Sabiedroto spēki pagaidām ne -
spēj gaŗo pierobežu pilnīgi 
kontrolēt. 

Misijas laikā ieguvu pieredzi, 
ko nevar iemācīties nevienā sko-
lā. Daļu misijas laika biju atbil-
dīgs par apgādes sistēmas izvei-
do šanu, tātad pārtikas, mu  nici-
jas, ūdens, ekipējuma (tās ir pa -
mat   prasības) un vēl neskai tāmu 
citu prasību nodro šināšana. Kau-
jas apstākļos tam ir dzīvības vai 
nāves nozīme, kaut vai ūdens 
tuksneša un kalnu rajonos. Bieži 
bija pieci izlidojumi ar hēlikop-
teru vienā dienā, citreiz naktī. 
Apgāde notika pa gaisu, jo izvie-
tojumi grūti sasniedzami ar sau-
szemes transportu. 

Kāpēc riski pieaug? Afgāņi 
vēst uriski ir noslīcinājuši asinīs 
visus ārējos iekaŗotājus un kār-
tības nesējus. Vai šim kaŗam 
var sare dzēt galu?

Afgānistānu nespēja iekaŗot ne 
Maķedonijas Aleksandrs, ne 
Čin       gizhans. Kalnaino un tuks-
nešaino zemi sensenis apdzīvo 
ļoti raibs iedzīvotāju sastāvs - 
vienpadsmit etniskās grupas, no 
kuŗām lielākās ir puštuni un 

mulla Muhameds Omars „sapnī 
saņēma Allaha pavēli gāzt val-
dību”. Ar izveidotu kaujas vie -
nību, ko nosauca Taleban (tulko-
jumā „reliģijas students”) Omars 
divos gados pakļāva lielāko daļu 
valsts, gāza valdību un pasludi-
nāja sevi par Afgānistānas emīru. 
2001. gadā ASV spēki gāza talibu 
režīmu. Kopš 2003. gada drošību 
valstī sadarbībā ar Afgānistānas 
Naci onālo armiju kontrolē 
NATO koalicijas spēki. 

Grūti kaut ko prognozēt. Ja 
izdosies izveidot labi apmācītu 
armiju, tā kopā ar policijas spē-
kiem varēs garantēt drošību savā 
valstī, nosargāt robežas. Daudz 
jau ir izdarīts. Panākta relātīva 
stabilitāte valsts centrālajā daļā 
un ziemeļos. Atjaunota infra-
struktūra, tiek būvēti ceļi. Kal-
nainais reljefs ir pateicīgs parti-
zānu kaŗam, ne rēgulārai armijai, 
tāpēc kaŗš ar islāma kaujinie-
kiem kļūst arvien sarež ģītāks. 
Galvenie terroristu atbal stītāji 
mīt piero bežā un kalnos aiz ro -
bežas ar Pakistānu, tur ir no  met-
nes, kur Taleban sagatavo kauji-
niekus. Sarunās ar vietējiem gan-
drīz visi saka, ka ir noguruši no 
bezgalīgā kaŗa, ka vēlas mierīgu 

dzīvi, kādu darbiņu, ģimeni. Kā 
jau austrumnieki - viņi smaidīs 
pretī, rādīs augšup vērstu īkšķi, 
uzsitīs uz pleca, bet, ko viņi 
patiesībā domā, - to mēs īsti 
nezinām. Šo kaŗu var uzvarēt 
tikai paši afgāņi, koalicijas spēki 
var tikai palīdzēt. 

Afgānistānā ražojot 93% pa -
saules opija, tā izvirzījusies pir-
majā vietā heroīna ražošanā. 
Ar narkotikām masveidīgi tiek 
apgādātas ASV un Eiropa. Mu -
sul maņi paši narkotikas nelie-
to, to aizliedz svētais Korāns, 

NBS majors Māris Robežnieks sarunājas ar Andri Kļaviņu pēc atgriešanās no misijas Afgānis tānā

Operāciju un padomnieku grupa māca afgāņu karavīrus

Bataljona pārdislokācija no Dželalabadas

Majors Māris Robežnieks misijā Hezeratā, Afgānistānā
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Var jau būt, ka 
šādu virsrakstu 
esmu licis raks-
tam pirms gada 
vai diviem, taču 
tāds ir nenovēr-
šamais dzīves un 
dabas ritms. Rīgā 

mana dzīvokļa loga priekšā krāš-
ņojas bērzs, tādi paši bērzi mani 
sveicina Zvejniekciemā. Ļoti 
skaisti, bet drusku lielīgi un nevī-
žīgi koki: tiem allaž slāpst, tāpēc, 
par citiem augiem nebēdāda   mi, 
bērzi nodzeŗ visu ūdeni, pēc tam 
bārsta savas ziedu skaras un vēlāk 
– sēkliņas. Rudenim tuvojoties, 
kāds no zariem iekrāsojas dzel-
tens, it kā dodams ziņu – līdz 
lapkritim nav tālu, tāpēc – gata-
vojieties! Par spīti visam – mīlu 
šos kokus. Arī pašreiz mani svei-
cina pāris dzeltenu bērza zaru, 
tātad rudens pavisam drīz būs 
klāt, jāatstāj sakoptās zemeņu 
dobes, jāatsāk darba gaitas un – 
jādodas uz teātri! 

Savādi – ne jau es viens, dau-
dzi, daudzi cilvēki, vasaru pava-
dot, gluži tāpat kā bērzs pēc mit-
ruma, ilgojas pēc teātŗa, tā teātŗa 
mīlestība mums, latviešiem, asi-
nīs iezīdusies. Vasarā saņēmu 
vēstuli no Floridas, raksta Skaid-
rīte (ne Hilda – V.H.) Prin ce: 
„Mēs, daži teātrinieki, tie    kamies 
manā dzīvesvietā, pārrunājam 
mūsu izrādi „Pēc kaut kā cēla, 
nezināma” un domājam, ka tā 
būtu jāatkārto. Esam pateicīgi 
Richardam Rollim par viņa 
pacietību un neatlaidību, mūs 
„izdresējot”, tā ka gala rezultāts 
bija labs!” Zinu, ka St. Petersburgā 
teātrinieku pulciņš sarucis, un 
tomēr viņi nāk kopā, mēģina, 
sniedz izrādi un domā to rudenī 
atkārtot, tātad teātŗa mīlestība 
viņu asinīs vēl strāvo, un arī mēs, 
Latvijā dzīvodami, rudens tuvu-
mā jūtam, ka prāts un sirds jau 
atkal vilina uz teātŗa pusi.

Vairākus gadus pēc kārtas par 
teātŗa sezonas ievadītāju kļuvis 
Valmieras teātris. Valmierieši 
parasti augusta otrā pusē atbrauc 
uz Rīgu un rāda savas pagājušās 
sezonas izrādes gan Dailē, gan 
Nacionālajā teātrī. Tā notika arī 
šogad, un jau pirms izrādes sāku-
ma zālē varēja jaust, ka cilvēki 
noilgojušies pēc teātŗa. Kā allaž, 
satieku tur daudzus pazīstamus 
teātŗa draugus. Valmierieši gan 
savās mājās, gan Rīgā ir iecienīti, 
un es priecājos, ka teātri vada 
mana kādreizējā studente Evita 
Sniedze. Valmieras teātris kļuvis 
par vienu no visvairāk iemīļota-
jiem Latvijas teātŗiem. Pamatoti. 
Vispirms jau teātris nevairās 
iestudēt latviešu autoru lugas, un 
viesizrāžu turnejā tādas bija trīs: 
Mārtiņa Zīverta drāma „Fiasko” 
(valmierieši to rāda ar nosauku-
mu „Klauns Fiasko”), Alvja Lapi-
ņa drāma „Atvari”, kuŗas darbība 
notiek vientuļā lauku sētā 1944. 
gada vēlā rudenī, un Evitas 
Sniedzes luga „Līdz pavasarim”. 
Sīkāk tās neanalizēšu, par to 
iestudējumiem mūsu avīzē jau ir 
rakstīts, taču svarīgs ir pats fakts, 
ka Valmieras teātrī katru sezonu 
dzīvo latviešu autoru darbi. Viena 
no interesantāk iestudētajām 
izrādēm ir Rūdolfa Blaumaņa 
drāma „Indrāni”. 

Līdz ar latviešu autoru darbiem 

Valmieras teātrī uzvesta pasaules 
klasika, un tās iestudējumi vies-
izrāžu laikā priecēja arī Rīgas 
skatītājus. Valmierieši rādīja 
Antona Čechova lugu „Ķiršu 
dārzs”, Viljama Šekspīra traģēdi-
ju „Karalis Līrs” un Ingmara 
Bergmana skandinavisko kamer-
drāmu „Marionetes”. Valmieras 
teātŗa spēka avots ir tā režisori. 
Vairākus viesizrādēs izrādītos 
iestudējumus veidojis viens no 
visvairāk pieredzējušiem režiso-
riem Oļģerts Kroders. Varu atgā-
dināt, ka viņa tēvs bija ievēroja-
mais teātŗa vēsturnieks un kriti-
ķis Roberts Kroders, māte – 
aktrise, rakstnieka Eduarda Vulfa 
atraitne Herta Vulfa. Oļģerts 
Kroders strādājis gan Liepājā, 
gan Nacionālajā teātrī, bet uz 
pastāvīgu dzīvi atgriezies Valmie-
rā, kur gadus desmit bija nostrā-
dājis jau 60.-70. gadu mijā. 
Varbūt tieši Oļģerta Krodera 
līdzdalība palīdz veidot tagadējā 
Valmieras teātŗa seju, kam pa -
mat  vaibstus iezīmēja kādreizē-
jais teātŗa vadītājs Pēteris Lūcis, 
un tie ir vienkārši un reizē skaid-
ri: Oļģerta Krodera, tāpat kā 
Pēteŗa Lūča ieskatā izrādes cen-
trā jāliek cilvēka personība, un 
nav nekā skaistāka un intere-
santāka kā šķetināt un risināt 
cilvēku savstarpējās attiecības. 
Šis psīcholoģiskā reālisma ceļš 
bija jaušams arī citās Valmieras 
teātŗa izrādēs, jo to cenšas iet 
arī jaunais režisors Viesturs 
Meikšāns.

Pirmie rīdzinieku 
pieteikumi

Valmieriešu viesizrādes izska-
nēja, pāris nedēļu Rīgā bija tāda 
kā pieklusuma pauze, un tad 
priekškarus sāka vērt vaļā arī 
Rīgas teātŗi. Dailes teātris sezonu 
iesāka ar dzejnieka Jāņa Petera 
jubilejas vakaru. Peters ir labs 
dzejnieks, jubilejas koncertam 
nebija nekādas vainas, taču tā 
bija velte dzejniekam un ne gluži 
sezonas atklāšana. Pēc pāris die-
nām Dailē sekoja Ērika Emanuela 
Šmita lugas „Mazie laulības no -
ziegumi” Mazajā zālē, bet pēc 
tam notiks angļu drāmatiķa Reja 
Kūnija lugas „Ja mana sieva uzzi-
nās...” pirmizrāde Lielajā zālē. Tā 
nu iznāk, ka sezona tiek atklāta 
vairākkārt. Tas nekas – galvenais, 
ka sezona sākta un ar vairākiem 
jauniestudējumiem uzreiz.

Latvijā pēdējā laikā rakstos un 
runās ieviesies jauns, nedzirdēts 
vārds „dižķibele”, kas varētu aiz-
stāt vārdu „krize”. Tā sakot – pa 
reizei bijušas visādas ķibeles, bet 
nu esam vienā dižā ķibelē. Kā nu 
ne: vairākas skolas un slimnīcas 
slēgtas, algas samazinātas, strā-
dājošiem pensionāriem (kā 
man !) pensija samazināta par 
70%. Ir ko turēt! Tad nu teātŗi 
cenšas atgādināt, ka tādas ķibeles 
notiek ne tikai valsts, bet arī 
ģimenes dzīvē un cilvēku attiecī-
bās. Tas attiecas arī uz Dailes 
teātŗa izrādi „Mazie laulības 
noziegumi”, kuŗā darbojas divi 
cilvēki – vīrs un sieva (Ģirts 
Ķesteris un Rēzija Kalniņa). Sa -
vukārt Nacionālais teātris aicina 
uz izrādi jaunajā zālē – Deivida 
Harovera lugu „Melnais strazds”, 
un arī šajā izrādē dzīvo tikai 

divas personas – Rejs (Normunds 
Laizāns) un Una (Madara Sal-
dovere). Ir jau labi, ka repertuārā 
ienāk daudzveidība.

„Mazo laulības noziegumu” 
izrāde atstāj pretrunīgu iespai-
du: tajā tiekamies ar patiesi jau-
kiem, brīnišķiem Dailes teātŗa 
aktie ŗiem, jūtam divu cilvēku 
attiecību sarežģītību un smal-
kumu, teicamu darbības vidi 
radījis scēnografs Mārtiņš Vil-
kārsis, bet darbības personu 
attiecības palīdzējis risināt reži-
sors no Lietuvas Rolands At -
kočūns. Pirmajā cēlienā vīram 
Žilam pēc traumas traucēta 
uztvere, otrajā – veselība uzla-
bojas, pēc tam vīrs un sieva 
atkal ķildojas un strīdas, – un 
tas arī ir viss. Jā, nojaušam, ka 
tādas ģimenes attiecības ir traki 
sarežģīta būšana (it kā mēs to 
nezinātu!). Visādi gadās, taču 
kopā vien jādzīvo, cita risināju-
ma nav! Tas arī ir viss. Tā kā par 
maz. Gribējās vairāk, kaut kā 
pietrūka – nočabināja izrādi, un 
cauri! 

Divu cilvēku attiecību lugu – 
Deivida Harovera „Melnais 
strazds” Nacionālajā teātrī iestu-
dējis jauns puisis, viesrežisors no 
Maskavas Ģirts Ēcis. Īstenībā 

Ēcis ir mūsējais, darbojies Jaunajā 
Rīgas teātrī, tad devies uz 
Maskavu, uzsācis studijas režijas 
mākslā un tagad savu varēšanu 
un prasmi, reizēm arī neprasmi 
apliecina Nacionālajā teātrī. 
Harovera, tāpat kā Dailes teātrī 
redzētā Ērika Šmita luga ir par 
divu cilvēku sarežģītajām attiecī-
bām. Pēc ilgiem gadiem pie jau 
vecīgā Reja ierodas Una. Ar šo 
meiteni tās pusaudzes gados 
viņam bijušas seksuālas attiecī-
bas. Par to izcietis sodu, Rejs 
cenšas pagātni izsvītrot no atmi-
ņas, bet, Unai atnākot, uzgail 
senie pārdzīvojumi un izvirzās 
problēma - vai toreiz tā bijusi 
tikai kaisle vai tomēr mīlestība. 

Harovera luga ir neparasta, tā 
liek domāt, meklēt atbildes uz 
neatbildētiem jautājumiem, bet 
aktieŗiem tā izvirza grūtu un 
tomēr pievilcīgu uzdevumu – 
lauzties cauri sarežģītiem cilvēku 
attiecību brikšņiem. Unas lomā 
uzmanību saista Madara Saldo-
vere. Aktrises uzvārds tāds sav-
dabīgs, pagaidām vēl pasvešs, 
taču to der iegaumēt, jo esmu 
pārliecināts, ka rīt, parīt vai aiz-
parīt to ar labu skaņu nereti nāk-
sies pieminēt. Viņas partneris 
Reja lomā ir aktieris ar lielāku 

Sezona sākusies – laiks uz teātri

pieredzi – Normunds Laizāns, 
viņa tēlā ieraugām pagļēvu un 
tomēr jūtīgu vīrieti.

Zinātāji raksta, ka luga atzīša-
nu esot ieguvusi ne tikai ar nepa-
rasto, drusku skandalozo saturu, 
bet arī ar neparasto izteiksmi, un 
varbūt tāpēc Ģirts Ēcis par varēm 
centies būt neparasts: izrādē ir 
varen gaŗas, pašmērķīgas pauzes, 
pa reizei abi aktieŗi neganti 
sa kliedzas, krīt pie zemes, pēc 
tam viens vai otrs sēž ar muguru 
pret skatītājiem, un runāto tad 
nevar dzirdēt pat Mazās zāles 
pirmajā rindā sēdošie. Tas esot 
moderni! Mani vairāk saista 
aktieŗu patiesā darbošanās, viņu 
attiecību psīcholoģiskais strāvo-
jums, un esmu pārliecināts, ka 
gan jau Ģirts Ēcis iestudēs labas 
izrādes. „Melnā strazda” izrāde 
šādu pārliecību rada.

Īpaši gaidīta izrāde

Katrā ziņā viens no iemesliem, 
kāpēc ar nepacietību gaidījām 
jaunās sezonas sākumu, bija 
vēsts, ka Nacionālajā teātrī tiek 
iestudēta mūzikāla drāma „Vado-
nis”, kam mūziku sacerējis kom-
ponists Zigmārs Liepiņš, bet scē-
nāriju veidojis Kaspars Dimiters. 
Intrigu uzkurināja laikrakstos 
publicētā ziņa, ka scēnārijam jeb 
libretam esot arī līdzautors, taču 
līdz Nacionālā teātŗa pirmizrādei 
nekas īsti noskaidrots netika. Var 
saprast, ka šādā brīdī, kad mūsu 
valstī ir krizes situācija, skatītāji 
alkst atcerēties un uzzināt, kā 
bijis kādreiz, kad Latviju vadīja 
viens vadonis. Nav jau tā, ka lat-
viešu skatuvei šāda problēmatika 
būtu sveša, pirmais Kārli Ulmani 
lugā „Četras dienas jūnijā” savu-
laik iedzīvināja Raimonds Stap-
rāns, un to izrādīja mazais teātris 
sanfrancisko. Dailes teātŗa risinā-
jumā lugu uzveda arī Rīgā, to 
izrādīja Rīgas pilī vienā no kād-
reizējām Kārļa Ulmaņa darba 
telpām. Pēdējā Latvijas preziden-
ta vārdu okupācijas apstākļos 
ilgus gadus pie mums nedrīkstē-
ja pat ne minēt, un viņa tēls nu 
dzīvoja tikai teātrī. 

Skats no izrādes "Vadonis" Nacionālajā teātrī. Latvijas valsts proklamēšanas aina

Skats no izrādes "Vadonis" Nacionālajā teātrī. Kārļa Ulmaņa lomu 
atveido Mārcis Maņjakovs
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Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Gundega Grīnuma „Piemiņas 
paradoksi”/Raiņa un Aspazijas 
atcere Kastanjolā. "Karogs", 
2009. g. 768 lpp.)

Tā ir interesanta un svarīga 
grāmata. Vispirms jau tieši 
mums, Zviedrijas trimdas sai-
mei. Tanī daudz runāts par 
Zviedrijas latviešu aktīvitātēm 
Raiņa un Aspazijas atceres vei-
došanā Kastanjolā, turklāt par to 
stāsta literātūrzinātniece bez 
trimdas pieredzes.

Maza statistiska atkāpe. Kā 
jau zinātniskā darbā, „Personu 
rādītājā” minēti ap 500 cilvēku, 
ietilpinot tur vispārzināmos 
kultūras, zinātnes ļaudis globā-
li. Latvieši ir ap 350, no tiem 
trimdinieki 215. Zviedrijā mīto-
šie pārstāvēti samērīgi daudz – 
tikpat, cik no plašās Amerikas, 
– 75 personas. Tādu, kas piemi-
nēti grāmatā vairāk nekā 10 
reizes, zviedros ir 12. Lasot 
redzēsit, ka tieši Zviedrijas vecā 
paaudze uzsāk šo darbu Kas-
tanjolā, un, kad tā aizgājusi Aiz-
saulē, darbu nobeidz Zviedrijas 
jaunie.

Filoloģijas doktore Gundega 
Grīnuma ir arī ievērojamākā rai-
niste tagadējā Latvijā. Viņa ar šo 
darbu strādājusi vairāk par 10 
gadiem – meklējot, lasot archī-
vos, bibliotēkās, plašsaziņas lī -
dzekļos, vēstulēs un sarunās, lai 
atšķetinātu mezglus un cilpas, 
kas savijušās pusgadsimta laikā 
Kastanjolā ap latviešu pasāktiem 
nodomiem, jo Rainim pašam šie 
14 gadi tur bija sevišķi nozīmīgi. 
Tur radās viņa lielākie darbi, un 
viņš šo vietu dēvēja par savu otro 
dzimteni.

Tūlīt pēc Raiņa nāves 1929. ga -
dā Latvijā sāka domāt par atceres 
vietu Kastanjolā, bet tālu tad ne -
tika. Raiņa radiniece pielika pie-
miņas plāksni pie mītnes, sā  ka 
vākt materiālus mūzejam, bet 
kaŗš un okupācijas visu pārtrau-
ca.

Kastanjolā darbība atsākās, kad 
latvieši nonāca trimdā un uz 
Šveici brauca no Zviedrijas. 1955. 
gada 10. jūlijā Dr. Emils Ogriņš 

ar kundzi sameklēja lielo klasiķu 
mītnes vietu, atstājot tur Viesu 
grāmatu. Pēc gada tur ciemojās 
literātūrpētnieks Kārlis Dziļleja, 
viņam drīz sekoja Raiņa un 
Aspazijas fonda (RAF) loceklis 
Jānis Kārkliņš, arī stokholmietis. 
Viņiem visiem bija personiska 
attieksme, kā arī pienākumi pret 
Raini un Aspaziju, un viņi visi 
jau bija gados un iesirmi.

 Taču palēnām iesaistījās arī 
jaunāki spēki. Četrdesmit gadu 
vecais komponists Longīns 
Apkalns no Vācijas, bijis atvaļi-
nājumos Kastanjolā, iepazinis un 
iemīlējis to, jau gadu pirms Raiņa 
simtās dzimšanas dienas citu pēc 
cita publicēja rakstus Amerikas 
Laikā, aizrādot, ka Padomju 
Latvijā šis – 1965. gads – izsludi-
nāts par „Raiņa gadu” ar dažā-
diem sarīkojumiem. Apkalns 
dedzīgi aicināja trimdas saimi 
neaizlaist bojā Raiņa un Aspazijas 
Kastanjolu. Šie raksti iekustināja 
citus trimdas preses ļaudis, kā arī 
RA fondu Stokholmā. Tiešām, 
Raiņa jubileja Kastanjolā izde-
vās. Sabraukuši 11. septembrī 
vairāk nekā 50 latvieši no Eiropas 
un Aizokeana un kopā ar 
Kastanjolas mēru Dr. F. Solari 
referējuši, runājuši, sprieduši par 
turpmākām iecerēm. Prof. K. 
Dzelzītis no Amerikas, arī tuvs 
Raiņa un Aspazijas paziņa kopš 
jaunības, ierosināja celt repre-
zentablu pieminekli. Pārbraucis 
mājās, viņš uzsāka varen enerģis-
ku akciju par to.

Tā nu radušies divi nogrupēju-
mi: RA fonds (sēdeklis Stok hol-
mā) ar tagadējo Raiņa/Aspazijas 
stūrīti viņu bijušā mītnē, ko 
nākotnē cer redzēt par mūzeju, 
un otrs: Raiņa un Aspazijas 
Pieminekļa komiteja (RAPK) – 
ar K. Dzelzīti par priekšnieku 
Amerikā. Šīm divām trimdas 
grupām vēl piekabinājās Padomju 
Latvijas Kultūras komiteja ar 
saviem nolūkiem un iespējām. 
Lūk, šo „danci par trim” mums 
ceļ priekšā Dr. phil. G. Grīnuma 
lapu pēc lapas, gadu pēc gada 
līdz pat 1980. gadam, kad Kas-

tanjolā notika trimdinieku LAK 
EC sesija un VI Eiropas kultūras 
darbinieku kongress.

Priekšvārdā zinātniece savu 
dar bu pieteic tā: „...pētījums ir 
par Kastanjolu kā par latvisku 
simbolu ar nepārejošu kultūr-
vēsturisku un nacionālpolītisku 
starojumu...”, un viņa mēģināšot 
arī rast atbildes uz jautājumiem 
par tradicijām un to nozīmi taga-
dējam 21. laikmeta latvietim. Par 
šādām problēmām man bija 
grūti uztaustīt dziļākas pārdo-
mas vai diskusijas, sekojot visām 
par un ap izdarībām un to iztir-
zāšanām, līdz es nonācu pie 
„Pēc  vārda”. Tanī jaušams, ka 
tagadējie latvieši, kas lielo pār-
maiņu apmulsumā vēl arvien 
nespēj identificēties ar veco tra-
diciju „nepārejošo starojumu”, 
var ar šo Grīnumas pētījumu 
nemaz neiepazīties. Bet, ja „jau-
nie zaļie” to izlasīs, viņiem gribot 
negribot būtu jāieskata, cik sarež-
ģīts ir tradiciju pārmantošanas 
ceļš. Nekā no tā gan viņi neiemā-
cīsies. Mācās jau tikai no pašu 
kļūdām.

Priekšvārdā vēl minēts: „... 
neviena rinda darbā nav tapusi 
ar nolūku nosodīt vai tiesāt darī-
tāju par kļūdām”, jo vēlme bijusi 
tikai noskaidrot PATIESĪBU. 
Pieņemu, ka neviens pat nemē-
ģinās apšaubīt autores savākto 
FAKTU patiesību. Bet šo faktu 
analizē, skaidrojumos, secināju-
mos, vērtējumos vienmēr runās 
līdzi pētnieka CILVĒCĪGAIS 
EGO un viņa dzīves laika kultū-
ras situācija. No tā nevar izbēgt. 
Šis darbs ir Dr. phil. G. Grīnumas 
personīgais pētījums, kas bal-
stīts uz faktu patiesību. Tomēr, 
šķiet, autore grib dot arī patiesī-
bu par „gaŗās gaitas” dažādām 
puspatiesībām. Pret to manī 
mostas laba tiesa iebildumu, īpaši 
pret dažu avīžrakstu vai vēstuļu 
skaidrojumiem. Droši vien būs 
vēl kāds mans trimdas līdzgait-
nieks, kas nepiekritīs visiem 
autores secinājumiem. 

 Tas bija cits laiks, un mēs arī 
bijām citādi. Taču, laikmeta 

Interesanta un svarīga grāmata
patiesību rādot, nevar apiet to 
patiesību, kas bija sabiedrības vai 
personas „cilvēciskā Ego” daļa. 
Ap katru tad rakstīto vēstuli un 
avīžrakstu virmo toreizējā laik-
meta un trimdas stāvokļa savda-
bīgi īpatā gaisotne, kas guļ dziļi 
mūsos ieslēgta. Tanī nav tik vieg-
li ieslīdēt pētniekam no 21. gad-
simta. Ja arī daudzi trimdas lieci-
nieki toreiz nebija aktīvi darītāji, 
mēs dzīvojām notikumos „iekšā”, 
arī šo to nezinādami. Mēs izju-
tām un izpratām rakstus un ru -
nas maķenīt citādi, nekā Gundega 
Grīnuma tos tulko mums.

Šīs ir tā laikmeta liecinieka 
iebildes, un tās maz mazina pētī-
juma nozīmību. Savāktais mate-
riāls ir pārdomāti un rūpīgi 
struktūrēts 30 nodaļās ar zīmī-
giem un intriģējošiem virsraks-
tiem: 2. nod. „Netapušā Kastan-
jolas mūzeja tapšana”; 14. nod.: 
„Par mazu latviešiem, par lielu 
Kastanjolai” u.c. Mani īpaši val-
dzināja autores ironiski distancē-
tā pieeja, panākot to ar personīgo 
stilu, kas tālu no agrāk zinātnis-
kos rakstos lietotā akadēmiskā 
smaguma. Autore izmanto dažā-
dus žurnālistu paņēmienus un 
feļetoniskas kripatas: jautājumus, 
izsaucienus, ikdienas teicienus 
(„atdurties kā pret sienu”, „no -
skaldīja kā ar cirvi”). Notikumu 
skaidrošanai pietamborētie pa -
skaid  rojumi piebārstīti ar literā-
riem atribūtiem. Darbojošās 
personas iegūst trāpīgus apzīmē-
tājus. Viens no galvenajiem 
„aktieŗiem” - polītoloģijas prof. 
K. Dzelzītis ir „liela kalibra vīrs, 
autoritārs, straujas dabas, ar hi -
pertrofētu godkāri”; Olga Strunke 
– „viegli iejūsmināma, izkāpināti 
paštaisna, ar asu uztveri” u.c.

 Šādi literāri paņēmieni brīžam 
pat provocē lasītāju neaizvērt 
biezo sējumu atrisinājuma gai-
dās, bet neapšaubāmi atvieglina 
pašu lasīšanas procesu. Šādi sais-
tot mūsu uzmanību, literātūrzi-
nātniece ir pratusi: „... celt 
memoriālo virumu, kas tobrīd 
vēl vārījās, burbuļus mezdams 
(tāpat kā šinī citātā K. Dzelzītis) 

... un pasniegt to uz vēl neizpildī-
tu Kastanjolas solījumu paplā-
tes.”

Kad nu visi izpildītie solījumi 
pasniegti uz paplātes 1980. gadā, 
mums atliek vēl izlasīt astoņar-
pus lappuses gaŗo „Pēcvārdu”. Tā 
beigās ir informācija par aktīvi-
tātēm Šveicē pēc 80. gada, kā arī 
par tiltu „taisīšanu” starp Rīgu 
un Lugāno. Tādas ziņas, pro-
tams, ir noderīgas. Pēcvārda 
sākumā toties autore it kā mēģi-
na attaisnot virsrakstā minēto 
„paradoksa” vārdu. Nedaudz tei-
kumos viņa paslavē trimdas 
saimi par tās gara spēku, bet tūlīt 
uzskaita šī darba darītāju (vispā-
rinot uz latviešu tautu) garīgo 
vājumu – nevienprātību, šķelša-
nos, intoleranci, nenovīdību. 
Skaidrojot šīs paradoksālās parā-
dības, zinātniece ķeŗas pie vese-
las gūzmas retorisku jautājumu 
visai emocionālā stilā – par pret-
runām Raiņa patībā, par pretiš-
ķībām starp partijām un tautu, 
par nespēju nošķirt nacionālās 
intereses no privātajām, līdz pat 
„būt vai nebūt Latvijas valstij”. 
Visi jautājumi tikai izskan. Atbil-
žu jau nav.

Manuprāt, virsraksta „para-
dokss” kā jēdziens nav sevišķi 
piedienīgs ne mūsu klasiķiem 
Aspazijai un Rainim, ne arī 
visam viņu atceres procesam. 
Arī šī „Pēcvārda” daļa man neli-
kās vajadzīga. Tā, tāpat kā 
„Priekš vārds”, atšķiŗas no pārējā 
stāstījuma ar savu stilu. Ja arī 
„Raiņa un Aspazijas Kastanjolas 
starojumā” ietilptu šie kultūr-
vēsturiskie, nacionālie un polī-
tiskie bezatbilžu jautājumi, tad 
Grīnumas pētījumā nav doti 
nekādi mājieni par to atbilžu 
meklējumiem. Šķiet, šīsdienas 
„dižķibeles” smagums uzspiedis 
savu zīmogu. Žēl. „Diž ķibele” 
pāries, bet grāmatā lapas paliks, 
kaut nodzeltēs. Taču ta  gad, kā 
arī nākotnē šo apjomīgo pētīju-
mu lasīs ar interesi, īpaši par tā 
īpato rakstības stilu, kas aicināt 
aicina uz pārdomām.

V. Lasmane

(Sākums 12. lpp.)

Raimonds Staprāns pēc tam 
uzrakstīja vēl otru lugu „Gūs-
teknis pilī” - kā pēc padomju 
okupācijas Ulmanis dažas nedē-
ļas teorētiski vēl skaitījās Valsts 
prezidents, kaut vi  ņam teikšanas 
nebija absolūti nekādas, līdz kādā 
dienā prezidentam pavēlēja sēs-
ties automašīnā un viņu aizveda 
austrumu virzienā.

Pirms „Vadoņa” izrādes Nacio-
nālajā teātrī skanēja pacilāta, 
reizē satraucoša čala, bija prieks 
sastapt daudzus pazīstamus cil-
vēkus un spiest roku tikko minē-
tajam Raimondam Stap rānam, 
arī Kārlim Ķuzulim, Intai Purvai. 
No atjaunotās Latvijas preziden-
tiem uz izrādi gan nebija atnācis 
ne Guntis Ulmanis, ne Vaira 
Vīķe-Freiberga, ne Valdis Zatlers. 
Laikam jau bija citi svarīgi pienā-
kumi. Tā mēdz būt. Vērās priekš-
kars, sākās izrāde, nesdama prie-
ku un arī pārdomas. Uzreiz jāteic, 
ka režisors Edmunds Freibergs 
izrādes tapšanā ieguldījis milzīgu 
darbu, tajā piedalās liels aktieŗu 
ansamblis, visi ir labi dziedātāji, 
iestudējumā ievīti choreografa 

Alberta Kivlenieka teicami iestu-
dēti deju iestarpinājumi, skaista 
un valdzinoša ir Zigmāra Liepiņa 
mūzika.

Izrādi var vērot ar interesi, 
taču dziļāku iespaidu tā neat-
stāj, jo visam ātri steidz pāri. 
Mūzikālajai drāmai „Vadonis” 
ir divas daļas un četrpadsmit 
ainas, pavirši tiek it kā šķirstītas 
grāmatas lapas, pavīd dažādi 
Kārļa Ulmaņa dzīves epizodi: 
uzstāšanās piensaimniecības 
kursos Bērzmuižā, tad Amerika 
un farma Nebraskas pavalstī, 
kur viņš ir viens no strādnie-
kiem, tad Latvijas proklamēša-
nas rei ze. Ulmaņa personība tā 
īsti neatklājas, un neapskaužu 
savus iemīļotos aktieŗus: Mārcis 
Maņ jakovs K. Ulmaņa lomā 
labi dzied, labi izskatās, bet drā-
maturģiskais materiāls nedod 
ie  spēju viņam izpausties pārlie-
cinošāk, un atbildība par to gul-
stas uz scēnārija autora K. 
Dimitera pleciem. Savādi – vai-
rāk uzmanību saista tā saucamā 
trimdas jeb izsūtījuma laika 
Ulmanis, ko atveido Voldemārs 
Šoriņš. Izrāde sākas ar ainu, kad 
Ulmanis atrodas ieslodzījumā 

Krasnovodskas cietumā. Bijušais 
prezidents slīgst atmiņu un 
pagātnes izvērtējumā, bet vēlāk 
iesaistās arī atsevišķu ainu risinā-
jumā kā nosacīts tēls. Šoriņš šajā 
lomā ir domu pilns, pakluss, no -
pietns, taču visu laiku gribas 
sekot viņa domu gaitai.

Grūtības izrādes vērtētājiem 
rada tās žanrs - tik sarežģītās 
personības Kārļa Ulmaņa dzīve 
jāvēro tā sauktajā mūziklā, un arī 
nopietnās problēmas izskan uz 
tā fona: mūziklā katrā ziņā jābūt 
deju iespraudumiem, tie ir, katrā 
ziņā vajadzīgs kāds mīlestības 
pavediens – arī tāds ir, scēnārija 
autors Ulmanim tikpat kā mūža 
gaŗumā liek mīlēt jauno Vizbulīti, 
ko tēlo Dita Lūriņa.

Izrādes otrā daļā risinātas polī-
tiskas problēmas, un te nu scēnā-
rija autors mēģinājis vilkt paral-
lēles ar mūsdienu situāciju: vien-
padsmitajā ainā rādīta Saeima, 
kur deputāti omulīgi un pašap-
mierināti spriedelē, līdz ēkas 
logos ielido akmeņi, tad ierodas 
Ulmanis un aicina Saeimu balsot 
par prezidentālu republiku. Vai 
tiešām vienīgā prob  lēmas risinā-
juma ideja ir bijusi un ir demo-

kratijas iznīcināšana? Tam negri-
bētos piekrist. 

Īstu gandarījumu no izrādes 
neguvu. Gribējās ieraudzīt spēcī-
go, sarežģīto, arī pretrunu pilno 
Kārļa Ulmaņa personību. To 
nesagaidīju. Vai tomēr pie tik 
nozīmīgas personības un svarīgu 
problēmu atmudžināšanas drā-
mā nevajadzēja ķerties vairāk 

pieredzējušam drāmatiķim? Na -
cionālajā teātrī tagad ir izrāde 
par to, kā kādreiz bijis, izrādes 
programmā sacīts, ka tā ir mūzi-
kāla drāma. Cilvēki iet un ies, 
skatīsies un domās - kur gan ir 
izeja no dižķibeles. Atbildi rast 
nav vienkārši.

Viktors Hausmanis
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29. septembris
 komerckurssNoguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 6,00 0,40 1,40

90-119 3 9,50 0,90 2,00
180-209 6 10,25 1,50 2,30
270-299 9 10,50 1,65 2,30
367-395 12 12,00 1,85 2,50

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                                                                                                                                          

   Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 21.09.2009. 

Vai mācīsim Latvijas vēsturi?

Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4059 0,4279 
CAD/LVL 0,4226 0,4506 
CHF/LVL 0,4580 0,4760 
DKK/LVL 0,0905 0,0985 
EEK/LVL 0,0407 0,0477 
EUR/CHF 1,4698 1,5578 
EUR/GBP 0,9065 0,9346 
EUR/LTL 3,4189 3,6239 
EUR/LVL 0,6930 0,7160 
EUR/PLN 4,1476 4,2486 
EUR/SEK 10,0920 10,5170 
EUR/USD 1,4375 1,4915 
GBP/LVL 0,7518 0,7798 
GBP/USD 1,5359 1,6431 
LTL/LVL 0,1963 0,2133 
NOK/LVL 0,0785 0,0865 
SEK/LVL 0,0648 0,0728 
USD/CHF 0,9924 1,0725 
USD/LTL 2,3184 2,4944 
USD/LVL 0,4732 0,4887 

valūtas fondā neviens nepriecājās, 
kad valdības koalicijā pārstāvētā 
Tautas partija vispirms parakstīja 
solījumu paaugstināt nodokļus, lai 
nosegtu budžeta deficitu, bet pēc 
tam paziņoja, ka vispār nepiekritīs 
nevienam nodokļa paaugstināju-
mam. Kā zināms, septembrī parti-
ja pat bloķēja mājokļa nodokļa 
jautājuma izskatīšanu Saeimas ko -
misijās. Tā teikt, mēs ne vien me -
lo  jām, kad parakstījām attiecīgo 
vēstuli, mēs pat nevēlamies par to 
diskutēt. Drīz Latvijā ieradīsies 
Eiropas Komisijas monētāro lietu 
komisārs, un varam paredzēt, ka 
būs liela strostēšana un morāles 
lasīšana. Un kārtējo reizi Latvijas 
vārds pasaulē tiks aptraipīts.

Jādomā arī par mūsu dārgo kai-
miņvalsti, kuŗā žurnālistika ir pil-
nīgā valsts kontrolē un par Baltijas 
valstīm melo tā, ka ausis ne vien 
kust, bet plivinās vējā. Turklāt 
diezgan daudzas starptautiskās 

žurnālistikas instances uz Latviju 
raugās no Maskavas, kur tām ir 
centrālizēti biroji visam reģio-
nam. Ne velti katru gadu pēc 16. 
marta pa visu pasauli izplatās 
ziņa, ka „nacisti” atkal soļo Rīgas 
ielās, un šad tad tiek vēstīts, cik 
briesmīgi mūsu valstī tiek 
„apspiesti” nelatvieši un nepa-
valstnieki.

Šādos apstākļos likvidēt iestā-
di, kas profesionāli sniedz patie-
su informāciju par Latviju, – tas 
var likties pagalam absurds 
neprāts, tikpat liels kā Tiesībsarga 
biroja likvidēšana. Protams, spie-
dīgos budžeta apstākļos var 
domāt par visu ko, taču patlaban, 
piemēram, valdība vēl tā īsti nav 
tikusi galā pat ar pārvaldes sistē-
mas algas jautājumiem. Rīgas 
brīvostā joprojām valdes locekļi 
pelna pasakainas summas. 
Valdība netiek galā ar teorētiski 
neatkarīgām institūcijām – 

(Sākums 10. lpp.)
Latvijas Banku, Finanču un kapi-
tāla tirgus komisiju un Sabiedrisko 
pakalpojumu rēgulēšanas komi-
siju, kur arī dažs pelna ievēroja-
mi vairāk par Valsts prezidentu 
un Saeimas deputātiem. Patiesas 
strūktūrālas reformas valstī 
nemaz vēl nav sākušās. Nedz 

Tiesībsarga biroja, nedz Latvijas 
institūta slēgšana nekādas milzī-
gas summas Valsts kasē neienes-
tu. Taču abos gadījumos Latvijai 
tiktu nodarīts milzīgs kaitējums, 
un te nu kārtējo reizi jāsaka – 
nevajag.

Kārlis Streips

Par tiesībsargu un Latvijas tēlu

Jaunā mācību 
gada sākums atkal 
uzjundījis dis  -
kusiju par Lat vijas 
vēstures kā atse-
višķa priekš meta 
mācīšanu skolās. 

Izglītības ministre Tatjana Koķe 
šovasar skaidri pateica, ka 
Latvijas vēstures mācīšanai sko-
lotāju sagatavotība joprojām ir 
nepilnvērtīga un būtiski trūkst 
mācības līdzekļu. Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) 
priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, 27. 
augustā tiekoties ar ministri, 
norādīja, ka ārzemju latviešu 
organizācijas ir ar mieru finan-
ciāli atbalstīt mācības grāmatu 
izdošanu. Cik zināms, Latvijas 
skolu septītajā klasē kopš 2006. 
gada 1. septembŗa Latvijas vēs-
ture tiek mācīta izmēģinājuma 
kārtā. Latvijas Izglītības minis-
trija (IZM) šo laiku nez kāpēc 
sauc svešvārdā aprobācija. Skolās 
izmēģināts arī Latvijas un pa  -
saules vēstures mācīšanas mo -
delis, kas paredz pasaules vēsturi 
skolēniem mācīt 6., 7. klasē un 8. 
klases pirmajā sēmestrī, bet no 
otrā sēmestŗa līdz 9. klases 
beigām skolēni pievēršas tikai 
Latvijas vēsturei.

Izglītības satura un eksa mi-
nācijas centra (ISEC) informācijas 
biroja vadītāja Kristīne Ilgaža 
plašsaziņas līdzekļos sacījusi: 
„Pret Latvijas vēstures mācīšanu 
mums nevienam nav iebildumu, 
bet nepieciešams šim uzdevum-
am sagatavot skolotājus, savukārt 
skolotājiem nepieciešami mate -
riāli.” Tomēr ISEC neņemas 
garantēt, ka Latvijas vēsture kā 
atsevišķs mācības priekšmets tiks 
ieviesta skolu programmās. Te 
gan būtu jāatgādina, ka no 1991. 
līdz 2001. gadam Latvijā iznāca 
vairāk nekā 150 dažādu vēstures 
mācības grāmatu, darba burtnīcu 
un citu līdzekļu skolām: O. 
Kostandas “Latvijas vēsture”, A. 
Birkerta 20. gados sarakstītā 
“Latvijas vēsture”, 1991. gadā – F. 
Zālīša 30. gadu “Latvijas vēsture 
vidusskolām” un A. Baloža trim-
dā sarakstītā “Latvijas un latviešu 
tautas vēsture” u.c.

Diemžēl pati izglītības un 
zinātnes ministre, kā norāda 

viņas padomniece komūnikācijas 
jautājumos Agnese Korbe, atse-
višķa mācību priekšmeta ievieša-
nu tomēr uzskata „par tuvāku vai 
tālāku mērķi”. Pēc Korbes sacītā 
secināms, ka ministre necentīsies 
panākt ātras pārmaiņas skolu 
programmās, jo visa dokumen-
tācija, kas saistīta ar šā mācības 
priekšmeta saturu, ir jāizstrādā 
ļoti rūpīgi un Latvijas vēstures 
mācības priekšmets skolās parā-
dīsies tad, kad tas tiks izdarīts. 
Kad? Šis jautājums joprojām 
paliek neatbildēts. 

Zīmīgi, ka 1919. gadā, vēl atro-
doties Liepājā, Latvijas Ministru 
prezidents Kārlis Ulmanis pa -
rakstīja rīkojumu latviešu valo-
das un vēstures mācīšanu atzīt 
par obligātiem mācību priekš-
metiem. Pamatoti varam jautāt - 
kas liedza Latvijas izglītības mi -
nistriem pēdējo 18 gadu laikā 
parakstīt šādu rīkojumu? Kaut 
gan ministru posteņos ir bijuši 
visu valdošo partiju pārstāvji, 
nevienam nav pieticis drosmes 
to izdarīt. Taču IZM ir izdarījusi 
neskaitāmas bezjēdzīgas refor-
mas, pēc kuŗām, kā norāda 
kritiķi, ar mazvērtīgu informāciju 
piesātinātais, chaotiskais skolēnu 
mācību saturs un skolotāju darba 
paņēmieni rada aplamu, sadrum-
stalotu izpratni par vēsturi, dabu, 
valstī un pasaulē notiekošo. Sko-

lēnu vecāku ieskatā bērni Latvijā 
ir pārlieku noslogoti; ja nodar-
bojas ar sportu vai piedalās kādā 
pulciņā, laika mājas darbu veik-
šanai vairs nepaliek. Šā raksta 
autors pats sarunās ar vidusskolu 
beigušiem jauniešiem ir pār lie-
cinājies, ka viņu izpratne par 
vēstures procesiem un polītiku ir 
gaužām vāja. 

Vēsturniece Ļubova Zīle Lat-
vijas Avīzes slejās 2. septembrī 
mēģināja atainot pēdējo gadu 
centienus ieviest vēstures mācī-
šanu Latvijas skolās. 1999. gadā 
Bauskas 1. vidusskolas skolēnu 
Mazais ministru kabinets uz -
rakstīja vēstuli izglītības minis-
tram Jānim Gaigalam, kuŗā lūdza 
mācīt Latvijas vēsturi kā atsevišķu 
mācības priekšmetu. Ministrs at -
bildēja: “(..) nav lietderīgi ie viest 
atsevišķu mācības priekšmetu 
Latvijas vēsturē.” Tika pausti 
argumenti, ka mācīt Latvijas 
vēsturi neesot moderni un arī 
Rietumeiropā tā nedarot. Katru 
gadu Rietumu latviešu orga-
nizācijas, vairākas Latvijas sa -
bied  riskās organizācijas, Latvijas 
Avīze, Diena atkal atgriezās pie 
sarunas par Latvijas vēstures kā 
patstāvīga priekšmeta mācīšanu 
skolās. Bijusī Bauskas 1. ģim-
nazijas direktore Dr. paed. Anta 
Rudzīte savulaik sacīja: “Ja 
ievērotu Izglītības un zinātnes 

ministrijas attieksmi pret Latvijas 
vēstures mācīšanu, tad, šķiet, 
būtu jāsecina, ka tas ir tikai epi-
zods. Valdības krīt, ministri nāk 
un iet, bet nemainīgi noliedzēja 
paliek ministrijas attieksme pret 
Latvijas vēstures kā atsevišķa 
priekšmeta mācīšanu skolās.” 

Ļ. Zīle, norāda, ka 2005. gadā 
Latvijas vēstures kā atsevišķa 
priekšmeta mācīšanas projekts 
ticis apspriests ministrijas pado-
mē, ko pārstāvēja opozicio nāri - 
skolotāji, kuŗi šo projektu noslā-
pēja. 2006. gadā pret jebkādu 
vēstures mācīšanas dalīšanu 
iebilda Latvijas Vēstures skolotāju 
biedrība. Tās priekšsēde Dzintra 
Liepiņa bravūrīgi paziņoja: „Ideja 
par vēstures priekšmeta dalīšanu 
tika pamatota ar nepietiekamām 
skolēnu zināša nām Latvijas vēs-
turē. Taču - kur skaidri parādās 
tas, ka zināšanas ir neapmieri-
nošas? Eksāmenu rezultāti par to 
neliecina.” Savādi gan, jo 11. no -
vembrī aptaujātie jaunieši Rīgas 
ielās apgalvoja, ka šī ir Lāčplēša 
dzimšanas diena. 

Zīmīgi, ka Latvijas vēstures 
mācīšanu pretrunīgi uztveŗ arī 
Rietumu latvieši. Savā pētījumā 
2005. gadā portālā politika.lv 
vēsturnieks, Rīgas 95. vidussko-
las direktors Juris Celmiņš 
norāda: „Nacionālajai vēsturei 
jāsekmē nevis nacionālisms, bet 

gan lojālitāte pret savu valsti un 
patriotisms. Mani pārsteidza, cik 
dedzīgi Pasaules brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) pārstāvis 
mūsu darba grupā Valters Nol-
lendorfs Latvijas vēstures stan-
darta izstrādāšanas gaitā iebilda 
pret patriotisma iekļaušanu 
mācību priekšmeta mērķī. Šo 
uzdevumu ikvienam paidago-
gam par pienākumu nosaka 
Latvijas Izglītības likums (51.
pants, 1. daļa). Reizēm šķiet, ka 
runas par patriotisma audzi-
nāšanu tiek uztvertas par sliktu 
toni. Šis fakts ir nopietnu pār-
domu un analizes vērts.” 

Interesanti, kāpēc pret atseviš-
ķas Latvijas vēstures mācīšanu 
visus šos gadus bijuši paši vēstu-
res skolotāji. Vai lai izvairītos no 
jauna, šiem skolotājiem nepa-
zīstama priekšmeta sagatavo -
šanas, vai varbūt tāpēc, ka trūkst 
patriotisma? Neaizmirsīsim, ka 
liela daļa skolotāju padomju laikā 
beiguši Vēstures un filozofijas 
fakultāti, kas bija okupācijas 
režīmam visuzticamāko kadru 
kalve. J. Celmiņš norāda, ka pret 
Latvijas vēstures mācīšanu atse-
višķi nostājoties tie vēs tur nieki, 
kuŗi savulaik disertācijas izstrā-
dājuši komūnistiskā garā. Vai-
rāku Latvijas vēsturnieku ieskatā 
Lat vijas vēstures izdalīšana 
apgrū tināšot sadarbību ar vēs-
tures sko  lotājiem citās valstīs. 

Sorosa fonda 2009. gada ziemā 
veiktā aptauja liecina, ka interesi 
par Latvijas vēsturi kā mācību 
priekšmetu pauž 75% latviešu 
sko  lēnu un 44% krievu skolēnu. 
Krasi pretēja ir izpratne par to, 
kuŗai vēsturei skolās vajadzētu 
atrasties centrālā vietā. 42% 
latviešu skolu audzēkņu te no  -
sauca Latvijas vēsturi, bet 
krievvalodīgo skolās tādu bija 
tikai 2%. Krievu skolās popu-
lārāka ir pasaules vēsture – 72% 
to vēlētos redzēt par galveno, bet 
11% domā, ka galvenā vieta būtu 
jāatvēl Krievijas vēsturei. Vērojot 
pēdējo gadu diskusiju par Latvijas 
vēstures mācīšanu, jākonstatē, ka 
saduŗas nacionāli noskaņotu un 
kosmopolītisku cilvēku viedokļi. 
Ir skaidri re  dzams, kuŗai grupai 
aizgājušos gados ir bijis lielāks 
iespaids.

Dainis Mjartāns

Liepājas pilsētas 
2. pamatskolas 

un ci  tu skolu pār-
  stāvji bērnu 

svētkos "Me      ža   
prieki  "Lie pājā ".

(Foto no 
grāmatas "90 

Latvijas gadi".
Fotogrāfs 

nezināms) 
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M A Z I E  P U N K T I  L A T V I J A S  K A R T Ē
Burtnieku gaismas pilis

Burtnieki ir pasaku un le -
ģendu  pārbagāti – ņem tikai 
grāmatas un lasi! Taču šoreiz 
maza skice par Burtnieku sko-
las skolotāju Anatoliju Kindzuli, 
cilvēku, kam jaunībā netrūka 
sāpīgi raibu piedzīvojumu 
–1944. gadā ie  saukts vācu darba 
dienestā, die nējis latviešu 15. 
divīzijā, saņemts gūstā, divus 
gadus nonīcis gūstekņu no -
metnē pie Maskavas, pēc at -
griešanās Latvijā strādājis par 
elektriķi, paidagoģijas skolā 
mācījies neklātienē.  Laimes 
māte šim gaišajam cilvēkam 
nākamos 50 gadus iedalījusi  
pēc nopelniem: visi tie līdz pat 
šai dienai pavadīti Burtnieku 
skolās. Ana tolijs Kindzulis ne -
bija nedz pionieris, nedz kom-
jaunietis, bet viņu lūdza uz -
ņemties... pionieru vadītāja 
pienākumus, jo jaunais Latgales 
puisis no skolotāju dzimtas lie-
liski zināja skautu tradicijas un 
kaŗa laika jaunatnes  gudrības 
–  bērnus tādi cilvēki pievelk kā 
magnēts! Aizritējušā gadsimta 
60. gados Latvijā uz  plauka fo -
tomāksla, un burt nie ciešu bēr-
niem nebija jāmokās pa šauro 
dzīvokļu vēl šaurākajām vannas 
istabiņām, jo skolotājam Kin-
dzu   lim skolā bija iekārtota foto-
laboratorija, kuŗā attīstīja un 
kopēja filmās iemūžinātos pa -
gasta notikumus, ģimeņu svēt-

kus, pat Sibirijā izsūtīto fotouz-
ņē mumus. Darbmācības un 
fizkul tūras skolotājs bērnus ne 
tikai ievadīja visādos fiziskos 
un intelektuālos (šachā burtnie-
cie šiem bijuši un ir izcili pa -
nākumi) sportos, bet visu to 
cītīgi foto grafēja un filmēja. 
Uzlabojās technika, parādījās 
videofilmas, tvarti  – skolotājs 
centās iepazīst un apgūt visu 
jauno,  nežēlodams  spēkus un 
laiku, un par to au  dzēkņi viņam 
ir visvairāk patei cīgi. 

Anatolija Kindzuļa labo darbu 
sarakstā ir arī skolas mūzeja 
izveidošana. Rakstos minēts, ka 
bērni Burtnieku pusē grāmatā 
sākti mācīt jau 1685. gadā, līdz 
mūsdienām novadā darbojušās 
19 skolas. No skolas mūzeja 
materiālu bagātības izauga pa -
gasta mūzejs, un abos galvenā 
uzmanība pievērsta pagasta ļau-
žu izglītībai. Redzams, ka ne 
mazums skolotāju novadnieku 
bērniem veltījuši 25, 30, 40, 45  
dzīves gadus, vairāk nekā 50 
vienīgi pats Anatolijs Kindzulis. 
Mūzeju stendos netrūkst infor-
mācijas nedz par izcilieem burt-
nieciešiem (Lāčplēša un Triju 
Zvaigž   ņu ordeņa, pašu Burt-
nieku godazīmes  īpaš nie kiem), 
nedz arī  par  ļaudīm, ku   ŗi no -
dzīvojuši gaŗu mūžu saticīgā lau-
lībā un izaudzinājuši labus bēr-
nus. Šeit varam uzzināt par 

dzim  tām, kuŗas atgriezušās at -
gūtajos īpašumos, piemēram, 
māksliniece Anita Jansone-Zir -
nīte. Liels nopelns Burtnieku 
Trešajā atmodā bija viņas vīram 
dzejniekam Pēterim Zirnītim, 
ku   ŗa diemžēl vairs nav šajā sau lē.

Reti kuŗam burtniecietim bi -
jusi tikai viena profesija un 
nereti vaļasprieks kļuvis par 
mūža nodarbi, visbiežāk jau 
sabiedriskā kārtā. Latvijas  pro-
vincēs grūti atrast mūzeju, kas 
nebūtu tapis sabiedriskā kārtā, 
bet to darbi nieki nekad nav 
saņēmuši vai cerējuši uz atalgo-
jumu! Burt niecieši apzi nās, ka 
mūzeja ma  teriāli izbāl un sadēd, 
tālab visiem saviem ievēroja-
miem ļaudīm pie viņu dzīves 
vai darba vietas pielikuši mūžiz-
turīgas plāksnītes ar uzraksti-
em. Viena no leģen dārākajām 
personām šajā novadā ir Jēkabs 
Māsēns, skolotājs un tulkotājs. 
Neatzīstot  izglītībā ru  si fikācijas 
tendences, viņš  mūža labākos 
gadus pelnījās, strādājot par 
grāv  raci un kalpu, staigādams 
no mājas uz māju un, svešos 
kaktos paslēpies no ziņkārī  giem 
skatieniem, pārtulkoja Dantes 
„Die višķo komēdiju”. Zenta 
Mau         riņa J. Māsēnu  raksturo: 
līdzi  nieks Dantem viņa pilnības 
ilgu un ne  salaužamajā gribā. 
Mū  ža noga li Māsēns sagaidīja 
pagasta ne  spējnieku mājā 

Burtnieku mūzeju izveidotājs Anatolijs Kindzulis ar krustmeitu, 
arī Burtnieku skolas absolventi, Gaujas nacionālā parka zvērkopi 
Velgu Vītolu

Penčos, kapos pieminekli viņam 
uzlika skolēns  J. Liepa,  piemiņas 
plāksni novadnieki  1994. gadā. 

Taču arī nesenā pagātnē Burt-
niekos netrūka leģendāru  per-
so nību. Viens no tiem bija Ar -
vīds Richters, lielsaimniecības 
,,Burt  nieks” direktors.  Pieņem-
dams dar       bā slaucējas, mechani-
zatorus vai grāmatvežus, viņš 
vērtējis ne tikai darba iemaņas, 

bet katram noprasījis: ,,Un ko 
to vēl proti darīt – dziedāt, 
dejot, teātri spēlēt, sportot?!”  

Skolas mūzeja devīzē ir vārdi: 
...gaismu sauca, gaisma ausa...  
Burtniekos ikviens var pārlie-
cināties, ka visa sākums ir doma 
un vārds. Mēs pabijām gaismas 
novadā.

Anita Mellupe
Astra Moora

Lidija Dombrovska, Aurorā pa 
Austrāliju, romāns, izdevniecība 
„Sol Vita” 2009. g., 208 lpp.

„Savu pēdējo romānu nobei-
dzis, Valts Vieds nolēma atpūs-
ties,” tādiem vārdiem savu jaunā-
ko - jau piekto  romānu iesāk līdz 
pag. gs. 80. gadiem Dānijā , bet 
jaunākā laikā Austrālijā dzōvoju-
sī rakstniece un gleznotāja Lidija 
Dombrovska-Larsena. Un kā lai 
Valts atpūstos? Lūk, privātā 
Cesnas lidmašīnā ar „mīļoto mei-
teni” Ilonu krustām šķērsām 
lidinoties pa Austrāliju un mek-
lējot „paradīzi”, kur apmesties! 
Jāpieņem, ka Vieds būs dūšīgi 
ražojis bestsellerus angļu valodā, 
lai varētu sev un meitenei atļau-
ties tik dārgu atpūtas veidu. Starp 
kādreizējiem Austrālijas latviešu 
rakstniekiem, kas rakstīja latvie-
šu valodā romānus, Valtam Vie-
dam prototipu nevar atrast. 
Richards Kraulis mēdz atpūsties, 
izejot pastaigāties ar sunīti pa 
savas dzīves vietas tuvāko apkai-
mi, bet otrs lielais staigātājs Jānis 
Sarma iztika pat bez sunīša. 

Brīžiem liekas, ka Lidijas 
Dombrovskas larger than life 
(lielāks par dzīvi) notikumu 
risinājums radies vienīgi tādēļ, 
lai būtu kāds ietvars, kuŗā auto-
rei ietilpināt to, kas viņai lieliski 
padodas, proti – spilgtus Aus-
trālijas dabas (faunas, floras, 
ainavas) tēlojumus gan vārdos, 
gan vizuāli, turklāt par krāsu 
attēliem grūti pateikt, kas te 
gleznots, kas fotografēts. Cil-
vēkiem, kas iecerējuši apciemot 
Austrāliju pirmām kārtām tās 
eksotiskās dabas iepazīšanas 
nolūkā, šo romānu var ieteikt 

par ceļošanas apetīta rosinātāju. 
Jābrīdina gan, ka lielā tiesa 
aprakstītās eksotikas sameklē-
jama tūkstošiem kulometru 
attālumā no lielajām pavalstu 
galvaspilsētām, tāpēc Dom-
brovskas Austrālijas skatījums 
ļoti atšķiŗas no tā, ar kādu savu 
mītnes zemi redz tūkstoši tur 
dzīvojošo latviešu ikdienā. 

Lidija Dombrovska ir krāšņu, 
oriģinālu salīdzinājumu un 
metaforu meistare, pat ja daži 
viņas veidojumi varētu šķist 
īpaši „gribēti” jeb sataisīti. Kau-
 dzīte piemēru: „viņš jutās tik 
drošs kā boksera cimds”, „iedo-
mība jānovelk kā mētelis”, „cil-
vēks jūtas kā slieka, kuŗu var 
samīt papēdis”, „viņš turējās pie 
savas taisnības kā mats pie ādas”, 
„viņas vārds izkrita no prāta kā 
krekla poga”, „viņas dzīve esot 
kā plāna tēja, vairāk ūdens nekā 
stipruma”, „mīlestība ir kā sal-
dējums – var ātri izkust”, „viņa 
sirds sūrstēja ar nopļautas zāles 
sāpi”, „dzīve ir pelēka pape”, „cil-
vēks ir kā kuģis, kam sava krava”, 
„roka bija tik karsta, ka tajā varē-
tu izcept zivi”. Cilvēks auto sēdek-
lī „sagumis, saplacis kā siltā pienā 
mērcēta baltmaize”. Ilona Valtam 
saka: „Es gribu tevi izbaudīt kā 
saldu mango augli.”

Par vienu otru salīdzinājumu 
var rasties vēlēšanās strīdēties, 
piemēram, „viņa dzīve bija kā 
tukšs autoceļš, kas nekur neved”. 
Tiešām var būt  tādi autoceļi, pa 
kuŗiem vēl tikai reti kāds brauc, 
bet vai iespējams ceļš, kas nekur 
neved? „Piesieties” var arī dažai 
autores sentencei. Ja viņa apgal-
vo, ka „pašapzinīgi cilvēki 

necieš pārmaiņas”, gribas vai-
cāt, kāds tad kopsaucējs ir paš-
apziņai, no vienas puses, un 
pārmaiņu ciešanai vai necieša-
nai, no otras. Nez’ ko par savu 
mītnes pilsētu vēlēsies teikt tur 
dzīvojošie latvieši, lasot, ka 
„Adelaidā valda trīs  atšķirīgas 
tendences – ticība, noziegumi 
un cilvēku nedrošība”? Vientu-
lība esot neredzama kā mūžīga 
mīlestība. Vai tad vienmēr tā ir? 
Gan vientuļnieki, gan mīlētāji 
taču nereti nonāk citu līdzcilvē-
ku uzmanības lokā. 

Lidija Dombrovska vai nu 
negrib, vai neprot būt konsek-
venta. Viņa, piemēram, nav 
izdomājusi, vai viņas Valts būs 
daudzdievības (kaut kāda grie-
ķu Olimpa?) vai monoteisma 
atzinējs. 40. lappusē Valts domā 
par dievu valstību (daudzskait-
lī), bet jau 41. lappusē par put-
niem, kuŗus Dievs (viens dievs) 
ietērpis svētku drānās. 106. lap-
pusē Valta ieskatā  „dīkdienību 
var piekopt vienīgi dievi” (vai-
rāki), bet 120. lappusē viņš klu-
sībā dzied par „Dieva svētītu 
rītu”. Vai šis mūsdienu lasītāja 
vērtējumā izskatās pēc sīkuma? 
Vismaz reliģiskas ievirzes cilvē-
ku ieskatā tas, kam kāds tic vai 
netic, par šo cilvēku pasaka kaut 
ko ļoti būtisku. Var jau, pro-
tams, tīši portretēt rakstnieku, 
kam Dievs vai dievi mūsu seku-
lārizētajā pasaulē nav nekas vai-
rāk par tukšu metaforu, bet tad 
šī doma jāizvērš. Ka Dom-
brovskas nekonsekvencē nav 
tīšuma, bet ka tā vairāk ir ne -
jaušs gadījums, liecina citas vi -
ņas paviršības: vai tad ir ticami, 

ka jaunas Austrālijas latvietes 
1960. gada dienasgrāmatā būtu 
ierakstīts padomju laikā Latvijā 
ieviestais, bet trimdā nievātais 
termins „medmāsa”? Un vai 
viņas 1963. gada ierakstā varēja 
būt vārds „fani”, ja šī anglicisma 
ieviešana latviešu valodā tobrīd 
nevienam vēl nebija ienākusi 
prātā? 

Lasot Aurorā pa Austrāliju, 
grūti atvairīt domu, ka autorei 
– vērā ņemamai gleznotājai, 
tātad īslaicīgu impresiju reģis-
trētājai, – īsākas formas par 
romānu varētu būt spējām un 
talantam vairāk piemērotas. Tē -
lojumi, skices, miniatūras varē-
tu būt formas, kādās viņai 
ietērpt krāšņās vārdu gleznas. 
Bet tāpat kā kustīgas filmas 
mūsdienu cilvēku saista vairāk 
nekā statiskas gleznas, arī raks-
tītajos vārdos reizēm rodas 
vēlēšanās aprakstus saķitēt kopā 
ar notikumiem. Taču Dom-
brovskas notikumi bieži liekas 
it kā aiz matiem pievilkti, lai tie 
tikai būtu. (Jāatvainojas svaigo 
salīdzinājumu darinātājai par 
šiem novecojušiem matiem!) 
Notikumiem nav īstas motīvā-
cijas, lasītājs tiem netiek sagata-
vots, tiem dažkārt nav arī seku 
(piemēram – tam, ka Ilona 
nonāk aborīgenu gūstā, lai drīz 
pēc tam tiktu no tā atkal ārā). 
Romāna blakus personas – 
Ilonas sāncense Sindija, Riks, 
Džastins, Krista – paliek samē-
rā vāri iezīmētas. 

Kaut kas tomēr pie šīs grāma-
tas saista. Vienkārt, tā ir autores 
acīmredzot impulsīvā, dinamis-
kā personība. Viņa liekas raks-

tām virzienā, kādā viņas oma 
viņu jebkuŗu brīdi vedina. Reiz 
intervijā kāds rakstnieks teicis: 
ja viņš, iesākot romānu rakstīt, 
pats jau zinātu, kā tas beigsies, 
viņam zustu interese darbu tur-
pināt. Šādai nevainīgai nepār-
domātībai, ko tur noliegt, pie-
mīt savs šarms. Varu derēt, ka 
arī Lidija Dombrovska rakstīju-
si bez plāna un grafikas. Otrkārt, 
romānam piemīt kāda īpata 
atmosfaira, dabas valdzinājuma 
un cilvēka pastāvīga apdraudē-
juma sajūta. Apdraudējums 
manāms jau pašā grāmatas  sāku-
mā, kad – kaut gan tikai Valta 
sapnī – pret motorlaivu, ar ko 
viņš pa Sidnejas līci vizina Ilonu, 
tiek raidīts šāviens. Nelaimju, 
kādām Valts ar Ilonu pakļauti – 
Bali salā, Austrālijas bušā, 
Adelaidā, visbeidzot Bathurstā, 
– sanāk tāds biezums, ka abi 
(atkal atvainojoties par nesvaigu 
metaforu!) jau dēvējami par 
nelaimes putniem.

Reizēm no visa lasītā prātā 
visilgāk saglabājas kāds darbam 
nebūtisks, bet spilgts vai asprā-
tīgs teiciens. Tā, piemēram, no 
Austrālijas latviešu rakstnieka 
Arņa Skujiņa 1986. gadā publi-
cētā romāna „Dīvains cilvēks” 
vislabāk atceros varbūt pat ne 
paša Skujiņa izdomāto, bet tikai 
citēto izteikumu: „Sieviete kā 
dieviete, tikai žēl, ka krie viete.” 
No Dombrovskas romāna savu-
kārt uz mūžu paliks prātā bažī-
gam latviešu zemniekam piedē-
vētā izteika: „Tu, lops, kas tevi 
kops, kad mana galva ktitīs?”

Eduards Silkalns           

Valts un Ilona lido
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

ne. 24. Apdzīvota vieta Krāslavas 
raj. 25. Upe Kurzemē. 27. Barības 
dzīvnieku pievilināšanai. 30. Uz 
kokiem parazītējoša sēne. 32. 
Kādu laiku turpināties. 34. Ļoti 
veci. 36. Šampiņoni. 38. Audums 
ar spīdīgu, gludu virsmu. 39. 
Kādas Eiropas valsts galvaspilsē-
ta. 40. Mūžzaļi dienvidu tīteņ-
augi. 41. Pēc atkušņa izveidojus-
ies cieta sniega virskārta.

Stateniski. 1. Rokās un plecos 
nesami izstrādājumi priekšmetu 

nešanai. 2. Oriģināli. 3. No stropa 
izlidojusi jauno bišu saime. 4. 
Palieli kādas vielas gabali. 5. 
Stirnu tēviņš 6. Starpība starp 
konta debetu un kreditu. 7. Vī -
tolu un kārklu spurdzes. 8. Vī -
rieša vārds (jūl.). 9. Stop. 10. 
Ne      lie  li grauzēju kārtas dzīvnieki. 
13. Vajāt, draudēt ar varmācību 
un represijām. 14. Sēdekļi bez 
atzveltnēm. 16. Klosteris ar tam 
piederošiem īpašumiem. 18. 
Kaz   ragi. 19. Apmierinājuma, pa -
ti kas augsta pakāpe. 23. Maza 
auguma zirgs. 26. Valsts bruņotie 
spēki. 28. Sena tautas teiksma. 
29. Noteikts daudzums. 30. Pār-
došanai ražoti darba produkti. 
31. Audummalas. 33. Ar kokiem 
abās pusēs apstādīts ceļš. 35. 
Viens no daiļliterātūras pamat-
vei   diem. 36. Sievietes vārds (jūl.). 
37. Pārmācība par neatļautu 
rīcību.

Krustvārdu mīklas ( Nr. 37) 
atrisinājums   

 Līmeniski. 1. Dēlis. 3. Vasarāji. 
9. Luste. 10. Līnijas. 12. Lats. 13. 
Patiess. 14. Raža. 17. Stabule. 18. 
Raibaļas. 19. Sieviete. 21. 
Askarida. 25. Panākumi. 27. 
Brilles. 29. Alts. 30. Muskuss. 31. 
Elle. 34. Iespēja. 35. Tīrīt. 36. 
Saraksts. 37. Lauva. 
Stateniski. 2. Ikss. 3. Valmiera. 
4. Sanīsties. 5. Rūja. 6. Lielisks. 7. 
Melase. 8. Tagad. 9. Latgale. 11. 
Skara. 15. Mudināt. 16. Rakaris. 
20. Tautudēls. 22. Izlolot. 23. 
Austeres. 24. Piektais. 26. Astri. 
27. Basets. 28. Marts. 32. Osta. 
33. Urga.   
         

Līmeniski. 1. Vēža kāju gali. 4. 
Ar ragvielu klāts mutes izvir-
zījums putniem. 7. Celtnes 
apakš daļa, kas daļēji ierakta 
zemē. 9. Indiāņu kaŗa trofeja. 11. 
Elektronisks informācijas un 
sakaru līdzeklis. 12. Uzkopt. 14. 
Sprāgstviela. 15. Ar elpošanu 
saistītas raudas. 17. Apdzīvota 
vie ta Ludzas raj. 20. Dot, sniegt 
tā, ka saņēmējs paņem. 21. Ūdens 
dzīvnieka skeleta kauls. 22. 
Graudaugi. 23. Mītoloģiska būt-
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Septembŗa sākumā tika pazi-
ņota pirmo reizi Latvijā rīkotā 
konkursa „Labākā Latvijas brū-
naļa 2009” titula ieguvēja – Sun-
tažu saimnieces Annas Vol kovas 
gotiņa Irbe. 

 AT Piena akadēmija (www.
atpiens.lv), kuŗā apvienojušies 
dažādu nozaŗu piena eksperti, 
jūlijā izsludināja Latvijas brūna-
ļas fotokonkursu. Ziņu portālā 
bija ievietoti pieteikto 47 gotiņu 
foto tautas nobalsošanai un Rī -
gas Zooloģiskajā dārzā izkārto    ta 
šo Latvijas brūnaļu fotografiju 
izstāde, kas deva iespēju to apska-
tīt cilvēkiem no visiem Latvijas 
no  va  diem un viesiem no ārval-
stīm. 

„Latvijas brūnā” ir viens no 
nacionālajiem lepnumiem un 
Latvijas zinātnes sasniegu-
miem. Tā Latvijā ir visraksturī-
gākā šķirne, kas radīta un izkop-
ta ar vietējo zinātnieku spēkiem 
un ir ierakstīta visās Eiropas 
Savienības (ES) grāmatās. Kopš 
2004. gada „Latvijas brūnā” pie-
pulcējusies Eiropas piena govju 
„bataljonam”, kas ik gadu ES val-
stīs saražo vairāk nekā 120 miljo-
nu tonnu piena, gandrīz divreiz 
vairāk nekā Amerikā.

Slaucamo govju pamatšķirne 
mūsu valstī „Latvijas brūnā”, pēc 
pārraudzības datiem, lauku 
saim       niecībās ir ap 75% no kop-
skaita. 

Latvijā govju raksturīgākā krā-
sa sensenis bijusi brūna, par to 
liecina kaut vai tautasdziesmas, 
kur govs saukta arī par „brūnali-
ņu”. Taču apzināta brūnās šķir-
nes radīšana, lai tā iegūtu speci-

fiskas īpašības, Latvijā sākās 19. 
gs. 2. pusē, kad nodibinājās 
zemes īpašnieku lopu audzētāju 
savienības. 1862. gadā Vidzemē 
ieveda daudz Angelnas šķirnes 
lopu no Vācijas, kas labi piemē-
rojās Latvijas apstākļiem un plaši 
tika izmantoti krustošanai ar vie-
tējām brūnaļām. Pagāja gadi, un 
daudzu zinātnieku mērķtiecīgās 
pūles vainagojās panākumiem 
selekcijas darbā - radās govju 
šķirne „Latvijas brūnā”, kas ofi-
ciāli savu nosaukumu un šķirnes 
apstiprinājumu ieguva 1922. gadā.

 Profesors, zinātnes centra  
direktors Aleksandrs Jemeļjanovs 
uzsveŗ, ka darbs ar „Latvijas 

brūno” nebūt nav galā. Govs īpa-
šības tiek uzlabotas, lai tā dotu 
vairāk piena ar labāku sastāvu un 
būtu fiziski izturīgāka. Latvijas 
brūnaļai ir spēcīgi kauli, sevišķi 
kājas, kas daudzām citzemju 
šķirnēm ir ļoti vārīga vieta, brū-
naļas arī sasniedz lielāku ilgmū-
žību nekā citu šķirņu govis. Tās 
labi piemērojušās tradicionālajai, 
samērā lētajai barībai — zālei, 
skābbarībai un sienam. 

 Latvijas brūnaļas piens labi 
der siera siešanai, jo pienā ir 
augsts olbaltumvielu saturs, pat 
augstāks nekā no ārzemēm ieves-
to melnraibo un citu šķirņu 
govīm. Piens uzturā ir viens no 

vērtīgākajiem kalcija avotiem. 
Ne velti uztura zinātnieki iesaka 
katram cilvēkam ik dienas izdzert 
glāzi piena. Latvijā iecienītais 
biezpiens no melnraibo šķirņu 
govīm neiznāk tik gards kā no 
vietējās brūnaļas piena.

 Lepnumā par savu „Latvijas 
brūno” arī tika izsludināts foto-
konkurss un tautas nobalsošana. 
31. augustā beidzās balsošana 
tīmeklī. Par brūnaļām visa kon-
kursa laikā tika nodotas 4116 
balsis. Sakopojot rezultātus, 
noskaidrojās, ka uzvarētāja ir 
gotiņa Irbe (8 gadi), kas ieguvusi 
vislielāko atzinību - 872 balsis.

 Irbes fotografiju konkursam 
iesūtīja Rīgas puika Raivis (16 
gadi). Viņš stāsta: „Pats dzīvoju 
un mācos Rīgā, bet vasaras un 
citas skolas brīvdienas bieži pava-
du Suntažos pie omes. Fotogra-
fēšana ir mans vaļasprieks, bet 
konkursos gan līdz šim nebiju 

Tautas balsojumā nosaka īstāko Latvijas brūnaļu

Titulu „Labākā Latvijas brūnaļa 2009” ieguvusi Suntažu lauku 
saimniecības gotiņa Irbe

piedalījies. Par Latvijas īpašās 
brūnaļas meklēšanu uzzināju, 
tieši būdams laukos, un nolēmu 
pamēģināt. Gotiņu saimniece 
Annas (Volkovas – V.B. ) kundze 
ir manas omes draudzene; viņas 
saimniecībā ir astoņas skaistas 
brūnas gotiņas un arī mazie teli-
ņi. Irbe, manuprāt, ir Latvijas 
brūnaļas titula cienīga, jo ir ļoti 
mīlīga un paklausīga gotiņa. 
Turklāt dienā Irbe dod pat līdz 
30 litru piena.”

 Konkurss „Labākā Latvijas 
brūnaļa 2009” radīja pozitīvu 
noskaņu, lauku ļaudis mūsdienu 
sarežģītajā ekonomiskajā situāci-
jā, ejot šķietami nebeidzamos 
ikdienas darbos, pacēla skatienu 
uz savu piena devēju un ierau-
dzīja to pavisam citādām acīm. 
Rodas lepnums, ka tomēr daudzi 
vēl audzē jau tik pierasto Latvijas 
brūno. 

Valija Berkina

Tērvetes dabas parks iesaistījies Ziemeļvalstu izglītības pro-
grammas Nord Plus Junior projektā, kas ir kopīgs ar norvēģiem. 
Projekts ilgs gadu. Tā norisi apspriedīs oktobrī, kad Tērvetē ieradīsies 
projekta vadītāji Norvēģijas Hamāras dabas skolas pārstāvji.

Jaunjelgavas novada dome piedalīsies Šveices – Latvijas projektā, 
lai Seces pagastam iegādātos autobusu skolēnu pārvadāšanai no 
Staburaga uz Seci un atpakaļ. Pašvaldības financējums būs 10% no 
pirkuma summas, 90% piešķirs Šveices valdība.

Vidzemes reģiona pensionāru konferencē bija pulcējušies 
pensionāri no 11 Vidzemes novadiem. Diemžēl labklājības ministrs 
Uldis Augulis neatrada laiku tikties ar senioriem. Arī Saeimas sociālo 
un darba lietu komisijas priekšsēde Aija Barča bija ārkārtīgi steidzīga, 
tāpēc daudzi pensionāru jautājumi palika bez atbildes.

Jau trešo gadu Lielvārdes pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikt 
pretendentus uz titulu „Goda lielvārdietis” par īpašiem nopelniem 
Lielvārdes labā. Apbalvojumu paredzēts pasniegt Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā.

Krustpils pilī tika atvērta grāmata «Krustpils luterāņu baznīca 
gadsimtu plūsmā». Draudzei aprit 390, bet pašreizējai baznīcai 190 
gadi. Dievnama vēsturi grāmatā sakopojusi draudzes pārstāve Ligita 
Ābolniece. Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda, novad-
nieka Arņa Skujiņa (Austrālijā) un citu ziedotāju atbalstu. 

Viesītes vidusskolas skolēniem turpmāk būs iespēja mācīties 
mūsdienu izglītības prasībām atbilstīgos labiekārtotos dabaszinātņu 
kabinetos, jo skolā tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) atbalstītais projekts “Kvalitātīvai dabaszinātņu un 
matēmatikas apguvei atbilstošas materiālās bazes nodrošināšana”. 
Projekts izmaksās 98 392 latus, no tiem 85% ir ERAF financējums, 
15% – pašvaldības līdzfinancējums.

Latgales Kultūrvēstures mūzejam Rēzeknē aprit 50 gadu. Jubilejai 
veltīta izstāde „Laiks rāda”. Pirmsākumā 20. gs. 30. gados tas bija 
Latgales Centrālais mūzejs (1933-1939), vēlāk Latvijas Valsts vēstures 
mūzeja Rēzeknes nodaļa (1940-1943). Kaŗš uz laiku pārtrauca 
mūzeja darbību. 1959. gadā tika atvērts Rēzeknes Novadpētniecības 
mūzejs. 1990. gadā tas tika pārdēvēts par Latgales Kultūrvēstures 
mūzeju.

Tirdzniecības nams “Kurzeme” par godu Miķeļdienai organizēja 
Ražas dienu konkursu – izstādi, kur bija aicināts piedalīties ikviens 
vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Konkursa mērķis – izmantojot dabas 
veltes un paša izdomu, parādīt rudeni kā bagātāko gadalaiku.

Vērienīgi remontdarbi norit gan Bārtas Tautas namā, gan Bārtas 
pagasta mūzeja ēkā. Abas ēkas būs kā no jauna uzceltas, arī 
siltumnoturīgākas. Pamatā izmantots ES financējums. No Bārtas 
Tautas nama rekonstrukcijā ieguldītiem 207,7 tūkstošiem latu, 105 
tūkstoši ir no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Pašvaldībās tika dalīts otrs pārtikas paku pievedums – Eiropas 
Komisijas financētais atbalsts vistrūcīgākajiem. Šogad vistrūcīgākie 
saņem puskilogramu auzu pārslu, puskilogramu četru graudu 
pārslu, vienu kilogramu makaronu, 400 gramus pankūku miltu un 
400 gramus vājpiena pulveŗa mēnesī.

Dažādās Aizputes vietās parādījušies no masīva koka darināti 
soli, kas tapuši pilsētas jauniešu īstenotā projekta “Solis līdz soliņam”. 
Pilsētā tiks izvietoti 35 pašu rokām darinātie soli. 

Liepājas Centrālkapos atklāja piemiņas akmeni pēckaŗa 
pretošanās kustības “Kursa” dalībniekiem. Tā ir kārtējā piemiņas 
zīme jauniešiem, būtībā vēl bērniem, Liepājas technikuma un citu 
skolu audzēkņiem un citiem jaunajiem liepājniekiem, kuŗi pēc Otrā 
pasaules kaŗa cīnījās pret padomju varu. Visu “Kursas” 34 dalībnieku 
vārdi būs iekalti akmenī.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Kolorado pavalsts Kolorado -
springu pilsētā katru gadu divas 
nedēļas pirms Lieldienām uz 
ielas var sastapt seno romiešu 
armijas uniformās tērptus bru -
ņotus centurionus zirgos, kuŗu 
strupās pavēles vienu otru ga -
ŗāmgājēju droši vien pat nobaida. 
Citi toties pavēlēm pakļaujas un 
dodas uz savām sēdvietām fut-
bollaukuma lieluma arēnā, lai 
noskatītos New Life Church  
rīkoto izrādi ,,Ērkšķis” (The 
Thorn), kuŗā attēlota Jēzus dzīve 
kopš dzimšanas līdz krustā 
sišanai un augšāmcelšanās brī -
dim. Pat skatoties izrādes video-
filmu, uzmanība neatslābst ne uz 
brīdi. Iespaidīgs ir pats sākums, 
kad no debesīm nolaižas gaismas 
eņģelis, bet īpaši saviļņo aug -
šāmcelšanās aina ar grandiozu 
uguņošanu. Uzvedumā piedalās 
turpat 1000 visu vecuma brīv -
prātīgu dalībnieku, pat zīdainīši, 
korī ir vairāk nekā 300 dziedātāju.  
Skatītāju skaits pieaug līdz ar 
katru izrādi, lugu ik gadu caur -
mērā noskatās 40 000 cilvēku. 
Izrādes veidotāji izmanto vis -
modernāko techniku, dažādus  
gaismas un skaņas efektus, mū -
ziku, pieaicina cirka mākslinie-
kus, lai skatītājiem paliktu neaiz-
 mirstams īstenības iespaids. Luga 
,,Ērkšķis” izrādīta arī Dien vid-
karolīnā, Kolorado, Mineapolē. 

Neticīgajiem tomiem der at -
cerēties pāvesta Benedikta XVI 
šogad 15. aprīlī teikto, uzrunājot 
tūkstošiem ticīgo Svētā Pēteŗa 
laukumā Romā: ,,Mūsu laikmetā 
daudzi mēģinājuši noliegt Kristus 
augšāmcelšanās vēsturisko pa -
tiesīgumu. Mūsu ticībai un mūsu 
kristīgajai derībai ir svarīgi Jēzus 
no Nācaretes augšāmcelšanos 
pasludināt par patiesu vēsturisku 
notikumu, ko apliecinājuši dau-
dzi autoritātīvi aculiecinieki.” 

Lugu The Thorn 1996. gadā 
uzrakstīja rakstnieks un režisors 
Džons Bolins, Omahas latvietes 
Vijas Briedes Bolinas vecākais 
dēls. Vija dēla lugai zīmēja de -
korācijas. Šādā darbā viņai jau ir 
pieredze. Kopā ar citiem viņa 
1996., 1997. un 1998. gadā glez -
nojusi dekorācijas vairākām lu -
gām – Sylvia, ko izrādīja, Aspenā, 
Kolorado, Šekspīra komēdijai 
,,Sapnis vasaras naktī” Omahas 
universitātē, televīzijas uzvedu-
mam The Christmas Angel, kuŗā 
piedalījās dziedone Olīvija 
Ņutone Džona (Olivia Newton 
John) un mūziķu grupa Man-
nheim Steamroller. Vija ir ļoti 
pateicīga Omahas universitātes 
profesoram Sīvenam Viljamsam 
(Steven Williams), kas nodibināja 
īpašus skatuves dekorātoru 
kursus. 

Jaucot krāsas The Thorn 
dekorācijām, Vija atcerējās, ka 
bērnībā, bēgļu nometnē Virc -
burgā viņa kopā ar citiem bēr -
niem smilšu kastē sagrautu māju 
ķieģeļu drumslas sajaukuši ar 
ūdeni un tādējādi ieguvuši  skais-
 tas krāsas smilšu kūku ro  tā -
jumiem. Toreiz viņa nemaz ne -
nojauta, uz kuŗieni liktenis viņu 
aizvedīs. 

Nav šaubu, ka klusībā ikviens 
no mums vēlējies kādreiz visu 
pamest un doties tālēs zilajās, 
vienalga, uz kurieni – uz Brazīlijas 
džungļiem, Aļasku, Jaunzēlandi, 
Austrāliju, Grenlandi, Havaju 
salām, Afriku. Ne visi to uz  dro -

šinās, bet ir ne mazums pār -
galvīgo, kuŗi spējuši šķirties no 
tuviniekiem, no daudz kā atteik-
ties un sākt pilnīgi jaunu dzīvi 
citā pasaules malā. Tādus dros-
miniekus bieži apbrīno un klu -
sībā apskauž.  

Vija Briede un Rodnijs Bolins 
iepazinās 1961. gadā, studējot 
Čikāgas mākslas insitūta Gud -
mana (Goodman) teātŗa skolā. 
Vijai bija 19 gadu, Rodnijam 20, 
abi gribēja kļūt par aktieŗiem. 
Pēc gada viņi apprecējās. Kādu 
vakaru teātŗa skolas draudzene 
viņus uzaicināja vakariņās un 
draudzenes vīrs, nīderlandietis 
no Afrikas, rādīja savas mīļās 
zemes fotografijas. Braucot at -
pakaļ uz mājām, Vija un Rodnijs 
nolēma doties uz Afriku. Rod -
nijam jau bērnībā, tāpat kā ikvie-
 nam bērnam un pusaudzim, 
lasot Radjerda Kiplinga ,,Džungļu 
grāmatu”, Kanzasas pavalsts 
laulātā pāŗa Martina un Osas 
Džonsonu ceļojumu aprakstus 
un citus stāstus, radās vēlēšanās 
pašam pabūt tajās vietās, un pie 
draugiem pavadītajā vakarā 
beidzot sadūšojās bērnības sapni 
īstenot un doties meklēt pie -
dzīvojumus. Vijas māte Vilma 
Briede bēdājās, toties tēvs Bruno 
Briedis jauniešus atbalstīja, jo 
viņu pašu jaunībā vilinājusi 
Dienvidafrika. 

Vija pastāstīja: ,,Mums bija 
iekrājumi, nokārtojām doku-
mentus, vīrs domāja universitātē 
studēt filozofiju. Nopirkām di  vas 
lielas kastes, kur salikt visu 
nepieciešamo. Gaidīju mūsu 
pirmo bērniņu, kam bija jānāk 
pasaulē pēc diviem mēnešiem. 
Bijām jauni un muļķi. Keiptau  nā 
ieradāmies 1964. gada martā ar 
propellerlidmašīnu. Pa ceļam 
lidmašīnu pārbaudīja Leopold-
vilā, Kongo, kur bruņoti vīri mūs 
pavadīja uz atpūtas verandu. Tur, 

sēžot pie maza galdiņa, iepa  zi -
nāmies ar vīrieti no Keiptaunas 
un, kad nonācām galā, viņš  laip-
ni aicināja pie sevis vakariņās, 
pēc tam aizveda uz viesnīcu un 
parādīja, kur atrodas universitā-
te. Sākām meklēt dzīvokli, to at -
ra  dām Keiptaunas piepilsētā 
Ron     debošā. Drīz iepazināmies 
ar citiem universitātes studen -
tiem. 31. maijā piedzima mūsu 
meita Brigita. 31. maijs ir arī 
Dien  vid  afrikas Republikas neat -
karības diena. 1961. gada 31. 
mai   jā tika pasludināta Dienvid -
afrikas Re  publika, izstājoties no 
Liebrita  nijas domīnijas – Dien -
vidafrikas Savienības. Aparteids 
bija ļoti spilgti izteikts. Visvairāk 
pār steidza, ka vietējie mūs uz -
runāja master un madam. Iedzī -
votāji runāja angļu un afrikandu 
va  lodā. Vilcienos un autobusos 
pie ūdenkrāniem bija rakstīts 
whites only. Dienvidafrikā brauc 
pa krei      so ceļa pusi, grūti bija 
pierast. Dienvidafrikas rends bija 
vērts $1,40. Pārtikas produkti 
bija lēti, varēja dabūt daudz 
garšīgu augļu, uz katra stūŗa 
pārdeva puķes.

Keiptauna ir kosmopolītiska 
pilsēta, mums bija draugi no vi -
sām pasaules malām – Nī  der -
landes vēstnieka dēls, itaļu grafs, 
Rodēzijas premjērministra mei -
ta, Štellenbošas farmera meita, 
angļi, vācieši, portugāļi. Taču 
baltajiem bija atļauts draudzēties 
tikai ar savai rasei piederīgajiem. 
Mums bija draugs ķīnietis, viņš 
gan teica, ka esot japānis, jo 
ķīniešus par baltiem neuzskatīja. 
Mūsu draugiem bija dažādi 
polītiskie uzskati, žīdu, vācu un 
nīder landiešu studenti šķita ļoti 
kon  servātīvi. Viens bija kreisi 
no  skaņots un uz ilgiem gadiem 
nokļuva cietumā. Atradām dzī -
vokli, un mums bija jāpieņem 
krāsainā kalpone, lai viņai būtu 

līdzekļi sevis uzturēšanai.
Es  sāku studēt antropoloģiju,  

un mēnesi pavadījām, mācoties 
khosa valodu Lumku misijā ne -
tālu no Portelizabetes misijas. 
Mūs reiz aicināja uz bantu kāzām, 
tajās dejoja jaunieši, uz kuŗu 
ķermeņiem bija uzkrāsotas bal-
tas platas svītras. Mūs ieaicināja 
apaļā, no māliem celtā mājā, un 
vīram piedāvāja pašdarītu alu. 
Misija atradās biezoknī, tika 
darbināts ģenerātors, ēdienu ga -
ta  voja uz malkas plīts. 

Rodnijs līdztekus studijām 
tēloja lugās, piedalījās tautas 
mūzikas koncertos, iepazināmies 
ar Rodžeru Ībertu  (Roger Ebert), 
kas studēja Keiptaunas univer -
sitātē. Tagad viņš ir slavens kino-
filmu kritiķis un scēnāriju autors. 
Satikām ASV senātoru Robertu 
Kenediju, viņš 1966. gada 6. jū -
nijā Keiptaunas universitātē tei  ca 
runu. Rodnijs izdeva skaņuplates 
ar tautas mūziku, dziedoņu Boba 
Dilana (Bob Dylan) un Džoanas 
Baizas (Joan Biaz) dziesmām. 

Zemnieku bērni Dienvidafrikā 
cīnījās pret valdības maiņām. Pie 
mūsu virtuves galda notika 
daudz dažādu pārrunu. Dien -
vidafrikā dzīvojām septiņus ga -
dus, tur piedzima četri bērni – 
Brigita, Sūzanna, Sallija un 
Džons. Bērniem pienāca laiks iet 
skolā, un mums bija jāizvēlas, ko 
darīt. Nolēmām braukt atpakaļ 
uz ASV, bet vispirms vienu gadu 
pavadījām Vinipegā, Kanadā. 
Amerikā atgriezāmies 1971. ga -
dā. Gaidīju piekto bērnu, līdzās 
manu vecāku mājai Omahā, 
Nebraskas pavalstī tika pārdota 
māja, māte pierunāja to nopirkt, 

un te nu mēs esam. Omahā pie -
dzima Mērija un jaunākais dēls 
Lūks. Mūsu seši bērni uzauga 
abu māju paglamos, kopā ar vec-
 tēvu makšķerēja un vecmāmiņu 
gatavoja ēdienus. Es strādāju da -
žādus darbus – veikala Wal Mart 
rotaļlietu nodaļā, plānoju uz -
vedumus, kāzas, kristības, glez -
noju portretus.

Vīra studiju laikā Afrikā mēs 
atradām katoļu baznīcu. Tagad 
mūsu galvenās intereses ir kris -
tīgā ticība. Dievs mūs saveda 
ko  pā pēc dažādiem pār  dzī  vo  ju -
miem un zaudējumiem. Mana 

pārliecība ir, ka iepazīt Dievu un 
dalīties Dieva mīlestībā ar visiem 
ir galvenais mērķis dzīvē. Pa -
teicos Dievam par bērniem, tā ir 
liela dāvana.”

Nu jau Vijas bērni ģimenes lig-
 zdu atstājuši. Omahā dzīvo Vijas 
vecākā meita Brigita ar vīru 
Kristoferu Eljotu un trim 
bērniem, arī jaunākais dēls Lūks 
Bolins, kas apprecējās nesen. 
Jaunākā meita Mērija un Tonijs 
Hrbeki, kuŗu ģimenē ir četri 
bērni, dzīvo Sentluisā, Misūri 
pavalstī; Sūzanna un Džefrijs 
Kollinsi un viņu četri bērni – 
Tampā, Floridā; Džons un Sēra 
Bolini ar pieciem bērniem – 
Čarlstonā, Dienvidkarolīnā; 
Sallija un Roberts Batleri ar trim 
bērniem – Denverā, Kolorado 
pavalstī. 

Tagad Vija lielāko daļu laika 
pavada pie mātes. Vilma Briede 
2. februārī nosvinēja 91. dzi-
mumdienu. Pirms pieciem ga -
diem viņa krita, bija sarezģīta 
smadzeņu operācija. Vijai un 
viņas māsai Maijai Briedei pat 
prātā nav ienācis māti ievietot 
vecļaužu namā, bet abas pār -
maiņus viņu kopj, lasa priekšā 
laikrakstus un žurnālus, klausās 
Floridas latvietes Karmenes Lū -
ses dziedātās tautasdziesmas, 
kuŗas māsas atceras no bērnības. 
Reizēs, kad Vijai jābrauc iekārtot 
skatuve izrādei, viņas vīrs  
Rodnijs darbā ņem brīvdienas.  
Vilma Briede vairāk nekā 30 
gadu bijusi Omahas latviešu ev. 
lut. draudzes dāmu komitejas 
vadītāja, Bruno Briedis 40 gadu 
draudzes priekšnieks. Viņi pēc 
dievkalpojuma aicināja uz savu 

māju paciemoties vientuļniekus, 
dāsni palīdzēja daudzām ģi  me -
nēm. Vilmai Briedei ir 13 maz -
bērni un 25 mazmazbērni. Tā 
taču ir vesela bagātība! Ir trāpīgs 
austrumu sakāmvārds: ,,Kuplam 
kokam nav bezvēja dienu, 
daudzbērnu ģimenei – dzīves 
bez rūpēm.” Vija un Rodnijs 
Bolini nenobijās no rūpēm, viņu 
dzimtas koka zari sakuplo arvien 
vairāk. Varbūt kāds no jaunajiem 
dzinumiem kādreiz aizsniegsies 
arī uz Latviju.

Astra Moora

Dievam, mākslai un ģimenei veltīta dzīve

Vijas un Rodnija Bolinu aktieŗu dienu kāzu fotografija

Vija un Rodnijs Bolini ceļā uz Afriku 
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''Šeit Herta dzīvo skaistā un 
mierīgā pilsētas nomalē Čelsijas 
Sabiedriskā centra pansijas na -
mā. Lai gan viņai ir 90 gadu, 
satiekoties Hertas gadu nastu 
nemaz nemanīju.Viņa tur spa-
rīgi nodarbojas ar vingrošanu, 
vada vairākas pensionāru 
nodarbības, uz  rauga Pansijas 
centra veikalu, kā arī diriģē 
draudzes kori vietējā metodistu 
baznīcā. Mūsu pēcpusdienas 
sa        tikšanās brīdī atmiņās paka-
vējāmies kopējos piedzīvoju-
mos Kala mazū pirms  seš   des     -
mit gadiem. Herta pastāstīja arī 
par mācītāja Laupmaņa aizie-

Tas viss notika 1949. gadā 
Kalamazū, Mičiganā, kad mācī-
tājs Jānis Laupmanis kopā ar 
savu kundzi Hertu un uzticamo 
līdzgaitnieku Edvardu Dinvaldu 
ierosināja un uzsāka milzīgu 
humanitāru iniciātīvu, lai sāktu 
gādāt galvotājus nelaimīgiem 
DP nometnē Vācijā dzīvojošiem 
latviešiem. Tādā veidā viņus 
izglābtu un nogādātu Amerikā, 
lai tie atkal varētu kļūt par rosī-
giem sabiedrības locekļiem. 
Mācītājs Laup manis bija latvie-
šu izcelsmes garīdznieks, Ame -
rikas pavalstnieks, un tai laikā 
bija mācītājs un vadīja metodis-
tu draudzi Ka  lamazū pilsētas 
austrumu daļā. 

Kad divus gadus vēlāk kam-
paņa bija pabeigta, vairāk nekā 
500 latviešu ģimenēm bija sagā-
dāti sponsori, un šīs ģimenes 
bija atvestas uz Ameriku un 
izvietotas Kalamazū apkārtnes 
mājvietās.

Ojārs Brūveris, viens no šo 
laimīgo emigrantu vidus, paš-
reiz dzīvo Englevudā, Floridā 
un raksta šādi:

„Lai izteiktu pateicību nelai-
ķim Jānim Laupmanim ar kun-
dzi Hertu, kopīgi ar pārējām 
500 latviešu ģimenēm, kuŗas 
Laup maņi atveda uz Ameriku, 
cenšos parādīt viņiem pienācī-
gu godu un atzinību grāmatā 
„Mani senaizmirstie stāsti, 
1940-2008”. 

Bet tad arī labi sapratu, ka 
man noteikti jāsameklē Laup-
maņu bērni, lai kur tie at  rastos, 
lai arī viņiem varētu iz  teikt pie-
nācīgo godu un pateicību. Ar 
lielu pārsteigumu uz labu laimi 
atradu Čikāgā Klaudiju 
Laupmani, mācītāja un Hertas 
meitu. Klaudija sagādāja man 
tikšanos ar Hertu Laupmani, 
un tā notika skaistā šā gada jūli-
ja dienā.” 

Ojārs Brūveris kopīgi ar kun-
dzi Barbaru 2009. gada 25. jūli-
jā apmeklēja nelaiķa Jāņa Laup-
 maņa atraitni Hertu Laupmani 
Čelsijā (Chelsea), Mičiganā. 

šanu mūžībā 55 gadu gadu 
vecumā un grūtībām, pārvarot 
vīra zaudējumu, ieskaitot piecu 
bērnu izaudzināšanu. „Tomēr 
ar Dieviņa svētību un ar lielu 
metodistu baznīcas palīdzību 
spēju visus bērnus arī izskolot,” 
Herta pastāstīja. Viņa piebilda, 
ka veidojusi savu karjēru, dau-
dzus gadus vadot Holiday Inn 
viesnīcu Greilingā, Mičiganā, 
līdz pat pensionēšanās dienai. 

„Pēc grāmatas „Mani senaiz-
mirstie stāsti, 1940-2008” sa -

ņemšanas un pateikšanās Herta 
izteica vēlēšanos iegādāties vai-
rākas kopijas, kuŗas labprāt gri-
bētu visiem saviem bērniem. Ar 
lielu pateicību un priekā viņai 
apsolīju nodrukāt vēl piecas 
kopijas. Man nevarēja būt lielāka 
prieka un goda par to, ka pieņe-
mat atzinību no manis un pārē-
jiem latviešiem, kuŗus jūs izglā-
bāt pirms 60 gadiem, kad kopā 
ar vīru atvērāt mums durvis un 
atvedāt visus uz Ame riku,” – 
atvadoties teicu Hertai."

Tikšanās pēc 60 gadiem. 
Iespaidi par šāsvasaras skaistākajiem brīžiem

Bijušais Kalamazū latviešu emigrants pēc 60 gadiem satikās ar viņa izglābēju
Otrā pasaules kaŗa beigās no Valkas DP nometnes Rietumvācijā.

Ojārs Brūveris pasniedz Hertai Laupmanei savu grāmatu 
"Mani senaizmirstie stāsti, 1940-2008", Čelsijā, Mičiganā, 
2009. gada 25. jūlijā

mazk vien kārši. Tad varēja 
sākties nometnes dzīve. Dienas 
kārtība bija šāda: plkst. 8.30 
celšanās un brokastis; plkst. 
10.00 lūgšana un karoga 
pacelšana; 12.00 pusdienas, pēc 
tam, brīvais laiks nometnes 
apskatei līdz vakariņām; 6.00 
vakariņas un dažādas nodarbības 
līdz gulētiešanai. Latviešu 
nometne bija izveidota pēc 
senlatviešu motīviem – vārti un 
zediņu sēta visapkārt. Teltis bija 
sarindotas puslokā ap galveno 
ugunskura vietu. Pie vadītāju 
telts atradās senlatviskas klaba-
tas, kas aicināja pulcēties. Mums 
bija uzcelta arī speciāla izstāžu 
telts, kur izvietoja līdzatvestos 
latviskos izstrā dājumus, lai 
parādītu mūsu no  metnes 
ciemiņiem kaut ko no Latvijas. 
Igauņu un lietuviešu skauti bija 
mūsu tuvākie kaimiņi nometnē; 
pie katras plīvoja attiecīgo valstu 
karogi.

 Lielā džamborejas telšu pilsēta, 
kuŗas gaŗums bija 7 km, bet pla-
tums 5km, atradās Sēnas upes 
kreisajā krastā. Nometnei apkārt 
nepārtrauktu kustību uzturēja 
vilcieniņš. Uz džamboreju bija 
atbraukuši 45 tūkstoši dalīb-
nieku, lai pār stāvētu savu valsti 
un tautu. To visi arī godam veica, 
gan ar da  žādām izstādēm, 
priekš  ne  su  miem, piemēram, 
tautiskām de  jām un dziesmām. 

Tas brīdis bija pienācis  – 13 no 
50 franču zonas latviešu skau-
tiem  tika izvēlēti piedalīties vis-
pasaules skautu Miera džam -
borejā Francijā. No Ravensburgas, 
Vā  cijā, kur bija latviešu skautu 
sa  pulcēšanās vieta, mēs vadītāja 
Raimonda Čaka vadībā devāmies 
uz Baden-Badeni. Ar franču 
skautu laipno gādību mums šeit 
izsniedza teltenes un vārīšanai 
vajadzīgos piederumus. Te vairā-
 kas dienas pavadījām sagata -
vošanās nometnē un apguvām 
nepieciešamās nometņošanas 
mākas. Franču skautu priekš-
nieks Baden-Badenē Beks mums 
iz  gā  dāja speciālu vilciena vago nu 
līdz Parīzei. Tas nu bija tas la -
bākais, ko varējām vēlēties! Ilgi 
iecerētais sapnis nu sāka pār -
vērsties īs  tenībā. Mūsu ceļš vijās 
cauri Strasburgai uz Parīzi. Ļoti 
žēl, ka ceļā nevarējām vērot 
Francijas skaisto dabu, jo viss 
gaŗais brauciens noritēja naktī; 
arī atpakaļceļā mums šī laime 
neuzsmaidīja. St.Lazaire stacija 
Parīzē bija mū  su pēdējais pietu-
ras punkts ceļā uz Rosny-
Jamboree, nometnes vietu. Parīze 
mūs pārsteidza ar savu lielumu 
un it sevišķi, ar greznajiem 
divstāvu vilcienu vagoniem. Mū -
su speciālais vilciens bija ne ma -
zāk skaists – tā vagonu sienas 
rotāja skautu baltās lilijas. Tajā 
mēs sastapāmies ar pirmajiem 

ārzemju skautiem.
Pusotru stundu gaŗais ceļa 

gabals aizritēja vienās dziesmās 
un dažādās rotaļās, bijām pār-
steigti, ka jau bija jākāpj ārā. Šeit 
mūs sagaidīja lieli, ērti autobusi, 
kas aizvizināja līdz pašai džam -
borejas vietai. Nometni apjoza 
daudzu karogu jūra, un mēs 
cerējām, ka arī mūsu sarkanbalti 
sarkanais tur plīvos vējā, tomēr 
vēlāk atradām, ka tā tur nebija.

Autobusi apstājās lielo nomet-
nes vārtu priekšā, dažas for  ma -
litātes, un varējām doties tālāk uz 
mums paredzēto apmešanās 
vietu nometnē. Visa lielā džam -
borejas nometne bija sadalīta 
14 novadu nometnēs, pie tam 
katra no tām bija saņēmusi kādu 
no Francijas novadu vārdiem. 
Katrā novadu nometnē bija da -
žādu tautību pārstāvji. Mēs, 
latviešu skauti, skaitījāmies pie 
Alžīrijas novada. Dažādu rasu 
un tautību skauti draudzīgi ap -
sveica mūs, jaunatbraucējus. 

Drīzi vien sasniedzām mūsu 
ga   la mērķi – latviešu nometni. 
Pie apmetnes vārtiem, kas bija 
darināti senlatviskā stilā, mūs sa -
gaidīja Latvijas skautu priekš-
nieks profesors Dunsdorfs.
Pirms mums ieradušies bija an -
gļu zonas latviešu skauti. Nu ātri 
vien bija jāierīko nometne. Vis -
pirms jāuz  ceļ teltis, tad jāizgatavo 
galdiņi un soli, kas nebija ne -

Lielajā no  metnes estrādē notika 
dažādu tautību priekšnesumi. 
Arī lat  viešu skauti tur tika aici-
nāti, lai parādītu savas tautas 
dejas, un ar lepnumu varu teikt – 
latvieši bija vieni no labākiem un 
popu  lārākiem. Te nu jāpiebilst, 
ka mums līdzi nebija atbraukušas 
mūsu gaidas, tādēļ dažiem no 
mums vajadzēja uzvilkt meiteņu 
tautas tērpus, kas bija paņemti 
līdz. Pēc tam latviešu skautus 
pazina gandrīz visa lielā nomet-
ne, gan pēc redzētiem tautas tēr -
piem, gan pēc mūsu nacio -
nālajām krāsām. Ja gadījās, ka 
kāds viesis jautāja: “No kurienes 
viņi?”, tad sekoja droša atbilde: 
“Tie ir latvieši.” 

Sevišķi draudzīgi mums bija 
paši saimnieki – franču skauti, 
kā arī ungāru skauti, kuŗu 
nometnēs mēs bijām vairākkārt 
ielūgti. Tas nozīmēja savstarpēju 
maltīšu apmaiņu, un parasti pēc 
ēšanas sekoja dažādi priekš -
nesumi, kur katrs parādīja, ko 
vien māk. Nereti bija dzirdams 
vārds “čēņdž” (change), kas 
nozīmēja adrešu, nozīmju un 
apģērba gabala apmaiņu. Visa 
džamboreja bija kā liels gada tir-
gus, kur pirka, pārdeva un 
mainīja, ko tik katrs spēja – viss 
kā pie Bābeles torņa.

Mūs, latviešu skautus, sevišķi 
pagodināja Internacionālā skau -
tu biroja priekšnieka lorda Kil -

sona apmeklējums, pēc viņa no -
vērtējuma latvieši ieguva otro 
vietu visā džamborejā par nomet-
nes iekārtojumu. Pēc tam, sekoja 
apmeklējums no Anglijas skautu 
priekšnieka Reinolda un skautis-
ma kustības dibinātāja Baden-
Paula dēla, Petera Baden-Paula.

Beigās gribu pastāstīt par lielo 
džamborejas slēgšanas parādi, 
kuŗa noritēja it sevišķi krāšņi. 
Lielu gumijas balonu, kam bija 
zemeslodes apveids, apsargāja 45 
skauti, pa vienam no katras 
džam  borejas dalībvalsts. Balo -
nam apkārt ovālā aplī stāvēja 
skau  tu kolonnas. Tad tie četr-
desmit pieci paņēma zemeslodi 
uz savām rokām un aiznesa uz 
lielo skautu kolonnu, kas tad 
bīdīja zemeslodi apkārt pāri visu 
galvām, līdz to atkal saņēma tie 
paši skauti.

Sākās parāde. Skauti soļojot iz -
veidoja džamborejas mezglu, kas 
reizē nozīmēja skautu drau  dzības 
un verdzības mezglu, jo ir dau -
dzas zemes Austrumeiropā, kur 
skautot ir noliegts. Līdz ar to tad 
beidzās lielā Miera džamboreja 
un nometne skaitījās slēgta. 

Gluži kā kuplā ģimenē, šis laiks 
aizritēja lielā draudzībā un sa -
ticībā. Atvadoties atskanēja sau-
cieni no visām skautu mutēm: 
“Uz redzēšanos nākamajā no -
metnē!”

 Indulis Lācis,  dalībnieks
                                                                                  

Skautu Miera džamboreja 1947. gadā Francijā

Čelsijas Sabiedriskā centra pansijas galvenie vārti, kur Herta 
Laupmane pašreiz uzturas
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Rasma Caune vadīja svētku diev-
 kalpojumu uzsveŗot Dieva 
labvēlību kopējā darba darī -
tājiem, izceļot ne savu, bet kopēji 
veiktā darba panākumus. 

Latviešu mākslinieku un 
daiļamatnieku darbu izstādi 
„Saulšķūnī” atklāja Aina Tilupa, 
iepazīstinot dalībniekus ar 
māksliniekiem un viņu darbiem. 
Bagātīga bija ziedoto mantu iz -
loze, ko veiksmīgi vadīja „Sau -
laines” rosīgais darbinieks Guntis 
Tannis. Izloze deva „Saulaines” 
ēku labojumiem ap 700 dolaru 
atbalstu. Par bagātīgu cienastu 
bija rūpējušās „Saulaines” saim-
nieces ar palīgiem. Grāmatu 
cienītāji varēja iegādāties kā Lat -
vijā, tā arī ārpus Latvijas izdotās 
latviešu grāmatas Kristīnes Stiv -
riņas rūpīgi sakārtotā grāmatu 
galdā. Rudens svētku labo iz -
došanos teicami sekmēja arī 
labvēlīgie laika apstākļi, kā arī 
Toronto latviešu pensionāru 
apvienības izbraukuma dalīb -
nieku grupa un latviešu aprūpes 
mājas „Kristus dārzs” dalībnieku 
grupa.     

Montreala
M. Štauvers

Montrealas 
Latviešu Or -
ganizāciju pa -
domes 22. sep -
tembŗa sēdē 
pie   dalīijās 6 
da  lībnieki. To 
vadīja jaunais 
p r i e k š n i e k s 
Ro  berts Klaiše. 

Iepriekšējās sēdes pierakstu 
nolasīja M. Štauvers, un to 
pieņēma bez grozījumiem. Ka -
sieris V. Paegle ziņoja, ka kasē uz 
28. augustu esot bijuši $ 4348.80, 
no kuŗiem Stipendiju fonda lī -
dzekļi esot $ 2468.00.

Revīzija vēl neesot notikusi. 
Par revidentu 2009. gadā iz  rau -
dzīja Albertu Cauni.

Plašas pārrunas izraisīja pa -
domes tīmekļa lapas Latmonts 
kārtošana. Pēc ilgāka pār  trau-
kuma tā atkal sakārtota. Or  ga -
nizācijas lūgtas laikus iesūtīt 
ziņas un to maiņas laikus,  lai 
sabiedrība būtu iespējami plašāk 

 va svētību. Arī mēs varam 
pateikties Dievam par svētību, 
ka nu jau 37 gadus var pulcēties 
lat  viskās sanāksmēs un 
nodarbībās.  Valdes priekšsēde 
Valija Brik sne uzrunā sveica 
sanāksmes dalībniekus un 
pateicās par at  saucību un 
līdzdalību apvienī  bas līdzšinējā 
darbā un izteica cerību, ka tas 
turpināsies arī nākotnē. 
Apvienības darbu atzinīgi no -
vērtējusi arī Ontario provinces 
valdība un Toronto pilsētas val-
de, sniedzot financiālu atbalstu 
un apbalvojot brīvprātīgos dar-
biniekus. Aizvadītajā gadā On -
tario provinces valdības At  zi-
nības rakstus par ilggadēju un 
sekmīgu darbību saņēmuši Edīte 
Zariņa, Veronika Dauksta, Ha -
nelore Masena, Ģedimins 
Krauja, Ausma Hoepnera un 
Austra Elksnīte. Pēc svinīgā 
ievada un jubilejas cienasta pro-
grammas daļā latviešu tautas-
dziesmas un populāras dziesmas 
dziedāja apvienības koris „Rota” 
un vīru ansamblis „Pusstunda” 
diriģentes Īrisas Purenes vadībā. 
Par labo sniegumu diriģente un 
koristi saņēma klausītāju ne -
dalītu atsaucību un bagātīgas 
ziedu veltes. 

Apvienības 8. oktobŗa sanāk-
sme būs pateicības dienas at -
zīmēšanai, ko ievadīs prāv. 
Dr. F. T. Kristbergs ar svētbrīdi, 
svētku cienastā un apvienības 
koŗa „Rota” koncertu diriģentes 
Īrisas Purenes vadībā. 5. un 
21. ok  tobrī apvienība rīko iz -
braukumu uz Orilliju, kur 
paredzēts tūristu kuģa brauciens 
vietējā ezerā, kopējs cienasts un 
arī piedalīšanās kazino spēlēs. 
Informācija un pieteikšanās pie 
apvienības valdes locekļiem vai 
izbraukuma organizētājas Astrī -
des Jākobsones, tālr. 416-534-
5672. 

Saulaini rudens 
svētki „Saulainē”

Toronto Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašuma „Sau -
laine” pārvalde vasaras sezonas 
nobeiguma un rudens svētku 
sarīkojumu šogad rīkoja 20. sep-
 tembrī. Brīvdabas baznīcā māc. 

Toronto
R. Norītis

* DV Toron-
 to nodaļa 
17. oktobrī 
plkst. 15 Lat-
viešu centrā 
svinēs nodaļas 
59 gadu dar -
bības jubileju. 
Pēc svinīgā 
akta un vana -

džu sarūpētā cienasta program-
mas daļā patriotiskas dziesmas 
dziedās DV vīru koris diriģentes 
Īrisas Purenes vadībā. Ieeja pret 
ziedojumiem sākot no 15 dola -
riem personai. 

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau -
dzes lauku īpašumā „Saulaine” 
gadskārtējais sarīkojums „Daiļās 
dāmas dalās domās” notika 3. un 
4. oktobrī draudzes baznīcā, 200 
Ballmoral Ave. Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar dievgaldu, pēc 
dievkalpojuma baznīcas sarī  ko -
jumu telpās dāmu komitejas rī -
kotā Pļaujas svētku pēcpusdiena 
ar cienastu.     

* Sunibrukas (Sunnybrook) 
slimnīcā 17. augustā miris Valdis 
Palma. Viņš dzimis 1914. gada 
20. martā Salas pagastā. Aizgā -
jēju pēdējā gaitā Jorkas kapsētā 
21. augustā izvadīja prāv. 
Dr. F. T. Kristbergs. par aizgājēju 
sēro dzīvesbiedre Ausma, tuvi-
nieku un draugu saime Kanadā, 
ASV, Vācijā un Latvijā.

* Latviešu aprūpes mājas 
„Kristus dārzs” iemītniece Alīse 
Kazeka (dzim. Eglīte) mirusi 
12. augustā. Aizgājēju pārpelnoja 
17. augustā Foterst Lawn kre-
matorijā, sēru aizlūgumu vadīja 
prāv. Dr. F. T. Kristbergs. Par 
aizgājēju sēro dēls Jānis, meitas 
Irina un Ruta ar ģimenēm, tuvi-
nieki, „Kristus dārza” admi ni    -
strācija un iemītnieki un kupla 
draugu saime. Aizgājēja dzimusi 
1915. gada 6. septembrī Dzel -
zavā. Dzīvesbiedru Ēriku zau-
dējusi 1982. gadā. 

* St. James krematorijā 28. au -
gustā pārpelnoja 21. augustā 
mirušo Pēteri Stašu. Viņš dzi-
mis 1916. gada 19. oktobrī Smil-
tenē. dzīvesbiedri Mildu zaudējis 
1992. gadā. Sēru aizlūgumu kre-
matorijas kapličā vadīja prāv. 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
F. T. Kristbergs. Par aizgājēju 
sēro brālis un māsa ar ģimenēm 
Latvijā, Toronto latviešu bridža 
kopas dalībnieki, tuvinieki un 
draugi Kanadā, ASV un Latvijā. 

* Toronto Sv. Jāņa ev. lut. lat-
viešu draudzes prāv. 
Dr. F. T. Krist    bergs 10. septembrī 
Jorkas kapsētā izvadīja 3. sep-
tembrī kaimiņzemē ASV, Lan-
singā, mirušo Ainu Guntu Brik-
mani. Viņa dzimusi 1929. gada 
22. septembrī Siguldā. par aiz-
gājēju sēro dzīvesbiedrs Alek-
sandrs, tuvinieki un draugi 
Kanadā un ASV. 

* 1. septembrī prāv. F. T. Krist-
bergs vadīja sēru aizlūgumu 
28. augustā Londonas Millard 
George bēru mājā Londonas 
Victoria slimnīcā mirušai 
Austrai Hans (dzim. Dubava). 
Viņa dzimusi 1922. gada 24. de -
cembrī Rīgā. Par aizgājēju sēro 
dzīvesbiedrs Rūdolfs, māsa Elma 
Miniate, vedekla Alda (dēlu An -
dri zaudējusi 2004. gadā), brālis 
Bruno Latvijā, tuvinieki un drau-
gi Kanadā, ASV un Latvijā.

Desmitkārtīgs 
pieaugums 

Toronto latviešu pensionāru 
apvienība 24. septembŗa sa -
nāksmē Latviešu centrā svinēja 
37 gadu darbības jubileju. 
1972. gada 21. septembrī dibinā-
tā apvienība darbību sāka ar 
89 dalībniekiem, un biedru mak-
sa bija divi dolari gadā. Tagad 
biedru skaits un arī dalības 
maksa ir desmit reizes lielāki. 
Apvienības dibināšanu toreiz 
Latviešu namā ierosināja un 
vadīja Rūdolfs Roze, Alberts 
Liepiņš, Jānis Ozoliņš, Jānis 
Rolavs, Kārlis Tannis, Artūrs 
Retigs, Mārtiņš Vāgners, Mārtiņš 
Prikulis, Jānis Indriksons, Olga 
Upeniece un Alojs Budže. Viņu 
mērķis bija apvienot latviešu 
pensionārus un sekmēt viņu 
sabiedrisko rosību sanāksmēs un 
nodarbībās. Par apvienības devī-
zi pieņēma „Dievam, tuvākam 
un savai tautai”.

Ievadot jubilejas sanāksmi, 
svēt  brīdī prāv. Dr. F. T. Kristbergs 
iztirzāja apustuļa Pāvila vēstuli 
filipīniešiem par pulcēšanās Die-

informēta. 2008. un 2009. gada 
stipendiāti vēl nav izstrādājuši 
savu atskaiti sabiedriskam sa  rī-
kojumam. Lūgs Trīsvienības 
drau    dzi tam atvēlēt laiku un vietu 
šā gada Ziemsvētku eglītes 
sarīkojumā decembrī. Iepazinās 
ar Māras Vītolas panākumiem 
Gaŗezera vasaras vidusskolā. Tie 
izrādījušies teicami.

Atzina, ka Aizvesto piemiņa 
jūnijā izdevusies labi. Toties pa -
redzētā trīs tenoru un teāt ri  nieku 
viesošanās izpalikusi da  žadu 
technisku apstākļu dēļ.

Valsts svētku sarīkojumam, kas 
notiks 14. novembrī, plkst. 16, 
Latviešu centrā, 3955 Provosta 
ielā, Lašīnā paredzēja šādas ap -
rises: plkst. 15.30 notiks glez -
notāja Staņislava Jerumaņa glez -
nu izstādes atklāšana; tai sekos 
piemiņas zīmes atklāšana pirma-
jam Latviešu sabiedriskā centra 
priekšniekam Jānim Tēraudam. 
Valsts svētku aktu vadīs Jānis 
Mateus. Tajā pasniegs arī DV un 
citus apbalvojumus montrea  lie-
šiem. Svētku runu teiks Latvi jas 
vēstnieks Kanadā Marģers Krams. 
Koncerta daļā uzstāsies  dziedone 
Ieva Akuratere no Lat  vijas. Viesos 
ielūgs igauņu un lietuviešu ko -
pienu pārstāvjus un Lašīnas 
pilsētas galvu Dofinu (Daulphin). 
Prog  rammas brošū  ru sagatavos 
Dāvids Porietis-Bedards, kamēr 
karognešu pie  nākumus lūgs veikt 
šā gada Stipendiju fonda sti  pen -
diātiem. Saviesīgas dzīves vaka-
ram va  kariņas gatavos Inta Hūns 
ar palīgiem.

R. Klaiše ziņoja, ka bezvīzu 
režīma apstākļos tūristi no Lat -
vijas varot Kanadā uzturēties 6 
mēnešus. No 18 – 35 gadu vecas 
personas varot dabūt gadu ilgu 
darba vīzu. Kvota esot 400. 
Noteikumu pārkāpšana varot 
rast mūža aizliegumu iebrauk -
šanai Kanadā.

A. Vītols pastāstīja, ka 24. ok -
tobrī Miera draudzes baznīcā 
Otavā notikšot aizvadīto Dzies -
mu svētku Hamiltonā atskaņu 
koncerts, kuŗā piedalīšoties jauk-
tais koris „Atbalss” un ansamblis 
„Tērvetes Trubadūri.” Darba sēde 
ilga 2 stundas. Nākamo sēdi 
paredzēja 22. oktobrī, plkst. 19.30 
Latviešu centrā.

Vēlos lasītāju iepazīstināt ar 
māksliniekiem no Sanktpē  ters -
burgas Floridā. Pēteris Ozols un 
Karmena Lūsis. Abi ar mūziku 
jau sen uz „tu”. Pēteris, kādrei  zē -
jais bostonietis, ar dziesmām un 
ģitaru izstaigājis tuvus un tālus 
ceļus.Ģitara viņam bija līdzi pat 
Vietnamas džungļos, kad Pēteris 
dienēja aktīvajā kaŗadienestā. Ir 
bijusi arī izdevība uzspēlēt arī 
Rīgā  Jāņa Jarāna vadītajā izrādē. 
Karmena Lūsis ir hamiltoniete, 
kas jau ilgāku laikudzīvo Flo  ridā.      

Viņas ikdiena saistās ar dažādu 
instrumentu spēli, dziedāšanu 
un skaņu ierakstu veidošanu. 

Tagad jau otro gadu Karmena 

un Pēteris mūzicē duetā. 
Pirmā kopējā uzstāšanās bija 

Milvokos, Latviešu namā. Abi 
tika uzņemti ar sajūsmu un 
izpelnījās publikas atzinību. 
Priekšnesums bija labā 
profesionālā līmenī, arī program-
mas izvēle bija teicama. Viņu 
nākamais koncerts notika ALAs 
kongresā Sanktpētersburgā, 
Floridā. Programmā bija 
Raimonda Paula,Imanta Kalniņa, 
Ilmāra Dzeņa un citu autoru 
dziesmas. Tas bija vienkārši 
brīnišķīgi! 

Lai Pēterim un Karmenai vei-
cas turpmākajā radošā darbā! 

Andris Magurs
 

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Dzied un spēlē Karmena 
un Pēteris 

Labojums
Laika 36. numurā rakstā 

,,Baptistu kongress un 
nometne” teikumam pir -
mās slejas otrā rindkopā 
jābūt: ,,Dāsni bij. Ņujorkas 
mācītāja Mārtiņa Jansona 
un viņa dzīvesbiedres Izas 
un Rūdolfa Brūvera no -
vēlējumi dod iespēju 
atbalstīt Rinkonas mi -
sionāru darbu Bolīvijā, 
viras virtuves un seminārus 
Latvijā.”

L. P.
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ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

Ziemeļkalifornijas Latviešu lut. draudze piešķiŗ
ARTURA JULLAS STIPENDIJAS

Līdz $ 10 000,- kopsummā, kā financiālu atbalstu centīgiem universitātes, kolledžas
vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.

Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās sekmes, bet 
arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas un sabiedriskās vērtības.

Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem studentiem.
Pieprasītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts, kuŗā minēti sasniegumi, 

aktīvitātes un nākotnes ieceres.

Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku –
piemēram, skolotāju vai mācītāju - atsauksmes iesūtāmas

līdz šā gada 25. oktobrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim,
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510,
tel: 707-748-0138, fax: 707-748-0971

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Kā katru gadu, Saulaines bērnu 
nometnes dalībnieki un vadītāji jau 
divas nedēļas gatavojās Latviešu 
centra pensionāru un Kristus Dārza 
gadskārtējam apciemojumam. Ro -
taļas un dziesmas bija jāzina no 
galvas, nometnes formai ( dzeltenie 
Saulaines krekli un baltas īsās 
bikses) bija jābūt tīrai un izgludinātai, 
matiem glīti sakārtotiem. Jau 
vairākas dienas pirms sarīkojuma 
laika pareģotāji ziņoja – būšot karsts 
un lietains, bet – nekā! Laiks bija 
jauks un saulains, tāpēc visa cie -
mošanās un priekšnesumi notika 
ārā. Cik jauka diena visiem 150 ap -
mek  lētājiem bija 20. augusts! 

Jau vairākas dienas iepriekš 
daudzi brīvprātīgie darbinieki sāka 
cept, vārīt un dekorēt. Uz  kožamos, 
galveno maltīti un saldos ēdienus 
gatavoja Ēriks Začs, Pēteris Mašins 
un Natālija Tanne. Pārējie brīv -
prātīgie darbinieki: Aina Selga, 
Edvīns un Elīzabete Kukuri, Rai -
monds Cinovskis, Val  dis un Ārija 
Grasmaņi, Guntis Tannis, Lilita 
Tanne, Biruta Dirse, Dace Zača, 
Elga Ozoliņa, Juris Zommers, 
Mirdza Avena, Laura Vasarāja, 
Norberts un Gunta Sebri, Armands 
Sebris, Kalvis Začs, Konstantīns 
Mašins un Pēteris Strazdiņš. Palīgos 
arī bija Saulaines saimnieki Arturs 
Lauzis un Elviga Sebre. Ciemiņus 
sumināja nometnes komandants 
Viktors Krēsliņš, viņš pa  teicās Sv. 
Jāņa draudzei un pla  šākajai latviešu 
sabiedrībai par at  balstu nometnes 
rīkošanā. Paldies māc. Kristbergam 
par sveicienu no Sv. Jāņa draudzes 
un lūgšanas no  vadīšanu. Paldies 
Guntim Tan  nim par sveicieniem 
no pašas Saulaines! Priekšnesumus 
sniedza ne tikai bērni, bet arī 
talantīgie vadītāji. Ruta Lauze un 
Rasma Gaide vadīja bērnu priekš -
nesumus un kopdziedāšanu. Mū -
zikālie pava  dītāji bija Alberts Vītols, 

Ēriks Stirājs, Andrejs Kūl  nieks un 
bēr  nu un vadītāju koklētāju ansam-
blis. Aizrautīgi bija Alberta Vītola 
un Marijas Thorburn solo un dueti, 
dziedot latviski, angliski un francis-
ki. Rasma Gaide bija sa  meklējusi 
Saulaines grāmatu klētiņā pazīstamu 
latviešu dzejnieku dzejas un dažas 
no tām nolasīja. Grāmatu klētiņa 
pa  teicās, ka tā netika aiz  mirsta, vai -
rākas Saulaines grāmatu klētiņai 
ziedotās latviešu māk  slinieku glez  -
nas atrada jaunas mājas. Paldies 
Ainai Selgai par viņas ro  sību! Viena 
no nometnes mei  te  nēm izlietoja 
savu kabatas nau  diņu, lai iegādātos 
gleznu, kas viņai īpaši patika – 
Mirjamas Bēr  ziņas “Sēnes”. Ir vēl 
palikušas gleznas. Lūdzu ziņu, ja 
vēlaties tās redzēt. Gleznu fotografi-
jas var pārsūtīt pa pastu vai elek-
troniski, kā arī sarunāt sa  tikšanos 
Toronto apkārtnē vai Sau  lainē. Visi 
ziedojumi par gleznām paliek 
Saulainei. Paldies visiem pircējiem! 

Paldies visiem par tik labi iz -
devušos sarīkojumu, jo Saulainē 
mums vienmēr labi klājas!
Teksts un foto: Kristīne Stivriņa

705-424-6226
stivrins@hotmail.com

www.campsaulaine.com

Sirdi priecē Saulaine!

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes
Ņudžersijas novada dievkalpojums ar dievgaldu

PĻAUJAS SVĒTKU NOSKAŅA
svētdien, 18. oktobrī plkst. 14.30, St. Marks luterāņu baznīcā,100 Harter Rd, Morristown, NJ

Diakons J. Kaneps, ērģeļnieks E. Zālīte, Soliste Laila Saliņa. Kollekte.

Pēc dievkalpojuma - SILTAS PUSDIENAS
Piedalīšanās $20.00 no personas.

Pieteikšanās pie Guntas Gigas līdz 15. oktobrim
tel. mājas (908) 272-4580 vai mob. (908) 612-4889.

Visus laipni ielūdz
ŅUDŽERSIJAS NOVADA DARBINIEKI

Toronto Latviešu centra pensionāru un Kristus Dārza aprūpes 
nama iemītnieku ciemošanās Saulaines bērnu nometnē

Aina Selga un Guntis 
Tannis pārrunā jaunos grā-
matu ziedojumus

Aina Selga un Guntis Tannis pārrunā jaunos grāmatu ziedojumus

Maria Thorburn un Alberts Vītols priekšnesumā

izdevumu. Mēs esam pārsūtījuši uz 
Rīgu mūzeja tekošiem izdevumiem 
katru gadu tuvu pie $100 000, un 
tādēļ mūsu mērķi sakrāt vairāku 
miljonu dolaru pamatfondu vēl 
neesam sasnieguši. Šis atbalsts ir 
bijis OM būtisks. Šeit gribu 
pieminēt, ka Okupācijas mūzejs 
Rīgā ir visekonomiskākais mūzejs 
Latvijā. Pēc Mūzeju valsts pārvaldes 
datiem vidējā valsts izmaksa par 
apmeklētāju ir LVL8,85.  OM 2008. 
gadā izdevis LVL 342 441, apkalpo-
jot 108 349 apmeklētājus vai 
LVL3,16 uz vienu apmeklētāju. 

Valsts dotācija Okupācijas 
mūzejam 2008. gadā bija LVL 95 
640. Mūsu financiālais atbalsts 
Okupācijas mūzejam ir nepie  cie -
šams.

Mēs pateicamies visiem, kas ir 
atbalstījuši Okupācijas mūzeja 
darbu, un ceram uz jūsu devīgo 
atbalstu nākotnē.

Ilze Schwartz, 
OMFA priekšsēde

OMFAs sēde Gaŗezerā 
Nu jau 13 gadus Okupācijas 

mūzeja fonda atbalsta grupa 
ASV(OMFA) vasaras beigās satie-
kas Gaŗezerā, lai pārrunātu 
iepriekšējā gadā paveikto un 
nākamajā gadā darāmo.  Šā gada 5. 
septembŗa sēdē piedalījās Daina 
Albertiņa, Alvis Freimanis, Silvija 
Rutenberga, Ilze Schwartz, Biruta 
un Vilis Vārsbergi. Mēs visi esam 
pensijas gados, un varbūt kādreiz 
rodas vēlēšanās samazināt darbus 
un pienākumus. Bet tādos brīžos 
der atcerēties, kas ir noticis pēdējos 
20 gados, kopš Padomju Savienības 
sabrukuma. Tad Krievijas archīvi 
tika atvērti publikai, un rietumu 
sabiedrība sāka iepazīties ar Staļina 
terrora noziegumiem. Bet beidza-
mos 15 gados pieeja archīviem tiek 
strauji ierobežota, un vēstures 
izskai  dro  šana pārmainīta uz Staļina 
reha  bilitāciju. 

2000. gadā,  Lielā Tēvijas Kaŗa 
uzvaru atzīmējot, tika atjaunota 
vecā padomju himna un izdotas 
sudraba monētas ar Staļina profilu. 
Maskavas Uzvaras kalna kaŗa mū -
zejā tika atklāts Staļina krūšutēls un 
piemiņas plāksne, godinot Staļina 
varonīgo vadību, kaldinot uzvaru.

2005. gadā toreizējais Krievijas 
prezidents Putins apzīmēja Pa   domju 
Savienības sabrukumu par lielāko 
20. gadsimta ģeopolītisko katastrofu.  
Pagājušā gadā Krievijas TV ap  taujā 
par ievērojamāko vēsturisko cilvēku, 
kuŗā piedalījās 50 miljoni, Staļins 
ieguva trešo vietu.

 Šogad Otrā pasaules kaŗa sākuma 

atceres sarīkojumā Polijā Krievijas 
ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs 
apgalvoja, ka Polijas atbrīvošana 
pēc kaŗa „nāca no austrumiem”.

Krievijas skolēni šoruden sāk 
Krievijas vēstures mācības no 
jaunām grāmatām, kas attaisno 
Molotova-Ribentropa paktu, izskai-
 dro uzbrukumus Polijai un Somijai 
kā nepieciešamus pašaizsardzībai, 
un raksturo Staļinu – izcilu Krievi -
jas vadoni. Krievijas jaunatne tiek 
audzināta patriotismā, ar lepnumu 
par savu valsti un vēsturi. Bet 
Latvijas izglītības polītikas veidotāji 
nevar vienoties par Latvijas vēstures 
mācīšanu kā atsevišķu priekšmetu.

Visu augšminēto  un daudzu citu 
iemeslu dēļ mums visiem jāturpina 
atbalsts Latvijas Okupācijas mū -
zejam (OM). Mēs nedrīkstam pār -
traukt atspēkot vēstures viltošanu! 

OMFAs sākuma mērķis bija 
sakrāt pietiekami lielu pamatfondu, 
no kuŗa augļiem Okupācijas mūzejs 
varētu segt daļu savu gadskārtējo 

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Sēdes dalībnieki, no kreisas Ilze Schwartz, Silvija Rutenberga, Biruta 
Vārsberga, Vilis Vārsbergs, Daina Albertiņa, Alvis Freimanis
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATESVESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Pārdodu trīs eļļas gleznas
Anna DĀRZIŅA „Sonatina”24x20in.

Voldemārs GUTMANIS „Pilsēta tālumā” 24x20in.
Mārtiņš KRŪMIŅŠ „Divi koki rudenī” 17x21in.

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

Jaunietis meklē iespēju
strādāt ASV vai Kanadā.
22 gadi, RTU absolvents.

Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tel.: 371 26330660 ,

e-pasts: m.duksis@gmail.com

 Amerikas latvietim ir interese 
pirkt latviešu gleznas. 

Tālrunis 312-730-7459.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Skolotāja meklē 
aukles vai pieskatītājas 

darbu ģimenē.
Tālr. +371 67316566 

(mob. +371 29817107)
e-pasts: spello123@inbox.lv

Teātra TT izrāde
''TIRITOMBA jeb ZELTA ZIVTIŅA"

PRIEDAINĒ
Trešdien, 14. oktobrī

pulksten 16.00

Informācija: J.Students 732-836-9750
Ieeja: $25

HUMORA VAKARS
Kopā ar populārāko Latvijas
teātru un televīzijas komiķi

Jāni Jarānu
PRIEDAINĒ

Sestdien, 17. oktobrī
pulksten 16.00

Vakara gaitā: Monologi, skeči, joki, tosti,
Latvijas dainas un visādas citas izdarības.
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Mīlestība nekad nebeidzas...

Dziļās skumjās un mīlestībā
SIEVA RITA, DĒLS ANDRIS AR SIEVU JEAN MARIE

MEITA MĀRA AR VĪRU DUNCAN BALSBAUGH,
MEITA IEVA ROGERS

SEPTIŅI MAZBĒRNI: MARISSA, 
AMANDA UN ANDREA MIESNIEKS,

NICHOLAS UN ALEXANDER BALSBAUGH, 
OLIVER UN COLTON ROGERS

KRUSTMEITA, DIVAS MĀSAS UN
BRĀĻA ĢIMENE LATVIJĀ

Mūžībā aizgājis
mūsu mīļais, neaizmirstamais

vīrs, tēvs, vectēvs – Opa, krusttēvs un brālis

PĒTERIS MIESNIEKS
dzimis 1922. gada 28. janvārī Jaunpiebalgā, Latvijā,

miris 2009. gada 10. septembrī East Brunswick NJ, USA

S A R Ī K O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
• 7. oktobrī plkst. 7.00 Lauŗa 

Gundara lugas “Tiritomba jeb Zelta 
zivtiņa” izrāde Avenue Theatre (417 
East 17th Avenue, Denver, CO); 
Rīko kultūras biedrība TILTs un 
Kolorado latviešu kultūras centrs. 
Sīkākas informācija, zvanot Raitai 
Jergensenai, tālr.: 303-424-4442.

FILADELFIJA (PA)
• 6. oktobrī plkst. 11. 00 Filadelfijas 

pensionāru kopas saiets Brīvo latvju 
biedrības telpās. Valdes ziņojumi, 
pārrunas par jaunākajiem notiku -
miem Latvijā, dzimumdienu svinē -
šana un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti. 

• 16., 17. un 18. oktobrī Latviešu 
fonda ,,Nedēļas nogale nākotnei”, 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās (531 N. 7th St.). 16. okt. plkst. 
7.00 “sadraudzības stunda”, latviešu 
mākslinieku izstāde (rīko FBLB un 
ALMA, līdz 18. okt.), Latvijas Oku -
pācijas mūzeja dokumentālās filmas 
ar mūzeja Video krājuma va  dītājas, 
vēsturnieces Leldes Nei  manes ko -
mentāriem (filmu skate ar ko  men-
tāriem turpināsies līdz svēt dienai), 
17. okt., no plkst. 1.00 līdz 5.00 Lat -
viešu fonda gada sapulce, Valža 
Muiž  nieka piemiņa; plkst. 6.00 ko -
pīgas vakariņas un rakstnieka, reži -
sora un literātūras zinātnieka Jura 
Rozīša (Zviedrija) priekš la  sī  jums; 
pēc tam saviesīga dzīve ar mū  ziku. 
Ieeja visam vakaram, ieskai    tot va -
kariņas, $25. 18. okt., plkst. 12.00 
atvadu pusdienas (brunch); plkst. 
2.00 Longailendas Teātŗa kopas uz -
vedums: Ulža Siliņa parafraze – 
“Dzim  šanas diena”. Ko  mēdija vienā 
cēlienā. Piedalās Dag nija Spuntele 
Lapiņa, Jānis Riekstiņš, Kārlis Bud-
kēvičs, Māra Vilciņa, Ulža Stepes 
režijā; pēc izrādes Okupācijas mū -
zeja dokumentālās filmas ar ko -
mentāriem. Ieeja uz teātri un filmām 
$10. Sestdienas un svētdienas rītā - 
LF padomes sēde un, ja piesakās 
interesenti, Fila  del fijas vecpilsētas 
apskate. Visi laipni ielūgti! Sīkāka 
informācija: vbasens@live.com.

GRANDRAPIDI (MI)
• 5. oktobrī 6.00 vakarā tikšanās 

ar Latvijas vēstnieku ASV Andreju 
Pildegoviču, kas ieradīsies Grand-
rapidos, lai pasniegtu Triju Zvaigžņu 
ordeni Julietai Rumbergai. 

• 6. oktobrī plkst. 9.00 brokastis, 
kuŗās piedalīsies Latvijas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs. Rīko 
Grandrapidu organizāciju padome. 
Uz abiem sarīkojumiem visi sirsnīgi 
aicināti.

KLĪVLANDE (OH) 
• 8. novembrī plkst. 12. 30 Klīv-

landes Daugavas Vanagu apvienība 
rīko Lāčplēšu piemiņas aktu un 
apvienības 58 gadu darbības atceres 
svinības Apvienotās draudzes zālē. 
Būs svētbrīdis, mielasts, svētku akts 
un svētku programma ,,Humors un 
jautras dziesmas ir labākā medicīna”, 
kuŗā piedalīsies aktrise Maija Ķuze, 
soprāns Sandra Ķuze un pianiste 
Helēna Gintere no Toronto. Ieejas 
maksa $20.00 personai; skolēniem 
ieeja brīva. 

• 11. novembrī plkst. 11.00 Klīv-
landes Daugavas Vanagu apvienība 
aicina tautiešus piedalīties Lāčplēšu 
un varoņu godināšanā Sunset kap -
sētā pie latviešu pieminekļa. Svēt -
brīdi vadīs mācītāja Dr. Sarma Eg -
līte; sekos uzruna, ziedu un vainaga 
nolikšana.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 10. oktobrī plkst. 7.30 režisora 

Jāņa Rutmaņa filmas „Kailums” 
pirmizrāde ASV latviešu namā;

• 30. oktobrī plkst. 7.30 Jāņa Cir -
ceņa stāstījums par Ķīnu.

Losandželosas latviešu nama ad -
rese: 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

MINEAPOLE (MN)
• 10. oktobrī Lauŗa Gundara lugas 

“Tiritomba jeb Zelta zivtiņa” izrāde; 
piedalās Dailes teātŗa aktieŗi Velta 
Straume un Juris Strenga un Val -
mieras teātŗa aktieŗi Anna Puntiņa 
un Arnolds Osis. Režisors Lauris 
Gundars. 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.

PRIEDAINE (NJ) 
• 9. oktobrī plkst. 7.30 sa  dzie  dā -

šanās vakars un trīs tenoru koncerta 
videolentes izrāde biedrības nama 
lejas telpās. Ieeja brīva. Lūdzu ņemt 
līdzi groziņus. 

• 14. oktobrī plkst. 4.00 Lauŗa 
Gundaga komēdijas ,,Tiritomba jeb 
Zelta zivtiņa” izrāde, piedalās aktieŗi 
Juris Strenga, Velta Straume, Anna 
Putniņa un Arnolds Osis. Ieeja 
$25.00 

• 17. oktobrī plkst. 4.00 humora 
vakars kopā ar populāro Latvijas 
teātŗu kōmiķi Jāni Jarānu. Ieeja 
$25.00

SIETLA (WA)
• 4. oktobrī plkst. 10.30 Pļaujas 

svētki latviešu centrā. Pusdienas, 
dziesmas, dzejoļi, izloze. 

• 31. oktobrī Sietlas latviešu centrā 
Vašingtonas universitātes Baltiešu 
studiju programmas atbalstītāju rī -
kota Mārtiņballe. 

SV. PĒTERSBURGA (FL)
6. oktobrī plkst. 10.00 Biedrības 

valdes sēde.
8. oktobrī plkst. 15.00 (3.00 PM) 

Lietuviešu klubā Lietuvas koklētāju 
ansambļa Vaivaros un Lietuvas 
Operas zvaigznes Irenas Milke -
vičiutes koncerts. Iejas ziedojums 
$15.00, pusdienas -$10.00. Šī ir reta 
izdevība iepazīt mūsu brāļu tautas 
Lietuvas kultūru augstvērtīgā 
sniegumā, nelaidīsim to garām un 
pieteiksimies vietu rezervēšanai lai  -
cīgi! Pieteikšanās pie Gundegas 
Vilemsones pa tālruni (727) 531 
6203 vai pa e-pastu: avilemsons@
aol.com līdz 2009. g. 5. oktobrim, ja 
gribam vietas pie kopējiem gal -
diņiem. Individuāli vietu rezervā-
ciju var pieteikt Elenai Jasaitis pa 
tālruni (727) 343 6782.

 Kluba adrese: 4880 46th Ave. 
North, St. Petersburg, FL 33714. 
Phone: (727) 525-2924

15. oktobrī plkst. 13.00 Biedrības 
namā videoizrāde – ieraksts no 
Latvijas Nacionālās operas atjaunotā 
nama atklāšanas koncerta, 2. daļa. 
Kafija un cepumi. Visi laipni aici  nāti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00. 

Pēc īsas slimošanas 12. augustā 
no mums šķīries dziesmu draugs, 
bijušais Čikagas vīru koŗa dzie-
donis Fredis, kā viņu saucām, – 
Alfreds Lejiņš. Viņš bija īsts 
dziesmu draugs un to mīļotājs. 
Ar Čikāgas vīru kori, toreiz vēl 
apvienoto koŗu „Kalējs” sastāvā, 
vairākārt piedalījies Latvijas 
Dziesmu svētkos Rīgā un ar kori 
dziedājis vairākās vietās Latvijā.  
Dziesmu svētku lai  kā, iebraucot 
Latvijā, Fredi un viņa kori vien -
mēr ar ziediem sagaidīja meita 
Ināra, kas viņam svētku posmu 
darīja vēl jau  kāku.

Fredis dzimis 1919.gada 12.de -
cembrī, kā pats saka: „pasakaini 
skaistā vietā” –  Saukas pagasta 
„Andreiķu” mājās, senās Sēlijas  
novadā. Viņu un jaunāko brāli 
Artūru, kas arī mūžībā, audzinā-
 jusi vecāmāte un vectēvs, tēvs un 
māte bija aizņemta smagā lauku 
darbā, kas vainagojās sekmēm, 
jo tad, kad Fredim bija 6 gadi, 
vecāki nopirka Neretas pagasta 
„Ozoliņu” mājas. Viņa skolas gai-
 tas sākušās Pilskalnes pamatskolā 
un beigušās ar Neretas skolas 2. 
izlaidumu.

Viņš stāstīja: „Tajā laikā manai 
ģimenei bija draudzīga saskare ar 
rakstnieces Veltas Tomas un 
rakst  nieka Jāņa Veseļa ģimenēm. 
Man patika makšķerēt, un gadī-
jās, ka upes krastā satiku Jāni 
Jaun  sudrabiņu, ar kuŗu varēja 
interesanti un sirsnīgi parunāt. 
Beidzot Neretas skolu, Jānis Jaun-
 sudrabiņš man paspieda roku un 
vēlēja labu dzīves tālāko ceļu.”

Vispirms  Fredis pašmācības 
ce  ļā apguva mērniecību un strā -
dāja Latvijas valsts poligo no -
metriskā tīkla izbūvē. Darba gai-
tas viņu aizveda uz dažādiem 
Lat   vijas novadiem, ļāva iemīlēt 
dzimtenes dabu. 

Vācu okupācijas laikā Fredis 
dabūjis darbu Ilūkstes apriņķa 
valdē un pēc gada kļuvis par 
apriņķa vecākā darbvedi, kam 
sekoja divi gadi vācu armijā, 
galvenokārt  stābā, jo pašmācības 
ceļā  diezgan labi bija apguvis 
vācu valodu.

„Tuvojotie kaŗa beigām,” stāstīja 
Fredis, „biju veselības rotā un, 
pateicoties latviešu dakterim 
Kļaviņam, mani demobilizēja, 
un es aizbraucu uz Vāciju, kur 
tiku nozīmēts par mazas saim-
niecības vadītaju Bavārijā.” Kad 
no kaŗa pārnākuši vietējie  vīrieši. 
Fredis aizgājis uz  DP nometni.

Tur  apguvis elektriķa speciāli-
tāti, kas bija sākums viņa mūža 
darbam Čikāgā. Elektrouz ņē-
mumā „Admiral”  darbu sācis kā 
in  spektors, bet, apgūstot valodu 

Ardievas Alfredam 
Lejiņam

un zināšanas, uzstrādājies līdz 
projekta inženierim. Uzņēmu  -
mam bankrotējot, Fredis pār  gājis 
darbā uz veikalu uzņēmuma 
SEARS laboratoriju, kur veicis da -
žādus mērīšanas darbus un no -
strā  dājis līdz aiziešanai pensijā. 
Tad kļuvis laboratorijas konsul-
tants.

Freda mūža pēdējais posms 
noritēja paša būvētā mājā ar lielu 
dārzu un nelielu elektronikas 
darbnīcu. Visu mūžu mīlējis 
fotografēt un daudz lasījis.  

„Personīgā dzīvē,” savās atmi -
ņās raksta Fredis, „man ir gājis 
dažādi. Esmu bijis 2 reizes pre-
cējies. Abas manas sievas jau guļ 
kapu kalniņos – viena Latvijā, 
otra Amerikā. Bija dēls Andrejs, 
kas traģiski gāja bojā autokatas-
trofā 24 gadu vecumā. Man ir 
meita Ināra Latvijā, kas tagad, 
mūža nogalē, palīdz man dzīvot.”

Kamēr veselība atļāva, Fredis 
vēl vienmēr dziedāja Čikāgas 
vīru korī, bet pensionāru saietos 
piedalījās līdz pēdējam dzīves 
posmam un viņu vajadzībām 
vairākkārt sagādāja lieliski 
uzņemtas Dziesmu svētku vai 
citu lielu koncertu video lentas.

Viņš bija Sv.Pāvila draudzes 
loceklis. Pirms daudziem ga -
diem netālu no savas mājas 
Vuddēlē bija noskatījis laukumu, 
kur draudze vēlāk uzcēla savu 
Dievnamu.  „Un pats ar lepnumu 
varu teikt, ka esmu zīmējis un 
projektējismūsu baznīcas altāri!”

Fredis aktīvi darbojies arī 
draudzes dzīvē un ilgus gadus 
bijis kasieris. Nu darbīgais, vien-
mēr smaidīgais dziesmu draugs 
aizgājis mūžībā, un, kad no Lat -
vijas atbrauca meita Ināra, piekt-
dien, 21. augustā, Matz bēŗu na -
mā, brīnišķi skaistā dienā, Fre -
dim teicām pēdējās ardievas.

Aizlūgumu sāka ar Čikāgas 
vīru koŗa, dziedāto I.Tomsona / 
B.Skultes dziesmu „Aijā” diri-
ģents Māras Vārpas vadībā. 
Dievvārdus vadīja Sv.Pētera 
drau   dzes māc. Vilis Vārsbergs.     
Mā  cītājs,  kas arī dzied vīru korī, 
dziesmu drauga  Alfreda Lejiņa 
ražīgās dzīves apceri pabeidza ar 
vārdiem: „Mēs atvadāmies no 
Alfreda, pateiktdamies Dievam 
par viņa ticību un darbiem un 
vēlēdami, lai nu Dievs mielo viņu 
ar īstu mūžīgās dzīves maizi.”

Pēdējās atvadas no Sv.Pēteŗa 
draudzes nesa tās jaunā priekš-
sēde Inese Stokes, no Čikāgas 
pensionāriem māc. Oļģerts Ca -
kars, tad māc. Dr.Ņina Rauten-
šilde, ģimenes paziņa Meironova, 
bet no Čikāgas vīru koŗa pēdējās 
ardievas – ziedus nesa diriģente 
Māra Vārpa, atvadu vārdos Juris 
Valainis pieminot neseno koris-
tu apciemojumu Freda mājās un 
kopīgi veiktos skaistos braucie-
nus uz Dziesmu svētkiem Latvijā 
un kopā dziedot Čikāgā, Mil  vo-
kos, Kalamazū uc.un nobeidza 
ar dziesmas pantu: 
Klusē kalni, klusē lauks, klusē 
tālie sili.
Tālu mana  dzimtene. Meži, meži 
zili.

 Fredi apbedīja Čikāgas Olive 
kapsētā blakus dzīvesbiedrei 
Ludmillai, kam sekoja bēŗu mie-
lasts restorānā. Lai Dieva miers, 
dziesmu draugam !
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Ar skumjām un mīlestību viņu piemin
SIEVA DACE, MEITA KARMENA, 

DĒLI PAULS UN PERIJS, 
ZNOTS AGNĀRS, 

MAZMEITA KRISTA UN MAZDĒLS MAKSIS

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

JOHANNES PAULS 
EDELBERGS

dzimis 1917. gada 9. martā Skujenes pagastā, Latvijā,
miris 2009. gada 3. septembrī Klīvlandē, Ohio, ASV

... Tik pretim ūdeņiem zaļiem
un tvaikiem – 
Turp, kur sudraba rozes zied...
A.Čaks

Mīlestībā viņu piemin
EGILS UN CHRISTINE

GILARS UN JILLIAN UN MAZBĒRNI
LAURA UN PAUL, SYDNEY, CHRISTOFER, 

NICKOLAS, RYAN

DIEVA MIERĀ AIZGĀJUSI MŪSU
MĀTE UN OMA

ZIGRĪDA ZARIŅA,
DZIMUSI NILLE

dzimusi 1928. gada 15. jūnijā Rūjienā,
mirusi 2009. gada 17. septembrī, Bayville, NY

Tuvu nācis saules riets,
Kad vēl vakars šķita tālu....

Negaidīti no mums šķīrās mūsu mīļais 

IGORS LOŽEŅICINS 
 dzimis 1934. gada 13. maijā Ventspilī,

 miris 2009. gada 16. septembrī Los Angeles, CA

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
SIEVA DAINA, 

EVIJA MIRSEPA UN
PATRICIA FARMER

Prāts negrib noticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava diena.

Sērās un mīlestībā
MINTAUTS UN ILGA CAUNE

MEITAS - ELGA UN LAILA AR ĢIMENĒM

Neaizmirstamais

PĒTERIS MIESNIEKS
iegājis Aizsaules dārzos

2009. gada 10. septembrī

„Redzi, visu Es daru jaunu.”
Jņ. atkl. 21:5

Mīlestībā viņu piemin
IVARS UN MUDĪTE SĪPOLI, FARMINGTON HILLS, MI

KRUSTDĒLS TIMOTEJS SĪPOLS AR ĢIMENI, GRAND RAPIDS, MI
UN LĀRA SIPOLS, ROCHESTER, NY

Dieva mierā aizgājis mans agrās jaunības draugs
Klases biedrs Švarcenbekas bēgļu nometnes pamatskolā, 

vēlāk „Saules” un Neištates ģimnazijās Vācijā. 
Kaŗadienesta laika biedrs šeit, ASV. Mūsu ģimenes mīļš un 
tuvs draugs caur gadu mijām. Vīrs ar dziļu ticību Dievam

LEONĪDS DAĢIS
dzimis 1931. gada 21. oktobrī Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 7. septembrī, Lakewood, OH, ASV

Negaidīti no mums šķīrās mūsu mīļais 

IGORS LOŽEŅICINS 
 dzimis 1934. gada 13. maijā Ventspilī,

 miris 2009. gada 16. septembrī Los Angeles, CA

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!Sit tibi terra levis

20. oktobrī plkst. 10.00 Biedrības 
territorijas sakopšanas talka, kuŗā 
paredzēts apgriezt apkārtējos kokus 
un krūmus. Gaidīsim stiprus un 
darbīgus vīrus!

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 4. okt. plkst. 11.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. Pļaujas 
svētku svinības – dāmu saimes pus-
dienas, izloze un ,,rudens ra -
žas” izsole. 11. okt. plkst. 11. dievk. 
18. okt. plkst. 11.00 dievk. 25. okt. 
plkst.11.00 Ticības atjaunošanas 
svētku dievk. ar dievg. Māc. Jogita 
Mingina. Pēc dievk. pie kafijas galda 
pārrunas par Brazīlijas mūsdienu 
rakstnieka Paulu Koelju grāmatu 
,,Alķīmiķis”. 

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 4. okt. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
Pļaujas svētku dievk. Pēc dievk. 
kafija un Pļaujas svētku pusdienas. 
18. okt. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
Ticības atjaunošanas svētku dievk. 
Pēc dievk. kafija. 25. okt. plkst. 3.00 
Lankasterā Ticības atjaunošanas 
svētku dievk. Māc. Dr. A. Ziedonis, 
māc. Dr. R. Ziedone. 

• 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): 4. okt. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
4. okt. Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg. 11. okt. Pļaujas svētki katoļu 
draudzē. 18. okt. plkst. 10.00 dievk. 
25. okt. svecīšu vakars Woodlawn 
kapsētā. 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 otrdie-
nās no plkst. 11.00 līdz 1.00.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe: 
11. okt. Sakarā ar Vidienes apgaba-
la draudžu darbinieku konferenci 
dievkalpojums nav paredzēts. 
18. okt. plkst. 10.00 dievk. ar diev-
galdu. Ziedot pārtiku. Sadraudzības 
kafija. Svecīšu dievk. plkst. 16.00 
Riversaides kapsētā. 25. okt. plkst. 
10.00. Draudzes Rudens svētki.

• Lansingas latviešu dr.: 4. okt. 

plkst. 2.00 dievk. ar dievg. University 
Lutheran Church (1020 S. Harrison 
Road, East Lansing, MI), māc. 
L. Vīksnes Pēc dievk. kafijas galds.

 • Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
4. okt. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
– Pļaujas svētki. Iesvētes mācības 
sākums. 11. okt. plkst. 11.00 dievk. 
Prāv. D. Kaņeps.

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 4. okt. plkst. 10.00 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem; pēc dievk. Pļaujas 
svētku pusdienas. Māc. M. Cepure-
Zemmele. Bazn. adrese: 3152 - 17th 
Ave S, Minneapolis MN 55407; 
tālr.: 763-546-8178; kancelejas 
tālr. 612-722-4622.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 11. okt. plkst. 8.30 
Leikvudā Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg. (Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 
18. okt. plkst. 11.00 Draudzes 
dievnamā Īstbransvikā. 25. okt. 
plkst. 8.30 Leikvudā dievk. Diev -
kalpojumus vada māc. I. Pušmu-
cāne Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 4. okt. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk, 
māc. J. Saivars; pēc dievk. Mi  ķeļ -
tirgus; Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville, NY) plkst. 10.30 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg., māc. 
L. Saliņš, pēc dievk. Longailendas 
teātŗa grupa izrādīs komēdiju 
,,Dzimšanas diena”. Būs siltas pus -
die  nas un izloze ,,Uz kārā zoba”. Visi 
laipni ielūgti. 11. okt. plkst. 12.00 
kapusvētki latviešu kapos Katskiļos, 
Tannersville, NY. 

 • Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
10. okt. plkst. 12.00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. Grace Lutheran 
Church (3993 Park Boulevard, San 
Diego, CA 92116), prāv. D. Kaņeps; 
pēc dievk. kafijas galds. Izziņas: 
www.sandiegodraudze.com vai 
www.sandiegodraudze.us

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
18. okt. plkst. 2.00 dievk. Christ 
Lutheran bazn. (#1 Selma Avenue, 
Webster Groves, MO 63119), māc. 
I. Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. 

Sv. Pētersburgas latviešu ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja (Our Savior)” 
baznīcā, 301 – 58th Street S., St. 
Petersburg, FL 33707, dr. māc. 
Aivars Pelds. 11. okt. plkst. 11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda.

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

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

Vīriešu volejbols
 Sacīkstēs piedalījās deviņas 

vienības, priekšspēlēs tās sadalīja 
A  un B grupā. A grupā bija Či -
kāgas DV, Toronto, Indianapoles 
DV, Mineapoles Starts un Ka -
lamazū/Gaŗezera vienība. A gru-
 pas vienības spēlēja divas spēles 
līdz 21 punktam ar  katru vienību 
savā grupā.  Rezultāti bija šādi:
Čikāga – Toronto 21:16, 21:23
Čikāga – Indianapole 21:15, 21:19
Čikāga – Mineapole 21:19, 21:13
Čikāga – Kalamazū/Gaŗezers  21:10, 21:18
Toronto – Indianapole 21:18, 21:7
Toronto – Mineapole 17:21, 21:18
Toronto – Kalamazū/Gaŗezers  21:7, 21:8
Indianapole – Mineapole 21:17, 16:21
Indianapole – Kalamazū/Gaŗezers 23:21, 
21:12
Mineapole – Kalamazū/Gaŗezers 21:8, 
22:20

  B grupā spēlēja četras vienības: 
Losandželosas Rīga, Klīvlandes 
KLAK, Kalamazū LSK un Va -
šingtonas Sigulda. B grupas vie -
nības spēlēja divas spēles līdz 25 
punktiem ar katru vienību savā 
grupā.  Rezultāti bija šādi:
Losandželosa – Klīvlande  25:13, 25:14
Losandželosa – Kalamazū  23:25, 18:25
Losandželosa – Vašingtona 25:10, 25:15
Klīvlande – Kalamazū  16:25, 11:25
Klīvlande – Vašingtona  25:19, 25:23
Kalamazū – Vašingtona  25:12, 25:22

 Pēc priekšspēlēm A grupas 
vienības sarindojās šādā secībā:  
1. Čikāgas DV;  2. Toronto; 3. 
Mi  neapoles Starts;  4. Indianapoles 
DV;  5. Kalamazū/Gaŗezers.  

B grupas spēles beidzās šādi: 
1. Kalamazū LSK;  2. Los an dže-
losas Rīga;  3. Klīvlandes KLAK;  
4. Vašingtonas Sigulda.  

Ceturdaļfinālā bija jāspēlē A 
grupas piektās vietas ieguvējai ar  
Kalamazū/Gaŗezers vienību un 
B grupas ceturtās vietas ieguvējai 
ar Vašingtonas Siguldu.  Sigulda 
pārspēja vietējos ar 27:25.  Ka -
lamazū/Gaŗezera vienībā spēlēja 
Andris Dikmanis, Raimonds 
Grīviņš, Roberts Ķenģis, Andris 
Šlesers, Pēteris Sprenne, Artūrs 
Ziemelis.

 Ceturdaļfinālā Čikāgas DV 

uzvarēja Vašingtonas Siguldu – 
25:17, 25:10, Rīga - Startu – 25:19, 
25:22, Kalamazū LSK – In -
dianapoles DV – 25:9, 25:20, 
Toronto – Klīvlandes KLAK – 
25:15, 22:25, 15:10.  

Siguldas vienībā spēlēja Vik -
tors Bebris, Ādams Galupo, Ēriks 
Galupo, Grants Osvalds, Alberts 
Ozols, Roberts Šverns, Andris 
Trautmanis un Mārtiņš Traut -
manis. Mineapoles Starta vie -
nībā: Kriss Brauns, Gregs Do -
manski, Ēriks Duņēns, Dens 
Fūrmasn, Miķelis Ģiga, Roberts 
Mucenieks, Breds Priedītis.  
Indianapoles DV vienībā spēlēja 
Ēriks Augenbergs, Andris Bēr-
ziņš, Ojārs Bērziņš, Mārtiņš 
Daiga, Edvīns Joniškāns, Miķelis 
Kreilis, Ēriks Lācis, Ronalds 
Lācis, Edvīns Roze un Mārtiņš 
Stāks.  Klīvlandes KLAK vienībā: 
Ēriks Ābols, Pēteris Grava, Māris 
Kampe, Vilnis Kubuliņš, Ed -
munds Pelds, Pēteris Plūme, 
Jānis Velkme, Tods Ziedonis.

Pirmajā pusfinālā Kalamazū 
LSK pieveica Toronto vienību – 
25:19 un 25:21. Kalamazū vienībā 
izcili gremdēja Dainis Matisons 
un Maiks Daiga, ar precīziem 
cēlieniem izcēlās Ēriks Krievs, 
efektīgi iesaistot jaunākos spē -
lētājus Kaldi Grantu, Krišu 
Petrovski un Matisu Grantu.  Arī 
Toronto vienībai  ir labi jauni 
volejbola spēlētāji. Īpaši sekmīgs 
ir celējs Aleksis Inveiss.  Toronto 
vienībā spēlēja arī Toms Gaiķis, 
Kārlis Siksna, Pauls Siksna, Aldis 
Strīpnieks, Ēriks Sudmals, Matīss 
Taube. 

Otrajā pusfinālā tikās 2008. 
gada finālisti – Losandželosas 
Rīga un Čikāgas DV.  Pēc sīvas 
cīņas uzvarēja Rīga – 25:18, 
22:25, 15:10.  Čikāgiešiem trūka 
vairāku spēlētāju, kuŗi piedalījās 
finālspēlēs Čikāgā pērn, toties 
Rīgai ir daži jauni labi spēlētāji, 
un viņu spēles līmenis ir krietni 
uzlabojies. Čikāgas DV vienībā 
spēlēja Andris Andersons, Svens 
Kīns, Andris Līzenbergs, Jānis 
Tupesis, Ēriks Velkme, Ēriks 
Zušēvics, Markus Zušēvics, An -
dis Bērziņš. Cīņā par trešo vietu 
Čikāgas DV pieveica Toronto 
vienību – 25:21.

Finālā tikās Kalamazū LSK 
un Losandželosas Rīga.  Ka -
lamazū LSK iepriekšējā dienā 
divās spēles ar Rīgu bija uz -

varējusi, bet finālā tomēr ne -
paveicās. Losandželosieši iesāka 
ar agresīvām un asām servēm, 
vietējos pārsteidzot. Rīgas zēni 
galu galā abas spēles uzvarēja – 
25:18 un 25:19.  Īpaši labi spēlēja 
brāļi Krišjānis un Miķelis Bērziņi, 
kā arī cēlējs Kristaps Stāks. Rīgas 
vienībā spēlēja arī Dāvis Bol -
šteins, Aleksis Dankers, Matīss 
Kaugars, Ainis Nollendorfs.  Ka -
lamazū LSK vienībā: Maiks 
Daiga, Kārlis Dumpis, Matīss 
Grants, Kaldis Grants, Ēriks 
Krautmanis, Ēriks Krievs, Dainis 
Matisons, Krišs Petrovskis, 
Aleksis Vizulis, Andris Grīn -
valds.

 Valža Treimaņa balvu piešķīra 
Krišjānim Bēziņam, ko atzina 
par labāko finālspēļu volejbolis-
tu. Krišs jau ceturto gadu ir 
stūŗakmens Chicago Loyola uni -
versitātes volejbola vienībā.  
Brālis Miķelis Bērziņš saņēma 
Ulža Holandera piemiņas balvu, 
viņu atzina par labāko finālspēļu 
gremdētāju. Miķelis jau otro 
gadu mācās Ohio State uni -
versitātē, kur  spēlēja volejbola 
vienībā. 

Daugavas Vanagu balvu par 
izcilu darbību uz volejbola lau-
kumu un ārpus tā saņēma 
Mārtiņš Stāks.

Hokejs
 23. maija vakarā S2 Ice Arena  

notika ASV un Kanadas latviešu 
vienības sacensības hokejā. Šo -
gad pirmo reizi vienības cīnījās, 
lai iegūtu bijušā hokeja spēlētāja 
un Minnesota North Stars un 
ASV nacionālās hokeja vienības 
ārsta Dr. Valža Nagobada ce -
ļojošo kausu.  ASV vienības 
tre  neris un kapteinis Māris 
Lazdiņš sa  meklēja 12 hokeja 
spēlētājus.  Ka  nadas trenerim 
Pēterim Brī  viņam līdzi atbrauca 
11 spēlētāji.

 Spēles kvalitāte bija ļoti laba. 
Kanadas vienībai bija vairāk 
jaunu sportistu, ASV – vairāk 
pieredzējuši. Kanadieši spēli 
iesāka straujā tempā un pirmā 
pārtraukumā rezultāts bija  5:1.  
Amerikas latvieši sasparojās, un 
otrā pārtraukumā rezultāts bija 
8:3 kanadiešu labā.  Uzvarēja 
Kanadas vienība – 12:7 un 
saņēma Dr. V. Nagobada kausu. 
ALAs ceļojošo kausu piešķīra 

vislabākajam hokeja spēlētājam, 
kanadietim Mārtiņam Mežulim. 

Kanadas vienībā spēlēja 
Eduards Ozols, Māris Līcis, 

Pēteris Brīviņš, Džeisons Ķimens, 
Marks Ozols, Roberts Vītols, 
Emma Korba, Viktors Korbs, 
Ričards Ozols, Mārtiņš Bāliņš, 
Mārtiņš Mežulis. 

ASV vienības spēlētaji: Emra 
Ozmens, Sarma Pone, Nikolajs 
Minka, Edgars Oborenko, Māris 
Lazdiņš, Andrejs Klements, 
Viktors Šteins, Edgars Silovs, 
Andis Rutkis, Visvaldis Štein -
bachs, Mārtiņš Minka, Ivars 
Vārgulis.

Teniss
Tenisa sacensības notika 23. un 

24. maijā Kalamazū kolledžas 
Stowe Stadium. Laika apstākļi 
bija ļoti labvēlīgi. 17 tenisa 
spēlētāji sacentās trijās grupās: 
atklātās vienspēlēs, senioru 
(55 un vecāki) vienspēlēs un du -
bultspēlēs.  Atklātajās vien  spēlēs 
Anvars Kāns (Anwhar Khan) 
uzvarēja  Viktoriju Krievu – 6:2 
un 6:0. Abi finālisti ir no Ka -
lamazū. Senioru finālā Normunds  
Zušēvics no Čikāgas uzvarēja  
Āriju Vilemsonu (no ciema 
Latvija Gaŗezerā) – 7:6 un 6:1.  
Dubultspēles finālā Uģis 
Grīnbergs un Jānis Šverns (abi 
no Kalamazū) pieveica Ēriku 
Kori un Richardu Švarcu (Richard 
Schwartz)  - 6:1 un 6:3.

 Apbalvošanas ballē ieradās 
vairāk nekā 250 cilvēku. Va -
kariņas gatavoja Māra Grīnberga, 
Ligita Matisone un vairākas 
palīdzes.  Pēc apbalvošanas sākās 

balle ar dejām un līksmību. Pār -
steigumu sagādāja viesi no Lat -
vijas: kapteinis Dans Jansons, 
virsleitnants Mārcis Slavinskis, 
kaprālis Aigars Klaušs un kaprālis 
Andris Kusiņš, kuŗi pirms do -
šanās uz Afgānistānu, lai pievi-
enotos citiem Latvijas NATO 
kaŗavīriem, nedēļas nogali pēc 
treniņiem Mičigenā pavadīja 
Garezerā.

Modris Krautmanis

Pirmās vietas ieguvēja vienība vīriešu volejbolā -Losandželosas 
Rīga. No kr.: Krišjānis Bērziņš, Kristaps Staks, Matīss Kaugars, 
Dāvis Bolšteins, Aleksis Dankers, Miķelis Bērziņš un Ainis 
Nollendorfs
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Kanadas hokeja vienība ieņēma pirmo vietu. Pirmā rindā no 
kr.: Eduards Ozols, Māris Līcis, Pēteris Brīviņš, Džeisons 
(Jason) Ķimens. Otrā rindā: Mārtins Bāliņš, Marks Ozols, 
Mārtins Mežulis, Roberts Vītols, Emma Korbs, Viktors Korbs 
un Richards Ozols
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ALAs 56. sporta meistarsacīkstes(Nobeigums. Sākumu sk. Nr. 37)

ASV vienība izcīnīja otro vietu. Pirmā rindā no kr.: Emrahs 
Ozmens, Sarma Pone, Nikolajs Minka, Edgars Oborenko, Māris 
Lazdiņš. Otrā rindā: Andrejs Klements, Viktors Šteins, Edgars 
Silovs, Andis Rutkis, Visvaldis Šteinbachs, Mārtinš Minka un 
Ivars Vārgulis
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Hokejistu „ģimenes foto”

FO
TO

: M
od

ri
s K

ra
ut

m
an

is


