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ALAs Izglītības nozares pārbaudījumu rezultāti
Amerikas latviešu ap  vie  nības 

gads  kār  tējā pārbau  dī  jumā 
2009. ga  da maijā piedalījās de -
viņu Amerikas latviešu pamat -
skolu trīsdesmit pieci septītās un 
astotās klases skolēni. Pārbau -
dījumam bija astoņas daļas: lat -
viešu gramatika, literātūra, vārdu 
un valodas izpratne, vēsture, 
ģeo  grafija un aktuālitātes, šogad 
bija jāraksta arī domraksts. Ti -
cības mācību visās latviešu skolās 
nemāca, tāpēc rezultāti nav 
iekļauti pārbaudījuma atzīmju 
vērtējumā. 

Paldies Čikāgas Krišjāņa Ba  rona 
skolas skolotājiem, kuŗi šo  gad uz -
ņēmās sagatavot pār  bau  dījumu!

Liela pateicība skolēnu vecā -
kiem, kuŗi ģimenē kopj latviešu 
valodu. Tie skolēni, kuŗi cītīgi 
apmeklē latviešu skolu, sekmīgi 
spēja atbildēt uz pārbaudījuma 
plašā apjoma jautājumiem. 

Katru gadu daži skolēni pel -
nījuši īpašu apsveikumu un at -
zinību par pārbaudījumā veik -
smī  gi iegūtajām pirmajām vie -
tām. Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinībās latviešu centros 
skolu pārzines ziņoja par šo 
bērnu sekmēm. 

Apsveicam pirmo vietu iegu -
vējus. Šogad viņu ir vairāk nekā 
citus gadus: 

1. vietā: Tija Pūtele (India  na -
poles skola) un Dagmāra Lapiņa 
(Ņujorkas Salas skola).

2. vietā: Krista Zamura (Ņu -
jorkas Bronksas skola) un Tomass 
Pildegovičs  (Vašingtonas skola).

3. vietā: Ariāna Ūle (Bostonas 
skola) un Sarma Millere (India -
napoles skola).

4. vietā: Daiga Cera (Čikāgas 
KBLS).

Viņi visi, izņemot Sarmu un 
Daigu, iepriekšējā skolas gadā 
mācījās 8. klasē un pavasarī ab -
solvēja latviešu pamatskolu. Šī 
sko  las gada absolventēm Sarmai 
un Daigai būs iespēja atkal 

piedalīties pārbaudījumā nāka -
mā gada pavasarī.

Vēsture: 1. vietā: Ojārs Bērziņš 
(Indianapole). 2. vietā: Daiga 
Cera. 3. vietā: Krista Zamura. 
4. vietā: Maija Inveisa (India  na -
pole) un Dagmāra Lapiņa.

Gramatika: 1. vietu dala: Ni -
kolais Kārkliņš (Indianapole), 
Sarma Millere un Tija Pūtele, 
Krista Zamura un Tomass Pil -
degovičs. 2. vietā: Ariāna Ūle. 
3. vietā: Marisa Ejupa (Ņujorkas 
Salas skola), Astrīda Kreile 
(Indianapole) un Daiga Cera.

Literātūra: 1. vietu dala: Ariāna 
Ūle, Daiga Cera, Tomass Pilde -
govičs, Dagmāra Lapiņa, Tija 
Pūtele. 2. vietu dala: Laura Nīgale 
(Ņudžersijas skola), Ansis Ra -
mo  liņš (Bostona), Marisa Ejupa, 
Nikolais Kārkliņš un Maija In -
veisa. 3. vietu dala: Laura Kontere 
(Mineapole), Aleksandra Bērziņa 
(Ņudžersija), Astrīda Kreile un 
Sarma Millere.

Ģeografija: 1. vietu dala: Andra 
Atvara (Sietla), Helena Aber -
mane (Sietla), Tomass Pil  de -
govičs, Krista Zamura un Ni -
kolais Kārkliņš. 2. vietu dala: Mā -
ra Treiberga (Mineapole), Lau  ra 
Kontere, Maija Inveisa, Ojārs 
Bērziņš, Sarma Millere, Dagmāra 

Lapiņa. 3. vietu dala: Dāvids Lāc-
 kājs (Čikāga), Gunārs Robežnieks 
(Čikāga) un Tija Pūtele.

Vārdu un valodas izpratne: 1. 
vietu dala: Marisa Ejupa, Māra 
Treiberga, Tomass Pildegovičs, 
Tija Pūtele, Sarma Millere, Dag -
māra Lapiņa. 2. vietu dala: Kris -
tīne Circene (Čikāga), Alens 
Klints (Čikāga), Inga Spalviņa 
(Bostona), Daiga Cera, Nikolais 
Kārkliņš. 3. vietu dala: Krista 
Zamura, Laura Kontere, Astrīda 
Kreile, Ariāna Ūle.

Aktuālitātes: 1. vietu dala Dag-
 māra Lapiņa un Krista Zamura; 

2. vietu dala Maija Inveisa un 
Tija Pūtele; 3. vietu Astrīda Kreile 
un Marisa Ejupa.

Ticības mācība: 1. vietā Krista 
Zamura; 2. vietu dala Krišs Bru -
novskis (Čikāga), Ariāna Len -
berga (Bostona), Daiga Cera 
Ariā  na Ūle. 3. vietā: Dagmāra 
Lapiņa; teicami rezultāti –  Dā -
vidam Lāčkājam, Kristai Vīk -
sniņai ( Mineapole) un Kristiānai 
Grīnbergai (Bostona).

Domrakstā, kam bija atvēlētas 
trīsdesmit minūtes, skolēni varēja 
izvēlēties vienu no trim uzdevu-
miem: uzrakstīt beigas stāstam 

par pumpuriņu agrā pavasarī; 
pastāstīt par tematu ,,Manas 
saknes ir Latvijā”; vai arī aprakstīt 
kādu bērnības notikumu. Raksta 
darbā vērtēja valodas kļūdas, 
vār  du krājumu, teikuma struk -
tūru, domraksta struktūru un 
saturu. Vislabākie domraksti bija 
Tijai Pūtelei un Ariānai Ūlei.

Vēlreiz apsveicam sekmīgos 
sko  lēnus, viņu vecākus, vec  ve cā -
kus un skolotājus, kuŗi strā  dājuši, 
lai šī paaudze iemācītos latviešu 
valodu.  

Anita Bataraga,
ALAs Izglītības nodaļas vadītāja

Dagmāra Lapiņa (Ņujorkas 
Salas skola)

Daiga Cera (Čikāgas KBLS) Krista Zamura (Ņujorkas 
Bronksas skola)

Sarma Millere (Indianapoles 
skola)

Tija Pūtele (Indianapoles 
skola)

Tomass Pildegovičs  (Vašing-
tonas skola)

Ariāna Ūle (Bostonas skola)

Gaŗezeram 45 gadi
Šī gada vasara atkal ap  stip -

rināja, cik vērtīgs mums, lat -
viešiem, ir Gaŗezers! Lielā skaitā 
Garezeŗa vasaras vidusskolas 
absolventi ar saviem pēctečiem 
un radiem pulcējās Jāņu sa -
rīkojumā, koncertos, sporta 
sacīkstēs vai arī pavadīja pa -
tīkamu nedēļas nogali  latviskā 
vidē. Un tā, ap  mek  lētāju skaitam 
pieaugot, tas ir turpinājies kopš 
1965. gada. 

Mēs, Amerikas latvieši, varam 
būt lepni par savu sasniegumu. 
Lielu paldies sakām Gaŗezera 
atradējiem un tā dibinātājiem. 
Bet jo lielāka mūsu visu pa -
teicība pienākas darbiniekiem 
gan no Amerikas, gan Latvijas, 
gan Ka  nadas par grūto, pašaiz -
liedzīgo, labi darīto darbu – tā 
īstenojot dibinātāju skaisto 
ieceri. 

2010. gadā Gaŗezeram piepil-

dās 45 pastāvēšanas gadi. Cil -
vēkam 45 gadi ir pusmūžs, Gaŗ-
 ezeram – sasniegums! Svinēsim 
šo ievērojamo jubileju 23., 24. 
un 25. jūlijā. Būs mākslas iz -
stāde, literārais sniegums un 
Čikāgas Piecīšu koncerts, 24. jū -
lijā pulcēsimies uz jubilejas liel-
 uzvedumu Dziesmu lejā, kur 
uzstāsies Gaŗezera vasaras vi -
dusskolas audzēkņi ar dzies-
mām un tautasdejām, dziedās 

solisti, sniegsim vienreizēju 
Gaŗ  ezera vēstures pārskatu, 
kam sekos zaļumballe.

Savukārt 2011. gadā 23. un 
24. jūlijā Gaŗezerā notiks Kul -
tūras dienas, tikai mazākos ap -
mēros. Galvenais sarīkojums 
būs bērnu teātŗa izrāde: dzies -
mu spēle – Jāņa Širmaņa pasaka 
„Dadžu Juris”, komponista An -
dreja Jansona mūzika. Andras 
Sentivani- Berkholdes un Viļņa 

Birnbauma režija. Izrāde notiks 
skaistajā Three Rivers skolas 
zālē.

Gatavosimies visi šīm daudz -
sološajām 2010. gada un 
2011. gada vasarām Gaŗezerā. 
Prie  cāsimies līdz ar saviem bēr -
niem un ATBALSTĪSIM Gaŗ -
ezeru, lai tas vēl ilgus gadus aicina 
kopā latviešus no malu malām.

Ruta Jostsone,
Gaŗezera sarīkojumu vadītāja 
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20092009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LŪDZAM IEVĒROT:
*spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru
  katram LAIKA abonentam,
*LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt 
  tikai no kantora.         

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Kad maksājat par kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
         Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
2010. gada kalendārs: ............... gab.  X US $17 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo $2,25;  
                               par katru nākamo 
       uz to pašu adresi $1,00     Kopā.....
                    Ārpus ASV – par pirmo $2,50
  par katru nākamo 
  uz to pašu adresi $1,50          Kopā......  
              Kopā pievienoju                     US $.......   

Vārds, uzvārds ......................................................................
Adrese ...................................................................................
................................................................................................
Tālr.: ...........................E-pasts .............................................   

LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS – 2010
JAUNAIS LAIKA KALENDĀRS KLĀT!

Aicinājums visiem slēpošanas 
sporta cienītājiem

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

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

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

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

LĪDZ 11. DECEMBRIM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju. 
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – solvita@laiks.us 

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

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

Latviešu slēpotāji sirsnīgi 
aicināti  2010. gadā no 6. līdz 
13. martam atbraukt uz  Snow -
mass Villlage Kolorado. Ap  me -
šanās būs turpat, kur 2005. gadā – 
vies  nīcā Wildwood Lodge 
(100 Elbert Lane, Snowmass 
Village, Colo  rado 81615), tāl -
runis rezer  vā  cijām: 800-525-
9402 vai 970-923-3520.

Snowmass ir plašākā no četrām 
Aspenas apkaimes slēpošanas 
vietām –platība ir 3100 akru  jeb 
1255 hektaru ar iespaidīgo, vai -
rāku jūdžu gaŗo Big Burns un 
Sheer Bliss nobraucienu; Aspen 
Mountain, Aspen Highlands un 
But  termilk slēpošanas vietām. 

Buttermilk slēpošanas kalni 
latviešiem pazīstami. No šejienes 
1974. gadā kluba priekšnieka Ar -
ņa Skultes un izbraukuma va -
dītāja Ojāra Tomberga vadībā 
notika otrs (pēc Banfas, Kanadā) 
lielākais izbraukums uz Aspenu. 
Slēpošanas sacīkstēs vien pie -
dalījās 55 slēpotāji. Ap  me  šanās 
bija Buttermilk kalnu vie  snīcā 
Holliday Inn, bet daļa slēpotāju 
brauca slēpot uz citiem kalniem, 
arī uz Snowmass.

Informācija un pieteikšanās, 
sazinoties ar izbraukuma vadītāju 
P. Plūmi, tālr.: 312-981-4065, 
e-pasts: PPlume@aol.com 

Istabu cenas vienam vai diviem 
diennaktī $135.00 plūs 12.8% 
nodoklis (papildus personām – 
$25).  Istabas lūdzu rezervēt līdz 
4. februārim, minot ka esat 
Latvian Ski Cub biedrs.

Slēpotāju kluba gada biedru 
maksa ir $10, tā nosūtāma kasie-
rim Mārim Preisam (6414. N. New-
      castle Ave., Chicago, IL. 60631).

Iepazīšanās un draudzības va -
kars būs svētdien, 7. martā vies -
nīcā Wildwood Lodge, atvadu va   -
kars – piektdien, 12. martā Camp-
   ground Room turpat Wil  dwood 
Lodge. Piedalīšanās  $50.00.

Pirmais Čikāgas slēpotāju klu  ba 
izbraukums notika 1958. gadā uz 
Caberfae Mičigenā pirmā klu  ba 
priekšnieka Ilmāra Dzeņa vadībā.

Latvieši Snowmass  kalnos slē -
pojuši: 1979., 1985., 1992., 2001., 
2005. gadā.  Tā ir kluba dalībnieku 
otrā iemīļotākā slēpošanas vieta.

Izbraukumu rīko Čikāgas slē -
potāju klubs, bet parasti tajā pie -
dalās slēpošanas sporta cienītāji 
no daudzām vietām ASV un Ka -
nadā, arī no Vācijas, Latvijas un 
pat tālās Austrālijas. Viesnīca 
Wild  wood Logde  ir ļoti tuvu  slē -
pošanas kalnam, slēpes tālu ne  būs 
jānes.

Slēpotāju kluba Ziemsvētku 
eglītes sarīkojums paredzēts 
13. decembrī plkst. 4.00  Arņa un 
Māras Skultes mājās (152 Juliet 
Court, Clarendon Hills, IL. 
60514), tālr.630-323-2577.

Uz tikšanos Snowmass, Kolo -
rado!

Juris Valainis

Snowmass 2005. gadā – daļa slēpotāju atpūšas pie Ullrhof 
restorāna. Priekšā sēž no kreisās: Olga Griķe, Solveiga Miezīte, 
Gunārs Rēpiņš, Ivars  Arums; aizmugurē stāv: Elmārs Neimanis, 
Mārīte Neimane, Māra Vilciņa, Paulis Dermanis, Ināra 
Vehvilainena
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Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas balva literātūrā 
2009. gadā  piešķirta Jānim Krēsliņam

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Janelsiņas fonds piešķiŗ pār  mai -
ņus literātūrā un mākslā gads -
kārtēju balvu rakstniekiem un 
māksliniekiem, kuŗi ar saviem 
darbiem turpina bagātināt lat -
viešu mākslu un literātūru, dzī -

vojot ārpus Latvijas. Balvas lie-
lums – 20 000 ASV dolaru.

Jānis Krēsliņš dzimis 1924. ga -
dā, viņš ir trimdas latviešu lite -
rātu paaudzes pārstāvis, ko lielā 
mērā ietekmēja bēgļu gadu iespē-
 ja un vēlēšanās iepazīties ar rie -
tumu pasaules kultūras dažne  da-
 žādiem slāņojumiem. 

Vācijā Tībingas universitātē Jā -
nis Krēsliņš  studēja vēsturi, 
māk  slas vēsturi un angļu filo -
loģiju. Pēc ierašanās 1949. gadā 
ASV viņš Kolumbijas universitā-
 tē studēja vēsturi un bibliotēkāru 
zinības.

J. Krēsliņš trimdas presē pub -
licējies kopš 1946. gada. Eslingā 
izdotajā  žurnālā „Laiks: Latvju 
Mēnešraksts” 1947. gadā publi -
cēta viņa toreiz trimdā pirmā 
plašākā apcere par Anšlavu Eglīti, 
iepazīstinot sabiedrību arī ar 

glez  notāju Veroniku Janelsiņu, 
Anšlava Eglīša sievu. Jānis Krēs -
liņš bijis laikraksta „Laiks” līdz -
strādnieks kopš paša pirmā, 
1949. ga  da 8. novembrī iespiestā 
numura. Ņujorkā ilgus gadus 
viņš strādāja organizācijā Council 
on Foreign Relations un bija pa -
līg  redaktors un autors bibliogra -
fiskām rokasgrāmatām par vēs -
turi kopš Pirmā pasaules kaŗa, ko 
šī organizācija publicēja. Vien  lai-
 kus Jānis Krēsliņš Ņujorkas pub-
 liskā bibliotēkā  bija Baltijas val-
stu vēstures, mākslas un grā -
matniecības padomnieks, gā  dā -
dams, lai bibliotēkas krājumos 
būtu nozīmīgākie Latvijas izde-
vumi un rīkotajās izstādēs ma -
teriāli par Latvijas vēsturi, lite -
rātūru  un mākslu.

Kopš Association for the Advan-
 cement of Baltic Studies dibi -

nāšanas Jānis Krēsliņš ilgus gadus 
bija autors apvienības periodiskā 
izdevuma nodaļai Recent Publi -
cations on Baltic History. Viņš 
ak  tīvi iesaistījās ASV latviešu 
kul  tūras dzīvē, trimdas presē 
pub  licēja dzejoļus, intervijas, 
reportāžas, rakstus par latviešu 
literātūru, mākslu un vēsturi un 
daudzus gadus bija latviešu valo-
das skolotājs Ņujorkas latviešu 
vi  dusskolā.  

No 1959.  līdz 1962. gadam Jā -
nis Krēsliņš bija viens no žurnāla 
Jaunā Gaita redaktoriem un pie-
 saistīja šim izdevumam Ņujorkas 
un apkaimes jaunās paaudzes 
rakstniekus un māksliniekus, 
gal  venokārt tā dēvētā ,,Elles ķē -
ķa” aprindas. Viņš vēl aizvien ir 
šī žurnāla līdzstrādnieks.

Jānis Abučs 1960. gadā Zvied -
rijā publicēja Jāņa Krēsliņa dze -

joļu krājumu „Tomēr, es atceros”. 
J. Krēsliņa publicētos un ne  pub -
licētos dzejoļus un tulkojumus, 
tostarp angļu 20. gs. literātūras  
klasiķa T. S. Eliota ievērojamās 
poēmas „Četri kvarteti” latvisko-
jumu, kā arī viņa apceres par 
vēsturi,  latviešu rakstniekiem un 
māksliniekiem līdz šim trīs 
sējumos publicējis Valtera un 
Ra  pas apgāds Rīgā: „Raksti I: 
Ceļi un neceļi” (2004), „Raksti II: 
Vēstures vārtos” (2006) un 
„Raksti III: Laikmeta liecības” 
(2008). 

Jānis Krēsliņš ir Latvijas Zi -
nātņu akadēmijas ārzemju locek-
lis un Triju Zvaigžņu ordeņa ka -
valieris.      

                                   
Anšlava Eglīša un 

Veronikas Janelsiņas fonds
2009. gada 18. novembrī

„SKAISTĀKĀ SVĒTKU DĀVANA”

JULIA – GHOST LIGHT
Julia Plostniece dzied dziesmas 
no mūzikālā teātŗa un filmām

„Julias pasakainā balss ir 
dabas dota, arī skolota.”
D. Mazvērsīte, Latvijas Radio 2 – 
Mūzikas saule

„A stunning CD! Julia 
Plostnieks` beguiling vocal 
instrument gives an 
impressive and moving 
delivery of the lyrics.”
M. Caruso, Music Critic, Chestnut 
Hill Local, Philadelphia

„Julia šķiet kā radīta mūziklu skatuvēm.”
I. Lūsiņa - Diena

„Julias samtainā, izteiksmīgā balss izjūt katras 
melodijas emocijas un skaistumu.”

A. Birkens – Laiks

Disks - $20�(ieskaitot�sūtījumu)

Čeku�rakstīt�–�G.�Plostnieks,�
675�Cedar�Drive,�Blue�bell,�PA�19422

Nākusi klajā R. G. Slaidiņa 

„Kaŗa gaitu dienasgrāmata 1944-1945”
Viņiem,� gaisa� spēku� palī��giem,� tautā�
mīļi� sauktiem� par� kaŗazēniem,� tolaik,�
1944.�ga��dā�bija�15,�16,�17�gadu...�Sep-
��tiņpadsmit� gadus� veco� Raimondu�
Gunaru�Slaidiņu�mo��bilizēja�1944.�gada�
vasarā.

Šī� ir� autentiska� dienas��grāmata,� kas�
rakstīta�tā�laika�jauniešu�valodas�stilā,�
grāmatā�izjūtama�tā�gaisotne�un�tās�
emocijas,�kas�virmoja�gaisā�un�jaunā�
puiša�dvēselē,�aci�pret�aci�sastopo-
ties�ar�kaŗa�virpuļiem.

Grāmatu�var�iegā��dā��ties�Rīgā�Okupācijas�
mūzejā�un�Latvijas�Kaŗa�mūzejā,�un�grāmatu�
tirdzniecības�vietās,�kā�arī�Rīgas�redakcijā�
Ausekļa�ielā�14.
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Amerikas�un�Kanadas�lasītājus�aicinām�to�iegādāties�no�Laika�biroja�ASV,�rakstot:
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA. Tālr. 732-549-0445, 

fax. 732-549-0466, e-pasts – LaiksDSR@aol.com

Lūdzam�pievienot�čeku�par�USD�16�(ASV),�USD�18�(Kanadā).�
Maksā�iekļauta�pasta�sūtījuma�cena.

Neaizmirstiet�norādīt�–�„par�grāmatu�...�eks.”�un�savu�adresi!

Latvija svin Valstssvētkus
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Ticība, cerība, mīlestība Latvijai 
Latvijas valsts dibināšanas at -

ceres dienu Sietlā svinēja 14. no -
vembrī. Goda viešņa bija Eiropas 
Savienības deputāte, Latvijas 
Uni  versitātes profesore Inese 
Vai  dere. Viņa mēroja gaŗo ceļu 
no Rīgas, ierodoties Sietlā vēlu 
naktī, lai jau nākamajā dienā tik-
tos ar Sietlas latviešiem un teiktu 
svētku runu. Svinīgā akta sākumā 
latviešu skolas absolventi tau -
tastērpos ienesa Latvijas un ASV 
karogu. Pēc ASV himnas mācītāja 
Daira Cilne vadīja īsu svētbrīdi, 
cildinot mūsu ticību, cerību un 
mīlestību Latvijai. Sarīkojuma 
apmeklētāji noklausījās Latvijas 
prezidenta Valža Zatlera uzrunu 
videolentē un nodziedāja Latvijas 
himnu. Apsveikumu teica Lat -
vijas goda konsuls Stīvens Žirskijs 
(Stephen Zirschky), kā arī Va -
šingtonas pavalsts igauņu un 
lietuviešu kopienas pārstāvji. 
Sietlas universitātes Baltiešu stu -
diju programmas vieslektore no 
Latvijas Iveta Grīnberga apsveica 
latviešu saimi, citējot J. Alunāna 
vārdus: „Valoda ir tautas dvēsele. 
Ja nav valodas, nav tautas.“

Latviešu biedrības priekšsēde 
Sarmīte Dāvidsone paziņoja, ka 
PBLA Tautas balvu šogad saņem 
Lalita un Valdis Muižnieki. ALAs 
Kultūras nozares vadītāja Iveta 
Felzenberga nolasīja ALAs pie -
šķirto atzinības rakstu tekstu trīs 
Sietlas tautiešiem: Inesei un 
Ērikam Raisteriem par īpašiem 
sasniegumiem ilggadējā radošā 
darbā latviešu tautasdeju kultūras 
saglabāšanā un tautasdeju jaun -
radē, vadot tautasdeju ansambli 
„Trejdeksnītis“; Valdim Atvaram 
par īpašiem sasniegumiem ilg -
gadējā, izcilā, radošā darbā lat -
viešu jaunākās paaudzes izglītībā 
Sietlas latviešu skolā. Latviešu 
biedrības Vašingtonas štatā 
(LBVŠ) atzinības rakstu Sarmīte 
Dāvidsone pasniedza Inesei un 
Ērikam Raisteriem, kā arī Petsijai 
(Patsy) un Andrejam Zāmeļiem 
par ilggadēju darbošanos Sietlas 
latviešu saimē. Petsija ir ame -
rikāniete, bet viņa vienmēr bijusi 
aktīva latviešu sabiedrībā, dzie -

dājusi korī, uzņēmusi savās mājās 
jauniešus no Latvijas un sagā  dā -
jusi viņiem bezmaksas zobārst -
niecisku aprūpi. Andrejs ilgi dar-
bojies latviešu draudzē un ir 
draudzes priekšnieks.

Sarmīte Davidsone atgādināja, 
ka 1949. gadā valsts svētkos Sietlā 
tika nodibināta  Latviešu bied -
rība Vašingtonas pavalstī, 60 ga -
du jubileju svinēsim nākamgad 
februārī.

Profesores Ineses Vaideres 
svēt  ku runas temats bija „Lat  vi -
ja – atkal krustcelēs“. Viņa pie -
minēja pašreizējo krizi Latvijā 
un tās cēloņus. Ekonomiskā si -
tuācija Latvijā, salīdzinot ar citām 
Eiropas valstīm, varbūt ir vis -
smagākā, bet vainīgi esam paši, 
un mums pašiem šī krize jā -
pārvar. Austrumu kaimiņi ap -
draud Latvijas polītiku, ekono-
miku, izglītību un kultūru. Ļoti 
nopietni draudi ir latviešu valo-
dai. Runātāji krievu valodā vēlas, 
lai visās iestādēs, mūzejos, veika-
los runā krieviski. Arvien mazāk 

krievu sūta bērnus latviešu skolā, 
varbūt cerēdami, ka krievu valo-
da kļūs par oficiālo valsts valodu. 
Polītiķi labprāt runā un intervi -
jās atbild krievu valodā.  Ne visi 
Saeimas deputāti ciena latviešu 
valodu. Polītiķu  kļūdas tiek veik-
 smīgi izmantotas.

Profesore I. Vaidere pastāstīja 
arī par latviešu deputātu panā -
kumiem Eiropas parlamentā –  
Eiropā rodas lielāka izpratne par 
Latvijas pagātni. Inesei Vaiderei 
un Ģirtam Kristovkim izdevies 
sagādāt financējumu filmai ,,Pa -
domju stāsts“, ko tagad rāda 
daudzās pasaules valstīs. Eiropas 
parlamentā iesniegta rezolūcija, 
ka Krievijas amatpersonām jā -
atzīst – Baltijas valstis tika oku -
pētas. Krievijas archīvi vēl aizvien 
ir slēgti. Viens no profesores 
I. Vaideres darba virzieniem Eiro -
pas parlamenta Ārlietu ko  mitejā ir 
sadarbība ar kaimiņ  valstīm. „Mēs 
vēlamies, lai Eiro  pas Savienībai 
būtu draudzīgi kai  miņi, nevis val-
stis, kuŗas jeb  kuŗu brīdi gatavas 

uzbrukt un kaut ko atņemt.“
Profesore I. Vaidere pauda pār -

liecību, ka latviešiem jābūt ap -
zinīgiem savas valsts patriotiem,  
jākopj dzimtā valoda, jā  cie  na 
mūsu tēvu un vectēvu vērtī  bas – 
čaklums, strādīgums, ap  zinīgums, 
tad izdosies krizi pārvarēt, un pēc 
tās kļūsim spē  cīgāki. Mums 
jāpanāk, lai cilvēki paliktu Latvijā 
un strādātu savai valstij, lai latviešu 
bērniem Lat  vija būtu dārgākā 
vieta pasaulē, lai mēs nepazaudētu 
savu valsti. Runas beigās I. Vaidere 
pateicās par ārzemju latviešu at -
balstu un palīdzību Latvijai 
divdesmit gadu garumā un pirms 
tam. Viņa tei  ca: „Jūs esat mums 
ļoti vajadzīgi, vajadzīgs jūsu at -
balsts, jūsu kri  tiskā balss, jo latvieši 
ir savu valsti pelnījuši, mēs esam 
lepni, ka mums ir sava valsts. 
Esmu pār  liecināta, ka latvieši 
pārvarēs vi  sas grūtības. Dievs, 
svētī Lat  viju!“

Profesore Sietlas latviešiem 
uzdāvināja filmas „Padomju 
stāsts“ kopiju un grāmatu „Reģio-

 nālā polītika un pašvaldību attīs-
tība Eiropas Savienībā un Latvijā“, 
kuŗai  viņa ir līdzautore.

Pēc svētku runas Sietlas skolas 
absolventi Helēna Abermane, 
Andra Atvare un Edgars Kalsons 
pastāstīja par ALAs rīkoto „Svei-
 ka, Latvija!“ ceļojumu, kuŗā pie -
dalījās pērnvasar un parādīja ce -
ļojuma fotografijas. Svētku pro-
grammas beigās sarīkojuma ap -
meklētāji  nodziedāja „Daugav‘ 
abas malas“.

Vakariņas gatavoja latviešu 
biedrības valdes locekļi ar pa -
līgiem. Vakariņu laikā omulīgu 
gaisotni radīja komponists Tālis 
Valdis no Losandželosas, spēlējot 
klavieres. Tautieši izmantoja 
iespē  ju patērzēt ar profesori Inesi 
Vaideri un sporta žurnālistu Ar -
tūru Vaideru. Pēc vakariņām ka -
barē stila koncertā „Senas dzies-
mas jaunās skaņās“ Tālis Valdis 
spēlēja klavieres, Sandra Ozolīte 
no Sandiego – vijoli, abi arī 
nodziedāja vairākas dziesmas. 
Abi mākslinieki beiguši Emīla 
Dārziņa mūzikas skolu, Tālis 
absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmiju. Ballē viņi 
atskaņoja deju mūziku. 

Nākamā dienā Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievkal  po -
jumā Sandra Ozolīte dziedāja 
četras dziemas, Tālim Valdim 
spēlējot ērģeles. Mācītāja Daira 
Cilne sprediķī atgādināja Jēzus 
vārdus no Marka ev. 13-7,8: „Bet 
ikreiz, kad jūs dzirdēsit runājam 
par kaŗiem un vēstis par kaŗiem, 
neuztraucaties, jo tam ir jāno -
tiek – bet tas nav vēl gals: tas viss 
būs dzemdību sāpju sākums.“

Latvijā ir grūti laiki. Pēc at -
jaunotās  neatkarības 18 gadiem 
Latvija ir krustcelēs. Mēs ticam, 
ka mūsu mīļajai tēvzemei nav 
gals, bet jauns sākums.

Paldies profesorei I. Vaiderei 
par interesanto runu, izskaidro-
jot stāvokli Latvijā. Paldies vi -
siem, kuŗi palīdzēja sagatavot un 
skaisti nosvinēt Latvijas 91. dzi-
mumdienu.

I. M.
Foto: Artūrs Vaiders

ALA – latvietības nākotne ārzemēs!
Amerikas latviešu apvienība, 

domājot par nākotni un latviešu 
demografiju ārzemēs, 2004. gadā 
nodibināja Simtgades testamen -
tāro novēlējumu fondu. Fonda 
mērķis – sasniegt neaizskaramu 
pamatkapitālu no testamentā  riem 
novēlējumiem $5 000 000 vērtībā 
un ar fonda gadskārtē  jiem ienā -
kumiem turpināt un vei   cināt 
ALAs plašo darbu lat  vietības uz -
turēšanai ārzemēs un Latvijā! 

Gribas domāt, ka latvieši ir 
likteņtauta, kuŗa izgājusi cauri 
gadu simtiem un tomēr ir spējusi 
pastāvēt. Bet rūpes par latvietības 
nākotni un pastāvēšanu ārzemēs 
tomēr izsauc nopietnas raizes un 
bažas. Tādas pašas raizes un ba -
žas tagad arī ir Latvijā, kur eko -
nomiskā krize, polītiskā nostāja 
un neapmierinātība  daudziem ir 
likusi atstāt savu dzimto zemi un 
meklēt laimi ārpus tās.  Pasaulē ir 
223 atzītas valstis, un Latvija pēc 
iedzīvotāju skaita ierindojas 141. 
vietā. Pēc statistikas datiem ir 
zināms, ka ASV latviešu izcel-
smes pavalstnieku skaits ir gan -

drīz 100 000, tīri pieklājīgs skaits, 
ja runājam par vienas pilsētas 
iedzī  votājiem. Latvijā ir tikai di -
vas pilsētas, kur iedzīvotāju skaits 
pārsniedz 100 000 pavalstnieku. 
ALAs darbs ir veicināt un sa -
glabāt mūsu ārzemju latviešu lat-
visko identitāti. Pagājušo 58 gadu 
laikā ALA to ir ļoti daudzpusīgi 
veikusi. 

ALA atbalsta un veicina ASV 
latviešu skolas, mācību grāmatas, 
skolotāju kursus un izglītojošus 
pasākumus. ALA atbalsta ār  zem-
 ju latviešu Dziesmu svētkus, kul-
 tūrālus pasākumus, latviešu ma -
zo centru pasākumus un sporta 
spēles jauniešiem Latvijā un ASV. 
ALA sniedz palīdzību bāreņiem, 
daudzbērnu ģimenēm, grūt -
dieņiem un studentiem Latvijā, 
piešķirot pabalstus un stipendi-
jas. ALA rīko ceļojumus uz Lat -
viju, atbalsta Okupācijas mūzeju, 
pieminekļu atjaunošanu un lat -
viešu pētniecības centru. Es mi -
nu tikai mazu daļu no ALAs 
darba, kas ir ļoti daudzpusīgs, 
daudz  veidīgs un visaptverošs. 

Bet ir pienācis laiks, lai šo ārzemju 
latvietības saglabāšanu turpinātu 
un uzturētu, nepieciešama lielāka 
un plašāka tautiešu līdzdalība un 
palīdzība! 

Amerikas latviešu apvienība 
ļo  ti pozitīvi skatās uz latvietības 
nākotni ārzemēs. Kaut pašlaik 
dzimtenē tiek piedzīvoti grūtāki 
laiki, Latvija ir un turpinās būt 
brīva valsts – ar savu valodu, sa -
vu kultūru un savām tradicijām. 
Mēs, ārzemju latvieši, novērtējam 
savu pagātni un savas saknes – 
mūsu priekšteču atstāto manto-
jumu. Mēs varam izceļot no savas 
dzimtās zemes, atrasties jebkuŗā 
pasaules malā, bet sirdī vienmēr 
mēs tomēr būsim LATVIEŠI. To 
mums neviens nevar atņemt. Es 
vēršos ar aicinājumu ikkatram 
nākt palīgā, kam latvietības nā -
kotne ārzemēs un  Latvijā ir no -
zīmīga daļa no savas nacionālās 
identitātes. Nākt palīgā Amerikas 
latviešu apvienībai, kuŗa ir lielākā 
latviešu organizācija ārzemēs un 
darbojas, lai veicinātu latvietību 
ne tikai tagadējai paaudzei, bet 

mūsu bērniem, mazbērniem un 
mazmazbērniem. Mums latvie  šu 
sabiedrībā ir jāiesaista un jā  at -
balsta jaunatne, lai saglabātu lat -
viešu valodu un latviešu kultūru 
ārzemēs. Mēs nevaram to panākt 
tikai ar gribēšanu un runāšanu, 
tas jāpanāk  ar visu mūsu līdz -
dalību. Kā ģimenē, vietējā pilsētā 
vai valstī ir nepieciešami līdzekļi, 
lai dzīve varētu ražīgi funkcionēt, 
tāpat organizācijai ir vajadzīgi lī -
dzekļi, lai tā varētu sekmīgi dar-
boties. Kopš nodibināts ALAs 
Simtgades testamentāro novē  -
lējumu fonds, kopējais novē  lē -
jums jau pārsniedz vienu mil-
jonu dolaru. Tas ir labs iesākums, 
bet tomēr vēl daudz ir ne  pie  cie -
šams, lai šis fonds sasniegtu savu 
mērķi un turpinātu iesākto 
darbu. ALA ir ļoti pateicīga un 
saka lielu paldies līdzšinējiem 
fonda veltītājiem: J. Purava kun -
gam, M.Vārtiņa kungam, V. Ka -
ritona kungam, A. Baloža kun -
gam, Dr. I. Grundmanes kundzei, 
H. Lindes kungam, A. Nikmaņa 
kungam un P. Viķeļa kungam. 

Amerikas latviešu apvienība 
vienmēr atcerēsies šos Simtgades 
testamentāro novēlējumu fonda 
pionieŗus, ka viņi novērtēja 
ALAs darbu un palīdzēja Latvijai 
un latvietības saglabāšanai ār -
zemēs. Kad rakstāt savu testa-
mentu, tad, lūdzu, padomājiet 
arī atvēlēt kaut vai mazu daļu 
Amerikas latviešu apvienības 
darbam. Iemūžiniet arī savu 
vārdu šai pionieŗu grupā ar savu 
testamentāro novēlējumu ALAs 
Simtgades testamentāro novē  lē -
jumu fondā. Atcerieties savus 
iesākuma gadus ārzemēs, cik 
svarīga bija latviešu sabiedrības 
rašanās, ka varējāt runāt latviski 
un dziedāt latviski un ka tā ir 
pastāvējusi jūsu mūža laikā. To 
mēs vēlamies turpināt ne tikai 
vien sev, bet arī mūsu pēcteču 
dzimtām! 

Es aicinu ikvienu padomāt, ko 
varat darīt latvietības labā! 

Marcis Voldiņš, 
ALAs Līdzekļu vākšanas un 

Biedru nozares vadītājs
www.alausa.org  

    

Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā: LBVŠ valdes locekļi Iveta Felzenberga, Aina 
Uskura, Jānis Kramēns, Sarmīte Dāvidsone, viešņa no Latvijas, profesore Inese Vaidere, Valdis 
Jodais, Ingrīda Doertija (Doherty), Paulis Kalniņš, Daina Kusina, Tālis  Jaundālderis



LAIKS 52009. ga da 28. novembris – 4. decembris

15. novembrī Latvijas valsts 
proklamēšanas 91 gada atceres 
sarīkojumā Ņūdžersijas Latviešu 
biedrības namā Priedainē pul -
cējās kupls skaits apkārtnes lat -
viešu.

Uzrunā biedrības priekšsēdis 
Jānis Students, citējot Annas Žī -
gures esen sabiedrībā izplatīto 
kritiku par pašreizējo krizi Lat -
vijā un ar to saistītajām nelaimēm 
un vaininiekiem, ievadīja sarīko-
 ju  mu. Viņš nolasīja paziņojumu 
par PBLA lielās balvas piešķirša-
 nu Valdim un Lalitai Muižnie -
kiem par lielo darbu, ko viņi 
veikuši, izveidojot latviešu studi-
ju programmu, kas daudzus 
gadus pastāvēja pie Rietum -
mičigānas universitātes Kala -
mazū. Pēc mā  cītājas Ievas Puš -
mucānes-Ki  neiko svētbrīža, pie 
runātāja pults stājās svētku runas 
teicējs, Saeimas deputāts un 
ilggadējais trimdas organizāciju 
vadošais darbinieks Uldis Grava. 
Viņš sevi raksturoja par opti-
mistu, kaut arī patreiz ir ļoti 
grūti laiki. Reizē tas ir laiks, kad 
varam sakārtoties, lai prastu 

savu zemi un valsti pareizi un 
intelliģenti apsaimniekot. Kri -
tiens saimniecībā Latvijai ir bijis 
pamatīgs: iekšzemes koppro -
dukts nokrities par 18%, 
eksports  – par 26%, imports – 
par 41%, rūpniecība – par 48%. 
Slēgtas 57 skolas, valstī ir 160 000 
bezdarbnieku. Ilgāk jāgaida uz 
neatlie  kamo palīdzību. Jāuz  ma -
nās ar slimošanu, jo slimnīcās 
uz  ņem tikai nepārdienās. Ne -
nomaksāto parādu dēļ daudzās 
vietās kavējas siltumapgāde.

Dzimstība mazāka par mir  stību, 
iedzīvotāju skaits sama  zi  nās. 
Skait  ļi latviešiem tomēr la  bāki ne -
kā cittautiešiem. Latviešu skaits 
ta  gad pārsniedz 59%, pa  valst nie -
cība ir 82% no iedzī vo  tājiem. 
Prob  lēmas ar dubult pa  valstniecī-
bu ir tiem bērniem, kas pavalst-
niekiem pie  dzimuši ārzemēs.

Runātājs pieskārās problēmām 
par TV programmu ieplūšanu 
no Krievijas (tās ir lētākas!). Sā -
kusies cīņa par latviešu valodas 
raidījumu paplašināšanu. Saim -
nieciskā spriedze draud ar var -
darbību. Virspusē uzpeldējušas 

krieviskās kustības, kas agrāk 
slē  pās pagrīdē. Tās iespiežas po -
lītikā.

U. Grava pārmeta Rietumu 
latviešu kūtrumu piedalīties vē -
lēšanās. Tikai 4 tūkstoši pieda -
lījušies nesenajās vēlēšanās un 
tajās pārsteidzoši daudz balsojuši 

par Rubiku, Saskaņas centra par-
 tiju un Ždanoku. Nacionālie lat -
vieši paši vainīgi, ka nepie  da  lī -
jās.

Pieminot nesenos Krievijas 
mi  litāros manevrus Latvijas pie -
ro  bežā, runātājs jautāja, kad būs 
NATO manevri mūsu pusē. Iz -
rādas, ka NATO vēl nemaz nav 
izstrādājusi plānu Baltijas valstu 
aizsardzībai. Par to vairāk inte  re-
 sējas Igaunija un Lietuva. Sa -
biedriskajā domā par to jāpieda -
lās arī latviešu sabiedrībai šeit, 
ASV pavalstniekiem.

Latvijā labajam spārnam jā -
cen  šas atbrīvoties no oligar -
chiem. U. Grava minēja dažādos 
soļus, kas sperti, lai samazinātu 
algas, birokratisko aparātu un 
dažādu funkciju dublēšanu. Sa -
mazinājies miljonāru skaits. 
Tre  šā daļa no budžeta veltīta 
pen  sijām un līdzīgiem pabal -
stiem. Ar ES palīdzību valsts 
budžets tiek saglābts. Saglābts 
un notu  rēts ir mūsu lats, viena 
no sta  bilākajām valūtām pa -
saulē. Lat  vijā netrūkst cilvēku, 
kas tur pa  liks, grūtos laikus 

pārvarēs, kam dzintars ir vēr -
tīgāks par zeltu, kam Latvija ir 
skaista tik un tā. Dažu zelta 
graudu atradīsim. U. Grava 
aicināja braukt viņam līdzi uz 
Latviju (raksim kopā!).

Sarīkojuma turpinājumā mū -
ziķes flautiste Indra Ozola un 
pianiste Olga Gurēviča atskaņoja 
R. Šūmaņa, R. Vāgnera, A. Štur -
ma un J. Vītola skaņdarbus. Pu -
blikai sevišķu prieku sagādāja 
latviešu tautasdziesmu virtene 
Jāzepa Vītola apdarē, kur, pār -
maiņus klavierēm, flautai un 
Indras Ozolas skaņajai balsij 
skanot, dzirdējām pazīstamas un 
iemīļotas tautas melodijas.

Pēc programmas noslēguma 
sanākušos svētku dalībniekus 
cienāja biedrības saimnieces. 

*
Atsaucoties aicinājumam, 

Putnu ciemā, netālu no 
Priedaines, grupa tautiešu 18. 
novembrī pulcējās Valijas 
Skrodeles mājā, lai vienotos ar 
latviešiem citās pasaules malās 
kopīgi dziedot „Dievs, svētī 
Latviju”.

18. novembra sarīkojums PriedainēOjārs Celle

Uldis un tautu meita Nadija 
Petersone

Sestdien, 14. novembrī, latvieši 
pulcējās Brīvo latvju biedrības 
namā Filadelfijā, lai godinātu 
Lat    vijas valsts proklamēšanas 
91. gadadienu. Sarīkojuma ieska-
 ņā programmas vadītāja Sandra 
Zeidenberga Jansone citēja 
rakst    nieka J. Jaunsudrabiņa „Pie-
 mini Latviju” rindas, noslēdzot 
ar vārdiem „Turi Latviju dziļi 
ieslēg  tu savā sirdī. Turi to kā 
lielāko dārgumu, ko nedrīkst 
pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu 
zudīsi pats.”

Sarīkojuma kuplā dalībnieku 
saime noklausījās ekrānā pārrai -
dīto Valsts prezidenta V. Zatlera 
uzrunu latviešiem pasaulē no Rī -
gas pils Svētā gara torņa.

Pēc valsts himnas nodziedā -
šanas, svētbrīdi noturēja mācītājs 
Dr. U. Ukstiņš.

Svētku runu teica Latvijas 
vēst  nieks ASV un Meksikā 
Andrejs Pil  degovičs, kuŗš ar 
ģimeni – sie  vu Elēnu un bēr -
niem Tomasu, Evu un Līzi – 
ciemojās Filadelfijā kā Latvijas 
goda konsula Fi  la  delfijā J. Med-
 vecka Brīvo latvju biedrības 
viesi. Runā vēstnieks no  rādīja 
uz Brīvo latvju biedrības izcilo 
pagātni un lomu ASV lat  viešu 
sabiedriskajā, kultūras un po -
lītikas jomā, kā arī to, ka pirmo 
reizi viņam izdevies tuvāk iepa-
 zīties ar šo ASV tapšanā tik no -

zīmīgo pilsētu un rosīgajiem 
lat    viešiem tajā.

Savā runā vēstnieks līdzsvaroja 
labās ziņas ar sliktajām un izteica 
optimismu par Latvijas nākotni, 
par ticību tās sagaidāmajam uz -
plaukumam. Viņš norādīja, ka ne -
kad agrāk mūsu mazā valsts nav 
varējusi baudīt tādu drošību, kādu 
tagad dod tai ASV un tās sabiedro-
tie NATO, kā arī Eiropas Savienība. 
Par lielāko pēdējā laika Latvijas 
panākumu A. Pil  degovičs minēja 
bezvīzu režīmu ar ASV ieviešanu, 
kas palīdzējis jau tūkstošiem Lat  -
vijas iedzī  votāju dažādos nolūkos 
apciemot Ameriku. Šogad atzī -
mējam piekto gadadienu Latvijas 
kā NATO un Eiropas Savienības 
dalībnie  cei. Latvijas rietumniecis  -
kā orien    tācija ir neatgriezeniska. 
Sa  vu uzticību šīm pasaules spē  cī -
gākajām organizācijām Latvija ir 
izpelnījusies ar sekmīgu līdz  da -
lību dažādās akcijās. Kopš iestā -
šanās šajās orga  ni  zācijas Latvija 
piedzīvoja vēl ne  redzētu uzplau-
kumu. Kaut to šo  brīd apēno 
saimnieciskā krize, vēst  nieks ne -
šaubījās, ka no tās valsts iznāks vēl 
spēcīgāka. Vēst  nieks pieminēja 
Rietumu latviešu lomu valsts at -
jaunošanas laikā un tagad.

Pēc nepilna gada notiks 10. Sa -
eimas vēlēšanas. Viņš aicināja vi  -
sus Latvijas pilsoņus ārzemēs 
tajās piedalīties. Ja tas notiks, šī 

līdzdalība labvēlīgi iespaidotu arī 
vēlēšanu iznākumu. Kaut šodien 
iet grūti, nav jāieslīgst pesimismā. 
Laiks jāizmanto, lai uzlabotu un 
sakārtotu Latvijā tās lietas, kas 
palikušas neizdarītas gan saim -
nieciskā, gan kultūras dzīvē, gan 
valsts struktūrā. Kā pozitīvu pie -
mēru tam, ko pienesuši valstij 
Rie  tumu latvieši, viņš cita starpā 
minēja Vītola fondu.

Nākamajā gadā spāŗu svētkus 
svinēs Latvijas Nacionālās bi  b -
liotēkas jaunceltne Pārdaugavā. 
Kā panākumu vēstnieks minēja 
arī Vairas Vīķes-Freibergas kan -
didatūru Eiropas Savienības pre-
 zidenta amatam. Latvieši Latvijā 
nav nolaiduši rokas bezcerībā, 
bet kaļ plānus un rosina idejas kā 
uzlabot savu dzīvi. Vēlreiz aici-
not aktīvi piedalīties Saeimas 
vēlēšanās, vēstnieks savu runu 
nobeidza citējot Valsts preziden-
ta V. Zatlera teikto, ka Latvija ir 

mūsu valsts, tā pastāvēs tikai tad, 
ja visi par to stāvēsim. Ir svarīgi 
nezaudēt uzņēmību un ticību.

Vēstnieka runai pievienojās vi -
ņa dēls Tomass un vecākā meita 
Eva, katrs deklamējot pa patrio-
tiskam dzejolim.

Biedrības priekšsēdis Marks 
Liepa paziņoja, ka PBLA gada 
bal  va piešķirta Valdim un Lalitai 
Muižniekiem par lielajiem no -
pelniem ierīkojot Latviešu studi-
ju centru pie Rietummičigānas 
universitātes, kuŗā no 1966. gada 
latviešu programmā mācījušies 
vairāk nekā 1 200 studenti, bet 
pil  nu akadēmisko kursu no  bei -
guši 82. Veselai trimdas paaudzei 
Studiju centrs deva pamatus lat-
viskajai izglītībai.

Dr. Andrejs Baidiņš aicināja ar 
klusuma brīdi pieminēt oktobrī 
aizsaulē aizgājušo ilggadējo bie  d-
 rības darbinieku V. Rudzīti. La  ris 
Krēsliņš saņēma atzinības bal  vu 

par darbību biedrības la  bā.
Tuprinājumā sekoja pianistes 

Diānas Baibusas-Zandbergas 
kla     vieŗu koncerts, kuŗā no  klau -
sījāmies F. Lista, F. Šopēna, J. Me -
diņa, J. Graubiņa un D. Aperānes 
skaņdarbus. Latviešu pianistu 
ple   jādes cienīgās pārstāves snie -
gumu klausītāji sveica ar sir -
snīgiem un ilgstošiem aplausiem, 
kājās piecēlušies.

Pēc sarīkojuma svētku viesus 
cienāja ar vīna glāzi, un tad tie 
pakavējās pie biedrības dāmu sa -
rūpētā cienasta galda.

Vēlākās vakariņās, ko Fila  del -
fijas „Union League” klubā Lat -
vijas goda konsuls J. Medveckis 
bija sarīkojis vēstniekam Pil -
degovičam ar ģimeni, ap 20 ap -
kārtnes latviešu aktīvajiem dar-
biniekiem vēl bija iespēja tuvāk 
iepazīties ar izskatā jauneklīgo, 
bet zināšanās un pieredzē jau 
daudz sasniegušo vēstnieku. 

    
    

18. novembra svinēšana FiladelfijāOjārs Celle

Programmas dalībnieki, no kreisās: Goda konsuls J. Medveckis, Sandra Zeidenberga Jansone, 
māc. Uldis Ukstiņš, Tomass Pildegovičs, vēstnieks Andrejs Pildegovičs, Eva Pildegoviča, Līze 
Pildegoviča, pianiste Diāna Baibusa-Zandberga, Brīvo latvju biedrības priekšsēdis Marks Liepa, 
Andrejs Baidiņš, Elēna Pildegovoča.)

Vēstnieks A. Pildegovičs
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(2. turpinājums) 
Domājām, ka esam otrā līnija 

un fronte mums priekšā, bet 
izrādījās, ka mums priekšā bijusi 
vācu soda vienība, kas naktī 
pazudusi. Sākās uzbrukums, vis -
pirms ,,Staļina ērģeles” katjušas, 
tad nāca kājnieki. Ievainotos, 
kuŗi spēja paiet, sūtīja uz aizmu-
guri, transportējamiem bija 
jāgaida līdz vakaram, kad solīja 
atvest arī ēdienu.

Sekoja pavēle atkāpties. Naktī 
viss bataljons devās ceļā, bet 
pulksten deviņos no rīta jauna 
pavēle: ieņemt iepriekšējās po -
zicijas. Neiedomājami! Viss ba -
taljons apgriezās, kaut uz Krie -
vijas ceļa tas bija grūti izdarāms. 
Tikmēr krievi no visām pusēm 
atklāja uguni. Daudz ievainoto, 
daudz nogalināto. Acīmredzot 
bijām ielenkti. Mums palīgā nāca 
divas tanketes, vācietis atvēra lū -
ku un iesaucās: ,,Stoβgruppe!” 
Iz  vilku savu parabellumu, bet 
piepeši viena no tanketēm virzī -
jās uz manu pusi. Man palaimē -
jās, iekritu sniegā. Aiz uztrauku-
ma biju nospiedis pistoles slēdzi, 
bet šāviens nevienu netrāpīja.

Ieņēmām jaunas pozicijas pie 
Annuškovas sādžas. Nebiju ēdis 
vairākas dienas, tāpēc kopā ar 
draugu grupu, sēžot sniegā, tie -
sājām ,,dzelzs rezervi”. Krievu 
mīn  metēji raidīja uz mums ugu -
ni. Sēdējām aplī, mīna sprāga 
tieši vidū. Pamodos, kad kāds 
sau  ca mani palīgā, bet rotas ko -
mandieris teica, ka es pats asi -
ņojot. Izrādījās, ka esmu ievai -
nots vaigā. Vācu pirmās palī -

dzības auto uzņēma visus ievai-
notos. Mūs ieveda telpā ar 
krāsniņu, bet pēc pusstundas vi -
sus, kuŗi vien varēja paiet, vaļējā 
auto veda uz rietumu pusi. Ap -
stājāmies krievu sādžā, kur 
mums iedeva paēst. Seja man bi -
ja stipri uztūkusi, sāpēja galva, 
ļoti salu. Draugs, kas labi prata 
krieviski, atnesa litru silta piena. 
Visu nakti braucot, nokļuvām 
līdz Idricai. Te vecas, milzīgas 
krievu kazarmas, savesti daudzi 
ievainotie. Gultas divos stāvos, 
netīrība. Pēc ārstu pārbaudes vi -
su grupu norīkoja aizvest, bet uz 
kurieni mūs vedīs, nezinājām. 
Pir  mā pieturas vieta bija Rēzekne. 
Visus mocīja izsalkums. Vagonā 
gulējām salmos, neciešami sāpēja 
galva, brūce vaļēja, ja nebija pār -
sienamo. Vakarā iebraucām Rī -
gas preču stacijā, ar autobusiem 
mūs aizveda uz Maskavas priekš-
 pilsētas slimnīcu, kur varējām 
nomazgāties dušā, pēc tam sākās 
šķirošana pēc ievainojama sma -
guma. Mani vienu aizveda uz 
Sarkankalna slimnīcu, kur ievie -
toja aukstā tukšā barakā. Sa -
meklēju visas segas, ko atradu, 
līdz beidzot sasilu. No rīta grīdu 
mazgāja sieviete, kas runāja tikai 
krieviski. Mani izsauca uz ope -
rāciju. Ārsts izrādījās tas pats, 
kas strādāja mūsu skolā. Laiku 
pavadīju, palīdzot māsiņām. Vā -
cu ārsts, būdams ļoti nevaļīgs, 
iedeva man biļeti uz operu. Uz -
zināju, ka Jelgavā iesvētības ma -
nai māsīcai, un varēja uz tām 
aizbraukt. Pēc izrakstīšanas mani 
sūtīja uz veselības rotu Jelgavā, te 

kazarmās, kur veseļojos, bija va -
jadzīgs feldšeris, jo katru dienu 
ieradās kādi 20 slimnieki.  Jelgava 
bija mana pilsēta, man te patika. 
Kādu dienu ienāca labs draugs, 
kam bija neparasts jautājums – 
vai varu ko izdarīt, lai viņš 
saslimtu. Viņu sūtot kādos kursos 
uz Vāciju, bet viņš negribot 
braukt. Ieteicu viņam iedzert glā-
 zi ar sālsūdeni, tad celsies tem -
perātūra, būs vemšana un cau-
reja. Seržants brīnījās, jo no rīta 
viņš bijis vesels.

Pēc pāris nedēļām dabūju at -
vaļinājumu, aizbraucu uz mā  jām. 
Tur svinēja kāzas, sanāca kaimiņi, 
zīlēja, vai krievi varētu atgriezties, 
jo fronte jau pie Lat  vijas robežas. 
Kādu dienu satiku draugu no 
veselības rotas, kas pastāstīja, ka 
esmu pārcelts uz jau  no sanitāro 
rotu Dārtes pa  matskolā. Tur ap -
mācīju jaun  iesauktos, kā sniegt 
pirmo palī  dzību. 

Rota saņēma pavēli atstāt pil -
sētu, iekārtojāmies kādā šķūnī. 
Rīta agrumā dzirdējām šāvienus, 
vācieši bēga no Jelgavas Rīgas 
vir  zienā.  Rotas vadītājs kaprālis 
pavēlēja sekot. Pie Kalnciema 
žandarmi kontrolēja dokumen-
tus. Ieraudzījis, ka manā grā -
matiņā ir ieraksts par Ādažu sa -
nitāro kursu beigšanu, viņš teica, 
ka trūkstot sanitāru, un mani 
iedalīja barona fon Rochova īpa -
šā vienībā, kas forsēja Lielupi pie 
Kalnciema un aizgāja līdz Džūk-
 stei. Apmetāmies mājās, kuŗas 
saimnieku krievi nošāvuši. Jaunā 
saimniece ar palīdzi ģimnazisti 
ļoti baidījās, jo visās istabās vācu 

kaŗavīri. Viņa lūdza mani būt 
viņām par sargu un gulēt gu -
ļamistabā laulības gultā ar vi  siem 
zābakiem, ko nedrīkstēju no -
vilkt.

Pienāca pavēle visus baltiešus 
vā  cu vienībās sūtīt uz Rīgu. 
Sprie   dām, ka mūs sūtīs uz Vid -
zemes fronti. Pienāca diena, kad 
mūs nostādīja pagalmā un lika 
soļot uz ostu. Mūs aizveda uz 
Gotenhāfenu, nokļuvām pagaidu 
nometnē. Gājām paklaiņot pa 
pil  sētu un parkā pie jūras ap -
sēdāmies uz sola, kur jau sēdēja 
jauna, daiļa meitene. Mēs mazliet 
patrinām zobus, un meitene pēc 
laika latviski teica, ka sapratusi, 
ko mēs teicām, jo esot baltvāciete. 
Viņa uzaicināja mūs vakarā aiziet 
uz restorānu, kas pieder viņas ģi -
menei. Mēs arī aizgājām un prie-
 cājāmies tikties ar cilvēkiem, kuŗi 
ilgojās pēc Latvijas.

Sākās sadalīšana pa vienībām, 
mani sūtīja atpakaļ uz sanitāro 
rotu, kas atradās Bītovā. Te visi 
galvenie vadītāji sveši. Pēc dažām 
dienām mūs, divus feldšerus, no -
rīkoja darbā vietējā vācu slimnīcā, 
kur ievesti 12 latvieši, slimi ar 
tīfu. Slimnīcā galvenais ārsts bija 
čechu tautības. Kopā ar viņu gā -
jām rīta vizītē un pēc katras vi -
zītes rūpīgi mazgājām rokas īpašā 
šķidrumā, lietojām arī gumijas 
cimdus. Slimnieki bijuši ap  mā -
cībās Sofienvaldes tuvumā un 
dzē  ruši ūdeni no akas. Puiši vai -
rākas dienas nebija neko ēduši, 
viņi drīkstēja iedzert tikai glāzi 
sarkanvīna. Atsevišķā istabā bija 
ievietots kāds ļoti slims 18 gadu 

vecs jaunietis, kas drīz nomira. 
Pārējie lūdza man stāstīt ko inte-
resantu, lai ātrāk paietu laiks un 
nejustu izsalkumu. Tā pagāja viss 
oktobris.

Jaunu vīrieši vairs bija maz, pa 
ceļam uz infekcijas nodaļu  man 
uzmanību pievērsa jaunas meičas 
ar svilpieniem vai saucieniem. 

Kādā dienā rotu nostādīja 
ierin  dā, un leitnants Ilmārs Soc -
kis paziņoja, ka tie, kuŗi beiguši 
Ādažu sanitāros kursus, tiek pa -
augstināti par kaprāļiem. 

Uzturs bija ārkārtīgi pieticīgs, 
reiz iegāju maiznīcā nopirkt klai -
piņu maizes, bet tur stāvēja rinda, 
jauna sieviete maizi izsniedza ti  kai 
uz kuponiem.  Vēlāk viņa at  nesa 
man vienu klaipiņu uz slim  nīcu.

Decembrī slimnīcu likvidēja, 
mūs norīkoja uz kaujas mācībām 
un nometināja kazarmās mežainā 
apvidū pie Vācijas-Polijas robe -
žas. Galvenie apmācītāji bija divi 
vācu jaunākie leitnanti, iespē -
jams, arī Baltijas vācieši, jo kād -
reiz viņiem izspruka pa vārdam 
latviski.

Te svinējām Ziemsvētkus. Ma -
nā rotā bija vecāka gadagājuma 
kareivis, kas Latvijā bijis ,,malu 
mednieks”. Viņš nomedīja alni, 
ko vilka mājās ar mūsu zirgiem. 
Mežsargs meklēja vainīgo, jo re -
dzēja pēdas līdz mūsu kazar -
mām, bet mūsu doktors visu no -
kārtoja. Vecgada vakars iesākās 
jautri. Mūs ielūza uz dejām ciema 
zālē, kāds spēlēja akordeonu, 
jaunās meitenes runāja vāciski 
un poliski. Ieradās pat mūsu gal-
venais ārsts.

Vēl viena latviešu leģionāra stāsts
L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

(Turpinājums sekos)

Maigonis Vīksna

Pēc māc. B. Puiķes vadītā diev-
kalpojuma Kalamazū latviešu 
Apvienotās draudzes dievnamā, 
KLSC telpās notika Latvijas valsts 
dibināšanas atceres un Dr. V. 
Muiž  nieka piemiņas sarīkojums. 
Pēc ASV un Latvijas karogu iene-
 šanas, ko veica skauti un gaidas, 
KLS skolēni un KLB pārstāvis, 
svinīgo aktu atklāja KLB priekš-
sēdis Dr. J. Grants. Viņš uzsvēra, 
ka tieši pirms 91 gada tika dibi-
nāta brīvā Latvijas valsts. Sākās 
strauja augšupeja visās valsts 
jomās, un neilgā laikā Latvija 
izvirzījās pirmā vietā Eiropā gan 
augstākā izglītībā, gan būvniecī-
bā un eksportā. Latvijai toreiz 
bi  ja zinīgs vadonis, prezidents 
Kārlis Ulmanis, kas relatīvi īsā 
laikā no drupām uzcēla un izvei-
doja spēcīgu valsti. Komūnis  tiem 
un vācu okupantiem sagrābjot 
Latviju, 18. novembŗa nozīme 
mū  su tēvzemē tika aizliegta, un 
vienīgi trimdā varējam to svinēt 
cerībā, ka reiz Latvijā atkal brīvi  
plīvos Latvijas sarkanbaltsarka-
nie karogi. Vajadzēja vadoņa, kas 
šo ticību stiprina un iedēsta 
nākamās paaudzēs. Viens šāds 
va  donis bija Dr. Valdis Muižnieks, 
tāpēc līdz ar Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceri, godbijībā piemi-
nam viņu un viņa nenogurstošos 

veikumus latviešu jaunatnē iedi-
binot atkal reiz brīvās Latvijas 
cerību un ticību. 

Svinību norises vadītāja Maira 
Bundža atvainojās, ka technisku 
apstākļu dēļ nav iespējams pār-
raidīt Latvijas valsts prezidenta 
Dr. V. Zatlera 18. novembŗa uz -
runu tautiešiem visā pasaulē un 
uzaicināja klātesošos vienoties 
Latvijas Valsts himnā „Dievs, 
svētī Latviju”. Sekoja KLS skolo-
tāju Ilzes Bērziņas un Mairas 
Bun  džas sagatavotais skolēnu 
uzvedums. Nosaucot un rakstu-
rojot vairākas vietas Latvijā, 
mazie skandētāji nobeidza jo 
skaļi teikdami: „Te ir Latvija,  
mūsu tēvu zeme”. Latvijas vārdu 
sumināja arī viņu dziesma Ilzes 
Bērziņas pavadījumā. 

Godinot Dr. Valdi Muižnieku 
un Dr. Lalitu Muižnieci ALA 
informācijas daļas vadītājs Jānis 
Kukainis  vispirms uzsvēra abu 
godināto darbību latviešu jau-
natnes labā, kas vainagojās ar 
LSC dibināšanu, tā dodot iespēju 
latviešu  jauniešu studijām Rie -
tum  mičiganas universitātē, kur 
latviešu valodas katedru vadīja 
Dr.L. Muižniece. Par šo sniegu-
mu PBLA piešķiŗ Dr. V. Muiž -
niekam un Dr. L. Muižniecei 
PBLA augstāko apbalvojumu – 

Goda diplomu. Dr. L. Muižniecei 
diplomu saņemot, zālē esošie 
piecēlās kājas un ar aplausiem 
su  mināja abus laureātus. 

Raksturojot 18. novembŗa no  -
zīmi Latvijai, latviešiem un lat-
vietibai, Maira Bundža vilka pa -
rallēles ar Dr. V. Muižnieka dar-
bību, kas visspilgtāk izpaudās, 
radot iespējas jauniešu izglītībai. 
Ar nenogurstošu neatlaidību vi -
ņam izdevās Kalamazū izveidot 
Latviešu studiju centru, uzcelt 
ēku studentu mītnei, kur mājvie-
tu atrada arī visplašākā latviešu 
bibliotēka brīvā pasaulē. Drīz 
izveidojās arī prāva mākslas dar -
bu krātuve. LSC pastāvēšanas 
laikā 1234 studenti no visas 
pasaules, ieskaitot Latviju, mācī-
jās Rietummičiganas universitā-
tē, iegūdami akadēmiskos gra-
dus. Bet jau gadus pirms šī ievē-
rojamā projekta piepildes, 
Dr. V. Muiž  nieks organizēja 6x1 
nedēļu nogales kursus dažādās 
ASV vietās, kas, lektoru vadībā, 
galvenokārt bazējās latvisko vēr-
tību iegūšanā un uzglabāšanā. 
M. Bundža nolasīja arī J. Kron -
berga V. Muižnieka piemiņai vel-
tīto dzejoli „Kad sapnī atnāk 
Valdis” un Vandas Daukstes un 
Lauras Zommeres vēstules. 

Kādreizējais LSC students Ju  ris 

Bļodnieks izcēla V.Muižnieka 
ap  brīnojamo spēju savas idejas 
pārvērst reālitātē. Visu viņš panā-
ca, draudzīgi pārliecinādams, 
bez skaļas uzstāšanas, bez sevis 
izcelšanas. Studentiem viņš bija 
draugs, pat tēvs un domu biedrs. 
Studenti LSC jutās kā lielā, drau-
dzīgā gimenē un toreiz iegūtā 
draudzība viņus vieno vēl šo -
dien.

Sniedze Ruņge atcerējas Valža 
un Lalitas Muižnieku dziļo sir-
snību, kuŗu tika baudījusi, kad 
kādu laiku pavadīja viņu mājās. 
Tās viņai nav bijušas tikai fizis-

kās mājas, bet gan garīgās mājas, 
kuŗas neizzūd laika tecējumā. 
Viņa Dr. V. Muižnieku salīdzinā-
ja ar torni, kas stāv pāri savai 
personiskai  dzīvei, bet ir rūpēs 
un nomodā par citiem, it sevišķi  
jaunatni. Par to viņa pateicās 
visas mūsu saimes priekšā.

Pēc svētku un piemiņas vīna 
glāzes saskandināšanas svinību 
dalībnieki pakavējās  pie bagātīgi 
pasniegta mielasta. Priekštelpā 
bija izstādītas S. Ruņges mākslas 
fotografijas ar Latvijas skatiem.  

Ilze Šīmane 

Te ir Latvija, mūsu tēvu zeme
Kalamazū latviešu saime 15. novembrī  svin Latvijas valsts dibināšanas atceri un daudzina Dr. Valža Muižnieka piemiņu
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Vi e n n a , 
November 
15 – Russian 
nationalists 
have long 
complained 
that efforts 
to create a 
supra-eth-
nic national 

identity in the Russian Federation 
represent a threat to the future of 
the ethnic Russian nation. Now, 
one of their number has charged 
that a parallel effort to create a 
supra-ethnic national identity in 
Kazakhstan threatens ethnic 
Russians there.

This critique of the program 
laid out by Kazakhstan President 
Nursultan Nazarbayev at the end 
of October deserves attention for 
three reasons: First, it highlights 
the fears of some ethnic Russians 
living outside of the Russian 
Federation concerning their 
future as a community and their 
relations with Moscow.

Second, it provides a useful 
example of the Russian national-
ist critique of efforts to promote 
a civic identity inside the Russian 
Federation. And third – and this 
is by far the most important – 
this commentary calls attention 
to the increasing sense among 
many Russians that they are a 

Window on Eurasia: Kazakhstan’s Plan to Create ‘Civic Nation’ 
Said a Threat to Ethnic Russians There

Pols Goubls nation at risk of assimilation by 
others rather than one that is 
doing the assimilation.

In an essay for the Orthodox 
web portal Stoletie.ru entitled 
“Will Russians Become Kazakh -
stanis?” Aleksandr Shustov ana-
lyses the speech Nazarbayev 
delivered October 27th to the 
Assembly of Peoples of Kazakh-
stan on the nationality policy he 
plans for at least the next decade 
(www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/
stanut_li_russkije_kazahstanca-
mi_2009-11-13.htm).

Nazarbayev said he wants to 
develop “a civic nation,” in which 
attachment to the country is 
more important than ties to an 
ethnic group, Shustov says, but 
the Kazakhstan leader’s inten-
tion is in fact to elevate the status 
of Kazakh language and culture 
and reduce the role of all others 
to that of “ethnic diasporas.”

 In his programmatic address, 
Nazarbayev said that his pro-
posed “Doctrine of National 
Unity” provides answers to three 
“main” questions: “what should 
be understood under national 
unity, why it is important to 
strengthen it [at the present time 
and in the future], and what is its 
foundation?”

According to Nazarbayev, na -
tional “unity” rests on three 
foundations: a common history, 
common values, and “a common 

future,” the result of which “with 
the acquisition of Independence, 
Kazakhstanis jointly made a free 
choice of their own fate” as a 
separate and distinct communi-
ty.

Shustov concedes that ethnic 
Kazakhs and ethnic Russians do 
have much in common, espe-
cially given the tolerance of the 
former to the latter. But he insists 
that “a common history in no 
way is a guarantee of a common 
future.” Instead, it may be “just 
the reverse,” as the fate of various 
peoples around the world has 
shown.

(The Russian commentator 
does not mention it, but Na -
zarbayev’s promotion of “Ka -
zakhstantsy” as opposed to “Ka -
zakh” identity recalls a similar 
campaign by republic leaders 
there during the run-up to the 
adoption of the Brezhnev Con -
stitution in 1976, an idea the 
leaders of some other republics 
accepted but others, along with 
Moscow, opposed.)

“If a sufficiently large number 
of ethnic Russians remain in 
Kazakhstan,” Shustov argues, “it 
will be possible to form here as 
in other countries of Central 
Asia a Russian subculture.” But if 
the number of Russians declines 
precipitously either by emigra-
tion or assimilation, then such a 
subculture will not emerge but 

rather will be swallowed up.
 Despite Nazarbayev’s claims to 

the contrary, Shustov says, Ka -
zakhstan is already moving along 
that second path. The number of 
ethnic Russians is declining, 
especially given their underrep-
resentation in government bo -
dies, a problem the commentator 
suggests will be exacerbated in 
2010 when the government there 
shifts to the exclusive use of 
Kazakh.

That in turn will lead to even 
more ethnic conflicts in the short 
term, Shustov argues. There have 
been at least five in recent times, 
although “Russians and other 
European groups” have not been 
involved in them. But he strongly 
implies that this could change if 
Kazakhstan goes ahead with its 
language plans.

Indeed, Shustov argues, what 
Nazarbayev describes as a pro-
cess of creating “a civic nation” in 
Kazakhstan closely resembles 
the program of “Kazakhization” 
long advocated by Kazakh histo-
rian and political scientist 
Azimbay Gali who has written 
that “the Kazakhization of non-
Kazakhs will broaden the social 
basis of Kazakhstan.”

According to Gali, Shustov 
says, Kazakhs will first assimilate 
the closely related Central Asian 
ethnic groups living among them 
and then force the others to 

choose between living in a segre-
gated fashion, actively resistance 
assimilation primarily through 
emigration, or “an attempt to 
assimilate the assimilators.”

Millions of ethnic Russians left 
Kazakhstan in the 1990s, Shustov 
points out, but if the language 
policy Nazarbayev is promoting 
goes through, many more will 
join them, threatening the re -
mainder with assimilation or 
segregation and clearly reducing 
the influence of Russians and 
Russia on the future of Ka  zakh -
stan.

Although Shustov does not 
men  tion it – such a concession 
would undercut the outcomes he 
wants – the arguments he makes 
against Nazarbayev’s nationality 
policies because of their impact 
on ethnic Russians are exactly 
the same as those advanced by 
non-Russians living within the 
Russian Federation against Mos-
 cow’s Russianization policies.

And in many ways the argu-
ments of the latter may be more 
important: The number and per-
centage of non-Russians inside 
the Russian Federation is increas-
ing whereas the number and 
percentage of ethnic Russians in 
Kazakhstan is falling, a pattern 
that makes Shustov’s argument 
suggestive in a way he certainly 
did not intend.

 

Klīvlandes latvieši Latvijas 
valsts 91. gada svētkus sāka svi -
nēt Apvienotās draudzes namā 
14. novembrī, kur notika svētku 
akts. Svinības turpinājās 15. no -
vembrī Latviešu kultūras dārzā, 
dievkalpojumā baznīcā un bei -
dzās 18. novembrī  pensionāru 
apvienības sanāksmē. 

Klīvlandes latviešu biedrības 
rīkotajā valsts svētku akta pro -
grammā ievēroja gadu gaitā vei -
dotās tradicijas: pie karoga stā  vēja 
godasardze, dziedāja ASV un 
Latvijas valsts himnu, tika teikta 
svētku runa, bija koncerts un 
gleznu izstāde. Apvienotās drau -
dzes zālē skatuvi greznoja sar -
kanbaltsarkanās karoga krā  sas, 
lielformāta latviskas saktas un balti 
ziedi. Galdi bija klāti baltiem gal  d-
autiem, uz tiem sarkanbaltu pu  ķu 
sakārtojumi, pie sienām Val -
demāra Skrauca gleznas.  

 Godasardzē pie karoga stāvēja 
draudzes skolas jaunieši tau  tas -
tērpos un Daugavas Vanagu ap -
vienības pārstāvji. Pēc mācītāja  
Dr. Paula Barbina lūgšanas un 
ASV  himnas uzrunu teica bied -
rības priekšniece Silvija Ruten -
berga, pēc tās skanēja Latvijas 
valsts himna un ārzemju tautiešus 
videolentē uzrunāja Latvijas 
valsts prezidents Valdis Zatlers.  

 Svētku runu teica Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeja pārstāve, 
vēstures maģistre Lelde Neimane. 
Viņa dalījās izjūtām un pār  domām 
par Latviju, piebilstot, ka līdzīgs 
viedoklis ir viņas līdz  audžiem, 
paziņām un draugiem. Vēsturniece 
teica, ka ir laimīga, jo augusi ģi -
menē, kur arī oku  pācijas gados 
saglabāta apziņa par neatkarīgu 

Svētku laiks Klīvlandē
Latviju. Viņas vec  tēvs, bijušais le -
ģionārs un Tor  nas grāvracis, 
atgriezies Lat  vijā 1946. gadā. 
L. Nei  manes vec  māmiņa un māte 
atgriezušās no Vircburgas nomet-
nes Vācijā. Mā  jās slepeni glabātas 
Latvijas brīvvalsts laikā izdotas 
grāmatas, kuŗas meitene lasījusi.  
Pusaudzes gados Lelde pie  da -
lījusies visos Atmodas laika pasā -
kumos – Tau  tas frontes dibināša -
nas sapulcē Mežaparkā, Latvijas 
valsts dibi  nāšanas atceres sa  rī -
kojumā 1988. gadā, manifestāci  jās 
un Bal  tijas ceļā 1989. gadā. To -
reizējo piedzīvojumu  ietekmē vi -
ņa  no  lēmusi studēt Latvijas vēstu-
 ri un jau studiju laikā sākusi strā -
dāt Latvijas 50 gadu okupācijas 
mū  zejā, kur darbu turpina pēc 
stu  diju beigšanas 2002. gadā ar 
vēs  tures maģistra gradu. Lelde 
dzied korī ,,Madara” un studenšu 
kor  porāciju korī ,,Varavīksne”. 
Koŗi Latvijā piesaista jaunus 
cilvēkus, tie piedalās visos nacionā-

 los un tautas svētkos. Koŗiem ir 
liela no  zīme labdarības pasāku -
mos, kad televīzijas raidījumos 
vāc zie  dojumus. Piemēram, Bal -
tijas ceļa 20 gadu atceres dienā 
Latvi  jas TV-1 pārraidīja koncertu, 
un iedzīvotāji saziedoja 50 000 
latu ,,Likteņdārza” izveidei. Korpo-
 rā  ciju un akadēmisko vienību stu-
denti arvien vairāk apzinās savus 
mērķus un uzdevumus – laik -
metā, kas aicina uz globalizāciju 
un vienveidīgumu, saglabāt tra -
dicijas, to unikālo, kas mums ir. 
Latvijā ir daudz čaklu cilvēku, kuŗi 
nebēg uz Īriju, Angliju vai citām 
zemēm, bet par spīti grū  tībām 
izvēlas palikt savā zemē. Latvijas 
50 gadu okupācijas mū  zejs ir labs 
paraugs, kuŗā dažādu paaudžu 
cilvēki strādā kopīga mērķa labad. 
Vēlējums Latvijai – atdzimt garīgi 
un saimnieciski!  

Bija prieks dzirdēt Leldes Nei -
ma  nes cerīgās domas, pārliecību 

par Latvijas jaunatnes gaišu nā -
kotni.   

Priekšnesuma daļā vijolnieks 
Pēteris Briedis un pianiste Eli -
zabete Demiao atskaņoja  Lud -
viga van Bēthovena Sonātu kla -
vierēm un vijolei Sol mažorā 
Opus 96 un Jāņa Ķepīša ,,Cikā -
des dziesmu”.  

 Bagātīgo svētku mielastu gata-
voja Klīvlandes latviešu biedrības 
saimnieces Vera Kubuliņa, Ilze 
Resne un Baiba Caunīte ar pa -
līdzēm. Galdus un zāli rotāja Ilo-
 nas Ķīses un Ināras Zariņas dari-
 nātie ziedu sakārtojumi.  Skatuvi 
ar karogiem rotāja Oļģerts Ku -
buliņš, viņš arī iekārtoja V. Skrau-
 ca gleznu izstādi. 

Latviešu kultūras dārzā Rokfel -
lera parkā 15. novembrī pulcējās 
entuziastu grupa. Lelde Neimane 
pie Latvijas karoga nolika Kārļa 
Dinberga ziedu sakārtojumu un 
sūtīja sveicienu Latvijai. No  dzie -

dājuši ,,Dievs, svēti Latviju!”, pie -
miņas brīža dalībnieki stei  dzās uz 
dievnamu Leikvudā. Apvienoto 
bap  tistu un luterāņu draudzes  
dievkalpojumu vadīja abu drau -
džu mācītaji – Dr. Sarma Eglīte un 
Dr. Pauls Barbins. Drau  dzes sko-
las audzēkņi tau  tastērpos sekoja 
jaunajiem Lat  vijas karoga ne -
sējiem. Mācītāja piesaistīja bērnu 
uzmanību ar jautājumiem par 
18. novembri un Brīvības piemi -
nekli. Kamēr mācītāja uz  runāja 
pieaugušos, bērni darināja zīmē -
jumus – sveicienus Latvijai. Bērnu 
koris no  dziedāja Imanta Kalniņa 
„Lūg  šanu” skolotāja Markus Apeļa 
vadībā.  

Pensionāru apvienības sa  nāk -
smē 18. novembrī runu ,,Latvijai 
liela diena” teica DV ASV zemes 
valdes  priekšnieks Zigurds Rī  ders. 
Mielastu gatavoja Baueru ģi   mene 
un, sekojot Latvijas prezidenta 
aicinājumam, pulksten di  vos dienā 
vienlaikus ar tau  tie  šiem visa 
pasaulē Klīvlandes lat  vieši dedzīgi 
dziedāja Latvijas valsts himnu.

Maija Grendze
Foto: Alfrēds Zvejnieks

Latviešu kultūras dārzā Klīvlandē puķes pie Latvijas karoga 
nolika  dārza izveidošanas ierosinātāja Silvija Rutenberga; 
karognesēji – Vilmārs Kukainis (pie ASV karoga), Egils Apelis 
(pie Latvijas karoga), Gunārs Raņķis (pie Eiropas Savienības 
karoga)

Klīvlandē svētku runu teica 
vēsturniece Lelde Neimane 
no Latvijas

ALAs atzinības rakstu Aris-
tidam Ceram pasniedza Klīv-
landes latviešu biedrības 
priekš  niece Silvija Ruten  berga
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Izrāde par Latvijas vēsturi un „Zvejnieka dēla” autoru
Latvijas Nacionālajā teātrī 

pirmizrādi piedzīvojusi Māras 
Zālītes luga „Lācis”. Skatuves 
darba pamantā – dokumentālā 
materiālā balstīti epizodi, kas 
aptveŗ desmit gadu gaŗu posmu – 
no 1939. līdz 1949. gada vasarai. 
Izrādes gal  venā persona ir Vilis 
Lācis, savā laikā populārs rakst-
nieks, „Jau  nāko Ziņu” līdz -
strādnieks un autors, vēlāk pa -
domju valdības Iekšlietu minis-
trs un Ministru padomes 
priekšsēdis. Šī darba tapšana un 
iestudēšana vēr  tējama pozitīvi – 
tā ir nopietna un ieinteresēta 
pievēršanās tautas un personības 
attiecībām, daudzu apziņā iesak-
 ņotu mītu kliedēšana par Viļa 
Lāča per  sonību un viņa li  terārā 
devuma patieso vērtību. 

Skarba un smaga apsūdzība 
par savas tautas nodevību svešas 
varas priekšā – skatītāju priekšā 
rindojas notikumi, kuŗos Viļa 
Lāča vaina atklājas skaidri un 
nepārprotami. Veik  smīgais 
„Zvejnieka dēla” sa  rakstītājs ir 
tā pati okupantu varas ieceltā 
amatpersona, kas parakstīja 
spriedumu tūkstošiem depor -
tējamo, akceptēja latviešu pār-
krievošanu un nacionālo vēr  tību 
noliegumu, un autore mums 
atgādina: nav iespējams nošķirt 
polītiķi no rakstnieka, jo tā ir 
viena un tā pati persona. Cil-
vēciskais vā  jums, godkārība, 
cen  šanās par katru cenu izrauties 
no vienkāršu ļaužu dzīves – tie 
ir motīvi, kas ļauj noslēgt kom-
promisus ar sirds  apziņu, turklāt  
nodevības tārps  sagrauž ne jau 
tikai viņa dvēseli. Lugā rādīti 
arī pretējie spēki – tautas 
atriebēji, tā saucamie Lāča med-
nieki – trīs brāļi, kas izvirzījuši 

mērķi – iznīcināt cilvēku, kas 
savu karjeru vei  dojis, kalpojot 
okupantiem. No vienas puses – 
pakļaušanās apstākļiem un 

mūžīgām bailēm, no otras – 
pretošanās, cīņa par ideāliem. 

Lugu iestudējusi režisore 
Indra Roga, galvenajā Viļa Lāča 

lomā Kaspars Zvīgulis.
Izrādes scēnografs ir Mārtiņš 

Vilkārsis, drāmatisko laikmeta 
fonu emocionāli paspilgtina 

Artura Maskata dziesmas ar 
latviešu dzejnieku tekstiem.

G.S.
Foto: Gunārs Janaitis 

Vilis Lācis – Kaspars Zvīgulis darba kabinetā diktē sekretārei – 
Annai Klēverei

Vilis Lācis nēsāja tumšas acenes, viņam sāpējušas acis. Bet 
varbūt aiz tām varēja paslēpties?

Līga Liepiņa – Ome un Dita Lūriņa – Alīda Ieviņa Alīdas Ieviņas sapnis bija strādāt kopā ar dievināto rakstnieku

Dienvidkalifornijas latviešu bied-
rības valdes locekļi  katru gadu 
rūpīgi plāno Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres svinības jau vairākus 
mēnešus iepriekš. Los  andželosas  
latviešiem tie ir lielākie svētki, visi, 
kuŗi vien var, cenšas uz tiem ieras-
ties, tāpēc cinisks šķita kādas Latvijas 
radošo savienību padomes aicinā-
jums Latvijas māksliniekiem šogad 
18. novembrī rīkot ,,klusēšanas 
akciju”, ignorējot visus valsts oficiā-
los svētku sarīkojumus. Jādomā, ka 
tas bija neizdevies joks. 

Šogad Losandželosā svinības 
notika agrāk nekā citkārt, jau 
15. novembrī. Nama priekštelpu un 
zāli ar karogiem un latviskiem orna-
mentiem bija greznojuši Ivars Leitis, 
Teodors Lilienšteins un Ivars 
Mičulis, radot patiesu svētku sajūtu. 
Apmeklētāji ar prieku vēroja, cik 
nopietni un ar kādu apzinību lielus 
un mazus karogus pirms akta nama 
sarīkojumu zālē ienesa tautasdeju 
kopas „Pērkonītis” da  lībnieki un 
latviešu skolas audzēkņi. DV apvie-
nības priekšnieks Teodors Lilien -
šteins uzrunā paziņoja, ka 134 biju-
šajiem leģionāriem Latvijā nosūtīti 
100 latu katram. Igaunijas goda 
konsuls Jāks Treimanis godināja 
baltiešus, kuŗi kaŗa beigās, dzimteni 
atstājuši, pašaizliedzīgi cīnījās, lai 
Baltijas valstis atkal atgūtu neatkarī-
bu. Losandželosas lietuviešu apvie-
nības pārstāvis Aļģis Žemaitaitis 
nodeva sveicienus no lietuviešu 

kopienas un Lietuvas goda konsula 
Losandželosā Vitauta Čeka  nauska. 
DK latviešu biedrības priekšnieks 
Ivars Mičulis pēc apsveikuma pie-
minēja negatīvo, par ko katru dienu 
dzirdam un lasām  – bezdarbu 
Latvijā, dzim  stības samazināšanos, 
jauniešu izceļošanu no valsts. 
Diemžēl neizdevās noklausīties Lat-
 vijas Valsts prezidenta Valža Zatleru 
vēstījumu,  jo pievīla technika. No 
Latvijas uzaicinātā svētku runas tei-
cēja, Eiropas Parlamenta deputāte, 
profesore Inese Vaidere uz  svēra, ka 
par spīti daudzām negātīvām parā-
dībām mums nav pa  mata būt pesi-
mistiem – tūkstošiem cilvēku pa -
saulē nav savas valsts, bet latviešiem 
tāda ir, tāpēc varam lepoties, un 
mums jātic, ka spēsim pārvarēt 
visas grūtības. Latvijā un starp 
ārzemju latviešiem ir daudz vērtīgu, 
talantīgu, gudru cilvēku.  No Latvijas 
studenti dodas mācīties uz citām 
valstīm, viņi, apguvuši valodas, ar 
jaunām zināšanām arī atgriežas 
Latvijā, savukārt  šejienieši uz īsāku 
vai ilgāku laiku dodas strādāt uz 
savu tēvuzemi. 

Ikvienam skaidrs, ka pieredzes 
apmaiņa ir ļoti svarīga un auglīga. 
Losandželosā uz vienu gadu ar 
Fulbraita stipendiju strādāt Kali -
fornijas mākslas institūtā no Rīgas 
ieradies talantīgais pianists Juris 
Žvikovs. Viņš piedalījās svētku 
programmā, atskaņojot trīs Jāzepa 
Vītola skaņdarbus un spēlējot pava-

dījumu  Losandželosas latviešu vīru 
korim ,,Uzdziedāsim, brāļi!”, kuŗa 
dziedājums vienmēr saviļņo. Di -
riģente Laura Rokpelne Mičule 
koristiem bija iemācījusi vairākas 
jaunas dziesmas, koŗa repertuārs 
kļūst arvien plašāks. Losandželosas 
vīru koris varētu sacensties ar jeb-
kuŗu citu kori un, iespējams, plūktu 
laurus pat ,,koŗu kaŗos” Latvijas 
televīzijā. Svētku aktu vadīja Kaija 
Dankere. Viņas vectēva, ģenerāļa 
Oskara Dankera portrets atrodas 
pie sienas latviešu nama zālē.

Pēc programmas sarīkojuma 
apmeklētāji par godu Latvijas jubi-
lejai tukšoja glāzi šampanieša. Ar 
kafiju un uzkodām cienāja vana-

dzes, imerietes un DK latviešu bied-
rības locekļi. Savstarpējās sarunas 
pie cienasta galda šoreiz bija nopiet-
nākas nekā citkārt. Atcerējāmies, ka 
dzejniece Lūcija Sāgameža-Nāgele 
1945. gadā rakstīja: 
,,Latvija, Latvija! Dzimtene mana! 
Tu – labā! 
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu 
sit… 
Latviešu dvēseles senseno brīnumu 
glabā, 
Novembrī skaistāko vārdu – 
Astoņpadsmit!”

Jau 91. gadu skaistākais vārds 
novembrī ir ,,astoņpadsmit”. Latvijas 
valsti dibināja pašaizliedzīgi cilvēki, 
kuŗi neprasīja, kas viņiem par to 

būs un tāpēc pelnījuši vislielāko 
cieņu un godināšanu. 

ASV 35. prezidents Džons Fic-
džeralds Kenedijs savā inaugurāci-
jas runā 1961. gada 20. janvāri teica 
slavenos vārdus: ,,Neprasi, ko valsts 
var dot tev, bet ko tu vari dot val-
stij.”

Mūsu dienās sūrojamies, ka valsts 
nesagādā, ko cilvēki kopš seniem 
laikiem visvairāk vēlējušies un, 
neliegsimies, vēlamies arī mēs – 
panem et circenses jeb, latviski 
runājot, – maizi un izpriecas. Varbūt 
ir pēdējais laiks padomāt, ka, dzej-
nieka Jāņa Ērmaņa vārdiem  runā -
jot, mūsu zeme taps ziedoša un 
stipra, mūžam pastāvēs tautas gods, 
tikums un visās cīņās tauta uzvarēs, 
ja  tā netīkos pēc mantām, kas zūd 
viesulī un ugunī. Nopietni ap  svēr -
sim, ko spējam dot savai tēvzemei, 
lai pēdīgi tur visi varam laimē diet.

Astra Moora

Mums jābūt pateicīgiem par savu valsti – Latviju

EP deputāte Inese Vaidere 
DK LB priekšsēdim Ivaram 
Mičulim pasniedza dāvanas
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Latviešu skolas audzēkņi apsolīja godāt, cienīt un vienmēr nest 
tālāk Latvijas karogu
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers Latvijas Valsts nodibināšanas 

gadadienā saņēma daudz apsveikumu un laba vēlējumu no dažā  -
du pasaules valstu un organizāciju līdeŗiem.  Apsveikuma vēstulē 
ASV prezidents Baraks Obama raksta: „Amerikāņu tauta un es 
augstu vērtējam mūsu draudzību ar Latviju, kas balstīta uz kopī   -
gām demokratiskām vērtībām un brīvības mīlestību. Mēs augstu 
vērtējam mūsu sadarbību ar Latviju NATO ietvaros un Latvijas 
pastāvīgo būtisko atbalstu starptautiskajā misijā Afgānistānā.” 

Valsts prezidents Valdis Zatlers, apsveicot Eiropas Savienības 
prezidentu Hermanu van Rompeju un augsto pārstāvi Katrīnu 
Aštoni par ievēlēšanu, sacīja: "Esmu pārliecināts, ka, izvirzot savu 
kandidātu ES prezidenta amatam, Latvija ir devusi savu ārtavu 
Eiropas nākotnei, veicinājusi procesa kvalitāti, diskusiju dinamiku 
un demokratiskumu. Ja vēlamies būt nopietni spēlētāji Eiropas 
Savienībā, mums ir jābūt gataviem uzņemties atbildību. Ja mums ir 
kvalificēti Eiropas līmeņa kandidāti, mums nav jākaunas tos pie-
dāvāt, jo tikai tā mēs varam stiprināt gan Eiropas Savienību, gan 
mūsu lomu tajā."

Administrātīvā rajona tiesa 19. novembrī apmierinājusi ģene-
rāl  prokurora Jāņa Maizīša pieteikumu un atzinusi par spēkā 
neesošu kādreizējā Ministru prezidenta Aigara Kalvīša (TP) 
rīkojumu par disciplīnārsoda piemērošanu bijušajam Korupcijas 
novēršanas un apkaŗošanas biroja (KNAB) priekšniekam Aleksejam 
Loskutovam. Tiesa šo Kalvīša 2007. gada 8. novembŗa rīkojumu 
atzina par spēkā neesošu ar tā pieņemšanas dienu. 

Par godu līvu tautas nama 70 gadiem un līvu svētkiem (Līvód 
Pivād) Ungārijā grāmatu serijā Minoritates mundi izdots bilingvāls 
dzejas krājums lībiešu un parallēli ungāru valodā Ahogy tudok, 
dalolgatok/Kui ma muoštab, nei ma lōlab. Krājuma latviskais 
nosaukums ir „Kad es varu, uzdziedu”. 

Eiropas Komisijas konkursā „Žurnālistu balva 2009” uzvarējis 
NRA žurnālists Edgars Gertners. Šī publikācija „Vai viegli būt 
atšķirīgam” atzīta par labāko Latvijā. E. Gertnera publikācija tiek 
virzīta dalībai konkursā ES valstīs. 

Latvijas Kaŗa mūzeja ekspozīcijas valsts svētku laikā - 18. 
novembrī aplūkoja 2712 apmeklētāju. Lielais apmeklētāju skaits 
izskaidrojams ar cilvēku vēlmi iepazīties ar Kaŗa mūzeja izstādēm, 
kas veltītas Bermontiadas notikumiem un Atbrīvošanās cīņām no 
1918. līdz 1920. gadam.

Apvienības Saskaņas centrs Saeimas frakcijas vadītājs Jānis 
Urbanovičs atklātā vēstulē prasa Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska (JL) atvainošanos par 18. novembrī paustajiem ap-
sveikumiem valsts svētkos tikai latviešu tautai, nevis visiem Latvijā 
dzīvojošiem neatkarīgi no tautības, pavalstniecības un nodarboša-
nās. “Kuŗam gan citam, ja ne Ministru prezidentam būtu jāzina, ka 
svētki ir kopīgi visiem Latvijā dzīvojošajiem un ka visi Latvijas 
iedzīvotāji neatkarīgi no tautības pie savām mājām izkaŗ Latvijas 
karogu,” pauda Urbanovičs, aicinot Valsts prezidentu Valdi Zatleru 
“sniegt Ministru prezidenta rīcības publisku izvērtējumu”.

 TV raidījums Nekā personīga ziņoja, ka Latvijas Čigānu 
nacionālā kultūras biedrība sākusi Latvijā izplatīt Starptautiskās 
Romu savienības izveidotās “čigānu pases”. Tās var iegādāties par 
30 eiro (aptuveni 21 latu). Šīs “pases” Latvijā nav legāls dokuments, 
bet to saņēmējiem tiek solīti dažādi labumi. „Pases” izdošanu 
akceptējusi Starptautiskā Romu savienība, kuŗas mītnes vieta ir 
Polija. Biedrības priekšsēdis Normunds Rudēvičs Latvijā reģistrē  -
jis šīs organizācijas pārstāvniecību, tādējādi iegūstot likumīgas 
tiesības drukāt un izdot “pases”.

Uzņēmēja Raimonda Gerkena māja 18. novembŗa naktī ap -
zagta, apejot dzelžainu drošības sistēmu. Aiznestās vērtslietas 
apmēram 400 000 latu vērtībā nebija apdrošinātas. Mājas territorijā 
izvietotas video novērošanas kameras, turklāt Gerkena īpašumam 
ir arī sargi un suns. Redzamu laušanas pēdu vai izbradātu 
apstādījumu Langstiņu mājas apkaimē nav. Gerkens naudu 
rakstāmgalda atvilktnēs neglabāja, tā, kā pienākas, bija ieslēgta 
seifā. Šis fakts noziegumu padara vēl mīklaināku, jo kā gan 
iespējams, ka no rūpīgi apsargātas mājas iznes seifu, turklāt brīdī, 
kad saimnieki ir mājās.

Valsts prezidents viesosies Po  lijā
No 26. līdz 27. novembrim no -

risēs Valsts prezidenta Valža Zat-
lera darba vizīte Polijā. Prezidents 
viesosies gan Varšavā, gan Ļub-
ļinā.

Vizītes pirmajā dienā Valsts pre-
zidents Varšavā tiksies ar Polijas 
prezidentu Lechu Kačinski. Sa -
runā plānots pārrunāt abu vals  tu 
divpusējās attiecības un ekono-
misko sadarbību, Eiropas Sa  vie-
nības attīstības jautājumus pēc 
Lisabonas līguma ratificēšanas, 
NATO Stratēģisko koncepciju, kā 
arī enerģētikas polītiku. 

27. novembrī Valsts prezidents 
sarunā ar Polijas Senāta priekšsēdi 
Bogdanu Borusēviču apspriedīs 
Latvijas un Polijas divpusējās sa -
darbības aktuālitātes. Ļubļinā Zat-
lers piedalīsies Jāņa Pāvila II 
Ļubļinas Katoļu universitātes rī -
kotajā svinīgajā ceremonijā. Valsts 
prezidentam tiks pasniegts uni-
versitātes goda doktora tituls. Šis 
tituls V. Zatleram piešķirts atzi nī-
bas apliecinājumā par Latvijas 
prestiža un autoritātes celšanu     
Ei  ropas tautu saimē, īpaši nodo -
do ties saskaņas veidošanai vieno-
tas Eiropas un savas tēvzemes sa -
biedrībā. 

Viesojoties Ļubļinas Katoļu uni-
versitātē, Valsts prezidents noliks 
ziedus pie Jāņa Pāvila II un kar-
dināla Stefana Višinska piemi-
nekļa, piedalīsies darba pusdienās 
ar universitātes vadību un lekto-
riem, kā arī vēlāk iepazīsies ar 
Ļubļinas pilsētu. 

IIN likme – 26 procenti
Valdība apstiprināja jau iepriekš 

konceptuāli pieņemto lēmumu, 
ka ar nākamo gadu iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa (IIN) likme 
līdzšinējo 23% vietā būs 26%.

Lai jaunā IIN likme stātos spē-
kā, tā kopā ar citiem budžeta jau-
tājumiem vēl jāapstiprina Saei  -
mai. Paredzams, ka Saeima gala 
lēmumu pieņems decembŗa pir-
majā pusē.

Finanču ministrs Einars Repše 
(JL) stāsta, ka no starptautisko aiz-
devēju pieprasītās nākamā gada 
budžeta papildu  konsolidācijas 
57,4 miljonu latu apmērā lielākā 
daļa būs tieši IIN palielināšana – 
31,8 miljoni latu. 

Valdība vienojās, ka ar nākamo 
gadu uzņēmumiem, kuŗu gada 
peļņa pārsniedz piecus miljonus 
latu, tomēr nevajadzēs maksāt 
25% uzņēmumu ienākuma no -
dokli. Ministru prezidents Valdis 
Dombrovkis (JL) žurnālistiem 
norādīja, ka šāds lēmums pie-
ņemts pēc konsultācijām ar starp-
tautiskajiem aizdevējiem, kā arī 
pēc pašu izdarītiem secināju-
miem, ka šis nodoklis būtu grūti 
administrējams. 57,4 miljonus lie-
lo budžeta papildu  konsolidāciju 
galvenokārt veiks uz iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa (IIN) palie-
lināšanas rēķina. Tas budžetam 
dos 31,8 miljonus latu,  no trans-
portlīdzekļu ikgadējās nodevas 
pa   lielināšanas cerēts iegūt 18 mil-
jonus latu, kā arī no akcīzes no -
dokļa ieviešanas dabasgāzei, kas 
nesīs piecus miljonus latu.

Tautas partijas kongresā
TP 12. kongresā piedalījās 649 

cilvēki, un kopumā partijā ir re -
ģistrēti 1675 biedri. Ar pārlieci-
nošu balsu vairākumu partijas 
priekšsēža amatā apstiprināja TP 
dibinātāju Andri Šķēli. Par Šķēles 
iecelšanu TP priekšsēža amatā 

balsoja 629 partijas biedri, pret 
bija septiņi.

Kongresā tika ievēlēta arī jau   -  
nā TP valde, un tajā turpmāk    
dar bosies Saeimas TP frakcijas 
priekšsēde Vineta Muižniece, vi -
ņas vietnieks Vents Armands 
Krau  klis, Saeimas deputāts Māris 
Kučinskis un reģionālās attīstī  - 
bas un pašvaldību lietu ministrs 
Edgars Zalāns.

Pateicoties par doto uzticības 
mandātu, Šķēle svinīgi apsolīja: 
“Nevienu dienu jūs nejutīsities 
atviegloti par šo balsojumu.” Šķēle 
uzsvēra, ka “darbs ir cilvēka dzī  -
ves mērs”, un aicināja TP kongresu 
nodziedāt viņa mīļāko dziesmu 
“Nevis slinkojot uz pūstot”. Pēc     
šī aicinājuma visi TP biedri pie     -
cē  lās kājās un fonogrammas 
pavadījumā dziedāja. 

Andris Šķēle aptuveni stundu 
gaŗajā uzrunā veltīja asus vārdus 
līdzšinējiem varas polītiķiem, kas 
esot noveduši valsti pašreizējā 
situācijā un noslēguši Latvijai 
neveiksmīgu vienošanos ar starp-
tautiskiem aizdevējiem.

Šķēle kritizēja arī Dombrovska 
valdības centienus rast izeju no 
krizes. “Valdības nodokļu polīti  -
ka rada milzīgas problēmas.” Lat-
vijai patlaban vajadzētu samazi  -
nāt nodokļus, nevis tos palielināt. 
Pēc Šķēles domām, nodokļi būtu 
jāsamazina ne tikai uzņēmējiem, 
jāsamazina arī patēriņa nodokļi, 
tostarp pievienotās vērtības no -
doklis. 

Lai arī uzrunā Šķēle kritizēja 
val    dības vadītājus, norādot, ka    
pie varas ir “ekonomikas apskat-
nieks, nevis Ministru kabineta 
vadītājs”, turpmākajos izteikumos 
viņš apņēmās vairs nerunāt par 
“sabrauktu ezīti”. Šķēle solīja pa -
nākt, lai valdības locekļu pašap-
ziņa celtos, kā arī aicināja Valsts 
prezidentu Valdi Zatleru un Mi -
nistru prezidentu uz konkrētu 
rīcību, lai nomierinātu Latvijas 
iedzīvotājus.

Polītologa Ivara Ijaba ieskatā 
Šķēles ievēlēšana partijas 

priekšsēža amatā nav pārsteigums 
un viņa atgriešanās partijai ir 
nozīmīga. Ijabs jaunajā partijas 
vadītājā saskata krietni gudrāku 
cilvēku nekā pēdējo gadu TP 
vadītāji. Pagaidām Šķēle mēģinās 
“iemidzināt” partneŗu un pretinie- 
ku uzmanību, izvēloties mērenu 
taktiku, jo arī TP valdē par sa  -
viem tuvākajiem līdzgaitniekiem 
viņš izvēlējies konstruktīvus un 
mērenus polītiķus ar lielu pieredzi 
valdībā un parlamentā. Tie ir po -
lītiķi, kas sabiedrībā un oponen  -
tos neizraisa nepatiku vai pārlie  -
ku piesardzību. „Vismaz pirmajā 
mirk  lī Šķēle nav nācis nest naidu,” 
novērojis Ijabs. Arī savā uzrunā 
partijas biedriem Šķēle sevi atklājis 
par pietiekami gudru polītiķi. 
Viņa runa bijusi izsvērta, un pē -
dējo gadu laikā tik pārdomātu 
runu polītiķu aprindās nav bijis. 
Daudz kas viņa runā bijis pama-
tots, taču dažas  frazes bijušas 
“īpaši smieklīgas”, piemēram, tās, 
kuŗās Šķēle mēģinājis it kā atbrī-
vot TP locekļus no atbildības par 
dažiem valdības pieņemtajiem 
lēmumiem. Pozitīva ir iezīme, ka 
TP vadītājs necentās apvainot vai 
gānīt Ministru prezidenta Valža 
Dombrovska (JL) vadīto valdību.

Sākusies parakstu vākšana par 
tautas vēlētu prezidentu

Partija Visu Latvijai! 19. no -

vembrī uzsāka parakstu vākšanu, 
lai ierosinātu tautas nobalsošanu 
par Satversmes grozījumu pro-
jektu, kas paredz tautas vēlētu 
prezidentu ar plašākām pilnva-
rām. Ieceres mērķis ir panākt 
tādus grozījumus valsts pamat-
likumā, kas nodrošinātu efektī-
vāku un atbildīgāku valsts pārval-
di, kur Saeimu var līdzsvarot tau-
tas pilnvarota uzticības persona – 
prezidents. 

Šādu ceļu izvēlējušās  vairākas 
valstis - Lietuva, Austrija, Francija, 
Īrija, Portugale, Slovakija, Slo vē-
nija, Somija, Polija un citas. Pat 
Igaunijā, kur prezidentu ievēlē 
parlaments, valsts vadītājam ir 
būtiski lielākas pilnvaras un lie-
lāka atbildība nekā Latvijas pre-
zidentam. Partijas vadītāju ieska  -
tā piedāvātās pārmaiņas ir ļoti 
ne  pieciešams solis arī Latvijai,      
lai izskaustu valdošo bezatbildī   -
bas un chaosa stāvokli valsts pār-
valdē. 

Satversmes grozījumu projek  - 
tu izstrādājusi Visu Latvijai! darba 
grupa Imanta Parādnieka vadībā: 
Einārs Cilinskis, Jānis Iesalnieks, 
Raivis Dzintars. Darbu konsultējis 
LU Juridiskās fakultātes Valsts-
tiesību zinātņu katedras vadītājs, 
profesors Dr. iur. Ringolds Balo-
dis, LU Juridiskās fakultātes lek-
tore Dr. iur. Annija Kārkliņa, LU 
Juridiskās fakultātes doktorande 
mag.iur. Simona Doriņa, „Turības” 
Juridiskās fakultātes doktorande 
mag. iur. Viola Supe, mag. iur. 
Zanda Grundberga. Viedokļus 
par atsevišķiem jautājumiem un 
iestrādājamiem principiem iztei-
kuši arī citi tiesību speciālisti. 

Sandra Kalniete par 
Vairu Vīķi-Freibergu 

Eiropas Parlamentā konfe  ren   -
cē par dzimumu līdztiesības jau  - 
  tā   ju miem uzrunu teica Latvijas 
bijusī prezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga. ES parlamenta deputātes 
Sandras Kalnietes ieskatā prezi-
dente bijusi spoža kā vienmēr, un 
viņa ar lepnumu klausījusies 
Latvijas izcilāko sievieti. „Es biju 
prezidentei pateicīga par uzdro-
šināšanos kandidēt, jo beidzot 
pasaules plašsaziņas līdzekļos par 
Latviju runāja labu. Arī zālē kon-
ferences dalībnieki Vairu Vīķi-
Freibergu sumināja ar ilgiem ap -
lausiem gan pateicībā par vie  - 
diem un iedvesmīgiem vārdiem, 
gan par uzdrīkstēšanos pateikt – 
es spēju un vēlos vadīt Eiropas 
Savienību! Viņas paraugs lai ie -
dvesmo sievietes izvirzīt sev aug-
s tus mērķus un apzināties savas 
spējas polītikā un uzņēmējdar-
bībā,” sacīja Kalniete.  

Ar savu uzdrīkstēšanos un lielo 
atbalstu, ko viņa saņēma no ei -
ropiešiem, Vaira Vīķe-Freiberga 
piespieda Eiropas „veco zēnu klu-
bu” saprast, ka šoreiz, lemjot par 
diviem augstākajiem Eiropas 
Savienības amatiem, viņiem būs 
ne tikai vārdos, bet arī darbos 
jāapliecina dzimumu līdztiesības 
princips. Tā ir liela Vairas Vīķes- 
Freibergas uzvara, ka Eiropas Pa -
dome nolēma par pirmo Eiro   -  
pas Savienības ārlietu ministri 
apstiprināt Katrīnu Aštoni no 
Lielbritanijas. Bez Vairas Vīķes-
Freibergas uzdrīkstēšanās tas ne -
būtu noticis. 

Valsti glābj uz 
pensionāru rēķina

 Bijušais Satversmes tiesas (ST) 
priekšsēdis Aivars Endziņš inter-

vijā Latvijas Radio sacīja, ka, sa -
ma  zinot pensijas, valdība pašlaik 
uz vismazāk nodrošināto cilvēku 
rēķina mēģina glābt savus funk-
cionārus. 

Mēģinājums uz pensionāru rē -
ķina glābt valsts financiālo stāvok-
li ir nepieņemams, jo pensionāru 
tiesības garantē gan likums, gan 
Satversme, saka Endziņš. Viņš 
esot pārliecināts par Satversmes 
tiesas pozitīvu lēmumu “pensiju 
lietā”, ko tiesa rakstveida procesā 
sāka izskatīt 23. novembrī. “Ne -
ticu, ka ST varētu atkāpties no 
pa   matprincipiem. Ticu ST god-
prātībai, ticu, ka lēmums būs       
tiesisks un pamatots. Nevaru 
iedomāties argumentus par labu 

pensiju samazinājumam,” norāda 
bijušais ST priekšsēdis.

“Kur šeit ir taisnība? Tikai tāpēc, 
ka valsts ir izsaimniekojusi pensiju 
fondu? Tikai tāpēc, ka valsts šajos 
treknajos gados ir ar naudu 
šķiedusies pa labi un pa kreisi? 
Kuŗam jāatbild? Tiem, kas lēma, 
vai nabaga pensionāriem?” jautā 
Endziņš.

Spriedums ST jāpieņem līdz 23. 
decembrim. Pieteikumus šajā lietā 
iesnieguši vairāk nekā 40 000 
iesniedzēju. Viņi apstrīd valdības 
vasarā pieņemto lēmumu sama-
zināt strādājošiem pensionāriem 
pensiju par 70%, bet nestrādājo-
šiem – par 10%.

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

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Tatjana Ždanoka 

(dzim.1950.g. Rīgā, 
māte - pareizticīga 
krie  viete, tēvs - eb -
rējs, komūnists) nu 
jau otrus piecus 
gadus ir Latvijas 

pār  stāve Eiropas parlamentā.   
Par to viņai jāpateicas saviem 
vēlētājiem - PCTVL piekritējiem. 
Tāpat, pa otram lāgam, Latviju 
Eiropas Parlamentā pārstāv cita 
enerģiska sieviete - Inese Vaidere, 
kas itin visos aspektos ir krass 
pretstats Ždanokai, neatlaidīgi 
aizstāvot LR pamattautas inte-
reses. 

Ždanoka visu mūžu ir bijusi 
pārliecināta komūniste, tātad arī 
ateiste jeb bezdieve. Jo pārstei-
dzo  šāka nesen bija ziņa, ka Mas-
kavas un visas Krievzemes patri-
archs Kirills viņu ielūdzis uz au -
dienci savā rezidencē. Saņēmusi 
Krievijas pareizticīgās Baznīcas 
virsgana tēvišķīgos norādījumus, 

Ždanoka kopā ar Molotova mazdēlu 
īsteno Kremļa nostādnes Eiropā

Tatjana Ždanoka 4. novembrī, 
kad divgalvainā ērgļa pavēnī    
tika svinēta t.s. Tautas vienotības 
diena, izpelnījās lielu godu: ne 
tikai piedalīties pieņemšanā Lie-
lās Kremļa pils Georgija zālē, bet 
arī pusdienot pie viena galda ar 
Krievijas prezidentu Dmitriju 
Medvedevu. 

Viņa nespēja tā īsti no svētlai-
mes atgūties, kad bija jāsteidzas 
uz lidostu: Brisele gaida, pienā-
kums sauc! 

Lidmašīnā Ždanoka ar patiku 
atcerējās, cik uzmanīgi Krievijas 
prezidents ieklausījies viņas vār-
dos pie pusdienu galda: kā atre-
ferēts Rīgas krievvalodīgajā avī  -
zē Telegraf, šī Eiroparlamenta de    - 
putāte no Latvijas dedzīgi skaid-
rojusi Medvedevam, “cik svarīgi 
ir veidot Krievijas un krievu 
cilvēka tēlu ārzemnieku masu 
apziņā”. 

Briselē Ždanoka naski metās 
ideju cīniņa virpulī: zem EP 

velvēm pulcējās Trešais Eiropas 
krievu forums. 

Tā bija Ždanoka, kas šo foru-
mu organizēja, jo viņa taču ir ne 
tikai EP deputāte no Latvijas,    
bet arī Eiropas krievu alianses 
priekšsēde. Naudiņu šim saie  -
tam sagādāja fonds Russkij mir 
(Krievu pasaule) un Maskavas 
lielvecākais Lužkovs. 

Saieta temats bija - Vienota Ei -
ropa no Atlantijas līdz Klusajam 
okeanam: sapņi vai iespēja? 

Ļoti augstprātīgs bija Krievijas 
Valsts domes NVS lietu komi-
tejas priekšsēža vietnieks Kon-
stantins Zatuļins, viņš apgalvoja, 
ka Krievija sensenis “nes eiro-
piskumu uz tiem rajoniem, kas 
nekad nav bijuši Eiropa, - tieši 
tāda allaž bijusi Krievijas misija 
Austrumos”. 

Kopsolī ar Tatjanu Ždanoku 
forumu pareizās, Kremlim vē -
lamās sliedēs virzīja fonda Rus-
skij mir izpilddirektors - Molo-

tova mazdēls Vjačeslavs Ņiko-
novs, kam dots vectēva vārds. 
Ņikonovs uzsvēra: “Krievija ir 
Eiropa, bet Krievija ir vairāk  
nekā Eiropa.” Viņš atgādināja,   
ka “Eiropas lielākā pilsēta ir 
Maskava” un ka “Eiropas Sa  vie-
nības dalībvalstīs vislielākā na -
cionālā minoritāte ir krievi”. 
Molotova mazdēls precīzēja, ka 
par krieviem plašākā nozīmē 
uzskatāmi arī, teiksim, vācieši    
no Kazachstānas un ebrēji no 
Ukrainas, jo tie ir cilvēki, “kas 
sevi pieskaita pie Krievu pa -
saules”. 

Ņikonovs lielījās, ka Krievija 
nu esot “patstāvīgs spēka centrs 
un necenšas atdot savu suve-
rēnitāti kādam citam”. 

Jāpiemin foruma prasība - pie-
šķirt krievu valodai ES reģio  -
nālās valodas statusu un no -
drošināt svarīgāko ES dokumen-
tu pārtulkošanu krievu valodā. 

Dīvainā kārtā Kremļa dižvalsts 
“iet pie sirds” 70 Latvijas pamat-
tautas pārstāvjiem, kuŗu priekš-
galā ir Ogres Svētā Meinarda ka -
toļu baznīcas prāvests Konstan-
tins Bojārs. Viņi parakstījušies 
zem uzsaukuma: Nemeklēsim 
naidu pie kaimiņiem. Viņi aicina 

plašsaziņas līdzekļus: “Liecieties 
mierā, prasmīgāk izvērtējiet šo -
dienas situāciju, nemeklējiet nai-
du kaimiņu valstī”, jo Krievija 
taču “kā valsts akcentējusi tādas 
būtiskas prioritātes kā kristie  -
tības atjaunošana un saglabā  -
šana (..) Un tas savukārt palīdz 
Krievijai cīnīties pret amorālām 
parādībām - dzeršanu, azart spē-
lēm, homoseksuālismu.”

Šiem 70 ogrēniešiem netieši, 
bet trāpīgi atbild Rietumos 
mītošais Alekss Goldfarbs - Mas-
kavas aģentu Londonā noindētā 
Aleksandra Ļitviņenko draugs, 
kas pirms dažiem gadiem cie-
mojās Rīgā, kad avīze Telegraf 
vēl piederēja lojālajam Vale  -  
rijam Belokoņam. Intervijā uk -
raiņu presei Goldfarbs uzsveŗ: 
“Krievija ir drauds cilvēcei. 
Varu tajā sagrābuši specdienesti 
(..). Kremļa varneši sava miera 
labad saukuši palīgā pareizticīgi 
imperisko ideoloģiju. Krievijā 
nav pilsoniskas sabiedrības, toties 
ir vara un Dievs, un, kad vara 
apvienojas ar Dievu, tad vispār...”

Teikums palika nepabeigts, bet 
saprast var. 

Franks Gordons

Sestdien, 21. no -
vem  brī, „Tautas” 
par  tijas (TP) biedri 
sapulcējās un visno-
taļ lielā vienprātībā 
(629 balsis „par,” ti -
kai septiņas „pret”) 

par savu priekšnieku izraudzī-
jās parti  -jas dibinātāju Andri 
Šķēli, kas nu jau pirms visai ilga 
laika no aktīvās polītikas it kā 
skaitījās aizgājis. Pats stāsta 
varonis ne  kavējoties paziņoja, 
ka „nevienu dienu jūs nejutīsi-
ties atviegloti par šo balsoju-
mu,” un pēc tam lika visiem 
partijas kongresa delegātiem 
slieties kājās un dziedāt „Nevis 
slinkojot un pūstot”. Bija nepie-
ciešama fonogramma, bet katrs 
dziedāja, kā mācēja.

Pirms jaunā līdeŗa eksaltētās 
runas aizejošais partijas priekš-
sēdis, iekšlietu ministrs Mareks 
Segliņš, pievienojās galvenajam 
TP repertuāra elementam – ap -
galvojumam, ka Valža Dom-
brovska (Jaunais laiks) vadītā 
valdība visu dara nepareizi, tā 
neieklausās TP domās, tā ir 
augst  prātīga un „ignorances” 
pārpilna u.tml., u.tjp. Tiesa,    
M. Segliņš partijai iedalīja arī 
upurjēra lomu. „Nacionālo in -
terešu vārdā,” sacīja ministrs, TP 
esot gatava pieciest „pazemo ju-
mus”: „Būsim lojāli Dombrov -
s  kim, kamēr viņš to ļaus.”

Šķiet, skaidrāks skatiens uz  
šo „lojālitāti” ir pašam A. Šķē-
lem. Savā uzrunā viņš krietni 
sabāra partijas frakciju Saeimā, 
tajā viņš saredzot „nevis profe-
sionālu simfoniskā orķestŗa 
snie  gumu, bet gan nebeidzamu 
instrumentu uzskaņošanas ka -
kofoniju pirms koncerta”. Pie-
devām, tā paziņoja partijas di -
binātājs, TP ir pieļāvusi rupjas 
kļūdas ministru kandidātu iz -
vēlē, nebūt nedomājot par to, 

Relikta atgriešanās
vai konkrēts cilvēks ir piemē-
rots konkrētam amatam. „Slik-
tākais ir nelabot savas kļūdas, ja 
partija izsniegusi ministra man-
dātu, tad tai ir tiesības to paņemt 
atpakaļ.” A. Šķēle gan neprecī-
zēja, par kuŗiem ministriem va -
rētu būt runa, bet to nav grūti 
iedomāties. Noteikti jādomā 
par profesionālo veterinārārstu 
Vinetu Veldri, kas aizsardzības 
ministra postenī bija kā ledus-
lācis tropu mežā. Tāpat jādomā 
par Ati Slakteri, kas finanču 
ministra lomā kļuva slavens 
visā pasaulē ar atbaidoši nekom-
petentu interviju telekanālī 
Bloomberg. Joprojām visi atce-
ramies apgalvojumu, ka Latvi -
jas tautsaimniecībā nenotiek 
„na  sing spešal” un frazi „we 
will be taupīgi”.

Šo problēmu galvenais radī-
tājs un iegansts kongresā vispār 
neieradās. Runa ir par kādrei-
zējo Ministru prezidentu Aiga -
ru Kalvīti – to pašu, kas ekono-
miskās krizes sākumā paziņoja, 
ka viņš esot „stabilitātes garants”. 
A. Kalvītis bija chrestomatisks 
piemērs tai bezgalīgajai augst-
prātībai, kas lika „Tautas” parti-
jai ne vien izvirzīt minētos mi -
nistrus, bet arī citu pēc cita 
pie     ņemt muļķīgus lēmumus. 
Sagraut valsts drošības sistēmu, 
ļaujot vārdā nenosauktām „ci -
tām personām” piekļūt valsts 
noslēpumam. Visiem spēkiem 
censties kaitēt Latvijas pretko-
rupcijas centieniem, nepār-
traukti „braucot virsū” Korup-
cijas novēršanas un apkaŗoša-
nas biroja vadītājam Aleksejam 
Loskutovam (no viņa pavisam 
atbrīvoties gan izdevās jau nā -
kamajai, nevis vairs A. Kalvīša 
vadītajai valdībai). Valsts prezi-
denta amatā iebīdīt cilvēku,    
kas vaļsirdīgi atzinās, ka ir me -
lojis amatpersonas deklarācijā 

un izvairījies no nodokļu mak-
sāšanas. Satversmes tiesā iebī  -
dīt cilvēkus, kuŗiem sajēga par 
konstitūcionāliem jautājumiem 
labākajā gadījumā ir aptuvena. 
Nav jēgas turpināt šo sarakstu, 
tāpat visi paši to zina, un pie-
tiekami daudz lasītāju 2007. ga -
da jūlijā piedalījās referendumā 
ar mērķi šai patvaļai pielikt 
treknu punktu.

Taču stāsts par Kalvīti ir sav-
dabīgs divu iemeslu pēc. Pirm-
kārt, kuluāros baumoja, ka TP 
viņu uz kongresu nemaz nav 
uzaicinājusi. Kāpēc? Tas varētu 
likties pat vairāk nekā dīvaini, 
ja atceramies, ka cilvēks trīs 
gadus un 18 dienas bija valdī-
bas vadītājs, ilgāk par viņu 
amatā noturējās tikai pats pir-
mais atjaunotās Latvijas Minis-
tru prezidents Ivars Godmanis. 
A. Kalvītis ir bijis arī TP vadī-
tājs. Kāpēc tad viņu varētu 
neuzaicināt? Pagalam smieklīgs 
iemesls – cilvēks mēdz nepie-
mērotos brīžos aizsnausties,   
un tas nu žurnālistu klātbūtnē 
būtu neadekvāti, lai neteiktu 
vairāk.

Otrkārt, ir kaut kas tāds, ko 
kongresā pateica M. Segliņš, 
proti, partijas veterāniem nu ir 
laiks noiet malā, lai dotu vietu 
jauniem cilvēkiem. Pats viņš 
sajūtoties kā „lietū izmircis 
sargkareivis,” kas ir atvieglots, 
ja partijas grožus var atdot kā -
dam citam. Un tas nu gan nesa-
skan ar partijas lēmumu no 
savas pagātnes izvilkt partijas 
dibinātāju un viņu uzskatīt     
par vienīgo glābiņu nākamā 
gada Saeimas vēlēšanās.

Andris Šķēle ministru prezi-
denta amatā bija veselas trīs 
rei  zes – no 1995. gada decem-
bŗa līdz 1997. gada augustam (di    - 
vi amata termiņi) un vēlreiz no 
1999. gada jūlija līdz 2000. gada 

maijam. 2002. gadā viņš pazi-
ņoja, ka no aktīvās polītikas 
aizejot „uz visiem laikiem”. Kā 
rādās, „visi laiki” ir mērījami 
sep tiņu gadu gaŗumā. Varbūt te 
var vilkt parallēles ar A. Kalvīša 
solītajiem „septiņiem trekna-
jiem gadiem”? A. Šķēle bija pat 
ļoti labs ministru prezidents. 
Sabiedrība atceras viņa slaveno 
runu, kuŗā viņš Latvijas iedzī-
votājiem lika iztīrīt zobus, iz -
gludināt bikses un iemācīties 
angļu valodu. Par to gan visādi 
izņirgājās, taču valdības vadītā-
jam bija taisnība. Cilvēks ar 
netīriem zobiem, saņurcītām 
bik  sēm un svešvalodu trūkumu 
mūsdienu globālizētajā pasaulē 
diez vai var izsisties. A. Šķēle 
valdību vadīja laikā, kas ne -
pavisam nebija viegls. Bija sa -
brukusi Banka Baltija ar visām 
atbilstošām sekām, un viņš 
darīja visu iespējamo, lai glāb  -
tu valsts budžetu. Vispār jāat-
ceras, ka A. Šķēle par ministru 
prezidentu kļuva tāpēc, ka 6. Sa -
  eimā ievēlētās polītiskās parti-
jas nepavisam nespēja vienoties 
par kādu no saviem kandidā-
tiem, un A. Šķēle tika pieaici-
nāts kā profesionālis no malas.

Taču visskaidrāk A. Šķēles 
pašreizējā izvirzīšana partijas 
priekšsēža un tamlīdz arī par-
tijas izvirzītā valdības vadītāja 
kandidāta lomā apliecina par-
tijas vājumu. Partija dibināta 
1997. gadā. Kā tas var būt, ka 
pēc 12 gadiem tai ir tik izmisīgi 
īss rezerves soliņš, ka par glā-
bēju var uzskatīt tikai pagātnes 
reliktu? Iepriekšējā reizē, kad 
mainījās valdība un par mi nistru 
prezidentu atkal kļuva I. God-
manis, TP izvirzīja lielajā polīti-
kā pavisam nesen ienākušo 
Edgaru Zalānu, kas acumirklī 
tika izsvilpts pēc nekontrolēja-
mas mēles palaišanas (par 
populāro televīzijas raidījuma 
„Kas notiek Latvijā” vadītāju 

Jāni Domburu viņš kādā inter-
vijā pateica, ka „tam džekam ir 
reālas problēmas, es točno sa -
ku”. Ārvalstīs dzīvojošajiem pa -
skaidrošu, ka točno ir krievu 
vārds, kas nozīmē „patiešām”). 
Aplūkojot pašreizējos TP kad-
rus, neviens īpaši acīs nelec kā 
acīm redzams ministru prezi-
denta kandidāts. Iespējamus ka d- 
rus partija ir izslēgusi (Artis 
Pabriks, Aigars Štokenbergs, 
Dzintars Ābiķis), savukārt kād-
reizējā PBLA vadītāja Vaira 
Paegle pati no partijas aizgāja 
(un paldies viņai par to). Acīm-
redzot atliek vienīgi A. Šķēle.

Būs jautājumi par viņa finan-
cēm. Būs jautājumi par māju, 
kuŗā viņš dzīvo, jo tā atrodas 
vietā, kur dabas interesēs it kā 
neko nedrīkst celt. Būs jautāju-
mi par A. Šķēles lomu tā dēvē-
tajā Jūrmalgeitas skandalā,      
par ko rakstīju iepriekšējā ne -
dēļā. Būs jautājumi par to, ka 
2006. gada Saeimas priekšvē-
lēšanu laikā partija rupji krā  -
pās. Bet par visu vairāk būs 
jautājumu par to, vai TP, tāpat 
kā Republikāņu partija Ame-
rikā un Leiboristu partija Liel-
britanijā, nav pārsniegusi savu 
derīguma termiņu. Baidos, ka 
jā. Un joprojām esmu pārlie-
cināts, ka nākamā gada oktobrī 
Saeimas vēlēšanās būs konkrēti 
jāatvadās no visām tām parti-
jām, kas Latviju ir iegrūdušas 
bedrē, kuŗā tā patlaban atro  -
das. Vairāk par visām citām 
vainojama tieši „Tautas” partija, 
jo tā bija pie teikšanas gados, 
kad polītikāņi nepārtraukti 
ignorēja starptautiskus un arī 
pašmāju brīdinājumus, ka  
valsts tautsaimniecība draudīgi 
pārkarst. Ar A. Šķēli vai bez 
viņa, ar jauniem cilvēkiem vai 
bez viņiem – vēl vienu iespēju 
TP tomēr nav pelnījusi.

Kārlis Streips
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Tajā rudens svētdienā, kad 
esam ceļā pie Daiņa Turaida, 
savulaik Amerikas, precīzāk, 
Sanfrancisko latvieša, kas nu 
jau gan vairāk nekā desmit ga -
dus ir „Latvijas latvietis”, zvana 
mans kabatas tālrunis. Daiņa 
balss: „Pa ceļam nekādā kro-
dziņā nepiestājiet, es cepšu 
picu!”

...Pēc nelielas maldīšanās ātri 
atrodam mājas netālu no Kul-
dīgas, Sēpelē, kur īstenā lauku 
klusumā un mierā senā koka 
mājā, kas celta 1925. gadā, mīt 
Dainis. Savulaik sanfrancisko 
mazā teātŗa dibinātājs un ak -
tieris, ko latviešu skatītāji at -
cerēsies redzējuši, nu, vismaz 
Kārļa Ulmaņa lomā Raimonda 
Staprāna lugā „Četras dienas 
jūnijā”. 

Māja slīgst rudenīgi rudos 
vīnogulājos un kļavlapu zeltā, 
pie mājas liels, vecs ābeļdārzs. 
Vilku šķirnes suņupuika mūs 
sagaida, asti luncinādams, – 
tātad vairāk draugs nekā sargs. 
Saimnieks pats iznāk pretī 
jauneklīgs un smaidīgs. Kā nu 
ne – tikai vakar nosvinējis 66. 
dzimšanas dienu. (Tai par godu 
Dainis pagatavojis arī ameri-
kāņu siera kūku ar šerbetu, 
protams, paštaisītu, ko arī mēs 
dabūjām.)

Piesēžam lauku virtuvē pie 
kārtīga koka saimes galda, 
kamēr saimnieks cep picu, un 
risinām „iepazīšanās sarunas”. 
Ar baudu vērojam Daiņa rosī-
šanos pie pavisam vienkāršas 
gāzes plīts, kuŗā viņš iešauj picu 
ar visām pirms tam paša saga-
tavotām sastāvdaļām un, sapro-
tams, no paša iejautās mīklas. 
Ar ierastām kustībām mīkla 
tiek izveltnēta uz pamatīga koka 
dēļa, veikli, veikli sabērts virsū 
viss, kas kārtīgai picai piede-
ras... Prieks noskatīties pavāra 
veiklībā. Īpaši mācījies nekur 
neesot, taču patīkot gatavot 
ēdienu, sirdslieta, tā teikt.

„Laimīgs ir nevis tas, kas bagāts, bet tas, kam pietiek” 
Pie Daiņa Turaida ciemojās Ligita Kovtuna un Dace Rudzīte

Pa to laiku, kamēr cepas pi  -
ca, - vēlāk izrādījās – garšīgāku 
mūžā neesam baudījuši ne es, 
ne Dace, ne fotografs Imants –, 
risinām sarunas. Pašu pirmo 
uzdodu jautājumu, kas mani 
nodarbina visvairāk: vai nav 
vientuļi šeit, dziļos Latvijas    
laukos, pieticīgā sadzīvē, tālu 
prom no tā sauktās civīlizā  - 
cijas cilvēkam, kuŗš dzīvojis 
rosīgajā Sanfrancisko, spēlējis 
teātri, braukājis pa pasauli un 
turklāt vēl aktīvi strādājis savā 
speciālitātē – klīniskajā psīchi-
atrijā? 

Dainis: „Vientuļi? Ja paskaitu, 
savā mūžā esmu dzīvojis kādās 
divdesmit piecās vietās. Biju 
jaunākais no trim dēliem, man 
bija tikai 10 mēneši, kad kopā 
ar vecākiem no Liepājas devā-
mies prom pasaulē. No Vācijas 
nokļuvām Sakramento, studēju 
Bērklijā, dienēju armijā, dzī-
voju un strādāju Sanfrancisko, 
darba gaitas aizveda arī uz 
Džordžiju, kur praktizēju par 
psīchiatru cietumos. Un visu 
mūžu mani pavadīja vecāku 
stāsti par Latviju, par Rīgu un 
dzimtas mājām „Dobeļi” pie 

Liepājas. Un visus šos gadus 
mani pavadīja doma par at -
griešanos. Atbraucu šurp, lai 
paliktu, nedaudz vairāk kā 

pirms desmit gadiem ar skaidru 
sajūtu: esmu galapunktā, tur, 
kur man jābūt. Tolaik man bija 
tikai 55 gadi. Brālis Ojārs no-
mira Amerikā 43 gadu vecumā, 
brālis Tālvaris šobrīd pusgadu 

pavada Rīgā, otru pusi – Ame-
rikā. Pats uz Rīgu aizbraucu 
apmēram reizi mēnesī, tepat 
netālu taču ir skaistā Kuldīga, 
Liepāja... Esmu piepildījis savu 
aicinājumu – jābrauc atpakaļ   
uz mājām.”

Jautāju, vai tomēr nav vilša-
nās, – vecāki taču uzbūra „ide-
ālās Latvijas” ainu, bet īstenība, 
kā zināms, ir pavisam citāda.

Dainis: „Protams, vilšanās ir 
bijušas. Redziet, uz Latviju at -
braucu, būdams gana bagāts 
vīrs, – ar pusmiljonu ASV dola-
ru kabatā. Kā tiku pie tādas 
naudas? Skumjš stāsts. Atlantā 
gadījās tā, ka man uzbruka. Pa -
ļaudamies, ka esmu spēcīgas 
miesasbūves vīrs un ka mani 
ne  pārprotami redz kādas apsar-
dzes firmas darbinieki, neļāvos 
melnā vīra provokācijām, taču 
beidzās tā, ka tumšā stūrī viņš 
man uzbruka un izdūra aci. 
Iesūdzēju apsardzes firmu tiesā, 

vinnēju miljonu, pusi nācās sa -
maksāt advokātam un ar otru 
pusmiljonu atbraucu uz Lat-
viju. 

Nekādas ģimenes saites Ame-
rikā mani nesaistīja, bērnu 

(sens, ļoti aktuāls teiciens)

diem žēl man nav, laulībā esmu 
bijis apmēram vienu gadu – ar 
Austrālijas latvieti, ar kuŗu 
iepazinos tālajā zemē viesizrā-
dēs ar Edvarda Olbī „Zvēru-
dārzu” 1972. gadā. 

Latvijā man ir kāds pulciņš 
radu, kā nekā manai mātei bija 
piecas māsas. Diemžēl radu sai-
tes un draudzību neuzturam. 
Naudas arī man vairs nav. 
Neveiksmīgi to ieguldīju dator-
technoloģiju jomā, mēbeļu ra -
žošanā, palīdzēju tuviniekiem 
nokārtot ikdienas vajadzības... 
Tā nu ir! Tagad zinu, kā jūtas 
cilvēks, kas ir kļūdījies, kas ir 
piekrāpts.”

Nekas neliecina, ka Dainis 
būtu ļoti sarūgtināts vai vīlies 
pesimists. Lauku mājās ir nepie-
ciešamās ērtības, ir remonts ar 
mākslinieciskiem akcentiem – 
koka žuburu veidojumi, krāsai-
ni akcenti, pie sienas rāmītī 
dzejolis, ko sarakstījusi drau-
dzene Irēna. Pēdējais pantiņš, 
liekas, ir citēšanas vērts:
Ej, kur jāiet, zemes mieru smel,
Lai tas pilda tavu ilgu trauku.
Ej, kur jāiet, savu nastu cel – 
Uzar latvietības smago lauku!     

Un tomēr – par to „latvietības 
smago lauku”. Jautāju, kas Dai  -
ni visvairāk nomāc, dzīvojot 
Latvijā? 

Dainis: „Pirmām kārtām – pe  - 
si  misms un gaudulība. Tas 
cilvēku grauj, tas nevirza uz 
priekšu. Un vēl – nedrau dzī-
gums. Diemžēl to izjūtu uz 
savas ādas.

Sāp arī tas, ka Latvijā nevaru 
iztikt ar latviešu valodu vien. 
Kāpēc latvieši neaizstāv savu 
valodu?!”

Daiņa latviešu valoda savu-
kārt ir nevainojama, bagāta, iz -
teiksmīga, un par to viņu pa -
slavējām.

Dainis: „Kā gan citādi – mana 
skolotāja bija Celles kundze, 
Ojāra Celles mamma!”
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Katru gadu pirms valsts 
svētkiem Ministru prezidents 
rīko svinīgu pieņemšanu tiem 
cilvēkiem, kam par nozīmīgu 
ieguldījumu gaŗākā vai īsākā 
laika posmā ir piešķirta Mi -
nistru kabineta balva. Arī šis 
novembris nebija izņēmums, 
kaut laiki nav viegli. Valdība 
kopā ar Apbalvošanas padomi, 
ko vada izglītības un zinātnes 
ministre Tatjana Koķe, nolēma 
piešķirt sešas tradicionālās  
MK balvas — 5000 latus (pēc 
no   dokļu nomaksas), Goda dip-
lomu un krūšu nozīmi: glez-
notājai Džemmai Skulmei – 
par izcilu devumu Latvijas 
mākslas un sabiedriskajā dzīvē; 
režisoram Oļģertam Krode  -
ram – par mūža ieguldījumu 
teātŗa mākslas attīstībā; di -
riģentam Andrim Nelsonam – 
par izciliem sasniegumiem at -
skaņotājmākslā un nopelniem 
Latvijas valsts tēla veidošanā; 
Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Bērnu kardioloģijas 
un kardiochirurģijas klīnikas 
vadītājam Arim Lācim – par 

Pieci tūkstoši latu, Goda diploms un krūšu nozīme

nozīmīgu ieguldījumu bērnu 
kardioloģijas un kardiochi-
rurģijas attīstībā; olimpisko 
medaļu ieguvējam šķēpme-
tējam Jānim Lūsim – par 
ilggadēju, neatlaidīgu darbu 

šķēpmešanas attīstībā Latvijā.
Valdības balvu piešķīra arī 

sabiedriskajai organizācijai 
“Ata Kronvalda fonds” par ilg-
gadēju un mērķtiecīgu atbalstu 
Latvijas talantīgajiem skolē-

niem un paidagogiem, kā arī 
par izglītības kā vērtības stip-
rināšanu. Fondu jau divdes-
mito gadu vada Henriks Da -
nusēvičs, un fonds šai laikā ir 
pasniedzis 114 A. Kronvalda 
stipendijas. H. Danusēvičs: 
“Mēs vēlamies palīdzēt valstij 
un tautai saglabāt un izaudzi-
nāt tos talantus, kuŗi varētu 
kļūt par valsts intelektuāliem 
balstiem pēc pieciem gadiem 
un pēc ilgāka laika. Tā ir vēl  -
me saglabāt intelekta nozīmi 
šajos sabrukuma un nedrošī-
bas gados.

Apbalvotos māksliniekus 
svei  ca kultūras ministrs Ints 
Dālderis, uzsveŗot, ka Latvija 
kultūrā un mākslā ir Eiropas 
un pat pasaules līdeŗu lokā. 
Ne   sen operas zvaigzne Elīna 
Garanča ASV pat tika atzīta 
par labāko dziedātāju pasaulē. 
Diriģents Andris Nelsons ne -
varēja ierasties pēc balvas, jo 
patlaban strādā Ņujorkas Mēt-
ro  polītena operā. Ne viens  
vien Latvijas mākslinieks ir sa -
sniedzis tādas virsotnes, par 

kuŗām daudzi var tikai sapņot. 
Gleznotāja Džemma Skulme 
aicināja latviešus būt vieno-
tiem un lepniem, apzināties 
savas kultūras vērtības un 
prasmīgi tās rādīt pasaulei.

Veselības ministre Baiba Ro -
zentāle un Brīvās Latvijas un 
Laika galvenā redaktore Ligita 
Kovtuna ar sarkanām rozēm 
sumināja bērnu chirurgu Ari 
Lāci. Viņš šogad veicis vai  - 
rākas unikālas operācijas ma -
za  jiem pacientiem. Piemēram, 
pirmo reizi Latvijā četras ne -
dēļas vecas meitenītes sirds 
muskulī transplantēja cilmes 
šūnas. Ja operāciju neizdarītu, 
sirds kambaŗa sieniņa pēc   
kāda laika varētu plīst un 
iznākums būtu letāls.

Ministru prezidents pa -
sniedza arī vairākus Atzinī  -  
bas rakstus, tostarp “Latvijas 
Pilsoniskajai aliansei” par ilg-
gadēju, veiksmīgu pilsoniskās 
sabiedrības stiprināšanu.

Māra Linde

Aris Lācis (otrais no kreisās) kopā ar Ministru prezidentu 
Valdi Dombrovski un izglītības ministri Tatjanu Koķi 
(centrā), veselības ministri Baibu Rozentāli (pirmā no 
kreisās) un pārējiem balvas saņēmējiem

Kopā ar uzticamo draugu Riksi

Dainis Turaids
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Un atkal tā pati vecā Sibirija
ceļojuma piezīmes, atmiņas un pārdomas

Aeroflote mūs nogādāja Kras-
nojarskā, no kurienes mēs ar 
diviem busiņiem pa Jeņisejas 
kreiso krastu devāmies 350 km 
ziemeļu virzienā uz Jeņiseiskas 
pilsētu. Pa ceļam iegriezāmies 
Galaņinas sādžā, kur 1941. gadā 
Jeņisejas krastā no baržām tika 
izsēdināta liela grupa latviešu,   
arī mūsu ekspedīcijas dalībnieks 
Gunārs Toms un viņa līdzaudzis 
Kārlis Namnieks, pie kuŗa mēs 
iegriezāmies Boļšaja Keķ sādžā. 

Pa ceļam veicām svētīgu dar  - 
bu – mūsu mācītājs iesvētīja Gu -
nāra Kļaviņa pagājušā gadā 
mirušās sievas kapavietu. Pirms 
trim gadiem mēs apciemojām 
Kļaviņu pāri, bet šoreiz durvis 
bija aiznaglotas. Gunāra sieva - 
kapos, bet pats - veco ļaužu pan-
sionātā.

Represiju vēsturē Jeņiseiska ir 
iezīmējusies kā viena no nome-
tināšanas vietām gan caru, gan 
padomju laikos. Jeņiseiskas cie-
tums esot bijis galvenā nāvesso  -
da izpildīšanas vieta reģionā. Tur 
1941. gada decembrī tika no  -
šauta arī mūsu ekspedīcijas da -
lībnieka Gunāra Toma māte 
(palika 3 bērni, vecākajam - Gu -
nāram bija 10 gadi). Tur tad arī 

mūsu nodoms bija uzstādīt pir-
mo - izsūtījumā bojā gājušajām 
mātēm veltītu piemiņas plāksni. 
Mēs tikām laipni uzņemti pil-
sētas mūzejā. Lai gan represiju 
tema pašreiz Krievijā tiek visādi 
notušēta, mūs aizveda pat uz 
tagad pussabrukušo kādreizējo 
Čekas ēku, kuŗas pagrabos esot 
izpildīti nāvessodi. 

Mums parādīja arī kādu vietu, 
kur, rokot pamatus elektro-
apakšstacijai, uzrakts liels dau-
dzums cilvēku kaulu. Tur šauti 
cilvēki, tostarp vācu gūstekņi. 
Mūzejā mēs atstājām plāksni 
glabāšanā un turpmākai novie-
tošanai pēc pilsētas adminis trā-
cijas uzskatiem. 

Naktī ar pasažieŗu kuģi „Mi- 
chails Ļermontovs” turpinājām 
ceļu uz ziemeļiem, uz Igarku. 

Jeņiseja – daudzu tautu, arī 
latviešu, bet galvenokārt krievu 
pašu likteņupe. Divdesmito ga    -
du beigās un trīsdesmito sāku  -
mā, kad Padomju Savienībā no -
tika piespiedu kollektīvizācija, 
sākās masveidīga zemnieku de -
portācija uz mazapdzīvotām 
Krievijas nomalēm, lielākoties  
uz tālajiem ziemeļiem. Cilvēkus 
izsēdināja neapdzīvotās vietās 

lielo Sibirijas upju, arī Jeņisejas 
un tās pieteku krastos. Cilvēku 
transportēšana uz ziemeļiem, 
sākusies kollektīvizācijas gados, 
turpinājās visus trīsdesmitos ga -
dus, it sevišķi kaŗam sākoties,  
kad notika arī intensīva „brā  -
līgo” republiku tīrīšana un mino-
ritāšu represēšana pašā Krievijā. 
Katrs nekrievs tika uzskatīts par 
potenciālu ienaidnieku. Šī „tau  -
tas ienaidnieku” transportēšana 
uz ziemeļiem turpinājās arī     
visus pēckaŗa gadus. Viena no 
galvenajām nometināšanas vie-
tām bija Igarkas pilsēta un tās 
apkārtne. 

Igarka bija Ziemeļu industri-
ālizācijas pirmdzimtā. Šeit 1929. 
ga  dā neapdzīvotā, akmeņainā 
krastā izsēdināja pirmos tūks-
tošus celtnieku – „kulaku” (turīgo 
zemnieku) ģimenes no Sibirijas 
vidienes. Jau rudenī pirmā rūp-
nīca sāka ražot produkciju – 
zāģmateriālus. Uz Igarku plu di-
nāja baļķus no Jeņisejas augšteces 
un pietekām. Uz Igarku jopro- 
j  ām nāca arī baržu karavānas ar 
„baltajiem vergiem”, lai aizstātu 
tos, kas bija raduši pēdējo dusas 
vietu mūžīgajā sasalumā. Tūks-
tošiem šo nelaimīgo cilvēku guļ 

Igarkas zemē. Ne vairs kapos,       
jo vecie kapi ir iznīcināti. Puse 
pilsētas ir uzcelta uz vecajām 
apbedīšanas vietām, uz krievu 
zemnieku kauliem. Bet pilsēta 
au ga. Katru vasaru, sākumā des-
miti, vēlāk jau simti okeana 
tvaikoņu nāca uz Igarkas ostu    
un atpakaļ pa Jeņiseju, tad pa 
Ledus okeanu ar kokmateriā  -
liem. Lielāko daļu eksportēja uz 
ārzemēm. Miljoniem kubik-
metru.

Sākoties kaŗam, uz ziemeļiem 
tika transportēti dažnedažādu 
tautību izsūtītie: Krimas tatāri, 
čečeni un inguši, grieķi no Zie -

meļkaukaza, vācieši no Pievol -
gas un Ļeņingradas, besarabi 
(moldāvi), kalmiki, tadžiki, somi 
un karēļi. Un latvieši. Kaŗam 
beidzoties, šo tautību „assorti” 
vēl papildināja ukraiņi un balt-
krievi no kādreizējas Polijas      
territorijas, vlasovieši, bande ro-
vieši un atkal latvieši – leģionāri, 
pretošanās kustības dalībnieki  
un Latvijas armijas virsnieki un 
instruktori pēc soda izciešanas 
lēģeŗos. 1948. gadā uz Igarku 
atveda 5560 lietuviešus.  

Ilmārs Knaģis
(Turpinājums sekos)

Plāksnes atklāšana Igarkā

(Turpināts no Laiks Nr. 45)

18. novembrī svinam Latvijas 
Republikas proklamēšanas 91. 
gadadienu, kad būtiski ir atšķirt 
nesenās vēstures lappuses un at -
cerēties cilvēkus, kas bijuši mūs-
dienu brīvās, neatkarīgās Latvijas 
veidotāji. Viena no viņiem ir At -
modas laika izcilā polītiķe, Lat-
vijas Tautas frontes domes valdes 
locekle (1989. g. ), LR Augstākās 
Padomes deputāte (1990. g. ), AP 
Prezidija locekle, Cilvēka tiesību 
un nacionālo jautājumu komi  -
sijas priekšsēde, Poļu savienības 
priekšsēde, Latvijas Nacionālo 
kul tūras biedrību asociācijas 
priekš  sēde, tautas nominētā “Sie-
viete Latvija" 90" Ita Marija 
KOZA  KEVIČA (1955–1990). 
Pirms pāris gadiem Latvijas pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga 
viņu nodēvēja par “Latvijas brī-
vības un neatkarības simbolu”. 

 I. M. Kozakevičas piemiņa ir 
iemūžināta Armanda Melnalkšņa 
grāmatā “Zvaigznei tikai stunda” 
(Itas Kozakevičas laiks). Grāmatas 
atvēršanas svētki notika Jēkabpilī 

Saglabāsim AP deputātes Itas Kozakevičas piemiņu
2004. gadā, jo Itas polītiskā dar-
bība bija cieši saistīta ar Jēkab  -  
pili, kuŗas Tautas frontes nodaļu 
apvienība viņu 1990. gadā izvirzīja 
par Augstākās Padomes deputāta 
kandidāti. Par Itu 129. Jēkabpils 
vēlēšanu apgabalā balsoja 4087 
vēlētāji, par konkurentu – 1347. 

 1990. gada 4. maijā visa Latvija 
dzīvoja līdzi notikumiem Aug-
stākajā Padomē Rīgā, kur tika 
lauzti šķēpi par Neatkarības dekla-
rācijas pieņemšanu. Kad tribīnē 
kāpa Ita Marija Kozakeviča, zālē 
valdīja absolūts klusums. Viņa 
uzsvēra, ka Neatkarības dekla-
rācija ir ne tikai parlamentārā 
vairākuma frakcijas un tās dau  -
dzo vēlētāju griba, tā ir arī vēs-
turiska nepieciešamība. Viņa ai -
cināja pieņemt Neatkarības de- 
klarāciju - “šodien, šeit, tagad un 
tādā veidā, kādā tā tiek piedā  -
vāta”. Pēc balsojuma deputātiem 
uzgavilēja tauta un dāvāja zie -  
dus. Vislielākais ziedu klēpis bija 
tieši jēkabpiliešu ievēlētajai I. M. 
Kozakevičai. 

Viņa bija AP Prezidija locekle, 
kuŗai uzticēja vadīt AP Cilvēka 
tiesību un nacionālo jautājumu 
komisiju. 1990. gada jūnijā Itu 
nominēja par gada “Sievieti 
Latviju”. Konkurss “Sieviete Lat-
vija” vairs nenotiek. 

1990. gada 19. oktobrī Ita vie-
sojās Jēkabpilī, kur notika vietējo 
poļu svinīgais pasākums, lai di -
binātu Latvijas Poļu savienības 
Jēkabpils nodaļu. Tas bija pēdē  -
jais Itas Jēkabpils apciemojums… 
Oktobŗa nogalē piepildījās Itas 
senlolotā vēlēšanās nokļūt savā 
sapņu pilsētā Romā, jo viņai bija 
uzticēts pārstāvēt Latvijas poļus 
Papasaules poļu organizāciju va -
dītāju kongresā. Tur Ita Kozake-
viča nolasīja referātu par poļu 
situāciju Austrumeiropā. Taču   
28. oktobrī Latviju sasniedza 

traģiska vēsts - Itas mūžs pēkšņi 
aprāvies 35 gadu vecumā Ita -       
lijā –Tirēnu jūras viļņos… Lai gan 
vēl tagad viņas bijušie kollēgas     
un draugi saka: ”Ita taču bija      
laba peldētāja. ” 

 Kad Itu 3. novembrī izvadīja    
no Jēkaba katedrāles un pa Rīgas 
ielām veda uz mūža mājām Miķeļa 
kapos, procesiju pavadīja ļaužu 
tūkstoši. Polītiķis Mavriks Vul f-
sons sacīja, ka tik daudz cilvēku 
viņš atminas redzējis vēl tikai 
pirmā Latvijas prezidenta Jāņa 
Čakstes bērēs…

Atceras un godina
Grāmatas “Zvaigznei tikai stun-

da” nodaļā “Sāpju grāmata” ievie-
totajos atvadu vārdos Itai Marijai 
Kozakevičai var nojaust, kā jē -
kabpilieši mīlējuši savu AP de -
putāti arī kā atsaucīgu, sirsnīgu un 
nesavtīgu cilvēku. Deputātes 
palīdze Silvija Šimfa atminas:      
“Es Itu apbrīnoju: rīta cēlienu 
nostrādājusi Augstākā Padomē, 
pēc tam nobraukusi lielo ceļa ga -
balu līdz Jēkabpilij, viņa pieņē  -  
ma un uzklausīja cilvēkus līdz 
vēlai nakts stundai. Turklāt situ-
ācijas un problēmas, ar kuŗām 
cilvēki nāca, bija sarežģītas un 
smagas, jo pats laiks toreiz {1990. 
gadā} bija grūts – naudas deval-
vācija, talonu sistēma, īpašumu 
dalīšanas epopeja, degvielas un 
kurināmā trūkums… Itas torei -
zējais fainomens sakņojās viņas 
cilvēciskajās īpašībās – tāpēc Ita 
bija pieņemama daždažādiem 
sabiedrības slāņiem – kā latvie-
šiem, tā nelatviešiem, gan Rīgā, 
gan tālu ārpus tās, mazpilsētās un 
laukos.”

AP deputāte I. Kozakeviča 
uzklausīja citu likstas, palīdzēja,   
cik spēja, bet pati ar dzīvesbied ru - 
zinātnieku Induli Strazdiņu dzī -
voja vienistabas dzīvoklītī Rīgā.

 1990. gadā AP deputāte Ita 
Kozakeviča teica: “Es vēlos, lai 
Latvija atkal būtu Latvijā un lai 
Latvija atkal būtu Eiropā. ”(LTF 
izdevums Atmoda 1990. gada 24. 
aprīlī).

Ir poļu skolas
AP deputātes Itas Kozakevičas 

vēlēšanās bija, lai Jēkabpilī būtu 
poļu skola. 1989. gadā pēc viņas 
ierosmes tika atvērtas pirmās poļu 
klases Latvijā, kas padomju laikā 
tika slēgtas, lai gan 1930./31. 
mācību gadā Latvijā darbojās 49 
poļu skolas un ģimnazijas. Tieši 
Latvijas skolās ir mācījušies trīs 
nākamie Polijas prezidenti: Gā -
briels Narutovičs Liepājā, Sta-
ņislavs Vojtechovskis Jelgavā un 
Ignacijs Moscickis Rīgā. Šobrīd 
Latvijā ir sešas poļu skolas (aptu-
veni 1500 skolēnu), divas no tām 
ir vidusskolas: Daugavpilī un  
Rīgā. 2003. gada 1. septembrī 
Romas katoļu Baznīcas kardināls 
Jānis Pujats iesvētīja jaunuzcelto, 
Itas Kozakevičas vārdā nosaukto 
Rīgas poļu vidusskolu. Tādējādi 
Itas senlolotais sapnis ir 
piepildījies. 

 Par I. M. Kozakeviču uzņemta 
dokumentālā filma „Ita”. Ar acu-
liecinieku stāstiem šī filma rāda 
personību un sievieti, kas sava 
mūža īsajā laika sprīdī pierādīja, 
ka iespējama intuitīva, tālredzīga 
sirds polītika. 

Itas Marijas Kozakevičas ie -
sāktais darbs turpinās - aktīvi dar-
bojas viņas vadībā 1988. gada     
30. novembrī dibinātā, tagad   
viņas vārdā nosauktā Latvijas Na -
cionālo kultūras biedrību aso-
ciācija, kuŗā apvienojušās Latvijā 
dzīvojošu tautību 20 biedrības un 
savienības. 

 2001. gadā Polijas valdība I. M. 
Kozakevičai pēc nāves piešķīra 
augstāko valsts apbalvojumu - 

Komandora krustu ar Ordeņa    
par nopelniem Polijas labā 
Zvaigzni. Apbalvojums tika svinīgi 
pasniegts Itas mātei Ritai Koza-
kevičai. Poļu mākslinieks Euge-
niušs Kozaks atsūtīja Itas piemi  -
ņai bronzā kaltu plāksni: “Un gais-
mas stars, ko saule metusi šalcošā 
jūrā, neslīkst, bet gan pārtop 
varavīksnē un atgriežas atpakaļ 
debesīs, no kurienes nācis.” Bet 
biedrības Inflanty Rīgā mērķis ir 
panākt, lai Itu Mariju Kozakeviču 
pēc nāves apbalvotu ar Latvijas 
augstāko atzinību - Triju Zvaigžņu 
ordeni, kas piešķirts citiem AP 
deputātiem, kuŗi 1990. gada 4. 
maijā balsoja par Latvijas Repub-
likas Neatkarības deklarāciju. 

 I. M. Kozakeviča nav saņēmusi 
nevienu Latvijas valsts apbalvoju-
mu, tikai tautas mīlestību. 

Nākamgad Itai Marijai Koza-
kevičai apritēs dzīves 55. un nāves 
20. gadadiena, kā arī ar viņas 
līdzdalību dibinātās Latvijas Poļu 
savienības Jēkabpils nodaļas, ta -
gad Poļu kultūras biedrība 
“RODACY”, 20 gadu jubileja. 

 Latvijas Poļu savienības val-
des priekšsēde Vanda Krukovska 
2010. gada ievērojamos datumus 
nolēmusi sagaidīt ar I. M. Koza-
kevičas piemiņas saglabāšanu – 
veikt kapavietas māksliniecisko 
renovāciju, kam nepieciešami 
aptuveni 6000 latu. Savienība ar 
saviem līdzekļiem jau sākusi 
restaurēt pieminekli. Taču trūkst 
financiālo līdzekļu, lai paveiktu 
visus darbus. Tāpēc atvērts ziedo-
jumu konts Latvijas Krājbankā - 
LV 81 UBAL 3400162034001 un 
ziedojumu tālrunis: 90006682. 

 Latvijas Poļu savienība izsaka 
pateicību ikvienam, kam dārga ir 
izcilās personības un Latvijas 
polītiķes I. M. Kozakevičas pie-
miņa. 

Valija BERKINA

Ita Marija Kozakeviča, bijusī 
129. Jēkabpils vēlēšanu apgaba-
la deputāte Augstākajā Padomē
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Cēsnieku kluba projektu vadī-
tāja Zane vērsās redakcijā, lai 
noskaidrotu iespējas apzināt 
bijušos cēsniekus visā plašā pa -
saulē. Kluba aktīvitātes ar katru 
darbības gadu paplašinās un gūst 
arvien lielāku atsaucību to cilvē -
ku sirdī, kuŗi jūtas piederīgi Cē -
sīm, kuŗi tur dzimuši, auguši, 
kādu laiku dzīvojuši vai skolā 
gājuši. Bet īpašais patriotisma 
gars, ko rūpīgi kopj un mērķtie -
cīgi vairo kluba biedri, tāpat kā 
visa kluba darbība, apliecina 
mūs     dienu Latvijas sabiedrības 
po   zitīvās tendences un auglīgu 
perspektīvu nākotnei. Tāpēc šķi -
ta svarīgi ar Cēsnieku kluba dar    -
bu un pieredzi iepazītstināt la  -
sītājus.

Pastāstiet, kā radās ideja par 
Cēsnieku kluba dibināšanu!

Selga Laizāne. Ierosme nāca lai-
kā, kad svinējām Rīgas 800 gadu 
jubileju. Zinājām, drīz būs arī Cēsu 
gadskārta, mēs varētu padarīt kaut 
ko derīgu. Daudz cēsnieku tai laikā 
bija Rīgā – strādāja vai mācījās, un 
šī doma pamazām sāka briest. Sā -
kumā bija ideja palīdzēt Cēsu 800 
gadu jubilejas organizēšanā, pēc 
tam radās doma par organizāciju, 
kas varētu kopīgiem spēkiem darīt 
arī ko citu. 

Ko konkrēti paveicāt šajos svēt-
kos?

Zane Siksnāne. Noorganizējām 
izsoli. Izsolījām dažādu slavenu 
cēsnieku mantas, ko viņi bija zie-
dojuši šim sarīkojumam. Priekš-
meti bija dažādi, piemēram, mūzi -
ķa Raimonda Macata žakete, žur-
nālista Ginta Grūbes skolas gadu 
sacerējumu burtnīca. Izsoles ienā-
kumi bija paredzēti bērnu rotaļu 
laukuma labiekārtošanai Cēsīs. Sa -
rīkojums izdevās interesants, tas 
rosināja arī citus atbalstīt šādas 
ieceres. 

Kāpēc esat klubs, nevis, teik-
sim, biedrība?

S.L. Nosaukums „klubs” vairāk 

Visas pasaules cēsnieki, atsaucieties!
Cēsnieku kluba valdes locekle Selga Laizāne un projektu vadītāja Zane Siksnāne sarunājas ar Gundegu Saulīti

atspoguļo būtību – tie ir cilvēki, kas 
laiku pa laikam grib satikties, 
pārrunāt kopīgus darbus, brīv-
prātīgi darboties.

Kas jādara, lai iestātos Cēsnieku 
klubā?

S. L. Jāiepazīstas, jāatnāk, jāpa-
stāsta par sevi, jāpamato sava 
vēlēšanās iesaistīties. 

Ir arī dalības maksa?
S.L.  Jā. Gada maksa ir piecdesmit 

latu. Tad, kad balsojot jāizlemj kāds 
jautājums, balsstiesības ir tikai   
tiem, kas iestājušies klubā. 

Cik liels ir jūsu pulks?
Z. S. Ir 33 dalībnieki un vēl ap -

mē  ram divdesmit līdz trīsdesmit, 
kas piedalās, klubā nav iestājušies. 

Pastāstiet, lūdzu, sīkāk par klu-
ba darbības virzieniem!

Z. S. Ļoti svarīgs ir darbs ar jau-
niešiem. Kluba jauniešu domu-
biedru grupa  izveidojās ļoti ātri, 
jau 2004. gadā sapulcējās cēsnieki, 
kas studēja Rīgā, kopš tā laika klu-
bā ir daudz aktīvu jauniešu. 

S.L. Darbs ar skolu jaunatni no -
tiek neatkarīgi no tā, vai mums ir 
kāds ārējs financējums vai nav, 
kluba biedri labprāt dodas uz sko-
lām, lai pastāstītu par savu profe-
siju. Piemēram, mākslinieks Ri -
tums Ivanovs jau vairākus gadus 
apmeklē skolas, šogad brauc atkal 
un viņu ļoti gaida. Informācija 
jauniešu vidū izplatās, nu jau pēc 
viņa ir pieprasījums.

Z.S.  Agrāk mēs piedāvājām sko-
lām kādu lektoru, bet tagad jau 
zvana un interesējas paši. 

S.L.  Pavisam nesen mūsu valdes 
priekšsēdis Rolands Tjarve sko-
lēniem stāstīja par veiksmīgas kar-
jēras priekšnoteikumiem, bet      
Ad  venta laikā skolās viesosies 
baznī cas pārstāvis Artis Eglītis un 
stepa deju meistars Māris Pūris.

Z.S. Ar interesi tika uzņemti stās-
  tījumi par darba tirgus ten  dencēm 
valstī. Ir svarīgi skaidrot jauniešiem 
it kā elementārus jau tājumus, par 
kuŗiem nepieciešams aizdomāties, 
piemēram, kādas va  lodas jāprot,   
ka jāmācās pareizi rakstīt, lai, 
stājoties darbā, savu dzīves aprak-
stu (CV) varētu uz  rakstīt bez 
kļūdām. 

S.L. Jauniešu domubiedru gru-
pas sākotnējā vadītāja Zelma Mar-
tinsone, kas tagad strādā Briselē, 
vēlāk kļuva par kluba valdes locek-
li, un tad pirmo reizi notika starp-
tautisks jauniešu apmaiņas pro  -
jekts Keep our brains at home. Tas 

uzsāka diskusiju par migrāciju un 
intelektuālā potenciāla aizplūša  - 
nu, kāpēc jaunieši pēc mācībām 
negrib atgriezties savā dzīvesvietā. 
Kas dzīvesvietā veicams, lai jaunie-
šiem rastos motīvācija atgriezties. 
Nākamgad šo projektu ceram at -
kārtot un strādājam ar  financē-
juma piesaisti.

Z.S. Kad rakstīju šī projekta 
turpinājumu un apzināju jaunie-
šus, guvu  lielu atsaucību, jaunieši 
bija sajūsmā par šādu projektu. 
Acīmredzot šobrīd šī problēma ir 
aktuāla. Arī uzņēmēji bija atsaucīgi, 
jo projekta gaitā tiks stiprināta     
saikne ar uzņēmumiem, jaunieši 
apmeklēs uzņēmumus, lai iepazītu 
tās profesijas, amatus, kuŗos viņi 
var strādāt savā dzimtajā pilsētā 
pēc augstākās izglītības iegūšanas.  
Lai neizveidojas priekšstats, ka, 
piemēram, „Cēsu alū” tikai liek pu -
delēm korķīšus. Atbalstu sniegs arī 
vietējie plašsaziņas līdzekļi, Cēsu 
novada avīzē Druva būs rubrika 
par projektu, jaunieši paši varēs 
rakstīt par migrācijas problēmu. 
Tas ne tikai dos publicitāti projek-
tam, bet jaunieši varēs izmēģināt 
savus spēkus žurnālistikā, pārbau-
dīs savas prasmes.

S.L. Tieši no mūsu paveikto dar-
bu rezonances izauga arī cits jau-
niešu projekts  -  „Vienas profesijas 
dažādās sejas”. Zani uzmeklēja 
cēsniece Ilze Žagare un ierosināja 
organizēt kopīgu  diskusiju. Tā kā 
ideja saskanēja ar mūsu mērķiem, 
piekritām, izveidojām projektu, tas 
dabūja financējumu no Sorosa 
fonda. Mūsu nolūks ir parādīt 
izvēlētās profesijas daudzveidības 
iespējas, tas jauniešiem ir ļoti 
svarīgi. 

Z.S. Pavisam drīz, 7. decembrī, 
būs šī projekta pirmā diskusija, kur 
paredzēta tikšanās ar medicīnas, 
farmacijas un dabzinātņu profesiju 
pārstāvjiem. Uz to aicināsim jau-
niešus ne tikai no Cēsu skolām, bet 
arī no citiem tuvākajiem nova-
diem. Gribam stāstīt, cik dažādas 
var būt darba iespējas, kad iegūta 
konkrēta profesija. 

S.L. Kluba biedri, kas ieguvuši 
profesionālu briedumu, nodod 
savu pieredzi tālāk jaunākai pa -
audzei. Mūsu ideja ir tieši tāda – 
pēc iespējas vairāk jāiegulda mūsu 
Cēsu jauniešos. 

Z.S. Ļoti iepriecina, ka šis jau-
niešu virziens ir izvērsies plašāks, 
nekā sākumā  bijām domājuši.

S.L. Jau sākot kluba aktīvitātes, 
izvēlējāmies vienu lielu atbalsta 
pro  jektu, kas saistās ar Sv. Jāņa baz-
nīcu Cēsīs. Mūsu devīze ir „Baltu 
baznīcu Cēsīm!”. Gādājām par fi -
nancējumu piesaisti baznīcas fa -
sādes restaurācijai. Mūsu sadar-
bības partneris tajā laikā bija Han-
sabanka, nozīmīgu ieguldījumu 
deva arī kluba biedrs, viens no 
īsteniem patriotiem Uldis Klauss, 
kas pašaizliedzīgi darbojies finan-
cējuma piesaistīšanā. Mums iz -
devās iekustināt arī Cēsu pašval-
dību, lai varētu sakārtot infra-
struktūru ap baznīcu, veikt pamatu 
hidroizolāciju. Tas bija priekšno-
teikums, lai turpmāk vispār būtu 
vērts kaut ko darīt. Mums ar savu 
aktīvitāti izdevās izraisīt aktīvitāti 
pašvaldībā, un ļoti daudz kas tika 
izdarīts, sakārtots tā, lai visas turp-
mākās darbības būtu lietderīgas. 

Kas baznīcai šobrīd ir aktu-
ālākais?

S.L. Šobrīd ir ideja piedalīties 
jau   nos grantu konkursos tepat 
Latvijā. 

Meklējam iespējas startēt arī pār-
robežu sadarbības programmās, jo 
Cēsu dievnama specifika – mūŗa 
celtne, kas jāapdarina ar kaļķu 
apmetumu, -  ir aktuāla Ziemeļ-
valstīs. Bija priekšlikums sadar-
boties ar Gotlandes meistariem, 
viņiem šī skola, šī amata prasme ir 
saglabājusies. Tātad igauņi brauktu 
pie mums mācīties, kā Gotlandes 
speciālisti mums šo prasmi ierāda. 
Bet varbūt šo partneri, ar kuŗu 
kopā ieceri īstenot, iespējams atrast 
pie ārzemju latviešiem? Vislabāk 
jau, ja partneris nāktu no Zie-
meļvalstīm, bet patiesībā tas var 
būt no jebkuŗas vietas pasaulē  – 
Amerikā vai Rietumeiropā, kuŗam 
būtu interese iesaistīties šādā 
pieredzes nodošanas projektā.  

Laikam gan ir daudz vajadzī  -
bu, lai Cēsu lepnums - Sv. Jāņa 
baznīca būtu balta un atjaunota?  

S.L. Savā laikā, pagājušā gadsim-
ta 70. gadu beigās, baznīcai no- 
mainīja jumta segumu, tagad atkal 
ir klāt laiks, kad jāliek jauns. 
Vajadzības nekad nebeidzas, ob -
jekts ir ļoti liels, un tas visu laiku 
jāuztur kārtībā, vienmēr atrodas  
ko darīt.

Z. S. Piemēram, fasādes pulkste-
ņa vienas frontālās ciparnīcas at -
jau nošanai naudu uz Cēsu astoņ-
simtgadi sarūpēja Cēsu Rotari 
klubs, bet nesen to sabojāja zibens. 
Savukārt pirms kāda laika vandaļi 
sapostīja baznīcas vitrāžas, arī to 
atjaunošanai vajadzīgi līdzekļi.

Viens no kluba darbības vir-
zieniem ir arī labdarība.

S.L. Līdz nesenam laikam dar-
bojāmies, tā sakot, pēc pieprasī-
juma. Ja kāds ir meklējis palīdzī  - 
bu, esam centušies palīdzēt. Tagad 
vēlamies ilgtermiņā palīdzēt maz-
nodrošinātām cēsnieku ģimenēm. 
Satikāmies ar Cēsu sociālā die  -
nesta vadītāju, izvēlējāmies trīs 
trūcīgas ģimenes, kuŗām ir dažādas 
vajadzības, aizbraucām iepazīties, 
paciemojāmies, apskatījāmies, pa -
runājāmies, lai konkrētizētu viņu 
vajadzības. Pašlaik šo darba vir-
zienu pieskata kluba biedre Elija 
Krauze. Ģimenēm ir sarūpēta 
pārtika, viens kluba biedrs organizē 
vizītes pie ārstiem, cits gādā bēr-
nam vajadzīgās brillītes. Šīm 
ģimenēm ir saziedotas drānas, 
grāmatas, spēles. 

Cik rēgulāri Cēsnieku kluba 
bie dri sapulcējas?  

S. L. Reizi mēnesī rīkojam piln-
sapulci. Tagad, decembŗa sākumā, 
esam nodomājuši sarīkot nefor-
mālu sanākšanu paši savam prie-
kam. 

Kā vērtējat paveikto un savu 
vietu Cēsu sabiedrībā? 

S. L. Man ir liels prieks par di-
viem aizsākumiem, kas ļoti cieši 
saistās ar paveikto. Pirmais  – Gints 
Lazdiņš, kluba valdes loceklis, 
pagājušā gadā Sabiedrības inte g-
rācijas fondā iesniedza projektu 
„Atbalsts pilsoniskās sabiedrības 
attīstībai Cēsu novadā”, kuŗā mēs 
saņēmām Eiropas ekonomiskās 
zonas finanču instrumenta un 
valsts financējumu un varējām 
pieņemt darbā  Zani. Tas, ka tagad 
cēsniekiem ir cilvēks, kas ikdienā 
rūpējas par informācijas apriti, par 
faktu vākšanu, financējuma pie-
saisti, prasa lielu laiku un darbu, 
kluba darbībai izvēršoties, to grūti 
būtu paveikt uz sabiedriskiem 
pamatiem. Kluba darbībai šis      
jaunums devis otru elpu. 

Otrs ir atziņa, ka tagad, kad 
materiālā dzīve kļuvusi grūtāka,  
cilvēki vairāk nekā agrāk  grib 
satikties, domāt par idejām, par 
iespēju palīdzēt citiem. Tieši klubā 
mēs šo pārmaiņu izjūtam ļoti 
spēcīgi.  Mēs, piemēram, atbalstī-
jām jauno mūziķi, cēsnieku Reini 
Apsīti, palīdzējām viņam aizbraukt 
uz starptautisku konkursu. Viņš 
bija laimīgs, saņemot palīdzību, jo 
citur bija saņēmis atbildi: „Kā tik 
grūtā laikā, kad citiem nav ko ēst, 
var prasīt līdzekļus šādam mēr-
ķim?” Tā nerīkst pretstatīt cilvēka 
vajadzības! Ja tā domāsim, tad     
visi arī nabadzībā noslīksim. 
Talantīgiem jauniešiem ir jāpalīdz! 
Nemaz nedzīvojam tik smagos 
apstākļos, tieši pretēji – grūtos lai-
kos cilvēkiem ir nepieciešamas 
garīgās un dvēseliskās vērtības. 

Ko gribat teikt pasaulē izkai-
sītiem cēsniekiem? 

Z.S. Aicinām viņus atsaukties. 
Mek  lējam tos, kas bijuši ne tikai 
saistīti ar pilsētu, bet arī ar vēsturis-
ko Cēsu apriņķi vai rajonu. 

Šobrīd modernās technoloģijas 
sniedz plašas iespējas ne vien sa -
zināties, bet arī piedalīties. Lūdzu, 
atsaucieties, ja jūs interesē kāds no 
mūsu darbības virzieniem! Varbūt 
gribat nodot savu pieredzi jauna-
jiem cēsniekiem, sniegt atbalstu 
kā  dam projektam vai trūcīgai 
ģime nei? Ar prieku saņemsim arī 
grā matu sūtījumus, palīdzēsim 
nogā dāt pēc adreses, ja vēlaties tās 
dāvināt savai kādreizējai skolai 
Cēsīs, jo arī Cēsnieku klubs ir ie -
saistījies Draudzīgā aicinājuma 
kustībā.

S.L. Kaut arī mūsu kluba mantība 
ir tikai viens dators un printeris, 
mūsu bagātība ir idejas, kas riņķo 
gaisā. Cēsīs ir vēsturiska vide un 
sakopta pilsēta, patīkama gaisotne 
un darbīgs gars. 

 Z.S. Cik esam interesējušies, 
Latvijā ir tikai trīs organizācijas,  
kas līdzinās mūsu klubam, – Lie-
pājas pārstāvniecība Rīgā, kas ir 
pašvaldības institūcija, Malēniešu 
klubs, kas apvieno Gulbenes un 
Alūksnes patriotus, un Cēsnieku 
klubs. Tagad ko līdzīgu grib izveidot 
arī valmierieši. 

CĒSNIEKU KLUBS FAKTOS

Dibināts: 2001. gadā
Statuss: Latvijā reģistrēta bied-

rība 
Biedri: 33 aktīvi bijušie un taga-

dējie cēsnieki – savas dzimtās pil-
sētas patrioti

Galvenais darbības mērķis: 
sekmēt cēsnieku atbalstu Cēsu 
pil  sētai, tās uzplaukumam un ie -
dzīvotāju labklājības celšanai

Galvenie darbības virzieni: 
jau niešu potenciāla attīstīšana, 
Cēsu attīstības veicināšana, Cēsu 
sejas veidošana, labdarība, cēs-
nieku patriotisma veicināšana

Biedrības vīzija: Cēsnieku klubs 
ir domubiedru organizācija, kas 
apvieno tagadējos un bijušos 
cēsniekus – savas dzimtās pilsētas 
patriotus. Kluba biedri sanāk 
kopā, lai gūtu pozitīvas emocijas 
un uzturētu saikni ar Cēsīm, kā 
arī ģenerē un reālizē radošus   
projektus, lai brīvprātīgi un paš-
aizliedzīgi palīdzētu Cēsīm kļūt 
par modernu, attīstītu un pazīs-
tamu pilsētu Latvijā un Eiropā. 

Kontaktinformācija: www.
cesis.lv, sadaļa „Cēsinieku klubs”, 
e-pasts: cesinieku.klubs@cesis.lv, 
tālrunis: +371 29480968

Selga Laizāne

Zane Siksnāne
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24. novembris
 komerckurssNoguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 5,00 0,40 1,40

90-119 3 9,75 0,90 2,00
180-209 6 10,75 1,50 2,30
270-299 9 11,50 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                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 20.11.2009. 

Svinīgā sa- 
  rī kojumā pa -
s n i e g   t a s 
2009./10.   aka-
  dēmiskā gada 
L a t v i j a s 

Universitātes (LU) fonda stipen-
dijas trīs stipendiju program  -   
mās - K. Morberga stipendijas, 
Jauno pētnieku stipendijas un 
Korporāciju un akadēmisko  
mūža organizāciju stipendijas. 

Ir patiess gandarījums,   ka 
laikā, kad valsts investīcijas 
augstākajai izglītībai tiek sama-
zinātas, LU fonda mecenāti no 
visas pasaules veic ilgtermiņa 
investīcijas Latvijas valsts lab klā-
jības atveseļošanā, atbalstot iz  -
cilus un aktīvus studentus arī 
šogad vēl lielākā apjomā nekā 
iepriekš. 

Šo trīs stipendiju programmu 
kopējais fonds ir 76 375 lati, kas 

Pasniegtas LU fonda stipendijas
 LU, RTU, LLU un RSU studentiem

piešķirti 56 LU fonda stipen-
diātiem. Stipendijas ieguvuši LU, 
Rīgas Techniskās universitātes 
(RTU), Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes (LLU) un Rīgas 
Stradiņa universitātes (RSU) stu-
denti.

Kristapa Morberga stipen  - 
dija nes LU ievērojamākā mece-
nāta vārdu. Kopš 2001. gada,     
kad at  jau  nota tradicija izmaksāt 
K. Mor  berga stipendijas, piešķir-
tas 475 stipendijas.

2009./10. akadēmiskajā gadā 
Kristapa Morberga stipendiju ie -
guvuši 22 studenti no trim augst-
skolām - 16 LU studenti, pieci 
RTU studenti un viens LLU stu-
dents. Stipendiju fonda kopējais 
apjoms ir 38 600 lati.

Jauno pētnieku stipendijas pie-
šķirtas trīs nozarēs – humānitā-
rajās zinātnēs (Ernesta Felsberga 
piemiņas stipendija, Modŗa           

K. Gulbja piemiņas stipendija), 
sociālajās zinātnēs (Alfrēda Bīl-
maņa piemiņas stipendija, Nip-
pona stipendija), eksaktajās zi -
nātnēs (Cietvielu fizikas pētnie-
cības stipendija, Farmācijas sti-
pendija, Kārļa Kaufmaņa pie-
miņas stipendija)  kopējā ap  -  
jomā 23 000 lati.

Korporācijas un mūža orga-
nizāciju stipendijas (Armīna Rūša 
piemiņas stipendija, Lettonia sti-
pendija, Vējiņu ģimenes stipen-
dija) piešķirtas LU, RTU, LLU    
un RSU studentiem  kopējā 
apjomā 17 775 lati.

Svinīgajā LU Senāta 90. gada-
dienas sēdē 28. septembrī jau tika 
pasniegtas 90 „Ceļamaizes” sti-
pendijas spējīgiem un centīgiem 
LU pirmā kursa studentiem.

Laine Vose
Foto: LU fonds

Rīgas Latviešu biedrības un na -
cionālās kultūras attīstības fonds 
uzsācis ziedojumu kampaņu, lai 
izveidotu un uzstādītu piemiņas 
zīmi Kārlim Ulmanim Turkmen-
baši (bijusī Krasnovodska), Turk-
menistānā, kur 1942. gadā datēti 
pēdējie K. Ulmaņa nopratinā  -
šanas protokoli apcietinājumā. 
Kaspijas jūras ostas pilsētas cie-
tumā, visticamāk, pārtrūka ie -
vērojamā Latvijas valstsvīra dzīves 
ceļš. 

 Piemiņas zīmi plānots uzstā  - 
dīt Kārļa Ulmaņa dzimšanas     
133. gadadienā, 2010. gada 4. sep-
tembrī.

Piemiņas zīmes izveide ir Lat-
vijas Valsts prezidenta Valža 
Zatlera iniciātīva. Valsts vizītes 
laikā Turkmenistānā prezidents 
vienojās ar Turkmenbaši pilsētas 
galvu par Kārļa Ulmaņa piemiņas 
zīmes uzstādīšanu pilsētā.  Ini-
ciātīvu atbalsta un tās izveidei zie-
dojusi arī Latvijas Zemnieku 
savienība.

Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers par ziedojumu kampaņas 
uzsākšanu sarīkotā preses kon-
ferencē atzina, ka Kārļa Ulmaņa 
nāves apstākļi spilgti parāda,     
kādu vardarbīgu attieksmi pār-
cietusi Latvijas valsts. Kā prezi-
dents Kārlis Ulmanis izsūtīts, 
turēts apcietinājumā un apbedīts 
nezināmā kapa vietā. Pēc neat-
karības atgūšanas ar lielu entu-  
ziasmu tika meklēta Kārļa Ulmaņa 

Ziedosim Kārļa Ulmaņa piemineklim svešumā!

atdusas vieta, diemžēl nesekmīgi. 
Izdevās uzzināt, ka Krasnovodskā 
pie kādreizējās cietuma slimnīcas 
atradusies piemiņas plāksne Lat-
vijas prezidentam, taču ēka no -
jaukta un plāksne pazudusi.

Prezidents stāstīja, ka, uztu  -
roties valsts vizītē Turkmenistānā, 
apciemojis kapsētu, kuŗā uzstā  -

dīts krusts, un guldījis zie-
dus Kaspijas jūrā, jo citas 
vietas, kur godināt Kārli 
Ulmani, diemžēl nav bijis. 
Sarunā ar Turkmenbaši 
pilsētas galvu panākta 
vienošanās pilsētas centrā 
rast vietu piemiņas zīmei, 
kur atbraucēji varētu atstāt 
ziedus par cieņas aplie-
cinājumu ievērojamam 
Latvijas valstsvīram. 

Piemiņas zīmes pamatā 
būs tēlnieka Kārļa Zāles 
30. gadu beigās veidotais 
krūšutēls. To darinās tēl-
niece Arta Dumpe (veido-
jusi arī Lestenes brāļu    
kapu memoriālu, Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes 
pieminekli Jelgavā, pie-
miņas zīmi komūnistiskā 
terrora upuŗiem Espla -
nādē u.c.) un architekts, 
mg. arch. Laimonis Šmits. 
Pieminekļa idejas un tēl-
nieka izvēles pamatā ņe m-
tas latviskās vērtības un 
pamatīgums. Piemēro jo-
ties laika garam, izveidoti 

divi pieminekļa varianti, vēlāk 
apspriešanai tikšot nodoti četri. 
Janvārī tautai būšot iespējams 
nobalsot par piemērotāko pie-
miņas zīmi. Tēlniece un archi  -
tekts apmeklēs Turkmenbaši pil-
sētu un ar pašvaldību vienosies, 
kuŗā vietā pieminekli uzstādīt. 
Izteikts ierosinājums, ka tas va  -

rētu atrasties kādā pilsētas lau-
kumā vai apstādījumos. Pilsētas 
kapos, kur tika meklēta Kārļa Ul -
maņa atdusas vieta, palicis Joa-
chima Zīgerista uzstādītais ozo-
lkoka krusts.   

Šobrīd lēsts, ka piemiņas zīmes 
izstrādes un uzstādīšanas kopējās 
izmaksas sasniegs 15 000 latu, 
taču precīzi aprēķini tiks veikti 
tad, kad sadarbībā ar Turmenbaši 
pilsētas pārstāvjiem  būs noslēgta 
vienošanās par precīzu piemiņas 
zīmes atrašanās vietu.

Ziedojumu rekvizīti:
Ziedojumu tālrunis: 900 066 

80  (viena reize – viens lats).
Ziedojuma konts: Rīgas Lat-

viešu biedrības un nacionālās 
kultūras attīstības fonds (saīsi-
nājumā RLB AF)

Reģ. nr.: 40008036307
LVL konts: LV33 UNLA 000 

0564 6946 9
Ziedot aicināts ikviens, gan 

zvanot pa speciāli izveidoto tāl-
runi, gan pārskaitot naudu īpašā 
ziedojumu kontā. Savu ārtavu K. 
Ulmaņa piemiņas zīmei jau zie-
dojis Valdis Zatlers un ASV dzī-
vojošais K. Ulmaņa krustdēls 
Dainis Rudzītis. 

No Kārļa Ulmaņa 
Golgatas ceļa chronikas

Krasnovodska, kuŗu kopš 1993. 
gada sauc par Turkmenbaši, ir 
Turkmenistānas osta pie Kaspijas 
jūras. Kopetdaga kalni, kas ie  -
skauj pilsētu, un to smilšainās 
priekškalnes atgādina kaut ko 
līdzīgu Mēness ainavām. Turk-
menbaši priekšpilsētās ir attīs-
tījusies moderna gāzes pārstrādes 
rūpniecība, un šī pilsēta jau 
sensenis ir nozīmīgs jūras trans-
porta centrs. Citā pilsētas pusē ir 
paredzēts uzbūvēt modernu kū  r-
ortu. Taču vairāk nekā pirms 
sešdesmit gadiem tā nebija. De -
viņpadsmitā gadsimta vidū di -
binātajā pilsētā Otrā pasaules kaŗa 
laikā atradās vairāki cietumi,  
kuŗos turēja arī polītieslodzītos 
(tagad te vairs nav nedz polīt-
ieslodzīto, nedz arī pašu cietu-
mu).

Pēc Latvijas okupācijas K. Ul -
mani vispirms aizveda uz Mas-
kavu, vēlāk deportēja uz Stav-
ropoles novadu. Sākoties kaŗam, 
ceturtais Latvijas prezidents      
1941. gada jūnijā tika apcieti   -    
nāts. Kad 1942. gada vasarā vācu 
armija tuvojās Vorošilovskai, 
Ulmanis nonāca Baku cietumā, 
bet no turienes ar kuģi viņu 
pārveda pāri Kaspijas jūrai. Ir 
zināms, ka Valsts prezidents Kār  -
lis Ulmanis Krasnovodskā no  -

nācis 1942. gada 8. septembrī. 
Kādam no vietējiem cietumiem 
vajadzēja kļūt par pieturas punk-
tu, pirms cauri Turkmenistānas 
territorijai viņš tiktu nosūtīts tā  -
lāk uz Sibiriju. Taču K. Ulmaņa 
veselības stāvoklis strauji paslik-
tinājās, un viņš tika ievietots Kras-
novodskas cietuma slimnīcā. Tur 
1942. gada 20. septembrī prezi-
dents nomira.

Kārļa Ulmaņa iespējamā atdu-
sas vieta varētu būt apmēram trīs 
hektarus lielie pilsētas Vecie kapi. 
Pēc Latvijas neatkarības atjauno-
šanas vairākas Latvijas vēsturnie-
ku un archaiologu ekspedīcijas, 
iesaistoties arī dažiem polītiķiem, 
ir mēģinājušas atrast precīzu   
vietu, kur K. Ulmanis varētu būt 
apglabāts. Pēc viena mēģinājuma 
Joachims Zīgerists pat apgalvoja, 
ka uzdevums būtībā jau ir izpil-
dīts, taču tā, protams, nebija pa -
tiesība. Ekspedīciju laikā gan vēl 
izdevās atrast cilvēkus, kuŗu pie-
derīgie pat bija redzējuši K. Ul -
mani un norādīja uz vietu, kur 
prezidents varētu būt apglabāts. 
Šādas liecības sniedzis arī bijušais 
NKVD operātīvais pilnvarotais 
Nikolajs Meļņiks. Visi kā viens 
norādīja vietu, kur Vecajos kapos 
apbedīti cietumā mirušie ieslo-
dzītie. Taču neviena no ekspedī-
cijām nedeva skaidru atbildi, vai 
tiešām Kārlis Ulmanis ir apgla -
bāts Krasnovodskas Vecajos 
kapos.

Tagad vietā, kur agrākajos ga  -
dos notikuši meklējumi, ir palicis 
vienīgi rupjgraudainu smilšu 
lauks, aiz kuŗa nelielā territorijā 
plešas islāmticīgo un kazachu ka -
pulauks. Pretējā pusē ir apbedī-
jumi, ko ieskauj pārsvarā mu -
sulmaņu tradicijām raksturīgie 
metalla žogi. Taču šeit, kā sacīja 
Turkmenbaši pilsētas galva, ne -
kādi izrakumi netiks pieļauti, jo to 
aizliedz vietējās tradicijas, kas sa  k-
ņojas ticībā Allaham. Turklāt    
viņš atgādināja, ka padomju lai  -
kos pie ēkas, kuŗā pašlaik atro  -  
das pasts, bijusi plāksnīte, ka šeit    
1942. gada 20. septembrī miris 
Kārlis Ulmanis. Acīmredzot vis-
sap  rātīgākais, ko pašlaik var iz -
darīt, ir izveidot piemiņas zīmi 
bijušajam Latvijas prezidentam 
un uzstādīt to pilsētā, vietā, kas 
patiešām atbilstu Latvijas valsts-
vīra izcilajam devumam. Tāds 
piemineklis varētu atrasties Turk-
menbaši pilsētas parkā.

P. Karlsons

Kārļa Ulmaņa pieminekļa mets

Armīna Rūša piemiņas stipendiāti

  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4298 0,4428 
CAD/LVL 0,4405 0,4539 
CHF/LVL 0,4618 0,4758 
DKK/LVL 0,0938 0,0966 
EEK/LVL 0,0446 0,0460 
EUR/GBP 0,8878 0,9149 
EUR/LVL 0,6996 0,7174 
EUR/USD 1,4713 1,5161 
GBP/LVL 0,7742 0,7978 
LTL/LVL 0,2021 0,2083 
NOK/LVL 0,0833 0,0859 
SEK/LVL 0,0676 0,0697 
USD/LVL 0,4684 0,4802 
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Ar valsts emeritēto zinātnieci 
profesori Ainu Dālmani pir-
moreiz tikāmies pirms astoņiem 
gadiem. Tolaik Medicīnas vēs-
tures mūzejā bija skatāma viņas 
histoloģijas zīmējumu izstāde 
„Cilvēks mikroskopā”. Izstādi 
papildināja arī dažādi rokdarbi, 
kuŗus autore darinājusi brīvajos 
brīžos, kad domas vijušās ap 
viņas tik iemīļoto šūnu pasauli. 
Par šūnām profesore joprojām, 
aizraujot klausītāju, var runāt 
stundām ilgi, interesanti. Aina 
Dālmane bijusi Rīgas Medicīnas 
institūta (tagad Stradiņa uni-
versitāte) Histoloģijas katedras 
aspirante, docētāja un visbei  -
dzot katedras vadītāja. Pirms 
diviem gadiem no darba katedrā 
aizgājusi. Taču šūnu pasaule, 
histoloģija aizvien ir viņas domu 
un darba laukā. Viņa raksta grā-
matas, seko visam un iedziļinās 
visā, kas notiek zinātnē. 

Šūnu valstībai ir savi likumi, 
kuŗos orientēties spēj vienīgi his-
tologi. Jau pirmajā tikšanās reizē 
profesore teica, ka šūnu valstī   -   

Dzīve kā šacha spēle
bā viss esot ļoti likumsakarīgi. 
„Šūnas savā starpā mijiedarbo-
jas, cita citai palīdzot. Piemē  -
ram, kauli nepārtraukti atjau-
nojas, bet dara to mērķtiecīgi – 
nedaudz noārdās un tikpat ro  das 
vietā. Pēc desmit gadiem visi 
kauli ir pilnīgi „pārbūvēti”. Taču 
tas notiek nevis uzreiz, bet pa -
kāpeniski un ļoti harmoniski.   
Es reizēm saku, ka polītiķi varētu 
mācīties no šūnām. Gadās, ka 
ģenetisko mutāciju ceļā rodas 
nepareizas šūnas, un tad aizsarg-
sistēmas šūnas tās nepareizās 
iznīcina.”

Kad ierunājos par Latvijā tik 
populāro dižķibeles temu, pro-
fesore tūlīt pat bilst - viņa gan 
nevarot teikt, ka ir grūti laiki. Kā 
jau patiešām lielai optimistei, 
viņai šķiet, ka lielum lielai daļai 
cilvēku mūsu valstī nekas nav 
mainījies! Varbūt – patiešām? ... 
Ko tik viņa pati pa šo laiku ne-
esot izdarījusi! Un darāmā vēl 
atliku likām! Gan pētījot šūnu 
pasauli, gan strādājot rokdarbus, 
rakstot grāmatas. Un, protams, 

lasot. Arī fiziskām 
nodarbēm tiek vel-
tīts ne mazums 
laika. ”Ma nas pro-
fesijas cilvēki zina, 
ka, pārstājuši strā-
dāt, pārstā  juši stai-
gāt, viņi drīz vien 
kļūs veci.  Ir jābūt 
fiziski un garīgi ak -
tī vam!” Un tad jau 
arī domas par diž-
ķibeli nebūs prātā. 
Nedēļas nogalēs 
pro fesore brauc uz 
lau kiem. Viņa lab-
prāt pļaujot zāli, 
zāģējot malku un 
veicot dažā  dus ci -
tus fiziskus darbus. 
Tā esot tik laba iz -
kus tēšanās. Īsts dzī-
vības eliksīrs!

Profesore Dāl ma-
ne ir pārlie cināta, 
ka, pirms sāk lietot 
zāles, vajag sakār    -
tot savus ēšanas pa  radumus. 
Viņasprāt, medicīnas sabied   rība 

Kas ir pēdējo gadu visģeni ā-
lākais izgudrojums? Šādu jautā-
jumu varētu uzdot kādā atjau-
tības spēlē. Mūsdienās technika 
attīstās tik strauji, ka droši vien 
būtu vairākas atbildes. Pasauli 
2003. gadā pārvērta četri mūsu 
bāleliņi igaunīši – datorpro-
grammētāji Ahti Heinla, Prīts 
Kasesalu, Jāns Tallinns  un Tai vo 
Annuss, izgudrojot tīmekļa 
tālruni Skype. Zibens ātrumā 
iespēju zvanīt bez maksas no sa -
va datora sāka izmantot cilvēki 
visā pasaulē, un ar katru dienu 
lietotāju skaits vairojas. Slavenā 
sarunu programmas vadītāja 
Opra Vinfreja agrāk vajadzīgos 
dalībniekus uzaicināja pie sevis 
uz studiju, tagad arvien biežāk 
viņi paliek savā dzīvesvietā, jo ar 
Skype palīdzību redzami un  
dzirdami tikpat labi.  Sakari kļu-
vuši viegli un vienkārši, un jā -
brīnās, kā līdz šim esam varējuši 
iztikt bez skaipa. Tā lietotājus   
var sameklēt jebkuŗā kontinen  -
tā, redzēt, kad viņi pieslēdzas, 
kad atslēdzas. Vienlaikus iespē-
jams sarunāties ar vairākiem, 
rīkot konferences vai  ar vienu ru -
nāt, ar otru sarakstīties, vēl citam 
nosūtīt vēstuli, fotografiju, raks tu. 

Skaipā iepazinos ar dr. Gunāru 
Graudiņu no Čikāgas. Pirmo 
reizi piezvanījis, viņš stāstīja, ka 
sasukājis matus, uzsējis kakla-
saiti, lai ,,atstātu labu iespaidu”. 
Diemžēl es viņu neredzēju, jo 
manam datoram nav pievienota 
videokamera. Redzu tikai viņa 
fotografiju, viņam jāiztiek ar ma -
nējo. Esmu jau tā pieradusi pie 
viņa zvanīšanas, ka sāku ba   -
žīties, vai nav kas noticis, ja pagā-
jušas vairākas dienas un viņš nav 
zvanījis.

Interesanti bija uzzināt, kā sa -
vas diena vada pensionēts  plas-
tikas chirurgs, kas visu mūžu 
no  vērsis dabas mātes kļūdas vai 
sekas pēc katastrofām, kad auto-
braucējs aizmirsis piesprādzē  -
ties. Neskaitāmiem pacientiem 
viņš palīdzējis uzlabot izskatu, 
nereti gan tikai viņu untumu  
dēļ.  Ārstiem stāstāmā gana, ne 

Dzīvošana vienos priekos

velti televīzijā ir tik daudz rai-
dīju  mu par slimnīcām –  pēc 
po  pulārā seriāla Emergency 
Room, ko izrādīja 15 gadu, ir jau 
vairāki jauni. 

Gunārs Graudiņš medicīnas 
studijas sācis Vācijas pilsētās Tī -
bingā un Frankfurtē. Pēc iece-
ļošanas ASV drīz vien iesaukts 
armijā, bijis chirurga asistents 
ar      mijas hospitālī Baltimorā, kur 
labi iemācījies angļu valodu, bet 
diemžēl aplami izrunāt medi  -
cīnā lietotos latīniskos nosau-
kumus. Studijas trīs gadus tur-
pinātas Aijovas pavalstī, tām se -
koja prakse slimnīcā Sinsinati, 
Ohaijo pavalstī. Seši gadi aizva-
dīti darbā slavenajā Meijo klī  -
nikā Ročesterā, Minesotas pa -
valstī, līdz pēdīgi  Čikāgā nodi-
bināta privātprakse. G. Graudiņš  
pensionējās 2002. gadā 75 gadu 
vecumā  un tagad var darīt, ko 
vien sirds vēlas. Viņš vēl aizvien 
brauc uz ārstu saietiem, kon-
gresiem, rūpīgi seko jaunumiem 
plastiskajā chirurģijā. Pajautāju, 
kādas ir viņa domas par  nākot  -
nē plānoto ,,medicīnas tūrismu”  
uz Latviju. 

G.  Graudiņa atbilde bija diez-
gan skarba: ,,Nav skaidrības, kas 
būs tūristi, potenciālie pacienti 
un medicīniskais personāls. Lai 

pievilktu pacientus, klīnikas 
smalki jāiekārto, un izdevumu 
summas būs rakstāmas  ar dau-
dzām nullēm. Ar griešanu un 
sūk šanu vairs nepietiek, grum-
bas jānogludina ar lāzeru un āda 
jānopulē, jāpārstāda cilmes šū -
nas, reizēm kauli. Tas nav lēts 
prieks. Daudzviet kollēgas strādā 
par zemākām cenām nekā  ASV. 
Offshore sludinātā medicīniskā 
aprūpe ir lētāka, jo tur nestāv 
klāt advokāts, nav marmora ope-
rācijas zāles, lai ietekmētu pie-
derīgos utt. Dažas apdroši nā ša-
nas firmas atklājušas, ka lētāk 
sūtīt pacientu ūz sirds vai sma-
dzeņu operācijām Indijā vai 
Indoķīnā, un pat samaksā ce  ļo-
juma izdevumus.  Daži kollē gas 
iegādājas lāzeraparātus, kas 
maksā 50 000 dolaru. Tāpēc vi -
ņiem kārpas nosvilināšanas 
$15,00 rēķinam automatiski 
jāpievie  no 400 dolaru. Sapro-
tams, tāpēc bie     žāk rodas ne  pie-
ciešamība to lietot. Latvijā, kur 
nekā nebija, firmas saziedoja 
instrumentos, ko šeit pārdot 
vairs nevarēja. Ārstam pēc iemā-
cīšanās šos in  strumentus lietot  
ir svarīgāk zināt, kad tos ne -
lietot. Nav sva rīgi, vai zobārsta 
urbi darbina ar saspiestu gaisu, 
elektrību vai minot ar kāju, – 

jāurbj slimais zobs.” 
Viens no dakteŗa vaļasprie-

kiem ir tomātu audzēšana. Bijām 
vienisprātis, ka Amerikas liel-
veikalos nopērkamie tomāti ir 
nejēdzīgi cieti un bez garšas. 
Diemžēl tādas pašas ir arī ze -
menes. G. Graudiņš dzīvo div-
stāvu īres mājā, kur nevienam 
nav sava kaktiņa un stūrīša ze -
mes un ierīkot puķu vai dārzeņu 
dobes nav atļauts. Kaimiņi ar 
pārsteigumu vērojuši, ka  uz viņa 
balkona podos iedēstīto tomātu 
galotnes sniedzas nevis uz aug  -
šu, bet lejup! Ar lielu ziņkāri 
klausījos dienišķos vēstījumus 
par tomātu stādu augšanu. Sā -

kumā tie liekušies uz augšu, pretī 
saulei, bet, tikko aizmetušies to -
māti, to svars spiedis stādus le -
jup. Tomātus aplej no augšas, tie 
pa  kārti pietiekami augstu un 
nesasniedz zemi, kur mājo da -
žādi kukaiņi, nav jāmeklē nekā  -
di atbalsti, bumbuļi ir tīri. Tur-
klāt stādi no malas izskatās ļoti 
dekorātīvi. Acīmredzot tiem tīri 
labi paticis augt otrādi, jo sar-
kano un dzelteno tomātu raža 
bijusi teicama. Dakteris par to -
mātu audzēšanu šādā veidā iz -
lasījis kādā žurnālā, un tagad 
viņa pieredzi pārņēmuši arī radi 

Latvijā, kuŗiem Ikšķilē ir siltum-
nīca. Rādot un skaidrojot atkal 
lieti noderējis Skype. No Čikāgas 
uz Ikšķili aizceļojuši pat viegli 
maisveidīgi trauki, kuŗos tomā-
tus iedēstīt, kā arī garšviela 
Lemon Pepper, ko pievienot, 
tomātus ēdot. 

Pēdējos bumbuļus G. Grau-
diņš novācis zaļus, lai sals ne -
nokož. No Latvijas jau atsūtītas 
sēklas nākamā gada ražai. Ra -
dagabals Ikšķilē pērk tomātus 
tirgū, izņem sēklas un iestāda tās 
puķu podā ap marta vidu. Sēklas 
tiek pārbaudītas ar sālsūdeni  – 
labas ir tās, kuŗas grimst. Šova  -
sar  viņam īpaši vareni padevu-

šies rievotie  tomāti, kas turami 
ar abām rokām. Dr. G. Graudiņš 
cer, ka nākamgad tādi augs arī  
uz viņa balkona. Turpmākie  
dak     teŗa plāni – ierīkot šļūteni, jo 
bijis grūti tomātus laistīt, nesot 
ūdeni ar lejkannu no virtuves,  
kā arī piekārt maisus pie augš-
stāva balkona apakšas. Droši 
vien dakteŗa pieredze noderētu 
arī citiem lasītājiem, kam garšo 
tomāti.  Viņu droši ikviens var 
uzmeklēt skaipā!

Astra Moora
Foto no G. Graudiņa archīva

Tomātus var audzēt arī tā – no augšas uz leju

ir grēkojusi (un grēko joprojām), 
jo ārsti paraksta dār gas zāles, bez 

kuŗām bieži vien varot iztikt. 
Kāpēc gan lietot dār gas zāles, ja 
ar ēšanu, ar tautas medicīnas 
līdzekļiem var rūpē ties, lai savu 
organismu nodro šinātu ar vaja-
dzīgām vielām?! Piemēram, lai 
orga nismā būtu kalcijs, vajag 
rēgulāri lietot biezpienu. Un tas 
būs lētāk nekā dārgās zāles, 
turklāt netiks in  dēts organisms. 
Profesore teic,  ka vienu reizi ne -
dēļā vajadzētu ēst gaļu, bet divas 
reizes nedē   ļā – zivis. Katram 
cilvēkam ir jā  pārzina savs     
organisms un jā  zina, ko drīkst 
un ko vajadzētu ēst, kas nāk par 
labu. Tad dau dzos gadījumos ne -
vajadzēs pirkt un lietot dārgās 
zāles. Profesore teic, ka labprāt 
dzeŗot burkānu, arī cidoniju 
sulu.

Kad profesorei vaicāju, kādas 
īpašības ir nepieciešamas his-
tologam, viņa saka: „Tādas pašas 
kā šachistam. Pacietība    un fizis- 
ks rūdījums.” Galu galā tas ir 
vajadzīgs arī, lai dižķibeli, tāpat 
kā bēdu, liktu zem akmens un 
pāri ietu dziedot.

Armīda Priedīte
Foto no personiskā archīva 

 

Iespējams, nākamvasar šādi tomāti augs uz dr. G. Graudiņa balko-
na (naudas zīme - izmēru salīdzināšanai)
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)  
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Līmeniski. 1. Brīvības piemi-
nekļa autors (1888-1942). 3. Ie -
nākumu un izdevumu iepriek-
šēja aplēse. 6. Kontinents. 9. Pa -
gasts Alūksnes novadā. 10. Truls, 
atcirsts. 11. Ķīmisku elementu 
vissīkākās daļiņas. 13. Nepa-
tikšanas, nelaimes. 18. Nepareizi; 
maldīgi. 19. Slēgts iekšējais pa -
galms. 20. Klaiņotāji; pasaules 
gājēji. 21. Satinama lente ar ga -
ŗuma mērvienību iedaļām.         
22. Virzīt, vērst. 23. Somu pirtis. 

25. Ar varu sagrābt citas valsts 
territoriju. 31. Viras logiem, dur-
vīm. 32. Apdzīvota vieta Talsu 
raj. 33. Kājas daļa. 34. Sarakstīt; 
sadomāt. 35. Siltumā un mitru-
mā karstot, bojāties. 36. Kādas 
Ziemeļvalsts iedzīvotāji.

Stateniski. 1. Zemē izrakta, ve -
lēnām segta kaŗavīru mītne. 2. 
Varoņpoēma par nozīmīgiem 
notikumiem tautas dzīvē. 4. Kar-
pu dzimtas zivis. 5. Garšviela.     
6. Tēlotājas mākslas žanrs.                

7. Viegli; gludi. 8. Daugavas 
pieteka. 12. Alus darītava Lat   -
vijā. 13. Gaisa satiksmes osta. 14. 
Rožu dzimtas koks vai krūms. 
15. Spēlēt kārtis (sar.). 16. Tikt 
skaidrībā; sajēgt. 17. Asteŗu 
dzim  tas lakstaugs ar dzelte   -   
niem ziediem. 20. Rotējoša vizi-
nāšanās iekārta. 24. Lapgraužu 
dzimtas vaboles. 26. Nospriest, 
nodomāt. 27. Tievi, lokani (krū-
ma) dzinumi bez lapām. 28. 
Stūr  galvīgs dzīvnieks. 29. Šaura 
auduma sloksne. 30. Kādas ES 
valsts pamatiedzīvotājs.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 45) 
atrisinājums

Līmeniski. 9. Nolemtība. 10. 
Pa   lestīna. 12. Andora. 13. Katra. 
14. Treses. 15. Grīstes. 16. Griezes. 
17. Tulks. 20. Antra. 24. Pakts. 
26. Samaksa. 27. Anita. 28. Bru-
no. 30. Dīvaina. 32. Aknas. 33. 
Esene. 35. Astes. 38. Ciklops. 40. 
Kamenes. 44. Liekņa. 45. Tesla. 
46. Adrese. 47. Anomālija. 48. 
Par  tenons. 

Stateniski. 1. Fornarīna. 2. Te -
nors. 3. Atvases. 4. Abaks. 5. Ka -
sai. 6. Testeri. 7. Atvere. 8. Inte-
lekts. 11. Atkal. 18. Uzmavas. 19. 
Kukaine. 21. Rinda. 22. Asads. 
23. Vabas. 25. Ainas. 29. Skai-
diena. 31. Andersens. 34. Ap -
kakle. 36. Tiesa. 37. Galante. 39. 
Likumi. 41. Ekrāns. 42. Stāja.    
43. Bakas.         

 Un gaiļpieša lapa pēc rasas tik zaļa,
 Tik stipra kā mūžība karogā –
 Ik sirdī šī nelielā pasaules daļa –
 Ik sajūtā, prātā, ik valodā.

Šie ir vārdi no Artūra Uškāna 
sacerētās Naujenes pagasta him-
nas. Nevar apgalvot, ka vietējais 
dzejnieks un komponists ticies  
ar Valentīnu Zeili, bet, radot šo 
skaņdarbu, viņš, iespējams, do -
mā    jis par tēlnieci, kas savas dzim-
tās puses vārdu aiznesusi ne tikai 
līdz Parīzei, bet  vēl daudz tālāk 
par izslavēto Eiropas kultūras 
gal  vaspilsētu.

Māksliniece Valentīna Zeile 
Dau  gavas teiksmaino loku kras  -
tā netālu no Krāslavas piedzima 
Latvijas labajos laikos, kad mūsu 
zemē strauji auga viensētas – spā-
res slējās visās malās, lepni un 
laimīgi cilvēki, arī viņas vecāki, 
uzsāka dzīvi, kas solīja tik daudz! 
Bērna atmiņās 1941. gads saplū-
dis ar 1944., kad juka visu vērtību 
kārtība: čaklums un darbaprieks 
tika samīts dubļos, cilvēkus sāka 
vērtēt pavisam ar citām mērau k-
lām nekā  Latvijas laikā. Tomēr 
Valentīnā jau bija iemājojusi     
gan dievišķā dzirksts, gan pārlie-
cība, ka cilvēks ir radīts kam 
augstākam. 

Tēva un mātes sapnis bija ve -
cāko meitu izskolot par ārsti, bet 
mākslinieces talants meitenei ne -
lika mieru, turklāt viņa izvēlē  jās 
visvīrišķīgāko no mākslām – tēl-
niecību. Kā tas notika, kā Valen-
tīna padomju laiku vissmagākās 
stagnācijas gados spēja izlauzties 
no PSRS dzelzs žoga, – to var uz -
zināt grāmatā „Valentīna”, kas 
tapusi kopā ar publicisti Guntu 
Strautmani. Rakstniekam Roal-
dam Dobrovenskim darbs tā ie -

Naujene. Parīzē un visur citur...
patikās, ka viņš apjomīgo grāma-
tu bez atlīdzības pārtulkoja krie-
vu valodā. Grāmatā pieminēta 
virkne pasaulslavenu vārdu, tēl-
nieces draugu, kuŗu klātiene Va -
lentīnas dzīvē apliecina viņas 
dar  bīgo šarmu. Ikviena drau-
dzība sākusies ar mākslinieces 
cēlo apņēmību – šīs personības 
iemūžināt savos darbos. Un tas 
arī īstenojies, turklāt Valentīna 
Zeile savu talantu apliecinājusi, 
darinot ne tikai skulptūras, bet 
arī medaļas, gleznas, pasteļus.

Nenovērtējamu misiju savas 
tautas labā Valentīna Zeile veica 
Parīzes  Austrumu valodu un ci -
vī  lizācijas institūtā, ilgus gadus 
mācīdama tur latviešu valodu. 
Studentu nebija daudz, bet gal-
venais bija dot iespēju Parīzē 
apgūt jebkuŗu pasaules valodu. 
Viens no Valentīnas skolēniem 

bija aristokratiskas izcelsmes di  p-
lomāts Īgs Žans de Dianū, kam 
radās īpaša interese par latviešu 
valodu, savukārt Valentīnai viņš 
bija perfekts franču valodas 
skolotājs.

Valentīna dzejoļus raksta gan 
latviešu, gan franču valodā. Jau 
pieminētajā  grāmatā ir dzejolis, 
kas bieži tiek citēts:
 Vajag gribēt, bet tikai ļoti, ļoti, 
 Un kalni tev atkāpsies priekšā,
 Upes mainīs sev gultni, uzziedēs 

brīnumā kailie koki,
 Vajag tik gribēt ļoti.

Tēlnieces griba atgriezties 
dzimtajā zemē ar pasaules redzē-
jumu, ar pasaules līmeņa darbiem 
bija tik liela, ka Naujenes pagastā 
gluži kā pēc burvju mājiena iz -
veidojās ļoti nopietns novad pēt-
niecības un mākslas mūzejs,   
kuŗa vairākās zālēs un gaiteņos 

Ogrē lielo Ziemsvētku egli plānots iedegt 29. novembrī. Savu kārt 
5. decembrī pie tās risināsies nebijis sarīkojums – Lapzemes Santa-
klausa sagaidīšana.

Neretas novadā jau trešo gadu noritēja Saimnieču diena. To 
rīkoja sieviešu organizācija “Neretas papardītes”. Šogad goda vietā 
galdā cēla kartupeli. To mizoja, rīvēja, cepa un vārīja. Izstādē varēja 
aplūkot 21 šķirnes bumbuļus. Visiem interesentiem tika piena un 
kartupeļu klimpu zupa..

Saimniecība “Lielkrūzes” Jaunpiebalgas novadā atzīta par videi 
draudzīgāko saimniecību Latvijas Pasaules dabas fonda un Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā “Gada lauk-
saimnieks Baltijas jūras reģionā”. Saimnieks ne vien attīstījis savu 
saimniecību, bet arī īstenojis dažādus vides izglītības projektus, 
tādējādi nododot savas zināšanas tālāk.

Madonas novada bibliotēkā atklāta izstāde “Somijas kaŗš (1808–
1809) komiksos”. Izstādes atklāšanā piedalījās Somijas vēstniecības 
Latvijā pirmais sekretārs Hannu Heinonens, kultūras atašeja Irmeli 
Kolehmainena, vēstnieces asistente un Somijas institūta Igaunijā pārstā-
ve. Pavasarī sadarbībā ar Francijas Kultūras centru Madonas biblio  -     
tēkā varēja apskatīt komiksu izstādi “Frankofonā komiksa gadsimts”.

Jelgavas skolās oficiāli izsludināta gripas epidēmija. Pilsētas iz -
glītības iestādēs neieradās ceturtā daļa skolēnu. Jelgavā gripas izplatība 
vairāk nekā trīs reizes pārsniegusi epidemioloģisko slieksni.

Daugavpilī, Vienības laukumā, Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pieņēma bruņoto spēku parādi par godu Latvijas armijas 90.gada -
dienai un pēc tam tikās ar pilsētas iedzīvotājiem. Klāt bija aizsardzības 
ministrs Imants Lieģis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālmajors Juris Maklakovs. Prezidents svinīgi atklāja arī Daugav-
pils olimpisko centru.

Krāslavas Vēstures un mākslas mūzejā par godu Latvijas 91. dzim-
šanas dienai atklāta foto izstāde „Atmoda Krāslavā”. Eksponāti stāsta 
par notikumiem gandrīz pirms 20 gadiem, kad Latvija atguva 
neatkarību. 

Daugavpili apmeklēja ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere,  
kā arī preses un kultūras atašeja vietniece. ASV vēstniecībai ir iecere 
nākamā gada aprīlī Daugavpilī rīkot ASV kultūras mēnesi. 

312. Preiļu jaunsargu un 313. Līvānu jaunsargu vienības dalībnieki 
sakopa vairākas Līvānu novada kapsētas, kur atdusas ar Lāčplēša kaŗa 
ordeni apbalvotie brīvības cīņu dalībnieki, kuŗu kapu kopiņas pa -
domju varas gados nolīdzināja un to ozolkoka krustu izrāva. Sakopta 
arī Nacionālo partizānu atdusas vieta „Gercānos”.

Latvijas valsts svētkos 18. novembrī Klaipēdas Etnokultūras 
centrā Tautas mākslas un kultūras centra Tautas lietiskās mākslas 
studija “Kursa” ar saviem darbiem priecēja apmeklētājus izstādē 
“Latvijas daudzkrāsainie raksti”. 

Valsts svētkos 18. novembrī uz savu 40 gadu jubilejas koncertu 
“Pie jūriņas maliņā” ielūdza Liepājas domes Tautas mākslas un kul-
tūras centra tautasdeju ansamblis “Kvēle”.

Liepājnieki jau pošas Ziemsvētkiem. Sarūpēta dāvana visai ģimenei 
ar bērniem - Ziemsvētku koncertuzvedums bērniem “Sētā nāk rūķīt’s 
ar dāvanu maisu”. Par līksmu garastāvokli ar dziesmām, sirsnīgu dzeju 
un mīlīgām izdarībām rūpēsies dziedātāji un mūziķi, aktieŗi   un 
aktrises, kā arī bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Gaismiņa”.

Papīrrūpniecības uzņēmuma AS “Liepājas papīrs” akcionāru sa -
pulce 30. novembrī lems par jauna uzņēmuma izveidi, kuŗš poten-
ciālajiem sadarbības partneŗiem neasociētos ar Latviju. Uzņēmuma 
nosaukums būs First Labels, un sākotnēji tas darbosies Polijas un 
Zviedrijas tirgos. Nosaukums “Liepājas papīrs” paliks Latvijas, Lietuvas 
un Krievijas tirgū. Tā vienīgais akcionārs būs “Liepājas papīrs”.

Klaipēdas Latviešu biedrības priekšsēdis Gotfrīds Tapins Nīcas 
vidusskolas dejotājiem sagādāja skaistu dāvanu Latvijas dzimšanas 
dienā – ekskursiju uz Klaipēdu. Nīcenieki un Pelču internātskolas 
skolēni Klaipēdas latviešiem sniedza koncertu. Goda vietā tika pacelti 
abu kaimiņvalstu karogi. Pašdarbnieki saņēma dāsnu dāvanu – bez-
maksas ekskursiju pa Klaipēdas jūras mūzeju, izrādi delfīnārijā, 
iespēju apskatīt kalēju mūzeju un Klaipēdas pili.

Ar jauno gadu Liepājas reģionālajā slimnīcā tiks nodrošināta 
visa stacionārā un chiruģiskā palīdzība onkoloģiskiem pacientiem. 11. 
novembrī slimnīcā notika pirmā videokonference ar P. Stradiņa 
klīniskās universitātes mediķiem.

Liepājā 18. novembrī pirmizrādi piedzīvoja režisora Askolda 
Saulīša veidotā jaunākā dokumentālā filma ar aktieŗu piedalīšanos 
“Bermontiada”.

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

apskatāmi Valentīnas Zeiles un 
viņas izcilo skolotāju darbi. Šeit 
latviešu skatītājiem dota unikāla 
iespēja novērtēt arī pasaulsla  -
venā mīma Marsela Marso cen-
tienus statiskās mākslas laukā. 
Latgales puses ļaudis par to ir 
pateicīgi un, lai apskatītu vērtīgo  
kollekciju, soļus un kilometrus 
neskaita. Šoruden vienā no mū -
zeja telpām izstādīti bērnu dar   - 
bi, kas darināti no sakņaugiem. 
Viens no skaistākajiem un  izdo-

mas bagātākajiem – ķirbja ka -
riete. Šķiet, mazie naujenieši no -
jauš, ka jāļaujas fantazijai un sap-
ņu spārniem – ja ko stipri iecer, 
to var arī īstenot! Valentīnas    
Zei les paraugs ir zīmīgs un ie -
drošina, it sevišķi mūsdienās,   
kad cilvēku fizisko pārvietoša  -
nos pasaules telpā vairs neiero-
bežo nekādi dzelzs priekškari.   

Anita Mellupe
Astra Moora

Valentīnas Zeiles un viņas draugu darbu izstāde Naujenes 
novadpētniecības un mākslas mūzejā
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Lāčplēšu piemiņas sarīkojums un DV gada svētki Klīvlandē
Apvienotās Klīvlandes latvie -

šu ev. lut. draudzes  8. novembŗa 
dievkalpojums bija veltīts Lāč -
plēšu un kaŗavīru piemiņai. Mā -
cītāja Dr. Sarma Eglīte teica šai 
dienai ļoti piemērotu sprediķi. 
Klīvlandes DV apvienības valdes 
locekļi Vilnis Kubuliņš un Pēteris 
Noviks  stāvēja godasardzē pie 
karoga Gunāra Raņķa vadībā. 
Viņi arī ienesa karogu draudzes 
nama lielajā zālē, kur notika 
Lāčplēšu un varoņu piemiņas 
aktu, apvienots ar Klīvlandes 
DV apvienības 58. gada svēt -
kiem.

Pēc māc. Sarmas Eglītes vadītā 
svētbrīža apvienības priekšnieks 
Zigurds Reineks aicināja godināt 
visus kaŗavīrus, kuŗi cīnījušies 
vai nu ar ieroci rokās vai rak -
stāmspalvu par Latvijas un lat -
viešu tautas brīvību un neatkarī -
bu. Viņš apsveica LKOK meitas 
Rasmu Arsonu un Dzintru Ku -
kaini. Vanadžu priekšniece Vita 
Reineka pasniedza viņām sarkan-
 baltsarkanus ziedus.

Turpinot tradiciju apsveikt kā -
du izcilnieku, ilgi kalpojošu ka -
ŗavīru, šogad sveica Dr. Artūru 
Gravu. 

Svētku akta ievadā Z. Reineks 
pieminēja pirms 90 gadiem di -
bināto Lāčplēša Kaŗa ordeni, kas 
piešķirts 2145 varoņiem un va -

ronēm. Viņš pieminēja vecos lat-
 viešu strēlniekus, Atbrīvoša  nas 
cīņu dalībniekus, Otrā pa  sau  les 
kaŗa leģionārus, kā arī lat  viešus, 
kuŗi piedalījušies cīņās Korejā, 
Vietnamā, Irakā un Afgānistānā. 

Runājot par apvienības sek -
mīgo darbību, viņš teica, ka laika 
gaitā galvenie projekti mainī -
jušies. Joprojām tiek atbalstīti 
le  ģionāri Latvijā un latviskā iz -
glītība Gaŗezerā, tagad palīdz 
sa  gādāt siltas pusdienas trūcī -
gajiem lauku skolēniem. Paraugs 

šāda veida vietējai aprūpei ir 
Sku  jenes pagasta Sērmūkšu pa -
matskola, ko viņš šovasar kopā 
ar dzīvesbiedri apmeklējis.

Apbalvojumus pasniedza 
Z. Reineks un DV ASV valdes 
priekšnieks Zigurds Rīders. Ap -
vienības pateicības rakstu pa -
sniedza Marutai Hāznerei, DV 
ASV valdes godarakstu Sarmītei 
un Alfredam Gravam, Astrīdei 
Rīderei un Alfredam Zvejnie -
kam, DV Centrālās valdes At -
zinības rakstu Uldim Kronītim, 
Rutei Krūmiņai, Pēterim No -
vikam un Jānim Zaķim un DV 
organizācijas Zelta nozīmi Ilgai 
Rubenei un Jānim Vaskim.

Priekšnesumu daļā Toronto 
mākslinieces aktrise Maija Ķuze 
un viņas meita, dziedātāja Sandra 
Ķuze parādīja uzvedumu ,,Hu -
mors un jautras dziesmas ir 
labākās zāles”. Pianiste Helē  na 
Gintere bija saslimusi, viņu 
aizstāja Markus Apelis. 

Zālē varēja apskatīt 49 glez -
notāja Voldemāra Skrauca (1908-
1990) darbus. Sarīkojuma beigās 
Z. Reineks pateicās visiem darba 
darītājiem un apmeklētājiem. 

Lāčplēšu dienas rītā 11. no -
vembrī māc. Dr. Sarma Eglīte 
Sunseta kapu latviešu nodalījumā 
iesāka svētbrīdi ar lūgšanu un 
dziesmām. DV ap  vienības 
priekš  nieks Zigurds Reineks 
apmēram 50 klātesošo iepa -
zīstināja ar uzrunas teicēju 

Dr. Arturu Gravu. Viņš pastāstīja, 
kā Latvija ieguva savu neatkarī -
bu gan polītiski, gan cīņu laukā 
laikposmā starp 1918. gada 
11. no   vembri un 1919. gada 
11. no    vembri. Ceļš uz neatkarību 
pavērās, kad 1918. gada 11. no -
vembrī sabruka ķeizariskā Vā -
cija. Brīvības cīņu izšķirīgais 
brīdis pienāca 1919. gada 11. 
novembrī ar uzvaru pār  Bermonta 
karaspēku Rīgā.  

Ž. Reineks pieminēja latviešu 
kaŗavīru varonību visos kaujas 

laukos un pateicās par pie  da -
līšanos atceres brīdī. Tuvējā 
ķīniešu restorānā notika sa  drau -
dzības brīdis, bet Dzintra un Vil-
 mārs Kukaiņi devās uz Riverside 
kapsētu, aizvedot ziedus un ka -
rodziņus, ko nolika uz igauņu 
LKOK maj. Voldo Tētsmā 
(Teetsmaa) kapa, un West Cen -
tral parka kapsētā uz latviešu 
LKOK kapt. Alfreda Ēbeļa 
kapa.

Vilmārs Kukainis
 Foto: Alfrēds Zvejnieks

Godinot kritušos varoņus, Klīvlandes DV apvienības pārstāvji 
sarīkojuma zālē svinīgi ienesa Latvijas karogu; no kr.: Pēteris 
Noviks, Gunārs Raņķis, Vilnis Kubuliņš

Aktrise Maija Ķuze skandēja humorpilnus dzejoļus

Par pašaizliedzīgu darbu  Ilga Rubene un Jānis Vaskis saņēma 
DV zelta nozīmi. No kr.:  Silvija Resne, vanadžu priekšniece 
Vita Reineka, Ilga Rubene, ASV DV zemes valdes priekšnieks 
Zigurds Rīders, Klīvlandes DV apvienības priekšnieks Zigurds 
Reineks

Soliste Sandra Ķuze un pianists Markus Apelis

Andris Ritmanis 
SAPNIS 18. NOVEMBŖA RĪTĀ
      
Šorīt atvēru logu,
Man pretim staroja rīts.
Likās, ka kaut ko es zogu,
Tik daudz kas jau sagaidīts:

Un rokas pret rokām jau sniedzas,
Kā ziedi, kas sauli grib sniegt.
Jūtu, ka pazudis nemiers un steiga,
Pretī māj smaidi un prieks.

Vēl tik daudz ko redzēt, mīlēt just
Un no savas tautas nepazust.                                      
Ja mūsu valodiņa visur līdzi nāks,
Tad margrietiņas mūsu sirdīs ziedēt sāks.
 
Viens otram lai neejam gaŗām,
Tik daudz mēs arī citiem varam dot.
Ja dzīves saskaŗas pat kaut uz brīdi,
Tad dzīve dažreiz jaunu ceļu rod.

Vēl tik daudz ko redzēt, mīlēt just
Un no savas tautas nepazust.                                      
Ja mūsu valodiņa visur līdzi nāks,
Tad margrietiņas mūsu sirdīs ziedēt sāks.

Nav viegli sākt koncertu cil-
vēkiem, kas jau 3 stundas ir 
klausījušies baznīcā un svētku 
aktā. Bet Diāna Baibusa jau ar 
pirmajiem klavieŗu taustiņu 
piesitieniem, radīja tādu pozitī-
vas enerģijas plūsmu, kas neat-
stāja klausītājus līdz koncerta 
pēdējiem akordiem. Tā bija 
tāda kā mūzikāla hipnoze, kas 
turēja klausītājus Diānas mūzi-
kas pasaulē. Bostonieši nav 
viegli iejūsmināma publika. Ja 
tie vēlas kādu koncertu beigās 
sumināt, tad tas izpaužas ar 
laisku piecelšanos kājās. 
Izskanot pēdējiem Diānas 
Baibusas koncerta akordiem, 
publika pēkšņi pielēca kājās un 
atskanēja pat Bostonā reti dzir-
dēti “bravo!” saucieni. Pēc ilg-
stošiem aplausiem, māksliniece 

Diānas Baibusas – Zandbergas Valstssvētku koncerts Bostonā

saņēma sarkanas rozes, kas 
skaisti pieskaņojās viņas tērpam 
un publika piedevās saņēma 
Šopēna ,,Re  volucionāro etīdi”.

Diānas programmā bija Lista 
,,Villas D’Este strūklakas” piecas 
Šopēna Prelūdijas (opus 28) Jāņa 
Mediņa Daina Nr.11, Jēkaba 
Graubiņa ,,Jūriņ’ prasa smalku 
tīklu”.

Programmas mozaīkā labi 
iekļāvās Daces Aperānes ,,Trīs 
noktirnes”. Diāna Baibusa lūdza 
komponisti piecelties, ko klausī-
tāji apsveica ar aplausiem. 
Koncertu  nobeidza Lista ,,Spāņu 
rapsodija”. 

Diānai Baibusai bija lemts būt 
pēdējai spāņu pasaulslavenās 
pianistes Alicia de Larrocha skol-
niecei, kuŗas meistarklasē viņa 
mācījās no 2004. – 2008. gadam. 

Bostonas klausītāji arī pārlieci-
nājās, ka viņas skolotājas rakstu-
rojums, ka Diānas klavieŗspēlei 
ir smalka sensibilitāte un milzī-
gas interpretācijas iespējas, bija 
vairāk kā patiess.

Pēc koncerta, kad beidzot izde-
vās ar mākslinieci būt divatā, 
vaicāju, kādi ir viņas nākotnes 
plāni? ,,Pēc gadiem Italijā un 
Spānijā braukšu mājās. Gribu 
pabeigt savu doktora disertāciju, 
dzīvot un strādāt Latvijā”, viņa 
nosaka tikpat pārliecināti kā skan 
viņas klavieŗspēle. Zinot, ka paš-
laik straume nes māksliniekus 
prom no Latvijas, Diānas atbilde 
un viņas koncerts bija gaišs un 
skaists noslēgums Latvijas valsts-
svētku svinībām Bostonā.
  

Ivars Galiņš

Es gribu dzīvot un strādāt Latvijā
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Smaids rada smaidu
Kā ieskaņa Valsts svētku svi -

nībām Toronto, 14. novembrī 
no  tika Dziesmu svētku atskaņas 
koncerta, kas pirms divām ne -
dēļām bija arī izskanējis Otavā. 
Koncerts ar nosaukumu „Dzie -
dāsim, dancosim” pulcināja klau-
 sītāju un skatītāju pilnu Latviešu 
centra Rīgas zāli. Tā bija lieliska 
iespēja vēlreiz izbaudīt aizgājušos 
Dziesmu svētkus gan tiem, kas 
jau bija dzirdējuši, gan tiem, kam 
tādas iespējas nebija. Latviešu 
centrā bija jūtama līksma gaisot-
ne. Virknē, sadevušies rokās, 
skanot „Līkumdejas” mūzikai un 
publikas sirsnīgajiem aplausiem, 
zālē iesoļoja visi dalībnieki, 
tērpušies krāšņajos tautas tērpos. 
XIII Kanadas latviešu Dziesmu 
svētku rīcības komitejas priekš -
sēdis Andrejs Bunķis uzrunāja 
publiku, nolasot nelielu pārskatu 
par veiksmīgi notikušajiem 2009. 
ga  da Hamiltonas Dziesmu svēt -
kiem, apsveica dziesmu svētku 
rīcības komiteju un brīvprātīgos 
darbiniekus, kas saņēma sim-
bolisku dāvanu – alus glāzi ar 
iegravētu Hamiltonas Dziesmu 
svētku nosaukumu un simbolu. 
Uz vietas varēja arī iegātādies 
LATV jaunos CD no Dziesmu 
svētku koncertiem.

Koncertā piedalījās apvienotais 
svētku koris apmēram 50 dzie -
dātāju sastāvā – Toronto kamer-
koris „Dzirksts”, „Umurkumurs”, 
atsevišķi Hamiltonas un Otavas 
dziedātāji un diriģenti Arvīds 
Purvs, Vizma Maksiņa (Toronto) 
un Otavas diriģente Laila Da -
bous. Līdzās korim uzstājās visas 
Toronto tautas deju kopas, 
apmēram 100 cilvēku sastāvā – 
”Daugava” – vadītājs Uldis Roze, 
„Daugaviņa” – Selga Apse, 
„Diždancis” – Kaiva Sukse, 
„Dižais Dancis” – Māra Simsone 
un mazie dejotāji „Mēnestiņš” – 
Rita Luksa.

Sākumā visi kopā nodziedāja 

himnu „Dievs, svētī Latviju” 
Arvīda Purva vadībā, kas bija 
svarīgs brīdis.  Tuvojoties Latvijas 
nacionāliem svētkiem, 18. no -
vem  brim, Latvijas prezidents 
Val  dis Zatlers pasludināja akciju,  
kuŗā lūdza visiem latviešiem 
pasaulē nodziedāt himnu un to 
uzņemt filmā, lai Rīgā to sako-
potu īsfilmā, tādējādi parādot, kā 
vienlaicīgi dzied visi tautieši 
pasaulē! Tam nolūkam tika at -
sūtīts ieraksts ar himnas pava -

dījumu, lai tas sakristu visās pa -
saules malās gan tempā, gan toņ-
 kārtā. Dziedātājiem bija arī jātur 
plakāts ar smaidošu seju „Smaids 
rada smaidu”– Toronto Kanada! 
Koŗdziedāšana latviešu tautas 
vēsturē ir stiprinājusi tautas vie -
notību, vairojusi tautas gara spē -
ku un tuvinājusi tautiešus no vi -
sām pasaules malām. Kā „dzie -
došā revolūcija”, varbūt arī šāda 
akcija Latvijā palīdzēs sagaidīt un 
nosvinēt ar godu 18. novembra 
svētkus ekonomikas krizes laikā!

Kā pirmais izskanēja kopkora 
priekšnesums, Jāņa Norvila 
„Dziesmu kalnā”, kam sekoja 
tautas dziesmu apdares „Tek 
saulīte” un „Neba maize pate 
nāca”. Koŗa priekšnesumu no -
mai  nīja vismazākie dejotāji ar 

nebēdnīgo deju „Cūka driķos”, 
tos nomainīja jaunieši un tad arī 
viņu vecāki. Ļoti izteiksmīgi bija 
„Daugaviņas” brašie dejotāji 
Im. Magones chreografētā deja 
„Ģērbies, saule, sudrabota” un 
„Makaidu deja” Selgas Apses 
choreografijā. Trījdekšņi puišu 
rokās vizuļoja, puskrēslas gaismā 
dodot ritma piesitienu brašajam 
solim, un jau ar pirmajām taktīm 
gribējās lekt tiem līdzi. Koncerta 
pirmo daļu noslēdza apvienotais 

koris ar Jāzepa Vītola „Gaismas 
pili” maestro Arvīda Purva iz -
justajā vadībā. 

Otrā daļa sākās ar Jāņa Kalniņa 
ritmiski sprigano tautas dziesmas 
apdari „Ģērbies, saule, sud  rabota” 
Vizmas Maksiņas va  dībā. Šķiet, 

ka koris jau bija labi iedziedājis 
balsis un skanēja daudz tīrāk un 
precīzāk. Gadiem vērojot musu 
diriģentus, esam vienmēr tos 
slavējuši un, pro tams, ne par velti. 
Viņi ir tie, kas visus šos gaŗos 
gadus ir ziedojuši savu sirdi 
Toronto latviešu mūzikas dzīvei. 
Arvīds Purvs, nu jau goda pensi-
ju izpelnījies, ir veltījis sava mūža 
lielāko daļu latviešu sa  biedības 
mūzikas dzīvei un, kā teica 
Tālivalids Ķeniņš, ir bijis parei-
zais cilvēks pareizā laikā! Pie iz -
devības gribētos pieminēt arī di -
riģenti Vizmu Maksiņu, kas arī ir 
sasniegusi ievērojamu gadu 
skaitu, darbojoties Toronto lat -
viešu mūzikas dzīvē. Viņa ir jau 
vairāk nekā 35 gadus strā  dājusi 
vairākos lat  viešu koŗos un 27 
ga dus vadījusi kamerkori 
„Dzirksts”. Gan pēc Dziesmu 
svētkiem Hamiltonā, gan pēc 
koncerta Otavā, kur varēja redzēt 
daudzus diriģentus un to meis -
tarību, ar lepnumu jāteic, ka mū -
su Toronto diriģenti ir pelnījuši 
cildinošus vārdus. Arī nule iz -

skanējušā koncertā, dziesmas, ko 
vadīja Vizma Maksiņa, izcēlās 
gan ar spēcīgu dinamiku un 
emocionālitāti, gan precīzu koŗa 
dziedāšanu, ko viņa panāca ar 
gadiem izkoptu un diriģēšanas 
techniku. 

Koncertu kuplināja Juŗa Ķe -
niņa un Artūra Jansona di  bi -
nātais stīgu ansamblis, tā  kura 
sastāvā spēlēja klarnetists Andris 
Zariņš, vijolniece Marisa Zubāne 
un pavisam jaunā vijolniece Tija 
Freimute. Stīgu ansamblis pa -

vadīja gan koncerta sākumā 
himnu, gan Vizmas Maksiņas 
diriģēto Jāņa Belo  glāzova tautas 
dziesmas „Trīs rītiņi saule lēca” 
un Juŗa Ķeniņa tautas dziesmas 
apdari „Aiz purviem, aiz mežiem 
saulīte lēca” –  abas veltītas XIII 
Ha  mil  tonas Dziesmu svētkiem.

 Talāk sekoja sešas dejas, mazie 
„Mēnestiņa” dejotāji izpildīja 
jaundeju „Šur un tur” Māras un 
Dailas Pērkones choreografijā. 
Tad sekoja nākamā grupa, ap -
mēram desmitgadnieki, kas iz -
cēlās jau ar redzami izkoptu soli 
un precīzitāti. Un atkal „Dau -
gaviņas” dejotāji – puiši baltos 
kreklos, sudraba zvārguļiem pie 
gaŗajiem ādas zābakiem, meiteņu 
margietiņu vainadziņi. Dejotāju 
koncentrētā enerģija uzsita tir-
pas, skatoties deju „Daugaviņa”, 
taču ansambļabļa „kroņa” nu -
murs bija „Audēju deja”, kas  
gan  drīz vienmēr ir jāatkārto.  Ir 
tikai jāapbrīno dejotāju izturība 
un neizsmeļamā enerģija! 

Tas bija lieliski! Ar smaidu sejā 
publika vēroja gan četru pāru 
deju, gan „Dižā Danča”, gan 
„Diždanča” priecīgos dejotājus, 
sieviešu graciozo un vieglo soli. 
Lielisks priekšnesums bija Zi -
gurda Miezīša choreografetā „Es 
biju māmiņai viena pati meiti  ņa”, 
kuŗā apvienojās visi dejotāji, ko -
ris, H. Ginteres klavieru pava -
dījums un stīgu ansamblis.

Koncerta noslēgumā klavieŗu 
un stīgu ansambļa pavadījumā 
izskanēja programmas neat  ņe -
mama sastāvdala –  Jāņa Mediņa  
dziesma „Tev mūžam dzīvot, 
Latvija” un, protams, „Pūt, vējiņi”, 
ko pēc tradicijas novadīja katrs 
diriģents, mainoties ik pēc pan -
tiņa. Koris, pateicoties tā kuplajam 
dziedātāju pulkam un di  riģen -
tiem, skanēja gluži labi, kaut arī 
latviešu centra zālē akustika nav 
nekāda labā. Paldies diri  ģentei 
Lailai Dabous un viņas dzie -
dātājām par ierašanos no Otavas 
un sirsnīgo diriģēšanu dziesmās – 
„Tek saulīte”, „Saule kokles 
skandināja” un „Liepu laipa”

Kā jau pēc šādiem svētkiem, 
nekad uzreiz viss nebeidzas, pēc 
koncerta vēl visi dejoja un 
dziedāja: 
Vēl es varu priecāties un mīlēt,
Vēl es varu zvaigznēs zīlēt,
Vēl es varu priecāties un dejot,
Saulei pretim mūžu ejot!

H. Gintere
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Deju grupas

Otavas diriģente Laila Dabous

Vizma Maksiņa

Vecākā paaudze
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Dower un Simcoe, lai apskatītu 
Ziemsvētku rotājumus un gais-
mas. Dalības maksa 109 dolari 
personai. Informācija un pie  teik-
 šanās, zvanot Skaidrītei Tēraudai, 
tālr.: 416-225-5534.

•  6. decembrī plkst. 12.00 Lat -
viešu centrā Kursas zālē Toronto 
DV apvienības biedru un vīru 
koŗa Ziemsvētku eglītes sarī -
kojums. Būs cienasts un priekš -
nesumi. Dalības maksa 20 dolaru 
personai. Informācija un pie -
teikšanās (līdz 28. novembrim), 
zvanot Astrīdei Jakobsonei, tālr.: 
416-534-5672.

• 25. oktobrī Latviešu centrā 
Latviešu preses biedrības Ka  na -
das kopas rīkotā preses pēc -
pusdienā godināja Ērika Raistera 
fonda balvas ieguvēju dzejnieci 
Lolitu Gulbi un ar Triju Zvaigžņu 
ordeni apbalvoto dr. Vili Mileiko. 
Rakstniece Ingrīda Vīksna pa -
stāstīja par Raistera fondu un šī 
gada balvas ieguvējas Lolitas 
Gul  bes dzīvi un literāro darbību, 
LPB Kanadas kopas valdes 
priekšsēde Inta Purva stāstīja par 
Dr. V. Mileiko dzīves gaitām,  
sabiedriskā darbiniece Kornēlija 
Zariņa – par viņa sabiedrisko un 
nacionālo darbību. Savukārt 
vēsturnieks Jānis Mežaks runāja 
par latviešu preses attīstību un 
darbiniekiem. Lolita Gulbe lasīja 
savus jaunākos dzejoļus, dr. Vilis 
Mileiko – prozas sacerējumu.

•  31. oktobrī Latviešu centrā 
notika Kanadas DV vīru koŗa 
koncerts. Korī patlaban ir 22 
dziedātāji. Koŗa priekšnieks Ēriks 
Eislers aicināja ar klusuma brīdi 
pieminēt nesen mirušos koristus 
V. Bērziņu un V. Freimani, kuŗi 
korī dziedāja 35 gadus un S. But-
 kevicu, kas korī dziedāja 37 ga -
dus. Par koncerta dziesmām, to 
autoriem un komponistiem pa -
stāstīja diriģente Irisa Purene. 

In teresanti atzīmēt, ka šoreiz, 
sarīkojuma zālē ierodoties, nebija 
jāiet cauri kabatu tukšošanai un 
elektroniskai pārbaudei. Bija jā -
pateic tikai vārds un uzvārds  un 
pēc tā atrašanas sarakstā, atnācējs 
varēja doties tālāk zālē. Pilsētas 
ielā „zaļie” protestētāji sauca pēc 
savas taisnības un nēsāja 
plakātus.

Kāds no latviešu viesiem bija 
saskatījis līdzību ar notikumiem 
mūsu DV organizacijas saietos, 
kuŗos nosodām komūnistu varas 
darbus apspiestības gados un 
dalībniece Inga iepazīstināja ar 
savu vēstuli galvas pilsētas Na -
cionālajai komisijai, Otavas 
Pilsoņa (Citizen) avīzei un Cil -
vēku tiesību komisijai Kanadā 
sakarā ar disputu par to, vai ko -
mūnisma upuŗiem veltītā pie -
minekļa apzīmējums esot po -
lītiski korrekts, jo tas varētu ap -
vainot kanadiešu komūnistus. 
Jautājumu pieminētā laikrakstā 
ļoti skaidri aprakstījis baltiešiem 
tuvais kanadiešu žurnālists 
Pēteris Worthington’s.

Toronto
• 24. novembrī plkst. 6.00 

Royal Cinema kinoteātrī 60 
College Street ar LNAK Kultūras 
un izglītības fonda atbalstu 
izrādīja latviešu filmu ,,Mazie 
laupītāji”. 

• 25. novembrī plkst. 6.30 
Latviešu centrā notika referāts 
par hipnozi un pašiedvesmu. 

• 28. novembrī no plkst. 9 līdz 
3.00 Toronto Sv. Jāņa ev. lut. 
latviešu draudzes dāmu  komite-
jas rīkotais Ziemsvētku tirdziņš 
draudzes sarīkojumu telpās 200 
Balmoral Ave. 

• 4. decembrī ceļojumu aģen -
tūra Time of Your Life rīko 
gadskārtējo  izbraukumu uz Port 

Montreala
M. Štauvers

K l imat i sk i 
n o   v e m b r i s 
mon  trea  lie  šiem 
bijis patī  kams: 
gaisa tem  pe -
rātūra aug  stāka 
nekā agrākais 
caur  mērs, sau -
les daudz, mā -

ko  ņu un nokrišņu maz. Līdz šim 
sniega nemaz. Ieguvums liels, jo 
latviešu saieti izrādījušies labi 
apmeklēti. To pierādīja arī Mirušo 
piemiņas dievkalpojums Trīs -
vienības lu  terāņu draudzē 
22. novembrī. To vadīja māc. M. 
Ķirsons. Ieradušies bija 30 diev -
lūdzēji, no kuŗiem pie dievgalda 
devās 11. Ērģelnieka pienākumus 
pildīja Br. Thicke. Pēc tam visi 
pakavējas draudzīgās pārrunās pie 
līdzatnestiem ce  pumiem.

Decembris atnāks ar ļoti da  žā -
diem saietiem. 5. un 6. de  cembrī 
no plkst. 10 līdz 18 igauņu Sv. 
Jāņa luterāņu dievnama sarī -
kojuma zālē (4345 Marcil ielā, 
NDG) notiks Montrealas Bal -
tiešu filatēlistu kluba XVIII 
gads  kārtējā pastmarku izstāde. 
Tajā būs skatāmi montrealiešu 
un torontiešu krājēju klāsti, kluba 
pastāvēšanas vēstures plašs at -
spo  guļojums foto uzņēmumos 
un rakstos presē, ko sagatavojis 
kluba priekšnieks J. J. Raudsepps. 
Interesenti varēs papildināt savus 
krājumus ar dažādiem past-
marku materiāliem. Saviesīgai 
dzīvei būs pieejami padzērieni, 
maizītes, cepumi un kūkas.

8. decembrī plkst. 19 Lietuvju 
katoļu baznīcas sarīkojumu zālē, 
426 deSeve ielā, Verdanā, notiks 
Baltiešu Mākslas asociācijas 
rudens saiets, kuŗā izraudzīs va -
dības locekļus nākamajam dar -
bības gadam. Pēc tam būs Ziem-
 svētku ieskaņas sarīkojums pie 
līdzatnestiem groziņiem.

10. decembrī plkst. 13 J. Tē -
rauda zālē, Latviešu centrā, 
notiks Pensionāru apvienības 
Ziemsvētkiem veltītais saiets. 
Tajā būs gadskārtējā apdā  vi  nā -
šanās. Dāvanas nododamas, 
iero    doties sarīkojumā. 

12. decembrī plkst. 16 J. Tērau-
 da zālē Latviešu centrā notiks 
Trīsvienības draudzes gadskār -
tējā Ziemsvētku eglīte. Program-
 mā dievkalpojums, Bētlemes 
skats, tautas deju vienības „Ač -
kups” priekšnesumi. Azaids līdz-
 paņemto groziņu veidā. Ieradīsies 
Ziemsvētku vecītis. Apmeklētāji 
varēs iegādāties rudzu maizes 
klaipus, kādus tagad cep Toronto 
no Latvijas ieradušies maiznieki. 

Tā nu izdarību un saiešanu būs 
daudz. Jācer, ka līdz tam izpaliks 
sniegs vai sniegputeņi un ikviens 
sarīkojumu vietā varēs nokļūt 
bez sarežģījumiem.

Nozīmīgs pasākums 
un skaidra valoda 

Otavā
Berlīnes mūŗa nojaukšanas 20 

gadu atceres sarīkojumā, kas 
notika 8. novembrī, Valsts Kon -
ferenču centrā, 2 Rideau ielā, 
Otavā, uz speciāliem ielūgumiem 
bija pulcējušies Kanadas valdība 
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ministri, parlamentārieši, senaā -
tori, Austrumeiropas valstu vēst-
 nieki, žurnālisti un citas ievē -
rojamas personas skaitā turpat 
divi simti. Viņu vidū bija arī 13 
latviešu pārstāvji – Latvijas vēst -
nieks Kanadā Marģers Krams un 
vēstniecības  sekretāre Elīna 
Čaklā, Latvijas Goda konsuls 
Kvebekā R. Klaiše, Tribute to 
Liberty pieminekļa komitejas 
vadītāja Alīda Forstmane,  PBLA 
valdes priekšnieks M. Sausiņš ar 
kundzi, LNAK valdes priekšsēdis 
A. Ķesteris, māc. M. Ķirsons, 
D. un  A. Staško un citi.

Pasākumu vadīja igauņu iz -
celsmes Kanadas konservatīvo 
minoritaātes valdības ministrs 
Pēteris Van Loan, ievada uzrunā 
pastāstīdams, ka viņa vecāki 
ieceļojuāi Kanadā pēc II pasaules 
kaŗa. Tēvs, advokāts, ātri avansē -
jies darbā un izskolojis viņu, ar -
vien atgādinājis Igaunijas grūto 
likteni okupācijas gados. Pirmo 
runu teica Vācijas Fe  de  rālas 
vēstniecības Kanadā vēst  nieks 
Witschel’s, norādīdams, ka Berlīnes 
mūŗa nojaukšana pa  nākusi abu 
Vāciju apvienošanu un no  dro -
šinājusi Vācijas turp  māko attīstību 
un aktīvu dar  bošanos Eiropas 
Savienībā.  Poļu Kanadas kon-
gresa prezidents Vladislavs Lizons 
pauda uzskatu, ka pieminētā noti-
kuma pamatsakne bijusi ap -
spiestība, kas izveidojusi pilsoņu 
kustību pret komūnisma varu un 
nežēlībām, prasot pēc brīvības 
Čecho  slo  vakijā, Ungārijā, Polijā, 
Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Šī 
sacelšanās bijusi tik patiesa un 
reizē prasīga, ka sagrāvusi visu 
padomju im  periju. 

Galveno uzrunu teica Kanadas 
ministru prezidents St. Harpers. 
Viņš nežēloja komūnistu varas 
vadītājus, atzīmējot, ka viņu ra -
dītais terrors un posts, miljoniem 
pretinieku iznīcināšana esot 
vien  mēr izraisījis Kanadas pre -
testību šādai vardarbībai. 
„.. Tūkstoši vēlējās izkļūt no Ber-
 līnes mūra aizžogojuma, un ne 
tikai no Austrumvācijas, bet arī 
no pārējām padomijas okupē -
tajām zemēm. Neviens negribēja 
lekt uz otru pusi!...Ļaunums nāk 
dažādās formās un atdzimst da -
žādās formās, solot veidot jaunu 
sabiedrību, vispirms iznīcinot 
tos, kas neesot šai sabiedrībai 
pieņemami... Šādam ļaunumam 
Kanada vienmēr pretojusies! Un 
tā tas esot bijis jau 140 gadu...Ar 
lepnumu Kanada atzīmē faktu, 
ka tā ir piedalījusies terrora ķēdēs 
iejūgto upuŗu atbrīvošanā,”  teica 
Harpers, reizē paziņodams, ka 
Berlīnes mūŗa gabals tikšot pār -
vietots uz Kanadas Kaŗa mūzeju. 
Tur tas papildināšot komūnisma 
upuŗu piemekļa ideju. Viņš teica 
paldies visiem iepriekšējiem 
runātājiem un Alīdei Forstmanei 
par paveikto. Pēdējā runāja Alīde 
Forstmane, veiksmīgi iztirzājot 
savas komitejas darbu un pateic-
oties par līdzšinējo atbalstu.

Pēc runām sanāksmes dalīb -
niekiem bija iespēja fotografēties 
kopā ar ministru prezidentu 
St. Harperu un paspiest viņam 
roku. Sekoja uzkodas un atspir -
dzinājumi. Pirms saieta St.  Har -
pers kopā ar A. Forstmani privātā 
ceremonijā bija nolikuši vainagu 
pie Berlīnes mūŗa eksponāta. 

Jāņa Beloglazova dziesmu ,,Div’ 
baloži palti dzēra” koncertā tika 
dziedāta pirmo reizi, komponists 
un diriģente saņēma puķes. 
Imants Lapiņš dziedāja solo -
dziesmu ,,Virši zili”. Diriģentei un 
dziedātājiem puķes pasniedza 
Toronto latviešu pensonāru ap -
vienības koŗa priekšniece Maija 
Ķuze. Pēc koncerta koristiem un 
viesiem notika saviesīgs vakars. 
Deju mūziku spēlēja Imats Ķi  pis.

• Toronto latviešu pensionāru 
apvienības sanāksmē 5. novembrī 
Latviešu centrā apmeklētāji no -
skatījās filmu, veltītu Latvijas 
valsts dibināšanas 50 gadu at -
cerei. Sanāksmē 12. novembrī 
pieminēja un godināja Latvijas 
brīvības cīnītājus – kritušos va -
roņus, Lāčplēša Kaŗa ordeņa ka -
valierus, kā arī latviešu leģionā -
rus, kuŗi cīnījās par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. Ievad -
vārdus teica Liene Martinsone. 
Latviešu preses biedrības Kandas 
kopas valdes priekšsēde Inta 
Pur  va runāja par Latvijas brīvī -
bas cīņām, Latvijas valsts di  bi -
nāšanu, piebilstot, ka mūsdienu 
jauniešiem diemžēl pietrūkst tā 
laika latviešu patriotisma, jo 
gaŗajos okupācijas gados dau -
dziem nacionālā pašapziņa zu -
dusi. Toronto latviešu pensionā -
ru apvienības sanāksmē 19. no -
vembrī  svinēja  Latvijas valsts 
di  bināšanas 91. gadadienu. Svēt -
brīdi vadīja prāv. F. T. Kristbergs, 
svētku runu teica LNAK valdes 
priekšsēdis Andris Ķesteris, 
dziedāja apvienības koris ,,Rota” 
diriģentes Irisas Purvas vadībā. 
Sanāksmē 26. novembrī plkst. 
1.00 Latviešu centrā Latvijas go -
da konsuls Ontario provincē 
Imants Purvs referēja par vec -
ļaužu aprūpi. Apvienības rok -
darbnieču grupa rīkoja darbu 
skati un izlozi.

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

2010. GADĀ GAŖEZERAM 45 GADI!
Piektdien, 23. jūlijā, plkst. 8:00 vakarā Graša paviljonā
ČIKĀGAS PIECĪŠU KONCERTS
Ieeja�$15.00

Sestdien, 24. jūlijā, plkst. 10.30 no rīta Mākslas mūzejā
MĀKSLAS IZSTĀDE un LITERĀRAIS SNIEGUMS
Rakstniece Laima Muktupāvela �
Ieeja:�$10.00

Plkst. 7:00 vakarā Dziesmu lejā
GAŖEZERA 45. GADU JUBILEJAS LIELUZVEDUMS un ZAĻUMBALLE�� �
Ieeja:�$25.00

Svētdien, 25. jūlijā, plkst. 10:30 norīta baznīcā
DIEVKALPOJUMS
plkst. 12:00 ēdamzālē PUSDIENAS        
Ieeja:�$10.00

Visos�sarīkojumos�bezmaksas�ieeja�GVV�skolēniem�un�bērniem�līdz�12�g.v.
PIEDĀVĀJAM $50.00 DIŽBIĻETI VISIEM SARĪKOJUMIEM – SKAISTA DĀVANA ZIEMSVĒTKOS

Latvian Center Garezers, 37732 Lone Tree Road, Three Rivers, MI 49093
Tālr.: 269-244-5441, E-pasts: garezers@garezers.org
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       ADVENTA KONCERTS
Svētdien, 2009. gada 6. decembrī, plkst. 10:00 no rīta

 tiek rīkots Ņujorkas Latviešu koŗa Adventa koncerts 
Jonkeru dievnamā

254 Valentine Lane, Yonkers, NY

Programmā:
 Viktora Baštika kantāte,

 „Ziemsvētkos...” un
Ilonas Rupaines kantāte, „Nosapņotie Ziemassvētki” un
Arnolda Šturma „Modālā svīta” flautai un stīgu orķestrim

Piedalās: Laila Liepiņa - soprāns
 Laura Padega Zamura - kokle 

Ņujorkas latviešu koris un Bronksas kamerorķestris, 
Andrejs Jansons - diriģents

*Visi laipni aicināti lejas zālē pēc koncerta uz Adventa mielastu!*
Ieeja $25.-  par koncertu un mielastu

Bērniem līdz 12.g.v. ieeja brīva 

Varēsiet iegādāties svētku dāvanas pie Ziemeļnovada dāmu 
komitejas grāmatgalda.

Olģerta Dīķa grāmatnīca
6571 Clines Chapel Rd. Waverly, OH 45690

Tālr. 740-947-2568

Rita Pētersone dz. Medne
1913. g. 29. IV –  2009. g. 24. IX

Pianiste, mūzikas paidagoģe, 
ērģelniece, koŗdiriģente Rita Pē -
tersone piedzima un bērnību 
pavadīja Praulienes pagastā Vid -
zemē, Madonas tuvumā. Savu 
pirmo mūzikālo izglītību viņa 
guva ģimenē. Tēvs bija skolotājs, 
ērģelnieks baznīcā, koŗdiriģents 
un meitai pirmais mūzikas sko -
lotājs. Vēlāk viņa mācījās pie 
A. Vintera Madonā. Arī māte 
bija ļoti  mūzikāla. Bērnībā, vēl 
pirms Rita pazina notis, viņa no 
mātes bija iemācījusies daudz  
tautasdziesmu, un koŗa mēģinā -
jumos tās ne tikai dziedāja, bet 
arī vienkāršā harmonizācijā at -
ska  ņoja ar klavierēm. Vēl skol-
niece būdama, viņa spēlēja ēr -
ģeles Lazdonas draudzes baz-
nīcā.  

Rita ļoti mīlēja savu vecāko 
brā li Haraldu Medni, Latvijas 
slaveno koŗu diriģentu. Brālis 
viņai dzīvē bija liels atbalsts. Rīgā 
Ritas skolotājs bijis komponists 
Alfreds Kalniņš, bet, kad viņš 
1927. gadā aizbrauca uz Ameri -
ku, kur viņam piedāvāja ērģeļ -
nieka darbu, Rita sāka mācīties 
pie pianista D. Zostes. Mācoties 
konservātorijā un pēc tās beig -
šanas viņa daudz koncertēja Rīgā 
un ārpus Rīgas, bija soliste sim-
fonisko orķestŗu konceŗtos Lat -
vijas Universitātes aulā un Ķe -
meros.  

Vācijā Rita Pētersone papil -
dinājās klavieŗspēlē pie prof. 
Pem  bauera.  Viņa  koncertēja In -
gol  štatē ar čellistu Alfredu Ozo -
liņu, abi kopā apceļoja amerikā -
ņu zonas bēgļu nometnes, to 
iemītniekus iepriecinot ar kon-
certiem.  1950. gadā Pētersoni 
iece  ļoja ASV, un Rita bija Ņu -
jorkas ev. lut. draudzes ērģeļniece 
Bronksā un Jonkeros.  Viņu aici-
 nāja spēlēt ērģeles un vadīt kori 
arī amerikāņu draudzē. Kādu 
laiku Rita spēlēja klavieŗ pa va-
dījumu solistei  Elzai Žebranskai, 
piedalījās arī plates ieskaņošanā. 
Viņa vadīja latviešu kori Bronksā 
un nodibināja skolēnu kori, kas 
piedalījās Dziesmu svētkos To -
ronto (1961) un Klīvlandē (1963).  
Ap to laiku arī citi attapās, ka 
jaunajām balsīm ir liels poten-
ciāls un jaunatne jāiesaista lat-

viskos sarīkojumos, ja grib, lai 
jau  nieši saglabā latvietību.  
Kolumbijas universitātē Rita Pē -
tersone papildinājās ērģeļspēlē 
un diriģēšanā. Dēls dr. Viesturs 
Pētersons stāstīja, ka savlaik  viņa 
Ņujorkā vadīja trīs koŗus – jau-
natnes kori, baznīcas kori, jaukto 
kori. Trīspadsmit vasaras viņa 
aiz  vadīja Katskiļu kalnos drau-
dzes vasaras nometnē, kur bēr-
niem iemācīja Otīlijas Baštikas 
tulkoto Mansela Ramseja dzies-
mu ,,Māci man ticēt, Kungs, 
māci man lūgt”, kas kļuva ļoti 
populāra. Cilvēkam, kas strādā 
ar bērniem un jauniešiem, jābūt 
pacietīgam un izturīgam, un 
R. Pētersone tāda bija. Viņas 
audzēknis Aldis Lagzdiņš  iestājās 
Džuljarda mūzikas skolu, saņē -
ma vairākas stipendijas un godal-
gas un kļuva par ievērojamu ēr -
ģelnieku.

Pētersoni 1977. gadā pārcēlās 
uz Dienvidkaliforniju.  Šeit Rita 
Pētersone bija jau tādā kā pus -
pensijā. Viņai vēl bija klavieŗ-
skol nieki,  ja vajadzēja, viņa spē -
lēja ērģeles latviešu baznīcā, bet 
tik aktīva kā agrāk Ņujorkā vairs 
nebija. Soliste Brigita Jerumane 
pastāstīja, ka Rita Pētersone viņai 
nereti spēlējusi klavieŗpava  dī -
jumu un uzdāvināja daudz so -
lodziesmu nošu burtnīcu, kuras, 
iespē  jams, mantotas no Elzas 
Žeb  ran  skas. Zenta Cīrule atce -
ras, cik krāšņi ap Pētersonu māju 
ziedēja baltās kallas un kādus 
klēpjus viņa veda Lieldienās baz-
 nīcas greznošanai.

Prāvests Dāvis Kaņeps lūdza 
Ri  tu Pētersoni dievkalpojumā 
spē  lēt ērģeles reizēs, kad  Egīls 
Ozo  liņš, Nora Mičule un Brigita 
Džeimsone bija izbraukuši. 
R. Pē  tersone gan ieminējās, ka 
sen neesot to darījusi, bet nāca 
un spēlēja. Atceros, pēc kāda 
diev  kalpojuma, kad gājām ārā 
no baznīcas, viņa spēlēja brīnum-
 skaistu skaņdarbu. Vēlāk pajau -
tāju, kas bija šī skaņdarba autors, 
un viņa smaidot atbildēja: ,,Ak, 
es tikai improvizēju…”  

Tāda improvizēšana un klau -
sītāju siržu priecināšana ir liela 
Dieva dāvana. Gadiem ritot, Rita 
Petersone, viena palikusi,  pārcē-
 lās uz daudzdzīvokļu ēku. Dēls 
Viesturs Pētersons viņu ilgi va -
dāja, līdz atrada dzīvoklīti, kas 
mātei patika. Tur atradās vieta 
kla  vierēm, pa logu skaists skats 
uz kalniem.

Māksliniece Rita Pētersone 
aiz  miga mūža miegā 96 gadu ve -
cumā, savām mīļajām maz  mei -
tām Astrai, Britai un Indrai klāt -
esot. Bēres vai piemiņas brīdi vi -
ņa lūgusi nerīkot, un dēls Viesturs 
nelaiķes mātes un jau agrāk mi -
rušā tēva Teodora Pētersona pel-
 nu urnas vedīs uz latviešu ka -
piem Katskiļu kalnos. Gaiša un 
sirsnīga cilvēka mūžs beidzies.  
Paldies Ritai Pētersonei par visu, 
ko viņa latviešu labā darīja.

Helēna Hofmane
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Lauris
845-893-1731

O W L - 7 7 7
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine

OWL-777@hotmail.com

Latviešu Ziemsvētku vecītis
roku darbs

gaŗums – divas pēdas,
īstas ādas kažoks, pastalas,

rotaļlietas vai slēpes, 
visi priekšmeti ar latviskiem 

ornamentiem un grozs ar pīrāgiem
 

Lieliska dāvana ģimenei
www.Balticsantas.com

262-786-1553

Dāvana svētkiem!

TRĪS NO PĀRDAUGAVAS
3 CD komplekts: 70 dziesmas

Pasūtināt: Vilnis Baumanis
  15542 Ambiance Drive
  North Potomac, MD 20878

Cena ar piesūtīšanu ASV: $28.00; Kanadā: US $30.00

Profesionāla masiere meklē 
aukles vai pieskatītājas 

darbu ģimenē.

SILVIJA70@INBOX.LV

IK GAS PIEC IEM 

JAUNI 
IERAKSTI!

CD var ieg d ties:  
(Mrs.) Ilze Iev ns

One Wheaton Ctr., #1912
Wheaton, Illinois 60187

iievans@aol.com

eki rakst mi uz v rda: Ilze Iev ns

25 popul r k s melodijas no 
ansamb a dziesmu p ra

2008. gada 18 .novemb a turneja Latvij , 
kop  ar popul riem b rnu ansamb iem

Katrs CD: $15 USD

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,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

 Latviešu
Saldskābmaize

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

Aivars Sturis
616/897-9525
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S A R Ī K O J U M I
BOSTONA (MA)
• No 25. novembŗa līdz 29. no -

vembrim Amerikas latviešu jaunat-
nes apvienības (ALJA) kongress. 
Informācija: un www.alja.org un 
www.57bostonaskongress.info 

• 6. decembrī no plkst. 12. līdz. 
3.00 Bostonas Trimdas draudzes 
Ziemsvētku tirdziņš Trimdas drau -
dzes namā (58 Irving Street, 
Brookline, MA). Siltas pusdienas, 
daiļamatniecības izstrādājumi, 
rotas, grāmatas, Ziemsvētku kar  tī -
tes, cepumi, piparkūkas, medus u. 
c. Galdiņi piesakāmi, zvanot vai 
rakstot Katrīnai Veidiņai, tālr.: 978-
697-0160; e-pasts: Veidins.k@neu.
edu 

• Bostonas DV apvienība sir  snīgi 
pateicas Bostonas latviešu sabied -
rībai par dāsnajiem ziedojumiem 
Lāčplēšu dienas atceres sarīkojumā. 
Saņemtie līdzekļi par ,,Baltajiem 
ziediem” tiks no  sūtīti uz Lestenes 
Brāļu kapiem Latvijas karogu iegā -
dei. Patei  camies arī par prāvo zie-
dojumu leģionāru aprūpei Latvijā. 
Bos  tonas DV apvienības priekš -
niece Vija Lince.

FILADELFIJA (PA)
• 1. decembrī plkst. 11.00 Fila -

delfijas pensionāru kopas saiets Brī-
 vo latvju biedrības tel  pās. Pro-
grammā valdes ziņoju  mi, pārrunas 
par jaunākajiem notikumiem, dzi-
mumdienu svinēšanu un kafijas 
galdu. Viesi arvien laipni gaidīti. 

• 5. decembrī plkst. 9.30 Kultūras 
diena Filadelfijas latviešu skolā. Cep-
 sim piparkūkas, gatavosim pu  zurus, 
iesim rotaļās, dejosim tautasdejas. 
Visi mīļi aicināti! Dalības maksa $5 
(ar siltām pusdienām). Lūdzu pie -
teikties, zvanot vai rakstot Silvijai 
Mežgailei, tālr.: 610-277-8072, 
e-pasts: roosters4@comcast.net 

• 13. decembrī pēc dievkalpoju-
ma Filadelfijas latviešu skolas sa -
rīkojums un pusdienas. Ieradīsies 
Ziemsvētku vecītis! Visi bērni mīļi 
lūgti piedalīties. Lūdzam pieteikties, 
rakstot vai zvanot skolas pārzinei 
Silvijai Mežgaile9, tālr.: 610-277-
8072, e-pasts: roosters4@comcast.
net

GRANDRAPIDI (MI) 
• 30. novembrī plkst. 1.00 pen -

sionāru saietā Elizabete Vitande 
stāstīs par veselības aprūpi.

• 6. decembrī pēc dievkalpojuma 
Ziemsvētku sarīkojums. 

• 13. decembrī plkst. 11.30 va -
nadžu Ziemsvētku tirdziņš latviešu 
biedrības namā. 

 • 26. decembrī katoļu draudzes 
Ziemsvētku sarīkojums latviešu 
bie  drības namā.

DENVERA (CO)
• 5. decembrī no plkst. 10.00 līdz 

3.00 un 6. decembrī no plkst. 10.30 
līdz 1.00 Ziemsvētku tirdziņš lat -
viešu kultūras centrā. Abas dienas 
būs siltas pusdienas no plkst. 11.00. 
Varēs iegādāties tautiskus iz -
strādājumus, svētku dāvanas un da -
žādus gardumus. Pārdevējus lūdzu 
pieteikties, zvanot vai rakstot 
Ingrīdai Lēvenšteinai, tālr.: 303-
424-4124, e-pasta adrese: ileven-
steins@comcast.net vai zvanot 
Valdai Lēvenšteinai, tālr.: 303-422-
3452.

KLĪVLANDE (OH)
• 31. decembrī plkst. 9.00 Ohaijo 

latviešu apvienība (OLA) sadar -
bībā ar Klīvlandes DV apvienību 
rīko jaungada sagaidīšanu Ap -
vienotās draudzes zālē. Būs iecie -
nīta mūzika Dalības maksa 
$25.00. Automašīnas varēs no -
vietot Masoņu laukumā.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 6. decembrī Ziemsvētku tirdziņš 

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

MILVOKI (MN)
• 3. decembrī plkst. 11.00 pen -

sionāru kopas sanāksme. Ernesta 
Brusubārdas III ģimenes mūzikāli 
priekšnesumi. 

• 3. decembrī plkst. 6.30 piparkū-
 ku cepšana kopā ar jauniešiem.

• 5. decembrī Daugavas Vanagu 
Ziemsvētku eglīte.

• 12. decembrī plkst. 12.00 drau -
dzes un Milvoku Pulkv. Kalpaka 
skolas Ziemsvētku eglīte.

MINEAPOLE (MN)
• 3. decembrī, plkst. 7.00 Minea -

poles un St. Paulas latviešu ev. lut. 
draudzes nama (3152- 17th Ave., 
tālr.: 612-722-4622) augšējā stāvā 
latviešu organizāciju sanāksme, 
kuŗā saskaņos sarīkojumus. 

• 13. decembrī plkst. 5.00 Mine -
sotas latviešu koncert  ap  vienības 
rīkotais kamermūzikas kon  certs 
latviešu baznīcas diev  namā. Abo -
nentiem ieeja ar sezonas 1. kuponu, 
pārējiem $23, studen  tiem $5, bēr -
niem līdz 16 gadu ve  cumam ieeja 
brīva. 

 • 5. decembrī no plkst. 12.00 līdz 
3.00 draudzes dāmu saimes rīkotais 
Ziemsvētku tirdziņš latviešu ev. lut. 
baznīcā visos trijos stāvos. Bagātīgā 
izvēlē būs rotas, grāmatas, audumi, 
tvarti. tautiski cimdi u. c. daiļamat -
niecības izstrādājumi, kā arī plašs 
tautisko ēdienu galds ar gardu -
miem. Izloze. 

 • 31. decembrī ukraiņu namā 
Jaungada sagaidīšanas balle. 

• 17. decembrī no plkst. 2.00 līdz 
5.00 sarunu grupas ,,Dialogs” sa  nāk-
sme Barnes & Noble grāmat  nī -
cas telpās Har Mar iepirkšanās cen -
trā, St. Paulā. Aktuālākie temati: ve -
selības aprūpe Latvijā, 10. Saeimas 
vē  lēšanas 2010. gada 2. oktobrī, kā 
LR pavalstniekiem ārzemēs pie  da  lī -
ties vēlēšanās u.c. Visi laipni aicināti.

ŅUJORKA (NY)
• 2., 3. un 4. decembrī plkst. 8.00 

mecosoprāns Laila Saliņa dziedās 
kabarē mūzikas koncertā Accord-
Discord Celles teātrī Ņujorkā (The 
Cell, 338 W. 23rd St., NY). Pava -
dījumu atskaņos ,,Tango projekta” 
dibinātājs Bills Šimmels (Bill 
Schimmel) un stīgu ansamblis. Pro -
grammā – L. Saliņas latviešu dzīru 
dziesmu aranžējumi, kā arī Erika 
Zalcmana (Salzman) Bertolda 
Brechta dziesmu apdares un 
arģentīniešu tango dziesmas. Biļetes 
var iegādāties, zvanot, tālr.: 800-
838-3006 vai tīmeklī: www.
BrownPaperTickets.com Papildus 
informācija: www.lailasalins.com

• 5. decembrī no plkst. 12.00 līdz 
5.00 vanadžu Ziemsvētku tirdziņš 
DV namā Bronksā. Varēs iegādāties 

Ziemsvētku dāvanas, mieloties ar 
latviskām pusdienām, nogaršot 
Lat  vijas alu, iepazīties ar citiem 
Ņujorkas latviešiem. 

• 6. decembrī Salas baznīcā 
(4 Riga Lane, Melville, NY) pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
10.30, Ziemsvētku tirdziņš lejas 
telpās – darbosies grāmatu un daiļ -
amatniecības galds, varēs nopirkt 
piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, pelēkos 
zirņus, Laimas šokolādes, rotas, 
grāmatas, keramiku. Būs pusdienas 
un izloze. Ielūdz Longailendas no -
vada dāmu komiteja laipni aicināti. 

• 6. decembrī plkst. 10.00 adventa 
koncerts Jonkeru baznīcā. Pro -
grammā: Viktora Baštika un Ilonas 
Rupaines Ziemsvētku kantātes; Ar -
nolda Šturma ,,Modālā svīta” flautai 
un stīgu orķestrim. Piedalās: sop -
rāns Laila Liepiņa, koklētāja Laura 
Padega-Zamura, Ņujorkas latviešu 
koris; Bronksas kamerorķestris; 
diriģents Andrejs Jansons. Pēc kon-
certa svētku mielasts. 

SAGINAVA (MI)
• 5. decembrī plkst. 2.00 tra -

dicionālais SLK dāmu rīkotais 
Ziemsvētku tirdziņš draudzes sa -
biedriskās telpās. Būs iespēja iegā -
dāties dāvanas Ziemsvētkiem; pa -
kavēties pie tases kafijas un cepu -
miem. Gūsim svētku sajūtu, dziedot 
Ziemsvētku dziesmas un uzklausot 
Ziemsvētku vēsti. 

VAŠINGTONA (DC)
• 6. decembrī pēc dievkalpojuma 

Ziemsvētku tirdziņš 
• 13. decembrī skolas eglīte
• 31. decembrī latviešu skolas 

vecāku Vecgada vakara balle.
• Latvijas vēstniecībā ASV (2304 

Massachusetts Avenue, NW 
Washing  ton, DC 20008) darbdienās 
no plkst. 10.00 līdz 5.00 un nedēļas 
nogalē no plkst. 10.00 līdz 4.00 var 
apskatīt Latvijas mākslinieces Agijas 
Auderes darbu izstādi. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

draudze: 29. nov. adventa pirmās 
svētd. dievk. ar dievg. 6. dec. dievk., 
pēc dievk. Ziemsvētku tirdziņš. 
13. dec. dievk., pēc dievk. draudzes 
Ziemsvētku eglīte. 20. dec. dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 25. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 27. dec. dievk. 
nebūs.

 31. dec. plkst. 3.00 Vecgada 
vakara dievk. ar dievg. Māc. Jogita 
Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 6. dec. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
adventa 2. svētd. dievk., pēc dievk. 
Ziemsvētku ieskaņa ar kafijas galdu 
(lūgti groziņi). 20. dec. plkst. 3.00 
Lankasterā Ziemsvētku dievk. 
24. dec. plkst. 4.00 Kvēkertaunā 
Kristus dzimšanas svētvakara dievk. 
Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R. Ziedone. 

• Čikāgas katoļu kopa: 27. dec. 

plkst. 12.00 dievk., veltīts Kristus 
dzimšanai un 2010. gada ieskaņai 
Immaculate Conception baznīcā 
(7211 W.Talcott Ave.). 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. dr. 
(30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 29. nov. 
adventa 1. svētd. dievk. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Māc. diakons F. M. Sī -
pols, tālr.: 248-433-3435 ; ērģ.: 
Dr. Silvija Lizlova, Laila Upīte un 
Aija Greiema.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa 
dr. (301 N. Newtown Street Road, 
Newtown Square, PA 19073, tālr.: 
610-353-2227 www.latvianluth-
churchphila.org): 29. nov. adventa 
1. svētd. dievk. 6. dec. adventa 
2. svētd. dievk. Dievk. sākas plkst. 
11.00. Vilmingtonā 6. dec. dievk. 
plkst. 3.00; pirms dievk. plkst. 1.30 
kafijas galds.

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
6. dec dievk.; 20. dec. Ziemsvētku 
dievk. Dievk. sākas plkst. 10.00; visi 
ar dievg. 24. dec. plkst. 5.00 
Ziemsvētku vakara dievk. 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 

Kalamazū latviešu ev. lut. Ap -
vienotā dr., māc. B. Puiķe: 29. nov. 
plkst. 10.00 pirmā Adventa svēt -
diena dievkalpojums ar dievgaldu. 
Sadraudzības kafija. 6. dec. 

plkst.10.00 dievk. ar dievgaldu. 
Sadraudzības kafija. 13. dec. plkst. 
10.00 dievk. ar dievgaldu. Sadrau -
dzības kafija. 20. dec. plkst.10.00 
dievk. ar dievgaldu. Sadraudzības 
kafija. 24. dec. plkst. 17.00 SVĒT -
VAKARA DIEVKAL  PO  JUMS. 
27. dec. plkst.10.00. Sa  draudzības 
kafija. 31. dec. plkst.18.00 VEC -
GADA VAKARA DIEVKAL  PO -
JUMS ar dievgaldu. 

Bībeles stunda Kalamazū 2. dec., 
ciemā Latvija 16. dec. 1. dec. plkst. 
9.00 pīrāgu talka. 5. dec. plkst. 10.00 
Ziemsvētku tirdziņš. 15. dec. plkst. 
13.00 Ziemsvētku ieskaņas pusdie-
nas gados vecākajiem ( 80+) drau -
dzes locekļiem. 

• Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
29. nov. adventa 1. svētd. dievk., pēc 
dievk. pensionāru eglītes sa  rīkojums. 
6. dec. dievk., prāv. D. Kaņeps. 
13. dec. dievk. vadīs māc. A. Ozoliņš, 
Dievk. sākas plkst. 11.00. 

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 29. nov. 
adventa pirmās svētd. dievk. 1. dec.; 
plkst. 7.00 padomes sēde. 6. dec. ad -
venta 2. svētd. dievk. ar dievg. 10. dec. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda; pēc tās 
pensionāru biedrības eglīte. Visi 
rēgulārie dievk. sākas plkst. 10.00. 

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 29. nov. plkst. 11.00 
adventa 1. svētd. dievk. ar dievg., 
pēc dievk. sadraudzība. 6. dec. 
plkst. 11.00 adventa 2. svētdienas 

Dziļās sērās
SIEVA RITA HERMANOVSKIS BITTE,

MEITA, MAZBĒRNI

Mūžībā aizgājis 
ELMĀRS M. BITTE

dzimis 1918. gada 22. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 6. novembrī Reno, Nevada, ASV

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā iemieg klusi.

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE BIEDRĪBAS BIEDRI

JĀNIS KRŪMIŅŠ
dzimis 1939. gada 20. februārī Rīgā,

miris 2009. gada 31. janvārī Miami, Floridā

VENITA GRIĶĪTIS
dzimusi 1921. gada 7. jūnijā Rīgā,

mirusi 2009. gada 30. martā Delray Beach, FL

ERNA OŠENIEKS
dzimusi 1918. gada 27. novembrī Rīgā,

mirusi 2009. gada 23. jūnijā Grand Rapids, MI

ANDREJS RUZA
miris 2009. gada jūnija beigās ASV

KSENIJA NĀGELIS
dzimusi 1916. gada 8. janvārī Dobelē, Latvijā,
mirusi 2009. gada 6. jūlijā Coral Gables, FL

KONRADS GRIĶĪTIS
dzimis 1917. gada 28. jūlijā Rīgā,
miris 2009. gada 15. oktobrī Rīgā

Dziļās sērās viņus piemin
DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

 FLORIDAS AUSTRUMKRASTĀ
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Pie tevis ciemos posos,
Nu tie par vēlu nāk, 
Tu citos ciemos aizsaukts,
No kuŗiem nepārnāk.
Un tikai rudens ziedā
Vēl bites dziesmā skan
Tas, ko tev nepateicu
Un ko tu teiktu man.
(brālim – V. Strēlerte)

Mīlestībā viņu piemin
MĀSA GUNTIŅA LIELKĀJS AR VĪRU ARVĪDU 

FILADELFIJĀ
MĀSAS MEITA INDRA SĀMĪTE AR MEITĀM 

GUNDEGU UN LAIMU LATVIJĀ
SVAINE LIGITA STUBIS FILADELFIJĀ

Pēc ilgas slimības
šīs zemes gaitas beidzis mākslinieks

TĀLIVALDIS STUBIS
dzimis 1926. gada 22. maijā Rīgā,

miris 2009. gada 8. novembrī ŅujorkāMūsu labā klavieŗskolotāja Rīgā un Ņujorkā

RITA PĒTERSONE,
dzimusi MEDNE

dzimusi 1913. gada 29. aprīlī Praulienas pagastā,
mirusi 2009. gada 24. septembrī Los Angelos, Kalifornijā

Viņu mīļā piemiņā, mūzikai skanot vai klusējot, paturēs
LILIJA UN MANFREDS ZĪVERTI

Par viņu skumst Skultes ģimenes:
OLĢERTS UN VIJA

RICHARDS UN DINA, KRISTĪNA, ĒRIKA ASV
GVIDO UN ZIGRĪDA, KRISTAPS UN ĒVIJA, BRUNO, ROBERTS LATVIJĀ

Ar skumjām ziņojam, ka Dieva mierā 
aizgājusi mūsu mīļā radiniece

RENĀTE SKULTE,
dzim. GROSKOPFS

dzimusi 1916. gada 29. februārī,
mirusi 2009. gada 6. oktobrī

dievk.. pēc dievk. sadraudzība. Māc. 
M. Cepure-Zemmele. Bazn. adrese: 
3152 - 17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; kancele-
jas tālr. 612-722-4622. 10. dec., 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 13. dec. 
plkst. 11.00 adventa 3. svētd. dievk., 
pēc dievk. sadraudzība. 20. dec. 
plkst. 11.00 adventa 4. svētd. dievk., 
piedalīsies latviešu skolas un drau-
dzes koris. Pēc dievk. skolas eglīte 
un pusdienas.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 29. nov. plkst. 11.00 
Mūzikas un meditācijas dievkalpo-
jums ar flautistes Indras Ozolas 
piedalīšanos draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); I Adventa svētdiena. 
Visi aicināti. 6. dec. plkst. 8.30 

Leikvudā dievkalpojums ar dievgal-
du (Igauņu baz. 607 E. 7th St.) 
II svētdiena Adventā. 13. dec. plkst. 
11.00 Svētbrīdis un draudzes eglītes 
sarīkojums Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) III svētdiena Adventā. 
Būs siltas pusdienas, tirdziņš, kop-
dziedāšana un loterija. 24. dec. 
plkst. 13.00 Ziemsvētku vakara 
dievkalpojums Leikvudā (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.), plkst. 18.00 
Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick). 
3. jan. plkst. 8.30 Leikvudā dievkal-
pojums ar dievgaldu (Igauņu baz. 
607 E. 7th St.); Zvaigznes diena. 
Dievkalpojumus vada māc. 
I. Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 29. 
nov. Jonkeru bazn. plkst. 10. 00 
adventa 1. svētd. dievk., māc. Sai -
vars; Salas bazn. plkst. 10.30 adven-
ta 1. svētd. dievk, māc. L. Saliņš.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 9. dec. 
plkst. 12.00 Ziemsvētku dievk. 
Grace Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116), 
prāv. D. Kaņeps; pēc dievk. kafijas 

galds. Izziņas: www.sandiegodrau-
dze.com vai www.sandiegodrau-
dze.us

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: katra 
mēneša trešā svētdienā. plkst. 2.00 
dievk. Christ Lutheran bazn. (#1 
Selma Avenue, Webster Groves, MO 
63119), māc. A. Kalniņa. Pēc dievk. 
saiets ar groziņiem. Draudzes 
priekšnieces Irēnes Kalniņas tālr.: 

314-457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net 

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: 29. nov. plkst. 11.00 adventa 
1. svētd. dievk. ar dievg. Māc. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-
251-4151; mājās: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com In  for -
mācija: http://www.dcdraudze.org

Mūžīgu mieru dodi, Kungs, viņam
Mīlestībā viņu piemin

AIVARS UN BRIGITA JERUMAŅI

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais draugs

HELMUTS JĀNIS BRAUĶIS
dzimis 1910. gada 4. novembrī Plāņu pagastā,

miris 2009. gada 13. oktobrī Losandželosā, Kalifornijā

Sirsnībā un mīlestībā piemin 
pasaulē izklīdušie

ELKŠŅU SKOLAS SKOLNIEKI

Ilggadīgā Elkšņu skolas skolotāja
mūža miegā 102. gadu vecumā iemigusi

MILDA LAPSA
*1907  †2009

apbedīta 6. septembrī Ūzanu kapos

Gadu pēc gada skolas saime esam,
Svētot šo dienu, pateicību nesam;
Dzīvei mēs guvām valodu un dziesmu,
Draudzības liesmu.
                                               I. Gaide

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

INDULIS DRENGERS
dzimis 1933. gada 20. septembrī Bārbeles pagastā, Latvijā,

miris 2009. gada 4. novembrī Sun City Center, Floridā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VALTERS UN ILMA ĀDAMSONI ŅUJORKĀ

Sapni par dzimteni
Es pagalvī likšu.

Mūsu ļoti cien. draugs
AGRONOMS

HELMUTS JĀNIS 
BRAUĶIS

dzimis 1910. gada 4. novembrī Plāņu pagastā,
miris 2009. gada 13. oktobrī Moneterejparkā, Kalifornijā

Jaukās atmiņās paturēs
JĀNIS ZVIRBULIS UN DACE BERTON

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

GUNĀRS RAITS
dzimis 1925. gada 3. novembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2009. gada 20. novembrī Milvokos, Viskonsinā, ASV

Sēro
FRATERNITAS IMANTICASit tibi terra levis

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs un tēvs

INDULIS DRENGERS
dzimis 1933. gada 20. septembrī Bārbelē, Latvijā,

miris 2009. gada 4. novembrī Sun City Center, Floridā

Mīļā piemiņā paturēs uz mūžību
SIEVA MIRDZA, DĒLS ANDREJS UN VEDEKLA DEANNA
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Līdzjutēja piezīmes
1920. gada pavasarī valstisku 

neatkarību ieguvušā Latvijā, bet 
vispirms galvenokārt Rīgā, at -
sākās sporta dzīve, ko sešus ga -
dus bija pilnīgi pārtraucis Pir -
mais pasaules kaŗš un atbrī  vo -
šanas cīņas. Tika nodibinātas 
jau  nas sporta biedrības – ASK 
(Armijas sporta klubs), LSB 
(Latvijas sporta biedrība), US 
(Universitātes sports), RFK 
(Rīgas futbola klubs).

Bet visvairāk skatītāju jau pašā 
sākumā pulcināja futbola vienī -
bu spēles. Latvija pirmās meistar-
 sacīkstes futbolā risinājās 
1922. ga  dā, kad valsts meistara 
titulu ieguva Ķeizarmežs. Šī vie-
 nība arī 1923. gadā izcīnīja pir -
mo vietu virslīgā. Līdz Latvijas 
okupācijai 1940. gada 17. jūnijā 
meistara titulu pārmaiņus ieguva 
tikai divas vienības: RFK astoņas 
reizes, Liepājas Olimpija – 
septiņas reizes. Vienīgais 
izņēmums bija 1932. gads, kad 
par Latvijas meistaru kļuva 
ASK.

Pēc neatkarīgās Latvijas 
iekļaušanas Padomju Savienības 
sastāvā, kas teatrāla uzveduma 
veidā oficiāli tika noformēta 
Maskavā 1940. gada 5. augustā, 
tūlīt tika likvidētas visas sporta 
biedrības, kas bija darbojušās 
mūsu valstī. To vietā nāca skaitā 
ļoti maz jaunu sporta biedrību, 
turklāt ar mums svešiem, pat 
dīvainiem nosaukumiem – Spar-
 taks, Lokomotīve un tam lī  dzī -

giem, bet šo jauno biedrību 
priekš  galā atradās un pati galvenā 
bija NKVO jeb Iekšlietu tautas 
komisariātam piederošā Di na -
mo. 

Normāla sporta dzīve Latvijā 
atsākās vācu laikā 1942. gada 
sākumā, protams, karalaika ap -
stākļu samazināto iespēju ro -
bežās. Darbu atjaunoja boļševiku 
varas likvidētās latvju sporta 
biedrības. Atkal risinājās 
sacīkstes dažādos sporta veidos. 
Par pirmajām vietām virslīgā 
atkal cīnījās senie galvenie 
konkurenti RFK, ASK un 
Olimpija, kā arī citas vienības. 
Kā 1942.,  tā arī 1943. gadā par 
Latvijas meistaru futbolā kļuva 
ASK.

Futbola kauss – reta 
balva

Pēc Pirmā pasaules kaŗa Eiropā 
un Dienvidamerikā palielinājās 
to valstu skaits, kuŗās futbolisti 
cīnījās par pašas augstākās bal-
vas – valsts kausa iegūšanu. 
Diemžēl Latvijā tamlīdzīgi fut-
bola turnīri nenotika, jo neviens 
no mūsu redzamākajiem 
polītiķiem nebija iedomājies, ka 
vajadzētu dāvināt futbolistiem 
kausu. Tas notika tikai 1936. 
gadā, kad Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis uzdāvināja fut-
bolistu cīņām veltītu kausu. Šī 
izcilā balva bija ceļojoša – tās 
ieguvējs paturēja to savā pārziņā 
līdz kausa izcīņas finālspēlei 
nākamajā gadā.

Latvijas kausa pirmā izcīņa 
notika 1937. gadā. Tajā piedalījās 
vienības no Rīgas un visiem 
četriem mūsu valsts novadiem. 
Līdz finālspēlei aizkļuva RFK 
un US. Ar 2:0 uzvarēja RFK. 
Izšķirīgo spēli, kas risinājās ASK 
laukumā, noskatījās arī Kārlis 
Ulmanis. Viņš arī pasniedza kau-
 su uzvarētājiem.

1938. gadā Latvijas kausu 
iegu  va Rīgas Vilki, ar 3:1 pievei-
 cot ASK.

Trešo un pēdējo reizi kausa 
izcīņa neatkarīgajā Latvijā ri -
sinājās 1939. gadā. Finālspēle 

no  tika augustā, neilgi pirms Otrā 
pasaules kaŗa sākuma. 1. sep -
tem  brī vācu armija iebruka Po -
lijā. Finālspēlē tikās tā paša gada 
Latvijas meistars Olimpija un 
RFK, Liepājnieki cieta pārstei -
dzoši smagu zaudējumu, kapi -
tulējot ar 1:5.

Ceturto un arī pēdējo reizi mū -

su futbolisti par Latvijas kausu 
mērojās spēkiem 1943. gadā. 
Tur  nīra beigās kļuva skaidrs, ka 
šoreiz par izcilās balvas iegūšanu 
cīnīsies vienības, kuŗām iepriek -
šējās reizēs nebija izdevies gūt 
uzvaru kausa izcīņas finālspēlē – 
ASK un Olimpija.

Biju dedzīgs ASK 
vienības līdzjutējs
Kopš 1932. gada, kad nebiju 

vēl aizkļuvis līdz pamatskolas 1. 
klasei, varēju saukties par Ar -
mijas Sporta Kluba līdzjutēju 

visos sporta veidos. Tāpēc 1943. 
gada rudenī, kad jau mācījos 2. 
Rīgas valsts ģimnazijas ceturtajā 
klasē, ļoti priecājos, ka varēju 
būt klāt mīluļu spēlei ar Olimpiju. 
Trīs iepriekšējo gadu kausa iz -
cīņas finālspēles nebiju no  ska -
tījies, jo toreiz mūsu ģimene va -
sarās dzīvoja Murjāņos.

Latvijas kausa izcīņa futbolā 1943. gadā
Kausa izcīņas rīkotāji bija no -

lēmuši, ka vienlīdzības labad 
šoreiz divas finālspēles – pirmā 
Liepājā, otra – Rīgā. Ja viena 
vie  nība nespēs izcīnīt uzvaru 
abās spēlēs, kausu iegūs tā, kuŗa 
abās spēlēs kopā būs savākusi 
vairāk iesisto vārtu.

Lai finālspēlē varētu sēdēt 
ASK laukuma lielajā tribīnē, ko 
uzcēla sakarā ar Eiropas meistar-
 sacīkstēm, kas notika 1939. gada 
sākumā, nolēmu iegādāties iee-
jas biļetes laikus. Pierunāju savu 
māsu Ernu, kas bija 12 gadus ve -
cāka par mani un vēl nekad nav 
redzējusi futbola spēli, noskatīties 
kopā ar mani ASK cīņu ar 
Olimpiju. Tad nopirku divas bi -
ļetes un varēju mierīgi gaidīt 
sais  tošo spēli.

Kopš tās aizritējuši 66 gadi, un 
tas ir pietiekami ilgs laiks, lai 
būtu iespējams visos sīkumos at -
cerēties jebkuŗas redzētās sa  cen -
sības, notikumus. Protams, par 
ASK spēli toreiz ar Olimpiju vēl 
šodien labi atceros tās gaitu un 
interesantākos brīžus, tomēr vairs 
neatminos iesisto vārtu autoru 
vārdus pareizā secībā. Par laimi 
ir saglabājusies klade, kuŗā no 
1936. gada līdz 1944. gada jū -
lijam esmu ierakstījis svarīgākās 
ziņas par visām redzētajām sa -
cīkstēm basketbolā, vieglatlētikā 
un futbolā, kā arī par radio 
tiešraidēs dzirdētajām pārraidēm 
no Tallinas un Kauņas.

(Nobeigums sekos)

Raimonds Pormalis

Foto no grāmatas „Latvijas sporta vēsture”

TTT uzvar Valsts 
svētkos

Par patīkamu faktu Latvijas 
valsts nodibināšanas 91. gada -
dienā 18. novembrī Latvijas 
groza bumbas līdzjutējiem kļuva 
Rīgas TTT pirmā uzvara Starp -
tautiskās basketbola federācijas 
(FIBA) Eiropas līgas A grupas 
ceturtās kārtas spēlē, izbraukumā 
ar 74:68 pieveicot Viļņas TEO.

Rīdzinieces vienpadsmito reizi 
triju Eiropas līgas sezonu laikā 
spēlēja izbraukumā un izcīnīja 
tikai pirmo uzvaru. Daudz labāka 
šajā ziņā ir TTT mājas spēļu 
„bilance” – sešas uzvaras un seši 
zaudējumi. Ar panākumu Lat  vi -
jas vicemeistaru galvenā treneŗa 
amatā debitēja Aigars Nerips. 
Pēc šīs uzvaras TTT ar vienu 
panākumu un trim zaudējumiem 
pakāpās uz piekto vietu A grupas 
turnīra tabulā.

*
FIBA Eiropas līgas C grupā 

Latvijas valstsvienības spēlētājas 
Ieva Kubliņa un Zane Tamane 
Prāgas ZVVZ USK (Čechija) 
sastāvā viesos ar 70:73 zaudēja 
Košices  vienībai Good Angels 
(Slovakija). Kubliņa spēlēja 29 
minūtes, guva četrus punktus un 
izcīnīja četras atlēkušās bumbas,  
Tamane deviņās minūtēs guva 
divus punktus, izcīnīja divas at -
lēkušās bumbas un divreiz re -
zultātīvi piespēlēja. USK turnīra 
tabulā ieņem trešo vietu ar divām 

Zem basketbola groziem
uzvarām un diviem zaudē  ju -
miem.

 Veiksmīgu spēli D grupā 
Vidnojes Spartak (Krievija) rin -
dās aizvadīja Anete Jēkabsone-
Žogota, izcīnīdama uzvaru ar 
81:56 pār Francijas līgas līder -
vienību Tarbes. Jēkabsone-Žo -
gota laukumā pavadīja 25 mi -
nūtes, guva 14 punktus, izcīnīja 
divas atlēkušās un vienu bumbu 
pārtvēra. Spartak kļuva par D 
gru  pas vicelīderēm ar trīs uz -
varām trīs spēlēs.

Richardam 
Kuksikam rekords
ASV studentu meistarsacīkstēs 

(NCAA) savas karjēras rezul -
tātīvitātes rekordu sasniedza 
latviešu basketbolists Richards 
Kuksiks, gūstot 27 punktus spē -
lē. Pateicoties Kuksika rezultā -
tīvitātei, viņa Arizonas valsts 
universitātes komanda Sun 
Devils ar 104:65 uzvarēja San -
francisko universitātes vienību 
Dons. Latviešu basketbolists 
pre  cīzi izpildīja septiņus no 13 
trīspunktu metieniem, abus div -
punktu un abus soda metienus, 
kā arī astoņreiz rezultātīvi 
piespēlēja un izcīnīja piecas 
atlēkušās bumbas. Sun Devils 
kopumā īstenoja 18 trīspunktu 
metienus, kas ir Arizonas valsts 
universitātes rekords.

J. Erenbergs

Ir vienmēr patīkami latviešu 
sabiedriskajā dzīvē piedzīvot ko 
jaunu, redzēt, ka vēl ir cilvēki, kas 
gatavi uzdrīkstēties un veidot jau-
nus sarīkojumus. Sarmas Puriņas 
ierosmē reizi katra mēneša piekt -
dienā paredzēti filmu vakari. Šī 
pasākuma pirmajā vakarā tika 
izrādīta Viļa Lapenieka filma 
„Zvejnieka dēls”. Filmas ievadā bija 
Dr. Marutas Vītolas apcere par 
filmu, kas 1940. gada sākumā 
parādījās uz Latvijas kinoteātŗu 
ekrāniem. Marutai Vītolai ir Ohaijo 
valsts universitātē iegūts doktora 
grads mākslas vēsturē, viņa pētījusi 
Juŗa Podnieka dokumentālās fil -
mas. Viņas specialitāte ir do  ku -
mentālā kino vēsture. Šī bija pirmā 
iespēja plašākai Bostonas sabied -
rībai iepazīties ar jauno zinātnieci. 

Kā saturā, tā priekšnesumā ne -
varēja neko labāku vēlēties. Maru  tai 
ļoti skanīga balss ar skaidru dik  c  iju 
Daži izvilkumi no viņas apceres: 
„Viļa Lāča romānu ar to pašu nosau-
kumu sāka iespiest Jau  nākās Ziņas 
1933. gadā. Ro  māns ātri kļuva 
populārs, un 1934. gadā romāna 
drāmatizējumu (V. Zondbergs) 
izrāda Nacionālais teātris.

Sekoja valdības aicinājums re -
žisoram Vilim Lapeniekam iemū -
žināt „Zvejnieka dēlu” filmā. 1930. 
gadu otrajā pusē latviešu publika vēl 
nezināja, ka Vilis Lācis drīz vien 
parādīs savas „īstās krāsas” kā 
nežēlīgs komūnists. No 1940.  līdz 
1959. gadam viņš kļuva par Pa -

Dzintara jūra un Kurzemes vējš
domju Latvijas Iekšlietu ministru 
un vēlāk – Ministru Padomes 
priekšsēdētāju un personiski pa -
rakstīja apcietināšanas un depor -
tācijas papīrus vairāk nekā 40 000 
latviešiem.

Viļa Lapenieka scenārijs un re  žija, 
Alfreda Poļa brīžam avan  gardiskā 
fotografija uzsveŗ Latvijas dabas 
skaistumu, parādot jūŗas, kāpu un 
mežu ainas kā aistētisku vērtību. 
Filma savā laikā dziļi iespaidoja 
latviešu publiku ar savu māk  sli -
niecisko ķērienu un pro  fesionalitā  ti. 
Filmas pirmizrāde bija 1940. gada 
22. janvārī. Divos mēnešos vairāk 
nekā 250 000 cil  vēku redzēja šo 
filmu, tātad – gan  drīz katrs astotais 
Latvijas iedzī  votājs. Nav zināms, cik 
daudzos no 43 Rīgas kinoteātriem 
filmu iz  rā  dīja, bet kur to rādīja, 
seansi bija pārpildīti, un skatītāji 
stundām stāvēja rindās pēc biļetēm. 
Tagad, 2009. gadā skatoties filmu, ir 
iespē  jams nolasīt komūnistisko 
zem  tekstu. Vilis Lapenieks to no -
liedz. Nedrīkstam nenovērtēt šīs  fil-
mas nozīmo latviešu mākslas un 
kul  tūras vēsturē tikai Lāča polītikās 
darbības dēļ. Lapenieka filma tika 
izrādīta pēdejos Latvijas patstā  vī  bas 
mēnešos. Publika skatījās fil  mu ar 
lielu sajūsmu, ir iespējams iedo -
māties, ka „Zvejnieka dēls” izraisīja 
tautā spēcīgu nacionālu sa  viļņojumu, 
filma atgādināja,  cik daudz latvieši 
spēj panākt ar savu neatalaidību.” 

Dr. Maruta Vītola vēl norāda uz 
filmas veidotājiem. Te derētu at -

Filmas „Zvejnieka dēls“ izrāde Bostonā
cerēties, ka filmā piedalās Reitera 
koris, dziedot „Balsis”, kas ir Jāņa 
Norviļa kompozīcija ar Jonāsa 
Miesnieka vārdiem. Šīs dziesmas 
motīvs bieži dzirdams filmas mū -
zikas skaņu rakstā, ko komponējis 
Jānis Mediņš. Viņš komponējis arī 
„Laša kundze bola acis” (teksts 
Strauchs-Krūmājs). Kad skan „Pie 
Dzintara jūras”, filmā redzam vīru 
dubultkvartetu „Tēvija” Jāņa Ans -
berga vadībā. Viņš, Richards Sku -
jiņš un Artūrs Druva pieder mūžī-
 bā aizgājušajiem bostoniešiem. 
Dzie  doņi tērpušies tajos pašos 
gaišajos tautas tērpos, ko bijām 
pieraduši redzēt Bostonā. Trimdas 
ceļus gājis arī pats režisors Vilis La -
penieks un rinda galveno ak  tie  ŗu: 
Ņina Meln  bārde, Milda Zīlava, 
Kārlis Lagzdiņš, Augusts Mitrēvics 
un citi. 

Nenoliedzami, ka sākotnēji „Zvej-
     nieka dēls” ir „Lāča bērns”, bet 
Lapenieka filmā tas pieaudzis par 
„Zvejnieka dēlu”, kam nebūtu jā -
atbild par „tēva grēkiem”. Un vis  pār, 
cik daudzām no Holivudas mākslas 
filmām mēs zinām autorus? 

Vakara apmeklētāji mājās pa  ņē -
ma stāstu par Dzintara jūŗas zvej -
nieku skarbo dzīvi, darba un mī -
lestības spēku. Līdz ar grauzdētas 
kukurūzas smaržu sirdīs iemājoja 
vēsma no Kurzemes vēja... Jaunajam 
pasākumam gribas vēlēt labu ceļa 
vēju.

Ivars Galiņš 


