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Labrīt, labdien vai labvakar visā pasaulē!
Plānojam turpināt pirms vairākiem gadiem uzsākto tradīciju sarīkot pasaules latviešu saietu Rīgā. 
Tāpat kā agrākos gados, to rīkos Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar Kanādas Latviešu 
Biznesa Asociāciju. Saiets ir domāts galvenokārt rietumniekiem, kas ir pārcēlušies uz Latviju vai 
Latviju šovasar apciemo, bet tāpat arī viņu radiem, draugiem un paziņām.
Šogad esam paredzējuši saietu rīkot svētdien 27. jūnijā.  Esam uzsākuši sarunas atkal ar 
"Čarlstona" vadību un esam puslīdz droši, ka piedalīšanās bufetē agrā pēcpusdienā nepārsniegs 
Ls15.
Saieta laiku izvēlējāmies, rēķinoties ar citiem mums zināmiem sarīkojumiem Latvijā (bez tam šajā 
laikā vairāki TILTA valdes locekļi no rietumiem apmeklēs Latviju):

■ X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir paredzēti  2010. gadā no 2. jūlija līdz 11. 
jūlijam (iespējams, ka tiks saīsināti).

■ Pirmā 3x3 nometne ir paredzēta no 11. līdz 18. jūlijam Mālpilī.
■ Otrā  3x3 nometne ir paredzēta no 25. jūlija līdz 1. augustam Mazsalacā.

LŪGUMS
■ Lai saiets pēc iespējas labāk izdotos, nākam pie Jums ar sekojošo lūgumu:
■ Vai Jūs piedalīsities 2010. gada saietā?  
   Noteikti ___                            Diezgan droši ___                         Nē ___

■ Lūdzu pārsūtiet šo paziņojumu un lūgumu radiem, draugiem, paziņām un citiem, kas šogad 
plāno doties uz Latviju, vai jau dzīvo Latvijā.

■ Vai Jums ir kādi ieteikumi attiecībā uz saietu? Mēģināsim ņemt vērā visus ieteikumus.

Lūdzu atbildiet pēc iespējas drīzi uz 
girtszeidenbergs@comcast.net, SKYPE: ‘girtszeidenbergs33’ . 

Andris Padegs un Ģirts Zeidenbergs

■ 19. jūnijā salidojuma dalīb-
nieku ierašanās Trinidadā, 
Porto fspeinā, no Latvijas un 
mītņu zemēm.  

■ 20. jūnijā ekskursija ar auto-
busu pa Portofspeinu, piestā-
šanās pilsētas centrā;  vakarā 
salidojuma atklāšanas bankets; 
latviešu salidojuma dibinātāja 
prof. Dr. Edgara Andersona 
pieminēšana. 

■ 21. jūnijā  ekskursija uz 
Trinidadas dienvidiem, Asfalta 
ezeru u. c.; rotī pusdienas; pie-
vakarē ekskursija uz Karoni 
putnu rezervātu*).

■ 22. jūnijā pārcelšanās 
no Portofspeinas uz Skarborovu 
Tobago ar modernu ātrlaivu 
(divu stundu brauciens); pieva-
karē sadraudzības kokteilis 
Bruņurupuča līča viesnīcā. 

■ 23. jūnijā  no rīta ekskursija: 
Kurzemnieku pieminekļa Pli-
mutā (bij. Jēkabpilī), kurzem-
nieku Beneta forta u. c. apskate; 
pēcpusdienā jāņuzāļu lasīšana; 
vakarā Jāņu svinēšana pie Lielā 
Kurzemes līča.

 ■ 24. jūnijā  ekskursija uz sla-

veno plūdmali Bukūrīfu; brauc-
iens ar stikla dibena laivu, 
krāsaino tropu zivju vērošana, 
peldēšanās Neilona baseinā*); 
pēcpusdienā plkst 4.00  putnu 
barošana rezervātā un pastaiga 
pa Kūrlandi, iepirkšanās vietējā 
veikaliņā.

■ 25. jūnijā ekskursija pa 
Tobago salu, lai iepazītos ar tās 
dabu, pusdienas Speisaidē; 
atceļā dabas un mākslas centra 
apskate *).

■ 26. jūnijā ekskursija uz 
Tobago galvaspilsētu Skarbo-
rovu – botāniskā dārza apskate, 
pastaiga pa pilsētu un iepirk-
šanās,viesošanās Kurzemes pie-
krastes mūzejā. 

■ 27. jūnijā oikūmēnisks 
dievkalpojums; salidojuma da -
līb  nieku fotografēšanās pie 
Kurzemnieku pieminekļa; atva-
dīšanās vakariņas. 

■ 28. jūnijā došanās mājup-
ceļā. 

Ekskursijas, pie kuŗas ir 
zvaigz nīte*)  nav ieskaitīta sali-
dojuma cenā; par tām būs 

jāmaksā atsevišķi.  
Vakara nodarbības Tobago: 

vie  tējo mūziķu un dejotāju 
priekšnesumi viesnīcā; pārskats 
par salidojumiem Tobago un 
latviešu gaitām Tobago; filmas 
izrāde  par Tobago un Gambijas 
kurzemniekiem; iepazīšanās ar 
vietējā koŗa dziedātājiem, kuŗi 
piedalījušies iepriekšējos sali-
dojumos; kā arī ar latviešu drau-
giem un labvēļiem; peldēšanās, 
kokteiļu baudīšana, naktī lielo 
bruņurupuču meklēšana. 

Var gadīties, ka dažas pro-
grammas būs jāpārkārto atkarī-
bā no laikapstākļiem. 

Vēlmi piedalīties salidojumā 
izteikuši latviešu koristi no 
Īrijas. Dalībnieki aicināti ņemt 
līdzi jāņusieru u. c. latviskus 
ēdienus Jāņu  svinībām. Salā ir 
dabūjams labs alus. Pēc salido-
juma notiks latviešu organizāciju 
sanāksmes. 

Pieteikties varēs pavisam drīz 
mājaslapā.

Salidojuma rīkotājs 
Guntars Gedulis

Tiksimies Tobago!
No 19. līdz 28. jūnijam notiks 15. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago. 

ALAs  rīkotajās  MEISTAR-
KLA   SĒS, kas notiks  26.  un  27. 
martā, aicināti  piedalīties Ameri-
kas lat viešu jaunatnes organizā-
ciju sabiedriskie darbinieki, da -
žā du nozaru pārstāvji un aktīvie 
darbinieki. Aicināti visi, kuŗiem 
rūp savu organizāciju turpmākā 
attīstība un nākotne; tie, kuŗi 
vēlas ieguldīt savu darbu un 
zināšanas, turpinot vienot un 
vadīt ārzemju latviešu kopienu!

Meistarklašu mērķis –   tālāk-
izglītība. Tikšanās, domu apmai-
ņa ar lektoriem, savu ideju un 
darba  meistariem. Jaunu zināša-
nu un informācijas apgūšana: 
sabiedriskā darbinieka psīcholo-
ģijā, polītikā, organizāciju vadī-
bas stratēģijā, žurnālistikā, spor-
tā, latvisko tradiciju un dzīves ziņā.

Mums visiem ir jāmeklē ne 
tikai jauni mērķi, lai organizācijas 
spētu pulcēt latviešus vismaz 
nākamajās divās paaudzēs, bet ir 
jārod efektīvas iespējas uzrunāt 
pēdējos gados iebraukušos lat-
viešus, iesaistot viņus organizāciju 
darbībā. Apkoposim  viedokļus 
dažādu problēmu risināšanā  un  
vienosimies  par kopīgu sadar-
bību, savstarpēju atbalstu, jaunu 
motīvāciju un jaunu pakāpi.

Meistarklašu programmā – 
tikšanās ar Latvijas vēstnieku 
ASV Andreju Pildegoviču, pare-
dzētas jauniešu aktīvitāšu prezen-
tācijas, diskusijas un darba gru-
pas par dažādām temām: ,,Lat-
viskā pašapziņa” – ALAs KN 
Iveta Vesmane-Felzenberga; 
,,Lat   vietības uzturēšana ārpus 
Latvijas – problēmas un risi-
nājumi”  biedrību ,,Mēs, latvieši 
pasaulē” un ,,Daugavas Vanagi 

Vācijā” priekšsēdis Indulis  Bēr-
ziņš; ,,Mazā prese” – izdevuma 
,,Ziemeļkalifornijas APSKATS” 
galvenā redaktore Biruta Magone; 
,,2x2 ieskats nākotnē:  Kāpēc 
pirms 46 gadiem izveidotā pro-
gramma ir vēl svarīga jaunatnei 
mūsdienās?” – sabiedriskais dar-
binieks Aivars Osvalds; ,,Irbes 
sindroms-raksturs un spējas” –  
NHL vārtsargu treneris  Artūrs 
Irbe; ,,Pavasara rituāli: Latviešu 
kāzas un mīlestības avoti” – 
režisore Dace Micāne-Zālīte. 

Sarīkojuma turpinājumā  28. 
martā visus Meistarklašu dalīb-
niekus  aicinu piedalīties  Rokvilas  
latviešu ev. lut. draudzes namā 
Pupolsvētdienas dievkalpojumā  
prāvestes Anitas Vārsbergas-Pā-
žas vadībā. Pēc dievkalpojuma  
saviesīgs kafijas galds un nobei-
gumā – ,,Degpunktā Latvijas 
Saeimas vēlēšanas!” –  tikšanās 
ar Lat  vijas Vēlēšanu reformas 
biedrības izpilddirektoru Induli 
Bērziņu.

Aicinu latviešu organizāciju 
priekšsēžus pārrunāt iespēju 
piedalīties Meistarklasēs tuvā-
kajā valdes sēdē  un  jau šo   brīd, 
apzinoties savus poten ciālos  
jaunatnes sabiedriskos dar-
biniekus nākotnē, deleģēt un 
atbalstīt viņus ar ceļanaudu. 

Kontaktinformācija un 
sarīkojuma programma:
www.alausa.org  ALA Kultūras 
nozare: 253-670-5813
ivetavf@yahoo.com  www.alja.
org  www.latvia-usa.org

Iveta Vesmane Felzenberga,                                   
ALAs Kultūras nozares 

vadītāja

MEISTARKLASĒS
Latvijas Republikas Vēstniecībā ASV 26. un 27. martā

Aicinājums 
piedalīties 

ALAs 
rīkotajās 

 Amerikas 
latviešu 

organizāciju 
jaunatnes 

sabiedrisko 
darbinieku
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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, 48 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 48 times per year except the first  week in May,  
the last week in June, the second week in September,  

the last week in December

ar FINNAIR 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 –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455    1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164    E-pasts: RigaVen@aol.com

Piedalīsimies tūrē "Līdzi Inesei 
uz Maroku" no 6.–16. martam 2010. gadā

Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām 
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.

VEICAM MEŽA ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANU:• 
MEŽA ĪPAŠUMA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;1) 
MEŽA TAKSĀCIJAS IZSTRĀDE;2) 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA3) 

SNIEDZAM JURIDISKOS PAKALPOJUMUS:• 
KONSULTĀCIJAS CIVILTIESĪBĀS, TAJĀ SKAITĀ PAR PILNVARAS IZDOŠANU UN PILNVARAS ATSAUKŠANU;4) 
KONSULTĀCIJAS SAISTĪBĀ AR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDI UN PĀRDOŠANU;5) 
PARĀDU PIEDZIŅAS JAUTĀJUMOS;6) 
NODROŠINĀM PERSONU PĀRSTĀVĪBU VALSTS, PAŠVALDĪBU UN TIESU IESTĀDĒS.7) 

                                                                                       SĪKĀKA IFORMĀCIJA:

    ASV-Ivars A.Petrovskis                                        LV-Arnis Zvaigzne
   504 Grand Avenue N.E.                                       „Lauciņi”Zaubes pagasts,
   Grand Rapids,MI 49503                                      Cēsu rajons,LV 4113
   Tel:(616)454-8012                                                 Tel:(371)29115477
   FAX:(616)454-8025                                               email: arniszv@gmail.com
   Email:latcreun@tds.net

Kļūdas labojums
Laika 5. numurā Lasītāju 

bal sīs 2. lpp. rakstā „Par 
krustvārdu mīklām” Drukas 
velniņam labpaticies pajokot. 
Pēdējās rindkopas 5. rindā 
iekavās jābūt - daž   kārt pat      
„viltīgāk”.                                    

Atvainojamies lasītājiem!
   Redakcija  
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Augustdorfa – 

Rīga
Latviešu dzīvē Vācijā pēc 1950. 

gada īpašu nozīmi ieguva Au -
gustdorfas nometne pie Detmol-
das. Citās nometnēs sakarā ar 
izceļošanu un atlikušo bēgļu 
pāreju vācu pārvaldē līdzšinējās 
IRO aprūpes vietā, visas tur 
pastāvošās latviešu skolas slēdza. 
Augustdorfa tad bija vienīgā 
nometne, kuŗā latviešu skola, 
ieskaitot ģimnaziju, turpināja 
darbu līdz tās pārcelšanai uz 
Minsteri 1957. gada pavasarī. 

1950. gada beigās uz august-
dorfu pārgāja izceļot nepaspējušie 
latvieši no Grēvenes un Blom-
bergas nometnes. Skolēnu skaits 
pamatskolā tad bija ap 150, 
ģimnāzijā ap 50, bet izceļošanai 
turpinoties, tas ar laiku saruka. 
Lai skolu varētu apmeklēt arī 
jaunieši no citām, pie tās ierīkoja 
internātu.

Dzīvojot internātā vai kopā ar 
ģimeni Augustdorfas nometnes 
vienkāršajās barakās priežu mežā 

māja sākusi degt un kritis koman-
dants Puriņš, viņa sieva nakts-
kreklā skrējusi pie ložmetēja un 
sākusi uzbrukumu atvairīt, bez 
pārtraukuma raidot ložmetēja 
zalves līdz pat pēdējai patronai. 
Kad munīcijas pietrūcis, viņa 
bēgusi uz tuvējo rudzu lauku. 
Bet ienaidnieka lode viņu trāpī-
jusi, un viņa mirusi uz vietas. 

Tas ir aizkustinošs vēstures 
mo   ments, kad viena varone bez-
cerīgi vēl mēģināja apturēt oku-
pācijas varu.

Dažādi tiek mēģināts attaisnot 
mūsu bijušās valdības gļēvo rīcī-
bu, bet fakti arvienu mums 
atgādina, ka tā bijusi tikai gļē-
vulība, kad bija vajadzība pierādīt 
lielāko varonību. Daudzi bijušie 
virsnieki apliecināja, ka viņi ar 
asarām gaidījuši pavēli pretoties, 
kaut arī zinot bezcerīgo cīņas 
iznākumu, saprotot ienaidnieka 
nesamērīgo ieroču pārākumu. 
Bet gļēva padošanās ir palikusi 
nacionālā sirdsapziņā uz visiem 
laikiem kā nospiedošs vēsturisks 
murgs un kauns pasaules acu 

neliela ciema tuvumā, skolēnu 
starpā izveidojās kopības sajūta, 
kas pastāv vēl šodien. Tālā, toreiz 
nesasniedzamā Rīga visiem bija 
tāda kā sapņu pilsēta. Tagad daži 
no bijušiem augustdorfiešiem 
dzīvo Rīgā vai citur Latvijā. Liela 
daļa no tiem, kas izkaisīti pa visu 
pasauli, Rīgu ir vairākkārt ap -
meklējuši. Tāpēc ir radusies iece-
re, šogad sarunāt bijušo August-
dorfas skolēnu atkalredzēšanos 
Rīgā, Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku laikā no 6. līdz 11. 
jūlijam. Aptuvenai dalībnieku 
skaita noteikšanai aicinām jau 
tagad visus ieinteresētos uzņemt 
sakarus ar kādu no apakšā 
minētiem skolasbiedriem. Vēlā-
kais marta beigās tad varētu 
izziņot satikšanās dienu un vietu. 
Ir paredzēts to saskaņot ar svētku 
programmu, bet tā pašlaik vēl 
nav apstiprināta.

Sīkākas ziņas:
Vija Brigadere, Ģertrūdes iela 
27/5, Rīga LV 1011, 
tālr. 67295453.

ASV: Daumants Hāzners,
 e-mail: daumHazner@aol.com
Vācijā: Ligita Huss (Grikmane) 
Lindacher Str.8, 81249 München, 
tālr. 089/8641497.
Fax 089/89709256 
e-mail: ligita.huss@kabelmail.de 

Ligita Huß

Mūsu tautas 
varone, kas krita, 
bet nepadevās – 
Hermīne Puriņa
1940. gada 16. jūnijā Sarka n-

armijas vienības uzbruka Mas-
ļenku robežpunktam un to node-
dzināja, nogalinot komandantu 
kapt. Puriņu. Ar to iesākās gaŗi, 
traģiski okupācijas piecdesmit 
gadi. Maz par to tiek runāts, par 
īsu un varonīgu cīņu pretojoties 
iebrucējam, spītējot pašu valdības 
aizliegumam.

Kad robežpunkta mājā nakts 
tumsā tika iemesta bumba un 

priekšā. Slava varo nīgajiem so -
miem! 

E. Laivenieks

 Sapnis 
Tu prasi: vai man esot bijis 

murgains sapnis? Nezinu,   atce-
ros, ka– biju kaut kur svešā vietā, 
laikam tie esot – Merapi,   bet tad  
- tad viņi nāca. – Kādi viņi? – Nu 
tie  oraoni un nikni   kaut ko 
sauca.  Gribēju tā mīlīgi atbildēt 
un saucu pretim::  adenomas, la -
ga, igvats, mandu, arsa. Šie kliedz 
skaļāk un es pretim arī skaļāk:  
sfaksa, tomahauks, eksina, klem-
šas keno un konga!  Bet šie nāk 
tuvāk un saka-   „Esari, Anapa, 
arbas”.  Nesaprotu,laikam tā dus-
mīgi  tāpēc atbildēju: –Tunga, 
akini, trifo  tego, tenu muskuss   
- un tad tu mani pamodināji.

-Bet kādā valodā tu bļaustījies, 
kas tie par vārdiem? Kur tu tādus 
rāvi?-

Kā, tu nesaprati? Tā taču lat-
viešu valoda, kuŗu es iemācījos 
no latviešu krustvārdmīklām.

Indra Gubiņa                                

 Pagājušajā nedēļā Latvijas 
mūzikas akadēmijas ērģeļu zālē 
dziedātāja Antra Bigača (1964) 
un pianists Ventis Zilberts 
(1947) iepazīstināja ar jauno 
latviešu vokālās kamermūzikas 
tvartu „Laikam pāri…“ Tajā iet-
verta pēdējā pusgadsimta 
mūzika, ko sarakstījuši latviešu 
komponisti – Marģeris Zariņš 
(Raiņa dzeja), Jānis Mediņš 
(Mirdzas Ķempes dzeja), Pēteris 
Plakidis (Ojāra Vācieša dzeja), 
Arturs Maskats (Veronikas 
Strēlertes dzeja) un Dace Ape-
rāne (Emīlijas Dikinsones 
dzeja). Var sacīt arī tā – mūzika, 
kas ilgus gadus klusējusi notīs.

 „Šī atlase ir pilnīgi subjektīva. 
Ir jauki apzināties, ka mūsu 
komponisti ir radījuši pietieka-

mi daudz vērtīgu skaņdarbu, lai 
pēc līdzīga mustura attēlotu 
pilnīgi citu laikmeta ainu. Šajā 
vokālo ciklu salikumā mēģinu 
notvert savu laika izjūtu, un, 
neliegšos, tā ir neglābjami ro -
mantiska,“ tvartam pievie nota-
jā anotācijā raksta Antra Bi -
gača.

 Antras Bigačas mecosoprāns, 
kas apveltīts ar smalku stila 
izjūtu,  skanējis koncertos visā 
Latvijā un ārvalstīs: Lielbritā-
nijā, Vācijā, Zviedrijā, Polijā, 
Krievijā, Nīderlandē, Venecu-
ēlā, Trini dadā un Tobago, Švei-
cē, Austrālijā, ASV un Baltijas 
valstīs.

 Pianistam un paidagogam 
Ventim Zilbertam 1995. gadā 
piešķirta PBLA Mūzikas noza-
res balva par trimdas kom-
ponistu daiļrades populā ri-
zēšanu Latvijā, 1998. gadā – 
Triju Zvaigžņu ordenis, 2007. 
gadā – Latviešu mūzikas balva 
„Par latviešu komponistu 
daiļrades populārizēšanu kon-
certos, ierakstos un paida go-
ģijā“.

Tvarts nācis klajā Hermaņa 
Brauna fonda paspārnē ar Innas 
Davidovas ieinteresētu gādību.                      

Gunārs Janaitis

Laikam pāri
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Artūrs Maskats, Ventis Zilberts, Antra Bigača, Pēteris Plakidis 
ar jaunajiem tvartiem

Amerikas Savienoto Valstu 
amatpersonas ir pateicīgas Lat-
vijas valdībai  par  sadarbību, 
pie   krītot pēc  Gvantanamo 
ieslo  dzījuma nometnes slēgša-
nas Latvijā uzņemt vienu aiz-
turēto, kuŗš saņēmis pārcelšanās 
atļauju.  

ASV vēstniece  Latvijā Džūdi-

ta Gārbere telefonsarunā ar Lat-
vijas ministru prezidentu V. 
Dom  brovski pateicās par Lat-
vijas ieguldījumu Gvantanamo 
ieslodzījuma nometnes slēgšanā:  
„Latvijas valdības lēmums uz -
ņemt ieslodzīto no Gvantanamo 
ir vēl viens apliecinājums spē-
cīgajai partnerībai starp ASV 

ASV augstu vērtē Latvijas lēmumu uzņemt aizturēto no Gvantanamo
un Latviju. Mēs esam pateicīgi 
par Latvijas ministru prezidenta 
Valža Dombrovska, ārlietu min-
istra Māra Riekstiņa un iekšlietu 
ministres Lindas Mūrnieces 
iniciātīvu.”  

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

ASV vēstniecība sadarbībā ar 
ASV Valsts departamenta Izglī-
tības un kultūras lietu biroju un 
Starptautiskās Izglītības institūtu 
izsludina konkursu Fulbraita 
zinātnes un technoloģiju pro-
grammas stipendijām dokto-
rantūras studentiem 2011./2012. 
mācību gadam. 

Fulbraita zinātnes un techno-
loģiju programmas stipendija 
tiek piešķirta doktorantūras 
studijām zinātnē, technoloģijās 
vai inženieŗzinātnēs lielākajās 
ASV universitātēs. Studenti, kuŗi 
saņems šīs stipendijas, tiks uz -
ņemti doktorantūras program-
mās ASV universitātēs 2011./ 1012. 

ASV vēstniecība izsludina Fulbraita zinātnes un technoloģiju 
programmas stipendiju konkursu

akadēmiskajā gadā. Iespējams 
saņemt stipendiju pat trīs gadu 
studiju periodam. Informācijas 
par programmu un pieteikšanās 
noteikumiem ir ASV vēstniecības 
mājaslapā: http://riga.usembassy.
gov/fulbright-science.html 

Stipendiju pretendentiem jābūt 
oficiāli reģistrētiem Latvijas ie -
dzīvotājiem ar Latvijas pavalst-
nieka vai nepavalstnieka pasi un 
līdz 2011. gada 1. augustam jābūt 
ieguvušiem bakalaura gradu. 
Pretendentiem labi jāprot angļu 
valoda – TOEFL (vai līdzvērtīga) 
testa rezultātam jābūt 580 punkti 
vai vairāk.

Pieteikšanās termiņš ir 2010. 

gada 1. jūnijs. Plašāka informācija 
un pieteikuma anketa ir tīmeklī 
(https://apply.embark.com/stu-
dent/fulbright/international), kā 
arī ASV vēstniecības Preses un 
kultūras nodaļā Rīgā, Smilšu 
ielā 7. 

Kaut arī pieteikšanās termiņš 
ir šā gada 1. jūnijs, kandidātiem 
ASV vēstniecībā par nodomu 
pieteikties stipendijai jāpaziņo 
līdz š. g. 15. aprīlim, rakstot vai 
zvanot Ingrīdai Bodniecei, e-pas-
ta adrese: BodnieceI@state.gov 
tālr.: 67509024. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

Portlandes latvieši 
pērn tieši 18. no -
vembŗa rītā pulksten 
11.00 iera dās Port-
landes latviešu cent-
rā, lai kopā ar latvie-
šiem visā pasaulē svi-
    nē  tu Latvijas valsts 
di    bināšanas die  nu. 

Tika nodziedāta 
Lat    vijas himna un 
nolasīta Jāņa Jaun-
sudrabiņa ese ja ,,Pie-
  mi  ni Latviju” un pēc 
tam notika mielo-
šanās ar sanesto cie-
nastu.

Latvijas himnu pērn 18. novembrī dziedāja arī 
Portlandes latvieši
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Pirmā rindā  no kreisās: Jānis Ozoliņš, Zinta Kūlīte, Biruta Zommere, Ruta Granta, Silvija Orle, Juris Orle, 
Vaiva Puķīte, Māra  Reinolde (Reynolds); otrā rindā: Andrejs Grīslis, Elija Ozoliņa, Ināra Beitlere, Gunta 
Grīsle, Jānis Zommers, Vēsma Lazdiņa, Lelde Gilmane, Viesturs Bambāns, Olga Griķe, Vija Džonsone 
(Johnson); trešā rindā: Māris Graube, Kārlis Jurisons, Ilmārs Smiltiņš, Ivars Lazdiņš. 
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Tā par savu jaunāko izstādi 
„Stikla pērlīšu spēles”, kas notiek 
Rīgas galerijā, raksta Ilmārs 
Blumbergs. Mākslinieks skaidro: 
„Tas nozīmē uzzīmēt jūtas, izda-
rīt to savādāk, kā to darīju 
iepriekš, un reizē jautāt sev – vai 
tas ir jādara vai ne? Zīmēt, ko 
dzīvoju, lai labāk saprastu, kā 
dzīvoju.”

Šis mākslinieks latviešu kultū-
rā laikam ir visnoslēpumainā-
kais, visvairāk aizšifrētais, mistis-
kākais. Par viņu daudz runā, arī 
pats dod vienu otru interviju, 
labprāt tiekas ar skatītājiem, ar 
kuŗiem aizrautīgi valodo, taču 
vienmēr paliek sajūta, ka kaut 
kas būtisks vēl nav pasacīts. 
Varbūt ir pateikts, bet es neesmu 
pratis saklausīt. Viņa darbi vizuāli 
pievilcīgi, tie daudz ko izstāsta 
par autoru, vietumis pat ir 
šķietami pļāpīgi, tikai man,  
skatītājam, jāmāk atšifrēt tēlus 
un zīmes, kas veido ceļu pie 
Domas. Bez šaubām šie darbi 
rosina iztēli, vedina domu pa -
saulē atrast jautājumus, uz 
kuŗiem mēģinu sameklēt atbildes, 
taču, nojaušu, tā nav īstā Doma, 
kas ieslēpta gleznā, zīmējumā, 
illustrācijā.

Lauzot galvu par Ilmāru Blum-
bergu un viņa jaunāko izstādi, 
iznirst asociācijas ar ģēniju. Ģē -
nijs pasaules norises saredz tik 
dziļi, ka mēs, tā sakot, vienkāršie 

cilvēki, nespējam ienirt pastā-
vošajās dzelmēs, izprast notiku-
mu būtību pašā kodolā. Manu-
prāt, Ilmārs Blumbergs ir ģēni-
jam rada.

Vēl nebiju izlasījis Elitas Veide-
manes rakstu (faktiski sarunas 
aptuvenu pierakstu ar māks-
linieku) „Neatkarīgajā Rīta avīzē”, 
tikai ieskatījies izstādes darbos, 
un man radās iespaids, ka kopā 
ar Ilmāru Blumbergu esmu pa -
skatījies pāri malai, aiz kuŗas 
beidzas dzīvība un sākas kādas 
lielākas dimensijas, kuŗām, kā 
mums liekas, ir jāpastāv. Uzreiz 
pēc apskates nemācēju nofor-
mulēt neskaidrās nojausmas, 
taču jāatzīst -  izstādē nomanāma 
dziļdziļa traģika, ko pārdzīvojis 
mākslinieks, viņam pieredzētais 
tagad liek paskatīties uz lietām ar 
citādām acīm. Un man, viņa 
darbu skatītājam, arī.  

Vizuāli Ilmāra Blumberga jau-
nākie darbi neatšķiŗas no agrāk 
redzētajiem – lieli dzeltenbalti 
laukumi. Uz tiem kaut kas ir 
uzrakstīts, uzzīmēts, ievilktas 
šķietami nevērīgas līnijas, izman-
toti Rīgas ielās šur tur sastopamie 
uzraksti, kam bieži piemīt daudz-
nozīmīgs saturs („Draugs meklē 
pērles”), pielīmēti gan dažādi 
priekšmeti, gan bērnu rotaļlietas, 
it kā pa roku galam uzmesti krāsu 
traipi, atstātas pat nerātnu roku 
pieskārienu pēdas. Nereti izman-

„Vērts ir tikai tas, kas ir pārdzīvots”
M Ā R I S   B R A NC I S    I Z STĀ Ž U   Z Ā L Ē S

totas arī maskas, un  ekspozīcijā 
iekļautas arī paša autora maskas, 
tas šo izstādi padara jo traģiskāku. 
Ja izstādi uzlūko par vienu vese-
lumu, iegūstam pārliecību, ka 
Ilmārs Blumbergs tik drāmatiski 
līdz šim nav iedziļinājies dzīves 
norisēs, cilvēka, nē, cilvēces mūža 
gājumā – konkrētu, indivi duā-
lizētu cilvēku mākslinieks neap-
skata, jo ikviens cilvēks ir cilvēces 
daļa, tātad arī iesaistīts pasaules 
kustībā. 

Spēles izcēlums, kas ietverts kā 
izstādes, tā mākslinieka iecienītā-
kā romāna – Hermaņa Heses 
„Stikla pērlīšu spēle” nosaukumā, 
manā ieskatā ir tikai forma. Tā 
var sajaukt laikus, ģeografisko 
telpu, dažādas detaļas, notiku-
mus un izklāstīt savas idejas 
mērķtiecīgāk un vispārinošāk. 
Izstādē iekļauti arī darbi, kas 
saistīti ar Mocarta operas „Burv-
ju flauta” iestudējumu. Arī tajos 
mākslinieks runā par dzīvību un 
nāvi, par varu, par brīvību un 
būri, ko cilvēks pats sev radījis. 
Par mūžīgumu un īslaicīgumu, 
par veselumu vienā pilienā. Vēl 
vairāk – Ilmārs Blumbergs stāsta 
par sevi un dara to ļoti personiski 
- par savu dzīves izpratni, par 
pārdomāto, apjēgto, izsāpēto, 
tādēļ arī izstāde tik ļoti aizskar 
dvēseli:

„Vērts ir tikai tas, kas ir 
pārdzīvots”.

Izstāde ir stāsts arī par mūsu 
katra piedzīvoto. Katrs pasauli 
redz savā apjēgas, saprāta un 
dvēseles jutīguma pakāpē. Ilmāra 

Blumberga skatījums paver citus 
apvāršņus, emocionālo un filo-
zofisko dziļumu.

Māris Brancis

Automāts.1994-2009 Laiva.1994-2009

Sarkanās  kāpnes. 2004. (detaļa)

Vadoņi Venēcijā. 2004-2007 People don't change they die.1998-2009.II.
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 
Cigaretes gals

Zentai Slaucītājai dāvināts

Sēdēju ar apsietu uztūkušu 
vaigu zobārsta uzgaidāmajā is  ta-
bā pie loga, un mana sirds 
atsaucīgi sadrebēja ikreiz, kad aiz 
kabineta durvīm noskanēja 
cilvēka bļāviens.

„Vismaz kaut bijis ko uz -
smēķēt!” sājā dūšā nodomāju, 
apskauzdams amerikāņu kaŗa vī -
rus, kas, vienaldzīgi kūpinot 
savas smaržīgās cigaretes, pagāja 
gar logu. Aiz sirdssāpēm pievēru 
acis, un turpmākie kliedzieni 
divtik nikni metās uz maniem 
nerviem, padarīdami sāpētāju 
zobu par furiju, kas sadumpoja 
pārējos zobus un abus žokļus uz 
traku sāpēšanu. Atvēru acis un 
meklēju līdzjutību pārējos sē -
dētājos. 

Starp mani un durvīm sēdēja 
vecenīte, smailu mutes daļu un 
šaudīgu galvu, atgādinādama 
peli. Pretī tusa padrukns vīrs, 
matains un iemelnējis, zem uz -
acīm iestigušām ačtelēm, galvu 
iecirtis plecos kā vērsis uz badī-
šanos. Blakām apaļace vecmeita, 
gaŗu kaklu, sastingusi kā vista uz 
olām. Un vēl labāki ek  semplāri, 
arī tāpat sejām kā pie pēm. 

„E, ka bijis ko uzsmēķēt!” pa 
otram lāgam nosēcos, ieraudams 
galvu plecos gluži kā mans 
pretimsēdētājs.

Sāku skaisties par to nelāgo 
sakarību, kas šai laikmetā pēc 
Otrā pasaules kaŗa vajāja smē-
ķētājus Vācijā. Tā bija: kad ir 
papīrs, nav tabakas ko tīt, kad ir 
kramiņi, nav vajadzības šķilt. Un 
kad ir cigaretes, tad nav uguns. 
Jāpiedzīvo arī tādi sa  triecēji 
gadījumi, kad otrs laipni piedāvā 
puscigareti, bet tev liktenīgi nav 
klāt iemutes. Ar sirdsēstiem 
pašam un par prie ku piedā-
vātājiem jāatsakās no retās izde-
vības, ja tīšā prātā negribi izsvi-
lināt padeguni.

Jā, nav taisnības pasaulē: vie-
niem par daudz, otriem par maz. 
Te līdz tikai pasaules revolūcija, 
kas galīgi nokārtotu vienlīdzīgu 

baudvielu sadali zemes virsū un 
norobežotu atsevišķu kais līb-
nieku grupas. Tas panākams 
pārvietojot: smē ķētājus uz taba-
kas plantāciju zemēm ekvatora 
joslā, tējas dzērējus uz Ķīnu, kafi-
jnieces uz Arabiju vai Brazīliju, 
salda kārumniekus un dzērājus 
uz tupeņu, sviklu un cukurniedŗu 
reģioniem, bet visus kaušļus – 
Sacharas tuksnesī, lai tad sitas, 
cik uziet. 

„Nē un nē: nav vērts smur-
gāties un nīkt, gaidot paradīzi 
dabiskās attīstības gaitā! Re -
volūciju! Karogus! Ķeizara grie-
zienu! Atombumbu! Es...” Bet 
ietve iemeta dubultloga rūtī 
attēlu – nēģeri ar mednieka desas 
auguma cigāru sniegaini baltos 
zobos – un momentā no sarkana 
kļuvu piķa melnumā, vēlēdamies 
ielīst vistumšākajā ādā, lai varētu 
izsmēķēties pēc sirds patikas. 

Tikām bija pietuvojies brīdis 
man stīvēties zobārsta knaibļu 
galā. Vēl pametu bezcerīgu ska-
tienu pa logu, kā uzmund ri-
nājumu gaidīdams, jau cēlos iet 
savukārt nokliegties, bet neie-
gāju: pamanīju uz ielas div-
trešdaļas cigareti, vēl kūpošu, 
nupat izkritušu no mutes vai arī 
lielmanīgi nosviestu. Satraukts 
uzrāvu vecmeitu kājās, atļau-
dams tai iet pa priekšu, tad vēru 
logu, lai izlektu un iegūtu dārgo 
mantu. 

Iela tobrīd bija tukša. Varēju 
rīkoties nesteigdamies, ieskatī-
dams sevi par cigaretes vienīgo 
un likumīgo īpašnieku. Man bija 
vienalga, ko domās citi, un es 
cēlu kāju pāri palodzei. Te, 
sasodīts! No stūŗa izlien kāds labi 
tērpts sešdesmitgadnieks 
pilnbārdā: man kāja jānolaiž uz 
grīdas. Viņam pretim glīti no -
augusi švābiete, sveicinā dama: 

Gota Morga, Herr Geheimrat!
Kamēr vecais, bārdu braucī-

dams, pakairina redzokļus pie 
aizejošiem stilbiem, tikmēr es 
atkal kāju augšā. Dzirdu, ka aiz 

muguras pele paklusām čabina:
„Hihi, cik bailīgs! Re, mūk no 

zobu raušanas!”
Cits, laika man pretimsēdētājs, 

drūmi un dobji, tādā kā vēdera 
balsī tai atrukšķ:

„Huhū; - uh hū...”
Šī aprunāšana man tieši pa 

prātam: nodoms nav atklāts. Viss 
arī būtu labi, ja slepenpadom-
nieka kungs neapgrieztos, nepa-
manītu cigareti, kas node vīgi 
kūpēja stāvus, un nu ne  stūrētu 
taisni vien uz to.

Aiz prieka spieķis danco viņa 
pirkstos. 

Pamirdama sirds mani savelk 
kā vijoles stīgu. Džinkstu... jau 
trūkšu... Paglābj durvis otrpus 
ielai: tās izlaiž uz ietvi briļļainu 
švābu, kas dziļi noceļ cepuri sle-
penpadomnieka priekšā aiz ie  -
dams.

Bārda acumirklī uzsitas cienī-
bas līmenī, spieķis savaldās, un 
slepenpadomnieks, pašcieņas 
piepūties, met līkumu cigaretei. 
Sasniedzis ietvi, viņš izpūš gai su, 
it kā ar to būtu brīdi izbāzis sevi, 
apstājas iepretim skatlogam, kuŗā 
spoguļojas iela, apskata savu 
attēlu un pašapzinīgi noglauž 
bārdu.

Viņš gaida brīdi.
Starp mums vienāds attālums 

līdz mērķim. Cerības tomēr 
manā pusē: esmu jauns, preti-
nieks – vecs, un es ceļu kāju jau 
trešoreiz – taisni tad, kad zob-
ārsta upuris nokladzina ardie  vas 
zobam, bet pilnbārdis pa  griež 
muguru skatlogam un atvāž 
pirmo soli. Mutes aiz manis nu 
jau skaļi ieteic šoreiz vēl pacies-
ties, jo šis zobārsts pat zirgam 
izrauj zobu, aci ne  pamirkšķi nā-
dams.

„Jā, kaŗš ne vienu vien pada-
rījis jocīgu,” izskan spriedums 
par mani.

Vienalga! Tagad vissvarī gākais: 
kuŗš dabūs cigareti? 

Vecim vēl seši septiņi soļi, man 
ārā tikai viena kāja. Sēžu jāteniski 

   

uz palodzes un velku otru. Bet 
slepenpadomnieka kungs 
apstājas un sāk šķaudīt, - 
Aizdomīgi. Vai būtu kas noticis? 
Nu kā tad! Sīkiem lapsas solīšiem 
tipina komūnistu līdz skrējējs 
Pestbeils.

Ko tas te uzradies! E, nudien, 
jau pamanīju cigareti!

Un komūnistu līdzskrējējs velk 
taisni vien, taisni vien uz mantu, 
gluži kā no nometnes uz nomet-
ni vai no zonas uz zonu, ja vienā 
no visām latviešu no  metnēm jau 
izmests ārā. – nabaga Pestbeils! 
Bet tālab jau nu es nepieļaušu 
nocelt manu cigareti, nē, - un es 
taisos pa logu ārā.

Ap pleciem man apliek rokas 
kā sakas un velk atpakaļ. Es spiri-
nos, raustos kā zivs pie āķa, nikni 
pagriežu galvu, lai brēktu par 
tādu varmācību, - bet tas ir vērsis, 
mans pretimsēdētājs, un es pado-
dos liktenim. 

Aizdusas balsī viņš mierina 
mani:

„Kungs, nedariet nu muļķības! 
Zobus rāva, kas es vēl skraidīju 
krekliņā, un zobus raus, kad būšu 
jau sapuvis. No tā neviens ne -
mirst.”

Esmu izņemts no apgrozības; 
no cīnītāja kļuvis par skatītāju. 
Bet arī uz ielas bija kas noticis: 
slepenpadomnieka kungs spēris 
vēl kādu soli, nometis spieķi, 
kam liecies pakaļ! Pestbeils, sagu-

mis pār savu kurpi, sācis mānīties 
ar tās siešanu. Vienam trīcēja 
bārda, otram mežģījās pirksti. 
Pazagšus caur pieri abi glūnēja te 
uz cigareti, te viens uz otru, 
atgādinādami draudīgus runčus. 
Tad, kā norunājuši, reizē cirtās 
augšā un uzlingoja uz ietves, 
piesaldami katrs pie sava loga. 
Tur viņi krekšķināja un zibsnīja 
sānis baltas acis. 

Neviens negribēja uzdot.
Kamēr šie tā trinās – kur bijis, 

nebijis – klāt trešais, zaļā vēja 
jakā, kreklu ārā no biksēm, bet 
uz piedurknes glītu trīskrāsainu 
karodziņu, kam vidū kā augonis 
sarkana zvaigzne. Pestbeils un 
slepenpadomnieks aizmirsa 
krekšķināt.

Dienvidslavs ieraudzīja smēķi, 
piegāja, nolaida bagātīgi gre-
dzenotos pirkstus, žigli paķēra, 
iebāza mutē un gāja tālāk pīpo-
dams. Slepenpadomnieka kungs 
nospļāvās; spieķa gals saskaities 
uzsitās uz ietves. Pestbeils ner-
vozi noplātīja plaukstas, kā 
riebumā skurinādamies par to, 
ka var pacelt un mutē bāzt cita 
nomestu cigareti.

Šai brīdī pretimsēdētājs man 
laipni aizrādīja:

„Kungs, tagad jūsu kārta.”
Es pagriezos: kabineta durvīs 

stāvēja zobārsts un skatījās uz 
mani.

Švābu Gmindā, 1945. 

(3.turpinājums, nr. 7)

Šī grā ma-
ta, kas iece-
rēta kā 
„psīc  holo-
ģis  kā kaŗa 
lielgabals”, 
tiek specifis-
ki tēmēta 
pret visām 
trim Baltijas 

valstīm – Igauniju, Latviju un 
Lietuvu. SVR preses vadītājs 
Sergejs Ivanovs paziņoja presei, 
kā šai grāmatai, ”Baltijas 
ģeopolītika 1935-1945”, ir jābūt 
katrā skolā, lai skolotāji varētu 
mācīt „patieso vēsturi”.

Kādu munīciju nu tad KKK 
tagad izmanto pret Baltijas 
valstīm? Saprotams, kā parasti – 
melus, melus un atkal melus, 

LVA biedrs, atv. flotiles 
admirālis 
Andrejs Mežmalis

Krievijas, Kremļa un kreiso (KKK) izvērstais ”psīcholoģiskais kaŗš” –
no Latviešu leģiona līdz NATO un Eiropas Savienībai

reālizējot Ļeņina savulaik 
pasludināto tēzi – pietiekami 
daudzas reizes atkārtoti meli 
pārvēršas par patiesību. Tā, 
piemēram, Pāvels Felgenhauers 
(Pavel Felgenhauer), klātesot 
augstāk minētajā notikumā, rak-
sta (š.g. 20. augusta Jamestown 
Foundation Eurasia Daily 
Monitor), ka Sotskovs savā runā 
paziņoja presei - ”...vēsture tiek 
masīvi falsificēta Polijā, Lietuvā, 
Latvijā un Igaunijā”. Jau š. g. maijā 
(EDM, 2009. gada 21. maijā) 
Krievijas prezidents Dmitrijs 
Medvedevs parakstīja dokumen-
tu, lai nodibinātu „vēstures 
patiesības komisiju”, kas apkaŗotu 
”vēstures vilto tājus”, kas uzbrūk 
Krievijai un tās pagātnes manto-
jumam. Sotskova viedoklis 
(noteikti saskaņots ar KKK): ja 
Rietumi būtu pieņēmuši krievu 

prasību (1939. gadā), tad Baltijas 
valstis, Somija un Moldova būtu 
nonākušas viņu rokās jau agrāk, 
un – PSRS kaŗavīri būtu iegājuši 
tur jau daudz agrāk, un karš 
nebūtu varējis izcelties; bet, viņš 
turpina, pretēji Rietumiem, 
Hitlers deva Staļinam, ko Krie-
vija gribēja. Sotskovs arī apgalvo 
– ”Tie ir meli; Krievija nekad 
neokupēja Baltijas valstis”. Inte-
resanti izsakās grāmatas izde  vējs 
Oļegs Vavilovs; viņš saka: ”Vēs-
ture ir interpretācijas māks  la”.

Šodien KKK ne tikai atbalsta 
Molotova-Ribentropa paktu 
(PSRS laikā tika apgalvots, ka 
tāds pakts nemaz neeksistē), bet 
š. g. vizītes laikā Vācijā Medvedevs 
paziņoja, ka ir vajadzīga visas 
Eiropas konference, lai nodi-
binātu jaunu kollektīvu drošības 
sistēmu, jo pašreizējā nav pieņe-

mama. Tomēr pēc Krievijas 
iebrukuma Gruzijā Medvedvs 
2008. gada augustā paziņoja, ka 
„Krievijai ir privileģētas intereses 
Gruzijā” (tātad interešu sfaira, 
tāpat, kā tas bija ar Baltijas 
valstīm Molotova-Ribentropa 
pakta rezultātā) un ka tieši kaŗš 
ar Gruziju ir apstiprinājis vaja-
dzību noformēt jaunu kollektīvu 
drošības sistēmu Eiropā, jo 
NATO un ES (OSCE) nav bijusi 
spējīga novērst Krievijas-Gru-
zijas konfliktu.

Kā pretoties KKK un ienaid-
nieka psīcholoģiskā kaŗa gājie-
nam? NATO nostāja ir vienkārša 
- vislabākais ierocis pret psi ho-
loģisko uzbrukumu ir patiesība. 
NATO psīcholoģiskā kaŗa eks-
perti Afganistānā saka: „Atslēga 
ir vienmēr teikt patiesību, un 
nekad nesolīt to, ko nevari pie-

pildīt. Kad mums ir uzticība, tad 
mums ir efektīvs ziņas veids, kas 
piesaistīs mūsu pusei propagan-
distus un citu stāstu stāstītājus”. 
Citas Rietumu pīcholoģiskās 
kaŗa darbības ekspertu grupas 
viedoklis ir: „Lai sasniegtu mēr-
ķi, vissvarīgākais ierocis ir 
patiesība.” 

Tāpēc Latvijai un latviešu tau-
tai, kā arī visām Baltijas valstīm 
arī ir jāizvelk psīcholoģiskā kaŗa 
patiesības lielgabali un jātēmē 
pret naidnieku ar patiesības liel-
gabalu lādiņiem (faktiem un in -
formāciju); tas ir mūsu pienā-
kums, jo mēs esam  NATO dalīb-
 valsts. 

Redakcijas piezīme. 
Raksta pirmpublicējums 

žurnālā 
„Ka  dets”, 2009, 37. nr., Rīga, 

2009.

Elza Ķezbere
 Sniegs tavas pēdas aizputina

Sniegs tavas pēdas aizputina.
Kad atgriezīsies atpakaļ?
Es ieklausos: jā- dzenis kaļ...
Vairs netiksimies – sirds tad zina.

Starp mums ir durvis vērtas cieti.
Tu tur. Es te. Tā mūžam būs.
Kā bulta skumjas sirdī rūs.
Tev pieder rītausmas, man – rieti.

Es prasu ziemas vētrām saltām:
Vai pavasaris nāks vēl liegs? – 
Teic, pēdas aizputinot snigs:
- Ar ledus puķēm pietiks baltām...

Tālivaldis Dangavs
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No Rāmuļu pārbrauktuves līdz 
stacijai braucu pa uzbērumu. Dī -
vai   na sajūta...

Dodoties tālāk, saprotu, ka 
braukšana pa uzbērumu nemaz 
nav tik slikta, lai arī nav īpaši 
līdzena, brīžiem nesen līdzinātā 
grants ir ļoti irdena, jo, mēģinot 
tikt līdz Meļļiem, nonāku vietā, 
kas ar manu Golfu nav izbrau-
cama, jāmeklē cits ceļš. Tilts uz 
Vecpiebalgas šosejas nu ir lieks, 
un gan jau kāds prāts izdomās, 
ka tā uzturēšana ir lieka – būs 
lētāk tiltu nojaukt.

Pie Meļļiem satiktā sieviete 
stās   ta, ka sākotnējā stacijas ēka 
nodedzināta kaŗa laikā. Senāk 
stacija bijusi dzeltenā koka ēkā 
piekalnītē, bet 1955.–1956. gadā 
uzbūvēta tagadējā ēka. Vīrs bijis 
dzelzceļnieks. Turpat netālu arī 
pārbrauktuves mājiņa.

Dzērbenē redzamas vairākas 
stacijas ēkas, tai skaitā tualete, 
kas krasi atšķiŗas no neiezīmīgās, 
pelēkās stacijas ēkas. Varbūt tā -
pēc, ka kaŗa laikā staciju ēkas 
bijušas nopostīšanas vērtas un to 
vietā vēlāk uzbūvētas citas, bet 
tualetes palikušas tās, kas bijušas. 
Šāda doma vēlāk nāk prātā arī 
Jaunpiebalgā un Lizumā. Taču 
Dzērbenes stacijas mājā dzīvojo-
šais puisis neko pastāstīt nevar, 
un viņam blakus esošais bijušais 
dzelzceļš, iespējams, ir tikpat 
svešs kā kazachu jauniešiem 
izsusējusī (pareizāk gan būtu 
teikt - nosusinātā) Arāla jūra.

Drustos no koka nojumītes 

In memoriam. Ieriķi – Gulbene. 1916 - 2009
Andris Balodis

pāri palicis tikai karkass, blakus 
zemē mētājas jau gandrīz nesala-
sāma papes zīme „Drusti”.

Starp Drustiem un Jaunpiebalgu 
līdz 2. pasaules kaŗam bijis Ube-
jas pieturas punkts.

Jaunpiebalgā pretī labi saglabā-
tajai stacijas ēkai līdz nopostīša-
nai kaŗā bijusi liela, divstāvīga 
stacijas ēka ar ēdnīcu otrajā stāvā, 
no kuŗas līdz šodienai saglabā-
jušies pamati un kāpnes, bet 
blakus pamatīgajam dzelzs tiltam 
pār Gauju pirms tam bijuši divi 
citi tilti, par to esamību liecina 
uzbērums abpus Gaujai. Pirmais 
tilts nopostīts 1917. gada sep-
temb  ŗa beigās vai oktobŗa sāku-
mā. Otro būvēja Pirmā Pasaules 
kaŗa vācu okupācijas laikā, tur-
klāt tilta izmēģinājuma laikā tas 
ielūza, lokomotīve ar tenderu ie -
gā  zās Gaujas gultnē, un bojā gāja 
pieci cilvēki, kas apglabāti turpat 
blakus Gaujas labajā krastā prie-
dulājā. Pašreizējo skatu tilts iegu-
va ap 1950. gadu, kad tas pēc 
pos    tī   jumiem Otrā Pasaules kaŗa 
laikā tika pārbūvēts. Stacijas ēkā 
dzīvojošais vecais vīrs spriež - 
kā   dam no šā dzelzceļa iznīci nā-
šanas kabatā būs iebiris ne viens 
vien miljons. 

Turpat netālu piemineklis izsū-
tītajiem, bet teksts uz akmens 
plāks nes nav salasāms. Pār Gau-
jas tiltu tagad iespējams pārbraukt 
ar mašīnu, traktoru un vēl ko 
citu, un sieviete, kas dzīvo mājiņā 
pie paša tilta, un viņas mazais 
puika saka, ka tas arī bieži vien 
notiekot. Nekas tāds gan nevarēja 
notikt padomju laikos, jo, kā 
stās  tīja mans tēvs, reiz pat ar 

laivu izbraukt zem tilta neesot 
bijis vienkārši – tilta  sargātājs 
Padomju armijas kareivis to esot 
ļāvis tikai pēc telefoniskas sazinā-
šanās ar priekšniecību.

Rankā atceros pirms vairākiem 
gadiem redzētu skatu – viss aiz -
audzis gaŗiem alkšņiem, bet se -
maforā deg sarkanā gaisma. Arī 
šodien satrūkos, jo izskatījās, ka 
semaforā deg balta gaisma, tomēr 
esmu kļūdījies – norauta tā aiz-
mu  gure, un cauri stikliņam re  -
dza  mas debesis... 

Gabalu tālāk paliels lauks pie-
biris ar akmeņogļu smalksni – 
nez, kur ogles  vestas. Turpat 
bla     kus koku aleja ar baltu zīmi 
„Ranka”, nojumīte un mazmājiņa. 
Aiz krūmiem redzams dzelzceļa 
atzarojums, kam diženie aizmir-
suši noņemt 1940. un 1955. gadā 
ražotās sliedes, tas pieved pie 
baltu ķieģeļu preču stacijas ēkas. 
Pamestas, protams.

Uriekstē par pieturvietu liecina 
tikai līdz ar zemi nolīdzināts 
pe rons un baltmelns stabs, lai 
gan redzams, ka bijuši divi sliežu 
ceļi. Stacijas ēka atrodas patālu, 
otrpus blakus eošajam ceļam.

Lizumā stacijas sliežu ceļu vietā 
milzīgs laukums, kam blakus 
dažādas ēkas un kārtējās koka 
gulšņu kaudzes. Pie vienas no 
tām pieslietas divas vecas STOP 
zīmes, kādas es neatceros redzē-
jis. Pretī peronam redzams pie-
miņas akmens 1941. un 1949. 
gadā izsūtītajiem. Satiktā sieviete 
saka, ka šis akmens esot uzlikts 
uz vecās stacijas ēkas pamatiem. 
Stacijas celtne bijusi tikpat liela 
un krāšņa kā Gulbenē, bet kaŗa 

laikā nopostīta; no tās pat esot 
saglabājušās fotografijas.

Tirzā redzama tikai necila mā -
ji  ņa ar baltu zīmi „Tirza”. Durvis 
aizskrūvētas, bet pa logu redza-
ma uzgaidāmā telpa un kases 
lo   dziņš.

Nedaudz tālāk ir pati Tirza un 
tilts pār to. Dīvaini, ka nojaukts 
un lūžņos nodots nav pats tilts, 
jo tas taču ir no metāla.

Galgauskas stacijas ēka node-
gusi, taču šķiet, ka tā bijusi skai-
sta celtne.

Līdz Kamaldas stacijai jābrauc 
pa šķidriem dubļiem, vienubrīd 
sķiet, ka līdz turienei vispār ne -
nokļūšu, tomēr izdodas. Sta cijas 
ēka ir liela, divstāvīga koka ēka ar 
aleju līdz bijušajam sliežu ceļam.

Un tālāk jau ir pati Gulbene, 
kur Brīvības iela vietā, kur sācies 
ceļš caur Ieriķiem uz Rīgu, no -
asfaltēta, un šis svaigais asfalta 
ie  lāps atgādina rētu. Nedaudz tālāk 
semaforā deg sarkana gaisma.

Mazbānītis no Gulbenes uz 
Alūks  ni kā liels retums un dār-
gums brauc un, cerams, brauks 
vēl ilgi, bet vilciena satiksme no 
Gulbenes caur Madonu uz Rīgu, 

šķiet, karājas mata galā. Ka 
nesanāk tā, kā ar dzelzceļa līniju 
Rīga – Ērgļi, kad nejauša (bet 
varbūt nemaz nebija nejauša?) 
sadursme ar automašīnu pielika 
punktu šim ceļam. Valdīšanai šis 
vilciens izmaksā tik dārgi, ka gan 
jau atradīs ieganstu to slēgt, 
pasažieŗi tiek atbaidīti ar pārlieku 
lēnu kustības ātrumu un nelo-
ģisku atiešanas laiku, kā arī ne   -
pieturēšanu nozīmīgās stacijās. 
Neticu un neticēšu solījumiem, 
ka tas nenotiks, jo solījumi jau 
daudzkārt lauzti – par Ērgļu 
dzelz  ceļu no dzelzceļu temas, par 
pensijām no citas temas, par 
mūsu neatkarību, jo vienus kun-
gus esam nomainījuši pret 
ci tiem. Paļauties varu tikai pats 
uz sevi.

Tas par lielajām un ne tik 
lielajām lietām. Bet no taustāmās 
ir šī nu jau zudusī dzelzs du -
bultstīdziņa. Daba ātri aizau dzēs 
šo brūci, un pēc gadiem veco 
ceļu varēs ieraudzīt tikai zinātājs, 
būs palikušas fotografijas, un 
satelītattēlā būs redzama rēta 
Zemes vaigā.

Andris Balodis

Šogad paiet 19 gadi kopš 
mūzeja atklāšanas 1991. gadā. 
Tas tomēr nav īstais sākums, 
mūzeja sirds un dvēseles vadītāja 
Milda Feldmane par to stāsta kā -
 dā intervijā Ogres avīzei: „Sāku-
mā nebija domas organizēt mū -
zeju;...savācu materiālus par gai-
du  kustību; ...darbam pievienojās 
vadītājs Augusts Lapiņš, un radās 
materiāli par skautu kustību. Og -
res skolēnu centra direktors E. 
Ba   taraga kungs deva telpas 
materiālu novietošanai, un tā 
sākās mūzejs.”

Mūzeju 1991. gada decembrī 
iesvētīja mācītāja Sarmīte Fišere. 
1994. gadā Latvijas Skautu un 
gaidu centrālās organizācijas 
pārvalde apstiprināja mūzeju par 
LSGCO gaidu un skautu mūzeju 
Ogrē.

Abu vadītāju savāktajiem mate-
riāliem pievienojās arī daudz citi, 
kuŗi bija pārdzīvojuši garos 
okupācijas gadus. No rietumiem, 
ASV, Kanadas un Austrālijas pie-
nāca vērtīgi mūzeja eksponāti. 
Pateicoties Ogres sabiedrības un 
pilsētas pašvaldības atbalstam 
mūzejs ieguva plašākas telpas 
Mālkalnes prospektā 10 - vienā 
no vairākām pašvaldības ēkām. 
Tur mūzejs darbojās no 1995. 
gada 8. septembŗa. Šinī gadā arī 
mūzejs tiek uzņemts Latvijas un 
arī Eiropas mūzeju sarakstā. 
Jaunajām telpām īres maksu, kā 
arī apkures, elektrības izdevu-
mus sedza Ogres pašval dība, bet 
par nepieciešamo drošī bas 
sistēmu gādāja Goppera fonds 

ASV. Šai laikā tiek arī nodi bināta 
labvēļu komiteja, kas cen šas 
atbalstīt mūzeja darbību, ne tikai 
ar darbiem, bet arī financiāli. 
Labvēļu komitejas priekšsēdis 
Latvijā - Uldis Zankovskis, ārpus 
Latvijas - vad. Maija Šķinķe. 
Labvēļi komitejas locekļi - Sar-
mīte Fišere, prāv. Vilis Vārsbergs, 
vad. Fricis Sīpols, vad. Richards 
Rollis, vad. Milija Budrēvica, 
vad. Arnis Vējiņš, kā arī locekļi, 
kas jau tagad ir aizsaulē - vadītāji 
Visvaldis Zīraks, Zigfrīds Leitis, 
Staņislavs Leimanis.

Mūzeja eksponātu skaits arvien 
pieaug, jo tagad jau daudzi bijušie 
skauti un gaidas no aizjūras ze -
mēm sūta savus saglabātos mate-
riālus. Tā tiek iegūtas dažādas 
gaidu un skautu rakstītas dienas-
grāmatas no Vācijas laikiem, 
mū   ze  jā nonākuši materiāli par  
„Miera džamboreju” 1947. gadā 
Francijā, attēlos redzam vadītāja 
V. Klētnieka ar latviskiem rak-
stiem izrotāto telti, vēsturiskos 
karogus, fotografijas un daudzus 
citus materiālus.

Sevišķi vasaras mēnešos 
mūzeju apmeklē gan Latvijas 
skauti un gaidas, gan arī skolēnu 
grupas. Tur ierodas arī ārzemju 
skauti, kuri apbrīno Austrum-
eiropā vienīgo šāda veida mūzeju. 
Materiālu ir daudz, pat dažkārt 
trīs un četri eksemplāri no viena 
un tā paša eksponāta. Mūzeja 
vadītāja visus tos arī iegrāmatojusi 
un arī izstādījusi. 

2005.gada 18.novembrī vad. 
Milda Feldmane aizgāja mūžībā. 

Darbu pārņēma sengaida vadītāja 
Aina Kunga ar palīdzēm. 2009. 
gadā tika saņemta nepatīkama 
ziņa. Ēka, kuŗā ir iekārtots mū -
zejs, tiek privātizēta, un mūzeja 
telpas ir jāatbrīvo, jo Ogres paš-
valdība nevar segt jaunos īres iz -
devumus. Ogres pašvaldība pie  -
dāvā jaunas telpas mūzejam 
Suntā  žu ielā 2. Telpas ir mazākas, 
bet pateicīgākas mūzeja iekārto-
šanai vēsturiskos posmos. Kat-
ram no trim latviešu skautisma 
un gaidisma posmiem ir iespējas 
dot atsevišķas  telpas. Šie posmi 
ir: Latvijas Skautu centrālā orga-
nizācija (LSCO) un Latvijas Gai-
du centrālā organizācija (LGCO)/ 
Latvijas Gaidu biedrība (LGB) 
no 1917. – 1940. gadam vienā 
istabā. Šeit ir redzami materiāli 
par Latvijas Skautu centrālās 
organizācijas prezidentu ģen. 
Kār   li Gopperu un Latvijas gaidu 
dibinātāju vadītāju Vilhelmīnu 
Vilku, kā arī citiem tā laikmeta 
vadītājiem un vadītājām, kā arī 
skautiem un gaidām viņu lielajās 
nometnēs Jūrmalā. Divās mazā-
kās telpās ir ievietots skautu un 
gaidu laiks ārpus Latvijas kopš 
1945. gada Vācijā un citur Eiropā 
un tālāk aizjūras zemēs ASV, 
Kanadā un Austrālijā. Šeit ir 
redzamas kartes un uzskaites, 
kur kādreiz ir darbojušies latviešu 
skautu un gaidu vienības. Ļoti 
interesantas ir Dzintarzemes 
skautu novada, Beļģijā Cēdel ge-
mas gūstekņu nometnē darinātās 
piemiņas lietas un dienasgrā-
matas. Tāpat atsevišķā vitrīnā 

izstādītas ilggadīgā vadītāja, biju-
šā Latviešu skautu priekšnieka 
un skautu pilnvarnieku padomes 
priekšsēža Voldemāra Klētnieka 
un viņa līdzgaitnieces vadītājas 
Lilijas Klētnieces atstātās piemi-
ņas lietas, kuŗas mūzejam node-
vusi viņu meita, vadītāja Rasma 
Līsmane, viņa arī palīdzēja šo 
vitrīnu iekārtot. Palīdzīgu roku 
identificēt materiālus pēc laik-
meta piederības deva bijušais 
Latviešu skautu priekšnieks vadī-
tājs Ēriks Priedītis. Lielākā no 
telpām ar blakus esošo mazāko 
telpu tiek iekārtota izstāde par 
Latvijas Skautu un gaidu centrālo 
organizāciju (LSGCO) un tās 
sakariem ar Starptautisko skautu 
un gaidu birojiem, kā arī sadar-
bība ar citām pasaules valstu 
skautu un gaidu organizācijām.

Kā jau ir parasts, pārejot uz 
jaunām telpām, ir daudz kas jā -
met prom un daudz kas jāiz veido 
no jauna. Šo sakārtošanas darbu 

Skautu un gaidu mūzejs Ogrē

atbalstīja Latviešu skautu un 
Latviešu gaidu kustības un abu 
kustību sakarnieki ar LSGCO 
vadītāji Jānis un Maija Šķinķi, 
kuŗi ziedoja vairāku dienu darbu, 
izsijājot esošos materiālus un 
sadalot tos pa laikmetiem, kā arī 
iekārtojot telpas par latviešu 
skautiem un gaidām kopš 1945. 
gada līdz šai dienai.

Mūzeja iekārtošana strauji iet 
uz priekšu , lai mūzeja atklāšana 
varētu notikt š.g. marta vidū, jo 
pavasarī un vasarā tiek atkal 
gaidīti daudzi apmeklētāji. Ja 
kādam bijušam skautam un gai-
dai vēl būtu kādi unikāli priekš  -
meti, kas derētu ievie to ša nai 
mūzejā, lūdzam sazināties ar 
vadītāju Maiju Šķinķi 718 229-
8055, vai Maijaps@aol.com.

LSGCO un mūzeja darbinieču 
vārdā izsakām lielu skautu un gai-
  du paldies par līdzšinējo at  balstu 
un ceram uz tādu arī nākotnē.

Vad. Jānis Šķinķis
 

Jaunpiebalga - Gaujas tilts
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Savannah, 
February 4 
– The 
nature of 
the current 
R u s s i a n 
p o l i t i c a l 

system was shown by the 
response of the central 
government to the 
demonstrations in Kaliningrad, 
a Moscow commentator says. 
The powers that be at the center 
responded not when regional 
officials acted within the law 
but when they failed to violate 
it to suppress an anti-
government demonstration.

 In an article in today’s 
“Yezhednevny zhurnal,” 
Vladimir Nadein, who  explicitly 
says that he does not like Putin, 
that the prime minister has 
done “enormous harm” to 
Russia, and that he should be 
removed and tried for his 
crimes, argues that Moscow’s 
reaction to the events in 
Kaliningrad is itself an 
indictment of Putin’s system (ej.
ru/?a=note&id=9854). 

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow Fears Regional Officials 
Who Obey Law More thanThose Who Don’t, 

Russian Commentator Says

What shape is the Postal 
Service in?

It`s hurting. With more and 
more personal and business 
communicat ion be ing 
conducted via e-mail and social-
networking sites, mail volume 
peaked at 213 billion pieces in 
2006 and has been declining 
ever since. The recession has 
only made a difficult situation 
worse. Mail volume declined by 
25.6 billion pieces this year, or 
almost 13 percent – more than 
double any decline in the history 
of an institution founded before 
the American Revolution and 
first led by Benjamin Franklin. 
Volume is projected to fall by 
another 11 billion pieces next 
year. “Simply put,” says 
Postmaster General John Potter, 
“the Postal Service is in acute 
financial crisis.”

How much money is it 
losing?

Losses this year alone totaled 
$3.8 billion, and by the end of 
next year, total agency debt is 
expected to reach $13 billion. 
The Postal Service`s fiscal 
straits would be even more dire 
if not for a 2 cent hike on the 
first-class stamp this year and 
$6 billion in cost reductions. 
The quasi-governmental agency 
has cut 260 million work hours 
in the past decade and even 
eliminated 200 000 of its iconic 
blue mailboxes. But with $80 
billion in annual expenses, cuts 
haven`t kept pace with the 
decline in revenue. “The 

The shrinking post office
The U.S. Postal Service loses more money every year. Is there a future for `snail mail`?

business model, quite frankly, is 
broken,” says USPS Chief 
Financial Officer Joseph Corbett.

Why are expenses so high?
Labor, mostly. The Postal 

Service, the nation`s second-
largest employer after the 
federal government itself, 
employs 630 000 full-time 
workers with generous benefits 
packages, as well as tens of 
thousands of contract and part-
time employees. Compensation 
and benefits account for 80 
percent of expenses, compared 
with about 50 percent at FedEx 
and UPS. In addition, the Postal 
Service runs a vast infrastructure 
of 32 000 post offices and 
thousands of other retail and 
processing centers – more 
outlets than Starbucks, 
McDonald`s, and WalMart 
combined. Indeed, it has enough 
capacity to handle a 100 percent 
increase in mail. “The Postal 
Service urgently needs to 
restructure,” says Phillip Herr, a 
government analyst. It`s trying. 
The agency offered early 
retirement to 150 000 employees 
this year, but only a fraction 
accepted. It also targeted 700 
post offices for closure, but 
closing offices has proved to be 
nearly impossible.

Why can`t it close post 
offices?

Politics. Although the Postal 
Service earned a measure of 
independence in 1971, when it 
was made a financially self-

sustaining agency, many 
operational changes, including 
branch closures, require 
congressional approval. There 
are 2000 post offices that serve 
fewer than 100 customers each, 
and the USPS would love to 
shut them down. But each 
office is located in someone’s 
congressional district . 
“Congress puts up roadblocks 
whenever the Postal Service 
even mentions that it might be 
time to close or consolidate 
some facilities,” says Delaware 
Sen. Tom Carper. The agency 
also could save as much as $3.5 
billion a year by eliminating 
Saturday mail delivery, but that, 
too, would require the approval 
of reluctant politicians. “People 
depend on regular mail delivery 
and would be greatly 
inconvenienced by missing a 
day`s delivery,” says Rep. Jose 
Serrano of New York, who 
chairs a subcommittee that 
oversees the USPS. With even 
modest adjustments being 
politically fraught, prospects 
for far-reaching reforms, such 
as those enacted in other 
countries, seem even more 
remote.

What kind of reforms?
Germany`s Deutsche Post has 

been completely privatized, as 
has mail delivery in Japan. Some 
foreign postal services have 
improved their financial 
standing by offering additional 
services; Poste Italiane sells 
insurance and other financial 

services, for instance, while 
Japan Post operates a savings 
bank. In the U.S., some post 
offices have started selling 
greeting cards in an effort to 
raise revenue. But the Postal 
Service is forbidden from 
offering banking and insurance 
services, and given the political 
clout of those two industries, 
it`s doubtful that will change. 
As for privatization, many 
policymakers fear that if mail 
delivery were freed of any 
government role, rural and 
poor areas would be neglected 
and millions of Americans 
would lose a lifeline.

So does the Postal Service 
have a future?

Clearly, something has to 
give. The Postal Service will 
have to accelerate its painful 
downsizing, and complete 
privatization can`t be ruled out. 
The fact is, with e-mail now 
ubiquitous, Americans simply 
don`t need the Postal Service as 
much as they once did, and it 
often seems that most of what 
arrives in the mail every day is 
junk anyway. That sense has 
been confirmed by a Seattle 
company that has carved out an 
unusual niche: It e-mails 
scanned images of unopened 
envelopes to its customers, who 
then decide which ones to open 
and which to have shredded. 
Customers shred 90 percent of 
their mail without reading it. 
Such indifference to the vast 
majority of mail leaves postal 

officials anxious about the 
future and desperate for 
solutions. “Urge the public to 
mail a letter to a loved one and 
do it weekly,” says William 
Burris, president of the 
Americans Postal Workers 
Union. “That would help.”

A demoralized force
In the 1980s and `90s, a series 

of shootings by postal workers 
launched the phrase “going 
postal.” Since then, management 
has been keenly sensitive about 
worker morale, which by many 
accounts has taken a beating in 
recent months. With a long-
term hiring freeze in place, 
employees have seen hours 
reduced, delivery routes 
consolidated, and their efficiency 
meticulously monitored by a 
management desperate to cut 
labor costs. “Many of our 
carriers hate coming into work,” 
says Robert McLennan, a union 
leader in Buffalo. Postal workers 
are “frenzied with worry,” says 
Tom Mullahey, a postal worker 
in Jersey City. “You have 
different rumors every day, it`s 
like a roller coaster.” The Postal 
Service said such reactions are 
not surprising, considering the 
circumstances. “The stress and 
tension are out there,” says 
Postal Service spokeswoman 
Karen Mazurkiewicz. “Everyone 
is under a magnifying glass.”

THE WEEK 
December 4, 2009.

 “When people in Kaliningrad 
came out with signs reading 
‘Down with Putin!’” he writes, 
“this was entirely legal. When 
the police there, unlike in 
Moscow, Vladivostok, 
Yekaterinburg, and Rostov,     
did not tear the placards out of 
the hands of the peaceful 
demonstrators and did not beat 
them with truncheons, this also 
corresponded to the letter and 
the spirit of the law.”

 In normal countries, Nadein 
continued, the behavior of the 
police in Kaliningrad would  
not strike anyone as out of        
the ordinary. But in Russia, 
immediately after the 
demonstration, the central 
powers that be sent a high-
powered commission, 
something Moscow had never 
done in other locations when 
the police violated the rights of 
citizens.

 Consequently, however 
Moscow PR specialists try to 
present this decision, only one 
conclusion is possible, the 
“Yezhednevny zhurnal” 
commentator says, and it is a 

truly disturbing one: “It is not 
the violation of the Constitution 
but its observance that elicits 
panic among [Russia’s] powers 
that be.”

 That is just one of the aspects 
of the nature of the Russian 
political system as it has 
emerged under Putin that 
should be a matter of concern, 
Nadein continues. He points 
out that the powers that be in 
Moscow are more likely to be 
panicked by someone who tells 
the truth than someone who 
tells a lie.

 All kinds of regional officials 
in Russia have told Moscow 
what it wants to hear in the 
hopes of preferment or at least 
survival, but when one told the 
truth – and “a truth which the 
whole world knew even without 
his comments – the central 
powers that be flew into a rage 
and began plotting his 
removal.

 That happened, Nadein says, 
when Bashkortostan President 
Murtaza Rakhimov pointed 
out, “there is no federalism in 
the Russian Federation,” that 

Moscow makes all the decisions 
and takes all the money, and 
that the situation today in that 
regard is “much worse than it 
was even in the times of the 
despotic Soviet Union.” 

 The Moscow commentator 
points out that the current 
powers that be in Moscow are 
not put off by hypocrisy as 
witness their positive reaction 
to Duma Speaker Sergey 
Mironov’s attempt to present 
his party as independent of the 
regime or by the misuse of 
statistics, as in Putin’s taking 
credit for demographic events 
that happened before his 
actions.

 That gaps exist between what 
the Moscow powers that be say 
and what they do is no surprise: 
such gaps can be found in 
almost all governments almost 
all the time. But when these 
gaps become so large and, what 
is more, as obvious as they have 
become in the Russian 
Federation, that creates a crisis 
of governance.

 The powers that be may be 
able to continue for some time 

because of inertia or through 
the use of massive force – that 
was how Stalin managed to 
declare the “most democratic 
constitution in the world” at 
the same time he was launching 
the Great Terror – but at some 
point the gap between official 
declarations and official actions 
has to be reduced.

 In Stalin’s case, that happened 
after the German invasion of 
the Soviet Union when the 
Communist dictator was able 
to present himself as the 
organizer of the defense of the 
country. But Nadein’s analysis 
does not suggest any similar 
cataclysm that might allow the 
regime to regain legitimacy so 
easily in the near term.

 Consequently, actions like 
those in Kaliningrad and even 
more the response of Moscow 
to them seem likely to corrode 
still further the ties between 
the population of the Russian 
Federation and its rulers, a 
trend that neither side of that 
equation can find comfortable 
and that each is certain to be 
thinking about how to change.



LAIKS 2010. ga da 13. februāris – 19.  februāris8

L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

Janvāŗa pēdējā svētdienā Va -
šing tonas D.C. ev. lut. draudzes 
dievkalpojumā un sadrau dzībās 
stundā viesojās latviešu jauneklis 
no Ziemeļkarolīnas, kas bija at -
braucis pateikt paldies Ame rikas 
latviešu sabiedrībai. Raitis Ābo-
liņš no sirds pateicās Amerikas 
Latviešu apvienībai, latviešu ev. 
lut. Draudzēm, kā arī atsevišķiem 
tautiešiem, kas bija sūtījuši viņam 
materiālu atbalstu, kad pirms 
četriem gadiem nodega viņa stu-
denta dzīvoklis pie Čouana 
(Chowan) universitātes Ziemeļ-
karolīnā. Tajā brīdī, kad viņš bija 
zaudējis visu, latviešu sabiedrības 
atbalsts viņam bijis neatsver-
ŗams, gan fiziski, gan morāli. Un 
Raitis ļoti priecājās, ka tagad, pēc 
uni versitātes beigšanas, viņam 
bei dzot radusies iespēja no savas 
dzīves vietas tālā Ziemeļkarolīnas 
provincē atrast ceļu pie latvie-
šiem. 

Ceļš līdz sadraudzības stundai 
Vašingtonas pievārtē Raitim 
Āboliņam bijis gaŗš un līkumains. 
Viņš dzimis 1986. gadā Cēsīs, 
laucinieku ģimenē. Pirmo izglī-
tību guvis Cēsu apkārtnē un 
vēlāk beidzis Priekuļu vidussko-
lu. Bet jau no 7 gadu vecuma 
Raitis sācis nopietni mācīties 
tenisa spēli. Uz to viņu vedinājis 
tēvs, kas savā laikā bijis mara-
tonskrējējs, kā arī tenisa entuzi-
asts. Gan no iekoptās lauksaim-
niecības, gan sava veikaliņa ienā-
ku  miem, tēvs sagādājis dēlam 
iespēju mācīties pie tenisa skolo-
tājiem Jūrmalā, kur viņš trenējies 
ar citiem daudzsološiem Latvijas 
jauniešiem, ieskaitot Ernestu 
Gul bi, Andri Jušku un Kārli Lej-

nieku. Ar laiku tie, kuŗiem bija 
lielāka financiālā rocība, varējuši 
treniņus turpināt ārzemēs, bet 
Raitim nācās būt pieticīgākam.

Tomēr arī viņš meklēja izdevību 
paplašināt savus apvāršņus un 
2001. gadā vidusskolēnu apmai-
ņas programmas ietvaros vienu 
mācību gadu pavadīja Oregonā. 
Tenisa prasmi gan neiznāca likt 
lietā, jo skolai neesot bijis tenisa 
vienības. Būdams sportiski attīs-
tīts,  Raitis izmēģinājis amerikāņu 
futbolu, bet šī dēka beigusies ar 
ielauztu ribu. Beidzot viņš atradis 
savu vietu kā gaŗo distanču 
skrējējs, īpaši izceldamies 5 km 
skrējienā.

Amerikā pavadītais gads bijis 
vērtīgs, jo viņš nostiprinājis angļu 
valodu. Taču pirms atgriešanās 
Latvijā vēlreiz piedzīvojis negai-
dītu klizmu: peldoties un lecot 
no klints, salauzis potīti. Iznāku-
mā, tenisu nācies pārtraukt uz 
diviem gadiem.

Audzis uz laukiem un mācē-
dams lauku darbus, Raitis pēc 
tam meklēja vasaras peļņu ār -
zemēs. Jau agrāk viņš kopā ar 
ģimeni bija pavadījis vienu 
vasaru, lasot zemenes Zviedrijā. 
2002. gadā viņš tēva pavadībā ar 
labām cerībām devās uz Angliju; 
taču aģentūra, kas bija solījusi 
darbu, izrādījās esam blēžu 
banda, atstājot abus bez pajumtes, 
bez naudas un bez dokumenti-
em. Šī pieredze bija skarba, bet 
Raitis nezaudēja savu dabiski 
gaišo skatu uz dzīvi un saviem 
līdzcilvēkiem.

Pēc vidusskolas beigšanas 
2004. gadā, viņš atsāka nopiet-
nus tenisa treniņus, cerēdams 

izpelnīties stipendiju kādā ASV 
kolledžā. Un tā, gadu vēlāk, pate-
icoties, gan tenisam, gan panā-
kumiem iestājeksāmenos, Raitis 
nonāca nelielajā Čouanas uni-
versitātē - kristīgi ievirzītā 
mācību iestādē Ziemeļkarolīnas 
ziemeļaustrumos, pie Virdžīnijas 
robežas, kur tuvumā nav nevie-
nas lielākas pilsētas. Tur cīņa par 
izglītību nebija viegla. Stipendijas 
dēļ nācās ziedot daudz laika teni-
sa treniņiem un sacensībām, tā, 
ka mācībām bieži atlika tikai 
nakts stundas. Un jau studiju 
otrā gadā viņu piemeklēja minētā 
uguns nelaime. Palīgā nāca kāda 

labdaŗu ģimene, ar ko Raitis bija 
iepazinies „Starptautiskajā stu-
dentu klubā”, kur viņš bija stāstījis 
par Latviju un nodemonstrējis 
pašgatavotus latviskos ēdienus. 
Ar šīs ģimenes starpniecību par 
Raita nestundu uzzināja ASV 
latviešu sabiedrība, kuŗas atbal-
stu viņš joprojām augsti novērtē. 
Viņš gan atzīstas, ka toreiz ne esot 
vispār zinājis, ka Amerikā pastāv 
latviešu kopienas. Studiju slodz-
es, kā arī lielo attālumu dēļ viņš 
līdz šim nebija varējis apmeklēt 
kādu latviešu centru. Tagad, cie-
mojoties pie Vašing tonas tau-
tiešiem, viņš neslēpa savu sajūsmu.

JAUNA CILVĒKA IZGLĪTOŠANĀS
Raitis Āboliņš piedāvā savus talantus

Nezinu, kā tas ir citiem veciem 
cilvēkiem, taču man visgrūtāk ir 
šķirties no dažādiem „papīriem”, 
vai nu tās ir vecas vēstules, grā-
matas, ieskaitot manas vecās me -
dicīnas grāmatas, kuŗas vairs 
nevienam nav vajadzīgas, žurnāli, 
fotografijas, laikrakstu izgriezu-
mi, apmeklēto sarīkojumu pro-
grammas, lapiņas no draugu un 
paziņu bērēm vai arī interesants 
jociņš, kas nokopēts no tīmek-
ļa. 

 Šinī grupā jāieskaita arī  Laiks. 
Esmu to krājis nu jau vairāk nekā 
50 gadus. Katrs gada gājums 
salikts pēc numuriem, brūnās 
tūtās, pārsiets ar aukliņu, glabājās 
virs garāžas. Zinu, ka pēc manas 
aiziešanas tas viss tiks izsviests 
ārā. Nevarēju atrast nevienu, kas 
par šiem vecajiem laikrakstiem 
interesētos, turklāt pārsūtīšana tā 
kā tā iznāktu par dārgu. Kad pats 
vairs nespēju telpā virs garāžas 
uzlīst, mazdēls to izdarīja un 
aizveda visu manu bagātību uz 
„pārstrādātuvi.” Nezinu, kas tur 
ar vecajiem laikrakstiem tiks 
darīts. Saka gan, ka dzīvē nekas 
neiznīkstot, tikai pārveidojoties. 
Varbūt vecie Laiki atdzims par 
jaunu avīžpapīru! 

 Cik reizes neesmu savā darba 
istabā piesēdies, lai sāktu „tīrīša-

Medicīnas  studenta  stāsts
nu”, un pēc pāris stundām nees-
mu nekur ticis, tikai pakavējies 
atmiņās! Kad to darīju pēdējo 
reizi, uzdūros drauga vēstulei, ko 
saņēmu 1994. gada pavasarī. 
Do māju, ka tā labi iederēsies 
„likteņstāstos”. 

 Vēstule ir no mana drauga 
Arnolda (Nolda), ar kuŗu kopā 
1940. gadā sākām studēt medi-
cīnu Latvijas Universitātes medi-
cīnas fakultātē. Noldis bija rīdzi-
nieks, beidzis Franču liceju. Gi -
menē bija māte, māsa Maija un 
brālis Aleksandrs (Saša). Tēvs 
bija miris. Noldis bija jaunākais. 
Saša nebija precējies, un jau 
drīzi pēc vācu ienākšanas 
bīvprātīgi pieteicās policijas 
vienībās. Kaŗu vinš pārdzīvoja 
un emigrēja uz Vāciju, kamēr 
Nolda māte un māsa ar ģimeni 
nonāca Ameri kā. 

 Bijām labi draugi, un vairākus 
gadus mūsu gaitas gāja kopā, jo 
dzīvojām gandrīzi viens otram 
blakus, pulkveža Brieža ielas ra -
jo  nā. Nolda mātei bija mazs, 
mazs pārtikas veikaliņš, kuŗā vi -
ņa bija vienīgā pārdevēja. Šad tad 
dabūju no viņas bez kartītes  
zaļos sieriņus vai arī ko citu.Tas 
bija labs atspaids, jo vācu oku-
pācijas laikā viss bija stingri nor-
mēts, un vēders vienmēr rūca un 

protestēja pret tukšumu. 
 Kad abi bijām trešā kursā, 

1943. gadā, mūs iesauca leģionā, 
mani pirmo, Noldi pēc tam. Tā 
nu tikām divās dažādās divīzi-
jās: es piecpadsmitajā, Noldis 
deviņ padsmitajā. Par viņa leģio-
na gai tām es maz ko zinu: nekad 
viņu nesatiku, un sarakstīšanās 
tad nebija populāra. Ja tika 
rakstīts, tad tikai pa retam 
vecākiem vai „dzimtenes mei-
tenei”. Zinu tikai to, ka viņš bija 
feldšeris stāba rotā Kurzemes 
katlā, un kaŗa beigās krita 
gūstā. 

 Ilgu laiku par Noldi nebija 
nekādu ziņu, nezināju, vai viņš ir 
miris vai dzīvs. Arī pēc brīvības 
atgūšanas vairākus gadus ziņu 
nebija. Nezināju pat, kam jautāt: 
viņa piederīgie bija ārzemēs, viņu 
dzīves vietas es nezināju, un kur-
sa biedri neko nezināja pastāstīt. 
Domāju, ka viņš vairs nestaigā 
šīs zemes takas, jo viņam nebūtu 
bijis grūti sameklēt mani: 1989. 
gadā biju Rīgā uz ārstu kogresu 
un satikos ar vairākiem vecajiem 
kursa biedriem, mūsu kopējiem 
paziņām. 

 Tikai 1994. gadā uzzināju, ka 
Noldis ir dzīvs, gūstu pārcietis, 
bet nav dabūjis atļauju studijas 
pabeigt. Mūžu nostrādājis par 

feldšeri, tagad pensionējies un 
dzīvo laukos, netālu no Limba-
žiem. Sākām sarakstīties, un šis 
nu ir viņa stāsts. Ar maziem la -
bo  jumiem esmu turējies pie ori-
ģi  nāla. 

 
“Dārgais Pauli! 
 Uzrakstīšu Tev, kā mana dzīve 

ir veidojusies pēc kaŗa beigām. 
Biju feldšeris 19. divīzijas stāba 
rotā. 1945.gada pirmās maija 
die  nas bija mierīgas, daudz darba 
nebija. Jutām, ka beigas ir tuvu, 
un astotā maijā nāca paziņojums, 
ka kaŗš ir beidzies un mums jā -
pa  dodas krieviem. Nekādas ofi  -
ciā  las pavēles nebija, katrs va -
rējām darīt, ko gribam. Kopā 
turēties nebija jēgas, tā nu izklī-
dām kur kuŗais. Bija daži, kas 
aizgāja mežos, citi palika novietnē 
gaidīt krievus. 

Es nezināju, ko darīt. Tuvu ra -
du man vairs Latvijā nebija, un 
palikt par partizāni mežos nelikās 
prāta darbs. Paņēmu savu somu 
un aizgāju līdz tuvējai lauku mā -
jai, kuŗas saimniekus es drusku 
pazinu. Zinājām, ka krievi drīz 
būs klāt. Domāju slēpties pagrabi-
ņā zem mājas, bet labi, ka to 
neizdarīju: pats pirmais, ko atnā-
cēji krievu kaŗeivji izdarīja, bija 
iztukšot visu mašīnpistoles apt-

veri, šaujot pagrabiņā. Tā nu 
pa devos „bez kaujas”, tiku ie mests 
smagajā vāģī un kopā ar citiem 
tādiem pašiem aizvests uz „sa -
vāk  tuvi”. Neatceros, cik dienas 
mēs tur nīkām, kamēr beidzot 
mūs salādēja sarkanajos lopu va -
go  nos. Kratījāmies cauri Krievijai 
un Sibirijai vairākas nedēļas, ka -
mēr mūs izlādēja tālu austrumos 
un lika soļot uz nākamo apmetni 
un darba vietu. 

 Ceļš uz mums nozimēto lēģeri 
bija gaŗš, gāja starp kalniem, 
šausmīgā saules svelmē. Slāpes, 
galējs spēku izsīkums. Tikai tad 
es sapratu, cik svarīga ir paš    - 
ie dvesma: nepadoties, izturēt. 
De  va atpūtas, bet, Dievs sargi, 
ne  drīks  tēju apsēsties, tad augšā 
vairs netikt. Kas bija uz kājām, 
devās uz priekšu, sēdošie palika 
saļimuši. Cik nu paši varējām, 
spēcīgākie stutēja vājākos zem 
padusēm. Pēc katras atpūtas aiz-
mugurē norībēja zalves, tur savas 
dvēseles atdeva mūsu zēni. 

 Tu nezini un nevari iedomāties, 
kāds naids manī zvēro pret šiem 
sarkanajiem izdzimteņiem, slep-
kavām. Kad dzirdu to nolādēto 
valodu ar saviem maķ, maķ, tā 
tirpas pāriet par miesu. Uz lauk-
iem šeit labāk. 

(Turpinājums sekos) 

Raita Āboliņa tālākās dzīves 
uzdevums ir sameklēt darbu. 
Viņš tīmeklī izsūtījis pieteikuma 
anketas uz 150 iespējamām darba 
vietām, bet līdz šim nav laimējies. 
Gribētos novēlēt šim centīgajam 
un gaišajam latviešu jauneklim, 
kuŗš, par spīti visiem šķēršļiem, 
studijas nobeidza paredzētajos 
četros gados ar gradu tiklab 
Small Business Management kā 
arī Marketing - lai viņa sapnis 
piepildās. Vai varbūt kāds turīgs 
tautietis vēlētos algot personisko 
tenisa skolotāju un pie reizes arī 
uzņēmuma vadītāju?
 Vilnis Baumanis

Paulis Dzintars
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Valsts prezidents Valdis Zatlers
9. un 10. februārī Somijā piedalījās Baltijas jūras rīcības galotņu 

apspriedē (BSAS) Helsinkos. Apspriedi organizēja Somijas prezi-
dente Tarja Halonena, Somijas premjērministrs Mati Vanhanens un 
Baltijas jūras rīcības grupa. Ar Valsts prezidentu kopā bija arī vides 
ministrs Raimonds Vējonis. BSAS rīta plēnārsesijā Latvijas prezi-
dents uzstājās ar īsu uzrunu par Baltijas jūras stratēģijas redzēju  -    
mu Latvijā un konkrēto ieguldījumu šīs stratēģijas īstenošanā.

Valsts prezidents Rīgas Mūzikas internātvidusskolā vadīja mācību 
stundu “Atjaunotās Latvijas valsts sapņi 20 gadu gaŗumā”. Valdis 
Zatlers skolēniem stāstīja par gaidāmajiem svētkiem - 4. maiju jeb 
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu - 
un pauda pārliecību, ka Latvija ir labākā valsts pasaulē.

Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanču komiteja apstipri-
nāja papildu saprašanās memorandu. Pamatojoties uz šo memo-
randu, Latvija šā gada pirmajā ceturksnī varēs saņemt nākamo EK 
aizdevuma daļu – 500 miljonus eiro. 

Pēc Sociālo un plašsaziņas līdzekļu pētījumu aģentūras TNS 
Latvia informācijas nedaudz vairāk kā puses (57%) ekonomiski 
aktīvo Latvijas iedzīvotāju ieskatā Valža Dombrovska (JL) valdība 
nostrādās līdz 10. Saeimas vēlēšanām. Šādam viedoklim pilnīgi pie-
vienojas 13% aptaujāto, drīzāk pievienojas – 44%. Dombrovska 
valdības stabilitātei drīzāk netic vai nemaz netic 22% aptaujāto, 16% 
iedzīvotāju drīzāk nepievienojas apgalvojumam, ka Dombrovska 
valdībai izdosies nostrādāt līdz vēlēšanām, 6% ir pavisam katēgoris  -
ki un pilnīgi pievienojas šādam viedoklim. Katram ceturtajam 
aptaujātajam (21%) nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Krievijas Liberāldemokratiskās partijas līderis Vladimirs Ži -
rinovskis partijas mājaslapā publicējis Latvijas prezidentam Valdim 
Zatleram adresētu telegrammu. Žirinovskis Zatleru ielūdz  Uzvaras 
dienas svinībās 9. maijā.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem šā gada janvārī 
salīdzinājumā ar 2009. gada janvāri patēriņa cenas samazinājušās   
par 3,1%, tostarp precēm par 2,9%, pakalpojumiem - par 3,8%. 
Patēriņa cenu caurmēra līmenis 12 mēnešos salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem 12 mēnešiem palielinājies par 2,5%.

Bijušās Skrundas radiolokācijas stacijas pilsētiņas izsolē bija 
pieteikušies trīs pretendenti. Izsoles noteiktā īpašuma sākuma cena 
bija 153 966 lati, tas tika pārdots  par 1 551 966 latiem. Īpašumu 
iegādājās Krievijas uzņēmums Aļeksejevskoje-Serviss. Pilsētiņas 
territorijā, visticamāk, tikšot būvēts Baltijā lielākais cūkaudzēšanas 
komplekss 120 000 cūkām. 

Pieredzējušais gaisa balonu pilots Gunārs Dukšte piepildījis sa -
vu ilgi loloto sapni šķērsot Alpus gaisa balonā “BizMārīte”. Dukšte, 
pirmo reizi piedaloties Starptautiskās aviācijas sporta federācijas 
(FAI) rīkotās gaisa balonu ziemas meistarsacīkstēs BP Gas Balloon 
Trophy, izcīnīja piekto vietu. Sacensībās piedalījās ap 40 gaisa balonu 
no desmit valstīm. Dukštes gandrīz 200 km gaŗais lidojums, sasnie-
dzot 5000 metru augstumu, sākās aptuveni 50 km attālumā no 
Zalcburgas un aptuveni pēc piecām stundām beidzās Adrijas jūras 
piekrastē netālu no Italijas pilsētas Triestas. Lidojuma laikā Latvijas 
gaisa balona “BizMārīte” lidgrozā kopā ar pilotu un kapteini Dukšti 
bija arī rakstniece Inga Ābele, kas veica navigātores pienākumus. 
Kopš pagājušā gada vasaras arī Ābele ir licencēta gaisa balonu pilote 
un nopietni aizrāvusies ar gaisa kuģošanu.

Gvantanamo gūsteknis Latvijā
Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš 

(TP) un iekšlietu ministre Linda 
Mūrniece (JL) paziņoja, ka valdība 
atbalstījusi lēmumu izmitināt Lat-
vijā vienu no ASV ieslodzījuma 
vie  tā Gvantanamo aizturētajām 
personām. Visus izdevumus par 
izmitināšanu segs ASV valdība, jo 
no valsts budžeta papildu līdzekļi 
bijušā ieslodzītā izmitināšanai nav 
paredzēti.

Latvija ir pirmā no Baltijas val-
stīm, kas piekritusi  izmitināt kādu 
no Gvantanamo bazē ieslodzīta-
jiem. Šādu rīcību varētu sagaidīt   
arī no Igaunijas, taču plašākas in -
formācijas par kaimiņvalsts rīcību 
pagaidām nav.  

Latvijā izmitināmā persona, ap -
mē  ram 40 gadu vecs vīrietis, Lat-
vijā varētu tikt nogādāts šā gada 
pirmajā pusē. Viņš būs bezvalst-
nieka statusā, ar pastāvīgās uz -
turēšanās atļauju. Viņa pārvie to-
šanās brīvība nebūs ierobežota,    
un viņš varēs brīvi arī ceļot pa 
Latviju. Viņu uzmanīs drošības ie -
stādes. Izmitināmais netiks izdots 
nevienai valstij, ja kāda to piepra  -
sī tu. Potenciālais Latvijas cietum-
nieks  solījis iemācīties latviešu va -
lodu. Cik zināms, izmitināmai per-
sonai nav ģimenes, taču, ja vēlē  -
sies, viņš  varēs ģimeni dibināt. 
Viņš varēs aicināt kādu ģimenes 
lo  cekli no savas mītnes zemes. Ja 
vē  lēsies, bijušais ieslodzītais  varēs 
atgriezties arī savā dzimtenē.

Pēc Lindas Mūrnieces sniegtās 
in  formācijas, process, kas saistīts   
ar šīs personas izmitināšanu Lat-
vijā, ildzis aptuveni pusgadu. Dro-
šības policija par ASV valdības 
nau du braukusi uz Gvantanamo 
un intervējusi šo personu, pastip-
rināti analizējusi informāciju, kas 
saistīta ar konkrētās personas iz -
mitināšanu, arī par viņa uzveša  -
nos ieslodzījuma vietā. Latvijai    
nav bažu, ka aizturētā izmitinā  -
šana varētu radīt draudus mūsu 
valsts drošībai vai pievērst terro-
ristu uzmanību Latvijai. Pēc per-
sonas ierašanās Latvijā tai par ASV 
valdības naudu tiks atrasta dzīves-
vieta. Pagaidām nav domāts, vai 
persona arī strādās, taču ministre 
nenoliedza, ka par šo detaļu būs 
jādomā, lai šis cilvēks integrētos 
Latvijā.

Bijušais Gvantanamo ieslodzī  -
tais pats izvēlējies Latviju par val-
sti, uz kuŗu viņš varētu tikt nosūtīts. 
Iespējams, šādu izvēli viņš izda  -
rījis, jo pārzina krievu valodu un 
nāk no bijušās PSRS republikas – 
Uzbekistānas. Aizturēts Pakistānas 
pierobežā. Nav datu, ka viņš būtu 
saistīts ar terroristu organizācijām. 

Šis ir pirmais gadījums, kad 
Latvijā tiek izmitināts kāds no 
Gvan  tanamo ieslodzītajiem. In  te-
resi par Latviju kā mītnes vietu 
izrādījuši četri ieslodzītie, taču Lat-
vija pagaidām nav apstiprinājusi 
citu personu izmitināšanu.

Gvantanamo nometnē aizturēto 
personu izmitināšanu paredz vie-
nošanās, kas pērnvasar tika pa  -
nāk ta starp Eiropas Savienību un 
ASV, kad ASV prezidents Baraks 
Obama atbalstīja cietuma slēgšanu. 
Aizturētos piedāvā izmitināt citās 
valstīs, jo tie, kuŗiem nav izvirzītas 
apsūdzības, nedrīkst nedz atgriez-
ties savas izcelsmes vai iepriekšē  -
jās mītnes valstīs, nedz tikt izmi-
tināti ASV. Solidāritāti izrādījusi   
arī Eiropas Savienība. Bijušos 

Gvantanamo ieslodzītos jau uz -
ņēmušas Bulgārija, Francija, Italija, 
Beļģija, Spānija, Portugale. 

ASV kaŗa flotes baze netālu no 
Gvantanamo līča Kubas dienvid-
austrumos darbojas daudzus ga -
dus. Pēc 2001. gada 11. septembŗa 
terrora aktiem toreizējā ASV pre -
zidenta Džordža Buša adminis-
trācija daļu bazes pārveidoja par 
ieslodzījuma vietu, kur nogādāja 
sagūstītos terroristiskās organi zā-
cijas Al Qaeda kaujiniekus un tali-
bu nemierniekus. 

Pērnā gada janvārī Baraks Oba-
ma uzreiz pēc stāšanās ASV prezi-
denta amatā parakstīja deklarāciju, 
apņemoties slēgt Gvantanamo cie-
tumu. Tomēr tas līdz šim brīdim 
nav izdarīts, jo ir polītiski un dip-
lomātiski šķēršļi.

Ja latvieši vienojas, viņi var 
paveikt lielus darbus

Partijas Pilsoniskā savienība  kop-
sapulce vienbalsīgi pieņēma lē -
mumu piedalīties apvienības Vie-
notība dibināšanā. Pret dalību ap -
vienībā nebalsoja neviens no vai  -
rāk nekā 300 kopsapulces dalīb-
niekiem. Lēmumu pieņems visu 
triju partiju valdes kopīgi, ievēro  -
jot vairākuma principu. Savukārt 
jautājumā par paplašināšanos būs 
jāievēro konsensa princips, jābūt 
vienotam atbalstam. Ja kāda par  -
tija būs uzņemta Vienotībā, tā iegūs 
līdzvērtīgas tiesības. Šo lēmumu 
partija pieņēma ar aplausiem un 
kopīgu dziesmu “Piena ceļš”. 

Partijas priekšsēdis Ģirts Valdis 
Kristovskis uzsvēra: lai arī partijā   
ir cilvēki, kas neatbalsta pievieno-
šanos apvienībai, tomēr PS vienai 
var pietrūkt spēka, kāds varētu    
būt apvienībai Vienotība. Kristov-
s kis uzsvēra, ka labējās partijas ne -
drīkst novājināties savstarpējā 
konkurences cīņā un, tikai visām 
vienojoties, tās spēs stāties pretī 
Latvijas polītikā ietekmīgo Andŗa 
Šķēles, Aivara Lemberga un Aināra 
Šlesera partijām un prokrieviska-
jām polītiskajām organizācijām.

Uzrunā Kristovskis atzinīgi vēr-
tēja Ministru prezidenta Valža 
Dom brovska (JL) darbu, vadot 
vals  ti pašreizējos smagajos apstāk-
ļos, un tos salīdzināja ar smalku 
kla vieŗu spēli, ko cenšas apgrūtināt 
bez piedāvājuma atgriezies “neiz-
teiksmīgā pelēcība – Andris Šķēle 
ar sabrauktu ezīša kažociņu pār 
plecu, kā arī lejupslīdes elefanti – 
LPP/LC, ZZS un tēvzemieši”.

Kristovskis norādīja, ka trīs 
partijām – PS, JL un SCP - ir atse-
višķas ekonomiskās programmas, 
uzsveŗot, ka Vienotība valdībā ro -
sinās ekonomisko domu, skaidro-
jot, ka dažādie viedokļi palīdz 
nonākt pie labākā risinājuma.

Eiropas Parlamenta deputāte un 
viena no PS dibinātājām Sandra 
Kalniete kopsapulcē uzsvēra nepie-
ciešamību vienoties pret oligarchu 
un promaskaviskajām partijām. 
“Gribam, lai arī latviešiem beidzot 
pienāk tie laiki, kādus bauda citas 
Eiropas valstis,” sacīja Kalniete, 
norādot, ka ikreiz, kad latvieši spē-
juši vienoties, esam paveikuši lie  -
lus darbus.

Jau iepriekš PS, JL un SCP  bija 
vienojušies, ka 10. Saeimas vēlē-
šanās startēs ar vienotu sarakstu.

Ēlerte: jāvienojas 
Latvijas valsts labā 

„Cilvēki jūt, ka Latvija ir ap -
draudēta, un liela daļa tautas ir 
gatavi nākt talkā,” - tā Pilsoniskās 

savienības kopsapulces atklāšanā 
sacīja bijusī laikraksta Diena gal-
venā redaktore Sarmīte Ēlerte, uz -
sveŗot nepieciešamību partijām 
vienoties “21. gadsimta modernās 
Latvijas labā”.

Ēlerte norādīja, ka var būt des-
mitiem iemeslu, kāpēc partijas sav-
starpēji nevarētu vienoties, taču,    
ja ir viens nolūks, kālab lai to iz -
darītu, tad Latvijas valsts labā tas     
ir jādara. Latvijas neatkarības pir   - 
ma jos 14 gados cilvēki balsoja par 
Lat   vijas Tautas frontes iedibināta-
jām vērtībām, pēc tam par lab klā-
jību, kas nebija ilgtspējīga, bet ta  -
gad būs jābalso par 21. gadsimta 
moderno Latviju, kuŗas nākotni 
nevar nodrošināt nedz vecās po -
lītikas architekti, nedz prokremlis-
kās partijas. Līdz ar to Ēlerte aici-
nāja polītiskos spēkus, kā arī citas 
partijas apvienoties. Līdz šim vai-
rāk ir runāts par partiju Jaunais 
laiks, Sabiedrība citai polītikai un 
Pilsoniskā savienība sadarbību, ta  -
ču pieļauts, ka tur varētu būt arī 
citas partijas.

Sarmīte Ēlerte piedalīsies 10. Sa -
eimas vēlēšanās, visticamāk, ap  vie-
nības Vienotība sarakstā. “Es diez -
gan droši varu teikt, ka startēšu 
vēlēšanās. Es veidošu komandu, 
aicināšu piedalīties cilvēkus, ku -
ŗiem sirds ir pareizā vietā un ir at -
bilstoša kompetence,” sacīja Ēlerte. 

Vaicāta par savu gatavību ie -
saistīties aktīvajā polītikā, tostarp 
ieņemt amatus valdībā vai citus 
augstus valsts amatus, Ēlerte at -
bildēja izvairīgi, uzsveŗot, ka viņa  
ir gatava darīt darbu, ko varētu iz -
darīt vislabāk. Proti, ir jābūt iekšē  -
jai konkurencei par amatu sadali 
un jāizvēlas vislabākais darba vei-
cējs uz jebkuŗu posteni. “Man nav 
krēsls acu priekšā,” sacīja Ēlerte. 
Viņa nevēlējās atklāt iespējamos 
komandas biedrus un ne noliedza, 
ne apstiprināja pārrunas ar eks-
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. 
“Tas jums jāvaicā viņai pašai,” tā -
dējādi apstiprinot, ka ir tikusies       
ar eksprezidenti un pārrunājusi 
aktuālitātes. 

Iepriekš Ēlerte vadīja laikrakstu 
Diena, taču 2008. gada vasarā no    
šī amata atkāpās. Pēcāk viņas    
vārds ir saistīts ar runām par iespē-
jamiem vairāku labējo partiju mē -
ģinājumiem izveidot vienotu sa -
rakstu 10. Saeimas vēlēšanām.

Liepnieka prognozētie 
pārsteigumi

Polītiskais konsultants Jurģis 
Liepnieks plašā intervijā laikraks-
tam Neatkarīgā Rīta Avīze aplūko 
daudzus jautājumus, kā arī izsaka 
prognozes par dažiem pārstei gu-
miem, kas varētu notikt pirms 10. 
Saeimas vēlēšanām. Kādi tie varētu 
būt?         

Ja Inguna Sudraba un Aivars 
Lembergs tomēr kandidētu Saei-
mas vēlēšanās, rastos pavisam cita 
situācija, kas noteikti ietekmētu    
arī partiju apvienības Vienotība 
situāciju. Iespējams, ka Sudraba 
startē un balstās uz Saskaņas cent-
ru. „Tam būs sprādzienveidīga  ie -
tekme uz Latvijas polītiku.” Tad   
pēc Liepnieka domām Saskaņas 
centrs varēs pretendēt uz milzīgi 
lielu „latviešu balsu daudzumu”.

Sudraba varētu būt tik spēcīga 
kandidāte, ka arī Vienotības statusu 
stipri vājinātu. Tikpat iespējams,  
ka Sudraba rada kādu pavisam 
jaunu polītisko veidojumu un 
balstās uz to. Tam ir gan laiks,      

gan visas iespējas. Liepnieks no -
rāda, ka sabiedrībai nekas nav 
zināms par I. Sudrabas nostāju na -
cionālos jautājumos. 

Saskaņas centra Saeimas frakci-
jas vadītājs Jānis Urbanovičs ka -
tēgoriski noliedz, ka Saskaņas     
centrs būtu runājis ar Valsts kon  -
tro   lieri Ingunu Sudrabu par viņas 
iespējamu iesaistīšanos polītikā. 
„Mēs vienmēr esam Sudrabas 
kundzi atbalstījuši un virzījuši 
Valsts kontrolieres amatā, bet par 
iesaistīšanos SC neesam ar viņu ru -
nājuši. Apvienība ar Ingunu Su  d-
rabu par iesaistīšanos polītikā 
varētu runāt tikai vienā gadījumā - 
ja viņa pati izrādītu iniciātīvu un 
vēlēšanos. Sudrabas kundzei ir    
ļoti svarīgs amats, un viņa ir viena 
no pēdējiem, kas informē par 
nekārtībām valstī. Viņa demon-
strē polītisko neangažētību, un tas  
ir ļoti augsti vērtējams. Sarunas ar 
polītiķiem kaitētu viņas tēlam, tā -
pēc SC ar Sudrabu runātu tikai   
tad, ja viņa pati to izvēlētos,” por -
tālā Delfi sacīja Urbanovičs.

Liepnieks secinājis, ka Tautas 
partijas līdeŗa Andŗa Šķēles at -

griešanās polītikā, tāpat kā savu  -
laik iesaistīšanās tajā, sagadījusies 
reizē ar kādas lielas bankas krizi.

Otrs spēcīgākais kandidāts ir 
Ventspils pilsētas galva Aivars 
Lem  bergs. Par viņa kandidēšanu 
domā arī Zaļo un Zemnieku sa -
vienība (ZZS). Ja Lembergs izvēlē-
tos startēt vēlēšanās pa īstam,      
nevis paliekot pasīvs ministru 
prezidenta amata kandidāts, kā 
pāgājušo reizi, tad arī tas visu 
mainītu līdz nepazīšanai. Lem  -
bergs ir spēcīgs kandidāts, kas 
savāktu daudz balsu.

Ja īstenojas abi šie scēnāriji, tad 
polītiskais reljefs mainīsies ļoti 
būtiski, vēlētāju balsis sadalīsies 
starp vairākiem kandidātiem, ku -
ŗiem cilvēki tic, ka tie var izvest 
valsti no krizes.

Vaicāts par eksprezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu, Jurģis Liepnieks 
pauž  domu, ka viņa nav būtiska 
iekšpolītiskā spēlētāja, jo iekšpo-
lītikā viņa orientējoties ļoti slikti. 
Turklāt eksprezidente ir arī cie-
nījamā vecumā. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Maskavā zināmas 

raudzes publiku prie-
cina dziesminieks 
Harčikovs. Trinkš ķi-
not ģitaru, šis zvē ri-
nātais staļinietis, starp 
citu, vārsmo: „V našej 
Rige budut MiGi,” t. i., 

„mūsu Rīgā atlidos MiG tipa reak-
tīvie iznīcinātāji”.

Tā vien šķiet, ka nebūs vajadzīgas 
Krievijas kaŗa lidmašīnas, lai Rīga 
lielkrievu šovinistiem atkal kļūtu 
pilnīgi „mūsējā”...

Rīgas krievvalodīgā avīze Vesti 
Segodņa pārdrukājusi žurnālā Bal-
tijskij Mir (www.baltija.eu) publicēto 
Dmitrija Jermolajeva rakstu Rīga     ir 
Ārzemju Krievijas pērle.

Tur tiek visādi akcentēts Rīgas 
krieviskums. Jūrmalā, priecīgi kon-
statē Jermolajevs, arī vēl tagad sa -
glabājušās vasarnīcas, kas celtas 
Čechova stilā, tur jūtama Ķiršu dārza 
gaisotne. Kaut gan tos, kas brauca uz 
Rīgu pēckaŗa (t.i., pa  domju) gados, 
lielākoties valdzi  -  nāja šīs pilsētas 
rietumnieciskums, mājīgās 
kafejnīcas, gotiskās fasā  -   des, bija arī 
tādi, kas apmeklēja     Rīgu, lai tur 
“pieskartos vecajai Krievijas 
imperiskajai civīlizācijai”. 

Vārds Ušakovam
Tālāk nāk ļoti interesanta Jer mo-

lajeva atziņa: “Taisni Rīgā uz deviņ-
desmito gadu sliekšņa krievi paši 
pirmie saprata, pie kā var novest pe -
restroika (..) un atbalstīja Interfronti. 
Tieši tāpēc kļuva iespējams Rīgas 
OMON fainomens. Tas kļuva par 
vienīgo kaŗaspēka vienību, kas pa -
ziņoja savu polītisko poziciju un 
cēlās, lai aizstāvētu valsts vienga-
balainumu.”

Tā Jermolajevs apgāž dažu Sa-  
ska ņas centra darboņu apgalvoju -      
mus par to, cik daudzi Rīgas krie  -      
vi tolaik atbalstījuši Latvijas neat-
karības ideju. 

Un daudzi no tiem, kas tajos mē -
nešos nebēga uz Krieviju, bet palika 
turpat, sāka identificēties nevis ar 
Latviju, bet ar Rīgu. Viņi izprata 
Rīgas savdabīgumu, tās nesarau  -
jamo saikni ar to, kāda šī pilsēta 
bijusi Krievijas imperijas laikos, 
konstatē Dmitrijs Jermolajevs, uz -
sveŗot, ka veidojas divkopienu 
valsts.

„Apzinoties savu atrautību no 
Krievijas, būdami izsviesti no Lat  - 
vi jas polītiskās dzīves, Rīgas krievi 
ķērās pie savas kopienas celsmes. 
Tika radītas krievvalodīgas parti  -   
jas, pašpietiekama prese, izklaides 

sfaira,” raksta Jermolajevs.
Tā kā Rīgas krieviem tika laupīta 

iespēja “taisīt karjēru” valsts pārval-
dē, viņi pārslēdzās uz biznesu un 
tādējādi viņi uzņēmēju vidū ir pār-
svarā, raksta Jermolajevs. Viņš ir 
priecīgs, ka Rīgas krievvalodīgā     
pre se ir pati labākā un spēcīgākā    
visā Aizrobežu Krievijā.

Iegaumēsim vēl vienu izteiksmīgu 
atzinumu: Latvijas krievi nebūt        
ne  steidzās masveidā naturālizēties 
un iegūt pavalstniecību, jo viņi ne- 
iden tificē sevi ar Latviju kā valsti, 
raks ta Jermolajevs. Cita lieta, ja   
viņus visus vienkop „uzņemtu” 
pavalstnie kos, „bet tā, ar pazemojo-
šiem eksā meniem - kālab?” - rausta 
plecus Jermo lajevs. 

Pāreja uz latviešu mācību valodu 
LR skolās krasi mazinājusi kriev- 
va lodīgās jaunatnes lojālitāti, tieši 
pretēji valdošo aprindu aprēķiniem, 
secina Jermolajevs un prasa, lai 
Kremlis īsteno projektu, kas paredz 
Latvijā dibināt krievu skolu tīklu 
Krievijas vēstniecības paspārnē,      
kas pilnīgi atbilstu Latvijas liku-
miem. 

Rīgas krievu kopiena ir Krievi jas 
dārgums, dižojas Jermolajevs un 
liek saprast, ka krieviskie rīdzi nieki 
rāda priekšzīmi tautiešiem   visā 
pēcpadomju telpā, parādot vi  ņiem, 
kā jācīnās pret “vēstures viltotājiem” 
un “Lielās Uzvaras nolie dzējiem”.

Nu kas te būtu sakāms? Vārds 
Rīgas pilsētas mēram Nilam Ušako-
vam. Kā viņš skatās uz visu šo pada-
rīšanu? Rīdziniekos taču skaitās ne 
tikai krievvalodīgie, bet arī Latvijas 
pamattautas pārstāvji, kas pamatoti 
iebilst pret jebkādu “divkopienu 
valsts” paveidu. 

Cik labi, ka Rīgas krievvalodīgo 
cittautiešu vidū ir cilvēki, kas tiešām 
pelnījuši cieņu un atzinību un jūt 
tuvību Latvijai. Labi, ka ir tādi kā 
uzņēmējs Valerijs Belokoņs un bijusī 
skolotāja Ludmila Sočņeva. 26. un 
27. janvārī abu intervijas saistījušas 
Latvijas Avīzes lasītāju uzmanību. 

Valerijs Belokoņs paveicis to, ko 
atjaunotās Latvijas deviņpadsmit 
gadu gaitā nevīžoja izdarīt neviens 
tautisks uzņēmējs: viņš laidis klajā 
Latvijas Enciklopēdiju piecos sē -
jumos - izdevumu, kas ir cienīgs 
tur  pi nājums daudzinātajai Latviešu 
konversācijas vārdnīcai, kas palika 
nepabeigta, jo tās 21. sējums (līdz 
šķirklim „Tjepolo”) iznāca traģiskā 
1940. gada 17. jūnija priekšvakarā. 

Valerija Belokoņa „enciklopē dis-
kais” veikums ir vērtīga dāvana Lat-
vijai un tās pamattautai, kaut gan 
viņš, pēc paša atzinuma, „ne pārāk 
labi runā latviski”. 

Uzņēmējam ir iecere, ko viņš cer 
īstenot „triju līdz piecu gadu” laikā: 
tā būs pilsēta, kas domāta 5 - 10 
tūkstošiem iedzīvotāju, un „tajā būs 

gan mājas, kur ģimenēm dzīvot,    
gan darba vietas, gan labiekārtota 
sociālā vide ar iespējām mācīties un 
atpūsties”.

Cittautietis Valerijs Belokoņs ir 
Lat  vijas patriots: “Tā ir laime, ka 
mums ir sava valsts, jo zemeslodi 
apdzīvo tūkstošiem tautību, taču  
valstu ir tikai nedaudz pāri par di -
viem simtiem. Šo ieguvumu vajag 
sargāt un attaisnot.”

Latvijas patriote ir arī bijusī sko -
lotāja Ludmila Sočņeva, kas par 
saviem vaļsirdīgajiem rakstiem por-
tālā www.citadiena.lv izpelnījusies 
rupjas lamas un pat neslēptus drau-
dus savai dzīvībai. 

Taču „es neesmu iebiedēta un arī 
turpmāk teikšu to, ko domāju 
par latviešu un krievu attiecībām”, 
uzsveŗ Ludmila Sočņeva.

„Man nav saprotams daudzu 
kriev  valodīgo naidīgums pret Lat-
vijas valsti, latviešu valodu, latviešu 
kultūru,” viņa saka. (..) „Neredzu, ka 
Saskaņas centrs darbos nestu sas ka-
ņu mūsu sabiedrībā (..). Es gribu 
uzsvērt, ka Latvijas vēsture ir sarež-
ģīta un krieviem vairāk jādomā par 
to, kā 9. maijā jūtas latvieši. Nedo-
māju, ka 9. maija svinēšana nesīs 
kādu saskaņu, drīzāk - gluži pretēji.”

Nu vārds Nilam Ušakovam! Viņš 
ir Rīgas pilsētas lielvecākais un pār-
stāv Saskaņas centru...

Franks Gordons

Pamazām Latvijā ie -
zīmējas nu jau pēc 
septiņiem mēnešiem 
un pāris nedēļām gai-
dāmo Saeimas vēlēša-
nu aprises. Rādās, ka 
šogad, tāpat kā pirms 

astoņiem, divpadsmit un piecpa-
dsmit gadiem, sevi prezentēt gatavo-
 jas jātnieks uz balta zirga. 1995. ga  -
dā šo lomu centās iedzīvināt polīti  -
kā nu jau krietni aizmirstais Ziedo  -
nis Čevers ar savu kustību Saimnieks, 
kā arī, paldies Dievam, aizmirstais 
vācu demagogs Joachims Zīgerists 
ar Tautas kustību Latvijai. Trīs ga     dus 
vēlāk šo lomu uzņēmās Andris Šķēle 
ar Tautas partiju, bet vēl pēc čet-           
r iem – Einars Repše ar Jauno laiku.

Nelaime ar baltajiem zirgiem ir 
tāda, ka tie mēdz apsūbēt. Čevers un 
Zīgerists nepanāca itin neko, Tautas 
kustība Latvijai izjuka jau pirmajos 
pāris mēnešos pēc Saeimas vēlēša-
nām. 1998. gadā Šķēle jau divas rei-
zes bija paguvis izsēdēties ministru 
prezidenta krēslā kā bezpartejisks 
premjērs, ambīcijas bija lielas, bet 
trešo reizi par valdības vadītāju viņš 
kļuva tikai 1999. gada jūlijā un tikai 
uz deviņiem mēnešiem. Sabiedrība 
par Šķēli lielākoties atceras divus 
notikumus – kādā Jaungada uzrunā 
viņš latviešiem lika izgludināt bikses, 
iztīrīt zobus un iemācīties angļu    
valodu, un viņš pensionāriem „no -
zaga” daļu pensijas. Un, protams,    
vēl ir tas, ka Šķēle ir viens no tiem 
cilvēkiem mūsu valstī, kuŗi no PSRS 
sabrukšanas jukām iznira kā ļoti 
turīgas personas, lai neteiktu krietni 
vairāk.

Repšes Jaunais laiks nāca ar daudz-
sološu piedāvājumu, bet partijas 
dibinātājs jau no paša sākuma rai  -
sīja pietiekami daudz jautājumu par 
to, kas viņš īsti ir par putnu. Polītikas 
vērotāji atcerēsies, ka šis cilvēks sā -
kumā paziņoja - pirms nolaiša nās no 
mākoņiem un tautas glābšanas viņš 
sagaida, ka pateicīgā tauta sa  metīs 
miljonu latu viņa personis kajam 
kontam. Uzvarējis vēlēšanās un 

Sarmīte
kļuvis par valdības vadītāju,  Repše 
par vienu no pirmajiem darbiņiem 
izvēlējās savas algas trīs kāršošanu. 
Jaunais laiks vienmēr ir daudz ru- 
nājis par godīgumu un tie siskumu 
polītikā, bet ne vienmēr bijis tikpat 
nasks darītājs. Jaunākais piemērs 
saistāms ar iekšlietu ministri Lindu 
Mūrnieci, kas savu oficiālo auto-
mašīnu reizēm izmanto, lai pa ceļam 
uz darbu aizvestu bērnus uz skolu. 
Oficiālo resursu izmantošana perso-
niskām vajadzībām valstī, gluži lo- 
ģiski, nav atļauta. Ar to, protams, nav 
teikts, ka neviens tā nedara, bet vis-
maz Jaunā laika pārstāvei gan va  ja  -
dzētu prasties un apjēgt, ka viņas 
partija nedrīkst pieļaut „bet citi tā 
dara” principa ieviešanu partijas pār-
stāvju rīcībā.

2006. gada vēlēšanās balta zirga 
nebija, bija par sevi pārmērīgi pār-
liecināts kumeļš, kas ieaulekšoja val-
dībā un drīz vien sagrāva valsts taut-
saimniecību. Nu tuvojas nākamās 
Saeimas vēlēšanas, un ļoti būtiski ir 
tas, vai izdosies ievēlēt cilvēkus, kuŗi 
pratīs atrisināt sasāpējušās bezdarba, 
demografijas, ekonomikas u. tml. 
problēmas. Kā zināms, pieteikušies 
ir visi mūsu valsts lielie „oligarchi” ar 
pašu Šķēli priekšgalā. Tā kā šie ļaudis 
polītiku vienmēr uzskatījuši par spē-
līti un valsti – par savu personisko 
īpašumu, kaut kam ir jānāk pretī.  
Un te nu ir tā joma, kuŗā sākam 
saskatīt gaidāmās aprises.

Proti, jau pirms kāda brītiņa par 
apvienošanos vēlēšanu saraksta vei-
do  šanai paziņoja trīs partijas – Jau-
nais laiks, Pilsoniskā savienība (PS) 
un Sabiedrība citai polītikai (SCP). 
Nevarētu teikt, ka šīs ir pavisam 
saderīgas partijas, piemēram, SCP 
sevi pozicionē bezmaz par sociāl de-
mokratisku partiju ar domām par 
ienākumu pārdalīšanu no bagāta-
jiem uz mazāk bagātajiem. Taču 
minētās partijas vieno pārliecība, ka 
valsts tomēr nav privātīpašums, ka 
godīgums un tiesiskums nav ab -
strakti jēdzieni. Problēma ir tikai     
tā, ka jaunizceptā polītorganizācija 

Vienotība īsti nespēs sabiedrību 
pārliecināt, ka tā nāk ar kaut ko 
pavisam jaunu. Galu galā JL patla-
ban ir valdības spicē. PS redzamākie 
līdeŗi ir eirodeputāte Sandra Kalnie  -
te un Ģirts Valdis Kristovskis, abi 
Latvijas polītikā ir bijuši kopš pašiem 
pirmsākumiem. Savukārt SCP divi 
redzamākie vadītāji bija ministri 
Aigara Kalvīša valdībā, kas sagrāva 
Latvijas tautsaimniecību, – Aigars 
Štokenbergs bija ekonomikas, Artis 
Pabriks – ārlietu ministrs. Štoken-
bergu partija aizmuguriski izslēdza, 
Pabriks aizgāja pats, bet nekas īpaši 
„jauns” viņos abos tomēr nav 
manāms.

Vienotības ļaudis par gaidāmajām 
vēlēšanām ir pateikuši, ka viņu kan-
didātu sarakstā ceturtdaļa vietu būs 
katrai no minētajām partijām, sa -
vukārt atlikusī ceturtdaļa būs citiem 
ļaudīm, ne par visu varu tādiem, kas 
ir saistīti ar konkrētu partiju. Iespē-
jams, ka Vienotībai pievienosies vēl 
kāds – ap to lakstojas visai bezcerīgā 
Latvijas Sociāldemokratiskā strād-
nieku partija un pagaidām vēl ne 
īpaši pārliecinošais Visu Latvijai!, 
tāpēc varbūt vēl nāksies pārbīdīties, 
bet tādi nu ir šie plāni.

Redzamākā persona šo „citu 
ļaužu” katēgorijā jau ilgstoši ir Sar-
mīte Ēlerte. Zinātāji viņu pazīs kā 
ilggadēju laikraksta Diena redak  -
tori, kuŗas vadībā laikraksts kļuva 
par nopietnu spēlētāju Latvijas 
plašsaziņas līdzekļu tirgū, piede  -  
vām tas lielākoties ir bijis laikraksts, 
kam pamatā ir klasiskās žurnālisti-
kas vērtības par atklātību, objektīvi-
tāti u.tml. Sarmīte no laikraksta 
aizgāja 2008. gadā, un drīz pēc tam 
tur notika apvērsums, par ko esmu 
rakstījis citreiz. Kopš tā laika Sarmīte 
ir darbojusies nevalsts procesos, it 
īpaši jautājumā par sadarbību ar 
Gruzijas plašsaziņas līdzekļiem un 
pilsonisko savienību. Bet 6. februārī 
Sarmīte paziņoja, ka 2. oktobrī viņas 
vārds parādīsies biļetenā un, vistica-
māk, tas būs Vienotības sarakstā.

Nevienu cilvēku Latvijā es ne -
pazīstu ilgāk kā Sarmīti Ēlerti. 
Pirmajā rītā, kad abi ar mammu 

ieradāmies Latvijā, mēs aizgājām    
uz Latvijas Tautas fronti, lai pajau-
tātu, vai varam palīdzēt. Sarmīte   
bija Informācijas nodaļas vadītāja, 
un, protams, mēs varējām palīdzēt. 
Es tūlīt pat tiku pielikts pie preses 
paziņojumu tulkošanas angļu va -
lodā. Brīdī, kad iznāca pirmais 
Dienas numurs, es jau biju atpakaļ 
Amerikā, bet pašā pirmajā numurā 
bija arī mans rakstiņš par ASV 
attieksmi pret Baltijas neatkarības 
centieniem. Sarmīti pazīstu kā     
viedu domātāju un aktīvu darītāju.

Ar lielu interesi raudzīšos, kā viņai 
klāsies lielajā polītikā. Baidos, ka 
viegli nebūs. Pirmkārt, Sarmīte Ēler-
te un Diena vienmēr ir bijuši liels 
bubulis tiem, kuŗi Latvijā saskata 
savu īpašumu, it īpaši tas sakāms   
par tā dēvētajām „Ventspils inte-
resēm” un to kabatas laikrakstu      
(Ne)atkarīgo Rīta Avīzi. Tur par Sar-
mīti jau sākusies klaigāšana un 
ņirgāšanās. Par to varētu īpaši nesa-
traukties, taču ir arī cits daudz 
pamatīgāks jautājums: vai žurnā  -
lists, piedevām pietiekami princi  -
piāls būdams, var kļūt par veiksmīgu 
polītiķi?

Jo viens vismaz patlaban ir      
skaidrs – ar Sarmīti Ēlerti vai bez 
viņas, Vienotība 2. oktobrī 51 vietu 
Saeimā neiegūs. Un tad sāksies 
tirgošanās. Piemēram, paredzams, 
ka visai veiksmīgas nākamās vēlē-
šanās varētu būt prokrieviskajam 
Saskaņas centram. Vai Vienotībai ar 
to varētu būt saruna? Pieņemot, ka 
vairs neviena jauna (vai, pareizāk 
sakot, puslīdz nopietna) partija 
netiks veidota, diemžēl varam arī 
paredzēt, ka vietas Saeimā iegūs vis-
maz dažas no tām partijām, kuŗas 
tur ir patlaban, – „Tautas” partija, 
zaļie zemnieki, Latvijas Pirmā par-
tija/Latvijas ceļš. Tieši tās ir partijas, 
pret kuŗu „polītiku” vismaz pēc ide-
jas cīnās Jaunais laiks un vēl vairāk 
PS un SCP. Tiesa, Jaunais laiks pat-
laban ar TP un ZZS ir vienā valdī-
bā… un tas, lūk, rada bažas par    
laiku pēc nākamajām vēlēšanām.

Es, piemēram, nemūžam neva  -
rētu sevi iedomāties Saeimas 

deputāta lomā. Esmu pārāk liels 
brīvdomātājs, lai spētu teikt „jā,”   ja 
mana sirdsapziņa saka „nē,” bet „jā” 
ir vajadzīgs polītiskās kon junktūras 
apmierināšanai. 

Protams, arī Sarmīte necer veidot 
attiecības ar šaubīgiem sponsoriem, 
arī viņa noteikti domā, ka viņa nu 
gan būs tā, kas vairs nerīkosies pēc 
vecajiem šabloniem par to, kā no  -
tiek „polītika”. Taču Saeima mums   
ir gaļas mašīna, kas samalusi ne 
vienu vien cilvēku ar pietiekami   
labu reputāciju pirms tam, kad       
viņš nonāca lielajā polītikā. Pie-
mēram, Māris Kučinskis Valmierā 
bija iemīļots un populārs pilsētas 
galva. Rīgā viņš kļuva par vienu no 
valdošās kliķes redzamākajām   
sejām. Daudz ko noteiks tas, ko 
Sarmīte aicinās sev piebiedroties, 
tiek baumots, ka viena no šīm per-
sonām varētu būt bijusī Valsts pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga. Tas   
jau būtu pavisam nopietns pietei-
kums. Taču vai viņas abas patiešām 
ir gatavas pavisam reālajai iespējai, 
ka Saeimā nāksies būt tikai depu-
tātēm, iespējams, opozicijā. Nav mū -
su valstī nekas nepieredzēts, ja 
polītiķis nospriež, ka konkrētais     
statuss viņam tomēr ir neatbilstīgs, 
un itin vienkārši paceļ cepuri un 
aiziet. Tā savulaik izdarīja kādrei-
zējais Ministru prezidents Vilis 
Krištopans, tā izdarīja arī Andris 
Šķēle. Un vienmēr tas ir nesmuki.

Līdz pat oktobrim es turēšu visus 
iespējamos īkšķus, lai taptu ievēlēta 
kvalitātīvi citāda Saeima nekā paš-
reizējā. Gribu Saeimu, kuŗā godī-
gums un tiesiskums nav eksotiski 
svešvārdi. Gribu Saeimu, kuŗā     
strādā profesionāli cilvēki ar profe-
sionālu attieksmi, nevis grupiņa 
komponistu, aktieŗu, svarcēlāju 
u.tml., kuŗi Saeimā ir tikai tāpēc, ka 
viņiem ir populārs uzvārds. Esmu 
absolūti pārliecināts, ka Sarmīte 
Ēlerte būtu labāka deputāte nekā 
milzīgi lielais vairākums to, kuŗi šo 
amatu ieņem patlaban. Bet, kā mūs-
pusē ierasts teikt, labs cilvēks – tā   
nav profesija. Jā, – viegli nebūs.

Kārlis Streips
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12. februārī pa -
redzēta Starp tau-
tiskā Valūtas fonda 
(SVF) valdes sēde, 
kuŗā lems par 
starp  tautiskā aiz-
devuma kārtējās 
daļas izsniegšanu 

Latvijai. Ja balsojums būs pozitīvs, 
Latvija saņems 300 miljonus eiro. 
Savukārt Briselē Eiropas Savienī-
bas (ES) Ekonomikas un finanču 
komitejas sanāksmē apstiprināts 
ES un Latvijas papildinātais sa -
prašanās memorands. Pēc tam   
kad tiks saņemts visu ES dalīb-
valstu atbalsts, Latvija saņems 500 
miljonus eiro. 

Jau esam rakstījuši, ka Latvija    
no starptautiskajiem aizdevējiem 
šogad plānojusi saņemt 2,7 miljar-
dus eiro, kas gan ir krietni mazāk 
nekā iepriekš prognozētie četri 
miljardi eiro. No 2008. līdz 2012. 
gadam Latvija no starptautiskajiem 
aizdevējiem kopumā saņems līdz 
7,5 miljardus eiro (5,2 miljardi 
latu). Plānots, ka Eiropas Komi  sija 
(EK) šogad Latvijai sniegs atbal- 
stu 700 miljonu eiro apmērā, bet 
SVF piešķirs kopumā 500 miljonus 

Bažas par starptautiskā aizdevuma atmaksāšanu
eiro. Zviedrija, Dānija, Somija, 
Nor   vēģija un Igaunija kopumā pie-
šķirs vienu miljardu eiro. Pasaules 
Banka Latvijai piešķirs 200 miljo-
nus eiro, bet Čechija, Polija un Ei -
ro  pas Rekonstrukcijas un attīstī  -
bas banka (ERAB) - 300 miljonus 
eiro. Savukārt 2011. gadā EK Lat-
vijai aizdos 200 miljonus eiro, 
Ziemeļvalstis piešķirs 900 miljonus 
eiro, bet SVF - 400 miljonus eiro.

Līdz šim Latvija jau ir saņēmusi 
atbalstu kopumā 3,3 miljardu eiro 
(2,3 miljardu latu) apmērā. Lielāko 
summu - 600 miljonus eiro Latvija 
ieguva 2008. gada nogalē ar atmak-
sas termiņu 2013. gada nogalē. 
Zīmīgi, ka ERAB jau piešķīrusi  
100 miljonus eiro, taču šie līdzekļi 
ir nevis aizdevums Latvijai, bet   
gan ieguldījums valsts pārņemtās  
Parex bankas kapitālā. Finanču 
ministrijā norāda, ka Latvija līdz 
šim izlietojusi 1,32 miljardus latu 
starptautiskā aizņēmuma, kaut   
gan ir saņemti 2,29 miljardi latu.
Lielākā daļa - 807,9 miljoni latu - 
no 1,32 miljardiem ir izmantoti 
vals  ts parāda atmaksai, mazāk - 
284,3 miljoni iztērēti valsts budže  -
ta deficita un valsts budžeta aizde-

vuma financēšanai. Pārējā nauda - 
0,97 miljardi latu - patlaban atrodas 
Valsts kases kontos Latvijas Bankā, 
un no tiem 0,45 miljardi rezervēti 
finanču sektora stabilizācijas pa  sā-
kumiem resp. banku darbības at -
balstam. Parex bankas sindicēto 
kreditu atmaksai vien paredzēti 
163,4 miljoni latu.

Pirmo reizi aizdevējiem radušās 
šaubas, vai Latvija spēs atdot kredi-
tu. Čechijas finanču ministrs E. Ja -
nota parlamenta debatēs paudis 
bažas, ka Latvija varētu Prāgai neat-
dot Čechijas izsniegto aizdevumu 
200 miljonu eiro.Kā vēstī plašsazi-
ņas līdzekļi, aizdevumu ar procen-
ta likmi 4,814% bija plānots pār-
skaitīt Latvijas Valsts kasei divās 
daļās – pa 100 miljoniem eiro ka  t rā. 
Nauda bija pieejama vēl pērnā gada 
vasarā, taču kreditlīgums aizvien 
vēl neesot noslēgts. Jau pēc di     viem 
gadiem, 2012. gada martā, Latvijai 
būs jāsāk Starptautiskajam Valūtas 
fondam atdot aizņēmuma pirmās 
daļas pamatsummu – 600 mil  jo-
nus eiro. Tā paša 2012. gada no -
vem  brī jāsāk atmaksāt arī aiz de vu-
ma otru daļu – 200 miljonus eiro. 

Nordea bankas analitiķa Andŗa 

Lāriņa domas: „Nav nekādu illū zi-
ju, ka Latvija spētu šos parādus at -
maksāt 2012. gadā.” Arī Valsts 
kont  role pateikusi – Latvijai nebūs 
neviena eiro, ar ko atdot starptau-
tisko aizdevumu, paļaujoties tikai 
uz nodokļu ieņēmumiem. Tas ir 
iespējams, vienīgi ja valsts budžets 
būtu ar pārpalikumu, – tātad ieņē-
mumi lielāki par izdevumiem. 
Starptautiskā Valūtas fonda misi  -
jas Latvijā vadītājs Deivids Mūrs 
sacījis: „Valūtas fonda ieplānotais 
nemainīsies, un Latvijai būs jāmek-
lē pārfinancējuma avoti.” Tas no  zī-
mē - lai atdotu naudu, Latvijai var-
būt nāksies uzņemties jaunas pa -
rād  saistības. Tātad jāņem jauns 
kre  dits vecā parāda atdošanai. 

Valdības galva V. Dombrovskis 
presē izteicies, ka lielākā daļa starp-
tautiskā aizdevuma tiks pārfi nan-
cēta starptautiskajā finanču tirgū. 
„Tā ir prakse, ko īsteno vairākums 
vai gandrīz visas pasaules valstis.” 
Ļaunākajā gadījumā finanču mi -
nistrs Einars Repše neizslēdz ie -
spēju, ka parādu atdošanai Latvija 
būs spiesta pārdot kādus valsts 
uzņēmumus vai to akcijas. Pēc eks-
pertu domām, valsts uzņēmumi 

„Lat vijas Mobilais telefons” un 
„Lat    vijas Dzelzceļš”, ja tiktu pri vā  ti-
zē ti, pilnīgi nosegtu tās naudas 
sum  mas, ko valsts aizņēmumā   līdz 
šim saņēmusi no Valūtas fon da. 
Jā   piebilst, ka likums pašlaik gan 
liedz privātizēt valstij simt pro cen-
tīgi piederošās akciju sabiedrī bas 
„Latvijas Dzelzceļš”, „Latvijas Valsts 
meži”, „Latvijas Pasts”, „Lat venergo”, 
lidosta „Rīga”. Taču Saei mai nobal-
sojot, iespējams šo likumu mainīt. 

Valdība nesen vienojās, ka aptu-
veni 100 miljonu latu tiks ieplūdi-
nāti Parex bankā. Pēc valstij pie de-
rošās Parex bankas ziņām, no kār -
tējam maksājumam nepiecie ša-
miem aptuveni 218 miljoniem latu 
banka ar saviem līdzekļiem spēs 
nodrošināt aptuveni 118 miljonus 
latu sindicēto kreditu atmaksai. Par 
atlikušo daļu valsts, būdama īpaš-
nie ce, sniegs bankai atbalstu ie -
priekš plānotā apjomā. Diemžēl 
sa  biedrībai joprojām nav ļauts ie -
dziļināties Parex bankas financēs, 
jo pār tās pārņemšanu un pašrei-
zējiem procesiem no valsts puses 
pārklāts „ierobežotas pieejamības 
informācijas statuss”.

Dainis Mjartāns

Mārtiņš Sausiņš ir ieradies kār-
tējā darba vizītē Latvijā, un šai rei  -
zē viņa darbības, sarunu un tikša-
nās lokā galvenokārt ir jautājumi, 
kas saistīti ar vēlēšanām. Par to,   
kas jau paveikts, un par turpmā  -  
ko – mūsu šīsnedēļas saruna.

M. S. Jau 2009. gadā PBLA aktī  -
vi sāka runāt par vēlēšanām un 
rīkoties uz tām, un tā patiešām ir 
šābrīža aktuālitāte. Valdes gads kār-
tējā sēdē aizvadītā gada oktobrī,    
kā slēgtajā, tā atklātajā, jautājumi, 
kas attiecas uz nākamo Saeimas 
vē  lēšanu sagatavošanu un norisi,  
bija prioritārie. Kopā ar vice priekš-
sēdi Intu Rupneru, kas ir mūsu vē -
lēšanu stratēģijas vadītājs, tikāmies 
gan ar valstsvīriem, gan ar  organi-
zācijas VĒL vadītājiem – Valdi Lie-
piņu un Induli Bērziņu. Esam jau 
mainījuši un ietekmējuši vairākus 
stratēģiskus jautājumus, apzinā-
mies, ka varam izdarīt vēl daudz, 
bet ne visu. Saprotams, ka ierobe  -
žo finances, bet ir daudz kas tāds, 
ko varam sakārtot arī bez naudas 
ieguldījuma. Būšu Rīgā līdz 22. feb-
ruārim, tikšos ar plašu amatper-
sonu loku – ar daudziem polītiķiem, 
valsts amatpersonām un sabied-
riskajiem darbiniekiem. Manā ie -
skatā Valsts prezidents Valdis Zat-
lers vairāk nekā divi iepriekšējie 
mūsu  prezidenti gan iesaistās ar 
vēlēšanām saistītos jautājumos,  
gan gādā, lai noturētos stabila val-
dība. Tikos arī ar Centrālās vēlēša-
nu komisijas priekšsēdi Arni Cim-
daru, lai runātu par vēlēšanu li -
kuma reformu, kas šobrīd iestrē-
gusi juridiskos līkločos.

Ko uzskatāt par savu līdzšinējo 
lielāko panākumu? 

„Lokomotīvju” principa likvi dē-
šanu, par kuŗa saglabāšanu jopro-
jām cīnās deputāts Leiškalns. Šī 
prin cipa izslēgšana, manuprāt, ir 
PBLA un VĒL liels panākums.

Kas, jūsuprāt, ir nākamais grū-
tākais solis? 

Vēlēšanu iecirkņu skaita palie-
lināšana ārzemēs. Par to sprieda  
arī ALA sanāksmē aizvadītajā   

Ceļā uz vēlēšanām – PBLA viedoklis un rīcība
Ar PBLA valdes priekšsēdi Mārtiņu Sausiņu sarunājās Ligita Kovtuna

gadā no 4. līdz 6. decembrim Va -
šingtonā, piedaloties Latvijas vēst-
niekam ASV A. Pildegovičam. 
ASV šobrīd ir deviņi vēlēšanu ie -
cirkņi. Mūsu ieskatā to skaits jāpa-
lielina vismaz līdz 13 – 15. Un tas   
ir izdarāms. ALA izteica priekš li-
ku mu apmācīt un iesaistīt cilvē  -
kus, kas varētu vadīt, turklāt pro-
fesionāli vadīt vēlēšanu iecirkņus, - 
tostarp konsulus, vēstniecības dar-
biniekus. Šos cilvēkus mēs sagata-
votu, neprasot no Latvijas valsts 
nekādu finanču ieguldījumu. Po -
zitīvas atbildes vēl nav. Centrālās 
vēlēšanu komisijas priekšsēdis Ar -
nis Cimdars ir pozitīvi noskaņots, 
jautājuma virzību, protams, ietek-
mēs vienotība pašreizējā Saeimā 
valdošajā polītiskajā koalicijā. Mēs 
sagaidām tikai pretimnākšanu.

 Varbūt pamēģināsim ar kon-
krētu piemēru „uzzīmēt”, kā tas 
izskatās reāli jeb „dabā”! 

Piemēram, Floridas latviešu or -
ga  nizācija apvieno, ja esmu precīzi 
informēts, 178 cilvēkus. Tā kā ne 
St. Pētersburgā, ne Maiami nav 
vēlēšanu iecirkņa, šiem cilvēkiem 
jāsūta savas pases uz Vašingtonu. 
Un cilvēki baidās, ka tas var būt 
dārgi un ka pase var pazust... Bet 
matēmatika ir tāda, ka 15 000 bal-
sis nodrošina vienu vietu Saeimā, 
un viena balss, kā mēs zinām, var 
izšķirt daudz.

Iepriecinoši ir ALAs veiktās ap -
taujas rezultāti – vēlēšanās gatavi 
piedalīties 85%  balsstiesīgo ASV 
latviešu. Līdz šim šis skaitlis bija    
60 – 70, savukārt pašvaldību vēlē-
šanās piedalījās tikai nedaudz vai-
rāk par 50%. Ir jānāk pretī vēlētā-
jiem.

Kādas vēl ir iepriecinošas ziņas 
jūsu skatījumā? 

Pirmā – ka veidojas jauna polī-
tiskā apvienība Vienotība, kuŗā jau 
drīz -  6. martā dibināšanas kon-
gre    sā nolēmuši apvienoties Jaunais 
laiks, Pilsoniskā savienība un Sa -
biedrība citai polītikai. 

Otrā – Rīgas domē Pilsoniskai 
sa   vienībai pievienojusies Visu Lat-

vijai. Šķiet, notikumi un attiecības 
ņem pozitīvu virzību, un es ļoti 
ceru, ka jau martā polītiskie spēki 
sāks rīkoties racionālāk, pieska ņo-
joties valsts interesēm.

PBLA aktīvi darbosies visu turp-
māko laiku līdz vēlēšanām, arī 
gadskārtējā valdes sēde ir pare  -
dzē ta jau septembrī, lai vēl varētu 
izskatīt ar vēlēšanām saistītos 
jautājumus.

Un vēl man ir kāda pozitīva sa -
jūta, proti, ka mainās krievu ko-
piena Latvijā. Racionālais, saprātī  -
gais krievs vēlas būt daļa no šīs 
valsts, viņš ir sapratis, ka latvietis 
nav viņa ienaidnieks. Ļoti ceru, ka 
tiem, kas vēlas kaut ko  radikālizēt, 
tas neizdosies. Īstenībā pats per-
soniski tiešām neesmu ticies ar 
radikāli noskaņotu un agresīvu 
krievu. Kas attiecas uz Nilu Uša-
kovu -  viņš taču arī ir ieinteresēts 
panākt kopīgu risinājumu un iz -
līdzinājumu. Viņš ir skolots cilvēks, 
un viņa atbildības lokā ir visi ie -
dzīvotāji neatkarīgi no tautības. 

Vai PBLA nekļūst par polītis  -
ku organizāciju? 

Ne PBLA priekšsēdis, ne vice-
priekšsēdis nedrīkst būt iesaistīti 
polītikā, piederēt pie konkrēta 
polītiska spēka. Tas gan tiesa, ka 
PBLA no nevalsts organizācijas 
kļuvusi par valstisku, dažkārt val-

stiskāku par dažu labu ministriju. 
Precīzi formulējot – PBLA ir val-
stiski domājoša organizācija. 

Ko vēlas ārzemju latvietis, po -
šoties uz vēlēšanām? Kā liecina 
redakcijas pasts un sarunas – 
kādu konkrētu ieteikumu, bet 
tādu nevar dot ne PBLA, ne    
Laiks un Brīvā Latvija. 

Mans padoms – jāraugās uz tiem 
polītiskajiem spēkiem, kuŗiem ir 
valstiska domāšana, kuŗi stingri 
stāv pozicijās, ka pamatnācija Lat-
vijā ir latvieši, ka vienīgā valsts va -
loda te ir latviešu valoda.

Saprotams, ir jāievēro arī pārējo 
tautību tiesības un vērtības, taču 
jāaizpilda  tas, ko pamatnācija zau-
dējusi. Nedrīkst pieļaut, ka Latvija 
kļūst par bilingvālu valsti. Latvijai 
jātop par valsti ar lojāliem pavalst-
niekiem, un valdībai  jābūt gudrai 
un saprātīgai attieksmē pret stratē-
ģiskajiem partneŗiem Rietumos  
un jāsadzīvo ar lielo kaimiņu Aus-
t rumos.

Kādā stadijā ir jautājums par 
dubultpilsonību, kuŗā arī PBLA 
aktīvi iesaistījusies? Latvija jo -
projām ar vieglu roku atsakās    
no saviem pavalstniekiem, ik 
gadu zaudējot tūkstošus...

Gaidām Satversmes tiesas lē -
mumu, ko paredzēts saņemt mar  -
tā vai aprīlī. PBLA savu viedokli      

ir iesniegusi. Mūsu mērķis ir pa -
nākt t. s. pārejas noteikumu at -
jaunošanu. Saskaņā ar tiem par 
Latvijas pavalstniekiem varēs kļūt 
arī to ārzemēs mītošo polītisko 
trimdinieku pēcnācēji, kas dzi  -
muši pēc 1995. gada 1. jūlija. Pro-
tams, ir jārisina arī jaunizbrau  -  
cēju jeb tā saucamo ekonomisko 
bēgļu dubultpavalstniecības pro-
blēma. Eiropas Savienībā ir vairā-
kas valstis (piemēram, Spānija),  
kas pieļauj dubultpavalstniecību. 
Kāpēc to nevarētu arī Latvijā? 

Runājot par t. s. „jauno trim-
du”, notiek tā - kolīdz latvieši citās 
zemēs ir daudzmaz ekonomiski 
nostabilizējušies, viņi dibina sko-
las, koŗus, deju kopas un ap -
vienojas organizācijās. Tā taču      
ir pozitīva zīme, vai ne?

Protams! Kad pirms gada Kana-
dā valsts svētku sarīkojumā tikos  
ar „jauniebraucējiem”, sarunās viņi 
teica: vēlamies braukt atpakaļ uz 
Latviju, bet... vēl nav laiks.

Ārzemju latviešu organizāci-
jām vajadzētu viņus aktīvi ie -
saistīt savā darbā,  un varu spriest 
pēc LNAK (Latviešu nacionālā 
apvienība Kanadā) – te tas notiek 
sekmīgi. Ar   vien vairāk jaunie-
braucēju ie  saistās LNAK darbā, 
arī vēstnie  cība pulcē šos cilvēkus 
pie sevis. 

PBLA saņem kritiku (to bieži 
iznāk publicēt arī mūsu laik-
rakstos) par to, ka apvienība 
pārāk maz dara demografiskās 
situācijas uzlabošanā Latvijā. 
Piemēram, atteica finanču pie-
šķīrumu grāmatai „Šūpo šūpuli”.

Par naudas piešķīrumu šai grā-
matai, demokratiski balsojot,  
„pret” nobalsoja valdes vairākums. 
Iemesls – šobrīd nauda jāizmanto 
citiem prioritāriem mērķiem.    
Man  dziļi simpatisks ir  darbs, ko 
dara Jēkabs Ziedars un Dr. Jānis 
Dimants, taču, manuprāt, demo-
grafiskās problēmas risinājums 
pirmām kārtām ir Latvijas eko-
nomiskā izaugsmē un veselīgā 
dzīvesveidā.    

Mārtiņš Sausiņš: „PBLA ir valstiski domājoša organizācija”
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Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 6)

Melnais kaķis pārdomājis, ce -
ļam pāri neskriešot. Ivars visu 
nokārtojis, pasaule vaļā. Izbrauk-
šanas priekšvakarā piezvana,     
lai pajautātu, vai esmu jau kād-
reiz lidojusi. Sašutums aizcērt 
elpu, kādu mirkli esmu bez valo-
das. Cilvēks, kam kabatā gīda 
sertifikāts, ko tādu jautā ekskur-
siju vadītājai, kuŗai darba dzīves 
pēdējā trešdaļa pagājusi auto-
busos, vilcienos, lidmašīnās. Pē -
dējie gadi visvairāk tieši lidojot 
un ne tikai pēdējie vien. Vaicā  -
tājs vēl nebija dzimis, kad kra  -
vas lidmašīnā, kas ik pa brīdim 
gāzās gaisa bedrēs, šķērsoju 
polāro loku. Viņš vēl rāpoja zem 
galda, kad vismaz reizi nedēļā 
sēdos lētā pasažieŗu lainerī, kas 
lidoja no Daugavpils ar Rīgu. Bū  tu 
izlasījis manas „Noklusētās lap-
puses,” ko viņam uzdāvināju, tāds 
jautājums tam neienāktu prātā..

 „Mēs jauno acīs esam dino-
zauri,” raksta mana kādreizējā 
kur  sa biedrene, filoloģijas zināt-
ņu doktore, augstskolas docē  -
tāja. „Neraugoties uz mūsu izglī-
tību, dotībām, pieredzi, jaunā  -
kās paaudzes skatījumā nekas 
vairāk kā dinozauri.” To viņa par 
saviem mazbērniem. Līdzīgu 
vie   dokli literāra žurnāla rakstā 
pauž pirms dažiem gadiem iz  -
šķī lusies spalvasmāsa, vecākās 
pa  audzes spalvasbrāļus nodē vē-
dama par „mirstošiem”, ar ku -
ŗiem nav vērts rēķināties… Nu 
arī Ivars, pat viņš! Zināms, no 
divdesmit pirmā gadsimta vald-
nieces elektronikas daļa mūsējo 
turas pa gabalu, bet tas nebūt  
nav intelektu noteicējs rādītājs, 
vai ne?

 Diez kādu viņš iztēlojies manu 
uzvedību lidojuma laikā, ja šis 
lidojums man tiešām būtu pir-
mais? Domā, ka mocīšos ar jū  -

ras slimību, vemstīšos, „dīrāšu 
āžus,” kļūšu kaprisa un histeris-
ka, bet viņam manis dēļ citu pa -
sažieŗu priekšā būs kauns. No -
klausījies manu sašutuma izvir-
dumu, Ivars noteic, ka nu viņam 
būs mierīgs prāts… Tālruņa 
klausulē dzirdama atvieglojuma 
nopūta.

  Klāt esam 
 Lidmašīna slīd lejup, apstājas 

uz skrejceļa. Ak, šī neizprotamā 
elektronika! Grābstoties pa so -
mu, laikam esmu nospiedusi kā -
du sava nesen iemantotā kaba  -
tas tālrunīša pogu, jo atskan 
pīkstiens un ekrānā parādās 
īsziņa: 17/04/08 07:17 Welcome 

From 02 Germany! To listen to 
you. (Kāpēc „From” ar lielo 
burtu?) Hamburga. Esam klāt! 
Bez starpgadījumiem un aizķer-
šanās. Abas mūsmāju melnās 
kaķes ceļam pāri nepārskrēja; 
pavadījušas mani līdz vārtiem, 
prātīgi ķepoja atpakaļ. No lidos-
tas līdz galvenajai dzelzceļa sta-
cijai nepilnas stundas brauciens. 
Hamburgas priekšpilsētas atce-
ros drūmas, uzlidojumos sa   -
grau tiem namiem, atkailinātiem, 
ugunsgrēkos nomelnējušiem dū -
meņiem, pēc deguma dvako-
jošām krāsmatām, no kuŗām 
vējš, pagrābis pelnus, meta tos 
gājējiem acīs, kaisīja matos. Ta -
gad, ar zemu dzīvžogu no ie  tves 
norobežoti, abās ielas pusēs    
glīti, gaiši vienstāva un divstā  -   
vu nami it kā nupat nomazgā-
tiem jumtiem, nospodrinātiem 
logiem. Citplanētietis tos varētu 
noturēt par lielas izstādes ekspo-
nātiem, nevis dzīvu cilvēku 
mājokļiem.

 Galvenās stacijas drūmā celt-
ne pārtapusi gaišā metalla un 
stikla konstrukcijā, kam ar ag -
rāko ne mazākās līdzības. Es to 
vairs nepazīstu. Vai Ilgai Kalnai 
būtu taisnība? Atceros divas kaŗu 
pārcietušas celtnes, kas bija ne  tā-
lu no stacijas. Glaunais restūzis 
„Bokačo” ar plašu zāli, lielām 
pal  mām, pat kaŗa laikā balti klā-
tiem galdiņiem un švītīgiem su -
laiņiem. Vecā parkā kādus kvar -
tālus tālāk – apaļa pretbumbu 
patvertne ar smailu jumtu, līdzī-
ga viduslaiku cietokšņa tornim. 
Lejas stāvā iepretim ārdurvīm 
atrasto mantu glabātava, līdz 
augšstāvu sēdekļu rindām veda 
nevis kāpnes, bet cementa slīp  -
ne, atvieglojot kāpšanu tiem, 
kam spieķi un kruķi. Cilvēku ar 
spieķiem, kruķiem tolaik bija 
pulka… Kā gribētos uzmest ska-
tienu restorānam un tornim! 
Nekas cits te mani nesaista. Uz 
Mordammu, kur bija mūsu no -

metne, nevelk, tur nebūtu ko 
redzēt, no dēļu barakām nepali-
ka pat krāsmatas. Bet restorāns 
un tornis nav tālu, ja rikšotu,   
pēc brīža būtu atpakaļ.

Taču mūsu rīcībā, ja gribam 
pagūt uz Flensburgas vilcienu,   
ir pārāk maz laika; vēl arī pie 
biļetēm jātiek. Ivars pēdējos des-
mit gados paguvis iepazīt Angli-
ju, Arabu Emirātus, Somiju, Tur-
ciju un, vācu valodas speciālists 
būdams, protams, arī Vāciju; to -
mēr elektronikas krustvārdu 
mīk la vienā rāvienā arī viņam nav 
atrisināma, jāpastāv rindā pie 
konsultanta. Izrādās, ka brauk -
šanas biļetes var iegādāties ne 
vien elektroniskajā automatā, bet 
arī vilcienā pie pavadoņa. 

 *
 Ivaram līdzi dēls Lauris, jauns, 

zinātkārs puisis, joprojām Maga-
zeinis un savu uzvārdu pret lat-
galisku segvārdu negrasās mai-
nīt. Tēvs ar dēlu sarunājas latga-
liski, un tā nebūt nav izrādīša  -
nās, jo abi ir kvēli sava novada 
patrioti. 

Vienmuļš līdzenums tīri no -
koptiem, agrīnā pavasarī vēl pe -
lēcīgi rūsganiem laukiem. Kādā 
no tiem milzu odiem līdzīgi vēja 
ģenerātori gaŗām metalla kājām, 
šobrīd nekustīgiem spārniem. 
Sāku skaitīt, kad tieku līdz div-
desmit, laukam esam gaŗām. Vai 
Latgales vējiem spēks vājāks?  
Bet varbūt trūkst gudru galvu, 
uzņēmīgu prātu, kas vēja spēku 
varētu likt lietā. 

Varenajam Ķīles kanālim pāri 
liels lokveida pārvads. Nez kā  -
dēļ kanālis un pārvads nav pali-
cis atmiņā, kaut gan šis ceļš ir 
daudzas reizes mērots, braucot 
uz Hamburgu, Lībeku, Detmol-
du, uz Bavāriju. Neesmu taču 
braukusi pa melnu tumsu vien 
vai arī allaž aizvērtām acīm. 
Varbūt tikai negadījās sēdēt pie 
loga?

(Turpinājums sekos)

Daloties mūsu raibās pagātnes 
atmiņās, gribas pakavēties pie sa -
vām skolas gaitām, kad vēstures 
ritējumā nācās iziet cauri vese-
lām četrām ģimnazijām. Patiesī-
bā ko   pumā izgāju septiņas sko-
las, ieskaitot trīs pamatskolas, 
ne  skaitot to, ka esmu dzimis as -
totajā, Purvmalas Viestura valsts 
pamatskolā, kur mani vecāki  
bija sākuši savu pirmo skolotāja 
darbu, tēvs bija pārzinis un man 
pasaulē atnākt būs palīdzējusi 
tur  pat kāda vietējā sādžas ba  buš-
ka, tikai septiņus gadus no Krie-
vijas atkaŗotā territorijā, kas jau 
sen atkal ir aiz Krievijas robežas. 

Manas pamatskolas būtu cits 
stāsts, arī tās mainījās ik pāris   
ga  dus, no Daugavpils cietokšņa 
Vals  ts pamatskolas Zemgales 
divīzijas garnizonā uz Daugav-
pils 2. Krišjāņa Valdemāra pa -
mat  skolu, kur dziedājām „Lai 
līgo lepna dziesma”, tad uz Jel-
gavas 5. pamatskolu, kur mācī-
jāmies „Varen plaša mana zeme 
dzimtā” un jau nākamajā gadā 
Die Fahne hoch, die Reihen dicht 
geschlossen. No visām šīm sko-
lām nav vairs ne vēsts palicis pā -
ri. Nav man vairs nevienas pa -
licis, kur Draudzīgajā aicināju  -
mā varētu grāmatu aizsūtīt.

Vidusskolā iespēju iziet pir  mos 

Stāsts par četrām ģimnazijāmDz. Dzintars Svenne

divus gadus
 Jelgavā Hercoga Pēteŗa 

ģimnazijā, 
kas bija arī tās divi pēdējie. 

Gan ne vairs tās vēsturiskajā, 
slavenajā ēkā, kur vācu armija 
tad jau mitināja krievu kaŗa 
gūstekņus, bet mēs gājām tad 
otrā maiņā Otrajā meiteņu ģim-
nazijā.

Man laimējās, ka manu gadu 
tad vēl neķēra iesaukšana vācu 
Darba dienestā. Mūsu klase bija 
liela, arī mūsu puiši lieli un starp 
tiem arī īsti zirgi un slīmesti. Mū -
su matēmatikas skolotājs Kār  lis 
Bergmanis, tagad zinu, bija viens 
no spožākajiem matē matiķiem. 
Pasaules kaŗā bijis artilerijas 
kapteinis. Bet viņš bija arī mazs 
vīriņš ar klusu balsi. Ar disciplī-
nu viņš galā netika, un klase  
viņu lielā mērā ignorēja.

Apmēram tāpat gāja arī jau-
najai angļu valodas skolotājai,    
tā tikai sarka un bālēja, kamēr 
lielie puiši ķiķinājās un taisīja 
muļķīgus jokus. Ticības mācībā 
bija pavisam jaunais mācītājs Ža -
nis Upīte. Viņu neapcēla, jo viņš 
nevienu ar zinībām nemocīja un 
visiem deva „pieci”.

Zīmēšanas skolotājs Kārlis Cel-
miņš pats bija ļoti bohēmisks 
mākslinieka tips, ar kuŗu visi ju -

tās ļoti biedriski. Ar disciplīnu 
viņam nebija jācīnās. Pateica 
tiem, kas nebija ieinteresēti, lai 
sa   sēžas pēdējos solos un spēlē 
kārtis, bet netraucē tos, kas grib 
zīmēt. Mana stiprā puse tā nebija 
nemaz, bet mums bija pašiem 
savs klases ģenijs zīmēšanā Vie  s-
tarts Aistars. Viestarts bija viens 
no maniem labākajiem draugiem 
klasē. Vēlāk Amerikā viņš kļuva 
pazīstams un slavens gleznotājs. 

Otrs labākais draugs klasē man  
bija Egils Grīslis, bezgala centīgs 
un uzcītīgs skolēns, viņš pat brīv-
stundā bija dziļi iegrimis grāma-
tā. Viņš arī nonāca Amerikā, iz -
studēja par mācītāju, tagad ir 
profesors Vinipegā. 

Skolas direktoru, džentlme nis-
ko Arturu Veisbergu visi res pek-
tēja. Mums viņš mācīja tikai kos-
mografiju, kas nekādas grūtības 
nesagādāja. Toties kaŗš bija ar 
Kārli Opmani, ne viņa ģeogra-
fijas stundās, bet viņš bija arī 
skolas inspektors, tātad repre-
zen  tēja kār  tības uzturēšanu sko-
lā, un pazīstams ar vārdu Inzekts, 
bieži iesoļoja mazmājiņā pieķert 
puišus tur pie aizliegtās smēķē-
šanas, kādreiz pats savējo malaci. 

Tā kā ziemā ātri iestājas tumsa, 
lielais joks bija izsist korķus 
elektrībai, ieskrūvējot kādā gries-

tu lampā feniņu zem spuldzes. 
Tad Opmanis vienmēr dabūja 
apstaigāt visas lampas ar kabatas 
spuldzi, meklēt vainīgo. Arī to 
mēs neviens nezinājām, ka Op -
manis bijis vecs un varonīgs Brī-
vības cīņu kaŗavīrs, kas izpelnī-
jies Lāčplēša Kaŗa ordeni.

Īpaši pieminams būtu skolo  -
tājs Gustavs, kas mums mācīja 
ķīmiju ar lielu bardzību, tā ka 
viņš pat man iedvesa bai les. 
Vienmēr drūms un bargs, viņš 
likās mūs mācām gandrīz ar 
naidu. Rādās, ka katram, kas 
Gustavu atceras, par viņu ir kādi 
saistoši stāsti. Viņa militārā stāja 
tīri iebaidīja. Šajā skolā viņš bija 
sācis strādāt, jau būdams jauns 
leitnants tieši no Brīvības cīņām. 
Viņš bijis visu dabaszinību sko-
lotājs jau manai mammai Lauk-
saimniecības vidusskolā, un man 
likās gluži neticami, ka mamma 
bija par viņu milzīgā sajūsmā,   
cik viņai viņš bijis labs skolotājs, 
palīdzīgs un sirsnīgs. Viņš katrā 
ziņā bija vienreizīga personība. 
Būdams sīvs un atklāts nacio nā-
lists, viņš nonācis Sibirijā 1949. 
gadā un tur miris. 

Dabūju vēlāk iepazīties arī ar 
veco, sirsnīgo, viņu agrāko kla-
sisko valodu skolotāju Bištēviņu. 
Gadiem ilgi viņš bija cīnījies ar 

zūdošo redzes spēju, un tagad 
jau bija  gluži akls. Viestarts un 
Egils bija abi gājuši pie viņa mā -
jās lasīt viņam priekšā latīņu dze-
jas darbus, un viņi pierunāja arī 
mani to darīt. Tad es sāku pie 
skolotāja mājās aizstaigāt reizi 
vai biežāk nedēļā, un viņš man 
deva lasīt viņam priekšā no skais-
ta veca sējuma Katulla dzeju. 
Ne   cik veiksmīgs es tur nevarēju 
būt, jo klasē mēs tikai ar Cēzaru 
un Ciceronu cīnījāmies, jo Ka -
tulls ir laikam viens no visiz-
smal cinātākiem romiešu dzej-
niekiem un izsekot viņa izmek-
lētiem delikātiem ritmiem un 
iz   teiksmes veidiem mana latīņu 
valodas prasme bija pārāk trū-
cīga. 

Bēgļu gaitās Bištēviņš ar ģime-
ni bija nonācis Vācijā, Augsbur-
gas nometnē. Kad viņa bērniem 
tur bija piešķirta atļauja izbraukt 
uz Ameriku, bet tēvu viņa aklu-
ma dēļ nelaida un bērni bija at -
sacījušies bez tēva izbraukt, viņš 
pats naktī bija šķīries no dzīves, 
lai nebūtu saviem bērniem par 
apgrūtinājumu. Par to rakstīja 
Mārtiņš Zīverts, kas, tur caur-
braucot ieradies, bija viņu vēl 
pē     dējā ceļā pavadījis – bez pu -
ķēm, jo nometnē to nebija. 

(Turpinājums sekos)

Flensburga. Mākslas galerija. Bijusī lazarete Zollschule
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Vēl viens no aktieŗu cilts
Jaunā gada sākumā saņēmu 

vēstuli no nenogurdināmā te  -
ātŗa mākslas kopēja un sarga 
Klīvlandē Artūra Rubeņa, viņš 
pauž bažas par to, vai būs vēl 
iespēja kādu izrādi iestudēt, jo 
teātŗa spēlētāju saime kļuvusi 
pavisam maza. Tad kā pārstei-
gumu saņemu vēstuli no Dan-
burijas – parasti no turienes 
raks  ta aktieris Osvalds Belte,    
bet šoreiz sūtītājs ir cits, uz  -  
vārds svešs: Viesturs Kundziņš. 

Padomājis atcerējos, ka, trimdas 
teātŗa vēstures jautājumus cilā-
jot, šādu vārdu gan esmu pa -
manījis – 1952. gadā režisors 
Osvalds Uršteins nodibināja te -
ātŗa studiju, pēc divu gadu mā -
cībām viņa studisti stājās skatī-
tāju priekšā, izrādot skatus no   
R. Blaumaņa, A. Brigaderes, E. 
Vulfa un M. Zīverta lugām. 

Šajā jauniešu pulciņā bija 
Adrienne Apsīte, Rūta Grund-
mane, Ruta Saulgoze, Kārlis 
Ķuzulis un – Viesturs Kundziņš. 
Labi pazīstu Kārli Ķuzuli, kas 
man laipni uzticēja Amerikas 
latviešu teātŗa Ņujorkas un Va -
šingtonas ansambļu vēstures 
materiālus, citi diemžēl bija pa -
likuši aiz pazīstamo aktieŗu lo  -
ka. Tātad vēstules rakstītājs ir   
vēl viens no aktieŗu cilts pār-
stāvjiem – Viesturs Kundziņš, tas 
pats, kas piedalījās Uršteina stu-
dijas audzēkņu parādē Ņujorkā 
un sacīja jūsmīgus pateicības 
vārdus savam skolotājam. 

Pēc studijas beigšanas Vies  turs 
Kundziņš iesaistījās Amerikas 
latviešu teātŗa Ceļojošā ansam-
bļa darbā, režisors Jēkabs Zaķis 
viņam iedalīja Roberta Ozoliņa 
lomu V. Kārkliņa lugas „Indīgā 
efeja” izrādē, un sekoja pusgadu 
ilgs brauciens, sniedzot izrādes 
dažādās Amerikas pilsētās un 
ciemos. „Tas bija mans devums 
latviešu tautai, ziedojot savu brī-
vo laiku, atstājot sievu, maizes 
darbu – kā visi citi. Toreiz, 1955. 
gadā, vienīgā latviešu sanākšana 
bija baznīca un teātris,” – tā vēs-
tulē raksta Viesturs Kundziņš. 

Kad gaŗā viesizrāžu turneja 
beidzās, Jēkabs Zaķis 1956. ga  - 
dā ķērās pie Ādolfa Alunāna lu -
gas „Seši mazi bundzinieki” ie -
studējuma un pērmindeŗa, svē-
tulīgā Jāņa Krūmiņa lomu ieda-

Iet jau visādi...
līja Viesturam. Tas bija neparasts 
uzdevums – jaunam cilvēkam 
jāiejūtas rakstura lomā, taču        
V. Kundziņš to veica teicami,    
un atzinīgus vārdus par viņu 
rakstīja prasīgā, pat bargā kri  -
tiķe Paula Jēgere-Freimane: 
„Viesturam Kundziņam, Osvalda 
Uršteina bijušo teātŗa kursu au -
dzēknim, šis pērminderis dod 
izdevību parādīt savas rakstu ro-
tāja spējas, kas ir it ievēroja  -   
mas, un māksliniecisku mēra 
izjūtu. Tēls ir iecerēts un for  -  
mās izturēts saskanīgi, bez pār-
spīlējumiem un ārējiem forsē-
jumiem, uz ko loma varētu gan 
pamudināt vēl tik maz piedzī-
vojušu aktieri. Saviem ārējiem 
skatuves dotumiem piemērotā 
lomā Kundziņš jau tagad ir 
pilnvērtīgs Amerikas teātŗa an -
sambļa dalībnieks.” Tā bija raks-
tīts latviešu laikrakstā Laiks   
1956. gada martā, un par tādu 
cienījamās kritiķes vērtējumu 
Viesturam Kundziņam bija pa -
mats priecāties. 

Kā savijies Viestura Kundziņa 
turpmākais dzīves pavediens, ne -
zinu, saistības ar teātri uz ilgiem 
gadiem saglabāt viņš nevarēja, 
vajadzēja ievērot reālos dzīves 
apstākļus. Taču man ir prieks,      
ka esmu noskaidrojis kaut dažus 
metus vēl viena teātŗa cilts              
brāļa – Viestura Kundziņa dzīvē. 
Starp citu – izrādījās, ka abi esam 
mācījušies vienā – Zaļenieku pa -
gasta skolā: Viesturs to beidzis 
pirms manis, es Zaļeniekos mācī-
jos tikai vienu – kaŗa ziemu,         
kad pilnīgi nodedzinātajā Jelga  -   
vā nebija kur palikt. Kristīts gan 
esmu Zaļeniekos, turklāt krogā,   
kā kristāmzīmē rakstīts - Baz nīc-

krogā! Īstenībā kroga tajā gaŗajā 
mājā, kas atradās pretī vecajam 
pastam, vairs nebija, mani vecāki 
tur īrēja dzīvoklīti, un tur mani 
mācītājs P. Heincs nokristīja.   
Raiba ir tā mūsu dzīvīte!

Tiekoties ar Frici Bārdu
Janvārī gadījās vairākas netie  -

šas tikšanās ar interesantiem cil-
vēkiem. Tikko minēju Viesturu 
Kun  dziņu, bet dažas dienas vē  - 
lāk iznāca satikties ar Frici Bār  - 
du. Latviešu literātu chronikā ie -
raudzīju zīmīgus datus – šā gada 
25. janvārī Fricim Bārdam aprit 
simt trīsdesmit gadu. Diemžēl 
viņa mūžs bija daudz, daudz   
īsāks, no dzīves dzejnieks šķīrās 
jau 1919. gadā, bet joprojām     

dzīvo un sirdi veldzē Bārdas 
dzejoļi, tāpēc Rīgas Latviešu 
biedrība 26. janvārī bija sarīko  - 
jusi literāri mūzikālu vakaru „Ar 
zvaigznēm dzied mana sirds”. 
Sarīkojumu bija veidojis Andrejs 
Migla. Rīgas Latviešu biedrība ir 
vienīgā, kas nepagurdama cenšas 
sabiedrībai atgādināt latviešu lite-
rātūras un mākslas izcilās per so-
nības. Tas dara mūs garīgi bagā-
tākus, tādos brīžos apjaušam, kā -
das garīgas un mūžam nerūsošas 
vērtības radījuši mūsu priekš-
gājēji.

Sarīkojumā Rīgas Latviešu bied-
rībā vārda tiešā nozīmē tikāmies 
ar Frici Bārdu, dzejnieks bija    
kopā ar mums biedrības Zelta   
zālē – neredzams, bet ar sirdi jū -
tams, un šo sajūtu radīja profe  -
sora Viestura Vecgrāvja nopiet-
nais, saturīgais un arī ļoti cil-
vēciskais stāstījums, bet aktrises 
Ārija Stūrniece un Ilga Martin -
sone (no Liepājas teātŗa) runāja 
viņa dzejoļus. Stingri ievēroda  - 
ma pantmēra īpatnības, Ārija 
Stūrniece dzejoļus runāja tā, it     
kā tie būtu viņas pašas pārdomu 
un izjūtu vārdi. Esmu pārlieci  - 
nāts, ka viņa patlaban ir pati la -
bākā dzejas interprete Latvijā. 
Dažreiz tieši jābrīnās par jauno 
aktieŗu nevarību un neprasmi, 
satiekoties ar dzeju. 

Vakara nobeiguma daļā bied-
rības kopkoris „Austrums” diri-
ģenta Ārija Šķepasta vadībā dzie-
dāja Pēteŗa Butāna jaunākā laik-
posmā komponētās dziesmas ar 
Friča Bārdas dzeju. Skanīgas, ne -
parastas, īpatnējas, likās, mūzika 
vairāk atbilstu Aleksandra Čaka 
dzejas raksturam, taču – izjūtas 
var būt dažādas. Un pāri visam – 

Bārdas dzejoļu sirsnīgums, cil-
vēcīgums, prasme ielūkoties cil-
vēkos un dabā, pat vissīkākajā 
smildziņā vai mazputniņā – pa -
cep  lītī.

Aiz rudzu stūrīša
pie bērzu birzīša
zaļā pļavmalā
pavēnī
vecā pirtiņa sēd. 
Taču ilgi pirtiņa tur nesēdēšot, 

uz rudens pusi to gribot pro -     
jām dzīt un celt jaunu, moder  -   
nu. Gluži kā mūsu dienās – ie  -   
nāk jaunais, modernais, bet         
kaut kas sirdij tuvs pazūd 
vakardienā. 

Droši vien vēl no skolas lai  - 
kiem daudzi atcerēsies rindas      
par mūsu dzimtenes simbolu: 

Manas dzimtenes svētie bērzi
stāv pulciņos zilgani bāli
un klusām plaukstošām rokām
svētī dīgstošo zāli...
Taču ikviens vismaz kādu reizi 

noteikti ir dziedājis dziesmu 
„Dzīvīte”, ko arī sacerējis Fricis 
Bārda.

Dzīvīte, dzīvīte, – šūpojos tevī
vējā kā žubīte liepzariņā...
Sirdij tik tuvo dziesmu dziedā-

jām sarīkojuma nobeigumā Rīgas 

Latviešu biedrības Zelta zālē. Šai 
strīdu un ķildu laikā bijām visi 
kopā, vienoti, un mūs ar savu 
sirsnību, cilvēcību un godīgumu 
vienoja Fricis Bārda. Jutāmies kā 
iznākuši no savas vecās mīļās 
pirtiņas tur pļavmalā. Garīgi tī  -
rāki un apgarotāki. 

Sezonas sliktākā izrāde
Senajā dziesmā ir vārdi: „Tur 

prieks ar bēdām kopā savīts...” 
Tāpat ir mūsu teātŗu dzīvē. Izjutis 
Friča Bārdas dzejoļu skaistumu 
un sirsnīgumu, nākamajā dienā 
devos uz Nacionālo teātri, kur 
izrādīja Ēdena fon Horvāta tautas 
lugu „Kazimirs un Karolīne”, ko 

iestudējis Viesturs Kairišs. Bažas 
par šo izrādi bija, jo Kairišs Nacio-
nālajā teātrī jau ar vairākiem ie -
studējumiem piedzīvojis skaļu 
izgāšanos, taču neko darīt – jaunā 
izrāde jāredz, it īpaši tāpēc, ka 
iestudēta Latvijā līdz šim maz pa -
zīstama autora luga. Eiropā gan 
viņa darbi, it īpaši drāma „Vīnes 
meža stāsti” ir daudzkārt iestu dēti. 

Jau ejot uz izrādi, zināju, ka 
Viesturs Kairišs lugā visu gribējis 
sagrozīt un samainīt, bet nu šo  -
reiz iznācis galīgs misēklis. Hor-
vāta tautas lugas darbība risinās 
Minchenē 1929. gadā Vācijā tik 
populārajos Oktobŗa svētkos - 
Oktoberfest, kad cilvēki tiekas, 
draudzējas un bauda alu. Uz ska-
tuves tiešām redzamas daudz-

stāvīgas alus mucas, cilvēki līks-
mo, dzirdam vāciskus uzvārdus, 
padebešos pāri viņu galvām pār-
lido 1929. gadā slavenais gaisa 
kuģis „Grāfs Cepelīns”, bet pa  -
starp skan Eduarda Rozenštrau-
cha tautā tik iemīļotās dziesmas. 
Vēl no vācu laika atceros „Zilo 
lakatiņu” un vēlāk dziedāto dzies-
mu par Vecpiebalgu. Kaut kas 
neiet kopā, iznācis chaoss – no -
domāju. Nākamajā dienā, izla sījis 

reklāmas žurnāliņā Izklaide inter-
viju ar galveno lomu tēlotājiem 
Ditu Lūriņu un Mārtiņu Eglie  -  
nu, uzzināju režisora ieceri – 
izrādes darbība notiekot Latvijā, 
Rīgā, Ķirsona populārajā ēdinā-
šanas centrā „Dzirnavas”. Tas nu 
gan izrādē nepagalam nav nola-
sāms.

Izrādē uzzinām, ka arī toreiz – 
20. gadu beigās Eiropā bijusi   
krize, taču tāpēc lugas norise nav 
jāpārceļ uz mūsdienu Latviju,     
viss liekas tik naīvs, pazūd lugas 
būtība. Tās galvenais pavediens     
ir itin jauks – stāsts par diviem 
jauniem cilvēkiem – Kazimiru un 
Karolīni, kuŗi mīl viens otru, bet 
viņu attiecībās iejaucas dzīves 
reālitāte, taču pāri visam tomēr 
staro – mīlestība. Diemžēl šīs mī -
les  tības skaistās dziesmas izrādē 
nav, kaut arī abu jauno cilvēku 
lomas tēlo aktrise Dita Lūriņa un 
Mārtiņš Egliens, kuŗus patiesi 
esmu iemīļojis. Tik samākslotus, 
nepatiesus un neīstus nekad viņus 
uz skatuves neesmu redzējis, šķiet, 
darbojas nevarīgi iesācēji. Šoreiz 
nekādā ziņā nav vainojami aktieŗi, 
režisors Kairišs nav pratis uz ska -
tuves radīt patiesu vidi un patiesas 
cilvēciskas attiecības. Par tādiem 
pašiem nemākulīgiem ākstiem re -
žisors padarījis arī citus teicamus 
Nacionālā teātŗa aktieŗus. Izcili 
raksturotāji ir Ģirts Jakovļevs un 
Jānis Skanis, bet šoreiz viņi bez -
gaumīgi ērmojas Raucha un Špē  -
ra lomā. Žēl skatīties uz tiešām 
labo aktieri Ivaru Kļavinski, kam 
režisors šoreiz liek tēlot mākslotu 
ērmu. Un tas viss notiek Nacio nā-
lajā teātrī, kas arvien priecējis ar 
teicamiem aktieŗdarbiem. Patie sī-
gums un jēga no izrādes ir iz  svī t-
roti, radīts brāķis! Bet cilvēkiem, 
kas iegādājušies abonementa kar-
tes, būs jāiet un šis brāķis 
jāskatās!

Ciemiņi no citām valstīm man 
nereti jautā: „Nu, kas, lūdzu, Rī  -
gas teātŗos noteikti būtu ska  -
tāms?” Tādās reizēs allaž kļūstu 
domīgs – ko sacīt? Šoreiz gan dro-
ši saku: „Uz „Kazimirs un Karolīne” 
izrādi Nacionālajā teātrī gan ne -
ejiet nekādā ziņā!” Un tādam re -
žisoram kā Viesturam Kairišam 
nevajadzētu iestudēt izrādes Na -
cionālajā teātrī. Jārunā atklāta  
valoda. 

Viktors Hausmanis

Viesturs Kundziņš skatuves 
gaitās

Friča Bārdas atceres sarīkojumā. Priekšplānā (no kreisās) Ārija Stūrniece, Viesturs Vecgrāvis, 
Ilga Martinsone

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē valdīja dzejas un mūzikas 
gaisotne
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9. februāris
 komerckurssNoguldījumu likmes

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 3,00 0,30 1,30

90-119 3 4,25 0,60 1,65
180-209 6 5,50 1,00 1,75
270-299 9 6,00 1,20 1,90
367-395 12 6,50 1,40 2,00

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 29.01.2010. 

Latvijā pirms Sa -
eimas vēlēša  nām 
grupējas jauni po -
lītiskie spēki ar sa -
vām idejām. Nesen 
YouTube noskatī-
jos Latvijas tele vī-
zijas raidījuma  

,,Pa   norāma” videoierakstu. Dikto  -
re ziņoja par Latvijas attīstības 
stratēģiju līdz 2030. gadam, kuŗas 
projekts tiekot apspriests. Latviešu 
kultūras eksistence un attīstība   
esot apdraudēta, tāpēc Nacionā  - 
lās kultūras komiteja uzrakstījusi 
savu plāna projektu par kultūru,  
ko iesniegusi valdībai. Šo notiku-
mu komentēja Latvijas polītikā ļoti 
ietekmīga persona – Sarmīte Ēlerte,  
bijusī laikraksta Diena galvenā re -
daktore un akciju sabiedrības 
,,Diena” līdzīpašniece. Viņa ir arī 
Na   cionālās kultūras komitejas 
priekš sēde. Sarmīte Ēlerte, vērtējot 
par kultūras attīstību rakstīto,    
teica: ,,Cilvēki Latvijā būs lepni 
maksāt nodokļus, ja tie aizies ne 
tikai izglītībai un pensijām, bet     
šai brīnišķīgai kultūrai un videi,   
kas ir ap mums. Jaunai Nacionālai 
bibliotēkai, koncertzālei, Dziesmu 
svētkiem, Kinoskolai. Palasījuši 
grā  matu Nacionālajā bibliotēkā, 
cilvēki varēs kājām aizstaigāt uz 
brīnišķīgu koncertzāli, kuŗā spo-
guļojas saule.”   

Vai tas neskan romantiski? No -
dokļu maksātāji ,,varēs būt lepni”, 
ka valsts nodokļu iekasētāji izspie-
dīs vairāk viņu grūti pelnītās nau-
das, jo viņiem būs iespēja redzēt,  
kā ,,atspoguļojas saule”? Un Latvi -
jas  nodokļu maksātāji taču ir 
nabaga muļķīši, kuŗi nezina, ko 

Kultūras komisāri
V I E D O K L I S

iesākt ar savu naudu. Šeit palīgā 
steidzas kultūras komiteja un Sar-
mīte Ēlerte. Viņa jau izplānojusi,  
ka latviešiem labāk nekrāt naudu 
savām un ģimenes vajadzībām –  
bērnu izglītībai, īpašuma iegādei 
vai jaunu privātuzņēmumu radī  -
ša nai.  Elitārās kultūras un polītiķu 
grupas (vai varbūt varētu viņus 
saukt par kultūras komisāriem?) 
ieskatā latviešiem piedienīgi būvēt 
,,gaismas pilis” (varbūt tās ir ,,gaisa 
pilis”?), priecīgi dziedāt  un dancot 
Dziesmu svētkos vai  pārmaiņas 
pēc studēt Holivudas filmas. Kā zi -
nāms, ,,gaismas pilis” maksā bargu 
naudu, toties varēs lepoties citu 
priekšā ar varenu, valsts sponsorē -
tu ,,kultūru”. Ideja apmēram tāda: 
maksājiet, un mēs jūs aplaimosim! 
Palasot Rīgas domes budžeta sa -
dalījumu, šķiet, ka domes kun-
giem/ kundzēm viņu budžetā  nav 
sevišķu  ekonomisko problēmu – 
tik daudz līdzekļu tiek tērēts  iz -
klaidei un izpriecām. Laikrakstā 
Diena ziņots, ka Balto nakšu bu -
džets šogad būs 45 000 latu (ne 
vairs 90 000 latu kā pērn). Rīgas 
svētkiem piešķirts 68 000 latu (pērn 
bija 90 000 latu), gaismas svētkiem 
,,Staro Rīga” 70 000 latu (pērn  
90 000). Kopumā kultūras sarīko-
jumiem dome piešķīrusi 498 054 
latu. 

Uzjautrina Radošo savienību pa -
     domes (LRSP) ģenerālsekretāra 
Haralda Matuļa Dienai teiktais: 
,,Jau iepriekš kritiskus vārdus tau-
pīšanai uz laikmetīgās mākslas 
rēķina veltījuši vairāki mākslinie  -
ki. Acīmredzot laikmetīgo mākslu 
nesaprot.” 

Varbūt mums būtu jāsaprot  ,,ģe -

nerālsekretāra” (agrāk teica ,,gen-
sek”)  žēlabas: vai Latvijas nodok  - 
ļu maksātāji nav nekultūrāli  ne -
jēgas, negrib maksāt par laikme  -
tīgo mākslu? Latvijas kultūrpolīti-
ķu/ komisāru  iedomība veselajam 
saprātam ir neaptveŗama. Vēl daži 
dati: „Kultūras ministrija (KM) 
noslēgusi financēšanas līgumus 
ar septiņiem valsts dotētiem te -
ātŗiem. Kopējā valsts budžeta do -
tāciju summa 2010. gadā teātŗiem 
ir  Ls 4 248 011, tostarp Ls 1 097 
580 paredzēti Michaila Čechova 
Rīgas Krievu teātŗa rekonstruk  -
cijas izdevumiem. Tātad teātŗiem 
piešķirtais valsts financējums ir Ls 
3 150 421. Līdzīga summa teātŗiem 
tika piešķirta 2004. gadā. Salīdzi-
nājumā ar 2009. gada financējumu 
tas samazinājies par 37%.”

Smuka naudiņa, ko nodokļu 
maksātāji, iespējams, būtu izlē  -
muši izmantot citādi. Taču ir arī 
saprotams, ka Latvijā kultūrpolī-
tiķu spiediens ir ļoti spēcīgs, jo  
viņu rokās atrodas plašsaziņas lī -
dzekļi, un tas izsaka daudz. Publi-
kas domas viņi ir spējīgi manipulēt 
un veidot pēc saviem uzskatiem. 
Un kuŗš tad atklāti nostāsies pret 
tādu svētumu kā nacionālo kultū-
ru? Ja arī kāds nepareizi orientēts 
nodokļu maksātājs to darītu, tāda 
balss drīz vien tiktu noslāpēta.    
Šim individam būtu jasaprot  kul-
tūrpolītiķu prioritātes. Viņiem nav 
tik svarīgi, lai Latvijā uzplauktu 
ekonomika, vidusšķiras labklājība, 
palielinātos miljonāru skaits.  Gal-
venais,  lai par nodokļu maksātāju 
naudu tiktu atbalstītas neskaitā  -
mas kultūrbirokratijas  iestādes, 
tā  pat arī festivāli, biennāles un 

triennāles, vārdu sakot, notiktu 
kul  tūras mākslīgā elpināšana, ko 
izdara valsts atbalstītie ,,dakteŗi” – 
kultūrpolītiķi. Tik daudz poten-
ciālo nodokļu maksātāju jau de -
vušies peļņā uz citām zemēm un, 
maksājot nodokļus svešās zemēs, 
brīnumainā kārtā spēj joprojām 
kopt savu kultūru bez Latvijas 
Kultūras ministrijas birokratu plā-
niem. Kas tad vispār ir kādas nā  -
cijas kultūra? Veids, kā šī nācija 
do  mā, dzīvo, strādā? Šīs nācijas 
ide   ālu un centienu izpausme? Vai 
tā ir mākslīgi elpināma ar dotā-
cijām no valsts  pārvaldes budžeta? 
Par šāda veida  kultūras ,,attīstību” 
jādomā, atceroties padomju gadus 
Latvijā ar visām valsts aparāta 
sponsorētām ,,radošām apvienī-
bām”, radio un televīziju, kas  pro-
pagandas nolūkos tika devīgi at -
balstītas. Šķiet, ka kultūrpolītiķi ir 
tik ļoti pieraduši pie šādas kārtī  -
bas, ka citāda kultūras attīstība 
viņiem  nemaz nav iedomājama. 

Līdz ar minēto videoierakstu no -
skatījos vēl dažus, kuŗi apliecināja, 
ka  viss teiktais ir pilnīgā saskaņā   
ar Sarmītes Ēlertes filozofiju. Bija 
pat ieteikums centrāli apvienot  
visus informācijas līdzekļus – radio, 
televīziju  un droši vien arī presi. 
Tie visi būtu jāuztur nodokļu mak-
sātājiem, bet ar noteikumu, ka vi -
ņiem nebūtu nekādas teikšanas, 
atstājot pilnīgu brīvību viņu uztu-
rētajiem masu informēšanas lī -
dzekļiem. Šādu viedokli S. Ēlerte 
pauda ar dziļu pārliecību, un nav 
šaubu, ka viņas uzskatiem Latvijā ir 
ļoti liela ietekme. 

Līdz šim biju domājusi, ka vienī-
gi brīva, bagāta un ziedoša nācija 
var atļauties uzturēt daudzveidīgu 
kultūru. Tādai nācijai ir miljonāri, 
kuŗi spēj uzturēt mākslas fondus 

un mūzejus, baleta un operas te -
ātŗus u. c. Sabiedrība,  kuŗai ir ba -
gāta vidusšķira, kuŗas turība un 
iniciātīva netiek nokauta, uzkraujot 
nesamērīgi smagu nodokļu nastu, 
lai uzturētu birokratijas iedomas 
par ,,kultūras” vajadzībām. Brīva 
re    publika, kuŗas pilsoņiem ir brīva 
izvēle pēc jebkuŗas kultūras, bez 
dik tāta no augšienes. Pilsoņi, kuŗi 
brīvi pulcēties radošās apvienībās 
vai   arī  izvēlēties būt individuālis-
tiem. Katrā ziņā viens no patiesas 
kultū ras rādītājiem ir izvēles 
brīvība.  

Diezgan bieži saņemu e-pasta 
vēstules no kādas jaunformētas 
Latvijas polītiskās partijas. Tās no -
saukums, ja nemaldos, ir  Visu Lat-
vijai. Lasot ilgi netiku skaidrībā   
par šīs partijas programmu un 
mērķiem. Nesen tika atsūtīti pro-
grammas galvenie punkti: 

1. Samazināt valsts aparātu un bi -
rokratiju. (Šķiet labs un atbalstāms, 
bet kādās valsts pārvaldes struktū -
rās šīs pārmaiņas paredzētas?) 

 2. Ieviest progresīvu ienākumu 
nodokļa sistēmu. (Tas jau izklausās 
pazīstami –  cīnīsimies pret buržu-
jiem.)

 3. Bargi sodīt ļaunprātīgus no -
dokļu nemaksātājus. (Izklausās kā 
Staļina laika polītiski  atjaunota 
,,poēzija”, nevis valsts likumdošanā 
paredzētais.) 

8. Ieviest papildu nodokli grez -
numa precēm. (Protams, ideja 
par valsts aparāta kontroli pār 
brīvā tirgus precēm ir ,,ļoti ori-
ģināla”.)

 Līdzīgs neprāts izpaužas visos 
deviņos šīs partijas programmas 
punktos. Visus nemaz neminēju, 
lai nebojātu garastāvokli. 

Biruta Magone
Sanfrancisko

Leons Gutbergs dzimis 1924. 
gada 23. februārī Cēsīs. Pēc pa -
matskolas mācījies Valsts Gulbe  -
nes arodskolā un beidzis Rīgas 
pilsētas technikuma mechanikas 
nodaļu. Pēc pārbaudes Dzelzceļu 
virsvaldē Rīgā Gutbergs strādāja 
dzelzceļa pārvaldes dienestā Gul-
benē. 1943. gada beigās viņu iesau-
ca Latviešu leģionā un iedalīja Ze -
nītartilerijas divizionā; piedalījies 
kaujās pie Ostrovas, Opočkas un 
atkāpšanās kaujās Vidzemē, Kurze-
mes cietoksnī  cīnījies 19. divīzijas 
prettanku divizionā, Ziemsvētku 
kaujās smagi ievainots, pārvests uz 
Vāciju, veseļojies Sarkanā Krusta 
slimnīcā Lībekā. Leons labprāt ne -
stāstīja par sevi,  par to runā viņa 
darbi: 1944. gada 27. decembrī 19. 
divīzijas komandieris ģen. B. Štre-
kenbachs Leonam Gutbergam par 
nopelniem Ziemsvētku kaujās pie 
Džūkstes piešķīris 1. šķiras Dzelzs 
krustu un paaugstinājis par ser-
žantu. 

Pēc kaŗa Gutbergs strādājis ame-
rikāņu armijas pakļautībā Firtā, 
vēlāk pārcēlies uz dzīvi Memin-
genā, strādājis kādā lielākā mašīn-
būves rūpnīcā, ilgus gadus bijis 
nodaļas vadītājs. Kaŗa ievainoju  -
mu dēļ viņš varēja agrāk pen si o-
nēties un nodoties kaŗa invalidu 
aprūpei. Sirsnīgā sadzīvē ar dzīves-
biedri Emmu izaudzinājis dēlu un 
meitu. Dēls Ēriks dzīvo līdzi inva-

Latviešu kaŗa invalidu aprūpētājs mūžībā
Miris LKIA CV priekšsēdis Leons Gutbergs

lidiem kā LKIA biedrs veicinātājs; 
meitai ir sava ģimene, tā Leonam 
bija patīkama nodarbība ar maz-
dēlu. Pēdējos gados Leonam uz -
bruka briesmīga slimība, nelīdzēja 
operācija, dzīvība izdzisa 2010. 
gada 17. janvārī, izvadīšana notika 
Memingenā 21. janvārī.

Leons Gutbergs trimdas presē 
daudz rakstīja  par invalidu aprūpi 
un dzīvi trimdā, aicināja tautiešus 
ziedot aprūpei, varēja uzcelt inva-
lidu atpūtas namu „Gauja” Auciemā 
pie Illertisenes, kur notika invalidu 
sanāksmes, sapulces un svinības. 
Diemžēl pēc Latvijas atjaunošanas 
„Gauju” vairs nevarēja noturēt, 
nevarēja sameklēt kārtīgu saim-
nieku, nepārtraukti brauca ciemi  -
ņi no Latvijas, viņus vajadzēja 

uzņemt... Leons Gutbergs bija viens 
no pirmajiem, kas uzsāka Latvi  -   
jas Kaŗa invalidu savienības (LKIS) 
atjaunošanu un agrāko īpašumu 
atgūšanu. Latvijas Televīzijā viņš 
aicināja cīņu biedrus iestāties LKIS. 
Tas prasīja milzīgas pūles un ma -
teriālus līdzekļus, ko Leons Gu  t-
bergs kopā ar pārējiem valdes lo -
cekļiem sniedza pēc vajadzības. 
Viņš bija norūpējies par LKIS bied-
ru likteņiem, jo Saeima neatrada 
iespēju kaut kādā veidā ievērot  
kaŗa invalidu grūtības un vajadzī-
bas, kā arī atbalstīt, nodrošināt 
LKIS darbu.

Leons Gutbergs bija aktīvs Lat-

viešu Preses biedrības Vācijā biedrs, 
Latviešu inženieŗu biedrības un 
latviešu Dzelzs krusta kavalieŗu 
biedrības biedrs, žurnāla Kaŗa 
Invalids apgāda vadītājs un redak-
tors. Viņš skuma par biedru neak-
tīvitāti, pagurumu, jo tikai retais 
atsaucās uz žurnāla galvenā redak-
tora A. Spoģa aicinājumu pierakstīt 
cīņu norišu epizodus un atsūtīt 
ievietošanai žurnālā, jo tas lieci n ā  -
tu par leģionāru sparu un modrību 
cīņā pret masveidīgiem uzbruku-
miem. LKIS bija atjaunota, taču 
darbība nesekmējās, jo biedri bija 
trūcīgi un neaktīvi. Šķiet, sava loma 
bija arī biedru vecumam un na -

badzībai. LKIA CV darīja iespē-
jamo un aktīvizēja LKIS darbu.  
Tas sekmējās, kamēr LKIA spēja 
sniegt materiālu atbalstu; invalidu 
organizācijai normāli nav biedru 
pieauguma, tie cits pēc cita noiet 
no skatuves... LKIA CV būtībā 
vairs nedarbojas, taču ievēlētā CV 
vēl atsaucas uz dzīvo biedru vaja-
dzībām: CV sekretārs Jānis Liel-
bārdis un biedrs veicinātājs Rūdis 
Bušs.

Alberts Spoģis      

  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4429 0,4563 
CAD/LVL 0,4759 0,4903 
CHF/LVL 0,4755 0,4899 
DKK/LVL 0,0938 0,0966 
EEK/LVL 0,0446 0,0460 
EUR/GBP 0,8643 0,8907 
EUR/LVL 0,6997 0,7175 
EUR/USD 1,3501 1,3913 
GBP/LVL 0,7954 0,8196 
LTL/LVL 0,2021 0,2083 
NOK/LVL 0,0856 0,0882 
SEK/LVL 0,0688 0,0709 
USD/LVL 0,5105 0,5235 
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Kāpēc Latvijā krize, jūsu-
prāt, ir tik smaga? 

Mums ir pārāk daudz sīku 
partiju, kuŗām program ma-
tiskās nostādnes ir pārāk lī -
dzīgas, taču katrai no tām ir 
savas polītiskas vai ekonomis-
kas intereses, kas arī ir ļoti sa -
drumstalotas. ASV, kur ir di  -
vas lielās partijas, neatkarīgi 
no tā, kuŗa ir pie varas, pēc 
vēlēšanām zināmu laika pos-
mu ir iespējas veikt reformas. 
Protams, šīs partijas nav pil -
nīgi viendabīgas, to iekšienē    
ir gan liberālāk, gan funda-
mentālāk noskaņoti polītiķi, 
tomēr reformas ir iespējams 
veikt. Manuprāt, mēs Latvijā 
nespējam veikt reformas, jo 
mums ir pārāk liela interešu 
sadrumstalotība, kuŗai klāt    
vēl nāk arī dažādu lobiju inte-
reses. Atzīsim – sociālie part-
neŗi, kuŗi piedalās lēmumu 
pie  ņemšanā un kuŗi tiek vi -
sādos veidos slavināti, arī kaut 
kādā mērā ir lobiji. Mēs sa -
liekam kopā, piemēram, četru 
partiju un arī vēl lobiju inte-
reses, un visā tajā interešu 
murskulī ir jāatrod kaut kāds 
kompromiss.

Nesen atkal palasīju Setu Go -
dinu (ievērojams mūslaiku 
mār   ketinga speciālists – S. B.), 
un man patika kāds viņa ci -
tējums: kamielis ir zirgs, ko 
konstruējusi koalicija. Mūsu 
reformu pakete ir kamielis, 
kuŗam vajadzēja būt zirgam.

Visas budžeta veidošanas 
procesā iesaistītās puses at -
zīst, ka pašreizējais budžets 
Latvijā nevar apmierināt ne -
vienu. Labi, Latvijā zirga vie-
tā tiek konstruēts kamielis, 
un tomēr – vai sliktais budžets 
ir neprasme saredzēt galve-
no?

Ja nerunājam par lobijiem, 
tad viena no vainām ir tā, ka 
mēs Latvijā nespējam tikt vaļā 
no uzstādījuma, ka vajadzētu 
zemākus nodokļus un lielā  -  
kus valsts tēriņus. Mēs gribam 
abus, aizmirstot, ka tad, ja tē -
riņi ir būtiski lielāki nekā 
nodokļu ieņēmumi, valstij visu 
laiku ir jāaizņemas. Ja naudu 
nevar aizņemties vietējā tirgū, 
tad nākas aizņemties ārpusē. 
Šobrīd fakts ir tāds, ka naudu, 
tik lielos apjomos, kā mēs gri-
bētu, vienlaikus atļaujoties ze -
mus nodokļus un augstus tē -
riņus, mums neviens vairs ne -

Zirgs ar kupri. Pirmā saruna
Uz sarunu par ekonomiku, naudu un mazliet arī par polītiku Sallija Benfelde šoreiz aicinājusi Andri Strazdu – 

Rīgas Ekonomikas augstskolas mācībspēku, Stratēģiskās analizes komisijas locekli un Nordea bankas Latvijas 
filiāles vecāko ekonomistu

dod. Tāpēc lielais caurums jeb 
iztrūkums mums ir jāveŗ ciet. 

Ekonomikas mācību grā-
matās var izlasīt, ka tādā situ-
ācijā nevajadzētu paaugstināt 
nodokļus, bet valstij vajadzētu 
samazināt savas izmaksas.  
Taču te atduŗamies pie manis 
jau minētās koalicijas. Par 
katru nozari ir atbildīga kon-
krētā ministrija, ko vada mi  -
nistrs, kuŗš pārstāv konkrētu 
partiju. Savukārt partijai aiz 
mu  guras ne vienmēr ir tikai 
polītiskas intereses. Jebkuŗā 
gadījumā katrs sāk cīnīties    
par savu jomu. Vājākais savā 
jomā saņem stiprāko cirtienu, 
bet, ja visi ir vienlīdz spēcīgi, 
tad atliek vienīgi palielināt 
nodokļus. Zināma rīcība gan 
bija nepieciešama – iedzīvo  -
tāju ienākuma nodokļa baze 
bija jāpaplašina, jo nebija nor-
māli, ka daža veida ienākumi  
ir ārpus nodokļiem. Savukārt 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
palielināšana no 23% uz 26% 
bija vieglākās pretestības ceļš 
visā plašajā koalicijā, jo pret   
to nebija pietiekami izteikta 
lobija, kas varētu pieprasīt,      
ka jādara kaut kas cits. Jo tas 
„kaut kas cits” visticamāk skar-
tu kādu interešu jomu, kuŗai   
ir spēcīgs lobijs. Domāju, ka 
tieši tā arī ir noticis. Piemē-
ram, ievērojams nodoklis liela-
jām dzīvojamām platībām sis  -
tu pa konkrētu cilvēku kaba  - 
tu, tāpēc tika paaugstināts no -
doklis, kas sadalījās uz visiem 
strādājošiem.

Nodokļu paaugstināšana 
sa     mazina patēriņu, jo cilvē-
kiem ir mazāk naudas, tātad 
mērķis – samazināt tēriņus – 
tiek sasniegts. Bet vai tas ne -
rada mūžīgu lejupslīdi? Ja 
preces un pakalpojumi tiks 
pirkti mazāk, piedāvājuma 
ap  jomi saruks, nodokļu būs 
mazāk, tie atkal būs jāceļ, lai 
valsts vispār tiktu pie naudas...

Īstermiņā patēriņš samazinās 
neatkarīgi no tā, vai tiek ap -
griezta izdevumu puse vai pa -
augstināti nodokļi. Funda-
mentālā atšķirība vidējā un 
ilgtermiņā, ja palielina nodo k-
ļus – it sevišķi ja palielina no -
dokļus darbaspēkam, – Lat  -
vija tiek padarīta neintere-
santāka ražošanai un pakal-
pojumiem ar augstu pievienoto 
vērtību, samazināta interese 
ražot eksportam. Samazinot 

valsts tēriņus, mēs nepadarām 
valsti konkurēt nespējīgu, bet, 
nepārdomāti ceļot nodokļus, 
mēs valsti varam padarīt kon-
kurēt nespējīgu. Tā, lūk, ir bū -
tiskā atšķirība starp tēriņu sa -
ma  zināšanu un nodokļu, it 
īpaši ienākuma nodokļa pa -
augs  tināšanu ilgtermiņā. Igau-
nija, piemēram, apsveŗ turp-
māku iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa samazināšanu, lai   
gan viņiem jau šobrīd nodok  - 
lis ir 21%. Plaisa starp viņu un 
mūsu darbaspēka izmaksām 
jau tagad ir liela, un var no  - 
tikt tā, ka būs vēl lielāka. Ja 
ievērojam, ka Igaunijas un Lat-
vijas ekonomikas struktūra ir 
līdzīga, bet darbaspēka izmak-
s as jau tagad būtiski atšķiŗas, 
tad būs grūti pārliecināt kādu 
jaunu investoru ieguldīt pie 
mums, nevis Igaunijā.

Ja runājam par valsts tēri  -
ņu samazināšanu, tad tiek 
lietots jēdziens „sarkanā lī -
nija”, domājot par nozarēm, 
kuŗās izdevumus samazināt 
nevar bezgalīgi. Piemēram, 
ve   selības aprūpe vairāku  -
mam cilvēku jau šobrīd vairs 
nav pieejama. Problēmas ir 
arī izglītības sistēmā, tāpēc 
aiz  vien biežāk cilvēki saka,   
ka bezgalīgi valsts izdevu  -
mus nevar samazināt.

Ar šo jautājumu atgrieža  - 
mies pie mana sākotnēji teik  -
tā, ka gribam samazināt no -
dokļus, paturot izdevumus 
paš   reizējā līmenī. Sliktā ziņa 
šajā sakarā ir tā, ka esam kā 
privātpersona, kas pārvērtē  -
jusi savu ienākumu pieaugu  -
mu un ņēmusi ne tikai uz 
kredita dzīvokli, bet arī pāris 

automašīnu līzingā un devu-
sies ceļojumā apkārt pasaulei. 
Ienākumi krītas, bet tēriņi pa -
liek tie paši. Tātad jāatdod   
vismaz viena automašīna un 
jāpārsēžas sabiedriskajā trans-
portā. Tas ir sāpīgi, bet jebku-
ŗam saprātīgi domājošam 
cilvēkam būtu pilnīgi absurdi 
dot padomu aizņemties vēl 
vairāk naudas, lai tikai varētu 
paturēt abas automašīnas un 
nebūtu jāsamazina savi izde-
vumi. Mūsu problēma ir tā, ka 
mēs arī kā valsts, ne tikai 
daudzi atsevišķi cilvēki, esam 
dzīvojuši pāri saviem līdze k-
ļiem. Kādā konferencē re  dzē  -
ju Latvijas Bankas sagatavoto 
pārskatu par budžeta deficitu 
bez cikliskā komponenta, kas 
mainās pozitīvā vai negātīvā 
virzienā atkarībā no ekonomi-
kas attīstības. Un tur bija skaid-
ri redzams, ka bez šī cikliskā 
komponenta jau 2006. un 2007. 
gadā mums bijis budžeta defi-
cits aptuveni seši procenti no 
iekšzemes kopprodukta. Mūsu 
budžets bija sabalansēts tikai 
tāpēc, ka mūsu ekonomika au -
ga par desmit, vienpadsmit 
pro  centiem gadā, lai gan jau 
tobrīd bija skaidrs, ka tāds pie-
auguma temps nav uzturams 
ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka mēs 
jau labajos jeb, kā mēdzam 
teikt, treknajos gados izdevu-
mu sarakstā esam iekļāvuši tik 
daudz ko dažādu, kas ir salī-
dzināms ar dzīvokli uz kre  -
dita, divām automašīnām lī -
zingā un pasaules apceļošanu.

Tā jau tas ir, kā jūs sakāt, 
to    mēr daudziem jo dau  dziem 
Latvijas iedzīvotājiem valsts 
iz  devumu samazināšana ir 

līdz  vērtīga dzīves galam šī 
vārda burtiskā un fiziskā 
nozīmē.

Mūsu budžeta izdevumi jo -
pro   jām ir aptuveni 4 miljardi 
latu gadā. Tā ir nauda, par 
kuŗu pat koalicijas veidotajam 
kamielim vajadzētu panest ap -
tuveni 2 miljonus iedzīvotāju. 
Cilvēkiem nevajadzētu mirt 
badā un slimībās. Jautājums ir 
par naudas sadali. Ja runājam 
kaut vai par veselības aprūpi, 
tad, atceroties ekonomikas pa -
matteorijas, jāteic, ka laikam 
taču tur valda klasiska infor-
mācijas asimetrija. Kad pa -
cients dodas pie ārsta, viņam   
ir sūdzības par zināmiem  
simp  tomiem, bet nav zināšanu 
par to, kas viņam vajadzīgs. 
Iespējams, ka to bieži vien iz -
manto otra puse, piedāvājot 
ne   vis lētāko un racionālāko ri -
sinājumu, kas neietekmētu dzī-
ves kvalitāti ilgtermiņā uz   
slikto pusi, bet ieteic dārgākas 
pro   cedūras vai zāles. Ārstam   
ir vienalga, vai izmaksas ir 
augs tākas vai zemākas, jo dau-
dzos gadījumos tās sedz ne  vis 
kon krētais cilvēks, bet pri vātais 
apdrošinātājs vai valsts. Arī 
farmaceitiskā sektora pār stāvji, 
protams, nav ieinteresēti pār-
dot lētākas zāles. Neesmu īpaši 
pētījis veselības aprūpes jomu, 
bet, cik zinu, piemēram, Sin-
gapūrā veselības aprūpes tēriņi 
tiek segti no uzkrājuma, kas 
tiek veidots kā piespiedu 
uzkrājums, kaut kas līdzīgs 
mū   su otrajam pensiju līme-
nim, ko var izmantot tikai tēri-
ņiem par veselības aprūpes pa -
kalpojumiem. Jaunībā, kad 
veselības aprūpei parasti lielas 
summas netiek izlietotas, nau-
da krājas, bet vēlāk ir ko tērēt. 
Protams, valsts palīdzēs akūtas 
saslimšanas gadījumā arī tad, 
ja viss uzkrājums būs notērēts, 
bet par papildu pa  kalpojumiem 
jau būs jāmaksā no savas kaba-
tas vai arī jāiz  tiek bez tiem. 
Šādā gadījumā pacients ir iein-
teresēts sekot izmaksām katru 
reizi, kad dodas pie ārsta.

Katrā ziņā manis teiktais     
par veselības aprūpi ir attie-
cināms uz attieksmi pret bu- 
džetu Latvijā vispār. Bieži      
vien ne publiskā pakalpoju-   
ma sniedzējam, ne saņēmējam   
nav ekonomiskas motīvācijas 
izvēlēties risinājumu ar vis-
labāko atdevi proporcionāli 
iztērētai naudai.

M U M S  R A K S T A

Labdien!
Pēc 20 gadu cīņas ar vietējo 

pašvaldību Aglonā tuvojas 
brī   dis, kad no visa, kas pa  -
licis pāri no vectēva īpa-
šumiem, – divas pus    sabru  ku-
šas koka ēkas un „gurķu do  -
be” 0,3 ha platībā tiks ie -
rakstītas zemes grāmatā kā 
mans īpašums (vēlāk daloties 

ar brāli).
Lai līdz tam nonāktu, bija 

ne   pieciešams sagādāt attie cī-
gos   do  kumentus – uzmērīšanu, 
ēku ka  dastrālos plānus utt. 
Savā 71 ga  du gaŗajā mūžā 
esmu sapra  tusi, ka ir lietas, 
kuŗas es neva  ru ie  tekmēt, 
tamdēļ atbīdīju šo do  mu –  

gan jau, par to es „do  māšu rīt”. 
Ja Dieviņš būs lēmis man 
palīdzēt, gan jau kaut kas pa -
griezīsies...

Un gadījās, un pagriezās! 
Brā   ļa paziņa, kuŗš dzīvo An -
glijā, Kardifā, Mārtiņš Riņķis  
atsū tīja naudiņu, ar kuŗu 
varēju sa    mak  sāt šos izdevu-
mus. Ne do  māts, ne prasīts! 
Viņam sagā dājot prieku  mums 
palīdzēt, jo savu pensiju viņš 

nespējot notērēt (!!!). Viņš 
mums pasūtina arī avīzi   Brīvā 
Latvija.

Man bija grūti pieņemt šo 
p   a līdzību, bet es sapratu, ka   
citas ize  jas man nav...

Zinu, ka ir cilvēki, kuŗiem     
pie tiek ar šo vienu vārdu   
„pal dies”! To gribētu izdarīt  
ar jūsu starp niecību un pa -
teikties šim cilvē kam par    
labo sirdi, līdz ju tību. Lai 

viņam veselība un sirdsmiers 
ir katras dienas pa  va donis! 
Mārtiņ! Viss būs labi, ja jau 
Latvija ir izdzīvojusi šos ga -
dus, mēs sa  ņemsimies, mēs 
pa  stāvēsim, kaut šoreiz var  -
būt ir visrūgtāk, jo jā  cīnās 
nevis ar krie viem vai vā -
ciešiem, bet ar mūsu pašu 
bāle liņiem! 

Ar cieņu 
Inga Mazure
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Latvijas Darba devēju konfe de-
rācijas (LDDK) viceprezidentes, iz -
devniecības „Lietišķās informācijas 
dienests” izpilddirektores, biedrības 
„Līdere” valdes priekšsēdes un Lat-
vijas Privāto investoru asociācijas 
valdes priekšsēdes Aivas Vīksnas sa   - 
    runa ar žurnālisti Valiju Berkinu. 

Jūs esat veiksmīga uzņēmēja. 
Apsveicami, ka neturat sveci zem 
pūra un savās zināšanās dalāties 
ar tiem, kas vēlas veidot savu 
uzņēmumu. Ar personisko pie-
redzi pamatotā jūsu grāmata 
„Savs Bizness” daudziem kļuvusi 
par noderīgu rokasgrāmatu. 

Uzkrājot teju 20 gadu pieredzi 
biznesā, nolēmu, ka iegūtās zi  nā-
šanas un praktiskā pieredze jāno-
dod jaunajai paaudzei. Tā tika uz -
rakstīta mana pirmā grāmata    
“Savs Bizness”(2007. gadā). Pagāja 
divi gadi, un šajā laikā tika saņem-
tas daudzas pozitīvas un rosinošas 
atsauksmes. Daudz kas ir mainījies 
arī biznesa vidē. Tāpēc 2009. gadā 
atgriezos pie lasītājiem ar papil-
dinātu izdevumu „Savs Bizness”. 
Tā ir pirmā audiogrāmata latviešu 
valodā, kas paredzēta cilvēkiem, 
ku  ŗi plāno savu biznesu vai apsveŗ 
uzņēmēja karjēru. Audiogrāmata 
ir MP3 formātā – iespējams klau-
sīties MP3 atskaņotājos (arī auto-
mašīnās) vai datorā. „Savs Biz  -  
ness” – tas ir aizraujošs stāsts par to, 
kā cilvēkam saprast, vai viņam ir 
uzņēmējam nepieciešamās īpašī-
bas, prasmes, kā tās attīstīt, kā no -
nākt no sapņiem līdz reālam uz -
ņēmumam. Turklāt viss balstīts    
uz praktisko pieredzi, kuŗā sako-
potas domas un uzskati par mār-
ketingu, reklāmu, sabiedriskajām 
attie cībām, komandas veidošanu, 
pārmaiņām un to nozīmi uzņē-
muma izaugsmē un turpmākajā 

Sieviete uzņēmējdarbībā
Latvijā sieviešu īpatsvars uzņēmējdarbībā ir trešais lielākais ES

attīstībā. 
Grāmatu „Savs Bizness” audio-

formātā ierunājusi Latvijas Radio 1 
klausītāju iecienītā ētera balss 
Sandra Glāzupa. Ar grāmatu “Savs 
Bizness” vēlējos iedrošināt cilvē  -
kus, kuŗiem ir dzirkstelīte un kuŗi 
vēlas savu biznesu, negaidīt un 
nebaidīties to uzsākt. Dažkārt sa  -
vās bailēs no nezināmā mēs neīste-
nojam savus ilgi lolotos sapņus. 

Esmu līdzautore arī grāmatai 
„Mani septiņi soļi biznesa uzsāk-
šanai” – „Biezā maciņa noslēpumi: 
kāpēc vienmēr pietiek naudas?”. 
Lai arī uzņēmēja karjēra nav viegla, 
tos, kuŗiem krūtīs deg uzņēmēja 
dzirksts, es aicinu nešaubīties, gūt 
pieredzi biznesā un kļūt par līde-
ŗiem, kuŗus augsti vērtē darbi nie  -
ki, klienti, bankas, investori un 
sadarbības partneŗi. 

Jūs esat biedrības „Līdere” val-
des priekšsēde. Jūs ar savām grā-
matām un jūsu vadītā biedrība 
esat vienīgā mērķtiecīgā un sistē-
matiskā atbalsta programma sie-
vietēm uzņēmējām. 

Dzīve ir kā logs, un mans mērķis 
ir, lai, lūkojoties pa šo dzīves logu, 
mēs par vienu no iespējām saska-
tītu – kļūt par uzņēmēju. Tāpēc 
pirms septiņiem gadiem ar domu-
biedriem izveidojām biedrību „Lī -
dere”, kuŗas galvenais mērķis bija 
ieviest, attīstīt mentoringa kustību 
Latvijā. Mentorings uzņēmēj dar-
bībā ir sistēmatiski veidotas attie-
cības ar topošo uzņēmēju, un tās 
balstītas uz ilglaicīgu un brīvprā-
tīgu atbalstu starp veiksmīgu uz -
ņēmēju - mentoru, kuŗš dalās savās 
zināšanās, pieredzē un uzskatos ar 
topošo uzņēmēju, kas vēlas gūt 
pieredzi no šīs apmaiņas un bagā-
tināt savu profesionālismu. Bied-
rības „Līdere” nodrošinātā men-

toringa programma ir vienīgā 
mērķtiecīgā un sistēmatiskā atbal-
s ta programma sievietēm uzņē mē-
jām Latvijā. Šīs programmas ie-
tvaros pieredzējušas uzņēmējas 
dalās savās zināšanās ar tām 
sievietēm, kas savu ceļu uzņē-
mējdarbībā tikai sāk. Sešu gadu 
laikā „Līderes” mentoringa pro-
grammā piedalījušies 203 uzņēmē-
 ji, no tiem 105 pieredzes pārņēmē-
ji un 98 mentori. Šobrīd jau ir 
īstenotas 10 mentoringa program-
mas, un martā sāksies 11. pro-
gramma. 

Savas zināšanas un padomus 
sniedzam arī ārpus Latvijas - sko-
lojām uzņēmējas no Afgānistānas 
un Irakas. Pēdējos gados ES ievē-
rojami pieaudzis to sieviešu skaits, 
kuŗas uzsāk savu biznesu. Latvija 
šajā ziņā ir īpašā situācijā, jo sie-
viešu īpatsvars uzņēmējdarbībā ir 

Beidzies piecu mēnešu aktīvu debašu laiks, pēc kuŗa Cēsu no -
vada dome pieņēmusi lēmumu izveidot pašvaldības aģentūru „Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs”. Tur varēs saņemt arī padomus juri-
diskos, grāmatvedības, sabiedrisko attiecību jautājumos, kā arī saim-
nieciskos pakalpojumus.

Gulbenes novadā taps vēl divas sporta būves – Galgauskā 157 
827 latus vērta sporta zāle un Jaungulbenē par miljonu latu tiks 
sakārtota Sveķu speciālās internātpamatskolas sportam paredzētais 
laukums. Galgauskas jauno sporta zāli būvēs, piesaistot Eiropas 
Lauksaimniecības fonda līdzekļus, kā arī atvēlot daļu no 40 000 lielās 
dāvinājuma naudas.

Dobeles Invalidu biedrība ir saņēmusi ļoti dāsnu akciju 
sabiedrības “Dobeles dzirnavnieks” dāvinājumu. Vedumā ir trīs 
veidu milti, kā arī 500 paku makaronu, griķu, zirņu, putraimu, auzu 
pārslas un manna.

Vecumnieku novada pagastos mazturīgajiem iedzīvotājiem 
izveidotas zupas virtuves pagastu skolu ēdnīcās. Siltu ēdienu 
iedzīvotāji var saņemt noteiktā laikā gan līdznešanai, gan 
pusdienošanai turpat ēdnīcā.

Tērvetes dabas parkam 2009. gads bijis meža ciemiņiem ba -
gātākais parka 50 gadu pastāvēšanas vēsturē. Parku apmeklējuši 
vairāk nekā 70 tūkstoši tūristu.

Gulbenē krizes apstākļos ir daudz tukšu telpu, kur agrāk sa -
biedrībai sniegti dažādi pakalpojumi un atradušies biroji. Tukši ir  
arī dzīvokļi, kuŗu īpašnieki aizbraukuši no Gulbenes.

Nodarbinātības valsts aģentūras jaunākie dati liecina, ka Cēsu 
filiālē reģistrēti jau 4563 bezdarbnieki un bezdarba līmenis sa-
sniedzis 17,9 procentus. Aģentūras vadības ieskatā, tuvojoties pavasa-
rim, bezdarba līmenim nevajadzētu tik strauji pieaugt, jo sāksies 
sezonas darbi.

Janvārī Ventspils novada domes budžetā izveidojies aptuveni   
60 000 latu liels deficits, jo valsts nav pilnā apmērā ieskaitījusi plāno  -  
tos iedzīvotāju ienākumu nodokļus un dotācijas. Algu izmaksu 
kavēšanās atsevišķu pašvaldību pārvaldēs konstatēta ne tikai patla-
ban, bet arī janvāŗa sākumā.

Ventspils domes priekšsēdis Aivars Lembergs un Latvijas 
Televīzijas ģenerāldirektors Edgars Kots parakstīja vienošanos par 
sadarbības turpināšanu Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālās 
atlases organizēšanā turpmākajos piecos gados Ventspilī. Šogad aprit 
10 gadi, kopš televīzija un Ventspils sadarbojas Eirovīzijas rīkošanā.

Jēkabpilī Tautas namā nodibināta Latviešu biedrība. Latvijā 
Latviešu biedrības ir Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, Ventspilī un 
Rēzeknē. 

AS “Virši-A” (ceturtais lielākais degvielas tirgotājs Latvijā) visās 
32 degvielas uzpildes stacijās Latvijā uzstādīta jauna kases sistēma, 
kas ļauj norēķināties ne tikai latos, bet arī ASV dolaros un eiro. 

Rēzeknes kultūras nama deju kopas “Dziga” deja “Čī čā gūteņa” 
saņēma trešo godalgu Latvijas jaunrades deju konkursā, kas nesen 
notika Valmierā. 

Latvijā 2011. gadā paredzēts uzsākt Eiropas Komisijas pro-
grammu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, ko 1.- 6.klašu 
skolēni varēs saņemt bez maksas. Pētījumi liecina, ka augļu un 
dārzeņu lietošana skolēnu uzturā ir nepietiekama. 

Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvalde pēc Labklājības mi-
nistrijas sakopotajiem sociālā darba rezultātiem pašvaldībās saņēmusi 
visaugstāko darba novērtējumu. Daugavpilī ir izstrādāta visaptverīga 
sociālā darba metodika, ko iesaka par paraugu citām Latvijas 
pašvaldībām.

Rēzeknē top koka granulu ražotne Carbon Neutral Biofuel. 
Uzņēmums strādās 24 stundas diennaktī un gadā spēs saražot vairāk 
nekā 130 000 tonnu koka granulu. Izejvielas iepērk no vietējiem 
piegādātājiem, 95% gatavās produkcijas plānots eksportēt. 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejā līdz 27. 
februārim apskatāma izstāde „Plakāts Latvijā 1960 – 2006”, kas 
tapusi ar Latvijas Nacionālā Mākslas mūzeja atbalstu. 

Līnijas Liepāja – Ventspils un citu Latvijas demontēto dzelzceļu 
sliedes nonāk Liepājas brīvostā, kur tās uzkrāj, sagarina un sagatavo 
nosūtīšanai pa jūras ceļu dažādiem adresātiem Ķīnā.

Pāvilostas novada domes deputāti iebilst pret Ventspils SIA 
“T...T” ieceri būvēt vēja ģenerātorus netālu no Saraiķu centra, tāpēc 
jautājums domes sēdē nav izskatīts.

Lai pārtrauktu ierosināto maksātnespējas procesu, zivju 
pārstrādes uzņēmums Columbia Ltd samaksājis prasītos 2600 latus 
maksātnespējīgajai SIA “AB Sistēmas”.

Liepājas mūzikas klubs “Pablo” svin savu 13. dzimšanas dienu. 
Gan Latvijas 1. rokkafejnīcā, gan mūzikas klubā no pulksten 22 
mūzicē dažādas grupas un dīdžeji.

Pirmizrādi 5. februārī piedzīvoja G. Grekova drāmas „Hanana” 
iestudējums režisora Dž. Dž. Džilindžera režijā, bet jau 12. februārī 
ar Entonija Nelsona lugu „Cenzors” Liepājas teātrī debitēs jaunais 
režisors Valters Sīlis.

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

Aiva Vīksna - Latvijas Darba 
de  vēju konfederācijas (LDDK) 
viceprezidente

trešais lielākais ES, un liela daļa 
nopelnu tur ir arī biedrības „Līde-
re” mentoru darbam. Latvijas eko-
nomikā sievietes uzņēmējas ir ap -
tuveni 34 % no mazo un vidējo 
uz  ņēmumu kopskaita. Vadošus 
ama tus Latvijā ieņem 40,6 % 
sieviešu, bet ES - 32,6 %. Biedrība 

„Līdere” rīkoja Latvijas sieviešu 
kon  ferenci „Sieviete ekonomikā, 
po lītikā, sabiedrībā – pakļaujot 
pār maiņas”, kuŗā secinājām, ka 
Latvijas ekonomikas atveseļošana 
notiks daudz ātrāk, ja valsts ļaus    
un palīdzēs strādāt uzņēmējiem   
un vairāk tiem uzticēsies. 

Līmeniski. 1. Seni ieroči. 4. 
Stāvs krasts; krauja. 9. Salu valsts 
Indijas okeana R. 10. Mazs, nie-
cīgs. 12. Trauks lauksaimniecības 
dzīvnieku ēdināšanai. 14. Sniegot 
sakrāties. 18. Vieta jūrā tālu no 
krasta. 20. Možs; arī vērīgs. 21. 
Pat   mīlis. 22. Izbraukums un mal-
tīte zaļumos. 23. Beigu daļa (šacha, 
dambretes partijā). 25. Izturēties 
necienīgi (pret kādu). 28. No ko -
kiem brīva josla mežā. 29.  Rūgt-
vielām bagāti tīteņaugi. 31. Māks-

linieks, kas atskaņo solo. 35. 
Izsauksmes vārds. 37. Stāvoklis 
šacha partijā. 38. Aģenti, kas 
organizē mākslinieku koncertus. 
39. Zaķveidīgo kārtas dzīvnieks. 
40. Bēdu pavadones. 

Stateniski. 1. Sala personi ficē-
jums latviešu folklorā. 2. Auga 
sak   nes paresninājums, kur uz -
krājas barības vielas. 3. Organi zā-
toriskas apspriedes. 4. Likt priekš-
metus citu uz cita. 5. Divas vienā-
das. 6. Organisma un psī ches 

reakcija uz nelabvēlīgiem fakto-
riem. 7. Sulīgi augļi ar dau dzām 
sēklām. 8. Patiesīgi. 11. Māksla 
skaisti un skaidri rakstīt. 13. Teks-
ta galvenā satura izteik šana ar 
īpašas zīmju sistēmas līdzekļiem. 
15. Veidot grafiku īpašā  dobspie-
des technikā. 16. Salikteņa daļa ar 
nozīmi „jauns”. 17. Lauksaim nie-
cības dzīvnieku uzraugi. 19. Pa -
valsts ASV. 20. Plats, gaŗš apmet-
nis, ko valkā virs cita apģērba.     
24. Starptautiska organi zācija. 26. 
Vēl kādu laiku turpi nāties. 27. 
Pilsēta Laosas Z. 28. Pa  kāpeniski 
kļūt siltam. 30. Die dzētu graudu 
produkts. 31. Cie šanas. 32. Ļaut 
šķidrumam  līt traukā. 33. Apstā-
ties. 34. Rīks tīklu lāpīšanai, au -
šanai. 36. Rakstības un zinātnes 
dievs armēņu mīto loģijā. 37. Da   -
žu dzīvnieku guļam vieta.    

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 6) 
atrisinājums

Līmeniski.   5. Gaiziņkalns. 6. 
Lie    tus. 7. Ārpuse. 10. Noras. 11. 
Sakss. 13. Smaržas. 16. Salabt. 17. 
Avenes. 18. Argonauti. 19. Asināt. 
21. Valsts. 25. Valleta. 26. Sepse. 
28. Lamas. 29. Taisne. 30. Pirmīt. 
31. Piparmētras. 

Stateniski. 1. Matejs. 2. Izaugs-
me. 3. Mauragas. 4. Annuss. 6. 
Lirika. 8. Elksne. 9. Sarkanbalts. 
10. Negausīgs. 12. Sēmestris. 14. 
Stati. 15. Laiva. 20. Nespēt. 22. 
Laimēt. 23. Balandas. 24. Statists. 
27. Etiķis. 28. Lampas.   
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Nule, 28. janvārī, apritēja 75. 
gadskārta vienai no skaistākajām 
un Latvijas iedzīvotājus saliedē-
tājām tradicijām - Draudzīgā 
aicinājuma diena, kuŗā ikviens 
Latvijas iedzīvotājs tika aicināts 
dāvāt grāmatas skolām un citām 
mācību iestādēm.  Tradiciju aiz-
sā  ka Latvijas prezidents Kārlis 
Ulmanis,  kuŗš 1935. gada 28. 
jan   vārī tautu uzrunāja ar vārdiem: 
“Mūsu lauku bibliotēkas skolās, 
biedrībās, pagastu namos ilgāku 
laiku nav papildinātas.  Bibliotēku 
pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, 
bez kaimiņu, bez plašākas sa -
biedrības palīdzības nevar grā-
matas atjaunot, bibliotēkas papil-
dināt.  Iesim viņiem talkā!”

Garīgais mantojums, ko snied-
za Kārļa Ulmaņa aizsāktā kustība 
skolām un citām mācību iestā-
dēm Latvijas brīvvalsts gados, ir 
bijis aktuāls visus aizgājušos 
gadus.  It sevišķi latviešiem trim-
dā Draudzīgā aicinājuma kustība 
turpinās ar iepriekšējo degsmi.  
Lai arī brīvvalsts gados sasnieg-
tais īsā laikā tika izputināts tūlīt 
pēc komūnistu ienākšanas Lat-
vijā, kustība ir atdzimusi arī 
šodienas Latvijā, kur Nacionālās 
bibliotēkas un citu humanitāro 
iestāžu darbība saskan ar idejas 
īstenošanu dzīvē. Zinām, ka arī 
vidusskolām Cēsīs un Liepājā ir  
dots Draudzīgā aicinājuma no -
sau  kums.

Ik gadu īpaša loma Draudzīgā 
aicinājuma atbalstam ir bijusi 
Latviešu apvienībai Detroitā 
(LAD). Arī šogad LAD ar tās 
priekšsēdi Līgu Jēkabsoni vadībā 
bija uzņēmusies rūpi par Drau-
dzīgā aicinājuma norisi un veiks-
mīgu izdošanos. Tā 24. janvāŗa 
pēcpusdienā ļaudis no tuvākas 
un tālākas apkārtnes tika lūgti 
apmeklēt šo svarīgo  pasākumu 
Detroitas Sv. Pāvila latviešu 
draudzes sabiedrisko pasākumu 
ēkas telpās Farmingtonhillā. 
Atšķirībā no iepriekšējā gada, 
šoreiz laika apstākļi bija krasi 
mainījušies, dodot iespēju ap -
meklēt šo pasākumu  tautiešiem 
no plašākas apkārtnes.  Slapjais 
sniegs un ledus bīstamība uz 
Detroitas un tai pieguļošajām 
autostrādēm bija tikusi Dabas 
mātes likvidēta, tās siltā  gaisa 
strāvu uzplūdu rezultātā iepriek-
šējas dienas. Vienīgi lietus sa -

Draudzīgā aicinājuma 75 gadu atcere Detroitā 
placinātais sniegs ceļu nomalēs 
liecināja par klātesošo, jau pier-
asti mainīgo janvāra mēnesi. 

Drīz vien pēc svētdienas diev-
kalpojuma Sv. Pāvila latviešu 
draudzes baznīcā, kuŗu vadīja 
diakons Fricis Sīpols, ļaudis pa -
mazām sāka piepildīt draudzes 
sabiedriskās ēkas zāli.  Tajā  bija 
paredzēts sākt Draudzīgā aici-
nājuma sarīkojumu. Svinīgo  sa -
rī  kojumu atklāja LAD priekšsēde 
Līga Jēkabsone.  Mazliet atkāp-
joties no ierastā, viņa klātesošos 
aici    nā  ja vispirms baudīt sagata-
votās pusdienas, ko gatavojušas 
Līga Jēkabsone un Astrīda Traut-
mane, piepalīdzot Vairai Rozen-
tālei, Ilgvaram Jēkabsonam un 
Mārcim Jansonam.

„Esmu bieži stāstījusi par 
Draudzīgo aicinājumu ameri-
kāņu sabiedrībā,” teica Sandra.  
„Un pēc tam, kad cilvēki ir ideju 
sapratuši, viņus pārņem izbrīns, 
kā tas joprojām turpina eksistēt 
vēl līdz šai dienai. Varbūt arī 
kāds no jums to ir mēģinājis iz -
skaidrot plašākai vietējai sabied -
rībai?  Varbūt līdzīgākie pasākumi 
mūsu mītņu zemēs ir tā sauktie 
Annual funds vai Appeals, kur 
galvenokārt kolledžu admi-
nistrācijas un kultūras pasākumu 
veidotāji lūdz īpašu, gadskārtēju 
pabalstu.  Cita veida aicinājumi, 
kuŗiem ir bijusi zināma līdzība ar 
ar mūsu Draudzīgo aicinājumu, 
ir nākuši no valdības iestādēm 
un īpašām personām.  Piemēram, 
Literacy campaigns vietējās skolās 
un ļaužu pagaidus uzturēšanās 
mītnēs.  Šīs akcijas parasti tiek 
atjaunotas no gada uz gadu un 
atrod aizvien jaunu dzīvību.  
Viens aicinājums ar līdzīgu ideju 
ir savā laikā izskanējis no bijušā 
ASV prezidenta Dž.. Kenedija 
1961. gadā, kad viņš ASV tautai 
ierosināja: “Neprasiet, ko valsts 
spēj izdarīt par labu tev, bet gan, 
prasi sev, ko Tu vari izdarīt savas 
valsts labā.”   

Draudzīgā aicinājuma nozīme 
šodien? - Neatslābstoši mums ir 
jāveicina tās organizācijas un 
darbi,  kas sekmē turpmākās na -
cionālās darbības. Mums ir jāpār-
  liecina pašiem sevi, ka ir vērts 
turpināt mūsu latvisko dzīvi šeit, 
Amerikā.  Mums ir jāpārvar 
šaubas un bezcerība. Vai mēs 
spēsim uzturēt mūsu latvietību 

šeit ?  Līdzīgas šaubas jau mums 
ASV bija 1960. gados, tad 70.,  
80. , 90.  un tagad 21. gadu simte-
 ņa sākumā. 

Pēdējās desmit vasaras, strādā-
jot ar pusaudžiem Gaŗezerā, 
neesmu pamanījusi, ka interese 
par latvietību zustu.  Jaunieši vi -
su laiku vēlas būt kopā dažādos 
pasākumos un prāto, kur un kad 
viņi varētu satikties no jauna. 
Mums ir jāatbalsta jauniešu 
izglītības centieni ar stipendijām, 
lai viņi varētu piedalīties vasaras 
programās Gaŗezerā.  Šodienas 
latviešu skolām šeit, Ziemeļ ame  -
rikā, ir vajadzīgi latviešu valodas 
skolotāji ar vismaz ap  mierinošu 
latviešu sarunu valodu.  Ļoti liela 
vajadzība turpmākajos gados būs 
pēc tādiem paidagogiem, kuŗi 
spēj izveidot latviešu valodas 
mācību programas jauniešiem, 
kam ir vāja latviešu valoda.    Mēs 
ikviens zinām latviešu izcelsmes 

jauniešus, kuŗi, diemžēl, izvairās, 
pat pazūd, un vairs neparādās. 
Esmu pārliecinātas, ka  mēs to 
vairs nevaram atļauties.

 Organizāciju, draudžu, fondu 
un skolu darbība visu pirms ir 
kritiski jāpārvērtē, vienlīdz rodot 
nekavējošu atbildi uz jautājumu, 
vai šīm organizācijām ir lat-
vietības uzlabošanas  darbības 
mēr  ķi nākamajiem 10 gadiem.  
2010. gads būtu laba reize, kad 
pārvērtēšanu veikt, jo daudzām 
organizācijām apritēs 60 pa  stā-
vēšanas gadi trimdā.  

Lai Draudzīgais aicinājums 
mums būtu, ne tikai atgādinājums 
par latviskās izglītības vērtību, 
bet arī mudinājums strādāt un 
turpināt veidot mūsu latviešu 
sabiedrību Amerikā.  Turpināsim 
šo iesākto ceļu, turēsim aicinā-
juma nozīmi tuvu mūsu sirdīm!  
Lai ar Dieva palīgu un svētību 
Draudzīgajam aicinājumam būtu 

Gadu desmitus Draudzīgā aici-
nājuma rīkotāja Bostonā bijusi 
Amerikas latviešu tautiskā ap -
vienība (ALTS). Bostonas sarīko-
jumu kalendārā tas vienmēr bijis 
ievērojams un labi organizēts 
notikums, ko labi apmeklējusi 
Bostonas latviešu sabiedrība.

Šogad Draudzīgā aicinājuma 
rīkotāja bija Bostonas latviešu 
skola. To atklāja skolas pārzine 
Krisīte Skare. Viņa iepazīstināja 
skolas saimi un klausītājus ar 
trim pavedieniem, kas šodienu 
saistīja ar notikumu pirms 75 
gadiem.

“Kārlim Ulmanim 28. janvārī 
bija vārda diena. Prezidents 
Ulmanis lūdza latviešiem, kas 
dzīvoja pilsētās un kam dzīvē 

AICINĀJUMS, KUŖAM  ATSAUCAS  VĒL  ŠODIEN
bija labāk paveicies, atcerēties 
savu tēvu pagastu un ciemu, kur 
uzauguši. Otrs pavediens bija 
aicinājums atcerēties savu bēr-
nības skolu, dāvinot grāmatas, 
mākslas darbus, palīdzēt savai 
vecajai skolai tikt pie laba mūzikas 
instrumenta. Trešais pavediens 
bija, ka Kārlis Ulmanis 1935. 
gada 28. janvārī šim aicinājumam 
deva vārdu – Draudzīgais aicinā-
jums. 

Pārzine arī norādīja uz lielo 
latviešu tautas atsaucību prezi-
denta aicinājumam.

Viņa aicināja Bostonas latviešus 
atcerēties savu  veco (Bostonas) 
skolu, kuŗai nākamgad būs 60 
gadu darbības jubileja, to 
apmeklējuši turpat 400 skolēnu.

Uzrunai sekoja Talantu rīts, 
kuŗā piedalījās Mia Lee (5 g.), 
čello, Elīna Mraza  (6g.), kla-
vieres, Diāna Kreišmane (8 g.), 
klavieres, Pauls Galiņš (10g.), 
trompete, Māra Dinberga (11g.) 
un Elīse Dinberga (8g.), kla-
vieres, Māra Dinberga (11g.) 
zvanu solo, Annelī Ramoliņa 
(9g.), klavieres, Krišjānis Ūle 
(12g.), stabule, Sabīne Ryan 
(8g.)\, Aleksandrs Puriņš (11g.), 
stabule, Melisa Kreišmane (10g.), 
klavieres, Larisa Kreišmane 
(11g.), flauta, Ansis Ramoliņš 
(13g.), klarnete. Talantu rītu 
noslēdza skolas skolotāju un 
vecāku ansambļa dziedātā 
„Lokatiesi, mežu gali”.

Pēc pārtraukuma sekoja īsi 

priekšnesumi pa klasēm, ar 
kopēji dziedātām „Ķēvīt, mana 
svilpastīte” un „Laid, iekšā, 
saiminiece.”

Stipendiju fonda priekšniece  
Dace Becksteina ziņoja, ka 
pagājušajā gadā 1000 dolaru sti-
pendijas saņēmuši : Mia Auģe, 
Pēteris Rācenis, Marisa Rasuma, 
Māra Spalviņa un Ariana Ūle. 
Visi stipendianti apmeklējuši 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu.

Fonda priekšniece aicināja 
bērnus uzminēt, cik naudas ir 
ziedojumu aploksnēs, ko viņa 
turot rokās? Sīka balstiņa no 
publikas sauca – miljons! ... Izrā-
dījās, ka saziedots pie 14 tūks-
tošiem, bet Dace cerēja, ka gai-
dāmie ziedojumi varētu šo sum-

mu vēl paaugstināt. Viss sarīko-
jums ilga nedaudz vairāk nekā 
stundu. Kamēr viesi pulcējās pie 
cienasta galda, skolēni atgriezās 
savās klasēs turpināt mācības.

Draudzīgā aicinājuma sarīko-
jums liecināja, ka Bostonā, tas 
vēl arvien  ir siltām sirdīm gaidīts 
un devīgu roku atbalstīts. Kārlis 
Ulmanis bija latviešu tautai un 
valstij labs saimnieks. Pēc 
polītiskās formas tagad -  dik-
tātors, kas toreizējā Eiropā bija 
„modus operandi”. Cik vēstures 
annālēs atradīsies diktātoru, ko 
tauta atceras ne ar draudīgu, bet 
gan Draudzīgu aicinājumu? 
Aicinājumu, kam pēc 75 gadiem 
vēl netrūkst  atsaucības.

Ivars Galiņš

Sarīkojuma viesi bija arī prezidenta Kārļa Ulmaņa krustdēls Dainis Rudzītis (pirmais no kreisā) 
ar kundzi Irmu (trešā no kreisās) un ASV latviešu laikraksta LAIKS bijušais redaktors Ilgvars 
Spilners (pirmais no labās) ar kundzi Aiju (otrā no kreisā) 

Saules mūžs!”   
Tā savu priekšlasījumu Sandra 

Kronīte-Sīpola beidza.  Klātesošie 
viņu. sveica ar skaļiem aplaus-
iem.

Draudzīgā aicinājuma sarī-
koju ma ieņēmuma atlikums tika 
nodots Latviešu centra Gaŗezers 
Sagatavošanas skolas atbalstam.  
Arī 50/50 naudas loterijas ienā-
kuma daļa tika veltīta šai vaja-
dzībai. Nākas atzīmēt, ka otru 
daļu no izlozes, kurā laimēja 
detroitiete Ena Neparts, laimīgās 
lozes īpašniece novēlēja Gaŗezera 
Sagatavošanas skolai.              

Aizvadītā Draudzīgā aicinā-
juma pēcpusdiena aizritēja drau-
dzības un sirsnības atmosfairā, 
kur galvenā pateicība pienākas 
Detroitas latviešu apvienības 
rīkotājiem ar LAD priekšsēdi 
Līgu Jēkabsoni priekšgalā. 

Dzidra Tropa 
Detroitā                                     

           

Draudzīgā aicinājuma Detroitā runas 
teicēja Sandra Kronīte-Sīpola

Gaŗezera Sagatavošanas skolas atbalstam rīkotās loteri-
jas naudas laimesta laimīgo biļeti no LAD priekšsēdes 
Līgas Jēkabsones (pa labi) groziņa izvelk Sandra Kronīte-
Sīpola.
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BAA  (Baltiešu Mākslinieku 
padomes) gada sapulce notika 2. 
februārī, Latviešu centrā. Tajā 
piedalījās 22 biedri un to vadīja 
priekšnieks  R. Verbyla, kas sa -
pul ces sākumā paziņoja, ka viņš 
amatam vairāk nekandidēs. At -
teikšanās viņam tomēr neizde-
vās, tika pierunāts amatu turpi-
nāt. Lai viņš to varētu labāk veikt, 
izraudzīja īpašu padomes izstāžu 
rīcības komitejučetras dāmas. 
No latvietēm - Nora Salete un 
Daina Leimane. 

Priekšnieks Verbyla savā ziņo-
jumā bija neapmierināts ar 
mākslinieku līdzdalību pēdējās  
izstādes materiālu sagādē un 
apsolīto darbu veikšanā. Rezul-
tātā pēdējā skate neesot sasnie-
gusi iepriekšējo augsto līmeni. 
Kasieris A. Piecinas ziņoja, ka 
līdz ar to bijuši zemi ienākumi – 
tikai $ 242. No 27 biedriem vēl 
savas biedru maksas nav no -
kārtojuši 14 (daži to izdarīja pēc 
sapulces). Kasē esot $ 2509.58. 
Visus līdzšinējos valdes locekļus 
ievelēja amatos no jauna. Ap -
kārtraksta (Newsletter) redaktors 
Vitas Vazilinskas solījies turpināt 
izdevuma rediģēšanu un izdo-
šanu. Pēteris Altosaars turpinās 
padomes satversmes izstrādā-
šanu, pielāgojot to citu mākslinie-
ku biedrību statūtiem. Tīmekļa 
mājas lapas redaktore Anna 
Kruzulnecky iepazīstināja ar tās 
pašreizējo ietērpu un tajā snieg-
tajām mākslinieku biografijām 
un viņu darbu paraugiem. Lēma 
Mājas lapai parakstīties nākamos 
3 gadus. Nākamo apvienības 
dalībnieku darbu skati mēģinās 
izkārtot septembrī kādā pazīsta-

mākā gelerijā Montrealas salas 
rietumu daļā. Tā ilgtu vairākas 
dienas. Skatē piedalīties varēs 
tikai biedri, kas nokārtojuši 
biedru maksas. Sapulcē pārrunas 
bija spraigas un tā ilga 2 stundas. 
Pēc tam pulcējušies vēl tērzēja 
pie groziņu veidā sanestiem gar-
dumiem un vīna glāzes. Nākamo 
BAA saietu sasauks maijā, Lat-
viešu centrā.

•  Pelnu dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu Trīsvienības Lat-
viešu luterāņu draudzē notiks 
trešdien 17. februārī, plkst. 15, 
Latviešu centrā, 3955 Provosta 
ielā, Lašīnā.

• Nākošais dievkalpojums 
katoļu draudzē svētdien, 21. feb-
ruārī, plkst. 10.30, Notre Dame 
bazilikas Jēzus Sv. Sirds kapličā, 
Sulpice ielā, vecpilsētā.   

M. Štauvers

PROJEKTS „LAI RIT”
Kas par lielisku iespēju – vien-

laikus izkustināt muskuļus un 
sniegt palīdzību kādam, kam tā 
nepieciešama! Šobrīd Latvijā ir 
grūti laiki. Projektu „Lai rit” 
veidojām ar mērķi iepriecināt 
Latgales iedzīvotājus un palīdzēt 
tiem tikt uz skolu, darbu vai pie 
ārsta.  Projekta galvenā doma ir 
ziedot divriteņus latgaliešiem, 
kuŗiem tie būtu vienīgais trans-
porta līdzeklis, kā arī iesaistīt tajā 
cilvēkus no visas Ziemeļamerikas, 
lai kopīgiem spēkiem savāktu 
līdzekļus divriteņu iegādei.

Latviešu evaņģēliski luteriskā 
Baznīca Amerikā (LELBA) savā 
pārvaldes sēdē, kas notika 22. un 
23. oktobrī Milvokos par  sēklas 

naudu projektam piešķīra $10 
000 no Palīdzības nozares lī -
dzekļiem. Projekta īstenošanā 
kopīgi sadarbosies LELBA un 
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās 
baznīcas Daugavpils diecēze.

Līdzekļu vākšana notiks „ri -
teņbraukšanas” („bike-a-thon”) 
veidā. Līdzekļi ienāks „solījumu” 
(pledge) sistēmas ietvaros, rīkojot 
to Nacionālajā Brīvprātīgo nedēļā 
(National Volunteer Week) laikā, 
kas Amerikā tiek atzīmēta no 17. 
līdz – 25. aprīlim. Tajā aicinām 
iesaistīties vietējās draudzes, lat-
viešu biedrības un skolas, tautas 
deju grupas, Gaŗezeŗa jauniešus, 
ALJA/LNJAK biedrus. LELBA 
segs dolaru pret dolaru līdz $10 
000.

Mudinām Jūs atbalstīt šo pro-
jektu, ziedojot LELBAi. Pirmo 
reiz reiz reklamējām šo projektu 
Hamiltonas Latviešu biedrības 
Daraudzīgā aicinājuma sarīko-
jumā. Ienāca $ 700. Meklējam 
„riteņbraukšanas” vadītājus katrā 
pilsēta. Lūdzam atsaukties. Lai 
rit!

Informācija un pieteikšanās 
pie LELBA Jaunatnes nozares 
vadītāja diakona Dāga Demandta, 
dagemandt@hotmail.com vai 
www.lelba.org 

D. Demandts

TORONTO
• 14. februārī Toronto latviešu 

katoļu draudzes dievkalpojums 
lietuviešu katoļu draudzes baz-
nīcā; pēc dievk. dāmu komitejas 
,,Sirsniņu dienas” sarīkojums, 
būs kafijas galds.

• 18. februārī plkst. 1.00 To -
ronto latviešu pensionāru sa -
nāksmē Latviešu centrā Latviešu 

preses biedrības Kanadā kopas 
dalībnieki lasīs savus sacerē ju-
mus.

• 28. februārī  Sv. Andreja lat-
vie  šu ev. lut. draudzes locekļu 
gada sapulce pēc dievkalpojuma, 
kas sāksies  plkst. 10.00.

• 30. janvārī notika Toronto 
latviešu nama virtuves un citu 
telpu inventāra izpārdošana. Lie-
lāko daļu, galvenokārt krēslus un 
traukus, iegādājās Latviešu cen-
tra vadība savu telpu inventāra 
papildināšanai. Īpašuma pār-
ņem šana notiks 28. februārī, tad 
arī būs zināma plašāka infor-
mācija  par iegūto līdzdekļu sa -
dali.

• 31. janvārī Sv. Jāņa latviešu ev. 
lut. draudze dievkalpojumā aps-
veica  prāv. Dr. F. T. Kristbergu 
viņa 65 gadu jubilejā un ar 25 
gadu kalpošanu draudzē. Svētos 
rakstus lasīja draudzes padomes 
priekšsēde Valda Kaļiņa, dziedāja 
draudzes vokālais ansamblis 
diriģentes Brigitas Alkas vadībā. 
Pēc dievkalpojuma  saviesīgo 
pēc    pusdienu vadīja V. Ezers, 
ievadvārdus teica Valda Kaļiņa, 
gaviļnieku apsveica māc. Ilze 
Kuplēna-Evarte, Toronto Aust-
rumu latviešu ev. lut. draudzes 
mācītāja Anita Gaide arī Hamil-
tonas draudzes un prāv. Ivara 
Gaides vārdā; Londonas latviešu 
ev. lut. draudzes pārstāve dia-
kone Aina Avotiņa, latviešu 
ka toļu draudzes vadītājs dr. Vilis 
Mileiko, DV Kanadas vanadžu 
vadītāja Gunta Reinholde, To -
ronto latviešu pensionāru valdes 
priekšsēde Valija Briksne un 
drau  dzes svētdienas skolas 
pārstāve Inta Giforde. 

•  4. februārī Toronto latviešu 

pensionāru apvienības sanāksmē 
filmu operātors Ģedimins Krauja 
izrādīja Latvijā uzņemto filmu 
,,Mazie laupītāji”

HAMILTONA
• 14. februārī plkst. 12.30 (pēc 

dievkalpojuma ar dievgaldu) 
Hamiltonas DV nodaļas vanadžu 
kopa rīko Valentīna dienas 
azaidu Hamiltonas latviešu ev. 
lut. Kristu draudzes baznīcas 
sarīkojumu telpās. Hamiltonas 
DV nodaļas vīru ansamblis dzie-
dās romantiskas dziesmas A. 
Grīnberga vadībā. Dalības maksa 
$12.00.

• 16. februārī plkst. 7.00 
komēdijas ,,Mazie laupītāji” vi -
deoizrāde Hamiltonas latviešu 
biedrības namā; ieejas maksa 
$5.00. Šī Latvijā uzņemtā filma 
guvusi goldalgas vairākos filmu 
festviālos.

• 21. februārī Hamiltonas 
latviešu gaidu Ventas 10. vienības 
un skautu Aiviekstes 39. vienības 
gada svētku sarīkojums Kristus 
ev. lut draudzes baznīcas sarīko-
jumu telpās pēc dievkalpojuma, 
kas sāksies plkst. 11.00.

OTAVA
• 14. februārī  plkst. 11.00 Ota-

vas latviešu ev. lut. Miera draudz-
es dievkalpojums ar dievgaldu, 
māc. Silvija Zalte-Sīpoliņa. Pēc 
dievkalpojuma dāmu komitejas 
rīkotās pankūku brokastis sa -
bied  riskās telpās; dalības maksa 
$8.00, 6-12 gadu veciem bērniem 
$3.00.

• 28. februārī pēc dievkalpoju-
ma draudzes locekļu sapulce. 

• 7. martā pēc dievkalpojuma 
dāmu komitejas gada sapulce.

Ilgvars Spilners, My Life as I 
Remember it  (Kādu atceros 
savu dzīvi), Rīgas Techniskās 
universitātes apgāds, 2009.g., 
124 lpp.

Ko gan no Otrā pasaules kaŗa 
bēgļa lai varētu vairāk gaidīt par 
to, ko savā mūžā sasniedzis 1925. 
gadā dzimušais Ilgvars Spilners? 
Izglītībā, profesijā un trimdas 
latviešu sabiedriskā darbā viņa 
darba griba un veikumi bija vis-
caur cienījami. Pēc zinātņu dok-
tora grada iegūšanas ķīmijā 
Pitsburgas universitātē viņš tur-
pat Pitsburgā strādāja ar naftas 
produktiem saistītā pētniecības 
darbā, līdztekus atvēlēdams laiku 
latviešu sabiedriskām rosmēm. 
Spēka gados viņš bija Amerikas 
Latviešu apvienības (1972-1975) 
un pēc tam Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības (1976-1981) 
valdes priekšsēdis. No 1983. gada 
viņš desmit gadus bija laikraksta 
Laiks atbildīgais redaktors. 
Daudz ceļojis pa pasauli, uzstājies 
ar referātiem, vārdu sakot – 
dzīvojis piepildītu dzīvi pats, bet 
reizē labi kalpojis sabiedrībai.

1998. gadā iznāca Ilgvara 
Spilnera grāmata "Mēs uzva-
rējām", kur viņš pastāsta par 
trimdas latviešu - to skaitā viņa 
paša palīdzību un lomu Latvijas 
ne  atkarības atjaunošanā. Šis 
temats šaurākā izvērsumā skarts 
arī šogad angļu valodā izdotā 

Spilnera publikācijā "My Life as I 
Remember it", no 87. lappuses 
uz priekšu. Tomēr jaunās grā-
matas fokuss ir Spilnera paša 
persona, grāmata ir viņa autobi-
ografija. Tā īpaši interesēs tiem, 
kas Spilneru iepazinuši viņa 
sabied riskajā darbā, un tādu ir 
jābūt simtiem. 

Daudziem, liekas, pievilcīgākā 
grāmatas daļa šķitīs tās pirmā 
puse, kur Spilners atceras bērnību 
brīvā Latvijā, pusaudža gadus 
krievu pirmajā un vācu okupā-
cijas laikā un jaunību Vācijas 
bēgļu nometnēs. Šī daļa gados 
vecākiem lasītājiem liks atcerēties 
viņu pašu pieredzi šajā laikā, bet, 
tai it kā arvien vairāk sarūkošai 
jaunāku cilvēku daļai, kam bez 
tagadnes un nākotnes kaut cik 
interesē arī pagātne, tā sniegs 
sažu aizgājušo laiku ikdienas 
dzīves gan idillisku, gan ekso-
tisku momentu, piemēram – 
nodaļā par vasaru pavadīšanu 
Jūrmalā, Mellužos, kas jauki 
sa saucas ar Ulža Zemzaŗa 2007. 
gadā publicētajiem atmiņu 
stāstiem „Tad es biju melluž-
nieks”. 

Kaut citādi par Ilgvara Spilnera 
vēstījuma saturisko pusi sakāms 
daudz laba, pārsteidz tas, ka 124 
lappušu gaŗā dzīves stāstā tikai 
trīsarpus teikumos pieminēta 
desmit gadus ilgā darbošanās 
Laika redaktora amatā. 87. 
lappusē Spilners raksta: „Manai 

Grāmata par vērtīgu mūžu

agrajai aiziešanai pensijā no ķī -
mijas sekoja jauns dzīves posms. 
Kļuvu par atbildīgo re  daktoru 
labākajam latviešu laikrakstam 
brīvajā pasaulē Laiks. Desmit 
gadus strādāju un dzīvoju Ņu -
jorkā un nedēļu nogalēs braucu 
mājās uz Pitsburgu, atskaitot tās 
reizes, kad Aija (Spilnera dzī-
vesbiedre – E. S.) mani ap  cie-
mojaŅujorkā.” Atlikušais Lai kam 
atvēlētais pusteikums atrodams 
94. lappusē: „Nedevos Aijai līdzi 
uz Jaunzēlandi), jo man bija 

jāatgriežas latviešu laikraksta 
Laiks atbildīgā redaktora darbā 
Ņujorkā.” Tas viss. Vēro tājam no 
malas Spilnera darbs Laikā ne -
varēja izskatīties citāds kā visnotaļ 
sekmīgs, tādēļ jāvaicā: vai bija 
kādi sarūgti nājumi, kuŗu dēļ 
bijušais Laika redaktors par šo 
savu darba lauku izvēlējās drīzāk 
teikt mazāk nekā vairāk? Jeb vai 
viņš domāja, - tā kā grāmata 
rakstīta angļu valodā, tās po -
tenciālajiem lasītājiem par vēro-
jumiem un saskarsmēm latviešu 

avīzes redaktora darba kabinetā 
būtu tikai minimāla interese? 

Laimējās izzināt, ka virsrakstu 
sava dzīvesbiedra grāmatai izdo-
mājusi Aija Spilnere. Pareizi vien 
ir: par pagātni jebkuŗš no mums 
var stāstīt vienīgi tā, kā tā sa -
glabājusies mūsu atmiņā. Bet at -
miņa šo to pārtaisa, sevišķi tad, 
kad kļūstam vecāki. Virsraksts 
„Kādu atceros savu dzīvi” atvaira 
katru aizrādījumu, ka šis vai tas 
no izstāstītā varētu arī nebūt simt-
procentīgi objektīva patie sība. 

E. S. 

Ilgvars Spilners (no kreisās) PPBLA priekšsēža amatā apspriežas ar kollēgām Pasaules baltiešu 
apvienības vadībā J.Valjunu un I.Plēru
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Laikrakstā Buffalo News 2009. 
gada 16. novembrī bija ievietots 
žurnālista Marka Sommera 
raksts ,,Baznīcā piemin latviešu 
ģimenes ierašanos”. Tajā pastās-
tīts, ka Alku ģimene Īstaurorā 
(East Aurora) ieradās 1949. gada 
maijā, bēgot no krievu kontrolē-
tās Latvijas laikā, kad valdīja 
Staļina diktātūra.

Vitauts Alks and Zinta Alka-
Maleja pērn 15. novembrī ieradās 
Pirmā prezbiteriāņu baznīcā, jo 
pagājuši 60 gadu kopš viņu iece-
ļošanas Amerikā, un viņi vēlējās 
pateikties par palīdzību, ģimenei 
ieceļojot ASV. 

Voldemārs un Elza Alki un 
viņu četri bērni atstāja Rīgu 1944. 
gada oktobrī.  Vācijā viņi miti-
nājās pārvietoto personu nomet-
nē amerikāņu joslā. Tā kā Vol-
demārs Alks bija strādājis par 
direktoru pienotavā, ģimeni 
spon  sorēja piena farmas īpaš-
nieks Dekalbā (DeKalb), Ilinojā. 
Taču vecākais brālis Uldis sasli-
ma ar masalām, galvojums tika 

atsaukts, un ģimeni sponsorēja 
Īstauroras baznīca.

Alki septiņus gadus dzīvoja 
ēkā, kas atrodas tieši pretī dievna-
mam. Vēlāk ģimene pārcēlās un 
Dienvidbufalo, kur labāks sa -
bied riskais transports. Voldemārs 
Alks strādāja rūpnīcā un iestā   jās 
galdnieku arodbiedrībā. 

Visi Alku bērni tagad dzīvo 
dažādās vietās – Vitauts un Zinta 
Ziemeļbufalo, Ņujorkas pavalstī, 
Uldis Alks Sentluisā, Misūri 
pavalstī un māsa Vija Ivansone 
Vilmingtonā, Delaveras pavalstī. 
Taču Pirmā prezbiteriāņu baznīca 
Alku ģimenei nozīmē ko īpašu.

,,Lai gan mēs te vairs nedzī-
vojam, garīgā nozīmē tās ir mūsu 
pirmās mājas Amerikā. Te mēs 
iepazināmies ar amerikāņiem, 
izjutām draudzes locekļu sirs nī-
bu,”  teica Vitauts Alks, pensio-
nējies Roswell Park Cancer 
Institute medicīnisko pētījumu 
nodaļas darbinieks un farma-
ceits. 

,,Mums te bija patiešām jauka 

dzīve. Atceros visu, it kā tas būtu 
noticis vakar. Toreizējais mācītājs 
Gibsons Lūiss (Lewis) man bija 
kā tēvs. Es biju jaunākā no bēr-
niem, man bija pieci gadi. 
Mācītāja meita Kornēlija Dopki-
na Lūisa man kļuva par labu 
drau dzeni un veda mani uz 
svētdienas skolu. Viņi visi bija tik 
jauki,” stāstīja Zinta Alka-Malēja, 

penionējusies Maryvale skolas 
sistēmas skolotāja.

Kornēlija Lūisa piedalījās diev-
kalpojumā, pēc kuŗa ģimene 
baznīcai dāvināja mākslas darbu 
– Latvijā darinātu koka intarsiju, 
kuŗā attēlotas trīs ievērojamākās 
Rīgas baznīcas. Alkas-Malējas 
meita Inga Malēja-Janoski ar 
vijoli spēlēja Mediņa ,,Āriju”, 

No kreisās: 
Vitauts Alks, 
Zinta Alka-
Malēja un 
Dže    neta Mi -
lus Petrie pēc 
dievkalpoju-
ma Pir mā 
prez  bite riā-
ņu baz nīcā 
aplūko koka 
trau kus, ko 
lat vie ši Vā -

Alku ģimene pateicas saviem sponsoriem
Brigitai Alkai spēlējot klavieŗ-
pavadījumu.

,,Domāju, ka tā bija ārkārtīgi 
jauka pateicības izpausme,” teica 
Kornēlija Lūisa.  Viņa pastāstīja, 
ka arī vēlākos gados vairāki 
Austrumeiropas bēgļi, kuŗi pre-
tojās Staļina režīmam, apmetās 
baznīcas apkaimē un  nāca uz 
dievkalpojumiem, tostarp desmit 
ungāri 1956. gadā.

Mācītājs Langdons Habards III 
(Hubbard III) pastāstīja, ka drau-
dzes locekļi nereti spriež, kāda ir 
baznīcas misija tagad, un Alku 
ģimene palīdzējuši daudz ko sa -
prast.

,,Domāju, ka Alku ģimene at -
gā dināja mums pagātni, kas bi -
jām un kas vēlamies būt – tādi 
paši kā toreiz, kad tika atvērtas 
durvis bēgļu ģimenei no Latvijas. 
Mēs vēl aizvien esam baznīca, 
kuŗas locekļi  tic, ka pasaulē gal-
venais ir taisnprātība un līdz ju-
tība. Paldies Alku ģimenei, kas 
mums palīdzēja apzināties mūsu 
mērķus un nozīmi,” sacīja mācī tājs.

cijā  dāvinājuši viņas tēvam, kas  strādāja Starptautiskajā bēgļu 
organizācijā (IRO) un palīdzēja bēgļiem sameklēt apmešanās 
vietas Amerikā

,,Tik balts sniegs nedrīkstēja 
snigt. Bet viņš krita tik balts 
Visu nakti,visu dienu. Mēmi 
stāvēju sava parāda priekšā Tavā 
baltajā šūpuļa vietā, Sirds bija 
tik pilna, bet vārdi nekrita 
sniegā. Un zeme tev pirmoreiz 
atzinās mīlestībā, Bet es rakstīju 
baltu paldies mātes valodā.’’

2010. gada 18. janvārī Aiz-
saules ceļos devies Vītolu fonda 
atbalstītājs Kārlis Avens. Viņi 
abi ar dzīvesbiedri Metu jau 
vairākus gadus ir atbalstījuši 
fondu, dāvājot stipendijas topo-
šajiem ārstiem.

Dzīvojot un strādājot Ame-
rikā, Kārlis ne brīdi nav pārstājis 
domāt par savu Tēvzemi, veltījot 
gan darbu, gan domas un 
līdzekļus Latvijas nākotnei. 
Viņš aktīvi iesaistījās sabied-
riskajā dzīvē Amerikā - bija 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku rīkotājs, Latviešu bied-
rības dibinātājs un ilggadējs 
priekšnieks, Daugavas vanagu 
apvienības biedrs, koncert-
apvienības atbalstītājs un pa -
domdevējs, darbinieks sabied -
riskos sarīkojumos Klīvlandē. 
Par darbu Latvijas labā apbal-
vots ar Atzinības Krusta zelta 
nozīmīti. Par savu cilvēka un 
latvieša pienākumu viņš uz -
skatīja iespēju palīdzēt arī tiem 
jauniešiem Latvijā, kuŗi par 
savu ir izvēlējušies vissvētāko - 
ārsta profesiju. 

Lai gan Avenu ģimenes 
stipendiātiem nav bijusi iespēja 
satikties ar saviem atbalstītājiem, 
taču bezgalīgu pateicību pauž 
pavisam nesen no sirds sacītie 
vārdi vēstulēs. Stipendiāte Baiba 
Šlisere raksta: ,, Lai arī neesam 
tikušies, man tomēr ir sajūta, ka 
tepat līdzās vien Jūs esat. Cik 

labi ir apzināties, ka ir kāds, kas 
tic un atbalsta! Paldies Jums par 
to!” Mārtiņš Stepka saka: ,,Zinu, 
ka darīšu visu, lai kļūtu par 
ārstu, kas grib un spēj palīdzēt 
cilvēkiem. Paldies par šo 
iespēju!”

Ir nodzīvots mūžs - pilns labu 
darbu, veiksmju, panākumu un 
vēlmes allaž uzzināt, apgūt ko 
jaunu. Ir nodzīvots mūžs - pilns 
mīlestības un rūpju ne tikai par 
savu ģimeni, bet arī par tiem, 
kam nepieciešams atbalsts vai 
palīdzība. 

Kārli! Tavā Tēvzemē patlaban 
snieg balts, tīrs un silts sniegs. 
Visa zeme, arī Tava Odziena,Tava 
Mežotne, Tava Rīga ir kā balta 
lapa, uz kuŗas daudzas sirdis 
domās raksta nevis atvadu, bet 
pateicības vārdus par labi nodzī-
votu mūžu un prieku, ko esi 
dāvājis ne tikai savai ģimenei 
un draugiem, bet arī jauniešiem, 
dodot iespēju piepildīt sapņus. 
Tava zeme un Tavi jaunieši 
Latvijā uz šī sudrabotā baltuma 
raksta Tev baltu paldies Tavā 
mātes valodā, bet Mūsu Tēvs 
debesīs domās ir kopā ar mums, 
pavadot tālā ceļā uz Aizsaules 
dārziem gudru un labu cilvēku 
- Kārli Avenu. 

Vita Diķe, 
Vītolu fonda valdes 

priekšsēde 

Pēteris Turs dzimis 1923. gada 
20. aprīlī Rīgā, Jāņa un Veras 
dēls. Uzaudzis Rīgā, skolojies 
Iļģuciema pamatskolā un Rīgas 
pilsētas technikumā. 1939. gadā, 
Latvijā ienākot krieviem, izglītību 
pārtrauca un atrada darbu mazā 
kuģu būvētavā. Pēc neilga laika 
sāka strādāt VEF rūpnīcā par kā 
smalkmechaniķi ar MINOX foto 
kamerām, kas toreiz bija mazākā 
foto kamera pasaulē un ko lietoja 
visas pasaules spiegi.

Vācu okupācijas laikā tika 
pārcelts darbā ar lidmašīnu 
ātruma mērotājiem. Kad krievi 
1944. gadā atkal tuvojās Rīgai, 
Pēteri iesauca leģionā un nosūtīja 
uz Vāciju, kur viņš tika iedalīts 
15. divīzijā un tās sastāvā izgāja 
cauri visām atkāpšanās kaujām 
Pomerānijā un Meklenburgā. 

Gūstā padevās Šverīnā, pēc tam 
bija gūstekņu nometnēs Putlosā 
un Cēdelgemā, Beļģijā. Pēc 
atlaišanas no gūsta tika nosūtīts 
uz Hallendorfas nometni pie 
Braunšveigas.

1947. gadā Pēteris pieņēma 
darba piedāvājumu Anglijā, 
Nanītonas ogļraktuvēs. 1950. ga -
dā radās izdevība dabūt labāku 
darbu Courtaulds Tekstila fabri-
kā. Iesaistījās vietējā latviešu 
sabiedriskā dzīvē un pievienojās 
arī Daugavas Vanagu saimei.

Anglijā iegādājās pats savu 
māju un nodibināja ģimenes 
dzīvi, bet dažus gadus vēlāk 
zaudēja dzīvesbiedri. Viens kopa 
savu māju un dārzu līdz aiziešanai 
pensijā. 2005. gadā saslima un 
pēc atveseļošanās vairs nejutās 
pietiekami stiprs, lai vadītu pats 

savu dzīvi, tāpēc pārcēlās uz dzīvi 
Mūsmājās pilnā aprūpē pavadīt 
vecumdienas, bet veselība jau 
bija iedragāta. Aprūpē dzīvojot, 
Pēteris Turs izturēja vēl piecus 
gadus un mūža gaitas beidza 
2010. gada 5. janvārī. Vieglas 
smiltis latviešu patriotam!

Ž.R.M.

2010. gada 31. janvārī pēkšņi 
mūžībā aizgājis pazīstamais 
sabiedriskais darbinieks un 
Daugavas Vanagu organizācijas 
mūža biedrs Emīls Alksnītis.

Emīls Alksnītis dzimis 1918. 
gada 11. novembrī  Valkas ap  -
riņķa Mēŗa pagastā. Tēvs drēb-
nieks, ģimenē pieci bērni. Bēr-
nību un jaunību Emīls pavadīja 
laukos, vasaras sākās ar ganu 
gaitām. Skolojās Grunzāles 
pamat  skolā, bet līdzekļu nepieti-
ka tālākai skolai un bija jāsāk 
strādāt par puspuisi pie saim-
niekiem līdz iesaukšanai kaŗa-
dienestā. Dienēja Armijas stāba 
bataljonā, kur arī palika virs-
dienestā. Krieviem ienākot, atva-
ļinājās no armijas, un izdevās 
izvairīties no izvešanas. Vāciešu 
laikā iestājās policijas bataljonā 
un tika aizsūtīts uz Poliju mežu 
“ķemmēšanā”. Tur guva ievaino-
jumu, tika pārsūtīts uz Bolderāju 
un vēlāk uz Vāciju atveseļoties. 
Pārskaitīts 15. divīzijas transpor-
ta bataljonā, ar to sagaida kapi-
tulāciju. Gūstā Putlosā un Cēdel-
gemā. Pēc atlaišanas nometnē 
Zārštetē, no kurienes 1947. gadā 

pieteicās darbiem Anglijā. Strā-
dāja lauksaim niecības nometnē 
Enderbijā, kur arī piedalījās DV 
kopas dibināšanā. Pēc trim gad-
iem atrada darbu kādas tekstil-
fabrikas transporta nodaļā Les-
terā, kur pārgāja arī uz dzīvi un 
pievienojās DV Lesteras nodaļai.

Bija ļoti aktīvs sabiedriski, 
dziedājis koŗos jau kopš 12 gadu 
vecuma un, dažādu apstākļu spi-
ests, tikai 86 gadu vecumā izstājās 
no koŗa. Dziedājis Grunzāles 
skolas korī, vietējā pagasta korī, 
Armijas stāba korī, vīru korī 
“Dziedonis” Cēdelgemā un Zār-
šte  tē, Lesteras jauktajā korī. 
Piedalījies Zuikas vīru korī dažos 
koncertos, dziedāja DV Ko -
ventrijas vīru korī, jauktajā korī 
„Senatne” un „Straumēnu” jauk-
tajā korī. Ilgus gadus piedalījās 
Dziesmu svētku organizēšanā 
Anglijā. Aktīvi iesaistījies baz-
nīcas darbā, bijis ilggadējs Vidus-
anglijas draudzes valdes loceklis, 
kur ieņēmis kasieŗa un vēlāk 
sekretāra amatu, bet vienmēr 
bijis gatavs veikt jebkuŗu pienā-
kumu. Uz laiku uzņēmies arī 
vadīt tautasdeju grupu „Ritenītis” 

līdz tās likvidēšanai.
1966. gadā pārnācis uz DVF 

Koventrijas nodaļu, kur cauri 
gadiem bieži bijis valdes loceklis, 
ieņemot kasieŗa un biedrziņa 
amatus, un par nopelniem apbal-
vots ar zelta krūšu nozīmi.

1966. gadā nodibināja ģimenes 
dzīvi ar Ernu Kalniņu, bet 2002. 
gadā dzīvesbiedre aizgāja mūžībā. 
Emīls atkal palika viens, bet ne 
ilgi: viņa ceļi nejauši krustojās ar 
jaunības draudzeni Liliju Meteli 
un viņi uzsāka kopēju mūža taku 
2005. gadā.

Emīls vienmēr bija lepns par 
savu latvietību, kas viņam bija 
augstāk par visu. Lai īstam 
latviešu patriotam, darbu beidzot, 
salda atpūta.

Ž. R. M.

Kārlis Avens 
Aizsaules 
ceļos

Latviešu patriots aizsaulē

Aizgājis aizsaulē…
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S A R Ī K O J U M I  
ČIKĀGA (IL)
• 12. februārī plkst.7.00 Čikāgas 

draudžu tradicionālais sadrau-
dzības vakars Ciānas draudzes 
Kroņlukturu zālē – Aijovas latviešu 
biedrības priekšnieka Imanta 
Kalniņa joku programma. Vakari-
ņas gatavos Sv. Pēteŗa draudzes 
dāmas. Dalības maksa $15.00. 
Pieteikties, zvanot Intai Rāvei, tālr.: 
847-967-6349 vai V. Svilānām, 
tālr.: 773-774-0746. 

DENVERA (CO)
• No 12. līdz 14. februārim 

Kolorado latviešu kultūras cenrā 
(10705 West Virginia Ave., 
Lakewood, CO 80226) ALAs Kul-
tūras dienas. 12. februārī no plkst. 
5.00 līdz 9.00 reģistrācija. 13. 
februārī kultūras daudzinā ša-
na. Runu teiks ALAs valdes 
priekšsēdis dr. Juris Mežinskis, 
Kultūras nozares vadītāja Iveta 
Vesmane-Felzenberga, ALJAs 
pārstāve Kaija Dankere. Tautiskas 
nodarbības vadīs Dace Micāne-
Zālīte. Balle no plkst. 7.00 līdz 
11.00, spēlēs lietuviešu kapella 
Kolorado Vabalai. 14. februārī 
plkst. 9.30 dievkalpojums; no 9.00 
līdz 4.00 slēpotāju izbraukums uz 
Winter Park. Informācija, zvanot 
centra priekšniecei Raitai Jergen-
senai: 303-424-4442 vai 303-913-
8081. 

• 27. februārī plkst. 10.00 Kolora-
do latviešu kultūras centra gada 
sapulce centra telpās. No plkst. 
6.30 līdz 9.30 mūziķu grupas 
,,Jūrmalnieki” priekšnesumi. 
Informācija: Aleks Humeijum-
pteva, tālr.: 303-210-2213.

• 7. martā pēc dievkalpojuma 
plkv. Oskara Kalpaka un brīvības 
cīnītāju atceres sarīkojums centra 
telpās, rīko Kolorado studentu 
korporāciju kopa.

• 20. martā no plkst. 6.30 līdz 
9.30 grupas ,,Jūrmalnieki” priekš-
ne sumu vakara atkārto jums. 

DETROITA (MI) 
• 14. februārī plkst. 11.30 

Latviešu apvienības Detroitā gada 
sapulce Sv. Pāvila draudzes sa -
biedrisko notikumu ēkā (30623 W. 
Twelve Mile Rd. Farmington Hills 
MI 48334)

• 21. februārī, plkst. 11.30 Sv. 
Pāvila draudzes un Daugavas 
Vanagu rīkota pankūku pēcpus-
diena Visi sirsnīgi aicināti!

• 27. februārī plkst. 6.00 Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 91 gada 
dibināšanas atceres balle Italian-
American Banquet and Conference 
Center (39200 5 Mile Road, 
Livonia, MI). Rīko Studenšu 
korporācija kopa Detroitā un 
Korporaciju kopa Detroitā. Vēlams 
vakara tērps. Dalības maksa 
$75.00, studentiem $40.00 (vaka-
riņas, dzērieni un deju mūzika). 
Pieteikties, rakstot vai zvanot Vijai 
Markovai (6124 Kingsley Ct., 
Brighton, MI 48116-8067), tālr.: 
810-225-9338, e-pasts markovs@
charter.net līdz 11. februārim. 
Čeki izrakstāmi Vijai Markovai. 
Izdevīgākās apmešanās vietas: 
tuvu Sv. Pāvila baznīcai – 
Courtyardby Marriott, tālr.: 248-
553-0000; Fairfield Inn & Suites, 
tālr.: 248- 442-9800; vai netālu no 
balles zāles – Radisson Hotel, tārl.: 
734 464-1300.

• No 26. līdz 28. februārim 
Latviešu apvienība Detroitā rīko 
ALAs valdes sēdi. 26. februārī 

plkst. 6.30 Sv. Pāvila draudzes 
sabiedriskajās telpās, 27. februārī 
sēde baznīcas apakšstāva telpās. 
ALAs valdes locekļi piedalīsies 
pulkveža Oskara Kalpaka bataljo-
na 91 gadu dibināšanas atceres 
ballē.

• 7. martā plkst. 11.30 Daugavas 
Vanagu apvienības Detroitā un 
vanadžu kopas gada sapulce un 
pusdienas.

• 21. martā plkst. 11.30 Latviešu 
apvienības Detroitā 60 gadu jubi-
leja. Būs siltas pusdienas. Dalības 
maksa $30.00. Lūdzu pieteikties 
līdz 15. martam, zvanot Mārcim 
Jansonam, tālr.: 313-822-3040, vai 
rakstot Līgai Jēkabsonei, e-pasts: 
jekabson@charter.net

• 4. aprīlī plkst. 11.30 draudzes 
dāmu komitejas Lieldienu brokas-
tis. 

FILADELFIJA (PA) 
• 27. februārī plkst. 7.00 Mardi 

Gras ballīte Brīvo latvju biedrībā 
(531 North 7th Street); Cajun vir-
tuve, krelles un mūzika, masku 
gatavošana bērniem; gardas uzko-
das, Hurricane kokteiļi, Dixie alus. 
Ieejas maksa: $20.00 (bez maskas), 
$ 15.00 (ar masku); bērniem 
brīva.

GRANDRAPIDI (MI)
• 27. februārī plkst. 10.00 Meteņu 

dienas sarīkojums.
INDIANAPOLE (IN)
• 8. maijā Indianapoles tautas-

deju kopas ,,Jautrais pāris” 60 gadu 
jubilejas sarīkojums sabiedriskajā 
centrā. Dejosim grupas iemīļotākās 
dejas, būs visu paaudžu sadan-
cošanās, jubilejas mielasts, deju 
mūzika. Atjaunosim senās drau-
dzī   bas,  dalīsimies atmiņās. Kristī-
na Džonsone (Johnson) uzņē-
musies sagatavot jubilejas izdevu-
mu. Bijušie un tagadējie dejotāji 
aicināti uzrakstīt par kādu noti-
kumu no dejošanas laikiem, kas 
īpaši ie  spiedies atmiņā vai kuŗam 
bijusi sevišķa nozīme. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 21. februārī plkst. 12.30 

Losandželosas latviešu nama 
biedru (ziedotāju) pilnsapulce.

• 7. martā plkst. 12.30 Kalpaka 
bataljona atceres sarīkojums. 

• 10. martā plkst. 7.30 Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrības 
bied  ru sapulce.

• 21. martā plkst. 1.00 Andras 
Berkoldas viencēliena komēdijas 
,,Bauskas mazā krodziņā” izrāde. 
Lomās: Jūlija Plostniece, Pauls 
Ber  kolds, Juris Žvikovs, Inguna 
Šulce, Vilis Zaķis, Ilze Nagaine, 
Māra Zommere, Mārīte Šulce, 
Aleks Berkolds, Artūrs Rūsis, 
Endija Damroze, Mārtiņš Zin-
bergs, Lāra Tolka,  Aurora Zem-
jāne, Adele Nagaine, Rikijs Teteris. 
Režisore – Andra Berkolda. Biļetes 
$20.00; bērniem līdz 12. gadu 
vecumam ieeja brīva. Ienākumus 
ziedos latviešu skolas absolventu 
klases audzēkņu turpmākai lat-
viskai izglītībai.

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

MINEAPOLE (MN)
• 21. februārī plkst. 12.30 laik-

raksta ,,Diena” bij. galvenās re -
daktores Sarmītes Ēlertes referāts 

,,Latviešu identitāte, 21. gs. ieejot, 
krizes pārbaudījumi un Saeimas 
vēlēšanas” draudzes nama telpās 
(3152 17th Avenue South).

• 11. martā diskusijas grupas 
,,Dialogs” sanāksme no plkst. 2.00 
līdz 5.00 Har Mar iepirkšanās 
centrā St.Paulā, Barnes & Noble 
grāmatnīcas telpās pie sarunu 
galda. Pārrunas par notikumiem 
Latvijā un ārzemēs. 

ŅUJORKA (NY)
• 12. februārī plkst. 7.00 Valen-

tīna dienas sarīkojums Igauņu 
namā. Mūziku atskaņos ansamblis 
The Windsor Terrors. Dalības 
maksa $15.00. Sīkāku informāciju 
var uzzināt pa tālr.: 917-770-7825 
vai: www.estonianhousenewyork.
com 

• 14. februārī pēc dievkalpoju-
ma, kas sāksies plkst. 1.00, Ņujor-
kas latviešu ev. lut. draudzes gada 
sapulce St. John’s Lutheran Church, 
(587 Springfield Avenue, Summit, 
NJ). Lūgti piedalīties visi, kuŗus 
interesē Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes darbs. Informācija: www.
nydraudze.org 

• 16. februārī plkst. 7.30 
ansamb ļa RARO & SoNoRo kon-
certs Zankel Hall at Carnegie Hall 
(57th Street and Seventh Avenue, 
New York, NY). RARO ansamblī 
viena no dalībniecēm ir latviešu 
pianiste Diāna Ketlere, 
programmā latviešu komponista 
Pēteŗa Vaska ,,Kvartets klavierēm, 
vijolei, altam un čellam”. 
In for mā c i j a :  w w w.
EnsembleRARO.Com un www.
SoNoRo.ro Biļetes var pasūtināt: 
www.CarnegieHall.Org 

• 16. un 17. februārī Carnegie 
Hall, Royal Concertgebouw orķest-
ŗa koncerts, diriģents Mariss Jan-
sons. Informācija: www.
CarnegieHall.org 

• 28. februārī Rīgas 90. skautu 
vienība un Zilā kalna 4. gaidu 
vienība aicina apmeklēt abu 
vienību 61. gada svētkus. Diev-
kalpojums plkst. 11.00 Jonkeru 
baznīcā, pēc dievkalpojuma svi-
nīgs akts un siltas pusdienas lejas 
zālē, kur skauti un gaidas izrādīs 
lugu ,,Muļķītis un princese”. 
Izloze līdzekļu iegūšanai, lai 
abām vienī bām šovasar būtu 
iespēja piedalīties 10. Lielo skautu 
un gaidu nometnē Mičigenā. Visi 
sirsnīgi gaidīti.

• 4. martā plkst. 6.00 bij. Latvijas 
valsts prezidente Dr. Vaira Vīķe-
Freiberga piedalīsies Lutheran 
Social Services of New York prezi-
denta apbalvojumu pieņemšanā 
un vakariņās (Terrace on the Park, 
52-11, 111th Street, Flushing 
Meadow Park, NY 11368). 
Pieteikties: www.lssny.org kā arī 
zvanot Ausmai Ozolai: 941-441-
6904. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 27. februārī plkst. 1.00 Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums. Marutas Jurjānes filmas 
izrāde ,,Voldemārs Avens”; pēc tās 
dzejnieks, gleznotājs un architekts 
V. Avens stāstīs par savu 2009. 
gada izstādi Rīgā un kopā ar 
Ņudžersijas literārās kopas dalīb-
niekiem lasīs dzejoļus. Pianistes 
Ramonas Kļaviņas priekšnesums. 
Kafijas galds, dalības maksa $20, 
bērniem un studentiem ieeja brīva. 
Atlikums Ņudžersijas latviešu sko-
las darbam.

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīkojums 
Trillium Banquet telpās (6415 State 
Street). Plkst. 5.00 kokteiļa stunda, 
plkst. 5.30 priekšnesumi, vakariņas 
un deju mūzika. Lūdzu pieteikties 
līdz 10. aprīlim. Ieeja, samaksājot 
līdz 10. aprīlim, $35.00, pēc šī 
datuma $40.00. Pieteikties, rakstot 
vai zvanot S. Ģībietei, 2744 
Reppuhn Drive, Saginaw, MI 
48603, tālr.: 989-793-6671; R. 
Martinsonam, 3746 Chilton Drive, 
Saginaw, MI 48603, tālr.: 989-792-
9716; vai J. Skābardim, 3630 E. 
Curtis Road, Birch Run, MI 48415, 
tālr.: 989-777-1607. Čekus izrakstīt 
Latvian Club of Saginaw. Sīkāku 
informāciju var iegūt, rakstot D. 
un R. Martinsoniem, e-pasts: 
dainisrita@aol.com Aicināti visi 
bijušie Saginavas latviešu kluba 
darbinieki, kā arī viņu draugi un 
radi, lai atjaunotu draudzības, 
pazīšanās, pārtrūkušās saites. 

SIETLA (WA) 
• 13. februārī plkst 7.00 Va -

šingtonas pavalsts latviešu bied-
rības 60 gadu jubilejas sarīkojums 
,,Tādi reiz bijām” Sietlas latviešu 
centrā (11710 – 3rd Ave N.E. 
Seattle, WA 98125). Koncertēs un 
deju mūziku spēlēs ansamblis 
,,Adam Zahl” – Ēriks Kīns, Pēteris 
Freimanis, Edmunds Mednis, 
Mārtiņš Sīmanis, Arnis Šrāders no 
Čikāgas un Artūrs Rūsis no 
Losandželosas. Dalības maksa vi -
sam vakaram $35.00, studentiem 
$20.00. Pieteikties un galdiņus re -
zervēt (astoņas personas pie 
galdiņa) līdz 6. februārim, sazi-
noties ar Ainu Uskuri, tālr.: 202-
522-7313; e-pasts: uskurs@msn.
com

SV. PĒTERSBURGA
• 13. februārī, plkst. 17.00 

Sirsniņu balle, kuŗā varēs sekot 
sirdi pacilājošai izklaidējošai pro-
grammai, un kuŗā sirsnīga deju 
mūzika skanēs Ilmāra Dzeņa un 
Pēteŗa Ozola izpildījumā. Būs arī 
siltas, no visas sirds gatavotas 
vakariņas. Šai vakarā ieradīsies 
Pārsla Kriķis ar savām rotaslietām, 
tā kā kungiem būs iespējas 
apdāvināt savas sirdsdāmas, iegā-
dā  joties P. Kriķis rotas. Tiem, kuŗi 
gribēs sirdis sasildīt ar glāzi vīna, 
par to jāgādā pašiem. Ieejas ziedo-
jums sākot ar $20.00.

• 15. februārī, plkst. 19.00 
Biedrības kora mēģinājums, tiek 
gaidīti visi, kam prieks dziedāt.

• 22. februārī, plkst. 19.00 Bie  - 
d rības kora mēģinājums, tiek 
gaidīti visi, kam prieks dziedāt.

• 23. februārī, plkst. 13.00 Bie - 
d rības namā videoizrāde – 2009. 
gada Dziesmu svētki Hamiltonā, 
Kanādā. Tautas deju lieluzvedums. 
Kafija un cepumi. Visi laipni aici-
nāti! Ieejas ziedojums sākot ar 
$3.00. 

• 27. februārī, plkst. 16.00 Bie- 
d rības namā Profesora Juŗa Drei-
felda priekšlasījums:

„Vai Latvijai ir cerības izkulties 
no „dižķibeles”?” Pēc priekš lasī-
juma, baudot uzkodas, atspirdzi-
nošus dzērienus un kafiju, sadzie-
dāšanās kopā ar Juri Dreifeldu. 
Tiem, kuriem ir īpašas vēlēšanās 
dzērienu jautājumā, par to jāgādā 
pašiem. Ieejas ziedojums sākot ar 
$10.00.

• 28. februārī, plkst. 13.00 Bied-

rības namā Biedrības pilnsapulce, 
kuŗā notiks Valdes vēlēšanas. Pēc 
vēlēšanām balsstiesīgos cienās ar 
pankūkām, zafti un desiņām, ne -
skatoties vai tie atbalsta repub-
likāņus, demokratus, zaļos vai 
neatkarīgos. Lūdzam visus Biedrī-
bas biedrus piedalīties!

• 2. martā plkst. 10.00 Biedrības 
namā Biedrības Valdes sēde.

• 2. martā plkst. 13.00 Biedrības 
nama videoizrade – 2009. gada 
Dziesmu svētki Hamiltonā, 
Kanadā. Čikāgas Piecīšu koncerts 
dziesmu svētkos. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas ziedo-
jums sākot ar $3.00. 

• 6. martā plkst. 14.00 Biedrības 
namā visu mūsu pazīstamās un 
iemīļotās Aleksandras Ritumas so -
lokoncerts ne mazāk pazīstamā un 
iecienītā pianista Vladimira Hoh-
lova klavieŗu pavadījumā. Pēc 
kon   certa visi tiks pacienāti ar kafi-
ju un cepumiem. Ieejas ziedojums 
sākot ar $15.00. Sanāksim kuplā skai -
tā klausīties mūsu māksli nie kus!

• 13. martā plkst. 14.00 Biedrības 
namā O. Kalpaka, leģionāru un 
kaŗavīru vakars, kuŗā uzstāsies 
Kanaku ansamblis un diakons 
Jānis Elberts lasīs priekšlasījumu. 
Pēcpusdienas noslēgumā siltas 
pusdienas. Par alu vai vīnu pie 
pusdienām katram jāgādā pašam. 
Ieejas ziedojums sākot ar $15.00.

• 14. martā plkst. 13.00 Biedrības 
namā Biedrības pilnsapulce un 
Valdes velēšanas. Pēc vēlēšanām 
balsstiesīgos cienās ar pankūkām, 
zafti un desiņām, neskatoties vai 
tie atbalsta republikāņus, demokra-
tus, zaļos vai neatkarīgos. Lūdzam 
visus Biedrības biedrus piedalīties! 
Iepriekš izsludinātais pilnsapulces 
datums no 28. februāŗa tika 
pārcelts uz 14. martu sakarā ar to, 
ka biedrības priekšnieks un viņa 
vietnieks svarīgu iemeslu dēļ nevar 
februāri pilnsapulcē ņemt dalību. 

• 27. marta Biedrības namā 44. 
Latviešu biedrības gada svētki. 
Plašāka informācija sekos nākošajā 
„Ziņu” izlaidumā.

VAŠINGTONA (DC)
• 13. febr. plkst. 8.00 ALJAs 

Sirsniņu balle Vašingtonas drau-
dzes nama lielajā zālē. Visi laipni 
aicināt pavadīt jauku vakaru dejo-
jot un tērzējot ar labiem draugiem. 
Būs mūzika, dīdžejs N. O. E. 
Visners; uzkodas, atspirdzinājumi 
(par ziedojumu) Dalības maksa 
$25.00 ALJAs biedriem $20.00. 
Vecāki aicināti kļūt par ALJAs 
veicinātāju biedru par $35.00. 

• 6. martā plkst. 6.30 Namejs 
namā: Namejs in the House – tau-
tasdeju izrāde un saviesīgs vakars 
draudzes namā (400 Hurley 
Avenue, Rockville, Maryland). 
Piedalīsies viesi – Washington 
Korean Dance Company un 
latviešu ansamblis ,,Sudrabavots”. 
Pirms koncerta gardumu tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties saldskāb-
maizi, jāņusieru, pīrāgus. Izlozē 
būs iespēja laimēt George Foreman 
Grill, Amazon.com dāvanu karti, 
šokolādes no Latvijas, akordeonu 
spēles mācībstundu ,,Nameja” 
superzvaigznes Juŗa vadībā un 
daudz ko citu! Pēc uzveduma viesi 
aicināti pakavēties un iedzert glā - 
zi vīna kopā ar Vašingtonas 
apkaimes slavenākajiem latviešu 
tautasdeju dejotājiem. Ieeja par 
vismaz $15.00 ziedojumu.
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• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: dievk. 14. febr., 21. febr., 28. 
febr. ar dievg., pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce un dāmu komitejas 
siltas pusdienas. Visi dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 14. febr. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā dievk.; pēc dievk. kafijas 
galds un draudzes pilnsapulce. 21. 
febr. plkst. 3.00 Lankasterā 
Ciešanu laika pirmās svētd. dievk. 
7. martā plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
dievk., pēc dievk. kafija. 28. martā 
plkst. 3.00 Lankasterā 
Pūpolsvētdienas dievk. ar dievg. 2. 
apr. plkst. 4.00 Kvēkertaunā Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg. 4. apr. 
plkst. 11.00 Kvēkertaunā Lieldienu 
dievk. 18. apr. plkst. 3.00 Lan-
kasterā dievk. 25. apr. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis un 
māc. Dr. R. Ziedone.

• Čikāgas latviešu katoļu kopa: 
14. febr. plkst.12. 00 aizgavēņa 
dievk. Immaculate Conception 
baznīcā (7211.W. Talcott), pēc 
dievk. pankūku pusdienas, E. Poča 
ziņojums par notikumiem Latvijā 
un citur. Kopas locekļi aicināti 
ziedot zemestrīcē Haiti cietušajiem; 
čekus izrakstīt katoļu kopas 
kasierei Regīnai Čunčulei ar no -
rādi ,,Haiti cietušo atbalstam” un 
no   sūtīt: 115 Whittington Course St. 
Charles, IL 60174 vai nodot kopas 
aizgavēņa saietā, kur notiks izloze, 
lai palīdzētu zemestrīces upuŗiem. 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. dr. 
(30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 14. febr. 
dievk., pēc dievk. Latviešu 
apvienības Detroitā gada sapulce. 
17. febr. dievk. nebūs. 21. febr. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. pan-
kūku pēcpusdiena. 28. febr. plkv. 

O. Kalpaka piemiņas dievk., pēc 
dievk. plkv. O. Kalpaka piemiņas 
brīdis. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte un A. Greiema.

• Dienvidfloridas ev. lut dr.: 21. 
febr., 21. martā,18. apr. dievk. 
Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale) . Diakone Abija 
Venta, tālr.: 954-427-3558 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227): 14. febr. 
dievk. plkst. 11:00; pēc dievk. Inga 
un Andris Bērziņi pastāstīs par 
jaunizveidoto Rīgas ev. draudzi. 
21. febr. dievk. plkst. 11.00. 28. 
febr. dievk. ar dievg. plkst. 11.00, 
pēc dievk. draudzes gada sapule. 
7. martā plkst. 11. 00 plkv. O. 
Kalpaka atceres dievk., pēc dievk. 
studenšu korporāciju rīkotas pus-
dienas. 14. martā plkst. 11:00 
dievk. angļu val. ar dievg., māc. 
Dr. R. Ziedone; pirms dievk. plkst. 
10.00 pankūku brokastis. 21. mar-
tā plkst. 11.00 dievk.; Vilmingtonā 
plkst. 3.00 dievk. ar dievg. 28. 
martā plkst. 11.00 Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg., valdes ievešana 
amatā. 1. apr. plkst. 2.00 Zaļās 
ceturtdienas dievk. ar dievg. 2. 
apr. plkst. 7.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., pēc dievk. Liel-
dienu brokastis ar groziņiem. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Mācītājas I. Larsenas adrese: 70388 
16-th Ave., South Haven, MI 49090. 
Tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net 

Kalamazū latviešu Apvienotā 
Ev.-lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 14. 
febr. plkst.10:00. Zupas pusdienas. 
Referāts „Mīlestība” – I. Šīmane. 
17. febr. plkst.18:00 Pelnu vakara 
dievkalpojums ar dievgaldu. 21. 
febr. plkst. 10:00 ar dievgaldu. 
Sadraudzības kafija. 28. febr. 
plkst.10.00 dievkalpojums angļu 
valodā, māc. R. Franklins. Sadrau-
dzības kafija. Bībeles stunda 3. 
februārī plkst.15.00, ciemā „Latvi-

ja” 24. febr. plkst.16.00.
• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 14. 

febr. plkst. 11.00 dievk., pēc dievk 
dāmu komitejas sarīkojums. 21. 
febr. un 27. febr. plkst. 10.00 
dievk. Māc. Dr. Sarma Eglīte.

• Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
14. febr. dievk. ar dievg. 21. febr. 
dievk. 28. febr. dievk ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 11.00, māc. D. Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
21. febr. dievk. plkst. 11.00. 7. 

martā dievk. ar dievg. plkst. 11.00. 
21. martā dievk. plkst. 11.00. 28. mar -
tā Pūpolsvētd. ar dievg. plkst. 1.00. 

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 14. 
febr. dievk. ,,Sirsniņu diena”, 
pieda   līsies vairāki draudzes locekļi, 
precēti pāŗi, kuŗi salaulājušies 
pirms 55 un 60 gadiem. 17. febr. 
Lielās lūdzamās dienas dievk. ar 
dievg. 21. febr. dievk. ar dievg. 
angļu val., pēc dievk. Milvoku 

(Turpināts 22. lpp.)

LĪDZJUTĪBA
Es tagad aizeju, bet ne jau projām,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
                                                   (M. Zviedre)

Izsakām visdziļāko līdzjutību Mārai un Ērikam Lagzdiņam,
vecmāmiņu 

VERU LAGZDIŅU
mūžībā pavadot.

BAIBA UN ALDIS PLAUDIS

Dieva mierā aizgājis
mūsu mīļais krusttēvs un onkulis

KĀRLIS AVENS
dzimis 1912. gada 20. maijā Odzienas pagastā, Latvijā,

miris 2010. gada 17. janvārī Klīvlandē, ASV

 Mīlestībā viņu piemin
 KĀRLIS UN MAIJA AR ĢIMENI

JĀNIS UN INESE AR ĢIMENI

Pēkšņi Dieva mierā aizgāja mans mīļais vīrs

KĀRLIS SPOLĪTIS
dzimis 1926. gada 14. aprīlī Maz Jaunzemos,
miris 2009. gada 3. decembrī Grand Rapidos 

Par viņu sēro 
SIEVA SANDRA, MEITA ANITA,

MAZMEITA UN MAZDĒLS
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tā nezūd, tā paliek un mirdz.

LĪDZJUTĪBA
Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

Skumju brīdī esam kopā ar Māru un Ēriku Lagzdiņiem,

vecmāmiņu VERU LAGZDIŅU
mūžībā pavadot.

SIA „VESTABALT” KOLEKTĪVS

Mūžībā aizgājis

GEORGS JURIS MANGULIS
dzimis 1922. gada 25. martā Rīgā,

miris 2009. gada 11. decembrī Rapidsitijā, Dienviddakotā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
JĀNIS LIELMANIS AR ĢIMENI LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā māsa

ZELMA VALIJA KAULIŅŠ
dzimusi 1923. gada 3. aprīlī Litenes pag., 

mirusi 2009. gada 20. novembrī Ann Arbor Mich.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA ELFRIDA LIEPA AR VĪRU ARNOLDU
KRUSTMEITA NORA UN AINA AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi

MILLIJA VECMANIS
dzimusi 1919. gada 25. jūnijā Grobiņā, Latvijā,

mirusi 2010. gada 25. janvārī Whitby, Ontario, Kanadā

Mīļā piemiņā patur
MEITA DAINA, DĒLS ULDIS UN VEDEKLA JOANNA

MAZBĒRNI CANDICE, IAN, KEVIN

Dusi Dieva mierā...

Mūžībā aizgājis

VALDEMĀRS EICHE
dzimis 1921. gada 7. janvārī Krievijā,

miris 2009. gada 7. decembrī Luisvillē, Kentucky, ASV

Par viņu sēro
SIEVA MIRDZA, MEITA JANA

BRĀĻA VALENTĪNA (MIRIS 1973. G.) DĒLI
PĒTERIS UN EDVĀRDS AR ĢIMENĒM

PĀRSLA DĀLIŅA – (ATRAITNE EICHE)
UN DAUDZI CITI RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
2010. g. Pavasa a s t juma

sai u sav k anas datumi un punkti vidien , austrumos un Kalifornij .

VIDIEN  / DIENVIDOS: Luisvill - l dzam zvan t!
Indianapol – otrdien, 16. febru r , no 5-6 vakar  - Latvie u sabiedrisk  centr  – 1008 W. 64 St., Indianapolis, IN

ik g – tre dien, 17. febru r , no 12:30-1:00 pp - St. P te a Bazn cas telp s, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL

Milvokos – tre dien, 17. febru r , no 4-5 pp - Latvie u draudzes telp s – 1853 N. 75 Street., Milwaukee, WI 

Mineapol – ceturtdien, 18. febru r , plkst. 12os pp - Latvie u draudzes telp s – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN

Latvijas Ciem – sestdien, 20. febru r , 10:30 no r ta - 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI 

Kalamaz – sestdien, 20. febru r , 12os pp - Latvie u Sabiedrisk  Centr , 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI 

Grand Rapidos – sestdien, 20. febru r 6os vakar  - Latvie u Sabiedrisk  Centr , 504 Grand Ave., NE, Grand Rapids, MI 

Saginav – sv tdien, 21. febru r , 11os no r ta - Latvie u draudzes telp s, 128 N. Elm, Saginaw, MI 

Detroit – sv tdien, 21. febru r , 5os pp - Sv. P vila latv. Bazn c , 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI 

Kl vland – sv tdien, 21. febru r , 9os no r ta - Latvie u draudzes telp s, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 

AUSTRUMOS: 
Boston – sv tdien, 21. feb.. 2.30-4 pp - Trimdas draudzes telp s, 58 Irving St., Brookline, MA

Bruklin – ujorkas latv. ev. lut. draudzes pa um  - 564 Second St., Brooklyn, NY - L dzam mums zvan t par datumu!

Filadelfij – sestdien, 27. febru r . 2-2.30 pp - Fila. draudzes pa um  - 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA

stbransvik – sestdien, 27. feb. 8.30 no r ta - ubransvikas/Leikv. dr. pa um , 12 Gates Av, E. Brunswick, NJ

Jonkeros – sestdien, 20. febru r . 1os pp - ujorkas latv. ev. lut. draudzes pa um , 254 Valentine Ave, Yonkers, NY

Kvekertaun – sestdien, 27. febru r . 10.30-11 no r ta - draudzes pa um  424 Juniper St, Quakertown, PA

Man ester – sv tdien, 21. febru r . 12os pp - Draudzes telp s Spring un Garden St, Manchester, CT

Pokipsij – sv tdien, 21. febru r . 8.30-9.30 no r ta - 2 Merry Hill Rd Poughkeepsie, NY

Sal – sestdien, 20. febru r . 10os no r ta - ujorkas latv. ev. lut. draudzes telp s, 4 Riga Lane, Melville, NY

Va ington , D.C./Rokvil – sv tdien, 28. feb. 9.30-11 no r ta - Va ingtonas dr. pa um  400 Hurley Av, Rockville, MD

Vilimantik – Vilimantikas ev lut draudzes pa um  Willimantic, CT - l dzam zvan t!

Vilmington pie Baidi iem – sestdien, 27. febru r . 4os pp - 1104 Windon Dr., Wilmington, DE

LOSAND ELOS – sv tdien, 14. febru r no 10 r t  -12:30 pp - Latvie u centr  - 1955 Riverside Dr, Los Angeles, CA 

Pie emsim ar UPS s t t s pakas l dz 2010. g. 26. febru rim. 
Ja v laties sa emt re istr cijas numurus pa telefonu, l dzam zvan t!

T lrunis: (973) 744-6565 (spie iet 5nieku) E-pasts: pakas@lasl.com

L dzu sekojiet sik kiem nor d jumiem m su m jas lap : www.lasl.com - paldies!

D I E V K A L P O J U M I  
organizāciju kopēja sēde. 28. febr. 
Plkv. Oskara Kalpaka un visu 
cīnītāju piemiņas dievk., pēc dievk. 
pusdienas, ko rīko ,,Talcinieki 
Latvijai“, draudzes pilnsapulce un 
draudzes saiets. 2. martā plkst. 
7.00 draudzes padomes sēde. 
Dievk. sākas plkst. 10.00.

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 14. febr. plkst 11.00 
dievk., īpaša mūzika; pēc dievk. 
sadraudzība un dāmu saimes piln-
sapulce. 21. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg., īpaša mūzika; pēc 
dievk. sadraudzība. Plkst. 2.00 
draudzes pilnsapulce. 28. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. un 
draudzes darbinieku ievešanu 
amatā; pēc dievk.sadraudzība.7. 
martā plkst. 11.00 Kalpaka piemi-
ņas dievk. un uzruna bēr  niem; pēc 
dievk. sadraudzība. Māc. M. Ce -
pure-Zemmele. Bazn. adrese: 3152 
- 17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; 
kancelejas tālr. 612-722-4622. 

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 14 febr. plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā Īst-
bransvikā ar dievgaldu (12 Gates 
Ave East Brunswick). 17 febr. 10:00 
Draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick) 
Pelnu dienas svētbrīdis. Sekos 
pankūku brokastis un Bībeles 
stun    da. 21 febr. plkst. 8.30 
Leikvudā dievkalpojums; I Ciešanu 
laika svētdiena (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.) 28 febr. plkst. 11.00 
Draudzes dievnamā Īstbransvikā 
ar dievgaldu; II Ciešanu laika 
svētdiena; seko DRAUDZES 
PILN  SAPULCE; (12 Gates Ave 
East Brunswick). Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 14. 
febr. plkst 1.00 dievk. ar dievg. St. 
John’s Lutheran Church (587 
Springfield Ave., Summit, NJ), pēc 
dievk. draudzes gada sapulce. 20. 
febr. Draudzes namā plkst. 3.00 
dievk., māc. L. Saliņš. 21. febr. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10. 30 dievk, māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. Bībeles stunda. 28. febr. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk., 
māc. J. Saivars, pēc dievk. skautu 
un gaidu sarīkojums; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk, māc. L. Saliņš. 
7. martā Jonkeru bazn. plkst. 
10.00 Kalpaka piemiņas dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk, māc. L. Saliņš. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 27. 
febr. dievk. Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San Diego, 
CA 92116), prāv. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. Kal-
niņa. Pēc dievk. saiets ar groziņiem. 
Draudzes priekšnieces Irēnes 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. dr.: 
14. febr. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 17. febr. 
plkst. 13.00 Biedrības namā 
tradicionālais Svecīšu svētbrīdis. 
21. febr. plkst. 14.00 dievkalpo-
jums. To kuplinās Aleksandra 
Rituma. Pēc dievkalpojuma drau-
dzes pilnsapulce baznīcas blakus 

telpā. Tiks piedāvātas arī sviest-
maizītes. Lūdzam visus draudzes 
locekļus piedalīties! 7. martā plkst. 
14.00 dievkalpojums. To kuplinās 
Andris Ritums. 21. martā plkst. 
14.00 dievkalpojums. To kuplinās 
Ilmārs Vilmanis.

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
14. febr. plkst. 10.30 dievk. angļu 
valodā ar dievg. 21. febr. un 28. 
febr. plkst. 10.30 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seattle-
latvianchurch.org

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: 14. febr. plkst. 11.00 dievk. 17. 
febr. plkst. 7.00 Pelnu dienas 
dievk. ar dievg. 21. febr. plkst. 
11.00 dievk. 24. febr. plkst. 7.00 
vakara svētbrīdis. 28. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. 3. martā 
plkst. 7.00 vakara svētbrīdis, plkst. 
7.30 padomes sēde. 7. martā plkv. 
O. Kalpaka piemiņas dievk. 21. 
martā draudzes pilnsapulce. 
Informācija: http://www.dcdrau-
dze.org Tālr. baznīcā: 301-251-
4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
14. febr. dievk. ar dievg. plkst. 
11.00. 28. febr. plkst. 11.00. 14. 
martā plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
28. martā Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. plkst. 10.00.

(Turpināts  no 21. lpp.)

             2009. gadā mūžībā aizgājušie mūsu draudzes locekļi:

          ANSIS JANSONS                   VALDIS JĒKABSONS
* 1918. gada 18. jūlijā - † 2009. gada 28. maijā          * 1925. gada 24. janvārī - † 2009. gada 31. jan.

      PĒTERIS MIESNIEKS            KONRADS RUSMANIS
* 1922. gada 28. janv. - † 2009. gada 10. sept.       * 1932. gada 26. nov. - † 2009. gada 19. maijā

                                  LILIA RUSMANIS
                                         * 1916. gada 6. sept. - † 2009. gada 20. janvārī

ŅŪBRANSVIKAS UN LEIKVUDAS
LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Tas Kungs ir mans gans,
man netrūks nenieka. Ps 23:1

Katrā grāmatā, lai cik 
gaŗa un ciešanām
pilna tā būtu, viena 
lappuse ir pēdējā. 

 Z. Mauriņa

Mūžībā aizsaukta
mūsu mīļā dzīves biedre, māte un māsa

DR. DAGMĀRA ELEONORA 
KRŪMIŅA

1924. gada 30. oktobrī Ventspilī – 2010. gada 21. janvārī Adelaidē

Mūžīgā piemiņā viņu paturēs
VĪRS BRUNO, MEITA IRĒNE,

MĀSA INGA UN MĀSAS MEITA IRĒNA
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES NAUDAS P RS T JUMI
UZ LATVIJU

Likmes:  l dz $100 - $20
no $101 l dz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV dol ros.  Pieg de R g  $11,

rpus R gas $0.40/km, min. $19.
Pieg d jam summas l dz $1000.

L dzu nos tiet v stuli ar s t t ja
un sa m ja v rdu, adresi, tele-
fona numuru un nor d jumu par
summu kop  ar eku rakst tu uz:

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

L dzu zvan t Krist nei:

(973) 746-3075

K rtojam nodok u un citus
maks jumus Latvij !

Lauris
845-893-1731

O W L - 7 7 7
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine

OWL-777@hotmail.com

NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

PIEMINEKĻI
tēlnieks UGA DRAVA 

• tālrunis:  905 468 1441
• www.ugadrava.com

MEKLĒJU DARBU KANĀDĀ 
(vēlams Toronto). 

Mākslas izglītība – keramika, gleznošana. 
Vairāku gadu pieredze darbā ar bēriem ASV.

Tālr. +371 26477761
inese.ezerteva@inbox.lv

BAZNĪCĒKU 
ATJAUNOŠANAS FONDS

              
ATRODI SAVU BAZNĪCU 

LATVIJĀ!
Gaidām jūs uz pasākumu

 „Atvērto baznīcu dienas 2010”,
kas notiks 2010. gadā no 

19. līdz 20. jūnijam Carnikavā!

Vairāk informācijas par pasākumu un
 baznīcēku atjaunošanu

www.baznicekas.lv

Latvijas ekokosmētikas ražo-
šanas firma Madara Cosmetics 
Jaunajā gadā parūpējusies par 
lielas veiksmes stāstu – spējusi 
iegūt atpazīstamību eksporta 
tirgū un kļuvusi par Rietum-
eiropas Douglas veikalu tīkla 
zīmolu.  DnB Nord bankas eko-
nomikas eksperta Pēteŗa 
Strautiņa vērtējumā par spīti 
senajai nozarei, līdz šim Latvijas 
kosmētikas ražotāji ar šāda 
mēroga sasniegumiem nav 
varējuši lepoties. 

Patlaban Latvijā tapusī eko-
kos   mētika nopērkama vairāk 
nek  ā divdesmit Douglas veika-
los Vācijā. Tas Vāciju ierindojis 
eksporta tirgus pašā augšdaļā. 
Labs noiets ir arī Austrijā, 
Šveicē, Dānijā. Eksperti prog-
nozē, ka labi panākumi ekspor-
tā varētu būt arī Malaizijā un 
Ukrainā. Skati tiek mesti arī uz 
ASV un Ķīnas tirgu. No Vācijas 
ziņo, ka Madara Cos  metics 

ražojumi sniedz 55% apgro-
zījuma, eksports nākam   gad var-
ētu būt 75 – 80%.      

Nākotnē paredzēts palielināt 
kosmētikas produktu ražošanas 
apjomu. Pašreiz tiekot izman-
toti tikai 40% kapacitātes. Jau 
tuvākajā lakā tiks ražoti arī 

Teicams eksporta izrāviens 
Vācijas tirgū

L AT V I E ŠU  U Z Ņ Ē M Ē J U  PA NĀ K UM I  

līdzekļi matu kopšanai. Ir 
izstrādāts uzņēmuma jaunās 
ražotnes un biroja projekts. 
Celtniecība notiks Pierīgā. 

Latvijas eksportētāji var lep-
oties arī ar firmas Emīla Gustava 
šokolādes sasniegumu. Pro-
dukts iekļuvis Zviedrijas tirgū. 

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS
PRIEDAINĒ

Sestdien, 27. februārī plkst. 13:00

Marutas Jurjānes filma 
“VOLDEMĀRS AVENS”

� Pēc tam
dzejnieks, gleznotājs un architekts 
V. Avens stāstīspar savu 2009. g. izstādi 
Rīgā un kopā ar Ņudžersijas literārās 
kopas dalībniekiem lasīs savu dzeju.

� Sekos
pianistes Ramonas Kļaviņas 
priekšnesums

Kafijas galds, Ieeja $20, 
Bērniem un studentiem ieeja brīva.
Atlikums par labu Ņudžersijas latviešu skolai.

LAIKA un BRĪVAS LATVIJAS redakcija 
sadarbībā ar grāmatu dizaineriem

ar pr ieku izveidos un izdos Jums sk aistu, 
mākslinieciski augstvētīgu  grāmatu.

STRĀDĀSIM KOPĀ!
Tālrunis: +371 67326761, +371 29494823

e-pasts: daiga@stencil.lv
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S P O R T S

Prezidents vēl sekmīgus 
startus

Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
kuŗš arī klātienē vēros olimpiskās 
spēles Vankuverā, Latvijas spor-
tistiem novēl labus startus, 
panākumus un uzvaras. Savukārt 
visiem līdzjutējiem prezidents 
novēlēja gandarījumu un lepnu-
mu par savējiem. 

“Visi Latvijas iedzīvotāji no 
saviem sportistiem gaida uzvaras, 
vēlas sagaidīt to brīdi, kad kāds 
no viņiem saņem medaļu, kad 
mastā plīvo Latvijas karogs, kad 
tiek atskaņota Latvijas himna. Es 
esmu pārliecināts, ka to vēlas 
ikviens,” intervijā radio SWH 
sacīja prezidents. 

Prezidents Vankuverā būs no 
12. līdz 17.februārim, viņš vēros 
olimpisko spēļu atklāšanu, kā arī 
jutīs līdzi Latvijas sportistu star-
tiem šajā laikā. 

Olimpiskās spēles apmeklēs arī 
Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis  un izglītības mi -
nistre Tatjana Koķe.

Ceļamaizē augsti mērķi
Latvijas Biatlona federācijas 

sporta jautājumu koordinātors 
Gundars Upenieks  sacīja, ka 
biat  lona komandu līdeŗiem 
Ilmāram Bricim un Madarai 
Līdumai Olimpiskajās spēlēs 
Vankuverā būs augsti mērķi, 
savukārt pārējiem veiksmīgs 
starts būs tad, ja izdosies sasniegt 
sezonas labāko rezultātu.

Latvijas biatlonisti Ilmārs 
Bricis, Edgars Piksons un Kaspars 
Dumbris  atgriezās no pēdējās 
treniņnometnes Austrijā, pārējie  
olimpieši - Andrejs Rastorgujevs 
un Kristaps Lībietis un dāmu 
vienība  olimpiskajām spēlēm 
gatavojās Latvijā. 

Pēc Upenieka atzinuma, līdz-
šinējie rezultāti Pasaules kausa 
izcīņas posmos lielākajai daļai 
biatlonistu nav bijuši iepriecinoši, 
tomēr tas nenozīmē, ka kāds 
nevarētu Vankuverā arī patīkami 
pārsteigt. Ne visi, bet kāds arī bez 
mūsu līderiem var iespraukties 
labāko 30 skaitā. Labas izredzes 
ir arī stafetē, ko šosezon puiši jau 
reizi pierādīja. Ja visi šaus, izman-
tojot tikai pa vienai divām 
rezerves patronām, var tikt 
desmitniekā. 

Smags uzdevums būs Latvijas 
biatlonistu galvenajam trenerim 
Vitālijam Urbanovičam. Uz 
Vanku veru brauks pieci sportisti, 
bet katrā atsevišķā disciplīnā 
varēs startēt četri. Liekā noteik-
šana būs Urbanoviča pie nākums, 
un tas nebūs viegls lēmums.

Līduma: Atdošu visus 
spēkus

Latvijas biatlona sieviešu izlas-
es līdere Madara Līduma Van-
kuveras Olimpiskajās spēlēs ne -
grasās īpašu uzmanību pievērst 
kādai konkrētai sacensību dis-
ciplīnai, uzsverot,  ka visās distan-
cēs startēs ar maksimālo atdevi.

 “Pazīstot sevi, varu tikai atzīt, 
ka neprotu koncentrēties vienai 
noteiktai distancei. Katram brau-
cienam pieeju ar maksimālo at -
devi, tādēļ nebūs tā, ka, piemē-
ram, sprintu skriešu lēnāk, lai 15 
kilometru distancē finišētu ātrāk. 

Pēc mērķtiecīgas trenēšanās es -
mu gatava visās distancēs atdot 
maksimālos spēkus,” sacīja Līdu-
ma. 

Sportiste arī atzina, ka tam, lai 
veiksmīgi sagatavotos Olimpia-
dai, pakārtoti visi četri iepriekšējie 
gadi: “Visi šie gadi un jo īpaši 
pēdējais ir bijis tāds, ka esmu 
elpojusi tikai Vankuverai. Pagai-
dām gan grūti spriest par fizisko 
kondīciju - to varēs redzēt, kad 
būs pirmais starts. Domāju, ka 
viss būs labi.” 

Vaicāta par personīgajiem 
mēr     ķiem Olimpiadā, sportiste 
norādīja, ka tādi nav izvirzīti. 
“Uz Olimpiskajām spēlēm ne -
braucu ar mērķi izcīnīt konkrētu 
vietu, jo biatlons ir neprog-
nozējams sporta veids. Mērķis 
ir piedalīties cīņā par uzvaru,” 
skaidroja Latvijas biatloniste.  

Pirmie starti Vankūverā biat-
lona disciplīnās notiks 13. un 14. 
februārī. Pirmajā dienā sievietes 
sacentīsies 7,5 km sprintā,  dienu 
vēlāk desmit kilometru sprintu 
veiks vīrieši.

Olimpiskajām spēlēm 
veltīta pastmarka

Turpinot tradiciju, klajā nāks 
jauna, Ziemas Olimpiskajām spē-
     lēm Vankuverā veltīta pastmarka 
“Ziemas Olimpiskās spēl es Van-
kuverā”, informēja Latvijas Pasts

Šīs jau ir piektās Olimpiskās 
spēles, kam veltīta īpaša past-
marka. Iepriekš šādā veidā at -
zīmēta Atlantas, Sidnejas, Turīnas 

olimpisko zelta medaļu sportis-
tam pienākas 100 000 latu, bet 
vienību sporta veidos uzvaras 
gadījumā - 300 000 latu. Prēmijas 
pienākas arī ceturto līdz sesto 
vietu ieguvējiem. Naudas balva 
līdz 100 000 latu par nacionālās 
izlases piedalīšanos olimpiskajās 
spēlēs pienākas arī attiecīgā spor-
ta veida federācijai. Arī sportistu 
treneŗiem un apkalpojošajiem 
sporta darbiniekiem (ārstiem, 
federācijām) piešķir naudas bal-
vu par izciliem sasniegumiem 
sportā. 

Vislielākās cerības tiek liktas 
uz skeletonistu Martinu Dukuru, 
kurš šosezon Pasaules kausa iz -
cīņas kopvērtējumā ieguva pir-
mo vietu un kļuva arī par Eiropas 
meistaru. Par augstām vietām 
varētu cīnīties arī bobslejistu 
četrinieks. 

Latvijas olimpiskajā 
delegācijā ir 58 sportisti.
Pēc Latvijas olimpiskās delegā-

cijas reģistrācijas Vankuveras 
XXI ziemas Olimpisko spēļu 
orgkomitejā paziņots, ka Latvijas 
delegācijā būs izmaiņas. Snov-
bordists Toms Vasins iepriekš 
bija iekļauts, olimpiskās vienības 
sastāvā, taču noskaidrojies, ka 
viņš  tomēr Spēlēs nepiedalīsies.

Latvijas delegācijas reģistrācijas 
sanāksmē piedalījās Latvijas 
Olimpiskās delegācijas vadītāja 
vietnieks Raitis Keselis. Viņš pa -
skaidroja:  “Lai arī Latvijai bija 
pie  šķirta kvota snovbordkrosā, 
Vasins tomēr nebija izpildījis 
individuālās kvalifikācijas nosa-
cī  jumus. Bija jāiegūst vismaz 30. 
vieta kādā no Pasaules kausa iz -
cīņas posmiem vai Pasaules 
meis  tar   sacīkstēs. Līdz ar to, sa -
ska  ņā ar Starptautiskās slēpo-
šanas federācijas (FIS) 30. janvāŗa 

kvotu listi, Latvijai kvota snov-
bordkrosā netiek piešķirta, jo tai 
nav sportistu, kas to varētu iz -
mantot.” Citu izmaiņu Latvijas 
Olimpiskās delegācija sastāvā 
pēc delegācijas reģistrācijas sa -
nāks  mes nav.

Latvijas delegācijā startam 
Olim   piskajās spēlēs iekļauti 58 
sportisti deviņās sporta disciplī-
nās: ātrslidošanā, biatlonā, bob-
slejā, distanču slēpošanā, hokejā, 
kalnu slēpošanā, kamaniņu spor-
tā, skeletonā un šorttrekā. Sastāvā 
iekļauti arī 45 apkalpojošā perso-
nāla darbinieki, tai skaitā treneri, 
techniskie darbinieki, mediķi un 
delegācijas vadība.

 Tretjaks bīstas no Latvijas 
hokejistiem

Krievijas Hokeja federācijas 
(KHF) prezidents Vladislavs 
Tret  jaks atzinies, ka baidās no 
Krievijas hokeja izlases pirmās 
spēles olimpiskajā turnīrā, kas 
būs pret Latviju.

“Mani visvairāk biedē mūsu 
izlases pirmā spēle,” Tretjaks at -
zinies intervijā sportbox.ru. 15. 
februārī atlido mūsu NHL spē-
lētāji, bet jau 16. februārī mūs 
gaida pirmā spēle ar latviešiem. 
Bet Latvijas izlase jau desmit die-
nas būs mērķtiecīgi gatavojusies 
spēlei ar mums, aizvadot pār-
baudes spēles.” 

Tretjaks domā, ka turnīrs krie-
viem gaidāms grūts. “Visi prog-
nozē finālu Krievija - Kanada, 
taču man uzreiz atmiņā 1980. 
gada Olimpiskās spēles. Dažas 
dienas pirms spēļu sākumā mēs 
apspēlējām amerikāņus 12:3, bet 
pēc tam bijām par viņiem, lai tie 
uzvarētu zviedrus. Bet ASV vēlāk 
kļuva par olimpiskajiem čem-
pioniem,” atgādinaja leģendārais 
vārtsargs. 

Latvija un Krievija olimpisko 
tur   nīru Vankuverā sāks ar sav-
starpējo spēli grupā, kas sāksies 
17. februārī septiņos no rīta pēc 
Latvijas laika.

*
Latvijas hokeja valstsvienības 

uzdevums, kas jāizpilda Vanku-
veras Olimpiskajās spēlēs, būs 
cīnīšanās par uzvaru katrā spēlē, 
noteikts Latvijas Hokeja federā-
cijas valdes sēdē. LHF prezidents 
Kirovs Lipmans atzina, ka jau 
iekļūšana starp 12 vienībām, kas 
piedalīsies olimpiskajā hokeja 
turnīrā, ir panākums. Šoreiz pre-
tēji pasaules meistarsacīkstēm 
konkrēts uzdevums hokejistiem 
nav izvirzīts. Galvenais, lai vienī-
ba cīnās katrā spēlē un dara visu, 
uz ko ir spējīga.

Latvijas vīriešu basketbola 
izlasi trenēs Bagatskis

Bijušais Latvijas basketbola iz -
lases līderis, bet tagad Krievijas 
Superlīgas kluba Enisey galvenais 
treneris Ainars Bagatskis apstip-
rināts arī par Latvijas izla ses gal-
veno treneri. Latvijas Bas ketbola 
savienība nolēmusi no  slēgt līgu-
mu ar Bagatski uz di v iem gadiem.

Basketbolists Bagatskis pārstā-
vēja Latvijas izlasi četros Eiropas 
meistarsacīkšu finālturnīros. Ba -
gatskis ir seškārtējs Latvijas un 
divkārtējs Lietuvas meistars. Spē-
lējis Latvijas, Norvēģijas, Polijas, 
Francijas, Krievijas un Lietuvas 
klubos. Treneŗa karjēru Bagatskis 
sāka klubā Barons/LU, vēlāk bija 
Kauņas Žalgira galvenais treneris.

Bagatskim ir Latvijas Univer-
sitātē iegūts maģistra grāds izglī-
tības vadībā.

 P. Karlsons

Vankuveras Olimpiskās spēles atklās 12. februārī!

Daļa jaunās Dienvidkalifornijas novusa līgas locekļu. Priekšā no kreisās: 
Dainis Kalniņš un Jānis Taube jaunākais; otrā rindā: Vita Šulsteika, 
Tonijs Lujāns, Jānis Daugavietis, Francis Dižgalvis, Pegija Taube, Valdis 
Volkovskis, Pēteris Staško, Vilnis Auziņš, Aldis Rauda, Sandra Gulbe-
Puķēna; aizmugurē: Mārtiņš Leikarts, Vadims Puķēns, Atis Blāķis, 
Oskars Savickis, Imants Leitis, Ilmārs Kaņķītis, Dāvis Kaņeps

Dienvidkalifornijā 16. janvārī 
tika nodibināta Kalifornijas no -
vu  sa līga, kuŗā ir sešas vienības 
– trīs Losandželosā, trīs Apelsīnu 
pagastā (Orange County).  Vienī-
bas sezonā tiksies katra ar katru, 
līdz noskaidrosies divas stiprākās, 
kuŗas sezonas beigās (decembrī) 
cīnīsies par meistara nosauku-
mu. Katrā vienībā būs 5-7 spē-
lētāji, spēles notiks reizi divos 
mēne  šos. Katrai vienībai jāsa-
mek  lē telpas, jāgādā, lai būtu 
piemērots apgaismojums un vis-
maz viens galds. Dibināšanas 
sapulci vadīja Mārtiņš Leikarts 
un izskaidroja sacīkšu noteiku-
mus. Katra vienība ievēlēs kaptei-
ni, kas veiks organizātorisko 
darbu. Spēlētāji paši izdomās 
savas vienības nosaukumu, kat-
rai vienībai būs vienādi tērpi 
(krekliņš ar vienības un līgas 
simboliku). Vienības pieteikuma 
anketā būs ziņas par spēlētājiem, 
viņu skaitu un informācija, kā ar 
viņiem sazināties. 

Līgas spēļu rezultāti pēc katras 
spēļu kārtas tiks atspoguļoti 
mājaslapā: www.novussusa.com 
Turpat varēs apskatīt gan vienības 
veikumu, gan katra spēlētāja  
individuālo sasniegumu. Katras 
vienības dalības maksa sezonā ir 

100 dolaru, vienalga, vai vienībā 
ir četri vai vairāk spēlētāju.  

Līgas dibināšanas sarīkojuma 
beigās sportisti nodziedāja kom-
ponistes Brigita Ritmane Džeim-
sone sacerēto ,,Novusa himnu” 
ar Andŗa Ritmaņa vārdiem.  

Novusa turnīri Losandželosā 
notiek kopš 2003. gada, caurmērā 
četri turnīri gadā. Par Dienvid-
kalifornijas novusa līgu interesi 
izrādījuši jau novusa spēlētāji 

Nodibināta Dienvidkalifornijas novusa līga
Vācijā un izteikuši vēlmi pieda-
līties sacensībās.

Līgā spēlē ne tikai latvieši, pie-
teikušies arī citu tautību pārstāvji. 
Pieteikties līgā var, zvanot Jānim 
Daugavietim, tālr.: 949-290-3122  
vai arī aizpildot pieteikumu no -
vu  sa mājaslapā. 

Ikviens, kas vēlas un ir gatavs 
ievērot līgas noteikumus, aicināts 
nākt spēlēt un ir laipni gaidīts.

                 Am
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norise.

Uz jaunās pastmarkas attēlots 
Latvijas izlases hokejists, kam 
jācīnās ar kādas konkurējošas 
valstsvienības spēlētāju. Tās 
autors ir mākslinieks Ludis Da -
nilāns. Kopā ar pastmarku izdots 
arī speciāls zīmogs un pirmās 
dienas aploksne. Spe ciālajā zīmo-
gā atainots hokejista siluets, 
hokeja nūja un ripa. Gan 
pastmarkā, gan aploksnē attēlots 
Vankuveras Olimpisko spēļu 
simbols - Ilanaag, Ilanaag, kas 
nozīmē “draugs” un izsenis attē-
lots kā cilvēks ar atplestām 
rokām. Pastmarkā un aploksnē 
tas attēlots piecās olimpiskajās 
krāsās kopā ar olimpiskajiem 
apļiem. Pastmarkas nomināl-
vērtība ir 55 santimi un  tirāža - 
300 000 eksemplāri.

Prēmijas 
Ministru prezidents Valdis 

Dom  brovskis  norādīja - ja Latvi-
jas sportisti Olimpiskajās spēlēs 
Vankuverā iegūs godalgotas vie-
tas, viņiem naudas prēmijas 
pienāksies līdzšinējā apmērā. 
Me  daļu iegūšanas gadījumā 
prēmijas sportistiem izmaksās 
atbilstoši Ministru kabineta no -
teikumiem. Lai gan valstī ir eko-
nomiskas grūtības, naudas prē-
mi  ju apmērs netiks sama zināts. 

Saskaņā ar noteikumiem, par 


