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Centrālā vēlēšanu komisija 
paziņoja, ka, pamatojoties uz 
Ārlietu ministrijas priekšli ku -
miem, izveidoti 24 vēlēšanu 
iecirkņi ārvalstīs. Tajos organi  zēs 
balsošanu pa pastu 10. Saeimas 
vēlēšanās. Vēlēšanu iecirkņi 
ārvalstīs, kas papildus balsošanai 
vēlēšanu dienā nodrošinās arī 
balsošanu pa pastu, būs izvietoti 
17 vēstniecībās – ASV (Vašing-
tonā), Beļģijā (Briselē), Dānijā 
(Ko  penhāgenā), Francijā (Pa -
rīzē), Igaunijā (Tallinā), Īrijā 
(Dublinā), Izraēlā (Telavivā), 
Kanadā (Otavā), Krievijā (Mas -
kavā), Ķīnā (Pekinā), Lielbritanijā 
(Londonā), Lietuvā (Viļņā), Nor-
 vēģijā (Oslo), Portugalē (Lisa -

Ārvalstīs izveido 24 
vēlēšanu iecirkņus  

bonā), Somijā (Helsinkos), Vācijā 
(Berlīnē) un Zviedrijā (Stokhol -
mā). 

Pieteikumus pasta balsošanai 
10. Saeimas vēlēšanās pieņems 
ģenerālkonsulātā Brazīlijā (San -
paulu), četros goda konsulātos 
Austrālijā (Adelaidē, Melburnā, 
Sidnejā un Pērtā), goda konsulātā 
Čīlē (Santjago) un Jaunzēlandē 
(Kraistčērčā). Pasta balsošanai 
vēlētāji ārvalstīs varēs pieteikties 
no 1. maija līdz 10. septembrim 
pārstāvniecību noteiktajā darba 
laikā. Pieteikties pasta balsošanai 
varēs personiski, ar citas perso-
nas starpniecību vai pa pastu.
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ALA skolotāju konference iesnigušajos Katskiļos
dod vērtīgas atziņas un rosina pārrunas

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) Izglītības nodaļa no 5. 
līdz 7. martam rīkoja gadskārtējo 
Izglītības konferenci Amerikas 
latviešu skolotājiem. Vairāk nekā 
30 skolotāji bija sabraukuši no 
tuvienes un tālienes. Enerģiski, 
smaidīgi. Daudzi jau cits citu 
pazina. Citi varbūt pirmo reizi 
tikās ar saviem “kollēgām”, kas, 
līdzīgi kā viņi, katrs savā Ame -
rikas pilsētā māca bērniem lat -
viešu valodu. Bet interesantāk 
vēl – daži skolotāji ir nesen 
izbraukuši no Latvijas, daži jau 
ilgi dzīvo ASV, bet lielākā daļa ir 
vietējais Amerikas latviešu 

“produkts” – dzimuši un auguši 
ASV. Šeit visi satikās un varēja 
runāt par vienu kopīgu lietu – kā 
šodien mūsu valodu vislabāk 
mācīt Amerikā. Prieks arī bija 
redzēt vairākas gados ļoti jaunas 
skolotājas, kas ar degsmi pie  da -
lījās konferencē. Šis fakts pierāda, 
ka interese par latvisko izglītību 
jaunajā paaudzē nezūd un ļoti 
jācer, ka tā turpināsies un uzturēs 
skolu darbību vēl daudz gadus.

Izglītības nodaļas vadītāja Ani-
 ta Bataraga bija ļoti viesmīlīga 
saimniece. Konference notika 
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudz-
es nometnē Katskiļos un in  for -

mā  cija, kā nokļūt nometnē, bija 
visiem jau sīki un smalki izklāstī-
 ta pa e-pastu. Ja nu tomēr kādam 
bija grūtības atrast pareizo pa -
griezienu, Anita ar prieku izpa -
līdzēja telefoniski. Apmešanās 
bi  ja Katskiļu īpašuma Atpūtas 
namā, un labi vien bija, jo citas 
nometnes ēkas bija tā iesnigušas, 
ka, lai tās vispār apskatītu, iznāca 
pamatīga brišana.

Nams, kuŗā konference notika, 
bija ideāli piemērots – trīs 
stāvos – vienā ēkā bija iespējams 
gan visiem draudzīgi gulēt, ēst, 
klausīties referātus un vakaros 
apakšā kamīntelpā pārrunāt die-

nas notikumus. 
Pirmā konferences diena bija 

paredzēta pārziņiem. Savus pa -
domus sniedza Andra Zomme -
re, ilggadīgā latviešu bērnudār -
za Kalamazū vadītāja, kas strādā 
sa  vu maizes darbu par pārzini 
ka  toļu skolā Kalamazū. Tika 
pār  runāti ļoti vērtīgi jautājumi, 
kas katram skolas pārzinim “lie-
 kami aiz auss”. Kā skolas va -
dītājiem visefektīvāk sazināties 
ar sko  lo  tājiem, kā iesaistīt 
vecākus skolas dzīvē, par skolas 
budžeta sastā dīšanu, par kopējās 
skolas vīzijas izveidošanu, par 
skolas personību un kultūru, 

par skolas normām, tai skaitā 
skolēnu uzvedību, par skolotāju 
sadarbību un pro fe sio nālo attīs-
tību, par datu izman tošanu, lai 
varētu no  vērtēt, vai sko  lēni vie-
lu iemācī  jušies, par mācību – 
mērķiem un plāniem.

Gaŗāka diskusija iznāca par 
skolas misijas un mērķu noteik-
šanu. Jāprot definēt skolas mēr-
ķus, lai tie atbilstu plašākai skolas 
misijai. Svarīgi arī katrai skolai 
izveidot skolas rokasgrāmatu, ko 
var izsniegt jaunām ģimenēm, 
kas iesaistās skolas dzīvē. 

Visi konferences dalībnieki

(Turpināts 16. lpp.)

Daugavas Vanagi rīko

ĶIRŠU ZIEDU BALLI
Deju mūzika – „PĒDĒJAIS VILCIENS”

2010. gada 17. aprīlī, plkst. 21:00
Crown Plaza viesnīcā, 3 Research Court, 

Rokvilē, Merilandē
Ieejas maksa ballē - $25 no personas

(plkst. 19:00 vakariņas ar vīnu un balli - $60 no personas; čeki vai 
naudas pārvedumi ASV dolaros rakstāmi uz „Daugavas Vanagi” 

vārda, nosūtāmi līdz 2010. gada 12. aprīlim kasierim Aldim 
Lapiņam,3122 Barnard Ct., Fairfax, VA, 22031-1905; 
tel: (703) 554-5275; e-pasts: lapins.aldis@cox.net)

Vakariņu izvēle - steiks jeb lasis
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 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
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 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
Pārējiem – 6  "Jau no Laiks"  numuri  US $18,-
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=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Amerikas latviešus apbēdina, 
ka Centrālā vēlēšanu komisija 
Latvijā noraidījusi ALAs priekš -
likumu izveidot ASV lielāku 
skaitu vēlēšanu iecirkņus. 9. Sa -
eimas vēlēšanās deviņos iecirkņos 
ASV esot nobalsojuši tikai 1487 
balsstiesīgie pavalstnieki un 
tāpēc vēlēšanu iecirkņus ASV 
neesot vērts pavairot. 

Priecīgākas ziņas saņemtas no 
Latvijas. Rīgas pilsētas galvas 
vietnieks Ainārs Šlesers pēc vi -
zītes ASV pavēstījis, ka ar Ame -
rican Airlines pārstāvjiem vie -
nojies par tiešiem lidojumiem no 
ASV uz Rīgu.  Lidojumi sākšoties 
īsi pirms 2. oktobŗa, un vēlēšanu 
laikā biļešu cenas būšot stipri pa -

Vēl par 10. Saeimas vēlēšanām

Esmu latvietis, un mana 
ģimene no 1923. līdz 1940. 
gadam (varbūt arī vēlāk) dzīvoja 
Rīgā, Matīsa ielā. Zinu, ka viņi 
savulaik darbojušies laikrakstā 
Brīvā Latvija. Nezinu, kas ar 
viņiem noticis. Varbūt varat 
palīdzēt?

 Mani sauc Herberts Lapsa. 
Lūdzu, sazināsimies ar e-pastu 
burt.lapsa@talktalk.net, tālrunis 
(Anglijā) – 01443450855.

Iepriekš pateicos! 

Meklē 
radiniekus

Latviešu laikrakstā ievietotām 
krustvārdu mīklām jāizglīto un 
jāpalašina redzesloks latviskumā. 
Latviešu valoda ir ļoti bagāta. Ne 
visiem zināms, ka daudzām lie -
tām un priekšmetiem ir vairāki 
nosaukumi, ne visi zina rakst-
nieku īstos vārdus, dzimšanas 
datumus.

Milda Bētiņa
Ņujorkas pavalstī

Par krustvārdu 
mīklām

zeminātas. Tādējādi ir cerības, 
ka balsotāju skaits no Amerikas 
varētu dubultoties. Pastāvīgie 
aviosakari būšot starp Ņujorku 
un Rīgu, taču  pirms vēlēšanām 
būs vairāki tieši lidojumi no  
Tampas, Floridā, lai St. Pēters-
burgas polītiski aktīvie pensionā-
ri varētu piedalītos vēlēša -
nās.  Jādomā, St. Pētersburgas 
tau  tiešiem šādas priekšrocības 
tiek sagādātas tāpēc, ka iepriek-
šejās ASV vēlēšanās  vairākums 
latviešu šajā apkaimē balsoja par 
demokratu partiju. Secinājums 
varētu būt, ka šie paši tautieši 
10. Saeimas vēlēšanās balsos par 
Aināram Šleseram simpatiskiem 
polītiķiem.

O. C.                                                                                                                                                 
                                    

Latvijas vecākajai paaudzei 
armijas vēsture ir labi zināma, un 
viņi ar to lepojas. Taču jaunākajai 
paaudzei ir daudz nezināma par 
laika posmu no strēlnieku cīņām 
brīvības cīņām līdz armijas 
likvidācijai 1940. gadā. Jau 
trīsdesmit gadus esmu pētījis 
materiālus par šo temu – gan 
tiekoties ar to laiku lieciniekiem 
un līdzdalībniekiem, gan mūzejos 
un archīvos. Tagad gatavoju 
grāmatu un ļoti ceru, ka grāmata 

Vasaras sākumā klajā nāks grāmata 
“Latvijas militārās krūšu zīmes 1918. –1940”

dos kādu impulsu jaunākajai 
paaudzei vairāk interesēties par 
Latvijas armijas vēsturi starpkaŗu 
posmā. Grāmatas saturā būs 
militāro vienību īsa vēsture, 
krūšu nozīmju attēli, fotografijas 
– portreti, kur labi redzamas 
medaļas un krūšu nozīmes, vai 
arī tādas, kas labi raksturo šo 
vienību. Tiks pievienotas 
apliecības, kas apliecina tiesības 
nēsāt attiecīgās vienības krūšu 
nozīmi; kaŗaskolas un kursu 
beigšanu; par labu šaušanu un 

citas. Iespēju robežās tiks pievi-
enotas dažādu materiālu 
fotografijas, kas raksturo šo 
vienību, – pulksteņu ķēdes ar 
zīmēm; kausi; foto albumi; glez-
nas; šaušanas balvas utt.

Gadiem ritot, daudzas lietas ir 
gājušas zudumā, tāpēc būšu ļoti 
pateicīgs, ja lasītāji varētu iesūtīt 
savā rīcībā esošo krūšu nozīmju, 
medaļu fotografijas, dokumentu 
un fotografiju kopijas un citu ar 
armiju saistītu priekšmetu 
attēlus. Ļoti labi būtu, ja varētu 
norādīt priekšmeta saistību ar 
militāro vienību, personu vārdus 
un laiku. Interesē strēlnieku cīņu 
laiks, brīvības cīņas, Latvijas 
armija, robežsargi, aizsargi, 
policija 1918. –1940. un baltiešu 
rotas angļu un amerikāņu zonās. 
Arī ar Jūsu katra palīdzību 
grāmatu var izveidot 
interesantāku un krāsaināku. Lai 
noteiktu grāmatas tirāžu, labprāt 
saņemtu atsauksmes par 
vēlēšanos iegādāties šādu 
grāmatu, neuzņemoties nekādas 
saistības.

Lūdzu rakstīt:
Raimonds Pranks
a.k.1
Rīga LV1001
Latvija
EMAIL- raimriga@gmail.com
Vai zvanīt - +371 29459430

Jānis Teodors Indāns

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis

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

32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
E-pasts: RigaVen@aol.com
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Latviešu koŗa mūzikas vēs tu re 
ik gadus papildinās ar vai rākiem 
aizgājušo gadu koŗu dar biem. 
Pa  mazām Latvijā at grie žas visos 
pa  saules vējos iz kaisītie daudzie 
mū  zikas šedev ri, kuŗus mūsu 
pie   nā kums nu būtu izvērtēt un 
atdot tautai. Vai esam tam gatavi, 
lai šīs bagātības pienācīgi novēr-
tētu un, kā ikvienai kultūras tau-
tai pienāktos, tās padarītu par 
ne     atņemamu ik dienas sastāvda-
ļu?

Rīgas Latviešu biedrības Lielajā 
zālē 17. februārī ar Juŗa Padega 
fonda atbal stu notika interesanta 
un vērtīga iepazīšanās ar Viktora 
Baštika (1912-2001) daiļradi. 
Kon  certu bija sagatavojis neno-
gur dināmais latviešu mūzikas 
pro pagandētājs Andrejs Jan sons 
kopā ar savu uzticamo Ņu jor kas 
latviešu kori, piepalīdzot Latvijas 
koŗim „Balsis” (I. Te terovskis) 
un Latvijas Mūzikas akadēmijas 
studentu korim (M. Klišāns). 

Latvijas klausītājiem Viktora 
Baštika vārds ir pasvešs, vie nīgi 
vecie baptistu koristi at ce ras 
viņa jaunības gadu darbus 
(„Skaidram būt”). Taču jaunākā 
koristu paaudze audzināta ame-
ri kāņu garīgā „popsiņa” garā un 
neko no agrāko gadu baptistu 
koŗa vērtībām vairs nezina.

Pēc Vācijas bēg ļu nometnēm 
komponists kopā ar R. Zuikas 
vīru kori ieradās Anglijā. Dzie-
dāja šajā korī, pēc Zuikas aiz-
braukšanas uz ASV arī pārņē ma 
atlikušo koŗa daļu savā va dībā. 
Pēckaŗa gadi, kaut materiālajā 
ziņā grūti, V. Baštikam bija ļoti 
ražīgi. Vēlāk, pārceļoties uz 
pastāvīgu dzīvi Filadelfijā, kom-
ponists bija sa meklējis sev tādu 
darbu, kas var būt nesniedza 
materiālu gan da rījumu pilnā 
mērā („skaitījis noliktavā nagli-
ņas”, kā teica Dr. Jānis Plostnieks, 
komponista darba atbalstītājs), 

Latvijā atkal augšupceļas dzimtenē
maz atskaņots komponists

taču atraisīja rokas radošam dar-
bam. Darbu saraksts ir visai 
iespaidīgs – tur pat ap 300 koŗa 
darbu, gan garīgās dziesmas, gan 
lat viešu tautas dziesmu apdares.

Andrejs Jansons par šī kom-
ponista darbiem kopumā izteica 
in te resantu vērtējumu: nošu 
rakstā izskatās vienkārši, bet 
dziedāt ir ļoti sarežģīti. Interesan-
ta iezīme. Parasti gan mēdz būt 
otrādi – komponists uzrakstījis 
sarežģītā nošu pierakstā, papil di-
nājis ar dažādiem komentā riem 
(kā piemēram, Andŗa Vītoliņa 
darbi), taču atskaņot tos nebūt 
nav tik grūti.

Baštika mūzika ir sarežģīta 
savā vienkāršībā, tā viegli ne  -
iekļaujas pieņemtās mūzikas uz  -
tve res normās, pagrūti atce rē ties 
temas, taču kopiespaids pārlieci-
na un palie k atmiņā. Te varbūt 
varētu rast kādu radniecību ar 
J. Brāmsa kamer mūziku. Iespē -
jams, ka šis vēlī nā romantisma 
pārstāvis ir bijis V. Baštika daiļra-
des iedvesmotājs.

V. Baštika koŗa darbi, – kan-
tātes, rekviēms dziedāti gandrīz 
visos trimdas dziesmu svētkos. 
Viņa daiļradi augstu vērtēja 

Trīsreiz Grammy balvai 
nominētā keidžunu mūzikas 
grupa The Pine Leaf Boys 7., 8. 
un 9. aprīlī koncertēs Rīgā un 
Daugavpilī. Plānotie grupas kon-
certi ir viens no spilgtākajiem 
ASV mākslas festivāla Made in 
the USA: ASV kultūras mēnesis. 
Aprīlis 2010 sarīkojumiem. Kul -
tūras mēnesis būs plašākais līdz 
šim rīkotais ASV kultūras pa  sā -
kums Latvijā. 

 Pine Leaf Boys, kas pārstāv 
tikai Luiziānai raksturīgo kei -
džunu mūzikas stilu, atzinīgi no -
vērtēti The New York Times un 
Rolling Stone Magazine. Spilgtā, 
enerģiskā un ritmiskā keidžunu 
mūzika iekaŗojusi populāritāti 
ASV un ietekmējusi arī citus 
amerikāņu mūzikas žanrus, pie -
mēram, kantrī un rokenrolu. 
Latvijas iedzīvotājiem pirmoreiz 
būs iespēja dzirdēt tik īpašu un 
autentisku amerikāņu mūziku.  

ASV masu saziņu līdzekļos 
grupa tiek raksturota: „pēdējā 
laika labākā jaunā, enerģiskā un 
jautrā keidžunu grupa” un „la -

bākais, ko var vēlēties sestdienas 
deju naktij Lafajetē Luiziānā”. 
Gru  pai Pine Leaf Boys bijuši kon-
certi ASV, Eiropā un Tuvajos 
Austrumos. Šī būs grupas pirmā 
viesošanās Latvijā. 

ASV kultūras mēnesī Made in 
the USA: ASV Kultūras mēnesis. 
Aprīlis 2010  ASV vēstniecība 
ko  pā ar partneŗiem visā Latvijā 
rīkos kultūras pasākumus, atklā-
jot dažādu Amerikas reģionu 
kultūru daudzveidību, kā arī et -
nisko grupu unikālo ieguldījumu 
ASV kultūrā. Programmā ietilpst 
Grammy balvas nominanta, 
trompētista  Braiena Linča kon-
certi kopā ar Ņujorkas universi-
tātes džeza grupu, amerikāņu 
mākslinieku Lukasa Rainera un 
Pola Demarini, fotografa Ārona 
Šūmana izstādes, dokumentār-
filmas, dejas izrādes, lekcijas un 
meistarklases. 

Informācijas par šiem un dau-
dziem citiem pasākumiem: 
http://usculture.ning.com 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

 

Rīgā un Daugavpilī mūzicēs Grammy balvai nominētā 
keidžunu  grupa The Pine Leaf Boys no Luiziānas, ASV

Mūziķu 
grupa 

The Pine 
Leaf Boys
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Vai Viktora Baštika 300 darbus aizmirsuši viņa radi un garīgo dziesmu autori?
Alberts Jērums, Tālivaldis Ķe niņš 
un Arvīds Purvs. Kom ponists 
uzņēmies arī diriģenta lo mu vai-
rākos ASV un Kanadas baptistu 
koŗu dižkoncertos.

Taču pavisam īpatnu vietu 
V. Baštika daiļradē ieņem tautas 
dziesma. Tautas mūzikas mate-
riā li, ko komponists izmantojis, 
ir archaismi, maz pazīstami. Pat 
tādas labi zināmas dainas, kā 
„Kam tie kalni”, „Kaŗavīra līgavi-
ņa”, „Ai, zaļā līdaciņa”, „Kūko, 
mana dzeguzīte”, šķiet, nākušas 
ar savu melodisko ietēr pu no 
tāliem Kurzemes no va diem. 
Pašam komponistam, cik zināms, 
senas kurzemnieku dzimtas pār-
stāvim, līdzīgi kā Volfgangam 
Dārziņam, arī tau tas dziesmu 
melodijas nāk no izseniem avo-
tiem. Apdares prin cipi polifoni 
daudzveidīgi, tonāli noturīgi, bet 
iekrāsoti ar senatnīgu patinēju-
mu. Jūtams, ka koŗiem šie darbi 
labi patīk.

Apvienotie koŗi, Latvijas Na  -
cionālās operas kamerorķestris 
un solisti – Laila Liepiņa, sop-
rāns (ASV), Ints Teterovskis, 
baritons, un Krišjānis Norvelis, 
bass, maestro Andreja Jansona 
vadībā, lielā mērā pateicoties 
koŗmeistares Lauras Padegas-
Zāmuras lietpratīgajam darbam, 
veica savu darbu ar uzslavu, 
sa ņemot klausītāju dedzīgu 
at bal stu.

Žēl, ka zālē šajā vakarā ne  -
redzēja ne V. Baštika brāļa dē lu, 
mācītāju-deputātu Aināru Baš -
tiku, ne Latvijas Kristīgā radio 
šefu Tālivaldi Tālbergu. Arī citu 
baptistu prominenču kon certā 
nebija. Dīvaini! Var būt viņus 
šokēja pagānisku tau tas dziesmu 
un garīgo dziesmu kop dalība?

Pauls Dambis
(No "Latvija Amerikā". 

Pateicamies par sadarbību!)

Annas Dārziņas glezna 
"Viktors Baštiks"

Šā gada 6. martā St. Pētersburgas 
latviešu sabiedrība piedzīvoja 
nozīmīgu un neaizmirstamu 
notikumu – soprāna Aleksandras 
Ritumas solokoncertu. Aleksan -
dra ir dziedātāja, kas uzaugusi 
vietējo latviešu vidū un ir viena 
no retajiem jaunākās paaudzes 
latviešiem, kas dzīvi iesaistās lat-
viskās kultūras vidē. Visi viņu 
pazīst un zin, ka viņa vienmēr 
būs atsaucīga, ja tas būs nepiecie-
šams. Ja vajadzīgs klavieŗu pava-
dījums kādam solistam vai due-
tam, Aleksandra to nodrošina, ja 
vajag koklēt, viņa ir klāt, ja kokļu 
ansambli vajag papildināt ar sta-
bules skaņām, Aleksandrai sta-
bule ir rokā, un tā skan. Vajag 
spēlēt ērģeles baznīcā – lūdzu, 
ērģelniece Aleksandra to izdara 
lieliski. Ja korim vajadzīgi papild-
spēki vai solo dziedājums, Alek -
sandra neatsaka, ņem notis rokā 
un dzied. Dzied arī koklējot, 
dzied, ja kāds lūdz priekšnesu-
mus vietējiem sarīkojumiem, 
dzied, kuplinot dievkalpojumus, 
dzied operas korī Tampas Ope-
ras uzvedumos. Dziedāšana ir 
viņas lielā mīlestība. Beigu bei-
gās Aleksandra kopā ar pianistu 
Vladimiru Hochlovu sagatavoja 
savu solokoncertu, kuŗu sniedza 
St. Pētersburgas Latviešu biedrī-
bas telpās. 

Uz koncertu sabrauca klausītā-
ji no tuvienes un tālienes, sabrau-
ca mūziķu radi un draugi, 
sabrauca gan latvieši, gan lietu-
vieši, gan tādi, kas runā tikai 
angliski. Klausītāju zālē ik pa lai-
 kam vajadzēja sarūpēt papildvie-
tas.  Un, ar aktīvas sabiedriskās 
darbinieces Ausmas Mursch gā -
dību, ieradās pat Latvijas valsts 
bijusī prezidente Vaira Vīķe Frei-
 berga ar dzīvesbiedru.    

Kad Aleksandra Rituma kopā 
ar Vladimiru Hohlovu iznāca uz 
skatuves, zāle piepildījās aplau-
siem un klusiem sajūsmas izsau-

Aleksandras Ritumas 
solokoncerts

cieniem, jo dziedātāja pārsteidza 
visus ar savu neparasto eleganci, 
neikdienišķo skaistumu.  Lai gan 
klausītāji bija ļoti dažādi, visi 
klausījās ar aizturētu elpu katru 
operas āriju, katru dziesmu, ko 
Aleksandra izpildīja viegli, iz -
teiksmīgi, dažreiz pat rotaļīgi, un 
pēc katra priekšnesuma māksli-
niekiem veltīja sirsnīgus aplau-
sus.  Kad programma bija izdzie-
dāta, Aleksandra izpelnījās daudz 
brīnišķīgu ziedu no klausītājiem 
un arī ļoti atzinīgus vārdus no 
Vairas Vīķes Freibergas, kura īsā 
uzrunā pateicās māksliniekiem 
kā arī pieminēja šodienas grūtos 
apstākļus Latvijā, griezās pie lat-
viešiem ar aicinājumu kopīgi rast 
risinājumu tiem.

Pēc koncerta pie eleganti klā-
tiem galdiem visi varēja uzdzert 
laimes māksliniekiem, īpaši 
Alek  sandrai, kura nespēja vien 
saņemt pateicības vārdus no vi -
siem gribētājiem.  Tad arī uzde-
vu viņai vairākus jautājumus par 
gatavošanos šim notikumam, 
par izjūtām koncerta laikā.  No 
Aleksandras uzzināju, ka viņas 
pirmā uzstāšanās kā solo dziedā-
tājai bija apmēram pirms 13 
gadiem uz tās pašas biedrības 
nama skatuves, uz ku  ŗas notika 
šodienas koncerts, taču tas bijis 
atsevišķs priekšnesums un toreiz 
viņa nav domājusi, ka reiz varētu 
sagatavot veselu koncerta prog-
rammu un sniegt solokoncertu. 
Atšķirībā no tās reizes, ar klausī-
tājiem pārpildītā zāle šoreiz patī-
kami pārsteigusi, bet radījusi arī 
papildus satraukumu, lielāku at -
bildības sajūtu. Tas, ka klausītāju 
vidū at  radusies bijusī Latvijas 
valsts prezidente V. Vīķe-
Freiberga, Alek  sandru nav pārāk 
mulsinājis.  Uz jautājumu, vai 
lielāks gandarījums dziedāt, kad 
zāle pārpildīta, vai kad klausītāju 
mazāk, Alek  sandra atbildēja, ka 
skatītāju skaits viņai mazāk sva-
rīgs, noteicošais ir tas, kāda ir 
klausītāju atsaucība, cik daudz 
pozitīvas enerģijas plūst no 
zāles. 

Par izvēlēto koncerta prog-
rammu dziedātāja teica, ka viņa, 
to sastādot, vadījusies pēc tā, ko 
viņai pašai patīk dziedāt.  Tā kā 
patīk daudz kas, tad koncerta 
pirmo daļu veidojusi no nopiet-
nākām, tuvām operu ārijām, 
bet otro mazāk nopietnu, 
iekļaujot tajā 3 franču kompo-
nistu un 3 latviešu dziesmas, kā 
arī dziesmas no pazīstamiem 
mūzikliem.  Pēc koncerta, pār-
domājot programmas izvēli, 
Aleksandrai šķitis, ka vajadzēja, 
varbūt, dziedāt vairāk latviešu 
dziesmas, jo tās uzņemtas ar 
lielu atsaucību. Ko  pumā viņa 
uzskata, ka koncerts bija izde-
vies, kaut gan domā, ka nekad 
mākslinieks nevar būt pilnīgi 
apmierināts ar savu sniegumu, 
jo tad nebūtu vairs pēc kā tiek-
ties nākotnē.  Bet, par nākotnes 
plāniem, jauniem solokoncer-
tiem vaicāta, atbildēja, ka viss 
atkarīgs no tā, vai būs uzaicinā-
jumi.  Ja kāds uzaicinātu, ar 
prieku atkal uzstātos.

Mēs, visi latviešu biedrības 
apmeklētāji ceram, ka uzaicinā-
jumu Aleksandrai netrūks.

Gundega Vilemsone
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Ērika Raistera piemiņas fonda 
valde Ņujorkā šogad ar gan -
darījumju var atskatīties uz 40 
darbības gadiem un uz tradiciju 
ar gadskārtējas balvas piešķī ru -
mu izteikt atzinību kādam ros -
mīgam latviešu kiultūras darba 
izcilniekam. Par „40.jubilejas ga -
da” balvas saņēmēju izraudzīts 
darbīgais  žurnālists „drukā” un 
„tīmeklī”– žurnāla „Jaunā Gaita” 
galvenā redaktora vietnieks Juris 
Žagariņš.

Der atcerēties, ka latviešu dzīvē 
tik nozīmīgais periodiskais rak-
stu krājums „Jaunā Gaita” ar 
nesatricināmu rēgulāritāti mūs 
apciemo un informē jau 55 gadus. 
Tādēļ iesaistīšanās šā saturiski 
pla  ši izvērstā žurnāla gal  venā re -
daktora vietnieka darb  ietilpīga  jos 
izdevumos ir tikpat kā „garanti-
jas parakstīšana” šī žur  nāla dzī -
vības uzturēšanai nā  kotnē. 

Kā nule Laika 13.-19. marta 
numurā lasījām, ir sagadījies, ka 
žurnālistikas darba rīķi Juŗa Ža -
gariņa lielos nopelnus augstu no -
vērtējis vēl cits fonds – kādreizējā  
„Jaunās Gaitas” darbinieka Jāņa 
Bieriņa (1908-1997) piemiņas 
fonds Toronto, Kanadā. Atliek 
vienīgi brīvi tulkot un pārfrāzēt 
vāciešu iecienīto teicienu „du -
bults neplīst (ir labāks)” un to 
pielāgot abu apbalvojumu sa  -
kritībai  – „divkārša atzinība ir 
(vēl) labāka”.

Dzejnieka, žurnālista un laik -
raksta Laiks redaktoru saimes 
kādreizējā locekļa Ērika Raistera 
(1905-1967) piemiņas fonda bal-
vas mērķis – apliecināt atzinību 
par nozīmīgu devumu latviešu 

Ērika Raistera piemiņas fonda balvas šāgada laureāts Juris Žagariņš
kultūras jomā, it sevišķi novados, 
kuŗos Ēriks Raisters pats bija 
darbojies, proti, žurnālistikā un 
literātūrā. Ja pāris pēdējos gados 
fonda valdei bija patīkami izteikt 
atzinību par devumu abējās no -
zarēs, tad šogad – ja vien laureāts 
klusībā nav sakopojis savu dze -
joļu krājumu vai sarakstījis ro -
mānu – uzsvars liekams uz no -
pelniem žurnālista darbā kā 
„dru  kā”, tā mūsdienās tik no -
zīmīgajā tīmekklī un uz kalpo  ša-
 nu rakstītajam vārdam visplašā -
kā nozīmē – rakstu krājuma re -
diģēšanā un veidošanā. Juris Ža -
gariņš „Jaunās Gaitas” galvenā 
re  daktora vietnieka uzdevumos 
intensīvi iesaistījies kopš 
2008. ga  da, un „Jaunās Gaitas” 
Nr. 255 ( decembŗa numurs) ir 
galvenā redaktora Rolfa Ekma  ņa 
un viņa vietnieka Juŗa Žagariņa 
kopdarbs.

Uz lūgumu man atsūtīt apbal-
vojuma paziņojumam Laikā ne -
pieciešmo biografisko informā -
ciju laureāts atsaucās „faktuāli 
taupīgi”, vedinot uz secinājumu, 
ka viņa pārliecība ir – lai runā 
paveiktais darbs, par kuŗu zinīgs 
lasītājs būs jau informēts – un 
nevis gaŗi dzīves apraksti un 
nopelnu uzskaites. Tādēļ citēšu 
divus paragrafus no viņa vēstu -
les: „Apmēram desmit gadus iz -
devu pašdarinātu nedēļas avīzīti 
„Kas jauns Latvijā?” ar ziņu sako-
pojumiem no tīmeklī  atroda -
mām ziņām no Latvijas. To no 
pa  gājušā gada beigām esmu pār-
 traucis.

1996. gadā kļuvu rakstu krā -
juma „Jaunā Gaita” nodaļas „Ķi -

ber  kambaris” redaktors, kur pie -
dāvāju katrā numurā ne  daudz 
ap  strādātas pārrunas jeb deba  tes 
par pasaules aktuālitātēm: „ziņas 
un neziņas no tīkliem un tī -
mekļiem”. Kopš 2007. gada esmu 
bijais JG datormaketētājs un 
kopš pagājušā gada septembŗa 
gal  venā redaktora vietnieks. Uz -
turu JG „mājas lapu” kuŗā pama-
 zām veidoju elektronisku rakstu 
krājuma archivu. Līdz šim tur 
esmu salicis (gandrīz) visas grā -
matu recenzijas, dzejoļus un 
daiļ  literārus rakstus 1955-2010. 
Visā pilnībā esmu salicis 1955-
1969 saturu.”

Šo Juŗa Žagariņa sniegto infor-
 māciju gan vēlos paplašināt, 
pieminot viņa darbošanos rakstu 
autora lomā ārpus tīmekļa. Viņa 
raksti iespiesti laikrakstos Laiks, 
Latvija Amerikā, Brīvā Latvija, 

žurnālā Jaunā Gaita un savulaik 
arī literārajā rakstu krājumā 
„LaRas Lapa” .Viņš arī kuplinājis 
Bostonas latviešu kukltūras dzīvi 
ar vērtīgiem referātiem, pie -
mēram, par „elektroniskās grā -
matas” nākotni, bet literātūras 
jomā – par amerikāņu vidē aktīvā 
kritiķa Svena Birkerta (slavenā 
architekta, Latvijas „Gaismas 
pils” autora Gunāra Birkerta 
dēla) rakstiem. Ir arī ziņas par 
viņa ieinteresētību satīriskas li  te -
rātūras tulkošanā. 

Rīgā 1944. gada 2. janvārī dzi-
mušais Juris Žagariņš mīt Jaun -
anglijas pilsētā Springfīldā, sko -
lojies Bartona Tufts universitātē 
un Masačusetas techniskajā in -
stitūtā (MIT), iegūstot Materiālo 
zinātņu inženieŗa gradu. No 
1975. gada viņš ir profesors savā 
speciālitātē  Springfīldas apkai -
mes techniskajā kolledžā. Ar šā 
gada janvāri laureāts pen  sio  nē -
jies.

Manuprāt zīmīgi, ka, tech no -
loģijas zinību dominētā darbā 
iesaistītam un jauktas laulības ģi -
menē audzinot savas divas meit-
as, Jurim Žagariņam bijis ļoti 
sva  rīgi, lai viņas apgūtu latvisko 
klutūru un izglītību. Cītīgi brau -
kājot uz attālo Bostonas latviešu 
skolu, viņš pats top par šīs skolas 
skolotāju un – pēc laika biedru 
bos  toniešu nostāstiem – ir bijis  
ļoti labs un pat aizraut spējīgs 
skolotājs. No bostoniešiem arī 
uz  zinu, ka ka jaunības dienās 
viņš kādu laiku kalpojis jauno 
amerikāņu ideālistu “miera kor -
pusā” (Peace Corps). Manuprāt, 
tas liecina par spilgta ideālisma 

dzīpara ieaudumu viņa raksturā 
un dzīves uzdevumu uztverē. To 
jau arī apliecina viņa paš  aiz -
liedzīgā darbošanās latvietībā 
šodien.

Ērika Raistera piemiņas fonda 
balvas saņēmēja Juŗa Žagariņa 
godināšana un balvas pasniegša-
na notiks jau par tradiciju kļu  vu-
 šā sarīkojumā Ņudžersijas un 
Ņu  jorkas apkaimes latviešu iecie-
 nītajā pulcēšanās vietā Priedainē 
(pie Frīholdas Ņudžersijā) sest-
dien, 24. aprīlī, plkst. 14.30.

Par laureāta nopelniem un viņa 
interesanto dzīves gājumu stāstīs 
Jaunā Gaitas redakcijas kollēģi  jas 
loceklis, Dr. Juris Šlesers no Bos-
 tonas. Cerams, ka, mīļi palūgts, 
dažus vārdus bildīs arī pats lau -
reāts (piemēram, nolasot kādu 
fragmentu no viņa tulkotajām 
sa   tīrām). Īpaši vēlos uzsvērt, ka 
sarīkojuma norisē ar apsveikuma 
uzrunu piedalīsies arī ciemiņš no 
Latvijas – Laika  galvenā redak-
tore Ligita Kovtuna. Iespēju būt 
klāt Ērika Raistera fonda gads -
kārtējā sarīkojumā viņa jau sav -
laicīgi ieplānojusi savā Amerikas 
austrumpiekrastes latviešu dzīves 
“izpētes braucienā”.

Koncerta daļā dzirdēsim iecie -
nīto dziedoni Lailu Saliņu pašas 
sacerētos ģitaras un solo balss ar -
an  žējumos – sensenās romancēs 
ar latviešu dzejnieku vārdiem. 
Pēc koncerta pakavēšanās pie 
cie  nasta. Arī izloze par labu ERF 
darbam. Ērika Raistera fonda 
valdes vārdā visus laipni aicina 
fonda valdes priekšniece 

Eleonora Šturma

Ē. Raistera piemiņas fonda 
balvas laureāts Juris 
Žagariņš

Katru gadu 2. aprīlī, atceroties 
bijušā Latvijas skautu prazidenta  
ģenerāļa Kārļa Goppera dzimša-
nas dienu, tiek paziņoti viņa vār  dā 
nosauktā fonda balvas ieguvēji par 
jaundarbiem, kas nozīmīgi jaunat-
nes audzināšanā un latvietības vei-
cināšanā vai svarīgi latviešu kultū-
ras un zinātnes laukā un radīti vai 
izdoti iepriekšējā kalendāra gadā 
ārpus Latvijas. Šogad kopš ģenerā-
ļa Kārļa Gop  pera dzimšanas aprit 
134 gadi. Pirmoreiz balvas piešķīra 
1948. ga  dā Vācijā. Balvu literātūrā 
ieguva Jānis Širmanis par grāmatu 
„Kriksis”, kas piedzīvoja vairākus 
izdevumus un ar kuŗas saturu 
iepazinās simtiem trimdas latviešu 
bērni pasaules tālēs. Tai pašā gadā 
mūzikas nozarē balvu ieguva kom-
ponists Val  de  mārs Ozoliņš par 
divām divbalsīgām dziesmām, 
tēlotājmākslas nozarē – māksli-
nieks Juris Soi  kāns par asējumu 
„Zobena pas  niegšana”.

Līdz 2009. gadam fonda balvas 
saņēmuši 113 autori un piešķirti 
38 atzinības raksti.

Šogad literātūras un tēlotāj-
mākslas nozarē darbi nebija iesūtī-
ti. Mūzikas nozarē ansamblis „Ko -
libri” iesūtīja tvartu ar nosaukumu 
„Kolibri atskatās”. Tajā pirmoreiz 
ieskaņotas desmit vokālās un ins-
trumentālās tautasdziesmu apda-
res no „Baltika 88” festivāla un 
diviem koncertiem Ņujorkā, kā arī 
desmit apdares no „Kolibri” 1979. 
gadā izdotās skaņuplates. Ska  ņu -
plates ieskaņošanā piedalījās an -
sambļa paši pirmie dalībnieki: brā-
 ļi Mārtiņš un Pēteris Al  diņi, Līga 
Aldiņa, Juris Broks, Anita Kuprisa, 

Pē  teris Ozols, Ruta Dambe-Ruice, 
Laila Saliņa, Lalita Saliņa un Jānis 
Sils. Ska  ņuplati veltīja diriģentam 
Andre  jam Jansonam, no vi  ņa 
,,Kolibri” dalībnieki ieguva ļo  ti 
vērtīgu in  formāciju par latviešu 
tautas mūziku.

Komponiste Dace Aperāne  
Laika 2010. gada 2.-8. janvāŗa 
numurā rakstā ,,Jauns Kolibri 
tvarts visām paaudzēm” atgādina: 
„Kopš 1976. gada izcilais vo  kālais 
un instrumentālais an  samblis 
Kolibri ar savu skaisto un oriģinālo 
mūzicēšanu bagātinājis latviešu 
kultūras dzīvi ASV, Ka  nadā, Eiropā 
un Austrālijā vairāk nekā 25 ga -
dus.” Ievērojot „Ko  libri” ievēroja-
mos nopelnus un šī tvarta augst-
vērtību, Goppera fon  da padomes 
sē  dē š. g. 13. mar  tā balvu mūzikas 
nozarē piešķīra ansamblim „Ko -
libri”.

Komponiste Dace Aperāne mi -
nētajā rakstā piebilst: „Latviešu 
skolu mācībspēki ar tvarta ritmis-
kajām un melodiskajām tautas-
dziesmām var papildināt folkloras  
un dziedāšanas stundas.” Balvas 
lielums ASV $1000.

Vispārējā nozarē Goppera fon  da 
atzinības rakstu piešķīra As  trai 
Moorai par Džema Moora at  miņu 
stāsta ar nosaukumu ,,Katra dzīve 
ir... kā romāns” pierakstīšanu un 
Dacei Micānei-Zālītei par referātu 
„Folkloras  mā  cība latviešu skolās 
ASV”.

Šai sēdē arī izvērtēja un piešķīra 
atbalstus jaunatnes pasākumiem 
un projektiem gan ārpus Latvijas, 
gan Latvijā. Atbalstu pie  šķīra Gaŗ -
ezera vasaras vidusskolai, sagata-

vošanas skolai, bēr  nu vasaras 
nometnei un bērnudārzam, Kursas 
vasaras vidusskolai, Latviešu sko-
lām Kanadā, bērnu nometnēm 
Saulainē un Sidrabenē Kanadā, 
Saulgriežu va    saras vidusskolai Lat-
 vijā, bērnu nometnēm Skrundā un 
Apguldē Latvijā, Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejam,  Skautu un 
gaidu mū  zejam Ogrē, Starp  tau -
tiskiem lat  viešu jauno mūziķu 
meistarkursiem Siguldā, DP albu-
ma veidošanai tīmeklī, tautasdzies-
mu dziedāšanas projektam „Lak -
stī  gala” Latvijā, skautu un gaidu 
žurnālam „Zīle” Austrālijā, ģen. 
Kārļa Goppera dzimšanas vietas 
mūzeja kopšanai Plāņu pagasta 
„Maskatos” un 10. Lielai nometnei 
„Zvaigžņu sega” 2010. gada vasarā 
Mičigenā.

 Piešķīrumu un balvu kopsum-
ma ir gandrīz $ 30 000, kas relātīvi 
nav liela, bet jāievēro, ka daži 
minētie atbalsta saņēmēji bez 
Goppera fonda atbalsta nevarētu 
darbu turpināt.  Tāpēc ziedotāju 
atsaucība ASV, Kanadā, Austrālijā 
un Anglijā ir ļoti svarīga. Paldies 
visiem labvēļiem un fonda darba 
veicinātājiem un atbalstītājiem.

 Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds 
darbojas kopš tā dibināšanas 1947. 
gada Vācijā, sākumā Lat  viešu 
skautu kustības paspārnē, bet no 
1994. gada ir neatkarīga inkorpo-
rēta  organizācija ASV ar pārstāvī-
bām Kanadā, Austrālijā, Anglijā 
un Latvijā. Patlaban visi fonda 
padomes locekļi ir latviešu skautu 
un gaidu  vadītāji.

Goppera fonda priekšsēdis 
Fricis M. Sīpols                                                     

Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda paziņojums

ASV vēstniece 
Latvijā Džūdita 
Gārbere, ASV 
vē s t n i e c ī b a s 
Pre  ses un kul -
tūras atašejs 
Raiens Ro  berts, 
kā arī  dažādu 

Latvijas or  ganziāciju vairāki 
sadarbības par  tneŗi paziņoja ap -
rīlī plānotā ASV kultūras mēneša 
programmu. ASV kultūras mē -
nesī Made in the USA ASV vēst -
niecība visā Latvijā rīkos kultūras 
pasākumus, tādējādi atklājot da -
žādu Ame  rikas apgabalu kultū  ru 
daudz  veidību, kā arī etnisko gru-
 pu unikālo ieguldījumu ASV 
kul  tūrā. Programmā ietilps 

ASV vēstniecībā  iepazīstina 
ar ASV kultūras mēneša 

programmu
Grammy balvas nominantu un 
laureātu koncerti, amerikāņu 
mākslinieku izstādes, filmas, de -
jas, izrādes, lekcijas un meis  tar -
klases.

Ar pilnu pasākumu program-
mu var iepazīties tīmeklī –      
www.usculture.nig.com

Preses konferences laikā tika 
oficiāli atklāts arī kultūras mē -
neša logo, kas simbolizē ASV 
kultūru daudzveidību.  Tā autore 
ir Liene Skrulle. Viņas izstrādāto 
logo žūrija izraudzījās no ap -
mēram 500 iesniegtajiem darbi-
em. Konkursa uzvarētāja saņēma  
balvu – MacBook Pro datoru. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

  

ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere pasniedz balvu Lienei 
Skrullei
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Tikko viņa apbedītāji, jeb vie-
tas ierādītāji pazemē bija pa -
cēlušies augšup pasaulē, Bežu-
mils vis nepalika rokas sakrus-
tojis pēc mirušo parauga, bet 
sāka piemēroties apstākļiem – 
iedzīvoties jaunajā situācijā. Tā 
kā pagrabs bija sadalīts, viņš 
pavēra ik durvis un iebāza de -
gunu katrā nodalījumā. Okšķe -
rēšana atmaksājās: viņam atklājās 
Utenis bez īpašniekiem. Un maz-
 vērtības komplekss, jeb mazuma 
mānija, kas jau sāka liekt Be -
žumila plecus pie zemes, kā uz 
burvju mājienu vērtās lieluma 
mānijā – panslavisma gaisotnē, 
no kurienes atskanēja viens no tā 
baušļiem: Sper, ko vari!

No viena nodalījuma paņēmās 
gultas kājas un sānu dēļi iecerē  tai 
gultai, no otra – atspeŗu matracis, 
kuŗu ārā velkot žurkas pa  šķīda 
spiegdamas kā sievieši, pār  steigti 
nedarbos. Citur bija pla  kani 
kofeŗi, kāds pārklājs stērbelēs, 
izbijuši dīvāni, krēslu puses, galds 
bez virsas... Arī tie devās uz vienu 
vietu, un tā pie  vakarē Bežumilam 
jau bija pašam sava mēbelēta ista-
ba ar zirnekļu tīklu baldachīnu 
starp griestiem un gultu.

Apguldamies Bežumils pārdo -
māja sava likteņa ķenguriskos 
lēcienus: te kalngalā pie Švābu 
Gmindas, te Eslingenas ielejā... 
un rītvakar varbūt jau sirdsdā -
mas gultā – ehehehen! Viņš pa -
vilka galvu zem segas, lai viens 
pats priecātos par šiem eheh! Tā 
Bežumils arī aizmiga, ievilcies kā 
maisā, un tāpēc nakts gājumā 
ne  traucētas žurkas izdancojās 
savas častuškas virs gulošā.

Laimīgais pamodās tikai lielā 
dienā.

Apdancojis sevi – paša miesas 
tiepīgās iegribas, viņš, kā aizka -
vējies kādā svarīgā lietā, devās 
uzmeklēt sirdsdāmu. Laimējās. 
Ietika arī dzīvoklī, tāpēc, ka tas 
bija vaļā, un jau gribēja piedauzīt 
pie tuvākās istabas durvīm, bet 
tās piepeši atvērās un kāds vecis 
uzdrāzās viņam. Sadursmes brīdī 
Bežumils pamanīja istabā sirds -
dāmu, kas durvis aizcirta un pie-
 slēdza.

„Pārsteigta ar otru!” aizdomas 
kā zibens iespēra Bežumilam un 
vienā mirklī atvākoja viņa greiz -
sirdības verdošos avotus.

Kā applaucēts, viņš no trešā 
stā  va nonāca otras ēkas pagrabā 
un savā nodalījumā, kur sāka 
elsāt:

„Viņai ir cits! Viņai ir cits!... Jā, 
jā: ir sievietes, pat jaunas mei -
tenes, kuŗām patīk veči. Rrrr!... 
Rrrr!... O!... Vai!... Cik riebīgi, 
kad dzīslainas, trīcošas un dzelte-
nas rokas gramstās ap ziedošu 
miesu!”

Vaidot ienāca prātā, ka arī viņš 
vairs nav jaunais, kabatas spo -
gulītis to apliecināja un viņu stip-
ri nomierināja.

Ja ūsas pabraucīja uz leju, no 
deguna pavilka spalviņas, uzacis 
pasukāja pretējā virzienā un ma -
tus pašķīra galvas vidū – uzreiz 
desmit gadu vecāks!

Tā uzposies, lielās cerībās viņš 
metās uz savas dāmas mājokli, 
bet – ak vai! Viņam bija jā  no -

bremzējas jau pie stūŗa. Jo dodo-
 ties gar to, viņš pamanīja iecerē -
to, kas aizdomīgā laipnībā saru -
nājās ar jaunieti īsās biksītēs.

Bežumila vaigos iemetās gaiļa 
sekstes sarkanums, galvā – aitas 
reibulis, un tā, karstuma ap  sēs-
tam, viņam atkal bija jāmetas at -
dzesināties pazemē.

„Sievietēm, kas jau nozied, 
dažreiz patīk pusaudži. Tāpēc at -
raitnes ierīko pansijas, kur uz -

ņem izsūtāmos zēnus, skolēnus, 
mācekļus...” viņš sevi mierināja 
ar šādām domu kompresēm.

Bežumils atkal sabāza spalvas 
degunā, noglaudīja uzacis, sa  su-
kāja matus ar celiņu sānos un 
no  lēma nodzīt ūsas. Bet kur 
ņemt īsās bikses? Taču, kaut arī 
viņa mīlestības karsonis bija sa -
kāpis līdz tādai temperātūrai, pie 
kādas citas slimības jau murgo 
vai krīt nesamaņā, Bežumilam 
vēl pietika saprāta nenogriezt ga -
lus savām vienīgām biksēm. Ap -
ķērās, ka tepat pagrabā varbūt 
mē  tājas kāda švāba ādas bikses. 
Arī izmeklējās – nekā. Tad viņam 
iešāvās galvā apakšbikses, kas 

aiz  vakar ar sēnēm palika pie 
sirdsdāmas.

Tās viņam jāatdabū!
Viņš devās augšā skriet pie 

sirdsdāmas, bet ieraudzīja, ka 
ļaudis jau nes pusdienas no vir-
tuves, grozīja nodomu un devās 
lejā pēc katliņa. Un visu žigli, jo 
žigli – trūkst tikai īsās bikses, lai 
viņš būtu zēns kas zēns.

Pārlaidis pusdienas laiku, viņš 
nu gāja pēc apakšbiksēm, bet 
dzī  voklis bija ciet. Un otrreiz tā -
pat. Nākdams trešoreiz, viņš 
ierau  dzīja sirdsdāmu sarunā  ja -
mies ar paziņām pie bloka mājas 
durvīm.

Kāda laime!
Bežumils gāja pie grupiņas, 

pa  klanījās, lūdza dāmas atvainot 
par traucēšanu. Runātājas apri-
ma. Nu piegājējs lūdza Rozītieni 
iznākt, jo šim esot viņai sakāms 
kas konfidenciāls.

No aicinātās acīm pašķīda zi -
beņi, sakot:

„Runājiet tepat! Mani jūsu no -
slēpumi neinteresē.”

„Cienītā,” Bežumils sacīja mī -
ņādamies un rokas spaidīdams. 
„Vēlētos atdabūt savas apakš  bik -
ses, kuras aizmirsu pie jums Švā-
 bu Gmindā.”

Tā bija uzlēkšana odžu midze-
nim.

Kā čūsku māte Rozītiene cir  tās 
pret Bežumilu, šņākdama: 

„Tie ir meli! Es jūs nepazīstu,” 
un viņas plaukstas pat atļāvās 
var  darbību, bet draudzenes un 
paziņas locījās tārpa līkumos, 
šļakstinādamas indes pilnus ha -
haha! Ohaha!

Rozītiene iebēga blokmājā, Be -
žumils aizmetās uz pagrabu un 
iekrita uz mutes gultā.

Spilvenā tika iemūžināti vaidi:
„Ai! Vai! Beigas – eēh – beigas! 

Be-e-i-gas-s, ēh, ēh, vai! Ko nu 
lai daru!...”

Vienreiz pietrūkās un saķēra 
kāju, kā taisīdamies to pārlauzt, 

otrreiz – ņēma sev aiz rīkles... 
Beidzot moku chaosā ieplēsās 
kāds stars – Ļova Tolstoja ga  ra 
bērna Mūka Sergeja ideja, no -
cirst pirkstu.

Bet kuŗu?
Lūk, problēma!
Ja īkšķi – kā tad izšņauksies?
Rādītāja pirkstu? Bet ar ko tad 

nāsis skrubinās?
Mazo pirkstiņu? Hm, ar ko tad 

ausis urbinās?
Lai iet gaŗais pirksts! ... Nē, ē: ar 

to taču jāsit knipji dancojot.
Paliek zeltnesis. Tam ir jākrīt! 

Bet – bet ... ar to kādreiz zelts 
jānoslauka.

„Ja nevaru izšķirties par pirk-

stu, jācērt roka nost” Bežumils 
kļuva varonīgs. „Plaukstu iesai -
ņošu avīzēs un nosūtīšu vai -
nīgajai. Asins pilieni uz papīra 
būs manas sirds asaras par viņas 
izturēšanos. Viņa sapratīs savu 
kļū  du un atsteigsies. Bet es jau 
būšu notecējis. Bāls. Bez dzī -
vības.”

Un šo nākotnes ainavu skatot, 
Bežumilam tumšs sagriezās ap 
acīm un viņš noģība. Viņu at -
modināja žurkas, jau gata  vo -
damās uz necerēto mielastu.

Bija dziļa nakts, un pasaule tik 
klusa kā paģībusi. Bežumils cēlās 
sēdus. Pārdomāja notikušo un 
nolēma piekārt medaļas, lai tās 
kāpinātu varonību, ka viņš asi -
ņainus darbus varētu izdarīt pie 
sevis. Jo citu acīs daudzi grib būt 
varoņi, bet savās? Ikdienā jābūt 
pašcieņai. Cikiem tāda ir – paša 
acīs būt varonim?

Kad Bežumils bija tā sagata-
vojies sevis kropļošanai, viņš 
apķērās, ka nav neviena cēr  ta -
mā.

Roka bija glābta.
Bet necerētais iznākums arī 

saārdīja ilūzijas. Pirmkārt: daudzi 
ordeņi un tikai viena roka bez 
stāstīšanas pauž par varoņ  dar -
biem. Otrkārt: ja nu rokas nocir-
 šana vēl nemīkstinātu sirdsdā-
mas sirdi, tad viņš, tāds vienro-
cis, tupētu pie nežēlīgās durvīm 
un raudādams noskaņotu sa -
biedrības domu sev par labu.

Un nu?
Nē, varonības viņam netrūka 

izdarīt arī lielākas lietas, pie  mē -
ram – pakārties! Un acis jau klī -
da pa griestiem, meklējot āķi. 
Bet tāda nebija ne šinī, ne arī 
citos nodalījumos.

„Un labi tā,” Bežumils no  do -
māja, „jo pakāršanās pazemo 
mīlētāju. Ir jādabū gals citādā 
veidā. Ar ordeņiem pie krūtīm 
mans līķis būs iespaidīgāks. – 
Āā, nu zinu, kā kļūt beigtam!” 

Nakti un tāpat savas dzīves 
beigas viņš pavadīja raudot un 
rakstot – uz maziem papīriņiem 
sīki jo sīki aprakstīdams savu 
lielo mīlestību. Kad tas bija pa -
veikts, Bežumils atkāpās līdz 
no  dalījuma durvīm, izslējās jo 
stalts, noglāstīja ordeņus, tad 
sa  liecās uz priekšu un kā auns 
ar visu spēku triecās pretējā 
sienā. Kad cietās galvas dēļ pir -
majā gājienā gals vēl nepienāca, 
Be  žumils atkārtoja ragaiņa 
darbu. Šoreiz sienas badīšana 
vainago  jās ar auna novelšanos 
zemē.

Bežumils atgriezās no slim  nī -
cas, kad Rozītiene jau bija gaba  -
lā – lai atbrīvotos no tāda pie -
lūdzēja, viņa bija izmantojusi 
pir  mo izdevību aizkļūt labi tālu – 
emigrēt uz Austrāliju. Viņš ne -
skuma, jo, kaut gan viņa galva 
bija apsieta krustām šķērsām, it 
kā ar marli gribētu ko aizturēt 
tanī, mīlestība bija izgarojusi. Un 
kā varonim viņam arī jo drīz 
smaidīja laime: savas mīlestības 
nabagmājā viņu pieņēma lat-
viete, kuŗu jau bija pametuši 
pāris vāciešu un franču un pus-
ducis armiju.

Bežumils viņai šķita laba parti-
ja – tāds, kas nekurnēdams auk -
lēs drīzumā gaidāmo bērnu, ka -
mēr pati priecāsies ārpus mājas.

1947/62.

Delīrijs
Tālivaldis Dangavs
(2. turpinājums)

Ķemeru sanatorijas parks

ELZA ĶEZBERE

Lazdas skara

Neprātīgā lazdas skara,
Kam tu ziedi?
Vēl jau nava pavasaŗa,
Vēl jau ziemas nakts ir gaŗa,
Bet tu ziedi.

Sirds, visnegudrais no niekiem,
Kam tu mīli?
Sāpju tiecies pāri priekiem,
Izšķied sapņu zeltu siekiem, 
Jo tu mīli.

Skumji domāju un smaidu:
Ko lai darām?
Lazda zied, sirds mīl, es gaidu.- 
Bet caur palso debess klaidu
Ziemas vējš  šalc: - Projām! Gaŗām!
Viss reiz projām iet un gaŗām,
Pat ja mīl, ja zied, ja gaida!-
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Skautu un gaidu mūzeja iecere 
radās  1977. gadā, kad 3. Lielā 
skautu un gaidu no  metnē vadītāji 
Alfrēds Gau  jenieks un Ilmārs 
Paupe izlika apskatei vad. Al -
frēda un Zigrīdas Gaujenieku 
sa  vāk  tos materiālus no skautu 
un gaidu dzīves. Pēc nometnes 
šo mantu saglabāšanu uz  ņē  mās 
vad. Ilmārs Paupe.

Kad 1987. gadā Gaŗezera lat -
viešu centra administrātora, vad. 
Ilmāra Kildiša ierosmē radās 
iespēja Gaŗezerā iekārtot mūzeju, 
mantu glabāšanu un mūzeja 
iekār  tošanu uzņēmās vad. Ri -
chards Rollis. Telpas skautu un 
gaidu mūzejam tika ierādītas 
Kron  valda zāles augšstāvā blakus 
Latviešu tautisko mantu mū  ze -
jam. Ar architekta,  vad. Jāņa 
Eri  ņa projektu un praktisko pa -
līdzību un vad. Jāņa Zvanera 
nam  daŗa zināšanām telpu iz -
būves darbus veica talcinieki no 
skautu vadītāju un labvēļu vidus. 

1989. gada 18. augustā skautu 
un gaidu mūzejs tika atklāts. 
Atklāšanā piedalījās Skautu piln-
varnieku padomes priekšsēdis 
vad. Aleksandrs Budrēvics, ASV 
skautu jendas priekšnieks vad. 
Ilmārs Kildišs, Zemgales (3.)

skau  tu novada priekšnieks vad. 
Hugo Klingbergs un daudzi citi 
vadītāji un vadītājas.

Vad. Richards Rollis raksturo 
mūzeja eksponātus:

„Pirmo skautu pulciņu dibi  nā -
tāji no 1917. gada ir saglabājuši 
skautiskās relikvijas un izveduši 
tās cauri bēgļu gaitām. Pēdējos 
ga  dos šie dibinātāji arvien vairāk 
sāk atstāt skautu rindas un aiziet 
mūžībā. Viņu piederīgie ir no -
devuši izvestos karogus, goda 
zīmes un dibināšanas dokumen-
tus šī jaunradītā mūzeja gla -
bāšanā. Tā no Starptautiskā 
skau  tisma laikmeta (1923.–
1927.) līdz Latviskā skautisma 
laikmeta (1928.-1933.) un no 
Vienotā darba laikmeta (1934.-
1939.) līdz Paēnas skautisma 
laik metam (1940.-1944.) un laik-
meta Latviešu skauti pasaules 
tālēs (1950.-līdz šaidienai) ir 
sakrāti vērtīgi dokumenti par 
latviešu skautu un gaidu 
kustībām.”

Gadu gaitā mūzeja telpas kļuva 
pa šaurām un tā radās doma par 
atsevišķas ēkas būvi mūzeja va -
jadzībām. Ar Gaŗezera admi  nis -
trātora vad. Uģa Grīnberga neat-
 laidīgo palīdzību no Gaŗezera ti -

ka saņemts zemes gabals, uz ku  ŗa 
varētu būvēt ēku.  Ēkas būves iz -
devumus uzņemas izkārtot Lat -
viešu skautu kustība (LSkK) un 
Latviešu gaidu kustība (LGK). 
Pateicoties labvēļu atbalstam, 
līdzekļi tika savākti, un jaunās 
mūzeja telpās vad. Richards 
Rollis iekārtoja mūzeju, ko varēja 
atklāt  2007.g. 24. jūnijā.

Latviešu gaidu priekšniece vad. 
Nora Aivara atceras mūzeja at -
klāšanu šādi:

„Tieši Jāņos, 24.jūnijā, atklājām 
skautu-gaidu mūzeju Gaŗezerā. 
Uz mūzeja atklāšanu bija pie -
teikušās apmēram 30 personas. 
Bet jo tuvāk nāca noliktam lai-
kam, jo vairāk cilvēku ieradās. 
Do  māju, ka kopā bija pāri par 
simt cilvēku!

Visi pulcējās mūzeja priekšā, jo 
trepes uz mūzeja durvīm bija 
aizsietas ar auklu un četriem 
mez  gliem. Gaŗezera prezidents 
Kārlis Vizulis, kurš pats arī ir 
skautojis, nodeva mūzeja ēku 
Lat  viešu skautu kustības un 
Latviešu gaidu kustības lietoša -
nai, mājas un atslēgas nodeva 
Lat  viešu gaidu priekšniecei vad. 
Norai Aivarai un Latviešu skautu 
priekšniekam vad. Pēterim Aiva-
 ram ar vēlējumu abām kustībām 
turpināt bērnu audzināšanas 
dar  bu, kā arī saglabāt šī vērtīgā 
darba vēsturi nākamajām pa -
audzēm. 

Vad. Nora Aivara norādīja, ka 
ceļš uz mūzeju vēl nav vaļā. Lai 
tiktu mūzejā iekšā, jāatsien četri 
mezgli. Pirmo atsēja guntiņu 
vecakā vad. Kristīna Putene un 
mazskautu inspektore vad. Ilze 
Antona. Otro mezglu atsēja 
skau  tu un gaidu pakāpju pārstāv-
ji vad. Maija un Jānis Šķinķi. 
Trešo mezglu atsēja lielgaidu un 
roveru pārstāvji vad. Liene Lu -
cāna un vad. Aigars Dombrov-
skis. Tad vad. N. Aivara pas-
niedza mūzeja atslēgas mūzeja 

vadītājiem, vad. Richardam Rol-
lim un vad. Dacei Koplandei 
(Copeland) lūdzot viņiem atsiet 
ceturto mezglu un aicināt mūs 
iekšā. Bija interesanti, ka uz mū -
zeju veda tieši 10 pakāpieni, vie-
nam katram skautu un gaidu li -
kumam. 

Mūzeja telpās bija jāstāv ļoti 
draudzīgi, jo mūsu bija tik daudz. 
Māc. Biruta Puiķe iesvētīja mū -
zeju. Pēc tam visus uzrunāja Lat-
 viešu skautu priekšnieks vad. 
Pēteris Aivars un savu uzrunu 
nobeidza, izsakot milzīgu paldies 
vad. Richardam Rollim un vad. 
Dacei Koplandei. Viņi ziedoja 
neskaitāmas stundas mūzeja 
iekār  tojot un gādāja par atklā -
šanas dienas atspirdzināju  miem, 
Paldies pienācās arī vad. Uģim 
Grīnbergam, kuŗš gādāja par 
prak  tiskiem mūzeja celšanas 
darbiem. Klātesošos vēl uzrunāja 
Skautu pilnvarnieku padomes 
priekšsēdis vad. Aleksandrs Bud-
 rēvics, norādot, cik svarīgi at -
cerēties mūsu vēsturi. Pēdējais 
visus uzrunāja vad. Richards 
Rol  lis, pastāstot par mūzeja tap -
šanu. Savas uzrunas beigās viņš 
aicināja visus mūzeju apskatīt.  

Mūzejs noteikti ieņems no -
zīmīgu vietu Gaŗezera īpašumā. 

To neievērot būs grūti! 
Pie mūzeja ir vēl daudz darba. 

Tiek plānots apkopt īpašuma 
ārpusi, kur iekārtos nometnes 
būves, teltis, ierīces, vārtus. Pie 
mūzeja arī tagad atrodas vad. 
Valža Klētnieka piemiņas ak -
mens, kurš tika uzstādīts vietā 
kur vad. Klētnieks vadīja pēdējo 
ugunskuru pirms aiziešanas 
mūžībā 1968.gadā. Kopš vad. 
R. Rollis ir aizgājis pelnītā pensijā 
par mūzeju gādā skautu vadītāja 
vad. Ilze Antone un gaidu vad. 
Dace Koplande. LSkK un LGK 
vadība, sākot ar 2009. gadu, katru 
gadu vienam skautam un vienai 
gaidai piešķiŗ stipendiju Gaŗeze-
ra vidusskolas apmeklēšanai. Par 
to viņiem ir zināmas stundas 
skolas laika brīvstundās jāstrādā 
skautu un gaidu mūzejā. 2009. ga -
da stipendiāti bija skauts Ēriks 
Zālīte no Rīgas (90.) skautu vie -
nības Ņujorkā un gaida Līze Zā -
līte no Zilā kalna (4.) gaidu vie -
nības Ņujorkā.

Vad. Maija un Jānis Šķinķi

Lūdzam arī jūs, cienījamie lasī-
tāji, sūtīt Laikam savus atmiņu 
un pārdomu rakstus par 
Gaŗezeru. Iepriekš paldies!

Skautu un gaidu mūzejs Gaŗezerā

Vad. Nora Aivara nodod mūzeja atslēgu mūzeja vad. Richardam 
Rollim
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Skautu un gaidu mūzejs Ogrē ir atklāts!
2010. gada 13. martā mūzeja 

draugi, labvēļi, Ogres novada, 
pilsētas darbinieki, Ogres kultū -
ras darbinieki, vadītāji, gaidas 
un skauti tiek aicināti „Latvijas 
skau  tu un gaidu mūzejs ir iekār-
 tojies jaunajās telpās un ir gatavs 
atsākt darbību, tāpēc vēlamies 
lai jūs bū  tu kopā ar mums mū -
zeja at  klāšanas svinības Suntažu 
ielā 2.” 

Mūzeja atklāšanu vadīja jaunā 
mūzeja pārzine vadītājas vietnie-
 ce Līga Jagmane. Viņa pas  tāstīja 
par jauno telpu iekārtošanu un 
pateicās visiem, kas palīdzēja ar 
pārvākšanos no iepriekšējām tel-
 pām Mālkalnes prospektā. Aina 
Kunga, ilggadīgā mūzeja darbi -
niece un pēdējos piecus gadus 
mūzeja pārzine, viesiem pastāstīja 
par mūzeja tapšanu 1991. gadā, 
pateicoties vad. Milda Feldmanei  
par mūzeja ideju un iedvesmu to 
iekārtot un vadīt četrpadsmit 
gadus.  

Mūzeja atklāšanas svētkos Lat-
 viešu skautu kustību un Latviešu 
gaidu kustību pārstāvēja vad. 

Mai  ja Šķinķe un apsveica mūzeja 
viesus ar uzrunu:

„Latviešu skautu kustība 
(LSkK) un Latviešu gaidu kustī-
ba (LGK) un ir atbalstījusi mū -
zeju kopš tā atklāšanas 1991. gadā. 
Par mūzeja ideju jāpateicas vad. 
Mildai Feldmanei, kas kopā ar 
Augustu Lapiņu sāka vākt ma -
teriālus par skautismu un gai-
dismu ne tikai Latvijā, bet arī 
pā  rejā pasaulē. No rietumiem –  
ASV, Kanadas un Austrālijas 
vadītāji sāka sūtīt vērtīgus ma -
teriālus par Vācijas bēgļu nomet-
 ņu skautošanas un gaidošanas 
posmu, kā arī par tagadējo dar -
bību savās mītnes zemēs.

Latviešu skauti un gaidas ār -
zemēs veicina mūzeja atbalstu ne 
tikai ar eksponātu sūtīšanu, bet 
arī ar financiālu palīdzību. Gop -
pera fonds ilgus gadus financēja 
Mālkalnes prospekta mūzeja 
drošības sistēmas izmaksas. 

Labvēļu padome uz mūzeja 
10 gadu jubileju savāca ziedoju-
mus, lai varētu izgatavot vitrīnas 
un eksponātu plauktus, kuŗi ir 

redzami jaunā mūzeja trijās tel -
pās.

Ar pārvākšanos no Mālkalnes 
prospekta uz tagadējām telpām  
mūzejs tika pārkārtots un iz -
veidots pa vēsturiskiem pos -
miem, tā, lai labāk var izprast 
skautisma un gaidisma vēsturi. 
Šie posmi ir iekārtoti šādi: vienā 
telpā Latvijas Skautu centrālā or -
ganizācija un Latvijas Gaidu cen-
 trālā organizācija no 1917. – 
1940. gadam, ar materiāliem par 
Latvijas Skautu centrālās 
organizācijas prezidentu ģen. 
Kārli Gopperu un Latvijas gaidu 
dibinātāju vadītāju Vilhelmīnu 
Vilku.

Divās mazākās telpās ir ievie-
tots skautu un gaidu posms 
ārpus Latvijas kopš 1945. gada 
Vācijā un citur Eiropā un tālāk 
aizjūras zemēs ASV, Kanadā un 
Austrā  lijā. Šeit ir redzamas kar-
tes un uz  skaite, kur kādreiz ir 
darbo  jušies latviešu skautu un 
gaidu vienības. Var lasīt skautu 
un gaidu pašu rakstītās die -
nasgrā matas, kā arī Dzintar-

zemes skau tu novada, Beļģijā 
Cēdel gēmas gūstekņu nometnē 
da  rinātās piemiņas lietas un die-
 nas grāmatas. Otrā telpā var ap -
skatīt ASV, Kanadas un Austrā-
lijas gaidu un skautu dar  bību 
kopš 1949. gada līdz pat šai die-
nai.

Lielākā telpā ir iekārtota izstāde 
par Latvijas Skautu un gaidu cen-
 trālo organizāciju (LSGCO) un 
tās sakariem ar Starptautisko 
skautu un gaidu birojiem, kā arī 
sadarbība ar citām pasaules val-
stu skautu un gaidu organi  zā  ci -
jām.

Latvijas gaidu priekšniece vad. 
Inga Liepkalna pateicās mūzeja 
ilggadīgām darbiniecēm  Zigrīdai 
Traniņai, Ludvigai Žihārei, Gai -
dai Pastuhovai un mūzeja pār -
zinei Ainai Kungai, kā arī Lat -
viešu skautu kustībai un latviešu 
gaidu kustībai par sniegto atbal-
stu, viņa pasniedza pateicības 
rakstus. Sekoja apsveikumi no 
Ogres domes pārstāvjiem Anitas 
Ausjukas un Egila Hermaņa, no 
Ogres Vēstures un mākslas mū -

zeja direktores  Ivetas Ruškules, 
no centra Laipna direktores Inā -
ras Klintsones, kas ir LSGCO 
mūzeja tuvākie kaimiņi, kā arī 
no Brīvdabas mūzeja pārstāv-
jiem un Ogres pilsētas galvenā 
architekta Pēteŗa Zilberta. Aiz -
kustināja brīdis, kad bijušais 
Latvijas skautu priekšnieks vad. 
Vilnis Grīnbergs pasniedza jau-
nai mūzeja pārzinei savu roveru 
nūju ar visiem nometņu karo -
dziņiem kopš 1938. gada. Vad. 
Nils Klints pasniedza mūzejam 
roveru nūju no 1989. gada no -
metnes Gaŗezerā.

Atklāšanā piedalījās arī Ogres 
novada televīzija un Ogres avīze 
„Ogres vēstis”.

Bija skauti un gaidas  no Ogres 
vienībām, Ķeguma vienībām, no 
Rīgas skautu un gaidu vienībām. 
Pēc apsveikumiem visi viesi va -
rēja apskatīt trijās telpās izvieto-
tos eksponātus un cienāties ar 
mūzeja darbinieču sagādāto 
azaidu.

Vad. Maija Šķinķe

Muzeja atklāšanā 1989. gada 18. augustā
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Window on Eurasia: Moscow Plans to Cut Number of ‘Compatriots 
Abroad’ by Changing Russian Law

Vienna, March 22 – The 
Russian government has sent to 
the Duma a draft bill that would 
significantly reduce the number 
of people living abroad whom 
Moscow considers to be its “com-
patriots,” a move that may reduce 
tensions with some former Soviet 
republics but that will anger 
many Russian nationalists and 
some non-Russians as well.

 Yesterday, Russian news agen-
cies reported, the Russian go -
vernment sent to the Duma draft 
legislation that will change the 
legal definition of “compatriot 
abroad,” eliminating the current 
provision of the law that auto-
matically included in that cate-
gory all those who had lived in 
the former Soviet Union (www.
regnum.ru/news/1265205.html).

In forwarding the draft, Foreign 
Minister Sergey Lavrov said that 
the new definition does not 
mean that Moscow will not “in 
case of need” extend “humani-

tarian assistance” to such people 
or that Moscow will not support 
“the preservation of the Russian 
ethno-cultural space by the use 
not only of the possibilities of the 
federal center but also by sub-
jects of the federation.”

If adopted, the category of 
Russian “compatriot” will include 
“citizens of the Russian Federation 
living abroad and also persons 
living beyond the borders of the 
Russian Federation ‘who have 
made a free choice in favor of a 
spiritual and cultural tie with 
Russia, which relates as a rule to 
peoples which have historically 
lived on the territory of the coun-
try.”

In short, the foreign minister 
continued, someone will be clas -
sed by the Russian government 
as “a compatriot abroad” on the 
basis of “the principle of self-
identification which is strengthe-
ned by corresponding social or 
professional activity” rather on 
the basis of birth or ancestry.

That represents a major shift. 
Up to now, Moscow defines 
“Russian compatriots” as includ-
ing “all without exception” those 
born in the Russian Empire, the 
Russian Republic of 1917, and 
the USSR and their direct descen-
dents, regardless of nationality or 

self-identification, the Regnum 
news agency continues.

On the one hand, this would 
bring Russian law into line with 
Russian foreign ministry prac-
tice, the news agency says, given 
that in recent years, Russian rep-
resentatives abroad have defined 
as “compatriots, above all, Rus -
sian citizens abroad and a narrow 
circle of activists of Russian-
language public organizations, 
the so-called ‘professional Rus -
sians.’”

But on the other, approval of 
this proposal, which is far from 
certain, would have three addi-
tional consequences, some of 
which its authors may have 
intended and others which are 
certain to create problems and 
spark debate among Russian 
nationalists within and beyond 
the borders of the Russian 
Federation as well as a number 
of non-Russian groups.

First, such a definition, as 
Regnum points out, will “libe -
rate” the foreign ministry from 
defending all “the humanitarian 
and political rights of Russians 
abroad and especially in the near 
abroad’ – the term many still use 
for the former Soviet republics 
-- and from having to deal with 
Russian nationalist groups both 

within the Russian Federation 
and especially abroad.

Second, by linking self-identi-
fication to activity on behalf of 
the community, the new defini-
tion will simultaneously reduce 
the total number of people 
abroad in this category even as it 
prompts nationalist organizers 
to insist that people who could 
fall in this category assume a 
more active stance in order to be 
sure that they do.

Thus, the revision would mean 
in the case of Crimea, the 
Regnum news agency continues, 
that “only those of its residents 
will be recognized as ‘compatri-
ots’ and defended by Russia who 
not simply speak Russian and 
consider themselves Russians, 
despite Ukrainian citizenship but 
also as a minimum are involved 
in a choral group at the Russian 
consulate.”

That would likely please 
Ukrainians and the Ukrainian 
government, and it would cer-
tainly make the life of Russian 
diplomats easier, but it would 
certainly infuriate those both in 
places like Ukraine and else-
where and in Russia itself who 
hope to sustain and promote 
what they see as a broader 
“Russian world” in the hopes of 

ultimately restoring a larger 
Russian state.

And third, this revision could 
dramatically affect a few non-
Russian groups, some of whose 
members have been seeking the 
right of return for their compa-
triots abroad. Indeed, it is quite 
possible that a rising tide of 
demands by Circassians in this 
regard may explain the timing 
and shape of the current Russian 
government proposal.

Over the last several years, 
Circassians in the North Cau -
casus have sought to have their 
co-ethnics abroad defined as 
compatriots and thus included in 
the groups enjoying government 
support for repatriation. Moscow 
has resisted doing that, and if the 
new definition of compatriot 
goes through, the Cir  cassians will 
be deprived of perhaps their 
strongest legal arguments.

Consequently, debate over this 
measure, which is likely to be 
intense, will find Russian natio -
nalists among both its suppor   ters 
and its opponents, something 
that will put the government itself 
in some difficulty as it simultane-
ously seeks to portray itself as a 
defender of ethnic Russians and 
tries to find a new modus vivendi 
with neighboring states.

 

Saeima galīgajā lasījumā ir 
atbalstījusi grozī  ju  mus li  ku  mā 
par pie  vie  no  tās vērtības nodokli 
(PVN), kas paredz, ka no 1. maija 
viesnīcu un tūrisma mītņu pak-
alpojumus apliks ar samazināto 
10% PVN likmi (šobrīd tas ir 
21%). Apmaiņā pret nodokļa 
samazināšanu tūrisma nozares 
uzņēmēji ekonomikas minis-
tram A. Kamparam rakstiski 
apsolīja, ka nodrošinās vismaz 
2000 jaunu darba vietu viesnīcu 
nozarē. Viesnīcu īpašnieki solās 
arī no  drošināt cenu sama  zi -
nājumu līdz 10%, lai vairāk 
tūristu dotos tieši uz Latviju. Vai 
PVN samazināšana un viesnīcu 
īpašnieku solījumi nesīs augļus, 
rādīs laiks, taču nozīmīgs veids 
kā piesaistīt tū  rismu ir rek  la -
mēšanas pasāku  mi. Diemžēl 
Lat  vija neizmanto dotās iespējas. 
Šogad notikušajā pa  saules mē -
roga tūrisma biržā Ber  līnē ITB 
Berlin 2010 Latvija sevi pasnie-
gusi bāli un neizteiksmīgi, 
daudzi mūsu valsts stendam gā -
juši garām ar kaunā nodurtu 
galvu. Latvijas Televīzijas rai -
dījums De facto, atsaucoties uz 
tūrisma nozares pārstāvjiem, 
ziņoja, ka Latvijas stends šokējis 
negatīvā nozīmē. „Zaļas sabur -
zītas ta  petes, uz baltas lapas uz -
drukāts saburzīts uzraksts atstāja 

Vai tūristi plūdīs uz Latviju ?
ļoti sliktu iespaidu,” redzēto at -
stāstīja kādas Rīgas viesnīcas 
direktors, redzēto raksturojot 
par katastrofu, šoku un izgāšanos. 
Tas ir neizprotami, jo pašmāju 
tū  risma izstādēs Kurzemes, Lat -
gales un citu novadu tūrisma 
pār  stāvji izceļas ar interesantiem 
un or  ģināli noformētiem sten-
diem. Tūrisms taču arī ir pro -
dukts, un to ir jāmāk pārdot. 
Aivars Mac  kevičs Travelnews.lv 
direktors uzskata, ka tā ir valsts 
nolaidība. Atruna, ka nav nau-
das, neiztur kritiku. Acīmredzot 
ir jāiemācās domāt radoši. „Visa 
atbildība par Latvijas tūrisma 
nozares tēlu ārzemēs jāuzņemas 
Tūrisma attīstības valsts aģentū -
rai (TAVA). Ja tiek izveidots tāds 
stends, kāds bija Berlīnē, tad 
man kā uz  ņē  mējam tiek radīta 
an  ti  rek  lāma.” Pēc A. Mackeviča 
do  mām, būtu jānosaka stingri 
no  sacījumi, kad un kādos ap -
stākļos reklāmas pasākumos vis-
 pār drīkst lietot vārdu Latvija. 
Vāci  jas tūrisma kompānijas 
Ebden Reisen pār  stāvis Nils Eb -
dens mū  su laikrakstam stāsta, 
ka blakus Latvijas stendam bija 
Igaunijas stends, kas jau divās 
citās izstādēs sa  ņēmis apbalvo-
jumus par interesanto nofor-
mējumu, tātad de  rētu mācīties, 
taču Latvija gadu no gadu atkārto 
vienas un tās pa  šas kļūdas. Pēc 
N. Ebdena do  mām, Tūrisma 
attīstības valsts aģen  tūra (TAVA) 
joprojām ne  saprot, kā darbojas 
Berlīnes starp  tautiskā tūrisma 
izstāde. Pir  mās trīs dienas 
paredzētas gal    venokārt  tūrisma 
jomas pro  fesionāļiem, atlikušās 
divas dienas – plašākai publikai. 
TAVA šo faktu nesaprot un neiz-
manto.  

Ekonomiskā krīze skārusi dau-
dzas Latvijas tautsaimniecības 
nozares, taču tūrisma specifika ir 
tā, ka, pateicoties valdības vīru 
aicinājumam un cerot uz Pasaules 
hokeja čempionātu, NATO sa -
nāksmi un citiem vienreizējiem 
pasākumiem Rīgā viesnīcas pē -
dējos gados augušas kā sēnes pēc 
lietus. Kā presē norāda viesnīcas 
„Radi un draugi” vadītāja 
E. Žvar  te, viesnīcu skaits, kāds 
tagad ir Latvijā, varbūt derētu 
Spānijas dienvidiem, kur visu ga -
du spīd saule. Pēc viņas vārdiem, 
savulaik tika sacelta liela ažiotā-
ža: politiķi sauca, ka katastrofāli 
trūkstot viesnīcu, vajagot tik celt. 
„Ja katru dienu to atkārto, tad 
tiešām sāk likties, ka šis ir „foršs 
bizness” un jāver vien vaļā vies-
nīca,” uzsver E.Žvarte. Pašlaik 
Latvijā viesnīcu un atpūtas māju 
skaits ir par 130 vairāk nekā 
pirms pieciem gadiem. Viesnīcās 
un citās tūrisma mītnēs uzņemto 
ārzemju viesu skaits 2008. gadā 
bija sasniedzis 944 tūkstošus, 
taču pagājušajā gadā sarucis līdz 
753 tūkstošiem, nonākot 
2005. ga  da līmenī. Pagājušā gada 
nogalē numuru vidējais noslogo-
jums naktsmītnēs Latvijā bija 
tuvu 20%. Viesnīcu īpašnieki da -
ra, ko var. Līdz minimumam sa -
mazināts darbinieku skaits, iz -
trūkumus sedz no iekrājumiem 
vai blakus ieņēmumiem. Būtiski, 
ka arī viesnīcu nozarē strādājošie 
nonāk ēnu ekonomikas zonā, jo 
algas tiek maksātas aploksnēs, 
viesu maksājumi nereģistrēti utt. 
Vislielākie cietēji šobrīd ir tieši 
jaunāko viesnīcu īpašnieki, kuŗus 
spiež kreditu slogs. Rietumeiropā 
kreditus parasti izsniedz uz 30 – 
40 gadiem, bet Latvijā parasti 

ter  miņš ir desmit gadi. Klibo arī 
piedāvājuma klāsts. Tūristus Lat-
 vija piesaista ar savu kultūru un 
architektūru, neskarto dabu un 
labām brīvā laika pavadīšanas 
iespējām. Populārākie apskates 
ob  jekti ir Rīga un tās tuvākā ap -
kārtne, Sigulda, Jūrmala, ko īpaši 
iecienījuši krievi un arī vācieši. 
Savukārt ārvalstu ceļotājus Rīgā 
visvairāk neapmierina dārgie un 
netīrie taksametri, dārgi, bet kva-
litātei neatbilstīgi ēdieni, kā arī 
tas, ka Rīgā aizvien trūkst publis-
ko tualešu. Neaizmirsīsim, ka 
aiz  gājušajos gados Rīga bija kļu-
vusi par lēto izpriecu karaļvalsti 
ar visām no tā izrietošajām se -
kām – krāpšanos, noziedzību un 
prostitūciju. Lai piesaistītu tā 
sauk  tās vidusšķiras tūristus, jo -
projām nav attīstīta infrastruktū-
 ra – trūkst autostāvvietu, tualešu, 

Dainis Mjartāns

veloceliņu, ūdenstūrisma apmet-
ņu, ceļu norāžu kā Rīgā, tā pro-
vincē. Tūrisma jomas speciālisti 
arī norāda, kaut arī viesnīcu 
skaits pieaudzis, Rīga joprojām 
nevarot izkārtot pasākumus, kur 
dalībnieku skaits pārsniedz 5 
tūk    stošus. Citi savukārt cer, ka 
po  zitīva varētu būt lidostas pa -
plašināšana un reklāmas kampa-
ņas Krievijas tūristu piesaistīša-
nai. Šobrīd norit LIVE RĪGA tū -
ristu piesaistīšanas Lieldienu 
kampaņas trijās valstīs – Balt -
krievijā, Gruzijā un Krievijā. Šo 
kampaņu pilnībā financē aviosa-
biedrība airBaltic. LIVE RĪGA 
programmā tūristu piesaistīša-
nas pasākumi šogad vēl noritēs 
Dānijā, Igaunijā, Izraēlā, Lietuvā, 
Norvēģijā, Somijā, Vācijā un 
Zvied  rijā. 
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Kāds ir jūsu ceļš uz Ameriku – 
kur esat dzimis, dzīvojis, kādās 
skolās gājis, līdz nonācāt svarī-
gā postenī slavenā pasaules 
firmā?

Esmu dzimis Liepājas apriņķī, 
kādreizējā Aizvīķu pagastā. Mans 
tēvs bija pagasta sekretārs un 
māte skolotāja vietējā pamatsko-
lā. Kaŗa vētras aizrāva mūs uz 
Vā  ciju. Četrus pēckaŗa gadus pa -
vadījām Vircburgas DP nomet-
nē, kur pabeidzu ģimnazijas otro 
klasi. Tad 1949. gada vasaras bei-
gās ieradāmies Amerikā, kur ģi -
menei bija galvojums kādā Zie -
meļkarolīnas piensaimniecībā. 
Iemācījos slaukt govis un piegā-
dāt kundēm pie namdurvīm pie-
 na pudeles. Tai pašā laikā turpi-
nāju mācīties vidusskolā. 

Pēc gada pārcēlāmies uz Klīv -
landes pilsētu Ohaijo pavalstī. 
Tē  tis strādāja dzelžu fabrikā, mā -
miņa tīrīja biroja telpas. Visa ģi -
mene bija aktīva latviešu baptis  tu 
draudzē un vietējā latviešu sa -
biedrībā. Es pabeidzu vidusskolu 
un iestājos Western Reserve uni-
versitātē, ar stipendiju. Piepel  nī -
jos, strādādams beķerejā. Lai gan 
sākotnēji biju domājis mācīties 
sveš  valodas, dažādu apsvērumu 
dēļ pārgāju uz ķīmiju.

Pēc bakalaura grada saņemša-
nas turpināju ķīmijas studijas Jē -
las universitātē, nopelnīdams 
sko  las un uztura naudu, strādā-
jot par mācību laboratorijas asis-
tentu.

Pēc studiju beigšanas un dok-
tora grada iegūšanas bija vairāki 
darba piedāvājumi. Izšķīros par 
farmaceitiskās ķīmijas pētniecī-
bas darbu lielās Johnson & John-
son firmas McNeil filiālē Fila -
delfijā. Pēc vairākiem (12) ga -
diem pieņēmu piedāvājumu va -
dīt bioķīmijas pētniecības nodaļu 
un vēlāk biju atbildīgs par visām 
McNeil pētniecības nodaļām. Šis 
darbs deva man iespējas daudz 
ceļot, apmeklējot Johnson & 
John  son filiāles gan Savienotās 
valstīs gan ārzemēs, kā arī sadar-
bojoties ar citām firmām dau-
dzās Eiropas zemēs un Japānā.  
1990. gadā saņēmu piedāvājumu 
strādāt Johnson & Johnson vispā-
rējā pētniecības pārvaldē. Ar 

„Latviešu sabiedrība ir manas mājas”

interesi to pieņēmu, jo radās  iz -
devība vairākas reizes gadā 
braukt uz Padomju Savienību un 
tikties ar turienes zinātniekiem. 
Tā nu gandrīz četrus gadus, kā -
das sešas reizes gadā ceļoju uz 
Maskavu, Ļeņingradu, Kijevu, 
Krasnojarsku un citām padomju 
pilsētām, nekad neizmirstot pie-
stāt arī Rīgā...  Rīgā aktīvi sadar-
bojos ar Organiskās sintēzes in -
stitūta zinātniekiem un firmu 
Grin  dekss. Palīdzēju Grindeksa 
fir  mai slēgt sadarbības līgumu ar 
Johnson & Johnson. Daļa no līgu-
ma bija tailenola ievešana Latvijā. 
Grindekss atzīmēja šo notikumu, 
1996. gadā piešķirot man D. H. 
Grin  deļa medaļu.

Nekad neaizmirsīšu dienas, ko 
pavadīju Rīgā deviņdesmito ga -
du sākumā. Ziedu kalni pie Brī -
vības pieminekļa, plīvojošais sar-
kanbaltsarkanais karogs, barikā-
des, pārpildīti dievnami, brīvība! 
Atminos nakti uz 1991. gada 
4. maiju, kad līdz agram rītam 
ska  tījos televīzijā balsošanas re -
zultātus par neatkarību. 

Deviņdesmito gadu vidū un 
bei  gu daļā mans darba ceļš mani 
rēgulāri veda uz Izraēlu, kur ti -
kos ar zinātniekiem dažādos in -
stitūtos un universitātēs.

Starp citu, reiz man arī bija 
iespēja Telavivā pusdienās tikties 
ar izcilo Laika līdzstrādnieku 
Franku Gordonu. Deviņdesmito 

gadu beigās man kopā ar lielāku 
kollēgu grupu bija arī iespēja 
vairāk nekā nedēļu pavadīt Ķīnā, 
tie  koties ar turienes zinātnie-
kiem.

Kā redzat, darba pienākumi 
man bieži saistījušies ar ceļoša-
nu, un tas bija skaisti, jo ceļošana 
ir viena no manām vājībām. 
Darba ceļojumi nav tūrisms – tie 
dod iespēju iepazīties ar vietē-
jiem ļaudīm, labāk saprast viņu 
kultūru un dzīves veidu. Gandrīz 
vai visu brīvo laiku un nedēļas 
nogales pavadīju, apskatot dažā-
do zemju kultūras pieminekļus 
un mūzejus vai tāpat klīstot pa 
pilsētas ielām, vērojot cilvēkus 
un baudot vietējo ēdienu. Kad 
vien bija iespējams, apmeklēju 
koncertus un operas, bieži vien 
vietējo kollēgu sabiedrībā.  Svēt -
dienas rītos dažkārt esmu pieda-
lījies dievkalpojumos dažādās 
baznīcās un katedrālēs. Tas viss 
man devis vienreizēju iespēju 
iepazīt daudzas zemes un ļaudis.

Kur un kādos apstākļos sati-
kāties ar Guntu? (Gunta Plost-
niece – mūziķe, dziedātāja, di -
riģente. – Red.)

Mēs abi ar Guntu piederam 
lat  viešu baptistu draudzei. Sa  ti -
kāmies jaunatnes nometnēs, 
drau  džu svētku svinībās. Kad 
pie  ņēmu darbu Filadelfijā, Gunta 
sāka turpat apmeklēt kon  servā-
toriju. Sākām tikties un pēc čet-

riem gadiem, skolu beidzot, 
Gunta man deva savu jā  vārdu.

Jūsu ģimenē izaugušas divas 
ļoti talantīgas meitas. Vai mū -
zikālie talanti ir jūsu “geno -
fondā”?

Nedomāju, ka šie talanti ir nā -
kuši no mana „genofonda”. Man 
gan ļoti interesē mūzika. Esmu 
vienmēr apmeklējis koncertus, 
dziedu korī. Jaunībā mācījos spē-
lēt ģitaru un čellu, dziedāju zēnu 
kvartetā. Kvartets vienreiz pat 
uzstājās ALJAs kongresā. Īsts 
mū  ziķis tomēr no manis nebūtu 
iznācis. Visas mūzikālās gēnas ir 
nākušas no Guntas.

Cik viegli vai cik grūti bijis 
latvietim Amerikā iegūt izcilu 
izglītību un karjeras iespējas?

Amerikā visiem ir vienādas 
iespējas. Protams, pirmajā skolas 
gadā, valodu labi nezinot, bija 
jāpavada daudz laika mācoties, 
bet jauns cilvēks iemācās ātri. Vi -
dusskolā man bija daudz draugu. 
Visiem interesēja dzirdēt par 
Latviju. Bija jāraksta raksti skolas 
avīzē, jārunā klubos un baznī  cās. 
Kolledžā un universitātē biju 
līdzīgs visiem citiem studentiem. 
Firmas darbā nav svarīgi, no 
kuŗienes esi nācis, svarīgi ir tikai, 
kā dari savu darbu un sastrādā-
jies ar citiem darbiniekiem.

Pastāstiet, lūdzu, par savu 
dar  bošanos latviešu sabiedrī bā! 
Kā jūs komentētu  bieži dzirdē-

tos vārdus  – “būt latvietim ār -
ze  mēs ir dārgs prieks”?

Izņemot vietējo latviešu biedrī-
bu, mana darbošanās latviešos ir 
bijusi galvenokārt baptistu drau-
džu vidū. Es esmu draudzes pa -
domē, dziedu korī. Ilgus gadus 
esmu bijis Amerikas latviešu 
bap  tistu apvienības padomē. Es -
mu organizējis jaunatnes un 
draudžu nometnes, studentu sa -
ietus. Klīvlandes laikā aktīvi pie-
dalījos ALJAs kongresa organi-
zēšanā. Kopš neatkarības esmu 
bijis iesaistīts arī draudžu darbā 
Latvijā, vairākus gadus būdams 
Latvijas baptistu teoloģiskā semi-
nāra padomes priekšsēdis. Gun -
ta, protams, ir bijusi ļoti aktīva 
arī latviešu mūziķu aprindās. 
Nekad neesmu domājis, ka tas ir 
dārgs prieks. Lai gan esam stipri 
iesaistīti arī amerikāņu sabiedrī-
bā, latviešu sabiedrība ir manas 
mājas.

Kaut arī mītat tālu no dzim-
tenes, latviešu valoda un kultū-
ra ir dzīva. Vai esat optimists, 
arī raugoties nākotnē?

Tas ir grūts jautājums. Visus 
Latvijas okupācijas gadus mūs 
kopā turēja ilgas pēc tēvzemes, 
ilgas pēc mūsu tautas brīvības. 
Par to lūdzām, stāstījām par 
mū   su tautas likteni vietējiem 
iedzīvotājiem, cik bija iespē-
jams, sū  tījām palīdzību, stāstī-
jām saviem bērniem par Latviju 
un mācījām tiem mātes valodu. 
Tagad Latvija ir brīva. Daudzi 
mūsu bērni ir apprecējuši sveš -
tautiešus. Lat  viešu biedrību un 
draudžu dalībnieku skaits rūk. 
Latvieši, kas šeit ieceļojuši kopš 
Latvijas brīvības atgūšanas, ne 
vienmēr iekļaujas mūsu sabied-
rībā. Kad iebraucām Amerikā 
sastapām šeit agrākos latviešu 
emigrantus. Arī ar vi  ņiem ne 
vien  mēr sapratāmies un saucām 
viņus par „veclatviešiem”. Nu šie 
„veclatvieši” laikam esam mēs. 
Kultu  rālās atšķirības ir ļoti nozī-
mīgas. Nezinu, cik ilgi mūsu 
latviešu sabiedrība šeit pastāvēs, 
bet visus šos gadus tā ir bijusi 
neatsveŗama mūsu dzīves sastāv-
daļa. Par to vienmēr būsim 
pateicīgi.

Dr. Jānis Plostnieks sarunājas ar Ligitu Kovtunu

1 .  A P R Ī Ļ A  Z I ŅA

Pēc tikšanās ar Rīcības komite-
jas pārstāvjiem varam sniegt 
jaunākās ziņas par Latviešu dzies-
mu svētkiem Milvokos 2012.  gadā 
no 4. līdz 8. jūlijam

Rīcības komiteja jau cītīgi strā-
 dā pie dziesmu svētkiem. Pār -
runās par svētkiem pacēlies 
viens ļoti svarīgs un nozīmīgs 
jau  tā  jums. Pēc intensīvām pār -
runām un sīkas izmeklēšanas 
milvokieši spēruši kādu ļoti 
nozīmīgu soli.

Pirmkār, mainīts nākamo 
dzies  mu svētku nosaukums. Tas 
būs – XIII Vispēdējie Latviešu 
Dziesmu svētki vispār jebkur! 

Tas tāpēc, ka, ievērojot vairāku 
seno tautu un gaišreģu ka -
lendārus un pareģojumus, 

Jaunākās ziņas no Milvokiem
2012. gada decembrī visai pa -
saulei būs gals. Maya, hopi un 
hindu tautas, kā arī Nostrada-
mus –  visi savā laikā pārliecināti 
pareģojuši, ka ar 2012. gadu viss 
izbeigsies sa  karā ar milzīgu kato-
strofu dabā. Kalendāri visiem 
beidzas ar 2012. ga  du.  Ja nu tā 
būs, tad sa  nāk, ka šie dziesmu 
svētki būs vispēdējie latviešu 
dziesmu svētki vispār jebkur! 
Nevar neievērot sagadīšanos, ka 
šie ir arī trīs  pad  smitie svētki; 
skaitlis, kam pašam ir sava 
nozīme.

Pamatojoties uz šo pareģojumu, 
Rīcības komiteja jau pieņēmusi 
dažus lēmumus par dziesmu 
svētkiem. 

Visiem koncertiem un sarī  ko -

jumiem tiks noīrētas vislabākās 
zāles, ieeja visiem svētku apmek-
 letājiem būs brīva. Tas tādēļ, ka 
finanču nozarei vairs neinteresēs, 
vai svētkiem būs ienākums vai 
ne. Pēc decembŗa svētku finances 
vairs nebūs svarīgas.      

Pareģotais pasaules gals loģiski 
ietekmēs visu svētku program-
mu.  Atvadu tema ietekmēs visu. 
Rīcības komiteja skaidro: Rakst-
nieku rīta vietā būs  Rakstnieku 
vakars. Visos koncertos pava -
dījumus spēlēs  Milvoku simfo-
niskais orķestris, pilnā sastāvā, 
jo izmaksas  netiks ņemtas vērā.  
Nostalģiskā noskaņā Rīcības ko -
miteja pasūtinājusi dziesmu spē-
 li, tā saucāmo musical. Nosau -
kums šai pēdējai dziesmu spēlei 

ir „Lolitas brīnumputna vēstule 
Sprīdītim un princesei Gundegai 
Eslingenā, latviešu kāzās laimes 
reibonī homo novus“.  To raksta 
Laimdota Glešķe-Anšmite, Dace 
Aperāne, Vilnis Baumanis, An -
drejs Jansons, Alberts Legzdiņš, 
Andris, Brigita un Lolita Rit -
maņi, Andra Sentivani un daudzi 
citi. Pagaidām, paredzēts, ka 
dziesmu spēlē piedalīsies 3652 
latviešu dziedātāji, dejotāji, ak -
tieŗi un, protams, Milvoku sim-
foniskais orķestris.  

Dziesmu svētku atvadu kon-
certam un noslēguma ballei būs 
īpaša, saldsērīga noskaņa. Par 
spīti visam, Milvokieši ir opti-
mistiski un pārliecināti ka XIII 
Vispēdējie Latviešu Dziesmu 

svētki vispār jebkur būs izcili, 
interesanti un skanīgi! Svētku 
devīze: „Dziedāsim, dejosim, 
kamēr vēl to varēsim!“ Visi lat -
vieši laipni gaidīti Milvokos, lai 
piedalīos tiešām vēsturiskā no -
tikumā!  

Šīs pagaidām ir jaunākas ziņas 
no Milvokiem, kas atspoguļo 
Rīcības komitejas darbu  nesenā 
1. aprīļa valdes sēdē. Pēc nākamās 
komitejas sēdes, noteikti būs citi, 
jauni paziņojumi, par kuŗiem 
varēsit lasīt šīs avīzes lappusēs vai 
svētku mājas lapā: 

www.Milvo kudziesmu  svet  ki -
unpasaules  gals.org. 

AMB 
ASV vidienē  
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers vēstulē Krievijas Federācijas 

prezidentam Dmitrijam Medvedevam izsaka visdziļāko līdzju      -
tību Krievijas tautai saistībā ar 29. marta rītā notikušajiem sprā-
dzieniem Maskavas metro, kuŗos gājuši bojā vairāk nekā 40 cilvēki 
un vairāki desmiti guvuši ievainojumus. Valsts prezidents novēl 
drīzu izveseļošanos sprādzienos cietušajiem. Divi sprādzieni 
Maskavas metro stacijās Lubjanka un Kultūras parks nogranda 
pirmdienas rītā  aptuveni ar pusstundas intervālu. Varas pārstāvji 
norāda, ka sprādzieni ir rūpīgi izplānots terroristisks uzbru  - 
kums, ko sarīkojušas divas terroristes  pašnāvnieces. 30. martā 
Ma   skavā bija izsludināta sēru diena.. 

30. martā sākas UNESCO Izpildpadomes 184. sesija, kas ilgs 
līdz 15. aprīlim. Šī būs pirmā pilnā sesija, kuŗā būs pārstāvēta arī 
Latvija kopš tās ievēlēšanas Izpildpadomē UNESCO Ģenerālās 
konferences 35. sesijas laikā 2009. gadā. Latvija tika ievēlēta laika 
posmam no 2009. līdz 2013. gadam. Latviju UNESCO Izpild-
padomes darbā Parīzē pārstāvēs UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas  ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa un Latvijas Repub-
likas vēstniecības Francijā 2. sekretāre Nellija Reinicāne.

Pavasaŗa ūdeņu ieskautajā Jelgavas pilī notika Latvijas 
Zemnieku savienības kongress. Iepriekš kongresa delegāti bija 
vākuši parakstus par Augusta Brigmaņa nomaiņu LZS priekšsēža 
amatā. Iesniegtas arī 19 prasības partijas darba uzlabošanai.

Raimonds Pauls nolēmis vairs nepiedalīties starptautiskā 
populārās mūzikas jauno izpildītāju konkursa Jaunais vilnis vei-
došanā. Intervijā NRA viņš sacīja: “Šogad paeju malā, jo vairs 
ne gribu nodarboties ar šīm lietām. Esmu pietiekami ilgi strādājis. 
Skatītāji konkursu novērtējuši dažādi, un es izšķīros, ka tagad 
darbošos ar lietām, kas mani vairāk interesē.” Par Jaunā viļņa 
konkursa komisijas līdzpriekšsēdi Raimonds Pauls kopā ar kom-
ponistu Igoru Krutoju darbojies astoņus gadus. Šogad no 28. jū  -
lija līdz 1. augustam notiks devītais Jaunais vilnis, taču Maestro 
vairs negrasās sēdēt pie vērtētāju galda. 

No Rīgas 26. martā sākās aviosabiedrības airBaltic lidojumi 
uz Zviedrijas pilsētu Ūmeo. Lidojumi notiek četras reizes nedēļā. 
Ūmeo, tāpat kā Rīga,  2014. gadā būs Eiropas kultūras galvaspil-
sēta. Oficiāli Eiropas kultūras galvaspilsētu titulus apstiprinās      
11. maijā Briselē.  

Sociologa Kristiāna Rozenvalda komentārs par plūdu nelai-
mi Latvijā: Aizvadītā nedēļa bija izcils viensētu domāšanas 
paraugs − Zemgalē liela daļa ģimeņu mocījās ar plūdu stichiju,   
bet daudzi plūdu neskartie pauda neslēptu nepatiku par to, kāpēc 
plūdu sekas tiek tā drāmatizētas, jo “viņa viensēta taču joprojām 
ir sausa”. Netrūka arī to, kas tīksminājās, ka “applūdušas ir to 
cilvēku mājas, kuŗi iepriekš baudījuši ūdens tuvumu”. Šādas 
nelaimes parāda, cik stipras ir nācijas, arī ģimenes, biedrības un 
organizācijas. Plūdi atsedz latviešu vienaldzību un bezmērķīgu 
līdzāspastāvēšanu.

Naktī uz otrdienu Daugavā pie Pļaviņām strauji cēlās ūdens 
līmenis, un otrdienas rītā tas pārsniedza kritisko robežu, ūdens 
pārplūda pāri dambim, applūdinot galveno ielu un tuvākās       
ēkas – pansionātu un mūzikas skolu. Galvenā iela tika slēgta. 
Cilvēku evakuācija Pļaviņās nebija nepieciešama.

Valsts prezidents tiekas ar 
NATO un Pasaules bankas 

vadītājiem
Piedaloties ASV Vācijas Mar-

šala fonda organizētajā Briseles 
forumā, Valsts prezidents Val  -
dis Zatlers 27. martā tikās ar 
NATO ģenerālsekretāru Ander-
su Fogu Rasmusenu. Augstās 
amatpersonas pārrunāja Latvi  -
jas dalību Afgānistānas misijā. 
Valsts prezidents apliecināja Lat-
vijas turpmāko iesaisti šajā ali-
anses operācijā. Savukārt ģene-
rāl  sekretārs augstu novērtēja 
Lat vijas līdzdalību misijā, ievē-
rojot Latvijas ekonomisko situ ā-
ciju. V. Zatlers un A. F. Rasmu-
sens vienojās, ka  aktīvi jāveicina 
NATO un Krievijas dialogs un 
sadarbība, lai uzlabotu globālo 
un reģionālo drošību.

Ievērojot pieaugošo interesi 
par Latvijas panākumiem krizes 
pārvarēšanā salīdzinājumā ar 
Grie ķijas centieniem, foruma 
diskusijas “Eiropas fiskālā krize 
un eiro nākotne” laikā Valsts 
prezidents pievērsās ne tikai Lat-
vijas reformu īstenošanas piere-
dzei, bet skaidroja Latvijas eko-
nomikas atveseļošanas plāna iz -
pildes rezultātus. Tā bija lieliska 
iespēja, satiekoties un diskutējot 
ar augsta līmeņa amatpersonām, 
ekonomistiem un preses pār-
stāv jiem, parādīt, ka Latvijā tiek 
kontrolēta situācija, ir polītiskā 
stabilitāte un noris ekonomikas 
atveseļošanās.
Ministriju apvienošanas plāns

Opozicijas partiju LPP/LC un 
Saskaņas centra priekšlikumi sa -
 mazināt ministriju skaitu nav 
guvuši Ministru prezidenta at -
balstu. Valža Dombrovska ie    -
ska tā jebkādi mēģinājumi uz -

spiest jaunu ministriju skaita 
samazināšanas plānu, nesa ska-
ņojot to ar koaliciju un valdības 
vadītāju, ir tiešs un nepārpro-
tams mēģinājums gāzt valdību. 
Jautājums par ministriju ap -
vienošanu un to skaita sama zi-
nāšanu nav jauns, tas jau ir bijis 
koalicijas un Reformu vadības 
grupas darba kārtībā. 

“Šobrīd koalicijā ir panākta 
vienošanās, ka lēmums par mi -
nistriju skaita samazināšanu ir 
jāpieņem līdz Saeimas vēlēša-
nām, bet tam ir jāstājas spēkā 
līdz ar jaunā Ministru kabineta 
izveidošanu pēc vēlēšanām,” sa -
cīja Dombrovskis. Tādēļ, pirms 
iesniedz konkrētus un ar val  - 
dī bas partijām nesaskaņotus 
priekš likumus grozījumiem Mi -
nistru kabineta iekārtas likumā, 
Dombrovskis aicina tos izde-
batēt paredzētajās LPP/LC va -
dības sarunās ar koalicijas par-
tijām. Pretējā gadījumā nav 
skaidrs, kādēļ šādas sarunas vis-
pār notiek. Apvienība SC un 
par tija LPP/LC rosina samazi  -
nāt ministriju skaitu no 14   
līdz deviņām, apvienojot Iz  - 
  glī tības un zinātnes un Kul-
tūras mi  nistriju, Labklājības, 
Vese   lī bas un Vides ministriju, 
kā arī Eko nomikas, Satiksmes     
un Re  ģio nā lās attīstības un pa š- 
val dību lietu ministriju 
(RAPLM).

SC un LPP/LC vienojās šone-
dēļ iesniegt attiecīgus priekš li-
kumus grozījumiem Ministru 
kabineta iekārtas likumā. Opo-
zicija šīm pārmaiņām sola 28 
bal su atbalstu Saeimā un cer, ka 
to atbalstīs arī Dombrovska    
ma  zākumvaldības koalicija, ku -
ŗai parlamentā ir 43 balsis.

Valsts prezidents kritizē 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

opozicijas partiju LPP/LC un 
Sa  skaņas centrs izteikto pie dā-
vājumu samazināt ministriju 
skaitu pēc tikšanās ar Ministru 
prezidentu nodēvēja par “pa  stā-
vīgu sērgu”, uzsveŗot, ka gala-
vārds jautājumā par Ministru 
kabineta sastāvu ir tikai un vie-
nīgi Valdim Dombrovskim (JL). 
Zatlers preses konferencē uz  svē-
ra, ka ir bijuši daudzi Ministru 
kabineta samazināšanas plāni. 
Tos agrāk ierosinājuši gan biju-
šais Ministru prezidens Ivars 
Godmanis (LPP/LC), gan LPP/
LC līderis, Rīgas pilsētas galvas 
vietnieks Ainārs Šlesers, gan ta -
gad  SC Saeimas frakcijas vadī-
tājs Jānis Urbanovičs. Taču pa  š-
reizējai valdībai jāturpina darbs, 
kaut arī ir opozicijas mēģinā-
jumi destabilizēt situāciju. Val-
dība ir apņēmusies strādāt. Pa  š-
laik, kad jāvirzās cauri grūtām 
situācijām, izlēmība ir  vērtība, 
kas jāvērtē visaugstāk.
Partiju dibināšanas drudzis...
Latvijas raibo polītisko karti 

papildinājuši divi jauni ieraksti. 
Rīgā, Mazajā ģildē, 27. martā 

tika nobalsots par jaunas parti-
jas Par prezidentālu republiku 
dibināšanu. Par partijas dibi nā-
šanu nobalsoja visi 288 kongre  -
sa dalībnieki, nevienam nebal-
sojot pret, ne atturoties. 

Partijas pamatprogrammā uz -
svērta nepieciešamība mainīt 
līdzšinējo Valsts prezidenta ie  vē-
lēšanas kārtību, palielināt iedzī-
votāju pilsonisko atbildību, pa -
augstināt labklājības līmeni val-
s tī, nodrošināt plašākas sociālās 
garantijas, mainīt nodokļu sis tē-
mu utt. Partijas dibinātāji un 
atbalstītāji sevi definē par tautas 
daļu, kas jauna polītiskā spēka 
veidolā ir gatavi aizsākt jaunu 
polītiskās kultūras laikmetu un 
ir pārliecināti, ka šādu mērķi var 
sasniegt tikai stipra, vienota un 
par sevi pārliecināta sabiedrība. 
Viņi vēloties mierīgā, demokra-
tiskā ceļā kardināli mainīt po -
lītisko sistēmu, jo tikai ar jauna 
polītiskā spēka nākšanu pie varas 
ir iespējama valsts un tautas 
ekonomiskā atdzimšana.

Partijas manifestā uzsvērts, ka 
partijas pārstāvji ir izstrādājuši 
detalizētu plānu, kā panākt uz -
plaukumu katrā nozarē, bet 
pirms tam nepieciešams atjau-
not nerakstītu līgumu starp val-
s ti un tautu, jo pretējā gadījumā 
izveidojas situācija, kuŗā, valstij 
noliedzot savus pienākumus, 
iedzīvotāji noliedz valsti.

Partija sola ieviest saprātīgu 
nodokļu sistēmu, kas stimulē 
ražošanas, lauku saimniecību  
un eksporta attīstību, ar to sa -
protot nodokļu pazemināšanu. 
Tāpat solīts garantēts valsts ie -
pirkums vietējo zemnieku lauk-
saimniecības produktiem un 
pār tikas ražošanas nozaŗu at  jau-
nošana  un attīstīšana. Zinātnei 
budžetu katru gadu paredzēts 
palielināt par 50%, līdz tas sa -
sniedz Eiropas Savienības valstu 
līmeni.

Partijas dibināšanas iniciātors 
ir sabiedrībā mazāk pazīstamu 
uzņēmēju domubiedru grupa, 
ko vienojis Arēnas Rīga un uz -
ņēmuma “Brīvais vilnis” valdes 
priekšsēdis Arnolds Babris, kuŗš 

savulaik jau startējis Saeimas 
vēlēšanās no Konservātīvās par-
tijas saraksta, taču Saeimā ievē-
lēts netika. Aptuveni 80%  topo-
šās partijas biedru ir uzņēmēji, 
kuŗiem rūp turpmākā valsts at -
tīstība. Starp topošās partijas uz -
ņēmējiem ir arī firmas Grandeg 
valdes loceklis Andris Lubiņš. 
Viņš ir pārliecināts, ka uzņē mē-
jiem “pietiek čīkstēt” un jāsāk 
kaut ko darīt, lai valstī notiktu 
pārmaiņas. Skaidru izvēli ir iz -
darījis firmas Bostons valdes 
priekšsēdis Vilnis Silarājs, kas 
piedalījies arī partijas pro- 
g rammas izstrādāšanā. Viņš 
par tijas darbības prioritātēs  ie- 
kļā vis no  dokļu izlīdzināšanu ar 
Lietuvu un Igauniju, lai uz  ņē-
mēji būtu konkurētspējīgi, kā 
arī robežu kontroles stipri nā-
šanu, lai būtu mazāk kontra-
bandas preču. 
Uzņēmēju un polītiķu partija
LPP/LC un Tautas partiju  

pār stāvētāji lielo pilsētu galvas 
un vairāki uzņēmēji 29. martā 
nodibinājuši sabiedrisku orga-
ni zāciju Par labu Latviju. LPP/
LC līderis Ainārs Šlesers un TP 
priekš  sēdis Andris Šķēle orga-
ni zācijas manifestu varētu pa -

rakstīt maijā pēc partiju kon-
gresiem.

 Rīgas pilsētas galvas vietnieka 
Šlesera pārstāvis Ģirts Dripe 
por  tālam Delfi pastāstīja, ka ma -
ni  festu parakstījuši vairāki uz -
ņēmēji, tostarp “Lido” dibinātājs 
Gunārs Ķirsons, “Kolonnas” 
īpaš  niece Ieva Plaude, uzņēmēji 
Atis Sausnītis un Ivars Strautiņš, 
kā arī Daugavpils, Jēkabpils, Kul-
dīgas, Ogres un Valmieras pil sē-
tas galvas. Šlesers manifestu pa -
rakstīs, ja par to nolems maijā 
plānotājā partijas kongresā.

Savukārt Šķēles runasvīrs Ro -
māns Meļņiks pieļāva, ka arī TP 
līderis varētu manifestam pie-
vienoties pēc TP kongresa. Meļ-
ņiks apgalvoja, ka par pirmdien 
notikušo organizācijas dibinā-
šanu neko nezinot, taču Šķēlem 
pirmdien esot bijusi tikšanās ar 
uzņēmējiem, kas parakstījuši 
manifestu.

Iepriekš Šķēle jau apliecināja, 
ka ar iespējamo uzņēmēju un 
polītiķu apvienības izveidi ak  -
tīvi strādājot gan TP, gan LPP/
LC. Sarunās iesaistījušās arī re -
ģionālās partijas - Ogres nova-
dam un Rīgas apriņķa partija.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Informāciju un 

illustrāciju jūklī es 
tīmeklī ieraudzīju fo -
tografiju, kas uzņem-
ta kādā Krievijas pil-
sētā, kur redzams, kā 
cilvēki paceļ pašda ri-

nātu plakātu ar uzrakstu: “Nekādas 
uzticības Putina pagaidu valdī   -
bai!” Paga, paga, kur es kaut ko lī -
dzīgu esmu redzējis? Pareizi, kādā 
pa  dom ju mācību grāmatā: 1917. 
gada vasarā boļševiki gājienā nes 
plakātu ar uzrakstu: “Nekādas uz -
ticības Pagaidu valdībai!”

Un tagad, 2010. gada martā, 
atjautīgi demonstranti pārņēmuši 
šo saukli, uzsveŗot, ka Putina varai, 
Putina valdībai ir pagaidu raks-
turs, ka tā nav leģitima, ka to var  
un vajag vismaz sagrīļot, tuvinot 
tās galu.

Vispār jau Putins var svinēt ju -
bileju: viņš varas grožus tur nu jau 
apaļus desmit gadus. Medvedevs, 
piedodiet, neskaitās. 

“Putinam jāaiziet” - šādu prasību 
izvirzījusi visai raiba koalicija, ko 
sākuši dēvēt par “ārpussistēmas 
opoziciju”. Šādā garā ieturētu uz -
saukumu Krievijas Federācijas pa -
valstniekiem parakstījuši ļoti da -
žādu viedokļu paudēji, kuŗus vie-
no apziņa, ka pienācis pēdējais 
laiks sākt Putina režīma demon-
tāžu, t.i., nojaukšanu. Krievijā mūs-

Kad beigsies Putina laiks? 
dienās, teikts uzsaukumā, nav ie- 
spējamas nekādas būtiskas refor-
mas, kamēr reālā vara pieder Vla- 
dimiram Putinam. Tikt vaļā no 
putinisma - tas ir pirmais, obligātais 
solis ceļā uz jauno, brīvo Krieviju.

Pirmā šo uzsaukumu parakstīja 
Andreja Sacharova atraitne Jeļena 
Bonnere, nākamais ir disidentu 
kustības veterāns Vladimirs Bu- 
kovskis. Gaŗajā parakstītāju virknē 
mēs ieraugām ļoti kreiso Vladimi-
ru Baranovu, ļoti labējo Aleksan- 
dru Krasnovu, demokratiski no- 
skaņoto rakstnieku un publicistu 
Viktoru Šenderoviču, liberālās 
partijas Jabloko darbinieku Mak  -si-
mu Rezņiku, sirmo rakstnieci - 
PEN-kluba locekli Ņinu Katerli, 
pārliecinātus demokratus - šacha 
čempionu Gariju Kasparovu un 
Borisu Ņemcovu, kā arī šo abu sa -
biedrisko darbinieku niknos ideo-
loģiskos pretiniekus - staļinistu/
ate  istu Juriju Muchinu un Krievi  -
jas Islāma komitejas priekšsēdi 
Geidaru Džamilu.

Visus viņus vieno prasība: “Pu -
tinu - uz izeju!”

20. martā 50 Krievijas pilsētās 
tika sarīkota t.s.Dusmu diena (Deņ 
gņeva). Saule vispirms aust Vladi-
vostokā, Klusā okeana krastā, kur 
1500 demonstrantu prasīja gan 
Krievijas valdības, gan vietējās ad -
ministrācijas atkāpšanos. Šī labi 

sagatavotā akcija beidzās Kaļi ņin-
gradā - bijušajā Kēnigsbergā, kur 
protests pret korupciju, patvaļu    
un nebūšanām jau labu laiku ir 
masveidīgs. 

Amerikāņu TIME Maskavas ko -
respondents Saimons Šusters, ap -
rakstot šīs jaunās vēsmas, sava ap -
cerējuma virsrakstā konstatē: Anti-
Putin Movement Gains Confidence 
in Russia. 

Briest pretestība Putina režī  mam 
arī sarūgtināto militārpersonu 
rindās. 20. februārī Maskavas vies-
nīcā Salut zināmas konspirācijas 
gaisotnē notika Viskrievijas virs-
nieku apspriede, ko organizēja 
Krie vijas Augstākā virsnieku pa -
dome, Tautas zemessardze (vadī-
tājs - ultrareakcionārais pulkvedis 
Vladimirs Kvačkovs), Militāri liel-
valstiskā savienība (vadītājs - meln-
simtnieciskais antisemīts ģene rāl-
pulkvedis Leonids Ivašovs) un   
De  santnieku savienība. Apspriedē 
pie    dalījās ne tikai atvaļinātie virs-
nieki, bet arī “vārdā nenosaukti” 
aktīvās virsniecības pārstāvji. 

Apspriedes dalībnieki nolēma 
10. aprīlī piedalīties Viskrievijas 
virsnieku un veterānu protesta 
akcijā. Protests cita starpā vērsts 
pret Putina nodomu - ļaut 9. maija 
Uzvaras parādē piedalīties NATO 
dalībvalstu - ASV un Lielbritanijas 
kaŗavīru grupām. 

Ir vēl arī cita antiputiniskās pre-
testības izpausme: 23. februārī  Uk -
rainas galvaspilsētā Kijevā vairāki 
polītiskie bēgļi no Krievijas kopā  
ar divu organizāciju - Solidarnostj 
un Nacija svobodi pārstāvjiem no -
dibināja Polītisko emigrantu savie-
nību. Šim notikumam veltītajā pre-
ses konferencē runāja Michails 
Gangans un Olga Kudrina, kas gu -
vusi polītisko patvērumu Ukrainā. 
Tika nolasīts uzsaukums, kuŗā 
teikts, ka polītisko bēgļu skaita zi  -
ņā Krievija patlaban atpaliek vie-
nīgi no Irakas un Somālijas un 
apsteidz pat Afgānistānu un Ķīnu. 
Uzsaukuma parakstītāju vidū ir 
Eks trēmālās žurnālistikas centra 
di  rektors Oļegs Panfilovs, kuŗš 
Gru  zijas galvaspilsētā Tiflisā guvis 
ne tikai patvērumu, bet arī iespēju 
no turienes sīki un plaši informēt 
visu pasauli par to, kas notiek 
“Putina valstībā”. 

Pēc Krievijas sportistu sensācio-
nā   lajām neveiksmēm Vankuverā ir 
gluži saprotams, ka 2014. gadā 
paredzētā nākamā ziemas Olim-
piada Sočos Vladimiram Putinam 
ir gan sāpju bērns, gan acuraugs. 
Trouble in Sochi:Russia’s Moun ting 
Olympic Problems, vēstī jau 
pieminētais TIME korespondents 
Saimons Šusters. Būvstrādnieki, 
kas raujas vaiga sviedros, ceļot sta-
dionus un iekārtojot trases, miti  -
nās drausmīgos apstākļos, nesa-
ņem laikā algu, visapkārt juceklis, 
netīrība un bezatbildīgums. Putins 
piešķīris 12 miljardus dolaru no 

valsts budžeta Olimpiadas sagata-
vošanai, bet ar to nepietiek, un pri-
vātie investori liek saprast, ka saim-
nieciskās lejupslīdes apstākļos vi -
ņiem negribētos segt iztrūkumu. 
Turklāt gan UN Environment Pro g-
ramme, gan Greenpeace konstatē 
dabas un vides postījumus, kas 
rādās neatgriezeniski. 

Ja nu tas būtu viss... ASV Ņu -
džersijas pavalsts Čerkesu kultūras 
centra prezidents Jads Jogars Gru-
zijas galvaspilsētā Tuiflisā Ziemeļ-
kaukaza problēmām veltītā kon-
ferencē brīdināja, ka Soči atrodas 
čerkesu tēvzemē, ko 19. gadsimtā 
okupēja Krievija, un izvirzīja pra-
sību - atcelt 2014.gada Olimpiadu. 
Kā vispār var rīkot Olimpiskās 
spēles novadā, kut trūd neskaitā  -
mu nogalināto čšerkesu kauli, kur 
notika genocīds? Eļļu ugunī vēl 
pielēja čečenu kaujinieku portāls 
www.kavkazcenter.com, brīdinot, 
ka ārvalstu sportistiem draud  
briesmas, jo kaujinieki, cīnoties 
pret Putina imperiju, nerēķināsies 
ne ar kādām Olimpiskām spēlēm.

Putina varas gadu desmita noga-
lē bilance ir drūma: preses brīvības 
ziņā Krievija ieņem 147. vietu pa -
saulē, pašnāvību skaits - otrā vie ta, 
caurmēra mūža ilgums - 134. vieta, 
stipro alkoholisko dzērienu patē-
riņš - ne visai godpilnā pirmā vieta 
pasaulē. 

Jeļcins noturējās desmit gadus, 
Putinam sācies 11. gads. Kad viņa 
valdīšana beigsies?

Franks Gordons

Cigaretes Latvijā 
pa tlaban maksā starp 
pusotru un diviem la -
tiem - lielākoties tā -
pēc, ka valsts tās ir 
ap  krāvusi ar akcīzes 
nodokli. Pasaulē tā 

dēvētie grēka nodokļi, protams, 
nav nekāds retums, taču Latvijā 
no  doklis ir problēmatisks tādā zi -
ņā, ka ļaudis, kuŗiem maciņš nav 
īpaši biezs, cigaretes meklē neo fi-
ciāli. Pirms kāda brīža Latvijas 
Radio raidījumā „Aktuālais temats” 
intervēju Latvijas muitas Krimi nāl-
pārvaldes pārstāvi, kas stāstīja, ka 
kontrabandas cigaretes Latvijā va -
rot nopirkt ļoti daudzās vietās, ne 
vien tirgos, kur pastāvīgi dzird šņā-
cam „cigaretes, gribat cigaretes?”, 
bet arī veikalos, kur tās tiek turētas 
zem letes. Kontrabandas metodes 
esot dažnedažādas, Latgales pusē 
konstatēti gadījumi, kad kāds no 
Krievijas puses cigarešu blokus itin 
vienkārši pārmet pāri robežai un 
Latvijā stāvošs cilvēks tās savāc. 
Kāda studente manā žurnālistikas 
kursā raksta par meiteni, kas 
pastāstījusi, ka viņai pazīstami 
cilvēki cigaretes no Krievijas ved, 
šādi: „Automašīnas salonā atrauj 
visu vaļā, sabāž sēdekļos paciņas. 
Tālāk viss ir atkarīgs no veiksmes.”

Neteiksim, ka veiksme šādas 
kontrabandas vedējiem uzsmaida 
vienmēr. Pagājušā gada decembrī 
robežsardze aizturēja Latvijas pa -
valstnieku, kas centās Latvijā ievest 
pusmiljonu cigarešu (!). Taču marta 
otrā pusē šajā lietā iezīmējās jauns 
pavērsiens. Laikraksts Diena 27. 
mar  tā ziņoja: kāda „robežsardzei 
pietuvināta persona” laikrakstam 

Kontrabanda un kukuļi – kā vienmēr
stāstījusi, ka cigarešu kontrabandā 
iesaistītas augsti stāvošas Valsts ro -
bežsardzes amatpersonas, kā arī 
Latvijas robežsargi, kas sadarbojo-
ties ar kollēgām Krievijā. Informā-
cijas avots apgalvojis, ka Terechovas 
robežpunktā cigarešu kravas tiek 
ievestas pavisam bez apskates. Aiz-
gāršas robežkontroles punktā ro -
bežsargi pagriežot novērošanas 
kameru uz citu pusi, kamēr ciga-
retes ar trosi tiek pārvilktas pāri 
Ludzas upei. Citreiz robežkontroles 
punktā tiekot izslēgta gaisma, lai 
mikroautobuss varētu iebraukt 
Krievijā, savākt cigarešu kravu un 
atgriezties Latvijā. 

Kukuļi, stāsta Dienas informā-
cijas avots, tiekot maksāti brangi – 
400 latu mēnesī par katru mik-
roautobusu, kas tiek ielaists Latvijā, 
plūs 40 lati par 50 cigarešu blokiem 
Krievijā un vēl 20 lati Latvijā. Ja ar 
to nepietiek, robežsardze nodar-
bojoties arī ar cita veida rūpalu – 
pret kukuli tā ļaujot robežu šķērsot 
cilvēkiem, kuŗiem citādi nebūtu 
tiesību to darīt.

Robežsardzes pārstāvis Dienai 
stās  tījis, ka informācijas avota 
snieg  tā izziņa esot nepatiesa un 
domāta „atriebībai par kādu pērnā 
gada nogalē aizturētu cigarešu kon-
trabandas kravu ar 60 000 cigarešu 
bloku. Esmu dzirdējis, ka kravas 
īpašnieki darīs visu, lai mani dabū-
tu prom no amata.” Protams, ne -
varu spriest, vai tas tiešām tā ir, 
taču cigarešu kontrabanda Latvijā 
ir tik milzīga problēma, ka grūti 
iedomāties, ka tā notiek gluži bez 
jebkāda aizsega. Minētā studente 
savā materiālā rakstīja, ka cigarešu 
paciņu, kas veikalā maksā Ls 1,45, 

Latvijas Lauksaimniecības univer- 
sitātes kopmītnēs varot iegādāties 
par Ls 1,10 – tātad par 35 santi miem 
lētāk. Studentam arī tā ir nau da.

Ko šajā gadījumā iesākt? Grūts 
jautājums. Tajās pasaules valstīs, 
kur cigaretes tiek apkrautas ar lie-
liem nodokļiem, tas tiek darīts, ne 
tikai lai valsts kasē ieripotu nauda, 
bet arī lai mudinātu cilvēkus ne -
smēķēt. Latvijā patlaban vēl smēķē 
aptuveni 37 procenti pieaugušo,  
tas nozīmē, ka tirgus ir visnotaļ 
plašs. Nedomāju, ka nodokļa sama-
zināšana būtu prāta darbs, un val-
dība noteikti to nedarītu laikā, kad 
budžeta apstākļi joprojām ir spie-
dīgi. Galvenā loma, manuprāt, te 
jāuzņemas ģimenēm un skolām. 
Manā dzimtajā Amerikā katrs 
bērnudārza audzēknis „zina” - ja 
kaut reizi tiks uzpīpēts, plaušas 
acumirklī kļūs melnas un izkritīs 
no organisma. Esmu dzirdējis par 
bērniem, kas tiek sūtīti mājās kau-
nināt smēķējošus vecākus. Pro-
tams, ne jau tikai tāpēc vien Ame-
rikā smēķētāju proporcija ir zem 
20 procentiem ar tendenci sarukt 
vēl vairāk un pietiekami daudzās 
vietās smēķētāji tiek uztverti bez-
maz vai kā spitālīgie. Tam pašam 
jānotiek arī Latvijā – tas ir izglītības 
jautājums.

Arī kukuļdošana mūsu valstī ir 
nomācoši ierasts stāsts. Tā dēvē-
tajos treknajos gados celtniecības 
industrijā cilvēki visnotaļ atklāti 
runāja par „10 procentu likmi” – 
tātad par nepieciešamību 10 pro-
centus no celtniecības projektā pa -
redzamiem ienākumiem dot ku -
kuļos tiem, kuŗi izsniedz nepiecie-
šamās atļaujas. Patlaban vairāki 

cilvēki tiek tiesāti par šāda veida 
kukuļņemšanu Rīgas domē, lasī  -
tāji droši vien ir dzirdējuši arī par 
skandalu Bērnu klīniskajā univer-
sitātes slimnīcā, kur arī ir aizdomas, 
ka par tiesībām celt jaunu slimnī-
cas korpusu maksāti kukuļi. Aizdo-
mās turētas trīs slimnīcas amatper-
sonas, kā arī attiecīgā būvuzņē-
muma pārstāvji.

Jaunākais skandals šajā jomā ir 
„ar bārdu”. Runa ir par vācu au -
tobūves koncernu Daimler, kuŗa 
meitas uzņēmums no 2002. līdz 
2006. gadam maksājis kukuļus 
Rīgas domes amatpersonām, lai 
iegūtu tiesības pilsētu apgādāt ar 
pasažieŗu autobusiem. Lieta nā  -
kusi gaismā ar amerikāņu izmek-
lētāju pūlēm, jo kukuļi it kā mak- 
s āti ar Delaveras pavalstī reģistrēta 
uzņēmuma starpniecību, procesā 
bijis iesaistīts arī kāds Oregonas 
pavalstī reģistrēts uzņēmums. „Ko -
misijas nauda” meitas uzņēmu-
mam izmaksājusi 1,8 miljonus eiro, 
un tas, protams, uzpūtis autobusu 
cenu. Savukārt krievvalodīgais 
laik  raksts Telegraf 26. martā ziņo  -
ja, ka Daimler kukuļi maksāti ne 
vien pašvaldības, bet arī centrālās 
valdības pārstāvjiem. Iespējams, 
kukuļi nākuši arī caur Krieviju.

Polītiskā reakcija uz šo pazi ņo-
jumu bija ierastā. Vairāki polītiķi, 
kuŗi tolaik Rīgas domē bijuši pie 
stūres, noliedz, ka jebkādi kukuļi 
no Daimler vai tās meitas uzņē mu-
miem saņemti vispār. Toreizējais 
un ilggadējais domes Satiksmes 
departamenta vadītājs presē ap -
galvo, ka viņš par autobusu iepir-
kumu vispār neko neatceroties. 
Cilvēks, kas Rīgas pilsētas galvas 
amatu ieņēma no 2000. līdz 2001. 
gadam, Andris Ārgalis, jautāts par 
šo kukuļdošanu, žurnālistei atcir    -

tis: „Tā ir tikai jūsu retorika.”
Domājams, ka šī nu nebūs tā 

reize, lai polītikāņi klusētu līdz brī-
dim, kad visi būs notikušo aizmir-
suši, jo šis ir skandals ar starptau-
tisku piegaršu. ASV Tieslietu de -
par taments nesen vērsās federā  - 
lajā tiesā ar šādu apsūdzību: laikā 
no 1998. līdz 2008. gadam Daimler 
amatpersonas kukuļus maksā  - 
jušas 22 valstīs, arī Latvijā. Reakcija 
nebija ilgi jāgaida. Daimler pazi-
ņoja, ka maksās 200 miljonu dolaru 
soda naudā Amerikas Vērtspapīru 
komisijai, piebilstot, ka uzņēmuma 
nodaļas Vācijā un Krievijā atzīs 
vainu šajā lietā bez minstināšanās. 
Zināms, piemēram, ka kāds Turk-
menistānas valdības pārstāvis ku -
kulī saņēmis 450 tūkstošus dolaru 
un augstākās klases Mercedes-Benz 
bruņotu automobili, lai uzņē  -
mums turkmēņu valdībai varētu 
pārdot automašīnas. Dažviet presē 
pavīd doma, ka Daimler tik ātri 
piekritis maksāt sodu tādēļ, lai 
uzņēmumam nebūtu tiesā jāstās  - 
ta viss, kas ir noticis. Piedāvājums 
vēl jāapstiprina ASV tiesai, un jā -
cer, ka tiesa to noraidīs. Jo arī 
Amerikā, nevis Latvijā vien tomēr 
ir laiks atklāti runāt par to, kam ir 
doti kukuļi un cik daudz. Korup-
cijas novēršanas un apkaŗošanas 
bi   roja pārstāvji stāsta, ka kukuļ do-
šanas lietas mūsdienās ir aizvien 
grūtāk atšķetināmas, jo noziedz-
nieki kļuvuši rafinētāki. Nav vairs 
tas laiks, kad cilvēks pie pašvaldī bas 
vai valsts pārstāvja devās ar nau  das 
piebāztu koferīti pie rokas. Taču šis 
ir gadījums, kad mēs varam uzzināt 
daudz ko interesantu par to, kā 
polītikāņi mūsu valstī ir ieraduši 
darboties. Cerams, ka Daimler lieta 
ļoti daudz kam ļaus nākt gaismā.

Kārlis Streips
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Mūsu saruna ar 9. Saeimas 
Pilsoniskās savienības frakcijas va -
dītājas vietnieci, tiesību zinātņu 
do ktori un Latvijas Universitātes Ju -
ridiskās fakultātes profesori Ilmu 
Čepāni sākās pusstundu pirms Sa -
darbības padomes, kuŗā bija plā  -
nots apspriest priekšlikumus grozī-
jumiem Saeimas vēlēšanu likumā. 
Sarunu turpinājām pēc dažām die-
nām, kad vairāku partiju attieks  -
me pret ārzemēs dzīvojošo latviešu 
piedalīšanos nākamā rudens vēlē-
šanās bija kļuvusi skaidri redzama, 
tāpat kā vajadzība pirms vēlēšanām 
tikt pie lielākas naudas no valsts 
kabatas.

S.B. Jautājums, kas pirms vē -
lēšanām atkal kļuvis aktuāls,      
ir algas valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrībās. Lūdzu, snie-
dziet mums „īso vēstures kursu” 
par kapitālsabiedrībām, algām 
tajās un partiju ieinteresētību 
lielajās algās.

I. Č. Kad pēc Latvijas neatka-
rības atjaunošanas notika zemes 
un īpašuma tiesību reforma, man 
bija diezgan liela illūzija – es do -
māju, ka valstij savi svarīgākie 
stra  tēģiskie objekti, kā, piemē-
ram, meži, lidostas, ostas, gaisa 
satiksme, ceļu infrastruktūra un 
vēl dažs kas cits, tomēr jāatstāj 
valsts īpašumā. Sākumā šie īpa-
šu mi bija valsts pārvaldes ziņā, 
bet pēc tam tika izveidotas valsts 
un pašvaldību kapitālsabiedrī  -

Būt godīgam maksā dārgi(Turpināts no Laiks Nr. 13)

bas: uzņēmējsabiedrības ar ie -
robežotu atbildību vai valsts ak -
ciju sabiedrības. Tas bija nepie-
cie  šams, bet vēlāk, it īpaši tad, 
kad pie varas nāca Andris Šķēle, 
visās kapitālsabiedrībās, līdzīgi  
kā tas ir arī citās valstīs, tika no -
teikti pilnvarnieki, kas pārstāvēja 
valsts vai pašvaldību intereses 
uzņēmumā. Tiktāl viss bija pa -
reizi, jo ir jāuzrauga, kā tiek iz -
mantots valsts vai pašvaldību īpa-
šums.

Un tad uzraudzība kļuva po -
lītiska un labi samaksāta?

Jā, uzraudzību pārņēma nevis 
katras jomas profesionāļi, bet pie 
varas nākušo polītisko partiju 
cilvēki, no kuŗiem lielākā daļa 
konkrētajā nozarē nezināja un 
nesaprata absolūti neko. Izvei-
doja uzņēmumu valdes un pa -
domes, kas tika padarītas pilnīgi 
polītiskas. Kapitālsabiedrības slē-
dza līgumus par daudziem pakal-
pojumiem gan savā, gan citās 
dar  bības jomās, un polītiskie pār-
stāvji kontrolēja, kam tiek līgumi. 
Saprotams, ka līgumus slēdza ar 
savējiem, ar varas partiju spon-
soriem, biedriem, draugiem, ra -
diem. Patiesībā šie pilnvarnieki 
vai  rāk uzraudzīja, lai līgumi ne -
tiek tiem, kas nav savējie, nevis 
spēja profesionāli strādāt nozarē. 
Algas padomēs un valdēs tika 
paceltas nesaprātīgi augstu, tur-
klāt tās tika padarītas par ko -
merc noslēpumu, par ierobežotas 

pieejamības informāciju. Un tā 
tika dzīvots gadiem. Tiešu pierā-
dījumu man nav, bet netieši pie-
rādījumi liecina, ka daļa šī mil-
zīgā atalgojuma tika novirzīta 
partiju financēšanai. 

Jūs sākāt pret to cīnīties...
Kapitālsabiedrību pārvēršana 

par financējuma avotu partijām, 
kuŗas ir pie varas, meta ēnu arī uz 
partijām, kas ar šo naudas „slauk-
šanu” nenodarbojās, nerunājot 
ne   maz par to, kā tika izmantota 
valsts un pašvaldību uzņēmumu 
nauda. Padomes likvidēja, to man 
kopā ar partijas frakciju tiešām 
izdevās panākt, lai gan cīniņš   
bija ļoti smags, – labi, ka Dom-
brovs kis bija ar mieru to darīt. 
Pirms gada noteicām arī, ka val-
des locekļu maksimālais atalgo-
jums mēnesī ir aptuveni līdz 3 
tūkstošiem latu. Tas ļoti daudziem 
nepatika. Ar nozaŗu arod bied  -
rībām bija noslēgti koplī gumi, 
kuŗos bija paredzētas da  žādas 
piemaksas – pabalsti, prē  mijas. 
Piemēram, aizejot no dar ba, cil-
vēkam izmaksā 30 – 40 tūkstošus 
latu; bija gadījums, kad „Latvi- 
jas Dzelzceļā” vienam darbi-
niekam izmaksāja 225 tūksto šus 
latu pēc trijiem likumiem: pēc 
Civīllikuma, pēc Darba likuma, 
pēc Komerclikuma. Koplī gu mā 
paredzēts, piemēram, ja val des 
loceklis stājas laulībā (vienalga, 
kuŗā pēc kārtas) vai viņa bērni 
sāk iet skolā, vai arī viņam pienāk 

piecdesmitā vai sešdesmitā dzim-
šanas diena, tiek izmaksātas lielas 
summas. Valsts kontrole šos bo -
nusus atklāja un publiskoja savos 
pārskatos, bet ne visi un visur 
grib tos likvidēt.

Vai pašlaik šajā kārtībā kaut 
kas mainās? 

Šodien lielo akciju sabiedrību 
valdes locekļi, kas nav polītiskie 
ielikteņi un strādā tiešām pro fe-
sionāli, ir satraukušies, jo viņi 
sa   ņem tādu pašu algu kā polītis-
kie ielikteņi. Profesionāļi Saeimai 
prasa lielāku algu nekā tā sauca-
majiem polītiskajiem staigātā-
jiem, kas atnāk tikai uz valdes 
sēdēm, bet būtībā uzņēmumā 
neko nedara. Ir tāda ideja, ka 
pro fesionāļi drīkstētu vienā ak -
ciju sabiedrībā būt ne tikai valdes 
locekļi, bet arī ieņemt kādu ama-
tu, lai varētu saņemt algu arī par 
to. Ir iesniegti grozījumi, kuŗos 
paredzēts, ka Ministru kabinets 
noteiks, kuŗās akciju sabiedrībās 
valdes locekļi drīkst strādāt divās 
vietās. Pirmkārt, tas ir interešu 
konflikts, otrkārt, speciāli tiks 
dibināti jauni amati. Treškārt, ja 
tas tā arī tiktu darīts, kritēriji ir 
jānosaka likumdevējam, nevis 
Mi   nistru kabinetam. Galu galā 
valsts amatos algas var būt maz-
liet mazākas nekā privātajā sek-
torā, jo valsts uzņēmumi ne  ban k-
rotē, kā tas var gadīties ar pri-
vātajiem uzņēmējiem, tāpēc strā-
dātājiem drošība ir lielāka. Latvijā 

valsts paaugstināja algas, un arī 
privātuzņēmēji bija spiesti darīt 
to pašu. Rezultāti tagad ir acīm 
redzami.

Atgriežoties pie jautājuma par 
valdēm un to algām un atļaujām 
apvienot amatus, ir jau dzirda-
mas runas par kādiem 20 uz -
ņēmumiem, kam to varētu at  -
ļaut. Turklāt parādās klaji meli, 
ka atalgojums nu vairs nebūs   
sle pens. Likumā gan ir ierakstīts,   
ka atalgojumam jābūt atklātam, 
bet tiek minēti neskaitāmi iz -
ņēmumi. Piemēram, ja uzņē-
mums izmanto valsts dotācijas 
vai Eiropas fondu naudu, tad 
informācija par atalgojumu nav 
pieejama.

Kad par šo jautājumu lems 
Saeimā?

Drīzumā to izskatīs Tautsaim-
niecības komisija, ko vada Tau  -
tas partijas deputāts Vents Ar -
mands Krauklis. Daudzi depu  -
tāti ir neapmierināti, jo tuvojas 
vēlēšanas un nauda ir ļoti va -
jadzīga. Vienīgā koalicijas partija, 
kuŗas cilvēku nav minētajās val-
dēs, ir Pilsoniskā savienība. Arī 
Saskaņas centra ļaudis ir Rīgas 
pašvaldības kapitālsabiedrību 
val  dēs. Varam droši par to runāt 
un runāsim, bet var gadīties, ka 
tāpēc var rasties problēmas ar 
vēlēšanu sponsoriem. Būt godī-
gam maksā ļoti dārgi.

Sallija Benfelde

Svētdien, 24. martā, Sarmīte Ēl -
er  te beidzot nāca klajā ar savu po  -
lī  tisko grupu, kas pretenciozi no -
saukta par Zigfrīda Meierovica 
bied  rību (Meierovica biedrība par 
progresīvām pārmaiņām – red.). 
ZMB ap Ēlerti pulcina vairāk nekā 
divdesmit biedrus, un viņu kopī-
gais mērķis esot uzlabot valsts polī-
tiku, kas nedrīkstot būt šauras po -
līti ķu grupas nodarbe. Lai iece rēto 
sasniegtu, biedrība piesaistīšot kva-
 li   ficētus ekspertus. Biedrus varētu 
deleģēt apvienības Vienotība kan-
di dātu sarakstā, kandidēt va  rētu arī 
pati Ēlerte.  

Prominentākās personas jaunat-
klātajā biedrībā līdz ar Ēlerti ir bij. 
Eiropas Parlamenta deputāts Ge -
orgs Andrejevs, aktīvā Delnas val-
des priekšsēde Lolita Čigāne, bijusī 
Latvijas vēstniece Igaunijā un So -
mi  jā Anna Žīgure, Konkurences 
pa       domes vadītāja Ieva Jaunzeme, 
Ministru prezidenta padomniece 

Karote darba atsveŗ spaini padomu
Solveiga Silkalna, Latvijas Institūta 
direktors Ojārs Kalniņš, ārpolītikas 
jautājumos redzamie Atis Lejiņš 
un Andris Sprūds, kā arī daudzi citi 
no uzņēmējdarbības, mākslas un 
dažādu speciālistu aprindām. Ja 
jaunās biedrības sastāvu vajadzētu 
raksturot kā grupu, to varētu no -
saukt par inteliģentiem, kuŗus vie-
no daļēji neapmierinātība ar to, kā 
viss notiek mūsu valstī. Grupā ne -
trūkst prasmju un zināšanu, kas 
varētu būt noderīgas gan likum-
došanā, gan izpildvaras līmenī. 

Vai ZMB varētu spēlēt labo roku 
Vienotībā? Jā, tās sastāvs ir pietie ka  -
mi spēcīgs un vispusīgs. Biedrība  
sola veidot reģionālas nodaļas (lie lā -
kā daļa biedru nāk no Rīgas vai tās 
tuvākās apkārtnes), kā arī rīkot pār-
runu forumus visā Latvijā. Bied   rība 
sola savu ekspertīzi pie dāvāt citiem.

Vispārinājumos, kuŗu netrūkst 
ZMB oficiālajā paziņojumā, kas 
pie  ejams portālā www.lietussargs.

lv, tomēr nav īstas skaidrības, ko 
jaunais veidojums īsti grib ar savu 
darbību panākt. Jāatceras vecais 
spāņu sakāmvārds: „Karote darba 
ir vairāk vērta nekā spainis pado-
mu.” Mēs taču visi zinām, kas ir 
pama  tos mūsu valsts grūtībām sevi 
sa  kārtot. Vai kādam vēl ir šaubas, 
ka valsts aparātam, piemēram, ir 
jā  kļūst godīgākam, taupīgākam, 
ra  cionālākam un efektīvākam? Vai 
trūkst zinīgu cilvēku, kas spēj to 
labot? Vai te vēl visa Latvija jāpār-
klāj ar daiļrunīgu diskusiju foru-
miem un ar sniegtajiem prātoju-
miem un skaidrojumiem jāpiepil-
da avīžu slejas?

Ir steidzīgi nepieciešams meklēt 
un ievēlēt 10. Saeimā cilvēkus, kas 
var godīgi strādāt un kalpot savai 
valstij, ko nedancina pašreizējo 
kliķu īkšķu signāli, liekulīgā retori-
ka un rīcība, aiz kuŗas slēpjas sav-
tīgu cilvēku savtīgi nolūki. 

Īsā laikā jāizbeidz noziedzīgās 

darbības kontrabandā,valsts līdzek-
ļu izšķērdēšanā un ēnu ekonomijā. 
Jāuzlabo likumi, kas palīdzēs no 
dar ba padzīt ierēdņus, kuŗi izšķēr-
dē valsts līdzekļus un piesedz vai 
ignorē nelikumīgas darbības. Ja no 
Saeimas un valdības izstumj visus 
tos, kas pašreiz zaglīgo un alkatīgo 
valsts izsaimniekošanu ir izveido-
juši un aizsargājuši, ļoti īsā laikā       
ir iespējams Latvijas ikdienu kar  -
di nāli mainīt.

Tātad svarīgākais, kas šodien 
jādara, nav vēl mēnešiem gudri ru -
nāt, bet bez kavēšanās jāķeŗas pie 
nopietna darba. Tā pirmajā fazē 
jā   atrod jauni, spējīgi, godīgi un šā -
dām polītiskām maiņām uzti ca  - 
mi cilvēki, kas vēlētos 10. Saeimā 
un valsts aparātā enerģiski darbo-
ties. Otrā faze ir pirmsvēlēšanu 
kam   paņā pārliecināt tautu, ka šiem 
jaunajiem spēkiem jādod iespēja 
strādāt un sevi apliecināt.

Ja ZMB kalpos šādiem uzde-

vumiem, tā savu mērķi attaisnos. Ja 
tā nodarbosies ar lielu pļāpāšanu 
un skaidrošanu bez mērķtiecīga 
tiešuma un skaidras domas, kas jā -
dara, tad tās panākumi paliks zem 
jautājuma zīmes. 

Redzot A.Šķēles un citu pēdē  -  
jos gados saimniekojušo pašrei  -
zējo polītisko darboņu izmisīgos 
soļus, lai pēc iespējas ilgāk paturētu 
varu un savu ietekmi, vajadzētu ar 
vēl lielāku sparu parūpēties, lai viņi 
no 10. Saeimas pazustu un viņu 
ietekme valstī izbeigtos galīgi un 
neatgriezeniski.

Jānovēl ZMB izprast un izmantot 
šo situāciju, ka līdz oktobrim ir 
iespējams izveidot spēkus, kas pēc 
vēlēšanām godīgi un nesavtīgi kal-
pos Latvijas valstij un tautai. Nav 
nekādu pazīmju, ka neveiksmes 
gadījumā šāda izdevība drīz vēl 
radīsies. 

Tātad – vairāk konkrētu ideju un 
specifisku skaidrojumu tādu tuk  -
šu fražu vietā kā, piemēram, „pro-
gresīvas pārmaiņas”.

O. Celle  

Latvijas Okupācijas mūzejā 25. 
mar  tā, pieminot 1949. gada 25. 
mar  ta izvešanu upuŗus, notika 
jaunās mūzeja ekspozīcijas maketa 
atklāšana. Tai sekoja architektu, 
Rīgas pilsētas un valsts pārstāvju 
saruna par Latvijas Okupācijas 
mū  zeja un padomju okupācijas 
upuŗu memoriāla nākotni. 

Maketa atklāšanas sarīkojumā 
kul tūras ministrs Ints Dālderis, Rī -
gas pilsētas domes priekšsēdis     
Nils Ušakovs, Latvijas Polītiski re- 
p resēto apvienības vadītājs Gunārs 
Resnais un Rīgas polītiski repre  -
sēto biedrības vadītājs Jānis Lapiņš 
uzsvēra Okupācijas mūzeja nozī-

Latvijas okupāciju vēstures saglabāšana ir polītiskās gribas jautājums
mī go lomu Latvijas tautas un    
valsts vēstures saglabāšanā. Visi ru -
nātāji atzina, ka mūzeja paplaši nā-
šana ir nepieciešama un atbalstā-
ma. I. Dālderis minēja, ka mūzeja 
rekonstrukciju vajadzētu pabeigt 
līdz 2013.gadam, jo 2014. gadā Rī -
ga būs Eiropas kultūras galvaspil-
sēta. 

Viens no memoriāla līdzauto-
riem mākslinieks Kristaps Ģelzis 
izcēla šo objektu celtniecības po  lī-
tisko nozīmi. „Strēlnieku laukums 
ir valsts polītiskais centrs, un val-   
stij ir jāizrāda polītiskā griba ne  
tikai vārdos, bet arī darbos,” viņš 
sacīja. Šo ideju sarunas nobei  gu   -

mā uzsvēra arī mūzeja ārlietu 
direktors Valters Nollendorfs, atzīs-
tot, ka valsts atbalsts ir svarīgs 
priekšnosacījums, lai mūzejs arī 
turpmāk spētu piesaistīt ziedo  -
tājus, ar kuŗu līdzekļiem tiks fi -
nancēta jaunā ekspozīcija.

Mūzeja pārbūves projekta autors 
architekts Gunārs Birkerts sarunā 
par mūzeja un memoriāla nākotni 
minēja, ka labas apstākļu sakritī  -
bas gadījumā mūzeju var rekon- 
s truēt divu gadu laikā. Viņš arī 
aicināja klātesošo Rīgas būvval  -  
des vadītāju Andri Cini un VAS 
„Valsts nekustamie īpašumi” val  -
des locekli Agri Balodi rīkoties,     

lai vairāki darbi, piemēram, ko  -
mū nikāciju izbūve un abu objektu 
techniskie plāni tiktu gatavoti 
vienlaicīgi, nevis viens pēc otra, 
bezgalīgi ievelkot darbus. 

Mūzeja topošās ekspozīcijas ma -
kets aplūkojams līdz 31. martam. 
Jaunā ekspozīcija ir paredzēta iz -
vietošanai rekonstruētajās telpās. 
Ekspozīcija veidota kā chronolo-
ģisks stāsts par Latvijas okupācijas 
vēsturi. To papildina vēstījums par 
neatkarīgo Latvijas Republiku, 
oku    pācijas sekām un mūsdienu 
problēmatiku. 

Šobrīd mūzejā jau apskatāmi  
divi jaunās ekspozīcijas objekti – 

Gulaga interaktīvā karte un 
skulptūra “Pioniere”.

Jaunās ekspozīcijas scēnāriju iz -
veidojis Valters Nollendorfs, ap -
mek lētāju plūsmu plānojusi kon-
sultāciju firma Interpretive Solu-
tions, par vizuālo noformējumu 
rūpējušies mākslinieki Jānis Spal-
viņš, Ieva Nagliņa, Rolands Vēg-
ners. Saturu veidojuši vēsturnieki 
Inese Dreimane, Ieva Gundare, 
Ritvars Jansons, Uldis Neiburgs, 
Līga Strazda, Aija Ventaskraste.

Jānis Erno,
Latvijas Okupācijas mūzeja 

sabiedrisko lietu vadītājs
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Vēl par latviešu ģimnazijāmDr. Dz. Svenne

(Turpinājums sekos)

Arī atkārtotais mēģinājums 
dabūt atļauju kaut vai Laurim     
vienam pašam aizstaigāt līdz por-
tālam ir neveiksmīgs. Dežū rants 
nu izskatās it kā vainīgs, ka nav 
spējis mums izpalīdzēt, bet,  kā   
jau vācietis, radis pavēlēm klausīt. 
Ieminos, ka fotografēt te arī droši 
vien aizliegts. Nē, vārtu torni bildēt 
drīkst. Sakām paldies par to pašu 
un vēršam sarunu uz citu pusi. 
Gri  bētos redzēt kādrei zējās lat-
viešu bēgļu nometnes vietu, taču 
viss kļuvis svešāds, ne  atceros, kā 
tur nokļūt. Latviešu nometne? Par 
tādu viņš nav dzir dējis. Viena no -
metne, arī slepena, bijusi tepat 
līdzās aiz parka, bet, kas par cil-
vēkiem tur atradušies, viņš nezi  -
na, tikai to, ka baltieši tie nebijuši, 
baltieši noteikti ne.  No tās nomet-
nes kaut kas vēl at  licis, bet tā vieta 
arī ir militārajā zonā.

 Es savukārt neesmu dzirdējusi, 
ka pils tuvumā arī bijusi nomet  - 
ne. Varbūt tur atradušies kaŗa  - 
gūs tekņi vai kādi ieslodzītie. 

 Par Mirvikas lielo latviešu bēg  -
ļu nometni neko nezina arī citi 
šejienieši. Ne iztaujātais pretim-
nācējs, ne otra militārā objekta 
de     žūrants, pie kuŗa nokļuvām 
pirms gājiena uz pili. It kā tāda 
nometne nekad nav bijusi. It kā   
tur augu gadu ik rītu, atskaitot      
īsu vasaras brīvlaiku, nebūtu ska-
nējis skolas zvans, it kā tur ne -
notiktu sporta sacensības, it kā Jā  -
ņos nelīgotu un Ziemassvētkos 
zālē neskanētu dziesmas, it kā     
ne  būtu rakstnieku pēcpusdienu, 
kuŗās par Pīļknābi dēvētais dzej-
nieks (īstais vārds nav palicis prā -
tā) lasīja savas vārsmas, Margarita 
Kovaļevska un Pāvils Gruzna - 
fragmentus no saviem romāniem 
un arī jaunie literāti tika pie vār  da. 

Angļi par mums neliekas ne 
zinis. Izstūrējam uz Vismāras liel-
ceļa bruņu vāģiem pretējā virzie-
nā uz dienvidrietumiem. Turpat 
gabalu tālāk iegriežamies pames  -
ta ceļa malā pārgulēt pirmo nakti 
zem klajas debess. 

Vēlā vakara stundā šķērsām pāri 
laukiem pie mums iegriezās vien-
tuļš vācu kaŗavīrs. Piesēdās, paru-
nājās, bija dzirdējis, ka Hitlers pa -
galam. Nebijis tik slikts, viņš do  -
māja. Bija to frontē redzējis. Viņš 
vainoja visus mazos „hitlerus” vi -
sos ļaunumos vainīgus. Iespē    -
jams, tā domāja dažs labs vācietis. 
Nebija jau Hitleram pa  šam rokas 
jāsmērē. Viņš tikai domāja, darīt 
lika citiem. Tā ka  ŗavīrs atkal aiz-

Tur skanēja jauniešu uzticī  bas 
apliecinājums Latvijai, skau  tu, gai-
du, mazpulcēnu rindās stā joties.

 Īsa, pārlieku īsa ir ne vien cilvē-
ka, bet arī vēstures atmiņa. Neva  -
ru pilnīgi piekrist tīmeklī lasī  -
tajam, ka britu militārā admi nis-
trācija Flensburgā iekārtojusi di  -
vas pārvietoto personu nometnes, 
kuŗās galvenokārt ievietoti kaŗa 
laikā no Polijas, Ukrainas, Baltijas 
un Dienvidslavijas atves  tie darba 
dienesta strādnieki.  1945. gada va -
sa  ras beigās no Ma  rienhelcunga 
latviešus pārcēla uz glīto Fruer lun-
das nometni, kuŗas barakās miti-
nājās polītiskie bēgļi un pēc at -
brīvošanas no gūstekņu nomet-
nēm leģionāri. Pusotra vai divu 
kilometru attālumā no Fru er lun-
das barakām atradās daudz lielā  -
kā Mirvikas latviešu nomet  ne; tur 
lielāko tiesu mitinājās  ne  vis pār-
vie  totās personas, kā angļi tās dē -
vēja, bet baigā gada šausmu pār-
bie dēti bēgļi. Frontei veļoties at -
pakaļ, tie baidījās krist vēlreiz 
krievu nagos. Par pārvietotām  

per  sonām var uzskatīt vācu laikā 
darba dienestā iesauktos jaunie  - 
šus, dažu evakuētu iestāžu dar-
biniekus, pretgaisa spēku izpalī  - 
gus, varbūt arī angļu gūstā kritu   -
šos leģionārus. Taču latviešu no -
met nēs, īpaši Mirvikā, vairākumā 
bija polītiskie emigranti. Varbūt 
ie    rēdņu ērtības labad, lai šo cilvē  - 
ku apzīmējums nebūtu pārlieku 
gaŗš un sarežģīts, mūs visus dēvēja 
par pārvietotām personām.

Fruerlundas pievārtē atradās 
liela, dzeloņstieplēm apjozta dien-
vidslavu nometne. Gaŗām ejot, re  -
dzēju tur gaŗus, melnīgsnējus vī  - 
rus bargām sejām, haki krāsas 
formastērpos. Runāja, tie esot al -
bāņi, kas ārpus nometnes parā-
dījās tikai pēc kapitulācijas. Lau  - 
ku apvidū patālu no pilsētas bija 
poļu nometne. Pēc viņu parā dī-
šanās priekšpilsētu māju īpašnie  -  
ki vakaros sāka slēgt ārdurvis un 
dārza vārtiņus, ko agrāk nebija 
darījuši… 

Četrdesmit sestajā gadā Fruer-
lundas latviešu nometnes iemīt-

niekus pārcēla uz lielo Trollzē 
nometni otrpus Fjorda. Kuŗš ne -
gribēja braukt ar tramvaju, tam 
ceļš līdz skolai izvērtās gaŗš. Prā-
tojām, ka jaunās nometnes lat-
viskais nosaukums varētu būt 
„Troļļezers”. 

Gadu vēlāk Fjorda kreisajā kras-
tā patālu no Trollzē radās vēl viena 
latviešu nometne – Antver pene, 
kur sastapāmies ar mūsu ģimenes 
paziņām, to vidū ar vai rākiem le -
ģio na virsniekiem.

Tolaik dāņi un vietējie vācieši 
labi zināja, kur atrodas latviešu 
nometnes. Palaikam pie mūsu ba -
rakas durvīm pieklauvēja pilsēt-
nieku bērni, piedāvādami mai  -  
ņas tirdzniecību. Par kristalla vā  -
zīti prasīja šokolādes plēksnīti,    
par jaunu zīda mežģiņu kreklu – 
gaļas konservu kārbu. Nometnēs 
mūs apgādāja palīdzības organi-
zācija UNRRA. Pusdienas saņē-
mām siltas, vakariņām un brokas-
tīm - sauso devu, ar kuŗu netiku 
galā. Dzeltenā kristalla vāzīte mā  -
jās uz mana plaukta joprojām at -
gādina laiku, kas flensburgiešu 
vidējai paaudzei jau kļuvis ne -

zināms un svešs. 
Līdz gulētiešanas laikam vairā-

kas stundas, pie labas gribas va   -
rētu sameklēt vismaz Fruerlun  - 
das nometnes vietu. Nometnei 
gaŗām stiepās šaursliežu vilciena 
sliedes, pa kuŗām vilcieni vairs 
negāja. Sliedes noteikti sen aiz-
vāktas un pārkausētas, bet varbūt 
palicis kāds nieks no biezā kaze-
nāja dzīvžoga, kas auga gar dzelz-
ceļa malu un sniedzās augstu      
pāri galvai. Kazenājs ir dzīvelī  - 
gāks par cilvēku mīlestību un 
naidu, nevar būt, ka tas bez pē  -
dām iznīcis vai iznīdēts.

Es vēlreiz vēlētos tur būt, jo 
Fruerlundā sastapos ar cilvēkiem, 
kam esmu gribējusi līdzināties  
visu mūžu. Bet varbūt tieši tādēļ, 
lai aiztaupītu vilšanos, to vietu 
redzēt mums nav lemts. Līdzko 
pils vārtu tornim pagriezta mu -
gura, sāk smidzināt un brīdi vēlāk 
līņāt. No mana lietussarga lejup 
plūst tērcītes, bet Lauris savējo pat 
atvēris nav. Izpleš pēc atkārtota 
atgādinājuma, ka arī viņam rokā 
lietussargs. Nāk prātā tālā, tikpat 
lietainā dienā mana krusttēva   
teiktais, ka īstam vīrietim ar lie -
tussargu staigāt nepiedien. Bet 
Lauris atšķirībā no viņa nav taču 
kaŗavīrs…

Kāpnes
Pēc lietainas nakts saule pastumj 

mākoņus sānis, nosusina ietves, 
un es atkal kāpju lazaretes kalnā. 
Gaŗām ceļrādim, kuŗa vairs nav, 
bet kuŗu iztēlē joprojām redzu. 
Pieturēdamās pie margām, kuŗu 
nebija tolaik. Sirreāla izjūta liek ik 
uz soļa apstāties, pavērties apkārt. 
Esmu atpakaļ. Vai nesapņoju? 
Lielie koki vēl snaudā, sīkajiem 
briest pumpuri. Kalns noaudzis 
efejām; vai senāk efejas bija? Jau-
najā zālē šur tur pa kādai nar  -  
cisei, pa zilai un baltai vizbulītei,   
pa dzeltenam ziediņam. 

soļoja naktī šķēr sām pāri tīru-
miem. Uz savām mājām vai, tā  -
pat kā mēs, tikai uz rietumiem?

No rīta angļu kaŗavīrs bija pie-
nācis pie mūsu apmetnes. Ska   -
tījās, brīnījās un smējās par mūsu 
braucamajiem rīkiem. Cik mū  sē-
jie no viņa varēja saprast, viņš 
skaidroja, ka turpat muižā mēs 
varētu dabūt sev zirgu un ratus. 
Kad viņš aizgāja, vīri sāka spriest, 
varbūt tiešām kaut ko labāku 
muižā mums varētu iedot. Liela 
muiža atradās turpat mūsu lauka 
galā. Būtu jāiet aprunāties. 

Par savu angļu mēli neviens 
nejūtas īsti drošs, man esot jāiet 
līdz par runasvīru. Es turos pretī, 
man nav ne dūšas, ne spējas ko 

sarunāt, bet jāiet vien ir. 
Ieejam muižā. Tā pilna angļu 

kaŗavīru, kas tur jūtas kā mājās – 
tīra ieročus, mazgājas, dzen bār-
du, vāra sev ēst. Par mums ne   -
viens atal neliekas ne zinis. Iz -
staigājam, meklēdami kādu au  to-
ritāti, kam prasīt, muižas saim-
nieku vai armijas komandantu. 
Nevienas civīlas personas vai au -
toritātes nevaram atrast.

Ieskatāmies ratnīcā un staļļos. 
Tur rindā vairāki varenie vācu rati 
ar automobiļu riepām un rokas 
bremzēm. Stallī vesela rinda skais-
tu, lielu, spēcīgu zirgu.   

Mūsu vīri, lai cik skoloti un 
in    teliģenti, mācībspēki un māks-
li nieki, sirdī tīri latviešu zem-
nieki ir un paliek. Izmeklē divus 
no skais tākajiem zirgiem un 
jūdz pir miem lielajiem ratiem 
priekšā. Sajūdzam, izbraucam 
pagalmā. Ko tālāk? Braucam 
vien pa vār tiem laukā. Angļi ti -
kai noskatās mums pakaļ, pa  -
māj vēl ar roku ardievas. Mēs 
braucam kā uzva rētāji pie savē-
jiem, neticēdami, ka tas tik vieg-
li bijis izdarāms. 

Visa mūsu mantība viegli sa  -
gāja milzīgajā vāģī, arī mēs visi 
paši. Bijām jau gatavībā doties 
tālāk, kad pēkšņi pie mums 
pieskrēja kāds vācietis. Acīmre-
dzot muižas pārvaldnieks, pār -
skai ties mūs nikni izlamāja un  
jau, pieķēries pie zirgu galvām, 

grieza tos uz muižas pusi.
Skaidra lieta, mēs nebūtu  ar 

viņu cīkstējušies, bet tad tikpat ne -
gaidīti pienāca mūsu pirmītējais 
kaŗavīrs un pavēlēja vācietim iet 
projām. Pateicīgi mēs steigšus de -
vāmies projām.

Nu varējām ceļot ērti un patīka-
mi. Ceļā pabraucām gaŗām ne -
beidzami gaŗai vācu kaŗavīru    
kolonnai, ko rīkoja un vadīja tikai 
nedaudzi angļu kaŗavīri. Pašā   
kolonnas galā soļoja vēl vesela  
liela grupa vācu ģenerāļu. 

Mūsu vīri  jau plānoja tādā veidā 
šķērsot Vāciju un stūrēt tieši uz 
Franciju. Tā pāris dienu, kādu 
nakti atkal brīvā dabā.

2. maijā angļi bija Vismāru oku-
pējuši. Bet 3. maijā tur ieradās arī 
sarkanarmija, un četras dienas  

vē  lāk Montgomerijs tur ieradies 
apmeklēt ģenerāli Rokosovski un 
skatījies krievu kazaku kava lerijas 
parādi. 

Kaut kur pa ceļam, nezinu vairs,  
kur un kad, mums piebiedrojas 
Ernesta Ābeles ģimene. Krievi 
iegājuši Ravensruh muižā drīz    
pēc mūsu aiziešanas, un tur tūlīt 
sākušās šausmu lietas, kā laikam 
katrā viņu ieņemtā muižā. Mui  -
žas pārvaldnieks laikam izdarījis      
pa     šnāvību. Pēc kāda laika viņi iz -
gā juši, nesdami, vezdami savas 
man tiņas un vākdami savas ma -
zās meitenītes. Ābeles kundze  sa -
tinusies vecos lakatos, nosmērētu 
seju. Viņiem bija laimējies vēl ar 
pir  mo sajukumu tikt projām 
sveikā. 

Skats uz nometnes centru

Barakā iekārtotā baznīca

Pie skolas barakas 1946. gadā Latviešu ģimnazijas 4. klase

Ar Irēni uz Mirvikas pils kāpnēm
1947. gads

(Turpinājums no Laiks Nr. 13)
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2010. gada 25. - 27. martā Olim-
piskajā Sporta centrā Rīgā notika 
nozīmīga izstāde - gadatirgus “Ra -
žots Latvijā 2010”. Pēc deviņu ga  -
du pārtraukuma visas Latvijas taut-
saimniecības nozares tika ai  cinā  -
tas sanākt vienuviet, lai pre zen tētu 
savus jaunos un jau ražojamos 
produktus un pakalpojumus.

Izstādes mērķis ir rast eksporta 
tirgus Latvijas ražojumiem un pa -
kalpojumiem. Izstāde – gadatir  -
gus „Ražots Latvijā” atspoguļo Lat-
 vijas uzņēmējdarbības attīstības 
tendences, sniedz priekšstatu par 
ražotāju nozaŗu dažādību, uzska-
tāmi parāda Latvijas ražotāju kon-
kurētspējīgo produkciju, dod ie -
spēju veidot eksporta kontaktus.

Uzmanības centrā šai izstādē ir 
Latvijas ražotājs neatkarīgi no sava 
lieluma, nozīmības vai populā ri tā-
tes!

Izstādes rīkotājs SIA „Kelle Expo” 
vadītājs Erlens Kelle:

„Ekonomiskā krize ir mainī jusi 
uzņēmējdarbību Latvijā. Daudziem 
ir izveidojies stereotips, ka Latvijā 
vairs nekas netiek ražots. Tā nav. 
Latvijā ir ražots, ražo un ražos! 
Tāda ir mana pārliecība! Šobrīd 
SIA „Kelle Expo” ir uzņēmusies 
iniciātīvu organizēt šādu pasāku-
mu, lai atbalstītu Latvijas ražotājus 
un palīdzētu viņiem rast eksporta 
tirgus iespējas. Neviens mūsu vietā 
neko nedarīs, tāpēc es aicinu visus 
Latvijas ražotājus neapstāties grū-
tību priekšā, bet cīnīties un saglabāt 
ražošanu, aktīvi meklēt iespējas 

Izstāde RAŽOTS LATVIJĀ 2010

Laipni lūdzam – Latvijas slow food!

„Daiļrade” joprojām ierindā 
(vai  rāk par šo latviešu uzņēmu-
mu lasiet kādā no nākamajiem 
laikraksta numuriem!)

„Madara” jau iegājusi pasaules apritēFoto: Imants Urtāns

Balvas labākajiem
Aizvadītā nedēļa vainagojās ar 

Starptautisko Teātŗa dienu 27. mar-
tā. To atceras visi, kam mīļa ir ska-
tuves māksla. Nav jau šajā dienā 
noteikti jāiet uz kādu no teātŗiem, 
bet ir svarīgi atcerēties, cik lielu 
garīgu spēku, emocionālu saviļņo-
jumu un domu ierosmi spēj dot   
šis mākslas veids, tāpat  ir vērts 
atcerēties un pieminēt tos prasīgās 
teātŗa mūzas Melpomenes kalpus, 
kuŗi kaut vai tikai reizi dzīvē mums 
likuši sajusties vai nu bezgala lai-
mīgiem, vai dziļi satriektiem, vē -
rojot viņu spēli, jūtot līdzi prie  -
kiem, sāpēm un ciešanām skatuves 
telpā. 

Ik gadu Teātŗa dienas priekšva-
karā Latvijas Teātŗa darbinieku 
sa    vienība lemj par gadskārtējām 
bal vām, ko profesionāļi piešķiŗ 
labā kajiem no sava vidus. Šogad 
Lilitas Bērziņas balva tika Dailes 
teātŗa aktrisei Rēzijai Kalniņai, 
Harija Lie  piņa balva – Valmieras 
teātŗa aktierim Tālivaldim Las-
manim, savukārt slavenās balet-
meistares Helēnas Tangijevas-
Birz nieces bal va – baleta paida go-
ģei Sarmītei Ja  ksei-Graudiņai. 
Pati balva ir trausls kristalla     
zvans, kas piestip rināts pie koka 
pamatnes, uz kuŗas ir  plāksnīte    
ar laureāta vārdu, tur k lāt katrs 
laureāts saņem arī labvēļu sagā-
dātu čeku par 400 latiem. 

Balvu pasniegšanas sarīkojums 
svētdienas priekšpusdienā bija 
pul cējis pilnu Eduarda Smiļģa 
Teātŗa mūzeja zāli. Kollēgas, drau-
gi, tu vi nieki un Teātŗa darbinieku 
savie nības ļaudis bija ieradušies 
šāga  da laureātus apsveikt gan ar 
zie  diem, gan siltiem vārdiem un 
sirs nīgiem vēlējumiem. Skanēja 

No pagātnes līdz mūsdienām un tālāk

dziesmas, smar  žoja puķu klēpji, 
nobira pa aizkustinājuma asarai, 
vēsturis kā videofilmējumā no ek -
rāna klāt esošos uzrunāja Lilita 
Bērziņa un Harijs Liepiņš, aplieci-
not mākslu runāt ar skatītāju 
dvēselēm. Re  dzē jām arī atmiņu 
epizodus, kuŗos baleta mākslinie-
ki gremdējās at  miņās par balet-
meistares un pai  da goģes Helēnas 
Tangijevas-Birz nieces neatkārto-
jami spilgto perso nību. Šai sarī ko-
jumā varēja pārlie cināties par 
mūžam aktuālo patie sību – tagad-
ne izaug no pagātnes, pati savu-
kārt dodot labvēlīgu augsni nākot-
nei. Tā tas ir arī teātŗa mākslā, kur 
senāko paaudžu mantojums sa -
jūtams par drošu pama  tu mūs-
dienu radošiem meklēju  miem, 
kas savukārt kalpos nākot nes te -
ātŗa attīstībai. Arī nākotnes pie -
teikumu bija ļauts saklausīt – ar 
dziesmām laureātus sveicināja 
Kul   tūras akadēmijas 1. aktieŗu 

kur  sa studenti.
 „Nemirst dziesma sen dziedāta!

Savukārt 26. marta pēcpusdienā 
sarīkojumā „Vēl tagad atskan tūk-
stoš dziesmās” Teātŗa mūzejā tika 
godināts komponista Burharda 
So   sāra mūža darbs viņa 120 gadu 
atcerē.  

Slavenās „Kavalieŗu dziesmas” 
ska  ņu raksta sacerētājs, ne mazāk 
teātŗa sabiedrībā un tautā iemīļo  -
tās „Āksta dziesmas” komponists, 
viens no Eduarda Smiļģa mākslas 
līdzgaitniekiem, sacerējis dziesmas 
un mūziku neskaitāmām Dailes 
teātŗa izrādēm, strādājis arī Nacio-
nālajā un Daugavpils teātrī. Viņa 
atstātais nošu materiāls vēl arvien 
līdz galam nav apzināts un izpē  -
tīts, par to liecināja arī sarīkojumā 
atskaņotās dziesmas. Kultūras aka-
dēmijas topošie aktieŗi paidagoga 
Roberta Hansona vadībā bija saga-
ta vojuši programmu, kuŗā skanēja 
melodijas no dziesmu spēlēm.   

Jau nieši Sosāra melodijas atklāja 
nevil totā sirsnībā un dedzībā, ļau-
jot iz  tēlē sajust valdzinājumu, ko    
šī mū  zika savā laikā piešķīrusi 
Dailes teātŗa izrādēm. 

Pievilcīgā vienkāršībā divi nāka-
mie skatuves mākslinieki lasīja 
fragmentus no Burharda Sosāra 
autobiografijas, kas sarakstīta...      
16 gadu vecumā, savukārt teātŗa 
vēsturniece Agra Straupeniece-
Bran ce analizēja komponista ra -
došā mūža pieturas punktus, au -
toritātes un principus. Varēja no -
skatīties arī fragmentus no pagā  -
jušā gadsimta divdesmitajos ga  - 
dos uzņemtās mēmās filmas „Vie  -
na diena Dailes teātrī”, kur E. La  -
biša lugas „Italijas salmu cepurīte” 
mē  ģinājumā redzam gan Smiļģi, 
gan viņa leģendāros konsultan  -   
tus –  Jāni Munci, Felicitu Ertneri, 
Bur hardu Sosāru, Jāni Simsonu. 
Ak  tieŗu saime gan draudzīgi dzied 
korī, ko diriģē Sosārs, gan ritmiski 
kustas Felicitas Ertneres vadībā, 
gan pēc Smiļģa rokas mājiena at -
dzīvojas dinamiskā masu ainā,    
kur ansamblī pamanāmi daudzi 
ievērojami aktieri. 

Sarīkojuma gaisotne vienlīdz 
pie   vilcīga šķita gan vecāka gada gā-
juma skatītājiem, gan Kultūras aka-
dēmijas studentiem, kas drau dzīgi 
atbalstīja savu laikabiedru uguns-
kristības uz Smiļģa skatu  ves. Klāt 
bija arī Burharda Sosāra mazmeitas 
Māra un Linda ar sa  vām atvasēm. 
Viņas apliecināja, ka savu vectēvu 
līdz šim pazinušas tikai krūšutēla 
stingumā un glez  nā iemūžinātā 
portretējumā, bet šajā vakarā sa  ju-
tušas dzīvu dvē  seles viļņojumu 
mūzikā. 

Tuvojas Siguldas 
opermūzikas svētki!

Šovasar jau 18. reizi norisināsies 
Siguldas opermūzikas svētki. Tie 
ieplānoti 7. un 8. augustā Siguldas 

pilsdrupās, kur dabas fons lieliski 
papildina mūzikas un skatuves 
mākslas uztveri, radot neatkār to-
jamu gaisotni.

7. augustā plkst.17 Siguldas pils-
drupās notiks galā koncerts, kuŗā 
piedalīsies Latvijas soprāniste Kris-
tīne Opolais, tenori Filips Do un 
Juhans Tralla, soprāniste Dināra 
Rudāne, baritons  Daiņus Stumbrs, 
Latvijas Nacionālās operas bass 
Krišjānis Norvelis un citi solisti, kā 
arī Latvijas Nacionālās operas koris 
un orķestris. 

Nākamajā dienā, 8.augustā,  
plkst. 15  pilsdrupu estrādē notiks 
koncerts “No drāmas līdz roman-
tikai”, tajā mūziklu un mūzikālu 
drāmu fragmentus dziedās Dita 
Lūriņa, Juris Vizbulis, Mārcis Maņ-
jakovs, Ilze Kozlovska un Mārtiņš 
Egliens, mūzicēs Liepājas Simfo-
niskais orķestris jaunā galvenā di -
riģenta Atvara Lakstīgalas vadībā.  

Opermūzikas svētku dienu pa -
pildinās Amatnieku tirdziņš un 
mūzikālās kafejnīcas, Jaunās pils 
parkā spēlēs Siguldas jauniešu ka -
merorķestris un bigbends “Si -
gulda”.

Savukārt plkst. 21 notiks Dža-
komo Pučīni operas trīs cēlienos 
“Čo-čo-sana” (Madame Butterfly) 
izrāde. Tā būs unikāla iespēja re -
dzēt un dzirdēt diriģenta Aleks-
andra Viļumaņa un krievu reži  -
sora Jurija Aleksandrova, seškār  -
tējā Zelta maskas laureāta, iestu-
dētu operas izrādi, kas top, Sankt-
pēterburgas operas mākslinie  - 
kiem sadarbojoties ar Latvijas Na -
cionālās operas solistiem, kori un 
orķestri. 

Siguldas pilsētas galva Uģis 
Mitrēvics un Operas svētku orga-
nizētājs Dainis Kalns cer uz skatī-
tāju plašu ieinteresētību un 
atsaucību. 

Gundega Saulīte

No kreisās: Latvijas Teātŗa darbinieku savienības priekšsēde 
Daiga Gaismiņa apsveic Sarmīti Jaksi-Graudiņu, Tālivaldi 
Lasmani un Rēziju Kalniņu
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savu produktu eksportēt. Izstāde 
būs labs stimuls jaunām biznesa 
iespējām.”

Trīs dienu laikā izstādes dalīb-
niekiem un apmeklētājiem bija 

iespēja piedalīties semināros, kon-
kursos, uzzināt ko vairāk par Lat-
vijā ražotiem produktiem un pa -
kalpojumiem, izmēģināt tos, kā    
arī iegādāties.
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30. marts
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dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,50 0,30 1,20

90-119 3 2,00 0,40 1,40
180-209 6 2,50 0,75 1,50
270-299 9 3,00 0,85 1,65
367-395 12 3,50 1,00 1,75

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 01.04.2010. 

Noguldījumu likmes

Latvijas Avīzes 
feļetonists Egils Lī -
cītis nesen par pū -
lēm Latvijā atrast 
fašismu teica, ka 
mē  ģinājumi Latvi  -
jā atrast fašismu lī -

dzinās centieniem tumšā istabā 
atrast melnu kaķi, kuŗa tur ne  -
maz nav. Tas tomēr neatturēja 
„anti  fašistus” Rīgā rīkot Kriev va-
lodīgo ebrēju vispasaules kongre-
sa (KEVK) divu dienu konferen  -
ci, kas bija veltīta holokausta iz -
pētei un cīņai pret neonacisma 
iz   pausmēm. Šo kopā nākšanu Rī -
gā palīdzēja sarīkot Saskaņas cent-
ra pārstāvis Saeimas deputāts Jā  -
nis Urbanovičs, kas vada Baltijas 
forumu, vēl vienu krievisko inte-
rešu ruporu Latvijā. Abas organi-
zācijas kopīgi konferencei deva 
nosaukumu „Otrā pasaules kaŗa 
iznākums: upuŗi, taisnprātīgie, 
atbrīvotāji un bendes”. 

Konference bija iecerēta kā aka-
dēmisks, nevis polītisks sarīko-
jums. To ar savu klātieni pagodi-
nāja Latvijā jau plaši dzirdētais 
Vīzentāla centra Izraēlā direktors 
Efraims Zurofs. Kaut gan rīkotāji 
to noliedza, skaidri bija redzama 
sanākšanas saskanība ar Latviešu 
leģiona dienu 16. martā. Cik no -
zīmīga bija šī konference? Tā ne -
izpelnījās ne Latvijas valsts amat-

Konference nepareizā vietā un laikā
personu un pat ne Rīgas pilsētas 
galvas N. Ušakova uzmanību.

Toties E. Zurofs nepalaida ga -
ŗām izdevību pārmest latviešiem, 
ka tie ir vienaldzīgi pret holokaus-
tu un bezdarbīgi tā upuŗu piemi-
ņas iemūžināšanā un noziegu  -
mos vainīgo tiesāšanā. Kaut Zu -
rofs jau gadiem mētājas ar šādiem 
apgalvojumiem un pārmetu-
miem, līdz šim viņš nav spējis 
piedāvāt Latvijas tiesu iestādēm 
nevienu juridiski pamatotu apsū-
dzību. 

Zurofs parādījās pie Brīvības 
pie  minekļa, lai protestētu pret 
leģionāru piemiņas sarīkojumu. 
Kaut Latviešu leģions jau drīz pēc 
Otrā pasaules kaŗa starptautiski 
tika deklarēts par brīvu no jeb-
kādām saistībām ar nacismu un 
kaŗa noziegumiem, Krievijas pret-
latviskā propaganda nebeidz kla-
dzināt par 16. marta esesiešu mar-
šu, kas sludinot nacisma atdzim-
šanu Latvijā. Kā var atdzimt kaut 
kas, kā tur nekad nav bijis? 

Latvijā polītiķi nekad nav spē-
juši Leģiona jautājumu izskaidrot 
ar iztaisnotu muguru. Atšķirība 
starp cīņu pret boļševismu, aiz stā-
vot savu tautu pret padomju ter-
roru, un cīņu par Hitlera Vāciju 
nav visiem pasaulē viegli izpro-
tama. To vēl vairāk sarežģī gan 
cīnīšanās vācu uniformā, gan 

piederība pie Himlera SS armijas. 
Tomēr atkarībā no dažādu Eiro-
pas nacistu pulcināšanas nacio nā-
lās SS formācijās latviešu un igau-
ņu leģions vācu okupācijas laikā 
1943. gada sākumā tika organi  -
zēti ar specifisku uzdevumu – 
cīnīties pret boļševismu. Šādu pra-
sību izkaulēja toreizējā latviešu 
pašpārvalde un līdzīgs iestādī  jums 
Igaunijā. SS pārvalde un virs  pa-
vēlniecība ar niecīgiem izņēmu-
miem līgumu nepārkāpa. 

Arī no morālās puses latviešu 
un igauņu sadarbība ar Vācijas 
bruņotajiem spēkiem cīņā pret 
boļševismu ir attaisnojama. Taču 
jau Čērčils deklarēja, ka ir gatavs 
sadarboties kaut vai ar pašu velnu, 
lai sakautu Vāciju. Arī mūsu sa -
darbība ar Vāciju morāli nebija 
nosodāma, ja nosodāma nebija 
Rietumu sabiedroto sadarbība ar 
noziedzīgo Staļina Padomju Sa -
vienību.

Likt vienlīdzības zīmi starp 
komūnistu un nacistu noziedzīgo 
imperiju ir taisnīgi un loģiski, it 
sevišķi ievērojot, ka abas varas 
gandrīz divus gadus bija ciešas 
sabiedrotās, kopīgi rīkoja terroru 
sagrābtajās zemēs un reizēm pat 
apmainījās ar upuŗiem. Nesen 
ska  tītājiem nodotā  E. Šnores fil-
ma „Padomju stāsts” to illustrē un 
šo noziedzīgo kopību apliecina ar 

neapgāžamiem faktiem. 
Efraima Zurofa noraidošā no -

stāja pret vienlīdzības zīmi starp 
nacismu un Staļina komūnismu 
cilvēcīgi ir saprotama. Zurofa acīs 
ne ar ko nav salīdzināma miljonu 
viņa tautiešu iznīcināšana. Taču 
objektīvā skatījumā noziegumi, 
ko pastrādāja nacisti un komū-
nisti, savā necilvēcīgumā ir vienlī-
dzīgi, bet Staļina pastrādāto no -
ziedzību apmērs skaitliski vairā  -
kas reizes pārsniedz Hitlera pa -
spēto, jo aptveŗ gaŗāku laika pos-
mu. Īsi pirms savas nāves arī 
Staļins bija plānojis sarīkot mini-
holokaustu Padomju Savienībā 
sakarā ar žīdu ārstu apsūdzību 
sazvērestībā. Šo akciju apturēja 
Staļina nāve. 

Par kaut kādu nacisma atdzim-
šanu Latvijā nevar būt ne runas. 
Nacisma ideoloģija un idejas, ja 
nerunājam par baltvāciešiem, 
Latvijā nekad nav bijušas popu  - 
lā ras. Austrumeiropā ar nacistu 
idejām drīzāk apsēsta ir Krievija. 
Maskavā populārie „našisti” – sa -
vē  jie ir nacisma garā veidota or ga-
nizācija, kuŗas atzarojumi reizēm 
ieklīst arī Igaunijā un Latvijā. At -
ceroties pagātni, „pogromus” un 
citus incidentus, no pašu krie vu 
ultranacionālistiem varētu ras  - 
ties ekstrēmistu veidojumi ar   
anti semītisku noslieci. KEVK     
rū  pes par līdzīgām izpausmēm     
Lat vijā pašreiz ir pilnīgi bez pa -

mata. Un turēt uz vecajiem leģio-
nāriem naidu un izteikt nedibi-
nātus ap  vainojumus ir zemiski.   
Jā, pa  tiesi, šie varonīgie vīri kād-
reiz Austrumu frontē noguldīja 
vālos uzbrūkošās sarkanarmijas 
masas un bezcerīgā cīņā zaudē  -
tāju pusē aizsprostoja daudzus 
caurrāvie  nus un paveica brīnu-
mus. Savās divu gadu cīņās 19. 
di vīzija kļuva par vienu no vis-
vairāk apbal vo tajām kaujas vienī-
bām, bet arī pati cieta lielus zau-
dējumus: „Man saulīte norietēja, 
tēvu zemi sargājot.” Vainot šos ve -
te rānus nacismā ir netaisnīgi un 
nelietīgi.

Man vēl atmiņā ir 90. gadi, kad 
ziedus kopā ar leģionāriem pie 
Brīvības pieminekļa gāja nolikt 
valdības pārstāvji. Kopš tiem lai-
kiem esam kļuvuši praktiskāki   
un savu patiesību un taisnīgumu 
ar tādu pārliecību vairs necie  - 
nām. Tas tomēr negroza faktu, ka 
šādai konferencei marta vidū te 
nebija ne pareizā vieta, ne parei-
zais laiks. Šis bija kārtējais Mas-
kavas mēģinājums nomelnot Lat-
viju kā fašistu zemi. Tas, ka šeit 
notiekošajam te uz vietas trūka 
cienīga atspēkojuma, tikai pierā  -
da mūsu polītiskās elites zemo 
kvalitāti. Fašismam kopš Otrā pa -
saules kaŗa ir bijusi sarkana no -
krāsa, Baltijas valstis ar to nav ap  -
traipītas.

O. Celle         

Solījums sniegt atbalstu
Okupācijas mūzeja pārstāvji   

ir piesardzīgi pozitīvi noskaņoti 
par sarunām ar kultūras minis-
tru Intu Dālderi. Ministrs Oku-
pācijas mūzeju nosauca par sva-
rīgu valsts atmiņas glabātāju un 
iespēju robežās solīja turpi nāt 
Kultūras ministrijas atbalstu.

Ministrs solīja izpētīt iespēju 
mūzejam atjaunot Okupācijas 
mūzeja likumā paredzēto valsts 
līdzfinancējumu noteikto uzde-
vumu veikšanai. Starp tiem ir   
arī Valsts protokola funkcijas,   
lai mūzejā uzņemtu valsts aug-
stos viesus, izglītība un pētnie-
cība. Nākamā mēneša laikā Kul-
tūras ministrija izpētīs, kā ar 
Okupā cijas mūzeja biedrību no- 
slēgt Ministru kabineta apstip-
rinātu līgumu, kas nodrošinātu 
ilgter miņa financiālo plānošanu   
Oku   pācijas mūzeja likuma ie-
tvaros.

Vienošanās panākta arī par 
iespējamu Okupācijas mūzeja 
ēkas rekonstrukcijas projekta – 
Nākotnes Nama – turpmāko at -
tīs  tību pēc drīzumā gaidāmā 

Strēlnieku laukuma detālplā no-
juma apstiprināšanas Rīgas do -
mē. Ministrija pieņēma mūzeja 
ieteikumu nekavējoties atjau  - 
not darba grupu ar ministrijas, 
Rīgas domes, VAS “Valsts nekus-
tamie īpašumi”, represēto apvie-
nību un Okupācijas mūzeja pār-
stāvju piedalīšanos, lai rastu 
kon    krētus ieteikumus un risi  -
nā jumus turpmākam darbam. 
Lai gan valdības rīkojumi jau   
pa  redz Nākotnes Nama un tam 
pie  skaņotā Padomju režīma 
upu   ŗu memoriāla technisko  
plā nu izstrādāšanu un celtnie-
cību nākamo gadu laikā, kon-
krēta rīcība nav sekojusi. 

Kultūras ministrs norādīja uz 
valsts grūto financiālo situāciju, 
bet solīja darīt visu iespējamo, 
lai arī turpmāk atbalstītu gan 
mūzeja darbu, gan ēkas rekon-
strukcijas projektu. Mūzeja pār-
stāvji savukārt uzsvēra, ka mū -
zeja spējas piesaistīt no ziedo  - 
 tā jiem mūzejam un rekonstru ē-
tās ēkas iekārtošanai nepie cie-
šamo financējumu ir ļoti atka-

rīgas no valsts atzinības par 
mūzeja darbu un no gatavības 
mūzeju atbalstīt.

Ministrs apsolīja 25. martā 
pie  dalīties jaunās ekspozīcijas 
maketa prezentācijā. Tai sekos 
atklāta saruna, kuŗas dalībnieki 
spriedīs par izredzēm uzsākt   
jau sen apsolīto Nākotnes Nama 
celtniecību, kuŗā jauno ekspo   -
zī ciju ievietot.

[Nupat saņemtā ziņa, ka Tau-
tas partija izstājas no valdošās 
koalicijas, protams, šo pārrunu 
rezultātus atstāj nākamā kultū-
ras ministra ziņā. Taču Okupā-
cijas mūzejs turpinās sarunas ar 
Kultūras ministriju un valdību 
šeit ieskicēto atzinumu garā, 
cen    šoties panākt pozitīvus re -
zul tātus, kas nav atkarīgi no po -
lī tiskās konjunktūras.]

Jānis Erno,
Latvijas Okupācijas mūzeja 
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Sešpadsmitais marts pagājis, 
vismaz pagaidām angļu laik-
rakstos beidzies pārmetumu 
birums pār leģionāriem, nacis-
tiem un SS veterāniem. Tu  vo-
joties vēlēšanām šī gada maijā, 
tas noteikti atkal uzviļņos, jo, 
kopš Konservātīvo partija Eiro-
pas Parlamentā pievienojusies 
labējā spārna grupējumam, 
kuŗā iesaistījušās arī Latvijas 
Tēvzemei un Brīvībai, Čechijas 
ODS partija un Polijas Notei-
kumu un taisnīguma partija, - 
Strādnieku partija leģionāru 
atceres dienas svinības Rīgā 
cen šas izmantot saviem polītis-
kiem mērķiem.

Raksti sāka parādīties jau       
14. martā, kad The Observer 
slejās lasām: ”Parāde Rīgā uz  -

Atceres diena, kas izraisa satraukumu pasaulē
plēš vecās kaŗa brūces un šķeļ 
Konservātīvo partiju.” Rakstā 
izsakās Juris Dobelis (Tēvzemei 
un Brīvībai), Daugavas Vanagi, 
Valters Nollendorfs, un kur tad 
bez Efraima Zurofa! Tajā pašā 
dienā laikrakstā The Guardian 
lasāmi trīs raksti: „Patrioti vai 
nacistu kollaboracionisti?” (1) 
Latvieši soļo, lai pieminētu       
SS veterānus – Davida Kame-
rona polītiskie sabiedrotie   
bijuši ļaužu masā Rīgā, kad 
pieminēta cīņa pret krieviem. 
„Rīgas kaujas atceres parāde 
izraisa strīdus par nacistiem.”(2) 
Latvieši tiek apvainoti SS ve -
terānu ceremonijas rīkošanā   
un nacisma atjaunošanā, ko 
taisni Davids Milibands (ārlietu 
ministrs) nosaucis par pretīgu 

(nauseating). „Nacistu strīdu 
cē  lonis gan mājās, gan ārzemēs 
ir Rīgas atcere.”(3) Latviešu SS 
vienību parāde izraisa dusmas 
Krievijā un Davidam Kame ro-
nam sagādā polītiskas galvas-
sāpes. Jāatceras, ka The Guar d-
ian cieš no Strādnieku partijas 
noslieces. 

Beidzot 17. martā laikrakstā 
The Times lasāms par latviešu 
Waffen-SS veterāniem, kas ig -
no  rējuši aizliegumu un pulcē-
jušies, lai pieminētu un godi-
nātu savus cīņu biedrus. The 
Times slejās tālāk rakstīts: kad 
vairākums sirmgalvju lēnām 
devās cauri alejai no Latvijas 
karogiem, dziedot patriotiskas 
dziesmas, tur nebija redzams 
nekas no nacistu regālijām.   

Šim rakstam tīmeklī lasītājs     
M. Tompsons pierakstījis: „Daži 
cilvēki ir piemirsuši, ka Balti  -
jas leģiona rindās lielākoties   
bija iesauktie (okupētās zemēs 
iesaukšana piespiedu kārtā pati 
par sevi ir kaŗa noziegums). 
Nir nbergas tribunāls savā lē -
mumā par Waffen-SS no atbil-
dības atbrīvoja iesauktos, un 
daudzi no šiem veterāniem tie-
šām kalpoja par apsardzi šajā 
tribunālā. Tālāk Tompsons stās-
ta, ka 1950.gada 13.aprīlī ASV 
Augstākā komisāra Vācijā zi -
ņojumā, kas parakstīts ar John  
J. McCloy un adresēts ASV ār -
lietu ministram, izskaidrota 
ASV nostāja Baltijas leģiona 
jautājumā – šos iesauktos ne -
drīkst uzskatīt par „kustību”, 

„brīvprātīgiem” vai „SS”. Viņi 
nebija ideoloģiski apmācīti, 
nebija saņēmuši oficiālo ieva-
dīšanu, ko parasti saņēma SS 
locekļi. Vēlāk, 1950. gada sep-
tembrī, ASV Pārvietoto perso-
nu komisija deklarēja:

„Baltijas Waffen-SS vienības 
(Baltijas leģions) jāuzskata par 
atsevišķu un atšķirīgam no -
lūkam veidotu vienību ar ideo-
loģiju, aktīvitātēm un kvalitā-
tīvo sastāvu, kas atšķiŗas no 
Vācu SS, tāpēc Komisija viņu 
darbību uzskata par nekaitīgu 
ASV valdībai.” Ļaujiet šiem ne -
le gāli iesauktiem veterāniem 
mierīgi atcerēties savus kri  t u  - 
šos cīņu biedrus, rakstu no -
beidz M. Tompsons.

Marita V. Grunts

Gadskārtējā Latviešu leģiona 
atcere Mūsmājās notika 14. mar-
   tā. Šogad par leģiona tapšanu 
un cīņām referēja DVF Ko  ven-
trijas nodaļas valdes priekšsē  -
dis Ž. Mūsiņš.

 Šodien, atskatoties uz tā lai  -
ka notikumiem, daudz ko re -
dzam no citas puses. Kad 1941. 
gadā vācu armija pēkšņi uz -
bruka Padomju Savienībai un 
straujā tempā devās uz priekšu 
cauri Lietuvai un Latvijai, tauta 
vāciešus sagaidīja ar prieku kā 
atbrīvotājus. Uz priekšu ejošās 
armijas vadība sadarbojās ar 
vie  tējiem iedzīvotājiem, daudzi 
no tiem bija pievienojušies par-
tizāniem un līdzējuši “pastei-
dzi nāt” krievu armijas atkāp ša-
nos. Pirmais iespaids par vācu 
armiju tautā bija labs. Taču ar -
mijai pa pēdām sekoja vācu ci -
vīlpārvalde un drošības poli  -
cija. Tie lielāko tiesu bija nacio-
nālsociālistu partijas biedri,  
kas, apskurbuši no armijas lie-
liem panākumiem un uzva  -
rām, ar ieņemto zemju tautām 
apgājās kā ar zemākas šķiras 
cilvēkiem. Tika dots nopietns 
trieciens labām attiecībām, un 
sevišķi tas aizskāra partizānus.

Pēc dažiem mēnešiem vācu 
drošības policija apķērās, ka 
ieņemtajos apgabalos nespēj 
vairs vieni garantēt drošību un 
kārtību. Policijas ģenerālis Štāl-
ekers uzaicināja pulkvež leit-
nantu Veisu noorganizēt brīv-
prātīgas policijas vienības ar 
sešu mēnešu dienestu kārtības 
uzturēšanai. Veiss noorganizēja 
trīs policijas bataljonus; brīv-
prātīgo netrūka, jo tikko bija 
pārdzīvots “baigais gads”. Bet 
tik  mēr mainījās vācu vadība   
un Rīgā ieradās policijas ģene-
rālis Jekelns. Ģenerālis izkār  -
toja policijas bataljonu nosū tī-
šanu frontes vajadzībām. Uz 
Ukrainas fronti aizgāja 18. Kur-
zemes bataljons, uz Ļeņingra-
das fronti - 21. bataljons un uz 
Baltkrieviju – 16. Vidzemes ba -
taljons. Tie bija domāti tikai 
kārtības uzturēšanai frontes 
aizmugurē, bet drīz vien tika 
izmantoti pašās frontes līnijās. 
Jekelns uzdeva Veisam orga-
nizēt vēl brīvprātīgo bataljo  - 
nus ar latviešu virsniekiem un 
instruktoriem. Kopumā Veiss 
noorganizēja 20 policijas ba -
taljonus apmēram 10 000 vīru 

Latviešu leģiona atcere Mūsmājās
stiprumā. Agrāk vai vēlāk tie 
visi tika nosūtīti uz fronti Krie-
vijā, lai gan nebija ne apmācīti, 
ne arī šim nolūkam pietiekami 
apbruņoti, un, iesaistoties kau-
jās, cieta smagus zaudējumus.

 1942. gada rudenī pulkvedis 
Janums kopā ar frontes teātri 
slepus aizbrauca uz fronti pa -
skatīties, kāds tur ir stāvoklis, 
un dažus mēnešus vēlāk to iz -
darīja arī pulkvežleitnants  
Veiss. Par redzēto izplatījās zi -
ņas pa visu Latviju, un brīv prā-
tīgo akcijām vairs nebija pa -
nākumu. Vācu pārvalde izmē-
ģināja brīvprātīgo vervēšanu 
Lietuvā, bet bez panākumiem. 
Tā kā vācu armijai milzīgi   
trūka cilvēku rezervju un brīv-
prātīgo akcija neguva panā ku-
mus, Latvijas valsts komisārs 
(Reichskommissar) Drekslers 
uzdeva bij. ģenerālim Danke-
ram kopā ar latviešu civīlpār-
valdi izsludināt 1918–1925. 
gadā dzimušo vīriešu iesauk-
šanu kaŗadienestā, lai gan tas 
bija pret starptautiskiem liku-
miem. 

Ģenerālis Dankers atcerējās 
Latvijas armijas bijušo ģenerāli 
Bangerski kā īsto cilvēku armi-
jas organizēšanai, lai iesauktos 
varētu noturēt latviešu vienībās 
un tie netiktu izkaisīti pa dau-
dzām vācu vienībām. Banger- 
s kis vispirms iesauca virsniekus 
un instruktorus, tā veidojot   
ietvaru latviešu divīzijai. Vācu 
armija iecēla Bangerski par 
Latviešu leģiona komandieri. 
Tas nepatika ģenerālim Jekel-
nam, jo tad Bangerskim būtu 
no teikšana par armijas vienību 
apmācībām un struktūru. Je -
kelns atņēma Bangerskim le -
ģiona komandieŗa amatu un 
iecēla viņu par leģiona ģene-
rālinspektoru, atstājot ģene-
rālim rūpes par ieročiem un 
apgādi. Kad pirmie tūkstoš   
jauniesauktie jau bija kazarmās 
Rīgā, viņus divas dienas ap -
mācīja ierindas mācībās, lai 
varētu maršēt cauri Rīgai pro-
pagandas gājienā. Jekelns jau 
slepus bija izkārtojis jaunie-
sauktos pēc parādes pa sānu 
ielām aizvest uz staciju un uz -
lādēt nosūtīšanai uz fronti.  
Vācu ģenerālis Hanzens, to 
uzzinājis, lūdza Bangerski      
doties uz staciju, lai tur no  -
vērs tu iespējamas nepatikša  -

nas. Hanzens par Jekelna rī  -
cību sūdzējās SS pārvaldē, bet 
par to tika atcelts no amata.

Tajā pašā laikā Paplakā 32. 
pulku no jauniesauktiem vei-
doja pulkvedis Kripēns, Vaiņo-
dē 33. pulku veidoja pulkvedis 
Janums un 34. pulku Cēsīs vei-
doja pulkvedis Apsītis. Vācu 
civīlpārvalde, kuŗā strādāja arī 
daži Baltijas vācieši, nelabprāt 
gribēja redzēt lielākas latviešu 
vienības kopā. Lai gan Himlers 
bija paredzējis no visām lat-
viešu vienībām izveidot vienu 
lielu armijas vienību izman to-
šanai frontē, vācu civīlpārval  - 
de darīja visu, lai tas nenotiktu. 
Viņiem bija bail no latviešu 
armijas, jo viņi atcerējās, kas 
bija noticis pirms kādiem 20 
gadiem. 

Latviešu divīzijas veidošanā 
pulki spēja noorganizēt katrs 
tikai divus bataljonus, jo visu 
laiku no frontes nāca cilvēku 
rezervju pieprasījumi. Vācieši 
visus trīs pulkus apvienoja di -
vīzijā un piešķīra tai 15. kārtas 
skaitli. Frontē kaujās jau bija 
iesaistīta 2. latviešu brigāde, 
kuŗā iekļautos brīvprātīgo ba -
taljonus papildināja, izveido  - 
jot 19. divīziju. Tās sastāvā 42., 
43., un 44 pulks bija piedalīti 
pie vācu 16. armijas.

Vācu armijai trūka cilvēku 
rezervju, bija vajadzīgas armijas 
vienības visās ieņemtajās Ei -
ropas zemēs, turklāt vēl bija 
tūkstošiem kilometru gaŗā Krie-
vijas fronte. Apgāde bija grūta, 
sevišķi Krievijā, jo traucēja par-
tizāni. Tikko saformētā 15. di -
vīzija steigšus tika nosūtīta uz 
fronti Veļikajas upes krastos. 
Tur tai pievienojās 19. divīzija, 
un pirmo reizi abas divīzijas 
cīnījās plecu pie pleca. 19. di -
vīzijas vīri jau bija izcīnījuši 
daudzas kaujas un bija pie re-
dzējuši kaŗavīri, bet kaŗotāji   
15. divīzijā bija tikko iesaukti 
un vāji apmācīti.

No 16. līdz 19. martam abas 
divīzijas iesaistījās smagās kau-
jās, noturot ieņemtās pozicijas, 
kaut gan krievi uzbruka ar lie-
liem tanku spēkiem artilerijas 
un lidmašīnu atbalstā. Pirmo 
reizi latvieši lietoja tanku dūres, 
sašaujot daudzus krievu tan  -
kus, kas bija pienākuši pārāk 
tuvu. Vācu armija bija ieguvusi 
ziņas par krievu armijas 

gatavošanos lieluzbrukumam, 
taču cerēja tikai uz frontes no -
turēšanu, jo trūka rezervju un 
apgādes.

Kamēr leģions cīnījās frontē, 
Latvijā tika dzītas dažādas in -
trigas. Rīgā savas mājas gaitenī 
atrada nošautu pulkvežleit nan-
tu Deklavu, kas bija vācu armi-
jas oficiāls tulks. Vācu iestādes 
notikušo pasludināja par pa  š-
nāvību, bet neviens tam ne -
ticēja. Deklavs un pulkvedis 
Plensners bija repatriējušies 
1940. gadā uz Vāciju un at -
griezušies kopā ar vācu armiju. 
Viņus par taisnīgo nostāju ne -
ieredzēja ne civīlpārvaldē, ne 
arī vācu policijas ģenerālis 
Jekelns. Attiecības ar vācu pār-
valdi saasinājās, un ģenerālim 
Bangerskim darbs kļuva ar  -  
vien grūtāks, dažreiz ar brī -
vības un pat dzīvības bries-
mām. 

Sākoties lieluzbrukumam, vā -
cu armija vairs nespēja izstie  p-
to fronti noturēt, tā daudzās 
vietās tika pārrauta, armijai 
vairs nebija rezervju, ko likt 
vietā, jo angļi un amerikāņi bija 
izcēluši desantu uz cietzemes 
Francijā, tā radot otro fronti. 
Trūka degvielas tankiem, lid-
mašīnām un automašīnām kas 
piegādāja municiju un pārējo 
apgādi, armijas vienībām vaja-
dzēja atkāpties, lai netiktu ie -
lenktas. Bieži starp vienībām 
un stābu vairs nebija sakaru, 
ka  tra vienība gādāja par savu 
eksistenci. Atkāpšanās kaujās 
sevišķi izcēlās abas latviešu 
divīzijas, jo Latvijas kaŗaskolā 
mūsu virsniekiem bija mācīta 
atkāpšanās stratēģija, bet va  -
renā vācu armija tādu iespēju 
vispār nepieļāva un uzskatīja 
par nevajadzīgu. 

Atkāpšanās kaujās smagus 
zaudējumus cieta 15. divīzija, jo 
trūka sakaru ar korpusa stābu 
un divīzija bija sadalīta vairā  -
kās mazākās vienībās, kuŗas 
glābās katra atsevišķi. Noklīdis 
bija arī artilerijas pulks, tas bei-
gās izcīnīja smagu kauju pie 
Aizkraukles. Labāk veicās 19. 
di  vīzijai, tā joprojām palika 
stingra kaujas vienība, un tāpēc 
tai nācās iesaistīties lielkaujā  
pie Mores. Divīzijas uzdevums 
bija neļaut krievu armijām aiz-
sniegt Rīgas jūras līci, lai ie  - 
len ktu vācu 18. armiju, kas at -

radās Igaunijā. Sešas dienas 
nepārtrauktā kaujā trīs krievu 
armijas, tūkstošiem tanku un 
lidmašīnu atbalstītas, nespēja 
pārvarēt 19. divīzijas pretestību, 
un fronte tika noturēta. Tas 
deva iespēju 18. armijai atkāp-
ties no Igaunijas un arī dau-
dziem latviešu bēgļiem doties 
uz Kurzemi un tālāk uz Vāciju. 
Mores kauja bija asiņainākā 
kauja tūkstošgadējā Latvijas 
vēs  turē, 19. divīzija zaudēja 186 
kritušos un 650 ievainotos. Mo -
res kapos ir aprakti 1986 krie  -
vu kaŗavīri, un tie ir tikai at -
rastie. Ievainotie skaitāmi dau-
dzos tūkstošos, bet par tiem 
krievi ziņas nesniedz.

Pēc Mores kaujas radās “Kur-
zemes cietoksnis”, to izveidoja 
vācu 18. armija, daudzas vie nī-
bas no vācu 16. armijas un 
mū su 19. divīzija, kam tika pie-
vienots arī Skaistlauka artile-
rijas pulks. Šo mazo Kurzemes 
daļu varenā Padomju armija 
sešas reizes ar lielām kaujām 
mēģināja pievārēt, bet tās skaita 
un materiālu pārspēks izgaisa 
aizstāvju varonības priekšā, un 
Kurzemes cietoksnis palika ne -
ieņemts līdz Vācijas kapitu lē-
šanai. Smagi cietušo 15. divīziju 
aizsūtīja uz Vāciju papildi nā-
šanai, un arī tur kaŗavīri tika 
iesaistīti smagās kaujās Pome-
rānijā un Meklenburgā, bet ka -
pitulāciju sagaidīja angļu un 
amerikāņu gūstā. 

Kurzemē, armijām kapitu-
lējot, sākās krievu gūsta laiki  
42 vācu ģenerāļiem, krievi se -
šus no tiem pakāra Rīgā, Uz -
varas laukumā, arī policijas 
ģenerāli Jekelnu. Kas notika ar 
pārējiem, par to ziņu nav. Dau-
dzi 19. divīzijas kaŗavīri aizgāja 
mežos partizānu gaitās, tur 
pēdējās cīņas notika 1956. ga  -
dā. Pārējiem bija jāiziet “Gol-
gatas ceļš” uz Sibirijas taigām 
un tundrām, no kurienes reti 
kāds atgriezās.

Ģenerāļa Bangerska pēdējā 
pavēle Latviešu leģionam: “Pal-
dies par jūsu drosmi, varonību, 
tēvzemes mīlestību un patrio-
tismu, aizstāvot mūsu dzimto 
zemi Latviju. Līdz ar šo jūs esat 
atbrīvoti no zvēresta un armi jas 
pienākumu pildīšanas. Dievs, 
svētī Latviju!” Latviešu leģiona 
vairs nebija. 

Ž. R. M.
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(Turpināts no 20. lpp.)

ALA skolotāju konference iesnigušajos Katskiļos
dod vērtīgas atziņas un rosina pārrunas

Ro  kasgrāmata vajadzīga arī 
pašiem skolotājiem, lai iesākot 
darbu skolā, viņi ļoti ātri ir “lietas 
kursā” par to, kāda ir skolas kul-
tūra, mērķi, tradicijas, pieeja.

Uzsvērts tika, ka nekas nav 
“iekalts akmenī” – ka tradicijas, 
kas veidojušās skolās laika gaitā 
rēgulāri arī vajag pārskatīt un 
pārdomāt, vai tās vēl atbilst sko-
las mērķiem un, ja neatbilst, tad 
radoši jāpadomā par to, vai neva-
jag uzsākt jaunas tradicijas. Šķiet, 
ka īsti vietā ir Raiņa vārdi no 
„Zelta zirga”: „Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies”. Ja sistēmātiski ieskatās 
skolas mērķos un darbībā, tad 
var nonākt pie atziņas, ka, lai-
kiem mainoties, ir jāmaina sko-
las struktūras elementi, lai var 
labāk sasniegt skolas mērķi. 
Galvenais, skolai vajag skaidri 
izvirzīt  mērķi un uz to virzīties.

Pārziņi šo pirmo konferences 
dienu nobeidza ļoti pozitīvā 
noskaņā – viņi bija apņēmības 
pilni braukt mājās un kopīgi ar 
skolas saimi strādāt pie skolas 
darbības caurskatīšanas un infor-
mācijas izplatīšanas par skolas 
kultūru.

Skolotāju konferences nākamā 
diena bija dažādības pilna. PBLA 
Izglītības padomes priekšsēde 
Dace Koplande (Copeland)un 
priekšsēdes vietniece Daina 
Grosa pastāstīja par PBLA darbī-
bu izglītības jomā – sadarbību ar 
Latvijas valsts iestādēm, izdevēj-
darbību, konferencēm, par PBLA 
IP mājaslapu, kas parādās Lat -
vians Online mājaslapā www.lat-
viansonline.com/education un 
par projektu, kuŗā žurnāla 
„Mazputniņš” archivs tiek digi-
talizēts un ievietots Latvians 

Online mājaslapā. Daina Grosa 
stāstīja arī par savu pieredzi, kas 
gūta, apciemojot Eiropas latviešu 
skolas. 

Ņudžersijas latviešu skolas 
skolotāja Kristīne Putene ievadī-
ja vērtīgu un introspektīvu pār-
runu sesiju par to, cik lielā mērā 
skolas seko ALA programmai un 
izmanto stundu plānus, kā arī 
par to, vai skolas izmanto ALA 
publicētos mācību materiālus. 
Dace Koplande pastāstīja par 
ALAs apgādu, kas tagad pie   ejams 
arī internetā: http://apgads.alau-
sa.org

Notika arī “prāta vētra” par 
iespēju kopīgi ar izdevniecību 
Latvijā izdot jaunu literātūras 
antoloģiju, kas domāta ārzemju 
latviešu skolām. Tika pārrunāti 
iespējamie modeļi, kādu literātū-
ru vēlams iekļaut, kādas temas 
būtu vēlamas, lai bērniem būtu 
interesanti.

Ļoti saistīja Ilzes Garozas snie-
gums. Ilze ir dzimusi Latvijā, 
Lat  vijā ieguvusi bakalaura gradu 
žurnālistikā, pašlaik ir M.A. gra -
da kandidāte Minesotas univer-
sitātē, Izglītības polītikas un 
administrēšanas departamentā. 
Ilze ir stažiere universitātes 
Imigrācijas vēstures izpētes cen-
trā un ir Amerikas latviešu apvie-
nības un Baltijas studiju veicinā-
šanas apvienības stipendiāte. 
Ilzes maģistra grada pētījums 
skar latviešu imigrantu veiksmī-
go integrāciju ASV, līdztekus 
saglabājot savu nacionālo identi-
tāti, vairāk nekā 50 gadus dzīvo-
jot ārpus Latvijas. Uzsvars pētīju-
mam ir tieši uz Amerikas latviešu 
skolām un to, kāda pēdējos gados 
bijusi mijiedarbība starp “veco 

trimdu” un “jauniebraucējiem”. 
Ilze ļoti konspektīvi ieskicēja 
Amerikas latviešu skolu dažādos 
posmus – skolu misiju, vērtības, 
maiņas, kas notikušas laika gaitā 
un aicināja skolotājus atsaukties 
uz viņas pētījuma aptauju.Viņa 
lūdza dot iespēju apciemot sko-
las un veikt padziļinātas intervi-
jas ar skolēniem.  Prieks redzēt, 
ka jaunajai pētniecei no Latvijas 
ir interese iedziļināties ārzemju 
latviešu skolu problēmās un izai-
cinājumos, paraudzīties uz prob-
lēmām no socioantropoloģiskas 
perspektīvas.

Kā bieži gadās skolotāju aprin-
dās, vienīgais vīriešu dzimtes 
pārstāvis konferencē bija Gaŗ -
ezera vasaras vidusskolas direk-
tors Ēriks Kore. Tā nu vienu 
brīdi visa uzmanība bija uz Ērika 
dobjo balsi, kas aizrautīgi stāstīja 
par Gaŗezera vasaras vidusskolas 
jaunumiem, īpaši datorizācijas 
jomā. Ar Latviešu fonda, Gaŗ -
ezera un labvēļu naudu prāvi 
līdzekļi ($30 000 USD) ir iegul-
dīti vidusskolas datorizācijā (da -
toru, pieslēguma un citu ar dato-
riem saistīto iekārtu un mēbeļu 
iegādi), kā arī veikts pamatīgs 
darbs mācību programmas digi-
talizācijā, (līdzekļi piešķirti no 
ALA Izglītības nozares). Skol  nie-
 ki jau pēdējos pāris gadus arī 
veidojuši Powerpoint projektus 
par latviskām temām un ģeogra-
fijas stundas ir notikušas izman-
tojot Powerpoint. Gaŗezers ir labs 
piemērs, ka ar apņēmību un 
mērķtiecīgu ziedošanu ir iespē-
jams skolēniem sarūpēt mūsdie-
nīgu datorklasi.  

Paneļdiskusijā par divplūsmu 
modeļiem, kas strādā Amerikas 

latviešu skolās, norādīja uz to, ka 
ir arvien lielāku vērību jāpievērš 
faktam, ka arvien vairāk pieaug 
skolēnu skaits, kas latviešu valo-
du mācās kā svešvalodu. Elza 
Hess (Sanfrancisko), Laura Pa -
dega-Zāmura (Bronksa), Laila 
Švalbe (Mineapole), Silvija Mež -
gaile (Filadelfija) un Daina Jaun-
 tirāne (Čikāga) pastāstīja katra 
par savas skolas pieeju latviski 
nerunājošo bērnu vajadzībām.

Filadelfijas latviešu skola rīko 
kultūras dienas, kur bērni, kas 
latviski nerunā, var atnākt un 
“pie  dzīvot” latviešu kultūras no -
darbības, raisot cerību, ka šie 
bēr ni vēlēsies iesaistīties skolas 
dzī  vē regulārāk. Mineapolē ir 
dar  bojies divplūsmu bērnudārzs, 
kur bērni darbojās daļēji kopā, 
daļēji atsevišķi.

Bronksas latviešu skola māca 
latviešu valodu kā svešvalodu 
bēr  niem (Latvian as a Second 
Language) ar vājām latviešu valo-
das zināšanām un pieauguša-
jiem, kas vēlās apgūt latviešu 
valodu. Liela uzmanība tiek pie-
vērsta sarunvalodai, kā arī gra-
matikas pamatprincipiem. Skolas 
dienas kārtība ir tāda, ka pirms 
mācību stundām kopīgi tiek ēstas 
brokastis, tādā veidā veicinot 
bēr  nu sabiedrisko tikšanos. Tad 
bērni sadalās pa plūsmām – lat-
viski runājošo grupa un nerunā-
jošo grupa mācās atsevišķi. 
Pastāv liela ļaužu grupa, kam 
interesē uzzināt vēsturiskos 
iemeslus, kāpēc viņi atrodas ASV 
un meklē atbildes uz jautāju-
miem, kas saistīti ar viņu sakņu 
izzināšanu.

Sanfrancisko pieaugušo grupā 
skolotāja savas mācību stundas 

veido 5 atsevišķiem līmeņiem un 
skolnieku vajadzības nosaka un 
dzen mācību programmu īpašā 
virzienā. Čikāgas latviešu skolā 
latviski nerunājošos atdalīja va -
lodu stundās, bet citās stundās 
bērni mācās kopā ar saviem līdz-
audžiem. Laika gaitā ir bijušas 
dažādas peejas, grūti ir bijis iz -
lemt, kur ir robeža, kas nosaka, 
ka bērnam jāiet valodas klasē. Ir 
arī modelis, kur skolotājs pielieto 
multi-level instruction – pielāgo 
stundu dažādiem valodas līme-
ņiem. Secinājums ir viens – ar šo 
izaicinājumu būs arvien vairāk 
jārēķinās un katrai skolai jāatrod 
sev visvēlamākais variants.

 Prieks bija redzēt dažādu sko-
lotāju risinājumus un pozitīvo 
attieksmi. Notika arī pārrunas 
par vasaras nometņu lomu lat-
viskā izglītībā, tieši pieskaroties 
valodas jautājumiem. Amerikā 
pastāv dažādas nometnes, kur 
vecāki var izlemt, vai viņi bērnus 
sūtīs latviski runājošā plūsmā vai 
angliski runājošā. Sanāk gadīju-
mi, kad vecāki negrib atzīties, ka 
viņu bērns nerunā latviski un 
nepieraksta angliski runājošā 
“valodas periodā”,  tad sanāk 
dom  starpības par to, kas īsti ir 
valodas prasme – vai tikai sapra-
šana, vai spēja arī atbildēt latvis-
ki?

Gaisotne konferencē bija ļoti 
rosinoša. Vakara programma, ko 
sarūpēja Bostonas skolas pārzine 
Krisīte Skare rad;īja daudz jautrī-
bas un sagādāja patīkamus atpū-
tas brīžus. 

Paldies ALAIzglītības nozarei, 
īpaši Anitai Bataragai par pama-
tīgo darbu, kas ieguldīts šīs kon-
ferences rīkošanā!

Daugavas Vanagu un vanadžu sapulce Klīvlandē
Klīvlandes vanadžu kopas 

gadskārtējā sapulce notika 
7. martā no rīta, tajā piedalījās 
19 vanadzes. Vanadžu kopas 
priekšniece Vita Reineka slimības 
dēļ sapulci lūdza vadīt DV glo -
bālo goda priekšniecei Ritu Kau-
 guru. Sapulces dalībnieces pie -
krita, Veltu Šulcu lūdzot proto -
kolēt. Pārskats liecināja, ka va -
nadžu darbs aizritējušā gadā bi  jis 
ļoti sekmīgs. Kopā ar vanagiem, 
citām organizācijām vai arī 
atsevišķi rīkota Mūzikālā teātŗa 
izrāde, notika divi varoņu pie -
miņas brīži baznīcā un Sunset 
kapos, pavasaŗa sarīkojums, Jāņu 
svinības, Bērnu svētki, rudens 
bazārs, apvienības 58. gada svēt -
ki, Ziemsvētku tirdziņš un Jaun -
gada sagaidīšana. Ievēlēja vana-
džu kopas valdi:  par priekšnieci 
Valdu Zemesarāju,  priekšnieces 
palīdzi – Ritu Kauguru, valdē:  
Vitu Borgu, Daci Ceru, Ilzi 
Hāzneri, Nelliju Kronīti, Ruti 
Krūmiņu, Veru Kubuliņu, Ingrī-
du Reineku, Vitu Reineku, Birutu 
Roskiju, Ilgu Rubeni, Veltu Šulcu, 
Irmu Zaķi, Līgu Zemesarāju. Pēc 
vanadžu sapulces vanagi un va -

nadzes gājienā devās uz plkv. 
Os  kara Kalpaka bataljona, Stu -
dentu rotas un Latviešu leģionā -
ru piemiņas dievkalpojumu, ko 
vadīja draudzes mācītāja Dr. Sar-
 ma Eglīte. Godasardzē pie karo-
giem stāvēja  vanagi un studentu 
korporāciju locekļi. 

Pēc dievkalpojuma sākās Klīv -
landes Daugavas Vanagu apvie -
nības gada sapulce, tajā piedalī  jās 
47 biedri. Par sapulces vadītāju 
ievēlēja DV ASV priekšnieku Zi -
gurdu Rīderu, par protokolētāju 
apvienības sekretāru Vilmāru 
Kukaini. Mācītāja Dr. Sarmas 
Eglītes teica lūgšanu, pēc tās 
nolasīja vanadžu kopas darbības 
pārskatu. To papildināja apvienī-
 bas priekšnieks Zigurds Reineks, 
visiem sirsnīgi pateikdamies par 
ierašanos un piedalīšanos gads -
kārtējā sapulcē. Apvienības dar -
bība nav dalāma vanagu un va -
nadžu rosībās, visi strādā kopā. 
Z. Reineks ar prieku paziņoja, ka 
2009. gada vasarā 16 jauniešiem 
piešķirtas stipendijas mācībām 
Gaŗezerā, $4330 apmērā, ko DV 
ASV zemes valde papildināja ar 
$3450, tātad kopā $7780. Dziļās 

ekonomiskās krizes dēļ apvienība 
iesaistījusies Latvijas trūcīgo 
bērnu atbalsta programmā; Sku -
jenes pagasta Sērmūkšļu pa -
matskolai piešķirts $3200, gal -
venokārt skolēnu ēdināšanai. 

 Valdes biedrzinis Jānis Zaķis 
informēja, DV apvienībā patla-
ban ir  200 biedru, 102 vanadzes 
un 98 vanagi. Esam zaudējuši 
Kārli Avenu, Pauli Ēdelbergu, 
Martu Kaminski un Birutu Vaski. 
Jaunie mūža biedri ir Benita 
Bauere, Brigita Rutenberga un 
Laimdota Zvejniece, tātad DV 
apvienībā ir 163 mūža biedri.  

Oļģerts Kubuliņš ziņoja, ka 
pērn notikušie sarīkojumi bija 
labi apmeklēti. Vilnis Kubuliņš 
paskaidroja, ka aprūpes nozare 
ieņēma $3603,  izdots $7236, ka -
sē ir $6674. Vanadžu bazārā 
ieņēma $3603 vietējai aprūpei,  
Ziemsvētku ziedojumu akcijā 
ieņemtie $4620  nosūtīti sadalei 
DV ASV kasierim. 

Sekretārs Vilmārs Kukainis 
pastāstīja, ka līdztekus kārtējām 
darbam ļoti ievērojamām perso -
nām  izplatījis atv. flotiles admi -
rāļa Andreja Mežmaļa sarakstīto 

grāmatu ,,Latviešu leģions”. 
V. Kukainis kopā ar Dienvidkaro-
 līnas universitātes vēstures pro-
fesoru Dr. Valdi Lumanu iesācis 
rakstīt grāmatu angļu valodā 
par Baltiešu gvardi. 

Režisors Artūrs Rubenis piemi-
 nēja, ka vietējā teātŗa aktieri mē -
ģinās izrādīt vēl vienu īslugu. 
Grā  matvedis Ēriks Reineks iz -
skaidroja finanču pārskatus. Bu -
džets aktīvā un pasīvā sabalan -
cēts uz $115 487. Kaut atlikums  
bija tikai $3372, viņš ieteica 
sadalīt $5900 šādi: $2000 smagi 
slimiem leģionāriem, $1500 trū -
cīgo skolēnu ēdināšanai Latvijā, 
$1200 daudzbērnu ģimenēm 
Latvijā, $500 Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejam, $500 Gaŗ -
ezeram un $200 Kentas valsts 
universitātes Latviešu stipendiju 
fondam. Šiem skaitļiem jāpie -
vieno arī dāsnais $5000 Sarmītes 
un Alfrēda Gravas ziedojums 
smagi slimiem leģionāriem. 

Zigurds Reineks secināja, ka 
mūsu apvienības darbs bijis sek -
mīgs un ražīgs. Palīdzības dar-
bam kopsummā izdeva $18 030;  
no tās $11030 un $6815 vietējām 

vajadzībām Amerikā. Viņš patei-
 cās visiem ziedotājiem un darba 
darītājiem par viņu pūlēm un 
uzupurēšanos. Revīzijas komisi-
jas locekļi ieteica sapulcē pieņemt 
ziņojumus, tie arī vienbalsīgi tika 
pieņemti. Sapulcē pieņēma arī 
ieteikto budžetu. Pieņēma iero -
sināto statūtu 47. punkta  maiņu, 
vienam atturoties. 

Sapulcē ar aklamāciju par ap -
vienības priekšnieku ievēlēja 
Zigurdu Reineku, valdē līdzši-
nējos locekļus – Laimoni Krū-
miņu, Olģertu Kubuliņu, Vilni 
Ku  buliņu, Vilmāru Kukaini, Pē -
teri Noviku, Gunāru Raņķi, 
Ēriku Reineku, Artūru Rubeni, 
Jāni Zaķi, Viktoru Zemesarāju, 
kā arī vienu jaunu locekli – Jāni 
Hāzneru. Apstiprināja ievēlēto 
vanadžu kopas priekšnieci un 
valdes locekļus. Kandidātu DV 
ASV delegatu sapulcei ieteica 
izvēlēties valdei.  Pēc sapulces 
vanadzes cienāja ar siltām pus -
dienām ar atspirdzinājumiem, 
kuŗu baudītāji atvēlēja ziedoju-
mus Gaŗezeram.

Vilmārs Kukainis
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Katram mums ir sapņi, sapnīši 
vai vismaz lielāka  vai mazāka    
vēlēšanās. Dažreiz sapņi piepil -
dās, citreiz ne – tāda ir dzīve.

Es īsti neatceros, kad sāku 
lolot savu sapni. Mans tēvocis 
Harijs Kodols (aprakstīts grāmatā 
,,Uz ežiņas galvu liku”) 
1944. gadā no Dubultu ģimna  zi-
 jas sola pieteicās leģionā. Tas 
ma    ni noteikti ietekmēja, jo mūsu 
ģimenē un rados es nevaru atrast 
citu kaŗotāju, izņemot tos, kuŗi 
Lat  vijas brīvvalsts laikā pildīja 
obligāto dienestu.  

Mūsu ģimene, vecāki, jaunā -
kais brālis Ēriks un es, ASV 
iece  ļojām 1950. gada martā. 
Sep  tembrī  bija jāsāk skolas gai-
tas 28. ASV prezidenta (no 1913. 
līdz 1921. gadam) Vudrova  Vil-
 sona vārdā nosauktajā  vidussko-
 lā Midletovnas pilsētā,  Konekti-
 kutas pavalstī. Skolas pārzinis 
runāja ar mani un vecākiem, 
ieteikdams man iestāties priekš -
pēdējā  ģimnazijas klasē. Es, bez 
šaubām, protestēju, jo jūlijā man 
palika 18 gadu, un tādējādi būtu 
vidusskolas vecākais absolvents. 
Sava taisnība viņam bija, jo biju 
beidzis divas ģimnazijas klases 
Vircburgas centrālajā bēgļu  no -
metnē un pāris mēnešu mācījies 
3. klasē Karlsrūē. Ģimene jau 
bija dabūjusi galvojumu izce  ļo -
šanai uz Ameriku, un es izstājos 
no skolas lai pāris mēnešus ,,die-
 nētu” kapt. Lauvas vadītajā darba 
rotā Grosauheimā, netālu no Ha -
navas. 

Laikam jau mana angļu valoda 
bija pietiekami laba, un skolas 
pārzinis atļāva man mācīties 
12. klasē. Skolu beidzu sekmīgi, 
mani ievēlēja  t. s. Honor Society, 
un saņēmu nelielu stipendiju 
mācībām Politechniskajā in -
stitūtā  (Rensselaer Polytechnic 
Institute – RPI) Trojas pilsētā, 
Ņujorkas pavalstī.  RPI ir vecākā 
inženieŗu augstskola ASV, dibi -
nāta 1824. gadā.  

Manas  vidusskolas klases ga -
dagrāmatā ir ieraksts, ka vēlos 
absolvēt (Ambition:  To be a 
West Point graduate)  slaveno 
ASV militāro akadēmiju Vest-
pointā (The United  States  Mi -
litary Academy at West Point, 
N. Y.). Neapzinājos, ka tajā laikā 

mans sapnis nebija ne tuvu sa -
sniedzams, jo tādu Ilmāru 
Dambergu, kas Amerikā dzīvojis 
tikai vienu gadu, nepazina ne 
kāds senātors, ne ASV Tautas 
pārstāvju nama loceklis. Daļēji 
savu sapni piepildīju, kad 1956. 
gada maijā, beidzot virsnieku 
sagatavošanas kursus Fortben -
ningā, Džordžijā (Ft. Benning, 
GA), ieguvu kājnieku leitnanta 
pakāpi.         

Militārā akadēmija Vestpointā 
dibināta 1802. gada 16. martā.  
Toreizējais neatkarības cīņu 
virspavēlnieks un vēlākais ASV 
prezidents  Džordžs Vašingtons  
saprata, cik stratēģiska nozīme ir 
augstienei  Hudzonas upes krei -
sajā krastā. Dž. Vašingtons 
1778. gadā pavēlēja celt  aiz -
sardzības pozicijas ar cietok-
šņiem un lielgabalu baterijām. 
Pāri upei  pārvilka 100 tonnu 
smagu dzelzs ķēdi, lai bloķētu 
kuģu satiksmi. Trešais ASV 
prezidents Tomass Džefersons 
(1801-1809) 1802. gadā parak -
stī ja Kongresa lēmumu dibināt 
militāro zinātņu mācībiestādi. 
Ta  gad četrgadīgajā militārajā 
akadēmijā mācās apmēram 4400 
kadetu, un katru gadu  sauszemes 
bruņotajiem spēkiem pievieno-
jas apmēram 1000 leitnantu.     

Dienējot interese par Militāro 
akadēmiju Vestpointā nezuda un 
allaž ar interesi klausījos radio-
pārraidi vai noskatījos tradicio -
nālo armijas un 1850. gadā dibi -
nātās Jūras flotes akadēmijas 
(Uni  ted  States  Naval  Academy, 
Annapolis, MD) vienību gads-
kār  tējās sacensības amerikāņu  
futbolā.  Pirmo reizi šīs sacensības 
notika 1890. gadā un kopš tā 
laika ir ļoti populāras. Akadēmi -
jā izglītību ieguva slaveni spor-
tisti, piemēram, Felikss Blenčards 
(Felix “Doc” Blanchard) un 
Glens Deivis (Glenn Davis), kuŗi 
tur mācījās aizritējušā gadsimta 
40. gados un, būdami labākie 
kolledžu futbola spēlētāji, ieguva 
slaveno Heismana kausu. 

Dienējot  Fortlūisas garnizonā 
(Ft. Lewis), Takomā, Vašingtonas 
pavalstī,  pirmo reizi  sacīkstes 
noskatījos televīzijas pārraidē. 
Tas notika  1960. gada 26. no -
vem brī, kopš pirmajām abu mā -

cībiestāžu vienību sacensībām 
bija aizritējis 61 gads. Togad 
akadēmijas kadeti tika  ,,sasisti”, 
jo Jūras flotes vienībā spēlēja 
spējīgais Džo Bellino (Navy 
quarterback Joe Belino),  kas 
togad arī ieguva Heismana kau -
su. Kopš tās reizes, kad vien 
iespējams, esmu centies šīs sa -
cen  sības noskatīties. Vienmēr 
man bija vēlēšanās tās redzēt 
klā  tienē, bet tas izdevās tikai 
pērn. Biļetes sagādāja kāda aģen-
tūra, un 12. decembrī devāmies 
uz Filadelfiju. Spēle sākās pus-
trijos, bet uzzināju, ka ceturksni 
pirms pulksten divpadsmitiem 
stadionā iesoļos kadetu brigāde, 
tāpēc izbraucām laikus, jo no -
teikti gribēju to redzēt. Televīzijā 
šo ceremoniju parasti nerāda. 
Līdz Filadelfijai no Rokvilas jā -
brauc nepilnas trīs stundas. Taču 
drīz vien pa radio brīdināja, ka 
uz 95. lielceļu var būt sastrēgums. 
Tā arī bija!  Šķita, ka visi brauc 
skatīties sacensības, un auto -
mašīnas tik tikko virzījās uz 
priekšu. Tikām tomēr laikus un 
vērojam, kā  pelēkās parādes 
formās un mēteļos tērptās  kade-
tu rotas orķestŗa pavadījumā  cita 
pēc citas iesoļo stadionā, līdz 
laukumu pildīja gandrīz 3000 
kadetu. Pelēkā kadetu forma 
kopš 1816. gada nav mainījusies, 
mēteļus sāka valkāt  1828. gadā. 

Tūlīt jāteic – ir redzētas in -
teresantākas sacensības. Armijas 
vienība bija  zaudējusi septiņas 
reizes pēc kārtas un, lai gan kādu 
laiku bija vadībā, zaudēja ar šo -
reiz. Mūsu sēdvietas atradās zem 
slēgtajām tribīnēm. Apkārtsē -
dētāji sadalījās abu vienību at -
balstītājos. Daudziem bija skolas 
apģērbs un cepurītes ar absol-
venta gadu. Arī es lepni nēsāju 
savu ,,101. izplētņlēcēju divī -
zijas” veterāna cepuri. To bija 
ievērojis kāds vecāks kungs, kas 
sēdēja slēgtajā tribīnē, un vēlāk 
kāds man atnesa kannu alus. 
Pateikdamies uzdzēru kungam 
goda malku, bet neiznāca  satik-
ties, jo viņš  nozuda pirms spēles 
beigām. Spēles puslaikā, pastai -
gājoties pa stadionu, pretimnā-
košie man pateicās par dienestu. 
Neslēpšu, to dzirdēt bija pa -
tīkami. Viens jauns ziņkāris gri -

bē  ja izdibināt, vai es tiešām esmu 
lēcis no lidmašīnām!

Vestpointas militāro akadēmiju 
absolvējuši arī latviešu izcelsmes 
jaunieši, lai gan precīzas in for-
mācijas nav, sevišķi par lai  ku 
pirms Otrā pasaules kaŗa. Man ir 
ziņas par šādām iebraucēju DP 
atvasēm: Nikolajs Muižnieks 
absolvēja  1961. gadā, Atis Jurka 
1974. gadā, Jānis Birznieks 
1976. gadā, Aivars Baumanis 
1977. gadā, Tods Skulte no 
Austrālijas  1982. gadā, Oskars 
Vuškalns 1984. gadā. Pagājušā 
gadā akadēmiju beidza  Dainis 
Butners. Militāro akadēmiju 
Vest  pointā 2002. gadā beidza 
kadets Krists Čulkstēns no Lat -
vijas. Akadēmijā 1997. gadā sā -
ka studēt Juris Matusevičs, bet 
diemžēl īsi pirms beigšanas ap -
precējas un tika izslēgts. Mums 
ar Veru 1999. gada  rudenī lai -
mējās satikt abus staltos un 
izskatīgos kadetus un tieši no 
viņu  t. s. tactical officers dzirdēt 
labas atsauksmes par abu sek-
mēm.  

Vilmārs Kukainis uzzinājis, ka 
arī pašlaik akadēmijā studē četri 
latviešu kadeti. Divi ir no Latvijas 
– ceturtā gada kadets Aleksandrs 
Naumovs un pirmā gada kadets 
Mikus Igaunis. Otri divi dzimuši 
Amerikā –  trešā  gada kadets 
Teodors Tagerts (Theodore 
Taggart), prāv. Oļģerta Sniedzes 
mazdēls, un Roberts Mežs, atv. 
rez. plkv. Ilmāra Meža dēls. Taču 
neviens viņus nepazina un 
nevarēju atrast arī nevienu aktīvā 
dienestu virsnieka vai instrukto-
ru, kas varētu ko uzzināt. In -
teresanta statistika –  2013. gada 
izlaiduma klasē ir 330 dažādu 
citu valsti kadeti. 

Pārējās četras ASV militārās 
akadēmijas ir absolvējuši gan 
latvieši no Amerikas, gan Lat -
vijas. Ar kongresa lēmumu 1954. 
gadā dibināto ASV Gaisa Flotes 
akadēmiju  Koloara do springos  
(United States Air Force 
Academy, Colorado Springs, 
CO)  jau absolvējušas trīs latvi-
etes – 1982. gada jūnijā Viviana 
Vanuška, 1993. gadā Māra 
Šķirmante un Latvijas Aviācijas 
universitātes inže  nieŗ  zinātņu stu-
dente  Ērika Neimane 2003. 

Sapnis par studijām Vestpointā 
jeb latvieši militārās augstskolās Amerikā

gadā, viņa bija pirmā jauniete no 
Latvijas, kas tajā mā  cījusies. 
Studiju laikā Ērikas labvēle jeb 
sponsore bija latviete – 
akadēmijas macībspēks pulkvede 
Rita Brokāne-Jordana.  2008. 
gadā  akadēmiju beidza  Latvijas 
jaunietis Roberts Andrejevs.  

Zināmi četri  Jūras flotes 
akadēmijas  absolventi – 1960. 
gada absolvents  ir Valters Šmits, 
Latvijas pirmās neatkarības laikā  
vēstniecības ASV diplomāta Ru -
dolfa Šmita dēls.  Akadēmiju 
1962. gadā absolvēja Uldis Roze,  
viņš izvēlējās karjēru turpināt 
sauszemes spēkos – kādā  armi-
jas izplētņēcēju divīzijā. 1963. 
gadā akadēmiju absolvēja divi 
latvieši –  Andrejs Mežmalis, 
kas pēc dienesta  ASV pārcēlās 
uz dzīvi  Latvijā, kur arī strādāja 
un tagad ir atvaļināts LR NBS 
flotiles admirālis, un Imants 
Straupenieks. Diemžēl 2002. 
gadā grūto Anapoles kadeta 
režīmu viens Latvijas kandidāts 
spēja izturēt tikai vienu nedēļu.

 ASV  Krastu aizsardzības aka-
 dēmija Ņulondonā, Konektikutas 
pavalstī  (United States Coast 
Guard Academy, New London, 
CT),  kas dibināta  1932. gadā, 
ab  solvējis Imants Leskinovičs, 
Edgars Auzenbergs akadēmiju 
beidza 1988. gadā, Latvijas stu-
dents Mārtiņs Sīlis tika uzņemts 
2002. gadā, absolvēja 2006. 
gadā. 

Piekto militāro akadēmiju – 
1943. gadā  dibināto ASV Tirdz-
 niecības Flotes augstskolu 
(United States Merchant Marine 
Academy, Kings Point, NY) 
2004. gadā absolvēja Andrejs 
Kukainis. Viņš sāka aktīvu die-
nestu armijā un nākamos mē  ne -
šos kapteiņa pakāpē dienēs  Af -
gā  nistānā. Viņa brālis Jānis Ku -
kai  nis šajā skolā iestājās 2001. 
gadā un absolvēja 2005. gadā.  

Man ir vēl viena kvēla vē -
lēšanās – lai mūsu tēvzemes virs-
 nieki un kaŗavīri dienētu un iz -
celtos ar centību, kārtīgumu, go -
dīgumu, būtu priekšzīmīgi savas 
tautas pārstāvji un vienmēr at -
cerētos devīzi ,,Gods kalpot 
Latvijai!”

Atv. ASV Armijas pltn. 
Ilmārs H. Dambergs

ILZE BERZINS
PORTRAIT OF A LATVIAN BEAUTY

$40 includes first class postage
ilzeberzins@hotmail.com

www.ilzeberzins.com

ASV neimigrācijas vīzu pieprasītājiem Latvijā no 1. aprīļa 
jāizmanto jauna elektroniskā pieteikuma anketa

No š. g. 1. aprīļa ASV vēst -
niecība Rīgā sāks izmantot Ne -
imigrācijas vīzas elektronisko 
pieteikuma anketu DS-160, kas 
būs jāaizpilda visiem vīzu pie -
prasītājiem. Jauno anketu 
DS-160 drīzumā izmantos ASV 
vēstniecībās visā pasaulē. ASV 
Valsts departaments ievieš tī -
meklī aizpildāmo anketu, lai 
uzlabotu vīzu pieprasīšanas pro -
cedūru un samazinātu iespiesto 
veidlapu lietošanu saskaņā ar 
ASV likumu “Par papīra doku-
mentu lietošanas izbeigšanu 
valsts pārvaldē”.   

Vīzu pieprasītājiem būs iespē-
jams aizpildīt anketu DS-160 
Konsulāro elektronisko pietei-
kumu centra (CEAC – Consular 
Electronic Application Center) 

tīmeklī. Patlaban veic izmaiņas 
ASV vēstniecības Rīgā tīmekļa 
vietnē, lai tajā iekļautu CEAC 
saiti un atbildes uz jautājumiem 
par elektronisko pieteikuma an -
ketu, ko apkopojušas ASV vēst -
niecības no visas pasaules, kā arī 
techniskas instrukcijas par anke-
tas aizpildīšanu tiešsaistē. 

Elektroniskā pieteikuma anke-
ta pilnībā aizstās trīs dažādas 
veidlapas, kas līdz šim bija jā -
aizpilda neimigrācijas vīzu pie -
prasītājiem. Jaunā pieteikuma 
anketa ļauj vīzu  pieprasītājiem 
pievienot arī savas fotografijas 
pirms ierašanās vēstniecībā uz 
vīzas interviju. 

No š. g. 1. aprīļa vīzu piepra -
sītājiem būs jāaizpilda tiešsaistē 
un elektroniski jāiesniedz vēst -

niecībai pieteikuma anketa 
DS-160. Turpmāk būs ne -
pieciešams izdrukāt tikai vienu 
lapu ar apstiprinājumu par 
elektroniskā pieteikuma aiz-
pildīšanu. Vīzu pieprasītājiem šī 
apstiprinājuma lapa, pase un citi 
papilddokumenti atkarībā no tā, 
kādas klasifikācijas vīza ne  pie -
ciešama, būs jāiesniedz vēst  nie -
cībā dienā, kad notiks vīzas in -
tervija.

Neimigrācijas vīzas elektroni-
skais pieteikums būs ērts lie -
tošanai personām, kas vīzas pie-
prasa rēgulāri, jo viegli būs 
iespējams atrast iepriekš sa -
glabātos pieteikuma datus un tos 
atjaunināt. Tādējādi ietaupīsies 
vīzu pieprasītājiem nepie  cie -
šamais laiks anketas sagatavo-

šanai un nevajadzēs no jauna 
atbildēt uz jautājumiem, uz 
kuŗiem atbildes nav mainījušās 
pēc iepriekšējā pieteikuma 
iesnieg  šanas.  

ASV vēstniecības Rīgā tīmekļa 
vietnē  http://riga.usembassy.
gov/  ir informācija Latvijas 
iedzī  votājiem latviešu, angļu un 

krievu valodā par ieceļošanas 
prasībām ASV. Valsts departa-
menta  tīmekļa vietnē  http://
www.travel.state.gov/ ir plaša 
informācija par ASV vīzām un 
ceļošanas dokumentiem.   

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa
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Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Sietlā
Draudzīgā aicinājuma atceres 

sarīkojums Sietlā jau daudzus 
gadus notiek, atbalstot Kursas 
vasaras vidusskolu Šeltonā, 
Vašingtonas pavalstī. Tā bija arī 
šogad, kad 14. martā Sietlas lat-
vieši pulcējās sarīkojumā, ko 
vadīja Rietumkrasta latviešu 
izglītības centra valdes sekretāre 
Marisa Veja(Way)-Rogaine. Viņa 
pastāstīja par izglītības centra 
darbu pērn – centra apkopšanas 
talkām aprīlī un maijā, Jāņu svi -
nēšanu, Kursas vasaras vidussko-
lu, Mežotnes bērnu vasaras 
nometni, Jaungada sagaidīšanas 
balli un par šogad paredzētajiem 
sarīkojumiem. Marisa nolasīja 
mācītāja Dāvja Kaņepa sveicie-
nus Kursas vasaras vidusskolai, 
kam šovasar būs 36. gads. Iz -
glītības centra valdes priekšsēde 
Marisa Graudiņa apsveica Kursas 

darbiniekus un pateicās visiem, 
kuŗi atbalsta Kursu.

Uzrunu teica goda viesis Māris 
Bērziņš. Viņš uzaudzis Sietlā, 
tagad dzīvo Losandželosā un 
2009. gadā apbalvots ar Emmy 
godalgu par izcilu filmu kadru 
montāžas režiju. Māris mācījies 
Sietlas latviešu skolā, absolvējis 
Kursas vasaras vidusskolu, kur 
arī strādājis, būdams audzinātājs, 
dejojis tautasdeju kopā „Trej -
deksnītis“, studējis Vašingtonas 
universitātē, tātad viņam ar Sietlu 
ir ciešs sakars. Māra vectēvs Vilis 
Rūsis bija viens no Rietumkrasta 
latviešu izglītības centra di  bi -
nātājiem, vecmāmiņa Laimdota 
Rūse ilgus gadus Kursā mācīja 
latviešu valodu. Mātes brāļi – 
Jānis, Ēriks, Edvīns un Artūrs 
Rūši palīdzēja, kad cēla latviešu 
izglītības centru. Klausoties viņa 

runu,  varēja just, ka Māris no 
tēvočiem mantojis lielisku hu -
mora izjūtu.

Kursas vasaras vidusskolas 
direktors mācītājs Dāvis Kaņeps 
aicināja Māri teikt runu Drau -
dzīgā aicinājumā atceres sa  rī -
kojumā, bet viņš tūlīt atteicies, jo 
neesot „runas vīrs“. Māris at  ce -
rējies cik ļoti viņš bērnībā 
nervōzējis, braucot uz Sietlas lat-
viešu namu, lai Ziemsvētkos pie 
eglītes deklamētu īsu dzejolīti. 
Un tagad atkal stāvēt publikas 
priekšā, tai pašā vietā, tikai šoreiz 
bez Ziemsvētku vecīša un dzej-
nieka rakstīto vārdu palīdzības 
un turklāt bez dāvanām? Māris 
pēc pāris nedēļām atkal saticis 
mācītāju Dāvi Kaņepu un tūlīt 
jutis, „ka būs vēl viens draudzīgs 
aicinājums teikt runu Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojumā“. 

Beigās Māris piekāpies, jo sācis 
pārdomāt, ka varbūt tomēr va -
rētu būt „runas vīrs“.

Māris savā runā uzsvēra, ka 
mums nevajadzētu pašiem sev 
un citiem uzlikt zīmogus, jo tie 
mūs ierobežo un neļauj mums 
augt. „Tie ir kā sētas, ko uzceļam 
sev apkārt, un domājam, ka 
nevaram pārkāpt tām pāri.“ Taču 
cilvēks mācās un mainās – un 
dzīvē viss ir iespējams. Māris 
pastāstīja, ka studējis bioloģiju, 
bet desmit gadu vēlāk strādājis 
pavisam citā nozarē, kļūstot par 
filmas kadru montāžas režisoru 
Holivudā. (Par Māri ir raksts  
Laika 2009. gada 3. - 9. okt. 
numurā.) Māra dzīvē daudz kas 
bijis neplānots un negaidīts. Ja 
viņš nebūtu atteicies no biologa 
zīmoga, viņš nebūtu nonācis 
Holivudā, nebūtu saņēmis Emmy 

godlagu. Ļoti iespējams, ka pēc 
desmit gadiem viņš nodarbosies 
ar ko citu. Vissvarīgākais dzīvē ir 
turpināt mācīties, katru dienu, 
katru stundu. Māris uzskata, ka 
dzīve ir spēle, ne tikai darbs, un 
mums nevajadzētu būt pārmērīgi 
nopietniem. „Daudz ko dzīvē 
paveikt palīdz labsirdība un 
humors. Centīsimies atmest 
zīmogus, atbrīvot no tiem sevi 
un citus un skatīties uz  pasauli 
ar svaigām acīm!“

Apmeklētāji bija priecīgi, ka 
Māris pārvarēja lampu drudzi 
un atbrauca runāt Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojumā. 
Paldies visiem, kuŗi piedalījās un 
dāsni saziedoja Kursas vasaras 
vidusskolai apmēram 2500 dola-
ru. 

I. M.

Juris Padegs (1931-2009)
Īsi pirms pagājušajiem Ziem -

svētkiem, 23. decembrī, izbei-
dzās Juŗa Padega profesionāli un 
sabiedriski raženais mūžs. Ļaun -
dabīgais audzējs galvā, ko atklāja 
pirms nepilniem diviem gadiem, 
tomēr nebija pārvarams. 

Juris Padegs ir dzimis 1931. ga -
da 23. novembrī Rīgā. Savas sko-
las gaitas viņš uzsāka Rīgā, bet 
pēdējo gadu Latvijā gāja Krapes 
pagasta pamatskolā. Kopā ar 
māti un brāli Andri 1944. gadā 
izceļoja uz Vāciju un pirmo zie -
mu dzīvoja Vācijas dienvidos 
Heidenheimā, kur gāja vācu sko-
 lā. Tēvs palika Kurzemes frontē, 
un ģimene varēja apvienoties ti -
kai 1965. gadā, kad pēc soda no -
metnē pavadītiem gadiem un ga -
ŗām ģimenes apelācijām Padom-
ju Savienība izlaida tēvu uz Ame-
riku. 1945. gadā, kad UNRRA 
organizēja DP nometnes, ģimeni 
pārcēla uz Eslingenu, kur Juris 
gāja Eslingenas latviešu ģimnazi-
jā. Tas bija sabiedriski intensīvs 
laika posms, un Juris ņēma aktī-
vu dalību skautos. 

1949. gada rudenī Juris ar ģi -
meni izceļoja uz ASV un apme-
tās Ņujorkā. Pirmo gadu strādā  ja 
fabrikās un par benzīna pildītāju. 
Bet viņa mērķis vienmēr bija 
iegūt augstāko izglītību. Tāda 
iespēja radās pēc nepilniem 12 
mē  nešiem, kad Juris tika uzņemts 
kā stipendiāts Jēlas universitātē. 
Viņš to beidza 1954. gadā, Jēlas 
tieslietu skolu 1957. gadā, un 
1967. gadā, parallēli advokāta 
dar  bam, saņēma tieslietu maģis-
tra gradu no Ņujorkas Univer  si -
tātes tieslietu skolas. Savu profe-
sionālo karjeru Juris uzsāka Ņu -
jorkas advokātu firmā Simpson 
and Thatcher, vēlāk pārejot uz 
Scudder, Stevens & Clark, kas bija 
viena no Amerikas vecākajām 
ieguldījumu firmām. Tur Juris 
bija vairāku ieguldījumu fondu 
padomēs, kuŗu uzdevums bija 
pieņemt ieguldījumu speciālistus 
un pārzināt ieguldījumus sim-
tiem miljonu dolaru apmērā. 
Pirms iziešanas pensijā 1996. ga -
dā viņš bija Scudder, Stevens & 
Clark firmas partneris (līdzīpaš-
nieks) un galvenais jurists.

Juris 1955. gadā Ņujorkā salau-
lājās ar Gitu Balodi. Viņiem ir 
trīs meitas – Laura, Ilze un Uja 
(pilnā vārdā Silvija), visas mūzi-
kāli apdāvinātas. Laura un Uja ir 
profesionālas mūziķes, Ilze seko-
ja tēva pēdās un ir advokāte. Ju -
rim un Gitai ir astoņi mazbērni.

Ārpus panākumiem bagātā 
maizes darba, Juris Padegs visu 
mūžu savu enerģiju, zināšanas 
un laiku ir ziedojis Latvijas un 
latviešu interešu aizstāvēšanai, 
dodot profesionālu padomu un 
strādājot latviešu sabiedriskās 
organizācijās, kā arī finansiāli 
atbalstot latviešu pasākumus. 
Kopš pensionēšanās viņš ir daudz 
laika veltījis demokrātijas un tie-
siskuma nostiprināšanai Latvijā. 

Kopš 1994. gada Juris Padegs ir 
ieņēmis atbildīgus amatus divos 
ASV fondos. Baltic American 
Enterprise Fund (BAEF) radīja 
ASV valdība ar $50,000,000 kapi-
tālu, lai atbalstītu demokratijas 
un privātās uzņēmējdarbības 
izveidošanos Baltijas valstīs, un 
Juris bija viens no septiņiem val-
des locekļiem. Fonds izveidoja 
firmu ar galveno sēdekli un 150 
vietējiem darbiniekiem Rīgā un 
savas darbības laikā ir piešķīris 
ap 20 000 hipotekārus aizdevu-
mus, pielietojot rietumu stan-
dartus un metodes. Otrs – Baltic 
American Partnership Fund 
(BAPF) – tika izveidots ar ASV 
valdības un finansista  George 
So  ros kapitālu pilsoniskas sabied-
rības veicināšanai un nevalstisko 
organizāciju atbalstam Baltijas 
valstīs. Juri aicināja šī fonda 
valdē, un vairākus gadus viņš 
bija valdes priekšsēdis. Savā dar-
bības laikā no 1999. līdz 
2008. gadam BAPF izdalīja ap 
3.7 miljonus dolaru dotācijās 
katrā no Baltijas valstīm ar nolū-
ku veicināt NVO pašdarbību un 
sadarbošanos.

Juris ir darbojies dažādās lat-
viešu organizācijās, uzņemoties 
vadību un dodot profesionālu 
padomu. Varbūt vistuvāk Juŗa 
sirdij bija Ņujorkas Latviešu 
koris, kur dažādos laika posmos 
dziedāja visa viņa ģimene un kur 
meita Laura tagad ir viena no 

diviem koŗa diriģentiem. Viņš 
piedalījās koŗa dibināšanā 
1975. gadā, un kopš tā laika ir 
kalpojis par koŗa kasieri un gal-
venā diriģenta Andreja Jansona 
padomdevējs attiecībā uz orga-
nizātoriskām, juridiskām un 
finanču lietām. Juŗa ģimenes 
dar  bības rezultātā koris katru 
gadu ir saņēmis Ņujorkas pavalsts 
Mākslas padomes piešķīrumu 
$6 000 - $10 000 apmērā, un viņa 
ģimene katru gadu vadīja koŗa 
līdzekļu vākšanas akciju. Koŗa 
pastāvēšanas laikā pavalsts pie-
šķīrumi un šīs akcijas ir ienesu-
šas pāri par pus miljona dolaru, 
kas ir bijis pamats plašajai un 
nozīmīgajai koŗa darbībai – 
uzvest Alfrēda Kalniņa operu 
“Baņuta” Ņujorkas slavenajā  
Karnegi zālē un Bruno Skultes 
simfonisko poēmu “Daugava” 
Linkolna centrā.

Kopš studiju beigšanas Juris 
Padegs ir aktīvi darbojies Ņu -
jorkas Latviešu Ev. Lut. draudzē, 
visus šos gadus pildot juridiskā 
padomdevēja amatu. No 1961. 
līdz 1972. gadam, kad draudzē 
bija pāri par 3 500 locekļu un 
draudze strauji attīstījās, Juris 
bija draudzes valdē. 1986. gadā 
viņš saņēma no Baznīcas Virs -
valdes archibīskapa Arnolda 
Lūša parakstītu atzinības rakstu. 

Kopš 2006. gada Juris bija 
Latvijas Nacionālās operas ģildes 
valdes priekšsēdis. Viņš bija 
AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Studies) 
juridiskais padomdevējs kopš 
organizācijas dibināšanas, kad 
viņš nokārtoja organizācijas in -
korporēšanu un palīdzēja izvei-
dot struktūru. Daudzus gadus 
viņš bija arī latviešu skautu un 
gaidu organizācijas Goppera 
fon  da valdē; fonds vāca līdzekļus 
jaunatnes atbalstam un ir izdevis 
pāri par 30 latviešu grāmatu.

Pirmo reizi Juris ar Gitu apcie-
moja Latviju 1972. gadā, kad 
drošības iestādes uzmanīja katru 
viesu soli. Neaizmirstami bija ģi -
menes ceļojumi uz Latviju kopā 
ar kori atmodas laikā 1980-to 
gadu beigās, kad koris dziedāja 
Doma baznīcā un uzstājās Na -

cionālajā operā. Kopš neatkarī-
bas iegūšanas saites ar Latviju ir 
kļuvušas rēgulāras, un ģimene ir 
iegādājusies un savā dzīvoklī 
Rīgā izstādījusi brālēna Kārļa 
Padega lielāko gleznu un grafiku 
kollekciju. 

Ļoti nozīmīga bija Juŗa Padega 
personīgā filantropiskā darbība 
latviešu organizāciju un kultūrālo 
pasākumu atbalstam, ieskaitot 
Ņujorkas Latviešu kori, Latvijas 
Nacionālās operas ģildi, AABS 
un Ņujorkas latviešu draudzi. 
Juris izveidoja pie Jēlas universi-
tātes 1.3 miljona dolāru fondu 
Lat  vijas studijām, no kuŗa 20% ir 
nozīmēti stipendijām latviešu 
stu  dentiem. Var rēķināt, ka Juŗa 
kopējie personīgie filantropiskie 
devumi latviešu un baltiešu at  -
balstam pārsniedz miljons dolā-
ru. Pēdējos divdesmit gados uz 
Lat  viju bija vērsusies arī Juŗa 
filantropiskā darbība. Viņš  at -
balstīja savu Krapes pagasta pa -
matskolu, dāvājot tai skaņu sistē-

mu un katru gadu izsniedzot 
dāvanas Krapes pagasta pamat-
skolas absolventiem, kā arī finan-
cējot skolēnu ekskursijas uz Rīgu 
kulturālu sarīkojumu apmeklē-
šanai. Viņš ir vairākus gadus dar-
bojies Livslust/Dzīvesprieks valdē.  
Šo organizāciju nodibināja 1994. 
gadā zviedru filantropistes ar 
Zviedrijas karalienes Silvijas 
atbalstu, lai dotu patvērumu un 
izglītību jauniešiem bez vecā-
kiem un mājām. Tā uztur mītni 
un amata skolu Tukuma rajona 
Vānes pagasta Aizupē.  

Latvijas nebrīvības gados Juris 
Padegs veltīja savu enerģiju, lai 
koptu latviešu kultūru un uzturē-
tu latvisko apziņu svešumā; kopš 
brīvības atjaunošanas viņš ir aktī-
vi darbojies, lai palīdzētu uzplaukt 
Latvijas valstij un tautai. Latvijas 
valsts ir atzinīgi novērtējusi Juŗa 
Padega darbu, 2008. gadā pie-
šķiŗot viņam ceturtās pakāpes 
Triju Zvaigžņu ordeni.

Andris Padegs



LAIKS 192010. ga da 3. aprīlis – 9.  aprīlis

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Baltiešu (igauņu, latviešu un 
lietuviešu) sadarbība Montrealā 
sākusies jau 1950. gadā. Tad 
sarīkots pirmais kopīgais 14. jū -
nijā aizvesto piemiņas brīdis un 
vēlāk koncerts. Kopīgi rīkotās 
aiz  vesto piemiņas dienas kopš tā 
laika rīkotas katru gadu. Vēlāk 
tiek izveidota Baltiešu federācijas 
Kanadā Montrealas nodaļa, kas 
rīko arī balles. Nodaļas iniciātors 
ir igaunis Pēteris Moldre. Lat -
viešu luterāņu Trīsvienības drau-
 dzes dievkalpojumi un aktīvitā-
tes gadu desmitiem notiek igau-
ņu Sv. Jāņa baznīcā. Lietuviešu 
īpašumā Labrenča upes krastā 
notiek Jāņu sarīkojumi un sporta 
spēles. Kad sākas baltiešu vakari 
Kanadas parlamentā Otavā, tajos 
piedalās visu trīs tautību pārstāvji 
no Montrealas. Vēlākos gados 
iz  veidojas Baltiešu filatēlistu 
klubs, kas katru gadu rīko savas 
izstādes, kādas līdz šim notikušas.
Baltiešu bridža spēlētāji piedalās 

Baltiešu sadarbība Montrealā
austriešu klubā. Izveidojas sa -
darbība un draudzība, kuŗas re -
zultātā katras tautības pārstāvji 
piedalās valsts svētku sarīko -
jumos. 

Šogad latviešu pārstāvji – LR 
goda konsuls Kvebekā Roberts 
Klaiše un MLOP pārstāvis 
M. Štau  vers – abi sveicināja 
lietuviešu saimi Lietuvas gada 
svētku sarīkojumā. Abi teica uz -
runas un tika uzrunāti latviešu 
mēlē. Sarīkojumā bija plaša pro-
gramma, kas ilga veselas 3 stun-
das. Nu jau daudzus gadus Mon-
 trealā darbojas Baltiešu Māks-
linieku apvienība (BAA). Tā rīko 
ikgadējas skates un izdod savu 
Apkārtrakstu. Šogad iznākuši jau 
2 numuri – februāŗa un marta 
(12. un 13.) numuri. No tiem 
uzzinām, ka jaunajā valdē priekš-
nieks atkal būs Romas Verbyla, 
viņa palīgs ir Pēteris Altosaars, 
sekretāre Dzintra Paleja, kasieris 
Aleksandrs Piecina, publicitātes 

vadītājs – Gytis Vazalinskas. 
Mājas lapu vada Anna Kruze-
letsky, kas arī ir Izstāžu komitejas 
locekle.            

Bez viņas komitejā vēl darbojās 
Mary Mannapso, Rita Jozuus un 
Daina Leimane. Koordinātores 
atsevišķās tautību grupās ir: 
latviešiem – Ināra Leimane un 
Māra Rudzīte, igauņiem – Hille 
Viires un lietuviešiem – Alvyra 
Povilaitis. Apvienības dalībnieku 
maksa ir $ 20 gadā. Nākamā 
BAA skate notiks laikā no 23. – 
27. septembrim (no plkst. 12 – 
18) „galerie ouest”, 37 St. Thomas 
ielā, Sainte- Anne-de Bellevue. 
24. septembrī no plkst 18 – 21 
būs vernisāžas sarīkojums. Pie -
teikšanās lapas aizpildāmas un 
nosūtāmas līdz 1. jūnijam R. Ver-
bylam, 1955 Bourdon, Saint-
Laurent, QC H4M 1T9. Jā  pie -
vieno izstādamo priekšmetu 
izvietošanas maksa ($ 20). Iz -
stādes dalībniekiem 2010 gada 

dalības maksas jānokārto līdz šī 
gada 11. maijam, kad plkst. 19 
Latviešu centrā 3955 Provosta 
ielā, Lašīnā notiks nākamā BAA 
dalībnieku sanāksme. Apkārt-
rakstos lasām arī ziņas par BAA 
mākslinieku piedalīšanos citu 
mākslas galeriju izstādēs. 

Jauns kopējs baltiešu pasākums 
veidojas MakGila (McGill) uni -
versitātē, kur Intas Plostiņas, 
Ņudžersija, ASV, un Kristīnes 
Niedras, Toronto, ierosmē pa -
sākta Baltiešu studentu kluba 
veidošana. Kluba izveidošana ir 
jāapstiprina universitātes vadī -
bai. Paredzētas ik mēneša sa -
nāksmes un citas tikšanās. Klubā 
varēs piedalīties visi baltiešu stu-
denti, kas izglītojās dažādajās 
universitātēs Montrealā. Bals -
tiesības gan varēs būt tikai 
MakGila studentiem. Latviešu 
studentu skaits Montreala ir 
mainīgs, un to vidū ir bijuši arī 
studenti no Latvijas. 

Pavisam jauns risinājums sa -
biedriskas dzīves veidošanā uz -
sākts igauņu sabiedrībā. Sa -
biedrības locekļu novecošanas 
ieverojami samazina sabiedrisko 
pasākumu pastāvēšanu. Tā igau-
ņu Sv. Jāņa draudzes locekļu 
skaits sarucis uz 40. Un tikpat 
liela ir viņu pensionāru apvienī -
ba. Turpretim Montrealas Igauņu 
biedrībai biedru skaits jau 
pārsniedzot 100, jo tā drastiski 
mainījusi savu darbības veidu. 
Sazināšanās valoda    tajā tagad ir 
angļu un par biedriem tajā 
iesaistījušies jaukto laulību 
lo cekļi. Sarīkojumu sarakstā ir 
koncerti un citi kulturāli 
pa sākumi ar prāvām ieejas mak -
sām. Tā tradicionālos Igaunijas 
valsts svētkus pavisam klusi 
atzīmēja pensionāri, nelūdzot 
viesus. Turpretim MIB iecerējusi 
greznu svētku svinēšanu maijā. 
Atsaucība šādiem grozījumiem 
esot izrādījusies teicama.

DV Montrealas nodaļas gada 
sapulci, kas notika 20. martā 
Latviešu centra Kamīna zālē, at -
klāja priekšnieks V. Paegle, Tajā 
piedalījās 20 vanagi un vanadzes. 
Ar klusuma brīdi pieminēja mū -
žībā aizgājušo vanagu Jāni Ezer -
osi. Sekoja lūgšana. Par sapulces 
vadītāju vienbalsīgi ievēlēja 
M. Štauveru, bet par sekretāri – 
Hediju Ozoliņu. Balsu skaitītāju 
lomu uzticēja revizijas komisijas 
locekļiem. Iepriekšējās sapulces 
pierakstu nolasīja Hedija Ozoliņa 
un to pieņēma bez grozījumiem. 
Priekšnieks savā ziņojumā pa -
vēstīja, ka darbs nodaļā veicies 
labi, pateicoties darītāju atsaucī -

Sekmīgs darba gads
bai un rosībai. Visi uzticētie uz -
devumi paveikti. Nozīmīgāko 
piemiņas dienu atcere notikusi 
kopā ar pensionāru apvienību. 
Atsevišķi rīkoti nodaļas gada 
svētki. Viņš pateicās visiem, kas 
nākuši talkā. Kasieris Konstan-
tīns Čaks savā pārskatā parādīja, 
ka gada budžets izpildījies ar 
uzviju un ka no pamatkapitāla 
bijis jāņem daudz mazāk, lai 
izpildītu aprūpes projektus Lat -
vijā. Atbalstīti pasākumi Mon -
trea  lā – bērnu vasaras nometne 
Tērvetē un MLOP Stipendiju 
fonds. Nodaļas kapitāls sama -
zinājies par $ 3250.95 uz 
$ 6938.44 (paredzēto $ 5115.00 

vietā). Aprūpes daļas vadītāja 
Elmāra Bārdiņa ziņojumu no -
lasīja Alberts Caune. Rūpīgi 
izstrādātais pārskats uzrādīja $ 
2610 ziedojumus divās palīdzības 
ziedojumu akcijās un $ 1 600 
Lestenes kapu kopšanai; kopā $ 
3 210. Līdzekļus atvēlējušas 53 
personas. E. Bārdiņš valdē pildījis 
arī biedrziņa pienākumus. No -
daļā darbojas 10 vanadzes un 
29 vanagi (no tiem 12 ir mūža 
biedri, 15 maksā biedru maksas, 
kas visas nokārtotas, un 2 no tām 
atbrīvoti). Līdz ar to kopējais 
biedru skaits ir 39. Sapulce teica 
paldies un nolēma viņam nosūtīt 
ātras atveseļošanās kartīti. Pa -

līdzības nozares Latvijā vadītājs 
Ojārs Rozentāls ziņoja, ka 
8 daudzbērnu ģimenēm nosūtīti 
$ 185 katrai; 5 daudzbērnu ģi -
menēm $ 214 katrai; 2 slimnieki 
saņēmuši $ 185 katrs, bet 1 stu-
dente $ 200, 5 skolas saņēmušas 
$ 200 katra. Kopā izmaksāti 
$ 4204. Visas šīs izmaksas nodaļa 
vēlētos turpināt jaunajā darbības 
gadā un lūgusi DV KV atbalstu.

Revizijas komisija apstiprināja, 
ka nodaļas kase atrodas labā stā -
voklī. Ziņojumu sniedza tās 
priekš  nieks Alberts Caune. Bied-
 ru naudu 2010. gadam no  teica 
$ 25 apmērā ($ 15 DV CV 
uzturēšanai un $ 10 nodaļai). 

Budžetu noteica $ 6,445 apmērā 
ienākumos un izdevumos.

Nodaļas darbinieku vēlēšanās 
par priekšnieku ar 15 par balsīm 
atkal ievēlēja V. Paegli, bet valdē 
uz 3 gadiem Gloriju Morisu, Leo-
 nīdu Dedeli un Dzidru Ik  vildi; 
revizijas komisijā A. Cauni, Val -
demāru Ozolu un Jāni Ver  neru. 
Līdzekļu taupīšanas nolū  kos 
nolēma delegātu uz DV KV de -
legātu sanāksmi nesūtīt, uz  do  dot 
valdei atrast vanagu, kas to varētu 
pārstāvēt (starplaikā noskaid-
rojies, ka šāds pārstāvis ir atrasts 
– Dāgs Demandts). Šajā jautājumā 
pārrunas bija spraigas.

M. Štauvers

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā
Ir labi kāpt pa mūža gadu 
kāpnēm
No visa sīkā atbrīvojas gars
Jo augstāk pacelties pār ikdienu 
un sāpēm
Jo spožāk atmirdz Dieva gaismas 
stars.

Paulīne Zalāne

Floridai neparasti, gaiss 27. 
fe b   ruārī bija vēss. Saulei lecot, 
pa  rādījās daudz košu krāsu – 
dzeltena un patinzaļa, brūna un 
oranža. Braucām uz dienvidiem, 
un apvārsnis bija mēļi zils. Viss 
atradās kustībā: šķita, ka jaunā 
diena gribētu debesis noslaucīt 
tīras, lai tad tās piepildītu ar gais-
mas paisumu. Tumšās mākoņu 
ķīpas aizdegās un it kā bēga no 
lecošās saules. Acīmredzot Mā -
ras un Daglasa Berija (Daglass 
Berry) Rožu kāzas apmirdzēja 
gan debesu velve, gan mīlestības 
koncentrētie stari.

Pirms desmit gadiem, kad 
Māra Treimane vēl bija Latvijas 
Republikas pastāvīgās pārstāvības 
ANO vēstnieka sekretāre Ņu -
jorkā, viņa reizēm mēroja ceļu uz 
Latviju. Skatoties uz Doma baz -
nīcu Rīgā, Māru pārņēmušas 
neizskaidrojamas jūtas un prātā 

Rožu kāzas Floridā
ienāca doma,  ka šajā baznīcā 
viņu reiz laulās. Tas bijis kā     
skaists sapnis, kas piepildījās pēc 
daudziem gadiem.  Māra sme-
joties stāstīja: „Reiz biju bēdīga 
un  mājas datorā pievienojos  
chatroom,  ko nekad agrāk netiku 
darījusi. Izrādās, tieši tā bijis arī 
Daglasam”.  Māra tolaik dzīvoja 
Ņujorkā, Daglass – Ņudžersijā. 
Viņš ir ceļu inženieris, pro -
jektētājs, vada lielu firmu, kuŗā 
strādā apmēram 100 cilvēku. 
Dag  lasam ir pieaugusi meita – 
Kerolaina, Mārai četri pieauguši 
bērni – Lizete, Brigita, Reinis un 
Aleksis. Daglass ir skotu izcel -
smes amerikānis. Abiem ar Mā -
ru toreiz jau bija pāri 50. Tā, lūk,  
plašās pasaules burzmā ar tech-
nikas palīdzību iepazinās divas 
skumjas dvēseles. Viņus salaulāja 
mācītājs Jānis Liepiņš Rīgā, Do -
ma baznīcā.  

Laimīgā laulībā aizvadīti des -
mit gadi. Abiem nu pāri seš -
desmit, bet sirdī vēl aizvien 
dzirkstī  kvēla mīlestība, kas ir 
īpaša, jo abi satikušies dzīves ru -
denī. Dzīves rudens ir neparasti 
krāsains. Viņu dvēseles priekam 

un mīlestībai atvērušās kā krāšņi 
ziedi.  Abi apzinās,  ka, gadiem 
skrejot, kļūst rimtāki un  jābūt 
pacietīgiem, ja otrs ir paguris.  
Māra izlauzusi savu dzīves ceļu, 
būdama droša, pašaizliedzīga, 
rūpīga. Viņa vienmēr apzinā ju -
sies, ka, dzīves kalnā kāpjot, 
jāuzveic patmīlība un jāziedo 
spēki līdzcilvēkam. Māra mīļo -
tajam Daglasam ir kā  svētdiena.  

Pēc desmit laulībā nodzīvotiem 
gadiem ir vēlme uz brīdi apstāties 
un aizmirst,  ka gājiens reizēm 
bijis arī grūts.  Māra vēlas saglabāt 
latviskumu un tautas tradicijas, 
tāpēc nolēma svinēt Rožu kāzas. 
Arī tādējādi viņa Daglasam ir 
interesanta. Viņi abi mīl prieku,  
jo zina, ka katrs prieka mirklis 
mirdz kā dzīvības saule.  Prieks ir 
sargājams un kopjams  kā trausls 
stāds.

Rožu kāzas notika saulainajā 
Floridā draugu Veltas un Ivara 
Jansonu skaistā, plašā mājā Cape-
Coral pilsētiņā. Viņi ar sirds sil-
tumu un viesmīlību rūpīgi sapo-
sa savu māju svinībām, iekārtoja 
altāŗgaldu ar krustu,  svecēm un 
ziediem. Rožu kāzās tika ielūgts 

diakons Jānis Elberts. Viņš lau -
lātajam pārim bija sagatavojis 
uzrunu ar solījumu nākamiem 
dzīves gadiem.  Māra un Daglass 
pateicās Dievam un izlūdzās svē-
 tību, kāpjot tālāk pa dzīves kāp -
nēm.

Uz Rožu kāzām bija sabraukuši 
radi un draugi. Sasveicinājušies 
un apskatījuši telpas,  nogaršojuši 
rūpīgi gatavotās uzkodas,  viņi 
iepazinās ar dziesmām angļu un 
latviešu valodā. Un tad jau Rožu 
kāzu jubilāri diakona J. Elberta 
vadībā nāca pa baltām rožlapām 
kaisītu taku, skanot F. Men-
delszona kāzu melodijai. Viesus 
saviļņoja asaras, kas iemirdzējās 
Māras acīs. Daglasa stingrais so -
lis un brašais augums izstaroja 
spēku un paļāvību. Saņēmuši 
dia  kona svētību turpmākām dzī-

 ves gaitām, jubilārus apsveica un 
vēlēja laimes radi un draugi. Tika 
saskandinātas un tukšotas šam -
panieša glāzes. Kāzu mielasts bija 
rūpīgi gatavots. Pacilātie viesi 
no  devās dziesmu priekam. 

 Jubilāri, ko visi esam iemīļojuši, 
nolēmuši doties Rožu kāzu ce -
ļojumā. Vispirms uz Māras dzim-
 teni Latviju, pēc tam Daglasa 
sen  ču zemi Īriju. Apsveicama ir  
tradicija svinēt apaļos laulības 
gadus īpašā noskaņā ar pateicību 
un paļāvību Dieva vadībai un  
divatā apceļot sirdij tuvās senču 
zemes.

Draugu ieteikums Mārai un 
Daglasam – nekad nebūt bē -
dīgiem, bet veidot rītdienu, ne -
zaudējot ticību sev un līdz  cil-
vēkiem.

Zenta Elberte

Māra un 
Daglass 

Beriji  
Rožu kāzās 
27. februārī 

Floridā
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ČIKĀGA (IL) 
 • 1. maijā plkst. 3.00 Čikāgas 

latviešu namā Laimas Muktupā -
velas lugas ,,Šampinjonu derība” 
izrāde, kuŗā tēlo aktrise Inta 
Tirole. 

DETROITA (MI) 
• 4. aprīlī plkst. 11.30 draudzes 

dāmu komitejas Lieldienu bro -
kastis. 

FILADELFIJA (PA)
• 6. aprīlī plkst. 11.00 Fi -

ladelfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Program  mā valdes ziņojumi, 
pārrunas par jaunākajiem noti-
kumiem Latvijā un citur; dzi-
mumdienu svinēšana un kafijas 
galds. Viesi arvien laipni gaidīti.

• 18. aprīlī plkst. 4 (ne plkst. 
14.00, ka minēts Laika slu  di -
najumā) Brīvo latvju biedrī  bas 
ma  zajā zālē L. Muktupāvelas 
lugas ,,Šampinjonu derība” iz -
rāde, kuŗā tēlo aktrises Inta Ti -
role. Ieeja $20. Pēc izrādes tikša -
nās ar aktrisi pie kafijas tases un 
uzkodām. 

• Filadelfijas Brīvo latvju bied -
rības gada sapulcē 21. martā 
ievēlēja jaunu valdi, tajā darbo-
sies Valdis Basens, Aina Berķe, 
Aida Bērziņa, Ādams Bērziņš, 
Laila Ganserta, Andris Grunde, 
Laris Krēsliņš, Marks Liepa, Uģis 
Nīgals.

 GRANDRAPIDI (MI)
• 5. aprīlī plkst. 12.00 pensio -

nāru pilnsapulce latviešu biedrī -
bas telpās. 

• 22. aprīlī plkst. 6.00 latviešu 
biedrības namā Laimas Muk -
tupā  velas lugas ,,Šampinjonu de -
rība” izrāde, kuŗā tēlo aktrise 
Inta Tirole. 

• 25. aprīlī Grandrapidu lat -
viešu ev. lut. draudzes 60 gadu 
svētki baznīcā 1780 Knapp Street 
NE, Grand Rapids, MI 49505. 
Dievkalpojums plkst. 10.00, pēc 

tā jubilejas koncerts un mielasts. 
Mielastam lūgums pieteikties 
līdz 15. aprīlim, sazinoties ar 
Ausmu Lindi, tālr.: 616-365-
0922; e-pasts: ausma_linde@
comcast.net

KALAMAZŪ (MI) 
 • 20. aprīlī plkst. 6.00 Kalamazū 

latviešu sabiedriskajā centrā 
Laimas Muktupāvelas lugas 
,,Šam  pinjonu derība” izrāde, 
piedalās aktrise Inta Tirole. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 25. aprīlī plkst. 1.00 Ap  vie -

notās latviešu draudzes namā 
Laimas Muktupāvelas lugas 
,,Šam  pinjonu derība” izrāde, 
kuŗā tēlo aktrise Inta Tirole. 

LINKOLNA (NE) 
• 7. aprīlī plkst. 7.00 Linkolnas 

draudzes namā Laimas Muktupā-
 velas lugas „Šampinjonu derība” 
izrāde, piedalās aktrise Inta 
Tirole. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 18. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 

12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju.

• 25. aprīlī plkst. 12.30 tikšanās 
ar polītologu no Latvijas Ivaru 
Ījabu.

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

MILVOKI (WI)
• 4. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 

11.00 tautasdeju kopas ,,Metie -
niņš“ rīkotas brokastis. 

MINEAPOLE (MN)
• 8. aprīlī no plkst. 2.00 līdz 

5.00 sarunu grupas ,,Dia -
logs” dalībnieku tikšanās Har Mar 
iepirkšanās centrā Barnes & 
Noble grāmatnīcas telpās pie sar-
unu galda. Tematu izvēle 
neierobežota. Visi laipni aicināti. 

• 9. aprīlī plkst. 7.00 latv. ev. lut. 
draudzes namā Laimas Muktu -
pāvelas lugas „Šampinjonu de -
rība” izrāde, piedalās aktrise Inta 
Tirole.

ŅUJORKA (NY)
• 9. un 10. aprīlī no plkst. 12.00 

līdz 4.00 lietoto mantu tirdziņš 
DV namā. Lūgums ziedot man-
tas (izņemot datorus) – mazli-
etotas tīras drēbes, traukus, pala-
gus, dvieļus u. c. mājsaimniecības 
piederumus, rotaļlietas. Ziedo -
jumus var atskaitīt no ienākumu 
summas, par kuŗu jāmaksā no -
doklis. Mantas jānogādā DV na -
mā dažas dienas pirms tirdziņa. 
Informācija: 973-783-9273. 

• 10. aprīlī plkst. 1.00 Latviešu 
kultūras biedrības TILTS gada 
sapulce Bedfordas prezbiteriāņu 
baznīcas telpās. Plkst. 11.00 
TILTS valdes sēde. Informācija: 
www.tilts.org 

• 16. aprīlī plkst. 7.00 Salas 
baznīcas zālē (4 Riga Lane, Mel-
ville, NY 11747) Latvijas Nacio -
nālās operas ģilde rīko pavasaŗa 
labdarības koncertu ,,Mēs ticē-
jam dzīvei kā burvīgai dzejai...”, 
piedalīsies mecosoprāns Laila 
Saliņa un pianists Juris Žvikovs. 
Programmā latviešu un citu 
komponistu operārijas, klavieŗ-
skaņdarbi, dziesmas no opere-
tēm un kabarē uzvedumiem, 
Aleksandra Čaka dzejoļu lasī-
jumi. Pēc koncerta tikšanās ar 
māksliniekiem pie glāzes vīna un 
uzkodām. Atlikums paredzēts 
Bruno Skultes operas ,,Vilkaču 
mantiniece” izrādei 2011. gadā 
LNO, Rīgā. Ieeja par vismaz $35 
ziedojumu; pēc 9. aprīļa – $45. 
Labvēļu ieejas karte, sākot 
ar $100 (ziedotāju vārdus ieviet-
os LNO pirmizrādes ,,Vilkaču 
mantiniece” programmā). Lū -
dzam pieteikties un rezervēt gal -
diņus līdz 9. aprīlim, nosūtot če -

ku: Latvian National Opera 
Guild, Inc, c/o Andris Padegs, 2 
Merry Hill Rd, Poughkeepsie, 
NY 12603-3214. Sīkāka infor -
mācija, zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 
516-433-4137.

PRIEDAINE (NJ) 
• 17. aprīlī plkst. 1.00 Laimas 

Muktupāvelas lugas ,,Šampinjonu 
derība” izrāde, kuŗā tēlo aktrise 
Inta Tirole. Biļešu cena $25. 
Informācija: www.priedaine.org 

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīkojums 
Trillium Banquet telpās (6415 
State Street). Plkst. 5.00 kok -
teiļstunda, plkst. 5.30 priekš -
nesumi, vakariņas un deju mū -
zika. Lūdzu pieteikties līdz 10. 
aprīlim. Ieeja, samaksājot līdz 10. 
aprīlim, $35, pēc šī datuma $40. 
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. 

SV. PĒTERSBURGA
•  6. aprīlī plkst. 10.00 Biedrības 

namā biedrības valdes sēde.
• 11. aprīlī 4.00 St. Pēterburgas 

latviešu biedrības namā Laimas 
Muktupāvelas lugas ,,Šampinjo-
nu derība” izrāde, kuŗā tēlo ak -
trise Inta Tirole. 

VAŠINGTONA (DC) 
• 17. aprīlī plkst. 7.00 DV 

apvienības saviesīgs vakars 
,,Ķiršziedu balle” ar vakariņām, 

viesnīcā Crown Plaza (3 Research 
Court, Rokvile, MD). Vakariņu 
dalības maksa $60, tikai ballē 
$25. Deju mūziku no plkst. 9.00 
spēlēs grupa ,,Pēdējais vilciens”. 
Čeks vai naudas pārvedums 
jāizraksta ar norādi Daugavas 
Vanagi un līdz 12. aprīlim jā -
nosūta kasierim Aldim Lapiņam, 
3122 Barnard Ct., Fairfax, VA, 
22031-1905; tālr.: 703- 554-5275; 
e-pasts: lapins.aldis@cox.net 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim -

das dr.: 1. apr. Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg. 2. apr. plkst. 7.00 
vakarā Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 4. apr. plkst. 9.00 no rīta 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
Lieldienu brokastis. 11. apr. 
Baltās svētd. dievk. ar dievg. 
18. apr., 25. apr. dievk. Parastie 
dievk. sākas plkst. 11.00 Māc. 
Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 2. apr. plkst. 4.00 
Kvēkertaunā Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā Lieldienu 
dievk. 18. apr. plkst. 3.00 
Lankasterā dievk. 25. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone.

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 4. apr. 
plkst. 10.00 Lieldienu dievk. ar 
dievg., pēc dievk. Lieldienu 
brokastis. 18. apr. dievk. ar dievg. 
25. apr. dievk. Māc. diakons 
F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-3435; 
ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. Upīte un 
A. Greiema. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 
dr.: 18. apr. dievk. Shepard of 
the Coast Lutheran Church 

S A R Ī K O J U M I  

(Turpināts  21. lpp.)

Vairāku Ņujorkas latviešu 
organizāciju dibināšanā un 
vadīšanā liela nozīme bijusi 
Leo  poldam Apelim, kas nu bei-
 dzis savu darbīgo mūžu un 
2009. gada 9. janvārī aizgāja uz 
mūža mājām. Atvadu dievkal-
pojumu Jonkeru baznīcā 
16. jan  vārī vadīja mācītājs Juris 
Saivars, nelaiķa pēdējā atdusas 
vieta būs Brāļu kapos Kat -
skiļos.

Leopolds Apelis dzimis 1918. 
gada 29. martā  Odesā skolotājas 
Otīlijas Gaiziņas Apeles un ār -
sta Jāzepa Apeļa ģimenē. Vecāki 
kaŗa laikā izšķīrās, Leopolds ar 
māti atgriezās dzimtene. Mātes 
vectēvs Jēkabs Gaiziņš 1885. ga -
dā no Lauteru muižas nopirka 
savu saimniecību ,,Lejas Gaizi -
ņi”. Leopolds mācījās skolā Rī -
gā, bet vasaras brīvlaikus pa -
vadīja pie vecvecākiem Jēkaba 
un Mades Gaiziņiem. Leopolds 
atceras nostāstus, ka Kārlis Ul -
manis viesojies Gaiziņkalnā un, 
būdams agronoms, devis vairā -
kus labus padomus Gaiziņa 
saim  niekam, kuŗi arī ievēroti. 

Leopolds mācījās 2. Rīgas pil-
 sētas ģimnazijā (turpat, kur 
prāvests Alberts Ozols, abu ceļi 

Patriots, kaŗavīrs, tēvs, sabiedriskais darbinieks 
Leopolds Apelis aizsaulē

atkal krustojās Katskiļu kalnos), 
sāka studēt Latvijas Universitātes 
Inženieŗzinātņu fakultātē un 
studiju laikā iestājās korporācijā 
Talavija. Trimdas gados Leo-
polds bijis gan Talavijas Ņujor-
kas kopas, gan ASV seniors. 
Tiklīdz  Latvija atguva  neat -
karību, Leopolds aktīvi pie -
dalījās Talavijas atjaunošanā 
Lat  vijā un tās īpašuma atgū -
šanā. 

Leopolds Apelis un  zobārst-
niecības studente Marta Pro -
ņuka salaulājās 1943. gada 
9. oktōbrī. Kaŗa dēļ studijas bija 
jāpārtrauc. Marta Apele ar četru 
nedēļu vecu meitiņu Inesi de  vās 
bēgļu gaitās, kamēr vīrs dienēja 
Latviešu leģiona 15. divīzijā. 
Gūstekņu nometnē Zedelgemā, 
Beļģijā, Leopolds piedalījās 
Dau  gavas Vanagu organizācijas 
dibināšanā. Ar Martu viņš atkal 
satikās bēgļu nometnē Vācijā. 
Vācijā piedzima divi dēli, Egils 
un Georgs. Apeļu ģimene 
1957. ga  dā ieceļoja Amerikā un 
apmetās uz dzīvi Ņujorkā. Leo -
polds dabūja inženieŗa-technis-
 kā zīmētāja darbu Otis Elevator 
kompanijā, kur strādāja līdz 
pensijas gadiem. 

Visa Apeļu ģimene bez ka  vē -
šanas iesaistījās Ņujorkas latviešu 
kultūras un sabiedriskā  dzīvē. 
Leopolds piedalījās Lat  viešu 
kaŗa invalidu apvienības  ,,Rota” 
un Brāļu kapu izvei  došanā 
Katskiļos, ilgus gadus abās orga-
 nizācijās bija priekš nieks.  

Ņujorkā piedzima meita Sel  e-
na. Bērnus audzināja lat  viskā 
garā, viņi mācījās latviešu skolās 
un nometnēs, piedalījās latviešu 
kultūras dzīvē.  Inese Apele bija 
Daugavas Vanagu ASV vanadžu 
priekšniece, ir korporācijas  

Dzintra locekle. Georgs ir 
korporācijas Talavija loceklis.

Pēc Latvijas neatkarības at  -
jaunošanas Leopolds vairākus 
gadus ar sev piemītošo neat -
laidību pūlējās, līdz atguva tie -
sības uz savu senču īpašumu 
Gaiziņkalnā. Leopolda devīze 
bija ,,nepadodies”, vienalga, lai 
kādas ir grūtības. Viņš ticēja, 
ka ikvienu problēmu var at  ri -
sināt. Tā viņu bija mācījusi 
māte, Leopolds savukārt sa -
viem bēr  niem, tālāk mantojumā 
to sa  ņēma mazdēli Markus, 

Ēriks un Aleksandrs.  
Leopolda dēls Egils dzīvo 

Klīvlandē un aktīvi darbojas 
latviešu sabiedrībā, ir ev. lut. 
draudzes priekšnieks un Klīv -
landes latviešu biedrības valdes 
loceklis, Egila dēls Markus 
Klīvlandē ir advokāts un ALJAs 
valdes priekšsēdis, otrs dēls 
Ēriks strādā par zinātnes 
skolotāju vidusskolā Virdžīnijas 
pavalstī un ir ALJAs padomes 
loceklis. Georga dēls Aleksandrs 
mācās par veterināru Mansfīldas 
universitātē Pensilvānijas pa -
valstī un vēlas studijas papildi -
nāt Latvijā.

Leopolda Apeļa sapnis bija 
izdaiļot Gaiziņa apkaimi. Viņa 
piemiņai ģimene aicina ziedot  
„Gaiziņkalna dabas parkam”, 
kas ir reģistrēta bezpeļņas or -
ganizācija ar uzdevumu sa -
glabāt, kopt un attīstīt Gaiziņ -
kalna territoriju.

Ziedojumus L. Apeļa piemiņai 
var sūtīt, izrakstot čeku ar 
norādi „Gaiziņkalna dabas 
parks” (Reģistrācijas numurs 
4 000  8059 526),  „Lejas Gaiziņi” 
Bērzaunes pagasts, Madonas 
rajons LV4853.

Jānis Bībelnieks
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 20. lpp.)

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.”

(Jāņa ev. 11:25

2009. gadā Dieva mužībā aizsaukti
draudzes locekļi

LIDIJA PURĒNS,
dzim. Nāruns

dzimusi 1912. gada 14. martā,
mirusi 2009. gada 15. janvārī

KĀRLIS GRINBERGS,
dzimis 1938. gada 7. februārī,
miris 2009. gada 21. februārī

ZENTA VALIJA TILGA,
dzim. Duka

dzimusi 1921. gada 31. martā,
mirusi 2009. gada 25. februārī

MĀRA RĀCENIS,
dzim. Straumanis

dzimusi 1932. gada 20. novembrī
mirusi 2009. gada 19. martā

ROBERTS ZVEJNIEKS,
dzimis 1925. gada 15. februārī,

miris 2009. gada 22. aprīlī

JĀNIS INDULIS GALIŅŠ
dzimis 1939. gada 21. februārī,

miris 2009. gada 20. jūlijā

ALEKSANDRS PŪPOLS,
dzimis 1914. gada 23. septembrī,

miris 2009. gada 30. oktobrī

LIJA MEDNIS,
dzim. Plūme

atraitne Briedis
dzimusi 1905. gada 26. augustā,
mirusi 2009. gada 20. decembrī

ALEKSANDRA LUTCS,
dzim. Sarmonis

dzimusi 1910. gada 8. oktobrī,
mirusi 2009. gada 27. decembrī

(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): 
4. apr. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. Lieldienu bro-
kastis ar groziņiem. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 4. apr. plkst. 
8.00 no rīta Lieldienu dievk.; pēc 
dievk. brokastis. 25. apr. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. draudzes 
60 gadu svētki ar jubilejas kon-
certu un mielastu; lūgums mie-
lastam pieteikties līdz 15. aprīlim, 
sazinoties ar Ausmu Lindi, tālr.: 

616- 365-0922, e-pasts: ausma_
linde@comcast.net 9. maijā 
plkst. 10.00 Mātes dienas dievk. 
23. maijā plkst. 10.00 Vasarsvēt -
ku dievk. Visi dievk. ar diev-
galdu. 22. maijā plkst. 4.00 
baznīcā pianista Rūdolfa Ozoliņa 
koncerts. Ieeja $15.00 Pēc kon-
certa tiksānās ar mākslinieku 
draudzes sa  biedriskajā telpā. 
Mā cītājas I. Larsenas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090, tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 
4. apr. plkst. 8.00 Kristus Aug -
šām  celšanās dievk. ar dievg. 
Brokastu groziņi. 11. apr. 
plkst.10.00 Baltās svētd. dievk. 
Sadraudzības kafija. Par Gaŗeze -

ru un savu darbu referēs Gaŗeze-
ra administrātors Andrejs Dum -
pis.

 18. apr. plkst.10.00 dievk. ar 
dievg. Sadraudzības kafija. 
25. apr. plkst.10.00 Labā Gana 
svētd., dievk. ar dievg. Sadrau -
dzības kafija. LATVIEŠU BAP -
TISTU DRAUDŽU DZIESMU 
DIENA.

• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 
2. apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās 
piektd. dievk. kopā ar baptistu 
dr. 4. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 
dievk. kopā ar baptistu dr.; pēc 
dievk. brokastis. Pārdomu vakari 
katru ceturtdienu plkst. 7.00. 
Māc. Dr. Sarma Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
11. apr. plkst. 2.00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. University Lu -
theran Church (1020 S. Harrison 

Road, East Lansing, MI.), māc. 
L. Vīksne. Pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce un kafijas galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 4. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. brokastis. 
11. apr. dievk. ar dievg. 18. apr. 
dievk., pēc dievk. plkst. 12.15 
draudzes pilnsapulce. 25. apr. 
dievk. ar dievg. 2. maijā dievk. 
9. maijā Ģimenes dienas dievk. 
ar dievg. Parastie dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
4.apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk. 
ar dievg. 11.apr. plkst 11.00 
dievk. 25. apr. plkst.11.00 dievk. 
ar dievg., viesosies prāv. A Vārs -
berga-Pāža. 9. maijā plkst.11.00 
Ģimenes dienas dievk., pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce. 
23. mai  jā plkst.11.00. Vasarsvēt-
ki ar dievg. 13. jūn. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 27. jūn. 
plkst. 11.00. Aizvesto piemiņas 
dienas dievk. 

 • Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., piedalīsies 
koris. Māc. M. Cepure-Zemmele. 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 

Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. 
dr.: 10. apr. plkst. 12.00 Lieldienu 
dievk. ar uzrunu bērniem un 
dievg. Fondulakā. 11. apr. dievk. 
18. apr. dievk. angļu valodā ar 
dievg. un uzrunu bērniem; 
viesmāc. Ilze Larsena. 22. apr. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
25. apr. dievk. ar uzrunu bēr -
niem, pēc dievk. 2012. gada 
Dziesmu svētku rīcības komite-
jas rīkotās brokastis un dāmu 
komitejas sēde. Dievk. sākas 
plkst. 10.00

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu rīta dievk. dr. dievn. 
Īstbransvikā, dziedās draudzes 
koris; seko groziņu brokastis 
11. apr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. dr. dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick). 
18. apr. plkst. 8.30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. (Igauņu baz. 607 
E. 7th St.) 25. apr. plkst. 11.00 dr. 
dievnamā Īstbransvikā dievk.; 

Ļaunas slimības pieveikta, mūžībā aizgājusi

BIRUTA AUZIŅŠ,
dzim. RONIS

dzimusi 1933. gada 19. augustā Rīgā,
mirusi 2010. gada 8. martā Grand Rapids, Mich.

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLI GVIDO UN HUGO, MEITA SANDRA

BRĀLIS ANDRIS UN KRUSTDĒLS ARNOLDS AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, KANADĀ UN ASV

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

T.dz.

Gaŗu un pilnu mūžu nodzīvoja 
mūsu mīļais tēvs, vectēvs un vecvectēvs. 

Pie miera saldā dusā atpūšas

ĀDOLFS REINHARDTS GAILĪTIS
dzimis 1913. gada 13. jūnijā Latvijā,
miris 2010. gada 22. janvārī Bostonā

Mīlestībā vienmēr paturēsim:
MEITA ILGA UN JĀNIS, MAZMEITA KARĪNA, MAZDĒLS KĀRLIS

DĒLS ROLANDS UN LILIAN, MICHAEL UN KATHY MONEYPENNY
MAZMEITA KERRI UN BRETT, MAZDĒLS PETERS AR ĢIMENI

MAZMEITA LILY AR ĢIMENI, MAZDĒLS ERIKS AR ĢIMENI, 
MAZMEITA INGRĪDA AR ĢIMENI UN 

MAZMEITA ANNA AR ĢIMENI

Ir laiks, lai apklust prātojumi lētie,
Jo atvēries tev tautas dvēsļu nams,
Kur ieiesi tu, slieksni pārkāpdams,
Kur iegājuši pravieši un svētie.

(A.Eglītis)

Pieminot mūsu tantes un gadu gadiem mīļās draudzenes

MARTAS KRŪMIŅAS,
dzim. LEGZDIŅAS

aiziešanu aizsaulē 2010. gada 6. februārī,
vēlam viņai vieglas smiltis!

EGONS UN VALDIS KRŪMIŅI
AR ĢIMENĒM

Aizaug ceļi, aizaug takas,
Paliek tikai atmiņas
Par bijušo...

(Turpināts 22. lpp.)

Mīlestībā  piemin
BOSTONAS LAT. EV. LUT. 

TRIMDAS DRAUDZE



LAIKS 2010. ga da 3. aprīlis – 9.  aprīlis22

(Turpināts  no 21. lpp.)

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

(Turpināts 23. lpp.)

Kad pārlieksies man sēru vītols
Un tumsai netiks atkāpties,
Kā visugaišākajos rītos
Pret ausmu mana dvēsle ies.

(Ēriks Ādamsons)

Mūsu mīļā jaunības draudzene
BIRUTA AUZIŅA,

dz. RONIS
1933 – 2010

SIRSNĪBĀ PIEMIN
MAIJA BAUMANE/JAUNZEMS

KAIJA OZOLIŅA/KIRŠTEINS
IVARS ANTENS

Studenšu korporācijas “Dzintra” konventa 
un Filistru biedrības vārdā izsakām 
visdziļāko līdzjutību tuviniekiem, 

aizvadot mūžībā 

Dieva mierā ir aizgājusi

LIZETE MARIJA STRĪĶIS,
dzim. SĒRMULIS

dzimusi 1913. gada 15. jūnijā Kuldīgas pagastā,
mirusi 2010. gada 4. martā Hyannis, Massachusetts

Mīlestībā piemin
ANDREJS, ANITA, LIENA, KATRĪNA UN KRIŠS

GUNTIS, ILZE UN DINĀRA
SILVIJA, MIGUEL, ARTHUR UN TESS

EDĪTE, INESE UN MARKS

Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūža galiņam...

T.dz.

No mums šķīrušies

VERA LINIŅŠ,
dzim. IZAKS

dzimusi 1924. gada 25. janvārī Skujenes pag. Lielkursenēs,
mirusi 2008. gada 3. oktobrī Stokholmā

VOLDEMARS IZAKS
dzimis 1921. gada 21. maijā Skujenes pag. Lielkursenēs,

miris 2009. gada 6. novembrī Union, N.J.
Mīļā piemiņā paturēs

MĀSA OLGA UN VĪRS MODRIS, MEITA NORMA
MĀSA VELTA UN VĪRS IVARS,

VIŅU DĒLI EDUARDS UN ARTŪRS AR ĢIMENĒM
BRĀĻA DĒLS AIVARS AR ĢIMENI

RADI LATVIJĀ

Mēs pametam rūpes,
Lai aizietu tālē,
Lai ziedētu puķēs
Un zaļotu zālē.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

AINA KUSIŅA,
dzim. MUCENIECE

dzimusi 1923. gada 15. februārī Cēsu raj. Mārsnēnu pag.
“Arodniekos”, Latvijā,

mirusi 2010. gada 25. februārī Plymouth, MA
Mīlestībā

VĪRS JĀNIS, MEITA AIJA UN PĒTERIS, DĒLI ĒRIKS 
UN JANET, 

RONALDS UN JUDY, VALTERS UN PEGGY
MAZBĒRNI MARUTA, MIĶELIS, MIA GUNDEGA,

KRISTĪNE, ĒRIKS UN AMELIA, JAKE, MĀRA, 
MĀSASMEITA DZINTRA AR ĢIMENI LATVIJĀ, 

TUVINIEKI  INTA UN VIJA BĒRZIŅI

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā 
mammiņa, omamma un o-ommama

ERNA E. PRIEDE, 
dzim. KLEINBERGS

dzimusi 1913. gada 8. janvārī Rīgā,
mirusi 2010. gada 4. martā Worthington, Ohio, ASV

Dziļās sērās un mīlestībā piemin
MEITA ZAIGA UN DĒLI ANDRIS UN VIESTURS 

MAZMEITAS SOLVITA UN JONAS BAIPŠYS
INGA UN TROY PETERSON UN
LIGA UN GUNARS ROZENTĀLI

MAZMAZBĒRNI ERIKAS, ELLA UN KĀRLIS BAIPŠYS 
ANDREJS, ZINAIDA UN ZĪLE ROZENTĀLI

... Māt, dziedi vēlreiz šūpļa dziesmu,
 Māt, dziedi vēl, kā tālā bērnībā.

Labā gana svētdiena. Diev  kal -
pojumus vada māc. I. Pušmucā -
ne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
2. apr. Jonkeru bazn. plkst. 7.00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 7.00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš. 4. apr. 
Jonkeru bazn. plkst. 8.00 Liel -
dienas dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas un apk. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
4. apr. plkst. 1.00 Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. kafija. 16. maijā 
plkst. 1.00 dievk. Māc. 
R. Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
24. apr. plkst. 12.00 dievk. pēc 
dievk. Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San Diego, 
CA 92116); pēc dievk. kafijas 
galds. Prāv. D. Kaņeps. 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 gro -
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 4. apr. plkst. 10.30 

Lieldienu dievk., piedalīsies 
ansamblis „Sigulda“ Maijas Riek-
stiņas vadībā un ērģ. Dr. Andris 
Āboliņš.; pēc dievk. Lieldienu 
brokastis, dalības maksa $18, 
bērniem $8. Pieteikties, zvanot S. 
Pētersonei līdz 1. apr., tālr.: 206-
365-7123. 11. apr. Baltās svētd. 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. filmas 
,,Rūdofa mantojums“ izrāde. 
18. apr. dievk. angļu valodā; pēc 
dievk. Bībeles stunda. 25. apr. 
dievk.; pēc dievk. Bībeles stunda. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org 

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 4. apr. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Lieldienu svētbrīdis. Kā 
katru gadu, pie pašu nestām 
brokastīm. Būs arī krāsotu olu 
sacensības. Visi mīļi gaidīti. 
11. apr. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 
28. martā plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 1. apr. plkst. 
11.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. 2. apr. plkst. 7.30 vakarā 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. bro -
kastis. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 
301-251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 

Mīļā atmiņā
ZELMA LAPIŅA

1911 – 2009

Mums pietrūkst mūsu padomdevējas, 
skolotājas, draudzenes.

ZIEMEĻŅUDŽERSIJAS VAKARĒTĀJAS

Šeit palika labie darbi,
Šeit gudrais padomiņš.

filistri VELTU BĒRZIŅU MERGU, 15.c!.
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Strādīgs un prasmīgs vīrietis, 
kuŗš dzīvo Indianapoles apkaimē, izremontēs, sakops telpas, 

veiks darbus, kuŗus pašiem ikdienā veikt neatliek laika. 

Ja varu būt noderīgs, zvanīt Jurim (317) 9876426.

Mīļās daiļās dāmas!
Gaŗezerā no 
23. līdz 25. aprīlim notiks 
piektais saiets

        ”DAIĻĀS DĀMAS”.
Tas paredzēts tikai dāmām, tikai izpriecām

un tikai par labu Gaŗezeram!
Šogad mūsu programmā paredzētas tikšanās:

■ ar psīchologu JĀNI GRANTU – viņš runās par 
tematu „Ķermeņa valoda un tās noslēpumi”;

■ ar TV zvaigzni DIĀNU EZERIŅU – viņa  dalīsies 
savās zināšanās par harmonisku vides veidošanu 
saskaņā ar telpas, laika un cilvēka mijiedarbību    (Feng 
Shui);

■ vakariņas gatavos kulinārijas eksperte 
LIENE RAVA.

Šis, daiļās dāmas, ir tikai kumosiņš
no šī pavasaŗa interesantās programmas!

Pieteikšanās anketa sameklējama:

 www.garezers.org

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

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

NĀKOŠIE PAKU SAVĀKŠANAS DATUMI:   Losa:  svētdien, 2010. gada 18. aprīlī no 10-12:30 pp
 Atlanta:  piektdien, 9. aprīlī
 Sv. Pēterburga, FL:  sestdien, 10. aprīlī, pulksten 12'os.

Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

ÉMIGRÉ ART WANTED 
(TIDEMANIS, R. PINNIS,...)

Email:   balticart@bredband.net

Dr. E. Andersona 
Latvju enciklopēdija 
1962-1982-2006 ir latviešu trimdas laika 
dokumentācija piecos sējmos. Tā aptver to, tuvu 
200,000, Latvijas iedzīvotāju likteņus, kuŗi piedzīvojuši 1940./41. gada 
Staļina okupāciju, to nespēja pieredzēt otrreiz un 1944./45. gadā devās 
trimdā uz Vāciju vai Zviedriju. Pēc vairāku gadu pavadīšanas bēgļu 
nometnēs tie izklīda pa visu Brīvo pasauli un patvērumu zemēs sāka 
jaunu dzīvi. Veidojās baznīcas, skolas un biedrības. Okupētās Latvijas 
izdevumos, vēsturiski notikumi tika apskatīti no komunistu partijas un 
krievu tautas viedokļa. Daudzi notikumi sagrozīti vai noklusēti. 
Augšminētajos piecos sējumos ziņas ir sniegtas ojektīvi no latviešu 
tautas patriotiskā un etiskā viedokļa. Šiem pieciem sējumiem vieta 
būtu katrā Latvijas skolā bibliotēkā un ģimenē.

Ir saņemtas skaistas pateicības vēstules no patiesības alkstošiem 
lauku skolotājiem, kuŗiem dāvināja LE komplektus 2009. g. decembrī. 

Saeimas vēlēšanās š.g. rudenī patiesība daudz palīdzētu.

Pirmais V sējuma iespiedums ir izpārdots. Tikko saņēmām otro iespie-
dumu. Piecu sējumu komplekta cena ir $70 ar piesūtīšanu ASV, 
kā arī līdz š.g. 1. maijam piedāvājam to pašu $70 cenu sūtīšanai 
uz Latviju ar kuģi. V sējums atsevišķi $35 (sūtīšana ASV ieskaitot). 
Ārpus ASV cena $50.

Čeki rakstāmi uz „ALA“ vārdu un nosūtāmi A. Bļodniekam 19 N. 
Mountain Avenue, Montclair, NJ 07042. Pasūtot līdz š.g. 1. maijam 

sūtījums adresātu sasniegs līdz Jāņiem!

Laba iesvētību dāvana

Juvilieru meistari jau 
trešajā paaudzē!

KRIKIS 
JEWELERS

Pārdod, labo, izgatavo

P. O. Box 180230, 
Delafield, Wl. 53018

Tālr.: (262) 593-2503, 
(262) 366-2918

www.krikisjewelry.com
e-pasts: 

parsla@krikisjewelry.com

lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 
4. apr. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. brokastis. 
7. apr. plkst. 7.30 padomes sēde. 
11. apr. plkst. 11.00 Baltās svētd. 
dievk. ar dievg. 18. apr. plkst. 
11.00 ģimeņu dievk. ar dievg., 
pēc dievk. DV rīkots pikniks. 
25. apr. plkst. 11.00 dievk., ju -
bilāru apsveikšana. Informācija: 
http://www.dcdraudze.org Tālr. 
baznīcā: 301-251-4151. Māc. 
A. Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 4. apr. plkst. 11.00 Lieldienu 
dievk. 18. apr. plkst.11.00 dievk. 
2. maijā plkst.11.00 pēc. dievk. 
draudzes pilnsapulce. 16. maijā 
plkst.11.00 Ģimenes dienas 
dievk. ar dievg. 6. jūn. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. 20. jūn. 
plkst. 11.00 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk.

(Turpināts  no 22. lpp.)
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Mazo Latviju mēdz pamatoti 
mēdz dēvēt par hokeja lielvalsti.  
Šķiet paradoksāli, ka Latvijas iz -
lase līdzās tādiem hokeja gran-
diem kā Kanada, ASV, Zviedrija, 
Čechija cīnās olimpisko spēļu 
turnīros un pasaules meistar  sa -
cīkstēs elites grupā. Mums ir pa -
mats lepoties ar Latvijas hokeja 
augsto līmeni. To panākuši dau -
dzie sportisti, sporta darbinieki, 
treneŗi un līdzjutēji, kuŗus pazīst 
visur, kur spēlē mūsu valsts  vie -
nība.

Lai mēģinātu apkopot 80 gados 
paveikto un sasniegto, minētu 
izcilākos sportistus un personī-
bas, lielākos sasniegumus un 
no tikumus, ir radusies doma par 
pieejamo materiālu apkopošanu 
vienā vietā, dodot iespēju ar to 
iepazīties visiem hokeja inte-
resentiem. Latvijas Hokeja fede -
rācija un Sergeja Žoltoka fonds ir 
uzsākuši darbu pie Latvijas hoke-
ja vēstures, sasniegumu un tra-
diciju zāles izveidošanas.

Atsaucoties hokeja treneŗa un 
Latvijas Hokeja federācijas iz -
pilddirektora un Sergeja Žoltoka 
fonda vadītāja Ēvalda Grabovska 
un viesnīcas Tomo sporta un tū -
risma nodaļas vadītāja Mika 
Kov    tuna aicinājumam, nolemts 
viesnīcas telpās Rīgā, Raunas ielā 
44, izveidot Latvijas hokeja tra -
diciju un sasniegumu piemiņas 
centru. Tas būs kluba biedru, ho -
keja veterānu, plašsaziņas lī  dzek-
 ļu pārstāvju un citu interesentu 
sanākšanas vieta. Hokeja mūzeja 
apmeklētāji varēs iepazīties ar 
ekspozīciju, kuŗā būs atspoguļota 
mūsu hokeja vēsture, sasniegu-
mi, cilvēki, kas šo vēsturi rak stī -
juši. Centrs tiks veidots kā Sporta 
mūzeja filiāle, uz šejieni varēs 
vest skolēnus un ekskursantu 
gru  pas, lai viņus iepazīstinātu ar 
šo populāro sporta veidu.

Hokeja mūzeja izveides pro -
jektā paredzēti interesanti dizai-
na risinājumi. Mērķis ir popu -
lārizēt Latvijas hokeju, izveidot 
laikmetīgu mūzeja, informācijas 
apkopošanas centra un kluba 
fun  kciju apvienojuma iestādi ar 
augstu informācijas un dizaina 
kvalitāti.   

Šobrīd sarunu rezultātā ir 
pa nākta vienošanās ar viesnīcas 
Tomo  īpašniekiem, rasta iespēja 
izmantot telpas 160 m2 platībā. 
Tel  pas atrodas viesnīcas piecu 
stā  vu korpusa pirmajā stāvā ar 
atsevišķu ieeju, atbilstošām pa -
līgtelpām, ērtu piebraukšanu un 
lielu stāvlaukumu. Uz sabiedris-
kiem pamatiem sadarbībā ar ar -
hitektu biroju Didrichsona archi-
tekti notiek zāles skiču projekta 
izstrāde un konsultācijas.

P. K. 

Rīgas Dinamo play-off  
spēlēs 8. vietā

Rīgas Dinamo hokeja vienība 
beigusi Gagarina kausa izcīņas 
otrās kārtas spēles. Pēc lieliskās 
uzvaras pār Sanktpēterburgas 
ASK (3:1) turnīra turpinājumā 
bija jāsacenšas ar Maskavas ap -
gabala pilsētas Balašichas vienī -
bu, kuŗas treneŗi ir Latvijas 
valsts  vienības treneris Oļegs 
Zna  roks un viens no Latvijas la -
bākajiem hokejistiem agrākajos 
gados Harijs Vītoliņš.   

Treneŗu Juliusa Šuplera un 
Oļega Znaroka divcīņā pārāks 
bija Krievijas kluba vadītājs. 
Pirmajā spēlē rīdzinieki nonāca 
vadībā ar 1:0. Vārtus guva Cipulis, 
un šis dinamiešiem labvēlīgais 
rezultāts noturējās līdz otrās treš-
 daļas beigām. Dinamo spēlēja 
la  bāk par MVD, un šķita, ka rī -
dzinieki uzvaru spēs nosargāt.

Spēles turpinājumā notika ne -
gaidītais. Septiņu minūšu (!) lai -

kā pretinieki Martina Pruseka 
sar    gātajos vārtos iemeta četras 
ripas un pilnīgi pārmainīja spēles 
gai tu – 4:1. Tik krass pavērsiens 
bija pārāk pārsteidzošs, lai di -
namieši spētu atgūties. Dinamo 
vārtus savainotā Edgara Masaļska 
vietā sargāja Martins Pruseks. 
Viņš atvairīja 24 pretinieku me -
tienus. 

Arī otrajā spēlē Rīgas Dinamo 
zaudēja – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0. MVD 
vienība pirmos vārtus rīdzinie -
kiem iemeta ceturtajā minūtē, 
otros – otrā perioda sākumā. Rī -
dzinieku vārtus sargāja Martins 
Pruseks, kurš atvairīja 33 metie-
nus. Dinamo pa pretinieku vār -
tiem meta tikai 19 reizes. 

Trešajā spēlē, kas notika Rīgā, 
Dinamo vārtus atkal sargāja Ed -
gars Masaļskis. Rīdzinieki bija 
atguvušies no neveiksmēm pir -
majās divās spēlēs un šoreiz guva 
uzvaru – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Ma -
saļskis atvairīja 17 metienus, viņš 
tika atzīts par labāko spēlētāju 
Dinamo vienībā. 

Ceturtajā spēlē Dinamo piedzī-
 voja drāmatisku zaudējumu,  
Arē  nā Rīga otrajā pagarinājumā 
ar 4:5 piekāpjoties Balašichas 
MVD. Dinamo vārtus atkal sar -
gāja Edgars Masaļskis. Viņš at -
vairīja 42 metienus. 

Piektajā spēlē Balašichā Di -
namo zaudēja otrajā pagari -
nājumā – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 
0:1). Līdz ar to Dinamo hokejis-
tiem KHL meistarsacīkstēs sezo-
na ir beigusies ar astoto vietu. 
iz  slēgšanas spēļu serijā rīdzinieki 
ar 1:4 zaudēja Balašichas MVD 
vienībai.

Skandals Latvijas 
futbolā

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona 
tiesa nolēma piemērot apcie  ti -
nājumu aizdomās par izspiešanu 

personu grupā aizturētajam fut-
bola kluba Ventspils direktoram 
Sergejam Barkovskim un vēl vie-
nai šajā procesā aizturētajai per-
sonai. Apcietinājums piemērots 
kā drošības līdzeklis.

Organizētās noziedzības apka -
ŗošanas pārvaldē sākts krimi  nāl -
process pēc Krimināllikuma 
pan  ta par izspiešanu, ja tā izdarī-
ta atkārtoti vai ja to izdarījusi 
per  sonu grupa pēc iepriekšējas 
vienošanās, vai ja tā izdarīta, lie -
tojot vardarbību, ieročus vai 
sprāgstošas vielas. Šis pants pa -
redz sodīt ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no pieciem līdz 12 ga -
diem, konfiscējot mantu, un ar 
policijas kontroli uz laiku līdz 
trim gadiem. Krimināllietā figurē 
gan izspiešana, gan fiziska izrē -
ķināšanās ar spēlētājiem un viņu 
mantu.

Latvijas Futbola federācijas 
(LFF) ģenerālsekretāra Jāņa Me -
žecka komentārs.

“Mums nekāda oficiāla infor -
mācija nav pieejama, bet sazi -
nāsimies ar tiesībsargājošajām 
iestādēm, lai to noskaidrotu. To -
mēr, protams, šādas runas pa -
tīkamas nav un futbolam par 
labu nenāk. Ir bijušas dažādas 
runas, baumas par Ventspils klu -
bu, bet nebiju domājis, ka viss 
aizgājis tik tālu. Mēs tomēr 
risinām tikai futbola jautājumus. 
Mums bija sarunas gan ar spē -
lētājiem, gan kluba vadību un 
Barkovski, bet runas par iespē -
jamu izspiešanu nebija aizskar-
tas.”

Latvijas futbolā šis nav pirmais 
lielais skandāls pēdējā laikā. Pa -
gājušajā gadā no Latvijas futbola 
meistarsacīkšu turnīra tika iz -
slēgta Daugavpils Dinaburg vie -
nība, jo tās pārstāvji spēlējuši to -
tālizatoros un manipulējuši ar 
vienības spēļu rezultātiem. Tur -

klāt šādas aktīvitātes turpinājušās 
arī pēc vairākkārtīgiem aizrā  dī -
jumiem un diskvalifikācijas Bal -
tijas futbola līgā. Par to LFF no 
kompetentām organizācijām, to -
starp Eiropas Futbola asociāciju 
savienības (UEFA), saņēma ne -
pār  protamus pierādījumus.

Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīrs 

futbolā
Notikusi Eiropas futbola meis -

tarsacīkšu kvalifikācijas turnīra 
izloze. Latvijas valstsvienība ir F 
grupā kopā ar Chorvatiju, Grie -
ķiju, Izraēlu, Gruziju un Maltu. 
Latvijas izlase sacensības sāks 
3. septembrī, tiekoties ar grupas 
favorītu – Chorvatijas valstsvie -
nību.

Spēlu kalendārs ir šāds. 
2010. gads. 3. septembris 

Latvija – Chorvatija, 7. septem-
bris Malta – Latvija, 8. oktobris  
Grieķija – Latvija, 12. oktobris 
Latvija – Gruzija. 

2011. gads. 26. marts Izraēla 
– Latvija, 4. jūnijs Latvija – 
Izraēla, 2. septembris Gruzija – 
Latvija, 6. septembris Latvija – 
Grieķija, 7. oktobris Latvija – 
Malta, 11. oktobris Chorvātija – 
Latvija.

Basketbols 
Ainārs Bagatskis zaudējis 

darbu Krievijas superlīgas klubā 
Krasnojarskas Jeņisej, kur viņš 
bija galvenais treneris. Krievijas 
meistarsacīkšu 14 spēlēs Ba   gat -
skis izcīnīja tikai trīs uzvaras. 
Kluba vadībai mērs bija pilns. 
Bagatskim un Jeņisej Eiropas 
izaicinājuma kausa izcīņā veicās 
nedaudz sekmīgāk – pirmajā 
pos  mā sešās spēlēs bija trīs uz -
varas, nākamajā kārtā tik pat 
spē  lēs viens panākums mazāk.

P. Karlsons

Lai mūsu hokeja sasniegumi neaizmirstos!
Rīgā top hokeja „slavas zāle”

Tiekas Vidienes apgabala mācītājiVidienes apgabala garīdznieki 
no 18. līdz 19. martam pulcējās 
Grandrapidos, lai pārspriestu 
mācītājiem aktuālus jautājumus. 
Šoreiz tikšanās laikā amata māsas 
un brāļi centās noskaidrot, kādas 
ir viņu stiprās un vājās puses 
kalpošanas darbā.     

Plānojot Vidienes apgabala 
garīdznieku konferenci, noskai -
drojās, ka mācītāji un mācītājas 
vēlas pievērst uzmanību ne tikai 
sasāpējušiem un aktuāliem jau -
tājumiem draudžu darbā, bet 
vairāk analizēt paši sevi, kā arī, 
daloties pieredzē, uzzināt, kā sevi 
stiprināt garīgi un fiziski. 

Šoreiz konferenci neievadīja 
tradicionālā lūgšana. LELBAs 
pārvaldes priekšnieces Laumas 
Zušēvicas vadībā garīdznieki 
nodevās meditātīvai lūgšanai, 
kuŗas laikā zīmēja. Bija inte-
resanti vērot mācītāju domas un 
lūgšanas Dievam izteiktas uz 
papīra ar krāsām. 

,,Reizēm mēs vārdos nemaz 
nevaram pateikt visu, ko jūtam. 
Un lūgt Dievu var gan ar 
zīmējuma palīdzību, gan ar 
dziesmu,” teica L. Zušēvica. 

Klīvlandes draudzes mācītāja 
Sarma Eglīte iepazīstināja ar 

“Myer’s Briggs personības skaid-
rojumu”. Pirms konferences 
dalībnieki izpildīja testu, un bija 
pārsteigums, uzzinot, cik ļoti 
katrs mācītājs ir atšķirīgs. Kāda 
stiprā puse ir intuīcija, cita – 
sajūtas un jušana, vēl cita – 
domāšana; daļa garīdznieku ir 
introverti,  daļa – ekstraverti. 

,,Tas arī parāda, kādas attiecības 
veidojas garīdzniekam ar drau-
dzes locekļiem, jo katrs mēs esam 
citādāks. Tas izskaidro, kāpēc 
kādam draudzē ir grūtāk pieņemt 
pārmaiņas, toties cits atkal tās 
nevar sagaidīt. Tas ietekmē, kāda 
veida sprediķus un lūgšanas katrs 
garīdznieks izvēlas. Draudzē ir 
dažādi ļaudis, ar dažādiem per -
sonību aspektiem. Garīdzniekam 
jāsacer dažāda veida sprediķus, 
lai sagādātu visiem vienādas 
iespējas tos uztvert,” ieteica 
S. Eglīte. 

Kalamazū draudzes mācītāja 
Biruta Puiķe lasīja lekciju ,,Veselā 
miesā vesels gars”, un visi konfe-
rences dalībnieki dalījās pieredzē, 
kā cīnīties ar trauksmes un sa -
traukuma brīžiem, kas vislabāk 
palīdz noguruma laikā, kur rast 
mieru un spēku ārpus kalpoša -
nas un lūgšanas.   

18. marta vakarā 
notika kopīgs dievkal-
pojums. Arī tas šoreiz 
atšķīrās no tradicionā -
lajiem dievkalpoju-
miem. Grandrapidu 
lat viešu luterāņu drau -
dze kopā ar mācītājiem 
dziedāja jaunas dzies-
mas. Dievkalpojuma 
laikā svētie raksti tika 
lasīti latviešu, angļu, 
krievu, grieķu (koine), 
spāņu, latīņu un vācu 
valodā. 

Šajā sadraudzības 
tik  šanās reizē garīdz -
nieki apstiprināja, cik 
no  zī  mīga ir šāda kopā 
sa  nākšana un dalīšanās, 
jo tādējādi, spītējot lie-
lajiem attālumiem, kā -
di ir starp draudzēm 
un mācītājiem, iespē -
jams citam citu uz -
klausīt un stiprināt. 
Konferences dalībnie  ki 
ir pateicīgi Grandra -
pidu draudzei un dāmu 
komitejai par jauko 
uzņemšanu.           

Aija Greiema
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Vidienes apgabala garīdznieku konferences dalībnieki Grandrapidos; 
pirmā rindā no kreisās: māc. Roberts Franklins, prāv. Gunārs Lazdiņš, 
māc. Ilze Larsena, prāv. Lauma Zušēvica, māc. kand. Aija Greiema 
(Graham), māc. Sarma Eglīte, māc. Maija Cepure-Zemmela; otrā rindā: 
māc. Georgs Silavs, māc. Biruta Puiķe, Ivars Zemmels  


