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Amerikas latviešu apvienības 
valdes priekšsēdis Juris Mežinskis 
un Informācijas nozares vadītājs 
Jānis Kukainis 13. jūnijā Vašing -
tonas latviešu draudzes namā 
tikās ar ministru prezidentu Val-
di Dombrovski, kas bija ieradies 
Vašingtonā oficiālā vizītē. Tikša-
nos ierosināja Valsts kancelejas 
amatpersonas, un tajā piedalījās 
arī Ārlietu ministrijas valsts sek-
retārs Andris Teikmanis, Latvijas 
Republikas vēstnieks ASV And-
rejs Pildegovičs, kā arī vēstnie-
cības un ALAs atbildīgie dar-
binieki.  Tautas sēru dienā 14. 
jūnijā, ALAs valdes pārstāvji un 
ministru prezidents nolika zie-
dus pie Komūnisma upuŗu 
pieminekļa Vašingtonā.

Tikšanās laikā ALAs valdes 
priekšsēdis J. Mežinskis uzsvēra, 
ka ārzemēs dzīvo gandrīz piektā 
daļa latviešu un aicināja valdību 
pievērst lielāku uzmanību sadar-
bībai ar latviešiem pasaulē.

Latvijas ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis tiekas ar latviešiem 

Vašingtonā
„Latvijas valdībai nav stratē ģis-

ka plāna sadarbībai ar latviešiem 
ārzemēs. Vienmēr jādzird aizbil-
dinā  jumi par financēm vai dar-
binieku trūkumu,” teica J. Me -
žinskis.

Jānis Kukainis papildināja 
priekš  sēža teikto, uzsveŗot, ka 

valsts vadībai svarīgi apzināties 
ārzemju latviešu stratēģisko sva-
rīgumu Latvijas valstij, it sevišķi 
ASV, kur sabiedrība ir labi orga-
nizēta un spēj iespaidot ASV 
polītiķu lēmumus par labu Lat-
vijai. Latvijas valsts vadītājiem 
būtu jārūpējas, lai latviešu sabied-

rība pastāvētu pēc iespējas ilgāk 
un tāpēc ir svarīgi izstrādāt stra-
tēģisku plānu šādai sadarbī  bai.

„Šāds plāns jāizstrādā Latvijā. 
Tam jābūt visaptverošam, ne 
tikai izglītības un kultūras sfairās, 
bet arī ekonomikā, par no  dok-
ļiem, repatriāciju, dubultpa valst-
niecību u. c. Katrs latvietis ir 
zelta vērts un ikviens svarīgs Lat-
vijai,” teica  J. Kukainis.

Ministru prezidents solīja, ka 
gādās, lai šāda stratēģiskā plāna 
punkti tiktu iekļauti nākamās 
Latvijas valdības deklarācijā, ja 
viņam pēc vēlēšanām būs lemts 
turpināt darbu valdības vadītāja 
amatā. Viņš arī skaidroja, ka at -
bildību par sadarbību ar ār  zemju 
latviešiem pilnībā pārņems Ārlie-
tu ministrija. 

Pirmais pozitīvais sadarbības 
projekts būs pārvietojamo pasu 
darbstaciju nogādāšana septiņos 
ASV latviešu centros, kam  Mi -
nistru kabinets 8. jūnija sēdē pie-
šķīra līdzekļus no valsts budžeta. 
ALA sadarbībā ar šo septiņu 
latviešu centru vadību un vēst-
niecību nodrošina praktisko at -
balstu šim projektam. Pārvie-
tojamo darbstaciju nogādāšana 
latviešu centros ir ļoti svarīga, jo 
piesaistīs Latvijas pavalstniekus, 
aktīvizēs un organizēs latviešu 
sabiedrību pirms vēlēšanām. 

„Trīs gadu darba laikā esmu 

novērojis, ka  ASV latviešu kopie-
na mainās un ir maz jaunākās 
paaudzes Latvijas pavalstnieku.  
Ir svarīgi, lai jauniešiem, kuŗu 
latviešu valoda nav tik veikla,  
būtu juridiski stratēģiska sasaite 
ar Latviju. Kā to panākt, būs 
jālemj nākamajai valdībai,” teica 
vēstnieks Andrejs Pildegovičs.

A. Teikmanis  piekrita, ka ju -
ridiskā saite ar Latviju ir svarīga, 
piebilstot, ka latviešiem, kuŗi 
vēlas saņemt jaunās Latvijas 
pases, aizbraukt uz kādu no 
septiņiem centriem ir vieglāk 
nekā doties pasi izņemt Rīgā.

 „ASV latviešu atsaucība ap -
liecinās, ka ne tikai ALAs vadība, 
bet arī ikviens latvietis katrā 
pavalstī grib justies kā latvietis,” 
viņš teica.

Tikšanās dalībnieki runāja arī 
par dubultpavalstniecību  un 
sadarbību izglītības sfairās.

Ministru prezidents apskatīja 
ALAs mūzeju un pēc dievkalpo-

juma tikās ar Vašingtonas un 
apkaimes latviešiem.  Viņus ar 
ministru prezidentu V. Dom-
brovski un ALAs priekšsēdi J. 
Me   žinski iepazīstināja Vašing-
tontas latviešu ev. lut. draudzes 
priekšniece Ināra Apine. V. Dom-
  brovskis pacietīgi atbildēja uz  
jautājumiem par Latvijas ekono-
misko stāvokli, nepamatotajām 
baumām par lata devalvāciju, 
pasu darbstacijām jūlijā,  minis-
triju skaita samazināšanu, partiju 
populāritāti pirmsvēlēšanu vasa-
rā, Aivara Lemberga tiesisko sta-
tusu kandidēt šajās vēlēšanās, 
bankas Parex ,,atdzīvināšanu”  
un dubultpavalstniecību. Mi  nist-
ru prezidents bija optimistisks 
par Latvijas ekonomiku  nākotnē. 
Viņš piebilda, ka dubult pa valst-
niecības likumu varēs lemt pēc 
vēlēšanām un ir gatavs turpināt 
darbu. 

Raits Eglītis,
ALAs Informācijas nozare

Ministru prezidents Valdis Dombrovkis Vašingtonas latviešu 
ev. lut. draudzes namā

Ministru prezidenta V. Dombrovska  tikšanās ar ALAs valdes 
locekļiem

No kreisās: ministru prezidenta V. Dombrovska ārlietu padom-
niece Solveiga Silkalna, Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičš,  ministru prezidents Valdis Dombrovskis,  Ārlietu 
ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis

Pie Komūnisma upuŗu pieminekļa Vašingtonā. Pieminekļa val-
des priekšsēdis Lī Edvards,  ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis,  ALAs Informācijas nozares vadītājs J. Kukainis,  
Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs

Vašingtontas latviešu ev. lut. draudzes priekšniece Ināra Apine 
saņem ministru prezidenta Valža Dombrovska draudzei 
dāvinātās grāmatas

www.laiks.us
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Lasiet 
tīmeklī!
ASV latviešu 

laikraksta 
LAIKS 

mājaslapa

Brauksim līdzi Inesei uz 
Itāliju un Sicīliju martā 2011

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

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

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

„Vēlaties uzzināt par
 tautiešiem 

Lielbritanijā?”
Skatiet tīmeklī – 

www.latviesiem.cp.uk 

Kļūdas labojums
Manā aprakstā par „Putnu 

ciema republiku” (Laiks  nr.23) 
nepareizi uzraksījies Mangoldu 
uzvārds. Lūdzu, piedodiet! 

Cieņā – Ligita Kovtuna

Negaidīts rīta smaids  
2. jūlija rītā man bija jāceļas 

augšā mazliet agrāk nekā citus 
rītus. Kā parasti ieslēdzu BBC 
Radio 3 klasiskās mūzikas pro-
grammu, un minūtes piecas pirms 
septiņiem, kad diktors sāka pieteikt 
pēdējo skaņdarbu pirms ziņām, 
sākumā, nepievērsu tam īpašu 
uzmanību. Salēcos, dzirdējis 
vārdus, saprotams, angliski, -sekos 
latviešu komponista Emīla Dārziņa 
dziesma „Aizver actiņas un smai-
di“. Klausījos aizrautīgi un no prie-
ka smaidīju. 

Pēc dziesmas informācija tika 
papildināta: “Dziesmu dziedāja 
Latvijas koris „Kamēr“ diriģenta 
Māŗa Sirmā vadībā. Emīls Dārziņš 
miris 1910. gadā 35 gadu vecumā.

Tas man bija brīnišķīgs dienas 
sākums! Ne velti ir teiciens: „Rīta 
stundai zelts mutē.“

Andrejs Ozoliņš

Kritiskās latviešu balsis
 
Ir neticami, ka Latvijā, zemē kur 

latvieši ir vairākumā, krievu parti-
ja Saskaņas centrs vēl arvien ir 
visvairāk balsotā partija. Kas ir tie 
LATVIEŠI, kuŗi balsos par partiju 
kas pārstāv  k r i e v u, ne latviešu 
intereses? Kaut arī savā vēlēšanu 
kampaņā un saukļos viņi saka, ka 
cīnās par latviešu interesēm. 
Liekas, ka latvieši vēl arvien notic 
visiem skaistajiem solījumiem un 
ir gatavi nodot savu balsi par kuŗu 
katru, pat latviešiem naidīgu par-
tiju, ja vien viņa apsola  vieglu 
dzīvi ar  daudz naudas un maz 
darba...

Latvijai ir jāatmostas no polītis-
kās snaudas un jāredz lietas viņu 
patiesā gaismā. Saskaņas centrs 
saņem naudu un padomus no 
Krievijas, kuŗa ļoti cenšas atgūt 
varu un ietekmi „tuvajās ārzemēs”. 
Ja to nevar iegūt ar varu (kā nekā 

Latvija ir ES un NATO locekle), 
tad viņi to iegūs, pārņemot Latvijā 
ekonomisko un administrātīvo 
noteikšanu. Rezultāts galu galā 
būtu tas pats. Saeimā tiktu pie-
ņemti tikai krieviem izdevīgi 
lēmumi, Latvija kļūtu par divvalo-
dīgu valsti  un krievi noteiktu 
mūsu ārlietu un izglītības polīti-
ku.

Mīļie latvieši, vai tas ir tas, ko Jūs 
vēlaties? Vai mūsu tik grūti atgūto 
brīvību un teikšanu mūsu valstī 
esat gatavi atdot par krievu sīknau-
du? Atcerieties, ka Krievijā neval-
da tauta, bet Kremļa varasvīri un 
ļoti  izplatīta, nekontrolēta korup-
cija. Tas pats sagaida Latviju zem 
krievu zābaka.

Ja Tautas partijas, LPP/LC un 
ZZS partiju bijušie un esošie varas 
vīri ieveda Latviju taja finanču 
bedrē, kur mēs tagad esam, tad 
mūsu tagadējais Ministru Pre-
zidents Valdis Dombrovskis, ku -
ŗam nepieder nekādi īpašumi, ne 
miljoni, godīgi un apņēmīgi cen-
šas Latviju izvest no šīs bedres, 
kaut arī viņam ir jāpieņem nepo-
pulāri un viņa paša karjērai nelab-
vēlīgi lēmumi.

Ja TP un LPP/LC oligarchiem 
pieder miljoni „naudā un graudā”, 
tad Dienas nesen publicētajā 
„Vienotības” redzamāko locekļu 
mantiskā izpētē nebija neviena, 
kam piederētu lieli īpašumi vai 
nauda, kas būtu iegūta „treknajos 
gados”. Dažiem no viņiem nebija 
pat personiskas automašīnas vai 
nekustamo īpašumu. Acīmredzot 
viņi nebija strādājuši Saeimā, lai 
tiktu pie bagātības.

Es ļoti ceru, ka mana tauta atmo-
dīsies no krievu laikos pierastā 
letarģiskā miega un apatijas, kad 
latviešu balsīm nebija nekādas 
teikšanas vai vērtības Maskavas 
Kremlī. Tagad, paldies Dievam, ir 
citi  laiki. Katra, absolūti KATRA 
latvieša balss ir izšķirīga un izlems, 
k ā d ā  Latvijā mēs dzīvosim pēc 
2.oktobŗa. Kaut latvieši to apzinā-
tos, pirms nav par vēlu!

 Aina Rodriguez-Mata
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Ciānas lielajā zālē Kr. Barona 
skolas izlaiduma dienā 15. maijā 
Latvijas karogu ienesa absolventi 
Viktors Lāčkājs un Anna Muiž-
niece, viņiem sekoja skolas saime. 
Absolventi apsēdās priekšā uz 
paaugstinājuma. Turpat uz gal-
diņa – svečturis ar baltām 
svecēm, puķu vāze un Kr. Barona 
skolas absolventu reģistra 
grāmata. Skolas sākuma gados 
absolventu saraksts gaŗš, bet 
šogad  –  tikai vienpadsmit. 
Tomēr kopš skola darbojas, katru 
gadu reģistru papildina jauni 
absolventu vārdi.  Tajā ir gandrīz 
visu  vecāku vārdi, kuŗi bērni vēl 
mācās skolā vai  to šogad beidz, 
arī daudzu tagadējo skolotāju 
vārdi.  

Skaisti skanēja „Dievs, svētī 
Latviju!“.  Skolotājas Sarmas Aļļes 
vadītais 7. un 8. klases zvanu 
koris, cimdiem rokās,  skandināja 
„Cik jauki skan zvani“ un 
„Jubilate, Amen“. Lūgšanu vadīja 
prāv. Vilis Vārsbergs.

Kr. Barona skolas pārzine Elisa 
Freimane teica ievadvārdus, 
ap sveicot skolas saimi un viesus. 
Skolas padomes priekšsēde Lita 
Sīmane pateicās skolotājiem par 
darbu.  

Pamatskolas beidzēju liecības 
saņēma Krišs Brunovskis, Daiga 
Cera, Matīss Dāle, Alēns Klints, 
Dāvids Lāčkājs un Gunārs 
Robežnieks. Skolēniem liecību 
un piemiņas balvu – ķēdīti pas-
niedza pārzine Elīsa Freimane 
un skolotāja Rasma Kraule. Katrs 
apsēdās pie galda un ierakstīja 
savu vārdu vēsturiskajā reģistrā. 

Vidusskolas absolventu aplie-
cības saņēma  Džennija Lāčkāja, 
Viktors Lāčkājs, Zinta Lucāne, 

Izlaidums Krišjāņa Barona skolā Čikāgā
Anna Muižniece un Laura Sprū-
dža. Elisas Freimanes apsveikti 
un piemiņas ķēdīti saņēmuši, arī 
viņi parakstījās reģistrā. 

Pamatskolas beidzēji un vidus-
skolas absolventi nolasīja pa  tei -
cību, domugraudus un zīmīgus 
teicienus, veltītus skolotājiem un 
vecākiem.

Uzrunu teica klašu audzinātāji. 
Solveiga Brunovska mudināja 
pamatskolas beidzējus turpināt 
izglītību, mācoties vidusskolā Či -
kāgā un Gaŗezerā. Viņa aicināja 
audzēkņus būt gudriem, dar bī-
giem, čakliem, līksmiem, iztu-
rīgiem, godīgiem, mīļiem. Rasma 
Kraule  vidusskolas absolventus 
mudināja mācīties pašiem un 
mācīt citus, strādāt par audzi-
nātājiem Gaŗezerā, skolotājiem.

Vecāku pārstāves Benita Lāč-
kāja un Inga Lucāne pateicās 

skolotājiem un skolas atbalstī-
tājiem. Sveicienus no Ciānas 
drau  dzes locekļiem nodeva mā -
cītāja Gundega Puidze,  no Čikā-
gas Daugavas Vanagu apvienības 
biedriem  – priekšnieks Oļģerts 
Cakars.

Skolēni un bērnudārza au dzēk-
ņi bija sagatavojuši priekšne-
sumus. Trešās, ceturtās un piektās 
klases skolēnu koris Benjamiņa 
Aļļes vadībā, dziedāja „Es savai 
māmiņai“, dziesmā „Mazs bij‘ 
tēva novadiņis“ pievienojās arī 
pārējās pamatskolas un vid-
usskolas klases. 

Skolotājs Marks Baginskis 
skolēniem bija iemācījis vairākas 
tautasdejas – „Jautraviņa“, „Stāsti 
manim, Daugaviņa“, „Ačkups“ 
un „Palēciens“.  Pēdējā dejā 
Marks aicināja piedalīties arī 
skatītājus, un tad redzēja daud-

zus tēvus dejojam ar mazām 
meitiņām. 

Skolas Latvijas karogu absol-
vents Viktors Lāčkājs nodeva 
Kārlim Baumanim, kas apsolīja 
to glabāt. 

Absolventus apsveica un 
fotografēja pie Ciānas zaļajiem 
bērniem. Skolēnu vecāki ēdam-
zālē bija uzklājuši galdus un  
visus aicināja cienastā.   

OC

Pamatskolu beidzēji, no kreisās: Krišs Brunovskis, Daiga Cera, 
Matīss Dāle, Dāvids Lāčkājs, Gunārs Robežnieks, Alens Klints

Vidusskolas absolventi, no kreisās: Džennija Lāčkāja, Viktors 
Lāčkājs, Zinta Lucane, Anna Muižniece, Laura Sprūdža 4., 5. un 6. klases skolēnu koris, diriģents Benjamiņš Aļļe
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Izsaku visdziļāko līdzjūtību 

GUNARA SALIŅA 
tuviniekiem, draugiem un daiļrades cienītājiem,  izcilo 

trimdas latviešu dzejnieku, publicistu un atdzejotāju 
mūžībā pavadot.

Latvijas Valsts prezidents VALDIS ZATLERS 

29. jūnija naktī acis uz mūžu 
aizvēris latviešu dzejnieks Gunars 
Saliņš.

Dzimis 1924. gada 21. aprīlī 
Dobelē skolotāju ģimenē. 1944. 
gadā beidzis Jelgavas Skolotāju 
institūtu. Tai pašā gadā devies 
trimdā uz Vāciju. 1950. gadā 
izceļojis uz Ameriku. 1955. gadā 
beidzis Sociālās pētniecības jauno 
skolu Ņujorkā, iegūstot maģistra 
gradu. Kopš tā paša gada – 
psīcholoģijas un socioloģijas pro-
fesors Unionas kolledžā Ņūdžer-
sijā. 

Kopš 1945. gada rēgulāri pub-
licējies trimdas periodikā.

Bijis viens no spilgtākajiem Ņu -
jorkas jauno literātu grupas „Elles 
ķēķis” dzejniekiem.

Gunara Saliņa aiziešana mūžībā 
ir liels zaudējums latviešu kultū-
rai.

Laika izdevēji un redakcija 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 
visiem, kam viņa pietrūks.

Red.

P. S.  Plašāk par Gunara Saliņa 
dzīves gājumu lasiet nākamajā 
numurā Ingunas Daukstes 
Silasproģes apcerē.

Gunars Saliņš
1924. gada 21. aprīlis – 2010. gada 29. jūnijs Gunars Saliņš

Dzejniekam Rīgā
Pa Rīgas ielām skrien suns,
krieviski riedams –
pierej durvis, pierej logus,
pierej tirgus, tramvajus, krogus,
bērnu ratiņus, līķa ratus,
kādas trako mājā ieslodzītās
sajukušos matus.

Pa Rīgas ielām skrien suns,
krieviski riedams –

bet Tev tur vēl dziedams,
Tev tur vēl šis tas
latviski dziedams.

(No krājuma „Satikšanās” (1979)
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Eleonora Šturma
Aizvadītajā latviešu kultūras 

sezonā vairāk nekā divus mēne-
šus ņujorkiešus priecēja bagātīga, 
gandrīz vai pārbagātīga mākslas 
darbu izstāde ar nosaukumu 
„Trīs draudzenes – mākslas 
izstrāde”, kas bija aplūkojama 
Ņujorkas latviešu ev. lut. drau-
dzes Jonkeru dievnama sabied-
riskajās telpās. 

Ņemot vērā, ka ārpus Latvijas 
esam nodzīvojuši jau pilnus 65 
gadus, „māksliniecisko drau-
dzeņu” vēlēšanās sarīkot kopīgu 
izstādi,   domātu galvenām kār -
tām latviešu sabiedrībai, manu-
prāt, pelna īpašu ievērību. Visas 
trīs mākslinieces ir bēgļu gaitās 
aizgājušu, tikko Latviju atstājušu 
trimdinieku atvases, pasaulē  
nākušas  Vācijas bēgļu nometņu 
laikos: mākslas fotografes  Ērika 
Šulce Moore dzimusi Badol-
deslojas nometnē pie Hamburgas 
un Ruta Krauze Strobele – 
Grēvenē, netālu no Minsteres, 
bet dažādotu mediju māksliniece 
Biruta Akerberga Hensena 
(Hansen) dienasgaismu ieraudzī-
jusi izdaudzinātajā Eslingenā. 

Abas fotomākslinieces, pēc 
tam, kad viņu vecāki pārcēlušies 
uz Angliju, sadraudzējušās jau 
bērnībā – apmeklējot kopēju 
latviešu skoliņu Anglijā, bet 
„draudzeņu trjlapis” pilnveido-
jās, visu triju draudzeņu ģimenēm 
pārceļoties uz dzīvi ASV – 
dižpilsētu Ņujorku, kur jau-
nietēm, izglītības gaitas turpinot, 
ceļi sakrustojās ar Birutu Aker-
bergu. 

Ruta Krauze Strobele beigusi 
iekštelpu architektūras fakultāti 
ietekmīgajā Prata institūtā  Bruk-
linā Birutai Akerbergai Hensenai 
„pamatgrads” bioloģijā Bruklinas 
kolledžā, līdztekus studējot 
mākslu vēsturiskajā mākslu un 
zinātnes augstskolā „Cooper 
Union” un pazīstamajā Mākslas 
studentu līgā, kam seko stikla 
mākslas studijas vairākās, gandrīz 
pa visu Ameriku izkaisītās skolās.  

Mākslas izstādēs.  „Trīs draudzenes”un Aivija Riekstiņa
Ērikas Šulces Moores akadēmiskā 
izglītība iegūta Anglijā ar spe-
ciālitāti  angļu un franču literā-
tūrā, līdztekus interesējoties par 
mākslu, bet fotomākslas studijām 
viņa pievērsusies pēc pārcelšanās 
uz dzīvi Amerikā.

Jauno mākslinieču sākotnējā 
satiksanās vieta – Ņujorka – 
nekļūst par pastāvīgo dzīves un 
nodarbošanās vietu: izglītības 
turpināšana, iesaistīšanās profe-
sionālā darbā ar laiku draudzenes 
izkliedē „uz visām pusēm”. Ruta 
Krauze Strobele drīz pēc Prata 
institūta absolvēšanas pārcēlās 
atpakaļ uz Vāciju, kur strādājusi 
vairākos architektu birojos, līdz 
2005. gadā atgriezusies ASV. 
Kaut arī izkaisītas pa dažādām 
ģeografiskām vietām, visus šos 
gadus mākslinieces saglabājušas 
draudzību un vēlēšanos kopēji 
sevi parādīt radošā darbā ar 
kopīgām izstādēm kā ASV, tā 
Eiropā. Izstāde Jonkeru dievnamā 
bija viņu pirmā kopējā skate 
Ņujorkā. 

Jonkeru dievnama saloniski 
iekārtotās sabiedriskās telpas – 
kait piemīlīgi mājīgas – mākslas 
izstādēm nav īsti piemērotas 
daudzo sāņtelpu durvju dēļ, 
tomēr sienu kopplatība ir 
pietiekama, lai varētu izvietot 
krietnu skaitu mazāku darbu ( 
gan visai sablīvēti) – šoreiz 
kopskaitā 58! Totiesu telpā ik 
nedēļas iegriežas cilvēki, turklāt 
pāri par divu mēnešu ilgajā 
laikposmā notika trīs tradicionāli 
„lielsarīkojumi” – Miķeļa tirgus, 
18. novembŗa valstsvētku svi-
nības, Ņujorkas latviēsu koŗa 
Adventa koncerts un allaž labi 
apmeklētais Ziemsvētku dievkal-
pojums, un vēl dažas sanāksmes 
Jaunajā gadā. Sabiedriski pieklu-
sušajā laikmetā, kuŗā jau kopš 
vairākiem gadiem esam iesoļo-
juši, ar vienu lādiņu „trāpīt divus 
zaķus” ir vairāk nekā būtiski.

Par izstādi ņujorkieši tiešām 
priecājās. Tā bija labā māks-

linieciskās prasmes līmenī, sa -
turiski un vizuāli peivilcīga, bez 
mūsdienīgiem modes izlēcie-
niem. Abām fotomākslinioecēm 
daudz dabas skatu, arī pilsētas no 
dažādiem ceļojumiem ar pievie-
notiem vietas apzīmējumiem. 
Ērikai Šulcei Moorei pāris sais-
tošā „vecmodīgajā noskaņā” tver-
tas monochromas Rīgas jumtu 
panorāmas, kas valdzina ar uzt-
verto pilsētas raksturību. Arī 
Oregonas, Vašingtonas pavalsīs 
fotografētie, kompozicionāli iz -
svērtie krāsainie dabas skati pauž 
lokālo apvidus raksturību. Krāsu 
saliedējumā un noskaņā saistošs 
„Saulriets virs ūdeņiem”. Viņai 
arī smalki izsvērtā tuvskatā tver -
tas augu valstības – kaktusa un 
orchidejas – studijas.

Kamēr Ērikas Šulces Moores 
mērķis – notvert  visizteiksmīgāko 
gaismas momentu un dabas mo -
tīvu tiešā veidā pārnest uz papīra, 
Ruta Krūze Strobele dabā tverto 
motīvu papildina. Strādājot ar 
krāsu diapozitīviem, viņa ir 
atklājusi veidu, kā attēlus, fiziski 
manipulējot, fotografēto ainu var 
pārveidot par „fotogleznu” ar 
impresionismam radniecīgām 
„gleznieciskām”. Piemēram, Ro -
delheimā Vācijā fotografētas 
„Papeles pie upes” tiešām izskatās 
it kā impresioniskiem otas pie-
skārieniem gleznotas. Līdzīga 
gleznieciska pievilcība arī citiem 
dabas skatiem. Ļoti dzīvi tverti 
divu laivu atspulgi zaļā ūdenī 
(Melnkalnē, Dienvidslavijā) un 
saulespuķu lauks Francijā (Abre-
nes pils apkārtnē). 

Birutas Akerbergas Hensenas 
plašajā darbu klāstā liela dažādība 
– vienīgi nebija neviena stikla 
mākslas parauga. Izstādīta gru-
piņa akrila technikā gleznotu 
dabas skatu, kas no reālismā 
iestādīta redzes leņķa ataino 
Pensilvānijas zaļojošos laukus, 
bet sīkdaļās izstrādātais lielais, 
neielogotais audekls „Ūdens 
rozes” nav vienīgi pievilcīgs sie-

nas dekorējums, bet arī apliecina 
viņas zināšanas par augu valsts 
botāniskās pareizības attēlošanu. 
Kā zināms, māksliniece daudz 
strādājusi botāniskās illustrācijas 
nozarē zinātniskām grāmatām.  
Pilnīgi atšķirīgā pasaulē māks-
liniece mūs ieveda ar saviem 
manipulētajiem ūdenskrāsu 
vien  nospiedumiem. Tie atspo-
guļo daudzpusīgās mākslinieces 
fantazijas pasauli, kuŗā – kaut arī 
tēlotas atpazīstamas būtnes: 
bērnu un sieviešu atveidi, zivis 
un cita dzīva radība, bet it kā no 
zemapziņas iznirušas lietu 
sakarības – ir mākslinieces 
personiskās iztēles izpausmes, it 
kā dīvainu, pat rēgainu sapņu 
vizuāli „pieraksti”. Oriģinālu 
technisko paņēmienu radītais 
stilizējums atgādina skicējumus 
uz  raupjām  senatnīgu drupu 
sienām, kas apvienojumā ar 
smilšaino, citreiz iezilgano 
kolorītu vieš pārlaicības nojaus-
mas. 

xxx
Šī ir pirmā reize, kad manos 

Ņujorkas un apkaimes mākslas 
izstāžu aprakstos Laikā nākas 
minēt gleznotājas  Aivijas (Ivy) 
Riekstiņas vārdu, jo šī ir pirmā 
viņas līdzdalība izstādē. Plašo 
telpu Mamaronekas mākslinie 
ku ģildes galerijā Larčmontā,  
latviešu māksliniece dalīja ar 
trim amerikānietēm – Ellen 
Asbull, Phillis Tarlow, Leslie 
Long –, kuŗu mākslinieciskās iz -
pausmes sakņojas priekš metīgajā 
pasaulē. Aivija Riekstiņa vienīgā 
pārstāvēja abstrakto mākslu, 
nepārprotami, atvasinātu no 
abstraktā ekspresioniskam. Bet 
viņas mākslinieciskā izpaušanās 
nav plašos triepienos klāti lie-
laudekli, bet uz papīra lapām 
vieglos uzrāvienos un gājienos 
dažādi izmantoti ūdensbazes 
krāsainie krītiņi. Nelielās glez-
niņas ir dzīvespriecīgas, ļoti 
krāsainas, dzīvīgiem, galvenokārt 

primāro krāsu pretnostatījumos 
organizētiem priekšmetiem. 

Enerģisko švīkājumu raksts 
dažreiz blīvs, citos darbos viegli 
iešņāpieni gaisīgi ieplūdinātā 
telpiskumā. Tie ir izjūtu ataino-
jumi, kaut pirmais iespaids vedi-
na domāt par atsaukšanos uz 
ainavu (daudz  spilgti zaļas krāsa 
variāciju), bet pats radošais pro-
cess atgādina rotaļāšanos ar 
glezniecisko telpu un krāsu pret-
statu iespējām. Liekas, māksli-
niece vēlas iepriecināt pati sevi 
un citus.

Aivija Riekstiņa dzimusi Latvijā 
1941. gadā ņujorkiešu vecākai 
paaudzei labi pazīstamā ārsta un 
Ludolfa Liberta gleznu kollek-
cionāra V. Riekstiņa ģimenē. 
Viņa beigusi ietekmīgo mākslas 
skolu Prata institūtu  ar B.F.A. 
gradu abstraktā ekspresionisma 
„ziedu laikā”. Galerijas kataloga 
ievadpiezīmēs māksliniece atsau-
cas uz vecāku mājās gūtajiem 
Liberta gleznu rosinājumiem, 
gan ne tematiski, jo viņa jau sko-
las laikā gleznojusi abstrakti. 
Viņa studējusi arī pazīstamā 
Ņujorkas augstskolā „The New 
School of  Social Research and 
School of  Visual Arts”.

Par nožēlu, pēc akademiskā 
grada iegūšanas mākslā Aiviju 
Riekstiņu tā laika jaunoi latviešu 
mākslinieku pulkā nemanījām. 
Tikai pēdējos gados, pateicoties 
gleznotājas un grafiķes Gerdas 
Rozes mudinājumam, viņa ir 
kļuvusi par Amerikas latviešu 
mākslinieku apvienības biedri 
un piedalās mūsu ikgadējos 
latviešu mākslineiku saietos. 
Jāpriecājas par katru „Atgriezu-
šos dvēseli” – labāk vēlāk nekā 
nekad!  Totiesu Aivija Riekstiņa  
bieži izstādījusies  amerikāņu 
mākslinieku grupās, un viņas 
darbi atrodami  mākslas veicinā-
šanas organizāciju krātuvēs un 
privātfondos.

Eleonora Šturma

  

No 6. līdz 11.jūlijam  Rīgā no -
tiek  X  Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki

Damrožu ģimene gatava doties 
uz Rīgu un piedalīties dziesmu 
svētkos.

Aivara Damrozes dzimta Pie-
balgā dzīvo jau vairākās paaudzēs. 
Aivars un viņa sieva Ieva abi ir 
piecu deju svētku dalībnieki.

Raunas novada Oliņu mājās 
Aivars kopā ar Ievu audzina trīs 
bērnus – Ernestu ( astoņi gadi), 
Viesturu (četri gadi), Dārtu (gads 
un seši mēneši). Viņi visi pie-
dalīsies deju uzvedumos gan 
Atklāšanas koncertā „Tur uz -
plau  ka pumpuriņi”, gan tautas 
deju lielkoncertā „Deja kāpj 
debesīs”. Uzvedumā pēc režisores 
ieceres Damrožu ģimene gan ar 
rotaļu, gan deju izspēlēs dažādas 
ģimenes dzīves situācijas. Būs 

SVĒTKU ZIBŠŅI

Dārta (gads un seši mēneši) 
ir jaunākā  X  Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 
svētki dalībniece

pa  slēpes, ciemos braukšana, strī-
diņi....

Lieluzvedumā Ieva uz rokām 
nesīs mazo Dārtu (iespējams, ka 
būs koka ratiņi) un blakus solī 
ies Aivars, Ernests un Viesturs – 
simbols tautas pamatam,  stiprai 
un darbīgai auglīgai ģiemeni, 
tautas tradiciju tālāk nesējai.

Ieva stāsta: „Vispārējos Dzies-
mu un deju svētkos 2008. gadā  
es dejoju ar Dārtiņu zem sirds, 
bet tagad Dārta laikam būs  vis- 
jaunākā svētku dalībniece. Vēl 
tik jāsagludina visiem krekli, 
svārciņi jau pašūti un pie Drustu 
audējiem iegādāta koša jostiņa 
Dārtiņai.”

Dace Micāne Zālīte
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Tālivaldis Dangavs

Bet Tribunāla priekšsēdis jau 
kliedza:

„Prokuror, sastādīt apsūdzī-
bu!”

Nu ja bija panika, kad visi, 
skudru un baiļu pārņemti, reizē 
gribēja izkļūt pa divām nabaga 
durvīm. Man šķita, ka uz manu 
pusi dodas cietuma priekšnieks. 
Es saliecos un metos burzmā, 
kur pa kleitu apakšām un kāju 
starpām līdu un plēsos uz izeju, 
reizē maukdamies ārā no klauna 
drēbēm. Pie durvīm es jau biju 
bez tām un pāri citu galvām 
kopā ar visjaunākajiem un 
veiklākajiem, varbūt arī pāri 
dažiem līķiem, es izkļuvu ārā un 
brīvībā no Tribunāla priekšsēža 
draudiem, policijas šefa pavēlēm 
vai cietuma priekšnieka tuvo-
šanos. Redzēju, ka jau izkļuvušie 
lielā niknumā metās uz mana 
companero limuzīnu, to sizdami 

Gaiļi un termīti
gabalos. Šis fakts deva manām 
kājām ātrumu. 

Es apturēju pirmo taksometru, 
ko sastapu.

„Man vēl šonakt jātiek En -
karnasionā. Cik tas maksā?”

Šoferis domāja.
„Dodu trīs simti,” es mēģināju 

viņu pasteidzināt.
„Bueno, bet puse jāmaksā tūlīt,” 

šoferis bija ar mieru.
Kāpu iekšā, lai brauktu vispirms 

uz māju. Izstāstīju sievai, kas 
noticis, krāvu koferī divdesmit 
tūkstošus, kas bija gandrīz tikai 
viena, piecu vai desmit guarāņu 
gabalos, teicu sievai, lai te vairs 
ne mirkli nekavējas, bet ar 
bērniem dodas pie paziņām un 
gaida, kamēr būšu sagatavojis 
zemi viņu iekļūšanai Arģentīnā. 

Īsi priekš krogu slēgšanas es 
jau biju mērķī – Enkarnasionas 
pilsētiņā pie Parānas upes krasta, 
kur otrā pusē mirdzēja Arģentīnas 
ugunis. Kāds laipns ukraiņu kro-

dzinieks man norādīja, kur mek-
lējams laivinieks, kas uzņem tos 
mani pārcelt Arģentīnas krastā.

Laivinieks pieprasīja piecus 
simtus.

„Drusku par dārgu,” es ieminē-
jos.

„Arģentīnas policija ir modra,” 
vecīgais laivinieks piezīmēja. 
„Lētāk nav vērts.”

„Bueno. Un kad?” es nopra-
sīju.

„Pēc pāris stundām.”
Nakts jau bija pusceļā uz rītu, 

kad es ierados upes malā, kur 
mani jau gaidīja vecais laivā. Puse 
laivas bija pārsegta ar segu. Es 
iekāpu pie veča, un viņš atgrūda 
laivu. Irkļi kustējās klusi, vecis 
nerunāja, un es nodevos savām 
domām, cieši spiezdams pie sevis 
naudas koferīti.

„O, drīz būšu pāri!”, es 
priecājos.

Upes vidū vecais ierunājās:
„Tagad jāmaksā.”

(Nobeigums) Es ņēmu no kabatas naudu, ko 
jau biju sagatavojis, un pasniedzu 
vecim.

Tas aši satvēra un sāka skaitīt, 
murminādams guarāniski. Man 
bija jāsmejas par veča izdarību, 
jo nakts bija tik tumša, ka pat 
otra seju lāgā nevarēja saskatīt, 
kur nu vēl atšķirt vienu naudas 
zīmi no otras.  

Beidzis murmināšanu, vecis 
teica:

„Trūkst viens simta.”
„Nevar būt,” es protestēju.
„Trūkst gan,” vecis tiepās.
„Vai tad jūs ko varat saredzēt 

tādā tumsā?” es jautāju. 
„Es redzu arī naktī,” viņš strupi 

izgrūda.
Tavu ķezu! 
Es sāku meklēties pa kabatu, 

no kuŗas biju izņēmis naudu, bet 
tā bija tukša. Ja nu negribētu 
ķildoties, vajadzēja atvērt kofe rīti 
un pasviest no tā viņam kādu 
summu. Un es atvēru savas 

bagātības lādi, laidu roku iekšā 
un tvēru sauju banknošu... 
Piepeši es jutu, ka kaut kas no -
grab man aiz muguras. Es pa -
metu acis un uzšāvos kājās, jo no 
segas apakšas līda kāds stāvs ar 
airi rokās. Un šim airim vajadzēja 
krist man uz manas galvas. Es 
saliecos sānis, laiva bīstami sa -
svērās, vecis atlaidās no iršanas, 
ķērās pie koferīša, un manai gal-
vai tēmētais sitiens krita manam 
plecam. Es iekritu ūdenī, un upē 
iebira līdz arī mani tūkstoši.Bet 
abi pirāti svēla man ar aiŗiem, 
kas vairs nesasniedza mani.

Peldēdams atpakaļ pret Parag-
vajas krastu, es dzirdēju kā pi rāti 
muļļājas pa ūdeni, naudu zve -
jodami, tad, laikam neko 
neieguvuši, atkal sāka airēt. Un 
irkļu klusie klaudzieni atskanēja 
manās ausīs.

 „Chlo-po-tov-skī, Chlo-po-
tov-skī...”

Paragvajā, 1949.  
  
 

 

 

Jāņi šogad Latvijā bija neierasti 
vienā un diemžēl pavisam ierasti 
citā nozīmē. Neierastais bija tas, 
ka nekur valstī lielākoties nelija. 
Lietus un Jāņi parasti ir tik cieši 
saistīti, ka reizēm šķiet, ka Dievs 
tas Kungs tādējādi norāda, ko 
Viņš domā par pagānu svētkiem, 
jo, lai arī Baznīca, tāpat kā 
Ziemsvētkus un Lieldienas, arī 
Jāņus ir adaptējusi savām vaja-
dzībām uz pagānu svētku pama-
ta, alus dzeršana, lēkšana pāri 
ugunskuram un papardes zieda 
meklēšana nudien īpaši kristīgi 
procesi nav.

Ierastā un nelaimīgā kaite – 
nu, Laika un Brīvās Latvijas lasī-
tāji droši vien paši var uzminēt, 
par ko ir runa. Runa ir par alko-
holu, it īpaši savienojumā ar 
spēkratiem, bet ne tikai. Šogad, 
tāpat kā citugad, tika izvērsta 
plaša reklāmas kampaņa, aicinot 
ļaudis atcerēties, ka alkohols un 
auto mašīnas atslēgas nav savie-
nojamas lietas, taču Līgo naktī 
policija tik un tā aizturēja 64 
šoferīšus, kuri alkohola reibumā 
un astoņus narkotisko vielu 
ietekmē. Un tie bija tikai tie, kuŗi 
tika pieķerti. Nešaubīsimies ne 
mirkli, ka šādu neapzinīgu cilvē-
ku bija daudz vairāk. 22. un 23. 
jūnijā, kad ļaudis vēl tikai gata-
vojās svētkiem, par atrašanos pie 
stūres alkohola vai narkotiku 
reibumā kopumā tika aizturētas 
115 personas. Policija plašsazi-
ņas līdzekļus ir informējusi, ka 
diennaktī tiekot aizturēti 10 līdz 
20 autovadītāji  reibumā. Kā 
redzams, svētku laikā diezgan 
daudziem sāk streikot veselais 
saprāts. Par laimi, neviena smaga 

Līgošana un līgošanās
satiksmes nelaimes gadījuma 
tomēr nebija.

Taču alkohola ietekmēti cilvēki 
Jāņos traumas guva arī citādi. 
Divi jaunskungi brauca ar mopē-
du bez ķiveres. Mopēds apgāzās. 
Ievainoti vairāki velosipēdisti, 
kuri mēģināja riteni novaldīt, 
kaut gan piedzērušies. Mediķiem 
nācās ārstēt apdegumus tiem, 
kuŗi neveiksmīgi bija lekuši pāri 
ugunskuram. Jaunākā apdegusī 
persona bija sešus gadus veca, un 
tur nu jājautā, kur tajā brīdī bija 
vecāki un kādā stāvoklī viņi bija. 
Neatliekamās palīdzības dienesta 
pārstāve nākamajā dienā pēc 
Jāņu nakts stāstīja, ka alkohola 
ietekmē cilvēki, kā jau tas mēdz 
būt, ir arī strīdējušies un kāvu-
šies. Dažos gadījumos lietā likts 
pat nazis. Diviem jāņotājiem 
nakts beigusies pagalam nelai-
mīgi. Kāds vīrietis aizrijies ar 
šašliku un nav vairs bijis glāb-
jams. Kāds cits lēcis ūdenī nepa-
zīstamā vietā un iedzīvojies sma-
gās mugurkaula traumās.

Daļēji problēma šogad ir sais-
tāma arī ar neierasti gaŗo Jāņu 
svinēšanu. Latvijas iedzīvotājiem 
bija piecas brīvdienas pēc kārtas 
– Līgo diena trešdien, Jāņi ceturt-
dien, par svinamo dienu noteiktā 
piektdiena (jo nebūtu taču loģis-
ki gaidīt, ka pēc divu dienu ballē-
šanās visi piektdien nesīsies atpa-
kaļ uz darbu), un tad vēl sestdie-
na un svētdiena. Ļoti daudziem 
valsts iedzīvotājiem tas viss nozī-
mēja lielu plostošanu. Ar alko-
holu saindējies kāds 18 gadus 
vecs jaunietis Alūksnē. Diemžēl 
tāpat gadījās arī kādam puisim 
Zemgalē, kuŗš ir tikai 15 gadus 
vecs.

Alkoholisms Latvijā ir liela 
problēma. 2008. gadā (pēdējā 
pieejamā statistika) oficiālā 
uzskaitē bija 30 318 cilvēki ar 
diagnozi „alkoholisms,” 2058 ar 
diagnozi „alkohola psīchoze” un 
vēl 3236 ar diagnozi „narkotisko 
un psīchoaktīvo vielu atkarība”.  
Piedevām tie ir skaitļi ar augšup-
ejošu tendenci. Reģistrēto alko-

holiķu skaits katru gadu kopš 
2004. gada ir tikai audzis, un te 
atkal jāsaka, ka tie ir tikai reģis-
trētie alkoholiķi. Kopumā viņu, 
protams, ir ievērojami vairāk. 
Vēl vairāk ir to, kuŗi varbūt nav 
vēl saucami par alkoholiķiem vai 
cietējiem no alkohola izraisītas 
psīchozes, bet tomēr alkoholu 
lieto daudz un rēgulāri. Diez vai 
īpaši daudzi no tiem, kuŗi Jāņos 
tika aizturēti par auto vadīšanu 
dzērumā, parādās oficiālajā sta-
tistikā.

Šai problēmai ir visai dziļas 
saknes. Jebkuŗš cilvēks, kas 
Latvijā viesojies padomju laikā, 
atcerēsies, ka gandrīz vai pie jeb-
kuŗas maltītes, iespējams tikai 
atskaitot brokastis, neiztrūkstošs 
elements bija šņabis. Padomju 
laikos daudzi cilvēki dzēra, lai 
aizmirstos. Padomju Latvijā bija 
ir alkoholiķi, ir narkomāni, bija 
cilvēki, kuŗi ierobežotas alkohola 
pieejamības laikā dzēra pat ode-
kolonu. Mūsdienās valstī turklāt 
ir milzīgs bezdarbs, arī aiz „lielas 
vaļas” cilvēkiem nereti roka 
stiepjas pēc glāzītes. Un samazi-
nātas rocības apstākļos glāzītē 
diez vai būs pašas augstākās kva-
litātes dzēriens. Tā dēvētā „krut-
ka” (nekvalitatīvs alkohols) 
daudz   viet ir gana plaši izplatīta 
parādība, un nebūt nav teikts, ka 
ražošanas procesā tiek ievēroti 
visi higiēnas un sanitārijas notei-
kumi. Dzirdēts pat par astoņus 
un deviņus gadus veciem bēr-
niem, kuŗiem ir problēmas ar 
alkoholu!

Ārstēšanās no alkohola atkarī-
bas diemžēl nav nekāds lētais 
prieks. Ir medikamenti, kas efek-
tīvi palīdz atteikties no alkohola, 
taču viens maksā 58, otrs – 75 
latus mēnesī. Lieki teikt, ka 
Latvijā ļoti daudziem cilvēkiem 
tā ir nesasniedzama summa.

Jautājums, protams, galveno-
kārt saistīts ar izglītības līmeni 
un apstākļiem ģimenē. Sīkais, 
kas aug ģimenē, kuŗā tētis mājās 
pārnācis vispirms izdzeŗ kokteili 
un vēlāk pie vakariņām „izrauj” 

vīna pudeli, droši vien, kaut ko 
jau būs iemācījies. Vēl trakāk 
klājas tiem bērniem, kuŗi aug tā 
dēvētajās nelabvēlīgajās ģimenēs, 
kad viņi nereti ir spiesti tikt galā 
paši ar sevi, jo mamma mūždien 
ir reibumā.

Ir vairāki ceļi, kā Latvijas valdī-
ba cenšas šīs problēmas risināt. 
Pirmkārt martā Ministru kabi-
nets apstiprināja kārtību par to, 
kas darāms skolās, kurās konsta-
tēta alkohola vai narkotiku lieto-
šana. Protams, tā jau ir cīņa ar 
sekām, bet jautājums ir par to, 
kas bērniem skolā par atkarību 
izraisītājām vielām tiek mācīts 
vai nemācīts. Ja valstī var būt 
astoņus gadus vecs alkoholiķis, 
tad tas liecina, ka r sarunai par 
atkarībām jāsākas jau agrā bērnī-
bā.

Otrkārt, valsts ir noteikusi (un 
te nudien nākas lietot vārdu „bei-
dzot”) stingrākus sodus par atra-
šanos pie automobīļa stūres dzē-
rumā. Atkarībā no reibuma 
pakāpes neapdomīgs šoferis var 
iedzīvoties ne vien naudas sodā 
līdz pat 1000 latiem, bet arī auto-
vadīšanas tiesību atņemšanā uz 
veseliem četriem gadiem. 

Iespējams arī administrātīvais 
arests līdz pat 15 diennaktīm.

Vārdu „beidzot” es šajā kon-
tekstā lietoju tāpēc, ka ilgus 
gadus valsts ar dzērājiem šofe-
riem pārmērīgi auklējās. Ne reizi 
vien dzirdēts arguments – cilvē-
ki nevar atļauties tik lielus sodus 
maksāt. Manuprāt, tas ir absurds. 
Negribi maksāt sodu, nesēdies 
dzēris pie stūres. Tas nav sarež-
ģīts reizrēķins. Taču sodīšana, 
tāpat kā minētie noteikumi sko-
lām, ir saistāmi ar sekām, nevis 
ar cēloņiem. Alkohols nekur 
nepazudīs, par to ir rakstīts 
Vecajā Derībā, un tas nozīmē, ka 
tas eksistējis arī pirms tūksto-
šiem un tūkstošiem gadu. 
Alkohola dzēriena aizliegšana 
rezultātīva nebija Amerikā pagā-
jušā gadsimta 20., bet PSRS – 80. 
gados. Taču par sevi atbildīgs 
cilvēks zina, kur atrodas robežas. 
Par sevi atbildīga sabiedrība 
nodrošina, lai katrs bērns zinātu, 
ka šīs robežas ir jānosaka. 
Atbildīga sabiedrība (un ģime-
ne) pārliecinās, ka bērns alkoho-
lu un narkotikas nelieto. Un par 
sevi atbildīga valsts dara visu 
iespējamo, lai tas tā arī būtu.

Kārlis Streips
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Un atkal esmu kādā vietā, kur 
saplūst tagadne ar pagātni, - 
esmu Helmara Rudzīša pēdējā 
mājvietā Rosvelā pie Atlantas, un 
man atļauts ieiet viņa kabinetā, 
kur viss izskatās tā, it kā vēl vakar 
Rudzītis te sēdējis pie sava 
rakstāmgalda. Nu jā, vienīgi 
dators liecina, ka pagājuši gadi. 
Plauktos grāmatas, kas Rudzītim 
bija nozīmīgas un vienmēr pa 
rokai, gleznas, mākslas darbi, kas 
gluži organiski piepildīja viņa 
dzīvi. Un atmiņas fotografijās.

Šo māju, kuŗā Helmars  Rudzītis 
aizvadīja sava mūža nogali, skai-
sto dārzu (šī vieta un noskaņa 
kaut kā ļoti sasaucas ar Rīgas 
Mežaparku!) un auru rūpīgi kopj 
meita Jalna un znots Andris 
Salnītis. Viņu viesmīlībā un 
sarunās man bija prieks pavadīt 
vairākas dienas. 

***
Šai maija dienā Rudzīšu-

Salnīšu namā gaida ciemiņus – 

Sarunas par literātūru un dzīvi, Helmaram Rudzītim klātesot...
Piezīmes pēc ciemošanās pie "Laika" lasītājiem ASV

Vilmārs Salnītis bijis liels vīrs – 
strādājis Statistikas departamen-
tā (man iznāca pašķirstīt viņa 
sastādītās statistikas gada-
grāmatas), vācu laikā iecelts par 
Pārtikas departamenta direkto-
ru. Andrim ir arī divus gadus 
vecāka māsa Edīte, kuŗa tagad 
dzīvo Ņūtaunā, Konektikutā.

Kad tuvojās krievi, Vilmārs 
Salnītis savu ģimeni aizsūtīja uz 
Bavāriju, ar kuģi caur Poliju. Viņš 
cītīgi sekoja ziņām, pētīja kartes, 
un bija nospriedis, ka te ir tā 
drošākā vieta. Pats kādu laiku 
palika Rīgā, tad ģimene satikās 
Berlīnē. Sekoja DP gadi Lībekā, 
tad – Amerika. Jaunā dzīve 
jaunajā vietā Salnīšiem sākās 
līdzīgi kā citiem latviešiem – viņi 
dabūja darbu pie kāda fārmeŗa 
Longailendā, kam piederēja 90 
akru liels zemes īpašums. Tēvs 
strādāja tā apkopšanas darbos, 
māte vadīja mājas saimniecību. 
Kad amerikāņu ģimene pārcēlās 
uz Konektikutu, viņi Salnīšus Vija Moore

lasīšanas pulciņa dalībniekus. 
Pēc vairāku gadu tradicijas, 
tuvākajā apkārtnē mītošie latvieši 
te sabrauc kopā, lai tiktos literārās 
un vienkārši dzīves sarunās. 
Savās mājās izlasījuši kāda rakst-
nieka darbus, pie Jalnas un Andŗa 
viņi dalās pārdomās, diskutē, pie 
viena pasmeldamies jaunas 
zināšanas un iespaidus. Moder-
najā pasaulē šādiem sarīkoju-
miem ir izdomāti dažādi nosau-
kumi – brainstorming, bibliote-
rapija utt. Bet vai kāds izdomās 
visaptverošu nosaukumu latviešu 
sanākšanai savā īpašajā dvēseles 
un kultūras vidē, bez kuŗas 
vienkārši var aptrūkties elpas?!

Kamēr Jalna vīkš cienastu vie-
siem un iekārto telpu lasīšanas 
pulciņa kārtējai tikšanās reizei, 
ar Andri piesēžam baseina malā 
uz nelielu sarunu. Lūdzu viņu 
pastāstīt par savu dzīvi un 
padalīties atmiņās par slaveno 
sievastēvu.

Rīgā Salnīšu ģimene, kā izrādās, 
mitusi turpat blakus Ausekļa ielai 
– Vīlandes ielā. Andŗa tēvs 

paņēma līdzi – ne jau lai kalpotu, 
bet gan lai viņiem sagādātu 
iespēju iekārtoties patstāvīgā 
dzīvē. Tādi, lūk, labvēlīgi un 
izpalīdzīgi amerikāņi! Un tā – 
tēvs dabūja grāmatveža darbu, 
māte iekārtojās darbā fabrikā, 
kur abi arī nostrādāja līdz pensi-
jai.

Un kā tad Andris satikās ar 
Jalnu? 

Andris: „Rudzīšiem bija 
vasaras māja Konektikutā, tur-
pat, kur mūsējā, un abām 
ģimenēm bija laivas. Te draugu 
pulkā arī iepazinos ar Jalnu, viņai 
tolaik bija 15 – 16 gadu, es biju 
sācis studijas Konektikutas 
universitātē. (Andris ir studējis 
inženieŗzinības un ieguvis ma -
ģistra gradu. – L. K.) Laika gaitā 
mūsu draudzība pārauga 
mīlestībā, mēs apprecējāmies, un 
tā es ienācu Rudzīšu ģimenē. 
Ļoti latviskā ģimenē, Rudzīšiem 
jau apkārt bija tikai latvieši. Bet 
man nebija pat neviena latviešu 
drauga! Piedzima mūsu trīs bērni 
– Kristīne, Svens un Daina. 

***
Pa to laiku jau sabraukuši viesi 

– šoreiz Vija Moore, Anna 
Ragaušs, Astrīda Greko, Visvaldis 
Ķimenis un Ruta Brēmane. 
Visiem līdzi grāmatas un, kā jau 
pie latviešiem pieņemts, pašu 
sarūpēti cienasti.

Jalna dzirkstī, visiem un ikvie-
nam veltot ko jauku un asprātīgu, 
viņa paspējusi gan izlasīt kārtējo 
Gunara Janovska romānu 
(lasīšanas pulciņa aktuālais 
autors ir Gunars Janovskis, un es 
jutos ļoti lepna, ka varu dalīties 
savās personiskajās atmiņās par 
cienījamo klasiķi un bezgala 
interesanto vīru), gan radīt īpašu 
noskaņu mūsu tikšanās telpā, 
kur skan brīnišķīga latviešu 
mūzika, visapkārt grāmatas un 
gleznas, skaists rožu pušķis galda 
vidū. Jalnai gribas piemērot 
apzīmējumu „perfekta” – skaista, 
čakla, gudra, mīļa sieviete, turklāt 
ar bagātīgi pārmantotu Rudzīšu 
dzimtas vitālitātes devu.

Tautieši, kas plašajā Amerikā 
pieraduši veikt lielus attālumus 

ikdien, nemaz nejūtas noguruši, 
un vairākas stundas nemanot 
aizrit možās sarunās.

Man blakus sēž Anna Ragaušs, 
kuŗai dzimtas saknes Latgalē. 
Tā kā pieprotu latgaļu mēli, 
abas „uzlaižam” latgaliski – vai, 
cik labi skan! Astrīda Greko 
vairāk klausās citos, nekā runā 
pati. Ruta Brēmane, ar kuŗu 
draugu pulks ļoti lepojas, sa -
vukārt palepojas ar savu Latvijas 
radinieku Rūdolfu Brēmani, 
kuŗš, kā jau Laiks vēstīja, strādā 
par ekonomikas padomnieku 
Latvijas vēst niecībā Vašingtonā. 
(Ruta Brē mane ir grafiķe un 
vitrāžiste, viņas darbi bijuši 
izstādīti gan Parīzē, gan daudz-
viet Amerikā.) Visvaldis Ķi -
menis – stalts, iznesīgs un ļoti 
zinošs kungs, kuŗš, kā skaidri 
manāms, ik dienu smeļas infor-
māciju par visu, kas notiek Lat-
vijā.

Ar Viju Moori iznāca mazliet 
gaŗāka saruna – draugi mudināja 
viņu pastāstīt savu dzīves stāstu.

1949. gadā Vijas ģimene, 

Berle Lifšics, vīrs ar ļoti plašiem 
kontaktiem. Viņš palīdzēja tēvam 
dabūt vietu savā inženieŗa 
profesijā.

Lai kā arī gāja, mēs, latvieši, 
meklējām cits citu tālajā zemē. 
Skatījāmies telefongrāmatās, 
taujājām cits citam, bet tad nāca 
Laiks, kur pirmajā numurā 
nodrukāts visu uz ieceļotāju kuģa 
esošo latviešu saraksts, turklāt 
par brīvu!

Protams, galvenā tikšanās vieta 
bija baznīca – ik svētdienu piecas 
latviešu ģimenes gājām uz 
vienīgo tuvējo luterāņu baznīcu. 
Mums bija un joprojām ir ļoti 
svarīgi – nezaudēt latvisko 
kopību, nezaudēt savu piederību 
latviešu kultūrai.”

...Kamēr vadām laiku sarunās, 
ārā norasojis lietutiņš. Dārzā 
svaigi smaržo – kaut kas līdzīgs 
liepu pilnzieda smaržai šobrīd 
Latvijā, kad rakstu šīs atmiņas 
un iespaidus.

Mīļie draugi! Ceru, ka jums 
visiem labi klājas, un ļoti ceru, ka 
tiksimies vēl, labāk jau Latvijā!    

(Šobrīd Rudzīši-Salnīši ir bagāti 
ar sešiem mazbērniem – pieciem 
mazdēliem un Zizi-Līzu, Svena 
un Dainas meitiņu. –L. K.).

Helmars manās atmiņās ir 
palicis kā ļoti krietns un kārtīgs 
vīrs, kas vienmēr pildīja to, ko 
apsolījis, kas nekad neliedza savu 
padomu un palīdzību. Viņš 
nepieņēma vārdu „nevar” – 
viņam bija tikai „var!”. Un tas, es 
domāju, ir viņa dzīves panākumu 
pamatā. 

Kad pēc sievas Austras nāves 
Helmars pārnāca dzīvot pie 
mums, sākumā Konektikutā, pēc 
tam šeit, es jau biju pensijā, un 
mums bija daudz laika, ko 
pavadīt kopā sarunās. Mēs dzī-
vojām patiesi labā saticībā. Tas 
bija milzīgs prieks, kad mūsu 
mājās sabrauca bērni, ko viņš ļoti 
mīlēja. Rudzītis mīlēja cilvēkus, 
mīlēja dzīvi. Viņš bija sabiedrības 
cilvēks, bet arī mājas cilvēks. 
Viņa karsta vēlēšanās bija –no šīs 
dzīves aiziet mājās...”

„Dieva putniņi”, dīpīši no Vācijas 
ieradās Džordžijas pavalsts 
baznīcā, kādas amerikāņu ģi -
menes laipni pieņemti. Šī ģimene 
bija to vidū, kas, saņēmusi bēgļu 
ģimenes aprakstu no Vācijas DP 
nometnēm, izraudzījās, kam 
palīdzēt. Šai ģimenē auga četri 
bērni, un viena no meitām – 
Džeraldīne – ieraudzījusi, ka 
Vijai ir bizes, vecākiem teica: 
„Ņemsim šos – viņai tādas pašas 
bizes kā man!”

Vija: „Tā bizes izšķīra manu 
likteni! Nonācām Amerikā, bija 
jāsāk strādāt... kokvilnas laukos, 
bet mēs taču nemaz nezinājām, 
kā tā kokvilna izskatās. Tēvs 
prata slaukt govis, tāpēc viņu 
iesaistīja arī lopkopības darbos, 
māte apkopa māju, bet mums ar 
brāli bija jāsāk iet skolā. Atceros, 
kā tēvs bezcerīgi teica: „Te nav 
nekādas nākotnes!”

Un tomēr nāca jauns likteņa 
pavērsiens – Amerikā dzīvoja 
kāds uzņēmējs no Latvijas, vārdā 

Jalna un Andris savā dārzā Lasīšanas pulciņš. No kr.: Jalna, Astrīda, Visvaldis, Vija, Ruta, Andris, Anna
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: ‘Russian Nationalism Will Triumph Only 
Together with Democracy,’ Moscow Historian Says

St au nton , 
June 28 – 
R u s s i a n 
nationalism is 
currently in a 
d e e p 
i d e ol o g i c a l 
crisis, unable 
to mobilize 
the Russian 
n a t i o n 

because of its obsession with out 
of date ideas and opposed by the 
regime which fears the coming 
to power of a Russian nationalism 
allied with democracy, according 
to an MGIMO historian.

Indeed, Valery Solovey, an 
expert on Russian nationalism, 
argues in an interview posted 
online last week, “nationalism 
will triumph only if it is allied 
with the ideas of democracy,” 
much as was the case in Eastern 
Europe whose historical path 
Russia “willy-nilly” seems fated 
to follow, however much the 
regime opposes it (nazdem.infor/
texts/132).

Supporters of Russian 
nationalism recognize, he 
continues, “the need for radical 
changes” in both their theory 
and practice, “but the very 
process of these changes has not 
been completed and that in turn 
means that Russian nationalism 
still has not been transformed 
into a new quality.”

While this process is likely to 
be prolonged, Solovey says, “the 
democratic and human rights 
trend in Russian nationalism” 
are becoming “more evident.” 
And “it is coming to be 
understood that Russian 
nationalism is objectively being 
transformed into an important 
part of civil society, for it arose 

independently of the state and in 
a certain sense in opposition to 
it.”

For that to happen, Russian 
nationalists have to find “ideas 
capable of mobilizing society.” 
Anti-Semitism and Orthodox 
Monarchy “weren’t able to 
mobilize anyone even 20 years 
ago.” Now, such ideas are simply 
laughable. Instead, Russian 
nationalist need to form “a 
synthesis of Russian nationalism 
with the principles of democracy 
and a social state.”

As Solovey points out, 
“historically nationalism and 
democracy if not twin brothers 
are in any case extremely close 
and in many things even 
correspond.”  Russian nationalists 
often do not see that reality 
because “the very term 
‘democracy’” was “compromised 
in Russia, although the ideas it 
encompasses has not.

Most Russians, the historian 
insists, “support the basic values 
of democracy: they are for honest 
and free elections, competition 
in politics, and a multi-party 
system, for everything in short 
that represents the content of 
democracy. And if nationalists 
want to achieve success, they 
must be with their own people” 
on that.

Moreover, Solovey says, 
Russian nationalism must focus 
“above all on the middle class,” 
the class which is always the 
basis for nationalism’s success. 
He adds that he “has not doubts 
that the Russian middle class 
would invest in nationalism if 
the political prohibition on that 
were lifted and if the current ban 
on any political and social activity 
in general were removed.”

What that means in turn, 
Solovey continues, is that “willy-
nilly [Russians] will have to 
repeat the experience of the East 
and Central European countries 
where democratic changes took 
place in nationalist forms and 
where the national-liberal 
revolutions played out as 
democratic ones.”

Because of Russia’s complicated 
history, Russian nationalism 
faces a greater challenge, the 
MGIMO expert says.  In many 
respects, Russian history has 
been a playing out of “a conflict 
between the Russian people and 
the empire” in “a dialectical” 
fashion.  Russians “not without 
reason considered the empire 
their offspring,” but the empire 
treated them badly.

“It was impossible to convert 
the empire into a Russian national 
state,” he points out. Indeed, 
“even the equality of Russians 
within the framework of the 
empire – and it doesn’t matter 
whether it was Orthodox or 
Communist – could not be 
guaranteed.” But most Russian 
nationalists have refused to 
accept this.

However, “while Russian 
nationalists were searching for a 
way out of this blind alley, 
Solovey says, “history decided 
everything for them: [With the 
end of the Soviet Union,] Russia 
is no longer an empire, and the 
task of nationalists is to build in 
Russia an effective and fully 
national state.” 

Asked about the North 
Caucasus as “a relic” of empire, 
Solovey responds in a way that 
will trouble many Russian 
nationalists.  He says that “already 
during our lifetimes,” the North 

Caucasus will separate from or 
be separated by the Russian 
Federation, an outcome he says 
“many now are thinking about 
but still have not decided to say 
aloud.”

The Caucasus is not worth 
what it costs, as those who have 
fought there know best. 
Unfortunately, Solovey continues, 
“the current elite [in Moscow] 
will never resolve this problem 
in a principled fashion.” Instead, 
they will continue to throw 
money at the problem, not only 
to hold the place as part of the 
empire and its “mission” but to 
steal as well.

Over the next few years, he 
suggests, the problem may even 
get worse: President Dmitry 
Medvedev has called for 
increasing the financing of the 
North Caucasus republics.  But 
according to Solovey, “this is 
connected with the approaching 
Olympic Games [in Sochi, games 
that are set to become] the most 
expensive in the history of the 
Olympic movement.”

Medvedev is also talking a 
great deal about “the creation of 
some kind of common non-
ethnic Russian identity,” Solovey’s 
interlocutor points out, to which 
the Moscow historian responds 
that “just as someone who is ill 
talks all the time about health 
and an alcoholic about vodka, so 
too he who speaks about the 
need to form an identity has 
serious problems with that.”

“There is no all-Russian 
identity,” Solovey argues; the 
level of civic self-consciousness 
is extremely low.” Society is 
“atomized and people are not 
allowed to unite” because “every 
form of civic unification is 

persecuted” by the powers that 
be.  Indeed today, the only thing 
that unites the population of the 
Russian Federation is May 9.

Solovey says that he sees Russia 
ultimately as a federation rather 
than a unitary state, not only 
because Russia is too diverse to 
be run from a single center and 
according to a single set of rules 
but because it is “a guarantee of 
democracy.  Real federalism will 
only strengthen Russia” because 
“people will now that they really 
can participate in the life of their 
own region.”

But getting there is going to be 
hard given the nature of the 
powers that be, people who 
Solovey suggests are more 
interested in “destruction” than 
in “creation” and who are capable 
of “sowing only chaos.”  And he 
adds that “even in the 1990s, the 
country was led better than know 
and the effectiveness of 
administration was higher” 
because there was less 
corruption.

The current powers that be, he 
says, are “totally hostile to 
everything Russian, to everything 
national.” Indeed, “the main 
opponent” of the regime is “the 
Russian people which objectively 
needs freedom and democracy.” 
Those in power feel that and 
consequently strive to prevent 
Russians from organizing. 

And these powers know they 
can get away with almost 
anything as far as the West is 
concerned, and consequently 
“the Russian elite intends to hold 
onto power in Russia to the last 
– to the last ethnic Russian.  If it 
has to use force, it will use it 
without a shred of conscience 
and without any restriction.”

 
 

Okupētā vēsture – okupētā 
atmiņa: Latvijas vēsture bez 
meliem 

,,Latvijas vēsturi vairāk nekā 50 
gadu pārrakstīja un tautas atmiņu 
centās izdzēst tie, kuŗi gribēja 
iznīcināt Latvijas valsti un tautu. 
Tautas vēsturisko atmiņu okupā-
cijas varām gan neizdevās izdzēst, 
bet apspiestībā tā nespēja brīvi 
veidoties, un vēl tagad ir grūti 
vienā veselā tautas stāstā apvie-
not izkaisītās un dažādos apstāk-
ļos veidojušās individuālās atmi-
ņas un stāstus. Tikai trimdā 

3x3 nometne Gaŗezerā  –  8.-15.augusts
va rēja rakstīt neviltotu Latvijas 
vēsturi. Diemžēl vēl tagad, div-
desmit gadu pēc neatkarības 
atjaunošanas, Latvijā ik uz soļa 
jūtama svešās vēstures ietekme. 
Viltotā Latvijas vēsture vēl arvien 
spokojas rietumu ideoloģijas un 
polītikas aizkulisēs, apsūdzot lat-
viešu tautu un apstrīdot Latvijas 
valstisko leģitimitāti. Mums vēl 
arvien grūti pārliecināt rietum-
niekus par komūnistiskā režīma 
kriminālo raksturu un nodarīj u-
miem Latvijas valstij un tautai 
okupācijas laikā. Tam visiem spē-
kiem pretojas Krievijas amatper-
sonas, turklāt daudzi rietumnieki 
apgalvo, ka tikai holokausts ir 
unikāls genocīds. Latvijas okupā-
cija it kā beigusies, bet cīņa nebūt 
vēl nav galā un nebūs, kamēr paši 
nevarēsim pasaulei izstāstīt pār-
liecinošu Latvijas vēstures stāstu, 
ko neietekmētu okupantu meli. 

Ievirzē centīsimies izprast un 
skaidrot okupācijas sekas Latvijas 
valsts vēsturiskajā izpratnē un 
vēsturiskās leģitimitātes apliecinā-
šanā, tautas vēsturiskās apziņas 
veidošanā un atmiņas saglabā-
šanā. Jautāsim un centīsimies 
skaidrot, kāpēc, kā un ar kādām 
sekām okupācijas varas centās 

uzspiest Latvijas valstij un tautai 
savu vēstures ideoloģiju, apspiežot 
latviešu nacionālisma izpausmes, 
noniecinot Latvijas sasniegumus 
neatkarības laikā un slavējot gan 
krievu, gan vācu tautas pārākumu. 
Jautāsim un centīsimies izprast, 
kādā veidā vēsturisko apziņu un 

atmiņu ietekmēja un fragmentēja 
abu režīmu īstenotā sabiedrības 
atsvešināšanas, sanaidošanas, 
migrācijas, noslāņošanas, identi-
tātes izdzēšanas un iznīcināšanas 
polītika. Jautāsim un centīsimies 
atrast atbildes uz jautājumiem 
par Krievijas vēstures polītiku un 
mūsu ierobežotās spējas rietum-
niekus pārliecināt par mums 
nodarīto vēsturisko netaisnību. 
Īpašu vērību pievērsīsim tautas 
vēsturiskās apziņas stiprināšanai 
un pētīsim, kā nacistiem izdevās 
iesaistīt latviešus savu mērķu 
piepildīšanā un savos noziegu-
mos, cenšoties izprast, kāpēc 
padomju un vēl tagad krievu 
propaganda bijusi un vēl aizvien 
ir tik efektīga un tik grūti 
atspēkojama un kāpēc tai pie-
balso daudzi ebrēji visā pasaulē. 
Vai mūsu attieksme pret na -
cistiskās Vācijas okupāciju kā it 
kā mazāko ļaunumu – gan 
trimdā, gan Latvijā – nav nopi-
etni jāpārvērtē? Cik  efektīgi bijuši 
līdzšinējie centieni Latvijas vēs-
tures pētniecībā un vēstures po -
lītikas skaidrošanā  Latvijas iedzī-
votājiem, tostarp nepavalstnieki-
em un  ārzemniekiem? Centīsi-
mies vairāk uzsvērt nepieciešamību 
mācīt Latvijas vēsturi,” skaidro 

vēstures ievirzes vadītājs 3x3 
nometnē Gaŗezerā Valters Nol-
lendorfs.

Nometnē būs vēl citas ievirzes: 
polītikas nozari vadīs Jānis 
Peniķis ar vieslektoru no Latvijas 
Ivaru Ijābu; teātŗa nozari – 
Astrīda Jansone;  folkloras nozari 
– Salacgrīvas folkloras kopas 
vadītāja Zenta Mennika; rot-
kalšanas – Astrīde Otto, Lilita 
Spure, Andris Rūtiņš, rokdarbu 
– Zinta Enzeliņa, latviskās vir-
tuves – Elga Pone, podniecības 
– Gundega Peniķe, stikla apdares/
vitrāžas – Zane un Lauris 
Rožkalni, kokgriešanas, mākslas 
– Linda Treija.

Bērniem būs savas nodarbības 
divās vecumgrupās.  Katru 
vakaru dažādas programmas, 
lekcijas, ugunskurs, rotaļas un 
tautasdziesmas, spēles un danči.

3x3 nometne ir lieliska izdevība 
pavadīt nedēļu latviskā vidē pap-
ildinot latviskās zināšanas. Visas 
nodarbības notiks nodarbības 
latviešu valodā.  Sīkāku 
informāciju var uzzināt, zvanot 
vai rakstot Maijai Zaeskai, tālr.: 
763-972-2521, e-pasts: zaeska@
frontiernet.net  vai tīmeklī: 
www.3x3.lv 

M. Z.

Ivars Ījabs
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Jaunpiebalgas novadā 3. jūlijā 
ļaudis pulcējās Sv.Toma baznīcā, 
lai piedalītos svinīgā sarīkojumā 
par godu  Kārļa Zāles piemi-
neklim, kas veidots  Brīvības 
cīņās  1914 – 1920  kritušajiem 
Jaunpiebalgas dēliem. Svētku 
norisē piedalījās arī Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
ar kundzi Lilitu Zatleri, citi viesi 
un novada ļaudis.

 
Pieminot varoņus

Piemineklim 3. jūlijā aprit 80 
gadu jubileja, un tagad tas ir 
pilnībā restaurēts. Pieminekļa 
restaurācija ir viens no darbiem, 
ko īsteno Tālava Jundža vadītais 
Jaunpiebalagas baznīcas atbalsta 
fonds, tā atbalstītāji un aktīvisti, 
novada ļaudis.

Pieminekļa vēsture aizsākusies 
1924.gada 22. aprīlī, kad Jaun-
piebalgas mācītājmuižā sanāk 
Jaunpiebalgas un Rankas sabied-
risko organizāciju pārstāvji, lai 
vienotos par kritušo kaŗavīru 
piemiņas saglabāšanu. Viņi no -
lemj veikt priekšdarbus un sākt 
ziedojumu vākšanu Pirmā pa -
saules kaŗa laikā un Latvijas 
Brīvības cīņās kritušo jaunpie-
baldzēnu piemineklim. 1925. 
gadā tiek stādīta Varoņu ozolu 
birzs, 1929.gadā pieminekļa 
izveide tiek uzticēta tēlniekam 
Kārlim Zālem. Piemineklis vei-
dots no Allažu šūnakmens, un tā 
izmaksas bijusi ap 2500 latiem. 
1930.gada 29. jūnijā tas tiek 
svinīgi atklāts, piedaloties Valsts 
prezidentam Albertam Kviesim, 
citiem valdības vīriem.

Šogad, 3.jūlijā, atceres brīdī pie 
atjaunotā pieminekļa prezidents 
Valdis Zatlers uzrunā klātesošos:  
„Pēc astoņdesmit gadiem mēs 
lasām uz pieminekļa vārdus – 
„Mūžam nerims varoņu gars!” – 
lai sajustu to dzimtenes mīlestību, 
ticību Latvijas valstij, par kuŗas 
vārdu mūsu senči atdeva savu 
dzīvību. Šī ir mūsu zeme – viņi 
to mums ir novēlējuši.” Prezidents 
uzsveŗ, lai arī šobrīd brīvība lie-
kas pašsaprotama, tā „jānes ar 
darbu, pašapziņu un dzimtenes 
mīlestību. To dienu varoņu gars 

Meklēt varoņa garu sevī!
jāatrod katrā no mums.” Pēc 
svinīgās ceremonijas Valsts prez-
idents ar dzīvesbiedri pie baznīcas 
iestāda ozoliņu.

 
Kopt un glabāt 

dzimtenes vērtības
Laiks maijā atspoguļoja lab-

darības akciju, kuŗu veica Konek-
tikutas latviešu skola un Man-
česteras draudze kopīgi ar Jaun-
piebalgas mākslas skolu, un labā 
ziņa ir tā, ka 3. jūlija svētku sa -
rīkojums notiek ne tikai ar 
atjaunoto pieminekli, bet arī ar 
restaurētām baznīcas durvīm

Durvju restaurātors Valdis 
Šaicāns stāsta: „Bija doma izgata-
vot jaunas baznīcas durvis, bet 
tas šajā gadījumā būtu grēks. Šīm 
durvīm ir apmēram 140 gadu, es 
neticu, ka mūsdienās gatavoti  
izstrādājumi varētu nokalpot tik 
ilgi. Pēc veiktās ekspertīzes ma -
nas aizdomas, ka durvis ir vese-
las, apstiprinājās, un ir ap -
stiprinājusies arī teorija par to, kā 
agrāk cirtuši kokus, – cilvēki 
zināja, kad un kuŗā laikā vislabāk 
cirst.

Durvīm ir pievienoti un at -
jaunoti kokgriezumi, līstes, kas 
nebija saglabājušas. Vairāki kok-
griezumi izgatavoti no jauna, bet 
eņģes ir notīrītas un atjaunotas, 
tās ir labi iestirpinātas, stingras 
un drošas. Ir arī atjaunots durvju 
mechānisms, un, interesanti, ka 
durvīm vairs nebija atslēgu, bet 
tagad tās ir trīs! Senajai slēdzenei 
ir jaunas atslēgas, un kad mēs 
aizstaisām durvis tā stingrāk, 
dzird, ka tās piegriežot noskan: 
„klakt!” , un durvis ir ciet.”

Kopā ar meistaru izmēģinām 
durvju virināšanu – un nu tās 
darbojas ar eņģeļa spārna vieg-
lumu!

Saruna ar prezidentu
Pirms uzdodu jautājumu Val-

dim Zatleram, Jaunpiebalgas 
baznīcas atbalsta fonda priekš-
sēdis Tālavs Jundzis prezidentam 

pastāsta par Konektikutas lat-
viešu skolas un Jaunpiebalgas 
mākslas skolas kopdarbu – glez-
nu izstādi pārdošanu ASV, kuŗā 
tika savākti  līdzekļui – 1420 lati. 
Šo naudu fonds pilnībā ir izlie-
tojis baznīcas durvju restau-
rācijai.

Mans jautājums jums, prezi-
denta kungs, - kādu  jūs sare-
dzat ārzemju  tautiešu lomu 
mūsu tautas dzīvē pašreizējā 
laikā? Ko viņi var darīt Latvijas 
labā? 

Valdis Zatlers: Mēs esam viena 
tauta, lai kur mēs dzīvotu. 
Mūsdienu modernais laiks ir 
tāds, ka trimda ir ne tikai spiestu 
apstākļu dēl. Tā ir ekonomiskā, 
dažkārt zinātniskā, studiju dzīve, 
kas mūs izmētā pa daudzām 
vietām pasaulē, un tas jau nav 
tikai ar mums, latviešiem. Tā ir 
daudzām  citām, arī lielām un 
mazām tautām. Būtiskākais ir 
tas, ka ļoti pieaug savas dzimtenes, 
savas dzimtās vietas vērtība – no 
kuŗienes mēs esam, kur ir mūsu 
saknes. Katram ir iespēja kopt to 
vietu, kas ir devusi tev dzīvību, 
kopt savu senču vietu, padarīt to 
labāku, lai vienmēr būtu iespēja 
redzēt, cik plaukstoša un liela 
vērtība ir Latvija. Tās ir sajūtas, 
ko neviens cits tev nevar iedot, to 
var sajust tikai paši cilvēki, sajust 
gandarījumu, sajust prieku un 
arī laimi par to, ka šī ir mana 
dzimtā vieta, šeit es iederos. Man 
ir kur atgriezties, man ir kur 
padomāt gan grūtos brīžos, gan 
arī priecīgos .

Jūsu padoms ir meklēt saiti, 
meklēt taku....

Meklēt varoņa garu sevī.

xxx

Pie baznīcas spēlē pūtēju 
orķestris, un cilvēki caur 1925. 
gadā stādīto Varoņu  ozolu birzi 
dodas uz dievnamu. Baznīcas 
svaigi restaurētās durvis plaši 
atvērtas, solu rindu galus rotā 
ozolu zari un svecītes, bet goda 
sardzē baznīcas ailē stāv Jaun-
piebalgas jaunieši tautas tērpos. 

Dace Micāne Zālīte

Vēsturisks attēls. Kārļa Zāles pieminekļa atklāšana Jaunpiebalgā 
pirms 80 gadiem

Klātesošos uzrunā Valsts prezidents Valdis Zatlers

Piemiņas ozoliņa stādīšana Kārļa Zāles veidotais piemineklis tagad atjaunots

Raksta autore Dace Micāne Zālīte un 
Jaunpiebalgas mākslas skolas skolotāja Sandra 
Strēle priecājas par baznīcas restaurētajām 
durvīm



LAIKS 92010.  ga da 10. jūlijs – 16. jūlijs

J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā

   

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtīja apsveikuma vēstuli    

4. jūlijā ievēlētajam Polijas Republikas prezidentam Broņislavam 
Komorovskim (Bronisław Komorowski), novēlot veiksmi un pa -
nākumus jaunajā amatā. Vēstulē Valdis Zatlers uzsveŗ Latvijas un 
Polijas labās sadarbības nepārtraukto attīstību polītiskajā, eko-
nomiskajā, kultūras un stratēģijas aspektā un uzaicina Broņislavu 
Komorovski vizītē apmeklēt Latviju.

Valdis Zatlers piedalījās Ebrēju tautas genocīda upuŗu piemiņas 
sarīkojumā Rīgā, Gogoļa ielā 25, vietā, kur 1941.gada 4. jūlijā 
nacistu atbalstītāji nodedzināja Lielo Horālo sinagogu kopā ar 
cilvēkiem, kas bija lūgšanu namā. Uzrunā Valdis Zatlers sacīja, ka 
katra tauta izvēlas savu ticību un ceļ šai ticībai templi. Ja deg temp-
lis, tā ir skaudra sāpe ne tikai šīs ticības piederīgajiem, bet arī tiem, 
kas dzīvo līdzās. Šajā traģiskajā notikumā Latvija zaudēja daļu 
savas uzticamākās kopienas.

ASV Neatkarības dienas svinībās Mežaparka Lielajā estrādē 
vēstniece Džūdita Gārbere uzrunā daudz labu vārdu veltīja Lat-
vijai. Abām valstīm ir kopīgas vērtības un cieša sadarbība kopīgu 
problēmu risināšanā. Svinībās piedalījās vairāk nekā tūkstoš 
viesu. 

No 6. līdz 11. jūlijam Rīgā notiek X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. Piedalās vairāk nekā 31 000 dalībnieku, 
arī 300 ārvalstu kopu dalībnieki.

Komponists un Saeimas deputāts Imants Kalniņš rudenī 
gaidāmajās 10. Saeimas vēlēšanās kandidēs no Zaļo un Zemnieku 
savienības (ZZS) saraksta Rīgā un jau tuvākajā laikā atstās ap -
vienības TB /LNNK frakciju un pievienosies ZZS. 

Eksprezidents Guntis Ulmanis lūdzis Rīgas pašvaldību viņam 
piešķirt polītiski represētās personas statusu. Rīgas domes prezi-
dijs  nolēma virzīt izskatīšanai domes sēdē lēmumprojektu par 
polītiski represētās personas statusa piešķiršanu Ulmanim. Dome 
par šo jautājumu lēma 6.jūlijā.

Divas latvietes - vienīgās ārzemnieces piedalīsies Īrijas na  cio-
nālajā skaistumkonkursā. Viena ir bijusī mārupiete Sintija Unda, 
kas dzīvo  Limerikā.  

Latvijā 5. jūlijā pārsniegti karstuma rekordi: +30,1 grads sa-
sniegts Gulbenē, kur līdzšinējais rekords bija +28,9 gradi, +29,5 
gradi -  Zīlānos (29,3), Skrīveŗos - +29,3 (28,3). Rīgā termometra 
stabiņš pakāpās līdz +29,8 gradu atzīmei. Maksimālās gaisa 
temperātūras rekords netika pārsniegts, jo 1920. gada 5. jūlijā Rīgā 
gaiss iesilis līdz pat +32,1 gradam. 

Kāds autovadītājs no Latvijas Dānijā izraisījis traģisku avariju, 
kuŗā bojā gājusi četru cilvēku dāņu ģimene un arī pats Latvijas 
valstspiederīgais. Latvijas autovadītājs lielā ātrumā veicis ap  dzī-
šanas manevru, taču aizķēris otras automašīnas aizmugurējo 
riteni. Trieciens bijis tik spēcīgs, ka ritenis norauts, vadītājs zau-
dējis kontroli pār braucamo. Automašīna ielidojusi kokos un ir 
pilnīgi sadragāta. Visi otrajā automašīnā braucošie cilvēki - 37 
gadus vecs vīrietis, 33 gadus veca sieviete un viņu abas astoņus        
un sešu gadus vecās meitas gājuši bojā.

Slovēnijas prezidents Latvijā
Vizītes laikā Slovēnijas prezi-

dents Danilo Turks apmeklēja 
Sa  eimu. Sarunā ar Saeimas 
priekš sēža biedri Solvitu Ābol-
tiņu Turks uzsvēra Latvijas un 
Slovēnijas līdzīgo nostāju būtis-
kos starptautiskās polītikas jau-
tājumos, kā arī iekšpolītiskos iz -
aicinājumus, ar kuŗiem saskaŗas 
abas valstis. Slovēnijas prezidents 
uzsvēra arī parlamentu lomu  
abu valstu polītikā un iespējas 
stiprināt abu valstu ekonomis -
kos sakarus.

Tikšanās laikā tika skarti arī 
vai rāki aktuāli ārpolītikas jautā-
jumi, īpašu uzmanību veltījot si -
tuācijai Afgānistānā un Balkānu 
apgabalā, arī pašvaldību, pensiju 
sistēmas un veselības aizsardzī-
bas sistēmas reformām.

Sola stiprināt latviešu valodu
Nodibināta nacionālā apvie - 

 nī ba Visu Latvijai! – TB/LNNK 
(VL/TB/LNNK). Dibināšanas 
kon gresā 3. jūnijā bija ieradušies 
300 delegāti un visi kā viens (!), 
nevienam neiebilstot un neattu-
roties, nobalsoja par svarīgu lē -
mumu - stiprināt latviešu valo-
du, tostarp noteikt obligātas 
mācības latviešu valodā jau kopš 
bērnudārza, un iesaistīt polītikā 
jaunatni. 

Apvienības dibināšanas kon-
gresā nolemts, ka apvienības 
darbības mērķis ir “latviskas, de -
mokratiskas, tiesiskas un eko-
nomiski plaukstošas Latvijas 
valsts droša nākotne Eiropas  
valstu saimē kā garantija latvie -
šu nācijas pastāvēšanai, attīstī -
bai, latvisko vērtību sistēmas un 
tikumības uzturēšanai un izkop-
šanai, kā arī okupācijas un ko -
lonizācijas seku likvidēšana”.

Kongresu atklāja bungu un dū -
du grupas Auļi mūzikāls priekš -
nesums, savukārt kongresa atklā-
šanas uzrunu teica apvienības 
ve  cākais dalībnieks, Saeimas de -
putāts Visvaldis Lācis. Atsauco-
ties uz Romas imperijas romiešu 
liktoru varas zīmi, viņš sacīja,         
ka šobrīd tiek izveidots nacio-
nālo spēku “saišķis”, ko nevarēs 
pārlauzt.

TB/LNNK priekšsēdis, Eiro-
par     lamenta deputāts Roberts 
Zīle, uzrunājot kongresu, norā-
dīja, ka ekonomikas un sociālajā 
jomā nevajag mānīt cilvēkus, 
solot, ka var pārtraukt Starp tau-
tiskā Valūtas fonda aizdevuma 
programmu. “Tikai diletanti var 
teikt, ka varēsim aizņemties kaut 
kur citur,” sacīja Zīle. Taču ar aiz-
devējiem jaunajai valdībai būtu 
jārunā, jo kaut ko mēs tomēr 
gribam darīt citādi. Ja vienoša-
nos neizdosies panākt, ekono-
mis kās krizes un bezdarba sekas 
Latvijā būs neatgriezeniskas.

Zīle arī aicināja nākotnē neaiz-
rauties ar Satversmes grozīšanu 
un darīt to tikai ļoti būtiskos 
jautājumos, kā arī pauda uzska-
tu, ka ir laiks padomāt par du -
bultpavalstniecības atļaušanu 
trimdas latviešiem. Tas ļaus tiem 
cilvēkiem pasaulē, kuŗi jūtas 
latvieši, nezaudēt saikni ar dzim-
teni.

Visu Latvijai! (VL) līdzpriekš-
sēdis Raivis Dzintars uzsvēra, ka 
jaunības degsmi pārstāvētājas   
VL un pieredzējušās TB/LNNK 
sadarbībā beidzot īstenota iespē-
ja izveidot patiesu nacionālo 
spēku apvienību. Jaunveidojamā 
apvienība ir vienīgā no šogad ta -
pušajām, ko vieno skaidra ideo-
loģija un vienots mērķis. Šobrīd 

ideoloģiska skaidrība ir tikai        
par diviem spēkiem: viens no 
tiem ir apvienība Saskaņas       
centrs, kuŗa mērķis vienmēr bū -
šot Krievijas interešu aizstāvē-
šana, otrs – tagad izveidotā na -
cio nālo spēku apvienība.

TB/LNNK priekšsēža viet-
nieks, bijušais tieslietu ministrs 
Gaidis Bērziņš uzrunā pauda 
viedokli, ka no valsts budžeta 
būtu jāsamaksā tikai izglītība 
valsts valodā. Viņaprāt, valsts un 
pašvaldību izglītības iestādēs 
mācībām jau kopš bērnudārza 
būtu jānotiek tikai latviešu va -
lodā.

Par VL/TB/LNNK valdes priekš  - 
sēdi ievēlēja Robertu Zīli. 
Priekšsēdis pauda cerību, ka pēc 
četriem gadiem, kas būs pavadīti 
10. Saeimā, “ja arī ne visi runās 
latviešu valodā, tad nevienam 
nebūs jākaunas par   to, ka viņš 
runā latviski”. Jācer, ka līdz tam 
Latvija būs pārvarējusi krizi un 
ekonomika vairs nebūs “mazs 
rumpītis ar uzblīdušu ūdensgal-
vu – nekustamo īpašumu noza-
ri”. Zīle cer, ka Latvijā būs no -
stiprinājies vidusslānis un aiz-
vien vairāk cilvēku atgriezīsies 
no Lielbritanijas un Īrijas.

Gribēja pieminēt 1. jūliju...
Rīdzinieks Uldis Freimanis un 

domubiedru grupa no Gustava 
Celmiņa centra bija nolēmuši ar 
plakātiem 1. jūlijā doties gājienā 
uz Brīvības pieminekli. Akcijas 
nolūks bija pieminēt 1941. gada 
1. jūliju, kad vācu kaŗaspēks ie -
nāca Rīgā, un šim vēsturiskajam 
faktam piesaistīt sabiedrības uz -
manību.

Valsts augstākās amatperso -
nas, Iekšlietu ministrija un Dro-
šības policija krasi iebilda pret 
šāda gājiena rīkošanu pārliecībā, 
ka pieteiktais sarīkojums pēc 
būtības ir provocētājs un vērsts 
uz nacistiskās Vācijas kaŗa nozie-
gumu publisku slavināšanu un 
attaisnošanu, nacionāla naida iz -
raisīšanu. Ministru prezidents 
Val dis Dombrovskis un ārlietu 
ministrs Aivis Ronis kopīgā pa -
ziņojumā pauda neizpratni un 
satraukumu par Administrātīvās 
rajona tiesas pieņemto lēmumu, 
ar kuŗu tika atcelts Rīgas domes 
lēmums neatļaut pieminēt Rīgas 
atbrīvošanu no PSRS okupācijas 
1941. gadā. Vārda brīvība nevar 
attiekties uz nacisma propagan-
du. Situācija bija divdomīga. Rī -
gas pašvaldībai nebija tiesību aiz-
liegt gājienu pie Brīvības piemi-
nekļa, ja to atļāvusi tiesa.

Gājiens sākās bez galvenā orga-
nizātora Ulža Freimaņa, jo viņš 
tajā laikā sniedza liecības Valsts 
Drošības policijā. Rīgas pilsētas 
galva Nils Ušakovs (SC) bija  uz -
devis Rīgas pašvaldības policijai 
nekavējoties pārtraukt gājienu,  
ja tajā pamanītas “kaut visma zā-
kās nacisma slavināšanas pazī-
mes, rasisma un antisemītisma 
propaganda vai arī ņirgāšanās 
par kaŗa upuŗiem”. Tā arī noti -
ka. Kaļķu un Kungu ielas krus-
tojumā akcijas dalībniekiem ceļu 
aizšķērsoja divi policijas mikro-
autobusi un vairāki policisti ne -
ļāva gājienam doties tālāk. Tika 
aizturēti četri cilvēki. Ar to arī 
viss beidzās. Nekādas nekārtības 
neizcēlās.

LA apskatnieka Māŗa Antone-
viča ieskatā nenotikusī akcija 

neviļus skārusi vairākus būtis -
kus jautājumus. Viens no tiem – 
kāpēc drīkst plaši un pat oficiāli 
(ar Rīgas pilsētas galvas un 
Krievijas vēstniecības pārstāvju 
piedalīšanos) svinēt „Rīgas atbrī-
vošanu” 13. oktobrī, bet nedrīkst 
to pašu darīt 1. jūlijā? Arī pirms 
13. oktobŗa varētu izplatīt pazi-
ņo jumu, pieprasot nepieļaut 
valsts un pavalstnieku iznīci nā-
šanas attaisnošanu. Jautājums ir 
arī, vai Latvijas amatpersonu rī -
cība patiesībā nav drauds demo-
kratijai un tiesiskumam. Polītiķi 
ne tikai nosodījuši akciju, bet         
arī vērsušies pret tiesas sprie-
dumu, izdarījuši spiedienu. Tas 
ir bīstams precedents, kas ir pret-
runā ar varas dalīšanas pamat-
principiem. 

Aizliedz sniegt intervijas
Dienas  pielikums Sestdiena  

zi   ņo, ka Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas biroja priekš-
nieka vietniecei Jutai Strīķei 
aizliegts sniegt intervijas un at -
ļauts runāt vienīgi par futbolu. 
Iespējams, KNAB vadītājam 
Nor  mundam Vilnītim kremt 
publicitāte, ko viņa vietniece ie -
guva pēc Latvenergo vadības 
ares  tiem. Vai varbūt Nacionālā 
dro šības padome izteikusi aizrā-
dījumu KNAB - kuš, kuš, kuš... 

Žurnālists ar Strīķi ticies kādā 

kafejnīcā Pārdaugavā, kur viņa 
pārsteigusi ar savām zināšanām 
par futbolu. Strīķe aizraujoties 
arī ar hokeju un jau vairākus 
gadus spēlējot sieviešu hokeja 
komandā Ice Girls, laukumā vei-
cot aizsardzes pienākumus. Strī-
ķei neesot skaidrojuma, kāpēc 
Vilnītis aizliedzis sniegt inter-
vijas. Pirms Jāņiem viņš pret 
šādu ieceri nekādus iebildumus 
neesot izteicis, taču pēc svēt -
kiem kaut kas ir mainījies.

Bez darba Latvijā 
176 tūkstoši cilvēku

 Pēc Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) direktores Bai-
bas Paševicas sniegtajām ziņām 
raidījumam 900 sekundes, šo- 
brīd Latvijā  reģistrēti 176 tūkstoši 
bez  darbnieku. Viņu skaits sa -
rūk, un šobrīd NVA reģistrējas 
mazāk bez darba palikušo. Tas, 
iespējams, skaidrojams tādējādi, 
ka darbinieku optimizācija ir 
beigusies gan valsts iestādēs,           
gan privātajā sektorā. Taču, vai 
situācija nemainīsies rudenī, 
Paškevica neprognozē. Vissma-
gāk ar darba meklējumiem klā -
jas jauniešiem bez augstākās iz -
glītības, tikai ar pamatizglītību 
un gados vecākiem cilvēkiem, 
kuŗi nav tālu no aiziešanas pen-
sijā. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Svešs kaŗaspēks ie -

nāk kādas valsts terri-
torijā. Tā ir okupācija. 
Un šī svešā kaŗaspēka 
klātbūtne nosaka visu 
pārējo - aneksiju, in -
kor  porāciju, režīma 

maiņu. Tas taču ir skaidrāks par 
skaidru. "Elementāri, Vatson," kā 
mē  dza teikt Šerloks Holmss...

Ja sarkanarmija patriektu Lielvā-
cijas divīzijas no Latvijas un 1945. 
ga  da vasarā atvilktos aiz PSRS 1938. 
gada robežām - pieņemsim tādu 
fan  tastisku varbūtību -, tad t.s. pa -
domju vara Daugav’s abās malās 
ne  noturētos pat vienu dienu. 

 Kad padomju kaŗaspēks izvieto -
jās telpā starp Oderas un Elbas upi 
pēc Lielvācijas kapitulācijas 1945. 
gada maijā, šī telpa oficiāli kļuva         
par SBZ (Sowjetische Besatzungszo-
ne). Un šī sveša kaŗaspēka esamība 
vien noteica faktiska PSRS protek-
torāta - dīvaina valstiska veidojuma 
proklamēšanu, un tā viscaur melī-
gais nosaukums bija: Vācijas De -
mo kratiskā Republika. 

Galu galā tikai pati padomju ka -
ŗaspēka ienākšana Polijā, Čecho slo-
vakijā, Rumānijā, Ungārijā un Bul-
gārijā noteica režīma maiņu šajās 

Kas ir okupācija? 
valstīs “un visu turpmāko”. 

Un tomēr gan mūsdienu Krievijā, 
gan promaskaviskās aprindās Lat  -
vijā vai, teiksim, Moldāvijā ar ap -
brīnojamu spītu tiek noliegts pats 
brutālās okupācijas fakts, kā arī 
oku pētājas padomju lielvalsts atbil-
dība “par visu turpmāko”. 

Maskavas avīzē Segodņa, kas skai-
tās kopumā demokratiska, kāds 
Sergejs Manšins nosauc Baltijas 
oku pāciju par “mītu” un ņemas 
skaidrot vēsturi, pamatojoties uz 
ģe  opolīti kas teoriju, kuŗas piekri-
tējs, starp citu, bija Ādolfs Hitlers: 
Padomju Savie nība bijusi spiesta 
pievienot sev Bal tiju, jo šīs valstis 
ģeopolītiskā ziņā veidoja “krasta 
joslu” (Rimland), no kurienes Krie-
vijai allaž draudējušas briesmas. 
Kremlim bijis salts ģeo po lītisks 
aprēķins, jo vajadzējis nodro šināt 
Krievijas vitālās intereses. 

Kas tad šīs intereses apdraudēja? 
Lūk, mazā Igaunija, kur 1927. gadā 
tika nodibināts fonds Fenno-Ugria  
ar nolūku atraut no Krievijas som-
ugru tautas! 

Manšins tātad spriež: tas, ko dē -
vē par okupāciju, īstenībā bijis itin 
dabisks pašaizsardzības akts. 

 Rīgas krievvalodīgajā avīzē Tele-

graf žurnālists ar segvārdu Pjotr  
Te  legrafov atstāsta to, ko, viesoda-
mies Lietuvā, teicis Krievi jas bied-
rības Memorial darbinieks, cilvēk -
tiesību aizstāvis Valentins Gefters. 
Šis Ma  s kavas demokrats pareģo, ka 
Krie vija kādreiz (?) atzīšot Latvijas 
un tās kaimiņvalstu okupācijas 
faktu un ar šo terminu (okupācija) 
tikšot raks turota Baltijas valstu 
vardarbīgā pie vienošana Padomju 
Savienībai 1940. gadā. Kā sacīt jā -
saka: Gefter, tavi vārdi Dieva ausī! 

Tas pats P. Telegrafovs ziņo, ka        
21. un 22. jūnijā Rīgā sarīkots kaut 
kāds starptautisks forums - “Jau-
natne pret Otrā pasaules kaŗa vēs-
tures viltošanu”. Šo saietu rīkojusi 
apvie nība 9.maijs.lv kopā ar Krie-
vijas aiz robežu tautiešu jaunatnes 
organi zā ciju starptautisko asociā-
ciju. Gaŗš no  saukums, liela brēka: 
piedalīju šies viesi no Latvijas, 
Krievijas, Igau nijas, Lietuvas, So -
mijas, Vācijas un Zviedrijas. No 
Maskavas nācis norā dījums, un 
Rīgā nu raujas...

Portālā www.rus.delfi.lv PCTVL 
dižvīri - paidagoģijas zinātņu dok-
tori Jakovs Pliners un Valerijs 
Buchva lovs, kā paši uzsveŗ - “Lielā 
Tēvijas kaŗa ve  terānu dēli” - silti 
iesaka vi  siem krievvalodīgajiem 
tagad, kad atnākusi 65. vasara bez 
kaŗa, izlasīt 1945. gada aprīlī lat-
viešu valodā kla jā laisto Annas 

Sakses un Jāņa Sud rabkalna grā-
matu: Par vācu fašistisko briesmoņu 
zvērībām Padomju Lat vijā. 

Mūsu lasītājiem zināms, kas bija 
Anna Sakse un Jānis Sudrabkalns  
un ka 1945. gada aprīlī kaŗš vēl plo-
sījās Kurzemē. Šī grāmata nu nekā-
di neder par izziņas avotu 2010. 
gadā. Tomēr Pliners un Buchvalovs 
iesaka lasīt šīs arī morāli noveco-
jušās grā matas tulkojumu krievu 
valodā - Pa  lači i žertvi (Bendes un 
upuŗi), ko veicis Leonids Kovaļs - 
Jūrmalā mī  tošs raudulīgs grafo-
mans, „profe sio nāls antifašists” un 
„kapitālisma” nī  dējs, no kuŗa pelnī -
ti norobežo jusies Latvijas ebrēju 
kopienas vadība. 

 Tie visi ir tīrie sīkumi salīdzinā-
jumā ar sašutuma viļņiem, kas uz -
bangojuši Maskavā, tiklīdz pašrei  -
zē jais Moldāvijas prezidenta amata 
pa  gaidu veicējs Michajs Gimpu pa -
sludināja 28. jūniju par Padomju 
oku  pācijas dienu un lika šai dienā 
nolaist karogus pusmastā. Viņa  -
prāt, turpmāk ik gadu šai dienā jā -
godina komūnistiskā totālitārā re -
žīma upu ŗu piemiņa. Šogad aprit  70 
gadi kopš PSRS ultimāta Ru  mānijai, 
kuŗam 28. jūnijā sekoja pa   domju 
ka   ŗaspē ka ieiešana Be  sarabijā, kas 
kopš 1918. gada, kad tur notika tau-
tas aptauja, ietilpa Rumānijas sastā vā. 

 Ne tikai Michaja Gimpu, bet arī 
daudzu šī novada iedzīvotāju ie -

skatā 1940. gada 13. jūnijā notikusi 
prasta un brutāla okupācija, 
bet Maskavas un Kremļa simpati-
zantu versija ir tā, ka tai dienā Be -
sarabija - zeme starp Dņestras un 
Pru  tas upi - tikusi atbrīvota no “ru -
māņu bajāru (?) jūga”. Tai dienā 
Krie  vija atguva provinci, ko tā bija 
piesavinājusies 1812. gadā un pār-
val dījusi līdz cara patvaldības sa -
brukumam un boļševiku apvērsu-
ma Pēterpilī. 

Michajs Gimpu neapmierinājās   
ar 28. jūnija pasludināšanu par Oku-
pācijas dienu: kā jau esmu rakstījis, 
viņš prasa, lai Kremlis mak sā kom-
pensāciju par 1941. gada 14. jūnija 
deportācijām un 1946. gada badu 
Moldāvijā. 

 Tā sakot, pro domo sua piebildī -
šu: 1940. gada 28. jūnijā padomju 
okupantus gan sumināja kreisi no -
skaņoti žīdu jaunieši, ko bija sa  ēr-
cinājuši rumāņu antisemītu izlē cieni 
un pat grautiņi, taču 1941. ga da 14. 
jūnijā uz Sibirijas lēģeŗiem  tika 
deportēti daudzi Besarabijas žīdi, 
kuŗi “bajāru Rumānijas” ietva  ros 
varēja brīvi izkopt savu kultūru, 
atbalstīt cionistu kustību un veici nāt 
savu tautiešu izceļošanu uz 
vēsturisko tēvzemi Vidusjūras 
austrumkrastā.

Vārdu sakot, tā tomēr bija 
okupācija. 

 Franks Gordons

Astrologi runā par 
lielo Saturna un Urāna 
opoziciju, runā par 
planētu veidoto lielo 
T-kvadrātu debesīs un 
teic, ka nobeigumam 

tuvojas kāds būtisks globālu satri-
cinājumu laiks. Prognozes skan visai 
skarbi: sāksies nozīmīgas pārbīdes 
varas sadalījumā, kaut kādā mērā 
mainīsies pati varas struktūra, iespē-
jami būtiski notikumi polītikā, cīņa 
par varu var kļūt arī vardarbīga.

Man grūti spriest par astroloģiju 
un par Urāna opoziciju, bet tas, kas 
šeit, Latvijā, saredzams pat ar neap-
bruņotu aci, ir arvien pieaugošā 
opo zicija pret Latvijas valsti. Šajā 
opozicijā iesaistās aizvien jauni cil-
vēki, biedrības, partijas, lai, slēpjo -
ties aiz skaistiem vārdiem, Latviju 
iegrūstu dziļāk Krievijas apskāvie-
nos un nodrošinātu sev pilnas ka -
batas labumu.

Protams, lielākais spēlētājs ir pro-
kremliskā polītisko partiju apvie-
nība Saskaņas centrs (SC). Par šiem 
Latvijas mīļotājiem gan mans kollē-
ga Kārlis Streips, gan es pati esam 
rakstījuši jau pietiekami daudz. 
Vienīgi jāpiebilst - var priecāties, ka 
vēlētāji nav tik naīvi, kā šīs polītis -
kās apvienības bosi cerējuši, bet ne -
va  jadzētu aizmirst, ka vēlēšanas no -
tiks tikai 2. oktobrī un lielā „sma-
dzeņu skalošana” pa īstam vēl tikai 
sāksies. Turklāt jau tagad tiek veik -  
ti dažādi „priekšdarbi”. 

Pirmkārt, kā zināms, Andrejam 
Ēķim, kas ir viens no Par labu Lat-
viju dibinātājiem un atbalstītājiem, 
Latvijā kopš samērā nesena laika 
pieder vairākas komerctelevīzijas: 
LNT un TV5, kuŗas jau tagad pūlas, 
ko māk. Acīmredzot vēlēšanu tu -
vums ir iedvesmojis Ēķa kungu tās 
pirkt un, iespējams, kādus ļoti 
ieinteresētus cilvēkus pirkumam 
naudu sagādāt. 

Lielā opozicija

Sallija Benfelde

Otrkārt, tieši pašlaik sabiedriskās 
televīzijas LTV ģenerāldirektors Ed -
gars Kots ir nācis klajā ar ļoti sav-
dabīgu šantāžu – proti, LTV neesot 
naudas, lai maksātu par LTV ēkas 
apsardzi, tāpēc nebūs priekšvēlē-
šanu diskusiju, kuŗās vienāds bez-
maksas raidlaiks paredzēts visām 
partijām un to apvienībām, kas 
piedalīsies Saeimas vēlēšanās. Tā 
sacīt, vai nu valsts maksās par ap -
sardzi un tad tiks padomāts, ko un 
kā rādīt, vai arī nekādu bezmaksas 
diskusiju vēlētājiem neredzēt. Pr- 
o tams, tiem, kam naudas gana, 
prob lēmu nebūs, nopirks reklāmas 
lai - ku un dziedās vissaldākajās 
mēlēs, solot paradīzi zemes virsū. 
Par to, ka LTV ēkā telpas īrē aptu- 
veni 40 firmas, no kuŗām arī varētu 
iekasēt maksu par ēkas apsardzi, 
ģenerāl di rektors Kots klusē. Tāpat 
klusēts tiek par to, ka likums prasa 
sabiedriskajai televīzijai garantēt 
minētās bezmaksas priekšvēlēšanu 
diskusijas. 

Treškārt, daži vērojumi liecina, ka 
tiks izspēlēta kāda visai interesan -        
ta kārts – ir uzņēmēju kustība Par 
labu Latviju, un ir polītiskā apvie-
nība Par labu Latviju, kas piedalī -
sies vēlēšanās. Naudas summa, ko 
vē  lēšanām var iztērēt viens saraksts, 
ir ierobežota un tiek kontrolēta. Ie -
priekšējās vēlēšanās likumu izdevās 
apiet ar līkumu, jo reklāmas puiši, 
kas apkalpoja Tautas partiju un    
LPP/LC, izveidoja sabiedriskas orga-
nizācijas, kas dažādos televīzijas ka -
nāļos slavināja Šķēli un Šleseru, iz -
mantojot piekāpīgus un ieintere-
sētus aktieŗus, zinātniekus un ār- 
stus. Pasākums tika nodēvēts par 
po  zitīvisma kampaņu. Šo orga ni-
zāciju reklāmai tērētā nauda, pro-
tams, netika ieskaitīta partiju priekš-
vēlēšanu tēriņos. Toties KNAB šo 
naudu tēriņos ieskaitīja, un vēl 
pašlaik notiek tiesāšanās, vai mi -

nētajām partijām pārtērētā nauda 
jāatmaksā valstij. Tagad likums 
prasa priekšvēlēšanu izdevumos ie -
skaitīt arī šādas pozitīvisma kam-
paņas, bet šķiet, ka ir atrasts jauns 
veids, kā tikt pie „virsnormas” nau-
das tēriņiem. 

Gan kustībai, gan polītiskajai ap -
vienībai ir pilnīgi vienāds nosau-
kums, arī daudzi cilvēki ir vieni un 
tie paši gan kustībā, gan apvienībā. 
Ja tiks reklāmēta kustība, vēlētājs 
gluži automatiski sacīto attiecinās 
arī uz apvienību, un pieaugs iespē -
ja, ka vēlēšanu dienā tiks paņemts 
biļetens ar šo nosaukumu. Turklāt 
krizes gados iedzīvotāji ir labi ie -
gaumējuši patiesību, ka uzņēmēj-
dar bība valstij dod krietnus no -
dokļus. To, ka kustībā ir labs bariņš 
uzņēmēju, kuŗu biznesa vēsture un 
arī šodiena, maigi sakot, nav diez  
cik tīra, daļa vēlētāju gan ir pa - 
ma nījuši, tomēr Latvijā nez kāpēc 
ļoti daudzi neatceras klasisko korup-
cijas formulu: bizness + polītika = 
korupcija. Tāpēc Šlesera un Šķēles 
pasākumam ar Ulmaņa un uzņē-
mēju palīdzību var izdoties tikt            
pāri 5 procentu barjērai. 

Kā zināms, Par labu Latviju un        
arī Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS) ar Lembergu priekšgalā jau         
ir paziņojuši, ka pēc vēlēšanām 
labprāt strādās SC ministru pre-
zidenta valdībā. Starp citu, jūnijā    
par ZZS būtu gatavi balsot 10,1    
procents vēlētāju. Un nupat  iesnie-
gumu par iestāšanos ZZS, lai kan-
didētu tās saraksta galvgalā, ir uz -
rakstījis TB/LNNK vecbiedrs, kom-
ponists Imants Kalniņš, protams, arī 
paziņojot, ka aiziet no TB/LNNK. 
Dabiski, ka par to var brīnīties, jo 
nupat intervijā Kalniņš arī atzīst,         
ka tad, ja pie varas nāks SC, latviešu 
valodas statuss mainīsies, tāpat arī 
latviešu valsts svētku dienas. Tomēr 
fakts paliek fakts, un diez vai to 
mainīs tīmekļa portālu komentē -
tāju rakstītais, ka  Kalniņam nebūtu 
par sliktu atcerēties pašam savu 

dziesmu, kuŗā ir vārdi: „bet dzies -
ma nav par krekliem, bet par sirds-
apziņām”.

Tātad „opozicijas pusē” ir SC, Par 
labu Latviju un ZZS, kas piesliesies 
tur, kur būs izdevīgāk. Un, protams, 
ja pašreizējos 3,5 procentus vēlētāju 
balsu pavairos Ždanokas partija         
Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā 
(PCTVL), tad tas būs pirmais un 
visdabiskākais SC partneris. Tas 
nozīmē, ka partiju apvienībai Vie no-
tība un nule nodibinātajai TB/
LNNK un Visu Latvijai nacionālajai 
apvienībai kopā jāiegūst vairāk vē -
lētāju balsu nekā minētajām Lat  -
vijas „opozicionārēm”.

Vai tas būs tik vienkārši, kā varē -
tu likties pirmajā brīdī? Galu galā 
vēlētāji taču labi zina, kuŗš „palī-
dzēja” Latvijai nokļūt tik dziļā bed-
rē. Tomēr, lasot astrologu pareģo-
jumus šim gadam, gandrīz vai jāsāk 
ticēt uz vārda, jo prognozēs teikts,   
ka var notikt gluži vai neiedomāja-
mais un neaptveŗamais. Un kaut    
kas tāds pamazām sāk notikt. 

Pirmais – kādreizējais Šķēles un 
Tautas partijas padomnieks reklā-
mas un sabiedrisko attiecību jautā-
jumos Jurģis Liepnieks uzsācis dīvai-
nu kampaņu par vieglo narkotiku 
jeb t.s. zālītes legālizēšanu Latvijā. 
Liepnieks ir gudrs un visnotaļ prāg-
matisks reklāmas un sabiedrisko at -
tiecību cilvēks, kuŗu dažādi morāles 
un ētikas apsvērumi darbā netraucē. 
Viņa ideja par zālītes legālizēšanu 
jauniešu lokā kļūst aizvien popu lā-
rāka, bet polītikas aizkulisēs ik pa 
brīdim atskan runas, ka Liepnieks 
gan nav nevienai partijai visas vē -
lēšanu kampaņas vadītājs, bet ir 
kāds saraksts, kuŗam esot viens kon-
krēts Liepniekam dots uzdevums: 
dabūt vēlēšanās 5 procentus latvie -
šu vēlētāju balsu. Kāpēc? Lai iecerē-
tās pārmaiņas pēc vēlēšanām neiz-
ska  tītos pēc krievu uzbrukuma Lat-
vijai, jo par sarakstu taču būs no -
balsojuši arī kādi 5 procenti latvie -
šu. Pirms vēlēšanām „saraksta turē-

tāji” arī nākšot klajā ar tādu pašu 
ideju, sniedzot pamatojumu, ka at -
ļauto vieglāk kontrolēt. Vai šīs runas 
atbilst patiesībai? Nezinu. Vai Lat vi-
jas polītiskā ētika pieļauj izmantot 
tādus paņēmienus priekšvēlēšanu 
cīņā? Manuprāt, pieļauj un ne to vien.

Otrs, par ko jādomā, ka tas ir 
mazliet citādāks, nekā izskatās pir-
majā brīdī, ir uzsaukums dibināt 
jau nu partiju ar nosaukumu Pēdējā 
partija, kuŗas lozungs ir: „Nezinu. 
Neesmu izlēmis.” Šo uzsaukumu pa -
rakstījuši 20 cilvēki, starp kuŗiem  ir 
gan rakstnieks, gan mācībspēki, gan 
mūziķi gan arī reklāmas un sabied-
risko attiecību speciālisti. Pati par 
sevi šādas partijas dibināšana nebū-
tu nekas īpašs, jo dažādas amizantas 
partijas ik pa laikam kādā valstī tiek 
dibinātas un piedalās vēlēšanās, jo   
tā ir savdabīga protesta forma, ko 
iz  manto tie, kuŗiem konkrētā brīža 
polītika nepatīk. Tomēr uzmanīties 
liek fakts, ka viens no Pēdējās par-
tijas potenciālajiem dibinātājiem ir 
Kaspars Rolšteins, kas savulaik kopā 
ar Jurģi Liepnieku dibināja sabied-
risko organizāciju, kuŗas uzdevums 
bija pozitīvisma kampaņas veido-
šana Tautas partijai. Tiesāšanās, kā 
iepriekš minēts, vēl turpinās, un 
Rol šteina vārds figūrē tiesas mate-
riā los. Tāpēc iespējams, ka partija 
patiesībā tiek dibināta, lai atņemtu 
balsis citām partijām. Kāds, protams, 
var iebilst – tad taču tā atņems balsis 
jebkuŗai latviešu partijai, un kādēļ 
gan Šķēlem tas būtu vajadzīgs? 

Pirmkārt, par šo partiju varētu 
bal sot tie, kas negrib balsot ne par 
vienu no zināmajiem sarakstiem, 
tātad Šķēlem un Šleseram balsis tā 
diez vai atņems. Otrkārt, maz ti -
cams, ka Pēdējā partija varētu iekļūt 
Saeimā, un tas nozīmē, ka par to 
nodotās balsis aizies sarakstiem, 
kuŗi būs ieguvuši visvairāk balsu. 

Tāda, lūk, ir tā lielā opozicija Lat-
vijā!
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Kas, jūsuprāt, šobrīd ir pats 
aktuālākais, kam gribētos pie-
vērst vēlētāju uzmanību?

 Pirmām kārtām vēlos aicināt 
visus vēlētājus pārbaudīt savu   
pasi – vai nav beidzies tās derī-
guma termiņš. Vēl ir laiks visu 
sakārtot. Jauninājums šo vēlēšanu 
organizēšanā ir tāds, ka vēlēšanu 
iecirkņu atrašanās vietas šoreiz 
noteiktas krietni agrāk. 

Ikvienam ir pašam jāizlemj, vai 
balsot pa pastu vai savā vēlēša -   
nu iecirknī. Īstenībā jau ir tā, ka 
pase ir dokuments, ko nevaja-
dzētu „izlaist no rokām”. Bet, ja   
nu cilvēks nespēj veikt lielus at -
tālumus, pasi var uzticēt trešajām 
personām – bērniem, radiem, pa -
ziņām, uzticamiem kurjēriem, 
pro  tams, arī sūtīt pa pastu, un vē -
lēšanu iecirkņos pase ir jāpieņem.

Bet - pases nosūtīšana nav pats 
galvenais. Galvenais ir spiedogs 
pasē. LR likumdevējs ir izvēlē -       
jies spiedogu sistēmu, kas darbo-
jas Saeimas vēlēšanās un tautas 
nobalsošanās. Pašvaldību un Ei -
roparlamenta vēlēšanās darbojas 
vēlētāju reģistrs, kas mums ir, 
turklāt ļoti precīzs un labs. 

Tas ir polītiskās gribas jautā -
jums – lietot spiedogu sistēmu        
vai šo reģistru. Šajās vēlēšanās 
tātad izvēle bija minētā, un CVK 
to ietekmēt nevar.

Dati par ārzemju latviešu bal-
sojuma dinamiku neieprieci -        
na – 5. Saeimas vēlēšanās nobal-

Galvenais ir motīvācija
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdis Arnis Cimdars intervijā Laikam un Brīvai Latvijai

soja 8 - 9 tūkstoši balsstiesīgo  
tautiešu ārzemēs, bet iepriekšē-
jās – tikai pusotrs tūkstotis. Var-
būt vēlēšanu kārtība ir par 
sarežģītu? 

Centrālās vēlēšanu komisijas 
priekšsēdis esmu jau trīspadsmi - 
to gadu. Šīs būs pēc skaita ceturtās 
Saeimas vēlēšanas manā darba 
laikā. Un pavisam droši varu ap -
galvot – galvenais, lai cilvēks do -
tos uz vēlēšanu iecirkni un balso-
tu, ir – motīvācija. Attālumi un 
techniski jautājumi, kaut arī ļoti 
svarīgi, tomēr ir un paliek tikai 
iegansts. Kad cilvēkam sāp zobs, 
viņš taču gluži vienkārši steidzas 
pie zobārsta, nevērojot nekādus 
šķēršļus. Un vēl – ir taču cilvēki, 
kas dzīvo blakus operai, bet ne -
kad nav tajā noskatījušies un no -
klausījušies nevienu izrādi...

Protams, šos skaitļus ietekmē  
arī potenciālais vēlētāju skaits. Ir 
taču zināms, ka ārzemju latviešu, 
tā sauktās „vecās trimdas”, skaits 
sarūk gluži dabisku iemeslu pēc, 
cilvēki aiziet aizsaulē. Jaunai pa -
audzei vai nu nav tik ciešas sais-
tības ar Latvijas valsti, vai arī nav 
tiesību vēlēt, jo viņi nav Latvijas 
pavalstnieki.

„Jaunā trimda”, cilvēki, kuŗu iz -
ceļošanas iemesli ir ekonomiskie, 
biežāk ir vīlušies un pilni rūgtu -
ma par savu valsti. Ir sagruvušas 
cerības, ka līdz ar brīvību pozitīvas 
pārmaiņas nāks pašas par sevi. 

Jāteic gan, ka esmu novērojis 

tādu pozitīvu tendenci, ka „jaunā 
trimda” pamazām saplūst ar „ve -
co”, pārņemot tās labākās tradi-
cijas.

Vai CVK nodarbojas ar šīs mo -
tīvācijas veidošanu?

Nē, mēs to īstenībā arī neva - 
ram darīt, jo esam techniska 

institūcija. CVK neveido nekādu 
polītiku – mēs veicam darbu 
atbilstīgi polītiskajām nostādnēm 
un likumdevēja noteiktajai kār-
tībai. Mūsu galvenais uzdevums   
ir techniski perfekti nodrošināt 
vēlēšanu kārtību, informēt sabied-
rību.

Bet uz vēlēšanu iecirkni cilvē-
kam ir jāatnāk pašam. 

Sagaidot 10. Saeimas vēlēša-
nas, ir notikušas ļoti būtiskas 
pozitīvas pārmaiņas ārzemju 
latviešu iespējās balsot. Pats         
galvenais – ir palielināts vēlē-
šanu iecirkņu skaits, kā arī         
darbojas mobilās darbstacijas, 
sniedzot cilvēkiem iespēju sa -
ņemt jaunas pases vai atjaunot 
vecās. 

Tas ir vairāku iepriekšējo gadu 
sadarbības rezultāts. Nozīmīgas 
pū  les te ieguldījusi PBLA jau         
kopš 1998. gada, kad organizāciju 
vadīja Andrejs Ozoliņš. Darbu 
tikpat sekmīgi turpināja Jānis 
Kukainis, tagad – Mārtiņš Sausiņš. 
Un panākumi ir ne tikai jūsu 
minētie – vēl sadarbībā ar ārzem -
ju latviešu organizācijām ir pa -
nāk ti būtiski grozījumi Vēlēšanu 
likumā. 

Kopā esam strādājuši, arī lai 
panāktu šo pagarinājumu balso-
šanai pa pastu. Ārzemju vēlēša -    
nu iecirkņos strādās labi saga tavo -
ti, apmācīti cilvēki utt. Ār  zem ju 
latviešu organizācijas mums pa -
tiešām ir lieliski sa  dar bības part-
neŗi un sarunu biedri.

Izmantojot izdevību, vēlos ai -
cināt vēlētājus – ja jūs neapmie-
rina pašreizējā vēlēšanu kārtība, 
neklusējiet, norādiet uz to cilvē-
kiem, kuŗi visu nosaka, proti, 
polītiķiem! Tā būs ceļamaize jau-
najai Saeimai.      

„Lai cilvēks dotos uz vēlēšanu iecirkni un balsotu, galvenais ir 
motīvācija. Attālumi un techniski jautājumi, kaut arī ļoti svarīgi, 
tomēr ir un paliek tikai iegansts.”

Sākot ar šo mūsu laikraksta 
numuru rosināsim dažādu Lat-
vijas polītisko spēku pārstāvjus 
sniegt savu moti vē jumu, kāpēc 
vēlē tā ji tiek aicināti bal sot tieši 
par viņu pārstāvēto partiju.

Visiem mūsu respondentiem 
tiek piedāvātas vienādas iespē -  
jas izteikties.

Lūdzam jūs, cienījamie lasītāji, 
iesaistīties domu apmaiņā!

Turpat 20 gadus 
pēc neatka rī bas 
atgūšanas Latvija 
atrodas izšķirīgu 
notikumu priekšā. 
Tie ši 10. Saeimas 
vēlēšanu rezultāti 
rādīs, vai mūsu 

valsts un iedzī votāji spēs izdarīt 
pareizo izvēli starp polītiskiem 
spēkiem, lai nodrošinātu patie-
sas pārmaiņas mūsu valsts at  jau-
notnē, turp mākā mērķtiecīgā un 
dinamiskā izaugsmē. Diemžēl 
ie   priekšējos gadu desmitos val-
dījušo polīti ķu tuvredzīguma, al -
katības un nolaidības dēļ ir de -
gradēta Lat vijas morāli ētiskā, 
nacionāli kultūrālā vide, zudis 
patriotisms un valsts ievesta dziļā 
ekono miskā krizē. 

Ar Latvijas iznīcību mēs ne -
varējām un nevaram samie ri-
nāties! Lai dotu jaunu attīstības 
impulsu un veidotu konku rēt-
spējīgu un turīgu Latviju, gudru 
un veselu tautu, pēdējos gados        
ir veidojušās trīs polītiskās par-
tijas - Pilsoniskā savienība, Jau-
nais laiks un Sabiedrība citai 
polītikai, kas izlēmušas apvie -         
not savus spēkus, lai kopā jau            

Kāpēc balsot par Vienotību?
kā partiju apvienība Vienotība 
mērķtiecīgi sasniegtu izvirzītos 
mērķus, apliecinot Vienotības 
vērtības – darbīgs cilvēks, taisnī-
ga un solidāra sabiedrība, nacio-
nāla valsts un godīga polītika!   

Šādus principus ieviest no jau-
na nenākas viegli, jo no priekš-
gājējiem esam saņēmuši smagu 
mantojumu – vāju tautsaim nie-
cību, ievērojamus parādus un 
sabiedrības neticību valsts varai. 
Taču mēs zinām, kā valsts lietas 
un procesus mainīt un vērst uz 
labu. Mums ir pārliecinoši ar -
gumenti, paveikto darbu pama-
tīgums. Daudzi Vienotības parti-
ju biedri, deputātu kandidāti, 
līdeŗi sevi ir pierādījuši spējīgus 
sasniegt izcilus rezultātus kā 
Latvijas iekšpolītikā, tā arī starp-
tautiskajā vidē. Mūsu darbs ir 
bijis auglīgs, nodrošinot Latvijas 
neatkarības atgūšanu, tās attīs-
tību, sagatavojot valsti dalībai          
ES un NATO, nesot Latvijas 
vārdu pasaulē, veicinot izglītību 
un konsekventi cīnoties par ra -
došas, kultūrālas un latviskas, 
nacionālas un vienlaicīgi eiro-
piski rietumnieciskas sabiedrī -
bas attīstību. Jā, Vienotība tie -
šām zina, kā problēmas novērst 
un visu vērst uz labu! To pār-
liecinoši apliecinājis pēdējā ga -
da darbs pašreizējā Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska 
vadībā.

Pretēji polītiskajiem konku-
rentiem, vecajiem polītiskajiem 
spēkiem, kuŗu vadītājiem tiesīb-
aizsardzības iestādes izvirzījušas 
apsūdzības noziegumos, kuŗi 
veduši Latviju strupceļā, kuŗu 

programmās nav nacionālu          
stāju apliecinātāju darbu, Vieno-
tības rīcībā ir pārliecinoši argu-
menti, kas rāda, ka patriotiski   
un mērķtiecīgi strādājot, var sa -
sniegt daudz. Daudz vairāk, nekā 
no Latvijas sagaidīja starptau tis-
kā sabiedrība. Tieši Valža Dom -
brovska vadībā Latvija gada lai -
kā no bankrotējošas valsts ir at -
guvusi uzticamību, pat kļuvusi 
ekonomikas stabilizācijas pasā-
kumu paraugs uz globālās kri -
zes pārņemto valstu fona. Pro-
tams, iepriekšējo valdību nepa-
veiktais vēl vairākus gadus prasīs 
intensīvu darbu, lai novērstu 
„trekno gadu” bezatbildīgās po -
lītikas sekas, lai katrs, kuŗš zau-
dējis darbu, to atgūtu, nostipri-
nātu savu konkurētspēju un 
izredzes. 

Tātad ir nepieciešams labi uz -
sāktā turpinājums! Tieši tāpēc          
ir jāatbalsta Vienotība! Tas ir 
Latvijas valsts un sabiedrības 
interesēs! Valdis Dombrovskis ir 
Vienotības valdības vadītāja ama-
ta kandidāts! Ir jādod iespēja 
viņam turpināt un izvērst labi 
iesāktu darbu! Ar viņu plašā spē-
cīgu līdeŗu komandā strādās 
Ģirts Valdis Kristovskis, Sarmīte 
Ēlerte, Aigars Štokenbergs, Ja -
nīna Kursīte, Aleksejs Losku -
tovs, Ieva Akuratere, Kārlis Ša -
durskis, Solvita Āboltiņa, Andris 
Vilks, Rasma Kārkliņa un daudz, 
daudz spēcīgu, Latvijā atzītu cil-
vēku, kuŗi kopīgi izstrādājuši 
piedāvājumu 10. Saeimas vēlē-
šanām. 

Šā piedāvājuma pamatā ir kon-
sekventa Latvijas ekonomikas 

stabilizācijas programmas tur-
pināšana, kas ir novērsusi valsts 
maksātnespēju un stabili ved 
valsti ārā no dziļās krizes. Latvi-
jas ekonomiskie rādītāji, valsts 
kreditreitings joprojām uzlabo-
jas. Nākamās - Vienotības valdī-
bas ietvaros mēs to varētu panākt 
vēl straujāk! 

Vienotība uzturēs lata kursa 
stabilitāti, stingru valsts budžeta 
disciplīnu, pakāpenisku budžeta 
deficita samazināšanu. Uzņē-
mēj darbības galvenais mērķis 
turpmākajos četros gados ir 
konkurētspējas un eksporta 
veicināšana - tautsaimniecības 
attīstība, mērķtiecīgi izman -
toti ES fondu līdzekļi un ban-
ku investīcijas, kas rada inno-
vātīvus uzņēmumus un vietējo 
ražošanu, nodarbinātības pie-
augumu, iespējas atdot ārējo 
parādu un pakāpeniski celt 
sabiedrības labklājību. 

Vienotības piedāvājums ir 
iespēja attīstībai, neizniekosim 
to! Runa ir par kvalitātīvu un 
kvantitātīvu izrāvienu jau 2011. 
gadā! Ir jāturpina iesāktais 
atbalsts apstrādes rūpniecībai, 
nozarei, kas bija aizmirsta 
kopš neatkarības atgūšanas. 
Nodokļu stimuli un financē -
jums novadiem, Krievijas gāzes 
un naftas daļēja aizstāšana ar 
Latvijas zaļo enerģiju, komūnālo 
pakalpojumu monopolu likvi-
dēšana ir tikai dažas konkrētas 
programmas no plašā Vienotī -
bas piedāvātā tautsaimniecības 
pasākumu klāsta.

Vienotības mērķis ir panākt,      
ka Latvija attīstās un to nodroši-
na uzņēmīgs cilvēks. Darbs ir 
nepieciešams katram, tāpēc         

bezdarbs jāsamazina līdz 7% 
nākamo gadu laikā, jāpanāk, ka 
mājās atgriežas vismaz 25 000 
latviešu. Arī tāpēc, ka Vienotības 
mērķis ir taisnīga sabiedrība. 
Atbalsts vājākajiem un taisnī-
gāka nodokļu sistēma, lai četros 
gados ienākumu nevienlīdzība 
samazinātos līdz Eiropas vi -
dējam līmenim. Tāpēc cīņa ar 
ēnu ekonomiku ir Vienotības, 
valsts un sabiedrības prioritāte. 
Nē korupcijai! Profesionāli iz -
meklētāji, stiprs KNAB, neat-
karīga prokurātūra, moderna         
un atklāta publisko iepirkumu 
sistēma. 

Ar šādiem pasākumiem Vie-
notība panāks, ka labklājība           
kļūs sasniedzams mērķis ik -
vienam rosīgam, radošam cil-
vēkam. Ka Latvija ir valsts, kuŗā 
pensionāri var nopirkt maizi            
un zāles, bet bērni ir paēduši           
un visiem ir izglītības iespējas. 
Vienotība ir par Latviju, par 
taisnīgu valsti, kuŗā nodokļu 
smagums ir sadalīts solidāri, tas 
negulst uz mazāk nodrošināto 
pleciem, bet arī bagātie maksā 
nodokļus. Valsts ir droša, un tā ir 
ilglaicīga, ar nākotni, ar pašap-
ziņu un redzamu vietu pasau -   
les kartē. 

Pasaulē izklīdušo lat viešu saik-
ni ar dzimteni uztur iespēja ie -
gūt dubultpa valst nie cību. Ti -       
kai šāda valsts, tikai šādu mēr -    
ķu sasniegšana un uzde vumu 
veikšana ļaus mums runāt par 
Latviju kā nacionālu valsti, kur 
latviešu tauta, tās kultūr vēstu ris-
kais mantojums ir valsts pastā-
vēšanas, savdabības un at  tīstības 
loģisks pamats. 

Ģirts Valdis Kristovskis
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Ja par kāda īpaša satura grāma-
tām derīkstētu sacīt, ka tās jaunā-
kajā laikā birst kā no pilnības raga, 
tad tās ir grāmatas par latviešu lik-
teņiem drāmatiskajā Otrā pasau -
les kaŗa periodā. Nupat vēl janvārī 
nācās vēstīt par Raimonda Gunāra 
Slaidiņa Kaŗa gaitu dienasgrā-
matu 1944-1945, martā par Annas 
Žīgures Viņi. Ceļā, bet šoreiz ielū-
ko  jamies sīkstā, neatlaidīgā, iztu rī-
gā latgaliešu grāmatu un perio-
dikas apgādātāja Vladislava Loča 
dienasgrāmatā.

Locis (1912-1984) dēvēts ne tikai 
par lielāko,  bet arī par leģendāro 
latgaliešu izdevēju. Sācis izdot grā-
matas latgaliešu dialektā (ja pa  -    
tīk – valodā) Latvijas pirmā neatka-
rības perioda norietā, viņš darbu 
turpināja, kulmināciju sasniedzot 
vācu laikā. Ilonas Salcevičas sa  raks-
tītā grāmatas ievadā lasām, ka Locis 
„1943. un 1944. gadā ir izdevis 30 
grāmatu, kopā 5806 lappuses, 55 
numurus avīzes Latgolys Bolss un 
sešus rakstu krājumus  Olūts, 250 
lappuses katru. Kopā – 7644 lappu-
ses. Izdevniecībai bija 32 darbi-
nieki, kas saņēma kārtīgu algu. 
Autori saņēma honorāru. Kores-
pondentu tīkls apņēma visu Lat vi-
ju.” Izdevēja darbu Bavārijas trim-
dā ar apbrīnojamu intensitāti Lo -
cis turpināja  līdz mūža galam,  
kaut jau pag. gs. 70. gados spiestuvē 
Traunšteinā viņš „bija viena per-
sona – gandrīz visu drukāšanas 
darbu darītājs”. Vienīgie palīgi bi -
juši burtlicis un ekspedītore.

Loča kaŗa gadu dienasgrāmata 
labi parāda viņa gluži vai apsēstī -
bu, pat fanātismu latgaliešu raks - 
tu laišanā tautā. Nez cik reižu viņš 
vācu laikā braucis ar vilcienu uz 
Rīgu no dzīvesvietas Daugavpilī,  
lai „Raucha kungam” vai „Wieck-
ber ga kungam” (latviešus viņš par 
kungiem nesauc!) lūgtu atļauju kā -

Vīrs kā lācis, kā locis
Vladislavs Lōcis, Dīnasgrōmota 1940-1945, redaktors Dainis Mjartāns, izdevis 

Latgales tradicionālās kultūras centrs „Latgaļu sāta”, Varakļānos 2009.g., 255 lpp.
das publikācijas izdošanai! Skum -
ju smaidu izraisa 1945. gada 6. 
mar    tā Altetingā veiktais ieraksts 
dienasgrāmatā, kur Locis līdz pē -
dē  jai detaļai plāno izdevēja darbī-
bu, pēc kaŗa atgriežoties Latgalē. 
Atgriešanās doma viņu nemitīgi 
pavada: jau 1. martā viņš pārliek, 
vai izdevēja darbību turpināt Dau-
gavpilī vai, drīzāk, to pārcelt uz 
Rē       zekni. Vietām dienasgrāmatā  
la  sāmas tādas prātulas kā „Nav   
ne kā nejaukāka kā neko nedarīt” 
un „Jo vairāk ir darba, jo vairāk   
var padarīt”. 

Loča dienasgrāmata nav vienga-
balaina. Viņa ikdienā gadījušies arī 
tādi mirkļi, kad it kā nav bijis ko 
rakstīt, tomēr gluži par neesošu 
attiecīgo dienu rakstītājs nav vēlē-
jies padarīt, tāpēc ieraugām pat tā -
dus ierakstus kā „Jā, tā nu ir”, 
„Hm...” un „Svētdiena. Jauks laiks”. 
Lielumlielajā dienasgrāmatas tiesā 
Locis pret sevi ir patiess, taču dī -
vainā kārtā viņš vienubrīd sāk sev 
neraksturīgi „dzejot” un filozofēt: 
„Ciešanas ir manas dzīves neatņe-
mama daļa: ja nav ciešanu ar dar-
bu, tad ir garīgās, un tās moka par 
visu vairāk, vairāk tās ņem, bet par 
visu vairāk arī dod. Esmu domājis, 
bet vairs neesmu spējīgs domāt, kā 
tu vari domāt? Tu vari domāt, bet 
kā tu vari domāt, jo tu jūti.” Vai cie-
tējs, kuŗš cituviet errojas par sa  vu 
paša nepietiekamo izglītību, 1944. 
gada 6. aprīlī pēkšņi būtu iz  tēlojies 
sevi par vīriešu dzimuma Zentu 
Mauriņu? 

Mūsdienās, kad ārzemju latvie -
šu sabiedriskās un kultūras rosmes 
balstās uz vecākās paaudzes ple-
ciem, dīvainas izjūtas var izraisīt 
Loča 1945. gada 18. janvāŗa ie -
raks ts: „Man jau ir 33 gadi. Ai, cik 
jau daudzi.” Viena no Loča īpatnī-
bām ir visai detalēta vilciena brau-
cienu aprakstīšana 1944./1945. ga -

dā Vācijā. Dabūjam precīzi zināt, 
kā  dā pulksteņa stundā un minūtē 
viņa vilciens no katras stacijas at  -
gājis, dažbrīd pat – no kuŗa perona 
tas atgājis. Te būtu bagātīga viela 
vācu reichsbāņa mūža nogales vēs-
tures rakstītājam! Lielo notikumu 
atreferēšanā, kuŗi ir ārpus viņa pa  -
ša pieredzes loka, Locis ir atturī-
gāks, tomēr plaša ir viņa liecība   
par Berlīnes bumbošanu un deg ša-
nu 1945. gada 3. februārī, jo tur 
viņš pats bijis klāt.

Kāda bija galvenā motīvācija 
Lo ča aizrautībai ar izdevējdarbī -
bu?  Var jau būt, ka viņš tādā vei - 
dā centās kompensēt nepilnību un 
trū  kumus savā formālajā izglītībā, 
bet atslēga uz nupatējo jautājumu 
varbūt vairāk meklējama 1940. ga -
da 3. jūlija ierakstā: „Tā nevar. Jāda-
ra kaut kas, lai varētu arī apgais -
mot latgaļiem nodarītās pārestī - 
bas pa visiem šiem gadiem.” Kādas 
tad šīs pārestības būtu bijušas? Lūk, 
Ilona Salceviča skaidro: „1934. ga -
da 15. maija režīms nekādu latga -
liešu literātūras attīstību veicināt 
ne   gribēja, sauca to par separātis-
mu.” 1939. gada aprīlī pieprasīto 36 
grāmatu vietā piešķirta atļauja tikai 
piecu grāmatu izdošanai latgaliski. 
„Tas notika laikā,” raksta Salceviča, 
„kad pārējā Latvijā darbojās des-
mitiem baltiešu izdevniecību, kas 
izdeva tūkstošiem grāmatu.” Ai, ai, 
Locis cerēja Baigā gada sākumā no 
komūnistiem iegūt labvēlīgāku at -
tieksmi pret latgalisko kultūru ne - 
  kā no Kārļa Ulmaņa! Tomēr iznā-
kums bija tāds, ka latgalisko grā-
matu izdošana padomju laikā tika 
pārtraukta pavisam. 

Kas tas par paradoksu, ka pats 
raženākais darba laiks Locim bijis 
vācu okupācijas laiks! Kā grāmatas 
pielikumā iespiestajā ļoti vērtīgajā 
rakstā par nacionālsociālistisko ra -
ses polītiku vācu okupācijas laikā 

aprāda vēsturnieks Kārlis Kange -
ris, par okupācijas varas šķietamo 
labvēlību pret Latgali latgaliešiem 
īstenībā nebūtu ko gavilēt. Vācu 
ra     sisti uzlūkoja latgaliešus, kas  
„gan ticībā, gan kā rase, gan valo -
dā manāmi atšķīrās no pārējiem 
latviešiem”, par rasiski mazvēr tī gā-
kiem. Nacistu nolūks bija ilgter mi-
ņā pārējos latviešus pārvācot, bet 
lat galiešus pārvietot no Latgales tā -
lāk uz austrumiem. Vācu kultūr-
po lītikas šķietamai labvēlībai pret 
latgaliešiem bija velnišķīgs no lūks, 
proti – izceļot un uzsveŗot viņu 
īpat nības un atšķirības, atšķelt vi -
ņus no citiem latviešiem. Dažus 
gadu desmitus agrāk Rainis slave-
nā dzejolī mīļajai Latgalītei bija  
pie  šķīris trešās zvaigznes lomu Lat-
vijas kopējā zvaigznājā, bet nacisti 
Latgali  bija paredzējuši no Latvijas 
izstumt. Tā kā Hitlers kaŗu zaudē -
ja, tad nelabā nolūkā veicinātā Lo -
ča grāmatizdošanas darbība beigu 
galā tomēr kļuva par vērtīgu, po -
zitīvu devumu Latgales kultūrai. 

Loča dienasgrāmata, I. Salcevi -

čas ievads un Ilgas Šuplinskas raks ts 
grāmatas izskaņā iespiesti latga-
liešu „valodā”, turpretim K. Kan-
geŗa raksts – tajā, ko Locis 184. 
lap     pusē sauc par baltiešu dialektu, 
t. i., latviešu rakstu valodā jeb, pre-
cīzāk pasakot, tās padomju gados 
izveidotajā ortografijā. No vienas 
puses,  nebūtu jau klājies dižā lat-
galisko tekstu izdevēja paša die -
nas grāmatu „tulkot” latviski, kaut 
gan tādā veidā tā kļūtu par pievil-
cīgu lasāmvielu arī „baltiešiem”, 
kam latgaliski lasīt vedas grūti, jo 
nav pierasts. No otras puses – valo-
diskais, īpaši ortografiskais chaoss 
tagad iznāk pārmērīgs, jo izrādās, 
ka, tāpat kā citiem latviešiem ir 
divas ortografijas (Endzelīna orto-
gra fija un padomju laikā ieviestā), 
tā arī latgaliešiem ir gan 1929. ga -
dā Izglītības ministrijas apstipri nā-
tā ortografija, ko lieto Locis, gan 
2007. gadā pieņemtā, ko lieto I. Sal-
ceviča un I. Šuplinska. Jāapbrīno 
redaktora Daiņa Mjartāna varēša-
na laist tautās cienījami veidotu 
grāmatu divās „valodās” un trīs 
orto grafijās.

Dienasgrāmatas autora uzvārds 
tad nu parādās trīs veidos: Lōcis, 
Luocs un Locis, bet zem autora tē -
va fotoattēla 52. lappusē skatāma 
pat ceturtā rakstība: Lōcs. Ja uzvār-
da izcelsme, kā lasām 6. lappusē, 
meklējama senā notikumā, kad 
autora vecvectēvs, glābdams savu 
sievu, reiz pieveicis lāci, kālab tad 
par latvisko rakstību izvēlēts Locis, 
ne Lācis? Šā vai tā, gan lāča, gan 
loča apzīmējums vienlīdz labi at -
bilst uzvārda valkātāja īpašībām. 
Savā izvēlētajā darbalaukā Locis 
bija stiprs, sīksts, izturīgs kā lācis. 
Viņa izdotās grāmatas savukārt 
bija apgaismības nesējas un ceļa 
rādītājas, gluži kā ceļu kuģiem no 
plašās jūras uz drošu ostu rāda 
loči. 

Vēl jāpiebilst, ka grāmatā ir  
daudz fotoattēlu, kuŗos vai nu ko - 
pā ar V. Loci, vai atsevišķi skatāma 
prā va daļa trimdā aizgājušās Lat-
gales gara elites.

Eduards Silkalns                  

Jūra tagad izskalo malā arī le  dus-
skapjus, datorus un putekļu sūcē-
jus, - tā Latvijas jūras piekras tes 
pētītājam Rimantam Ziedo nim  
jau viņa grāmatas 11. lappusē stāsta 
viena no Gaigalu māju saimnie-
cēm Biruta Ķerve Nidā, Kurzemes 
galējos dienvidrietu mos. Skaudrs, 
mūsdienīgs, par dzī ves īstenību un 
vienu no šā laika aktuālitātēm – 

Es redzēju piejūrā...
Rimants Ziedonis, Jūras zemē Latvijā, 

apgāds „Zvaigzne ABC” 2010. (?) g., 288 lpp.
vides aizsardzības ne  pieciešamību 
izteikts vēstījums  it kā uzdod toni 
visam, kas grāma tā būs lasāms 
tālāk. Nav tā, ka izdevumā trūktu 
daiļuma, bet tāds vairāk rodams 
Andŗa Eglīša dau  dzos krāsu foto 
attēlos nekā Zie do ņa tekstā. Lasītā-
jam, kam sagribē jies iejusties tā 
cil vēka ādā, kas jūriņāi ieraudzījis 
trīs laiviņas ro  tājam, pēc attiecīgā 
lasāmā stimu lātora jāmeklējas ci  tur.

Rimants Ziedonis turpina sava 
slavenā tēva Imanta ar „Kurzemīti” 
jau padomju laikā pasākto ģime -
nes tradiciju – iepazīstināt ar da  -
žā dām Latvijas vietām, to īpašī bām 
un īpatnībām, ar šo vietu iedzīvo-
tājiem, viņu darbiem, prob lēmām, 
arī aizrautībām. Arī Ri  mantam pa -
šam tikai pirms dažiem gadiem iz -
nāca aplūkojamai jūras grāmatai 
radnieciskā „Mežu zemē Latvijā”. 
Šoreiz Rimants dažādos laikos 
2008. un 2009. gadā izbraucis uz 
dažādām vietām Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča krastos no Nidas 
Kurzemes dienvidos līdz Ainažiem 
Vidzemes ziemeļos. Soļojot kājām 
pa piekrasti, sanāktu, kā esam reiz 
mācījušies skolā, 494 kilometri.

Visur Rimants Ziedonis sarunā -

jas ar zvejniekiem, māju saimnie-
kiem, sabiedriski aktīvākām per so-
nām, arī ar vienu otru īpatni. Vents-
pilī viņš sastop Aļaskas latvieti Ievu 
Saulītis, kas tur iekārtojusies rakst-
nieku mājā un raksta grāmatu par 
vaļiem. Vidzemes jūrmalā viņš no -
klausās stāstu par Pēteri Klauniņu, 
kuŗš, ticis pie zvejas kuģa „Luiga”, 
pārdēvējies par Glauniņu, jo kuģa 
īpašnieks taču nevarot būt nekāds 
Klauniņš. 

Ziedonis, izglītojies jūras lietās 
ceļojumos pats, nodod izzināto tā -
lāk lasītājiem. Grāmata ir bagātīgs 
informācijas avots, pat ja prāva tie-
sa šīs informācijas noder vairāk 
ziņ kāres apmierināšanai nekā pa -
līdz praktiskajā dzīvē. 

Dabūjam, piemēram, zināt, ka 
pārtikas izstrādājumi, kas Latvijā 
tiek saukti par krabju nūjiņām     
(an  gliski fish fingers, vāciski Fisch-
stäb chen ), tiekot gatavoti nevis no 
krab jiem, bet  no jūras asaŗiem. 
Dau gava savu tagadējo ceļu uz jū -
ru izrāvusi tikai 1567. gadā, pirms 
tam Daugavas gultne iegājusi jūrā 
pie Vecāķiem.

Grāmatā gana vielas, ar ko va -
lodnieciski ievirzītiem lasītājiem 

papildināt pazīstamo vārdu krā-
jumu.  Sārnatē vēl pirmajos pa -
dom ju gados zvejnieku lietotie vē -
ju nosaukumi (77. lpp.) ir vācu 
cilmes, bet savā laikā Emiļa Meln-
gaiļa Papē pierakstītie (16.) ir īsti 
latviski. Saka, eskimiem esot trīs-
desmit nosaukumi visādiem snie-
ga paveidiem., bet Ziedonis no -
sauc Dundagas piekrastes zvej nie-
ku deviņu paveidu reņģu vārdus 
(122.). 116. lappusē lasāma vecāko 
Lapmežciema zvejnieku vēl atmi -
ņā saglabātā vecā zvejniecības lek-
sika. Vēl iepazīstam Engures vi -
dusskolas jūrskolā pie sienas iz  stā-
dītu astoņu mezglu paraugu vār -
dus (150.) un Buļļusalā Ausmu 
Dančauska kundzi, kam prasme 
sagatavot 19 zivju ēdienus. 

Ir, protams, grāmatā arī t. s. 
ob ligātā viela, bez kuŗas mūsu jū -
ras krastu apskate nebūtu iedo - 
mā jama. Četras lappuses atvēlētas 
dzin taram. Par Kurzemes krastu 
jā  pastāsta arī kā par padomju lai-
kos aizliegtu zonu. Vācu okupāci -
jas laikā Jūrkalne izcēlās kā vieta, 
no kuŗas visvairāk bēgļu laivu aiz-
peldēja uz Zviedriju (72. – 76.). 
Car nikavā nonākot, protams, ne -
var nerunāt par nēģiem, bet Ai -
nažos – par jūrskolu.

Pārsteidz, ka grāmatā nav ie -
tverta kā Latvijas latviešiem, tā 

ārzemniekiem vislabāk pazīstamā 
jūras krasta daļa – Jūrmala. Vai  
tieši šīs pazīstamības dēļ un Jūr-
malai jau agrāk veltītu publikāciju 
dēļ? Jeb vai tāpēc, ka šobrīd bēdīgi 
slavenā Jūrmalas dome nav pie-
šķīrusi grāmatas izdošanai lūgtus 
līdzekļus? Jeb vai tāpēc, ka Jūrmalā 
pilnīgi izzudusi zvejniecība, bet 
titullapas aizmugurē lasām, ka grā-
matas tapšanu financiāli vai orga-
nizātoriski atbalstījis Zivju fonds 
un Latvijas Zvejnieku federācija? 
Šā vai tā, priekšvārdā vai pēcvārdā 
būtu derējis Jūrmalas izlaišanu at -
zīmēt un tās iemeslu(s) paskaidrot.

Grāmatas beigās ievietotas trīs-
padsmit izcilas kvalitātes daudz-
krāsu kartes, kas labi parāda tekstā 
minēto pilsētu, ciemu, māju, mū -
ze ju, skattorņu atrašanās vietu. Aiz-
ņemoties no fotomākslas leksikas, 
var teikt, ka grāmata ir pilna mo -
mentuzņēmumu, kas precīzi lie-
cina par daudzu cilvēku dzīvi 2008. 
un 2009. gadā, bet kas jau tuvā 
nākotnē zaudēs savu aktuālitāti. 
Bet vai tiešām „Zvaigznes ABC” 
apgāds, nepublicējot grāmatas iz -
došanas gadskaitli, cer grāmatu sa -
glabāt „svaigu” un tāpēc pircējiem 
pievilcīgu vēl tālā nākotnē? Biblio-
grafus (un arī recenzentus) tas kai-
tina.

Eduards Silkalns  

Latgaliešu grāmatu izdevejs 
Vladislavs Locis 1912-1984
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Rakstu krājuma veidotāji ar 
apbrīnojamu čaklību savāc vis-
jaunākās (lielākoties – labās) zi -
ņas, kā arī rokas dziļos pagājības 
slāņos.

Filoloģijas doktors Ojārs Zan-
ders rūpīgi pārlūkojis Kārļa Skal-
bes publicistiku no 1915. līdz 
1945. gadam („Skalbe un latvis-
kā kultūra”), un šajos sarežģītajos 
trīsdesmit gados Skalbe atstājis 
mums daudz nezūdošu vērtību. 
Ar dziļu cieņu rakstnieks vērtē -
jis tautu, ar izpratni arī tās da -  
ļas atsevišķus paklupienus. Pie-
bilstams, ka Zandera apskatā iz -
mantotajā galvenajā avotā (Ko -
poti raksti, 7. - 10. sēj., 1939) 
sla    veno „Mazo piezīmju” teksti 
ir diezgan nepilnīgi.  Tos no pe -
riodikas slejām esmu savācis arī 
„Mūža rakstu” 6. sējumam, kas 
diemžēl divus gadus dator sa -
likumā turēts apgādā „Elpa” un, 
cerams, iznāks izdevniecībā 
„Mansards”. Piemēra pēc izvil-
kums no Jaunāko Ziņu 1919. 
gada 13. novembŗa numura: 

Reiz mums jau bij armija, ku -
ŗas varoņu slava atskanēja visā 
pasaulē. Neievainojama no vācu 
lodes, viņa krita no vācu viltus.  
Es atceros mūsu strēlnieku pul -
kus. Saģiftēti no lielimieciskuma, 
kuŗu kā mēri plombētos vagonos 
vācieši iesūtīja Krievijā, viņi no -

Ilgonis Bērsons

Vēstures tilti
261. Jaunajā Gaitā

klī da un pazuda mums krievu 
asiņainajā dumbrājā. Un, it kā 
patlaban ņemta no kausējamās 
formas, kuŗas trauslo mālu lik-
tenis ir nodauzījis ar savu veseri, 
jauna nacionāla armija, kuŗas 
slava šodien apskrien pasauli, 
visā augumā ir nostājusies 
Daugavas krastos.

Psīchiatrijas doktore Aina Siks-
na atsauksmē par Annas Velēdas 
Žīgures grāmatu „Viņi. Ceļā” at -
ceras savu bēglību un uzrāda 
mo  tīvus, kāpēc ļoti daudzi lat-
vieši Otrā pasaules kaŗa laikā 
pameta (atstāja) dzimteni. Astra 
Roze papildina ar ziņu, ka dau-
dzus vācieši varmācīgi aizveda. 
Satriecošu iespaidu atstāj foto-
attēls „Evakuācija no Ventspils 
1944. 19.X”: bēgļu atstātie tuk -
šie rati un kuģis, kas pildās ar ci -
vīlām un militārām personām 
(63. lpp.). Ulža Siliņa jautrās at -
miņas par sākumdzīvi nometnē 
Vācijā šajā JG numurā pasnieg -
tas pārāk skopā devā – tikai vie-
nā lappusē. 

JG galvenā redaktora Rolfa 
Ekmaņa seriālā "Starptautiskie 
raidījumi latviešu valodā 20. gs. 
otrā pusē" būs vēstījums par  
„Ra  dio Brīvība” un „Radio Brīvā 
Eiropa”, kuŗas ārštata darbinieks 
viņš bijis (ar segvārdu Māris 
Rau da). Ievadā dots faktiem ba -
gāts polītiskais fons (40. gadi). 
Labs papildinājums ir Laimoņa 
Pura atmiņas „Radio balsis”, tikai 
maz ticams, ka viņš pēckaŗa ga -
dos vispār neesot klausījies ne 
Rīgas, ne Maskavas radio (bija 
ta  ču žurnālists), ka 1984. gadā 
pār pildītā Preses nama liftā ska -
ļi ar kollēgu pārsprieduši „Brī -
vās Eiropas” raidījumu. 

Eva Eglāja-Kristsone savā diž-
pētījumā par okupētās Latvijas 
un latviešu trimdas saskarsmi 
no  kļuvusi līdz nodaļai „Pārbū ves 
un Atmodas laiks 1987-1991”. 
Pirmais datējums būtu precīzē-
jams, jo zinātniece raksta: „Iz -
mantojot jauno vārda brīvību, 
disidentiskā grupa Helsinki-86 

(izveidota jau 1986. gada 10. 
jūlijā – I. B.) atklātās akcijās pie-
prasīja okupācijas izbeigšanu” 
(16). Nozīmīgs ir šāds atzinums: 
„1988. 1. VI notika Radošo sa -
vie nību plēnums, kur latviešu 
in  teliģence izvirzīja padomju 
okupācijas varai prasības, kuŗas 
faktiski sakrita ar Helsinki-86 
pra  sībām (..). Plēnuma ietekmē 
1988. gadā Latvijas bibliotēkās 
atgriezās aizliegtās grāmatas” 
(17). Par pēdējo teikumu varu 
sniegt tiešu liecinājumu, jo kopš 
1988. gada septembŗa strādāju 
īpašā komisijā Misiņa bibliotē -
kas specfonda telpās un mājās          
ar uzdevumu izlasīt un pārvēr -
tēt visas aizliegtās grāmatas (li -
terātūru pārlūkoja arī Viktors 
Hausmanis).

Rakstos iedzīvojies termins 
Ra  došo savienību plēnums, īste-
nībā tas bija Latvijas PSR Rakst-
nieku savienības valdes plē - 
nums ar republikas Architektu, 
Dizaineru, Kinematografistu, 
Komponistu, Mākslinieku, Te -
ātŗa darbinieku, Žurnālistu sa -
vie nības vadītāju un ekspertu 
pie  dalīšanos, un tas notika divās 
dienās (1. un 2. jūnijā). Arī LKP 
CK 18. jūnija plēnuma lēmumā, 
kuŗā nopelta rakstnieku orga ni-
zētā sanāksme, ir vārdi: „Rakst-
nieku savienības valdes plēnums 
ar citu radošo savienību vadī -
tāju piedalīšanos.” Rakstnieku 
sa   vienības valdes priekšsēdis         
tad bija dzejnieks un publicists 
Jānis Peters. 

Eva Eglāja-Kristsone citē trim-
dinieka Ilgvara Spilnera 1988. 
gada decembrī izteikto pārme-
tumu trimdai, kuŗai „pieeja jau-
tājumiem par Latviju bijusi aiz-
spriedumaina un dogmatiska” 
(18). Zinātniece varēja paust arī 
savu viedokli, nekritiski citējot 
Anšlava Eglīša 1989. un pat 1990. 
gada vēstules, kas liecina par 
ievērojamā rakstnieka domas 
schē matiskumu un stagnāciju. 
Rakstā plaši atspoguļota Latvi -
jas komitejas darbība jaunā 
priekšsēža Daiņa Golberģa va -
dībā. (Diemžēl autore mana biju-
šā studiju biedra uzvārdu raks -  
ta neprecīzi: Goldberģis.)

Ja man būtu jāraksta recenzija 

par latviešu mītnes zemju dze - 
jas un prozas antoloģiju „Tilti” 
divos sējumos, ko sakārtojusi 
Mar gita Gailītis, tad vispirms es 
nosauktu tās priekštečus: prozas 
antoloģiju „Pasaule spogulī” di -
vos sējumos (1990, „Liesma”, sa -
stādītājs Jānis Anerauds), „Trim-
das lugas” divos sējumos („Zināt-
ne”, 1994, 1995, sastādītājs Vik-
tors Hausmanis), „Latviešu trim-
das literātūras izlase” divās grā-
matās („Zvaigzne ABC, 1996, sa    - 
kārtojusi Ināra Reine) un „Citā 
gaismā. Latviešu dzeja Rietumu 
pasaulē 1945-1990" (Preses 
nams, 1999, sastādītājs Mārtiņš 
Las ma nis). Tad cildinātu „Tiltus” 
kā pirmo mēģinājumu salikt 
vienkopus rietumu trimdas (no 
Er  nesta Aistara līdz Ainai Zem-
degai, pēc alfabēta principa) un 
austrumu trimdas (Valentīns Ja -
kobsons, Aleksandrs Pelēcis un 
Knuts Skujenieks) rakstniekus, 
viņus iekļaujot veiksmīgi atras - 
tā apzīmējumā „latviešu mītnes 
zemēs”. 

Šobrīd man jāvērtē filoloģijas 
doktora Juŗa Silenieka skeptis-
kais pārspriedums par „Mansar-
da” izdevumu – „Vai nav pārāk 
daudz nošu, Mocart?”. Recen-
zents  ap  šauba sējuma masīvu-
mu, bet pirmais pamatojums nav 
nopietns (būšot jābūvē citādi 
grāmatu plaukti!), par otro – pie-
 mērotību skolas grāmatai – var 
padomāt. No lasītāja viedokļa – 
jo vairāk, jo labāk, bet mācību 
vie la prasa stingrāku atlasi. Iz -
devums veidots pēc rakstnieku 
pārstāvības principa. Protams, 
vienmēr „rīvēsies” aistētiskā vēr-
tība un laikmetu izziņas mate-
riāls. J. Silenieks pakritizē „ne 
vi  sai izteiksmīgo alfabētisko kār-
tību”(69), taču antoloģiju nelasa 
kā romānu – lapu pēc lapas. Ta -
gad ir ērti atrast jebkuŗu rakst-
nieku. Nākotnē ieteiktu veidot 
latviešu dzejas antoloģiju vēstu-
riskā atskatā – pēc periodiem, 
pie mēram,  augstvērtīgākā dzeja 
Otrā pasaules kaŗa laikā (1939-
1945).

Apbrīnas vērta ir mākslas zi -
nātņu doktores Rutas Čaupovas 
plašā un dziļā interese par mūs-
dienu tēlniecības un pašu māks-

linieku likteņiem („Krizes laika 
iespējas un paradoksi”). Top 
dau  dzi darbi vēsturiskā skatīju-
mā (Padomju okupācijas upuŗu 
piemiņas memoriāls, veltījums 
Jānim Endzelīnam un Kārlim 
Mīlenbacham). 

„Dažos vārdos” lasām: iznā-
kušas „Knuta Skujenieka dzejas 
izlases Polijā un Bulgārijā. (..) 
Skujenieks ir viens no visvairāk 
tulkotajiem latviešu dzejnie -
kiem, viņa dzeja tulkota zvied - 
ru, ukraiņu, armēņu, lietuviešu, 
angļu, čechu, franču, turku, 
īslandiešu, bulgāru, poļu, krievu, 
vācu un citās valodās”(52). Par 
visu latviešu literātūru domā -  
jot, šogad žurnālam Klubs at -
bildēju, ka Rainim vajadzēja pie-
šķirt Nobela prēmiju. Pienācis 
laiks par šīs prēmijas kandidātu 
izvirzīt Knutu Skujenieku. Rakst-
nieku savienības valde ilgus ga -
dus godalgošanai ieteica Vizmu 
Belševicu un cieta fiasko. Varbūt 
šoreiz...

JG 261. numura līdzautori       
rakstos un mākslas darbos ir           
vēl Ausma Ābele, Anna Auziņa, 
Aina Balgalve, Aivars Bikše, 
Māris Brancis, Marija Briede, 
Leons Briedis, Adrians Briedis-
Makovejs, Ansis (jābūt Igors) 
Dobičins, Ivars Drulle, Vita Gai-
ķe, Indra Gubiņa, Vilnis Gri čai-
čuks-Puriņš, Kristaps Gulbis, 
Lāsma Ģībiete, Gunārs Indāns, 
Sandra Kalniete, Lauma Kalniņa, 
Jānis Karlovs, Juris Kornets, Jānis 
Kreicbergs, Jānis Krēsliņš, sr.,   
Jānis Krēsliņš, jun., Gunārs 
Krollis, Gundars Ķeniņš Kings, 
Baiba Lapiņa-Strunska, Uldis 
Matīss, Krista Nīgale, Gļebs Pan-
teļejevs, Sniedze Ruņģe, Biruta 
Sūr mane, Linda Treija, Juris 
Vīks niņš, Juris Zommers, Juris 
Žagariņš, ir piecpadsmit lasītāju 
vēstules (Gulbīšu Jānis, Ildze 
Kronta, Lalita Muižniece, Ai nārs 
Zelčs u. c.).

P. S. Atsauksmē par JG:260 es -
mu piemirsis pieminēt kļūmi    
63. lappusē; tur teikts, ka Jānis 
Le   jiņš esot literāri pierakstījis          
J. Gavara atmiņas „Latvijas virs-
nieks Nr. 35473”s. Memuāru au -
tors ir Roberts Gabris. Negribē-
tos, ka kļūda aizietu tālāk. 

Latviešu saiets Rīgā, kas jau 
kļu  vis par gadskārtēju notiku-
mu, šogad pulcināja tautiešus  
27. jūnijā restorānā Čarlstons. 
Sanāca ap 150 dalībnieku no vi -
sas pasaules. Saietu bija noorga-
nizējis un izziņojis rosīgais Lat-
viešu kultūras biedrības TILTS 
valdes priekšsēdis Ģirts Zei den-
bergs.

TILTA sēdeklis ir Ņujorkas pa -
valstī ASV, bet līdzstrādnieki iz -
kaisīti pa plašo pasauli un ener-
ģiski turpina darbu, organizējot 
Latvijas teātŗu viesizrādes un 
mū  ziķu koncertus Amerikas 
kon tinentā, kā arī atbalstot da  žā-
dus citus ar kultūru saistītus pro-
jektus, ieskaitot Annas Žīgures 
grāmatu „Viņi. Ceļā” un tās tur-
pinājumu – stāstu par dzīvi „dī -
pīšu” nometnēs un tālāko izce ļo-
šanu uz aizjūras valstīm.

27. jūnija saieta dalībniekus  
pie restorāna durvīm sagaidīja 
Astrīda Jansone un Ilmārs Mežs, 
kuŗi gādāja, lai katrs atnākušais 
sev piespraustu zīmīti ar savu 

LATVIEŠU SAIETS RESTORĀNĀ ČARLSTONS
vārdu. Zīmītes bija sagatavotas 
jau iepriekš, jo rīkotājiem bija 
zināms, kuŗi ir pieteikušies un 
tiek gaidīti. Uz zīmītēm bija ne 
tikai cilvēka vārds, bet arī maza 
izmēra karodziņš, kas vēstīja,   
pie kuŗas valsts kuŗš jūtas pie-
derīgs, – vai tikai pie Latvijas vai 
arī vēl pie kādas citas valsts. Kad 
lielākā daļa ļaužu jau bija ie -
spraukušies restorāna telpā un 
jautri čaloja, viņus uzrunāja  
Ģirts Zeidenbergs. Vairākas ko -
pī  gas dziesmas novadīja Mārtiņš 
Zandbergs. Ar īsu uzrunu pie  da-
lījās arī Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdis Ingmārs Čaklais, sa -
nākušos informējot par biedrī-
bas pašreizējo darbību, nākotnes 
nolūkiem un ieinteresētību savā 
darbībā iesaistīt sanākušos. Čak-
lā uzrunu sapulcējušies uzņēma 
ar interesi un atsaucību.

Lielākā daļa saieta dalībnieku 
bija kādreizējie trimdinieki, gan 
tādi, kas atgriezušies uz pastāvī-
gu dzīvi Latvijā, gan tādi, kuŗi 
šeit ir ar vienu kāju vai ierodas 

tikai uz dažiem mēnešiem vasa-
rā. Atmosfaira tāda kā ASV 
dziesmu svētkos, kur lielā sirsnī-
bā satiekas daudzi sen neredzēti 
draugi, radi un paziņas no da -
žādām pasaules malām. Daži lai-
ka gaitā it kā nemaz nav mai nī-
jušies, citiem gadu nasta jau kļu-
vusi mazliet smagāka. Bija jā  ru-
nājas ātri un jācirkulē daudz, jo 
atvēlētais laiks restorānā bija ti -
kai trīs stundas. Par 12 latiem 
katrs varēja arī iebaudīt glāzi alus 
vai vīna un sakraut sev pilnu šķī-
vi ar Čarlstona tradicionāli gar-
šīgajiem salātiem, kartupeļiem, 
cepešiem un zivīm. Bija domāts 
pat par hamburgeriem. 

Iespējams, ka TILTA rosmes 
un citas Rietumu latviešu aktī-
vitātes turpmāk redzēsim, pla -
šāk sadarbojoties ar Rīgas Lat-
vie  šu biedrību, kas izgājušos ga -
dos sarīkoja piecas visas pasau -
les latviešu biedrību konferen - 
ces un tagad atkal izrāda inte -  
resi par lielāku sadarbību ar lat-
viešiem visā pasaulē.

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis Ingmārs Čaklais uzrunā tautiešus, 
kas sapulcējušies restorānā Čarlstons Rīgā 27 jūnijā

M.O. Celle
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dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,25 0,30 1,75

90-119 3 1,75 0,40 1,00
180-209 6 2,00 0,75 1,30
270-299 9 2,25 0,85 1,45
367-395 12 3,25 1,00 1,60

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 21.06.2010. 

Noguldījumu likmes

1941. gada 14. jūnija depor tā-
cijās cieta vairāk nekā 15000 Lat-
vijas iedzīvotāju (latvieši, eb  rēji, 
krievi, poļi), tostarp 3751 bērns 
vecumā līdz 16 gadiem. Izsū tī-
šanas laikā vīriešus atšķīra no ģi -
menēm un aizdzina uz Gulaga 
nometnēm, kur daudziem pie-
sprieda augstāko soda mēru, bet 
citus sodīja ar ieslodzījumu no -
metnēs. Sausi un skopi ir vēstu -
res fakti, bet daudzi no cietuša-
jiem ir mūsu vidū, arī viņu bērni 
un mazbērni.

2001. gadā nodibināja fondu 
„Sibirijas bērni”. Katru gadu 
fonds rīko konferenci un kon-
certu Sv.Jāņa baznīcā. Katru ga -
du Latvijas Televīzijā tiek de -
monstrēta jauna dokumentālā 
filma par cilvēkiem, kuŗi izsū -  
tīti bērnībā 1941. gada 14. jū -  
nijā („Sibirijas bērni”, „Sibirijas 
die  nasgrāmatas”, „Sveiciens no 
Sibirijas”, „Reiz bija Sibirija”, „600 
stāsti... mums bija tas jāizstāsta”, 
„..un Igarka, Cerība un Taurenis”, 
„Agapitova un Izglābtie” un 
citas).

Esam izdevuši grāmatu „Si  bi-
rijas bērni” divos sējumos, kuŗos 
sakopoti 670 dzīvesstāsti, pašlaik 
top grāmatas pirmā sējuma tul-
kojums angļu valodā. 2009. gadā 
izdevām Ilmāra Knaģa atmiņu 
grāmatas „Bij tādi laiki” tulko-
jumu angļu valodā, un šogad          
14. jūnijā iznāca tās tulkojums 
krievu valodā. 

Šogad 14. junijā Latvijas Te -
levīzijā izrādīja filmu „Piemini 
Sibiriju”, to bija noskatījušies gan-
drīz 200 tūkstoši skatītāji. Filmā 
stāstīts, kā izdzīvojušie Sibirijas 
bērni, kuŗi atgriezušies, un viņu 
bērni devās svētceļojumā uz         
Si  biriju, lai uzstādītu piemiņas 
plāks nes 1941.-1949. gadā de -
por tētajām mātēm un bēr-
niem. Braucējos bija Ilmārs Kna-
ģis, kas licis piemiņas krustus 
Vjatlagā nošautajiem tēviem, 
Gunārs Toms, kas palika  vecā-
kais no četriem bāreņiem, kuŗu 
mammu nošāva 1941. gada de -
cembrī. Braucienā piedalījās arī 
Jānis Lauva, Vija Ķerpe, Astrīda 
Ruško.

2009. gada 14. jūnijā izbrau -
cām no Rīgas ar vilcienu uz 
Maskavu, tālāk ar lidmašīnu uz 
Krasnojarsku. No tās 300 km 
attālumā atrodas Jeņiseijskas pil-
sēta, kuŗas cietumā 1941. gada 
decembrī tika nošauta Gunāra 
Toma māte. Jeņiseijskas mūzejs 
bija pirmā vieta, kur novietojām 
plāksni Latvijas mātēm -  1941.– 

„Fonds Sibirijas bērni” lūdz palīdzību
1949. gada deportāciju upuŗiem. 

No Jeņiseijskas braucām trīs 
dienas ar kuģi uz Igarku – pilsētu 
aiz polārā loka. Pie Mūžīgā sasa-
luma mūzeja pielikām piemiņas 
plāksni Latvijas bērniem - 
deportāciju upuŗiem 1941.– 
1949.gadā. Ar mums kopā bija 
Nadežda Āriņa, kuŗas māte, tāpat 
kā daudzi latvieši, palika Sibirijā. 
Pie viņas kapa mācītājs Guntis 
Kalme noturēja aizlūgumu. 
Piemiņas plāksni Latvijas 
bērniem aizvedām arī uz Abanas 
mūzeju.

 Līgo dienā braucām uz Dolgij 
Most un Imbežu, kur joprojām 
dzīvo Sibirijas bērni – Selga 
Jankovska un Zaiga Rozenvalde. 
Dziedājām līgo dziesmas, 
raudājām, vietējie mūs sveica ar 
častuškām. Jāņu dienā mūs 

gaidīja latviešu ciemā Suhanojā, 
kur joprojām dzīvo cara laikā        
uz Krieviju izceļojušo latviešu 
pēcteči. 

1941. un 1949. gada deportā-
cijās Latvijas iedzīvotāji tika iz -
nīcināti, asimilēti un izkaisīti pa 
visu plašo Sibiriju. 2009. gadā, 
nobraucot 24000 km, spējām  
aizvest plāksnes tikai uz trim vie-
tām, tāpēc nolēmām 2010. gadā 
mūsu misiju turpināt un aiz -        
vest piemiņas plāksnes vēl citur, 
kur  izsūtīti Latvijas iedzīvotāji.

Š.g. 21.jūlijā no Rīgas ar vil-
cienu dosimies uz Pēterburgu, 
tālāk lidosim uz Noriļsku, kur 
pilsētas mūzejā noliksim pirmo 
piemiņas plāksni.

Mūs sagaidīs Oļegs Krašev- 
s kis, latviešu strēlnieka mazdēls, 
viņš mūs vedīs uz Lamas ezeru, 
kuŗa krastā atrodas piemineklis 
1942. gadā nošautajiem Baltijas 
virsniekiem. Tad pa Jeņisejas upi 
ar kuģi dosimies 300 kilometrus 
uz augšu, gandrīz līdz Ziemeļu 
Ledus okeanam, tur atrodas Tol-
s tij Nos, vēl nedaudz uz augšu ir 
Timenas kapsēta, kur atdusas 
mūsu brauciena dalībnieces Li -
vetas Sprūdes vecmāmiņa. Mā -
cītājs Guntis Kalme aizlūgs par 
visu Sibirijā palikušo dvēselēm.

Atgriezīsimies Dudinkā, kur 
mūzejā novietosim otru piemi-
ņas plāksni un tiksimies ar re -
presētajiem. Tālāk ceļš mūs vedīs 
uz Krasnojarsku, tiksimies ar 
Sibirijas bērniem un organizā-
cijas „Memoriāls” pārstāvjiem, 

tālāk uz Ačinsku, apciemosim 
Sibirijas bērnus – Skaidrīti Bu -
lāns un Arni Circeni, visi kopā 
dosimies uz Biruļusiem un vie-
tējā mūzejā novietosim trešo 
piemiņas plāksni. Tālāk plāno-
jam izbraukt maršrutu Tomska–
Kolpaševa–Parabeļa–Kargasoka. 
Brauciena dalībnieces Dace Si -
liņa un Biruta Eda Ikauniece, 
kuŗas bērnu gados izsūtītas 1941. 
gadā, vēlreiz redzēs savas izsū tī-
juma vietas Starokorotkino un 
Kolpaševu. Piemiņas plāksnes 
atstāsim Tomskas un Kargaso -
kas mūzejā. Sibirijas zemē dzīvo 
dažādu tautību deportēto cilvē -
ku pēcteči. Viņi mūs laipni uz -
ņēma un apbrīnoja par to, ka 
spējam nobraukt milzīgos attā-
lumus. 

Tēlnieka Kārļa Alaiņa kaltās 
bronzas plāksnes ar bārenītes 
attēlu paliks par mūžīgu piemi -
ņu Latvijas bērniem Sibirijas 
zemē.

Lai arī mēs nespējam repre-
sētajiem atdot viņu zaudētos 
tuviniekus un bērnību, vēla-
mies sniegt viņiem morālu 
gandarījumu, ka viņi nav aiz-
mirsti, bet Latvijas iedzī vo tā-

jiem atgādināt mūsu neseno 
pagātni cerībā, ka tā nekad 
neatkārtosies.

Lūdzam jūs palīdzēt mums 
financiāli un atbalstīt braucienu 
ar ziedojumu. 

Brauciens tiek organizēts par 
ziedojumiem un personiskajiem 
līdzekļiem, katram dalībniekam 
tas izmaksā 900 latus.

 Mēs novērtētu kaut nelielu 
atbalstu.

Nodibinājums „Fonds Sibi ri-
jas bērni”

Reģ.Nr.40008057169
Graudu 41a, Rīga, LV – 1058
Reģ.Nr.40008057169
A/S SEB Banka 
Kods: UNLALV2X
Konts: 
LV76UNLA0050013784832 

(LVL) 
LV68UNLA0002058469658 

(USD) 
Fonda „Sibirijas bērni” di  bi-

nātāja, režisore Dzintra Geka

Britu-latviešu apvienības saietā 
maijā LR vēstniecībā Londonā 
vēsturnieks Dr. Marks R. Hatlijs 
mums stāstīja par daudzajām 
režīmu maiņām Rīgā no 1914. 
līdz 1919. gadam. Grāmata - Rīga 
kaŗo: 1914-1919 kaŗš un kaŗa 
laika pieredze mētropolē ar et -
nisku dažādību [Riga at War: 
1914-1919, war and wartime expe-
rience in a multi-ethnic metr-       
po lis] - vēl atrodas tapšanas stadijā, 
bet ir iecerēts to laist klajā gada 
beigās.

Vēsturnieku visvairāk pārstei-
dzis chaoss, kas tajā laikā valdījis 
Rīgā. Pilsēta pārdzīvojusi septiņas 
režīmu maiņas, un katrs režīms 

Rīga 1914.-1919.gadā amerikāņa skatījumā
uzspiedis Rīgai citu seju. Pirmie 
divi režīmi pilsētu pārkrievoja, 
pēc masveidīgās iedzīvotāju eva-
kuācijas pilsētas demografija sa -
bruka, pēc kaŗaspēka lielā ieplū-
duma radās nopietnas problēmas 
ar sanitāro sistēmu. 1917.gada 
februāŗa revolūcijai sekoja 16     
mē  nešu ilga vācu okupācija, kad 
publiskās iestādes atkal pārņēma 
vācieši. Pirmos mēnešos 1919. 
gadā pie varas bija lielinieki, tad 
valdījis bads un terrors, ko mai -   
jā - jūnija sākumā nomainīja tā 
sauktais baltais terrors, kas bija 
vērsts pret komūnistiem, aizdo-
mās turētiem komūnistu funk-
cionāriem. Kad Baltijas vācieši   

un latvieši atbrīvoja Rīgu, aizdo-
mās turēja pat Ulmaņa piekritē-
jus. Pēdējās cīņas par Rīgu bija 
kaujas ar Bermontu 1919. gada 
beigās - pirmais ilgākais uzbru-
kums pilsētai. 

Galvenais, ko vēsturnieks grā-
matā apskata, ir kaŗa laika pie-
dzīvojumi, kas raksturīgi Latvijai 
un saistīti ar tās tautas kaŗa pie-
redzi. Izcelti divi piemēri. Viens - 
1919. gada Baltijas vāciešu izprat-
ne par lieliniekiem Rīgā, kad do -
minē apbruņotās sievietes, plint-
nieces. Dokumenti apstiprinā -  
juši, stāsta Dr. Hatlijs, ka par 
plintniecēm daudz rakstīts gan 
vācu, gan arī krievu tālaika pre - 

ses ziņojumos, memuāros un die-
nasgrāmatās. Šīs latviešu sievietes 
brīvprātīgi piedalījušās terrorā, 
viņām paticis aplaupīt vāciešus, 
ģērbties greznās drēbēs, apšaut cil-
vēkus un piedzerties. Otrs pie-
mērs - rakstnieki Kārlis Skalbe, 
Edvarts Virza un citi savos dar -
bos parāda, ka Bermonta kaujas 
1919. gada beigās latviešus sim-
boliski apvienojušas pret kopīgu 
ienaidnieku (Vāciju) un palī dzē-
jušas atgūt pilsētu. Vēsturnieka 
secinājums - šīs kaujas Latvijai 
izcīnīja latvisku Rīgu, un tas 
simbolizē latviešu uzskatu par 
kaŗu. Tā ir jauna valsts, daļa no 
pasaules kopienas, cīnījusies pret 

kopīgu ienaidnieku un ieguvusi 
vietu pasaules varoņu un cietēju 
vēsturē. Interesanti dzirdēt, kā 
amerikāņu izcelsmes vēsturnieks 
tulko notikumus Latvijas vēsturē.

Dr. Marks R. Hatlijs, dzimis 
Kalifornijā, ASV, dzīvo Vācijā, 
strādā Eberharda Karla universi-
tātē Tībingenā. Jau divdesmit 
gadus viņš pētījis Centrāleiropas 
vēsturi, ieskaitot Baltijas valstis. 
Vēsturnieks atzīstas, ka neprot 
latviešu valodu, bet savu darbu 
par Rīgu 1914. - 1919. gadā labprāt 
redzētu publicētu arī latviski. 
Vēlēsim sekmes! 

Marita V. Grunts

Piemiņas plāksne Latvijas bērniem

Igarkā pie Mūžīga sasaluma mūzeja

Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0.4679 0.4821 
CAD/LVL 0.5240 0.5400 
CHF/LVL 0.5246 0.5406 
DKK/LVL 0.0937 0.0966 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/GBP 0.8158 0.8406 
EUR/LVL 0.7002 0.7180 
EUR/USD 1.2355 1.2731 
GBP/LVL 0.8434 0.8690 
LTL/LVL 0.2023 0.2085 
NOK/LVL 0.0864 0.0890 
SEK/LVL 0.0725 0.0747 
USD/LVL 0.5582 0.5724 
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Kā nodzīvot 100 gadus? Kādai 
ir jābūt eksistencei, kāda tās 
forma ir vispiemērotākā, lai to 
sasniegtu?

Alma Alužāne: Mana tēva ģi -
mene no seniem laikiem ir Cir-
gaļu pagasta iedzīvotāji. Tēva  
tēvs visu mūžu gājis kungu klau-
šu darbos. Vectēvu nekad neesmu 
re   dzējusi, jo viņš jau sen kā bija 
miris. Stāstīja, ka esot bijis stiprs 
un dūšīgs cilvēks. Manas mātes 
vecāki bija Dāvis Libarts un Ma -
rija Libarts, dzim. Bērziņš. Viņas 
dzimta dzīvoja Vijciema meža ie -
lokā, Gaujmalā, Lēģerīšu mājās.

Kur meklējami dvēseles spēks, 
sīkstums tik gaŗai dzīvei? Kā  dam 
mistiskam pamatam jābūt – 
izcelsmes videi, genām, noliku-
mam.

A. A. Mans tēvs nodzīvoja ilgu 
mūžu. Atceros viņu kā spēcīgu 
vīru kupliem, sirmiem matiem, 
skaisti apgrieztu bārdu. Viņa ģi -
mene dzīvoja Loberģu muižā ne -
tālu no Kurpniekiem, uz Smilte-
nes pusi. Barons, atzīstot mana 
tēva uzticīgo kalpošanu, par at -
līdzību viņam iedevis Jaunkurp-
nieku mājas.

Alužānes kundzes māte skolā 
esot gājusi tikai divas ziemas. 
Pirmo ziemu mācījusies pie sko-
lotājas saimniecības vadīšanu, 
šū   šanu un smalku uzvešanos. 
Kad māte apprecējusies ar tēvu, 
nekā cita viņam neesot bijis kā 
tikai čaklas rokas.

A. A. Manam tēvam, dzīvi sā -
kot, nebija nekādas mantas, bet 
viņam bija darbaprieks un dotī-
bas mūzikā. Mūs, bērnus, jau 
pusaudžu vecumā viņš ņēma sev 
līdzi uz koŗa mēģinājumiem.  Paš-
mācības ceļā tēvs bija iemācījies 
spēlēt vijoli, akordeonu un klar-
neti. Protams, to visu mācījāmies 
arī mēs.  

Kad Alužānes kundze 1947. 
gadā ieradās Minsteres Latviešu 
ģimnazijā, lai strādātu par sko-
lotāju, viņai līdz ar citām stun-
dām iedalīja arī dziedāšanu vi -
sām ģimnazijas klasēm kopā. 
Tomēr sākumā bijušas grūtības 
iegūt skolēnu respektu.

A. A. Kad bijām tikuši jau līdz 
ko  rim, kāds zēns (Uldis Ģ.) man 
stāstīja, ka iepriekšējais skolotājs, 
kas bija beidzis konservātoriju, 
pēc pirmās dziedāšanas stundas 
esot pateicis, ka viņš labāk mā - 
cot  dziedāt zvērudārza mērkaķus 
nekā viņus, un pēc tam neesot 
vairs klasē atgriezies. To viņi bija 
gaidījuši arī no manis, bet te bija 
atšķirība  starp mūziķi ar augstu 
izglītību un Latvijā baudītu Sko-
lotāju institūta rutīnu un mūziķa 
Jēkaba Mediņa mācību paņē mie-
niem.

 Neviens neapšaubīja Alužānes 
kundzes paidagoģisko kvali fi kā-
ciju, bet lielajiem zēniem bija 
grū  tības paklausīt augumā sīka-
jai skolotājai ar zibošām acīm       
un brillēm.

A. A. Mana bērnība ir saistīta 
ar brīvu un skaistu dzīvi Vasu 
kalnos un ielejās.

Skolu Alma uzsāka Priežkalna 
pamatskolā. Pēc tam mācījās Jel-
gavas Valsts skolotāju institūtā.

A. A. Ar katru gadu es kļuvu 
labāka skolniece un institūtu bei-
dzu 1931. gadā ar ļoti labām sek-
mēm. Pārnākusi  mājās, es redzē-
ju, cik daudz vecāki un brālis 
atdevuši manai skolai. Zirgu aiz-

100 gadus virs zemes
Almas Alužānes jubilejā

Pēteris Purmalis

jūgs sen nebija atjaunots, tā ka 
viss tur bija salāpīts. Ar darba at -
rašanu man negāja viegli. Visās 
skolās, kur vajadzēja skolotāju, 
noteicošais bija pazīšanās, un 
man tās nebija. 

Pāris gadu Alma nostrādāja 
Trikātas pagastā par mājskolo-
tāju. Bija jāveic arī istabmeitas 
darbs. Tikai kad sāka organizēt 
nodarbošanos inteliģentajiem 
bez darbniekiem, viņa dabūja 
dar  bu Krāslavas valsts pamat-
skolā ar pusalgu. Par to varēja 
samaksāt tikai lētu istabiņu un 
paēst pie skolēnu kopgalda. Pēc 
gada darbs beidzās un viņa ie -
guva vietu Kalkūnes pamatskolā.  

A. A. Apkārtējie ļaudis lielāko 
tiesu nerunāja latviski. Arī no 
sko lēniem tikai trešā daļa sapra -
ta valodu. Un tieši man ar šiem 
mazajiem skolnieciņiem bija jā -
strādā, kaut pati nepratu nevie -
nu vārdu krieviski. Rezultāts bija 
tāds, ka gada beigās mani mazie 
skolēni tīri labi runāja latviski un 
es ar viņu vecākiem varēju sapras-
ties krieviski.

Kalkūnē nostrādāti apmēram 
desmit gadi. Viss ticis darīts ar 
prieku,  ar apziņu, ka tiek celta 
Latvijas labklājība. Algas bijušas 
diezgan mazas, bet par to ne -
viens nebēdāja, jo valstij nekādu 
bagātību nebija. To visu kā ar 
cirvi pārcirta krievu ienākšana 
Latvijā.

A. A. Skolā strādāt vairs nebija 
patīkami. Viscaur valdīja nospies-
tība un neuzticība. Par polītisko 
uzraugu bija ielikta  bijusī ķie ģel-
nīcas strādniece. Tā cauru dienu 
rakstīja protokolu par mūsu dar-
bu. Šad tad no skolām nezināmos 
apstākļos pazuda kāds skolēns  
vai skolotājs. Par Latvijas valdī-
bas galvu krievi bija iecēluši pro-
fesoru Kirchenšteinu, kam par 
valsts vadīšanu nebija ne mazā-
kās jēgas.

Un tad pienāca nakts, kuŗā lo -
pu vagonos salādēja desmitiem 
tūkstošu iedzīvotāju. Tajā rītā 
man vajadzēja braukt uz Liepā -
ju. Pa ceļam bija redzami aizres-
totie vagoni, un šur tur aiz maza-
jiem lodziņiem varēja manīt 
izmisušas sejas.

Vācu laikā nekādu sevišķu pār-
maiņu skolā nebija. Nu bija jāiet 
vācu valodas kursos un jāmācās 
vācu dzīvesveids. 1943. gadā  ap -
precējos ar Alfrēdu Alužānu. Bija 
redzams, ka krievi ieņems Lat-
viju, un mēs gribējām tikt uz Vā  -

ciju. Bija oktobris, kad nonācām 
netālu no Liepājas ostas. Pēdējo 
vakaru uz Latvijas zemes pava-
dījām kādā šķūnī. Biju izgājusi 
ārā un ilgi stāvēju, piespiedusies 
pie liela koka.

Beidzot Alma ieiet atpakaļ šķū-
nī. Pēc dažām minūtēm sākas 
uzlidojums un koku sašķaida 
drupatās. Šis pēdējais vakars   
bijis ļoti grūts, jo sirds ar spēku 
vilkusi palikt krastā un nebraukt 
prom. Bet ar prātu viņa sapra-
tusi, ka tā būtu pašnāvība.

A. A. Ar kuģi mēs iebraucām 
Go  tenhāfenas ostā 1944. gada 
oktobrī. Tur mēs tikām ievietoti 
vilcienā, ar kuŗu bijām ceļā trīs 
dienas, līdz laimīgi nonācām 
Lērtes stacijā. 

Tā kā nācām no „nekultūrālām” 
ārzemēm, tad vispirms mūs iz -
dzina caur atutošanas telpām. 
Mēs bijām Vācijā, bez illūzijām 
un cerībām.

Katras diktātoriskas valsts dok-
trīnā, kā zināms, ir pamatteze 
par citu tautu mazvērtību. To 
uzsveŗ, lai attaisnotu uzkun dzē-
šanos un izceltu savējo it kā ga -
rīgo, tikumisko, rasisko vai arī 
bruņotas varas pārākumu. Tā 
latvieši Hitlera Vācijā bija tikai 
mazvērtīgi bēgļi, bet pēc kapi-
tulācijas -  nevēlami ārzemnieki.

A. A. Mums  izdeva kaut kādas 
apliecības. Tām tikām fotogra - 
f ēti ar lielu numuru uz krūtīm, 
gluži kā noziedzniekiem. Pēc 
dažām dienām vācieši sāka pie-
prasīt sev strādniekus. Starp vi -
ņiem bija arī pienotavas īpaš -
nieks no Dēdenhauzenas. Tā kā 
brālis Niks jaunās dienās bija 
beidzis pienotavas nodaļu Smil-
tenes lauksaimniecības skolā,     
viņš tūliņ pieteicās uz šo darbu.

Bet darba pieprasītājs vairs        
nav rādījies. Tad Alužānes kun-
dze kopā ar māsas Elzas ģime - 
ni, pieci cilvēki, saņēmuši dūšu, 
aiz braukuši ar vilcienu pie pie-
notavas īpašnieka. Nedrīkstē-
dams  bēg  ļus atraidīt, tas pieņē-
mis viņus darbā un iedevis ma -
zu istabiņu, kuŗā visi gan sagā-
juši, bet neesot varējuši paiet         
cits citam gaŗām. 

A. Un tad mums sākās darbs. 
Nikum bija jādara visi pienota -
vas darbi kopā ar poļu strād nie-
kiem, es palīdzēju iepakot sviesta 
gabaliņus spīdīgos papīros.

Tai mazajā istabiņā piedzima 
arī mana meita Maira.

Pienāca kaŗa beigas. Pie mums 

ienāca amerikāņu armija. Pie no-
tavas īpašnieks arvien atsaucās 
uz to, ka esot turējis pie sevis 
Baltijas bēgļus.

Uz visām valstīm, no kurienes 
ar varu bija atvesti strādnieki,     
tie dziedādami brauca mājās. Bet 
mums nebija kurp braukt, jo Lat-
viju bija pārņēmuši krievi. Mūs 
aizveda uz Celli un iemitināja vā -
ciešiem atņemtos dzīvokļos. No 
gūstekņu nometnēm  pie savām 
ģimenēm atgriezās bijušie kaŗa-
vīri.

No kaŗa pārradās arī Almas 
vīrs Alfrēds. 1946. gadā viņi pār-
cēlās uz Volterdingenu Line bur-
gas tīrelī. 1947. gadā piedzima 
otra meita Baiba.

A. A. Visa Rietumu pasaule  ai -
cināja bēgļus darbā. Latvieši, ne -
redzēdami vairs nekādu iespēju 
atgriezties mājās, sāka izceļot. 
Elza ar savējiem aizbrauca uz 
Austrāliju. 

Arī mēs gribējām doties turp. 
Taču tas  nebija iespējams. Pir-
mais kavēklis bija mazie bērni, 
otrs – Alfrēds, kas no kaŗa bija 
pārnācis ar sabeigtu veselību.

Manā ģimenē vairs nebija ne -
viena strādātāja. Mēs vairākas 
reizes tikām pārvietoti no  nomet-
nes uz nometni. Es  pat vairs ne -
atceros, kādas tās visas bija. Zi -
nu tikai, ka tajā laikā man gāja 
stipri grūti. 

1950. gadā ģimene dzīvoja Ha -
noveras, Misburgas, kazarmās. 
Sākās vācu brīvā saimniecība,    
un pašiem bija jārūpējās par     
savu uzturu. 

A. A. Alfrēds dabūja darbu fir-
mā, kur vajadzēja rakt grāvjus 
ūdensvadiem un kabeļiem. No vi -
ņa nopelnītās naudas  nu mums 
vajadzēja dzīvot. Dzīve bija vai-
rāk nekā pieticīga.

Te 1951. gadā piedzima Mārcis. 
Kad puika bija drusku paaudzies, 
dabūju darbu pie kāda dārzeņu 
audzētāja.

Bērni parasti nāca līdzi, lai bū -
tu manā tuvumā. Mairai bija jā -
uzmana mazākie, kaut gan pati 
vēl bija maza.  

Pagaidām nekas neliecina par 
formulu, kā veiksmīgi nodzīvot 
100 gadus. Drīzāk pretēji – grū tī-
bas nākušas cita pēc citas. Bet   
var jau būt, ka viss sakritis tā,         
kā tam jāsakrīt.

A. A. Tad man pašai negaidīti 
palīgā nāca laimīgs gadījums. 

Latviešu ģimnazija Vācijā pār-
cēlās no Augustdorfas uz Min- 
s teri. Tā kā vairāki skolotāji bija 
izceļojuši, Alužānes kundzi pie-
ņēma par skolotāju ar  DM 1,- 
par katru nostrādāto stundu, jo 
algas maksāja tikai no latviešu 
saziedotajiem līdzekļiem.

Tā nu Alužānes kundze, vīram 
pretojoties, 1957. gadā ar bēr-
niem pie rokas sēdās vilcienā         
un brauca uz Minsteri. Pēc kāda 
laika arī vīrs Alfrēds, likvidējis 
Hanoverā „iedzīvi”, ieradās pie 
ģimenes. 

Vairākus gadus vēlāk, kad pil-
sētā sāka celt sociālās mājas, Alu-
žānes kundze ieinteresējās par 
mājas būvi un bija noslēgusi līgu-
mu – Bausparvertrag. 

Lai gan naudas tikpat kā ne -
esot bijis un radušies pat parādi, 
pret ko iebildis vīrs, mājai 1960. 
gadā svinēti spāŗu svētki. Vīrs 
visu laiku esot ignorējis pūles    
par māju un tikai tad, kad jau 

darbojusies apkure, teicis: „Mana 
māja.” Par to gan gribējies  rūgti 
pasmaidīt. 

A. A. Īsu laiku pirms ieiešanas 
jaunajā mājā kādu vakaru, bei-
gusi darbu, apsēdos uz kāpnēm, 
skatījos uz neapsegto elektrisko 
spuldzīti un man radās sajūta, ka 
nu ir Ziemsvētki, kaut gan bija 
tikai rudens.  

Cik gaŗš ceļš bija jānoiet no 
mā  jām Vasos līdz mājai Minste-
rē! Cik tās abas atšķirīgas un cik 
tālu viena no otras!

A. A. Skola pārcēlās uz moder-
nu ēku Vīnburgas ielā, un es sā -
ku saņemt algu no valsts, tā bija 
daudz lielāka nekā līdz šim. Mai-
ra un Baiba beidza ģimnaziju, 
abas izstudēja: Maira farmāciju, 
Baiba  medicīnu. 

Mārcis 1971. gadā dzīvi beidza 
traģiski. Pagāja ilgs laiks, līdz mēs 
visi no šī trieciena atspirgām. To -
mēr tas kā skabarga paliks mū  su 
ģimenes miesā. 

Es nostrādāju skolā līdz 65 ga -
du vecumam, kad bija jāiet pen-
sijā. Bet es vēl nevarēju iztikt bez 
skolas dzīves. Vēl pēc tam divus 
gadus strādāju. 

Tikai Latvija bija neaizsnie-
dzama sapņu zeme. Savus vecā-
kus ar vēstulēm biju sameklējusi. 
Viņiem klājās grūti. Nekas vairs 
nepiederēja, un vēl 70 gadu vecu-
mā viņiem vajadzēja  strādāt 
sma  gu  fizisku darbu. 

Arī no mītnes zemes Alužānes 
kundze nav varējusi daudz pa -
līdzēt. Brālis Kārlis, negribēdams 
padoties verdzībā, kļuvis par  
me  žabrāli un gājis bojā. Tēvs 
nomiris vēl Vasos, bet māte, 
zaudējusi ie  spēju tur palikt, dzī-
vojusi Torņa kalnā mirušā brā-
lēna Augusta mā   jā. Māte mirusi        
72 gadu vecu mā. 

A. A.  Latvija kļuva brīva 1991. 
gadā. Drīz es pēc ilgiem gadiem 
aizbraucu turp. Vasi ir pilnīgi iz -
postīti, nav vairs nevienas ēkas. 
Mājas dīķis aizbērts, tikai ceriņu 
krūmu rinda  vēl rāda, kur tas at -
radies. Esmu Vasus atdabūjusi 
sa   vā īpašumā, arī puse Jaun kurp-
nieku izklapatota. Pagaidām ar  
to zemi neko nevar iesākt, jo Lat-
vijas lauksaimniecība pa pusei 
iz  nīkusi. Tomēr mana sirds saistās 
pie šiem laukiem, kur skraidīju šas 
manas bērna kājas. Man Latvijas 
brīvība nākusi par vēlu. Esmu pā -
rāk veca, lai man tur vēl būtu 
vie  ta. Varu tikai aizbraukt pacie-
moties. 

Viss, kas notiek Latvijā, mani 
ļoti interesē, bet patiesā dzīve ir 
tepat, Minsterē, pašai savā mājā. 
Vīrs nomira 1995. gadā. Mana 
māja ir dzimtenes aizstājēja. Tur 
dažus gadus dzīvojam abi ar An -
dri, Mairas vecāko dēlu, kas studē 
Minsterē. Jūtos šeit labi, kaut arī 
bieži esmu viena pati. Bet esmu 
iemācījusies dzīvot viena. 

Lai Dievs dod  spēku un vese-
lību!

Kas vēl ir atlicis, ko teikt par 
100 gadu vecumu? 

Domāju, ka jāieskatās dziļi, 
dziļi sevī un jāparaugās uz ģime-
ni –  uz bērniem un bērnubēr-
niem, lai tie savai nākotnei 
pārņem cilts garīgo mantojumu.

*
Izmantotā literātūra. A. Alužā- 

ne „Mana dzīve” (2004), „A. Alu- 
žāne – skolotāja MLĢ” (1976), 
„MLĢ 1945-1998”. 

"..Tikai Latvija bija neaizsniedzama sapņu zeme.."



LAIKS 2010.  ga da 10. jūlijs – 16. jūlijs16

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

1

5 6 7 8 9

4

10
11 12

13

22

25

30 31

38

33

35

39 40

41

36 37

34

32

23

26 27

24

28 29

16 17 18 19 20 21

14 15

2 3

Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons 

Līmeniski. 4. Ventas pieteka. 
5. Senitaļu cilts, kas dzīvoja La -
tijā (Italijas vidusdaļā). 7. Kāpos-
tu dzimtas eļļas un lopbarības 
augs. 10. Latviešu klasiskās tau-
tasdziesmas nosaukums. 11. Pil-
sēta Italijas Ziemeļrietumos. 12. 
Latviešu mākslas filma. 13. 
Māks līgu matu veidojumi. 16. 
Valsts Afrikas dienvidos. 19. 
Ame rikas Kinoakadēmijas bal-
va. 22. Valsts institūciju izdota 

atļauja uzsākt kādu nodar bo-
šanos. 23. Apdzīvota vieta Prie-
kules novadā. 24. Namdaŗa dar-
barīks. 25. Noskrandis apģērbs 
(sar. val.). 26. Latvijas Univer si-
tātes deju kopa. 28. Saldūdens 
zivis. 30. Vīnogu šķirne. 35. 
Valsts Afrikas Ziemeļrietumos. 
37. Apdzīvota vieta Gulbenes 
no  vadā. 38. Kuģa puika. 39. Sen-
grieķu pilsētvalsts. 40. Novada 
centrs Latvijā. 41. Novērst bojā-

jumu, defektu.
Stateniski. 1. Apdzīvota vieta 

Valmieras novadā. 2. Liels jūras 
zīdītājs. 3. Gredzena formas mīk-
las izstrādājums. 5. Ūdensrožu 
dzimtas augs, 6. Pērkona dievs 
seno skandinavu mītoloģijā. 8. 
Ķīmiskais elements. 9. Eksāme-
nu laiks augstskolā. 14. Divga-
dīgs kāpostu dzimtas dārzenis. 
15. Novada centrs Latvijā. 17. Ju -
pitera pavadonis. 18. Kalni Ei -
ropā. 20. Pilsēta Libānas rietu-
mos. 21. Sievietes vārds (dec.). 
27. Viduslaiku Eiropā lietotas 
nošu raksta zīmes. 29. Naudas 
pamatvienība Spānijā. 31. Ama-
zones satekupe. 32. Izcilas spē -
jas; apdāvinātība. 33. Lokveida 
pārsegums. 34. Mastika. 36. Cil-
vēks, kas pretendē uz izsmalci-
nātu gaumi, manierēm.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 25) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Banka. 4. Ilumi-
nātors. 9. Sambists. 10. Mantot. 
12. Elst. 13. Cements. 14. Abas. 
17. Krēsloties. 18. Necils. 21. 
Butes. 22. Rieva. 26. Smelgt. 27. 
Katastrofa. 29. Odas. 30. Kaktuss. 
31. Vilt. 34. Optika. 35. Asprātis. 
36. Saskaisties. 37. Tases.

Stateniski. 1. Bastejkalns. 2. 
Nomaskēt. 3. Avio. 4. Ietiepties. 
5. Imanta. 6. Auto. 7. Oktobris. 8. 
Spožs. 11. Renes. 15. Alsunga. 
16. Velvets. 19. Sarkastisks. 20. 
Finansists. 23. Pedagogs. 24. 
Tauta. 25. Modistes. 28. Markas. 
29. Opals. 32. Etna. 33. Urbt.     

Par godu Smiltenes deviņdesmit gadu jubilejai no 16. līdz 18. 
jūlijam notiks pilsētas svētki. Būs gan sporta priekšnesumi, gan            
arī plaša kultūras programma un svētku uguņošana. Sarīkojums 
beigsies Smiltenes luterāņu baznīcā.

Ventspils novada treneŗiem ir svarīgi izaudzināt ne tikai spor-
tisku, bet arī veselīgu jaunatni. Viņi ik gadu vasarā pulcē kopā bēr -
nus intensīvos treniņos. Nupat tie beigušies Popē, Vārvē un         
Piltenē.

Pēc triju nedēļu pacietīgas rakšanas ir pielikts punkts ar -
chaioloģiskajiem izrakumiem Zentenes pagasta “Biseniekos”- Tu -
kuma novada Pastariņa mūzejā. Vietējie jaunieši kopā ar Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studentiem archaio-
loga Rūdolfa Brūža vadībā atsedza senas dzīvojamās ēkas pamatus 
un atrada vairākus izpētes vērtus priekšmetus – krāsns podiņus, 
karotes kātu, jātnieka piesi un pīpju galvu fragmentus.

Pirmajos Beverīnas novada dziesmu un deju svētkos Trikātas 
estrādē kopā ar novada pašdarbniekiem bija viesi no Valmieras, 
Ēveles, Gulbenes, Smiltenes un Cēsīm. Pirms koncerta svētku da -
lībnieki pulcējās gājienā, pēc koncerta – zaļumballē.

Pārgaujas novada Straupē no staba elektrības vados iegāzās 
stārķu ligzda ar diviem maziem stārķēniem. Pērn uz šiem stabiem 
valstī atradās kopumā vairāk nekā seši tūkstoši ligzdu. Noņemtas 
357 bīstamās ligzdas, kas izraisīja bojājumus elektrotīklos.

Ebrēju tautas genocīda upuŗu piemiņas dienā Jelgavā masu 
slepkavības vietā mežā notika atceres brīdis, ko Jelgavas pilsētas 
pašvaldība rīkoja sadarbībā ar Ebrēju kultūras biedrību. Traģēdijas 
vietā ir uzstādīts monuments ar uzrakstu ivritā un latviešu valodā 
“Ebrējiem – genocīda upuŗiem”.

Prāmju sabiedrības Finnlines kuģi turpmāk piestās arī Vents-
pilī. Tas ne tikai radīs jaunas iespējas kravu pārvadājumiem 
Ventspilī, bet arī aktīvizēs pasažieŗu pārvadājumu tirgu starp Vāciju, 
Latviju un Krieviju.

 Pagājuši vairāki gadi, kopš Alūksnē izvietoti konteineri atkri-
tumu šķirošanai, tomēr daudzi iedzīvotāji joprojām tos ignorē. 
“Latvijas Zaļais punkts” trīs mēnešus rīko akciju, kuŗā var laimēt 
balvu – 30 latu dāvanu karti. Iedzīvotāji tiek aicināti šķirot plast-
masas pudeļu iepakojumu. Tukšajā plastmasas pudelē jāievieto 
zīmīte ar savu vārdu un tālruņa numuru un jāiemet plastmasai 
paredzētajā konteinerā.

Jēkabpils novada Kalna pagasta “Kalna Krūkliņos” 1. jūlijā 
atklāja Mārtiņa fonda izveidoto, par labdaŗu saziedotiem lī -
dzekļiem radīto psīcholoģiskās rehabilitācijas centru “Dūjas” 
bērniem ar onkoloģiskām un haimatoloģiskām saslimšanām, viņu 
vecākiem un tuviniekiem psīchisko un fizisko spēju atgūšanai pēc 
ķīmiskās terapijas un operācijām, kā arī bērniem ar redzes, dzirdes 
un fiziskās attīstības traucējumiem. Centra patrons ir Mārtiņš 
Rītiņš.

No Daugavpils pilsētas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos piedalās 33 dziedošas un dejojošas kopas ar 704 ma -
zajiem dalībniekiem.

Daugavpils vācu biedrību “Erfolg” apmeklēja pazīstamā architek-
ta Paula Maksa Berči mazmazmeita Anželika Berči no Vācijas.        
P.M. Berči Baltijas valstīs radījis simtiem architektūras šedevru.

Ilūkstes novadā no 1. augusta darbu uzsāks Ilūkstes Sadraudzī-
bas vidusskola, kas tapusi uz Ilūkstes 2. un Ilūkstes novada 
neklātienes vidusskolas bazes, informē Ilūkstes novada dome. 

Daugavpiliete Janīna Stankeviča nesen nosvinēja 95 gadu ju -
bileju, bet nule paziņots, ka viņas dēlu priesteri Zbigņevu Stan - 
ke viču, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktoru un         
Rīgas Mētropolijas garīgā semināra garīgo tēvu, Romas pāvests     
Bene dikts XVI nominējis par jauno Rīgas archibīskapu – mētro-
polītu. Jaunā bīskapa konsekrācija notiks 8. augustā Sv.Jēkaba 
katedrālē. 

Latgalē no 18. līdz 25. jūlijam notiks pirmās Latgales ērģeļu die-
nas ar koncertiem Rēzeknē, Līksnā, Kārsavā un citur. Latgales 
iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja tuvāk iepazīt ērģeļu kultūru un 
baudīt lielisku klasisko un garīgo mūziku.

Viļānos 10. jūlijā notiek Latvijas čempionāts pļaušanā ar iz -
kaptīm, informē tā rīkotājs, Latgales lauksaimniecības zinātnes 
centrs. 

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

N O V A D U  Z I Ņ A S  

No 30. jūnija līdz 3. jūlijam 
biedrība „Ūdenszīmes” jau trešo 
gadu Rubenes pagastā rīkoja sie -
na skulptūru veidošanas plēnē -  
ru „Siena dienas”. Atsaucās dau-
dzi, arī nemākslinieciski intere-
senti, kuŗus skulptūru veidošanā 
no izžāvētās pļautās zāles kon-
sultēja Latvijas Dārzu biedrības 
un žurnāla Dārzā pārstāve Inita 
Šteinberga, kā arī citi tagadējie         
un topošie mākslinieki. 

Vairāk dzirdēts par smilšu vai 
ledus skulptūru plēnēriem un 
izstādēm. Taču, izrādās, pļavā no -
pļautā un saulē žūstošā zāle arī         
ir interesants materiāls, no kuŗa 
veidot neparastas skulptūras un 
apkārtējā vidē iederīgus dažādas 
formas telpiskus elementus. Nu, 
piemēram, izžuvusī pļavas zāle, 
kas lopiņiem ir smaržīgs un vi- 
ta mīniem bagāts siens ziemas 
ēdienkartei, lauku cilvēka rokām 
sakrauta kaudzē vai koka statņos 
(zārdos), izskatās kā glīti veidots 
dizaina objekts, kas tik labi iede -
ras lauku ainavā. 

Karstais, sausais pēcjāņu laiks 
sviedrē ne tikai lauku ļaudis sie - 
na talkās, arī plēnēra „Siena die-
nas” lielie un mazie dalībnieki da -
būja pasvīst, no sausās zāles vei-
dojot kompozicijas, skulptūras         
un objektus. Plēnēra nobeigumā 
izstāde apliecināja, ka Latvijā dzī-
vo ar radošu izdomu apveltīti cil-
vēki, kas arī no sausas zāles spēj 
izveidot interesantas, acij tīkamas 
lietas.

 Pilsētnieki vasarā raujas ārā no 
urbanizētās, trokšņainās pilsēt vi-
des uz laukiem, lai dabas dziednī-
cā uzkrātu spēkus un enerģiju. 

Siena laiks - mākslinieciska un praktiska darbošanās

Viņi ir arī labi palīgi ikdienas 
lauku darbos. Jo īpaši siena laikā. 
Glītās, rindā saliktās vasaras saulē 
žūstošās pļavas zāles kaudzes pa -
tie  sībā ir process, kuŗā piedalās 
daudz cilvēku un dažāda technika. 
Siltais, saulainais laiks radījis īpa šu 
rosību Latvijas pļavās – saim  nieki 
pļauj šogad īpaši lekni saaugušo 
zāli un nopļauto presē ruļļos. 
Gatavo arī skābbarību ziemai. 

Veselīgāko sienu lopiņiem, īpaši 
mazajiem teliņiem, jēriem, dod 
pirms Jāņiem puķainajās pļavās 
pļautā zāle. Lauku ļaudis teic, ka 
arī šo  gad būs kvalitātīvs siens, 
kuŗa tap šanā labs palīgs ir sausais, 
saulai nais laiks. Ideāli būtu, ja līdz 
lie tavām to paspētu savest 
šķūņos. 

“Vienai gotiņai - labai piena 
devējai ik dienu vajag 30 – 40 kg 
skābbarības un 2 – 3 kg siena,” no -
rāda Lauku konsultāciju un izglī-

tības centra lopkopības nodaļas 
vadītājs Ilmārs Gruduls. 

Latvijā ir reģistrēts 165 000 slau-
camo govju. Ādažu pagasta saim-
nieks Juris Gierkens, kam ga  nām-
pulkā ir 1000 liellopu, uzsveŗ, ka 
šis ir ļoti labs gads piena ražotā-
jiem: “ Zāli esam nopļāvuši 300 ha 
lielā platībā un sagatavojuši skāb-
barību. Jau sākam to izbarot go -
vīm. Kopējais izslaukums ik dienu 
pieaug par 150 – 200 kg piena.” 
Savukārt SIA “Ezermaļi 3” saim-
nieks Māris Petrēvics atzīst, ka 
saimniekus patlaban priecē arī 
labā piena iepirkuma cena, kas, 
piemēram, kooperātīvā “Dzēse” 
par kilogramu ir, sākot no 18 san-
timiem uz augšu, atbilstīgi kva-
litātei. 

Daudzas Latvijas zemnieku saim-
  niecības (z/s) saņēmušas Lauk-
saim nieku organizāciju sadarbī-
bas padomes (LOSP) no Nīder-

landes vēstniecības Latvijā piesū-
tīto vēsti par vēlmi iepirkt Latvijā 
2000 tonnas siena. Nīderlandes 
vēstniecības Latvijā pārstāvis Juris 
Dreimanis norāda, ka par pirku-
mu interesējas kāda Nīderlandes 
transporta firma, kuŗai siens pa -
redzēts zirgu barošanai. Šāds pie-
dāvājums saņemts pirmo reizi. 
Aptaujātie saimnieki atzīst – da -
rījums ir iespējams, vienīgi jāzina 

nosacījumi. Andrejs Kārklis, Bēr-
z aines pagasta z/s “Dzintari” saim-
nieks: "Tik liels daudzums zāles   
ar nosacījumu, ja ir laba raža, iz -
aug aptuveni 400 hektaru platībā. 
Siena cena Latvijā ir aptuveni          
30 – 40 santimi par kilogramu. 
Tātad kopējā darījuma summa 
varētu būt mērījama daudzos sim-
tos tūkstošu latu."

Teksts un foto Valija Berkina

Cilvēka rokām sakrautā siena kaudze arī ir kā dizaina elements 
lauku ainavā
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Mineapoles un St. Paulas ev. 
lut. baznīcas lejas stāvā 23. jūnijā 
pulcējās vairāk nekā 100  vecu 
un jaunu līgotāju – gan Dvīņu 
pilsētās uzaugušie, gan nesen 
iebraukušie. 

Kopš Mineapoles latviešu na -
ma pārdošanas 2006. gadā daudzi 
latviešu sarīkojumi notiek drau-
dzes nama telpās. Jau otro gadu 
pēc kārtas tur svinēja  arī Jāņus.  
Šogad svinības rīkoja Latviešu 
organizāciju apvienība Minesotā 
(LOAM) un draudzes koris, kas 
bija sagatavojis kuplu vakara 
programmu, kuŗā bija ne tikai 
jāņudziesmas, bet arī ar daudz 
citu dziesmu. Koŗa dzirkstele, 
diriģente Guna Kalmīte-Skujiņa 
vienmēr izdomā ko jaunu. Šoreiz 
vairākiem koristiem bija uzde-
vums nolasīt dziesmu vārdus, lai 
klausītāji neko nezaudētu no 
dziesmu teksta, jo tajos ievīts 
skaists humors un dzīves gudrība. 

Līgovakars Mineapoles draudzes namā
Klausītāji apliecināja savu 
sajūsmu, dāsni aplaudējot. 
Viņiem patika arī dziesmu 
pavadījumi ar vijoli, klavierēm 
un ritma instrumentiem – 
bundziņām un tamburīnu. Somu 
vijolniece Sara Pajunena 
atskaņoja vairākas somu deju 
melodijas, kā arī spēlēja pava-
dījumu vairākām koŗa dziesmas. 
Ritmiskās dziesmas un melōdijas 
uzmundrināja klausītā jus, viņi 
smaidīja un jutās kā līdzdalībnieki.  
Koristi bija sev nopinuši puķu 
vainadziņus, trīs Jāņu  – Skujiņa, 
Robiņa un Zeltiņa – galvu 
greznoja ozollapu vainags. 

Vakara saimnieces bija sagā-
dājušas cienastu, netrūka mājas 
siera un pašdarināta miestiņa, 
varēja dabūt arī kanniņu alu. Pēc 
koŗa koncerta sākās līgošana un 
sadziedāšanās. Reizēm dzirdēja 
asprātīgus vārdus, piemēram, 
kāds  vecāks dūšīgs kungs dzie -

dāja: „Pa gadskārtu Jānīt’s nāca, 
savus bērnus apraudzīt: vai tie 
dzēra vai tie ēda, vai svarā 
pieņēmās?” 

Par līgodziesmu sagatavošanu 
un veiksmīgu dziesmu vadīšanu 
jāpateicas divām māsām – 
LOAM valdes priekšniecei Maijai 
Zaeskai un ansambļa „Teiksma” 
vadītājai Elgai Ponei. Viņas ar 
palīgiem bija daudz piestrā-
dājušas, lai šis vakars labi izdo-
tos, un tas tiešām izdevās.

 „Mums bija prieks dziedāt,  
mēs varētu tā svinēt katru gadu. 
Tas bija lielisks vakars ar 
kopdziedāšanu un mielošanos,” 
sarīkojumu novērtēja gaviļnieks 
Jānis Robiņš.

Mineapoles latviete Zane Mi -
ķelsone  ASV  ieradās pirms pie-
ciem gadiem. Viņa teica, ka līgot 
draudzes namā ieradusies, jo 
Jāņu svinēšanas tradicija viņai ir 
ļoti tuva, turklāt viņas tēti sauc 

Līgotāji Mineapoles draudzes namā
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Jānis, bet māsu – Līga. Šī bijusi 
arī lieliska iespēja satikties ar 
draugiem.

Līgot ieradās gan rēgulāri 
latviešu sarīkojumu apmeklētāji, 
gan tādi, kas draudzes namā 

nebija rādījušies ilgu laiku, tāpēc 
prieks,  ka  LOAM Dvīņu pilsētā 
cenšas atdzīvināt skaisto latviešu 
tradiciju – līgošanu.

Laimonis Sproģis, 
Ilze Garoza

Visas bija Jāņu zāles,
Kas zied Jāņu vakarā; 
Visi bija Jāņu bērni, 
Kas atnāca līgodami.
    
Ir atkal pienācis vasaras Saul-

griežu laiks.  Laiks, kuŗā pati 
Dabas māte ir parūpējusies, lai 
visas skaistākās puķes būtu 
uziedējušas.  Ir pienācis pats īsā-
kais laiks tumsībai, tai sastopoties 
ar drīz vien jaušamo rīta 
atblāzmu.

Kā medus ir uzkrājies āboliņa 
ziedā, tā visas vasaras saldums 
un prieks ir uzkrājies Jāņu naktī 
Gaŗezerā.  Liekas, ozolu apakšējie 
zari sniedz pretī savas rokas. Ar 
pilnu rosību šajā svētku dienā 
Gaŗezera Dziesmu lejā darbojas 
mūsu izdaudzinātā latviešu cen-
tra jaunais administrātors And-
rejs Dumpis un saimnieks Vik-
tors Krievs ar saviem jaunajiem 

Līgo  Gaŗezerā

tas koncertēs svētkos. 
Pirms sasniedzam ceļa mērķi, 

brauktuvei virzoties cauri priežu 
jaunaudzei, gan kājām gājējiem, 

ar savu kompozīiciju sniedz viens 
no ansambļa “Cikāgas piecīši” 
dibinātājiem un vadītājiem - Al -
berts Legzdiņš.  Duetā kopā 
ar sa     vu meitu Māru Sventecku 
viņi dzied valdzinošo “Līgo, 
māmiņ ...”  

Spirgtais dziesmu vējš, nāk-
dams ar plašu lauku un ūdeņu 
elpu pāri Lielajiem ezeriem, rada 
brīnišķu vieglumu ikvienā dvē-
selē. 

Ir grūti iedomāties  kamerkoŗa 
panākumus bez koncertmeistares 
Helēnas Ginteres un viņas ener-
ģiskās spēles mūzikālajiem aran-
žējumiem.  “Lauku mūzi kantu” 
pui  šiem meistarīgi iekļaujoties 
instrumentālajā pavadījumā, ar 
rotaļīgu šarmu savu spēli uz 
akordeona veic ansambļa talan-
tīgā dalībniece Inita Āboliņa. 

Tad notiek  Jāņu tēva un Jāņu 
mātes sagaidīšana.  Šajās Līgo va -
kara neiztrūkstošo personu 
lomās  labi iejūtas Uģis Grīnbergs 
un Mārīte Grīnberga. Ar ap -
līgošanās un salīgšanas saspēli, 
veidojot labu sadarbību ar ka -
merkoŗa dalībniekiem, teatrālais 
uzvedums pārliecinoši parāda 
Līgo vakara notikumus.  Aplīgo-
šanas uzvedumā diriģente Vizma 
Maksiņa aicina līdzi darboties 
arī publiku.  Uz laukuma ievē-
rojam arī Latvijas sūtni ASV 
Andreju Pildegoviču, kuŗš kopā 
ar savu ģimeni Līgo vakarā ir 
Gaŗezerā. Pēc jūsmīgas aplī-
gošanās visiem tiek piedāvāts 

putojošais alus no Jāņu tēva 
mucas un svaigi sietais siers no 
Jāņu mātes šķivjiem.  Kalnā aug-
sti slietajā Jāņu uguns mucā  
aizdedzina uguni.  Pamazām, it 
kā lēni, bet tad ar vien lielāku 
spēku pret naksnīgajām debesīm 
sāk plaiksnīt liesmu mēles, liekot 
visiem vērst acu skatus šajā 
virzienā.

Līgo, līgo pļavu zāle, ziedi pa -
pardīte,

Šonakt tāles pienāks tuvu,

sezonas palīgiem.  Dziesmu lejas  
piekalnes augstākajā vietā savu 
ierasto vietu ir ieņēmusi Jāņu 
uguns muca. Uz laukuma tiek 
veidota improvizēta skatuve ar 
skaņu techniku, jo šos Jāņus pie 
gaŗezeriešiem tiek gaidīti viesi - 
kamerkoris “Dzirksts” no To -
ronto dziesmu mīļotāju iecienītās 
kordiriģentes Vizmas Maksiņas 
vadībā. Sadarbību ar kamerkori 
un tās vadītāju ir īstenojis Latvijā 
populārais tautas mūzikas an -
samblis “Lauku mūzikanti”, arī 

gan arī spēkratu lietotājiem nākas 
piestāt pie ļaužu pulciņa.  Šeit 
Garezera prezidents KārlisVizulis 
sveic klātesošos latviešu centra 
45. gadadienas priekšvakarā, 
vēlot visiem brīnišķīgi pavadīt šo 
Līgo vakaru.      

Un te jau pa kalna nogāzi starp 
ļaudīm, dziedādami, uz Dziesmu 
lejas laukumu nāk divās grupās 
sadalījušies kamerkoŗa ļaudis. 
Sākas ielīgošana ar kamerkoŗa 
“Dzirksts” un publikas pieda-
līšanos.  Patīkamu pārsteigumu 

Mana mūža asins sāpei Jāņu-
gunīs spīdēt!  

Ar skaistu valsi Dziesmu lejā 
jau aicina “Lauku mūzikanti”. 
Aiz    degoties lielajam sārtam uz 
zemes, pret naksnīgajām debesīm 
pāri ūdens klajumiem un apkār-
tējiem uzkalniem vēl ilgi viļņojas 
skaņas no Dziesmu lejas, liecinot 
par mūžam dzīvo latviešu tradiciju.

Teksts un foto:
Dzidra Tropa

Kora diriģente (no labās puses) Vizma Maksiņa sveic Jāņa tēvu 
(Uģis Grīnbergs) un Jāņa māti (Mārīte Grīnberga)

Gaiši liesmo Līgo vakara sārts Garezera Dziesmu lejā.  Uz 
vakara atvadām liesmās tiek mestas Līgo vaiņagu vītnes. 

Arī apmeklējuma ziņā Līgo vakara uzvedums radīja plašu  
publikas atsaucību.

Līgo vakara norisi Gaŗezerā pagodināja Latvijas sūtnis ASV 
Andejs Pildegovičs (pirmais no kr. puses) ar ģimeni.  Attēlā 
viņu redzam ar Albertu Legzdiņu (vidū) un Svenu Kīnu
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 Zenta Mauriņa teikusi: 
,,Uzdrīkstēties ir skaisti!”  Klīv-
landes latviešu biedrība uz -
drīkstējās rīkot Jāņu svinības tieši 
23. jūnijā, nedēļas vidū,  kaut  
Dau    gavas Vanagu apvienība 
plānoja tradicionālās svinības tās 
pašas nedēļas sestdienā.  Praktis-
ku iemeslu dēļ latviešu sarīkojumi 
notiek tikai nedēļas nogalē, un 
radās nopietnas bažas, vai darb-
dienas vakarā sanāks publika. Šīs 
izvēles iemesls bija Latvijas 
populārā mūziķu grupa ,,Lauku 
mūzikanti”, kas ceļā no Gaŗezera 
uz Sidrabeni pavadīja Klīvlandē 
pāris dienu un piedāvāja Jāņiem 
piemērotu programmu. Tādu 
izdevību nevarēja laist gaŗām, un 
jāņabērni Klīvlandē pulcējās 
Apvienotās draudzes namā  tieši 

Jāņi ar Latvijas ,,Lauku 
mūzikantiem” Klīvlandē

Jāņu vakarā. Tur viņus sagaidīja 
Jāņa māte un Jāņa tēvs un 
pacienāja ar sieru, pīrāgiem un 
alu. Telpu rotāja lieli ozolu zari, 
uz galdiem, ar jāņuzālēm apvītos  
lukturos  mirgoja sveces gluži kā 
jāņugunis. Drīzi vien visi krēsli 
bija aizņemti, kasierim pat 
pietrūka iespiesto ieejas karšu. 
Taču tā bija patīkama problēma! 

 Ievadā viesmākslinieki vadīja 
tradicionālo  jāņudziesmu dzie-
dā   šanu  ar dažādām, vairāk vai 
mazāk pazīstamām melōdijām. 
Pārtraukuma laikā  saimnieces 
cienāja ar vakariņām  –  skābiem  
kāpostiem,  desiņām un rudzu 
maizi.  Pēc tam sākās līksmošana 
tautas gaumē, jo  mākslinieki 
atskaņoja visiem pazīstamas 
dziesmas. Apmeklētāji  dziedāja 
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,,Lauku mūzikanti” Klīvlandē

līdzi un vairāki pāŗi dejoja, cits 
citu uzmundrinot un iedrošinot. 
Omulība auga. Šķiet, klausītāju 
atsaucība rosināja mūziķus spēlēt 
vēl un vēl, iespējams, viņi būtu 
spēlējuši līdz rītausmai, ja 
jāņotājiem nebūtu bijis jādomā 
par darbu nākamā dienā.  

Līgotāji tagad var kavēties 
atmiņās par jauki pavadīto va -
karu un mūziķi atcerēties iera-
šanos Klīvlandē. Viņi vakara 
krēslā nenogriezās īstajā vietā no 
lielceļa un  apmaldījās pilsētas 
centrā, bet par laimi ieraudzījuši 
divus policistus un prasījuši vi -
ņiem ceļu uz paredzēto apme-
šanās vietu Leikvudā.  Abi  Klīv-
landes policisti, braucot ar 
motocikliem un  signālspuldzēm 
zibot, aizveduši viņus līdz pat 

Baueru namdurvīm.  Tādu ievē-
rī  ba parasti tiek veltīta vienīgi 
valsts prezidentam.  

 Šī bija otrā reize, kad ,,Lauku 
mūzikanti” viesojās Klīvlandē.  
Kopš pirmās reizes grupas sastāvs  
nedaudz mainījies. Šoreiz  dzir -

dējām vokālistu Normundu 
Ķieti, akordionisti Initu Āboliņu, 
ģitaristu Arti Daukstu, bun-
dzinieku Valteri Līci un basu Uģi 
Zvejnieku.  Ceram, ka šī nebija 
viņu pēdējā viesošanās Klīv-
landē.  

Maija Grendze

Indianapoles latviešu sabied-
riskā centra laukumā latvieši ko -
pā ar igauņu, lietuviešu, poļu, 
skotu un zviedru apvienību va -
saras saulgriežus svinēja 26. jū -
nijā.

Diena bija saulaina, un sarīko-
jums izdevās teicami. Centra 
kuplo koku pavēnī bija novietoti 
galdi, un jau stundu pēc sarī-
kojuma sākuma vēlīniem atnā-
cējiem bija grūti atrast brīvu 
vietu. Azaidu sagādāja  India na-
poles latviešu jaunatnes apvie-
nība, jāņusieru, pīrādziņus un 
maizītes piedāvāja LSC dāmu 
komitejas locekles. Netrūka arī 
miestiņa. Jānis Dabars sagādāja 
pelēkos zirņus ar speķi. 

Bija daudz dažādu nodarbību. 
Tradicionālajā virves vilkšanā 
Indianapoles „smagā svara” vīri 
pārliecinoši uzvarēja ne tikai 
skotu vienību, bet arī lietuviešus 
un igauņus. Bija daudz citu, kat-
rai tautībai raksturīgu spēļu. 
Dāmas un jaunieši varēja mācīties 
pīt vainadziņus Elitas Bērziņas 
vadībā. Bērnu priekam bija 
atvesta liela balonmāja, kuŗā 
mazie lēkāja un priecājās līdz 
pavēlai vakara stundai. Laukuma 
malā bija uzcelta tāda kā vikingu 
nometne, kur pieaugušie un 
jaunieši, tērpušies laikmetīgās 
drānās, parādīja tā laika dzīves-

Vasaras saulgriežu svinības Indianapolē
veidu. Sievietes abrā mīcīja mīk-
lu, jaunieši ar vareniem zobeni-
em demonstrēja vikingu cīņas,  
bērni rotaļājās ar pašgatavotām 
rotaļlietām. Grezni tērptie skoti 
dziedāja  skotu un īru dziesmas, 
lietuviešu dziesmas dziedāja un 
deju mūziku spēlēja lietuviešu 
ansamblis „Biru bar”.  Latvieši un 
lietuvieši parādīja virkni savu 
tautasdeju, aicinot skatītājus pie-
dalīties. Dejošana centra laukumā 
turpinājās līdz pavēlai vakara 
stundai. Skoti rīkoja  mantu izlo-
zi, kuŗā solīto laimestu, ceremo-
niālo skotu zobenu, ieguva mūsu 
tautietis Arvīds Freimanis.

Šāda vasaras saulgriežu starp-
tautiska svinēšana centrā tika 
rīkota jau otro gadu. Šķiet, ka 
sarīkojums arī šogad izdevās labi. 
Visi apmeklētāji jutās mājīgi un 
aicināja rīkotājus arī nākamā 
gadā gatavot līdzīgu sarīkojumu. 
Pats Jāņa tēvs, LSC priekšnieks 
Andris Bērziņš, starptautisko 
sadraudzību veicināja, tērpies 
skotu kiltā ar kuplu Jāņu vainagu 
galvā. Mūsu vietējai latviešu 
grupiņai novecojot un pamazām 
sarūkot, vēlams, lai saulgrieži 
šādā veidā tiktu svinēti centrā vēl 
dažu labu gadu. 

EVK

Latviešu virves vilcēji Vainagu pinējas
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Skotu parstāvis pārdod izlozes biļetes

LSC priekšnieks Andris Bērziņš
Ugunsdzēsēju vienība
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Filadelfijas baptistu draudze 6. 
jūnijā svinēja 110 gadu svētkus, 
un tos kuplināt ar dziesmu bija 
aicināts Rīgas Doma zēnu koris. 
Taču  ASV prezidents tieši tajā 
pašā svētdienā pulksten trijos 
kori ielūdza dziedāt Baltā nama 
diplomatiskā pieņemšanā. Baltais 
Nams no Filadelfijas atrodas trīs 
stundu brauciena attālumā. Tā -
pēc Filadelfijas latviešu baptistu 
draudze 110 gadu svētkus pārcēla 
uz  pulksten desmitiem. Sv. Jāņa 
ev. lut. draudze atcēla dievkalpo-
jumu, lai visi varētu noklausīties 
Doma koŗa zēnu koncertu. 
Ģimenes, kuŗās zēniem piedāvāja 
naktsmājas, arī vēlējās  dzirdēt, 
kā viņi dzied.

Programmu ievadīja G. P. Tele-
manna Veni Sancte Spiritus,  solo 
daļu Reple Tuorum corda fideli-
um dziedāja Daniels Pelnēns, 
ērģeļpavadījumu spēlēja Aija 
Ziņ     ģīte. Klausītāji sirsnīgi ap -
laudēja.

Lūgšanu teica draudzes mā -
cītājs Dr. Uldis Ukstiņš, Sv. Jāņa 
ev. lut. draudzes sveicienu node-
va māc. Ieva Dzelzgalve. Pēc 96. 
psalma lasījuma un draudzes 
dziesmas māc. Oļģerta Cakara 
teica īsu svētrunu ,,Mūsu jaunā 
dziesma“, piebilstot, ka jaunajā 
dziesmā  jābūt grēksūdzes, mīles-
tības un pateicības dziedā ju-
miem.

Koris koncertu sāka ar F. Šū -
berta dziesmu un Bacha-Guno 
Ave Maria.  Prieks bija vērot, cik 
uzmanīgi dziedātāji ievēroja 
diriģenta Mārtiņa Klišāna vēl-
mes.

Tekstam ir  īpaša nozīme dzies-
mas izpratnē. Esam koŗu dzie-
dāšanas lielvalsts, mūsu koŗi ceļo 
pa pasauli, un tagad arī latviešu 
komponisti savām dziesmām 
izvēlas tekstu  latīņu un angļu 
valodā. Skaisti skanēja čechu 
komponista A. Dvoržāka dzies-
mas Flow, Danube, Ebb and Flow 
un The Dove and the Maple Tree. 
S. Everlija (Everly) četrdaļīgā 
Misa brevis #2, komponēta 
laikmetīgākā stilā, bija intere-

ASV Filadelfijas baptistu draudzes 110 gadu svētkos viesojās 
Rīgas Doma zēnu koris

sants jaunums. Solo dziedāja 
Patriks Stepe un Reinis Bagāts. 
Klausoties jauno solistu  skaisto, 
tīro dziedājumu, vienmēr jādomā 
par šo zēnu gaitām nākotnē. Vai 
viņi nepametīs mūziku? 

Diemžēl R. Paula dziesmas 
„Aicinājums“ un „Pasaciņa“ ne -
bija iepriekšējo dziesmu līmenī. 
Pēc R. Paula dziesmām arī Z. 
Liepiņa „Lūgšana“, ko dziedāja 
Reinis Bagāts, nelikās tik iespai-
dīga. Koncertā  iespaidīgākā bija 
V. Baštika „Mūsu Tēvs“ no „Rek-
viēma“, ko dziedāja Doma zēnu 
koris  un Filadelfijas kamerkoris 
diriģentes Guntas Plostnieces 
vadībā. Kamerkoris stāvēja diev -
nama balkonā. Lūgšanas motīvs 
bija krāšņs Dieva varenības 

apliecinājums. Pēc māc. Dr. U. 
Ukstiņa svētības vārdiem Doma 
zēnu koŗa pianiste un ērģeļniece 
Aija Ziņģīte koncerta beigās lie-
liski atskaņojot J. S. Bacha „To -
katu re-minorā“.

Pēc koncerta baznīcas pagra-
biņā jaunieši drūzmējās ap gaŗo 
gardumu galdu, iekampa kādu 
sviestmaizi, saiņoja savas mantas 
un tad traucās uz autobusu, lai 
dotos uz Balto namu.

Tā kā dievkalpojumā nebija 
laika pieminēt draudzes 110 
gadu gaitas, kopā ar programmu 
saņēmām draudzes sekretāra 
Jāņa Plostnieka aprakstu par 
draudzes vēsturi. 

Draudze dibināta 1900. gadā, 
tikko Ročesteras semināru 

beigušā mācītāja Friča Hūna 
vadībā. Jau 1886. gadā darbu 
sāka draudzes koris, 1895. gadā 
sieviešu misijas biedrība; 1900. 
gadā jaunatnes biedrība un 1902. 
gadā svētdienas skola. Pēc 1905. 
gada Krievijas revolūcijas, ieplūs-
tot jaunam emigrantu vilnim, 
1909. gadā draudzes locekļu 
skaits bija 223, korī  – 55 dzie-
dātāji. 1910. gadā draudze 
iegādājās un pārbūvēja savu 
namu. Laikā starp abiem pasaules 
kaŗiem draudzē pastāvīgi bija 
apmēram 150 locekļu. Sākoties 
latviešu ieceļošanai 1948. gadā, 
draudzē atkal lietoja  latviešu 
valodu, un pirmo imigrantu 
mazbērni pārgāja uz amerikāņu 
draudzēm. Draudzes locekļu 

skaits tolaik bija apmēram 180. 
Koŗa vadību 1952. gadā uzņēmās 
no Anglijas iebraukušais kom-
ponists Viktors Baštiks. Tā kā 
draudzei trūka telpas, 1957. gadā 
nolēma celt jaunu dievnamu, un 
1961. gada rudenī draudze pirmo 
reizi vēra jaunā dievnama durvis.

Jānis Plostnieks  raksta: „Simt 
desmit gadi ietveŗ sevī veselas 
astoņas latviešu paaudzes. Pirmos 
piecdesmit gados šeit Dievu 
lūdza pirmie iebraucēji, viņu 
bērni, mazbērni un mazmazbērni, 
un tagad šeit redzam jau Otrā 
pasaules kaŗa bēgļu mazmaz-
bērnus. Šie ir bijuši simt desmit 
Dieva svētīti gadi. Lai Viņam 
slava!“.

O. Cakars
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Doma zēnu koris, diriģents Mārtiņš Klišāns

Šogad no 4. līdz 6. jūlija Toron-
t  o notika 13. ērģeļu dienas. 
Trīsdesmit gadu laikā bijušas 13 
Ērģeļu dienas: pirmās notika 
1980. gadā Bostonā Ludviga 
Reitera ierosmē. Ērģeļu dienas 
rīkotas Toronto – 1983., 1989., 
1997. un 2010. gadā, Filadelfijā 
– 1985. gadā, Čikāgā – 1987. 
gadā, Ņujorkā –1991., 1999. un 
2006. gadā, Klīvlandē – 1993. 
gadā, Otavā – 2003. gadā, 
Bostonā – 1980. un 1995. gadā. 

Latviešu ērģelnieku ģilde 
Amerikā (LĒĢA) dibināta 
Filadelfijā 1985. gadā trešo Ērģeļu 
dienu laikā. Šīs organizācijas 
mērķis ir apvienot latviešu 
ērģelniekus un citus baznīcas 
mūziķus, kuŗi dzīvo Amerikas 
kontinentā,  atbalstīt,  palīdzēt 
sastādīt programmu, ierosināt 
komponēt jaunus skaņdarbus 
ērģelēm, rīkot Ērģeļu dienas. 
Latvijā ir nodibināta Latvijas 

Lieliskas XIII Ērģeļu dienas Toronto
ērģelnieku ģilde (LĒĢ), abas 
organizācijas cieši sadarbojas. 

Uz 13. Ērģeļu dienām Toronto 
atbrauca divi izcili Latvijas 
ērģeļnieki – Vita Kalnciema un 
Roberts Hansons. Visjaunākais 
ērģelnieks bija 15 gadu vecais 
Dāvids Heinze no ASV. Ērģeļu 
dienas atbalstīja Kultūras fonds, 
LELBA, LĒĢA, citas organizācijas 
un labvēļi.

Atklāšanas koncertā Roberts 
Hansons atskaņoja Bacha, Mo -
carta, Marģeŗa Zariņa darbus, 
Vita Kalnciema – Romualda 
Kalsona, Marģera Zariņa, Aivara 
Kalēja, Imanta Zemzaŗa un Paula 
Dambja kompozicijas. Izrādīja 
mēmo filmu, kuŗai pavadījumu 
spēlēja Andrejs Streļājevs (Ka -
nada). Dienas beigās bija sadrau-
dzības stunda.

Nākamā dienā Dr. Ingrida 
Gutberga lasīja  referātu  ,,J. S. 
Bachs un numeroloģija”, Roberts 

Hansons un Vita Kalnciema – 
,,Latvijas ērģeles un ērģelnieki”, 
Dāvids Šmits un Roberts Adlers 
– What’s new in organ technol-
ogy. 

Pēcpusdienā viesu koncertā 
piedalījās Ruta Āze-Roumbane, 
Dāvids Heinze, Ārija Purva, Vija 
Klucherte un Dāvids Šmits.  
,,Izlases koncertā” Ingrida Gut-
berga atskaņoja  A. Kalniņa 
,,Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” 
un Jāņa Mediņa ,,Āriju”, Anita 
Gaide – Romualda Jermaka 
Concerto in barocco, Andrejs 
Streļājevs Sēzara Franka Prelū-
diju, fūgu un variāciju, kā arī 
Aivara Kalēja Allein Gott in der 
Höh’ sei Ehr, Vita Kalnciema – 
Tomaso Albinoni Adagio un 
finālu no Luija Vjerna (Louis 
Vierne) Simfonijas op. 14. Kon-
certa beigās klausītāji dzir dēja 
Roberta Hansona atskaņoto 
Bacha Korāļprelūdiju un  A. Kal-

niņa Fantaziju sol minorā.
Svētku dievkalpojuma koncertā 

6. jūnijā piedalījās ērģelnieki 
Anita Gaide, Vija Klucherte, Vita 
Kalnciema, Roberts Hansons, 
Dāvids Šmits, trompētists Reinis 
Kalniņš, tenors Ivars Gaide, Sv. 
Andreja draudzes ansamblis 
diriģentes Ilzes Krūmiņas vadībā, 
soliste Linda Maruta, Sv. Bar-
nabas baznīcas koris Dr. Jūdžīna 
Geita (Gates) vadībā. Svētku 
runu teica māc. Ilze Kuplēna-
Evarte. Dievkalpojumu vadīja 
prāv. Ivars Gaide, māc. Anita 
Gaide un māc. Debora Košeka 
(Koscec). Pēc dievkalpojuma bija 
mielasta un sadraudzības stun-
da.

XIII Ērģeļu dienu dalībnieku 
profesionālais līmeni bija augsts. 
Varam priecāties, ka mums ir tik 
liela grupa izcilu mūziķu (10 
ērgelnieku u. c.).

Mūzicēšanas prieks un gaišais 

sadraudzības gars visus vienoja 
un deva cerību, ka arī nākotnē 
notiks Ērģeļu dienas.

Vislielāko pateicību pelnījuši 
rīcības komitejas locekļi – Jānis 
Grīnvalds, Gundega Melli, Ārija 
Purva, Dāvids Šmits, Andrejs 
Streļājevs, māc. Dr. Anita Gaide 
un prāv. Ivars Gaide. 

Anita un Ivars Gaides 
atbalstījuši visas 13 Ērģeļu die-
nas. Bez viņiem šie svētki nebūtu 
iedomājami.

No sirds pateicamies čaklajām 
darbiniecēm Andas Liberes un 
Valdas Birznieces vadībā, kas 
visus pacienāja. Apmeklētāju 
atsaucība bija sirsnīga un jūs-
mīga.

Beigšu ar J. S. Bacha vārdiem: 
Soli Deo Gloria!

LĒĢAs priekšsēde 
Dr. Ingrīda Gutberga
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Gadskārtējais Jāņu sarīkojums 
Trīsvienības draudzes lauku 
īpašumā Tērvete notika 19. 
jūnijā. Kaut gan laika pareģis bija 
solījis agrīnu lietu, rīts atnāca 
saulains, karsts un sutīgs. Līgotāji 
bija sabraukuši no malu malām 
(no Austrumkanadas un ASV). 
Agrā pēcpusdienā ansamblis 
„Tērvetes Trubadūri” pie Lielās 
mājas ieskandināja Jāņus ar 
mūzikālu priekšspēli, kas skanēja 
vareni un atbalsojās Tērvetes 
pakalnos. 

Ap pulksten diviem notika 
Montrealas Latviešu sporta kluba 
gadskārtējais Jāņu jūdzes 
skrējiens. Tajā piedalījās daudz 
dalībnieku. Līdz ar pirmajiem 

JĀŅI  TĒRVETĒ UN MONTREALĀ
soļiem atvērās debesis un lija kā 
jau pa Jāņiem! Skrējējiem lietus 
deva patīkamu atveldzi. Sieviešu 
klasē uzvarēja Aija Thompson, 
bet vīriešu - Edis Aculumbre. 
Tautas deju uzve dumā  piedalījās 
Montrealas „Ač  kups” un 
„Večkups”, Otavas „Spīdola” un 
Toronto „Dauga viņa”. Dejotāju 
skaits bija kupls – 60, un viņu 
deju solis spraigs, dejošana 
jūsmīga un enerģijas pilna. Viens 
no lielākajiem ska tītāju pulkiem 
(250) pēdējo gadu laikā sniegu-
mu vērtēja atzinīgi, savu paldies 
izteikdams spēcī giem aplausiem. 

Vakara pusē sākās līgotāju 
gājiens, kuŗā piedalījās  ap 300 
dalībnieku un, ja tiem pieskaita 
četrās Jāņu sētās un pie Lielās 

mājas pulcējušos, šī gada Jāņu 
sarī  kojums Tērvetē bija pulcinājis 
ap 400 ļaužu! Līgotāju saimē bija 
daudz jauniešu, vairāki pat no 
attālākām vietām ASV. Līgo 
gājienam bija pieci pieturas 
punkti - Steprānu, Hūnu, Paliepu, 
Poriešu-Bedardu sētās un pie 
Tērvetes Lielās mājas. Katrā vietā 
Jāņu māte un Jāņu tēvs cienāja ar 
alu un sieru un citiem gardumi-
em. Notika abpusēja apdzie-
dāšanās, sadziedāšanās, dejošana.
Lietus vairs neatgriezās un  
līgotājus netraucēja. 

Tieši Jāņu dienā, 24. jūnijā, 
Pensionāru apvienība svinēja 
savus Jāņus. Dalībnieku skaits 
bija necerēti liels - 50. Tajā bez 

pensionāriem bija arī jaunās un 
vidējās paaudzes pārstāvji. Bija 
pat savs Līgo gājiens, kuŗam 
dziesmas priekšā dziedāja Jānis 
Verners, Staņislavs Jerumanis un 
Alberts Caune, pievienojoties arī 
Inārai Leimanei, Augusta Puš-
pura klavieŗu spēles pavadījumā. 
Šī bija izjusta Jāņu svinēšana 
Latviešu centrā. Sarīkojumu 
ievadīja prieksnieks V. Paegle ar 
īsu uzrunu, iepazīstinādams ar 
kāda baltvācu laikraksta aprak-
stiem par latviešu Jāņiem 1900. 
gadu sākumā un uzaicinādams 
arklusuma brīdi pieminēt mirušo 
biedru - Jāni Leitēnu. Alberts 
Caune nolasīja gaŗāku sacerē-
jumu par Līgo svētkiem, kas 
visiem patika. Ilgas Porukas 

meita Dagmāra cildināja savu 
māti 90 gadu dzimšanas dienā. 
Vēl dzimšanas dienas jūnijā 
svinēja Glorija Morisa, Mārtiņš 
Štauvers un Valentīns Klētnieks. 
Visi saņēma apsveikuma kartītes 
no biedrzines Ilgas Strautiņas. 50 
gadus laulībā tieši šajā diena 
atzīmēja Aina un Valdemārs 
Paegles. Zeltkāzniekus sumināja 
ar kopīgi nodziedāto „Nevis 
slinkojot un pūstot”...

Jūlijā un augustā sanaksmes 
Latviešu centrā nenotiks. Nā -
kamais saiets notiks 16. sep-
tembrī, plkst. 13, centrā. Pare-
dzēts izbraukums uz Tērveti 
augusta vidū.

  
M. Štauvers      

Jau septīto gadu Vašingtonas 
D.C. latviešu saime piedalās 
Merilendas pavalsts Montgo-
merija apgabala (Montgomery 
county) pasākumā, kas nodēvēts 
par „Mantojuma dienām” 
(Heritage Days). To nolūks ir celt 
gaismā apgabalā mītošās vēstures 
un kultūras bagātības. Četrdesmit 
piecu apskatāmo vietu sarakstā 
iekļauta arī latviešu dievnama 
ēka Rokvilā, kur  iekārtots 
Latviešu vēstures mūzejs.

Un tā, Mongomerija apgabala 
iedzīvotāji, kā arī tūristi no citām 
vietām, varēja pavadīt 26. un 27. 
jūnija pēcpusdienu apskatot, gan 
slaveno „Krusttēva Toma būdu”, 
gan kādu pārceltuvi no Pilsoņu 
kaŗa laikiem, gan arī latviešu 
mūzeju – tur iepazīstoties ar 
kādas mazas tautas tērpiem un 
„dīpīšu lādēm”. Bez mūzeja, 
latvieši piedāvāja arī dažādas 
citas izstādes un nodarbības sava 
atvērtā nama divos stāvos. 
Priekš   namā klaudzēja āmuri, 

MANTOJUMA DIENAS VAŠINGTONAS PIEVĀRTĒ
Andrim Rūtiņam apmācot cie-
miņus saktiņu kalšanā. Turpat, 
meijām rotātā istabas stūrī, Daiga 
Rūtiņa vija Jāņu vainagus. Blakus 
telpā Mētra Pētersone un Gunta 
Eglīte rādīja olu krāsošanu ar 
sīpolu mizām. Citā istabā Maruta 
Kārkle stāstīja par latviešu rak-
stiem un izstādītajiem linu 
izšuvumiem, kamēr Valdis Kārk-
lis apmeklētājus iepazīstināja ar 
maigajām kokles skaņām. Tik-
mēr telpas otrā galā Verners 
Švalbe bija izveidojis omulīgu 
lauku sētas stūrīti, izmantojot 
ozollapas, alus mucu un 
apgleznotu audeklu no bijušā 
Vašingtonas teātŗa laikiem. 

Lielajā zālē apmeklētājs varēja 
nogaršot Jāņu sieru, medu, 
kliņģeri un vēl šo to, kā arī baudīt 
tautasdeju ansambļa „Namejs” 
un folkloras ansambļa „Sudrab-
avots” priekšnesumus. Turpat 
varēja nopirkt latviešu grāmatas 
un gar zāles sienām izstādītas 
fotografijas – skatus no Latvijas 

laukiem un mazpilsētām, ko, 
apceļodams Latviju, bija uzņēmis 
ASV diplomāts Metjū Blongs 
(Mathew Blong).

Apmeklētāju – cittautiešu – 
nebija sevišķi daudz, jo, galu galā, 
latviešu nams bija tikai viena no 
daudzajām apskates vietām, kuŗu 
apbraukāšana tveicīgā vasaras 
nedēļas nogalē prasīja skaidru 
vēlēšanos atteikties no ūdens 
priekiem vai Pasaules kausa 
drāmām televīzorā un tai vietā 

pavadīt laiku izglītojošā lokāl-
tūrismā. Bet tie, kas ieradās, lie-
kas, visu aplūkoja ar lielu interesi 
un sīki iztaujāja rīkotājus par 
latviešiem un Latviju. Mantojuma 
dienas deva ieganstu arī vietējiem 
tautiešiem pakavēties namā 
pēcjāņu noskaņā. Un rīkotājiem 
- Lilitas Bergas, Intas Šrāderes un 
Anitas Tēraudas vadībā – apziņu, 
ka reizi gadā Vašingtonas pievārtē 
tiek godā celta latviešu tautiskā 
māksla.  

Vilnis Baumanis

Tautumeita - Zane Akmene
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Rotu kalēja
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Četri Bostonas jaunieši pārkā-
pa pirmo latviskās izglītības 
slieksni, tie  irKristiāna Grinber-
ga, Melisa Līgure, Ansis Ramo-
liņš un Inga Spalviņa.

Izlaiduma aktu, pēc karogu 
ienešanas, ar svētbrīdi ievadīja 
mācītāja Jogita Mingina. Latvijas 
valsts himnai sekoja skolas pārzi-
nes Krisītes Skares ievadvārdi. 
Skolas beidzējus uzrunāja 8. 
(absolventu) klases audzinātāja 
Sandra Ramoliņa, tad sekoja 
beigšanas apliecību izdalīšana. 
Katrs no absolventiem klausītā-
jus iepriecināja ar saviem atjautī-
gajiem atmiņu stāstījumiem par 
savu pieredzi Bostonas Latviešu 
skolā. Labs papildinājums bija 
skolotāja Viļņa Kreišmaņa video 
attēlu virknējums par beidzēju 
skolas gaitām. Pēc apsveikumu 
daļas, liecības saņēma pārējie 
Latviešu skolas skolēni.

Svinīga bija Latvijas karoga 
nodošana nākamajai 8. klasei. 
No absolventu klases karogu 
nodeva Ansis Ramoliņš, un ar 
solījumu 7. klases vārdā to saņē-
ma Ēriks Galiņš. Te jāpiemin 
zināma vēsturiska secība, jo abu 

PĀRI  PIRMAJAM  SLIEKSNIM
Bostonas Latviešu skolas izlaidums

skolēnu vecvectēvs pirms gadu 
desmitiem bijis Bostonas  Lat-
viešu skolas skolotājs.

Pirms priekšnesumu daļas 
notika Amerikas Latviešu Tau-
tiskās Savienības (ALTS) izloze. 

Absolventu priekšnesumus 
bija iestudējis mūzikas skolotājs, 
komponists  Pēteris Aldiņš, kuŗš 
veica arī klavieŗu pavadījumus 
ar Ansi Ramoliņu - klarnete, 
Māru Spalviņu - bungas, Ariānu 
Ūli – ģitara. Vēl piedalījās skolo-
tāju pulciņš, kas sevi bija nodē-
vējuši par “Brašiem bāleliņiem”.

Uzveduma tautas dziesmas 
bija ”Es bij’ puika, man bij’ vara”, 
„Trīs jaunas māsas”, „Es izjāju 
Prūšu zemi”. Pēc Skolas p ado-
mes priekšsēdētājas Valdas 
Grinbergas noslēguma vārdiem 
skolas kopkoris dziedāja “Rik-
šiem bērīt’ es palaidu” un „Dzī-
voj’ pie kundziņa”. Kā tas pēc 
skolas sarīkojumiem jau pie-
rasts, atkal bija bagātīgs cienasta 
galds. Ar smaidiem un čalu bei-
dzās skolas gads, lai pēc vasaras 
atpūtas skolas saime atgrieztos 
jaunam darba cēlienam rudenī.

Ivars Galiņš Bostonas Latviešu skolas absolventi

Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienības delegātu sapulci 9. 
jūnijā Čikāgas latviešu namā 
vadīja priekšsēdis Jānis Vilciņš, 
protokolēja sekretāre Ruta Pried-
kalne-Zirne. Pēc māc. Oļģer  ta 
Cakara lūgšanas pieņēma dienas 
kārtu, pārskatīja delegātu man-
dātus un pieņēma 2009. gada 28. 
oktobŗa delegātu sanāksmes pro-
tokolu.

ČLOA priekšsēdis Jānis Vilciņš 
ziņoja, ka piedalījies Latvijas 
vēstniecības ASV Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinībās Va -
šingtonā;  rīkojis Sarmītes Ēlertes 
referātu 2010. gada 19. februārī; 
11. martā Midway lidlaukā 
piedalījies sarīkojumā par godu  
Lietuvas gaisa flotes 70 gadu 
atceres lidojumam uz Čikāgu; 
31. martā rīkojis Ģirta Kristovska 
referātu; piedalījies ALAs 
kongresā Sanfrancisko; 8. maijā 
apsveicis Čikāgas vīru kori 25 
gadu jubilejā; daudz laika viņš 
ziedojis  latviešu nama pārdo-
šanai, informējis par Latvijas 
pasu atjaunošanas iespējām un 
10. Saeimas vēlēšanām.

Kasieris Andrejs Rāve ziņoja, 

ČLOA delegātu sapulcē pārrunā galvenos uzdevumus nākotnē
ka kasē ir $15 066.

Radiokomitejas vadītāja Valija 
Galeniece ziņoja, ka raidījuma 
maksa ir $290,  pateicās klausī-
tājiem un ziedotājiem.

Stipendiju fonda priekšniece 
Ruta Priedkalne-Zirne ziņoja, ka 
25 gadu laikā stipendijās  izmak-
sāti $70 000. Šogad piešķirtas 19 
stipendijas. 

 „Čikāgas Ziņu“ adminstrātors 
Ilmārs Bergmanis pavēstīja, ka 
atbildīgā redaktore Ārija Berg-
mane 1. septembrī nolēmusi 
ama  tu atstāt, tātad jāmeklē jauns 
atbildīgais redaktors, galvenā 
redaktore Ināra Sīmane savu 
darbu turpinās.

Revīzijas komisijas uzdevumā 
Modris Galenieks ziņoja par 
revīzijām un pateicās ČLOA, 
Čikāgas latviešu radio, ,,Čikagas 
Ziņu“ un Stipendija fonda kasier-
iem, piebilstot, ka likvidēta Stu-
dentu korporāciju kopa. Delegātu 
sapulce balsojot pie ņēma 
Stipendiju fonda statūtu maiņas. 

Organizāciju pārstāvju 
ziņojumi 

Katoļu kopas pārstāvis J. 

Valainis ziņoja, ka katoļu dievka-
lpojums Gaŗezerā notiks 18. 
jūlijā, dievkalpojums Čikāgā 15. 
augustā. Par Daugavas Vanagu 
apvienības un pensionāru bied-
rības darbu pastāstīja O. Cakars. 
Ciānas latviešu ev. lut. draudzes 
pārstāve Baiba Liepiņa teica, ka  
pavasara talkā piedalījušies 65 
darbinieki. Čikāgas latviešu bied-

rības pārstāve Dace Ķezbere 
stāstīja, ka izrādīta filma „Rūdolfa 
mantojums“, rudenī rīkos Či -
kāgas latviešu biedrības 75 gadu 
jubilejas  balli. Prāv. Vilis Vārs-
bergs ziņoja, ka  pabeigta Sv. Pē -
teŗa ev. lut. draudzes dievnama 
piebūve. Rasma Kraule pastāstīja, 
ka vākti līdzekļi, lai  iespējami 
vairāk dalībnieku  varētu pieda-

līties skautu un gaidu lielajā 
nometnē. 

Par ČLOA priekšsēdi ar 
aklamāciju ievēlēja Jāni Vilciņu, 
sekretāri – Rutu Priedkalni-Zir-
ni, īpašu uzdevumu veicēju – 
Arti Inku. Revīzijas komisijā 
ievēlēja Modri Galenieku, Gun-
de  gu Rupeiku un Mārtiņu Vēveri. 
Jānis Vilciņš ziņoja par 10. 
Saeimas vēlēšanu priekšdarbiem: 
ar ALAs atbalstu  panākts, ka 
vēlēšanu iecirknis būs arī Čikāgā 
un uzsvēra, ka ikvienam Latvijas 
pavalstniekam svarīgi piedalīties 
vēlēšanās. Jūlija vidū Čikāgā 
Ciānas draudzes telpās varēs 
izņemt vai apmainīt Latvijas 
pases, un J. Vilciņš ierosināja no 
ČLOA kases piešķirt $1500  izde-
vumu segšanai. Delegātu sapulcē 
balsojot priekšlikumu pieņēma. 
Sēdes nobeigumā notika pārunas 
par Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinībām  un koncertu 
13. novembrī Ciānas lielajā zalē. 
Svētku runu teiks Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pildego-
vičs, koncertā dziedās Čikāgas 
koŗi, kā arī aicinās koŗus no 
Milvokiem. 

OC

Sēž  no kreisās: Inese Stokes, Ruta Priedkalne-Zirne, Jānis 
Vilciņš, Andrejs Rāve; stav Ilmārs Bergmanis, Modris Galenieks, 
Artis Inka
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Bostonas Daugavas (8.) 
skautu vienība un Sauleskalna 
(7.) gaidu vienība, gatavojoties 
Latviešu skautu un gaidu 10. 
Lielai nometnei „Zvaigžņu 
sega” augustā, no 11. līdz 13. 
jūnijam nometņoja Bostonas 
Trimdas draudzes lauku 
īpašumā „Piesaule”.
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Bostonas skauti un gaidas 
gatavojas 
10. lielajai 
nometnei

  Ciemojoties Latvijā, satikām 
draugu un bijušo kaimiņu, mā -
cītāju  Dr. Olafu Brūveru, kas 
tagad ir profesors Kristīgā aka-
dēmijā Rīgā, kur māca ētiku, 
filozofiju, psīcholoģiju, starp-
tautiskās cilvēktiesības. Rīgas 
Stradiņu universitātē viņš ir  
ētikas komitejas priekšsēdis. 

O. Brūvers man uzdāvināja 
divas savas grāmatas angļu va -
lodā. Grāmata  „Communist Versus 
Religion: Soviet Experiment” 
(Amnis Publishing House, Rīga 
2010, 472 lpp, ISBN 978-9934-
8074-4-4-2-7) būs interesanta la -
  sām   viela ikvienam, kas vēlas 

Interesantas Dr. Olafa Brūvera grāmatas
iepazīties, kā komūnisms un 
marksisms-ļeņinisms izpaužas 
praktiskā dzīvē. 

Grāmatā ,,The Revival in Latvia 
During the 1920’s and Subsequent 
Baptist Immigration to Brazil” 
(Amnis Publishing House, Rīga 
Latvia 2009., 213 lpp, ISBN 978-
9984-775-14-2)  O. Brūvers ap -
raksta  baptistu emigrāciju uz 
Bra      zīliju 1920. gadā. Viņš ilgāku 
laiku pavadījis Brazīlijā, lai  
noskaidrotu 2500 baptistu likte-
ni, kuŗi emigrēja, gaidot Jēzus 
otro atnākšanu. 

Jānis Bībelnieks
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Mūžībā aizsaukts mūsu filistrs

ARISTĪDS LAMBERGS, 1953 II
dzimis 1934. gada 7. jūlijā Jelgavā

miris 2010. gada 23. jūnijā Bostonā

Aizsaulē aizgājis

JĀNIS STAKLIS,
mūsu kādreizējais klases biedrs no Neištates Latviešu ģimnazijas laikiem.

Pēc viņa sēro
 NILSS, RASMA un VELTA

Arī tu reiz nedziedāsi,
Visu uguns nāve veic.

Olafs Stumbrs

Par viņu sēro
FRATERNITAS METROPOLITANA KONVENTS

Sit tibi terra levis

Nenogurdināmā brīvības 
cīnītāja Aristīda Lamberga sirds 
beidza pukstēt  23. jūnijā pulk-
sten trijos no rīta.  A. Lambergu 
pieveica ļaundabīgais audzējs. 
Par laimi piepildījās viņa pēdējā 
vēlēšanās nomirt bez sāpēm. 
Bostonas latviešu sabiedrībai 
viņa nāve  ir liels zaudējums.

Aristīds Lambergs dzimis 
1934. gada 7. jūlijā Jelgavā. Viņa tēvs Valdemārs Lambergs, 
dzimis 1905. gada 13. martā Zemgalē, Apguldes pagastā, bija 
Apguldes muižas pārvaldnieka Jēkaba Lamberga divpadsmi-
tais bērns. Māte – dzejniece Marija Urnežus. Pēc Otrā pasaules 
kaŗa A. Lambergs kopā ar vecākiem atstāja Latviju. Piecus 
gadus viņi dzīvoja Vācijā bēgļu nometnēs, ASV ieceļoja 1950. 
gadā.

 Aristīds Lambergs visus savus spēkus un dzīvi veltīja cīņai 
par Latvijas neatkarību. Viņš vadīja delegācijas pie ASV prezi-
denta Ronalda Rēgana,  kas izsludinājaa Baltijas Brīvības 
dienu (Baltic Freedom Day),  saņēma pāvesta svētību latviešu 
tautai.

  ,,Mēs uzvarējām!” teica Aristīds, kad tika paziņots par 
Latvijas neatkarības atjaunošanu.  Viņš 1988.  gadā devās uz 
Latviju, lai iesaistītos Latvijas nacionālā neatkarības kustībā 
(LNNK).  LNNK dibinātāji un vadoņi bija arī Eduards 
Berklavs, Visvaldis Lācis, Andrejs Krastiņš, Einārs Repše, Juris 
Dobelis un citi.

A. Lambergs 1990. gadā kļuva par toreizējā Ministru 
padomes priekšsēža Ivara Godmaņa padomnieku. Viņš vadīja 
LNNK no 1993. līdz 1995. gadam, bija LNNK priekšsēža viet-
nieks (1995.-1997.), 1997. gadā Latvijas Nacionālās reformu 
partijas (NRP) valdes priekšsēdis, 1998. gadā – NRP priekšsēža 
biedrs.  A. Lambergs 5. Saeimā bija LNNK frakcijas priekšsēdis 
un Tautsaimniecības, agrārās un reģionālās polītikas komisijas 
priekšsēža biedrs, kā arī  Baltijas Asamblejas un Privātizācijas 
aģentūras padomes loceklis. 6. Saeimā viņš bija Saimnieciskās 
komisijas priekšsēdis, Budžeta un finanču (nodokļu) komisi-
jas priekšsēža biedrs, kā arī Bankas Baltija bankrota, Latvijas 
krājbankas un Unibankas privātizācijas un G-24 kreditu 
izsaimniekošanas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
loceklis. Viņš uzņēmās dažādus pienākumus, būdams Eiropas 
Padomes un Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas loceklis, 
Privātizācijas aģentūras padomes loceklis un VAS Rīgas 
tirdzniecības ostas valsts pilnvarnieks un padomes loceklis. 

Aristīds Lambergs bijis Amerikas latviešu apvienības valdes 
priekšsēdis un Nacionālās stratēģijas darba grupas (NSDG) 
dibinātājs un vadītājs (1986.-1991.), šai grupai vajadzēja 
veicināt sadarbību ar latviešiem Latvijā. Viņš bija arī PBLA 
Latvijas Ekonomiskās darba grupas vadītājs (1990.-1992.), šī 
grupa izstrādāja un iesniedza Latvijas valdībai ekonomiskās 
attīstības programmu, kuŗas mērķis bija veicināt neatkarību 
atguvušās Latvijas valsts tautsaimniecības sakārtošanu un 
turpmāko attīstību. Šajā laikposmā A. Lambergs bijis arī  
Latvijas Ministru Padomes padomdevējs ekonomiskos 
jautājumos. 

Aristīds Lambergs piedalījās PSRS un ASV rīkotajā Čatokvas 
konferencē Jūrmalā; ASV delegācijas sastāvā bija iekļauti 
desmit Amerikas latviešu apvienības pārstāvji. 

 Par nopelniem Latvijas labā  Aristīds Lambergs apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni.  A. Lambergs bija dažādu organizāciju 
– Rīgas latviešu biedrības un Jelgavas latviešu biedrības, 
Amerikas latviešu apvienības biedrs;  Daugavas Vanagu 
apvienības mūža biedrs, apbalvots ar DV augstāko balvu – 
Zelta nozīmi.  

Sēro dzīvesbiedre  Dzidra, brāļi Silvestrs un Māris, abu 
ģimenes locekļi, dēls Guntis, viņa sieva Olga, mazmeitas 
Katrīna un Viktorija  Anne Lamberga.

Atvados no mīļa drauga un cīņubiedra. Jā, mēs patiešām 
uzvarējām! 

Jānis Bībelnieks

No Aristīda 
Lamberga atvadoties

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

BOSTONA (MA)
•  11. jūlijā plkst. 12.30 Trimdas 

draudzes zālē pārrunas par 10. 
Saeimas vēlēšanām vadīs Dr. Ivars 
Ījabs, Dr. Rita Petere un Krists 
Kārkliņš. Pārrunās aicināts 
piedalīties ikviens, kuŗu interesē 
Latvijas nākotne.  Lūdzam pie teik-
 ties, zvanot vai rakstot An nijai 
Reinbergai, tālr.: 617-744-1621, 
e-pasts: ireinbergs@yahoo.com  
Programmu atbalsta ALTS, DV un 
LMF. Piedalīšanas par ziedojumu.      

  FILADELFIJA (PA) 
• 10. jūlijā plkst. 12.00 Fila-

delfijas pensionāru kopas pikniks 
pie  Ivara un Rutas Stiebriem (131 
Cedar Lake Drive, Williams town, 
New Jersey 08094).  Laipni gaidīti 
arī radi un draugi, kuŗi vēl nav 
pensijas vecumā.  Par groziņu 
sazināties ar mājas māti Rutu 
Stiebri, tālr.: 609- 561-3722.  

KLĪVLANDE (OH) 
• 21. augustā Klīvlandes un 

apkaimes latviešu bērni, arī tie, 
kuŗi nerunā latviski,  laipni aicinā-
ti piedalīties Bērnu svētkos 
Royalview piknika laukumā.  Tieši 
plkst. 9.30  Outback Ray  dzīvnie-
ku izrāde. Būs interesantas nodar-
bības, sporta spēles, pusdienas un 
atspirdzinājumi. Nodarbības un 
pusdienas bērniem  bez maksas, 
pieaugušajiem dalības maksa – 
vismaz 5 dolaru ziedojums.  
Informācija, zvanot vanadžu val-
des loceklei V. Reinekai, tālr.:  216- 
676-0073. Ielūdz Klīvlandes vana-
dzes un Apvienotās draudzes skola.   

• 21. un 22. augustā Klīvlandes 
latviešu golfa kluba rīkotās Vidējo 
valstu meistarsacīkstes golfā notiks 
Ironwood Golf Course (Hinckley 
Hills, Ohio). Būs balvas vairākās 
katēgorijās. Pieteikties, zvanot vai 
rakstot Jānim Eglītim, tālr.: 440 
391 9577, e-pasts janiscle@aol.
com vai Pēterim Gravam, tālr.: 440 
552 4949, e-pasts petegrava@ear-
thlink.net   

LOSANDŽELOSA (CA)
• 11. jūlijā plkst. 12.30 Latvijas 

mūziķu grupas „Sliekšņi un gries-
ti” koncerts. 

•  14. augustā plkst. 8.00 Anaheim 
Marriott koncertā Maikls Fausts 
pirmo reizi ASV atskaņos Pēteŗa 
Vaska skaņdarbu flautai; Biļešu 
cena $25.00. 

• 20. un 21. augustā plkst. 8.30 
koncertā Hollywood Bowl pieda-
līsies vijolniece Baiba Skride. 

• 11. septembrī plkst. 4.00 nama 
gada svētki.

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

ŅUJORKA (NY) 
•  10. jūlijā  sporta kopas Kursa 

un LKIA,,Rota”  rīko  volejbola 

turnīru ,,Zelta bumba”;  vakarā 
ballīte ,,Zelta aunā”,  dīdžeja mū -
zika. Vienības izveidos uz viets, 
informāciju iespējams uzzināt, 
zvanot Jānim Ģigam, tālr.:  908-
931-1228  vai Aivaram Bāram: 
862-812-1067.

• Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes nometnes vasaras pro-
gramma Katskiļu kalnos. 
ĪKŠĶĪŠU periodi: 

Latviešu valodas nedēļas: 
B-nedēļa: no 11. līdz 17. jūli jam. 
C-nedēļa: no 18. līdz 24. jūli jam. 
D-nedēļa: no 25. līdz 31. jūli jam. 
Valodas perioda nedēļa: no 1. 
līdz 7. augustam. 
NOMETNES periodi: 
I periods: no 4. līdz 17. jūlijam. 
II periods: no 18. līdz 31. jūlijam. 
Valodas periods: no 1. līdz 14. 
augustam. 

Senču nometne: no 8. līdz 14. 
augustam.

Informācija tīmeklī:  www.
nydraudze.org sadaļā ,,Nometne”.

• No 8. jūlija līdz 24. jūlijam  
mākslas izstāde Viridian Artists 
Gallery (530 West 25th Street 
#407, New York,  NY 10001), 
kuŗā piedalīsies Amerikas latviešu 
fotomāksliniece Krista Svalbona.  
8. jūlijā no plkst. 5.00 līdz  8.00 
atklāšanas un pieņem šana. 
Informācija par galeriju un izstādi:  
w w w. v i r i d i a n a r t i s t s . c o m  
Informācija par fotomākslinieci 
Kristu Svalbonu:  www.kristas-
valbonas.com  

• 17. jūlijā sabiedriska pēcpus-
diena ,,Melnais lācis” Katskiļos  
teltī pie atpūtas nama nometnē. 
Uzkodas un dzērieni, priekšnesumi, 
vakariņas  plkst. 7.30. Atlikums 
par labu Ņujorkas draudzes lauku 
īpašumam. Visi sirsnīgi aicināti.

SANFRANCISKO (CA) 
• 18. jūlijā plkst. 12.30 Draudzes 

namā (425 Hoffman Ave.) Latvijas 
Radio žurnāliste Ingrīda Ābola 
lasīs lekciju ,,Polītiskā situācija 
Lat  vijā un partiju cīņas priekšvē-
lēšanu laikā”. Ieeja par ziedojumu.

•  2010. gada Ziemeļkalifornijas 
latviešu adrešu grāmatu var  pasū-
tināt, rakstot vai zvanot  ZKLB 
kasierim  Andram  Ziedi ņam, 
1615 Harlan Dr., Danville, CA 
94526;  e-pasts: az35@sbcglobal.
net; tālr.: 925-831-3893; ziedoju-
m a 
če     ku($18) izrakstīt  Northern Cali-
for  nia Latvian Assoc. Inc. ar piezī-
mi ,,adrešu grāmata”  un nosūtīt  
A. Ziediņam.  

ST. PĒTERBURGA (FL) 
• 20. jūlijā, plkst. 13.00 Biedrības 

namā videoizrāde. Izrādes temats 
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 10. augustā plkst. 13.00 Bied-
rības namā videoizrāde. Izrādes 
te  mats tiks paziņots atsevišķi. Ka -
fija un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

• 24. augustā plkst. 13.00 Bied-

rības namā videoizrāde. Izrādes 
temats tiks paziņots atsevišķi. Ka -
fija un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

• 7. septembrī plkst. 10.00 
Biedrības namā Biedrības valdes 
sēde. 

• 9. oktobrī plkst. 10.00 Daugavas 
Vanagu apvienības Floridā 
gadskārtējais pikniks, „War 
Veterans Memorial Park”, 9600 
Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr.4. 
Ieejas vārti parkā pe 49th street N. 
Līdzi jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam aizaidam. Par 
ceptām desinām un vēsu dzērienu 
gādās vanadzes un vanagi. 

DIEVKALPOJUMI  
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas  

dr.: 11. jūl. plkst. 11.00 dievk.; pēc 
dievk. kafijas galds, pārrunas par 
10. Saeimas vēlēšanām vadīs  Dr. 
Ivars Ījabs, Dr. Rita Petere un 
Krists Kārkliņš. Piedalīšanās par 
ziedojumu. 18. jūl. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 11. jūl. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. Dr. 
A. Ziedonis un māc. Dr. R. 
Ziedone.  

• Detroitas Sv. Pāvila latv.  ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI):  
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte un A. Greiema. Dievk. 
sākas plkst. 10.00.  11. jūl. dievk.  
ar dievg. 18. jūl.  dievk.  nebūs. 25. 
jūl.  dievk.  ar dievg.  1. aug.  
dievk. nebūs. 8. aug.  plkst. 12. 00 
kapusvētki Woodlawn kapsētā, 
latviešu (27.) nodalījumā; ietei-
cams ņemt līdzi krēslus. 15. aug. 
dievk. nebūs. 22. aug. dievk.  29. 
aug.  dievk.  ar dievg. 5. sept. 
dievk. nebūs. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church  (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone  
A. 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):  11. 
jūl. plkst. 10.00 dievk. angļu val. 
ar dievg.  18. jūl.  plkst. 10.00 
dievk. 25. jūl. plkst. 10.00 laju 
dievk. 1. aug. plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg. Informācija: www.latvi-
anluthchurchphila.org                              

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505):  11. un 25. 
jūl. dievk. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. 1. aug. plkst. 10.00 kapus-
vētki Woodlawn  kapsētā .Mācī-
tājas I. Larsenas adrese: 70388  
16-th Ave., South Haven, MI 
49090, tālr.: 269-637-4847; kaba-
tas: 269-214-1010; e-pasts: ilze-
go@comcast.net    
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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

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

(Turpināts no 22. lpp.)

GAŖEZERA 45. GADU JUBILEJAS SVINĪBAS!
PIEKTDIEN, 23. JŪLIJĀ
Čikāgas piecīšu�koncerts�plkst.�20:00�Graša�paviljonā�[$15]

SESTDIEN, 24. JŪLIJĀ
Mākslas izstādes atklāšana
Līgas Ejupes referāts
„Mākslinieks trimdā: latviešu bēgļu māksla 1944–1950”
plkst.10:30�Klinklāva�mākslas�galerijā�[$10]
Gaŗezera 45. g. jubilejas lieluzvedums un balle
plkst.�19:00�Dziesmu�lejā�[$25]

SVĒTDIEN, 25. JŪLIJĀ
Dievkalpojums�plkst.�10:30�Brīvdabas�baznīcā
GVV rīkotas saviesīgas pusdienas�plkst.�12:00�ēdamzālē�[$10]

Visos�sarīkojumos�bezmaksas�ieeja�GVV�skolēniem�un�bērniem�līdz�12�g.v.
Daiļamatnieku tirdziņš no piektdienas līdz svētdienai Kalpaka zālē

DIŽBIĻETE visiem sarīkojumiem $50

Latvian Center Garezers, 57732 Lone tree Road, Three Rivers, MI 49093
Tālr.: 269-244-5441, e-pasts: garezers@garezers.org

GUNAS IKONAS grāmatu atvēršana: 
abu albumu – 

"AIZRAUTĪBA un LIDOJUMS", 
kā arī dzeju krājumu 

"DZELME un DĀRZĀ"

Sarīkojums notiks Akuratera mūzejā (Rīgā),
 9. septembrī, pl. 19:00

Piedalīsies mākslas zinātnieks, 
mag. Art. MĀRIS BRANCIS un 

Latviešu literātūras centra vadītājs 
mag. Phil. JĀNIS OGA.

Dzeju skandēs aktrise LIDIJA PUPURE, 
koklēs un dziedās MAIJA CĀLĪTE.

Ieeja – labprātīgi ziedojumi Akuratera mūzejam.

Losandželosas latvietis ALDIS OZOLIŅŠ, kas mācās grafisko 
dizainu Pasadena Art Center and College of Design, meklē 

latviešu ģimeni Ņujorkā, kas būtu ar mieru viņu izmitināt 3-4 
mēnešus 2010. gada rudenī, kad viņam būs prakse kādā 

mākslas firmā Ņujorkā. Samaksa pēc vienošanās.  
Lūdzu zvanīt Aldim 818-235-3355.

• Kalamazū latv. apvienotā dr. 
11. jūl. plkst. 10.00 dievkalpojums 
ar dievgaldu. Māc. L. Vīksne. 18. 
jūl. plkst. 10.00 kapu svētki 
Riversaide kapsētā. Lietus 
gadījumā dievnamā. Māc. B. 
Puiķe. 25. jūl. plkst. 10.00 kristības. 
Māc . B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: 11. jūl. laju vadīts 
dievk. 18. jūl. dievk., māc. S. Eglīte. 
25. jūl. dievk. nebūs. 1. aug. dievk. 
ar dievg., māc. Dr. S. Eglīte. 8. aug. 
plkst. 11.00  kapusvētki Riverside 
kapos. 15. aug. dievk., māc. Dr. P. 
Barbins. 22. aug. dievk., māc. Dr. 
S. Eglīte.  Dievk. sākas plkst. 10.00. 
29. aug. plkst 11.00 kapusvētki 
Sunset kapos  5. sept. dievk. nebūs.

•  Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 11. jūl. dievk. vadīs māc. A. 
Ozoliņš.  18. un 25.  jūl., 1. un 8. 
aug. dievk. nebūs.  15. aug.  dievk. 
ar dievg.  22. aug. dievk.  29. aug. 
dievk. ar dievg.  5. sept.  dievk. 
nebūs. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. D. Kaņeps.  

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.:  11. jūl. plkst. dievk. ar 
dievg., pēc dievk. sadraudzības 
pusstunda. 18. jūl. plkst.. 10.00  
dievk. ar kristībām un dievg. Dr. 
māc. M. Cepure-Zemmele, tālr.: 
761- 546- 8178; e-pasts: maija.cz@
gmail.com  Bazn. adrese: 3152 - 
17th Ave S, Minneapolis MN 
55407;  tālr.: 763-546-8178; kance-
lejas tālr.: 612-722-4622.  

•  Milvoku latv. ev. lut. dr.: 11. 
jūl. dievk. ar dievg. 18. jūl. dievk. 
angļu val. ar dievg. un uzrunu  
bērniem. 25. jūl. dievk. nebūs. 1. 
aug. dievk. ar dievg. 5. aug. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 8. aug. dievk. 
15. aug. dievk. angļu valodā  ar 
dievg. 19. aug. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 22. aug. dievk. ar dievg.  
29. aug. plkst. 11.00 kapusvētki 
Viskonsinas piemiņas kapsētā.  5. 
sept. dievk. ar dievg. 7. sept. plkst. 
7.00  vakarā draudzes padomes 
sē  de. 9. sept. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. Parastie dievk. sākas plkst. 
10.00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 18. jūl. plkst. 8.30 
Leikvudā dievkalpojums ar diev-
galdu (Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 
25. jūl. plkst. 10.00 draudzes diev-
namā dievkalpojuns ar dievgaldu 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). Dievkalpojumus vada 
māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 11. 
jūl. Jonkeru bazn. plkst 10.00 
dievk., māc. J.  Saivars; Katskiļu 
nometnē plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš. 18. jūl. 
Katskiļu nometnē plkst. 11.00 
dievk. māc. A. Vārsberga-Pāža. 
25. jūl. Jonkeru bazn. plkst 10.00 
dievk., diak. I. Kaņeps; Katskiļu 
nometnē plkst. 11.00 dievk.,  māc. 
J. Saivars. 

• Saginavas latv. ev. lut dr. (128. 
N. Elm Street): 18. jūl. plkst. 11.00 
kapusvētki  Forest Lawn kapsētā 
draudzes nodalījumā. 22. aug. 
plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk. sa -
draudzības  stunda. Māc. R. Frank-
 lins

• Sanfrancisko  latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): Māc. 
Kārlis Zols, e-pasts: noransm@
aol.com 

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

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

11. jūl. dievk., māc. G. Galiņa. 25. 
jūl. kapusvētki, dievk. Washelli 
kapsētā; pēc dievk. pusdienas lat-
viešu namā. Māc. D.  Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net  Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org  

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley  Avenue, Rockville 
MD 20850-3121):  jūlijā un augus-
tā dievk. katru svētdienu plkt. 
10.00; pēc dievk. sadraudzības 
stunda pie kafijas galda. Katra 

mēneša pēdējā svētdienā jubilāru 
apsveikšana. Ik svētdienas darbo-
jas grāmatu galds.  15. aug.  kapus-
vētki Rock Creek kapsētā; Rokvilā 

dievk. nebūs. 21. un 22. aug. iesvē-
tes jauniešu saiets draudzes diev-
namā. Informācija: http://www.
dcdraudze.org  Tālr. bazn.: 301-

251-4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com
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S P O R T S

Kritušo kaŗavīru piemiņas 
(Memorial) nedēļas nogalē, 29. 
un  30. maijā, 16 vienību 150 
sportisti piedalījās gadskārtējās 
ASV latviešu meistarsacīkstēs 
Ņujorkas College of Staten Island 
sporta zālē un Staten Island  
hokeja paviljonā.  Basketbolā 
sacentās četras vienības, vīriešu 
volejbolā – sešas, sieviešu vo -
lejbolā – četras, hokejā – divas  .  

Ceļojošos Latvijas kausus bas-
ketbolā, vīriešu volejbolā un 
sieviešu volejbolā izcīnīja Kala-
mazū LSK.  Šī bija otrā reize 
meistarsacīkšu 57 gadu vēsturē, 
kad trīs vienas pilsētas vienības 
ieguva meistara nosaukumu. 
(Pirmoreiz tas izdevās Minesotas 
„Startam” 1998. gadā.) Mārtiņa 
Stulpiņa balvu par sportiskāko 
basketbola vienību meistar sa-
cīkstēs piešķīra Minesotas „Star-
tam”.

Jau otro gadu notika Amerikas 
un Kanadas vienības meistar-
sacīkstes hokejā. Atkal uzvarēja 
kanadieši, un Dr. Visvalža Nago-

ALAs 57. meistarsacīkstēs Ņujorkā 
piešķirtās balvas 

Vieglatlētika
Latvijas labākā šķēpmetēja 

Madara Palameika IAAF Di -
manta līgas sestajā posmā ASV 
pilsētā Jūdžinā ieguva piekto 
vietu. Labākajā mēģinājumā 
Palameika šķēpu raidīja 53,37 m 
tālu. Šo rezultātu sportiste sas-
niedza jau pirmajā mēģinājumā. 
Uzvarēja ASV sportiste Kāra 
Patersone - 65,90 m.

Pirms šīm sacensībām Latvijas 
vadošie šķēpmetēji Madara 
Palameika un Vadims Vasiļevskis 
Jēkabpilī piedalījās olimpisko 
čempionu Jāņa Lūša un Ineses 
Jaunzemes kausu izcīņas sacen-
sībās. Viņi sasniedza savus sezo-
nas labākos rezultātus. Palameika 
aizmeta šķēpu 62,02 m tālu, 
Vasiļevskis – 82,94 m.

Smaiļošana
Eiropas meistarsacīkstēs smai_

ļošanā Trasonā (Spānija), Latvijas 
duets Aleksejs Rumjancevs un 
Krists Straume 200 m distancē 
ieguva piekto vietu. Viņi uzvarē-
tājiem finālā zaudēja pussekundi, 
Zelta medaļu ieguva Laiems Hīts 
un Džonatans Skofīlds. 

200 m distancē vieniniekos 
Mārtiņš Upītis ieguva 16. vietu.

Futbols
Sākušies Eiropas futbola klubu 

turnīri. No Latvijas vienībām 
pirmais sacensībās iesaistījās 
Rīgas klubs Skonto. UEFA Eiro-
pas līgas kvalifikācijā rīdzinieki 
sacentās ar Ziemeļīrijas Porta-
down.   

Pirmā puslaika beigās  vārtus 
guva laukuma saimnieki un 
izvirzījās vadībā. Otrajā puslaikā 
Latvijas vienība neatlaidīgi 
mēģināja iesist atbildes bumbu 
pretiniekiem, taču tas izdevās 
tikai papildu laika trešajā minūtē. 
Soda sitienu precīzi īstenoja 
pieredzējušais Juris Laizāns, 

ba  da dāvātais ceļojošais Latvijas 
kauss hokejā palika Kanadā.

Individuālās balvas saņēma:
Sieviešu volejbolā
Kalamazū LSK Minesotas 

„Star  ta” balva labākai ms. vole j-

No  kreisās: Jana Budkēvica, ALAs Sporta nozares vadītājs 
Visvaris Ģiga, Vija Grīnvalde;  nav Mario Karuzo

Balvu saņēmēji, no kreisās: Rūdis Dancis, Katrīna Racibarska, 
Aleksis Dankers, Larisa Grīnvalde, Markus Zušēvics, Dainis 
Matisons, Kristīne Duņēna; nav Viktora Korba

bolistei – Larisa Grīnvalde;
Dr. Irēnes Norgello balva, 

labākai ms. gremdētājai – Kat-
rīna Racibarska, Čikagas DV;

ALAs balva par izcilu darbību 
uz un ārpus laukuma – Kristīne 
Duņēna, Minesotas „Starts”.

Vīriešu volejbolā
Valža Treimaņa balva labāka-

jam ms. volejbolistam – Dainis 
Matisons, Kalamazū LSK;

Ulža Holandera balva labā-
kajam ms. gremdētājam – Mar-
kus Zušēvics, Kalamazū LSK;

Daugavas Vanagu balva par 
izcilu darbību uz un ārpus lau-
kuma – Aleksis Dankers, Los-
andželosas „Rīga”.

Basketbolā
LKA balva labākajam ms. bas-

ketbolistam –  Rūdis Dancis, 
Kalamazū LSK;

Imanta Štāla balva par izcilu 

darbību uz un ārpus laukuma – 
Markus Zušēvics, Kalamazū 
LSK.

Hokejā
ALAs Sporta nozares balva 

labākajam ms. hokejistam – 
Viktors Korbs, Kanada.

USA Volleyball
Robert L. Lindsey Meritorious 

Service Award  par izcilu darbību, 
veicinot volejbolu ASV, –  Jana 
Budkēviča un Vija Grīnvalde 
(Ņujorka); Mario Karuso 
(Ņudžersija).

Visvaris Ģiga
panākot neizšķirtu – 1:1. Skonto 
izglābās no zaudējuma. Atbildes 
spēle starp abām vienībām notiks 
Rīgā 8. jūlijā.     

Teniss
Latvijas labākais tenisists 

Ernests Gulbis pēc Vimbldonas 
turnīra publicētajā ATP sarakstā 
saglabā 29. vietu.

Gulbis sacensībās nav startējis 
kopš maija nogales, kad Francijas 
atklātajās meistarsacīkstēs guva 
savainojumu. Lai gan Latvijas 
tenisists nav spēlējis jau vairāk 
nekā mēnesi, tas nav sevišķi 
ietekmējis viņa vietu ATP vēr-
tējumā..

Vēl no Latvijas tenisistiem 
Andis Juška ir 312., Kārlis 
Lejnieks – 534., Adrians Žguns 
– 621., Deniss Pavlovs – 936., 
Oskars Vaskis – 1443. vietā.

ATP  vērtējuma augšdaļā pirmo 
vietu saglabā Rafaels Nadals, 
kuŗš triumfēja Vimbldonas tur-
nīrā. 

Modernā pieccīņa
Latvijas sportiste Jeļena Rub-

ļevska Čechijas galvaspilsētā 
Prāgā izcīnīja pirmo vietu pa -
saules meistarsacīkstēs moder-
najā pieccīņā militārpersonām. 
Viņa paukošanā, kā arī šaušanas 
un skriešanas apvienotajā 
disciplīnā sasniedza otro labāko 
rezultātu, peldēšanā - 11. un 
jāšanā ceturto rezultātu. Summā 
Rubļevska nopelnīja 5300 punk-
tus,  par 16 punktiem apsteidzot 
brazīlieti Janu Markešu. Trešo 
vietu izcīnīja Čechijas pārstāve 
Lūsija Grolichova - 5256 p.

Vīriešu konkurencē  no Latvijas 
pārstāvjiem Sandrim Šikam, kuŗš 
izcīnīja 20. vietu. Deniss 
Čerkovskis ierindojās 21., Sta-
ņislavs Judkins - 29. vietā.

Vienību vērtējumā Latvijas vī -
riešu izlase izcīnīja piekto vietu.

P. Karlsons www.laiks.us


