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Pirms 10. Saeimas vēlēšanām 
Latvijas vēlētāju uzticība 
polītiskajām partijām ir satriecoši 
zema. Polītiskās partijas ir viens 
no demokratijas pamatiem. Ja 
vēlētājiem zūd uzticība pašam 
pamatam, zūd arī uzticība 
demokratijai. 

Vēlēšanu reformas biedrība ir 
vērsusies pie polītiskajām parti-
jām un apvienībām ar lūgumu 
un diviem konkrētiem ierosi-
nājumiem, kā vairot uzticību ne 
tikai polītiskām partijām, bet arī 
demokratiskai sistēmai Latvijā. 

Katrai partijai un apvienībai ir 
nepieciešams publiski atzīt radu-
šos neuzticību un nākt ar paš-
novērtējumu par savu lomu un 
saviem darbiem, kas vēlētāju 
uzticību ir vājinājuši. Saprotams, 
tas nebūs viegli, bet tas būtu pir-
mais drosmīgais solis vēlētāju 
uzticības iegūšanai. Otrs solis 
būtu vēlētājiem izklāstīt, ko katra 
partija un apvienība ir darījusi 
un darīs pēc 10. Saeimas vēlē-
šanām, lai iegūtu sev vēlētāju 
uzticību. 

Vēlēšanu reformas biedrība 
aici  na partijas un apvienības savā 
programmā konkrēti un skaidri 
ierakstīt, kādas maiņas tās 10. 
Saeimā centīsies panākt, lai vei-
cinātu demokratijas pilnveido-
šanu Latvijā un vēlētāju uzticību 
sev, Saeimai un polītiskajiem 
procesiem Latvijā. 

Vēlēšanu reformas biedrība ir 
gandarīta, ka vienu no tās iero-
sinājumiem –  kandidātiem pare-
dzēt iespējas balotēties tikai vienā 
konkrētā vēlēšanu apgabalā, 
Saeima ieviesa 2009.gada 26.
februārī. Pēc šī grozījuma SKDS 
aptauja liecināja, ka Saeima ir 
paudusi vēlētāju vairākuma gribu 
–  64% atbalstīja šo maiņu, tikai 
15% neatbalstīja un 21% neiz-
teicās ne par, ne pret. Aicinām 
partijas un apvienības spert 
nāka  mos divus soļus demokrati-
jas virzienā. 

Vēlēšanu reformas biedrība 
iero  sina partiju un apvienību 
programmās iekļaut divus bied-
rības ierosinājumus, ar kuŗiem 
iepazīstinājām jau 2007. gada 
beigās – proti, arī Saeimas 
vēlēšanās ieviest vēlētāju reģistru 
un piecu pašreizējo Saeimas 

Aicina partijas spert konkrētus 
soļus uzticamības atgūšanai

vēlēšanu apgabalu vietā izveidot 
13 apgabalus ne mazāk kā ar 
sešām, bet ne vairāk kā ar 
deviņām deputātu vietām katrā 
apgabalā. Abas maiņas mazinātu 
plaisu starp vēlētājiem un depu-
tātiem, un tas ir viens no būtis-
kajiem priekšnosacījumiem vēlē-
tā ju uzticības atgūšanai un de -
mokratijas veicināšanai Latvijā. 

No abām maiņām ieguvējas 
būs arī polītiskās partijas. Balso-
šana Saeimas vēlēšanās ar vēlētāju 
reģistru novērstu mani pulācijas, 
kas pašreizējā kārtībā  pieļauj 
vēlētāju pārvietošanu no apgaba-
la uz apgabalu, lai vairotu kāda 
kandidāta iespējas iekļūt Saeimā. 
Šīs nav tikai teorētiskas iespējas. 
Šāda rīcība ir piedzīvota. Tā ir 
pretrunā ar Satversmes 6. un 7. 
panta būtību un ir klaji negodīga. 
Ieguvējas no reģistra ieviešanas 
Saeimas vēlēšanās būs partijas 
un kandidāti, kas rīkojas atklāti 
un godīgi. 

Lai nerastos pārpratumi, mēs 
neierosinām pāreju uz mažoritāru 
sistēmu Saeimas vēlēšanās. No 
vienas puses, tā radītu vēl lielāku 
fragmentāciju nekā tagad un, no 
otras puses, veicinātu etnisko 
šķelšanos. Mazākos apgabalos 
partijām būs vieglāk uzturēt kon-
taktu ar vēlētājiem, izprast viņu 
vajadzības, veidot atbilstošas 
prog rammas un tās vēlētājiem 
izskaidrot. Darbojoties vairāk 
lokālizēti, partijām būs labākas 
iespējas piesaistīt spējīgus vietējos 
talantus, kam vēl nav bijusi 
izdevība sevi parādīt un pierādīt 
plašākā sabiedrībā. Partijām 
augtu vietējie vadītāji, kas ar 
laiku būtu guvuši pietiekamu 
pieredzi, lai ieņemtu atbildīgus 
posteņus partiju vadībā. Lūdzam 
partijas un apvienības šo maiņu 
ieviešanu Saeimas vēlēšanu 
likumā uzskatīt par prioritāti 10. 
Saeimas sasaukumā!

Vēlēšanu reformas biedrības 
ieskatā šie lūgumi un ierosinājumi 
ir saprātīgi un pašsaprotami, lai 
veicinātu vēlētāju uzticību parti-
jām un Latvijas polītiskajiem 
procesiem.

Valdis Liepiņš,
Vēlēšanu reformas

 biedrības valdes 
priekšsēdis

Rietumkrasta latviešu vasaras 
vidusskolā pirmā skolas diena 
bija 4. jūlijā. „Kursas” karogs 
Šeltonā tika pacelts jau 36. gadu 
pēc kārtas. Skolas atklāšanā 
piedalījās Rietumkrasta latviešu 
organizāciju pārstāvji un sirsnīgi 
apsveica skolas saimi. Šogad 
vasaras skolā ir vienpadsmit 
audzēkņu, mācības notiks piecas 
nedēļas, līdz 7. augustam. 

Skolas direktors ir Dāvis Ka -
ņeps, administrātore Jogita Ju -
revs  ka. Viktors Pūpols māca vēs-
 tu  ri un ģeografiju, ticības mācību 
pirmajā nedēļā Pauls Barbins, 
latviešu valodu – Edvards Hess 
un Ilze Stāmere, Inguna Galviņa,  
tautasdejas – Kursas absolvente  
Emma Ikstruma, dziedāšanu  
līdz 15. jūlijam  – Dāvis Kaņeps. 
15. jūlija vakarā ieradās Maija 
Riekstiņa,  lai mācītu dziedāšanu 
un sāktu „Kursas” nobeiguma 
koncertprogrammas veidošanu.

Ir vairākas interešu grupas: 
podniecību māca Jānis Alksnis, 
rotkalšanu – Andris Rūtiņš, rok-
darbus –  Maija Atvare, fotografēt 
– Edvīns Circenis, spēlēt šachu 
– Viktors Pūpols;  avīzīti  „Kri-
patiņas” veido Ilze Stāmere un 
Andris Rūtiņš.

Audzinātāji ir Oskars Puķēns,  
Ilze Puķīte, Liene Kārkliņa un 
Gatis Šķēle.

„Kursas” virtuvi vada Ārija 
Miķelsone ar palīgiem. 

Jaunieši brīvajā laikā spēlē 

sporta spēles, gatavojoties dzie-
dā  šanai pie ugunskura, pina 
puķu un ozollapu vainagus. 
Pirmajā nedēļā bija ,,smalkās” 
vakariņas par tematu ,,Super-
varoņi”, ,,meksikāņu ballīte”, 
dzejoļu lasīšanas vakars, kuŗā 
lasīja dažādu autoru dzejoļus un 
skanēja dziesmas.  Otrajā nedēļā 
bija izbraukums uz okeana kras-
tu Vestportā, pēc tā ,,smalkās” 
vakariņās un nākamā dienā 
jauniešu ballīte. 

Protams, visas nedēļas gaŗumā 
notiek mācības, jo tāpēc jau 
jaunieši dodas uz Kursu.

Uzmanības centrā ir mazais 
Mārtiņš Kārlis Kaņeps, ko visi 
sirsnīgi apsveica 3. jūlijā – 
pagājuši divi mēneši kopš viņa 
dzimšanas dienas. Māmiņai 
Ivetai Kaņepei un viņam šī ir 
pirmā vasara Kursā.  

Podniekmeistaru Jāni Alksni 
sirsnīgi apsveica 5. jūlijā, viņa 73. 
dzimumdienā. 

Kursieši ir pateicīgi Maijai 
Rieks  tiņai, kas uz Kursas atklā-
šanu izcepa savu slaveno sald-
skābmaizi; Stiebru farmai par  
dāvātajām olām; Oskaram Puķē-
nam par ogām un marinētajiem 
gurķiem, Petsijai Zāmelei par 
šokolādes kūciņām, Atvaru 
ģime  nei par zemenēm, ķiršiem, 
produktu atvešanu no veikala; 
Jānim Michalovskim par vīn -
ogām un darbu; Rasmai Kurmi-
ņai par ziediem, ķiršiem, zemeņu 

ievārījumu; Hertai Pētersonai 
par ziediem; Kaņepu ģimenei 
par zemenēm un kafiju; Ārijai 
Miķelsonei par pašcepto rupj-
maizi, skaistajām puķēm un  
mīlestību, ar kādu viņa par 
visiem gādā; Jānim Alksnim par 
produktu sagādi un pievešanu; 
Harijam Saukantam un Kārlim 
Grendzem par palīdzību saimnie-
 cībā. 

Kursas izdevumā ,,Kripatiņas” 
ievietoti skolēnu pierakstītie 
podniecības skolotāja Jāņa Alkš-
ņa, saimnieces Ārijas Miķelsones 
un administrātores  Jogitas 
Jurevskas atmiņu stāsti. 

Bijušas divas skolotāju un  dar-
binieku sanāksmes, lai vienotos 
par mācību norisi, kārtību un 
sarīkojumiem skolā. 

Kursa ir īpaša vieta, kur satik-
ties, mācīties, pateikties Dievam 
par mums visiem dāvāto mīles-
tību un žēlastību.

Sveiks, sveiks, sveiks Kursā!

Pirmo smalko vakariņu "supervaroņi": priekšā: ,,Kursas” direktors Dāvis Kaņeps ar dēlu Mārtiņu 
Kārli, pirmā rindā no kreisās: Andra Atvara, Džeimija Giba (Jamie Gibas), Diāna Atvara, Liene 
Kārkliņa, Helēna Abermane, Ingrīda Birzniece, Emma Ikstruma, Ilze Stāmere, Jogita Jurevska; 
otrā rindā: Pēteris Apsītis, Gatis Šķēle, Andris Abermanis, Ilze Puķīte, Markus Staško, Kārlis 
Taurītis, Edvards Hess, Andris Rūtiņš
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV "LAI KS"   tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

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

Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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.

13. jūlija pievakarē Laika re -
dakciju apciemoja kārtējā Ameri-
kas latviešu bērnu grupiņa Anitas 
Jubertes un Latvijas koordina-
tores Polīnas Šķiņķes vadībā, lai 
iepazītos ar laikraksta vēsturi un 
savām acīm redzētu, kā tas top. 
Mājasdarbu – stāstījumu par 
avīzes dibinātāju Helmaru Ru -
dzīti nolasīja... viņa mazmazdēls 
Tālis Simmons. Viņš gan savas 
nākotnes ieceres saista ar kādu 
technisku nodarbošanos, žurnā-
listika un grāmatniecība īsti 
nesaistot. Taču pāris bērnu no šīs 
grupiņas dzīvi interesējās par 
žurnālista darbu, vismaz vienas 
meitenes nākotnes plānos šī 
interesantā profesija esot sarp 
izvēles iespējām.

Karstais laiks Latvijā, kā izskatī-
jās, nemaz nebija jauniešus no -
gurdinājis. Mirdzošām acīm, 
moži un zinātkāri viņi devās 
tālāk, lai saskaņā ar programmu 
iepazītos ar senču zemes vietām 
un bagātīgo kultūras mantoju-
mu.

Līdz ar Sveika, Latvija! Heritage 
Latvia ir ļoti konkrēts un ļoti 
vērtīgs projekts, ko jau vairāku 
gadu gaŗumā atbalsta ALA

Red.

Ceļojuma Heritage Latvia dalībnieki ciemojas 
Laika 
redakcijā

Bērnu grupa redakcijā. Redaktores krēslā – Anita Juberte

Tālis Simmons pie vecvectēva Helmara Rudzīša portreta, ko 
1963. gadā gleznojis Harijs Ēberšteins un kas tagad atrodas Laika 
Rīgas redakcijā

Aprakstā par Floridas tau                          
tumeitām Laika 24. numurā 
stāstīju par Hertu Donis. Izrādās, 
ka esmu padarījusi viņu par 10 
gadiem jaunāku! Patiesi tikšanās 
reizē nodomāju – cik starojoša 
un žirgta kundzīte tik cienījamā 
vecumā!

Nu uzzinu, ka Hertas kundzei 
šovasar apritējuši ... 99 gadi.

Mīļā Herta! Pievienojos Jūsu 
sveicēju pulkam, kas noteikti ir 
ļoti kupls! Lai Jūsu dzīvesprieks 
pavada Jūs vēl daudzās turpmākās 
dzimumdienās!

Cieņā un apbrīnā
Ligita Kovtuna

Sveiks 
lai dzīvo!
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Tveicīgā vasaras vakarā bija 
pulcējušies ap simt klausītāju, lai 
tiktos ar IX Straptautisko latviešu 
jauno mūziķu meistarkursu da -
lībniekiem no tuvienes un tālie-
nes. Pēc šo kursu māksinieciskās 
vadītājas un dvēseles Daces Ape-
rānes uzrunas un mūzikologa 
Arvīda Bomika ievadvārdiem 
kon    certu sāka pianiste Sandra 
Mogensena no Kanadas. Starp 
koncerta viesiem bija arī čellists 
Jānis Laurs no Austrālijas, Anda 
Dārziņa, altvijolniece no Vācijas, 
flautiste Ilona Kudiņa no ASV, 
vijolnieks Gunārs Larsens no 
Švei  ces, vijolniece Rasma Liel-
ma  ne (Meksika) un rīdzinieki 
Ant  ra Bigača (mecosoprāns), 
Ven  tis Zilberts un Pēteris Plakidis 
(klavieres).

Pēc šī ieskaņas koncerta māks-
linieki devās uz Siguldu, kur šo -
brīd pilnā sparā norit mūzikas 
meistarklases.

Vasaras vakara mūzika
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē 14. jūlijā notika latviešu mākslinieku kamermūzikas koncerts
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Rasma Lielmane Gunārs Larsens Dace Aperāne

Sandra Mogensena

Ilona Kudiņa Andra Dārziņa

Jānis Laurs Antra Bigača
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   Toronto 13. jūlijā St. Thomas 
Anglikāņu baznīcā notika ievē-
rojams notikums; latviešu ērgel-
nieks Andrejs Streļājevs spēlēja 
Toronto universitātes mūzikas 
fakultātes doktorantūras kon-
cert  ek  sāmenu.

Andrejs pagaidām ir vienīgais 
un pirmais doktorands Toronto 
universitātes mūzikas fakultātē 
ērģeļu klasē. Viņš ir pirmais lat-
vietis, kas Kanadā plašākā mē -
rogā populārizē profesionālo 
ērģeļmūziku, atskaņojot latviešu 
komponistu ērģeļdarbus, kā arī 
rakstot disertāciju par latviešu 
ērģeļmūziku! Neapšaubāmi man 
un visiem latviešiem, kas bija 
ieradušies atbalstīt Andreju viņa 
doktorantūras eksāmenā, tas bija 
dziļi peronisks, aizkustinājuma 
pilns brīdis, jo bija iespēja dzirdēt 
tikai un vienīgi latviešu kom-
ponistu ērģeļdarbus Toronto 
diev  namā. Programmā skanēja 
Latvijas ērgeļmūzika, aptveŗot 
gasdimta robežu un vēsturiski 
parādot tās dažādos periodus un 
stilus.

 Andrejs ir viens no gados 
jaunākajiem un līdz šim pēdējais 
profesionālais mūziķis, kas 
iebrau    cis Kanadā no Latvijas. Uz 
dzīvi Toronto viņš pārcēlās 2002. 

Ērģeļspēles doktorants Toronto 
universitātē

gadā un turpināja pilnveidot 
savu ērģeļspēli Toronto uni-
versitātē pie ievērojamā ērģel-
nieka Džona Tatla (John Tuttle). 
2003. gadā veiksmīgi piedalījās 
Kanadas mūzikas konkursā 
„CMC”, pēc kā tika izvirzīts uz 
nacionālo finālu Kalgarijā, kur 
ieguva pirmo vietu ērģeļu 
katēgorijā. 2004. gadā viņš iegu-
va 2. vietu RCCO Toronto Centra 
Jauno ērģelnieku konkursā, 2005. 
gadā ieguva Toronto universitātes 
maģistra gradu, kā arī University 
of Toronto Fellowship un Eaton 
Graduate fellowship. Pašlaik 
And  rejs dzīvo Toronto piepilsētā 
Oukvilā (Oakville), kur strādā 
par ērģelnieku St. Jude’s anglikāņu 
baznīcā un par koncertmeistaru 
Tafelmuzik kamerkorī, kā arī 
Toronto universitātes mūzikas 
fakultātes orķestŗa diriģēšanas 
klasē pie latviešu izcelsmes di -
riģenta Ivara Tauriņa. Turklāt 
viņš vēl ir pilna laika koncert-
meistars karaliskajā Deju aka-
dēmijā un Oukvilas Deju skolā 
(Oakville School of Dance) un 
pavisam nesen ir apstiprināts par 
pilna laika koncertmeistaru the 
Kanadas Nacionālā baleta 
(National Ballet of Canada) 
trupā.

  Plašākai latviešu sabiedrībai 
A. Streļājeva vārds ir jau pa -
zīstams, viņš 2004. gadā koncer-
tēja Toronto un 2009. gadā 
Hamiltonas Dziesmu svētku Ga -
rī  gajā koncertā. 2004. gadā Jāņa 
Kalniņa un Jāņa Norviļa simt-
gadei veltītajos koncertos Sv. 
Andreja baznīcā, kā arī Toronto 
koncertapvienības 50 gadu svi-
nībās, kas bija veltītas T. Ķeniņa 
90 gadu jubilejai Glena Gulda 
studijā un vēl daudzos, daudzos 
citos koncertos un sarīkojumos. 

Kad mūzikā ieskanas visaugs-
tākās un diženākās idejas, to 
izteiksmi vislabāk atbilst ērģeles! 
To pierādīja arī A. Streļājevs savā 
koncerteksāmena programmā, 
to viņš iesāka ar Alfrēda Kalniņa 
Fantaziju sol minorā - briljantā 
bravūrā pasāžas mijās ar liriski-
em un intimiem epizodiem. Šis 
skaņdarbs, tāpat kā visi pārējie, 
izsauca publikā aplausus, lai gan 
eksāmenā tas nav pieņemts. Ta -
lāk programmā sekoja Jāzepa 
Mediņa, Marģeŗa Zariņa, Romu-
alda Kalsona, Richarda Dubras, 
Imanta Zemzaŗa un Tālivalža 
Ķeniņa ērģeļkompozicijas. Katrs 
skaņdarbs bija pārdomāts un 
smalki niansēts, parādot latviešu 
profesionālās ērģeļmūzikas krāsu 

paleti, sākot ar M. Zariņa „Baroka 
svītu”, no kuŗas atskaņoja „ 
Sarbandu no Ugāles” un „Ku -
rantus no Ēdoles”,  līdz mūsdienu 
meditācijas caurpīdīgajam stilam 
R. Dubras un Im. Zemzaŗa 
skaņdarbos un T. Ķeniņa rakstu-
rīgajiem harmoniju triepieniem. 

  Andreja Streļājeva ērgeļspēle 
ir meistarīga un virtuoza, pilna 
sarežģītas polifonijas un plaši 
izvērstas chromatiskās valodas, 
kas prasa no izpildītāja lielu 
meistarību un virtuozitāti. Viņš 

izceļas ar smalku mūzicēšanas 
stilu. Mūzikas formas skaidrība 
un elegance veido lielisku priekš-
nesumu un smalku dialogu ar 
klausītāju, panākot skaņas iz -
teiks  mī  gumu, ko piepilda ekspre-
sija un romantisms. 

Andreja Streļājeva talantu un 
Toronto Universitātē iegūto 
populāritāti apliecināja koncert-
eksāmena fināls, kad solista 
sniegumu atalgoja stāvovācijas. 

 
H. Gintere

Kāda šogad būsi, mūsu kopējā 
darba vasara Gaŗezerā?  

Gaŗezera Brīvdabas baznīcā 
26. jūnijā pulcējās visa Gaŗezera 
Vasaras vidusskolas (GVV) 
saime, lai vienotos atbildīgajam 
sākumam.  Šogad audzēkņu sim-
    tam kopējā darbā atkal pievieno-
sies viņu pastāvīgie un uzticamie 
pavadoņi – audzinātāji un 
skolotāji. Viņu vidū ir arī kva-
lificētais, tālu ceļu no Latvijas 
mērojušais, darbaspēka papil-
dinājums no Latvijas.  

Ar uzrunu, kopējo darba 
vasaru uzsākot, GVV saimi svei-
ca skolas direktors Ēriks Kore.          
Mīļie GVV audzēkņi, mīļie 
vecāki, draugi un visi GVV dar-
binieki !  Šo teicienu, ar tā desmit 
vārdiem, lietosim, kā 2010. gada 
Gaŗezera vasaras vidusskolas 
devīzi.  Šovasar, kad svinēsim 
Gaŗezera 45 gadu jubileju, mūsu 
devīze kļūs sevišķi lietderīga.

Vēl šodien atradām V. Jaun-
kalnieša fotografijas, kuŗas ga-
diem bija slēpušās vienā no 
kastēm.  Vienā no šīm fotogra-
fijām ir redzami 1980. gada GVV 
absolventi.  Visiem priekšā stāv 
stalts puisis, vārdā Imants Ejups. 
Tagad, pēc 30 gadiem, Imants vēl 
joprojām stāv mūsu priekšā.  
Viņš ir Gaŗezera padomes priekš-
šēdis.

Atradām arī fotografijas no 
Apspiesto tautu demonstrācijas 
septiņdesmitajos gados, kur 
piedalījās GVV saime.  Tajās die-
nās, kad latviešu patrioti pie-
ķēdējās pie Padomju Savienības 
sūtniecības vārtiem, laikā, kad 
protestējām ar brīvības kuģiem 

    Ai, vasara, tev izziedēt caur rudzupuķu zilumu ...
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un latviešu mācītāja asinīm uz 
sarkanā karoga, mēs visi ska-
tījāmies nākotnē un sapņojām 
par tajā laikā samērā traku 
jēdzienu - brīvu Latviju. 

 Vēl vienā fotografijā, kas tagad 
ir 25 gadus veca, stāv “Čikāgas 
Piecīši”.  Viņi, tāpat kā  leģendārā 
mūziķu grupa “Rolling Stones”, 
joprojam vēl mūzicē un šovasar 
koncertēs Gaŗezera jubilejas sarī-
kojumā.

Smelsim gudrību un saprašanu 
no pagātnes.  Atvērsim acis, au -
sis, prātus, sirdis un dvēseles !  
Mācīsimies !

Dzīvosim šodienā.   Līksmosim, 
sadraudzēsimies, dziedāsim, 
dancosim!  Mācīsimies !  

Skatīsimies nākotnē.  Tā darot, 
es apsolu, mēs visi piedzīvosim 
daudz brīnumus.”   

Pēc tam runāja Gaŗezera 
kapelāns Roberts Franklins: “ jūs 
jau zināt, ka esmu jūsu kapellāns.  
Vienlīdz es esmu arī latviešu 
mācītājs.  Tomēr es ne  esmu latvi-
etis. Dzīvoju ciema Latvija un 
Gaŗezera apkārtnē un pēc 
tautības esmu amerikānis. Kādēļ 
es esmu šeit un runāju latviski? 
Runāt angliski ir vieglāk, vai ne ?  
Pirmais, ko mēs uzzinām mācību 
stundās, ir tas, ka latviešu valoda 
ir ļoti sena valoda.  Pat daudz 
vecāka nekā ebrēju vai grieķu 
valoda. Ļaudis, kuŗi prot latviski, 
neapšaubāmi citas valodas var 
apgūt vieglāk.  Šī priekš rocība  
palīdz arī labāk apgūt  angļu val-
odu. Ir izzināts, ka divas valodas 
apguvuši bērni ir gudrāki par 
tiem, kas runā vienā valodā.  
Diemžēl zinātniekiem šobrīd vēl 
nav atbildes  par pieaugušajiem. 

Cik no jums ir viesojušies 
Latvijā ?  Kādā valodā runājāt ar 

saviem radiniekiem un draugi-
em?  Ja lietojāt latviešu valodu, 
tad tā, droši vien  jums palīdzēja, 
vai ne ?  Kad es biju Latvijā, tad 
man nebija valodas problēmu, 
ne veikalā, ne arī satiksmes 
līdzekļos. Kad manas sievas 
svainis, kuŗš neprot latviski, 
viesojās Latvijā, viņš vienmēr 
izjuta vajadzību pēc tulka.  No 
visapkārt dzirdētā viņš daudz ko 
nesaprata.

Šovasar mūsu uzdevums ir 
mācīties vēl labāk runāt, rakstīt 
un lasīt latviski. Mēs visi gribam 
vairāk zināt par Latvijas vēsturi, 
folkloru, ģeografiju un reliģiju.  
Bet galvenais ir tas, ka mēs gri-
bam labāk iepazīt sevi, pārējos 
jauniešus, pieaaugušos, mūsu 
draugus, audzinātājus un sko-
lotājus, kuŗiem ļoti svarīga ir 
latviešu kultūra, sabiedrība un 
viss pārējais. Tādēļ, lūgsim Dievu 
par Gaŗezeru, par mums un 
mūsu draugiem. Lai mūsu prāts 
top stiprs un Tēvreize izsaka 

mūsu vēlmes!” 
Ar svinīgu goda sardzi Latvijas 

un Gaŗezera vidusskolas karogi 
tika iznesti no Brīvdabas baz-
nīcas. Ar šo skolas saimes 
pulcēšanos tika uzsākta 46. GVV 
mācību vasara Gaŗezerā. Šeit 
audzēkņi no ASV un Kanadas 
sešu nedēļu posmā, sekojot 
mācību programai,  apgūs daudz 

kā jauna visos paredzētajos 
priekšmetos pieredzējušu sko-
lotāju vadībā. Audzēkņiem šī 
vasara Gaŗezerā sniegs daudz 
skaistu brīžu, rodot jaunus drau-
gus un stiprinot vecās. Pie malas 
gaŗlaicību !   Mūs gaida vēl viena 
sekmīga un aizrāvīga vasara 
Gaŗezerā !

Dzidra Tropa 

Visi Gaŗezera darbinieki vasaras sezonas sākuma pulcēšanās 
reizē.  

Goda sardzē pie Latvijas un GVV karogiem:  ( no kr. puses ) 
Kristīne Abula, Aleksis Vizulis, Larisa Granta, Zinta Lucāne, 
Eriks Velkme un Marisa Kaugara.

Gaŗezera vasaras vidusskolas 
direktors Ēriks Kore savas 
uzrunas reizē skolas sastāvam.  
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(Turpinājums sekos)

M. Č. Tu aizkavēji interviju 
apmēram par pusstundu. Nemaz 
neskaties pulkstenī. Tu gribi 
steig ties, bet mēs vēl pasēdēsim. 
Sāksim ar to tavas dzīves posmu, 
kad tu vēl neesi aizbraucis no 
Latvijas prom. Cik tev gadu? Ko 
tu bez savas piedzimšanas vēl esi 
izdarījis?

G. S. Institūtu beidzot, tūliņ 
apprecējos ar šito meiteni Jautrīti. 
Un tad mūs aizrāva uz Vāciju.

M. Č. Bet attīsimies vēl mazliet 
atpakaļ uz tavu bērnības laiku!

G. S. Dīvaini, es tajā laikā galīgi 
neapzinājos, ka tas tā ir, bet man 
visas tēva izdarības – dzejošana, 
vijoles spēlēšana, portretu glez-
nošana, diriģēšana, visi vasaras 
viesi, kas tur dārzā bija, - tas viss 
ir atstājis iespaidu, kaut emo-
cionāli tuvāka man bija māte. 
Bez šaubām. Bet visā augšanas 
laikā es neatceros, ka man tēvs 
būtu kaut kādus norādījumus 
devis. Un tomēr kaut kādā veidā, 
tēva, ar praktiskām lietām nekādā 
veidā nesaistīta eksistence, tieši 
tā ir manī kaut kādi nosēdusies.

M. Č. Tev bija brālis?
G. S. Brālis bija. Sešus gadus 

vecāks. Viņš bija izsūtīts. Tas 
dze  jolis par mājinieku no „Sa -
tikšanās”, tas ir veltīts brālim. 
1976. gadā – tā bija ļoti emo cio-
nāla tikšanās. Viņš man atrakstīja 
– sveiki, mīļie draugi! Un sacīja 
tā – draugus var izvēlēties, radi 
ir, kādi nu ir. Bet viņš rakstīja – 
mīļie draugi!

M. Č. Tēvs, māte?
G. S. Māte aizgāja pirmā jau 

četrdesmit astotajā gadā. Tēvs – 
septiņdesmitajos. Viņš apprecējās 
otrreiz, un man ir arī pusbrāļi 
vēl.

M. Č. Kad atjaunojās tavi kon-
takti ar tēvu?

 G. S. Pirmo reizi es viņam 
aizrakstīju, atrakstīju 1948., 1949. 
gadā ar viena amerikāņu zaldā-
tiņa palīdzību, kas vēstuli nogā-
dā  ja. Parakstīdamies kā Gonka 
(tā mani sauca ģimenē), ap -
vaicājos, vai miris (zināju, ka jā) 
viņa priekštecis Elejas pamatskolā. 
Un saņēmu no tēva atbildi. Tā 
bija mūsu pirmā ziņa, ka mēs 
esam izdzīvojuši. Un arī no viņa, 
protams.

Jautrīte Saliņa. Atbilde bija 
tikpat oficiāla.

M. Č.  Vārdu sakot, apprecē-
šanās bija tava pirmā veiksme. 
Kā jums veicās Vācijā? Ko jūs tur 

Tas ir tāds orfejisms
Dzejnieks Gunars Saliņš, piedalās arī Jautrīte Saliņa, Gunara sieva, sarunājas ar Māri Čaklo 1993. gadā

Neilgi pirms aiziešanas mūžībā dzejnieks un publi-
cists Māris Čaklais atdeva man izdošanai sakārtotu 
manuskriptu mapi pelēkos vākos. Te sakopoti pāris 
desmiti viņa interviju ar cilvēkiem, kas bijuši nozīmīgi 
ne tikai viņam personiski. Tās ir personības, kuŗu  
intelektuālais pienesums ir nozīmīgs un dārgs mums 
visiem. Latvijā un tālumā. Tie ir cilvēki, kuŗi veidojuši  
latviešu kultūrainu, nosprauduši ētikas ceļazīmes, 
uzturējuši dzīvu tautas asinsriti. Latvijā un tālumā...

Ar Māŗa Čaklā bērnu – dēla Ingmāra un meitas 
Elīnas –   laipnu piekrišanu dažas no šīm sarunām 
publicēsim šajā un turpmākajos numuros.

Ligita Kovtuna

darījāt?
G. S. Es negribu tik gaŗās 

sarunās ielaisties, mums ir tikai 
pusstunda laika.

M. Č. Pusstunda mums ir, lai 
mēs iesāktu runāt.

G. S. Es nekad nebiju domājis, 
ka tu šitādas ziņas gribi no manis, 
tādus konkrētus biografiskus 
datus... Māri, mīļais, es esmu uz 
pavisam citu ko sagatavojies. 
Man no tā iepriekšējā laika ļoti 
svarīgi, ka īstenībā visa dzejošana 
ir tādā kā tēva ietekmē. Viņš gan 

bija vairāk uz Ziemeļnieku, bet 
tad mums pa vidu ienāca Čaks. 
Čaks ieradās pie mums Skolotāju 
institūtā ar saviem „Mūžības 
skartajiem” un ar pirkstu atgrieza 
vaļā neatgrieztu eksemplāru. Jā, 
jau 15 – 16 gadu vecumā es 
rakstīju līdzīgi kā „Miglas krogā”, 
un tas laiks Ņujorkā „Elles ķēķī” 
nebija tik daudz sākums, kā 
atsākums dzejošanai.

M. Č. Man liekas, ka Čaks un 
Ziemeļnieks nemaz tik briesmīgi 
tālu nav viens no otra.

G. S. Bez šaubām. Tāpēc jau es 
arī Ziemeļnieka grāmatiņu sa -
stādīju, ne tikai Čaku. Nē, nē, 
mana sirds tai pieder.

M. Č. Jo Čakam viena līnija 
pavisam tuva Ziemeļnieka avo-
tiem.

G. S. Jā, šī serenāžu dzeja.

M. Č. Kāpēc tevi piesaistīja 
Čaks? Tu pamatā neesi pilsēt-
nieks, vai arī bērnību vadīji 
pilsētā?

G. S. No desmit gadu vecuma 
es dzīvoju Jelgavā, un Jelgava bija 
lielpilsēta tādā ziņā, ka Jelgava 
bija skolu pilsēta. Un arī pirmajā 
boļševiku gadā un varbūt vēl tai 
laikā jo īpaši rakstuļaužu izdarī-
bas sita augstu vilni. Mums to -
reiz pievienoja Cēsu institūtu, un 
tā gada sanāksmes notika pilnīgi 
masveidā. Viss institūts sagāzās 
tajās un referēja par visvisādiem 
tematiem, piemēram, „Daimo-
nisms pasaules literātūrā”. Boļše-
vi  ku pirmajā gadā!

Par Majakovski un viņa galu 
viss kā pēc notīm tika izstāstīts. 
Par Austru Skujiņu un citiem. 
Visu to neapjaušot, mūs diriģēja, 
savā veidā diriģēja Jurijs Fļugins, 
mūsu institūta direktors. Vienā 
tādā sanāksmē viens no komjau-
niešiem Sudrabkalnu par buržuju 
dekadentu nosauca. Tad slējās 
kājās Jurijs Fļugins un pārpildītā 
telpā izrāva no kabatas grāmatu 
„Klodijai” un teica: „Šo grāmatu 
es vienmēr nēsāju pie sirds!” 
Boļševiku gadā! Redzi, mēs 
šitādā vilnī dzīvojām, un jāpa-
teicas tādam Fļuginam. Visi tie 

incidenti, ko viņš piedzīvoja ar 
mūsu klasi, visas tās patriotiskās 
provokācijas – par nevienu viņš 
netika nekur ziņojis. Gods un 
slava viņam! Tā nu tas sākums 
pagāja tādā augstā literārā vilnī.

M. Č. Kad sākās „Elles ķēķis”? 
Es zinu, ka tā nav tāda iepriekš 
izdomāta, noformēta kustība. 
Kas tas ir?

G. S. Lustība, varētu teikt, 
varbūt.

M, Č. Kad tad tu aizbrauci uz 
Ameriku?

G. S. Piecdesmitajā gadā.
M. Č. Tava speciālitāte ir 

psīcholoģija?
G. S. Psīcholoģija un socio-

loģija.
M. Č. To tu māci arī Ņūdžersijas 

kolledžā...
G. S. Izliekos, ka mācu...

M. Č. Gan „Elles ķēķa” laikos, 
gan arī vēlāk tavs tiešais darbs 
tev ir stipri traucējis?

G. S. Jāsaka tieši, ka ļoti maz 
traucējis. (Smejas.) Es esmu au -
dzis skolas pārziņa ģimenē un 
vispār neapjautu, ka mans tēvs 
strādā. Stundu plāns bija tāds, un 
skolas telpās mēs arī dzīvojām, 
nemaz nerunājot par visiem 
vasaras mēnešiem, kas bija brīvi. 
Tas laikam mani noskaņoja uz 
Skolotāju institūtu un pēc tam 
kolledžas darbam Amerikā, ka 
tas ir tāds darbs, kur vispār nav 
jāstrādā, kur var eksistēt tā – ļoti 
neformālā veidā, pa vidu aiz-
braucot uz kolledžu un tur pava-
dot pāris trīs dienas nedēļā...

M. Č. Vai patiešām ir tā, ka nav 
jāstrādā?

G. S. Nu, es tev teikšu tā. Man 
viss stundu konspekts ir kon-
centrēts trīs pusdienās. Tas skai-
tās tā minimāli. Sākumā bija 
drūmāk, tad bija vēl rītos un 
vakaros.

M. Č. Pastāsti par tiem laikiem, 
kad tu ieradies Amerikā.

J. S. Nu, tās bija daudz gaŗākas 
stundas, un tu arī vakara stundas 
strādāji – vakara klases mācīji. Jā, 
un vasaras kursus arī.

G. S. „Ak, lakstīgala, nedziedi 

pie mana loga sērīgi... Stundas 
sešpadsmit”. Jā, tas viss bija tā, 
bet pagaisa. Es strādāju fabrikā, 
pie mašīnām, kaut ko pie 
mašīnām. Tas bija tad, kad es 
beidzu Upsalas kolledžu ar baka-
laura gradu. Ar smirģeli drāzu 
tādas dzelzs skaidiņas.

M. Č. Tam vajag būt diezgan 
smagam darbam...

G. S. Nē, nē, to darbu darīja 
mašīna. Man tikai bija tās collu 
daļiņas jāiestāda, un tā... tas viss 
tā kustējās manā priekšā. Tas bija 
tāds darbs astoņas stundas, un 
skaidiņas gan gāja acīs... bet pēc 
tam, kad es Upsalu biju beidzis 
un ar bakalaura gradu nekādu 
darbu nevarēju dabūt, tad divas 
trīs reizes nedēļā pēc darba 
nomazgājos, kāpu vilcienā un 
braucu uz Ņujorku studēt, un 

tādā veidā es to nākamo gradu 
dabūju. Māstergradu. Pēc tam 
ieradās pasaulē dēls. Jautrīte 
mazgāja traukus un strādāja kaut 
kādā slimnīcā... Zini, tas viss tāds 
trimdinieku stāsts, tas man lie-
kas pats par sevi saprotams. Ja arī 
tagad Latvijā liekas, ka tur, 
Amerikā, viss tiek tā uz paplātes 
pasniegts, tad tas man galīgi 
negrauž sirdi... Kad es dabūju to 
gradu, tad mani aicināja atpakaļ 
uz Upsalas kolledžu strādāt, un 
es tur atgriezos kā lektors.

M. Č. Jā, starpība ir viena. Lai 
kādas būtu bijušas grūtības 
jūspusē, tad nu, lai pēc divdesmit 
gadu strādāšanas neizcīnītu 
elementārus dzīves apstākļus, 
tad bija jābūt diezgan lielam 
slaistam vai neveiksminiekam. 
Bet cilvēka izjūtas taču iet cauri 
visiem laikiem un smagumiem!

J. S. Kaŗa gadiem cauri iet 
mīlestības un greizsirdības, un 
viss kas. Visas cilvēciskās jūtas 
turpinās arī vistrakākajos apstāk-
ļos. Pat tad, ja viņi nav tik 
briesmīgi traki, nu kādēļ tad lai 
neturpinātos?

M. Č. Slāpētā sabiedrībā dau-
dzas lietas pastāv vēl daudz 
spilgtākā veidā.

J. S. Nometnēs noteikti.
G. S. Jā, nometnēs Vācijā.
M. Č. Droši vien. Bet Latvija 

arī ilgus gadus bija viena tāda 
nometne iekš sociālistiskās 
nometnes.

G. S. Es neatceros, kad jebkad, 
tiekoties „Elles ķēķī”, mēs būtu 
runājuši par fabrikas darbu, par 
vienalga kādiem darbiem. Nu 
absolūti nekad un nekur. Nevis 
tāpēc, ka mēs bijām sev tādu 
vāku uzlikuši, bet tas likās pats 
par sevi saprotams.

M. Č. Cik tavs psīcholoģiskais 
profesora darbs....

G. S. Lektora.
M. Č. Cik tavs lektora darbs 

tevi impulsējis vai slāpējis, maisī-
jies pa kājām, cēlis augšā?

G. S. Nē, nē, tas viss iederējās.
M. Č. Un noderēja?
 G. S. Noderēja, jā.
M. Č. Varbūt palīdzēja dabūt 

tev kādu sistēmu iekšā?
G. S. Tas palīdz intuīcijai, es 

domāju. Tas palīdz intuīcijai 
orien  tēties.

M. Č. Tavi dzejas mēģinājumi 
sākās ļoti agri? Tie turpinājās 
cauri visam laikam diezgan rē -
gulāri vai arī ar lielākiem pār-
traukumiem?

G. S. Puslīdz, puslīdz rēgulāri. 
Sākot ar kādu astoņu gadu vecu-
mu.

M. Č.  Kādu lomu visā tavā 
rakstīšanā spēlē Sodums?

G. S. Nu, es domāju, ka man 
un arī Linardam (Taunam – 
Red.) Sodums bija tāds stimu-
lātors. Ar savu svaigumu. Tas 
bija kaut kas. Bet iepretim Sodu-
mam, kuŗam bija lieli un smagi 
norēķini ar visu pagātni, mums 
mūsu pagātne allaž bija mīļa. 
Mūsu rēķini ar dzīvi ir mazāk 
agresīvi nekā Sodumam.

M. Č. Ko tu, piemēram, rakstīji 
„Trīs autoru” grāmatas iznākšanas 
gadā? Kādā garā?

Draugu un domubiedru pulkā. Ar Latvijas viešņu dzejnieci Annu Rancāni viņas radinieku Onofrija 
un Terēzes Rancānu mājā Ņujorkā 1989. gada 16. decembrī. No kreisās priekšplānā: Skaidrīte 
Krēsliņa, Aina Kraujiete, B. Balode, Jānis Krēsliņš, Terēze Rancāne, aiz viņas Nikolajs Kalniņš, 
Eleonora Šturma, Gunārs Saliņš, Ilgvars Spilners. Aiz viņiem: Minjona Kļaviņa, Jautrīte Saliņa, 
viešņa Anna Rancāne, Jānis Kļaviņš, Arnolds Šturms, Viktors Neimanis, Rita Gāle, Elza Ķezbere, 
Oļģerts Balodis
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Statistikas dati liecina, ka tikai 
6,8% ASV iedzīvotāju, kuŗu 
vecums ir 75 gadi un vairāk, vēl 
strādā algotu darbu ārpus mājas. 
Viena no šīs minoritātes pār-
stāvēm ir latviete Emma Kukora. 
Aprīlī viņa nosvinēja savu 88. 
dzimumdienu. Varētu domāt, ka 
viņa var baudīt mierīgas vecum-
dienas, lasīt, priecāties par bērnu 
un mazbērnu apciemojumiem. 
Taču Emma Kukora jau 27 gadus 
piecas dienas nedēļā brauc uz 
darbu uzņēmumā Sawbones 
Vašona salā Vašingtonas pavalstī, 
kur darina ceļgalu locītavu 
modeļus, sastiprināšanai lietojot 
no nailona, caurulītēm un 
auklām darinātas saites. Astoņu 
stundu laikā viņa izgatavo 80-100 
modeļu. Emma Kukora nu jau 
vairāk nekā 12 gadu ir vecākā  
darbiniece uzņēmumā, ko 
vietējie jokojot iesaukuši par  
,,Kaulu fabriku”. Tajā top anat-
omiski modeļi, kuŗus pārdod 
medicīnas skolām un mūzejiem 
visā pasaulē. 

Vašona sala atrodas tālu no 
dzimtās Latvijas, kur Valkas 
apriņķī Bilskas pagastā Emmas 
Kukoras vecākiem bija lauku 

Gadi nekait tam, kas dzīvot māk  
L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

saimniecība. Sarkanarmijai 1944. 
gadā tuvojoties, Emma un Mat-
vejs Kukori bēga uz Vāciju, no -
kļūstot Ludvigsburgā. Te pie-
dzima viņu meitiņa Elza. Ilgāks 
laiks pavadīts arī bēgļu nometnē 
Eslingā.  

Kukori 1950. gada 1. novembrī 
ieceļoja Amerikā, galvojumu vi -
ņiem sagādāja Bostonas luterāņu 
baznīca. Gadu viņi dzīvoja un 
strādāja kādas amerikāņu ģime-
nes lauku mājā un bija pārsteigti, 
ka Amerikā govis slauc vīrieši, 
nevis sievietes, kā tas bija dzim-
tenē. Matvejs Kurkors nepratis 
slaukt, sieva gājusi palīgā, bet 
viņai aizrādīts, ka viņas pienā-
kums ir palīdzēt virtuvē. Gadu 
vēlāk Kukoriem pietika naudas 
biļetei uz Vašonu, kur jau dzīvo-
jusi latviešu draugu Martinsonu 
ģimene. Kukori  dabūja darbu 
dārzniecībā, kur bija jākopj rozes 
un orchidejas, jāpārbauda, vai 
stādiem nav uzmetušies insekti,  
jāšķiŗo grieztās puķes, ko sūtīja 
uz veikaliem. Reizēm, piemēram, 
pirms Mātes dienas, darbs bijis 
jāsāk jau pusnaktī. Dārzniecībā 
no 13 gadu vecuma līdz pat 
izlaidumam kolledžā no skolas 

brīvajā laikā strādājis arī dēls 
Pēteris. Emmai Kukorai bija 62 
gadi, kad siltumnīcu slēdza, viņa 
tajā bija nostrādājusi 34 gadus un 
baidījās, ka citu darbu neatradīs, 
taču  palaimējās, jo viņu pieņēma 
Sawbones firma. Matvejs Kukors 
nomira 1996. gadā, divas dienas 
pēc viņu 54. laulības jubilejas  
Emma Kukora pārdeva  piecu 
guļamistabu māju un nopirka 
citu, mazāku turpat salā, lai gan 
dēls Pēteris, kas dzīvo Federal 
Way pilsētā, ieteica mātei pār -
celties uz cietzemi, tuvāk viņa 
mītnei. Taču Emmai Kukorai te 
ir daudz draugu un tīkams darbs, 
un salu viņa paspējusi iemīļot. 

Viņai piemīt vēl kāds talants – 
viņa cep ļoti gardas tortes un 
gadu gaitā izcepusi un izrotājusi 
neskaitāmas kāzu tortes, tostarp 
sešstāvu torti mazdēla Marka 
kāzu mielastam. Katru mēnesi 
jubilejas torti dabū ar darbabiedri 
Sawborne firmā. Savukārt kol-
lēgas ik gadu sarīko Emmai dzi-
mumdienas svinības.  Viņi  Em -
mu Kukoru ciena un mīl, jo zina, 
ka uz viņu vienmēr var paļauties. 
Kollēgas  apbrīno  Emmas  Kuko-
ras enerģiju, sirsnību un ne -

savtību. Ar savu pozitīvo attieks-
mi pret dzīvi un latviešiem 
piemītošo darba tikumu Emma 
Kukora ir krietns paraugs citiem. 
Emma Kukora  ir ļoti apmierināta 
ar darba devējiem un stāsta, ka 
uzņēmumā  Sawborne jūtas kā 
lielā ģimenē. Viņa nekad nesū-
dzas par gaŗlaicību, jo jāapkopj  
dārziņš, kur aug daudz puķu un 
ogu, pati vēl vada arī auto, vienīgi 
izvairās braukt pa ceļiem, kur 
blīva satiksme.

 Par Emmas Kukoras dzīvi un 
darbu  bija ievietots raksts vietējā 
laikrakstā Vashon-Maury Island 
Beachcomber.  

Emma Kukora ļoti lepojas ar 
dēla Pēteŗa meitām Arianu, 
Emiliju un Metiju, kuŗas visas ir 
sportistes, izcilas peldētājas. Viņa 
cer, ka mazmeitas kvalificēsies 
2012. gada Olimpiskām spēlēm 
Londonā. Par šīm talantīgajām 
peldētājām droši vien vēl  dzir-
dēsim.

Am

Kur, tautieti, tu redzēji          
Mani lēti uzaugam?             
Vai es augu nemalusi                                                                 
Vai darbos negājusi?
                                  T. dz.
Šis stāsts nav par ievērojamu 

operdziedātāju, aktrisi vai glez-
notāju, bet par māti, vec māmiņu 
un vecvecmāmiņu, par izcilu 
rokdarbnieci.

 Alvīne Mukāne (dz. Birzāka)  
dzimusi un izaugusi Līvānu 
novada ,,Sudrabiņos”. Agrā jau-
nībā sākusi strādāt lauku kop-
saimniecībā un izbaudījusi visus 
dzīves un sadzīves ,,jaukumus” 
padomju Latvijā. Smagā darba 
atalgojums bija tik nožē lojami 
mazs, ka ne sapņot ne varēja par 
savas mājas vai automašīnas 
iegādi, kur nu par ceļošanu.

 Alvīnei bija tikai pieci gadiņi, 
kad nomira māte. Viņa un abi 
mazie brālīši kļuva pusbāreņi. 
Tēvs apprecējās otrreiz. Audžu-
māte bija laba, mācīja bērnus būt 
čakliem, tikumīgiem un godī-
giem. 

,,Drīz es gāju, drīz tecēju, / Drīz 
darbiņu padarīju. 

Aiz tā sava drīzumiņa / Drīz 
nogāju tautiņās.” 

Alvīne 21 gadu vecumā izgāja 
pie vīra, piedzima dēls un divas 
meitas.  Tagad Valdim jau 53, 
Astrīdai –  52, Līga 45 gadi.

Pirms 14 gadiem Alvīnes dzīvē 
viss piepeši izmainījās. Viņas 
vecākā meita 1996. gada jūlijā 
salaulājās ar novadnieka Roberta 
Bērziņa brāļa dēlu. Roberts ir 
vienīgais no ģimenes, kas dzīvo 
Amerikā. Kāzās Roberts bija 
nolūkojis Alvīni un rudenī ie -
lūdzis pie sevis uz Briku (Brick) 
Ņudžersijas pavalstī. Abi atraitņi 
26. oktobrī salaulājās. Alvīne 
stāstīja, ka nebija viegli atstāt 
dzimteni, šķirties no savējiem un 
iemīļotajām vietām. Ilgi domājusi 
un nolēmusi, ka nav ko zaudēt, 

Alvīne
jo vīrs miris pirms četriem gad-
iem un bērni izauguši. 

,,Nebēdā māmuliņa, / Nezudīšu, 
kur iedama; / Māku pati drīzi iet; 
/ Māku otru drīzināt.” 

Uzsākt dzīvi otrā pasaules 
malā, svešos ļaudīs, neierastā 
vidē nebija viegli. Sākumā bieži 
vien saskrējušas asaras acīs, un 
Alvīne pati sev pārmetusi: ,,Kas 
mani te trenca?” Pārvarēt ilgas 
pēc dzimtenes un pierast pie 
dzīves ASV palīdzēja vīrs, vīra 
dēls Pēteris ar ģimeni, kas dzīvo 
blakusmājā un apkaimes latvieši. 
Tā maz  pamazām pieradusi. 
Alvīne nav radusi sēdēt mājā, 
rokas klēpī salikusi, tāpēc sāka 
raudzīties pēc kāda darba. 

Vairākas reizes mēģināju likt 
eksāmenu krievu valodā un 
vienmēr izkritu. Gribēju jau at -
mest ar roku. Domāju, ka esmu 
par vecu, bet draudzene nelika 
mieru – ja suns pārkāpts, pārkāp 
arī asti, un ieteica likt eksāmenu 
angļu valodā, izmatojot elek-
tronisko ierīci.” Alvīne ar 
vārdnīcas palīdzību teikumu pa 
teikumam iztulkojusi visu grā-
matiņu, samācījusies, devusies 
uz autovadītāju pārbaudes cen-
tru un eksāmenu nolikusi. 
,,Saņēmu tiesības un no prieka 
apraudājos,” stāsta Alvīne. Vie-
nam otram var likties, kas nu tur 
sevišķs, bet sievietei, kam tuvojās 
70, tas bija liels notikums un 

ticējums tomēr nepiepildījās: 
Alvīnes vīrs nav bijis nekāds 
nieka vīrelis, bet nepiepildījās 
sapnis mācīties Lietiskās mākslas 
vidusskolā, jo ģimenes materiālie 
apstākļi bija spiedīgi. Rokdarbu 
mākslu Alvīne apguva patstāvīgi, 
pētot grāmatās dažādus rakstus, 
vēlāk  izdomājusi arī pati savus. 
Adījusi, tamborējusi, ārdījusi un 
sākusi no gala.

Ikviens būtu pārsteigts redzot, 
ko Alvīne pēdējos gados izšuvusi, 
noadījusi un notamborējusi. 
Amerikā dabūjamas visādas dzi-
jas un adatas. Alvīnes pūrā ir 
lielas gultassegas un mazas 
sedziņas, lieli un mazi galdauti, 
grezni plecu lakati, gaŗas un īsas 
šalles, rakstainas zeķes un zeķītes, 
cimdi, pūriņš jaundzimušajam, 
adīti kamzoļi Robertam, grāmat-
zīmes un aptamborēti mutautiņi. 
Katrs rokdarbs ir akurāts un 
smalks, īsts mākslas darbs. Alvīne 
ir daiļamata meistare, kaut arī 
nav mācījusies augstās skolās, 
nav sarīkojusi nevienu savu rok-
darbu izstādi, nav saņēmusi 
nekādus apbalvojumus. Daudzus 
rokdarbus viņa ir iedāvājusi vīra 
radiem, draugiem, darbabiedri-
em. Nākamreiz, dodoties uz 
dzimto pusi, Alvīne apdāvinās 
visu kuplo radu saimi, lai katram 
kāds darinājums paliktu par 
piemiņu. 

,,Kad visi sēdēs pie galda, kas 
apklāts ar manis tamborēto gald-
autu, tad liksies, it kā es arī tur 
būtu,” domā Alvīne. Visu jau var 
nopirkt veikalā, bet vecās mātes 
roku darbs ir mīļāks.

Pamazām es dzīvoju, /Pama-
zām Dievs palīdz;

Pamazām bite nesa / Pa vienam 
ziediņam. 

Alvīne priecājas par deviņiem 
mazbērniem un sešiem mazmaz-
bērniem, bet skumst, ka nevar 
tik bieži satikties, kā gribētos. 
Tagad gan vieglāk sazināties, jo 
pirms gada sākusi lietot datoru. 
Nu var klausīties arī Rīgas radio. 

Samaksājot mācībnaudu, Alvī-
ne, cik spējusi, palīdzējusi maz-
bērniem Latvijā iegūt izglītību. 
Tā kā dzimtenē patlaban grūti 
dabūt darbu, divi mazbērni dzīvo 
un strādā Kiprā. Par to ne vecāki, 
ne vecmāmiņa nav diezcik prie-
cīgi, bet ko tu padarīsi. Jādzīvo 
vien ir.

Alvīne un Roberts ir priecīgi 
par katru ciemiņu, allaž pacienā 
ar namamātes ceptiem pīrā-
dziņiem un vēl iedod līdzi. Atva-
doties no viesiem, abi ilgi stāv uz 
mājas kāpnītēm, laimīgi smaida 
un māj ar roku: ,,Brauciet drīz 
atkal!” 

Šovasar 21. jūlijā Alvīne svinēs 
74.  šūpļasvētkus.    

Laima Dzene

Emma Kukora (labā pusē) uzņēmuma Sawbones piknikā kollēģi 
Berdiju Krimmelu  cienā ar pašceptu citrona torti 
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Sākumā Roberts gan iebildis, bet 
vēlāk piekāpies: ,,Nu  ja tu tā 
gribi…” Alvīne piecus gadus 
strādājusi Grenviles (Grenville, 
Bay Head, NJ) viesnīcā un 
restorānā, iepazinusies ar kol-
lēgām un cik necik iemācījusies 
angļu valodu. 

Roberts un draugi mudinājuši 
viņu iegūt autovadītājas tiesības. 
Alvīne stāsta: ,,Vīrs iemācīja 
braukt, dūšīgi samācījos satiks-
mes noteikumus, bet švaki gāja. 

pārdzīvojums.
Alvīnes vismīļākā nodarbo-

šanās ir rokdarbi. Audžumāte 
viņai jau bērnībā ierādījusi, kā 
adīt un tamborēt, palīdzējusi arī 
tēva māsa un kaimiņienes. Pirmo 
cimdu pāri noadījusi septiņu 
gadu vecumā, bet tas gan neesot 
izdevies. Sākumā gājis labi, bet 
uz beigām cimdiņš kļuvis tik 
šaurs, ka roka negājusi iekšā. 
Krustmāte teikusi: ,,Alvīnīt, tu 
dabūsi mazu vīru.” Tautas 

Alvīnes rokdarbi

Alvīne Mukāne 

Fo
to

: L
ai

m
a 

D
ze

ne



LAIKS 72010.  ga da 24. jūlijs – 30. jūlijs

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Another Chechen War Could Soon Break Out, 
Moscow Analysts Say

St au nton , 
July 16 – The 
security situa-
tion in the 

republics of the North Caucasus 
has been deteriorating for some 
time, but now the Russian spe-
cial forces in Chechnya have 
accused that republic’s Battalion 
North, many of whose soldiers 
earlier served in separatist forces, 
of “betrayal” and promised to 
take their revenge, something 
that could trigger a new Chechen 
war.

An analysis posted on 
Folksland.net yesterday said that 
“alongside the unceasing flow of 
reports” about violence in 
Daghestan, Ingushetia, and 
Kabardino-Balkaria, on July 15, 
“another ‘bell’” sounded in 

Grozny, suggesting that “a new 
Chechen war is not beyond the 
mountains” (folksland.net/m/
a r t i c l e s / v i e w / N o v a y a -
CHechenskaya-ne-za-gorami-
rossiyskiy-spetsnaz-obeschaet-
razobratsya-s-checheskim-batal-
onom-Sever).

As “Moskovsky konsomolets” 
described it, Russian special 
forces now have radio intercepts 
which show that soldiers in the 
Chechen Battalion North shared 
information on February 4 that 
cost the Russian troops five dead 
and numerous wounded and 
even fired on the Russians (www.
m k . r u / p o l i t i c s /
article/2010/07/14/516505-pre-
dateli-po-oruzhiyu.html).

The Moscow paper also report-
ed that just before that operation, 
the commanders of the Russian 
and Chechen units had gotten 
into a serious argument, and it 
reported that some of those serv-
ing in Battalion North “had told 
special forces personnel from 
Ufa [the capital of Bashkortostan] 
that Muslims shouldn’t go to 

Chechen to fight their co-believ-
ers.”

And “Moskovsky komsomo-
lets” suggested that “a conflict 
which threatens to end in blood-
shed is growing” between the 
Russian and Chechen units, a 
trend that if it continues would 
represent a very different kind of 
violence than that between the 
force structures in general and 
the resistance.

But what is likely to exacerbate 
the situation still further, the 
daily continued, is that “the 
criminal case, which was 
launched after the operation, has 
been frozen.”  As a result, mem-
bers of the Russian special forces 
“now say that they will deal with 
the situation on their own,” 
something that could further 
degrade the situation.

Chechen President Ramzan 
Kadyrov then and now has 
defended “the professionalism of 
the Chechen militiamen.” And 
he has denied that any of the 
things “Moskovsky komsomo-
lets” has reported are true.  But 

his insistence on this point may 
be counterproductive to a 
Russian audience: For many, it 
only highlights just how out of 
control Chechnya now is.

But if the situation deterio-
rates, there is also the question of 
how much support any new 
Russian campaign in Chechnya. 
One indication of that is the cov-
erage various media outlets, print 
and electronic, have given to 
reports showing just how much 
money Moscow is already spend-
ing in the region.

According to “Trud,” Moscow 
this year is spending nearly ten 
times as much per capita on 
Chechens than it is on other 
Russians as a whole, 48,200 
rubles (1600 US dollars) com-
pared to 5,000 rubles (165 US 
dollars) for others (www.trud.ru/
article/19-05-2010/242454_na_
zhitelej_kavkaza_iz_bjudzheta_
tratjat_v_6_raz_bolshe_chem_
na_drugix_rossijan/print).

Such spending and plans 
announced by both President 
Dmitry Medvedev and Prime 

Minister Vladimir Putin to 
increase it are unlikely to sit well 
with Russians who are currently 
suffering from the consequences 
of the economic crisis and likely 
feel that the powers that be are 
not doing enough for them.

In the short term, at the very 
least, these reports appear likely 
to spark more demands for 
Moscow to remove Kadyrov, a 
step that could allow Moscow to 
establish greater control over 
Chechnya or possibly so disor-
der the situation there that the 
Russian forces would face even 
greater challenges than they do 
now.

But they will certainly increase 
suspicions among the force 
structures concerning how much 
they can trust and rely on units 
consisting of people from the 
region. And that in turn means 
that any move the Russian pow-
ers that be might make would 
have to be a Russian one, again 
something that could have 
unpredictable and possibly 
explosive consequences.

 
                        

LR Saeimas sesijas pātraukuma 
laikā, būdama ASV, ar lielu 
interesi lasīju  Laiku  un Daces 
Micānes Zālītes interviju ar 
Valsts prezidentu Valdi Zatleru, 
kuŗā viņa vaicā, kādu viņš saredz 
ārzemju  tautiešu lomu mūsu 
tautas dzīvē.  Prezidenta atbilde 
vai nu arī „neatbilde” ir pār-
steidzoša, pat ciniska.  Valsts pre-
zidents nepiedāvā nevienu 
konkrētu, praktisku priekš  li -
kumu, bet gan aicina ārzemēs 
dzīvojošiem latviešiem „meklēt 
varoņa garu sevī!”

Kaut gan es ļoti cienu Ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski, 
tiekoties ar latviešiem Vašingtonā, 
arī viņam nebija konkrētu ideju, 
ko tad īsti darīt ar ārzemēs 
dzīvojošiem latviešiem – kā biju-
šajiem trimdiniekiem, tā arī 
tiem, kuŗi izceļojuši ekonomisku 
apsvērumu dēļ.

Pēc divpadsmit Latvijas polītikā 
pavadītiem gadiem man ir  vai-
rāki priekšlikumi un secinā jumi 
šajā jautājumā, ar kuŗiem vēlos 
dalīties:

Vispirms, Latvijas valdībai un 
polītiskajai elitei ir jāmaina at -
tieksme pret ārzemju latviešiem, 
nevien deklarējot, ka viņu piere-
dze un ekspertīze ir vajadzīga 
Latvijai, bet piedāvājot darbu 
valsts pārvaldē.

Tieši tagad, kad Latvijai ir ne -

Vai ārzemju latvieši ir 
vajadzīgi?

pieciešami gudri ekonomisti, 
financisti,vadības eksperti un 
kon sulārie darbinieki. Valdībai 
vaja dzētu aicināt talkā eksper  - 
tus no ārzemēm. Taču pēc ne -
atkarības atjaunoanas radītais 
mīts, ka ārzemju latvieši nesap-
rot, kas notiek Latvijā un ka viņu 
padomi nav vajadzīgi, ir dzīvs arī 
šodien. Rūgtā patiesība ir tā, ka 
Latvija ārvalstu ekspertos ieklau-
sās tikai spiestā kārtā – ceļā uz ES 
un NATO, vai tad, kad ir nepie-
ciešams aizdevums no Starp-
tautiskā valūtas fonda.

Otrkārt, ir jāmainās darba 
devēju attieksmei  pret darba ņe -
mējiem Latvijā.  Latvijas iedzī-
votāji izceļo augstprātīgas un 
pazemojošas attieksmes dēļ, un 
arī tā pēc, ka ierindas latvietim 
nav vienlīdzīgu iespēju ieņemt 
labu darbu Latvijā, jo konkurence 
balstās nevis uz pieredzi un 
spējām, bet gan personiskiem 
sakariem.  Darbā tiek pieņemts 
nevis tas, kam lielāka kompe-
tence, bet gan „savējais.”

Un, visbeidzot, neviens ārzē-
mēs dzīvojošais latvietis nevarēs 
atgriezties Latvijā un atrast 
darbu, ja viņam nebūs krievu 
valodas prasmes.  Pat valsts sek-
torā, nacionalizētās ”Parex” ban-
kas atsevišķās daļās vadības sēdes 
notiek krievu valodā. Ir pat 
pētījumi, ka latviski runājošie 
Latvijā tiek diskriminēti.

Par šiem jautājumiem esmu 
runājusi komisiju sēdēs, rakstī  -
ju si Ministru prezidentam un 
uzru nājusi savus kollēgas, taču 
bez panākumiem.  10.  Saeimas 
vēlē šanas būs izšķirīgas, vai 
jautājums par ārzemju latviešu 
pievienoto vērtību Latvijas valsts 
attīstībai un Latvijas intelektuā   -
lā potenciā la atgriešanos Latvijā, 
tiks risināts retoriski vai ar 
konkrētiem priekš    likumiem un 
mērāmiem rezultātiem.

Vaira Paegle,
9. Saeimas deputāte  (PS)

Bostonieši nav vienaldzīgi par 
rudenī gaidāmām Saeimas vēlē-
šanām, par to liecināja krietnais 
apmeklētāju skaits, kas piedalījās 
polītiskajā diskusijā Trimdas 
draudzes namā. Aicinājumu, kas 
tika izsūtīts elektroniski, bija 
parakstījuši Annija Reinberga un 
Marcis Voldiņš, to financiāli 
atbalstīja ALTS, DV, LMF. 

Aicinājums bija atradis dzir-
dīgas ausis. Pirms sarīkojuma 
bija draudzes kafija, kur mācītājas 
Jogitas Minginas ierosmē ar 
“Daudz baltu dieniņu” dzimšanas 
dienā tika apsveikta Marta Sala-  
Grinberga, kuŗa ir no Amerikas 
Latviešu teātŗa Bostonas an -
sambļa pamatsastāva aktrisēm.

Polītisko diskusiju ievadīja 
Marcis Voldiņš, nododot vadību 
Jurim Raudsepam, kuŗš iepa -
zīstināja ar diskusiju paneļa da - 
l ībniekiem. Saīsinot biografijas: 
Dr. Ivars Ijabs, Latvijas Univer-
sitātes Sociālo zinātņu docents, 
Dr. Rita Peters, lektore Polītisko 
ziņātņu fakultātē Masačusetas 
Universitātē, architekts Krists 
Kārkliņš, kuŗš izglītojies Rīgas 
Techniskajā universitātē, Cin-
cinati universitātē un Hārvardas 
universitātes Graduate School of 
Design, ko beidzis  ar maģistra 
gradu.

Katram no dalībniekiem tika 
dotas 20 minūtes formālam ieva-
dam. Tad sekoja jautājumu un 
atbilžu sesija.

Ivars Ijabs raitā stāstījumā 
iepazīstināja ar vadošajām parti-
jām, to platformām, polītiku, 
pašreizējo polītisko un saim-
niecisko klimatu Latvijā. Viņš 
minēja arī polītisko partiju, kas 
ietu koalīcijā ar visiem, lai tikai 
tiktu pie varas. Rita Peters citēja 
veselu rindu pierādījumu par 
Krievijas jaukšanos Gru                 
zijas, Baltijas un citu bijušo 
republiku valstu iekšpolītikā, 
izmantojot par ieganstu savus 
pilsoņus. Līdz šim Eiropas 

TĀS BALSIS , TĀS BALSIS...
Polītiska diskusija Bostonā par 10. Saeimas vēlēšanām Latvijā

Savienībā Krievijas sūdzības 
cietušas neveiksmes, bet Rita 
Peters brīdināja, ka Krievija cīņu 
par zaudētu nekad neatzīšot. 

Krists Kārkliņš savus pētījumus 
balstīja uz tīmekļa un ziņu in  for-
māciju. Viņš norādīja, ka latviešu 
īpatsvars Latvijā cēlies. Tomēr, ja 
iepriekšējās vēlēšanās bez balss 
tiesībām bijis ap 750 000 Latvijas 
iedzīvotāju, tad tagad to vairs 
esot tikai ap 250 000. 

Stundas laikā klausītāji bija 
guvuši tik daudz jaunas infor-
mācijas, ka pietika vielas pārru-
nām un arī vēlākām pārdomām. 
Šādā avīžrakstā to nav iespējams 
godīgi atstāstīt. Īpaši tas attie-
cināms uz Dr. Ivara Ijaba priekš-
nesumu.

Ievadot jautājumu un atbilžu 
sesiju Juris Raudseps atgādināja, 
ka jautājumiem jābūt tādiem aiz 
kuŗiem var likt jautājuma zīmi, 
ieteicams vienā teikumā. Inže-
nieris Ivars Buks bija iekārtojis 
labu mikrofonu tīklu. Jautātājiem 
pienesa klāt mikrofonu. Paneļa 
vadītāja aicinājums tālākajā se -
cībā piepildījās gan tikai daļēji. 
Tam bija arī savs labums, jo dis-
kusiju gaitā radās definīcija 
atšķirībai starp nacionālistu un 
patriotu – pirmais var valstij 
kaitēt, otrais – ne.

Ja kādu no diskusiju 
dalībniekiem varētu saukt par 
“pasaules cilvēku”, tad tas bija 
architekts Gunars Birkerts, viņš 
tomēr nekautrējās sevi publiski 
atzīt par Latvijas patriotu. Jautājot 
panelistiem, par kādu partiju 
viņi ieteiktu bostoniešiem balsot, 
vienīgi Rita Peters minēja, ka 
varētu mēģināt par “Vienotību”, 
pārējie no partiju vardā saukšanas 
izvairījās. 

Viens ir skaidrs. Uzvarēs tie, 
kam būs visvairāk balsu. Latvijas 
pilsoņiem nelatviešiem ir vien-
kārša izvēle, tiem ir tikai viena 
partija, par ko balsot. Latvisko 
partiju izvēle ir par lielu. Ja parti-
jas nevar apvienoties, būtu jārada 
spēcīgs vēlētāju bloks, kas balso-
tu par vienu partiju, neatkarīgi 
no patikšanas vai nepatikšanas. 
Bēdīgākais būtu zaudēt savu 
balsi, balsojot par partiju, kas 
Saeimā neiekļūs, lai cik simpatis-
ka un cēla tā būtu. Būtu vērts 
domāt par līdzīga rakstura 
pēcpusdienu Bostonā, lai redzētu, 
kādas izredzes balsotāju bloka 
veidošanai. Ja gaidīsim uz balsīm, 
kā to izteicis dziesminieks “no 
birztalām, mežmalām, mazajiem 
ganiem”, 10. Saeimas vēlēšanās 
paliksim tukšā...

Ivars Galiņš

No kreisās pirmā rindā: Annija Reinberga, Rita Peters, otrā 
rindā Juris Raudseps, Krists Karklins, Marcis Voldins,Ivars 
Buks un Ivars Ijabs. 
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Vita Vēriņa, Oļģerts Zīverss 
un viņa balvas laureāti, laikrak-
sta „Laiks” redakcijā Rīgā saga-
tavota un izdota grāmata, 2010. 
g., 208 lpp. 

Kad pēc cilvēka guldīšanas 
kapu kalniņā jau aizritējuši 
vairāki gadu desmiti, kapakmens 
nereti sāk apsūnot, kapu pārklāj 
nezāles un čužas, aizgājēja tuvi-
nieki uzrodas arvien retāk, kād-
reizējā dzīves cīnītāja piemiņa 
izbālē. Kas lai zina, kāds šobrīd 
izskatās Latvijas konservātorijas 
kādreizējā profesora, klavieŗu 
klases vadītāja Oļģerta Mārtiņa 
Nikolaja Zīversa (1880-1958) 
kaps Bafalo ASV, tomēr par viņa 
piemiņas pabālēšanu nevar būt 
runas. Gluži otrādi: kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas profe-
sora meitas Izolde Zīversa Preisa 
un Astra Zīversa Grīnmane tieši 
dzimtenē ir gādājušas par sava 
tēva ikgadēju atgādināšanu un 
viņa pazīstamības atjaunošanu. 
Sākot ar 1995. gadu, meitas ik 
gadu piešķiŗ balvas tagad par 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju sauktās mācībiestādes 
topošiem pianistiem. Bet šogad 
ar meitu atbalstu izdota grāmata, 
kuŗas pirmā ceturtdaļa veltīta 
Oļģertam Zīversam un viņa 
dzimtai, bet atlikusī – lielākā daļa 
divdesmitčetru no līdz šim vairāk 
nekā trīsdesmit balvu saņēmēju 
dzīvesstāstiem.

Meitu stāstījums par tēvu, lai 
gan sirsnīgs un cieņas pilns, 
tomēr ir stipri lakonisks. Tēvam 
pirms vairāk nekā puses gadu 
simta mirstot, meitas būs vēl 
bijušas stipri jaunos gados un 
tagad droši vien kož pirkstos, ka 
nav tēvu par viņa mūža gaitām 
sīkāk iztaujājušas, kad tas vēl bija 
iespējams. Nožēla, ka nav tuvāk 
iepazīti vecāku agrīnie mūža gadi 
un ārpus redzesloka palikušie 
vecāku dzīves meti, noteikti māc 
ne vienu vien meitu un dēlu. 
Skopo tekstu daļēji kompensē 
izteiksmīgu attēlu klāsts. 

Grāmatas smagumpunkts tā -
tad ir nevis Oļģerts Zīverss, bet 
gan Dr. Art. Vitas Vēriņas sako-
potās viņa balvas laureātu biogra-

Tādi sevišķāki jauni cilvēki

fijas. Laureāti dzimuši laikā no 
1973. līdz 1985. gadam, tagad 
studijas jau beiguši vai tikpat kā 
beiguši un visumā strādā vai nu 
Latvijā vai, dažos gadījumos, 
ārzemēs ar savām mūzikas stu -
dijām saistītās nozarēs. Septiņ -
padsmit sievietes un septiņi vī -
rieši, šķiet, it labi atspoguļo 
akadēmijā studējošo proporciju 
pēc dzimuma.

Kā Latvijā, tā ārpus Latvijas 
dzīvojošiem vecākiem un vec-
vecākiem būs ne mazums bērnu 
un mazbērnu, kas skolas gados 
mācās spēlēt kādu instrumentu. 
Mazāk sekmīgie mūzi cētāji at -
birst, bet talantīgākajiem pēc 
skolas beigšanas jāizšķiŗas, vai 
studēt mūziku tālāk augstskolas 
līmenī, vai nu uzņemties mazāku 
risku un gatavoties kādai, pare-
dzams, ienesīgākai profesijai. Ne 
visas jaunās vijolnieces taču varēs 
kļūt par Baibām Skridēm, ne visi 
jaunie pianisti panākt Vestardu 
Šimku! Vecvecākiem, vecākiem 
un pašiem jauniešiem, kam pēc 
vidējās izglītības apgūšanas jāiz -
šķiŗas par turpmāko, grūti iedo-
māties ieteicamāku lasām vielu 
par Vitas Vēriņas grāmatu.

Mēģināsim divdesmit četru 
jaunu, akadēmiski izglītotu mū -
zi  ķu dzīvesstāstus šeit sakopot 
vienā, spītējot neprecīzitātei, pie 

kādas noved jebkuŗš vispāri-
nājums. – Tikai retais jaunais 
pianists var kļūt par koncertpia-
nistu, par solistu, kas no kla-
vieŗspēles vien pārtiek. Tas, 
protams, nenozīmē, ka jaunais 
mākslinieks savā mītnes pilsētā 
vai citur laiku pa laikam atse-
višķus solo koncertus nevarētu 
sniegt. Vairākus no grāmatā 
apcerētajiem pēdējos gados 
nācies dzirdēt Rīgā gan Latviešu 
biedrības Zelta zālē, gan Mūzikas 
akadēmijā. Iztikas līdzekļus šie 
koncerti diez vai būs jūtami 
pavairojuši, tomēr aplausu vētras 
un ziedu kalni noteikti būs cēluši 
izpildītāju pašapziņu. Rēgulārus 
ienākumus jaunie mākslinieki 
visbiežāk gūst mūzikas pasnie-
dzēju darbā skolās, bet ir vēl 
dažādi citi peļņas vai piepelnīšanās 
avoti: ērģeļspēle svētdienu diev-
kalpojumos, koŗu diriģēšana, 
mūzikoloģisku apceŗu publicē-
šana, darbs Latvijas Radio-3 Kla-
sika, mūzikas „menedžments”... 
Studiju programma ir pietiekami 
daudzpusīga, lai jaunais cilvēks 
būtu sagatavots ne tikai klavieŗ-
spēlei vien. Kaut piedalīšanās 
pianistu konkursos dažam mūzi-
ķim var nepatikt psīcholoģiskā 
sasprindzinājuma dēļ, tā tomēr 
ļoti palīdz karjeras veidošanā. 
Tāpat palīdz meistarklašu ap -
mek  lēšana pie dažādām mūzikas 
slavenībām ārzemēs.

Galvenais iespaids, kas gūts 
pēc visu divdesmit četru  laureātu 
dzīvesstāstu izlasīšanas, ir, ka viņi 
ir brīnišķīgi cilvēki. Gaŗākus tek-
sta posmus Vita Vēriņa viņiem 
ļauj stāstīt kursīvā iespiestiem 
viņu pašu vārdiem, un viss teik-
tais ir inteliģents un ļoti sim-
patisks. Nav ne miņas no rūg-
tuma, nevienas sūdzības par 
ekonomiski krizi vai kādu citu 
šķērsli, kas kādam no viņiem 
būtu liedzis sasniegt iecerēto 
mērķi. Nav nekādas iedomības, 
nekāda snobisma. Vairāku pirmo 
un otro vietu ieguvēja pianistu 
konkursos Rīgā un ārzemēs par 
savu ikdienas darbu mūzikas 
skolā saka: „Kontakts ar bērniem 
man sagādā prieku. Valdzina 
viņu tiešums un dabiskums, ļoti 

patīk ar viņiem kopā arī spēlēt.” 
Laureāte, kuŗas galvenā speciā-
litāte ir kompozicija, ar apbrī-
nojamu vaļsirdību un atklātību 
atzīstas: „Nevilšus uzdevu sev 
jautājumu  - vai es pati savu 
mūziku gribētu klausīties? Ar 
atsevišķiem izņēmumiem atbilde 
ir – nē!” Kaut rastos tikpat godīgi 
jautātāji un atbildētāji jau it kā 
gatavo moderno un eksperi-
mentālo komponistu saimē! Va -
ram būt droši, ka mūsu nelepnā 
laureāte jau tuvā nākotnē sacerēs 
darbus, kas patiks ne vien viņai 
pašai, bet arī citiem. Tie ir tādi 
sevišķāki jauni cilvēki, kādus sa -
stopam Vitas Vēriņas grāmatā. 
Lai kāda arī lapa jums grāmatā 
nejauši atšķirtos, visur lasīsit par 
sekmēm un par neapmierinātību 
ar dzīvi, piemēram – „Daudziem 
(mūziķiem) lemta daudzpusība, 
iespēja izpausties mūzikā dažādos 
veidos. Šis ir arī mans ceļš – 
krāsains, interesants, emocionāls, 
atklājumiem bagāts.”

Kamēr jaunie režisori operā un 
teātŗos par to vien domā, kā jo 
spilgtāk iestudējumā iedabūt ori-
 ģi  nālu viņu pašu interpretāciju, 
lai cik tāla tā arī būtu no libretis-
ta un komponista sākotnējās 
ieceres, kāda no mūsu pianistēm 
par nepietiekamu oriģinālitāti 
neuztraucas: „Sākot darbu pie 
kāda skaņdarba, nepieciešams 
sevi it kā nedaudz „nolikt malā” 
un mēģināt saskatīt, ko īsti savā 
mūzikā gribējis paust kom-
ponists, kāds gars ir viņa radītajai 
mūzikai. Šāda cieņas pilna at -
tieksme pret pirmavotu pasargā 

no zināmas mūzikālas nekaun-
bas un palīdz mākslā atklāt pat-
ieso.” Vairāki laureāti par vienu 
no mīļākajiem komponistiem 
no  sauc Johanu Sebastianu Bac-
hu. Vairāki apliecina savu 
dievticību un pateicas Dievam 
par viņiem dāvātajām spējām un 
panā kumiem. Vārdu sakot, ja arī 
grāmata pilnīgi izvairās skaitļu 
valodas (vienīgie skaitļi ir 
gadskaitļi!) un ne ar pušplēstu 
vārdu neliek nojaust, cik tad īsti 
mūziķis par savu darbu var cerēt 
nopelnīt, vai pat to, cik tad dāsnas 
bijušas māsu Zīversu sarūpētās 
balvas, viena lieta kļūst skaidra: 
mūziķi ir garīgi bagāti, lieliski 
cilvēki. Ja šādas īpašības vecāki, 
vecvecāki un paši mūzicējošie 
tīņi tur augstā vērtē un ja 
mūzikālā talanta netrūkst, tad, 
pēc Oļģerta Zīversa un viņa 
balvas laureātu izlasīšanas, grū-
tībām izšķirties par studiju vir-
zienu terciārā līmenī vairs nevaja-
dzētu būt.

Grāmata iespiesta – ar mini-
mālām atkāpēm – Endzelīna 
ortografijā, ko padomju laikā 
Latvijā izskauda 16 gadus pirms 
vecākās laureātes piedzimšanas. 
Labi, ka paši laureāti, lasīdami 
vismaz rakstus par sevi, dabūs 
redzēt, kāda tā Endzelīna rakstība 
īsti izskatās.

Eduards Silkalns  

No redakcijas. Grāmatu varat 
iegādāties Laika redakcijā Rīgā. 
Pēc jūsu lūguma izsūtīsim arī pa 
pastu. Cena Ls 7.- (plūs pasta 
izdevumi).

Grāmatas atvēršanas svētkos Jāzepa Vītoja Latvijas Mūzikas akadēmijā, No kreisās: prof. Juris 
Kalnciems, grāmatas autore Vita Vēriņa, labvēles un atbalstītājas Astra Zīversa Grīnmane un 
Izolde Zīversa Preisa, profesors Jānis Matulis, profesors Normunds Vīksne
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Eiropas Savienības (ES) finanču ministri 13. jūlijā deva galīgo 

apstiprinājumu Igaunijas uzņemšanai eirozonā nākamā gada 1. 
janvārī. Apstiprināts arī Igaunijas kronas kurss pārejai uz eiro 15,6466 
kronu līmenī. Jūnijā Igaunijas uzņemšanu eirozonā apstiprināja arī ES 
valstu līdeŗi un Eiropas Parlaments. Savukārt Eiropas Komisija 
Igaunijas uzņemšanu eirozonā rekomendēja 12. maijā. Igaunija kļūs 
par 17.eirozonas valsti un pirmo Baltijas valsti, kuŗā tiks ieviests eiro.

Polītiskās apvienības Par labu Latviju! birojā valdes priekšsēdis 
eksprezidents Guntis Ulmanis un bijušais ārlietu ministrs Māris 
Riekstiņš tikās ar ASV vēstnieci Latvijā Dž. Gārberi. Vēstniece tika 
iepazīstināta ar polītiskās apvienības Par labu Latviju! darbības 
prioritātēm. Dž. Gārbere interesējās par apvienības skatījumu uz 
iespējamiem scēnārijiem valdības veidošanai pēc Saeimas vēlēšanām. 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sadarbībā ar Latvijas 
Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti  un Rīgas Technisko 
universitāti izveidojusi vienotu sistēmu un jaunu e-pakalpojumu 
“Elektroniska pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”. Tas 
topošajiem studentiem dod iespēju pieteikumu studijām iesniegt 
jebkuŗā no trim universitātēm un pieteikties uz jebkuŗu no šo trīs 
universitāšu piedāvātajām pamatstudiju programmām. Pieteikties var 
gan elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā 
www.latvija.lv, gan arī klātienē jebkuŗā universitātē līdz 27. jūlijam.

Šajās dienās aprit 750 gadu kopš slavenās Durbes kaujas, kas 
iezīmēja svarīgu robežpunktu baltu tautu vēsturē. 1260. gada 13. jūlijā 
žemaišu un kuršu kaŗaspēks smagi sakāva krustnešus un viņu 
sabiedrotos prūšus. Vācu ordeņa kaŗaspēks tika pilnīgi sakauts, cīņā 
krita gan Livonijas ordeņa mestrs Burhards fon Hornhūzens, gan 
Vācu ordeņa landmaršals Heinrichs Botels. Pēc Durbes kaujas sākās 
plaša kuršu sacelšanās un prūšu (Sembas, Nātangas, Vārmes zemes) 
sacelšanās, ko militāri atbalstīja lietuvieši un žemaiši. Durbes kultūras 
namā notika starptautiska konference „Durbes kaujai – 750”, kuŗā 
piedalījās Latvijas un Lietuvas vēsturnieki.

Skrundas militārās pilsētiņas pircējs, uzņēmējs no Samaras 
(Krievija) Vadims Chļebņikovs samaksājis dzīvokļa cenu - 100 000 
latu par tiesībām rīkoties ar šo īpašumu. Sākotnēji solītā summa bija 
1,5 miljoni latu. Nav skaidrs, ko uzņēmējs domā iesākt ar pilsētiņas 
ēkām – dzīvot, kaut ko ražot, audzēt cūkas? 

Oksfordas karaliskā tiesa piespriedusi trīs gadu policijas uzraudzību 
divdesmit divus gadus vecam ekshibicionistam no Latvijas 
Aleksandram U., kuŗš vairākas reizes ticis pieķerts pašapmierinoties 
publiskās vietās. Tiesnesis Patriks Eklzs piespriedis Aleksandram U. 
trīs gadus policijas uzraudzības, kā arī prasību iekļaut viņu seksuālo 
noziedznieku programmā. Vēl Latvijas valstspiederīgais piecus gadus 
būs iekļauts seksuālo noziedznieku reģistrā.

Spēcīgās lietusgāzes laikā 18. jūlijā daudzviet Latvijā nolija vairāk 
par pusi no visa mēneša normas, Rīgā applūda vairākas ielas un ēku 
pagrabi un glābējiem bija jādodas palīgā atsūknēt ūdeni. Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija liecina, ka 
Skultē un Dobelē nolijuši 63%, savukārt Rīga gandrīz 60%  mēneša 
normas.

Valsts prezidents Balkānu 
apgabalā

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
bija devies valsts vizītē uz Serbiju  
un Maķedoniju. Pēc oficiālās sa  gai-
dīšanas pie Serbijas pils Zatlers tikās 
ar Serbijas prezidentu Borisu Ta  di-
ču. Sarunas laikā Zatlers savu Ser-
bijas kollēgu uzaicināja vizītē uz 
Latviju. Tadičs ielūgumu pieņēma.

Valdis Zatlers sacīja, ka Rīga no 
Belgradas atrodas tikai mazliet vai-
rāk nekā divu stundu lidojuma attā-
lumā un abām valstīm ir iespējas 
veicināt sadarbību gan divpusējā lī -
menī, attīstot uzņēmējdarbības sa -
karus, izmantojot Latvijas ostas un 
Rīgas lidostu transitam, gan arī pa -
līdzot Serbijas virzībai uz ES. Latvijai 
ir gan ES dalībvalsts, gan arī kan-
didātvalsts pieredze. Tā var lieti 
no   derēt Serbijai.

Tiekoties ar Serbijas premjēr mi-
nistru Mirko Cvetkoviču, lielākā 
uz  manība tika veltīta abu valstu 
eko nomiskās un finanču krizes 
pārvarēšanas pieredzei. Serbijas val-
dības vadītājs īpaši interesējās par 
Latvijas ekonomikas atveseļošanas 
pasākumiem un izrādīja interesi 
par meža un telekomūnikāciju no -
zares attīstību Latvijā. Zatlers no 
savas puses informēja par Latvijas 
ostu piedāvātajām iespējām.

*
Turpinot vizīti Balkānu apgaba -

lā, Valdis Zatlers viesojās Bijušajā 
Dien vidslavijas Republikā Maķe-
donijā. Tiekoties ar prezidentu Gri-
goriju Ivanovu, mūsu valsts vadī -
tājs pauda Latvijas atbalstu ma  ķe-
doniešu integrācijai Eiropas Sa -
vienībā un NATO: „Rietumbalkānu 
reģions ir daļa Eiropas, kam jābūt 
integrētam Eiropas Savienībā.”

Sarunu laikā Latvijas puse pie-
dāvāja atbalstu un pieredzi ES ie -

stāšanās sarunu procesā, kā arī 
aizsardzības jomā. Latvijas prezi-
dents augstu novērtēja maķedo-
niešu kaŗavīru dalību NATO ope-
rācijās, īpaši Afgānistānā. Lai stip-
rinātu abu valstu divpusējo sadar-
bību aizsardzības jautājumos, vizī -
tes laikā tika parakstīts abu valstu 
Aizsardzības ministriju saprašanās 
memorands par sadarbību aiz sar-
dzības jomā.  

Izvirza amatu kandidātus
Polītisko partiju apvienība Vie no-

tība nolēmusi izvirzīt pašreizējo 
Ministru prezidentu Valdi Dom-
brovski (JL) par kandidātu Minis-
tru prezidenta amatam 10. Saei - 
mas vēlēšanās 2. oktobrī.

Vienotības valdes priekšsēdis 
Ģirts Valdis Kristovskis atzīst, ka 
Dombrovskis ir cilvēks, kas ar sa  vu 
darbu parādījis, ka strādā valsts un 
sabiedrības interesēs. Viņš ir labākā 
izvēle Latvijas sabiedrībai.

Apvienība Par labu Latviju    
(PLL) izraudzījusies ministru ama-
tu kandidātus darbam nākamajā 
valdībā.

Vislielākās neskaidrības PLL pa -
gaidām ir ar Ministru prezidenta 
amata kandidātu, ko plānots no -
saukt augustā. Uz šo amatu no par-
tijas pretendē četri kandidāti -        
PLL valdes priekšsēdis Guntis Ul -
manis, Tautas partijas priekšsēdis 
Andris Šķēle, LPP/LC priekšsēdis 
Ainārs Šlesers un Ogres pilsētas 
galva Edvīns Bartkevičs (Ogres no -
vadam).

Aizsardzības ministra amatam 
PLL virza Saeimas deputātu Juri 
Dalbiņu (TP) vai bijušo robežsar-
dzes priekšnieku Gunāru Dābo -
liņu,  ārlietu ministra amatam - 
bijušo ministru Māri Riekstiņu 
(TP) vai Saeimas deputātu Andri 
Bērziņu (LPP/LC), attīstības minis-

tra amatam - bijušo pašvaldību     
lietu ministru Edgaru Zalānu (TP) 
vai Aināru Šleseru, finanču minis-
tra amatam – Andri Šķēli vai Mār-
tiņu Zemīti (TP), tieslietu un sa -
biedriskās kārtības ministra ama-
tam - bijušo iekšlietu sistēmas dar-
binieku Imantu Bekešu, izglītības 
un kultūras ministra amatam - 
bijušo kultūras ministri Helēnu 
Demakovu (TP) vai Saeimas de -
putāti Karinu Pētersoni (LPP/LC), 
ģimenes, veselības un sociālo lietu 
ministra amatam - Saeimas de  pu-
tātu Aināru Baštiku (LPP/LC),  da -
bas un zemkopības ministra ama-
tam - AS Rīgas Centrāltirgus vadī-
tāju Daini Liepiņu (LPP/LC) vai 
uzņēmēju Ati Sausnīti.

PLL pārstāvji vairākkārt norā dī-
juši, ka pēc vēlēšanām rosinās pār-
maiņas Ministru kabineta iekārtas 
likumā, paredzot apvienot vairākas 
ministrijas.

Sākot ar 2016. gadu...
Latvijai pietrūks darbaspēka un 

būs nepieciešama imigrācija. Tāds 
secinājums izdarīts ekonomistes 
Raitas Karnītes vadītajā SIA Ekono-
mikas prognozēšanas centra (EPC) 
pētījumā „Migrācijas ekonomiskās 
ietekmes kvantitātīvā analize”.  Būs 
jāizgudro struktūra, kas varēs strā-
dāt bez cilvēkiem, vai jau tagad ap -
zi nāti jāveido imigrācijas polītika.    
Ja to darīs par vēlu, tad imigrācija 
notiks sasteigti, nepārdomāti un         
arī nelegāli. 

Raita Karnīte kritizē pašreizējo 
migrācijas polītiku valstī, jo tā ir 
vērsta uz emigrāciju, kas nozīmē – 
valsts zaudē savus cilvēkus. Viņa 
uzsveŗ, ka Latvijā imigrāciju saista 
ar nevēlamu cilvēku ienākšanu,   
taču tā esot nenovēršama. Par ie -
spējamo imigrantu izcelsmes vietu 
minēta Krievija, Ukraina un Balt-
krievija. Imigrantiem no šīm val- 
s tīm būtu vieglāk šeit iejusties, un 
viņi arī būtu labāk izglītoti.

Valsts polītika imigrācijas jautā-
jumā ir nepareiza. Attīstītajās val- 
s tīs galvenā migrācijas sastāvdaļa  
imigrācija, bet emigrāciju nav ie -
spējams viegli ierobežot – cilvē -
kiem ir brīva izvēle doties, kurp  
viņi vēlas. Emigrācija iztukšo valsti. 
Palielinoties aizbraukšanai, valsts 
nevarēs uzturēt ceļus un skolas. Jo 
sliktāka būs infrastruktūra, jo vai-
rāk cilvēku vēlēsies aizbraukt no 
valsts. 

Latvijā ir ļoti maza dzimstība un 
maz jaunu cilvēku, toties liels skaits 
veco ļaužu un cilvēku, kas tuvojas 
pensijas vecumam. „Demografis-
kais koks” izskatās pēc bērza, kam   
ir tievs stumbrs un bieza lapotne. 
Lai koka pamatne būtu stabila, būs 
nepieciešama imigrācija, un tie         
būs cilvēki darbspējīgā vecumā.       
Lai mazinātu imigrācijas sekas, Lat-
vijā būtu vajadzīga dzimstība kā 
Īrijā, kur ģimenē ir pieci bērni.

EPC speciālistu ieskatā Latvijas 
iedzīvotājiem ir darba ņēmēju men-
tālitāte. Ja tiek piesaistīti augsti kva-
lificēti speciālisti no ārzemēm, tie 
ātri kļūst par īpašniekiem un diktē 
noteikumus, bet darba ņēmēji ir 
vietējie iedzīvotāji. Ja paši gribam 
būt noteicēji, mums jāskatās uz 
augstāku līmeni. Imigrācijas polī-
tika parasti piesaista darbaspēku 
zemākajos darba tirgus līmeņos. 
No zemākajiem līmeņiem laika 
gaitā uz augšu tiek tikai paši la -
bākie.    

Kas būtu darāms, lai mazinātu 
neiepriecinošo prognožu sekas? 

Eksperti brīdina – ja, beidzoties 
eko nomiskajai krizei, Latvijā nebūs 
izstrādāta efektīva migrācijas polī-
tika, veicinot dažādu aizspriedumu 
pārvarēšanu pret cittautiešiem, īpa-
ši viesstrādniekiem, Latvijai draud 
ieslīgšana vēl lielākā nabadzībā. Jau-
tājums ir arī, vai Latvijas iedzīvotāji 
ir gatavi pieņemt faktu, ka viņiem 
darba tirgus jādala ar viesstrād nie-
kiem? Cilvēki varētu nejusties ap -
draudēti tik ilgi, kamēr viņiem ne -
ko neņems nost – darbu vai atalgo-
jumu. 

Pašreizējā ekonomikas struktūra 
nespēs nodrošināt izaugsmi un sta-
bilitāti. Jāattīsta tās medicīnas struk-
tūras, kur mums ir labi speciālis -      
ti, – diagnostika, mikrochirurģija 
un lielā chirurģija. Kopumā taut-
saimniecības struktūrai varētu būt 
divas daļas. Viena daļa ir tradi cio-
nālās nozares – pārtikas rūpniecība, 
transports, transits, tirdzniecība, 
pa   kalpojumi, otra daļa – jaunā eko-
nomika, kas ietveŗ konferenču biz-
nesu, zinātņietilpīgos pakalpoju -
mus u. c.  

UNESCO apsveikums 
X Latvijas skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētku nedēļā izglītī - 
bas un zinātnes ministre, svētku rī -
cības komitejas priekšsēde Tatjana 
Koķe (ZZS) saņēmusi UNESCO ģe -
nerāldirektores Irinas Bokovas ap-
sveikumu par godu Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 

50. gadadienai.
“Godātie svētku dalībnieki un 

apmeklētāji! Patiesi priecājos jūs 
visus sveikt Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 50. gada-
dienā. Šie svētki ir unikāls kultūras 
notikums, kas kopš 1960. gada uz -
plaucis, piesaistot desmitiem tūks-
tošu jaunu dziedātāju, dejotāju un 
mūzicētāju, kā arī arvien jaunus, 
aizrautības pilnus klausītājus un 
skatītājus. 

Jūsu svētki ir nozīmīga Baltijas 
dziesmu un deju svētku tradicijas 
daļa, kas kopā ar svētkiem Igau - 
nijā un Lietuvā iekļauta Cilvēces 
nema teriālā kultūras mantojuma 
repre zentātīvajā sarakstā. Esmu 
patiesi gandarīta, ka papildus tam  
UNESCO Ģenerālā konference sa -
vā 35. sesijā 2009. gada rudenī 
pieņēma lēmu mu iekļaut svētku  
50. gadadienu UNESCO svinamo 
dienu kalendārā. (..)

Šajos svētkos diemžēl nevaru būt 
kopā ar jums un pievienoties ko -
rim, kur kopīgā dziesmā skanēs 
tūkstošiem balsu, tomēr es lepojos, 
ka jūsu svētki, kas godina Latvijas 
tautas tradiciju, ir arī visas cilvēces 
dārgums! Par godu šim notiku-
mam vēlreiz novēlu jums svinīgus 
un krāšņus šīs tradicijas 50. gada-
dienas svētkus!” – teikts UNESCO 
ģenerāldirektores apsveikuma 
vēstulē. 

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

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

Rīgas Latviešu bied-
rības Derīgu grāmatu 
nodaļa: šis nosau -
kums man palicis at -
miņā no vēstures 
stun  dām pirmskaŗa li -
cejā. Arī pašlaik lieti 

der gan grāmatas, gan izraksti no 
bezgala plašā ziņu klāsta.

Divkopienu valsts modelis ne -
kam neder, Telavivas avīzē Ha’aretz 
raksta prof. Šlomo Avineri, 1996. 
gada Izraēlas balvas laureāts polī -   
 tis kajās zinātnēs. Viņš pārliecinoši 
raks ta, ka ne tikai PSRS un Dien-
vidslavijas sabrukums, bet arī Slo va-
kijas atdalīšanās no Čechijas ir neap-
turamu centienu likumsakarīgs re -
zultāts. Vēlme nepakļauties svešai 
va  rai, atrast savai kultūrai, valodai    
un vēsturei “vietu zem saules” un 
“justies savās mājās” ir cilvēces pie-
redzes (human experience) pamat-
elements, uzsveŗ prof. Avineri, un 
neviens, kam progresa un apgais mī-
bas idejas ir dārgas, to nevar ignorēt. 

Atzīstot, cik trausla ir mūsdienu 
Beļģijas divkopienu struktūra, prof. 
Avineri raksta: jo absurdāk ir iedo-
māties, ka Tuvo Austrumu konflikts 
būtu risināms, izveidojot vienotu 
valsti, kuŗā sadzīvotu divas kopie -
nas - Izraēlas žīdi un Palestīnas arabi. 

Derīgi izraksti no ziņu klāsta 
Ja flāmi un valoņi, kas nekad nav 
kaŗojuši savā starpā, bet kam ir at -
šķirīga kultūra un atšķirīga vēsturis-
kā atmiņa, nevar sadzīvot vienā 
valstī, tad jābūt pilnīgi aklam un 
stulbam, lai pieņemtu, ka žīdi un 
palestīnieši, kuŗi vairāk nekā gad-
simta gaŗumā ķērušies cits citam pie 
rīkles, varētu atrisināt savas prob lē-
mas, būdami iespiesti vienā valstiskā 
struktūrā. 

Prof. Avineri atziņa, manuprāt, ir 
attiecināma arī uz Latviju, kur div-
kopienu valsts ideja virmo ne tikai 
dažu krievvalodīgo runasvīru galvā. 
Latvijas pamattauta nevarēs “justies 
savās mājās” arī kultūras, valodas un 
vēstures izpratnes jomā, ja tai būs 
jā  dalās varā ar citu kompaktu ko-
pienu. 

 * * * 
Kas pamudināja amerikāņu publi-

cisti un pētnieci Annu Eplbaumu 
(Anne Applebaum) sarakstīt mono-
gra fiju Gulag: A History, kas ir Sol-
žeņicina trīssējumu diždarba zināt-
niskais pilnveidojums? 

 Kā portālā www.grani.ru raksta 
Vladimirs Abarinovs, tūlīt pēc ko -
mū   nisma sistēmas sabrukuma Au s- 
 t    rumeiropā Anna Eplbauma redzē -
ja, kā Prāgas ielās tiek pārdoti “su -
venīri” - Ļeņina krūšutēli, Sociālis-

tiskā darba trieciennieka vimpeļi, 
pionieŗu kaklauti, nozīmītes ar sirpja 
un āmura emblēmu utml. Šo pa -
domju atribūtiku kāri pirka galve-
nokārt amerikāņi un rietumeiro-
pieši. “Neviens no tiem neparko ne -
greznotu savu svārku atloku ar kāš-
krustu, bet sirpis un āmurs neizrai -
sīja nekādas negātīvas asociācijas,  
atceras Anna Eplbauma. Šī pastaiga 
pa Prāgas ieliņām kļuva par dzinu -        
li - sarakstīt Gulaga vēsturi. 

Manuprāt, šis izraksts no ziņu 
klāsta ir aktuāls patlaban, kad dažs 
labs Latvijas likumdevējs vilcinās 
sekot Lietuvas piemēram un aizliegt 
padomju simboliku.

 * * * 
No tās pašas Prāgas savā laikā 

bēga, glābjoties no turienes komū-
nistiskā režīma spaidiem, prof. Ro -
berts Buchars (Buchar), tagad Či  kā-
gas Columbia College mācībspēks. 
Viņš sarakstījis grāmatu ar gaŗu 
nosaukumu - And Reality Be 
Damned. Undoing America:What 
The Media Don’t Tell You About the 
End of the Cold War and Fall of 
Communism in Europe. 

Portālā www.frontpagemag.com 
prof. Buchars apgalvo, ka jau 1968. 
gadā KGB “iefiltrējies” čechu disi-
dentu rindās, ka kustība Charter 77 

darbojusies ar čekas ziņu un pie kri-
šanu, lai maldinātu Rietumus un 
pamudinātu tos dāsni financēt tās 
darbību, kaut gan tai nebija taustā -
mu rezultātu. Roberts Buchars uz -
sveŗ, ka KGB nekad nav beidzis 
eksis tēt un sekmīgi rosās līdz šai 
baltai dienai, jo burtu kopas FSB, 
SVR u.tml. ir tikai izkārtne.

Roberta Buchara spriedumi at  gā-
dina Rīgā dzirdamās runas, ka Tau-
tas fronte bijusi KGB kreatūra un ka 
daudzi tagadējie Latvijas polītiķi esot 
pārkrāsojušies boļševisma lolojumi. 

 * * * 
Maskavas publicists Vladimirs 

Ku   čerenko ir plaši pazīstams ar vār-
du Maksims Kalašņikovs (Maxim - 
ložmetējs no Krievijas pilsoņkara 
laikiem, Kalašnikov ir daudzinātā 
padomju mašīnpistole AK-47). Šis 
pārliecinātais komūnists nedēļas 
laikrakstā Zavtra nācis klajā ar raks-
tu: Šodien vajadzīgs Berija. Mak- 
s ims Kalašņikovs cenšas pierādīt, ka 
tikai Lavrentija Berijas dzelžainā 
griba un stingri centrālizētā vadība 
nodrošinājusi PSRS stratēģiski mi -
litāro “izrāvienu”  1945.-1953. gada 
laikposmā, kad Staļina imperija 
1949. gadā sagādāja sev atombum -
bu un 1953. gadā - ūdeņraža bumbu 
un lika pamatus vēlākajiem sasnie-
gumiem raķešu būvē un kosmo-
nautikā. 

Baismais Berija izveidoja īpašu 
struktūru - t.s. Speckomiteju (SK),    

ar ārkārtējām pilnvarām, kam bija 
pa  dots desmitiem ministriju un pār-
valžu, daudzas dažādas nozares. Ti -
kai šāda varas un pilnvaru kon cen-
trācija vienā struktūrā un vienas 
per  sonas vadībā esot panākumu ķīla, 
raksta Kalašņikovs un silti iesaka 
pre zidentam Medvedevam, kas sap-
ņo par steidzamu modernizāciju, 
mācīties no SK 1945.-1953. g. pie re-
dzes. Vārdu sakot - esot vajadzīgs 
jauns Berija. Dzelžaina griba, maksi-
māla centrālizācija, citādi PSRS pār-
palikums - Krievijas Federācija sa -
brukšot, par prieku rietumu aizku-
lisei, brīdina Kalašņikovs.

 * * * 
Jā, Krievija ir tas, kas palicis pāri 

no PSRS. Minētā nedēļas laikraksta 
galvenais redaktors Aleksandrs Pro-
chanovs tai pašā numurā, nolādot 
Gorbačovu kā nelieti “ar sātana zīmi 
uz pieres”, nostalģiski, sērīgi atgādi-
na, ka tad, kad vēl stāvēja Berlīnes 
mūris, Vācijā bija izvietots “spēcī gā-
kais padomju militārais grupējums, 
spēcīgākais grupējums pasaulē. Sa -
skaņā ar padomju stratēģu priekš-
statiem pēc četrām dienām šis gru-
pējums, triekdamies uzbrukumā, 
varēja sasniegt Pirenejus un nonākt 
līdz Biskajas līcim.” 

 Un visus šos gaŗos padomju gadus 
mums ausīs nepārtraukti skanēja, 
sanēja, žūžoja: mēsparmieru, mēs-
par mieru, mēsparmieru...

 Franks Gordons

Līdz Saeimas vēlēša-
nām Latvijā nu palikuši 
vairs tikai divarpus 
mē neši, un pamazām 
varam saprast, ko īsti 
dažādās partijas 2. ok -
to  brī mums piedāvās. 

Diemžēl aina īpaši skaista nerādās.
Pagaidām tikai viena partija Cen-

trālajā vēlēšanu komisijā (CVK) ir 
iesniegusi kandidātu sarakstu (vi -
sām partijām tas jāizdara līdz 3. au -
gustam). Saeimas 100 mandātiem 
115 kandidātus proponējusi polītis-
ko partiju apvienība Saskaņas centrs 
(SC). Te jāatceras, ka šogad pirmo 
reizi partijas nedrīkst vienu kan di-
dātu izvirzīt vairāk nekā vienā no 
Latvijas pieciem vēlēšanu apgaba-
liem, tāpēc kopējais kandidātu skaits 
var būt lielāks par mandātu skaitu. 
SC ir visnotaļ labas izredzes gaidā-
majās vēlēšanās iegūt lielāko man-
dātu skaitu, jau ilgāku laiku partijas 
novērtējums bijis augstāks nekā jeb-
kuŗai citai partijai vai partiju apvie-
nībai. Bez problēmām SC uzvarēja 
pērn notikušajās pašvaldību vēlēša-
nās Rīgā, partijas pārstāvis Nils Uša-
kovs kļuva par galvaspilsētas galvu 
un Saeimas vēlēšanās nekandidēs.

SC zināmā mērā mūsu valstī ir 
kaimiņvalsts Krievijas interešu pār-
stāvis. Partijai ir sadarbības līgums    
ar partiju Vienotā Krievija, kas kon-
troles ziņā nestāv tālu no kādreizē -
jās kompartijas. Valsts parlamentā 
partijai ir 305 no 450 mandātiem, 
2007. gada vēlēšanās tikai 11 no 82 
proponētajiem vēlēšanu sarakstiem 
dažādu iemeslu pēc ļāva piedalīties 
procesā, septiņu procentu balsu 
barjēra nozīmēja, ka mandātus pa -
pildus Vienotajai Krievijai saņēma 
tikai četras partijas, tostarp Taisnīgā 
Krievija, kuŗa lielā mērā izveidota, 
tikai lai radītu polītiskās konku -
rences illūziju, Komūnistu partija,  

Aprises sāk parādīties
kā arī ultranacionālistiskā Liberālā 
demokratu partija un Tautas savie-
nība. 

SC attieksmi pret dzīvi Latvijā       
var redzēt kaut vai pēc tā, ka Nils 
Ušakovs ar lielu degsmi atbalstīja tā 
dēvētās Uzvaras dienas svinības Rī -
gā, vienlaikus cenšoties panākt Lat-
viešu leģiona piemiņas brīža aiz - 
lieg šanu. Partijas pieteiktā program-
ma ir visnotaļ mērena, tajā, starp 
citu, teikts, ka jānodrošina „visu Lat-
vijas iedzīvotāju atbildība par latvie-
šu valodas saglabāšanu, tās prasmi 
un lietošanu,” bet partijā ir Rīgas 
domes deputāts, kuŗš pavēstījis, ka 
„principa pēc” latviešu valodā ne - 
ru nās, un valstī joprojām ir pietie-
kami daudz cilvēku, kuŗi domā tā -
pat. Ar to nav teikts, ka SC uzvaras 
gadījumā valstī tiktu noteikta ofici -
āla divvalodība, bet de facto līmenī    
tā jūtama joprojām. Valstī darbojas 
nevalsts organizācija Latvijas krievu 
kopiena, kas vēlas līdz „saprātīgam 
minimumam” samazināt to profesiju 
skaitu, kuŗu pārstāvjiem jāprot valsts 
valoda, kā arī atcelt Ministru kabi -
neta noteikumus, kuŗos paredzēts, 
ka visiem vēlētiem pašvaldību pār-
stāvjiem tā ir jāprot. Jau tagad valstī 
viens otrs deputāts valsts valodu 
prot, tā teikt, ar Dievu uz pusēm vai 
mazāk. Tas tomēr ir attieksmes jau-
tājums.

Tikām polītisko partiju apvienī - 
ba Par labu Latviju, ko izveidojušas 
divas no tām partijām, kuŗas bija pie 
teikšanas, kad tika sagrauta vals ts 
tautsaimniecība (Tautas partija un 
Latvijas pirmā partija/Latvijas ceļš 
(TP, LPP/LC)), jau ir paziņojusi, ku -
ŗus cilvēkus tā vēlētos redzēt minis-
tru amatos, ja par to iegūtu teikšanu. 
Valdības vadītāja amatam apvienība 
izvirzījusi četrus vīrus – TP veidotā -
ju Andri Šķēli, LPP/LC veidotāju 
Ai  nāru Šleseru, kādreizējo Valsts 

pre zidentu Gunti Ulmani un, acīm-
redzot lai vēlētājiem neliktos, ka ap -
vienība vēlas piedāvāt tikai un vie-
nīgi tos pašus vecos vēžus, Ogres 
novada domes priekšsēdi Edvīnu 
Bartkeviču. 

Ārlietu ministra amatā apvienība 
vēlas redzēt vai nu iepriekšējo mi -
nistru - Māri Riekstiņu (TP), vai 
An  dri Bērziņu (LPP/LC). Finanču 
mi  nistra amatam ieteikts A. Šķēle vai 
TP jauniešu grupas līderis Mārtiņš 
Zemītis, kuŗš, starp citu, nesen solī -
jis, ka PLL vēlēšanās piedāvāšot ne 
vien jaunus, „bet arī seksīgus” kan-
didātus, it kā seksīgums būtu galvenā 
vēlētājiem vajadzīgā vērtība. Vēl no 
pavisam veco vēžu saraksta kultūras 
ministres kandidāte būšot Helēna 
Demakova (TP), kas šai amatā notu-
rējās visnotaļ daudzus gadus un kon-
sekventi demonstrēja savai partijai 
raksturīgo augstprātību, vai arī kād-
reizējā kultūras ministre un pašrei-
zējā Saeimas deputāte Kārina Pēter-
sone (LPP/LC).

Pie Ulmaņa vērts pakavēties īpaši. 
Guntis Ulmanis pēc valsts neatkarī-
bas atjaunošanas par pirmo Valsts 
prezidentu kļuva lielā mērā radu-
rakstu dēļ (pēdējais neatkarīgās Lat-
vijas prezidents un diktātors Kārlis 
Ulmanis bija viņa vectēva brālis). 
Amatā G. Ulmanis darīja ļoti daudz, 
lai nostiprinātu Valsts prezidenta in -
stitūtu. Viņa laikā atjaunoti neatka-
rīgās valsts ordeņi, Latviju viņš starp-
tautiski reprezentēja godam, arī pie-
daloties Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas 50 gadu jubilejas notikumos. 
Viņa izniršana, lai kļūtu par PLL 
priekšsēdi, daudziem polītikas vēro-
tājiem bija sava veida pārsteigums,  
jo iepriekšējos gados pēc aiziešanas 
no amata Ulmanis lielākoties bija 
nodarbojies ar ledus hokeja darī ša-
nām (un, starp citu, ar nekustamā 
īpašuma darījumiem). Nu viņš ir 
nolēmis ienirt ne pārāk tīrajā mūs-
dienu Latvijas polītikā, un tas neno-
drošina cieņu nedz viņam, nedz 

pašam Valsts prezidenta institūtam. 
Salīdzinājumam - bijusī Valsts pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga vairāk-
kārt ir sacījusi, ka pēc viņas domām 
kādreizējai prezidentei nevajadzētu 
ieņemt polītikā krietni zemāko - Sa -
eimas deputāta amatu. V. Vīķes-Frei-
bergas uzvārds jebkuŗam kan di dātu 
sarakstam nāktu tikai par labu, bet 
viņas attieksme nepārprotami ir cie-
nīgāka nekā G. Ulmaņa lēmums.

Pret otru partiju apvienību, kuŗai 
rudenī ir visnotaļ labas izredzes – 
Jaunā laika (JL), Sabiedrības par        
citu polītiku (SCP) un Pilsoniskās sa -
vienības (PS) veidoto Vienotību – 
vals  tī ir sākusies aktīva kampaņa, 
kuŗas centrā ir ne vien konkurējo - 
šās polītiskās partijas, bet arī, un it 
īpaši, tā dēvēto Ventspils interešu 
tribūns Neatkarīgā Rīta Avīze. Pie-
mēram, kādreizējā Latvijas Tautas 
fron tes laikraksta Atmoda redak-
tores Elitas Veidemanes izteikums: 
„Bet [Vienotības kandidāte] Sarmīte 
Ēlerte ilgus gadus taču bija Sorosa 
fonda Latvijas apendiksa priekšsē-
dētāja. Šis nevajadzīgais izaugums 
tomēr nodarīja daudz ļaunuma Lat-
vijā, pilniem klēpjiem še ienesot        
t.s. Rietumu liberālās vērtības, kas 
nekaunīgi grāva un turpina graut 
latviskumu un nacionālas Latvijas 
valsts pamatus.” 

Sorosa fonds Neatkarīgajai ir īpašs 
bubulis. Organizācija, kuŗa daļēji 
financēja neskaitāmu cilvēku (to -
starp arī iepriekš minētā Mārtiņa 
Zemīša) izglītību, kuŗa nodrošināja 
ļoti daudzu grāmatu izdošanu, kas 
citādi nebūtu atradušas lasītājus, 
kuŗa darīja ļoti daudz, lai valstī 
atbalstītu mākslu un māksliniekus, 
kuŗa palīdzēja financēt ļoti daudzas 
nevalsts organizācijas, arī pasaulē 
(bet ne mūsu valsts polītikāņu ap -
rindās) ļoti cienītās pretkorupcijas 
organizācijas Transparency Inter na-
tional filiāli – tā, lūk, ir visa ļaunuma 
iemiesojums. „Rietumu liberālās 
vēr tības,” starp kuŗām ir arī iecie -

tība, kā arī atklātība un godīgums 
polītikā, ir noraidāmas. Neticami!

Un pēdīgi jāatgriežas pie vecā lat-
viešu trimdas teiciena - tur, kur ir 
divi latvieši, ir trīs latviešu luterāņu 
draudzes. Iepriekšējo mēnešu laikā 
valstī ir izveidots lērums jaunu par-
tiju, kuŗas rudenī cer pļaut ražu. Ir, 
piemēram, partija Par prezidentālu 
republiku, partija Ražotāja Latvija, 
partija Ražots Latvijā, kā arī šķieta -
mi mazāk nekā nopietnā Latvijas 
Pēdējā partija, kuŗas programmā, 
starp citu, teikts, ka „par ne  attais -
notu nepiedalīšanos Saeimas un 
pašvaldību vēlēšanās ir jānosa ka 
soda sankcijas” un “sabiedriskā 
trans    porta un sabiedrisko iestāžu 
kāpņu pakāpienu sliekšņiem ir           
jābūt dzeltenā krāsā” .

Pagaidām vēl nav iespējams no -
teikt, cik daudz partiju un apvie - 
nību 2. oktobrī parādīsies vēlēšanu 
sarakstos, bet viens ir pavisam   
skaidrs jau tagad. Sīkpartijas mūsu 
valstī nenodrošina neko citu kā  
balsu sadalīšanu. 2006. gada Saei -
mas vēlēšanās piedalījās 19 sarakstu, 
12 no tiem saņēma mazāk par ne -
pieciešamiem pieciem procentiem 
un kopumā saņemtos 10,74 pro -
centus balsu tāpēc proporcionāli 
nodrošināja tām partijām, kuŗas bar-
jēru pārvarēja. Šogad, kad ļoti labi 
rezultāti ir paredzami ne vien Krie-
vijas interešu pārstāvjiem Latvijā,  
bet arī polītikāņiem, kuŗi pēdējo 
četru gadu laikā ir gandrīz sagrā - 
vuši visu valsti un tās tautsaimnie-
cību, - tā ir ļoti bīstama situācija. 
Vēlētājiem pret 2. oktobri jāizturas    
ar vislielāko nopietnību. Partijas 
vien  dienītes nav pelnījušas atbalstu. 
Tie, kuŗi pierādījuši savu neuzti-
camību, nav pelnījuši atbalstu. Lat-
vijai nav jābūt banānu republikai. 
Tikai bail, kā patlaban šķiet, ka 
nākamajos čet ros gados pēc 2. ok -
tobŗa vēlē ša nām tieši tāds liktenis tai 
draud.
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Turpinot mūsu rosinājumu da -
žā du Latvijas polītisko spēku 
pārstāv jiem sniegt savu skaidro-
jumu, kāpēc 10. Saeimas vē  lē  ša-
nās būtu jābalso tieši par viņu 
partiju, šoreiz dodam vārdu ap -
vienības Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK un Nacionālās apvienības 
Visu Latvijai! priekšsēdim Rober-
tam Zīlem.

Pirms vairā kiem 
gadiem man vie-
nam no pirmajiem 
bija gods aizsākt 
diskusiju par pla-
šākas polītiskās 
konsolidācijas ne -
pie  ciešamību, lai 

mazinātu Saeimas sašķeltību un 
kopumā stiprinātu polītiskās va -
ras autoritāti Latvijā. Esmu gan-
darīts, ka šis ierosinājums ir ne -
sis augļus – labēji centriskajā 
spārnā ir nodibināta manis 
pārstāvētā Nacionālā apvienība 
Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK. Visu Latvijai! jau-
nības degsme un ideāli ir veiks-
mīgi apvienojušies ar TB/LNNK 
polītisko pieredzi un tālredzību. 

Nacionālā apvienība – pieklājīgs piedāvājums 
nacionāli konservātīvam vēlētājam

Process TB/LNNK sarunās ar 
Visu Latvijai ir pilnīgi beidzies,    
ir nodibināta ne tikai kopīga 
Nacionālā apvienība, bet arī 
kopīga Saeimas frakcija, izvei-
dots kopīgs Saeimas deputātu 
kandidātu saraksts un priekš-
vēlēšanu programma. Protams, 
nelielu vilšanos man sagādāja 
ilgstošās, bet galu galā bez re  -      
zul tātīvās sarunas ar apvienību 
Vienotība. Viņu pēkšņajam lē -
mu  mam nesadarboties kopīga 
vēlēšanu saraksta veidošanā ar 
mums un Visu Latvijai! es sa- 
skatu divus iespējamos cēloņus. 
Pirmkārt, dažu Vienotības lī -
deŗu polītiskās ambīcijas un, 
otrkārt, vēlmi saglabāt brīvas 
rokas taktiskajiem manevriem 
pēc vēlēšanām, ieskaitot iespē-
jamu sadarbību kopīgas valdī -
bas veidošanā ar apvienību 
Saskaņas centrs. 

Sabiedriskās domas aptaujas 
rāda, ka šīs Saeimas vēlēšanas 
var atšķirties no iepriekšējām ar 
ievērojami lielāku krievvalo dī - 
  go pavalstnieku līdzdalību un 
diemžēl ar viņu vienotu balso-
jumu par Saskaņas centru. Tas 
nozīmē, ka šī apvienība iegūs  

ļoti lielu pārstāvību Saeimā. Es 
negribu viņus daimonizēt – 
manā ieskatā ienaidnieku mek-
lēšanas laiks polītikā ir pagājis, 
bet nevaru nepamanīt acīm 
redzamu nepatīkamo Saskaņas 
centra darbībā, ieskaitot dažu 
viņu līdeŗu izlocīšanos Latvijas 
okupācijas jautājumā, atbalstu 
dažādām Krievijas ietekmi vei-
cinātājām tā dēvētajām „tautie-
šu” organizācijām, nostalģiju  
pēc padomju laika ideoloģijas 
u.tml. 

Nacionālās apvienības nostāja 
jautājumā par sadarbību ar Sa -
skaņas centru ir skaidra – darbs 
ar viņiem kopējā valdībā nav 
iespējams, iekams šī apvienība 
skaidri neatzīst Latvijas okupā-
cijas faktu un attiecīgās kon-
sekvences. Un es esmu pārlie ci-
nāts, ka tad, ja Nacionālā apvie-
nība iegūs pietiekamu ietekmi 
nākamajā Saeimā, nepiecie ša mī-
ba veidot valdības koaliciju ar 
Saskaņas centru neradīsies. 

Protams – nostāšanās tikai pret 
kaut ko un negātīvisma pilna 
retorika nav galvenais, ar ko 
polītiķiem vajadzētu nākt klajā 
pirms vēlēšanām. Manā ieskatā 

Latvijas sabiedrība jau ir pār ba-
rota ar polītiķu savstarpējiem 
apvainojumiem un polītiskajā 
cīņā nepieciešams ieviest jau -
nus, augstākus ētiskos standar-
tus. Priekšvēlēšanu polītiskās 
cīņas rezultātam ir jābūt izkris-
tallizētām jaunām idejām Lat-
vijas attīstībai un tautas labklā-
jībai, nevis vēl vairāk degradē -
tam polītiķu tēlam un pilnīgi 
zudušai ticībai par Latviju kā 
neatkarīgu demokratisku valsti.

Tāpēc mēs kopā ar Visu Lat-
vijai! nākam klajā ar pieklājīgu 
priekšvēlēšanu piedāvājumu na -
cionāli konservātīvam vēlētā -
jam, kam vienlaikus rūp Latvi -
jas ekonomiskā attīstība. Mūsu 
lielā vīzija ir latviešu pārtapšana 
no upuŗu tautas par varoņu 
tautu. Citiem vārdiem - latviska 
Latvija, kuŗā ikviens latvietis un 
Latvijas pavalstnieks, kas pie-
ņēmis mūsu valstiskās vērtības, 
var justies droši un pašapzinīgi. 
Par to ir runāts mūsu program-
mas nacionālajā sadaļā, liekot 
akcentu uz valsts valodas no -
stip rināšanu un pakāpenisku 
pāreju uz izglītību tikai latviešu 
valodā.

Mums ir piedāvājums arī ār -
zemju latviešiem – proti, atteik-
šanās no aizlieguma iegūt vai 
paturēt Latvijas pavalstniecību 
citu brīvās pasaules valstu pa -
valstniekiem.

Taču īpaši es vēlētos uzsvērt 
mūsu sociāli ekonomisko pro-
grammu, kas daļēji ir balstīta 
ma  nis jau piedāvātajos risinā-
jumos pirms 9. Saeimas vēlēša-
nām. Mūsu lielais mērķis ir pa -
nākt sociāli taisnīgāku un vien-
laikus ekonomiski efektīvāku 
attīstības modeli, kas ir balstīts 
uz lielākiem nodokļiem kapi tā-
lam, nekustamajam īpašumam 
un patēriņam un mazākiem - 
dar  baspēkam, ražošanai un ģi -
menēm ar bērniem. Taču pir-
mais solis ir Latvijas milzīgā pa -
rāda – gan privātā, gan nu jau        
arī valsts – problēmas risināša na, 
jo tas kā smags akmens ir sācis 
vilkt lejup Latvijas potenciālo 
ekonomisko attīstību. Un šajā 
jautājumā mēs esam gatavi risi-
nāt smagas sarunas gan ar starp-
tautiskajiem aizdevējiem, gan        
ar privātajiem kreditoriem pār-
svarā Zviedrijas banku izskatā. 

Roberts Zīle

Esmu pieda lī-
jusies visās pie-
cās Saeimas vē -
lē šanās kopš 
1993. gada, kā 
arī piecās tautas 
nobalsošanās un 
četrās parakstu 

vākšanas akcijās. Ja dvēsele tu -
rēsies miesās oktobrī, balsošu         
arī jubilejas reizē – 10. Saeimas 
vēlēšanās. Izjūtu Saeimas vēlē ša-
nas līdzvērtīgas 18. novembŗa 
dienām, pieņemot, ka piedalī ša-
nās vēlēšanās ir katra Latvijas 
pa  valstnieka/pilsoņa dabisks pie-
nākums. Tā mani audzināja ve -
cāki, skolas, un to arī pieredzēju 
trimdā citu tautu sadzīvē.

Vai tagad jāskaidro un jāai -      
ci  na uz tik normālu rīcību? – 
Mēdz runāt un rakstīt, ka Latvi -
jā krize esot ne tikai ekonomijā, 
bet arī vērtību sistēmā. It kā mēs 
esot kā bērni, kuŗi nezinot, kas 
labs, kas slikts. NAV TIESA. Lat-
vietis rūpējas par savu ģimeni, 
darbā nav slinks, mācās, attīsta 
sevi. Protams, pēdējos 20 gados 
pārmaiņas Latvijā bijušas ļoti 
krasas un steidzīgas. Daudziem 
ir par strauju visam pielāgoties. 
Gads gadā zuda nauda, zuda 
darbs, kad Atmodas vispārējā 
jūsma beidzās dižā apmulsumā. 
To nomainīja gaidas un cerības 
uz Eiropas Savienību. Bet, kad 
iekļaušanās tajā nedeva stabili -
tāti ar jauniem riskantiem izai ci-
nājumiem un iespējām zemīte 
sa  grīļojās no šiem plūdiem un 
at  plūdiem, un nu mēs visi pel-
dam lielajās VILŠANĀS. Mēs 

PAR VĒLĒŠANĀM
vi si. Ko piedzīvoja Latvijā eso -
šie, tam līdzi dzīvoja arī latviešu 
kopums ārpus Latvijas. Arī mēs, 
ārā esošie, izdzīvojām gan brī vī-
bas sajūsmas „devīto vilni”, gan 
apmulsumu, tiekoties reālitātē        
ar „padomju latvieti”, un nonā-
cām arī vilšanās viļņos. 

Bet „vilšanās” ir psīchiska reak-
cija uz paša individa radītās il -  
lū zijas zaudējumu. Tā ir cilvēka 
ne   spēja saredzēt īstenību un tās 
vietā veidot savu reālitāti, kas 
pastāv tikai individa apziņā. Kad 
tā sadrūp, cilvēks pārdzīvo vil-
šanos. Mēs katrs to pazīstam no 
bērnības. Zinām, ka tā ir sāpīga, 
grūta, ka mēģinām to mazināt, 
vainojot objektu, kuŗā esam vī -
lušies. Tas ir viņš, viņa, viņi, kuŗi 
mani piekrāpuši. Nevis „es”, kas 
esmu pārāk maz interesējies pas 
viņu, pārāk maz zinājis viņa va -
jadzības, pārāk maz sapratis un 
izjutis viņa pārdzīvoto. Mēs, lat-
vieši, patlaban pārdzīvojam šo 
vilšanos, inficējoties cits no cita 
kā sērgas laikā. Ar šādu vilšanos 
varētu izskaidrot, ka 93% Latvi-
jas iedzīvotāju bija neapmieri -
nāti ar Saeimas darbību (pēc        
A. Gobiņa datiem Stokholmā š. 
g. 23. janvārī.). Saeimā strādā 
mū   su ievēlēti valsts darba va  dī-
tāji. Viņi, lūk, ir slikti. Mēs, ie  dzī-
votāji, darām tikai labu darbu. 
Vai tā ir reālitāte? Ko mēs, ļaudis, 
esam pārpratuši, neiejuzdamies 
dziļāk valsts darbā? Kā tas iz -
paužas? Kādam tam jābūt? Var-
būt esam vīlušies pašā valstī?

„Valsts” ir abstrakts vārds (lī -
dzīgi kā „mīlestība”, „ticība”), kas 

veidojas individa apziņā no         
kāda apjausmas pārdzīvojuma.   
Šī apjausma rodas sakarā ar kā -
du kopības izjūtu – ar ģimenes 
„mēs” izjūtu, ar dzimtu, cilti utt., 
līdz nonākam pie lielāka sociāla 
veidojuma – „valsts”, kam var būt 
dažādas „formas”. Process ir lēns 
un dažāds. Tāpat kā bērns iden-
tificējas ar savu ģimeni, dzimtu, 
tā arī valsts pieaugušajiem pa -
valstniekiem būtu jāidentifi - 
cējas ar savu valsti. Man šķiet,      
ka latvietis ir dziļi identificējies 
ar savu tautu, bet es šaubos, cik 
latvietis spēj sevi izjust par savas 
valsts piederīgo. Visdrīzāk ta  -
gad viņa attieksme pret valsti lī -
dzinās pusaudža attieksmei pret 
saviem vecākiem – vairāk prasī-
bu no tiem nekā pienākums pret 
māju.

Vecajās Eiropas valstīs „valsts” 
jēgums iekodēts simtgadu pa  au-
dzēs. Tur valsts formas izgājušas 
gaŗu attīstības gaitu – karaļval- 
s tis, diktātūras, revolūcijas, dažā-
das alianses un demokratiju vei-
dus. Pavalstniekiem „valsts” jēga 
ir sta  bila, kaut mainījušās robe-
žas un valsts pārvaldes formas. 
Pavalstnieks apriori pieņem sevi 
iekļautu valstī kā tās locekli un        
ir viens no šīs ļoti sarežģītās sa -
biedriskās sistēmas sastāvdaļām, 
kaut būdams tajā vissīkākā skrū-
vīte. To redzam Anglijā, Francijā, 
Zviedrijā un citur. Salīdzinā -
jumā ar šīm valstīm mūsu Lat-
vija ir gauži jauniņa. Veidošanās 
posms arī iekrita lielajās pasau -
les polītiskās pārmaiņās – ju  cek-
ļos un steigā. Mūsu pirmās vē -

lētās Saeimas deputāti pieņēma 
1922. gada valsts Pamatliku -    
mu – SATVERSMI, izvēloties 
jau  nāko un vienu no grūtāka -
jām valsts formām – prezidentālu 
demokratisku republiku. Tauta, 
atgriezusies no bēgļu gaitām,   
bija noslogota praktiskā jaun-
celsmē, un valsts veidošana bija 
turpat vai „amatieŗu” rokās, ka -
mēr valstsvīri praksē apguva 
polītisko „ābeci”. 

Ar toreizējām četrām ievēlē-
tam Saeimām iedzīvotāji bija 
gauži neapmierināti, jo kopumā 
valsts stāvoklis bija visai līdzīgs 
kā tagad pēc Padomju Savienī -
bas sairšanas. Mēs toreiz kriti-
zējām Saeimu, valdību, pārmez-
dami partiju daudzumu, grupu 
interešu aizdtāvēšanu, korup -
ciju, birokratismu. Tomēr arī 
pēdējās – 4. Saeimas vēlēšanās 
1931. gadā piedalījās 80% bal-
sotāju. Mēs tad vēl bijām uzticīgi 
saviem vecākiem un vecvecā-
kiem, kuŗi vēl bija ap mums un 
kuŗi ar savu dzīvi bija pierādī -
juši seno sapni par Latviju kā 
īstenību. Mēs kritizējām valdī - 
bu, ticēdami savām tiesībām uz          
savu valsti. Vai jūs varat pieņemt, 
ka kāda tauta (ja tā apzinās sevi 
par tautu) varētu atteikties no sa -
vas valsts? Vienlaikus man jā -
domā par tām tautām, kas sapņo 
par savu suverēnu valsti... Vai 
mūsu 40% šaubīgo vēlētāju būtu 
tie, kam iedragāta valsts pastāvē-
šanas vajadzība?

Iespējams, kādai tautas daļai 
nav skaidra mūsu valsts „forma”, 
jo tā uztveŗ demokratijas brīvī -
bu pēc padomju diktātūras kā 
„bezrobežu” brīvību, ja jau pat 

mūsu pārstāvji un partijas ne -  
vē las ierobežot savu brīvību 
valsts jēgas vārdā. Bet vai tas ne -
notiek aiz nezināšanu? Cik no 
jums ir lasījuši un ar citiem dis-
kutējuši mūsu Satversmi? Vai 
nav laiks dziļāk izprast demokra-
tisko prin  cipu saturu? Ar steigu 
būtu jārīko jauniešiem sanāks-
mes un kursi, lai viņi apgūtu        
šo sajēgsmi. Turklāt – mēs visi 
zinām, ka neesam vienīgie, kam 
jāpārvar līdzīgas parādības. Eiro-
pā tās ir gandrīz visās pēcpa-
domju  valstīs. 

Manuprāt, šo 40% ļaužu neiz-
lēmība, nespēja izšķirties par rī -
cību – balsot/nebalsot – tomēr 
vai  rāk ir vilšanās jūtu motīvēta. 
Bet mēdz teikt – vilšanās viļņos 
ceļas burbuļi, kuŗos dzimst citas 
atziņas, jaunas ierosmes. Pašas 
jū  tas aprimst, bet dzīve turpinās, 
un tanī nekas nepastāv bez pie-
pūles un atbalsta. Ja gribi, lai 
dzīve būtu vieglāka, valstij jābūt 
sakārtotai un stabilai. Tev jā  pie-
pūlas un jāiet vēlēt Saeimu. Kā -
da tam jēga? Vispirms – Tev pa -
šam kā cilvēkam ar savu paš-
cieņu, jo Tu dari savu pienāku-
mu. Otrkārt – Tu – cilvēks, reizē 
arī latvietis - esi šīs latviešu valsts 
sastāvdaļa, kas nepieciešama 
valsts kopības saturēšanai. Ar 
savu „balsi” Tu izdari šo „valsts 
saturēšanas” darbu.

Par ko Tu balsosi? – Tas jāgud-
ro Tev pašam. Šo darbu Tev 
uzdevusi VALSTS par „mājas-
darbu”. Tas prasīs pūles un in -
teresi, bet dos arī gandarījumu. 

Labu veiksmi! 

Valentīna Lasmane 
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Vēstures konferencē DV mītnē 
„Bērzaine” pievērsāmies Trimdas 
devumam mūsu tautas likteņos. 
Uzrunājām šodienas 16 – 25 gadus 
vecus latviešu jauniešus, stāstot   
to, ko viņi maz dzirdējuši skolās 
un citās mācību iestādēs. 

Padomju vara ar imperijas va -
renajiem līdzekļiem nespēja pa -
nākt kontroli pār Latvijas polī tis-
kajiem bēgļiem. Protams, čekas 
priekšnieks Boris Pugo ar sava 
vei da „paraugdemonstrāciju” 
1983. gadā izvērsa plašas apcieti-
nā šanas un tiesu prāvas, bet tās 
nespēja noslāpēt nevardarbīgo 
pre testību. Ar Gaismas akcijas 
tiešo līdzdarbību, daždažādās 
starp tautiskās organizācijās un 
konferencēs, plašsaziņas līdzekļos 
nokļuva apcietināto cilvēku foto-
grafijas un viņu dzīvesstāsti. Tā -
tad liecības, pēc kuŗām jau agrāk 
taujāja, piemēram, ANO delegāti. 
Līdz ar to, no publicistikas vie-
dokļa raugoties, 1983. gada 6. jan-
vāris ir nozīmīgs datums Latvijas 
problēmu izvirzīšanā starptau -
tiskā līmenī. 

To pašu ceļu gāja arī pulcēša nās 
Pasaules brīvo latviešu dziesmu 

Trimdas devums Latvijas vēsturē

dienās 1984. gadā Minsterē. Vēl 
spilgtāku izteiksmi šie centieni 
ieguva, Pasaules baltiešu apvienī-
bai iesūdzot Padomju Savienību 
Kopenhāgenas tribunālā. Baltieši 
paši radīja notikumus, kas izrai -
sīja uzmanību. Apsūdzības kopsa-
vilkumu PBA priekšsēdis O. Pav -
lovskis beidza ar vārdiem: „Mēs, 
baltiešu tautas, neprasām nekādus 

territoriālus guvumus. Mēs nepra-
sām sev varu. Bet mēs prasām 
igau ņiem, latviešiem un lietuvie-
šiem tiesības dzīvot kā brīviem        
un miermīlīgiem cilvēkiem mū -
su pašu zemēs un baudīt Dieva 
mums dotās tiesības. Viss, ko mēs 
prasām, ir brīvība.”

Šo ievirzi uztvēra arī baltiešu 
jaunatne, kam nevarēja pārmest 

revanšistiskas tieksmes. Konfe-
ren ces referents Māris Graudiņš 
norādīja, ka toreiz pasaules uz  ma-
nība Baltijas valstīm tuvojās nul-
lei. Bija nepieciešams tā saucamais 
trešās personas atbalsts: miera 
kustība, vides aktīvisti, Solidāri-
tāte, krievu disidenti u. c. Vajadzē-
ja pievērsties globāliem, ne tikai 
nacionāliem jautājumiem. Visu to 
sekmīgi veica Brīvības un miera 
kuģa brauciens no Stokholmas, 
apstājoties iepretim Lietuvai, Lat-
vijai un visbeidzot Igaunijai, sa -
sniedzot Somijas Helsinku ostu. 
Brauciena dalībnieki, vairākumā 
baltiešu jaunieši, pieņēma dekla-
rāciju, prasot padomju militāro 
spēku izvākšanu no Baltijas, tau -
tas nobalsošanu par neatkarības 
atjaunošanu un Ziemeļeiropas iz -
veidošanu par atomieroču brīvu 
zonu.

Brauciens pievērsa sev pasaules 
plašsaziņas līdzekļu uzmanību: 
aptuveni divi tūkstoši rakstu, vis-
maz astoņas Eiropas nacionālo 
ziņu speciālreportāžas un doku-
mentālās filmas, ieskaitot BBC, 
ZDF, Zviedrijas, Somijas, Šveices 
u. c. nacionālo TV kanāļu ziņas. 
Nozīmīgs sasniegums, kas vērtē-
jams tālejoši, par 1986. un 1987. 
gada notikumiem Latvijā.

Jaunatne bieži jautā, no kurie nes 
un kā radusies grupa Helsinki-86. 
Taču ne jau  no nekā. Tālākas sak-
nes – polītiskais disidentisms un 
citur Austrumeiropā jau īstenotie 
protesti pret cilvēktiesību pārkā-
pumiem komūnistu pārvaldīta -
jās zemēs. Cilvēktiesību jautā -
jums spārnoja to, kas tajā laikā 
sāka risināties visā Austrumei-
ropā. Arī Latvijā Helsinki-86 iz -
teica savu viedokli. Laiks sāka 
nobriest, kad Gorbačovs paslu di-
nāja savu atklātības (glasnostj) po -
 lītiku, bet tā jau nebija brīvbiļete 
brīvībai. Tā bija jāizcīna! Grupas 
Helsinki-86 dalībniekus dēvēja   
par fantastiem. Viņu vienīgais re -
ālais atbalsts bija Rietumu raidī -
tāji u. c. plašsaziņas līdzekļi. Kā   
jau minēts, uzmanība toreiz jau 
bija iegūta, bet nu vajadzēja pa -
sargāt Helsinki-86 locekļus no 
represijām, kuŗas šķita gandrīz 
neizbēgamas. Cīņa par piemiņas 
brīdi pie Brīvības pieminekļa 14. 
jūnijā bija lielais nezināmais. Rie-
tumos teica un rakstīja – latvieši 
pārbauda perestroiku!  Iznākums 
nebija zināms. 

Bet par to vairāk un Trešā 
at moda Latvijā pašu jauniešu   
ska tījumā šī stāstījuma turpinā-
jumā.

Ne jau viss, ko ieviesa LPSR 
Rakstnieku savienības paplaši nā-
tais plēnums 1988. gada jūnijā, ir 
bez iebildumiem pieņemams. Tas 
jo sevišķi attiecināms uz terminu 
„kalendāra nemieri”, kas radās sais-
tībā ar komūnistiskajam režī  mam 
neērto Latvijas vēstures da  tu  mu 
pieminēšanu 1987./88. gadā. 

Tagad šo terminu ar vai bez 
pē diņām lieto vietā un nevietā. 
Trūkst notikumu skaidrojuma. 
Piemēram, skolu jaunatne bieži 
vien nezina, ka 1987. gada 14. jū -
nija notikums pie Brīvības piemi-
nekļa nav iekļaujams nemieru 
virk  nējumā. Aizvesto piemiņa un 
godinājums bija apsūdzība komū-
nistiskajam režīmam, kas sabruka 
zem sāpju lāsta. 

Vēstures konferencē „Bērzainē” 
labu izskaidrojumu par toreizējo 
vidi sniedza jurists un polītologs 
Egils Levits. Temats „Padomju cil-
vēka audzināšana”. Lai panāktu 
pilnīgu sabiedriskās domas vien-
veidību, bija jārod jauns – padomju 
cilvēks. „Buržuāziskās apziņas”  
iz   skaušanas vārdā vispirms iznī-
cināja pilsonisko eliti. Lai nepie-
ļautu ideoloģiski „bīstamo” ideju 
izplatīšanos, režīms atņēma cil vē-
kiem visas iespējas ar plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību paust savas 
domas. Caurmēra latvietis tika 
ieslodzīts Padomju Savienībā. Re -
žīms centās izdzēst no vēsturis -
kās atmiņas visus „nepareizos” 

Vēstures spogulī raugoties
faktus. Vienlaicīgi ar cilvēku fizis-
ko izolāciju režīms izolēja arī ga -
rīgi. Galvenais kļuva sociālistis -
kās apziņas iepotēšana. 

Uz jautājumu, vai mērķis tika 
sasniegts, atbilde bija – nē! Tādu 
padomju cilvēku, kādu to vēlējās 
režīms, tas nespēja izveidot. To 
pie  rāda fakts, ka paši cilvēki re  žī-
mu sagrāva – nevis revolūcionāri 
patriecot līdzšinējo komūnistisko 
varas eliti, bet gan salaužot domā-
šanas žņaugus. Īsā laika posmā 
(1989-1991) lielākā daļa cilvēku 
pārmainīja savu pasaules redzē-
jumu. Taču „drupas un sārņi” iz -
zūd tikai lēnām, kavējot vēlamo 
demokratisko attīstību. 

Par kustības „Atdzimšana un 
at    jau  nošanās” nozīmi stāstīja ar -

chibīskaps Elmārs E. Rozītis. 
Dokumentācijas lasāmas tā laika 
izdevumā Auseklis. Baznīca bija 
viena no pirmajām organizētajām 
latviešu struktūrām, kuŗa izslī -
dēja no valsts un partijas kontro -
les un kuŗas teiktais vārds jau tad, 
kad preses izdevumus vēl iero  - 
be žoja kompartijas ideologi, ska-
nēja pietiekami brīvi. Latvijas 
baznīcas tajā laikā bija cilvēku  
pilnas, arī nereliģiozi cilvēki bez 
aizsprie dumiem tur nāca, lai ietu 
ārā stip rāki par nomācošo ap -
kārtni. 

Sekoja paaudžu dialogs. Tā pa -
matā DV Centrālās valdes jau- 
n atnes nozares izveidotais pētnie-
cisko un radošo darbu konkurss 
„Trešā atmoda Latvijā”. Sadarbībā 

ar LV Archīvu, Latvijas Okupāci -
jas mūzeju un Eiropas Parlamen -
ta Informācijas biroju Rīgā bija 
uzrunāta 16 – 25 gadus veca lat-
vie  šu jaunatne. Saņemti vairāk 
nekā četrdesmit apjomīgi darbi    
no daudziem Latvijas novadiem. 
Kopā ar jauniešu konsultantiem 
un aptaujās iesaistītiem Trešās at -
modas lieciniekiem konkursa no -
risēs  piedalījās ap 300 cilvēku. Par 
visu to konferencē ziņoja kon -
kursa koordinātore Agnese Zie-
mele un DV CV Jaunatnes noza-
res va  dītāja Ilze Jozēna. Ar sa viem 
darbiem klausītājus iepazīsti nāja 
konkursa pirmo vietu ieguvēji:        
18 g. v. Raivis Sprudzāns no Bal-
viem un 16 g. v. Veronika Balt-
mane no Ilūkstes. 

Trešā atmoda ir atstājusi neiz-
dzēšamas pēdas Latvijas un arī 

No kr.: Inese Vaidere, Gustavs Strenga, E. E. Rozītis, Māris 
Graudiņš, Pauls Vanags un Paulis Kļaviņš

ikviena latvieša dzīvē. Laiks, kuŗā 
vērtībām, ideāliem, vienotībai un 
augstākiem mērķiem bija liela 
nozīme. Taču daudzos jauniešu 
darbos izmanāma smeldze par 
ide ālu un vienotības trūkumu 
šodienas Latvijā. 

Darba grupās apskatīja, kas        
da  rāms un kāda loma sabiedrībā 
ir šodienas 15 – 25 g.v. latviešu 
jau niešiem. Tas attiecināms arī        
uz  ār  valstīs dzīvojošo jaunatni. 
Sā  kot nēji konkurss bija iecerēts 
glo bālā mērogā. Klusums. Tā nu 
mēs vēl neuzzinājām, ko par Tre  -
šo at  mo du domā jaunatne un 
audzi nātāji Stokholmā, Londonā, 
To  ronto, Gaŗezerā un Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolā Austrā-
lijā. Pār runas konferencē lieci -
nāja, ka te daudz darāmā, lai sa -
sniegtu vēla mo vienotību.

Tūdaļ pēc Vēstures konferen ces 
nobeiguma 15. jūnijā Gunāra      
Ast ras piemiņas fonda balvas 
ieguvēji Veronika Baltmane un 
Raivis Sprudzāns kopā ar dažiem 
konferences dalībniekiem cie mo-
jās 80 km attālajā Štrāsburgā.

Vispirms apsolītais Eiropas Par-
lamenta apmeklējums. Grupu         
no „Bērzaines” sagaidīja EP de  pu-
tāts Krišjānis Kariņš un viņa pa - 
līgs Jānis Patmalnieks. Pārrunās 

Piezīmes par EP apmeklējumu un ciemošanos LR pārstāvībā
iepazināmies ar latviešu depu tā -      
tu darbu Eiropas Parlamentā. 
Parasti Štrāsburgā četras dienas 
mēnesī ir diskusijas un lēmumu 
pieņemšana. Pievērsāmies arī glu ži 
aktuālam tematam – latvieši Eiro-
pas zemēs. Kopš ĪUMSILS pār-
trau cis darbību, trūkst pārska ta, 
kas ko dara, lai ap 20 procentu 
latviešu tautas, kas dzīvo ārzemēs, 
justos piederīgi Latvijai. Ja jau ār -
ze mēs strādājošie atbalsta sa vus 

piederīgos dzimtenē, vai LR Saei-
mas deputātiem un valsts ie  stā -
dēm tomēr nebūtu kāds pie  nā -
kums pret saviem pavalstnie kiem 
ārzemēs? 

Pēc EP apskates paciemojāmies 
arvien viesmīlīgajā LR Pārstāvībā 
Eiropas Padomē. Tur mūs sagai - 
dīja vēstniece Aiga Liepiņa. Bau  -
dot sarūpētās uzkodas un atspir-
dzinājumus, risinājās raitas pār  ru-
nas. Iepazīstoties ar LR Pārstā vī - 

bas darbības apjomu, atkal no  nā-
cām pie jautājuma par latvie šiem 
Štrāsburgas – Freiburgas tu  vākajā 
apkārtnē. Konkrētu ziņu trūkst,  
bet varētu būt ap 300 lat vie šu. Mūs 
vieno gadskārtējais vals  ts svētku 
sarīkojums pārstā vī bā. Arī līgoša -
na Jāņu kalnā „Bēr zainē” apmēram 
ar 200 līgotājiem, taču nav atbildī-
go, kas varētu dot pārskatu par 
šejienes latviešu skai tu, demo gra-
fisko situāciju un saik ni ar Latviju.

Apskatījām Štrāsburgas atrak-
tīvās vietas. Atpakaļceļā uz „Bēr-
zaini” vērojām Elzasas un Švarc-
valdes skaistās ainavas. Vēl dažas 
stundas „Bērzaines” saimnieces 
Mā  ras Laidiņas gādībā,  un tad jau 
šķiršanās – agrā 16. jūnija rīta stun-
 dā ceļā uz Frankfurti tālākam li -
dojumam uz Rīgu. Paliek kopīgi 
lemtais un īstenojamais. Uz redzē-
šanos!

Imants Balodis  

Māris Graudiņš

Paulis Kļaviņš (pa kreisi) un Imants Balodis
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Siguldas koncertzālē „Baltais 
flīģelis” no 1. līdz 4. jūlijam 
skanēja par Latvijas zīmolu kļu-
vušais septītais „Kremerata Bal-
tica” festivāls 2010. Par mūzi -  
kas varu neviens nešaubās, bet 
skaņdarbi, kas radīti pretēji val-
došās varas uzskatiem, nereti ir 
īpaši spēcīgi un izcili. Aplie ci-
nājums tam ir Siguldas festivāla 
beigu akcents - D. Šostakoviča 
asprātīgais „Antiformālististu 
galerija”, - komponista atbilde        
uz apvainojumiem formālismā 
viņa darbos, un tajā izsmieta    
40.un 50. gadu valdošā vara.

Gidons Kremers vienmēr rod 
iespēju iesaistīt jaunos talantus: 
diriģentus, solistus, komponis-
tus. Šoreiz klausītāji varēja iepazīt 
jauno diriģentu Aināru Rubiķi, 
kas šogad uzvarējis prominen-
tajā Gustava Mālera starptau tis-
kajā diriģentu konkursā Bam-
bergā, Vācijā. Siguldas festivālā 
viņš piedalījās viesdiriģenta sta-
tusā. Īpaši jāizceļ Richarda Štrau-
sa krāšņās „Metamorfozes”, kas 
veltītas komponista mīļajai, ka -
ŗa gados sagrautajai Bavārijai        
un ir ļoti sarežģīts orķestŗa  skaņ-
darbs. Nākamajā gadā A. Rubi -
ķis diriģēs Bambergas orķestri 
vērienīgajā Edinburgas festivālā 
Skotijā. Tieši „Kremerata Balti-
ca” festivālā plašāka sabiedrība 
iepazina jaunu, daudzsološu lat-
viešu diriģentu.    

Izcilā vijolnieka Gidona Krē-

MŪZIKA UN VARA. MŪZIKAS VARA
mera vārds, kā vienmēr, ir kva-
litātes apliecinājums mūziķiem, 
kuŗi mūzicē ar kamerorķestri 
„Kremerata Baltica”. Līdzās iemī-
ļotiem un zināmiem solistiem 
un orķestŗa māksliniekiem ie -
pazīstam atkal jaunus un jaunus 
talantus. Šogad viesojās lielis - 
kais bass Aleksejs Močalovs, pia-
nistes Agnese Egliņa un Arta 
Arnicāne u.c.

Katrs koncerts pārsteidz ar 
pirmatskaņojumiem un jau nām 
klasisko skaņdarbu versijām 
stīgu orķestrim. Šoreiz lieliskais 
stīgu kvartets Euphonia mūzi -
cēja gan solo programmā, gan 
bija solo vienība, atskaņojot vien 
no pēdējiem L.Bēthovena stīgu 
kvartetiem Nr.14 cis moll. Jau -
nas versijas stīgu orķestrim bija 
arī F. Šopēna f-moll klavieŗ-
koncertā un M.Zariņa” Četrās 
japāņu miniatūrās”. K. Pēter so -
na instrumentālā kamerversijā 
šie senie skaņdarbi ieguvuši ci -
tas krāsas un ir kā ”sena dzies -
ma jaunās skaņās”. Ļoti trāpīgs ir 
mūzikoloģes un kamerorķestra 
direktores I. Zemzares apzīmē-
jums koncertprogrammā: „Mū -
žī ba un jaunumi”. Pie jaunu -
miem pieder arī lietuviešu kom-
ponistes Ramintas Šerkšņites 
„Jāņu nakts dziesmas”- pirmat-
nējā patiesīguma un jauna laik-
meta uzsākums - veltījums or -
ķestrim „Kremerata Baltica” 

Koncertrepertuārā iekļauti arī 

dižie komponisti jubilāri: F. Šo -
pēns - 200, R. Šūmanis - 200,        
M. Zariņš -100.

Marģera Zariņa 100 gadiem 
veltīts īpašs filmas „Partita baro-
ka stilā” kinoseanss Siguldas Jau-
nās pils zālē. Šo skaņdarbu      
komponists rakstīja tieši savu -
laik lieliskās mecosoprāna balss 
īpašniecei Laimai Andersonei.

Par festivāla īpašo viesi pēc 
uzvaras UNESCO rīkotajā starp-
tautiskajā kompoziciju konkursā 
Rostrum  bija uzaicināts jaunais, 
28 gadus vecais latviešu kom-
ponists Kristaps Pētersons. Viņa 
uzvara prominentajā konkursā 
(konkursā kopumā vērtēja 68 
kompozicijas no 32 valstīm) 

pierāda jaunā komponista talan-
tu un sola arī plašas nākotnes 
perspektīvas. Kristaps Pētersons 
ir talantīgs, oriģināls un meis-
tarīgs – raksta mūziku un spēlē 
kontrabasu. „Kremerata Baltica” 
festivālā bija iespējams noska-
tīties un noklausīties K. Pēter-
sona elektroakustisko stāstu 
„Vieglums”. Tas ir skatuves pro-
jekts mūzikā, dzejā un dejā. 
Mūzikā saklausām vasaras vidus 
reibinošā smarža un stāsts par 
cilvēka vientulību un nemieru 
divu diennakšu laikā. 

Pirms koncerta klausītājus 
sais tīja I. Zemzares saruna ar 
komponistu, kuŗā viņš atklāja 
savu mūzikas izpratni un pie -

ejas principus. K. Pētersona tal-
anta daudzpusība, spilgtie stila 
kontrasti atklājās „Kamermūzi-
kas maratona” koncertā divos 
skaņdarbos čellam. Miniatūrā 
„Kā sapnī”- ļoti vienkāršā, klu-
sinātā melodijā lieliski mūzicēja 
čellists Ēriks Kiršfelds. Nākamā 
skaņdarbā „Rīgas nakts” mūs-
die nu mūzikas ekspresīvitāte          
un motorisms apvienojās ar ne -
parastu pianisma techniku, jo 
Agnesei Egliņai bija jāspēlē arī 
sitaminstruments.

Ļoti interesants un tieši Si -
guldas festivālam veltīts bija 
Andreja Puškareva skaņdarbs 
„Vilciena aplaupīšana”, kuŗa pa -
matā ir grupas Electric Light 
Orchestra tema - tipisks minora 
blūzs. Ļoti aktīvajā pulsējošajā 
instrumentācijā spilgtu kont-
rastu rada alta tema, kas Daniila 
Grišina atskaņojumā kompo-
zicijai piešķīra jaunas krāsas.        
Un, kā vienmēr, klausītājus ap -
būra skaņdarba autora un arī 
atskaņotāja Andreja Puškareva 
mūzikālitāte.

Visus šos krāsainos, daudz-
veidīgos koncertus organiski 
ap  vienoja trīs komponenti: 
kom ponists, atskaņotājs un 
klau sī tājs. Kā vienmēr, labus 
kon  cer tus publikai gribas dzir-
dēt vēl un vēl… un tā ir mūzikas 
vara.  

    
Daina Samta

Ainārs Rubikis
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Nežēlīgs, bet arī skaists, inte-
resants un pārsteidzošs ir laika 
ritējums. Nupat no grāmatu 
plaukta izņēmu Gunas Zeltiņas 
grāmatu „Vienā karuselī ar Ģir -
tu Jakovļevu”, tā iznākusi tieši 
pirms desmit gadiem, kad Ģirts 
bija kļuvis  sešdesmitgadnieks, 
bet Gunai Zeltiņai bija pienā -
kusi piecdesmitā gadskārta:   
Ģirts dzimis 10. jūlijā, Guna – 
12. jūlijā. Kā viens mirklis aiz-
skrējuši desmit gadi, un nu vi -
ņiem abiem atkal jūlijā jāsvin 
apaļa jubileja. Vaicāju Nacionālā 
teātŗa administrātīvajai direk-
torei Ilonai Rubenei, vai Ģirtam 
būs dzimšanas dienas svinēšana 
teātrī. Būšot gan, tikai rudens 
pusē, par to domājot režisors 
Michails Kublinskis, kuŗa iestu-
dējumos Ģirts tēlojis daudz lo -
mu. Esmu pārliecināts, ka Ģirtu 
Jakovļevu labi pazīst arī mūsu 
lasītāji, jo divas reizes viņš pie-
dalījies Nacionālā teātŗa viesiz-
rādēs ASV – pirmo reizi 1979. 
gadā, kad grupa Nacionālā te -        
āt ŗa aktieŗu Amerikā rādīja frag-
mentus no izrādēm un sarī ko-
jumu sauca „Rīgas teātŗu mir k   -
ļi”. Grupā bija A. Jaunušans, L. 
Freimane, A. Kairiša, U. Dumpis 
un Ģirts Jakovļevs. Amerikas lat-
 viešu skatītāji varēja iepazīties     
arī ar Ģirta Liliomu no F. Mol-
nāra tāda paša nosaukuma lu -
gas. Otrs brauciens notika 1995. 
gadā, kad Nacionālā teātŗa ak -
tieŗi izrādīja I. Žamiaka lugu 
„Acālija”. 

Zinu, ka kopš tiem gadiem 
Amerikā ir daudz Ģirta Jakovļe-
va talanta un personības cienī-
tāju. Es ar aktieri iepazinos vai-
rāk nekā pirms piecdesmit ga -
diem. Enerģijas pārpilnajam 

Nemierpilnais Ģirts

Ģir  tam toreiz bija astoņpadsmit, 
viņš bija uzsācis studijas Teātŗa 
fakultātes režisoru grupā. Tieši 
tobrīd Arnolds Liniņš toreizējā 
visai vecmodīgajā, šķūnim līdzī-
gajā VEF kultūras namā iestu-
dēja R. Blaumaņa „Pazudušo dē -
lu”, un viņam bija vajadzīgi tē -
lotāji. Pūlīšu Paula lomai viņš 
uzaicināja Ģirtu Jakovļevu. Varu 
piebilst, ka nelielo Andža lomu 
Liniņš uzticēja man, un tā nu 
mēs abi spēlējām vienā izrādē, 
taču Ģirta temperaments un aiz-
rautība dzirkstīt dzirkstīja, tāpēc 
bija itin labi saprotams, ka Krus-
tiņam nebija pa spēkam turēties 
pretī Pūlīšu Paula mudināju -
mam doties mājās un paņemt 
Roplaiņa naudu. 

Loma Ģirtam izdevās patie-
šām pārliecinoši, un uzvirmoja 

doma, vai Ģirta īstā vieta ir 
režisoru kursā, jo no viņa jau        
tad staroja izcilas aktieŗa dotības. 
Ģirts patiešām izšķīrās iet pa 
aktieŗa taku, un, vēl nebeidzis 
studijas, viņš 1960. gada 1. de -
cembrī kļuva par Drāmas, ta -
gadējā Nacionālā teātŗa aktieri. 
Parēķiniet paši – uz skatuves no -
dzīvoti jau piecdesmit gadi! Bet 
man Ģirts joprojām liekas jauns 
un sprauns, varbūt drusku rā -
māks un mierīgāks nekā ag -       
rāk, - toreiz viņš bija stiķu un 
niķu pilns, taču vienmēr bijis 
jaušams viņa lādzīgums un 
sirsnība.

Teātrī Ģirts nepavisam neie-
nāca kā uzvarētājs, sākumā va -
jadzēja samierināties ar gaužām 
mazām lomiņām: Kāds policists, 
Otrais korists, Viesis ballē, Strād-
nieks, Viesis Jāņu vakarā. Tie bija 
mācekļa gadi, un tikai pēcāk 
sākās lielās lomas, līdz Ģirts krāš-
ņi atvērās, tēlojot Uldi Raiņa lugā 
„Pūt, vējiņi!”. Uldim bija savas 
vājības, viņš neatteicās no stip rā-
ka malka, bet cauri laivinieka 
straujumam lauzās viņa lādzī-
gums, sirsnība un romantiska 
nosliece.

Uldim sekoja gaŗa virkne daž-
dažādu lomu, taču centrā nostā-
jās lādzīgie, kaut pretrunīgie 
puiši – vitāli, pilni pozitīvas ener-
ģijas. Pavisam drīz būs aizritējuši 
četr desmit gadi, kopš uz skatu-
ves uznāca Ģirta Lilioms, taču to 
nevar aizmirst, jo Lilioms iegūlis 
cilvēku atmiņā un sirdī. Lilioma 
loma tapa sadarbībā ar A. Jau nu-
šanu, un režisors Ģirtam iemā-
cīja tēlu iekrāsot dažnedažādām 
krāsām, un no tām īpaši izcēlās 
jau minētā romantiskā stīga.

Visus Ģirta atveidotos tēlus 

nav iespējams nosaukt, jo sa -
raksts iznāktu pārāk gaŗš, taču 
katrā ziņā jāpiemin viņa Loren -
co A. de Misē lugā „Lorencačo”, 
prātā nāk Dūdars „Skrodeŗdie-
nu” izrādē, kuŗā patiesi atplauka 
Antonijas un Dūdara aizturētā 
mīlestība. Spilgti atmiņā uzgail 
Ģirta Džakomo Kazanova An -

šlava Eglīša „Kazanovas mētelī” 
Dailes teātŗa izrādē.

Prieks Ģirtu redzēt uz skatu-
ves, prieks viņu satikt dzīvē.         
Nav jau vairs viņš astoņpads mit-
gadnieks, bet no vecīguma gan 
ne vēsts! Turies, Ģirt, tāpat arī 
turpmāk!

Viktors Hausmanis

Leģendārais Lilioms kopā ar Helēnas Romanovas Muškātni

Ilgus gadus Girts Jakovļevs 
tēloja Dūdaru izrādē 
"Skrodeŗdienas Silmačos"
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izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās

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

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 20.07.2010. 

Noguldījumu likmes

Režisore Dzintra Geka jau des-
mit gadus par svarīgāko savas 
ra   došās darbības virzienu izvē lē-
jusies 1941. gadā 14. jūnijā uz 
Si   biriju deportēto ģimeņu un se -
višķi viņu bērnu likteņu pēt nie-
cību. Šo bērnu laimīgai dzīvei 
dzimtenē rupju, melnu svītru 
pārvilka Padomju Savienības 
oku pācija, izsūtījumi, represijas, 
zvērības. Dz. Geka filmās doku-
mentējusi vairāk nekā 700 de -
por tēto Sibirijas bērnu stāstu – 
to, kuŗi brīnumainā kārtā iz  dzī-
vojuši. Režisore un radošā grupa 
liecības ieguvusi Latvijā, ASV, 
Izraēlā, Krievijā.

Jaunāko filmu „Pieminiet Si -
biriju” Dz. Geka iecerējusi vei-
dot divās daļās. Nesen notika 
pir  mās daļas pirmizrāde. Tas   ir 
filmas radošās grupas un Lat-
vijas delegācijas ceļojums pa vai-
rākām ar nelaimīgo cilvēku lik-
teņiem saistītām vietām – Kras-
no jarsku, Jeņiseisku, Igarku, 
Aba  nu, Kansku, Imbežu. Viens 
no svarīgiem ceļojuma mērķiem 
ir tēlnieka Jāņa Karlova, arī bi -
jušā Sibirijas bērna, veidotās pie-
miņas zīmes „Bārenīte” nolikša-
na Sibirijā represiju upuŗiem – 
bērniem un viņu mātēm Abanā, 
Igarkā, Jeņiseiskā. Daudzos fil-
mas epizodos mācītājs Guntis 
Kalme, svētī mirkļus, kad pie -
miņas zī  me ar aizkustinošo bā -
renītes cil ni tiek nodota vietē-
jiem novad pētniecības mūze-
jiem un Mūžīgā sasaluma mū -
zejam Igarkā. Latvijas de  legācijā 
ir vairāki Sibirijas bērni.

Viena no filmas vērtībām ir   
tās nesteidzīgais dokumentālais 
vēstījums par cilvēku skarba -
jiem likteņiem, īpaši neizceļot 
un neakcentējot likteņa netais-
nī gos triecienus, kas šiem cil vē_
kiem bija lemti jau kopš agras 
bērnības, dažam pat kopš zīdai-
ņa vecuma. No vienkāršām, it  
kā gaŗāmslīdošām sarunām, su -
līgiem izteicieniem, no apkārtē-
jās vides, dabas ainavām, Sibi -
rijā palikušo cilvēku stāstiem 
veidojas dokumentālās lentes 
suģestējoša laika plūsma, kas 
liek īpaši asi izjust aizgājušo, 
šobrīd ritošo laiku un arī nākot-
ni, kam aizvien būs lemts atdur-
ties pagātnē, kuŗa piestrēdzi nāta 
brēcošām apsūdzībām pret ne  cil-
vēcību. Operātori Aivars Lu   bā-
nietis un Armands Zvir bu lis. 

Ar rūgtu netaisnīga pāri da-
rījuma sajūtu jauktu emocionā -
lu saviļņojumu rada dažas senas 
Sibirijas bērnu fotografijas, ku -
ŗās viņi pavisam mazi vai pus-
audža vecumā redzami gaišu, 
starojošu seju, bezrūpīgi, sapos-
ti, dažas meitenes košos tautas-
tērpos. Vēl ne viņi, ne viņu tu -
vinieki pat nenojauš gaidāmo 
„ceļojumu”... Šo sajūtu sevišķi 
izkāpina veiksmīgi izmantotās 
vietējās dabas ainavas un vides 
nesaderība – skaistie, plašie Je  ņi-
sejas ūdeņi, kuŗos spoguļojas 
zila debess, stāvie, gleznainie, 
vare nām eglēm noaugušie krasti,  
kas rada gluži nesatricināmu, 
skaistuma un mūžības apdves -
tu, gandrīz vai bībelisku aina -       
vu un tai pretī – izpostītā, izdan-
gātā, piesārņotā vide, kas atgā-
dina šausmu filmās redzētu, 
atombumbas sprādziena saār dī-
tu, nedzīvu apkārtni. Šie skati 
uzdveš gluži vai infernālas šaus-
mas, it kā skatītājs stāvētu elles 

PIEMINOT, GODINOT, NEAIZMIRSTOT
priekškambarī, un liek domāt 
par izvesto bērnu un viņu vecā-
ku izpostīto dzīvi, aizlauztiem 
likteņiem. Tieši tādējādi sakro p-
ļo tā vide dokumentālās filmas 
vēstījumā ielaužas ar spēcīgu 
atgādinājumu. 

Vēstījumā trāpīgi iekļaujas arī 
Jeņiseiskas Novadpētniecības 
mūzeja vadītājas vietnieces Tat-
ja nas Ignatjevas stāstījums, - vie-
siem no Latvijas viņa dara zi  nā-
mu jau it kā sen atklātu faktu,       
ka nomocītie un ar nāvi sodītie 
apglabāti slepeni, bez jebkādām 
piemiņas zīmēm. Saausīties liek 
vietējās darbinieces bezkaislī-
gais, lietišķais tonis un viņas ko -
mentāri, atgādinot, ka nāvei no -
lemtiem pašiem bija sev jārok 
kaps pirms soda izpildes. „Nu        
jā – pašapkalpošanās...” - kāds, 
pārtraucot mūzeja darbinieces 
stāstījumu, drūmi ironizē. Jā, tā 
darot visā pasaulē, ne mirkli ne -
apjukusi, viņa atsaucas, un glu-
dais stāstījums rit tālāk bez ai z-
ķeršanās, it kā runa būtu par 
gluži parastu notikumu. 

Nezinu, ko tajā brīdī izjuta 
klātesošie bijušie Sibirijas bērni, 
bet mani lietišķais, bezkaislī - 
gais komentāra tonis aizskāra. 

Acīmredzot tā daži vietējie si  bi-
rieši mēģina tikt galā ar šausmu 
vēstures slikto „mantojumu”,         
jo tā taču notiek visā pasaulē... 
Šo sajūtu vēl sevišķi saasināja 
bijušā Sibirijas bērna atmiņas. 
Gunāra Toma ģimeni arī izve -
da, tāpat kā daudzus. Tēvu ie -
slodzīja Vjatlaga soda nometnē, 
bet mātei safabricēja lietu, un 
Krasnojarskas tiesa viņai pie -
sprieda nāves sodu. Mammas 
kapa vieta nav zināma, pēc ne -
skaidrām liecībām viņa aprak - 
ta Jeņisejas krastā. Tagad pāri 
daudzām apbedījumu vietām 
tiek rakti milzu kabeļi vai būvē-
tas administrātīvas ēkas, tāpēc 
dažu apzināto nelaimīgo mirs tī-
gās atliekas nākas pārvietot uz 
vietējo kapsētu. Pēc visa uzzinā-
tā, kam veselais saprāts dažbrīd 
atsakās pieslēgties, redzama pla-
šā, gleznainā Jeņisejas straume. 
Upes stāvajā kraujā iezīmējas 
baznīcas tornis, kuŗā zvanu ie- 
skandina G. Kalme kā sveicienu 
dārgajām dvēselēm, kas palika 
svešajā zemē.

Nākamā kuģīša piestātne ir 
Jarceva ar tikpat biedējošu ne -
sakoptu vidi, it kā tai pāri būtu 
brāzies orkāns. Uz dubļainās ze -

mes vietējie sibirieši ierīkojuši 
tirdziņu. Pīrādziņi, brūkleņu ie -
vārījums, zivis, pankūkas par 
des  mit rubļiem, kandžas pude -
le par 60 rubļiem. „Vai meitenīte 
ņems pudeli pašbrūvētā? Ak 
ne...” Laikam tak viņai negaršo, 
nav jau savējā... Jaunā vīrieša 
stip  ri „nolietotā”, droši vien sīvā 
tvaikos miecētā sejā lasāma vil-
šanās par tādu neatsaucību.

Filmas laika plūsmā spilgti 
iezīmējas vēl kāda Dieva nemī-

lēta vieta – Igarka, kur polārā 
nakts ir desmit mēnešus gadā. 
Pieturvietā pa stāvu krauju, pa 
izļodzītām, salauzītām kāpnēm 
klupdami krizdami dodas pa -
sažieŗi kopā ar Latvijas filmu 
grupu un delegāciju. Par savu 
grūto bērnību izsūtījumā stāsta 
Simons Viņņiks, kas tagad dzī -
vo Kanskā. Viņš vēl joprojām 
nav aizmirsis necilvēcīgos ap -
stākļus, pārslimoto bērnu trie -

ku, kas uzbrukusi viņiem abiem 
ar māšeli, tomēr abi brīnumai -
nā kārtā izdzīvojuši un atgu - 
vuši arī kustības spējas.

Igarkieši nav gaidījuši palī dzī-
bu no malas, paši uzlikuši pie-
miņas zīmes represiju upu ŗiem – 
bojā gājušiem lietuviešiem, vā -
ciešiem, krieviem, igauņiem.

Arī Abanā nodibināts Vēstu - 
res un novadpētniecības mū -
zejs, arī šeit vietējie pievērsušies 
savas pagātnes pētniecībai. Arī 
šim namam līdz ar mācītāja G. 
Kalmes svētību un lūgšanu tiek 
dāvāta J. Karlova piemiņas zīme 
„Bārenīte”. Pamanot filmā kār tē-
jo novadpētniecības mūzeju un 
uz brīdi iejūtoties vietējo sibi-
riešu ādā, ar saltām šausmām 
jādomā – ko gan īsti lai pētī un 
kādas liecības lai uzkrāj mūze -      
ja darbinieki? Par noslepkavo-
tiem, anonimi apraktiem mo -
cekļiem, par nāves nometnēm, 
par bada un slimību nomocī-
tiem bērniem, viņu mātēm un 
tēviem, uz kuŗu apbedījumiem 
vēl šodien tiek būvētas rūpnī -
cas, iestādes, skolas? Kādas lie cī-
bas vietējo un viņu pēcnācēju 
ap  ziņā var atstāt šāda baisa 
vēsture, kā lai viņi un viņu bēr -
ni dzīvo ar šādu nastu? Ne jau 
visu var noslīcināt kandžā, ko 
tirgo par 60 rubļiem litrā (ap -
mēram 1,10 lati – red) vietējā 
tir dziņā. Tāpēc līdzjutību pel nī-
juši arī vietējie sibirieši, arī viņi 
savā ziņā ir represētie, jo uz visu 
mūžu kā zīmogs apziņā viņiem 
jānes dzimtās vietas baisā „sla-
va”, jādzīvo bez cerības kaut ko 
mainīt savā liktenī. Viņi vienīgi 
var palīdzēt, krājot liecības par 
padomju režīma upuŗiem, pa -
līdzēt tuviniekiem uzmeklēt mo -
cekļu kapavietas, atrast doku-
mentus, liecības. Uzskatot to        
par katra cilvēka pienākumu to 

arī krietnākie sibirieši dara. 
Filmas nobeiguma daļā bēr nī-

bā izvestā Valija Gradovska re -
žisorei uztic savu Sibirijas lik -
teņ stāstu, kas brīžiem atgādina 
ļaunos murgos skatītu notiku -
mu virkni. Viņa visu mūžu sma-
gi strādājusi gan lopu fermā,   
gan citur, vienīgi pensija maza. 
Citādi jau dzīve neesot peļama, 
kaut gan meita mirusi, dēls 
nodurts, vīrs izdarījis pašnāvī -
bu. Taču pārējie bērni dzīvo ne -
tālu, viens dēls pilsētā. Klauso-
ties šo likteņa nežēlīgi piemek-
lēto cilvēku, pārņem tāda kā pa -
rallēlās pasaules jutoņa. Tā at -
kāpjas epizodā, kuŗā Latvijas 
de    legācija un filmas grupa ar jā -
ņuzālēm rokās viesojas vēl viena 
Sibirijas bērna namā. Selga Jan-
kovska palikusi Sibirijā, jo Lat-
vijā viņai vairs nav ne tuvinie -
ku, ne radu. Bet šeit – bērni un 
mazbērni. Mazmeita Anna tik-
ko pie vīra izgājusi. Režisore         
D. Geka Annai dāvina košu, 
raks tainu latvisku segu. Visi līgo, 
gan vietējie, gan ciemiņi, arī 
Vecais Jānis (Jānis Lauva), kas 
izvests triju gadu vecumā, gan 
Jaunais Jānis, kas piedzimis Si -
birijā (Jānis Stjadja) un sākumā 
saukts par Ivanu. 

Filmā skatītie sabendētie cil-
vēku likteņi uzdod sāpīgu jau-
tājumu – kā dzīvot tālāk, ko 
katram cilvēkam darīt ar šo 
vēsturisko traumu? Un netiešu 
atbildi sniedz nobeiguma skats, 
kad G. Kalme aizlūdz par Valijas 
Gradovskas acu gaismu, par vi -
ņas tuviniekiem. Pēc tam abi 
vie nojas lūgsnā: „Mūsu Tēvs 
debesīs.” Tieši kopīgās lūgsnas 
laikā, kas piešķiŗ dziļu jēgu vi -
sam filmas vēstījumam, top 
skaidrs vienkāršās sievietes spē-
ka avots, kas viņai palīdzējis 
pārvarēt triju tuvu cilvēku zau-
dējumu, smago, pazemojumiem 
pilno dzīvi Sibirijā. Nelaimē vi -
ņu spēcinājusi ticība. Ar šādu 
gaišu apliecinājumu izskan 
Dzin t ras Gekas veidotā „Pie mi-
niet Sibiriju”, kuŗas liels iegu-
vums ir mācītāja Gunta Kalmes 
smalkjūtīgā, īstenas garīdznie-
ka stājas pilnā klātiene. Filmā 
aizzib Jeņiseja, zilās debesis kā 
atgādinājums – mūžīgas ir debe-
sis, ūdeņi, saule. Mūžīgas ir sā -
pes par nevainīgām dzīvībām. 
Mūžīga ir piemiņa.

Irēna Lagzdiņa        

Skats no filmas. No kreisās: Ilmārs Knaģis, mācītājs Guntis 
Kalme
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Nelaiķis Valde-
mārs Ancītis (1921-
2006) savā pēdējā - 
2007. gada „Senču 
kalendārā”,  pieminē-
  jis Laimoņa Pura iz -
doto atmiņu grā ma-

tu „Atmiņu atspulgs par noklu sē - 
  to un viltniecisko”, kuŗas 154. lpp. 
rakstīts par draudiem Rīgai: 1944. 
gada 4. vai 5. jūnijā Rietumu sa -
bied rotie esot plānojuši lielu uz -
lidojumu Rīgas pilsētai, lai iznī ci-
nātu šo piefrontes kaŗa rūpniecī -
bas un komūnikāciju centru. Uz -
lidojumu Rīgai būtu veikuši ame-
rikāņu B-17 četrmotorīgie bumb-
vedēji, kas pēc degvielas un bum -
bu uzņemšanas Poltavā, Ukrainā, 
pāri Rīgai atgrieztos uz savām 
bazēm Anglijā. Grāmatā rakstīts, 
ka Staļins esot personiski atrunājis 
Rūzveltu no Rīgas bombardēša -
nas, iesakot tās vietā bombardēt 
vācu okupētos mērķus frontes 
dienvidu galā. Kremlis, kuŗa ka  ŗa-
spēks jau atradies tuvu Latvijas 
austrumu robežai, neesot bijis ie -
interesēts Rīgu sagraut. Ancītis jau-
tāja, vai nevajadzētu revidēt uzska-
tus par Rietumu toreizējiem „hu -
māniem” nolūkiem.

Kā tad īsti notika šī īslaicīgā Rie-
tumu sabiedroto aviācijas sa  dar-
bība ar PSRS 1944. gada vasarā? 
Pārrunas par iespēju amerikāņu 
bumbvedējiem izmantot Ukrai -
nas lidlaukus atspoles misijām 
starp Austrumangliju-Ukrainu-

VAI BIJA PLĀNS RĪGU„NOSLAUCĪT NO ZEMES VIRSAS”?
Italiju-Austrumangliju notikušas 
Teherānas konferences laikā 1943. 
gada decembŗa sākumā. ASV  
1944. gada sākumā izstrādāja plā-
nus par smago B-17 bumbvedēju 
grupu izveidošanu, kuŗas būtu    
pa  pildinātas ar tāllidojumu sma-
gajiem iznīcinātājiem P-51 „Mus-
tangiem” un P-38 „Zibeņiem”. Šie 
gaisa spēki veiktu uzbrukumus 
citādi grūti aizsniedzamiem Aus- 
t rumvācijā, Polijā, Ungārijā un Ru -
mānijā izvietotiem vācu militā -
riem un rūpnieciskiem mērķiem, 
nolaižoties Ukrainā, kur uzpildītu 
degvielas un bumbu kravu, lai at -
kal šiem mērķiem uzbruktu atpa-
kaļceļā. Tad lidmašīnas vai nu do -
tos uz bazēm Italijā, vai atgriez -       
tos Anglijā.

Laikā no 2. jūnija līdz 19. sep-
tembrim tika veiktas septiņas at -
spoles misijas ar segvārdu Opera-
tion Frantic Joe (Titanic), izmanto-
jot Poltavas un Mirgorodas lidlau-
kus B-17 bumbvedējiem un Pir ja-
tinas lidlauku iznīcinātājiem. Šie 
lidlauki atrodas gaisa līnijā starp 
Kijevu un Chaŗkovu. Lidlaukos        
no Mehrabadas militārās bazes 
Irānā ieradās ASV apkalpes per-
sonāls, bet bumbas u.c. materiālus 
pa dzelzceļu atveda no ASV trans-
porta kuģiem, kuŗi tās izlādēja 
Archangeļskā.

Pirmā atspoles misijā 2. jūnijā 
130 B-17 bumbvedēji 70 P-51 
iznīcinātāju pavadībā no Italijas 
bazēm uzbruka Debreceņai Ungā-

rijā un pēc tam nolaidās Mirgo-
rodā un Poltavā, bet iznīcinātāji – 
Pirjatinā. Tiem 6. jūnijā no Itali -        
jas sekoja 104 B-17 un 42 P-51, 
uzbrūkot Galacai Rumānijā. 11. 
jūnijā 126 B-17 un 60 P-51 atgrie -
zās no Ukrainas Italijā, pa ceļam 
bombardējot Fiscani Rumānijā.

Kaut gan PSRS lidlauki bija slik -
tā stāvoklī un padomju puse ne -
laipna un mūžīgu aizdomu pilna, 
amerikāņi pirmo atspoles misiju 
uzskatīja par labi izdevušos un 
steidzās plānot nākamo, kas sākās 
21. jūnijā, kad no Anglijas 145 B-17 
bombardēja mērķus Vācijā. Tos 
pus  ceļu pavadīja smago iznīcinā-
tāju eskorts no Rietumiem, bet 
tālākā ceļā P-51 eskorts no Pirjati-
nas pavadīja bumbvedējus uz Pol-
tavu un Mirgorodu. Šoreiz vācieši 
izsekoja un atklāja, kur ASV bumb-
vedēji nolaižas Ukrainā. Tai pašā 
naktī vācu bumbvedēji uzbruka 
Poltavas lidlaukam, iznīcinot 47    
no 73 B-17, kas tur bija nolaidušās, 
un daudzus citus sabojājot. Tikai         
9 B-17 palika lietojami. Smagi         
cieta arī degvielas un citas nolik-
tavas. Nākamajā naktī vācieši uz -
bruka arī Pirjatinai un Mirgoro -
dai, bet lidmašīnas no turienes          
jau bija izvāktas.

Nesabojātie B-17 P-51 pavadībā 
pēc uzbrukuma mērķiem Polijā 
aizlidoja uz Fodžu Italijā. Ameri -
kas Aviācijas transporta koman-        
da savāca iznīcināto B-17 apkalpes 
locekļus un caur Irānu nogādāja 

atpakaļ Anglijā. Sabiedroto vēlē ša-
nos Ukrainas lidlaukus pašiem ap -
sargāt Staļins noraidīja. Taču pa -
domju vasaras ofensīva fronti bija 
pavirzījusi krietni uz rietumiem    
no šiem lidlaukiem un vācu uzli-
dojumi nopietnus draudus vairs 
neradīja.

Jūlija beigās un augusta sākumā 
amerikāņu smagie iznīcinātāji no 
Ukrainas bazēm izdarīja vairākus 
uzbrukumus mērķiem Polijā, Un -
gārijā un Rumānijā.

3. atspoles misijā no 2. līdz 5. 
jūlijam piedalījās vislielākā B-17 
grupa, veicot postošus uzlidoju-
mus mērķiem Balkānu valstīs.

Vienīgais šīs akcijas bumbve -
dēju uzbrukums Baltijas telpai 
notika 7. augustā Rahmula lid  ma-
šīnu fabrikai pie Gdiņas, un tajā 
piedalījās 75 B-17 un 154 P-51.

6. un 7. misijas laikā B-17 tika 
lietoti, lai palīdzētu ar kaŗa ma  te-
riāliem poļu brīvības cīnītājiem, 
kuŗi bija sacēlušies Varšavā. Kā 
zinām, sarkanarmijas uzbrukums 
bija apstājies nepilnā stundas brau-
cienā no Varšavas, bet šīs vienības 
nacionālajiem poļu spēkiem pa -
līgā negāja, melīgi aizbildinoties,     
ka tas neesot techniski iespējams. 
Pirmā palīdzības misija ameri kā-
ņiem ļoti sliktos laika apstākļos      
bija pusceļā jāatsauc, un bumb-
vedēji atgriezās izejas bazēs An -
glijā.

18. septembrī 107 B-17 nometa 
Varšavā 1248 tvertnes ar palī -       

dzību poļiem, bet diemžēl tikai     
250 tvertņu nonāca poļu rokās.        
Sa  biedrotie no turpmākas palī dzī-
bas atteicās, un poļu traģēdija 
beidzās ar sakāvi un gūstu.

Ar šīm misijām beidzās atspo -  
les projekts un sadarbība ar PSRS 
lidlauku jautājumā. Nekad šīs ope-
rācijas gaitā nav minēts ne par kā -
diem gaisa uzbrukumiem okupēto 
Baltijas valstu pilsētām. Visa at -
spo les misija rēķinājās ar lidoju-
miem trīsstūrī no Austrumangli -
jas uz Vāciju, Poliju, Ungāriju vai 
Rumāniju, tad uz Ukrainu, ar at -
pakaļceļu uz Italiju, no kurienes 
bumbvedēji vai nu atgrieztos uz 
bazēm Anglijā, vai atkal Ukrainā. 
Ļoti jāšaubās, ka okupētās Baltijas 
pilsētas vispār no uzbrukumiem 
pasargājuši Staļina centieni.

Kēnigsberga bija vienīgā Balti-  
jas pilsēta, ko sabiedrotie kaŗa          
laikā bombardēja. Anglijas aviā -
cija pret to vērsa divus uzlidoju-
mus. Pirmais notika 1944. gada 
26./27. augusta naktī, kad 174 Lan-
kastera tipa četrmotorīgie bumb-
vedēji sagrāva daļu pilsētas austru-
mu gala. Tā kā uzbrukums tika 
vērtēts par nesekmīgu, 29./30. au -
gusta naktī to atkārtoja ar 189 tā 
paša tipa bumbvedējiem, kas sa -
grāva vēsturisko pilsētas centru. 
Vācu nakts iznīcinātāji notrieca         
15 uzbrūkošo lidaparātu, bet pil-
sētas centrs tika daļēji iznīcināts.

Ojārs Celle

Tagad, kad kan-
didāti 10. Saeimas 
vēlēšanām ir vairāk 
vai mazāk zināmi, 
ir laiks novērtēt 
vi ņu piemērotību 
Lat vijas valsts va  dī-

šanai. Ar vārdu pazīstamību, kas 
reiz raksturoja Latvijas ceļa kan-
didātus, vairs nepietiek. Manuprāt, 
jāsveŗ šo iespējamo valstvīru un 
valstssievu ētiskā uzvedība. Viņu 
lēmumus noteiks viņu sirdsapziņa.  
Viņu redzamāko un svarīgāko īpa-
šību pamatā jābūt godīgumam, 
uzticamībai un atbildības izjūtai.  
Tās precīzi noteikt nav viegli, bet      
es nebalsotu par kandidātu, kas  
dzī   vo savas sievas vecmāmiņas      
lep na jā villā jo cieši pie Jūrmalas 
kāpām.  

Meklējot pieņemamus kandi dā-
tus 10. Saeimas vēlēšanām, man 
nav jāpierāda, ka mana izvēle ir 
pilnīgi pareiza.  Varbūt es kļūdīšos.  
Tomēr man pietiks, ja es ar  savu 
izvēli būšu apmierināts pats.  Savā 
izvēlē es pirmā vietā lieku kan di-
dātus, kas, manuprāt,  atbilst plaši 
atzītu lielisku un iecienītu vadī tāju 
jau minētām ētiskas uzvedības 
normām.  Tās ir vairākas.

Divi no maniem kollēgām, 
Santaklāras universitātes profesori 
Džeimss Kuzis un Barijs Pozners 
no  rāda, ka visā pasaulē arvien vai-
rāk prasa uzvedību, kam ir četras 
galvenās raksturības. To relātīvo 
svaru lieku iekavās. Šodien tās ir:  
godīgums (89% vērtētāju), drošs 
ska tījums nākotnē (71%), spēja   
aizraut līdzdarbinieku saimi (69%)  
un kompetence (68%), ko es saucu 

PAR KO BALSOT?
par meistarību.  Attiecīgo rakstu-
rību svars Amerikā ir 89, 71, 69 un 
68 procenti; Kanadā tas ir 88, 88,  
73 un 60 procenti; Ziemeļeiropā  
84, 86, 90, 53 procenti.  Jau agrāk 
esmu rakstījis par korupciju, ka zie-
meļnieki izceļas ar godīgumu.  Vi -
ņiem var uzticēties visvairāk.. Go -
dīgums un atbildība dziļi sakņojas 
arī citu, īpaši luterāņu, uzvedības 
ētikā.

Minētās raksturības praktiski iz -
paužas diendienā.  Labu uzvedības 
piemēru mēs vispirms saistām ar 
go  dīgumu. Par to vislabāk liecina 
kandidāta reputācija, kas veidojas 
ilgākā laikā un varbūt ir vērtīgā -
kais, ko kandidāts var piedāvat sa -
viem atbalstītājiem.

Cik svarīga ir cilveku reputācija,       
par to liecina mūsu labāko ekspor - 
ta uzņēmēju ilgos gados iegūtā  
slava visā Eiropā. No Amerikā ie -
mācītā es allaž atceros sava Stan-
forda universitātes profesora, kont r- 
admirāļa Lamāra Lī brīdināju -     
mu. Agrākais kaŗa flotes apgādes 
priekšnieks saviem vadības stu-
dentiem teica: “Vienmēr izvairies 
no tiem, kuŗu reputācija ir apšau-
bāma. Tie ir tie, kas agrāk vai vēlāk 
iegāzīs jūsu vadīto pasākumu.” 

Katra laba vadītāja reputācijas 
reālu vērtējumu stiprina šī vadītāja 
bieži teiktais un padarītais. Šī uz -
vedības raksturība ir arī tā, kas 
veido visas darba saimes un at  bal- 
s ta grupu nākotnes vīziju un kopī-
gos ideālus. Ja tādu nav, vadītājam 
nav atrisinājumu ne šodienas, ne 
rītdienas problēmām. Viņam nav 
īsta ceļa uz labāku nākotni.   

Līdzstrādnieki seko tiem vadī-

tajiem, kuŗi rāda personisku iz -
pratni un empatisku tuvību šai 
darba vai pat vēlētāju saimei. No -
zīmīga panākumu gūšanā ir arī 
meistarība izvēlētā profesijā vai dar-
bības nozarē. To mums agrāk rā -
dīja Rīgas Auduma centīgie nodi-
binātāji un izcilie vadītāji Roberts 
un Alma Hirši. Tadi vadītāji arī šo -
dien sasniedz gluži praktiskus re -
zultātus un iedrošina sekotājus.

Kopumā ņemot, lieliski vadītāji    
ir pazīstami ar savu un savu palīgu 
godīgumu. Viņi gluži atklāti uzsveŗ 
savus ideālus un dalās tajos ar ci -
tiem. Viņi saskaņo savus lēmumus 
ar atkārtoti paustām vērtībām. Uz 
labāku nākotni visdrošāk ved ko -
pīgi izveidota pārliecība. Uzmanīgi 
veikti pasākumi veicina ticību uz -
labojumiem un palīdz līdzstrād-
niekiem un sekotājiem iesaistīties 
šajos procesos. Meistarība veidojas 
ar uzlabotu kompetenci visā darba 
saimē. Kopīgo iesaisti vairo un 
stiprina gan individuāliem līdz-
strādniekiem parādītā atzinība,  
gan ievērība, ko veltījam kopīgiem 
sasniegumiem.  

Šis īsais saraksts nav pilnīgs. At -
cerēsimies, ka pagājušā gadsimta 
pirmajos gados Rīga ar savām go -
dīguma un atbildības tradicijām 
izvērtās par internacionāli nozī-
mīgu starptautiskas saimnieciskās 
sadarbības centru. Lai izveidotu pil-
nīgāku ieskatu par mums un visai 
Latvijai vajadzīgo un noderīgo, pār-
lasīsim Augustu Deglavu un citus 
mūsu literātūras klasiķus

Protams, ne jau visas vadītāju 
īpa šības demokratiskai sabiedrī - 
bai ir piemērotas. Vispirms jāie -

vēro tas, ka Latvijas iedzīvotājiem 
nebūt nav vienotas vērtību sistē-
mas. Te ir sajaukts latviskais ar vā -
cisko un krievisko. Šī sasakaldītā 
ētiskā uzvedība  reizēm jāvērtē pa 
daļām, jāsijā un jāuzlabo. Man šī 
sajauktā vērtību sistēma atgādina 
kāda amerikāņa ieteikumu krievu 
vērtības apskatīt atsevišķi pa gru-
pām. Te izšķiŗamas vismaz četras 
mentālitātes: (1) valdītaju un virs-
nie ku, (2) intelektuāļu un profe sio-
nāļu, (3) kupču un uzņēmēju un 
(4) zemnieku un vienkāršo ļaužu 
pasaules uzskati.

Šiem vērtējumiem noder slave-
nās Amerikas un Kanadas pilsētu 
plānotājas Džeinas Džeikobsas divu 
vadības grupējumu raksturojumi. 
Pirmie ir pastāvošās iekārtas sargi 
un kārtības uzturētāji. Šī varasvīru 
ētika izvairās no saimnieciskas ro -
sības, prasa drosmi un prasmi, kā 
arī disciplīnētu paklausību konkrē-
tajā karjērā, uzsveŗ tradicijas, godā 
kungus, soda nepaklausīgos, dala 
labumus pēc lēmēja uzskatiem, dzī-
vo lepni un respektē spēku. Es 
nedomāju, ka šie uzvedības prin-
cipi ir labi paraugi musdienu va -
dītājiem. Šīs vērtības ir kontrastā       
ar demokratisku pilsoniskas sa -
bied rības ētiku. Kontrastā sargiem 
pilsoniskās grupas ētiskais impe rā-
tīvs aicina: esi godīgs, izvairies no 
varas, meklē noderīgo, centies sa -
strādāt ar svešiniekiem, esi uzņē-
mīgs un izpildi līgumus, cel ražību, 
esi strādīgs un taupīgs!

Kur atrast lieliskos, demokra-
tiskos vadītājus Latvijā? Varam vē -
rot un vērtēt jau mums pazīstamos 
kandidātus. Tomēr mūsu izvēle uz -
labosies tad, kad iepazīsimies ar 
viņu iesaisti sabiedriskās orga ni-
zācijās un izlasīsim Valtera Ščer-

binska grāmatu Uzticīgi draugam: 
Latvijas studējošo slēgtās mūža 
orga nizācijas, ko tikko izdevis Pre-
zidiju konvents. Šo organizāciju  
ļoti līdzīgos mērķos, piemēram, 
Fraternitas Cursica, atrodam nodo-
mu korporantus audzināt nacio-
nālā, akadēmiskā un korporāciju 
tradiciju garā. Selonija uzsveŗ val- 
s tisku domāšanu, pienākuma apzi-
ņu, godaprātu un savstarpēju mo -
rālu un materiālu atbalstu. Tala - 
vija cenšas izaudzināt krietnus sa -
biedriskus darbiniekus, kopt pie-
nākuma apziņu un godaprātu.  Ie -
skatīsimes šo organizāciju devīzēs.
Tās vienībai Austrums ir: "Vīrs un 
vārds. Darbs ceļ vīru... Ar savu 
tautu par savu tautu ar tīrām ro -
kām un skaidru sirdi..."

Tiem, kam šīs organizācijas lie-
kas novecojušas, vēlos teikt, ka 
divdesmit gados man ir bijusi pa -
tīkamā un noderīgā pieredze iepa-
zīt veselu rindu Latvijas augstsko -  
lu rektoru un prorektoru. Šiem 
slēgto mūža organizāciju biedriem 
es uzticos visās lietās. Tāpat es       
augsti vērtēju tos ētiskās uzvedības 
principus, ko mācībās un ikdienas 
sadzīvē pēc skandinavu parau -  
giem izkopj Rīgas Ekonomiskā 
augstskola, kas ir Stokholmas Eko-
nomiskās augstskolas filiāle Rīgā. 
Citiem vārdiem, lieliskas uzvedī -
bas paraugu mums netrūkst.

Mūsu meklējumos pirmais solis 
ir iepazīt kandidātu ētisko uzve-
dību. Ja par to trūkst pietiekamas 
informācijas, to prasīsim kandi-
dātiem un viņu atbalstītājiem. Bal-
sosim tikai par tiem kandidā-       
tiem, kas ir pelnījuši mūsu uzti-
cību, atbalstu un balsis!

Gundars Ķeniņš Kings
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

N O V A D U  Z I Ņ A S  

Līmeniski. 1. Ezers Vidzemē. 
4. Darbarīks (kā saturēšanai).   
10. (Kā) sagādāšana. 11. Jebkur. 
12. Glumas nogulsnes stāvošos 
ūdeņos. 13. Bruņoto spēku vadī-
tājs plašās militārās operācijās. 
15. Tādas, bez kuŗām var iztikt. 
16. Ūdens vai vēja sanesti ieži, 
dūņas. 17. Ķermeņa kaulu sistē-
ma. 21. Antidots. 22. Attēlot, ap -
rakstīt dzejā. 23. Augsts tornis 
pie mošejas. 25. Būt vienisprātis 

(ar ko). 28. Līmējot ko virsū, 
apklāt. 29. Irdens. iezis. 32. Īriss. 
34. Cilvēks ar speciālu izglītību 
kādā nozarē. 35. Kāda koka no -
saukuma deminutīvs. 36. Slānis; 
arī josla, rinda. 37. Muižas kal-
po tāji, kuŗi uzraudzīja kalpu 
darbu. 38. Spītējot atdarīt. 39. 
Tādas, kas atbilst īstenībai.

Stateniski. 1. Rīta zvaigzne 
(poēt.). 2. Zemes garozas iežu 
vir sējā kārta. 3. Mūŗi, vaļņi. 5. 

Zieda auglenīcas veidojums, ku -
ŗā atrodas sēklas. 6. Tautai lik-
tenīga vieta Latvijā. 7. Steigā pa -
darīt. 8. Daiļais dzimums. 9. 
Dienas vidus. 13. Mutautiņš. 14. 
Tāds, kas attiecas uz sabiedrī -       
bu. 17. Plaša ieleja, kas radusies 
leduslaikmeta beigās. 18. Lie -
liem dūrieniem viegli sašūt. 19. 
Vīrieša vārds (jūn.). 20. Cilvēka 
rumpja atveidojums mākslas 
dar  bā. 24. Darīt patīkamu (pārn. 
noz.). 25. Ass, polemisks sace rē-
jums. 26. Degoša viela, ko lieto 
par enerģijas avotu. 27. Cen-  
sties (pēc kā). 30. Gaŗi šķiedru 
vai pavedienu vijumi. 31. Izdarīt 
spiedienu; iedarboties ar spēku. 
32. Atrasties vertikālā stāvoklī. 
33. Apģērba gabals.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 27) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Statists. 4. Kara-
vāna. 7. Bisava. 8. Lankas. 10. 
Ap  lis. 11. Purns. 12. Sliet. 14. 
Palsa. 17. Stiķene. 18. Grausti. 
19. Paliene. 21. Vaivari. 24. Saite. 
27. Opera. 29. Avila. 30. Kraut. 
31. Eksods. 32. Iesnas. 33. 
Artistes. 34. Arbalets. 

Krusteniski. 1. Salkanas. 2. 
Irsis. 3. Statuja. 4. Kūlenis. 5. Al -
kas. 6. Apustuļi. 7. Baloži. 9. Sti-
bas. 13. Apģērba gabali. 14. Pe -
les. 15. Agave. 16. Lasīt. 19. Pa -
norāma. 20. Lapene. 22. Atlass. 
23. Izstādes. 25. Atvases. 26. 
Tallina. 28. Apses. 30. Kanva.   

Katru vasaru jūlijā ir kāda ne -
dēļas nogale, kad Dobeles pilsētas 
centrs piebirst ar jauniešu čalām, 
smaidiem un sveicieniem – notiek 
ikgadējais teātŗu festivāls „Pitons”. 
Uz šiem svētkiem ierodas jaunie-
šu teātŗa ansambļi ne tikai no Lat-
vijas, tiek gaidīti un mīļi uzņemti 
viesi no Lietuvas, Polijas, Vācijas. 
Teātŗa valoda ļauj saprasties jau-
niem cilvēkiem, kas savas izrādes 
spēlē dažādās mēlēs.

Šogad 3. un 4. jūlijā „Pitons” no -
risinājās divdesmito reizi, tam fi -
nanciālu atbalstu bija sniegusi Do -
beles novada pašvaldība. Festivāls 
ritēja pacilātā noskaņā, atsaucot 
at  miņā bijušo un domājot par nā -
kotni. Teātŗu skates organizētāji 
at  skatam izveidojuši brošūriņu 
par visiem divdesmit līdzšinējiem 
festivāliem, tajā atainots repertu-
ārs, dalībnieku ansambļi, vienmēr 
atbildīgie un līdzdalīgie eksperti, 
kas pēc izrādēm analizē jauno tē -
lotāju un viņu režisoru veikumu. 

Jau šīs lappuses pāršķirstot            
vien, redzams paveiktā vēriens       
un daudzveidība. Pats par sevi 
runā kaut vai fakts, ka pirmais 
festivāls 1991. gadā iesācies ar pa -
saulslavenu drāmatiķu darbiem, 
afišā lasām - Džordžs Orvels, Al -
bērs Kamī, Harolds Pinters. „Pi -
tons”, nu jau starptautisks festi -
vāls, nesirgst ar pieticības kaiti, 
tieši pretēji – līdzās visbiežāk spē-
lētajiem latviešu autoriem Her-
ma  nim Pukšam un Andrim Zei-
botam ir arī Anšlava Eglīša un 
Kār ļa Skalbes darbi, pasaules kla-
siķu Šekspīra, Augusta Strindber-
ga lugas. 

Izrādes sekoja cita citai, tās tika 

Teātŗu festivālam „Pitons” 20 gadu jubileja

spēlētas Dobeles jauniešu teātŗa 
„Pitons” mājvietā, bijušajā pilsētas 
kinoteātrī, kur ir lielā un mazā 
zāle, dažas notika Kultūras namā. 

Pirmās dienas sešām izrādēm 
otrā dienā sekoja arī jau par tra-
diciju tapušais aizlūgums par fes-
tivālu un tā dalībniekiem Dobe -
les ev. lut. baznīcā ar čella solo pro-
grammu, ko atskaņoja Mūzi kas 
akadēmijas studente Māra Bot-
ma ne. Festivāla beigu akords iz -
skanēja ar kopuzvedumu „Laiks”, 
ko režisore Velga Līce sagatavo -
jusi kopā ar choreografu Edmun-
du Veizānu, iesaistot pilnīgi visus 
festivāla dalībniekus. Šādā uz  ve-
dumā liela nozīme ir skatuves 
kus tībai, dinamikai, kopējā uz  de-
vuma izpratnei, un, jāatzīst, dažos 
mēģinājumos iestudētājiem bija 
izdevies saliedēt aktieŗus izteiks-
mīgā, enerģētiski piepildītā kop-
tēlā, kas izteica mūsu laikmeta 
trauksmaino, nervozi vibrējošo 
dabu.

Šai jauniešu teātŗu salidojumā, 
ko visu divdesmit gadu gaŗumā   
ar sīkstu neatlaidību un dzelžai - 
nu mērķtiecību organizē režisore 
Velga Līce, piesaistot „Pitonam” 
gan arvien jaunus ansambļus, gan 
vietējo uzņēmēju atbalstu, dalīb-
nieku sniegums netiek vērtēts ne 
ar pirmo, ne otro, ne trešo vietu. 
Eksperti, analizējot izrādes, katrā 
izceļ vērtīgāko, aizrāda uz nepil-
nībām, bet ikkatrs ansamblis sa -
ņem atzinības rakstu, kuŗā trāpīgi 
formulēts izrādes rosinošais ko -
dols, šajā skatē sasniegtais. 

Spilgtākie iespaidi? Tādi bija 
trīs. Pirmais – Rīgas Dienas aprū-
pes centra „Cerību ligzda” teātŗa 
trupa, bērni ar īpašām vajadzī-
bām, kas, režisores Aijas Treima-
nes vadīti, spēlēja pasaku „Mans 
sārtais ziediņš”. Vērtējot, cik uz -
ma nīgi un rūpīgi, cik atdevīgi   
darbojas tēlotāji, skatītājiem ne -
bija iespējams palikt vienaldzī-
giem. Ļoti vienkāršie aktieriskie 

uzdevumi, daudzreiz atkārtotas 
darbības aizsniedza poētisku un 
dziļi cilvēcisku vispārinājumu par 
mīlestības nepieciešamību katra 
cilvēka dvēselei.

Otrais – Rīgas Mazās ģildes te -
ātŗa „Vinnijs” izrādē „Skalbe” pus-
otra desmita jauniešu attēlotās 
piecas Kārļa Skalbes pasakas. Šai 
izrādē tēlaini atrisinātas ansambļa 
ainas, visizteiksmīgāk tēlotāji dar-
bojās, poētisko domu atklājot visi 
kopā, mazāka nozīme šai iestu-
dējumā tekstam.

Trešais – Klaipēdas jauniešu 
teātris „Aušra” no Lietuvas bija 
atvedis izrādi, kuŗas literārais pa -
mats ir četrpadsmitgadīgas mei-
tenes pimā luga „Pasaki man ...”.

Tas bija vēstījums par attiecī -
bām ģimenē vistuvāko cilvēku 
lokā, sāpīgs, pesimistisks, bez re -
dzamām „laimīgām beigām”. Jau-
nieši tēloja atsevišķus epizodus,  
kas kopā virknējās drūmā stāstā, 
kuŗa vadmotīvs bija mēms klie-
dziens pēc mīlestības. Mani šai 
iz   rādē saistīja dalībnieku pār lie-
cība, ka viņi mums rāda to, par       
ko nevar nerunāt, to, kas pašiem   
ir būtiski svarīgs. Šo attieksmi ne -
var notēlot, bet, ja tā ielikta izrā -
des pamatos, to nevar arī nepa-
manīt. 

Teātŗu festivāls „Pitons 2010” 
aizvadīts, un ir skaidrs – nā  kam-
vasar atkal jādodas uz Dobeli.

Gundega Saulīte

Skats no L. Gundara lugas "Septītais" izrādes Dobeles jauniešu 
teātŗa "Pitons" iestudējumā
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Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes organizācija jau otro gadu        
no 24. jūlija līdz 1. augustam rīko velobraucienu “Ieminies par iecie-
tību”. Velobrauciena dalībnieki apceļos septiņas Latvijas pilsētas –    
Saldu, Jelgavu, Rīgu, Cēsis, Ogri, Aizkraukli un Rēzekni. Katrā pil sētā 
notiks Sarkanā Krusta rīkoti pasākumi.

Cēsīs no 23. jūlija līdz 15. augustam notiks mākslas festivāls         
“Cēsis 2010”. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja noklausīties sešus 
koncertus, tostarp Valsts akadēmisko kori “Latvija”, Latvijas Radio         
kori, orķestri “Sinfonietta Rīga” un citas kopas. Mākslas cienītājus gaida 
līdz šim festivāla vēsturē lielākā Baltijas valstu mākslinieku laikmetī - 
gās mākslas izstāde “Take Care”. Arī kino programma šogad būs 
plašāka.

Jauku dāvanu trim Bauskas novada bērniem sarūpējuši Zviedrijas 
sadraudzības pilsētas Hedemoras ļaudis. Elizabete, Danils un Armanda 
divas nedēļas dzīvos Zviedrijā. Ceļa un uzturēšanās izdevumus segs         
no saziedotās naudas. Līdzekļu vākšanā Hedemorā bija iesaistījusies 
vietējā draudze sadarbībā ar sociālo dienestu.

Igaunijas salā Sāremā, Talsu sadraudzības pilsētas Kuresāres kul-
tūras centrā, atklāta Talsu mākslinieku grupas darbu izstāde.

Talsu novada Virbu pagasta “Jaunsarmās” atklāta kartupeļu ražas 
vākšanas sezona. Atklāšanas svētki bija gardi – galdā tika likti uz oglēm 
cepti kartupeļi, pašmāju gurķi un burkāni. Zemnieki šogad kar -    
tupeļus avar tirgot dārgāk nekā pērn, jo pēc lielajiem plūdiem nav 
ievesti Polijas kartupeļi. Sausumā raža nav padevusies, kā cerēts, un          
arī tas ietekmē cenu.

Sociālajos pabalstos Gulbenes novadā visvairāk naudas izlietots 
trūcīgajiem Gulbenē, Daukstu un Stradu pagastā. Pabalstiem šogad            
ir paredzēti 436 366 lati. Pusgada laikā no šīs summas ir izmaksāti                 
190 432 lati.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā līdz 30. jūlijam apskatāma izstāde 
„Latvijas brīvībai atdotā sirds”, kas veltīta LR Augstākās padomes 
deputātei (1990.gada 4. maijā balsoja par Latvijas Neatkarības de- 
k larāciju), „Sievietei Latvija ‘90” Itai Marijai Kozakevičai (1955 – 1990) 
viņas 55. mūža un 20. nāves gadadienai. 

Rēzeknē viesojās Polijas vēstnieks Latvijā Ježi Mareks Novakov- 
s kis ar delegāciju un pilsētas domē tikās ar pilsētas galvu Aleksandru 
Bartaševiču, Latvijas Poļu savienības priekšsēdi, Rēzeknes Poļu bied-
rības vadītāju un Rēzeknes Poļu vidusskolas direktori, kā arī apmek -   
lēja skolu, solot sadarbību un atbalstu.

Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī notika Latvijas Zemessardzes 19. va -
saras sporta spēles. Piedalījās komandas no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas bruņotajiem spēkiem, kas mērojās spēkiem vasaras biatlonā, 
militārizētajā stafetē, strītbolā, volejbolā, veiklības stafetē, šaušanā,     
svarubumbu celšanā, granātas mešanā un orientēšanās sportā. Uzvaru 
izcīnīja Jēkabpils Zemessardzes 56. kājnieku bataljona komanda. 

Daugavpils pilsētas domes delegācija priekšsēža Jāņa Lāčplēša 
vadībā devās darba vizītē uz Spāniju, kur tikās ar firmas „GETI” 
pārstāvjiem kas investē Daugavpils lidostas attīstības projektā. Investoru 
iecere ir lidostā attīstīt pasažieŗu pārvadājumus un veikt transporta 
aviācijas pakalpojumus.

Jēkabpils SIA „Brodoor” jau divpadsmito gadu ražo koka iekš -
dur vis (24 veidu) Eiropas tirgum. Izejmateriālu iepērk Latvijā. Sa -
darbības partneŗi ir Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Norvēģjā, Vācijā, Fran-
cijā, Turcijā, Rumānijā, un Ķīnā. Mēnesī saražo 3000 - 5000 durvju 
komplektus. 

Piena ražotāju kooperātīvs „Piena ceļš”, kuŗā apvienojušies 92   
zemnieki no Latvijas reģioniem, pirms diviem gadiem iegādājās piena 
pārstrādes uzņēmumu a/s „Jaunpils pienotava”, kas speciālizējusies 
siera un biezpiena ražošanā. 2009. gadā apgrozījums bija 3 miljoni        
latu, strādā 52 darbinieki, 85 % produkcijas eksportē uz Maskavu, 
nedaudz uz Izraēlu, Lietuvu un ASV. Uzsākta sadarbība ar Vāciju. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina
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(Sākums 27.nr.)
Taču bez vainaga neviens ne -

palika. Kamēr sievietes pina vai-
nagus, vīri meklēja jūrmalā ku -
rināmo. Pirms došanās līgot 
korim bija neliels koncerts mītnes 
vietā, Bruņurupuču līča viesnīcā. 
Dziesma jebkuŗā pasaules malā 
vienmēr atveŗ visas durvis un 
sirdis. 

Neviens bruņurupucis tovakar 
neizlīda piekrastē dēt olas, iespē-
jams, viņus atbaidīja tuvējās  pil-
sētas, šķiet, sporta laukuma  
spilg  tās gaismas.  Līgošanu pār-
trauca ārkārtīgi spēcīga lietus 
gāze, kā jau pa Jāņiem, tāpēc 
diemžēl vēl pirms pusnakts bija 
jābēg uz istabām.

Edgaru Andersonu  atcerējās 
un pieminēja  taksametra šofere 
Idrisa, kas atkal veda uz Graftona  
putnu rezervātu, kur divas reizes 
dienās salaižas lieli un mazi 
putni, kad viņiem atnes barību. 
E. Andersona piemiņas istaba 
Bruņurupuču līča viesnīcā bei-

15. latviešu salidojumā Tobago 
pie Kurzemes līča papardīte uzziedēja zeltītiem ziediņiem

dzot ir izremontēta, bet tā ir 
pilnīgi tukša, agrāk pie visām 
sienām bija  daudz vēsturisku 
kar  šu, attēlu, fotografiju. Vies-
nīcai ir jauns administrātors, 
cerams, ka viņš telpu liks sakār-
tot.

Pidženpointa plūdmalē vētra 
izrāvusi un ūdens aizskalojis 
koku, zem kuŗa sava atvaļinājuma 
laikā sēdēja un lasīja bij. Latvijas 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. 
Plūdmale kļuvusi stipri šaurāka. 
Causpīdīgajā Nailona baseinā  
ūdens bija tikpat silts kā agrāk, 
peldēšanās, meklējot un salī-
dzinot atrastos koraļļus un inte-
resantus akmeņus, neticami jau-
ka.

Latvijas prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga viesojās arī  mākslas 
un dabas centrā Gudvudā, un tā 
īpašniekam Maiklam  Spenseram  
šis apmeklējums vēl aizvien 
spilgtā atmiņā.

Jaundibinātajā Tobago latviešu 
koŗa dalībniekiem izdevās tikties 

ar Music Amateurs koristiem, 
kad viņiem kādā vidusskolā 
Skar  borā notika mēģinājums. 
Vispirms savu nesen apgūto 
repertuāru nodziedāja ciemiņi, 
un  jāņudziesmās piedziedā-
jumam ,,līgo!” pievienojās  mā -
jinieki. Pēc tam, klausoties viņu 
dziedājumu, varēja pārliecināties, 
ka tie  nebūt nav amatieŗi, bet 
gan izcili skaistām balsīm 
apveltīti profesionāļi. Divas rei-
zes viņi viesojušies Venecuēlā, 
piedaloties G. Geduļa rīkotajos 
mūzikas svētkos. Varbūt šis koris 
varētu atbraukt uz Dziesmu 
svētkiem Milvokos 2012. gadā?

Salidojuma pēdējā dienā Toba-
 go galvaspilsētas Skarboro 

anglikāņu baznīcā notika oikū-
menisks dievkalpojums ar diev-
galdu, ko vadīja mācītājs no 
Bostonas Jānis Keggi un vietējais 
mācītājs Kenets Foresters. G. Ge -
dulis bija sagatavojis un atmiņai 
visiem izdalīja apliecinājumu par 
piedalīšanos dievkalpojumā – 
varbūt viens otrs to pat ielogos. 
Pēc dievkalpojuma salidojuma 
dalībnieki nofotografējās pie 
Kurzemnieku pieminekļa (Toma 
Torima attēlā nav tāpēc, ka viņš 
bija pierakstījies nirēju kursos un 
devies uz nodarbībām).

Todien noskatījāmies arī Kārļa 
Vachšteina, Ingrīdas Cāzeres un 
Armanda Zvirbuļa profesoram 
Edgaram Andersonam veltīto 
filmu ,,Rīga – Bandžula – Skar-
boro: pa latviešu sapņu pē  dām”. 
Filma ir mazliet pārveidota, 
saīsināta, papildināta ar jauniem 
faktiem. Tā ir vērtīgs izziņas 
materiāls, kas vienlaikus ārkārtī-
gi aizkustina.

Nākamais latviešu salidojums 
Trinidadā un Tobago tiek plānots 
2012. gada jūnijā otrā pusē. 
Vilinājums atkal atgriezties ir 
liels. Te ir daudz kā vienreizēja – 
lielākais asfalta ezers pasaulē, no 
kuŗa asfaltu varēs smelt vēl vis-
maz 400 gadu, Pelikānu sala, kas 
parādās tikai bēguma laikā, un 
tad tajā reizumis notiek roman-
tiskas laulības; te ir senākais 
aizsargātais  lietus mežs pasaulē, 
kur aug milzu papardes. 
Trinidada ir muciņbungu,  kalip-
so dziesmu un limbo deju 
dzimtene.  Ievērojamākais kalip-
so dziedonis visā pasaulē  ir 
Lielais Zvirbulis (Mighty 
Sparrow), dzimis  Granadā 1935. 
gadā, bet gadu vēlāk viņa vecāki 
kopā ar mazo puisēnu pārcēlās 
uz Trinidadu.  Portofspeinā  ievē-
rojamā vietā ,,Kalipso karalim” 
uzcelts piemineklis, kuŗa autors 
ir  indiešu tēlnieks Madans Go -
pals. 

Laikam gan ir  kļūdains apgal-

vojums, ka  limbo deja  radusies 
Havajā. Tās nosaukums cēlies  
no Trinidadas angļu valodas  
dialekta  – ,, limba” nozīmē liek-
ties (to bend), no angļu limber. 
Bruņurupuču viesnīcā Tobago 
vairākus vakarus notika limbo 
deju demonstrējumi, pārbaudīt 
savu lokanumu  bija iespēja ikvi-
enam skatītājam.  Viesnīcā kon-
cer  tēja muciņbundzinieku  jeb 
panninieku ansamblis Soul 
Expression,  un klausītāji sajūs-
minājās un apbrīnoja  mūziķu 
prasmi  atskaņot jebko – kla-
sisko, džeza, tautas mūziku.  
Bungas no metalla mucām, kuŗās 
pildīta nafta, sāka darināt ap -
mēram aizritējušā gadsimta 50. 
gados, tās kļuva par ģeniālu Tri-
nidadas un Tobago nacionālo  
instrumentu.  

Karnevāli abās salās ir tikpat 
vērienīgi ka Latīņamerikā. Vietē-
jie lepojas, ka Trinidadā un 
Tobago  esot labākā izglītības sis-
 tēma visās Karību jūras valstīs. 
Prieks bija noskatīties uz pie-
klājīgajiem skolu audzēkņiem 
glītos formastērpos.  Derētu gan 
Latvijas skolās atkal ieviest for-
mastērpus, kas skolēnus dis-
ciplīnē, nenovērš uzmanību no 
mācībām, neizraisa nevajadzīgu 
sacensību, kuŗam būs spilgtāks 
vai neparastāks tērps. 

Tobago nemitīgi tiek celtas jau-
nas viesnīcas, vienai no tām ir 
nosaukums   Le Grand Courlan.  
Cerēsim, ka kādreiz nākotnē Air 
Baltic piedāvās  tiešos lidojumus 
no Rīgas uz Tobago, latvieši  
brauks pavadīt atvaļinājumu 
skaistajā salā, kur ,,senas latvju 
pēdas redz”, kā minēts Kārļa 
Dzelzīša 1976. gadā sacerētajā 
dzejolī. Senie kurzemnieki pa 
jūru uz salu  brauca divus mēne-
šus, ar lidmašīnu būs iespējams 
nokļūt vienā dienā. 

Jā, saulriets un mākoņi Tobago 
ir tikpat skaisti kā Latvijā.

Am

Pie jaunuzceltā Kurzemnieku mūzeja Tobago

Guntars Gedulis skaidro prezidentam Dž. Ričardam Lielvārdes jostas nozīmi

Mācītājs Jānis Keggi Skarboro anglikāņu baznīcā Tobago izdala 
svēto vakarēdienu 
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Latvijā valdīja pārmērīgs kars-
tums, it kā mēs neatrastos tuvāk 
ziemeļiem, bet gan – ekvatoram, 
šia laikā no 16. līdz 18. jūlijam 
Jelgavā notika 4. starptautiskais 
smilšu skulptūru festivāls. Tajā 
vēlējās piedalīties 40 mākslinieki 
no 15 valstīm, tika izraudzīti 15 
mākslinieki – trīs no Latvijas, pa 
vienam no Krievijas, Bulgārijas, 
Ukrainas, Nīderlandes, Italijas, 
Spānijas, Lielbritanijas, Ungārijas 
un Īrijas. Bez 15 darbiem bija 
skatāmi arī divi lielākie darbi un 
smilšu bārs, ko festivāla rīkotāji 
īpaši pasūtināja festivālam. Tos 
nevērtēja. Viens no šiem dar-
biem bija veltīts Jelgavai un jo 
sevišķi hercogam Jēkabam (1610-
1681), kuŗam šoruden jelgavnie-
ki svinēs  400. dzimšanas dienu. 
To veidoja vairākkārtējs smilšu 
un ledus skulptūru festivālu 
dalībnieks un uzvarētājs lietu-
vietis Andriuss Petkus un nīder-
landietis Maksims Gazendams.

Pateikt, vai šogad bija labāks 
vai ne tik izdevies festivāls nekā 
citkārt, ir pārlieku grūti. Ik reizes 
tam ir cita devīze, sapulcējas citi 
mākslinieki, iznākums arī ir 
dažāds. Šīgada tema bija „Ceļo-
jums laikā”, kas bez šaubām ir 
ārkārtīgi plaša, to var interpretēt, 
kā nu katram ienāk prātā vai cik 
plaša ir autora fantazija un 
meistarība. Arī šoreiz bija tāpat. 
Mākslinieku izvēlētie tēli bija 
visdažādākie - sākot no pop-
kultūras arsenāla līdz pat paš-
portretam.

Kaut arī smiltis ir īslaicīgs 
materiāls, taču vispirms tā ir 

Karsts laiks un smiltis

skulptūra, kuŗa veidojama kā 
jebkuŗa cita. Liela nozīme ir silu-
eta izteiksmībai, stilistiskajai 
vienveidībai, tāpat tam, vai māks-
linieks detaļas prot saliedēt vienā 
veselumā utt. Protams, jāņem 
vērā arī tas, kā tēlnieks spēj atklāt 
temu un pakļaut tai izvēlētos 
tēlus. Ne katram tas izdodas. 
Parādās zīmīga tendence – ar vien 
biežāk vērojama reālistiski 
precīza formu interpretācija, kas 
nereti aizgāja līdz naturālismam. 
Bija arī dekorātīvi ievirzītas 
skulptūras, dažas - visai dekla-
rātīvas.

Galvastiesu augstāk par citiem 

darbiem bija brita Boldrika Bakla 
(Baldrick Buckle) „1326 dienas”. 
Tas ir dziļi personisks darbs, taču 
mākslinieks pratis tam piešķirt 
ne tikai pārliecinošu tēlniecisko 
formu, bet panākt pat metaforis-
ki filozofisku vispārinājumu. 
Tēlnieks savulaik – šīs 1326 die-
nas – bija aizrāvies ar alkoholu 
un pratis no šīs ligas atbrīvoties. 
Savā skulptūrā viņš rāda gan 
iekšējos pārdzīvojumus, kā viņš 
centies tikt vaļā no šīs liktas, gan 
savu pašportretu visā augumā. 
Viņš sēž sadudzis noslēgtā telpā, 
kuŗu veido milzīga apļveida 
siena, no ārpuses sienā samanāmi 

labākais darbs. Brita veikums 
pierādīja vēl kādu būtisku 
patiesību – dabiskumu. Viņš 
neko neiz prātoja, nesakonstruēja, 
bet personiskajiem pārdzīvo-
jumiem pra  ta atrast piemērotā    -
ko māks liniecisko formu.

Otrajā vietā ierindojās itāliete 
Mikela Čapīni (Michela Ciappini) 
ar darbu „Ikviena ceļojums” un 
trešajā - ukrainiete Irina Tafļevska 
ar izcili stilistiski viengabalainu 
darbu „Vasaras eņģelis”. Starp 
žūrijas simpatijām bija gan viesi 
no Krievijas un Nīderlandes, gan 
mūsu pašu Kārlis Īle ar „Laika 
torņa gūstekni”. No latviešiem 
piedalījās vēl Uldis Zariņš un 
Sandis Kondrāts, kuŗi pievērsušies 
mūsdienu problēmām. Pēdējais 
pat pamanījās iekļaut savā veido-
jumā Godmaņa portretu. Tomēr, 
kopumā ņemot, latviešu tēlnieku 
darbi bija krietni vien sasīkumoti, 
pārlieku tieši, vārdu sakot, ak -
tuāli, taču pietrūka oriģinālitātes, 
mākslas spēka.

Māris Brancis

cilvēku seju silueti, rokas un 
kājas, kas mēģina izlauzties no 
apburtā apļa. Doma izteikta ļoti 
precīzi, tādēļ praktiski vai ik viens 
skatītājs piekrita žūrijas un 
mākslinieku viedoklim, ka tas ir 

Smilšu skulptūru izstāde Jelgavā

Pirmā vieta - Boldriks Bakls (Lielbritanija) 1326 dienas.

Otrā vieta - Mikela Čapīni (Itālija).Ikviena ceļojums

Trešā vieta Irina Tafļevska (Ukraina). Vasaras engelis.

Kārlis Īle. Laika torņa gūsteknis  - žūrijas simpatiju balva

Sanda Kondrata smilšu skulptūra ar Ivara Godmaņa portretu
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Filmu režisore un Sibirijas 
bērnu fonda dibinātāja Dzintra 
Geka rīko kārtējo braucienu  ar 
mērķi apmeklēt agrākās latviešu 
izsūtījuma vietas Sibirijā un atstāt 
piemiņas plāksnes. Šogad brau-
cienā piedalīsies divi Losan dže-
losas latvieši – Aivars Jerumanis 
un Valdis Ķeris. A. Jerumanis 
ceļojumā pa latviešu izsūtījuma 
vietām Sibirijā piedalīsies jau 
trešo reizi. 

Viņš šo braucienu uzskata par 
svētceļojumu uz latviešu atdusas 
vietām. Jau cara laikos uz 
Sibirijuizsūtīja nevēlamos, daudzi 
no turienes nekad neatgrie-
zās. Ko  mūnisma terrora laikā 
Sibirijā izveidoja neskaitāmas 
vergu no  metnes ar nolūku, ka  
izsūtītie neizturēs un mirs. 
Sibirijas mil zīgie plašumi, skar-
bais klimats un reti apdzīvotie 
apgabali bez satiksmes līdzekļiem 
bija garantija, ka izsūtītie tur arī 
paliks. Arī tiem, kuŗi izbēga, 

Aivars Jerumanis trešo reizi dodas 
uz latviešu izsūtījuma vietām Sibirijā

izdzīvot nebija nekādu izredžu. 
Uz Sibiriju dodas arī vairāki 

bijušie ieslodzītie. Kādas ir viņu 
izjūtas? Viņi taču zaudēja jau-
nību, daudziem bojā gāja māte, 
vecmāmiņa, brāļi, māsas, kuŗi 
neizturēja šo velnišķīgo dzīves 
pārbaudījumu. Viņiem palai-
mēsies, ja atradīs piederīgo kapu 
kopiņu vai satrūdējušu kapa 
krustu. Ar prātu nav iespējams 
aptvert šo nežēlīgo noziegumu – 
nevainīgi cilvēki tika iemesti 
masu kapos, neviens no viņiem 
neatvadījās, netika nolasīti diev-
vārdi. Jau simts upuŗu šķiet 
daudz, taču Sibirijā tika nomēr-
dēti miljoni!

Ceļojuma dalībnieki Sibirijā 
apmeklēs kapsētas, kur  atdusas 
mūsu tautas piederīgie. Nemitīgi 
jādomā – kas bija tie, kuŗi izsūtīja, 
notiesāja un nomocīja? Neviens 
nav uzņēmies atbildību. Vai cil-
vēce ir ko mācījusies? Vai kāds 
nožēlo nodarīto? Vai tiešām iz -

sūtīto ciešanas bija veltīgas? 
Tūkstošiem nokļuva  veļu valstībā 
tikai tāpēc, ka bija latvieši! 

Aivars Jerumanis stāsta, ka 
meklē atbildi uz jautājumu: ,,Kas 
palīdzēja izsūtītajiem izturēt un 
atgriezties mājās nesalauztiem?”

 Viņš uzsveŗ, ka piemiņas 
saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga. 
Mēs esam maza tauta, kas pie-
dzīvojusi netaisnību. Mūsu svēts 
pienākums ir runāt un stāstīt par 
latviešu holokaustu. Mēs nedrīks-
tam aizmirst un klusēt  par bru-
tālo komūnisma genocīdu pret 
latviešu tautu. Bērni, mātes, vec-
māmiņas tika bez žēlastības izsū-
tīti pazudināšanai, vīri, tēvi un 
vectēvi atrauti no ģimenēm, izsū-
tīti lēģeros spaidu darbos, pusba-
dā, ledū un salā! Latvijas aizsar-
gus, policistus un leģionārus no -
s auca par padomju tautas ienaid-
niekiem. 

 Jau vairāk nekā 60 gadus 
latvieši brīvajā pasaulē atceras 

mūsu tautas likteņdienas, 1941. 
gada 14. jūniju un 1949. gada 25. 
martu, gan dievkalpojumos, gan 
piemiņas aktos.

 Aivars Jerumanis novērojis, ka 
daudzi latvieši dzimtenē neapzi-
nās mūsu tautas traģēdiju, jo 
okupācijas gadu  komūnistu pro-
pagandai bijis nenoliedzami 
milzīgs iespaids. Vēl tagad bijušie 
nomenklātūras darbinieki attais-
no izsūtīšanas.  

Daļa tautas  50 okupācijas ga -
dos ir saindēta un pat garīgi 
izkropļota, daudzi piesavinājušies 
netikumus no austrumiem. Mēs 
esam daļēji zaudējuši savu apziņu 
un pašlepnumu. Savukārt tagad 
tauta  uzsūc netikumus no rietu-
miem, jo pietrūkst garīgā spēka 
atšķirt graudus no sēnalām. 

Aivars Jerumanis uzskata, ka 
jāpamodina latviešu tautas sirds-
ap ziņa. Ja gribam izdzīvot, mums 
jāatgūst mūsu senču sīkstums. 
Viņš ir pārliecināts, ka jaunā 

paaudze ar laiku iemācīsies 
cienīt savu tautu un valsti un 
mīlēt savu tuvāko: ,,Citādi 
pasaule mūs aizmirsīs. Mēs 
asimilēsimies, un latviešu tauta 
būs zudusi uz visiem laikiem. 
Cienī    sim sa   vas tautas upuŗu 
piemiņu. Būsim modri, atce-
rēsimies, kas esam, ko aizstāvam 
un  par ko mēs gatavi mirt.”

 Dzintra Geka uzaicināja A. 
Je  rumani  piedalīties braucienā 
jau 2006. gadā. Gadu iepriekš 
viņš bija iepazinies ar Ilmāru 
Knaģi. Uzzinājis, ka A. Jeruma-
nis vēlas piebiedroties ceļotā-
jiem, I. Knaģis  noskatījis viņu 
no galvas līdz kājām un teicis: 
,,Ceru, ka saproti – ceļojums pa 
Sibiriju nav pastaiga pa Dis-
nejzemi!"  Aivars Jerumanis 
aici na sabiedriskās organizā-
cijas atbalstīt  fondu ,,Sibirijas 
bērni”.

Rd

Projekts “Lai rit!” tika izveidots 
ar mērķi ziedot divriteņus 
trūcīgiem latgaliešiem, lai 
palīdzētu viņiem tikt uz skolu, uz 
darbu, uz veikalu vai pie ārsta. 
Ideja par projektu, kas radās 
LELBAs pārvaldes priekšnieces 
Laumas Zušēvicas un Daugavpils 
diecēzes bīskapa Eināra Alpes 
sarunā pagājušā gada rudenī 
Mazirbē, ir bijusi Dieva svētīta 
un ir nesusi daudz labu augļu. 
Tika iepriecinātas tik daudzas 
sirdis! Kā divriteņu saņēmējiem, 
tā arī viņu brāļiem un māsām, 
ziedotājiem tālajā Ziemeļ-
amerikā. Jebkuŗš darbs, kas veik-
ts tā Kunga vārdā, nes labus un 
svētīgus augļus!

Ziedotāju atsaucība Ziemeļ-
amerikā bija neiedomājami liela. 
Cilvēki ir bijuši ļoti devīgi. Kopā 
ienāca aptuveni $40 000, tai 
skaitā $10 000 no LELBAs un 
$30 000 saziedotās naudas no 
rīkotiem bike-a-thoniem astoņās 
Ziemeļamerikas pilsētās, drau-
dzēm (gan luterāņu, gan katoļu), 
organizācijām, latviešu skolām, 
biedrībām un individiem. Ar 
saziedotajiem līdzekļiem paspē-
jām iegādāties 200 divriteņus, no 
kuŗiem 100 nāca no kaimiņu 
lietuviešu ražotāja Baltic Bicycle 
Trade un otri 100 no ražotāja 
Vācijā ar starpniecību Rīgas 
divriteņu veikalā “Xsports”. No 
tiem 67 bija sieviešu tipa divriteņi, 
60 bija vīriešu, 28 jauniešu un 45 
bērnu divriteņi. Riteņi aprīkoti 
ar gaisa pumpjiem, bagāžniekiem, 
elektriskām gaismām (dinamo), 
dubļu sargiem, atstarotājiem, un 
zvaniņiem. Tāpat arī iegādājāmies 
atslēgas, ūdens pudeļu turētājus 
un vēl visādus aksesuārus, kā 
piemēram, taurītes un somas, ko 
likt uz riteņiem, kā arī rezerves 
kameras gadījumā, ja riepas 
pārsprāgst. Divriteņiem arī tika 
uzlīmētas “Lai rit!” un LELBA 
uzlīmes.. Bērnu divriteņiem ie -
gā  dājāmies arī aizsargķiveres. 
Tiks vēl piegādātas ūdens pude-
les ar “Lai rit!” logo, ko sagatavo-
jusi Vašingtonas draudzes lat-
viešu skola. Sadarbība ar abām 
firmām bija tik laba, ka divriteņi 

Projekts “Lai rit!” Ziemeļamerikā un Latvijā

tika arī veiksmīgi piegādāti divas 
dienas pirms mūsu ierašanās 
vajadzīgajās vietās. Lielās atsau-
cības dēļ projektā tika arī iekļauta 
izdale Sēlijā, kuŗa atrodas Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Daugavpils diecēzē. 

Izdale noritēja šogad 6 dienu 
laikā, piedalījās jaunieši no 
Ziemeļamerikas: Aina Budrēvica 
no Kanadas, kas palīdzēja orga-
nizēt bike-a-thon Toronto un 
izdales laikā uzņēmās atbildību 
par financēm, Kristīne Abula no 
Milvokiem, kas organizēja bike-
a-thon savā pilsētā, Aleks Vizulis 
no Grandrapidiem, mūsu div-
riteņu meistars, un Amanda Bēr-
ziņa no Čikāgas, kuri palīdzēja 
arī vākt līdzekļus, Edija Banka 
no Latvijas, kas palīdzēja ar 
vispārējo projekta organizēšanu, 
prāveste Lauma Zušēvica, 
LELBAs priekšniece un projekta 
iniciātore, un diakons Dāgs 
Demandts, projekta vadītājs. 
Divriteņi tika izdalīti no 15. līdz 
20. jūnijam, mūsu grupa svinīgi 
pasniedza un arī sagatavoja neiz-
pakotos divriteņus 20 vietās – 
Jaunjelgavā, Krustpilī, Biržos, 
Viesītē, Neretā, Aknīstē, Subatē, 

Lašos (Eglainē), Ilūkstē, Daugav-
pilī, Indrā, Aglonā, Maltā, Ružinā, 
Tiskādos, Varakļānos, Rēzeknē 2 
punktos, Tilžā un Balvos. Riteņi 
tika dalīti vietējās luterāņu un 
katoļu draudzēs, Tiskādu bērnu-
namā un Maltas pansionātā. 
Tāpat arī tie tika dalīti Rēzeknes-
Aglonas Romas katoļu diecēzē, 
kur Rēzeknē kopīgā izdales 
pasākumā pieda lījās gan katoļu 
bīskaps Jānis Bulis, gan arī  
Daugavpils lute rāņu diecēzes 
bīskaps Einārs Alpe. Projekts 
svinīgi beidzās iesvētes diev-
kalpojumā Balvos. Vēl ir palikusi 
pāri nauda, un par to ir plānots 
iegādaties un vēl izdalīt kādus 10 
divriteņus Nau jenes bērnunamā  
Daugavpils nova  dā. Abos bērnu-
namos tiks arī nākamo pavasari 
veikti riteņu uzlabošanas darbi 
(tune-ups).   

Ievērojām, ka iedzīvotāji Latga-
lē un Sēlijā ir īpaši laipni, dāsni 
un sirsnīgi cilvēki. Mūs cienāja, 
gandrīz visās vietās tikām aicināti 
pie skaistiem un bagātīgi klātiem 
galdiem. Tāpat arī saņēmām 
daudz dažādu dāvanu, piemēram, 
gleznu, linu dvielīšus, medu utt. 

Divriteņu saņēmēji bija tik ļoti 

priecīgi, ka viņiem bija grūti 
novaldīt aizkustinājuma asaras. 
Ne tikai divriteņu saņēmējiem, 
bet arī mums, izdalītājiem, 
īpašajai “Lai rit!” komandai, kur 
katrs nesa savas Dieva dāvinātās 
dāvanas, bija milzīgs prieks 

redzēt, ka  saziedotā nauda ir 
izlietota un ka tā ir iepriecinājusi 
cilvēku sirdis! Lai rit!

Diakons 
Dāgs Demandts, 

LELBA Jaunatnes nozares 
vadītājs

Varakļānos Katoļu mūķene saņem jauno 
divriteni

Izdale Viesītē

LELBA projekta „Lai rit!” darba grupa Balvos. No kreisās: Lauma Zuševica, 
Amanda Bērziņa, Kristīne Abula, Aleks Vizulis, Aina Budrevica, Edija Banka, 
diakons Dāgs Demands
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Svētku dalībnieki jau pirmdien 
un otrdien pastaigājas mazās 
grupiņās pa Rīgu, krāsainos 
svētku krekliņos tērpušies, un 
viņiem apkārt kā koši taureņi 
lido smiekli, prieks, jo ir sagaidīta 
tā diena, kad tiks uz Rīgu. 
Ielūkosimies un ieklausīsimies 
pirmajos svētku akordos, to 
daudzbalsībā, daudzkrāsainībā. 
Nāc virpulī!

Krāsu ritmi– vizuālās un 
lietiskās mākslas izstāde Kongre-
su namā, uz kuŗu dodos, kad  
Rīgā ir uzstādīta rekordaugsta 
temperātūra 37 gradi. Ejot gaŗām 
strūklakai Kronvalda parkā, ir 
vilinājums tajā iebrist un ļaut 
aukstajai ūdens šaltij sevi at -
vēstināt.

Plašā izstādes ekspozīcijā ir 
250 bērnu darbi, kas atlasīti no 
2900 darbiem. Krāsu akords 
pārsteidz ar vienā teikumā izteik-
tu atziņu; „Latviskais mantojums, 
bagāta iztēle, svaigs un oriģināls 
tradicionālo lietu redzējums, 
laikmetīgums”. Bērnu darbi ir ne 
tikai labas prasmes un gaumes 
apliecinātāji, bet nes arī ideju, 
dziļāku jēgu.

Nevarētu teikt, ka izmantoja-
mie materiāli būtu lutinājuši 
skolēnus – tie ir ņemti no dabas 
un dabiskiem materiāliem, 
prasmīgi strādāts ar dzīpariem, 
dziju, mālu, koku, ādu, papīru.

Arī latviešu zīmes un latviešu 
raksti nav tikai ornamenta vai 
rotājuma līmenī – tie izskan 
akordā, kuŗā nepārprotami 
saklausāma latviskā identitāte un 
Latvijas šodiena ar zemes krāsu 
ritmiem.

Mani pārņem nepārvarāma 
vēlēšanās redzēt arī tos darbus, 
kas uz Rīgu netika atvesti. Tie 
labi noderētu kaut vai virtuālā 
versijā, jo, iepazīstot visus dar-
bus, veidotos priekšstats par 
Latvijas skolēnu talantiem un 
vizuālo domāšanu šobrīd.

No tēliem izstādē, protams, 
dominē vilciņš – gan meža 
pelēcītis, kas, kuļas uz Rīgu -  uz 
svētkiem, gan arī rotaļlietu 
vilciņš, kas bērnu fantazijā 
uzziedējis vai pārtapis par 
citplanētiešu kuģi, bet citam 
autoram tas ir līdzīgs zīdtārpiņa 
kokonam. Latvijas skolēni rāda 
mūsu dzīvi – saliekot no 
dūraiņiem Ziemas saulgriežus, 

DAŽI SVĒTKU AKORDI
Daces Micānes Zālītes iespaidi X Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos

vecās klēts izbālējuša dēļa toņos 
no austa moderna plecu soma, 
kaltas etnografiskas rotas, austi 
grīdas celiņi, celmā dobti putnu 
būŗi ar meža veča seju, un viņa 
pavērtā mute ir caurums, pa 
kuŗu putnam lidot iekšā un ārā, 
paši māla putni apzeltīti  un 
izrotāti, tad vēl Rīgas torņi...un 
puisis, saliecies kūkumā un 
apskāvis kājas, adītās zeķēs un 
rakstainos dūraiņos... darba no -
saukumā pateikts viss – 
‘’Dzimtenes siltums’’ ....mēs to 
pa  zīstam.

*

Bērnu un jauniešu simfo-
niskais koncerts Latvijas Mū -
zikas akadēmijā Dziesmu svētku 
programmā ir otro reizi vēsturē. 
Koncerta repertuārā ir A. Jurjāna 
„Ačkops”, E. Grīga Klavieŗ kon-
certa 1. daļa, gan A.Pjacollas 
„Aizmirstība”, E.Dārziņa „Me -
lancholiskais valsis”, R. Ro  džersa 
mūzika no kinofilmas „Mūzikas 
skaņas”,citas jauniešu dinamikai 
atbilstošas kompozicijas, tādas 
kā J.Štrausa „Perpetum mobile” 
un J. Brāmsa „Ungāru deja” Nr.1.

Simfoniskās mūzikas klātbūtne 
ienes savu krāsu un nopietnāku 
skanējumu skolēnu dziesmu 
svētkos. Latvijas mūzikas skolu 
simfonisko orķestŗu dalībniekiem 
ir gods un pārdzīvojumus kon-
certu spēlēt uz JāzepaVītola 
Mūzikas akadēmijas skatuves. 
Koncertā piedalās četri orķestŗi 
– apvienotais orķestris „Draugi”, 
Rīgas rajona, Pārdaugavas Mū -
zikas un mākslas skolas un Rīgas 
6.vidusskolas simfoniskais or -
ķest  ris. Tās ir mūziķu kopas katra 
ar savu rodošo biografiju, kuŗās 
ir gan koncerti kaimiņ valstīs, 
republikas mērogā, gan pieredze 
starptautiskos konkursos.

Spītējot karstumam, mūziķi 
koncertzāli piepilda ar varenu 
akordu, tīrskanīgu pasāžu un 
jutīgu kopāmūzicēšanas parau-
gu. Rīgā aiz logiem plosās 
pamatīgs pērkona negaiss, bet 
pērkona dārdi iebalsojas taktī ar 
Rīgas rajona simfoniskā orķestra 
atskaņoto „Ačkopu”. 

Aicinu „Laika” lasītājus ieklau-
sīties atziņās, ko izsaka Pārdau-
gavas mūzikas un mākslas skolas 
jaunā pianiste Lilita Dunska, 

kuŗa spoži uzstājās koncertā, 
atskaņojot E .Grīga „Klavieŗ-
koncerta” 1. daļu, saņemot  sirs-
nīgu klausītāju atzinību. 

Dace. Ja mēs Skolēnu dziesmu 
un deju svētkus iztēlojamies kā 
bagātu krāsu gammu, kādu krāsu 
toni tu dotu simfonisko orķestŗu 
koncertiem svētkos?

Lilita. Tā ir vesela varavīksne! 
Kad es spēlēju skaņdarbu, man 
katra skaņkārta, katra tonālitāte 
asociējas ar kādu krāsu. Do 
mažors ir balts, sol mažors – 
saulaini silts, dzeltens. Orķestris 
– tie ir daudzi instrumenti, 
dažādi tembri, krāsas. Mums 
diriģents Boļeslavs Voļaks vien-
mēr atgādina: panāciet krāsai-
nību, dažādus raksturus mūzikā, 
lai viss nav vienāds, ja tas ir iz -
devies, tad skaņdarbs ir bau dāms.

D. Kādu krāsu tu veltīsi E. 
Grīga „Klavieŗkoncertam”?

L.  Grīgs - tā ir Norvēģija, kā 
mans skolotājs Māris Švinka to 
palīdzēja iztēloties, – tas ir dabas 
varenums, lielie fjordi, skaistums, 
kas ir Skandinavijā. 

Koncerta vidusdaļā ir maigums, 
mīlestība. Es spēlējot cenšos 
atklāt mūzikas raksturu – te ir 
daba, te mīlestība...un kā mūzikas 
stāsts ietveŗ lietu kopumu.

D.  Kā tu pati vērtē iespēju 
koncertēt ar simfonisko orķestri 
jau septiņpadsmit gadu vecumā?

L. Es izmantoju savā dzīvē visas 
iespējas, kas man ir dotas, arī 
spēlēšanu orķestrī. Tas palīdz ne 
tikai mūzikālā ziņā, bet tu arī 
iemācies klausīties. Klausīties 
dažkārt ir pat svarīgāk, nekā 
prast runāt. Klausīties un sa -
dzirdēt. Arī klavieŗkoncertā ir 
solo vietas un vietas, kur tev 
jābūt otrā plānā un jābūt orķest-
rim par koncertmeistaru. Tas 
iemāca pielāgoties  un noder dzī-
vē, jo ir dažādi veidi,  kā cilvēks 
to iemācās, es to iemācos, spēlējot 
orķestrī. Mūzika ir liels notikums 
manā dzīvē,  un es esmu pateicīga 
savam skolotājam Mārim Švin -
kam.

D. Novēlu, lai tavs talants zied 
un veidojas tālāk! Lai no tavām 
rokām dzimst daudz skaistas  
mūzikas! 

*
Pēc simfoniskā orķestra kon-

certa sarunājos ar Ingu Krišāni, 

Apvienoto pūtēju orķestru kon-
certa, Dziesmu svētku gājiena 
koncepcijas autori un režisori. 
Viņa dzīvo un strādā Talsos. 
Darba vieta - Talsu novada paš-
 valdība, teātra režisore.

Inga. Viss, kas notiek ar 
skolēniem, ir mācību process – 
viņi mācās dziesmu svētkus. 
Mums, lielajiem, tā ir paš sa  - 
   p rotama vērtība. Bērnus ir ļoti 
nepieciešams uzmundrināt, dot 
novērtējumu, ka patiešām tas, ko 
viņi pabērni dara, var mainīt 
pasauli uz labu. Ja kaut viena 
personība būs jūtīga, ja tā būs 
cilvēcīga, tad arī pasaule kļūs 
cilvēcīga. Tas ir pats svarīgākais 
– mācīt bērniem cilvēcīgumu un 
to, ka māksla var izglābt pasauli.

Blakus tradicionāliem avotiem 
– dziesmai un dejai –  ir brīnišķīgi, 
ka zied tāds rožu krūms kā sim-
foniskie orķestŗi, kas svētkos 
atklāj mūsu bērnu talantus.  

Šobrīd tā ir apdraudēta joma, 
kas grīļojas un pārmainās. Pro-
cess, kas notiek mūzikas un 
mākslas skolās šajā ekonomiskajā 
situācijā, apdraud orķestŗu, pū -
tēju orķestŗu pastāvēšanu, jo līdz 
šim esam rīkojušies izšķēr dīgi. 
Skolās 80% no izdevumiem ap -
maksā valsts, nekur citur pasaulē 
tā nav, lielākai daļai citās zemēs 
ir vecāku līdzmaksājums. Bet 
skaidrs ir viens - katrs cilvēks, 
paidagogs, kas darbojas šodienas 
ekono miskajā situācijā skolās ar 
kori, orķestri, dod pievienoto 
vērtību Latvijas valstij.

Kad 4. maijā svinējām Latvijas 
Neatkarības deklarācijas gada-
die nu Talsu novadā, kuŗā ietilpst 
14 pagasti un  4 pilsētas, bija aici-
nājums izvēlēties savu dziesmu. 
Mēs, Talsi, izvēlējāmies dziesmu, 
kas bija aktuāla astoņdesmitajos 
gadosc – „ Palīdzi, Dievs, visai 
latviešu tautai, saved to mājās pie 

Daugavas krastiem.” Tā mums 
šodien ir tik aktuāla. Es redzu 
savus skolniekus, kas strādā ār -
zemēs ne jau tāpēc, ka viņi tādu 
profesionālo karjeru izvē lējušies. 
Viņi, viņu vecāki strādā ārzemēs 
izmisuma dzīti, tā ir ekonomiskā 
trimda.

Bet šādi svētki stiprina latviešus, 
dod cerību jauniešiem, ka mēs te  
savai valstij esam vajadzīgi, mēs 
kaut ko ļoti labu varam izdarīt.

D.  Un jūs jau arī izdarāt...
I. Svarīgi ir nepazaudēt saikni 

ar tiem, kas pašreiz ir projām, ir 
jāpārlaiž grūtie laiki.Mans vec-
tētiņa brālis Ansis Mitrēvics no 
Rīgas, aktieris, emigrēja pēc kaŗa 
uz ASV. Viņš darbojās Ņujorkas 
latviešu teātrī. Vēl pirms pāris 
gadiem ciemojās te, bet nu jau 
viņš ir Aizsaulē. Pēdējos mūža 
gadus katru gadu brauca ciemos, 
viņam bija pāri 80 gadiem. Mēs 
braucām pa Ventspils šoseju, un 
Ansia saka: „Tādi mākoņi... tādi 
mākoņi bija tajā gadā, kad mēs 
braucām prom.” Un tā viņš arī 
neatgriezās dzimtnē pavisam. 
Vēl sūrāk bija tiem, kas Sibīrijā 
izsūtīti – tā izplosītā tauta... 

Ja ar šādiem svētkiem mēs 
varam palīdzēt pieaugušiem kļūt 
stiprākiem, tad paidagogu uzde-
vums ir to darīt caur audzēkņiem 
un savest tautu atkal kopā Latvijā. 
Tieši tāpēc  Dziesmu svētku gā -
jiena ideja ir – „Daugav’s abas 
malas mūžam nesadalās” – par 
abiem krastiem, kas satiekas. 
Gribas to svētkos iezīmēt kā 
cerību uz tautas vienotību.

D. Klausoties tevī, es jūtu, ka 
man blakām ir īsta svētku dvēsele, 
kas nes galveno - ideju, svētku 
garu. 

I. Man šķiet, ka mēs izdarām 
to, ko Dievs mums ir uzlicis. 
Svarīgi saprast, ko Viņš mums ir 
uzlicis, un to izdarīt godīgi. 
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 

FILADELFIJA (PA)
• 7. augustā plkst. 12.00 

Filadelfijas un Vilmingtonas 
pensionāru pikniks pie Andreja 
un Dzintras Baidiņiem (1104 
Windon Drive, Wilmington, 
Delaware 19803). Lūgums 
sazināties ar mājasmāti Dzintru 
Baidiņu par līdzvedamo groziņu, 
tālr.: 302-478-7065. Gadīti arī 
viesi, kuŗi vēl nav sasnieguši pen-
sijas gadus. 

 • 14. septembrī pensionāru 
sanāksme Brīvo latvju biedrības 
telpās. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 21. augustā Klīvlandes un 

apkaimes latviešu bērni, arī tie, 
kuŗi nerunā latviski, aicināti 
piedalīties Bērnu svētkos Royal-
view piknika laukumā. Tieši 
plkst. 9.30 Outback Ray dzīvnieku 
izrāde. Būs interesantas nodarbī-
bas, sporta spēles, pusdienas un 
atspirdzinājumi. Nodarbības un 
pusdienas bērniem bez maksas, 
pieaugušajiem dalības maksa – 
vismaz 5 dolaru ziedojums. 
Informācija, zvanot vanadžu 
valdes loceklei V. Reinekai, tālr.: 
216- 676-0073. Ielūdz Klīvlandes 
vanadzes un Apvienotās draudz-
es skola. 

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

LOSANDŽELOSA (CA)
• 14. augustā plkst. 8.00 

koncertā Anaheim Marriott 
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 informāci-
jas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com 

ŅUJORKA (NY) 
• Ņujorkas latviešu ev. lut. 

draudzes nometnes vasaras pro-
gramma Katskiļu kalnos. 
ĪKŠĶĪŠU periodi: 

Latviešu valodas nedēļas: 

D-nedēļa: no 25. līdz 31. 
jūlijam. 
Valodas perioda nedēļa: no 1. 
līdz 7. augustam. 

NOMETNES periodi: 
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”.

• Līdz 24. jūlijam mākslas 
izstāde Viridian Artists Gallery 
(530 West 25th Street #407, New 
York, NY 10001), kuŗā piedalīsies 
Amerikas  latviešu 
fotomāksliniece Krista Svalbona. 
Informācija par galeriju un 
izstādi: www.viridianartists.com 
Informācija par fotomākslinieci 
Kristu Svalbonu: www.kristas-
valbonas.com 

SANFRANCISKO (CA) 
• 2010. gada Ziemeļkalifornijas 

latviešu adrešu grāmatu var 
pasūtināt, rakstot vai zvanot 
ZKLB kasierim Andram Ziedi-
ņam, 1615 Harlan Dr., Danville, 
CA 94526; e-pasts: az35@sbcglo-
bal.net; tālr.: 925-831-3893; zie-
dojuma če  ku ($18)   iz  rakstīt 
Northern California Latvian 
Assoc. Inc. ar piezīmi ,,adrešu 
grāmata” un nosūtīt A. Ziedi-
ņam. 

ST. PĒTERBURGA (FL) 
• 10. augustā plkst. 13.00 

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

• 24. augustā plkst. 13.00 
Biedrības namā videoizrāde. Iz -
rā  des temats tiks paziņots at -
sevišķi. Kafija 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 Dau-
gavas 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 dzērie-
nu gādās vanadzes un vanagi.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 25. jūl. dievk. 
nebūs. 1. aug. draudze aicina 

apmeklēt Trīsvienības dr. dievk. 
plkst. 11.00 (100 Rockview St., 
Jamaica Plain), māc. J. Keggi. 8. 
aug. plkst. 11.00 Trimdas dr. laju 
vadīts dievk. 15. aug. draudze 
aicina apmeklēt Trīsvienības dr. 
dievk. plkst. 11.00 (100 Rockview 
St., Jamaica Plain), māc. J. Keggi. 
22. aug. dievk. ar dievg. plkst. 
11.00, māc. J. Mingina. 22. aug. 
plkst. 2.00 kapusvētki Ģetzemanes 
kapsētā; māc. J. Keggi un J. 
Mingina. 29. aug. dievk. plkst. 
11.00 Piesaulē ģimenes un bērnu 
svētkos; pilsētā dievk. nebūs.

• Čikāgas katoļu kopa: 15. 
aug. plkst.12.00 dievk. Imma-
culate Conc. baznīcā, dievk. vadīs 
priesteris Z. Stankēvičs. 

• 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. Liz-
lova, L. Upīte un A. Greiema. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. 25. 
jūl. dievk. ar dievg. 1. aug. 
dievk. nebūs. 8. aug. plkst. 12. 
00 kapusvētki Woodlawn 
kapsētā, latviešu (27.) noda-
lījumā; ieteicams 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. Lau der-
dale). 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): 25. 
jūl. plkst. 10.00 laju dievk. 1. 
aug. plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 
Informācija: www.latvianluthc-
hurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 25. jūl. dievk. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 1. 
aug. plkst. 10.00 kapusvētki 
Woodlawn kapsētā .Mācītājas I. 
Larsenas adrese: 70388 16-th 
Ave., South Haven, MI 49090, 
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net 

• Kalamazū latv. apvienotā dr. 
25. jūl. plkst. 10.00 kristības. 

Māc . B. Puiķe.
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: 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.: 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.: 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; 
kancelejas tālr.: 612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. dr.: 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 pado-
mes sēde. 9. sept. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. Parastie dievk. 
sākas plkst. 10.00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 25. jūl. plkst. 
10.00 draudzes dievnamā diev-
kalpojuns ar dievgaldu Īstbrans-
vikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). Dievkalpojumus 
va  da māc. I. Pušmucāne-Kiney-
ko. 1. aug. plkst. 8:30 Leikvudā 
dievkalpojums ar dievgaldu 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 8. 
aug. plkst. 10:00 Kapu svētki 
Van Liew kapsētā Ņubransvikā. 
15. aug. plkst. 9:30 Kapu svētki 
Woodlawn kapsētā Leikvudā, 
plkst. 11:00 Kapu svētki Toms 
River kapsētā. 22. aug. plkst. 
10:00 Dievkalpojuns draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick) ar dievgaldu.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 25. 
jūl. Jonkeru bazn. plkst 10.00 

dievk., diak. I. Kaņeps; Katskiļu 
nometnē plkst. 11.00 dievk., 
māc. J. Saivars. 1. aug. dievk. 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L Saliņš; Katskiļu nometnē 
plkst. 7. 00 vakarā dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš. 8. aug. 
Jonkeru bazn. plkst 10. 00 dievk. 
ar dievg., māc. J. Saivars; Katskiļu 
nometnē plkst. 11.00 dievk., 
māc. L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128. N. Elm Street): 22. aug. 
plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzības stunda. Māc. R. 
Franklins

• 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. 
Kalniņa. 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): 25. jūl. kapusvētki, dievk. 
Washelli kapsētā; pēc dievk. pus-
dienas latviešu namā. 8. aug. 
dievk. ar dievg. 22 aug. dievk. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org No 2. 
līdz 6. sept. LELBAs Draudžu 
dienas Rietumkrasta izglītības 
centrā ,,Kursa” . 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): jūli-
jā un augustā dievk. katru svēt-
dienu plkt. 10.00; pēc dievk. 
sadraudzības stunda pie kafijas 
galda. Katra mēneša pēdējā svēt-
dienā jubilāru apsveikšana. Ik 
svētdienas darbojas grāmatu 
galds. 15. aug. kapusvētki Rock 
Creek kapsētā; Rokvilā dievk. 
nebūs. 21. un 22. aug. iesvētes 
jauniešu saiets draudzes dievna-
mā. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

,,Anaheimas balets” rīko starptautiskus deju svētkus

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 mājaslapā: www.lasl.com

,,Anaheimas balets”, ko vada 
Sarma Lapeniece Rozenberga un 
Lorenss Rozenbergs, augusta 
sākumā rīko starptautiskus deju 
svētkus ar plašu programmu.

No 2. līdz 8. augustam –  
izstāde par baletu  Anaheim 
Muzeo telpās (241 South 
Anaheim Boulevard, Anaheim, 
CA 92805) , tālr.: 714-956-8936.

6. augustā filmas Dance On 
Film izrāde  (Champan Univer-
sity, One University Drive, 
Orange, CA 92866), tālr.: 714- 
997-6815. Biļešu cena: $20.

7. augustā koncerts Stars of 

Today Gala (Grove of Anaheim, 
2200 East Katella Avenue   
Anaheim, CA 92806-6014), tālr.: 
714- 712-2700). Biļešu cena: $20-
$100. Koncertā piedalīsies izcilie 
dejotājie Saša Radetskijs, Rubi-
nalds Pronks un Drū Jakobi 
(Jacoby&Pronk), American Ballet 
Theatre pārstāvji Genadijs Saveļ-
jevs un Mistija Koplande, dejotāji 
no New York City Ballet, Houston 
Ballet, Dānijas, Vācijas, Portugā-
les, Latvijas, Japānas u. c.  
Latvijas nacionālās operas ba -
leta trupu  pārstāvēs Elza Lei  -
mane un Rai monds Mar tinovs. 

7. un 8. augustā Aspiring 
Dancers Workshops (Champan 
University, One University Drive, 
Orange, CA 92866) – 10-22 gadu 
veci Dienvidkalifornijas baletsko-
lu, universitāšu un kolledžu deju 
nodaļu audzēkņi trenēsies piere-
dzējušu deju skolotāju vadībā.

8. augustā koncerts Stars of 
Tomorrow (Chapman University, 
One University Drive, Orange, 
CA 92866), biļešu cena: $20

Tālr.: 714-490-6150; e-pasts: 
info@anaheimballet.org 
Mājaslpa: www.anaheimballet.org
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,,Anaheimas baleta” vadītāji Sarma Lapeniece Rozenberga un 
Lorenss Rozenbergs
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Neticama un bezgala skumja ir 
vēsts par Rutas Samtas aiziešanu 
viņā saulē 5. jūlijā.

Rutas Samtas draudzenes – 
Anda Andersone, Ilona Kalviste, 
Dace Kārkliņa, Silvija Kurmiņa, 

Draudzeņu atvadu vārdi 
Rutai Samtai

Maruta Lange, Maruta Rater-
mane, Māra Rozentāla un Irēna 
Zommere – un tēvs Ādolfs Samts 
satikās 11. jūlijā Irēnas Zommeres 
dzīvoklī  Losandželosas piepilsētā 
Redondobīčā, lai pieminētu 
aizgājēju un dalītos atmiņās.

Visspilgtākās atmiņas, 
atceroties Rutu Samtu, ir viņas 
bagātā sirds, lielā mīlestība un 
stiprais gars. Viņa no sirds mīlēja 
savu tautu, draugus, puķes un 
dzīvniekus. Ciešanas viņa panesa 
drošsirdīgi un ar cieņu, pat ar 
smaidu uz lūpām, bez jebkādām 
sūdzībām. Viņu vienmēr pacilāja 
dziesma un dziedāšana, viņa 
dziedāja Losandželosas latviešu 
korī, piedalījās izrādē „Tas vakars 
piektdienā” un 1990. gadā kopā 
ar citiem izrādes dalībniekiem 
apceļoja Latviju. Agrāk Ruta 
dejoja tautasdeju kopā „Pērko-
nītis”. Viņa piedalījās dziesmu-
spēlē „Vēstule no Losas”, ko izrā-

dīja XV Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkos Ventūrā. Katru 
gadu viņa uzņēmās rīkot draudz-
es Ziemsvētku tirdziņu, visiem 
atgādinot viņu pienākumus.

Draudzeņu pulciņā rēgulāri 
tika rīkotas dzimumdienu svinī-
bas, bija iecere rakstīt atmiņu 
stāstus. Ruta Samta bija pado-
mājusi par katru – viņa izdalīja 
savas rotaslietas, katrai kaut ko 
novēlot un uzrakstīja īsu atvadu 

vēstulīti. Viņa arī lūdza drau-
dzenes paņemt kādu no viņas 
grāmatām. Viņas dzīvniekiem 
atrada labas mājas.

Ruta centās atvairīt negātīvus 
iespaidus un ar pašas prāta spēku 
sevi pārvarēt.  

Piemiņas vakarā tika dziedātas 
Rutas Samtas iemīļotās dziesmas, 
kaisot ziedus okeānā, skanēja 
,,Dažu skaistu ziedu...” 

Dziesma un dziedāšana Rutu 

Samtu vienmēr pacilāja un mie-
rināja, un varam iedomāties, ka 
viņas izjūtas pauž dziesmas rin-
das: 

,,Kad mana dvēs’le šķirsies no 
dziesmu lejas šīs,

Tad mīlestības dziesmu sev 
līdzi aiznesīs." 

Vieg  las smil  tis Rutai novēl visi, 
kuŗi viņu pazina. 

Z. O. I. Z.

Mūžības ceļā aizgājuši mani mīļie

māsa
EDĪTE SAMTS

dzimusi 1928. gada 28. augustā Aucē
mirusi 2010. gada 24. jūnijā Siguldā

meita
RUTA SAMTS

dzimusi 1948. gada 29. februārī Zelbach, Vācijā
mirusi 2010. gada 5. jūlijā Northridge, Kalifornijā

Viņas mīlestībā piemin
BRĀLIS, TĒVS, RADI UN DRAUGI

LATVIJĀ, AMERIKĀ, AUSTRĀLIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mamma un vecmamma

SPODRA KALAZS,
dzimusi ĶULMS

dzimusi 1919. gada 29. jūlijā Mērsragā, Latvijā
mirusi 2010 g. 16. jūlijā Quakertown, Pennsylvania

Mīlestībā viņu piemin
MEITAS KRISTĪNE un SILVIJA, un MAZMEITA MĀRA

Mūžībā aizgājis
dzejnieks, profesors un skolotājs

GUNARS SALIŅŠ
dzimis 1924. gada 21. aprīlī Naudītes pagastā

miris 2010. gada 29. jūnijā Glenridžā, Ņūdžersijā

Par viņu sēro
JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTA SAIME

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs - dibinātājs

JĀNIS BEBRIS
dzimis 1921. gada 10. septembrī Burtnieku pagastā, Latvijā

miris 2010. gada 13. jūlijā Silver Spring, Merilandē, ASV

Sēro
FRATERNITAS IMANTICASit tibi terra levis!

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

EDVĪNS BĀRDA
Agr., 1934 II

dzimis 1916. gada 11. augustā Limbažos, Latvijā
miris 2010. gada 17. jūlijā Sidnejā, Austrālijā

Sit tibi terra levis!
LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!
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ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

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

jurjans@apollo.lv

MŪZIKAS FESTIVĀLS 
PRIEDAINĒ

Piektdien un sestdien, 6. augustā un 7. augustā, 
sākums 2:30 pm

„THE HEAVY PETS” Rock’n’Jam Band un 
citas grupas – Reggae, Bluegrass, African

www.latvianusa.com (pasākumi augustā)
www.petzoofestival.com 

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

Juvelieru 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

Trīs dienās jūlijā varēsiet noformēt vai 
atjaunot pasi tepat Ņujorkā,  lai balsotu 
Saeimas vēlēšanās oktobrī!

Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 2010. gada 
2. oktobrī. Datums liekas vēl tālu nākotnē, 
bet tagad ir īstais laiks pārbaudīt, vai jums 
līdz vēlēšanām būs kārtībā derīga Latvijas 
Republikas pilsoņa pase, kas nepieciešama, 
lai vēlēšanās balsotu. Pase, kuŗai beidzies 
derīguma termiņš, vai citi dokumenti netiks 
pieņemti.

Jaunās pases satur biometrisku informāciju, kas prasa pases saņēmēja fi zisku 
klātbūtni tās izsniegšanas brīdī. Lai veicinātu Latvijas valsts pavalstniekiem 
pases iegādāšanu vai atjaunošanu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) speciālisti gatavojas apmeklēt pilsētas ASV un Kanadā, ieskaitot 
Ņujorku. Šai laikā pasu pieteikumus pieņems un pases ārpus vēstniecību 
telpām izsniegs mobilās pasu darbstacijas.

Ņujorkā darbstacija ieradīsies:
• Salas baznīcas Pastorāta telpās (blakus baznīcai - 35 Beaumont 
Drive) otrdien, 27. jūlijā no 09 līdz 13 un 14 līdz 18.
• Jonkeru baznīcā trešdien, 28. jūlijā no 10 līdz 14 un 15 līdz 19
• Bruklinas draudzes namā ceturtdien, 29. jūlijā no 10 līdz 14 un 15 līdz 19. 

Ja plānojat izmantot mobilo pasu darbstaciju, vēlams laicīgi iesniegt 
pieteikumu LR vēstniecībā. Norādes par pieteikumos ietveŗamo informāciju 
un to iesniegšanu atrodama LR vēstniecības tīmekļa lapā: www.latvia-usa.org 
sadaļā “10. Saeimas vēlēšanas”. Šajā lapā atrodama arī informācija par pasu 
noformēšanu, izmantojot mobilās pasu darbstacijas, kā arī paskaidrots kādas 
pases būs derīgas šajās vēlēšanās. Mājaslapā uzzināsiet arī par paredzēto 
vēlēšanu norisi ASV. Plānots, ka atkal vēlēšanu iecirknis būs Latvijas ANO 
misijā, Manhatenā! Jums nebūs iemesla šajās vēlēšanās nepiedalīties!
Visus jautājumus, lūdzu, sūtiet Latvijas Republikas vēstniecības Konsulārajai 
nodaļai ASV, Vašingtonā DC: 

consulate.usa@mfa.gov.lv  vai  zvaniet (202) 328-2840. 
Vispārēja informācija par vēlēšanām, attiecīgiem likumiem, kandidātu 

sarakstiem u.c. izlasāma Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa lapā: 
www.cvk.lv
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Mičigenas Grandrapidu Alpi-
ne golfa laukumā 10. un 11. 
jūlijā 61 golfa spēlētājs piedalījās  
Ziemeļ amerikas 41. meistar-
sacīkstēs golfā. Sportistus re -
ģistrēja Elita Vuda, Velga Plāte 
un Linda Tane.  Turnīra  atbil-
dīgais vadītājs bija Jānis Daukšs 
jaunākais. Daļa dalībnieku 
spēlēja tikai vienu dienu, bet 
nopietnākie golfisti izturēja 
divas dienas. Jānis Daukšs ve -
cākais katram dalīb niekam bija 
sagādājis trīs golfa bumbiņas. 

Pēc pirmās dienas turnīra 
spor  tisti pulcējās Grandrapidu 
biedrībā, kur maltīti bija sagā-
dājusi Sandra Daukša ar pa -
līgiem. Pēc otrās dienas sa -
censībām visi bija laipni lūgti 
Jāņa un Sandras Daukšu mājās 
pie Sudraba ezera, taču vairā-
kums atbraucēju no citām 
pilsētām pēc spēles devās mā -
jup. 

Pirmajā dienā pasniedza bal-

Mūsu tautietis ASV, izcilais 
šacha publicists, ārzemju latviešu 
laikraksta Laiks ilggadējais autors 
Valdemārs Zemītis no ASV 
Šacha federācijas par lielo iegul-
dījumu šacha kultūras druvas 
kopšanā  saņēmis šādu apsvei-
kumu.

 Mīļais Valdemār!
Amerikas Savienoto Valstu 

Šacha federācijas uzdevumā, man 
ir prieks Tevi informēt, ka Tu esi 
izraudzīts Izcilas karjēras sas-
niegumu balvai 2010. gadā. Šī 
balva tiek pasniegta ievērojot izci-
lo devumu, ko Tu esi paveicis 
šachā pavalsts un reģiona lī  menī.

Esi laipni aicināts būt klāt kā 
goda viesis 2010. gada balvu 
pasniegšanas pusdienās svētdien, 
2010. gada 7. augustā, plkst. 12. 
Pusdienas notiks Haijata Rīdžen-
sijas (Hyatt Regency) viesnīcas 
Dārza paviljonā, 17900 Džam-

borejas ceļā, Ervinā, Kalifornijā 
(Jamboree Rd., Irvine, CA). 
Pusdienas notiek USCF gads-
kārtējās sapulces un 111. U.S. 
Open ietvaros.

Tavs laika, enerģijas un entu-
ziastiskā atbalsta devums mūsu 
brīnišķīgajai šacha spēlei tiek ļoti 
novērtēts. Ceru tikties ar Tevi 
Ervinā un personīgi apsveikt par 
šo patiesi pelnīto balvu.

 Patiesā cieņā,
 Bils Hols,

 izpilddirektors.

Latvijas un Amerikas šacha 
draugi, kā arī Laika redakcija 
pievienojas labajiem apsveikuma 
vārdiem un vēl cienījamajam 
Valdemāram Zemītim labu ve -
selīgu un veiksmes intelektuālās 
šacha spēles populārizēšanā! 

P. Karlsons  

Ziemeļamerikas 41. meistarsacensības golfā

Labākā spēlētāja – 16 gadus vecā Jūlija 
Daukša
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Sekmīgākie turnīra spēlētāji; no kr: A. Runka jaunākais, M. 
Knuble, A. Lizenbergs, P. Reinfelds 
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Aivara Knubles piemiņas kausu pilsētu vienībām izcīnīja 
Grandrapidu četrinieks: no kr: Maiks Knuble, Andris Runka 
jaunākais, Ronalds Rusels, Jānis Daukšs jaunākais

Grupa otrās dienas sacensību dalībnieku

Pēterim Daukšam un Rolandam 
Bogdānam, tālākais – Kerijai 
Vecziediņai, Ligitai Ķepītei un 
divas reizes Paulam Reinfeldam. 
Divu dienu kopējie  rezultāti
Vīriešu meistarklasē: Andris 
Līzenbergs 144, Pauls Reinfelds 
148, Andris Runka jaunākais 151.
Vīriešu A klasē: Pēteris Daukšs 
157,Tims Kotiers 160, Ēriks 
Kildišs 161.
Vīriešu B klasē: Aldis Viļums 
172, Stīvens Knuble 174, Juris 
Putāns 180.
Vīriešu C klasē: Juris Velkme 
189, Rendijs Zimmermans 205, 
Stīvens Putāns 206.
Senioru meistarklasē: Andris 
Runka vecākais155, Vilnis Šmits 
172, Jānis Priede 19.    
Vecmeistaru senioru klasē:   
Brons Visockis 185, Arturs 
Kazlovskis 192,  Jānis Daukšs 
vecākais 197.
Sieviešu meistarklasē: Jūlija 

vas par tuvāko sitienu bedrītei 
un tālāko sitienu. Precīzākais 
sitiens izdevās Jūlijai Daukšai, 

Daukša 174, Lorija Kotiera 189, 
Darlene Putāne 214.
Sieviešu A klasē: Kerija Vec-
ziediņa 228.
Junioru klasē: Teits Zimmer-

mans 198.
Iepriekšējo gadu visvairāk 
uzlabotie rezultāti:
1. Andris Līzenbergs
2. Brons Visockis

     Ausma Linde

        Apsveikums Valdemāram Zemītim

VISU LATVIJAI! 
Kā jūs zināt, Vienotība nepieņēma VL un TB/LNNK savā kopīgā vēlēšanu sarakstā. 

Taču Vienotības nacionālā spārna vadītāji ir izteikuši cerību strādāt ar 

VL/TB/LNNK nākošajā Saeimā, 

stiprināt nacionālismu, celt latvisku Latviju. 

Vienotība droši tiks Saeimā, bet VL nepietiek naudas 

vēlēšanu kampaņai. Jūs varat palīdzēt ar ziedojumu.

Aizejiet uz savu banku!

Naudu ieskaitiet:
SWIFT: UNLALV2X
Konta numurs: LV94UNLA0050008058307
Kam – „Visu Latvijai!”
Mērķis – Ziedojums + Jūsu personas kods


