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Latvijas pavalstnieki ārvalstīs 
līdz šim maz izmantojuši iespēju 
reģistrēties balsošanai pa pastu 
10. Saeimas vēlēšanās. Šā gada 
maijā un jūnijā no vēlētājiem 
ārvalstīs saņemti 87 pieteikumi 
ar lūgumu organizēt balsošanu 
pa pastu, liecina Centrālās vēlē-
šanu komisijas (CVK) apzinātā 
informācija.

Līdz šim 63 pieteikumi re -
ģistrēti Latvijas Republikas 
vēstniecībā Oslo, Norvēģijā, des-
mit pieteikumi – vēstniecībā 
Vašingtonā, ASV, pieci pieteiku-

Balsošanai pa pastu ārvalstīs pieteikušies 87 vēlētāji
mi – vēstniecībā Berlīnē, Vācijā, 
četri pieteikumi – vēstniecībā 
Otavā, Kanadā, pa diviem pietei-
kumiem - vēstniecībā Stokholmā, 
Zviedrijā, un Goda konsulātā 
Pērtā, Austrālijā. Viens pietei-
kums balsošanai pa pastu sa -
ņemts arī vēstniecībā Dublinā, 
Īrijā. Samērā lielais pieteikumu 
skaits vēstniecībā Oslo izskaidro-
jams tādejādi, ka šajā pārstāvībā 
dalībai Saeimas vēlēšanās reģis-
trējušies Latvijas kaŗavīri, kas vē -
lēšanu laikā uzturēsies starptau-
tiskajā miera uzturēšanas misijā 
Afgānistānā. 

CVK priekšsēdis Arnis Cim-

dars atzīst, ka Saeimas vēlēšanās 
vēlētāji ārvalstīs pārsvarā balso 
vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu die-
nā vai vispār vēlēšanās nepiedalās, 
nevis izvēlas balsot pa pastu. Tas 
tāpēc, ka Saeimas vēlēšanās vē -
lētāju uzskaitei nelieto vēlētāju 
reģistru, bet vēlētājus reģistrē, iz -
darot atzīmi pasē. Tādējādi kārtī-
ba, kā pieteikties balsošanai pa 
pastu, ir smagnēja, jo, reģistrē-
joties pasta balsošanai, vēlētājam 
kopā ar iesniegumu obligāti jāuz-
rāda arī pase, kuŗā izdara atzīmi 
par dalību vēlēšanās.

Lai atvieglotu pieteikšanās kār-
tību balsošanai pa pastu, kopš 9. 

Saeimas vēlēšanām spēkā ir no -
sa  cījums, ka vēlētāja pieteikumu 
un pasi pārstāvībā drīkst nogādāt 
ne tikai vēlētājs pats, bet arī 
jebkuŗa vēlētāja uzticības perso-
na. Ir pagarināts arī pasta pietei-
kumu iesniegšanas termiņš. 10. 
Saeimas vēlēšanām pieteikumus 
balsošanai pa pastu var iesniegt 
no 1. maija līdz 10. septembrim. 

Pasta balsošanas pieteikumus 
10. Saeimas vēlēšanās pieņem 24 
Latvijas Republikas diplomātiskās 
un konsulārās pārstāvības. Pār-
stā  vību saraksts pieejams CVK 
mājaslapā tīmeklī  www.cvk.lv . 
Turpat var iepazīties arī ar ār -

valstīs izveidoto to vēlēšanu ie -
cirk  ņu sarakstu, kuŗos varēs no -
balsot 10. Saeimas vēlēšanu dienā 
2. oktobrī. Kopumā 10. Saeimas 
vēlēšanām izveidoti 64 vēlēšanu 
iecirkņi 37 valstīs - ASV, Aust-
rālijā, Austrijā, Baltkrievijā, Beļ-
ģijā, Brazīlijā, Čechijā, Čīlē, Dā -
nijā, Ēģiptē, Francijā, Grieķijā, 
Gruzijā, Igaunijā, Italijā, Izraēlā, 
Īrijā, Japānā, Jaunzēlandē, Kana-
dā, Krievijā, Ķīnā, Lielbritanijā, 
Lietuvā, Luksemburgā, Nīder-
lan  dē, Norvēģijā, Polijā, Portu-
galē, Somijā, Spānijā, Šveicē, 
Ukrainā, Ungārijā, Uzbekistānā, 
Vācijā un Zviedrijā.

Trīs dienas, no  11. līdz  13. 
jūlijam pie iebrauktuves Ciānas 
ev. lut. draudzes īpašumā bija 
novietota paliela plāksne ar uz -
zīmētu sarkanbaltsarkanu karo-
gu un norādi  „Latvijas pases“. 
Tāds pats uzraksts bija arī pie 
nākamā pagrieziena un uz 
baznīcas durvīm. 

Baznīcas vestibilā tos, kuŗi vē -
lējās pieteikties Latvijas pases 
saņemšanai, reģistrēja Latvijas 
vēstniecības Vašingtonā otrais 
sekretārs Rūdolfs Brēmanis. Viņš 
teica, ka Čikāgā esot saņemti 173 
iesniegumi pases saņemšanai.  

Līdzās  Čikāgas latviešu organi-
zāciju apvienības (ČLOA) priekš-
sēdim Jānim Vilciņam stāvēja 
divas Latvijas televīzijas dar-
binieces – Inese Vaikule un Līga 
Ozola. Viņas vēlējās intervēt Či -
kāgas latviešus. Īsumā pastāstīju 
par savām un dzīvesbiedres Mar-
tas sabiedriskajām gaitām Čikāgā 

Pārvietojamā pasu 
darbstacija Čikāgā

un Gaŗezerā, par pensionāriem 
un Daugavas Vanagu apvienību, 
par  dzejoļu sacerēšanu un  
latviešu sarīkojumu aprakstīšanu.  
Pajautāju, kā tad vārds kameras 
vīram? Aivars Erdmanis. Ieminē-
jos, ka mans labākais draugs 
tech  nikumā un draudzes jauniešu 
pulciņā bija Edgars Erdmanis.  
Viņš esot Aivara tēva brālis. 
Kārtējo reizi bija jāpabrīnās, cik 
pasaule maza!

Draudzes darbistabā Latvijas 
vēstniecības konsulārās nodaļas 
darbiniece Evija Klauze un pasu 
nodaļas darbiniece Dace Kupče 
pieteikumu iesniedzējiem noņē-
ma pirkstu nospiedumus, nofo-
tografēja, lūdza parakstīties. 

Pasu  izdošanas grupas darbu 
Čikāgā saskaņoja un reklāmēja 
ČLOA Jāņa Vilciņā vadībā. J. 
Vilciņš pastāstīja, ka viņam ļoti 
daudz palīdzējusi Silvija Kļaviņa-
Baršneja (Barshney). Paldies Ciā-
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nas ev. lut. draudzei par telpām 
un draudzes dāmām par cienastu 
vēstniecības darbiniekiem. 

Ziņas par iespēju pieteikties 
Latvijas pasei Čikāgā no 11. līdz 
13. jūlijam sūtīja uz Grand ra-
pidiem, Kalamazū, Gaŗezeru, 

De  moinu, Milvokiem un India-
napoli, un latvieši no visām šīm 
vietām ieradās. Vistālāko ceļu 
bija mērojusi kāda tautiete no 
Dienvidkarolīnas, kas ciemojās 
Čikāgā pie radiem.

OC

Pasu darbstacijas darbinieki Čikāgā, no kreisās: Dace Kupče, Rūdolfs Brēmanis, Jānis Vilciņš, 
Silvija Kļaviņa-Baršneja, Evija Klauze; nav Arta Inkas.

Fotografēšanās pasei, no kreisās: Dace Kupče, Evija Klauze un Marta Cakare

Ceļa norāde 
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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

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com
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Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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.

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

ASV latviešu 
laikraksta LAIKS 

mājaslapa

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Pateicība
Daugavas Vanagu Latvijā Jūr-

malas nodaļas leģionāri pateicas 
visiem par ziedotajiem līdzekļiem 
zāļu iegādei. Tas ir liels atbalsts, 
jo Latvijā atvieglojumi zāļu 
iegādei samazināti, atkal  runā 
arī par pensiju samazināšanu. 
Leģionāri pateicas Solvitai Sekstei 
par atsaucību un iespēju  leģio -
nāriem zāles rēgulāri saņemt 
DVCV pārstāvības telpās. Smagi 
slimie leģionāri pateicas DV 
Toronto nodaļas vanadzēm par 
laikrakstu  „Latvija Amerikā”, ko 
rēgulāri saņēmām līdz martam. 
Laikraksts tika izlasīts no pirmā 
līdz pēdējam burtam Jūrmalā un 
Rīgā. Leģionāri ar dziļu sirsnību 
atceras Jakobsonu ģimenes apcie-
mojumus Jūrmalā. 

Jūrmalas DVL sūta visiem DV 
mīļus sveicienus DV 64. gada-
dienā!

Daugavas vanagi, vanadzes sa -
sauksimies!

DVL Jūrmalas nod. 
medicīniskās aprūpes 

mediķe, valdes locekle
Vija Tēce

2017. gadā latviešu 
būs tikai 

viens miljons

Labklājības ministrija izstrādā-
jusi Ģimenes polītikas pamat-
nostādnes 2011.- 2017. gadam 
un aicina iedzīvotājus paust vie-
dokli par Ģimenes polītikas 
veidošanu. Ievērojot, ka valsts 
atjaunotās neatkarības 20 gados 
Latvijas iedzīvotāju skaits  sama-
zinājies par 500 000 (no 2,7 mil-
joniem uz 2,2 miljoniem), šim 
dokumentam jāpievērš  vislielāka 
uzmanība, jo tas būs galvenais 
valdības iedzīvotāju polītikas 
dokuments. Izlasot dokumentu 
no viena gala līdz otram, kļūst 
skaidrs, kā šī valdība nākamos 16 
gadus paredz turpināt līdzšinējo 
tautas genocīdu.  Tā kā pēdējo 20 
gadu laikā caurmēra iedzīvotāju 
zudums valstī bija 25 000 gadā, 
tad paredzētās polītikas turpi-
nāšana nozīmē: 16 x 25 000= 
400 000, tas ir Latvijas iedzīvotāju 
skaita samazināšanos no 2,2 mil-
joniem uz 1,8 miljoniem. Tā kā 
latvieši ir apmēram 56% no 
iedzīvotāju skaita, tad 2017. gadā 

latviešu būs apmēram viens mil-
jons. Tas nozīmē latviešu tautas 
un latviešu valodas iznīcību.  

Šim pareģojumam, jeb, kā 
Latvijā saka – prognōzei, pamatā 
ir fakts, ka proponētās valsts 
polītikas pamatnostādnē gan 
pieminēta zemā dzimstība valstī, 
bet tajā nav dzimstības veicinā-
šanas pasākumu plāna tautas 
paš  atražošanai. 

Jēkabs Ziedars

Neizprotama 
taisnība

Laika 26. numurā 9. lappusē 
ievietots raksts ,,Gribēja pieminēt 
1. jūliju”. Rodas neskaidrība, kas 
ir pareizi un kas nepareizi?

Uldis Freimanis gribēja pie-
minēt Rīgas atbrīvošanu 1941. 
gada 1. jūlijā ar gājienu pie 
Brīvības pieminekļa, jo kopš tās 
dienas latviešiem vairs nebija 
jābaidās, ka viņus deportēs uz 
Sibiriju. Rīgas domnieki nolēma 
gājienu neatļaut. Turpretim 13. 
oktōbris, kad sarkanie atkal 
ieradās Rīgā un sākās 50 gadu 
okupācija, Rīgas pilsētas galvam 
Nilam Ušakovam un viņa domu-
biedriem ir svinamdiena. Oku-
pantu pēctečiem varbūt tā šķiet 
pareizi, bet diemžēl tā domā arī 
vairāki latviešu polītiķi un mi -
nistri – neprāts augstākā pakāpē.

Nesvinēsim un neslavēsim ne 
1. jūliju, ne 13. oktobri un ne -
pavisam ne 9. maiju, tie visi ir 
okupāciju datumi. Pēc 1945. 
gada 9. maija sākās otrreizēja 
latviešu tautas iznīcināšana, cil-
vēku aresti, deportācijas, nosū-
tīšana uz cietumiem. Kas te svi-
nams?

Pietiek, ka atceramies tautas 
sē  ru dienas – 14. jūniju un 25. 
mar  tu.

Nav nekādas vajadzības izpa-
tikt Maskavai un aizmirst viņu 
mācības.

Oļģerts Skostiņš
Midland, MI

Kas, kur, kad?
Jau agrāk lasīju, ka jūlija pir-

majā pusē Rīgā notika skolēnu 
Dziesmu un deju svētki. Dace 
Micāne Zālīte savu visādi inte-
resanto rakstu ,,Daži svētku 
akordi” (24.-30. jūl., 20. lpp.) sāk 
ar teikumu: ,,Svētku dalībnieki 
jau pirmdien un otrdien pa -
staigājas mazās grupiņās pa 
Rīgu.” 

Žurnālistiem māca, ka galve-
nais ir četri ,,k” – kur, kad, kas, 
kāpēc? Autorei vajadzēja uzraks-
tīt konkrētu datumu, jo, lasot 
avīzi, var domāt, ka pastaigas 
notika 19. vai 26. jūlijā, kas bija 
pirmdienas. Taču vai svētki jau 
tad nebija beigušies? 

Viktors Līcis-Līcītis
Ņujorkā, NY
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Amerikas latviešu palīdzības 
fondu (ALPF) 1952. gadā nodi-
bināja Ludvigs Bērziņš ar mērķi 
veicināt un attīstīt kopdarbības, 
savstarpējās palīdzības un lab-
darības ideju, kā arī atbalstīt 
fonda dalībniekus un viņu piede-
rīgos slimības, nāves vai citas 
nelaimes gadījumos. Tagad, 58 
gadus vēlāk,  Amerikas latviešu 
palīdzības fonds ir vienīgā latvie-
šu bezpeļņas organizācija, kas 
vienlaikus veic daudzpusīgu palī-
dzī  bas darbu un piedāvā saviem 
biedriem dažādus apdrošinā ju mus. 

Ik pa diviem gadiem notiek 
ALPF pilnvarnieku sapulce, kuŗā 
piedalās fonda dalībnieku ievēlē-
tie pilnvarnieki, valde un revīzijas 
komitejas pārstāvji.  Sapulcē tiek 
pārrunāts veiktais darbs, finan-
ciā  lais stāvoklis un nākotnes plā-
ni.  Š. g. 22. maijā notika kārtējā 
pilnvarnieku sapulce.  Par sapul-
ces vadītāju ievēlēja ilggadējo 
pilnvarnieku Daini Rudzīti. Pēc 
sapulces atklāšanas valdes priekš-
sēdis Gunars Bērziņš pastāstīja 
sapulces dalībniekiem par ALPF 
darbu pēdējo divu gadu laikā, kā 
arī par dažādiem apdrošinā-
jumiem.  

ALPF vecākais apdrošinājums 
ir Dzīvības apdrošinājums, tam 
var pieteikties personas līdz 78 
gadu vecumam bez veselības 
pārbaudes.  Mēneša maksas ir 
samērā zemas, savukārt izmak-
sas ir lielākas nekā agrākos gados.  
Priekšsēdis uzsvēra, ka  dzīvības 
apdrošinājuma plāniem ir 100% 
financiālais segums, kas nav gan-
drīz nevienai citai apdrošināšanas 
kompanijai.  Tas nozīmē –  ja pat 
nākamā dienā visa solītā nauda 
būtu jāizmaksā visām apdrošinā-
tām personām, fonds to 100% 
varētu segt. 

ALPF piedāvā vairākus Veselī-
bas apdrošināšanas plānus, kuŗi 
apmierinātu dažādas apdroši-
nājumu vajadzības: tie ir  patstā-
vīgs apdrošinājums vai papildi-
nājums jau līdzšinējam  apdro-
šinā  jumam.  Plānus  var izmantot 
īsam laikam, ja persona ir bez 
darba un bez veselības apdroši-
nājuma. Apdrošinājums var būt 
izdevīgs arī studentiem un  
pašnodarbinātiem. Viens no plā-
niem sedz ārstēšanās izdevumus 
arī Latvijā. Atkārtoti uzsveŗam, 

Amerikas latviešu palīdzības fonds  – vienīgā latviešu bezpeļņas 
apdrošināšanas organizācija ASV

ka veselības pārbaude netiek 
pieprasīta. Tiek piedāvāti vairāki 
Medicare papildapdrošinājuma 
plāni (Medigap), kas atmaksā 
gandrīz visus ārstniecības izde-
vumus, tostarp par medikamen-
tiem. Ir atsevišķs Zāļu plāns tiem, 
kuŗi vēl nav sasnieguši Medicare 
vecumu. Šajā plānā piedāvā  
samaksāt par visām ārstu pa -
rakstītām zālēm, ir brīva ārstu un 
aptieku izvēle. ALPF Papildus 
apdrošinājums (līdzīgs televīzijā 
reklāmētajam AFLAC plānam) 
maksā noteiktu summu par 
katru slimnīcā pavadīto dienu. 
Nauda tiek izmaksāta tieši ap -
drošinātai personai un izmanto-
jama pēc vajadzības.

Sapulces dalībnieki pārrunāja 
arī ,,Nelaimes gadījumu un 
veselības apdrošinājumu ciemi-
ņiem no ārzemēm”. Daudzi viesi 
no Latvijas, īpaši gados jaunie, 
nereti domā, ka viņiem nekas 
slikts nenotiks. Taču ja nu kāds 
cieš autokatastrofā, nelaimes 
gadījumā vai nopietni saslimst? 
Kas segs ārstēšanās izdevumus? 
Nereti ciemiņi ierodas ar ļoti 
lētām apdrošinājuma polisēm no 
Latvijas, bet nevienam nav skaid-
ri zināms, cik šīs polises maksā 
un vai vispār kāds kādreiz ir 
saņēmis izmaksu. Tāpēc šis 
ALPF plāns būtu nopietni ap -
sveŗams visiem, kuŗi aicina cie-
miņus no ārzemēm.  Priekš sēdis 
atgādināja, ka ALPF arī piedāvā 
saviem biedriem ,,Starptautisko 
ceļojumu apdrošinājumu” un 
piebilda, ka Medicare parasti ne -
maksā par medicīniskiem izde-
vumiem ārzemēs. 

Gunars Bērziņš skaidroja, ka 
ALPF ir profesionāli sagatavotas, 
viegli saprotamas brošūras,  kuŗās 
izskaidrotas visu augšminēto 
plā  nu izmaksas, noteikumi un 
cenas. Viņš aicināja sapulces 
dalībniekus šīs brošūras izplatīt, 
lai katrs, kas vēlas, varētu 
iepazīties ar ALPF plāniem un 
tos salīdzināt ar citām polisēm 
un ASV firmu piedāvājumiem.  

,,Esmu pārliecināts, ka ALPF 
plāni ir līdzvērtīgi citu kompani-
ju plāniem un to  mēnešmaksas 
zemākas,” teica priekšsēdis. 
ALPF ir biedru organizācija un 
nemeklē ,,āķus”, lai izvairītos no 
izmaksām, kā tas nereti notiek 

daudzās lielās apdrošināšanas 
kompanijās.  

Valdes sekretāre Iveta Knese 
paskaidroja, ka ALPF, būdama 
bezpeļņas biedru organizācija, 
daudz ziedo un maksā stipendi-
jas, īstenojot labdarības principu 
organizācijas darbā.  Galvenokārt 
ALPF atbalsta latviskās izglītības 
iegūšanu un pilnveidošanu. Lie-
lākā daļa no piešķirtajām stipen-
dijām ir Gaŗezera vasaras prog-
ram  mām, Katskiļu nometnei, 
2x2 nometnei, ALAs rīkoto 
,,Svei ka, Latvija!” ceļojumiem, kā 
arī  ALJAs kongresiem.  Vienīgā 
prasība – lai vecāki un bērni, 
kuŗi saņem stipendiju, būtu 
ALPF biedri.  

 Sapulces dalībnieki priecājās 
par sirsnīgajām pateicības vēstu-
lēm, ko stipendiāti rakstījuši 
Ame     rikas latviešu palīdzības fon-
 dam.  

Papildus stipendijām ALPF  
atbalsta latviešu organizācijas, 
draudzes un citus pasākumus 
gan ar ziedojumiem, gan nozī-
mīgiem aizdevumiem uz izdevī-
giem noteikumiem.  Iveta Knese 
piebilda, ka  līdzekļi labdarībai 
tiek gūti no ziedojumiem un 

ieguldījumu augļiem.  Visa 
nauda, ko dalībnieks iemaksā 
apdrošinājumā, tajā arī paliek.  

ALPF informācija atrodama 
tīmeklī.  Organizācijas mājaslapa: 
www.LRFA.org un e-pasts: 
ALPF@comcast.net Tātad ar 
fon  da biroju iespējams  ātri un 
ērti sazināties un  nekavējoties 
iegūt nepieciešamo informāciju.  
Mājaslapas pārzine Elēna Bēr-
ziņa-Temlica (Thaemlitz) pastās-
tīja, gada ceturksnī ar mājaslapu 
iepazinušās 6187 personas. 
Iespē  jams, daudzi jaunās paaudz-
es pārstāvji, kā arī jauniebraucēji 
no Latvijas, kam ALPF apdro-
šinājumi varētu būt īpaši node-
rīgi.  Mājaslapā var sameklēt 
veidlapas un pieteikties vairākiem 
apdrošinājumiem.  Samaksu var 
nokārtot, izmantojot Pay Pal vai  
kreditkarti.  Piemēram, ir iespēja 
iegādāties Starptautisko ceļojumu 
apdrošinājumu pat īsi pirms do -
šanās ceļā.  

Revīzijas komitejas priekšsēdis 
Ivars Švānfelds paskaidroja, ka 
2000. gadā atbildību par ALPF 
grāmatvedību pilnībā pārņēma 
profesionāla grāmatvedības fir-
ma Rainer & Company. Revī zijas 

Pirmā rindā no kreisās: valdes kasiere Silvija Augstroze, valdes priekšsēdis Gunars Bērziņš, 
priekšsēža vietnieks Jānis Zvārgulis, valdes sekretāre Iveta Knese; otrā rindā: Gunārs Jirgens (2. vē -
lēšanu apgabals), Vaiva Puķīte (15. vēlēšanu apgb.), Andris Ritums (6. vēlēšanu apgb.),  Ints Rupners 
(4. vēlēšanu apgb.), Elēna Bērziņa-Temlica (11. vēlēšanu apgb.), revīzijas komitejas priekšsēdis Ivars 
Švānfelds,  Dainis Rudzītis (9. vēlēšanu apgb.), Ausma Mērfija (Murphy, 16. vēlēšanu apgb.), Rūta 
Eichenfelde (12. vēlēšanu apgb.); trešā rindā: Juris Alksnītis (5. vēlēšanu apgabals), revīzijas komite-
jas sekretāre Andra Zvārgule, Andrejs Baidiņš (7. vēlēšanu apgb.), Uldis Vilciņš (1. vēlēšanu apgb.), 
Helmuts Eichenfelds  (12. vēlēšanu apgb.), Jānis Dabars (8. vēlēšanu apgb.)  

komitejas pārstāvji pārbaudījuši 
2008. gada un 2009. gada finan-
ciālos pārskatus. Abos gados par 
spīti sarežģītajiem ekonomiska-
jiem apstākļiem ienākumi pār-
snie guši izdevumus, ALPF  ar 
sa   viem ieguldījumiem guvis peļ -
ņu. Par to atzinību pelnījis valdes 
priekš sēdis Gunars Bērziņš.  Ie -
teik  to budže  tu 2010. gadam pie-
ņē  ma ar aklamāciju. 

Vēlēšanās ar aklamāciju uz 
diviem gadiem ievēlēja ALPF 
valdi: par valdes priekšsēdi 
Gunars Bērziņu; valdes priekš-
sēža vietnieku  – Dr. Jāni Zvārguli; 
sekretāri – Ivetu Knesi; kasieri  
– Silviju Augstrozi; valdes locekli 
– Igoru Šturmu.  Par revīzijas 
komitejas priekšsēdi ievēlēja 
Ivaru Švānfeldu; sekretāri – 
Andru Zvārguli; komitejas locek-
li – Rūtu Eichenfeldi.

Sapulces beigās priekšsēdis 
Gunars Bērziņš pateicās visiem 
pilnvarniekiem un ALPFvadībai 
par teicami veikto darbu. Viņš 
pauda pārliecību, ka Amerikas 
latviešu palīdzības fonds darbo-
sies vēl ilgus gadus, kalpojot sa -
viem biedriem. 

Andra Zvārgule

Latvijas producentu kompanija Baltic Production 
Group laidusi klajā producēto 2010. gada 
dokumentālo, Latviju reklāmētāju DVD filmu 
„Mana dzimtene Latvija” jeb filmu ar tās anglisko 
nosaukumu Latvia the heart of the Baltics, kuŗas 
pamatmērķis ir populārizēt Latviju. Filmas režisors 
ir Armands Ekštets.

Minētajā DVD  parādītas vispusīgas intere-
santākās iespējas iepazīt Latvijas valsti un padziļināt 
interesi par Latviju kā savu izvēlēto ceļa mērķi. 
DVD  tiek sniegta vispārēja pamat informācija par 
Latviju, ievērojamākiem apskates un tūrisma objek-
tiem, dabu, ekonomiju, izglītību, kultūru un 
cilvēkiem.

Privātpersonām, pasūtinot DVD Baltic Production 
Group (info@balticproductiongroup.lv), tās maksa 
ir LVL 10, - vai jebkuŗā citā brīvi konvertējamā 
valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa  
pasūtinājuma izdarīšanas brīdī.  Baltic Production 
Group ir arī atvērta sadarbības partneŗu piesaistei 
DVD izplatīšanā ārpus Latvijas.

Ingars Bušs 

Informātīva filma par Latviju
Saša Špaca Svend-

sena (Sasha Spacs 
Svendsen) 16. maijā 
absolvēja Me  di  cīnas 
kolledžu Pensil vānijas 
pavalstī (Penn State 
College of Medi cine) 
Heršejas pilsētā. Viņa 
saņēma Arnolda Golda 
fonda Humanism in 
Medicin naudas bal-
vu. 

Saša būs bērnu ārste, 
prakses laikā viņa 
strādās Masačusetas 
pa  valsts universitātes 
slim   nīcā Vorčesterā 
(Worcester). 

Saša ir Valža un 
Lud milas Špacu maz-
meita. 

Papildinājums ārstu saimei
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 Ar bišu sanoņu Gaŗezera 
Klinklāva mākslas galerijas ap -
kārtnes liepās ir atgriezušās 
ikgadējās, vasaras izstāžu rosmes. 
ASV vidienes pavalstīs iestājoties 
vienmērīgi siltam un pat karstam 
laikam,  patīkamu vēsumu ap  -
mek  lētājiem sniedz galerijas  tel-
pas Gaŗezera Kronvalda ēkā.  27. 
jūnijā šeit atklāja Losandželosas, 
Kalifornijā, latviešu mākslinieka, 
gleznotāja Gunara Barena darbu 
personālo izstādi “Saules mūžu 
Lat  vijai”.

Gunars Barens ir dzimis 1925. 
gadā Latvijā.  Studiju gaitas viņš 
sāka Rīgas Valsts technikumā, lai 
gan jau no bērnības viņa interese 
ir bijusi pievērsta mākslai.  II 
pasaules kaŗa virpuļos viņš no -
nāca  Vircburgas bēgļu nometnē 
Vācijā.  Šeit Gunārs Barens ap -
meklēja Centrālās nometnes 
māks  la studiju. Studiju laikā 
notika saskare ar ievērojamiem 
cilvēkiem –mākslas profesoru 
Jāni Siliņu, Latvijas Nacionālās 
operas dekorātoru Pēteri Rož-
lapu, tēlnieku Voldemāru Janso-
nu un gleznotāju Margaritu Stīp-
nieci.  Studijās no viņiem tika 
iemantotas atziņas un radoša 
iedvesma. Tapa pirmie Gunara 
mākslas darbi, līdz ar tiem nāca 
arī atzinība. Šajā laikā Vācijas 
bēgļu nometnēs izvietotie lat-
viešu mākslinieki radīja darbus, 
lai latviešus labāk reprezentētu 
nometņu amerikāņu vadībai. 
Aktīvu atbalstu šim pasākumam 
sniedz arī Gunars Barens.  

Liepziedu  laika rosmes Klinklāva mākslas  
galerijā Gaŗezerā

Piecdesmitajos gados pēc 
pārcelšanās uz Ameriku, Gunars 
Barens uzsāka studijas Ņujorkas 
Ozenfant School of Fine Arts.  
Atzīmējams ir fakts, ka skolas 
dibinātājs Amedejs  Ozenfants 
(kopā ar slaveno arhitektu Le 
Korbizjē (Lee Corbusier) radīja 
pūrisma mākslas novirzienu, 
kurš bija pretstatā izslavētajai  
kubisma mākslai.  Pūrisma  ide-
jas vēlāk veidoja pamatu moder-
nai mākslai un izceļas ar vien-
kāršotiem laukumiem un pro-
por  ciju precīzitāti. Arī Gunara 
Barena darbos redzams viņa 
skolotāju tiešais iespaids.  

Pēc Ņujorkas gadiem māks-
linieks pārcēlās uz Čikāgu. Šeit 
1967. gadā Latviešu biedrības 
namā notika labi apmeklēta 
Gunra Barena personālā izstāde.  
Vēlīnajos 60. gados Gunars 
Barens pārcēlās uz Losandželosu, 
kur radījis apmērām tūkstots 
mākslas darbus.  Kā raksta pats 
mākslinieks: “ Latviešu gars ir 
savdabīgs retums citu tautu vidū, 
un es esmu mēģinājis to parādīt 
savā glezniecībā  ar vienkāršību, 
skaidrību un vizuālo tīrību.”        

Mākslas galerijā  klātesošos uz -
runāja Gaŗezera Mākslas galeri-
jas vadītāja Līga Ejupe. Viņa 
sirsnīgi pateicās divām viešņām 
no Čikāgas - Inārai un Kristīnei 
Sīmanēm, bez kuŗu palīdzības 
būtu grūti šo izstādi īstenot.  Līga 
Ejupe savā uzrunā teica: “ 
Diemžēl ierasties uz apjomīgās 
ekspozīcijas atklāšanu autors nav 

 Mākslinieka Gunara Barena personālās izstādes “ Saules mūžu 
Latvijai” atklāšana.  No kreisās puses:  Gaŗezera mākslas galeri-
jas vadītāja Līga Ejupe, māksliniece Kristīne Sīmane un Gaŗezera 
administrātors Andrejs Dumpis.  

Mākslinieka  Gunara Barena darbi (no kr. puses) “Bumbas 
spēle upes krastā” un “Terrāriums”. 

varējis. Toties izstādē ir eks  ponēti 
viņa atsūtītie gleznojumi.  Māks-
linieku un viņa darbus reprezentēt 
izstādes atklā  šanā es esmu lūgusi 
mākslinieci Kristīni Sīmani, jo 
viņa daudziem gaŗezeriešiem ir 
jau pazīs tama no izstāžu akti-
vitātēm Gar    ezera mākslas galerijā 
iepriek  šējos gados.”  

Kristīne Sīmane iesāka: “Ar 
Gunaru  Barenu esmu pazīstama 
jau no savas bērnības, kad viņš ar 
sievu dzīvoja Čikāgā. Tādēļ, 
mākslinieka lūgta, es esmu gan-
darīta Jūs visus uzrunāt viņa 
vārdā.  Pirms pāris gadiem man 
bija izdevība aizbraukt uz Los-
andželosu un tikties ar Gu  naru 
Barenu. Apmeklējuma laikā viņš 
dalījās ar mani savās domās par 
mākslu, laipni parā dīja savus 
darbus; gan jaunus, gan arī senāk 
radītus. Tā man radās izdevība 
plašāk iepazīties ar viņu un viņa 
daiļrades filozofisko pusi.  Ga -
diem ritot, māks linieks ir strā-
dājis, radot darbus ar dziļu filo-
zofiju un gaišu skatu uz apkār-
tējiem notikumiem.  Dažos dar-
bos ir redzams kosmosa apgū-
šanas temas atspogu ļojums, kas 
sasaucas ar Amerikas centieniem 
sasniegt Mēnesi.  Šeit ir izstādīti 
darbi, kuŗus radījis latvietis, kas  
dzimis Lat  vi  jā un veidojis savu 
pasaules skatījumu uzr latviešu 
kultūras pamata. Izstādē ekspo-
nētie darbi ir radīti laikā no 60. 
gadu sākuma līdz pat 2010. 
gadam. Gaŗezerā izstādītie darbi 
zinmā mērā atspoguļo arī latviešu 
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tautas likteņus un šī ir pateicīga 
vieta jaunatnes apmācībai, iedzi -
ļinoties politikā, ekono mikā, kul-
tūrā un latviešu tautas tradici-
jās.”

Ar laipnu uzaicinājumu māks -

las galerijas mūzeja va  dītaja Līga 
Ejupe rosināja klāt esošos uzka -
vēties mūzeja vēsi nātajās telpās, 
lai nopietnāk aplū  kotu Gunara 
Barena darbus.

Dzidra Tropa 

 Rit latviešu mācību, kultūras 
un atpūtas centra Gaŗezers  pa -
stāvēšanas 45. jubilejas gada va -
sara Mičigānas pavalstī, ASV.  
Kaut arī negaidīti karstā vasara 
iespaido visa veida aktīvitātes, ar 
ēnainām takām un veldzējošiem 
ūdeņiem ikvienu joprojām sa -
gaida smuidro koku paēna un 
ezera mirdzošie  ūdeņi. Arī lat-
vie  šu centrā Gaŗezers enerģiski 
rit mācību darbs Gaŗezera vasaras 
vidusskolā (GVV), Gaŗezera sa -
gatavošanas skolā (GSS) un Gaŗ-
ezera bērnu nometnes (GBN) 
posmos.  Gaŗezera pašu mazāko 
iemītnieku Biz-Biz bērnudārza 
grupiņa savu audzinātāju pava-
dī bā jūtas lieliski. Vēsinātajās 
telpās  GVV un GSS  vieglāk ap -
gūt zināšanas. Vidusskolas au -
dzēkņiem tās turpināsies visas 
sešas nedēļas.  Vēsākās rīta stun-
das GBN tiek izmanotas dienā 
paredzētajām sporta aktīvitātēm 
un dienas vidus līdz pat pievaka-
rei pārmaiņus ir atvēlēts ūdens 
priekiem ezera peldvietā ūdens 
sargu pārraudzībā.  Viss, ko šo -
gad Gaŗezerā sniedz daba, sau-
lainā vasara un administrācija, 
tiek likts lietā, lai aizvadītais laiks 
radītu apmierinājumu visu pa -
audžu latviešu centra apmek-
lētājiem. 

Dzidra Tropa   

Vasaras vējos un viļņu čalās Gaŗezerā

Sekmīgi ir aizritējis pirmais divu nedēļu posms GBN.  Kopējam 
attēlam pulcējušies 45 nometnes bērni ar audzinātājiem, 
skolotājiem un GBN direktori Ivetu Eilandi ( pirmā no labās 
pēdējā rindā)

GBN direktore  (pirma no kreisās )  Iveta Eilande palīdz aizdedzināt 
nometnes  GBN 1. posma bērnu un vecāku kopējo ugunskuru

GBN 1. posmā notika Gaŗezera Bērnu svētki.  Tautas mūzikas 
skolotāja (pirmā no kreisās) Terēze Inveisa apmierināta pa bērnu 
sekmīgu darbību

Dziesmotai pēcpusdienai Karogu kalna nogāzē pulcējušies GBN 
dalībnieki leģendārā latviešu trubadūra, ansambļa  “Čikāgas 
Piecīši” vadītāja Alberta Legzdiņa vadībā
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(Nobeigums)
G. S. Istaba lāstekās viz. Šai le -

dainā naktī laikam raudājis biju. 
Paņemu vienu un palaižu virpās 
pa grīdu. Lāsteka skan gluži kā 
meiteņu smiekli. 

To es rakstīju Upsalas kolledžā 
viens pats savā studentu istabiņā, 
pamodos, tā jutos un rakstīju. Tā 
es toreiz sāku rakstīt atkal. Atsāku 
rakstīt, un tādā veidā.

J. S. No Vācijas laika ir sagla-
bājies vesels krājums, ko Gonka 
nekad nav publicējis.

M. Č.Tu viņus nepublicēsi?
G. S. Daļa ir publicēti Vācijas 

avīzēs, viena daļa. Nē, tie visi 
krā  jumos nav, palika ārpusē. 
Simtiem dzejoļu.

M. Č. Vai pareizi „Elles ķēķa” 
izaugsmi skatīt, izejot no Sodu-
ma?

G. S. Es domāju, ka tas ir galīgi 
šķībi. Tādā garā apmēram kā 
„Miglas krogs”, es rakstīju, bū -
dams institūtā, sešpadsmit gadu 
vecumā. Un tad pa vidu bija 
Vācijas laiks, kuŗš lielā mērā ir 
visa tā Kurzemes krasta blāzmas 
gaismā. Tur ir Medenis, tur ir 
Andrejs Eglītis, tur ir Strēlerte, 
tur ir Cedriņš un Paulis Kalva, 
un visi citi. Ar šīm svētām jūtām 
pret savu zemi, pret likteni. Likās, 
eksperimentiem ar laiku jāap-
klust. Un tad ar pārcelšanos uz 
Ameriku – jā, tad nāca tā kā 
jauna brīvība. Man vispār Ame-
rika likās tik līdzīga tai Latvijai, 
kurā es augu, - brīvības ziņā, par 
spīti Ulmaņa režīmam. Ņujorkā 
ar Linardu Taunu mēs jutāmies 
kā zivis ūdenī.

M. Č. Tu runāji par norēķiniem, 
rēķiniem ar pagātni, varbūt vai-
rāk – tie bija rēķini ar dzīvi?

G. S. Ne tikai ar pagātni vien. 
Ar dzīvi vispār. Sodumam tā viņa 
agresīvitāte, kas ir uz visas līnijas, 
viņa rakstīšanai tikai par labu 
nāk. Mums „Elles ķēķi” sanāca 
vairāk tāda dzīves apkampšana.

M. Č.  Tā visa „Elles ķēķa” pa -
da  rīšana ir vienas vienotas dzīves 
izjūtas diktēta?

G. S. Katrā ziņā ļoti spontāna, 
neplānota.

M. Č. Parasti uzskata, ka „ķē -
ķisti” aizsākuši plašu integrācijas 
posmu, kur latviešu modernā 
dzeja, teiksim, Čaks, apvienojas 
ar amerikāņu dzeju... Cik tas 
atbilst patiesībai? Kā šīs ietekmes 
lūst vai summējas jūsos visos?

G. S. Manī pašā tomēr kaut kas 
tāds lielāks no Rilkes ir. Bet tas, 
kas apvieno Čaku ar Rilki, tas ir 
tāds orfejisms. Tā ka Čaka „Spēl-
manis”  ir sava veida latviešu 
Orfejs. Čaks gan ir mazāk medi-
tātīvs. Tur es tiešām jutu tādu 
kontinuitāti. Nu, tu jau zini Rilki, 
tas ir tomēr poētisks pagrieziens 
pasaules dzejā, es domāju. Par 
Rilki var runāt kā par jaunu ceļa 
parāvēju. 

M. Č. Rilke atšķirībā no Čaka 
ir jutekliski slāpētāks.

G. S.  Rilke, tu saki, jutekliski 
slāpēts? Viņam ir vesela virkne 
absolūti erotiski piesātinātu dze-
joļu. Vesels cikls.

M. Č. Rilke man ir tāds poē-
tiskas precīzitātes iemiesojums, 
kvintesence, aiz kuŗas vairāk 
nekā vairs nav. Aiz Čaka vēl kaut 
kas var būt.

G. S. Viss Čaka pašpuiciskais 
atvēziens, protams, ir kaut kas 

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

cits. Protams, Rilkē jutekliskumu 
jūt, brutālitāti nejūt, to, kas Ča -
kam vietām ir. M. Č.  Kas attiecas 
uz poētisko nostrādātību, tu ej 
tālāk par Taunu, viņam šis tas 
paliek tā kā gaisā karājoties.

(G. S. klusē)
M. Č. Varētu tā teikt, Jautrīt?
J. S. Man nākas piekrist.
M. Č. Kādus gara tuviniekus tu 

nosauktu no angļu, amerikāņu 
dzejas?

G. S.  Es domāju Eliots, Dilans 
Tomass. Kaut gan no otras puses 
– arī Roberts Frosts, ko nu nevi-
ens nenosauktu par eksperi men-
tālu dzejnieku. Klasiķis. O, viņš 
tomēr mums likās ļoti radniecisks 
ar to Jaunanglijas dabas fonu. 
Ļoti latviski savā veidā. 

Kad Dilans Tomass izkāpa no 
lidmašīnas Amerikā, viens no 
reportieriem teica, vai jums ne -
liekas, ka jūs esat ļoti nesapro-
tams – Dilans Tomass atbildēja: 
„Tad lasiet Robertu Frostu.” Bet 
mums ar Linardu iepatikās kā 
viens, tā otrs.

J. S. Toreiz jau bija pierasts iet 
uz tiem rakstnieku vakariem – 
kā uz amerikāņu, tā arī angļu. 
Atvērtība uz visām pusēm bija 
ļoti liela.

M. Č. Un Farlingeti? Snaiders? 
Ginzbergs?

G. S. Ginzbergs noteikti varēja 
rezonēt. Tas nu bija tāds 
nobrēciens, ko nevarēja nemanīt. 
Farlingeti, jā, mēs jau lasījām 
viņu arī ar Linardu nakts stundās 
kopīgi, bet ka viņi kaut kā īpaši 
būtu uz mums atstājuši kādu 
lielāku ietekmi... Nē. Nē.

M. Č. Bet uz Olafu? (Stumbru 
– Red.)

G. S.  Uz Olafu drīzāk. Viņš 
bija arī ar viņiem personīgi sa -
saucies. Es nezinu, specifiski ar 
kuriem, bet tai bitņiku laikā. 
Varbūt arī tāpēc, ka Olafs tur, 
Rietumkrastā, bija vientulīgāks, 
turpretim mēs Ņujorkā bijām 
viens veselums, galvenokārt mēs 
ar Linardu, bet būtībā visi, kas 
grozījās pa „Elles ķēķi”. Mēs jutā-
mies neatkarīgi, un mums asociē-
ties ar amerikāņiem vien kār  ši 
neprasījās.

M. Č. Tu raksti diezgan rēgulā-
ri, tā es saprotu?

G. S. Beidzamos gadus ir tā, ka 
iedvesmas lielā mērā rodas ceļo-
ju  mos. Ir tādas mapes, kurām 
būtu jāēdas cauri, jāvelk ārā un 
jāliek kopā krājumā. Ir reizes, kas 
ir rakstīts intensīvāk, ir patukšāki 
periodi.

M. Č. Vai tas tavs kritiskais 
prāts nav reizēm pārāk liels dik-
tātors?

G. S. Neprāts. (Smejas.)
J. S. Pāris gadījumos noteikti. 

Gunaram ir tieksme izveidot 
tādus tā kā ciklus vai tādu zināmu 
plūdumu. Un pat tad, ja kāds 
dzejolis ir tīri pieņemamā līmenī, 
tad viņš to noņem nost, jo viņam 
liekas, ka neiederas iekšā. Vēlāk 
pats saka, ē, varbūt to varēja likt.

G. S. Es nekad nedomāju, ka 
Jautrīte to tik labi zin.

M. Č. Bet atgriežamies pie 
„Elles ķēķa”. Par darbu jūs neru-
nājāt, par ko tad jūs runājāt?

G. S. Galvenokārt mēs runājām 
par dzeju.

Tie elles ķēķnieki...
M. Č. Mani interesē pilnīgi 

reā  li.
G. S. Mums bija vakari, saieša-

nas.
M. Č. Cik tur bija jaunu dzejoļu 

lasīšanas?
G. S. Daudz. Tās bija daudz. 

Bet milzīga loma bija visāda vei-
da ēverģēlībām un dziedāša nai.

M. Č. Ko jūs dziedājāt?
G. S. Mēs dziedājām tautas-

dziesmas, mēs dziedājām ziņģes, 
mēs dziedājām baptistu dzies-
mas, mēs dziedājām absolūti visu 
ko. Un mēs varējām ar Linardu 
divatā visu nakti dziedāt.

M. Č. Jūs latviešu lauku zēni, 
latviešu provinces jauni cilvēki, 
pēkšņi esat iekļuvuši Ņujorkā...

G. S. Mēs to Ņujorku absor-
bējam vieglāk nekā vējbakas. 
Ņu   jorka mūs nenomāca. Ņujorka 
uz mums iedarbojās tikai tādā 
labā veidā. Stimulēja.

M. Č. Kā tu sāc? Kas tevi im -
pulsē?

G. S. Vienalga, vai tas ir 
ceļojums vai kāda cita situācija, 
man ir svarīgi, lai tas būtu 
oriģināls leņķis. Ja es jūtu, ka tas 
ir, tad viss ir kārtībā. Šā tā man 
nepatīk.

M. Č. Tu ļoti labi ved tagad uz 
pašu centru.

G, S. Tad ir jāuzmanās. Tad ir 
jāuzmanās.

M. Č. Bet vai tas leņķis nav 
tikai tāda zināma aisberga, ledus-
kalna virspuse, signāls no dziļas 
iekšienes? Zinu, ka to ir ļoti grūti 
definēt, neiespējami pat, bet kas 
tev dzejā (ja ne savā, tad citu 
dzejā) liekas tas piesaistes mo -
ments?

G. S. Tas var ļoti dažāds būt. 
Nu katrā ziņā tas ir tas, ka tu jūti 
kaut ko svaigu nākam pretim.

M. Č. Cik lielā mērā tavā 
magnētismā vai starā fonētika ir 
iekšā?

G. S.  Man ir liela prasība, lai 
tas skanētu tā un tieši tā. Es pats 
nezinu, kas tā prasība īstenībā 
tāda ir. Bet – ne citādi. Un, kad tu 
jūti, protams, ir vislabāk. Kaut 
gan bieži jāgroza ir. Atkal atceros 
Robertu Frostu. Mēs ar Linardu 
bijām tai reizē, kad viņam skolā 
bija vakars. Un tad Frosts teica: 
„Mani mīļākie dzejoļi ir tie, kur 
es lidoju kā putns.”

Tas nozīmēs, ka tu tiešām esi 
labā formā. Vienkārši labā formā, 
un tev nāk ārā. Atgriežoties pie 
tās atlases... Kad tu prasīji, kā es 
dzejoju piecdesmitajos gados, es 
noskaitīju šo dzejolīti tāpēc, ka 
Jautrīte to atrada, es to pārlasīju, 
un man likās, kāpēc gan es to 
neieliku „Miglas krogā”...

 M. Č. Tātad – Jautrīte meklē 
un atrod... Vai viņa nebūs drīz 
atradusi vienu krājumu?

J. S. Pa tiem dzejoļiem es 
nevandos.

M. Č. Kā tu raksti? Tu raksti uz 
datora? Arī dzejoļus?

G. S. Jā, pamazām, šo to. No 
vienas puses, reizēm ir tā, ka tu 
gribi atgriezties pie tā varianta, 
ko esi izdzēsis...

M. Č. Tu pa ceļam dzēs?
G. S. Tieši tā. Bet pamatā jau 

nu rakstu tāpat ar zīmuli uz 
papīra.

M. Č. Uz balta papīra?
G. S. Lielākoties uz tāda, kur 

otrā pusē kaut kas ir.
M. Č. Kāpēc?

G. S. Es nezinu, tāds vienkārši 
kādreiz bija pie rokas, un pēc 
tam jau pierod. Un tad jau tu 
kļūsti ieraduma vergs. It sevišķi, 
ja tev kaut kas izdevies; tad tu pie 
tā turies.

M. Č. Mūks raksta uz tādām 
laškrāsas. Kalamazū laškrāsas.

G. S. Linards rakstīja uz tādām 
oranžām lapiņām.

M. Č. Vakar runājām par 
Ziemeļnieku un Čaku.

G. S. Jā, un Ādamsons, bet 
neapejams un visur apakšā tāds 
kā Skalbe, kā Poruks, Rainis. 
Mums ir bijušas garīgas orģijas 
ar Linardu, naktīs to visu pārlasot. 
Bet šaipusē es tā jutu tais gados, 
nemaz nerunājot, ka tādu kā 
Virzu vispār nevarēja celt gaismā, 
man liekas, arī Skalbe bija tā kā 
maz pazīstams. Vismaz vienai 
daļai, man tāds iespaids palika.

M. Č. Tā gan vairāk ir tāda 
oficiālā puse. Ziedonī ir spēcīgs 
Bārda, Ļūdēnā – Plūdonis, 
Bērziņā – Čaks, Briedī – Poruks. 
Protams, ne tikai, ne tikai.

Paaudzei pēc Kunnosa, Bērziņa 
gan bija liels intereses zudums 
par latviešu klasisko dzeju. Bet 
gan jau atdzims vēlēšanās iziet 
cauri savas valodas nesējiem 
avotiem, tas ir neizbēgami. Inte-
rese par tiem zemniekiem zeķēs!

G. S. Zeķēs! Es tieši šai brīdī 
izmetos zeķēs!

M. Č. Es jau teicu – zemnieki 
zeķēs.

G. S.  Bet tagad ir jāliek punkts.
(Lejā taurē auto. Zeķēs neizdo-

das palikt ilgi. Jāvelk ceļakurpes, 
jātver čemodāni. Uz – lidostu, 
Ņu  jorku, Ņūdžersiju. Prom. Lai 
atgrieztos turp, no kurienes 
atgriez  ties šurp.)

(1993)

GUNARS SALIŅŠ

Apmaldīšanās Ņujorkā
Sarkanos matos
un tad vēl zilos
un zaļos –
es biju atkal apmaldījies.
Siltā vējā viegli šalkoja nami,
šūpojās logi kā vējainos zaros cits pār citu un gaismu
ķekari.
Daži raisījās, krita –
un šķīda uz ielām un auto jumtiem kā lielas gatavas
ogas.
Sapņaini bērni brida pa tām,
sievietes laistīgos sulu tērpos, -
citas no augšas nāca ar vīnogu groziem –
it kā ne debesskrāpji tie būtu tur augšā, bet vīna kalni.
Nāca man pretī, nāca tieši manās
 rokās iekšā ar vīna kalniem un debesskrāpjiem –
un pēkšņi ikvienā no viņām
es kaut ko pazinu: acis, lūpas, balsi – 
katrā ko citu – pa atspulgai, miņai... Un tad,
sulotai rokai man pieduroties, es zināju skaidri: šī roka
bērnišķīgākā reiz sniedza man pirmo
vīnķekaru –
toreiz
ar ogu un bērnišķa auguma blāzmu
logos un liepās – zvaigznēs arī –
es maldījos līdz rītam pa mazām ielām,
kas likās lielas un nebeidzamas,
neizejamas – es pirmo reiz biju
mīlestības pilsētā.
Vai tiešām ne kapsētas
lakstīgalās un ievās
Tu izglābusies,
bet simtiem brīnišķās sievās? 
Es viņu stāvos
ienākušās jūtu
Tavas meitenīgās
acis, lūpas, krūtis –
no briedušu miesu
un vīna kalnu zelta
nu mūsu mīlestības
pilsēta celta! 
Atlaistu matu vizmas izlocījās
manī kā sarkanas, zilas un zaļas ielas.
Es atrados pagrabos dziļos.
Tos vīnogu meiču augumi gaismoja,
Sulās un reklāmās sabristās kājas.
Bet šajā gaismā uz dobuļainajām sienām
kāds gleznoja sapņus no bērnu dienām.
Pieliecos: tās bija nesaprotamas abstraktas gleznas,
bet no tām tecēja vīns.

No krājuma „Melnā saule” (1967)
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Kad es jūlija sākumā, sviedrus 
slaucīdama un no saules stariem 
vairīdamās, gaidīju tramvaju uz 
Stokholmas ielas un Kokneses 
prospekta stūŗa, prātā nāca, kā es 
tepat sēdēju pirms četriem mēne-
šiem – šallēs un kažokos satinu-
sies, laimīga, ka bez nokrišanas 
biju tikko pārrāpusies metru 
augstam ledus un sniega valnim. 
Toreiz bija tāda sajūta, ka saule 
nekad vairs nesildīs, koki paliks 
kaili, vārnas no aukstuma ragā 
sasalušas tūliņ sāks krist no gaisa. 
Jo dienas vidū temperatūra bija 
vēl 15C grādi zem nulles, naktīs 
vismaz piecus grādus aukstāks. 
Tas bija spelgonis.

Sākot ar pirmo jūlija nedēļu, 
Latviju ir pārņēma vasaras svel-
me. Vairāk nekā desmit dienas 
no vietas termometra stabiņš 
kāpa virs 30C grādiem, debesis 
zilas, bez neviena mākonīša – kā 
Kalifornijā, vēja nekāda, naktīs 
telpas neatvēst. Ja grib kaut cik 
izgulēties, tad tikai „Ādama kos-
tīmā” un bez segām. Pēc no sirds 
gaidīta pamatīga pērkona negai-
sa 18. jūlijā, varam atkal atelpot 
un izbaudīt Latvijas vasaru.

Lai ar kādus pārsteigumus 
mums sagādā Dabas māte, dzīve 
iet uz priekšu. Aizvadījām Jāņus, 
piedomājot pie tuviniekiem visās 
pasaules malās. Šeit, kā parasti, 
prese, radio un televīzija bārstījās 
ar brīdinājumiem, lai „nesēžas 
pie stūres, kamēr nav izgulēts 
reibums”. It kā tas būtu pats par 
sevi saprotams, ka visiem būs 
bijis reibums. It kā nevarētu būt 
Jāņi un līgošana bez piedzerša-
nās... Lasīju avīzē par sivēnu, 
kuŗam Līgo vakarā gadījusies 
cūkas laime. Trīs jauni puiši bija 
to nopirkuši, ar nolūku to nokaut, 
izcept un sagādāt savai kompāni-
jai garšīgu maltīti. Mazliet iedzē-
ruši un sākuši pārspriest, kuŗš no 
viņiem būs kāvējs. Neviens nav 

gribējis to darīt. Iedzēruši vēl un 
turpinājuši spriest. Pēc kāda 
laika, sivēns viņiem iepaticies, 
viņi to pat iemīļojuši, un nu par 
kaušanu vairs nevarēja būt ne 
runas. Tikai jautājums tagad bi -
jis, ko nu ar sivēnu iesākt. Nolē-
muši to dāvināt Rīgas Zoolo-
ģiskajam dārzam. Bet nu visi trīs 
bijuši jau tā iereibuši, ka neviens 
pie stūres sēsties vairs neiedroši-
nājies. Ņēmuši sivēnu (nav īsti 
skaidrs vai saitītē, maisā, kastē 
vai padusē) un devušies uz 11. 
tramvaju, kuŗa gala punkts ir 
zoodārzs Mežaparkā. Lai izglāb-
tu sivēnu no nāves, zvēru dārza 
darbinieki dāvanu arī pieņēmuši. 
Nokristījuši jaunpienācēju par 
Līgu. Pāris dienas Līgai bijis jāpa-
vada karantīnā un jāpacieš dažas 
potes. Pēdējās ziņas ir, ka Līga 
tagad pievienojies pārējiem lauku 
sētas nodalījuma dzīvniekiem, 
jūtas ļoti labi jaunajās mājās un 
var cerēt uz ilgu un laimīgu mū -
žu.

Jūnija beigās ieradās mūsu trīs 
mazbērni ar saviem vecākiem un 
runci Murli no Leipcigas, kuŗi 
šai zemē, kā katru vasaru, pava-
dīs vairāk nekā mēnesi. Murlis 
uzmanīgi izlīda no ceļojuma 
būŗa, piesardzīgi apostīja visas 
mēbeles un mājas stūŗus un 
acīmredzot nosprieda, ka vieta 
un smaka ir pazīstama. Diez’, vai 
dzīvnieki arī uz mūžu atpazīst 
savu dzimteni un pārdzīvo atkal-
redzēšanos? Kā parasti, ar rūkša-
nu un šņākšanu runci saņēma 
mūsu rezidējošā kaķene Dīva, 
bet Murlis viņas izdarības neņem 
nopietni. Iet viens otram apkārt 
ar līkumu, un tikai pāris reizes 
Dīva ir mēģinājusi negaidīto cie-
miņu iepliķēt.

Mazbērni paaugušies, mazliet 
mainījušies, tagad 7, 9 un 12 
gadus veci. Kā jums visiem, arī 
mūsu mazbērni ir gudri, apdāvi-

nāti, skaisti, radoši, asprātīgi, 
darbīgi, strauji. Jūsu mazbērni 
varbūt nav tik skaļi, tik nekārtīgi, 
tik aizmāršīgi, un tik prasīgi. 
Varbūt jūsējie arī nav tik nesaval-
dīgi, kašķīgi un reizēm eksplozī-
vi. Bet gan jūsējie, gan mūsējie ir 
ārkārtīgi mīļi, vai ne?

Solveiga jau sāk izskatīties pēc 
pusaudzes, lai neteiktu jaunkun-
dzes. Muižnieku Lailiņa no 
Pārdaugavas ir viņas vis vislabā-
kā sirdsdraudzene. Abas ir nešķi-
ramas (ziemas mēnešos sazvanī-
jušās trīs reiz pa dienu), tādēļ 
tagad mūsmājās parasti ir vai nu 
četri, vai tikai divi bērni, jo 
Solveigai ar Lailiņu ir vienmēr 
jābūt kopā. Ingmārs braukā ar 
tādu lunkanu braucam dēli uz 
diviem riteņiem (ripstik skate-
board) - ir jābūt tikpat vai akro-
bātam, lai uz tāda noturētos. Ja 
citus gadus viņš bija mazliet 
neaprēķināms, tad šogad viņš 
nobremzē, pirms iedrāžas manā 
virtuvē un vienmēr uzprasa 
„Vucī, vai es drīkstu (paņemt to 
un to)”, un kad es atļauju, tad 
vienmēr saka „paldies”. 
Septiņgadīgā Jūlija daudz ko 
mācījusies no brāļa – visādas 
grimases, izsaucienus un lauša-
nās paņēmienus, bet neaizmirst, 
ka izmisuma brīdī var ņemt palī-
gā arī meitenīgu, dzirdes apdulli-
nošu spiedzienu. Viņa arī kļuvusi 
par īstu „spēka sievu” – var pie-
vilkties pie stieņa 12 reizes, un 
pāris reizes tikai ar vienu roku. 
Viņas vecuma un pat vecāki pui-
šeļi neticīgā izbrīnā noskatās. 
Zeltainie mati izauguši turpat 
līdz ceļgaliem, kaut ar Raspunzeli 
vēl nevarētu sacensties. Protams, 
viņu jau arī neviens nespundēs 
tornī un princis atpestītājs arī vēl 
nav manīts. Matus vajadzētu 
katru dienu birstēt un pīt bizēs, 
bet tā Jūlijai nav prioritāte.

Piedzīvojām X Latvijas skolu 

jaunatnes Dziesmu un Deju svēt-
kus. Koŗu koncertā 10. jūlijā 
„Mana zeme – zemīte skaistā” 
Mežaparkā estrādē piedalījās 332 
koŗi ar 12 687 dalībniekiem, 24 
pūtēju orķestŗi ar 900 dalībnie-
kiem un 31 bērnu un jauniešu 
folkloras kopa ar 440 dalībnie-
kiem. Viņu nākšana un nākšana, 
līdz beidzot visi bija sastājušies 
organizētās rindās uz estrādes, 
bija skaista un aizkustinoša – 
prieks un lepnums par tādu jau-
natni. Zižļus turēja 9 apvienoto 
koŗu virsdiriģenti un 3 apvienoto 
pūtēju orķestŗu virsdiriģenti un 
kur nu vēl visi, kas bija vairākus 
gadus strādājuši, lai visu šo pasā-
kumu noorganizētu un savilktu 
kopā. Koncerts sākās ar Selgas 
Mences komponēto „Dod, Die-
viņi” un Jurjānu Andreja „Nevis 
slinkojot un pūstot”, kam sekoja 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
uzruna un Latvijas valsts himna. 
Pārējās programmas 30 dzies-
mas bija sadalītas piecās nodaļās: 
„Mans gods ir tautas gods”, „Caur 
sidraba birzi gāju”, „Te es savas 
saknes dzīšu”, „Mani neturiet 
ciet” un „Tie, kas sauli svin”.

Vienpadsmitā jūlijā Daugavas 
stadionā notika divi tautas deju 
uzvedumi, jeb kā šeit saka „deju 
lielkoncerti”, kas saucās „Deja 
kāpj debesīs” – pirmais 11-os no 
rīta, ar atkārtojumu 4os pēcpus-
dienā. Tur nokļuvām braucot ar 
vairākiem publiskās satiksmes 
līdzekļiem, jo dzīties ar privāto 
auto nebija nekādas jēgas. 
Uzvedumā piedalījās 688 tautas 
deju ansambļi ar 13 760 dejotā-
jiem. Iespaidīgi skaitļi. Vēl būtu 
jāpieraksta vesela lappuse, lai 
uzskaitītu visus goda virsvadītā-
jus, deju virsvadītājus, viņu asis-
tentus, technisko personālu un 
citus šī projekta dažādo aspektu 
vadītājus. Šo informāciju droši 
vien varat uzzināt internetā.

Ir grūti, tikpat kā neiespējami 
raksturot šos sarīkojumus dažos 
avīzes paragrafos. Kopiespaids 
bija apburošs, nevar pietiekami 
uzslavēt un nopriecāties par 
mūsu jaunatnes varēšanu. Prieks 
par viņu stāju, izturību, enerģiju, 
latviskumu. Prieks par prieku, ko 
viņi izstaroja. Dejošanas diena, 
11. jūlijs, bija sasniedzis Latvijas 
karstuma viļņa zenītu, tādēļ iztu-
rības mērs bija pilns gan dejotā-
jiem, gan skatītājiem, jo saulē 
temperatūra bija vismaz 50C 
grādi. Pastalām no karstuma plī-
sa zoles, pašiem dejotājiem svila 
pēdas. Diena tiešām nebija pie-
mērota, lai bērni un jaunieši 
lēkātu vilnas svārkos, siltās vestēs 
un kreklos gaŗām piedurknēm 
saules svelmē. Bet īstas izejas no 
tā vairs nebija, jo sarīkojumu 
nevarēja ne pārcelt, ne atcelt. 
Visur dežurēja ātrās palīdzības 
mašīnas, kas uz vietas sniegušas 
palīdzību apm. 800 dejotājiem, 
bet desmit nonākuši pat slimnī-
cā. Skatītājiem negāja daudz 
vieglāk, jo bija jāsēž ar seju tieši 
pret sauli, neko daudz nelīdzēja 
ne cepures, ne citi apģērba gaba-
li. Kas to zin, cik tonnas ūdens tai 
dienā tika izdzerts.

Tomēr, viss notika, kā tam bija 
jānotiek. Bija prieks redzēt svēt-
ku gājienu, kas saplūda no vairā-
kiem virzieniem pie Brīvības 
pieminekļa un turpinājās pa 
Brīvības bulvāri līdz Dailes teāt-
rim. Trīs dienas Vērmaņdārzā 
daiļamatnieki no visiem Latvijas 
stūŗiem piedāvāja savus skaistos 
darbus – keramiku, pinumus, 
audumus, izšuvumus, rotas, koka 
priekšmetus. Katram būs savs 
stāsts, ko viņš vai viņa redzēja, kā 
skrēja, brauca un traucās no vie-
nas vietas uz otru, kā grūtības 
pārvarēja, visu izturēja un kā 
beigās tomēr jutās pacilāts un 
priecīgs par piedzīvoto. 

Kristiāna Ābele. Johans Valters. 
Mākslinieks Juris Petraškēvičs. 
Neputns, Rīga, 2009. 400 lpp.

Pagājušā gada pēdējos mēne-
šos rakstot par Johana [Jāņa] 
Valtera jubilejas izstādi Latvijas 
Nacionālajā mākslas mūzejā, 
minēju, ka iznākusi arī apjomīga 
Kristiānas Ābeles monografija 
par šo trešo vali, uz kā celta lat-
viešu profesionālās māksla būve, 
un solīju par to arīuzrakstīt. 
Pagājis vairāk nekā pusgads, solī-
jumi jāpilda, kaut arī vēlu.

Taču šī kavēšanās nav tikai 
slinkuma dēļ. Šo 400 lappušu 
biezo grāmatu pat cītīgam lasītā-
jam pievārēt nav nemaz tik vieg-
li ne tikai biezuma dēļ. Tajā ir tik 
daudz nezināmas informācijas, 
kas  jāaptveŗ, jāiestrādā apziņā 
un jāiegulda atmiņā. Jāņem vērā 
arī tas, ka monografija nestāsta 
tikai par latviešu mākslas attīstī-
bas līkločiem, bet arī par Vācijas 
un Eiropas mākslas virzību laikā 
no 20. gadsimta sākuma līdz 30. 
gadiem, stāstījumā ievijot ne 
tikai zināmo par labi sen iegau-
mētiem mākslas korifejiem kā 
Sezanu un citiem dižmeistariem, 
bet galvenokārt par mākslinie-
kiem, kuŗi nav sveši vienīgi attie-
cīgā reģiona mākslas speciālis-
tiem un kolekcionāriem.

Pēc saturīga ievada, kuŗā K. 
Ābele iezīmē pētījuma vēsturi, 
seko pamatīgs historiografisks 

Ievērojams pētījums par trešo latviešu mākslas dižgaru  J. Valteru

apskats, kas aizņem vairāk nekā 
50 lappuses un iezīmē pētnieces 
darba metodiku. Tajā monogra-
fijas autore atklāj, kāpēc viņa 
pastāv uz gleznotāja vārda vācis-
ko formu un konsekventi to lieto.  
Sākotnēji – 19. – 20. gadsimta 
mijā – J. Valteru pat latviešu 
prese sauc par Johanu, un tikai 
1914.gadā Jānis Jaunsudrabiņš 
pirmo reizi viņu nodēvē par Jāni. 
Arī 20. gados Latvijas brīvvalsts 
laikā mākslinieks tiek minēts ar 
vācisko vārdu, bet ar 30. gadiem, 
arvien biežāk tika atgādinātas 
viņa latviskās asinis, kas palīdzē-
ja “pārliecināt organizācijas un 
iestādes, ka ieguldīt līdzekļus 
viņa veikuma saglabāšanā ir svē-
tīgs darbs latviešu lietas labā”. 
Valters pats allaž parakstīja savus 
darbus kā Johans. Dzīves laiks 

dzimtenē bija arī salīdzinoši īss. 
Aizceļojot uz Vāciju 1906.gadā, 
viņš pievienoja mātes uzvārdu, 
un turpmāk viņu pazina kā 
Johann Walter – Kurau. 

Historiografijas apskatā K. 
Ābele rūpīgi izseko visam, kas 
par J. Valteru rakstīts Pēterburgas 
(vācu un krievu) presē 19.-20.
gadsimta mijā, latviešu un vācu 
valodā Latvijā, bet tālāk aplūko-
tas atsauksmes Vācijas presē pēc 
viņa aizceļošanas, kā arī literātū-
ra par viņa audzēkņiem. Šis lau-
ciņš bija līdz šim pavisam ner-
akts, tādēļ šeit varam iegūt plašas 
jo plašas jaunas zināšanas, kas 
atklāj, ka mūsu gleznotājs līdz 
Hitlera nākšanai pie varas bijis 
visai populārs Vācijā un ka pēc 
tam viņš bija iekļuvis to māksli-
nieku sarakstā, kuŗi fašistiskajam 
režīmam nav pieņemami Valtera 
samērā moderno meklējumu 
dēļ.

Otrā daļa ir apjomā lielākā, tā 
stāsta par gleznotāja dzīvi un 
daiļradi. Te arī K.Ābele gandrīz 
vai katrā rindkopā atklāj ko 
jaunu. Mākslas vēsturnieces 
skrupulozā izpētes darba, neat-
laidības un arī veiksmes dēļ tiek 
kliedētas daudzas leģendas, pie-
mēram, ka J. Valters apmeties 
Drēzdenē pēc Kandinska ietei-
kuma un ka pēc aizbraukšanas 
uz Vāciju viņš glābies no trūku-
ma, spēlējot vijoli Drēzdenes 
Galma operas orķestrī. Viņš bija 

ne tikai sekmīgs savā mākslā un 
ātri vien ieguva atzinību, ap viņu 
pulcējās pietiekami plašs skol-
nieku loks, kas mācījās no sava 
paidagoga un palika viņam uzti-
cīgs. To pierādīja arī J. Valtera un 
viņa skolnieku izstāde Jelgavā 
pagājušā gada vasarā.

Mākslas vēsturniece aplūko 
teju vai ikvienu darbu, kas nācis 
viņas uzmanības lokā, analizējot 
ne tikai darbu stilistiku, bet arī 
specifiskus jautājumus, piemē-
ram, otu rakstu, krāsu saliku-
mus.

K. Ābeles pētījums ir arī sais-
tošs ekskurss Latvijas un tāpat arī 
Vācijas kultūras dzīvē. Viņa izse-
kojusi arī to cilvēku biografijai 
un darbībai, kuŗi kaut kādā veidā 
bijuši saistīti ar J. Valteru vai par 
viņu rakstījuši. Te arī slēpjas 
mākslas vēsturnieces lielo panā-
kumu noslēpums. Viņa neatstāj 
nevienu, pat visneievērojamāko 
faktu nepārbaudītu, neaplūkotu. 
Kā zināms, šādos sīkumos brī-
žam atklājas nozīmīgas atziņas. 
Viņa pat izsekojusi, piemēram, 
kur J. Valters ņēmis izteicienu 
„gleznojamā esamība” – vai 
patiesi no Kanta darbiem. Viņa 
nav paslinkojusi iepazīties ar šī 
filozofa darbiem. Kad vēlamais 
rezultāts nav sasniegts, viņa mek-
lējusi tālāk un atklājusi īsto „vai-
ninieku” – vietējo filozofu 
Leopoldu Cīgleru (Ziegler) kā šī 
izteiciena pirmavotu. Sīkums? 

Bet no tā var secināt, ka J. Valters 
bija praktiķis, taču nebūt neno-
robežojās tikai savā glezniecībā. 
Šis fakts apliecina arī to, ka māks-
linieks bija cieši saistīts ar vietējo 
kultūru un vācu inteliģence viņu 
ievēroja un augstu vērtēja. Sa -
vukārt no citas puses raugoties, 
tas liecina par pašas K. Ābeles 
ļoti plašajām zināšanām, ar 
kuŗām viņa brīvi operē. Līdzīgi 
mākslas vēsturniece iedziļināju-
sies ikvienā faktā vai mājienā.

Grāmatā ir reproducētas 416   
J. Valtera gleznas, 21 lappusi aiz-
ņem vēres, 15 lappušu gaŗš izstā-
žu saraksts, 11 lappuses – bib-
liografija. Krietni plašs ir arī grā-
matas kopsavilkums vācu valo-
dā.

Mākslas vēsturnieces K. Ābeles 
darbs ir bijis gandrīz vai titā-
nisks, tam veltīti 11 gadi. 
Rezultāts – manā ieskatā – ir 
tapis labākais darbs latviešu 
mākslas pētniecībā. 

J. Valters ir iemūžināts nozīmī-
gā darbā, bet kur ir tikpat pama-
tīgi pētījumi par abiem viņa stu-
diju biedriem – V. Purvīti un J. 
Rozentālu? Tiesa, T. Kačalovas 
grāmata par Purvīti ir lieliska, 
bet tā izdota 1971. gadā, ir Hugo 
Vītola „Marta pali”. Arī par J. 
Rozentālu it kā rakstīts daudz, 
pat izdotas viņa vēstules, taču 
trūkst tik pamatīga mūsdienīga 
pētījuma, kādu ieguvis J. Valters.

Māris Brancis

NO ZIEMAS SPELGOŅA LĪDZ VASARAS SVELMEI
Māras Celles vasaras piezīmes no Latvijas
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 Staunton, 
July 21 – In 
yet another 
i n d i c a t i o n 
that the FSB is 

regaining ever more of the 
powers the KGB had in Soviet 
times, officials at the Russian 
security service are seeking the 
inclusion of a provision in a law 
under preparation that would 
give them an effective veto over 
economic activities in a five 
kilometer deep zone along the 
Russian state border.

In today’s “Nezavisimaya 
gazeta,” journalist Ivan Rodin 
reports that as Russian officials 
are finalizing a draft on a new 
law governing the country’s 
borders because the current one, 
adopted in 1993, is now out of 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: FSB Seeks Even Greater Voice in Control of 
Russian Border Areas

date, the FSB is working to 
increase its role in this area of 
Russian life (www.ng.ru/
politics/2010-07-21/3_fsb.html).

The existing border law was 
adopted prior to the adoption of 
the Russian Constitution in 
December 1993, and Russian 
leaders since that time repeatedly 
have called for new legislation. 
In 2005, FSB Border Service 
Chief Vladimir Pronichev 
presented a draft, and in 2007, 
then-President Vladimir Putin 
set up a new federal agency to 
deal with border issues.

But these actions took place 
without the support new laws 
would provide, and as a result, 
various groups now view the 
drafting of a replacement border 
law as a chance to maximize 
their powers. That is certainly 
what the FSB is trying to do, 
Rodin says, and it has focused on 
the question of land use, 
traditionally the most sensitive 
issue in Russian legislation.

According to the FSB proposal 

now circulating in the 
government, the “Nezavisimaya 
gazeta” journalist says, there 
would be established a five 
kilometer deep border zone, in 
which local officials would not 
be able to approve any land use 
without the approval of the FSB, 
something that would give the 
security service an effective veto 
over the border.

First of all, the journalist 
reports, the draft law would not 
allow the establishment of any 
businesses in zones along borders 
where the state border had not 
been defined by treaty. Among 
the borders that would affect 
most profoundly is the one 
between the Russian Federation 
and Ukraine. 

Second, the FSB draft would 
prohibit any land use that would 
interfere with border security, a 
provision so undefined and 
potentially expansive that the 
FSB would take near total control 
of all activities in the Russian 
Federation’s enormously long 

border zones much as the KGB 
had in Soviet times.

And third, the FSB proposals 
would prohibit, in ways that 
recall “the totalitarian past rather 
than the modernized future,” the 
presence in such zones of any 
firms where more than 50 
percent of the ownership 
belonged to foreign citizens or 
foreign companies or to “people 
without citizenship.”

A staffer at the Duma security 
committee suggested that this 
last proposal looked “quite 
strange” given that unless one 
assumes that a firm with 51 
percent foreign ownership is 
somehow more likely to be 
engaged in espionage or 
subversive activities than one in 
which 40 percent of the shares 
belong to foreigners.

Gennady Gudkov, deputy 
chairman of that committee, 
agreed, and he pointed to another 
shortcoming in the FSB 
proposals. A universal five 
kilometer border zone doesn’t 

make sense everywhere, he said. 
“It is one thing in Siberia, there 
perhaps it should be 50 
kilometers, and quite another in 
Kaliningrad.”

Just what will emerge, of 
course, is far from clear, but 
Gudkov undoubtedly speaks for 
many legislators and those 
concerned about Constitutional 
rights when he says that he 
“would like to see in the text of 
the law a more precise listing of 
criteria, on the basis of which 
businessmen all the same could 
obtain agreement from the 
border services.” 

If the new legislation retains 
the general language the FSB 
prefers, Gudkov and those who 
share his fears clearly believe, the 
risk is great that the Russian 
intelligence service will use such 
a new “law” to subvert the 
Russian Constitution and push 
Russia not forward to 
modernization but backward to 
some of the features of the Soviet 
past.

Esmu apsēdies mūsu kuplā 
jasmīnu krūma ēnā, kas izaudzis 
divu stāvu augstumā. Dārza 
stūrī zied balti un zili zvaniņi, 
kā arī skaistās pļavu un meža 
puķes. Pie vienas rokas man ir 
trauks ar gleznajiem un garšī-
gajiem, zeltaini sārtiem Renīra 
(Rainier) ķiršiem, pie otras vēl 
sakārtojamas piezīmes par 
Latvijas braucienā redzēto un 
lasīto, dzirdēto un vēroto. 

Šī liekas neparasta vasara. Vēl 
zied jasmīni, agri gatavojas 
ķirši. Pļavas mūsu augstskolas 
apstā  dījumos zied kā rapšu 
lauki Eiropas ziemeļos. Vēsajā 
maijā uzdīgušas un izaugušas 
agrāk maz redzētas vasaras 
pienenes, un tās tagad bez gala 
zied visās malās. Citur redzam 
gan plūdus, gan saulē izkaltušus 
laukus. 

Gaidu jaunu, daudzsološu zi -
nātnes progresu. Tomēr sagaidu, 
ka daudziem būs grūtības un 
notikumu attīstība viņiem ne -
būs labvēlīga. Manī aug nemiers 
un raizes par nebeidzamiem 
kaŗiem un nenokārtotu saim-
niecisko attiecību neapmie-
rinošiem re  zultātiem. Manā 
ieskatā, visā pasaulē ir iesācies 
jauns saimniecisks posms. Tam 
līdzi nāk gan agrāk ierastā 
rosība, gan pašreiz nesekmīgi 
atrisinātās 2008-2009. gada 
krizes prob lēmas.

Tas viss kopā mani rosina 
pār domāt neseno pagātni un 
apsvērt nākotnes iespējamās 
pazīmes. Es netaisos pareģot 
nākotni. Pretēji Albertam Ein-
šteinam, kas visu mūžu meklēja 
dievišķu kārtību, es ticu Vernera 
Heizenberga kvantu teorijai, 
kas daudzās lietās uzsveŗ da -
bisku varbūtību un nenoteiktību. 
Tā es ceru iepazīstināt manus 
lasītājus ar to, kas nojauc ierasto 
saimniecisko kārtību un veido 
vēl nepazīstamas attiecības, 
jaunu laikmetu saimnieciskā 
dzīvē. Es atskatīšos uz saim-

UZ LIELĀM PĀRMAIŅĀM
Jauns laikmets saimniecībā

nieciskās attīstības pieredzi un 
galvenām teorijām. Kā agrāk, es 
pievērsīšos gan polītikas veido-
jumiem, gan saimnieciskām 
problēmām un to risinājumiem 
Amerikā un Latvijā. Es ceru, ka 
tas maniem lasītājiem palīdzēs 
savu dzīvi izkārtot saskanīgi ar 
apstākļiem mūsu mainīgajā 
pasaulē.

 Esmu pabeidzis savus Ful-
braita komisijas padomnieka 
uzdevumus divās Rīgas augst-
skolās, iepazinies ar polītisko 
chaosu un vēl miglā tīto saim-
niecisko atkopšanos Latvijā. 
Kopā ar Valdu un Mārīti es 
esmu jauki pavadījis brīvās die-
nas radu un draugu saimē, 
nosvinējis Jāņus Daugavmalā 
un pie Mazās Juglas. Tagad, 
2010. gada jūlijā, es veidoju rak-
stu seriju par jautājumiem, kas 
manā ieskatā visvairāk saistās 
ar ļoti nozīmīgiem zinātniskiem 
atradumumiem un to ātru pie   -
l ie   tojumu visā pasaulē, kā arī 
daudzu valstu nespēju sekmīgi 
iesaistīties šajos procesos.

Pirms es pievēršos šīsdienas 
notikumiem, es vēlos teikt da -
žus vārdus parsaimnieciskām 
attiecībām. Es sākšu ar in  dus-
triālizācijas viļ ņiem un uz tirgu 
orientētas saimnieciskās dzīves 
izveido šanos, ar šīs attīstības 
milzīga jiem sasniegumiem. Šos 
ievad vārdus beigšu ar ieskatu 
šajos nevienādos sasniegumos, 
kā arī ar polītiķu un ekonomis-
tu pašu izraisītām problēmās.

Tagad aicinu lasītājus ieverot 
četras saimnieciskās problēmas. 
Senākās pārmaiņas un indus-
triā lizācijas sākumu iezīmē sko-
tu mācītaja un ētikas filozofa 
Ādama Smita 1776. gadā izdotā 
grāmata “Tautu bagātība” . 
Smits atklāj, ka bagātība nav vis 
merkantilistu uzkrātais zelts un 
sudrabs, bet labi padarīts un 
paveikts, tirgus pieprasīts darbs. 
Plaša un ražena tautas nodarbe 
vēl joprojām ir svarīgākā 

saimnieciskās polītikas funkcija 
un rosības uzdevums. Smita 
laikā nodarbe bija ļoti, pat 
necilvēcīgi augsta. To nodro-
šināja samērā brīvais tirgus, kur 
aktīvi sacentās daudzi mazi 
uzņēmēji, kas, dzenoties pēc 
peļņas, katrs centās uzlabot 
savu darbību. Tā veidojas līdz-
svars un stabilitāte tirgū. Tā kā 
nedarītu darba laiku nevar 
uzkrāt rītdienai, saimnieciskās 
polītikas joprojām ir galvenais 
mērķis ir iesaistīt darbā maksi-
māli daudz strādāt spējīgos. 
Šīsdienas Amerikā normāls 
bezdarbnieku procents ir 5, ar 
virzību uz 6. Angļu ekonomista 
Džona Meinarda Kēnsa piekri-
tēji uzskata, ka augstāks bez-
darba procents ir novēršams ar 
pavairotu pircēju rocību, ko 
financē ar pabalstiem, sabied-
riskiem darbiem un valsts sub-
si dijām. 

Arī šodien uzņēmēji, lieli un 
mazi, cenšas iegūt plašākus, ta -
gad vairāk inernacionalus, tirgus. 
Tas visvairāk tiek paveikts ar 
jaunas technoloģijas palī dzību, 
kas attīstās žilbinošā ātrumā. 
Jauni zinātniskie atradumi un 
technoloģiju pielietojumi maina 
saimnieciskās attie cības. Otrā 

pasaules kaŗa laikā Harvarda 
universitātes profesors Jozefs 
Šumpēters nāca pie slēdziena, 
ka saimnieciskā progresa pam-
atos ir nebeidzami jauninājumi 
un citi uzlabojumi, kas kā vētras 
gluži negaidīti aizslauka veco 
un paveŗ durvis jauniem uzlabo-
jumiem, precēm un pakalpo-
jumiem.

Te der piezīmēt, ka finanču, 
respektīvi banku sistēma tiek 
vadīta ar diviem galveniem 
apsvērumiem: Centrālās ban-
kas (piemēram, Federālās re -
zerves bankas Amerikā un 
Latvijas Banka Rīgā) rūpējas 
par piemērotu naudas polītiku 
un naudas vērtību stabilitāti. 
Otrs šo banku sistēmu uzde-
vums ir gādāt, lai bankas finan-
cētu normālu saimniecisko 
rosību.

Šīsdienas saimnieciskās 
problēmas ir ļoti grūti atrisināt. 
Vispirms jāpiemin, ka techni-
skie sasniegumi un uzlabota 
uzņēmumu vadība lielā mērā ir 
nojaukusi Smita samērā brīvo, 
idillisko tirgu, kur tagad sāk 
dominēt lielie uzņēmumi gan 
Amerikā, gan Eiropā, gan Indijā 
un Ķīnā. Nākotne vairs droši 
nepieder tautām, kas jau sasnie-
gušas ļoti augstu materiālo 
labklājību agrāk. Lai arī saim-
niecisko dzīvi veido tradicio-
nālais pieprasījums un piedā-
vajums, globālā sacensība kļūst 
asāka un brutālāka. Tāpēc 
šodien daudz nozīmīgāka ir vēl 
neskaidrā sabiedrības un valdī-
bas loma saimniecisko problē-
mu risinājumos. 

Saimnieciskie uzplūdi un 
atplūdi, arī nopietnākas krizes, 
ir normālas parādības uz tirgu 
orientētā saimniecībā. Parasti 
īslaicīgu pārprodukciju nomai-
na rosības sašaurināšanās, kas 
noved pie vēlamā līdzsvara ar 
augstu nodarbinātību. Šajā 
situācijā Amerikā ir vērojams 
samazināts pieprasījums un 

liels bezdarbs rūpniecībā, īpaši 
automašīnu nozarē. Salīdzinot 
ar agrākiem atplūdiem, es sare-
dzu zināmu šīs nozares norietu. 
Tas ir ļoti sāpīgs visai saim-
niecībai, bet bezdarbu ilgstoši 
samazināt nav veiksmīgi izdev-
ies. Ierasto uzturēt vairs pat 
bagāta sabiedrība nevar atļau-
ties. Šāda ilgtermiņa polītika, 
īpaši ņemot vērā tautu noveco-
šanos,vienkārši iznāk par dār-
gu.

Saimnieciskās polītikas veido-
tāji daudzkārt savas cerības 
saista ar masīviem ieguldīju-
miem izglītībā un zinātnē. Daž-
kārt panākumi ir ļoti labi, bet 
nepietiekami.

Ja vecās darba vietas ir 
aizslaucītas, jaunām trūkst aug-
sti kvalificētu ekspertu. Vien-
kāršāk sakot, agrāk autorūp-
niecībā ļoti labi atalgotie strād-
nieki nekļūst par programmē-
tājiem vai pavāriem, bet nonāk 
gandrīz pastāvīgu bezdarbnieku 
rindās. Kaut padarītais darbs 
jaunās nozarēs ir vērtīgs, ar to 
vien nevar uzturēt augošu 
netrādātāju masas. Globālizā-
cijas atnestie labumi patērētā-
jiem tā arī nenonāk visās iz -
stiep  tajās rokās.

Tuvākā nākotne biedē. Deficiti 
valsts budžetos samazina iegul-
dījumus izglītībā un zinātnē. 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
vadītāji paredz tikai ļoti pieticīgu 
atbalstu tiem, kas negrib vai 
nevar atrast darbu. Pašreiz pat 
bagātā Amerika netiek ar krizes 
laika problēmām galā. Latvija, 
pagaidām izglābusies no finanču 
sistēmas sabrukuma, vēl sagai-
da deficitu valsts kasē 2011. 
gadā. Ļoti grūts var kļūt aiz-
devējiem solītais bezdeficita 
2012. gads. Var sagaidīt, ka 
trūcīgās Latvijasa valdība centī-
sies vēl vairāk samazināt izde-
vumus. Vēl labāk būtu ievē-
rojami palielināt eksportu.

Gundars Ķeniņš Kings

Saimnieciskās polītikas 
veidotāji daudzkārt 

savas cerības saista ar 
masīviem 

ieguldījumiem izglītībā 
un zinātnē. Dažkārt 

panākumi ir ļoti labi, 
bet nepietiekami.

Ja vecās darba vietas ir 
aizslaucītas, jaunām 

trūkst augsti kvalificētu 
ekspertu. 
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Jūlija sākumā Latvijā dienas 
gaismu ieraudzīja Alfa Ūdra 
grāmata „No Katriņas pasaules 
vējos” (izdevniecība Poligrāfijas 
infocentrs, 2010. 144 lpp.).

Kanadas Londonā un tās 
apkaimē autoru it labi pazīst, bet 
citiem, pieņemu, viņš ir pasvešs 
un pat nepazīstams. Arī man 
līdz tam laikam, kad pirms 
vairākiem gadiem viņš ieradās 
Latvijas Valsts archīvā, viņa 
vārds neko neizteica. Bet kopš tā 
brīža man šo cilvēku gribas dēvēt 
par ļoti tuvu draugu tālajā zemē. 
Viņš apbūra ar savu enerģiju, 
lab sirdību, dzīves mīlestību, 
iekšējo inteliģenci un latvisku-
mu. Tagad, kad izlasīta viņa 
grāmata, jāteic, ka vispirms Alfs 
Ūdrs ir latviešu zemnieks, 
cilvēks, kas visu darījis ar zem-
nieka pamatīgumu un 
lietišķumu, neaizmirstot gara 
bagātības – mūziku, grāmatas. 
Viņš man asociējas ar veco laiku 
lauku saimnieku, kuŗā sakon-
centrējusies visa senču krātā 
gudrība, kas mūsdienu zem-
niekam jākrāj no jauna. Padomju 
okupācijas daudzos no mums 

Latviešu zemnieks pasaules vējos

pārcirta vitālās saites ar pa -
gājušiem laikiem. Vai kāds brī-
nums, ja Alfs Ūdrs sadomāja, ka 
viņa dzīves pieredze jāatstāj 
rakstītā veidā? Brīžiem viņš arī 
dzejo, tomēr nepretendē uz aug-
sto literātūru: dzeja ir bijusi 
nepieciešamība izteikt saistītā 
valodā to, kas sakrājies viņa 
dvēselē.

Ja runājam par Alfa Ūdra 
grāmatu, tad vispirms jāuzsveŗ, 
ka tie nav memuāri, kuŗos 
rakstītājs rāda plašu laikmeta 
panorāmu, uz kuŗas fona nori-
sinās viņa mūžs, arī slavenības 
neložņā pa grāmatas lappusēm. 
Tādi gan ir, piemēram, profesori 
Aleksis un Pēteris Dreimaņi, 
taču viņi netiek plašāk rakstu-
roti. Autora uzmanība vairāk 
vērsta uz vienkāršiem darba 
cilvēkiem, kuŗi paši veidojuši 
savu dzīvi. Alfs Ūdrs vēsta par to, 
kas ar viņu pašu noticis visai 
gaŗās dzīves laikā un kā viņš 
uztvēris pasauli. Viņš ir lietišķs, 
neizplūst daudzvārdībā. Tas gan 
nenozīmē, ka sastopamies ar 
sausu faktu izklāstu. Alfs Ūdrs 
prot stāstīt, atcerēdamies sīkas, 
raksturīgas detaļas. Tādas pašas 
kā autors, arī atmiņas ir pilnas 
labsirdības, apvītas ar vieglu hu -
moru.

Kaut arī viņš sāk ar nelielu 
ieskatu dzimtas vēsturē, tomēr 
rakstītājs nemin, ka senču saites 
viņu sien ar mums labi pazīstamo 
valmierieti mākslinieku Teodoru 
Ūderu. Tātad Ūderu – Ūdru 

dzimta bija apdāvināta, arī Alfa 
Ūdra tēvs bijis mūzikants, bez 
citiem instrumentiem viņš spē-
lējis arīērģeles un pat sarakstījis 
ludziņu, sacerēdams tai arī 
dziesmiņas. 

Bērnības un agrīnas jaunības 
atmiņu stāstījums labi ieskicē 
Katriņas un Viļķenes vēsturi, 
atklājot 20.gadsimta 20.-30.gadu 
dzīvi lauku sētā, netieši parādot, 
kāpēc Latvija tajā laikā kāpa kal-
nup. Tikpat konkrētās ainās Alfs 
Ūdrs tēlo gan pirmo padomju 
okupācijas laiku, gan kaŗa gadus, 
gan arī to, kā un kāpēc viņš - 
latviešu zemnieks – devās 
leģionāros. Lasītājiem dzimtenē 
būs svētīgi uzzināt arī to, kā 
mūsu tautieši spēra pirmos soļus 
svešā zemē un kā tur kaldināja 
savu, kā daudziem Latvijā šķiet, 
bagāto, ļoti pārtikušo dzīvi. 
Tāpat rakstītājs atklāj ļoti 
personīgas dzīves epizodes – tā 
tam jābūt, it sevišķi Alfam 
Ūdram, kura mū  žā liela vieta ir 
bijusi ierādīta mīlestībai. Ļoti 
zīmīgas ir šādas dzejas rindas, ko 
gribas citēt un kas lieliski atklāj 
viņa personī  bu:

Man gribas kādam atdot 
mīlestību,
Lai cits kāds atkal lietā liek
Un izmanto šo lielo bagātību – 
No mīlestības visiem labāk tiek.

Man šī grāmata lika padomāt 
par daudz ko, piemēram, par to 
lielo zaudējumu, ko mūsu tauta 
ir cietusi, kad padomju okupāci-
jas draudi tik daudziem garīgi 
bagātiem, gudriem, enerģiskiem, 
varošiem, spējīgiem cilvēkiem – 
tautas ziedam - piespieda aizce-
ļot no dzimtenes. Ar viņiem aiz-
brauca, kā smalkā valodā saka, 
izcils genofonds. Tiem, kas pali-
ka, bija daudz kas jārada no 
jauna, jāatjauno tautas garaspēks. 
Panākumi kultūrā un arī nule 
aizvadītie Skolu jaunatnes dzies-
mu svētki parāda, ka esam atjau-
nojušies. Bet cik daudz tālāk mēs 
būtu tikuši, ja dzīve nebūtu pār-
traukusi tautas dabisko gaitu 
pretim rītdienai!

Šādas atmiņas, kādas ir uzraks-
tījis un izdevis Alfs Ūdrs, ir 
nepieciešamas, lai saprastu, cik 
daudz mūsu tautā ir vitālā spē-
ka.

Māris Brancis

 Pirmoreiz Dace Aperāne bijusi 
Siguldā pirms gadiem pieciem, 
un toreiz ievesta apskatīt kon-
certzāli ,,Baltais flīģelis”. Šovasar 
deviņas dienas tā ir viņas, jauno 
mūziķu meistarkursu māksli nie-
ciskās vadītājas, mājas, skola, 
teāt ris un Dievnams. Pat tad, 
kad pēc pilnas darba dienas kon-
certs beidzas pusnaktī, Dace 
apgalvo – mūzikas nekad nav 
par daudz. IX starptautiskie 
latviešu jauno mūziķu meistar-
kursi Latvijā pirmoreiz notiek 
Siguldā, bet to priekšvēsture ir 
gaŗa un nopietna. 

,,Bez mana tētiņa un māmiņas 
ierosmes šo kursu nebūtu,”  ap -
galvo Dace. Šie vārdi nav tikai 
meitas pateicība vecākiem par 
morālo atbalstu. Ilgas un Mārtiņa 
Štauveru vārds pazīstams daudzi-
em latviešiem visā pasaulē.  
Kursus savulaik iecerēja Mārtiņš 
Štauvers, visus šos gadus viņš 
veidojis un kursu laikā paspējis 
iespiest un izplatīt avīzi, kas 
šogad iznāk pat divas reizes, 
pieaicinot par autoriem gan 
dalībniekus, gan jaunos mūzikas 
kritiķus!  Daces māmuļa  Ilga 
Štauvere bija administrātore 
daudziem latviešu jauniešu mū -
zikāliem projektiem. Ar pirma-
jiem soļiem jaunieši burtiski 
iz  p  leta spārnus, ļaudamies ceļa-
vējiem un pretvējiem – piemē-
ram, Lolita Ritmane, kuŗas kom-
ponistes gaitas nopietni sākās 13 
gadu vecumā. Tagad viņa bieži 
tiek pieminēta, īpaši, kad atkārtoti 
nominēta Emmy godalgai.  
Baņuta Rubesa kļuvusi par 
latviešu teātŗa novātori. 

Toties par Daci saka:  ,,Dace 
Aperāne – tas ir zīmols!” Dace 
latviešu sirdis uz mūžu iekaŗoja  
1987. gadā ar uzvedumu ,,Tango 
Lugāno” – kad stāvgrūdām  
pārpildītajā Dailes teātrī pirmor-
eiz tik stipri un smeldzīgi varēja 
just trimdinieku dzīvo elpu... 
Dace nebaidās atzīties, ka, sākot 
rīkot jauno mūziķu nometnes, 
viņa neticējusi par iespēju Latvijai 

Daces Aperānes deviņvīru spēks
drīz atgūt neatkarību... 

Šogad Dacei, kas visiem proce-
siem meklē un prot atrast 
likumsakarības, ik uz soļa atbal-
stu dod skaitlis 9. Pulksten 
deviņos no rīta ,,Baltais flīģelis” 
jau skan, deviņos vakarā dziesmu 
un melodiju kamolam vēl  nav 
saredzams gals! Devītajos 
meistarkursos piedalās skolotāji 
no deviņām valstīm (ASV, 
Austrālijas, Bulgārijas, Francijas, 
Kanadas, Meksikas, Šveices, 
Vācijas un Latvijas). Sabraukuši  
jaunieši no trejdeviņiem Latvijas 
novadiem un ārvalstīm (pirmor-
eiz kursu 25 gadu vēsturē – no 
Austrālijas un Bulgārijas), zinā-
šanas topošie mūziķi papildina 
19 speciālitātēs. Šogad ir rekord-
liels dalībnieku skaits – pāri 100! 
Un, lai gan Dacei ik pa laikam 
raizes sagādā materiālas dabas 
jautājumi, arī tie, it kā palīdzot 
labiem rūķīšiem, nokārtojas! 
Atbalstītāju netrūkst, bet 
visdiženākais čeks –10 000 dola-
ru – pienācis no bostonietes Mā -
ras Doles.

Meistarkkursiem ir 40 mācīb-
spēku, 20 lektoru – daļa no 
viņiem ,,Baltajā flīģelī” būtu ga -
tavi lekcijas lasīt pat par velti, bet 
meistarkursu vadība (direktori – 
Ingrīda Gutberga un Normunds 
Vīksne, administrātors – Guntars 
Zvejnieks) labi apzinās, cik liela 
pašaizliedzība krizes apstākļos 
no māksliniekiem tiek gaidīta 
katru dienu, tālab ar neticamu 
neatlaidību un centību tika 
sameklēti  sponsori un mecenāti. 
Siguldas Mākslas skolu direktors 
Guntars Zvejnieks  ir ,,pašu 
audzināts”– viņš piedalījās jau 
pašos pirmajos meistarkursos 
Jaungulbenē  pirms 16 gadiem. 
Dace Aperāne piebilda: ,,Liels 
prieks, ka meistarkursus  Siguldas 
apmeklē  iepriekšējo gadu da -
lībnieki, nu jau trīsdes mit-
gadnieki, būdami brīvklausītāji, 
turklāt līdzi ņemot  jauno paau-
dzi!”

 Protams, aktīvi lekciju, kon-

certu (tie visi  ir bez maksas) un 
nodarbību apmeklētāji ir mūzi-
kas un mākslas mīļotāji siguldie-
ši. Bērnu folkloras kopas ,,Sen-
lejiņa” vadītāja Indra Čekstere 
atzinīgi novērtē visus sarīko-
jumus, un  jo sirsnīgu pateicības 
smaidu un sparīgus aplausus  
veltī  lietuvietim  Arturam Bur-
kem, skanot latviešu tautasdzies-
mai ,,Div’ dūjiņas gaisā skrēja”. 
Labvēlīgu atbalstu, mākslinie-
kam uznākot uz skatuves,  ,,Bal-
tajā flīģelī” jūt ik mirkli. Šeit tie-
kas domubiedri, nevis kon-
kurenti.  Palaimējās uz  klausīt 
divu meistarkursu paida goģu 
–vokālistes Antras Bigačas un 
deju skolotājas  Vijas Vētras – 
domas. Operdziedātāja prie cājas, 
ka jaunie jūtas patiesi brīvi savā  
mūzikas pasaulē, viņu klā tiene 
māca arī paidagogus! Jauna  jiem 
jāpaspēj tik daudz  ne tikai savā 
nozarē, bet arī  meis tarkursu korī 
un džeza grupā. Tik  spraigos 
treniņos un karstā laikā daudzi 
balstiņas neizbēga mi būšot 
zaudējuši. Ar lielu interesi Antra 
gaida tieši jaunrades darbu 
vakarus, kuŗos jaunieši nekādi 
nevar būt  ie  tek mējušies no citi-
em mūziķiem,  jo autori darbus 
iesniedza meis tarkursu pašā 
sākumā. Vija Vētra spiesta pa -
žēloties – pietrūkst laika! Laika 
pietūkst – arī tā ir tradicija! 
Jaunajiem gribas paspēt pieda-
līties pēc iespējas vairākās meis-
tarklasēs, pie vairākiem mūzi-
ķiem.  Toties dejai vajadzīga sa -
spēle, te nepietiek tikai ar sava 
uzdevuma un zīmējuma prasmi! 
Jaunrades darbu vakarā Vija 
Vētra piedalīsies kopā ar flautisti 
Ilonu Kudiņu – abas improvizēs.

Pēc 21. jūlija koncerta  prog-
rammiņa ir raiba no atzīmēm – 
tik ļoti gribas atmiņā saglabāt 
jauno talantu vārdus priekš-
dienām, kad atkal viņus dzirdē-
sim citos koncertos  Latvijā un 
pasaulē.

Jau tagad var priecāties par 
katra dalībnieka augsto profe-

sionālitāti, par mūzikas garu, kas 
valda pāri perfekcionismam – tā 
apgalvo Antra Bigača.

Visiem patīk sajust Siguldas 
zaļās elpas klātieni, koncerta 
laikā durvis no skatuves uz 
Gaujas senleju ir atvērtas. Godam 
nospēlējuši savu skaņdarbu, 
jaunieši iziet Siguldas zaļajā 
burvībā, meitenes – vasarīgām 
kleitiņām plīvojot un puiši – 
atrotot koncertkrekla piedurknes. 
Šī gada meistarkursu  nosau-
kums ir ,,Brīvība mūzikā”, pilsētas 
devīze ir – ,,Sigulda elpo brīvi”. 

Ļoti labi saskan! 
 Dace Aperāne cer, ka pēc 

di viem gadiem atkal būs lemts 
satikties Siguldā. Jaukajai un 
sirsnīgajai komponistei un 
skolotājai piemīt kas vairāk par 
šūpulī ieliktu mūzikālitāti un 
teicamām orga nizātores dotībām. 
Dacei Aperā nei piemīt tas 
deviņvīru spēks, par kādu lasām 
mūsu tautas pasakās. Cik labi, ka 
to izjutām arī teiksmām un 
tautasdziesmām apvītajā 
Siguldā.

     Anita  Mellupe

Dace Aperāne ar tēvu Mārtiņu Štaueru  Siguldas Baltajā flīģelī

Diriģē Dace Aperāne
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Tiek gatavota Valsts prezidenta Valža Zatlera oficiālā vizīte Krie -

vijā. Vēl nav skaidrs, vai vizīte notiks līdz Saeimas vēlēšanām 2. oktobrī. 
Viens no vizītes uzdevumiem ir vairāku līgumu parakstīšana. Ja vizīte 
notiek līdz vēlēšanām, tad līgumus, kuŗi pēc tam jāratificē parlamentos, 
prezidentu klātbūtnē parakstītu Valža Dombrovska (JL) valdības mi -
nistri.

Eiropas Komisija 20. jūlijā apstiprināja kārtējās starptautiskā aiz-
devuma daļas – 200 miljonu eiro piešķiršanu Latvijai. Papildu sapraša -
nās memorandu parakstīja ES ekonomikas komisārs Olli Rēns. Viņš 
atzinis, ka Latvijai vēl  ir liels budžeta deficits, tāpēc arī nākamgad 
nepieciešami taupības pasākumi. 

Iekšlietu ministrija paziņojusi, ka 22. jūlijā Latvijā ieradies bijušais 
ASV Gvantanamo kaŗa bazes ieslodzītais, ko Latvija februārī apņēmās 
uzņemt no ASV. Atbildīgie dienesti nodrošina pasākumus, kas pare dzē -
ti, lai viņš varētu uzturēties šeit, lai  viņu integrētu sabiedrībā un lai viņš 
neradītu draudus Latvijas drošībai. Ieslodzītajam nebūs jādzīvo slepenībā, 
taču viņa identitāte pēc paša lūguma netiks izpausta - viņa vārdu, uzvār -
du un uzturēšanās vietu neatklās.

21. jūlijā uz Sibiriju devās 19 cilvēki. Viņi noliks piemiņas plāksnes 
bērniem, kuŗi palikuši Sibirijas zemē. Grupā ir arī Amerikas latvieši – 
Aivars Jerumanis un Valdis Ķeris.  

Latvijas nacionālo partizānu 20. un latviešu leģionāru 12. saietā 
Mežotnē piedalījās arī augstas valsts amatpersonas – valdības vadītāja 
vietas izpildītājs Kaspars Gerhards (TB/ LNNK) un aizsardzības ministrs 
Imants Lieģis (Pilsoniskā savienība). 

Pasaules koŗu olimpiadā Šaoksingā, Ķīnā, divas godalgas ieguva        
Inta Teterovska vadītais jauniešu koris Balsis: jaukto kameŗkoŗu katē go-
rijā sudraba, tautas programmas katēgorijā – zelta medaļu.  

Grupas Cosmos baritons un koŗa Maska mākslinieciskais vadītājs 
un diriģents Jānis Ozols 49. starptautiskajā Seghizzi koŗu konkursā 
Italijā, Gorīcijā,  pirmoreiz konkursa pastāvēšanas vēsturē ieguva līdz        
šim vēl nebijušu balvu kā talantīgākais jaunais diriģents.

Dziedātāja Aisha Zviedrijā pārstāvēja Latviju starptautiskajā dzies -
mu konkursā Baltic Song Contest Karlshamnā un ieguva konkursa gal-
veno balvu un naudas prēmiju.

Ventspilī  izveidots pasaulē gaŗākais ziedu paklājs un sasniegts 
Ginesa rekords, paziņoja Ginesa rekorda administrācijas pārstāve 
Mariamarta Ruano De Grahama no Lielbritanijas. Metru platais ziedu 
paklājs izklāts 1665,93 metru gaŗumā. Līdz šim gaŗākais paklājs bija 
izveidots 1999. gadā Italijas pilsētā Alatri - 1475,86 m.

Mācībām ASV militārajās akadēmijās - ASV Jūras spēku akadēmijā, 
ASV Gaisa spēku akadēmijā, ASV Krasta apsardzes akadēmijā un ASV 
Militārajā akadēmijā Vestpointā šogad pieteikušies vairāk nekā desmit 
jaunieši no Latvijas. Patlaban notiek atlases process - visi dalībnieki          
kārto pirmos pārbaudījumus - angļu valodu un fiziskās sagatavotības 
testus.

Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš intervijā 
Latvijas Avīzei pauž nožēlu, ka Latvijas valdībā nav iesaistīti krievvalo-
dīgie un tādējādi viņiem nav bijusi lielāka loma valsts attīstībā. Tāds       
variants neesot dzīvotspējīgs.

Japānas galvaspilsētā Tokijā atvērts Latvijas speciālizēto preču vei -
kals Riga Collection. Veikala plauktos ir lins un tā izstrādājumi, triko -  
tāžas izstrādājumi, rotaļlietas, stikla dizaina priekšmeti, šokolāde u.c. 
Pircēji informātīvajos materiālos var iepazīties ar tūrisma iespējām 
Latvijā.   

EP deputāti aicina 23. augustu 
pasludināt par staļinisma un 

nacisma upuŗu piemiņas dienu 
Eiropas Parlamenta (EP) depu-

tāte Sandra Kalniete kopā ar kol-
lēgām nosūtījusi vēstuli visu Ei  ro-
pas Savienības dalībvalstu parla-
mentiem, aicinot 23. augustu pa -
slu dināt par staļinisma un nacisma 
upuŗu piemiņas dienu. Starp vēs-
tules parakstītājiem ir Sandra Kal-
niete, Inese Vaidere, Krišjānis Ka -
riņš (Vienotība), Ivars Godmanis 
(LPP/LC), Roberts Zīle (TB/
LNNK) Petrs Ščastnijs, Vitauts 
Landsberģis, Danuta Hībnere un 
citi deputāti no Eiropas Parlamen -
ta Vēstures izlīguma grupas. Ko  pu-
mā vēstuli parakstījuši 36 EP de -
putāti. 

“Eiropa nekad nespēs būt vieno-
ta, ja mēs neatzīsim mūsu kopīgo 
vēsturi un nenosodīsim staļinis -
ma un nacisma režīma pastrādā -
tos noziegumus pret Eiropas cil-
vēkiem,” saka deputāte S. Kalniete. 
Viņa jau iepriekš vairakkārt ir 
aicinājusi staļinisma režīma pa - 
  strā dātos noziegumus pielīdzināt 
nacisma noziegumiem. Deputātes 
ieskatā cilvēku uzdevums ir at -
gādināt noziegumus, kuŗus pa  strā-
dāja šie divi režīmi Otrā pasaules 
kaŗa laikā, lai nekas tāds nekad 
vairs neatkārtotos. 

Vēstulē deputāti atgādina, ka 
bijušajā Padomju Savienībā un tās 
satelītvalstīs staļinisma režīma upu-
ŗu skaits sasniedz ap 20 miljonu 
cilvēku, tomēr tie, kuŗi vainojami 
viņu nāvē, ļoti bieži ir palikuši ne -
sodīti. Deputāti arī uzsveŗ, ka EP 
jau 2008. gadā pieņēmusi dekla rā-
ciju par 23. augustu kā Eiropas 
sta  ļinisma un nacisma upuŗu at -
ceres dienu. 

Pēc S. Kalnietes iniciātīvas 2010. 
gada pavasarī Eiropas Parlamentā 
tika izveidota Eiropas vēstures izlī-
guma grupa. Tās mērķis ir veidot 
vienotu izpratni par Eiropas vēs-
turi. Grupā darbojas ap 50 EP 
deputātu, arī bijušais EP priekšsē-
dis Hanss Gerts Poterings.

Lembergs atsakās kandidēt
Zaļo un Zemnieku savienības 

Mi   nistru prezidenta amata kan di-
dāts, Ventspils pilsētas galva un 
par tijas Latvijai un Ventspilij priekš-
sēdis Aivars Lembergs pieņēmis 
lēmumu nekandidēt Saeimas vē -
lēšanās. To, kā solījis iepriekš, viņš 
paziņoja 22. jūlijā Ventspils domē 
preses konferencē. 

Lembergs vairākkārt atzinis, ka 
viņu vairāk interesē dinamiskais 
darbs izpildvarā, proti, valdībā,       
bet klasiskam darbam parlamen - 
tā viņš pēc sava rakstura neesot tik 
piemērots. Iepriekš Lembergs at -
balstīja ieceri ļaut polītiķiem sa  gla-
bāt gan pašvaldības, gan Saeimas 
deputāta mandātu, taču, tā kā šādi 
grozījumi neguva Saeimas atbal- 
stu, viņš zaudētu savu Ventspils 
domnieka mandātu uzreiz pēc 
ievēlēšanas Saeimā.

ZZS Saeimas frakcijas priekšsē-
dis Augusts Brigmanis portālam 
Delfi atzīst, ka Lemberga lēmums 
nav bijis liels pārsteigums. Lem-
bergs neesot gribējis, lai viņa kan-
didēšanu kāds saistītu ar vēlmi 
iegūt deputāta imūnitāti. Būdams 
spēcīgs cilvēks, Lembergs vairak-
kārt sacījis, ka tiks galā pats un 
nekādas īpašas privilēģijas viņam 
nav vajadzīgas. Lemberga lēmu -
mu varēja ietekmēt pēdējās dienās 
izskanējušais Saeimas Juridiskā bi -

roja vadītāja Gunāra Kusiņa skaid-
r ojums par imūnitāti. Saskaņā ar 
Satversmi deputātam ir imūnitāte 
pret kriminālvajāšanu, tāpēc, ja 
Lembergu ievēlētu Saeimā, lai va -
rētu turpināt kriminālprocesu, kas  
sākts pret Ventspils pilsētas galvu, 
Saeimai būtu jālemj par atļauju kri-
 minālvajāšanas turpināšanai. Lem-
bergam arī neesot pārliecības, ka 
Zaļo un Zemnieku savienība va -
rētu iegūt absolūtu balsu vairāku-
mu Saeimā, tādējādi nodrošinot 
stabilu valdības vadīšanu četru ga -
du gaŗumā. “Ja nav tāda rezultāta, 
tad ir skaidrs, ka man būtu jāpaliek 
strādāt parlamentā, un es domāju, 
ka mans darbs parlamentā no val-
s tiskā viedokļa būtu mazāk saprā-
tīgs nekā palikšana strādāt Vents-
pilī,” sacīja Lembergs un piebilda, 
ka, arī lai sakārtotu parlamenta 
dar bu, ir vajadzīgs stabils vairā-
kums.
Urbanovičs ceļ „Trešo republiku”

Rezonanci Latvijas sabiedrībā iz -
raisīja Saskaņas centra līdeŗa Jāņa 
Urbanoviča intervija krievu avīzei 
Telegraf. Kreiso spēku populārais  
polītiķis iezīmē savu Latvijas nā -
kotnes vīziju, kuŗā paredz funda-
mentālu valsts pārveidi. Urbano-
viča ieskatā līdz šim bijušas divas 
Latvijas Republikas: pirmā pastā-
vēja no 1918. līdz 1940. gadam, 
otrā – no 1990. līdz 2008. gadam. 
Tagad pienācis laiks izveidot „Tre -
šo republiku”, un viņš šajā jautā-
jumā esot radikāls. 

Ko Urbanovičs grasās darīt, ja 
viņš kļūtu par valdības vadītāju? 
Daži viņa piedāvājumi. 

* Lai valsti izvestu no ekonomis-
kās krizes, palīdzēt var tikai Krie-
vija. Bet, lai no lielā austrumu kai-
miņa saņemtu palīdzību, Latvijā 
jāievieš pavalstniecības nulles va -
riants un krievu valodai jāpiešķiŗ 
otras valsts valodas statuss. Ja ar 
Krieviju varēs vienoties par kopīgu 
ceļu izejai no krizes, tad arī varēs 
likvidēt nepilsoņa statusu. Vajag 
censties galvenos ienākumus mek-
lēt Austrumu tirgū. Mūsu bēkons 
tur nevienam vairs nav vajadzīgs, 
transits – neinteresants. Bet mēs    
vēl varam paspēt izmantot mūsu 
galvenās priekšrocības, kas Lat vi - 
ju izdevīgi atšķiŗ no Lietuvas, Poli-
jas vai Somijas. Latvijā ir vairāk 
krievu. Un, ja mēs sarunāsim ar 
krieviem Latvijā, tad viņi būs paši 
centīgākie un veiksmīgākie lobisti 
valsts interesēm aiz robežas. Pats 
galvenais patlaban ir savstarpēji 
norunāt par ekonomisko interešu 
pārkārtošanu Austrumu virzienā.  

* Pēc 10. Saeimas vēlēšanām jā -
veido jauns Ministru kabinets,   lai 
tur nebūtu neviena, kas ievēlēts 
Saeimā. Jābūt „sienai” starp parla-
mentu un valdību, lai ministri va -
rētu veikt kopējo programmu, kas 
viņiem  tiks izvirzīta. Ministriem 
nav jānāk no partijām, viņiem jā -
būt profesionāļiem. Šie cilvēki ir 
jānoalgo uz četriem gadiem un jā -
nodrošina ar visu nepieciešamo,  
lai „nebūtu partiju uzraudzības       
pār dažām ministrijām”. Partiju uz -
raudzību pār jauno valdību pēc 
vē  lēšanām Urbanovičs redz kā 
kopīgu koalicijas uzraudzību pār 
Ministru prezidentu un viņa 
komandu.  

Intervijā Urbanovičs neko nesa-
ka par svinamo dienu skaita pa -
lielināšanu, taču būtu tikai loģis  -  
ki, ja „Pirmās republikas” 18. no -
vembrim un „Otrās republikas”         

4. maijam tad piepulcētos vēl kāds 
vienlīdz nozīmīgs „Trešās republi-
kas” datums, droši vien 9. maijs. 

Komentējot Jāņa Urbanoviča sa -
cīto, polītologi piemin Zviedrijas 
Aizsardzības pētniecības aģentūras 
pētījumu par Krievijas ekonomis-
ko ietekmi Baltijas valstīs. Seci -
nāts, ka Krievijas ieguldījumiem 
un tirdz niecībai ar Baltijas valstīm 
bieži pamatā ir nevis ekonomiskā 
loģika, bet gan vēlme uz šīm val- 
s tīm izdarīt spiedienu. Taču Krievi-
jas mērķis ir ne tikai palielināt 
ietekmi Baltijā. Tā vēlas izmantot 
augošo ietekmi Austrumeiropā   
par placdarmu polītiskai un eko-
nomiskai ekspansijai Rietumei ro-
pā. Šīs ietekmes pieaugums va  rē tu 
vājināt Latvijas, Lietuvas un Igau ni-
jas valstiskumu un ierobežot to 
rīcības brīvību.

Urbanoviča veidotā „Trešā re -
pub lika” nozīmē, ka tā var kļūt par 
Krievijas ģeopolītisko vasali, kuŗa 
ekonomiskā izdzīvošana ir atka -
rīga no saimnieka labvēlības. Sa -
skaņas centra vadītājs vaļsirdīgi 
atzīst, ka brutāli formulēta pro-
gramma cilvēkus atbaidītu. Pār-
mai ņas varētu prasīt zināmu laiku. 
Urbanoviča bažas: „Pat ja mēs rīt 
saņemsim 90% balsu, mēs neva-
rēsim pieņemt likumus, ko nepie-
ņem sabiedrība. Uzreiz būs pūļi 
ielās, Latvijā būs Biškeka (Kirgiz  -  
s tānas galvaspilsēta, kur šogad pa -
vasarī opozicija pārņēma varu 
valstī, bet ielu sadursmēs bojā gāja 
simtiem cilvēku. Vēlāk nemieri iz -
pletās citos valsts rajonos). Saeimu 
atlaidīs, un pēc tam mēs nesaņe m-
sim nevienu balsi.”    

Pēc polītologa Andŗa Sprūda do -
mām, salīdzinājums ar Biškeku  ir 
bīstams un neveiksmīgs. Urbano-
viča izteikumu var uzskatīt arī par 
priekšvēlēšanu kampaņas daļu. 
Priekšvēlēšanu laikā partijas iz -
man to visus līdzekļus - gan labus, 
gan baiļu un bažu raisītājus. Iespē-
jams, Urbanovičs nav apzinājies 
sa    līdzinājuma bīstamību vai arī šā -
di izteicies, jūtot pozicijas vājumu. 
Nelabvēlīgu apstākļu sakritības ga -
dījumā šādi notikumi ir iespēja - 
mi. Tas nav izslēdzams. Par vienu 
no veicinātājiem apstākļiem polī to-
logs min spēcīgu radikāļu rašanos.

Saeimas komisija vienojas par 
parādnieku maksātnespēju

Saeimas Tautsaimniecības, agrā-
rās, vides un reģionālās polītikas 
komisija 26. jūlijā vienojās par pa -
rādnieku maksātnespēju, otrreiz 
caurlūkojot Maksātnespējas liku-
mu.

Maksātnespējas likuma 155. 
pan  tā tiks noteikts, ka tad, ja sa -
skaņā ar parādnieka vērtējumu 
saistību dzēšanas procedūrā viņa 
ienākumi būs pietiekami, lai seg -     
tu vismaz 50% no kopējām sais tī-
bām, kuŗas paliek pēc bankrota 
pro cedūras pabeigšanas (mantas, 
kas kalpojusi par kredita nodro-
šinājumu, pārdošanas), fiziskās 
personas saistību dzēšanas plāna 
termiņš ir viens gads no saistību 
dzēšanas procedūras pasludi nā-
šanas dienas.

Ja parādnieks saistību dzēšanas 
procedūras laikā no savas gribas 
neatkarīgu apstākļu pēc nav spē -
jīgs segt atlikušo saistību apmēru, 
divu gadu termiņš no saistību dzē -
šanas procedūras pasludināšanas 
dienas tiks dots parādniekiem, ku -
ŗu ienākumi būs pietiekami, lai 
segtu vismaz 35% no kopējām 

saistībām, kas paliek pēc bankrota 
procedūras pabeigšanas jeb man-
tas, kas kalpojusi par kredita no -
drošinājumu, pārdošanas.

Triju gadu termiņš atlikušo pa -
rādsaistību nokārtošanai tiks dots 
parādniekiem, kuŗu ienākumi būs 
pietiekami, lai segtu vismaz 20% 
no kopējām saistībām, kas paliek 
pēc bankrota procedūras pabeig-
šanas.

Šķēles miljoni...
Pēc Centrālajai vēlēšanu komisi-

jai (CVK) sniegtās informācijas 
Tautas partijas līdeŗa un apvienī -
bas Par labu Latviju Zemgales sa -
raksta pirmā numura Andŗa Šķēles 
naudas uzkrājumi pārsniedz 600 
000 latu, savukārt slavenā 29 miljo-
nu latu vekseļa vērtība tagad ir ap -
tuveni 330 000 latu. Šķēle deklarē, 
ka ir AS Valmieras piens padomes 
loceklis, SIA Uzņēmumu vadība un 
konsultācijas konsultants, kur vi -
ņam pieder kapitāldaļas 62 460 la -
tu vērtībā, SIA TA Biedrība valdes 
loceklis, kur viņam pieder kapitāl-
daļas 2000 latu vērtībā, kā arī Tau-
tas partijas priekšsēdis un PLL 
valdes loceklis. Šķēlem pieder arī 
divas kapitāldaļas 100 latu vērtībā 
SIA Dārzs un drava. Šķēles īpašu -

mā ir dzīvojamā māja ar zemi Rī -
gā. Viņam nepieder neviens trans-
portlīdzeklis, viņš nomā dzīvoja-
mās un nedzīvojamās telpas Saul-
krastu novadā. Šķēles deklarētās 
pa   rādsaistības ir 92 185 lati, viņš 
izsniedzis aizdevumu 19 094 770 
latu apmērā. 

 Abramoviču gaida...
Krievu laikraksts Telegraf  ziņo, 

ka  konkursa Jaunais vilnis rīkotāji 
gaidot Latvijā ierodamies vienu no 
pasaules bagātākajiem cilvēkiem - 
krievu miljardieri Romanu Abra-
moviču. Konkursa  ģenerāldirek-
tors Aleksandrs Rumjancevs laik-
rakstam nav izpaudis sīkāku in -
formāciju par Čukotkas eksguber-
nātora vizīti, vienīgi piebildis, ka 
šogad šo konkursu apmeklēšot 
vairākas sabiedrībā daudz labāk 
pa  zīstamas personas nekā iepriek-
šējos gados. Pirmais Latvijā ieradies 
Abramoviča draugs, investīciju 
kom panijas Millhouse Capital UK 
Ltd vadītājs Jevgenijs Švidlers ar 
jachtu Le Grand Bleu. Abramoviča 
jachta Pelorus, pēc laikraksta rīcībā 
esošās informācijas, atrodoties  
netālu no Latvijas.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

Rīgas krievva-
lo dīgajā laikraks-
tā Vesti Segodņa 
15. jūlijā parādījās 
šāda informācija: 

Pēteŗa I pie mi-
nekli parādīs rī -
dziniekiem 

Par godu Pēteŗa Lielā Rīgas 
pieminekļa simtgadei (tas bija 
uzstādīts 1910. gada 4. jūlijā pēc 
vecā, 17. jūlijā pēc jaunā sti la) 
ielūdzu visus gribētājus 2010. 
gada 17. jūlijā plkst. 12.00 nolikt 
ziedus pie restaurētās Pēteŗa 
bronzas jātnieka statujas, kas        
nu jau deviņus gadus piespiedu 
kārtā atrodas privātā territorijā, 
Brīvības ielā 223. Territorijas 
īpa šnieka atļauja ziedu nolikša-
nai saņemta.

 Staņislavs Razumovskis
 
P.S. Pazīstamais biznesmenis 

un mecenāts Jevgenijs Gombergs 
redakcijai apstiprinājis, ka vi -
ņam piederošā territorija atvērta 
pieminekļa apskatei un ziedu 
nolikšanai. 

Dieviņ tētiņ, kāds gods Krie-
vijas imperijas pirmajam ķei za-
ram! Un kad - Latvijas atjauno-
tās neatkarības divdesmitajā 
gadskārtā. Patiešām, 17. jūlijā 
pie Gombergam piederošās au -
tostāvvietas, kur aiz žoga rēgo -
jās šis Vaŗa Jātnieks, piebrauca, 

Nostalģija un naids

pienāca svētceļnieki, labi apzi-
nādamies, ka šis piemineklis 
1910. gadā tika svinīgi atklāts, 
svinot 200 gadus, kopš Rīga un 
Vidzeme tika pievienotas Krie-
vijai - “uz visiem laikiem”, kā        
tas apzīmogots 1721. gada Nīsta-
des mierlīgumā, uz kuŗu ta -       
gad tik labprāt atsaucas ne          
tikai Maskavas pareizticīgā pro-
fesore Natalja Naročņicka, bet 
arī daudzi Vesti Segodņa lasītāji. 

 Man jau ir gadījies rakstīt,           
ka tai 1910. gada jūlija dienā Pē -
teŗa I pieminekļa atklāšanu ar 
savu klātbūtni pagodināja pats 
cars Nikolajs II un Bastejkalna 
malā “špalerā” sastājās skolēni, 
vicinot tālaika (un arī mūslaiku) 
Krievijas baltzilisarkanos ka  ro-
dziņus. Starp viņiem bija arī 
mans tēvs - 14 g.v. reālskolas 
audzēknis Jāzeps Gordons. 

Viņš, nu jau ar mani uz ple-
ciem, bija arī klāt, kad tai pašā 
vietā 1935. gada 18. novembrī 
atklāja Brīvības pieminekli.

Kas ir Jevgenijs Gombergs? 
Uzņēmējs, kas izsities uz augšu 
un aizraujas ar Rīgas pagātnes 
liecību “atsvaidzināšanu”. Latvi-
jai viņš ir lojāls: uzdāvināja Sa -
eimai par paša naudu restaurē -
to Lāčplēša cilni, kas starpkaŗu 
brīvvalstī rotāja šo kādreizējo 
Vidzemes bruņniecības mitekļa 
ēku . Taču vienlaikus Gombergs 
nenogurstoši atjauno cara laiku 

reliktus. Tas ir viņa “nopelns”,          
ka Brīvības bulvārī blakus Pa -
reizticīgo katedrālei atjaunots 
diezgan bezgaumīgais piemi-
neklis ģenerālim Barklajam de 
Tolli, kas ir ne tikai kaŗojis pret 
Na  poleonu, bet arī licis pama -
tus Krievijas militārajam izlūk-
dienestam - padomju GRU priekš-
  tecim. 

Tā ziedu nolikšana Gomber -
ga autostāvvietā liecina par 
imperisku nostalģiju, kas pār ņē-
musi Latvijas krievvalodīgās 
inteliģences krietnu daļu, kā        
arī uzņēmējus. 

Prāva šo uzņēmēju un inte-
lektuāļu delegācija nesen pēc 
svētceļnieku paražas devās 
uz pa    tālo Lucavsalu, lai noliktu 
ziedus un aizdedzinātu svecītes 
pie cara laikos uzceltā druknā 
pieminekļa 300 krievu zaldā-
tiem, kas krita, varonīgi atgai-
ņājot zviedrus. Kā zināms, maz-
liet vēlāk kaŗa laime uzsmai -       
dīja Pēterim I, un 1710. gada 
jūlijā viņa kaŗaspēks ienāca Rī -
gā un pilsētas atslēgas uz spil-
vena tika pasniegtas iekaŗo tā-
jiem. 

Šī gadskārta uzbudina mūs-
dienu krievvalodīgos div gal-
vainās imperijas nostalģikus. 
Gan avīze Čas, gan Vesti Segod-
ņa aizgūtnēm daudzina 734        
lap  puses biezo grā matu Pri bal-
tijskije russkije: istorija v pam jat-

nikach kultury (1710 - 2010) - 
Baltijas krievi: vēsture kultūras 
pieminekļos (1710 - 2010). 

 Baltijas starptautiskās aka-
dēmijas paspārnē, ar fonda Rus-
skij mir (Krievu pasaule) un 
Maskavas pilsētas valdības fi -
nanciālu atbalstu 34 autori sace-
rējuši 224 apskatus. Metiens gan 
pieticīgs - 500 eksemplāri vien, 
toties saturs ietilpīgs. Un mēr -
ķis sasniegts: slavas apmirdzēta, 
lauriem vainagota nu dižā ju -   
bi leja - 300 gadi, kopš Krievija 
piesavinājās Rīgu un Vidzemi. 

Sējumā ietvertie teksti un at -
tē li vēstī par Ķeizardārzu ar Pē -
teŗa I stādīto gobu, par šī ķei -
zara pili, par Ustj-Dvinskas 
(Dau gavgrīvas) cietoksni, par 
jūgendstila ēkām Alberta ielā 
(kāds tam sakars ar krievu kul-
tūru?), par Rīgas rūpnīcām “Fe -
nikss” un “Union”, kur kval ifi-
cētais darbaspēks bija latviešu 
proletāriāts (tas, protams, grā-
ma tā nav akcentēts). 

Šī biezā sējuma atbildīgais 
redaktors un krājuma sastādī -
tājs ir Aleksandrs Gapoņenko. 
Viņu intervēja Vesti Segodņa tī -
mekļa varianta galvenais re -
daktors Igors Meidens. 

Viens no viņa jautājumiem 
uzskatāmi atspoguļo žultaino 
naidu pret visu latvisko, kuŗš 
raksturīgs šīs avīzes žurnālis-
tiem: “Pamēģiniet tik organizēt 

dialogu ar tagadējo latviešu in -
teliģenci (to, kas bijušajā Virs-
nieku namā sanāk un klausās 
eksprezidentes Vīķes-Freiber -
gas ģeniālos priekšlasījumus) 
par to, kā viņu kultūra veido-
jusies krievu un vācu kultūras 
ietekmē...”. 

“Bijušajā Virsnieku namā” - 
tas taču ir Rīgas Latviešu bied-
rības nams, Māmuļa! Un cik 
ģiftīgs ir viss šis Igora Meidena 
teikums! 

 Fanātiska latviešu nīdēja ir        
arī tā paša laikraksta žurnāliste 
Jelena Sļusareva, kuŗas izlēcienu 
pret nelaiķi Gunāru Meierovicu 
es jau pieminēju 17. jūlijā. Ne -
dēļu pēc šī izlēciena viņa nāca 
klajā ar gaŗu apcerējumu No -
zag tā uzvara - par t.s. sarkana-
jiem pionieŗiem - pagrīdnie -       
kiem vācu okupētajā Rīgā. Ci -
tēju: “Šis Meierovics pēc kaŗa 
slēpās Rietumos, glābdamies        
no atmaksas, bet deviņdesmita-
jos atgriezās uz vēsturisko dzim-
teni kā varonis (..). Viņam pie-
šķirts Rīgas goda pilsoņa tituls 
(..). Kas zina, pat nepamanīsim, 
kā Rolanda vietā Rīgas rātsna -
ma priekšā uz postamenta uz -
rāpsies izcilais šāvējs Waffen SS 
uniformā Gunārs Meierovics.”

 Nu, vai tas nav patoloģisks 
naids? 

 
Franks Gordons

Nupat vēl Lat  vi-
jas polītikas vēro-
tāji kādu brīdi ar 
aizturētu elpu gai-
dīja ziņu, vai šī 
ga    da oktobrī 
valsts vēlētājiem 
būs vai nebūs ie -
spēja balsot par 

Ventspils pilsētas galvu Aivaru 
Lembergu. Patlaban viņš tiek 
tiesāts par dažādiem noziegu-
miem, tostarp par kukuļošanu, 
naudas atmazgāšanu u.tml. Jau-
tājums daļēji bija, vai A. Lem-
bergs varbūt vēlētos ie gūt Sa -
eimas deputāta imūnitāti, jo Sa -
eimai ir jālemj par to, vai kādu 
no tās locekļiem izdot kri mi-
nālvajāšanai vai tamlīdzī giem 
procesiem. Tas ir konstitū cio-
nāls jautājums. Satversmes 29. 
pantā teikts:

„Saeimas locekli nevar ap  cie-
tināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, 
ne citādi aprobežot viņa perso-
nas brīvību, ja tam nepiekrīt 
Saeima. Saeimas locekli var ap -
cietināt, ja to notveŗ pie paša 
no  zieguma pastrādāšanas. Par 
katru Saeimas locekļa apcie ti-
nāšanu divdesmit četru stundu 
laikā jāpaziņo Saeimas prezi-
dijam, kas to ceļ priekšā nāko -      
šā Saeimas sēdē izlemšanai par 
Saeimas locekļa paturēšanu ap -
cietinājumā vai par viņa atsva-
bināšanu. Laikā starp sesijām 
līdz sesijas atklāšanai par Saei-
mas locekļa paturēšanu apcie ti-
nājumā lemj Saeimas prezidijs.”

Galu galā Lembergs nolēma 

Kandidāti labi, kandidāti ne tikpat labi
palikt savā Ventspilī un Saeimas 
vēlēšanās nepiedalīties. Tiesis-
ku ma atbalstītāji valstī uzgavi lē-
ja, jo, lai nu kā, bet analogs Ita-
lijas visnotaļ godīguma ziņā 
apšaubāmajam premjērmi nis-
tram Berluskoni Latvijai ir va -
jadzīgs vismazāk. Lembergs pats 
atzina, ka viņam vieta Saeimā 
būtu interesanta tikai tad, ja        
viņa pārstāvētā Latvijas Zaļo un 
zemnieku savienība iegūtu pil -
nu parlamentāru kontroli. „Ja 
nav tāda rezultāta, tad ir skaidrs, 
ka man būtu jāpaliek strādāt 
parlamentā, un es domāju, ka 
mans darbs parlamentā no val-
s tiskā viedokļa būtu mazāk sa -
prātīgs nekā palikšana strādāt 
Ventspilī.”

Latvijā netrūkst polītikāņu, 
ku  ŗiem ierindas statuss parla-
mentārajās rindās neliekas pie-
tiekami interesants. Tie ir ļau -
dis, kuŗiem kādreiz piederējusi 
liela teikšana izpildvaras līmenī. 
Varbūt redzamākais eksemplārs 
ir „Tautas” partijas (TP) dibi nā-
tājs Andris Šķēle, kas pēc tam, 
kad krita viņa pēdējā valdība         
un viņš kļuva par ierindas de -
putātu, nolika mandātu un tei-
cās (kā izrādās, nepatiesi) no 
po   lītikas aizejam uz visiem lai-
kiem. Redzami gaŗlaikoti par la-
mentārajā darbā bijuši arī citi 
kādreizējie premjērministri Vi -
lis Krištopans un Einars Repše.

Taču runa nav tikai par tiem, 
kuŗi šāda vai tāda iemesla pēc 
nevēlas kļūt par Saeimas depu - 

tātiem. Tikpat liela problēma,         
ja ne krietni lielāka, ir arī ar 
tiem, kuŗi to vēlas, un te mums 
atkal pirmām kārtām ir jārunā 
par ZZS.

Zaļie zemnieki pret kadru po -
lītiku allaž ir izturējušies savda-
bīgi, un to par atbildīgumu bū -
tu pagrūti nosaukt. Saeimas 
rindās, piemēram, iepriekšējos 
četrus gadus ir bijis un vēl uz 
četriem gadiem tur iekļūt cer 
cilvēks, vārdā Viktors Ščerba-
tichs. Plašākajā pasaulē viņš ir 
pazīstams kā svarcēlājs, bijis arī 
pasaules čempions. Problēma te 
būs acīm redzama. Brīžos, kad 
V. Ščerbatichs trenējas vai pie-
dalās turnīros, viņš par Saeimas 
darbu nedomā un tajā nepie -  
da lās. Cits, ne tikpat kliedzošs 
piemērs, ir zaļais zemnieks, - Sa -
eimas spīkers. Gundars Daudze 
ir anesteziologs un no Saeimas 
darba brī vajā laikā turpina darbu 
slim nīcā, lai, kā pats skaidrojis, 
ne  zaudētu iemaņas un gatavo tos 
brīdim, kad polītikā viņš vairs 
nepiedalīsies. It kā jau var sa -
prast, bet diez vai pasaulē ir īpa-
ši daudz citu valstu, kuŗās otra 
augstākā amatpersona nodar-
bojas ar chaltūru. Tad jau tikpat 
labi varētu ļaut Valsts preziden-
tam Valdim Zatleram turpināt 
darbu chirurģijā. Šķiet, tik aug-
s tu amatpersonu darbs ārpus 
valsts pārvaldes neliecina par 
mil zīgi lielu atbildību pret pie-
nākumiem.

Zaļo zemnieku rindās ir arī 

deputāts Leopolds Ozoliņš, jau 
ļoti ilgstoši ļoti slims cilvēks. 
Parlamentā viņš nav redzēts jau 
vairākus gadus. ZZS biedra, lab-
klājības ministra Ulža Auguļa 
ieskatā nebūtu īpaši pieklājīgi,             
ja L. Ozoliņa kollēgas viņu lūg- 
tu nolikt mandātu. Man gan 
nešķiet, ka te runa ir par pie-
klājību. Mēnesi pēc mēneša Sa -
eimā darbojas nevis Satversmē 
paredzētie 100, bet gan tikai 99 
deputāti. Zaļo zemnieku attieks-
me šajā ziņā ir bezatbildīga – tas 
nekas, ka viens no mūsu de  pu-
tātiem darbā vispār vairs nepie-
dalās un nedod vietu nākama-
jam sarakstā, kuŗš darbu va -       
rētu darīt un to arī darītu.

Polītiķu un polītikāņu darba 
kvalitāte, protams, nav jautā -
jums tikai Latvijā. Neviens par 
polītiķi nepiedzimst, katrs po -
lītiķis pirms tam ir dzīvē darījis 
kaut ko citu. Vēl jo vairāk tādā 
valstī kā mūsējā, kuŗa no jauna 
kļuva neatkarīga tikai pirms 20 
gadiem un kuŗā vismaz sākumā 
kontroli pārņēma vairāki cilvēki, 
kam ar polītiku pirms tam nav 
bijusi ne mazākā sakara. Valdības 
pirmais vadītājs Ivars Godmanis 
pēc profesijas ir fiziķis. Pirmais 
Latvijas Valsts prezidents Gun -
tis Ulmanis pirms ienākšanas 
polītikā vadīja kādu komūnālo 
pakalpojumu uzņēmumu. Pir-
mais Centrālās bankas vadītājs 
Einars Repše pēc profesijas arī         
ir fiziķis.

Taču pēc aizritējušiem 20 ga -

diem varētu domāt, ka polītiķu 
paaudze būs kļuvusi profe sio-
nālāka un ka vietu Saeimā me  k-
lētu krietni lielāks skaits juris -  
tu un ekonomistu. Citiem vār-
diem sakot – lielāks skaits ļaužu, 
kuŗi pazīst drēbi tais jautāju -   
mos, par kuŗiem jālemj polī ti-
ķiem. Taču mums ik reizi tiek 
piedāvāta vesela plejāda aktie -
ŗu, komponistu, sportistu un 
citu ļautiņu, kuŗi, iespējams, ir 
pietiekami populāri, lai saistītu 
sabiedrības uzmanību, bet nav 
īstie, kam uzticēt likumdošanas 
varu. Tiesa, nekur nav teikts, ka 
jurists automatiski būs godīgāks 
un gudrāks par aktrisi, tomēr 
būtu jācer, ka mūsu parlaments 
attīstītos līdz brīdim, kad nav 
atkal un atkal jārunā par liku-
miem, kuŗos „gudrās galvas” ir 
sabalsojušas visādus, tostarp 
sav starpēji nesavienojamus    
principus.

Protams, polītiķi attīstās līdz 
ar karjēras ilgumu, Saeimā ir 
visnotaļ daudz cilvēku, kuŗi tur 
uzskatāmi par absolūtām mē- 
belēm un laika gaitā noteikti          
šo to ir iemācījušies. Tomēr mi -
nētie piemēri demonstrē bez-  
at bildību ne vienā partijā vien,             
ja runa ir par kadru jautāju-
miem. Aicinu vēlētājus arī šo -
gad pa pētīt kandidātu saraks -
tus. Vai tiešām tie visi būs cil-
vēki, ku ŗiem uzticēt varu? 
Baidos, ka ne.
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Ar valsts Sabiedrisko pakal po-
jumu rēgulēšanas komisijas pa  do-
mes priekšsēdi Dr. Valentīnu An -
drejevu un Ekonomiskās analizes 
departamenta direktoru Jā  ni Mi -
ķelsonu sarunājās Ligita Kov tu-
na. 

Sabiedrisko pakalpojumu rē  gu-
lēšanas komisija (turpmāk teks -      
tā – Rēgulātors) ir valsts institū-
cija, kuŗas kompetencē ir nodro-
šināt kvalitātīvus, nepārtrauktus 
un drošus pakalpojumus par eko-
nomiski pamatotiem tarifiem. 
Vienlaikus šīs institūcijas uzde-
vumos ir veicināt ekonomisko at -
tīstību un ekonomiski pamatotu 
konkurenci rēgulējamās jomās - 
enerģētikā, siltumapgādē, sakaros, 
dzelzceļa transportā, ūdens saim-
niecībā u. c., - tātad valsts asins-
ritē.

Uz sarunu ar šīs institūcijas 
vadību redakciju rosināja divi 
iemesli – mūsu „attiecības” ar Lat-
vijas Pastu, kā arī lasītāju vēstules 
ar jautājumiem un pārdomām   
par vienkāršam cilvēkam grūti sa -
protamām lietām attiecībā uz mo -
nopolstāvokli un lielajām algām 
tieši tādos asinsrites uzņēmumos 
kā Rīgas siltums un nu jau bēdīgi 
slavenais Latvenergo.

V. A. Vispirms precīzēšu – vienī-
gais monopoluzņēmums valstī         
ir Latvijas gāze, tas ir privātuz ņē-
mums, un šādā statusā tas paliks 
līdz 2014. gadam, kad „atvērsies” 
tirgus atbilstoši Eiropas Savienī -
bas rēgulām. Latvenergo gan kon-
kurē ar citiem piegādātājiem, bet 
ir valsts uzņēmums. Tas nozīmē, 

Kas rēgulē valsts asinsriti?

ka visa tā peļņa pienākas valstij, 
savukārt Rīgas siltums ir pašval-
dības uzņēmums. Jā, šobrīd gai-
dāms nozīmīgs tarifu paaugsti nā-
jums tieši siltumapgādē, apmē -
ram – 40 – 47%, un tas atkarīgs 
tikai un vienīgi no izejvielu cenu 
kāpuma, proti, paaugstinās gāzes 
un mazuta cenas pasaulē, turklāt 
procesu ietekmē arī valūtas svār- 
s tības un ekonomiskā krize, kas 
tāpat skārusi citas pasaules valstis, 
līdz ar to valūtas kursa maiņas 
mums [energoresursu importam] 
nav labvēlīgas.

Par „nesamērīgi lielajām algām” 
šajos uzņēmumos, kā raksta jūsu 
lasītājs, īsti nevaru piekrist. Algas 
ir samazinātas, to apjoms, piemē-
ram, Rīgas siltumā ir ap 7%, tāpēc 
algu maiņas tarifus tikpat kā ne -
ietekmē. Starp citu, apstiprinot 
ta    rifus, mēs ņemam vērā, cik lieli 
uzņēmumā ir administrēšanas 
izdevumi, tie nedrīkst pārsniegt          
7 – 10%. Rīgas siltuma tarifos              
80 – 85% ir tieši gāzes cena.

Varu nosaukt arī augstāko at -
algojumu valsts uzņēmumā, tas 
saskaņā ar valdības lēmumu ir 
2800 lati. Privātajā uzņēmumā, 
tātad Latvijas gāzē, atalgojumu 
no   saka akcionāri, un Rēgulātors 
to nevar ietekmēt. Taču jāsaprot, 
ka algām jābūt konkurētspējī -
gām, vienlaikus jāprasa no uz  ņē-
mumu vadības augsta atbildība 
un profesionālitāte.

Rēgulātora kompetences lokā 
tātad ir arī Latvijas Pasts. Rie-
tumeiropas latviešu laikraksta 
Brīvā Latvija izdošanā pasta iz -
maksas aizņem nesamērīgi lielu 
daļu, kaut gan jāatzīst, ka biežu 
un gaŗu sarunu gaitā tās par 
nepilniem 10% ir izdevies sama-
zināt. Meklējot risinājumus, iz -
pētījām arī starptautisko sūtī ju-
mu cenas un atklājām, ka, pie-
mēram, Lietuvā tās ir par 17% 
zemākas.

J. M. Katrā valstī tomēr ir at -
šķirīgi ekonomiskie apstākļi, sūtī-
jumu apjomi u. c., kas nosaka at -
tie  cīgos tarifus. Jā, Latvijas Pasts 
strādā ar zaudējumiem, te noti-
kušas biežas vadības maiņas, tur-
k lāt dažu pakalpojumu tarifi ne -
bija mainīti kopš 1998. gada, tā -
tad pasts strādāja ar tarifiem, kas 
bija spēkā vēl pirms Rēgulātora 
izveidošanas 2001. gadā. Šobrīd 
no  tiek darbs ar jauno tarifu ap - 
stip rināšanu. Pasts tos iesniedza  
šā gada maijā, un dokumentu ap -
joms ir iespaidīgs. Rēgulātors pa  -
rasti strādā četrus mēnešus, pētī-
jot un pārskatot jaunās pakal-
pojumu cenas. Jau šobrīd varu 
teikt, ka tās būs pakalpojuma 

saņēmējam „draudzīgākas”, it īpa-
ši tas attiecas uz starptautiskiem 
sūtījumiem.

Par atlaidēm varu teikt – mēs 
stingri raugāmies, lai tarifi būtu 
vienlīdzīgi un nediskriminējoši. 
Tātad – kā var piešķirt atlaides 
Brīvai Latvijai, – tūlīt taču ar sa -
vām prasībām būs klāt citi izde-
vēji! Tomēr Latvijas Pastam ir tie-
sības izstrādāt atlaižu sistēmu, ko 
Rēgulātors neliegs, teiksim, ievē-
rojot sūtījumu vai pakalpojumu 
apjomus.

Andrejevas kundzei ir 18 ga -
dus ilga darba pieredze Fi  nanču 
ministrijā. Pirmajos atjaunotās 
neatkarības gados jūs bijāt mi -
nistra vietniece, pēc tam valsts 
sekretāre. Jums ir doktores       
grads ekonomikā un, protams, 
savs skatījums uz valsts taut-
saimniecību. Kas jūs visvairāk 
satrauc šai Latvijas valstij tik 
sarežģītajā laikā?

V. A. Tas, ka mēs tikai „lāpā-
mies” un „griežam”, bet nevei-
dojam un neattīstām. Ministru 
prezidents gan teica, ka valsts 
bankrots ir gaŗām, taču patapi -

nātā nauda būs jāatdod, tāpēc ra -
žošanas attīstība ir pirmā nu -     
mura jautājums. Otrs – valstī ir 
jābūt prognozējamai nodokļu 
sistēmai, nedrīkst būt tā, ka uz -
ņēmējs par pārmaiņām uzzina 
di  vas nedēļas iepriekš. Jābūt stra-
tēģijai, turklāt jādomā arī par to, 
kas tad valstī ražos un kas mak- 
 sās nodokļus, ja cilvēki masveidā 
brauc projām...

Šis ir „tukšs” laiks – kā arvien 
priekšvēlēšanu laiks, kad nekas    
īsti nenotiek, vienīgi liels popu-
lisma vilnis.

Vai redzat „vietējo potenciālu”, 
vai varbūt speciālistus vajag 
„importēt” no citām zemēm?

V. A. Ir jādod vārds jaunajiem! 
Un tādi mums ir – Finanču mi-
nistrijas darbinieki, banku anali -
tiķi, kuŗi galvenokārt tikai uzstā -
jas presē ar komentāriem. Lai ta -
ču viņi ķeŗas pie darba, - zināšanas, 
tostarp ārzemju augstskolās ie - 
gū tie gradi, taču viņiem ir! Arī         
mūsu sarunbiedrs Jānis Miķelsons 
ir papildinājies Dānijā un Zvied-
rijā, maģistra gradu ieguvis Lat-
vijas Universitātē. 

Pēc kādiem kritērijiem jūs bal-
sosit vēlēšanās?

V. A. Arvien grūtāk ir izdarīt 
iz  vēli. Tomēr es pazīstu daudzus 
cilvēkus, kas kandidē, un mana 
izvēle būs par tiem, kuŗiem uzti-
cos un par kuŗiem zinu, ka tie 
izdarīs, ko solījuši un, galvenais, – 
ko var izdarīt.

J. M. Ja polītiķis sola izdarīt to, 
ko polītiski nevar sasniegt, kam 
vajag ekonomikas atlabšanu, es 
vi  ņam nevaru uzticēties. Lai polī-
tiķi runā par polītiskiem risinā-
jumiem, piemēram, kas notiks ar 
valsts valodu...

Valentīna Andrejeva

Jānis Miķelsons

Aizvien biežāk man laimējas 
savā ceļā sastapt cilvēkus, kuŗi ar 
savu paraugu ir vieduma, sīks tu-
ma, dzīvotgribas un dzīvotpras-
mes mērs. Cilvēkus, kuŗiem  lī -
dzās paši kļūstam labāki. Cero -
nis Bīlmanis, LU mecenāts un 
Dr. Alfrēda Bīlmaņa piemiņas 
fonda dibinātājs, neapšaubāmi ir 
viens no viņiem.  

Brošūriņā, ko mūsu tikšanās 
nobeigumā saņēmu par piemiņu 
no Ceroņa, mani uzrunāja autora 
sāpīgā atklāsme par to, ar ko       
mūs dienās pastāvīgi nākas sa -
stapties rakstītā vārda pārval dī-
tājiem. Pro  ti, runa ir par tirgus 
prin cipu katēgorisko prasību sa -
vu „produkciju” ievietot kādā no -
teiktā plauktā, piekabinot tai at -
bilstošu etiķeti (metafizika? eseju 
kopojums? padomi ātrai bagātī-
bas gūšanai un laimes kaldinā ša-
nai?). Tomēr ko darīt autoram, ja 
viņš vēlas runāt par šādās katē-
gorijās neietilpināmām univer sā-
lām vērtībām? Esmu novērojusi, 
ka līdzīgas tieksmes katēgorizēt 
mums piemīt arī attiecībā uz cil-
vēkiem. Nespēja ievietot kādu 
mūsu pašu iepriekš definētos 
rām jos nereti liek mums sajus - 
t ies diskomfortā un kļūt aiz do-
mīgiem. Šī nav pirmā reize, kad 
sastopos ar nesavtīgu mecenā-
tismu, taču vienlaikus arī ar līdz-
cilvēku neizpratni par to, kā gan 
tas iespējams. Pavisam noteikti 
tūdaļ tiek uzdots jautājums, kā -
pēc tas šim cilvēkam ir vajadzīgs, 
un ir acīm redzama vēlme noteikt 
mums tik raksturīgo diagnozi – 
aiz tā visa noteikti kas slēpjas 

TAPT, NEVIS VIENKĀRŠI BŪT 
(bagātnieks, kuŗam pašam visādu 
labumu pārpārēm? Veikls sava 
sa  biedriskā tēla menedžeris? Ja 
nu neviens no šiem, tad, vistica-
māk, vienkārši ekscentriķis). Ne 
vienu reizi vien esmu pārlieci nā-
jusies, ka mēdz būt arī citi iemesli 
un dāsnums mēdz būt nesavtīgs. 
Tikšanās ar Bīlmaņa kungu bija 
kārtējais apliecinājums šai patie-
sībai.   

Kāpēc Ceronis iedibinājis sti-
pendiju programmu – to es viņam 
pat nejautāju, jo šķiet, ka tik un        
tā to tīri labi nopratu to viņa dzī-
vesstāsta un pasaules redzējuma. 

Es labprāt vairītos lietot apzī-
mē jumu mecenāts (lai gan tas ir 
precīzs, tomēr mazliet atsvešina 
un iedibina zināmas hierarchis-
kas attiecības). Neesmu droša, ka 
Ceronis pats vēlētos tikt šādi dē -
vēts; viņš dod priekšroku apzī -
mē jumam draugs. Tieši  šādi Ce -
ronis parakstīja novēlējumu jau 
minētajā man iedāvinātajā bro šū-
riņā. Ceronis patiešām priecājas 
par katru jauniegūtu draugu, un 
viņam tādu ir daudz – ikviens cil-
vēks, kuŗam savulaik jebkādā vei-
dā ticis palīdzēts vai nu kā iesā-
cējam profesionālajā jomā, vai ar 
labu padomu, tagad var lepoties 
ar godu saukties par šī vīra drau-
gu. Mūsu tikšanās reizē Bīlmaņa 
kungs ar aizrautību man stāstīja 
par cilvēkiem, ar kuŗiem dzīves 
ceļi krustojušies un kuŗiem kaut 
kā ir nācies palīdzēt, tomēr viņš 
aizvien uzsvēra nevis savu iegul-
dījumu censoņu panākumu kal-
di nāšanā, bet gan viņu pašu spē-
kiem izdarīto, sasniegto, īstenoto. 

Un to viņš nekavējās atgādināt        
arī mums – savām viešņām – ne 
brīdi nepārstāt gādāt par to, lai 
jūsu draugs pulks taptu aizvien 
kuplāks! Lai gan dažkārt nākas   
arī vilties. Visam labajam piemīt 
bumeranga efekts, un pienāks 
brīdis, kas liks jums apjaust, ka 
tikai un vienīgi šis kapitāls nav 
pakļauts nekādiem vērtības zu -
du miem. 

Neapšaubāmi, cilvēki, kuŗiem 
vēstures drūmajās lappusēs dzīve 
lūza un nācās doties svešumā, 

līdzi ņemot iedzīvi, kas nereti       
bija satilpināma vienā koferītī,        
to spēj novērtēt vislabāk. Ceronis 
vēl joprojām ar pateicību piemin 
labos cilvēkus, kuŗi pašam sa -
vulaik snieguši atbalstu un palī-
dzīgu roku. Viņš, nenoliedzami, 
ir cīnītājs. Uzsākot dzīvi ASV, 

zināms atbalsts gan tika baudīts, 
tomēr dzīves mācības, rūdījums 
un atklāsmes uzturēja dzīves spa-
ru, kad tālāk nācās cīnīties paša 
spēkiem. Vienīgi tas ļāva virzīties 
uz augšu, iegūt labu izglītību,         
lai varētu strādāt cienījamu dar-
bu. Tādi patiesi ir lielākā daļa 
ASV savulaik ieceļojušo latvie -       
šu – sīksti sava ceļa gājēji, un par 
katru no šīm dzīvēm varētu sa -
rakstīt grāmatu. Arī Ceronis nav 
izņēmums. Viņš turklāt uzdro ši-
nājies stāties pretī ģimenes gribai, 

atsakoties iet sava slavenā radi-
nieka Alfrēda Bīlmaņa pēdās, lai 
kļūtu par diplomātu. Ceronim 
tuvāki bijuši skaitļi, nevis vārdi, 
tāpēc arī izvēlēta techniskā pro-
fesija. Tomēr Alfrēda Bīlmaņa 
vārds un diplomāta gaitās Latvi -
jas labā paveiktais aizvien tiek 

cildināts, dibinot viņa piemiņas 
fondu un mudinot studentus pie-
vērsties to jautājumu izpētei, kas 
Latvijas polītiskajā diskursā ir 
aktuāli pašlaik. 

Ceronis ir saimnieks, īsts lat-
vietis ar savu lauku sētu, sīkstumu, 
plāniem, kuŗu īstenošanai, kā 
daž brīd šķiet, gluži vai treju mū -
žu nebūtu gana. Taču Ceronis 
visu paveiks – viņš pats mīcīs 
mīk lu un šaus lielās krāsns platajā 
mutē, lai izceptu īstu latviešu rupj-
maizi; dēstīs tomātus, gatavos zie-
mai konservus; centīsies rast ie -
spēju paplašināt savu angļu valo-
dā izdoto grāmatu bibliotēku. Un 
pēc labi padarīta darba viņš atpū-
tīsies lapenītē, ko plānots uzcelt 
nākamgad. Viss ir vienkārši – viņš 
ir darītājs. Viņš nesūrojas par ve -
selības problēmām vai Latvijas 
va  sarai raksturīgajiem nepastā-
vīgajiem laika apstākļiem, kas 
reizumis apjomīgajām iecerēm 
liek spieķus riteņos. Tam viņam 
laika neatliek. Un, lai nu ko, bet 
neprasmi saimniekot un rūpēties 
par sev uzticēto šis vīrs necieš ne 
acu galā. Tieši tas pamudinājis 
Ce  roni atgūt radinieku mājas, kas, 
nonākušas neprasmīgu ļaužu 
rokās, bijušas uz sabruku ma 
robežas. 

Ar savu paraugu Cēronis Bīl-
manis uzskatāmi parāda, ka, se -
kojot vadmotīvam Tapt, nevis 
vienkārši būt, rezultāti noteikti 
būs. Kā materiālajā, tā garīgajā 
dzīves dimensijā.

Inese Grumolte,
2009./10. ak. gada Dr. Alfrēda 

Bīlmaņa piemiņas fonda stipendiāte

Raksta autore ciemos pie mecenāta Ceroņa Bīlmaņa "Raudziņu 
mājās"
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Tieši tāda fantastiska iekšēja brī-
vība, it kā spirgta vēja kustība ap -
ņem lasītāju, viņam saskaŗoties        
ar Ainas Zemdegas dzeju un pro-
zu. Izņēmums nav arī jaunākais   
A. Zemdegas „Rakstu” 5. sējums 
(apgāds „Nordik”), kuŗu sastādījis 
un komentējis literātūras kritiķis 
Pāvils Vasariņš un kuŗā lasāmi pē -
dējie krājumi „Septiņjūdžu zā - 
ba kos” un „Nakts dzejoļi”, kā arī 
trim  das un Latvijas literātūras 
spe  ciālistu vērtējumi. P. Vasariņa 
komentāri pārliecina kā suverēna 
vērtība, jo tajos koncentrētas bū -
tiskas atziņas par dzejnieces daiļ-
radi. Grāmatas apdari veidojis 
mākslinieks Voldemārs Avens

Piektā sējuma atvēršanas sarīko-
jumā, kas izvērtās zinātniskā kon-
ferencē, runātāju priekšlasījumos 
vairākkārt skanēja doma par                
A. Zemdegas savdabīgo, vitālo iz -
teiksmes veidu, kuŗā dabiskums   
ir vienkop ar dabas doto oriģi nā-
litāti. „Viņas dzejas tēlos nav nedz 

NO LAIKA VAŽĀM BRĪVA
pašmērķīgas ekstravagances vai 
samākslotības, nedz rutīnas vai 
ba  nālitātes,” - šajā vienā literātūras 
zinātnieces Rutas Veidemanes tei-
kumā atspoguļojas dzejnieces 
daiļ rades būtiska šķautne. Turklāt 
A. Zemdegas dzīvā dzejas viela ir 
harmoniskā saskaņā ar tās radītā-
jas pašas personību. Varbūt tāpēc 
tik spēcīgi saviļņo A. Zemdegas 
literārie tēli, kas dzimst un elpo 
dabiski kā zaļas zāles asns, kā pir-
mā vizbule dzejnieces dzimtajā 
Lubē. A. Zemdegas dzejā un prozā 
bieži rakstīts it kā par vienkāršām, 
parastām lietām un norisēm, to -
mēr tur nav ne vēsts no ikdienī-
bas, jo vārdi, to radītās sakarības 
pārtop zīmēs un simbolos. Nereti 
dziļi slēpti sirdēsti un posts izteikti 
aprautos, īsos teikumos, kas emo-
cionāli piestrēdzina gaisotni. Tā 
mēdz runāt par neremdināmām 
alkām, bēdām, par zaudējumiem, 
par kuŗiem grūti ir skaļi runāt         
un tomēr nevar klusēt, tāpēc vārdi 
skopi un izsāpēti izlaužas paši. 
Zināju - /atgriezīšos no meža puses/ 
basām kājām, ko apvijušas būs /
sila puķes un sūna/, drānām visas 
vīles/viršu smaržām izmirkušas. 
(Krājums „Basām kājām”, 1963.) 
Cik neremdināmu dzimtenes il -
gu, gara acīm skatītas dārgās vie-
tas smaržu pārpilnas ir šīs īsās 
rin  das, no kuŗām gluži fiziski, 
šķiet, uzvēdī vasaras svelmē sa  kar-
sēts sveķains gaiss! 

Par dzimtenes mīlestībā kveldēto 
A. Zemdegas daiļradi vairākkārt 
runājuši un rakstījuši trimdas un 
Latvijas literātūras kritiķi un dzej-
nieki – Juris Silenieks, Biruta Sūr-
mane, Gundars Pļavkalns, Gunars 
Saliņš, Māris Čaklais, Māris Salējs, 

Ruta Veidemane, Viesturs Vec grā-
vis, Jānis Čākurs, Imants Auziņš. 
Arī „Rakstu” 5. sējuma atvēršanas 
sarīkojumā, kam sākotnēju kon-
ceptuālu ievirzi deva P. Vasariņš 
un ko vadīja V. Vecgrāvis, šī te  -       
ma tika uzrādīta par vienu no 
būtiskām A. Zemdegas daiļrades 
vadlīnijām.

R. Veidemane, vērtējot izlasi 
„Divos krastos”, saka – piederības 
spēks, tomēr viņa norāda arī uz 
iekšējo pretrunu, jo dzejniece 
vienādi ilgojas pēc abiem kras -
tiem – savas īstenās dzimtenes un 
mītnes zemes. R. Veidemane, arī 
M. Salējs, runājot par jaunāko 
„Rakstu” sējumu, izcēlās ne vien 
kā dziļi analitiķi, bet arī kā uztica-
mi ceļabiedri, kas kopā ar dzej-
nieci dodas aizrāvīgos ceļojumos. 
„Viedā apjausma”, ko literātūras 
zinātniece saskatījusi A. Zemde-
gas darbu vēstījumā, lielā mērā 
attiecināma arī uz R. Veidemani 
pašu. Tāpēc tik suģestējoša izdevās 
dzejas krājuma „Nakts dzejoļi” 
analize, jo tajā spēcīgi atklājās         
cita A. Zemdegas daiļrades daļa – 
viņas eksistenciālā dzeja, ko pir-
mais savulaik pamanīja spalvas 
brālis Gunars Saliņš. Intervijā Lai-
kam un Brīvajai Latvijai P. Vasa-
riņš (2008. g.) ar apbrīnu norā -   
dīja uz bezbaiļu poziciju, kādā 
dzejniece savās domās pietuvojas 
nebūtības robežai: „„Nakts dze jo-
ļos” īpaši skaidri un mierīgi Aina 
meklējusi un atradusi līdzsvaru 
starp „būt” un „nebūt”. Šajā krā ju-
mā viņa vistuvāk piegājusi „mel-
najai upei” bez bailēm, bez iz  mi-
suma, izlīdzinoties ar dzīvi, nebai-
doties palūkoties uz šīs upes otru 
krastu, no kuŗa atpakaļceļa nav.”  

Nedaudz tālāk intervijā P. Vasa-
riņš pauž pārliecību, ka „šo Ainas 
krājumu un arī citus darbus vis-
dziļāk izpratuši Ruta Veidemane 
un Māris Salējs, brīnumaini pie-
tuvojoties „Nakts dzejoļu” būtiskai 
stīgai, dzejnieces spējai ieraudzīt 
dvēseles ceļojumu pāri fiziskās 
dzī vības robežai, citā eksistencē”. 

Krājumā „Nakts dzejoļi” lasā-
mas arī šādas ciešas apņemšanās 
pilnas rindas: „Man jāzin sevi/ no 
laika važām brīvu,” - kas izvēlētas 
virsrakstam. Tās liecina par dze -
jas cilvēka vēlmi kļūt brīvam no 
baiļu sloga, no tumšām domām. 
Tas liecina arī par visāda veida 
brīvības alkām. Šāda sajūta aizvien 
uzvēdī no A. Zemdegas darbiem, 
to viņa nesusi līdz savā cilvēkbū-
tībā, tā aizvien tik vitāli un fas ci-
nējoši atklājusies sarunās ar dzej-
nieci katram, kam laimējies viņu 
satikt un iepazīt.

Arī divos pēdējos sējumā ievie-
totos krājumos, ko dzejniece pati 
sakārtojusi, „Septiņjūdžu zāba-
kos” (ceļojumu apceres) un dzejas 
grāmatā „Nakts dzejoļi” īpaši, ir 
tik daudz no bailēm un kramp-
jainām iznīcības šausmām brīvu 
rindu un tik daudz kāres izzināt 
savu bezrobežu būtību, pār kuŗu, 
paldies Dievam, nav varas nīcībai. 
Daudzos dzejoļos šī iekšējā bez-
baiļu brīvība atklājas iedomātās 
sarunās ar Melno sievu: Melnā 
sieva man seko. /Velkas klusēdama 
ik solim/ man līdzi. Neatlaidīgi. /         
It kā es būtu viņas parādniece. Ne -
lūgtā viešņa neatlaižas un, melnā 
lakatā tinusies,/ nosēžas manā is -
ta bā,/ kur viskrēslaināks,/ kur viņu 
neredz neviens./ Tikai es.

Domas par cilvēka dzīves īs  lai-
cību tomēr netraucē dzejnieci iz -
just savu esamību kā krāšņu 
dāvanu un izbaudīt to ar katru 

ner vu šūnu. Domas par nebūtību 
krājumu „Nakts dzejoļi” nevērš    
ne biedīgi šausmīgu, ne traģisku 
un drūmu. Tās drīzāk liecina par 
bērnišķīgi gaišas, zinātkāras dvē-
seles iegrimšanu pasaules rites no -
slēpumos, palūkošanos aiz melnā 
priekškara krokas,  un tas liek ras-
ties rindām: Es biju tur, /kur īste-
nība un šķitums/ saplūst par citu 
vielu/ vietā, kurp aicina/ un aizliedz 
ieiet. Drīzāk gan krājuma dzejoļi 
ļauj lasītājam līksmi ievilkt elpu 
par esamības prieku, kas katram 
dāvāts, par pasaules smaržām, 
gais mu, ūdens rotaļu, kokiem, 
putnu dziesmām, spirgta vēja 
kustību. 

Spēcīgais dzīvesprieks, jaukts ar 
dzīves īslaicības apziņu, rada jau-
nus atziņas slāņus, kas dzejnieci 
ap  ņem arī vecā Neretas kapsētā 
Jā  ņa Jaunsudrabiņa pārbedīšanas 
ceremonijā, kad dzimtenes zemē 
tiek guldītas rakstnieka, viņa dzī -
ves  biedres un meitas urnas. Cik 
labi tā, kad būt un nebūt/ nešķiŗ ne 
dzelzs, ne akmens žogi,/ bet saplūst 
vienā. Dzejoļa lasītāju apņem cil-
vē ka gara nezūdamības apziņa – 
gars turpinās pāri laikam, pāri 
fiziskai iznīcībai. Vēl kādā citā krā-
jumā „Zem akmeņa zaļa zāle” šī 
do  ma plīvo ar gavilējošu spēku: 
Nekas nav zudis!/ Nekas nevar 
zust, panta nobeiguma rindās pa -
sakot galveno: kā bijis vienmēr,/ tā 
paliks – laikā iekausēts! To pašu 
var teikt par Ainas Zemdegas daiļ-
radi.

Dzejnieces vārda suģestiju pa -
līdzēja izjust ne vien dzejas spe-
ciālistu un dzejnieku atziņas mi -
nētajā sarīkojumā, bet arī Nacio-
nālā teātŗa aktrises Ditas Lūriņas 
dzejas lasījums no vairākiem               
A. Zemdegas dzejoļu krājumiem.

 Irēna  Lagzdiņa

Humbolta universitātei – 200
Vācbaltu izdevumā Baltische 

Briefe Monika Hiršheita raksta        
par Humbolta universitātes 200 
gadu jubileju. Svinību ietvaros 
simpozijā  godināta izcilā zināt-
niece, botaniķe Elizabete Šīmane 
(1881-1972).

Elizabete Šīmane dzimusi Igau-
nijā, Fellinā, tagadējā Vīlandē, vēs-
turnieka un literāta Teodora Šī  ma-
ņa ģimenē. Viņas brālēns Pauls Šī -
manis bija publicists un polītiķis. 
Lai izvairītos no skolu un augstsko-
lu rusifikācijas briesmām Baltijā, 
ģimene 1887. gadā pārcēlās uz 
Berlīni. Elizabete iestājās Berlīnes 
universitātē, studēja dabzinātnes. 
Vairākus gadus viņa veltīja valodu 
studijām Parīzē. 

Starptautisku ievērību Elizabete 
Šīmane guva ar pētījumiem bo  -  
ta nikā. Viņas nozīmīgais darbs 
„Kul tūraugu izcelšanās” iznāca 
1932. ga dā. 

Šīmane  publiski uzstājās pret 
Hit lera režīma īstenoto rasismu un 
žīdu vajāšanu. Tāpēc viņa 1940. 
gadā profesores darbu Berlīnes 
universitātē bija spiesta pārtraukt. 
Kopā ar māsu Ģertrūdi viņa ie  sais-
tījās baznīcas draudzē, kas deva 
pajumti vajātajiem žīdu izcelsmes 
pilsoņiem un glāba viņus no re- 
p resijām. Universitātes jubilejas 
sim pozijā notika domu apmaiņa 

Baltische Briefe par Baltiju
par abu māsu Šīmaņu darbību. 
Eliza betes sarakstē ar draudzeni 
fiziķi Līzu Meitneri, kas bija 
emigrējusi uz Zviedriju, tikušas 
izgaismotas pretošanās kustības 
nacistiskajā Vācijā.

Pēc Otrā pasaules kaŗa Elizabete 
Šīmane varēja turpināt mācībspē -
ka darbu universitātē. Viņa atbal-  
s tīja neatkarīgas Berlīnes univer si-
tātes izveidošanu. Kopš 1952. gada 
Šīmane darbojās Maksa Planka 
biedrībā, vadīja nodaļu „Kultūr au-
gu vēsture”. Viņai ir vairāk nekā 80 
publikācijas, tostarp arī pētījums 
par augu sēklām Ēgiptes faraonu 
apbedījumu vietās. 1948. gadā pub-
licēta grāmata „Kvieši, rudzi, mie -
ži – augu vēsture un izmantoša -  
na”. Saņemti daudzi apbalvojumi.        
1954. gadā Elizabetei Šīmanei pie-
šķīra VFR Nopelnu ordeni (Steck-
kreuz), 1956. gadā viņa kļuva par 
Francijas Botanikas biedrības goda 
biedri un Vācijas Dabzinātņu aka-
dē mijas locekli, 1962. gadā Berlī-
nes Tech niskās 
uni ver sitātes 
Lauk saimnie- 
cības fakultāte 
viņai pie šķī ra 
Goda dokto-
res titulu (pir-
mai sie vie tei 
augstskolas 
vēsturē). Eli-
za  betes Šīma-
nes vārdā no -
saukta ie  la 
Berlīnē un 

Lichtenber gas ap  gabalā.
Profesora Ekerharda Hēkster-

ma na vadībā tiks izdoti Elizabetes 
Šīmanes Kopotie raksti. Berlīnes 
uni  versitātes 200 gadu jubilejas 
svinībās piedalījās Šīmaņu dzim -
tas 11 pārstāvji, arī – Teodora Šī -
ma  ņa maz maz dēls, An  glijā uzau-
gu šais sers Kon rāds Šīmans. Viņš   
ir tiesnesis ES tiesu struktūrā Luk-
semburgā.

Piemin 
Dītrichu Andreju Lēberu  

Latvijas Neatkarības deklarācijas  
pasludināšanas 20. gadadienas svi-
nību laikā Rīgā atklāja piemiņas 
plāksni Dr. iur. Dītricham Lēbe-
ram (1923-2004) pie viņa ģimenes 
mājas Rīgā, Hospitāļu ielā 22. Pie-
miņas plāksni veidojis Jānis Stru-
pulis ar Latvijas Juristu biedrības 
atbalstu. 

Profesors Dītrichs Lēbers daudz 
publikāciju veltījis Latvijas vēstu -
res izpētei un dedzīgi atbalstījis 
Lat  vijas neatkarības izcīnīšanu.         
Jau 1989. gadā D.A.Lēbers aktīvi 
atbalstīja Latvijas centienus ceļā uz 
ekonomisku un polītisku suve rē-
nitāti. Vairāki Lēbera argumenti        
ir iestrādāti 1990. gada 4. maija 
deklarācijā “Par Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanu”. Ar   
šo dokumentu Latvijā parlamen-
tārā ceļā tika deklarēta Latvijas 
Republikas neatkarības atjau no ša-
na. Devis ieguldījumu Molotova-
Ribentropa pakta un tā slepeno 
protokolu, kā arī Latvijas okupā-
cijas fakta izvērtēšanā. 

Dītrichs Andrejs Lēbers dzimis 
1923. gada 4. janvārī Rīgā. Miris 
2004. gada 24. jūnijā Hamburgā. 
Tēvs prof. Dr. Augusts Lēbers              
(Johan August Loeber; 1865 – 1948) 
no 1918. līdz 1938. gadam bija se -
nātors Latvijas Republikas senātā, 
kā arī profesors Latvijas Univer-
sitātes Juridiskajā fakultātē. 1920. 
gadā viņš bija pirmais sveštautietis 
LU, kas sāka lasīt lekcijas latviešu 
valodā. Kopš 1930. gada LU goda 
doktors. Daudzkārt pārstāvējis Lat-
viju starptautiskās juristu konfe-
rencēs. Dītricha Andreja Lēbera 
vec tēvs no mātes puses ir Rīgas tir-
gotājs Augusts Mencendorfs.

Piemiņas sarīkojumā Mencen-
dorfa namā, kur dzīvojuši Lēbera 
vecvecāki, piedalījās viņa atraitne 
Anita Krista Lēbere un dēls Džons 
Lēbers.    

Populārizē franču valodu
Igaunijā nolemts populārizēt 

franču valodu. Šovasar Tallinā tiks 
atvērts franču bērnudārzs, nā -
kamgad – skola ar franču mācību 
valodu. Jau darbojas Franču licejs, 
taču tur mācības notiek igauņu 
valodā, franču valoda ir mācību 
priekšmets. Liceja absolventu dip-
lomus neatzīst Francijas univer-
sitātes. Citādi ir Angļu licejā, kur 
mācības notiek angļu valodā.

Pētījumos konstatēts, ka franču 

valodas pratēji atrod darbu Eiro -
pas Savienības institūcijās Brise -       
lē, Parīzē, Strasburgā. Lai pēc 
bērnudārza apmeklēšanas varētu 
turpināt franču valodas apguvi,  
Franču liceja mācību  reorganizā-
cijas plānā paredzēts vispirms at -
vērt franču klasi saskaņā ar franču 
valodas mācību programmu, pēc 
tam franču skolu ar izlaiduma 
eksāmenu franču valodā. 

Projektu atbalsta ne tikai Igau-
nijas un Francijas Izglītības minis-
trija, bet arī Igaunijas ārlietu mi -
nistrs Urmass Paets.

Sikspārnis lido 
no Latvijas uz Šveici

BB ziņots, ka kāds sikspārnis (la -
tīniskais nosaukums pipistrellus 
nathusii)  aizlidojis no Papes Latvijā 
uz Zelcachu Šveicē. Šis zīdītāju kla-
 ses sikspārņu kārtas pārstāvis 28 
dienās veicis 1360 kilometrus. Ja 
pieņem, ka sikspārnis lido katru 
nakti un ceļš  ir taisns, tad tas naktī 
nolidotu 50 kilometrus. Droši        
vien šis ceļotājs veicis lielāku 
attālumu.

Sikspārņu spārnu vēziens ir ap -
mēram 25 cm, svars – astoņi grami. 
Katru rudeni šie dzīvnieki veic 
pārlidojumus no planētas ziemeļu 
apgabaliem uz siltākām vietām 
dienvidos, lai  tur pārziemotu. 

Drosmīgo ceļotāju atrada paslē-
pušos saules pulkstenī, ko gatavo-
jās noārdīt. Pēc apgredzenojuma 
apskates secināts, ka sikspārnis 
lidojumu sācis Latvijā. Sikspārni 
pa  baroja un pēc divām dienām 
p  alaida brīvībā.

BB lasījis P. Karlsons                           
Elizabete Šīmane 
savā valstībā  
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Lai izveidotu piemiņas vietu 
arī Latvijas brīvvalsts laikā di -
bināto Rīgas un Liepājas Rotari 
klubu biedriem, ko Latvija zau-
dēja okupācijas un deportāciju 
rezultātā, 2010. gada 24. jūlijā 
„Likteņdārzā” savus 40 koci -     
ņus - ziedojumu „Likteņdārza” 
projektam iestādīja „Latvijas 
Rotari klubu salidojuma 2010” 
dalībnieki. 

Jau trīspadsmito gadu Latvijas 
rotarieši jūlijā gatavojas gada 
lielākajam kopīgajam sarīko ju-
mam, lai kopā ar ģimenēm 
draudzīgās aktīvitātēs stiprinā - 
tu Rotari attiecības. Šajā gadā 
rotariešu salidojumu rīko Rī gas 
Hanzas Rotari klubs (RHRK) un 
salidojuma galvenie organizā -
tori ir Valdis Jākobsons (RHRK 
šī gada prezidents) un Guntis 
Belēvičs (viceprezidents). Šoreiz 
klubu salidojumu ierastās aktī-
vitātes ir papildinātas ar labiem 
darbiem, kam ir paliekams re -
zultāts, tāpēc rotariešu salido-
juma mērķis ir piedalīties Latvi-
jas „Likteņdārza” iekārtošanas 
darbos, lai veicinātu Latvijas 

LATVIJAS ROTARIEŠI PALĪDZ TAPT „LIKTEŅDĀRZAM”

nācijas saliedēšanu un labdarī -
bu un iedzīvinātu savstarpējās 
saskaņas un sabiedrības harmo-
niskas attīstības principus, gūs -
tot arī prieku un gandarījumu 
sev. 

Pirmais Rotari klubs Latvijā 
tika izveidots 1932. gadā – tas ir 
Rīgas Rotari klubs, kas savu 
darbību  pēc atjaunošanas 1993. 
gadā turpina joprojām. Patla - 
ban Latvijā darbojas 20 Rotari 

klubu un Rēzeknē top divdesmit 
pirmais. Pasaulē Rotari kustība 
aizsākās 1905. gadā Čikāgā, kur 
advokāts Pols Heriss nodibināja 
pirmo klubu. Šobrīd vairāk ne -
kā 200 pasaules valstīs un reģio-
nos darbojas ap 33 000 klubu, 
kas vieno ap 1,2 miljonus uzņē-
mēju, inteliģences un dažādu 
profesiju līdeŗus. Kustības biedri 
īsteno dažādus labdarības pro-
jektus – daudzus ar starptautisku 

rotariešu līdzdalību - un atbal- 
s ta augstus profesionālās ētikas 
principus un veicina mieru un 
labu gribu visā pasaulē. Organi-
zācijas moto ir „Pašaizliedzīgi 
kalpot”. Rotari organizācijas ko -
dols ir klubi, kas pulcējas reizi 
nedēļā un apvieno noteiktā 

ģeografiskā territorijā dzīvojo -
šus biedrus. Īpašu uzmanību Ro -
tari veltī jauniešiem, piedāvājot 
vidusskolēnu apmaiņas pro-
grammas, piemēram, dodot ie -
spēju jauniešiem vienu gadu 
pavadīt citā valstī, dzīvojot rota-
riešu ģimenēs un mācoties vie-
tējā skolā, tādējādi ļaujot iepazīt 
citas valsts kultūru un dzīves 
apstākļus, apgūt svešvalodas un 
iegūt jaunus draugus. Jauniem 
cilvēkiem, kas jau strādā savā 
pro fesijā un nav rotarieši, tiek 
piedāvāts piedalīties studiju gru-
pu apmaiņas programmā (GSE), 
kas dod iespēju doties četras 
nedēļas ilgā Rotari organizētā 
pieredzes apmaiņas braucienā    
uz citu valsti. 

Salidojumu apmeklēja arī        
2410 Rotari Apgabala (ietveŗ 
Lat viju un Zviedrijas dienvidu 
da  ļu) gubernātors. Kokneses pu -
sē rotarieši ar ģimenēm un drau-
giem, kopskaitā ap 140 cilvēku, 
pavadīja divas dienas – 24. un     
25. jūliju, apmeklējot arī Kok-
neses pilsdrupas un „Briežu dār-
zu” Kokneses novada Iršos. 

Valsts Akadēmiskais koris 
„Latvija” savu starptautisko mū -
zikas festivālu vasaras sezonu 
uzsācis, saņemot stāvovācijas 
Tal  linā, Nargenas festivālā pēc 
Bēthovena 9. simfonijas atska-
ņojuma kopā ar diriģentu Tenu 
Kaljusti un starptautisku solis -       
tu kvartetu (Hanna Holgersone, 
Annelī Pēbo, Domeniks Vorners 
un Olivers Kūsiks). Nargenas 
festivāla idejas autors ir ievēro-
jamais igauņu diriģents Tenu 
Kaljuste. 

Valsts Akadēmiskais koris „Latvija” Eiropā
Plašāku informāciju par festi-

vālu var iegūt mājaslapā www.
nargenfestival.ee 

Ceturtdien, 22. jūlijā, Rīgā 
ieradās Kšištofs Pendereckis, 
lai konsultētu kori un Valsts 
Liepājas Simfonisko orķestri 
savu skaņdarbu interpretācijā. 
Tie tika atskaņoti nobeiguma 
koncertā Dāvida Oistracha fes-
tivālā Pērnavā (www.oistfest.ee) 
23. jūlijā.

„Ir patiess prieks atkal tikties 

ar šo ievērojamo komponistu,” 
sa  ka koŗa direktors Māris Oš -
lejs, atceroties izcilo sadarbību, 
kad pirms vairākiem gadiem        
K. Pendereckis vadīja sava „Re -
kviēma” atskaņojumu Rīgas Do -
mā. „Ne mazāk svarīga korim ir 
atkalredzēšanās ar slaveno diri-
ģentu Nēmi Jervi, ar kuŗu kopā 
tiks sagatavota nākamā pro-
gramma Leigo festivālam (Igau-
nijā), Jonu Storgardu, gatavojot 
programmu koŗa debijai Hel-
sinku festivālā, un Markusu 

Pošneru, gatavojoties Brēmenes 
Mūzikas festivālam, kuŗā koris 
mūzicēs jau pēc atkārtota uzai-
cinājuma,” saka M. Ošlejs.

Jons Storgards šobrīd ir Hel-
sinku Filharmoniskā orķestŗa 
mākslinieciskais vadītājs un gal -
venais diriģents. Sadarbība ar 
viņu aizsākās 2008. gadā, kad 
koris pēc orķestŗa uzaicinājuma 
piedalījās R. Ščedrina koncert-
operas „Apburtais ceļinieks” 
Skan dinavijas pirmatskaņoju -  
mā Helsinkos. 

Ar Markusu Pošneru jau ir         
bi  jusi sadarbība Kuenkā, pirm -
at skaņojot Ļeras Auerbachas 
„Krie vu rekviēmu” Spānijā. Lat-
vijas kultūras kontekstā nozī -
mīgs ir fakts, ka Markuss Poš -
ners un Brēmenes filharmoniķi 
pirmatskaņojuši Pēteŗa Vaska 
opusu „Credo”.  

(Plašāka informācija par Hel-
sinku festivālu pieejama www.
helsinginjuhlaviikot.fi, bet par 
Brēmenes Mūzikas festivālu: 
www.musikfest-bremen.de)

Uzziņai

„Likteņdārzs” ar visas tautas 
atbalstu top uz salas Koknesē, 
Daugavas vidū. Tā ir vieta, kur 
sastopas pagātne, tagadne un 
nākotne. Vieta, kur rast 
mierinājumu, smelties spēku 
un gūt iedvesmu piepildīt 
sapņus. „Likteņdārzs” top kā 
mūsu gadsimta Brīvības 
piemineklis un vieno visas 
paaudzes. Katram ir iespēja 
piedalīties tā tapšanā – ar savu 
darbu, laiku, labām domām 
un līdzekļiem.„Likteņdārza” 
īstenotājs ir „Kokneses fonds”. 
Plašāka informācija par 
„Likteņdārza” tapšanas gaitu 
un atbalstītājiem – www.likt-
endarzs.lv. 

21. jūlija vakarā no Rīgas 
sta    cijas ar Pēterburgas vilcie -
nu ceļā uz Tālajiem Zieme -
ļiem un Tomsku devās filmas 
„Piemini Sibiriju” radošā gru-
pa režisores Dzintras Gekas 
vadībā un pul ciņš  domubied-
ru. Esam jau vēs tījuši, ka tre -
šo reizi ekspe dīcijai pie -
vienojies Aivars Je  rumanis, 
šo  gad arī Valdis Ķe ris no Lo  s-
andželosas. Ceļinieki at  grie-
zīsies Rīgā 4. augustā.

„PIEMINI SIBIRIJU” RADOŠĀ GRUPA UN DOMUBIEDRI 
DEVUŠIES UZ TOMSKU

Dzintra Geka un mācītājs Guntis Kalme Valdis Ķeris

Aivars Jerumanis
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27. jūlijs
 komerckurss

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,00 0,30 1,75

90-119 3 1,25 0,40 1,00
180-209 6 1,50 0,75 1,30
270-299 9 2,25 0,85 1,45
367-395 12 2,75 1,00 1,60

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās

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

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

Noguldījumu likmes

No 14. jūlija līdz 3. augustam 
Centrālajā vēlēšanu komisijā tiek 
iesniegti deputātu kandidātu sa -
raksti 10. Saeimas vēlēšanām            
2.ok   tobrī. Tā mēs uzzinām po  lī-
tisko partiju un to apvienību iz -
virzītos kandidātus. Analize par 
kandidātu piemērotību būt po  lī-
tiskās situācijas lēmējiem Latvijā 
rit visos līmeņos - sākot no vēlē-
tāju mājsaimniecību virtuves, līdz 
komentāriem tīmeklī un pub lis-
kām partiju debatēm.

Brīvā Latvija un Laiks vēlējās 
no skaidrot tautas kopnoskaņu 
pāris mēnešu pirms vēlēšanām. 

Mums pretī divriteni ripina ga -
dos jauns cilvēks. Esot students, 
kas piedalās LU Sociālo zinātņu 
fakultātes studentu rīkotā Lat  -

vi jas mēroga kampaņā „Es iešu 
balsot!”. Uzvārdu nosaukt nevē-
las, jo akcijā piedaloties daudzi 
aktīvisti. Ikvienam Latvijas pa -
valstniekam esot jāizmanto Sa -
tvers mē garantētās tiesības pie-
dalīties vēlēšanās, kā arī mudināt 
savus radus, draugus, kaimiņus 
un pārējos pilsoņus “ņemt varu 
savās rokās”, tāpēc jāpanāk, lai        
2. oktobrī 10. Saeimas vēlēšanās 
piedalītos 80 - 90% balsstiesīgo. 
Ie    priekšējās - 2006. gada 9. Sa -
eimas vēlēšanās piedalījās             
908 979 (60,98%) vēlētāju. Tika 
reģis trēti 19 deputātu kandidātu 
sa  raksti, no kuŗiem 5 % barjēru 
pār  varēja un mandātus ieguva 
septiņas partijas un partiju ap  vie-
nības. Tas nozīmē, ka četri no 10 
cilvēkiem neizmantoja tiesības 
pār veidot Latvijas polītisko situ-
āciju. Mums ir iespēja šogad stā-
vokli mainīt, panākot, lai ikviens 
iedzīvotājs zinātu, ka balsojot       
viņš būs iesaistīts grandiozā Lat-
vijas polītiskās vides mainīšanas 
kampaņā.

Rīgā uz ielas sastaptā Ieva Slok-
mane no Kurzemes bilst, ka dau-
dzu iedzīvotāju simpatijas krizes 
laikā, ar Ministru prezidenta Val-
ža Dombrovska prasmi vadīt val-
s ti ekonomiski tik ekstrēmālos ap -
stākļos ir ieguvis Jaunais laiks. 
Iepriekš V. Dombrovskis sevi pa -
rādījis kā zinīgs Eiroparlamenta 
deputāts un nu gada un 4 mēne -
šu laikā apliecinājis sevi par vis-
labāk izglītoto un saprātīgāko       
val dības vadītāju, kāds Latvijai      
bijis   20 gadu laikā. "Var, protams, 
burkšķēt par 7,5 miljardu aizņē-
mumu, bet nevar noliegt, ka tā 
nebija JL ierosme, bet gan jau 
pirms V.Dombrovska pieņemts 
lēmums, - pēc Ministru preziden-
ta A. Kalvīša solīto „septiņu trek -
no gadu” izšķērdības. Iedzīvotāju 
aptaujās ik mēnesi redzam, ka        
JL ir populārākā “latviski domā-
jošā” partija Latvijā, kas velk sev 

Tautas balss – Dieva balss
2. oktobrī lemsim par Latvijas nākotni

līdzi partiju apvienību Vienotība. 
Vienīgi žēl, ka V.Dombrovskis ir 
Vidzemes reģiona deputātu 
kandidātu sarakstā. Vēlēšanu 
dienā galīgi izlemšu, par ko bal-
sot.”

Latvijā ir 132 sociālās aprūpes 
centri, pansionāti un veco ļaužu 
mītnes. Lielākai daļai to iemītnieku 
veselība ir pietiekami laba, lai spētu 
piedalīties vēlēšanās.

143 kilometrus no Rīgas atrodas 
Jēkabpils pansionāts, kas 
nosvinējis 50 gadu jubileju. 
Iemītnieku vidū ir bijušais 
Anglijas latvietis Gunārs 
Mansons, kas no karstajiem saules 
stariem patvēries iekštelpās. 

„Esmu piedalījies visās vēlēšanās 
un tautas nobalsošanās. 2006. 

gadā 9. Saeimas vēlēšanās no Rov-
fantas devos balsot uz Latvijas 
vēstniecību Londonā. No citas 
vietas uz vēstniecību nācies mērot 
pat 300 km. Toreiz balsoju par 
Jauno laiku – krustiņus liku Kriš-
jānim Kariņam, Guntim Bērzi-
ņam, Einaram Repšem un vēl 
pāris citiem. 2009. gada 6. jūnija 
pašvaldību vēlēšanās jau biju Lat-
vijā un balsoju Kūku pagasta vē -
lēšanu iecirknī, jo pansionāts at -
rodas šajā pagastā. No Jēkabpils 
līdz pansionātam ik stundu iet            
3. maršruta autobuss, kas ērti         
aizvizina mūs arī uz vēlēšanu 
iecirkni. 

Satrauc ekonomiskā situācija 
Latvijā. Jau 2007. gadā inflācija 
bija 7 %, uz ko tolaik valdības 
vadītājam A. Kalvītim īpaši no -
rādīja prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga, - lai kaut ko darot lietas 
labā. Taču viņš aizrādījumus ig  -
no rēja. Tagad V.Dombrovskim       
iet grūti, lai vērstu par labu 20 
gados izdarītās aplamības. Viņš        
ir angliski domājošs, visu kārto 
iekš viena angļu miera. Nav kā           
I. Godmanis, kas vienmēr bija         
ap  krāvies ar mapēm. Tāpēc slie-
cos balsot par Vienotību. 

Taču partijas Visu Latvijai! un 
TB/LNNK, kas apvienojušās vienā 
sarakstā, iestājas par nacionālām 
vērtībām. Lai gan TB/LNNK vadī-
tājs Māris Grīnblats ir bijis iz  glī-
tības un zinātnes ministrs (1995.
gada decembris – 1997.gada feb-
ruāris), Latvijā joprojām sko lās 
nemāca Latvijas vēsturi kā at -
sevišķu mācību priekšmetu, kas 
skolēniem ļautu labāk apgūt vals-
ts vēsturi un rosinātu nacionālo 
pašapziņu un patriotismu. Tad, 
iespējams, tik daudzi jauni cilvēki 
nedotos projām no Latvijas la -
bākas dzīves meklējumos. 2006.
gadā ar masīvām pozitīvisma 
kam  paņām izcēlās Tautas partija 
un LPP/LC, bet TP vēl šodien 
valsts kasē nav atmaksājusi mil-

jonu, bet LPP/LC – 500 000 par 
šajās kampaņās pārtērēto. Tagad 
abas partijas paslēpušās zem ap -
vienotā polītisko partiju saraksta 
Par labu Latviju."

 Ilgus gadus ārvalstīs dzīvoju -
šais Gunārs Mansons Jēkabpils 
pansionātā atradis kopīgu valodu 
ar blakus istabas iemītnieku – 
vietējo pensionāru Imantu Ozo-
liņu.

„2009.gadā balsoju par partiju 
Jaunais laiks. Simpatiska šķita 
Einara Repšes, Solvitas Āboltiņas, 
bijušās Satversmes tiesneses Ilmas 
Čepānes un Sandras Kalnietes ak -
tīvā darbošanās. Kalnieti atce -       
ros no Latvijas Tautas frontes lai-
kiem. Esmu par latvisku un na -
cionālu Latviju. Sliecos 2.oktobrī 
balsot par Vienotību vai Zaļo un 
Zemnieku savienību, vai apvie-
nību TB/LNN un Visu Latvijai!.      
2. augustā man aprit 80 gadi, bet 
esmu saņēmis norīkojumu 4. au -
gustā doties uz Līvānu slimnīcu 
dakterēties. Tad jau redzēs, par        
ko visbeidzot nobalsošu.”

Dunavas pagasta Atvaru mā -
jās rosīgi saimnieko Jānis Stan-
kevičs. Pagasta apdzīvotā vietā 
Tadenavā atrodas Raiņa mūzejs - 

tūristu iecienīta vieta, lai gan viņi 
nepabrauc gaŗām arī Atvaru 
mājām, kur ir apskatāma dabas 
veidojumu, akmeņu un senlietu 
kollekcija. Uz jautājumu par vēlē-
šanām 2. oktobrī J. Stankevičs lū -
kojas ļoti skeptiski. Lauku cilvē -       
ka pamatīgumā viņš saka tā: „Ne 
es esmu gājis, ne es iešu uz vē -
lēšanām. Neies jau lieki laiku tē -
rēt tos 10 kilometrus braukšanai 
uz centru. Tur parādos vienu          
reizi gadā, lai samaksātu zemes 
nodokli. „Mafija” augšās tāpat   
visu izlemj, no mūsu balsojuma 
nav nekādas jēgas. Visi runā, ka 

nav jēgas. Šeit dažs onkuls vēl 
atceras, kā Staļina laikos kravas 
mašīnā, karogam plīvojot un gar-
moškai skanot, braukuši uz vēlē-
šanu iecirkni. Bijis liels pacēlums. 
Nu ko man šodien var līdzēt 
Saeima un valdība? Viss ir atkarīgs 
tikai un vienīgi no manis paša. 
Lūk, sēžos laivā un airējos pāri 
Daugavai uz otru krastu. Tad ar 
autobusu uz Daugavpili. Izstaigā -
ju dakteŗus, sapērkos, kas man 
vajadzīgs, un dienas vidū jau        
esmu atpakaļ. Lopi jābaro, jāgādā 
par saimniecību. Autoveikals reizi 
nedēļā piegādā maizi un citu 
ikdienā nepieciešamo.” 

Viesītes novadā tiekos ar ro -
sīgo bitenieku Staltmaņu pāri. 
Vērojot čaklo medus vācēju dar-
bību, aprunājamies arī par gaidā-
majām vēlēšanām. Helēna Stalt-
mane: „Nupat novadā bija tikša-
nās ar Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru. Stingri bija drošības no -
teikumi, bet norādītajā pulcēšanās 
vietā viņš uzmanīgi uzklausīja ie -
dzīvotājus. Vēlēšanās esmu nolē-
musi balsot par ZZS, par Aivaru 
Lembergu valdības vadītāja ama-
tā. Daudz viņš ir paveicis Vents -
pils sakārtošanā. Reiz viņš smaidī-
dams teica, ka savu kalnu „Lem-
berga hūti”, kas veidota no būv-
gružiem un ziemā ir iecienīta slē-
pošanas vieta, cels tik augstu, lai 
varētu redzēt Gotlandi. Viņš ir 
saimnieks.”

Savukārt Ilgonis Staltmanis do -
mā, ka, iekams Latvijā nebūs tau-
tas vēlēta prezidenta, nekas ne -
mai  nīsies. Šobrīd ļoti nepiecie-
šams cilvēks, kāds reiz bijis pre-
zidents Kārlis Ulmanis, 4 – 5 gadu 
ekonomiskam uzrāvienam. Taču 
katrā partiju un to apvienību sa -
rakstā ir cilvēki, par kuŗiem varētu 
balsot.”

Teksts un foto Valija Berkina

Jēkabpils pansionātā Anglijas latvietis Gunārs Mansons un 
vietējais pensionārs Imants Ozoliņš raduši kopīgu valodu un              
2. oktobrī dosies uz vēlēšanām Kūku pagastā

Dunavas pagasta Atvaru māju saimnieks Jānis Stankevičs netic, ka 
kaut kas var mainīties, cilvēkam piedaloties vēlēšanās

Viesītes novada saimniece Helēna Staltmane dosies uz vēlēšanām 
un balsos par ZZS

Viesītes novada saimnieka Ilgoņa Staltmaņa ieskatā tagad kā 
nekad vajadzīgs tautas vēlēts prezidents
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V Ē S T U R E S  L A P P U S E S  P Ā R Š Ķ I R S T O T

Šogad jūnija vidū apritēja 70 
gadi, kopš PSRS okupēja Balti -
jas valstis. Ir daudz runāts un 
šķēpi lauzti, vai varējām un vai 
vajadzēja 1940. gadā krieviem 
pretoties. Veselais saprāts saka - 
nē, jo mums nebija laikus saga-
tavota, kaut cik labi noturama 
aizsardzības līnija un Latvijai arī 
trūka dabisku šķēršļu, kas spētu 
kavēt sarkanarmijas virzīšanos.

Mūsu militārais stratēģis plkv. 
V. Janums pirms vairākiem ga -
diem minēja, ka vienīgā iespēja 
aizturēt krievus varēja būt 
1939./40. gada ziemā vienlaicīgi 
ar somu Ziemas kaŗu. Pēc mūsu 
armijas stāba vērtējuma krie-
viem tanī laikā nav bijis pietie-
kami spēku Latvijas robežu tu -
vu  mā. To pievilkšana  bargās zie-
      mas apstākļos prasītu vismaz 
pā  ris nedēļu laika. Mūsu armijas 
municijas rezervju, intensīvi tās 
lietojot, būtu pieticis kādām pā -
ris nedēļām.

1939. gada 5. oktobrī Maskava 
visām trim Baltijas valstīm uz -
spieda pašas piedāvāto bazu lī -
gumu, kas negribīgi arī tika pie-
ņemts. Tai pašā laikā krievi iz -
virzīja prasību Somijai atdot vi -
ņiem visu Karēlijas apgabalu. 

MĀCĪSIMIES NO SOMIEM
Somi šajā situācijā izrādīja lielā-
ku drosmi un jau nākamajā die-
nā izsludināja mobilizāciju, lai 
celtu savas armijas spējas kaŗa 
laika prasībām.

Somijas Ziemas kaŗš sākās        
1939. gada 26. novembrī, kad 
krie vu artilerija noklāja uguni        
pati pār savējo pozicijām, bet par 
to vainoja somus. 30. novem brī 
kādu pusmiljonu vīru stiprs sar-
kanarmijas kontingents sāka uz -
brukumu pāri Somijas robe žai.

Jau drīz pēc kaŗa sākuma kļuva 
skaidrs, ka Staļina nolūks īsā 
laikā panākt Somijas padošanos 
nav sasniedzams. Nepiemērotos 
apģērbos aukstuma un sniega 
nomocītie sarkanarmieši bija ne 
vien apturēti visas frontes gaŗu-
mā, bet cieta daudzas nopietnas 
sakāves. Nelīdzēja arī milzīgais 
tanku un aviācijas pārsvars. Iz -
šķi rīga loma te bija prasmīgi va -
dītiem un motīvētiem somu kāj-
niekiem. Par balti tērpto somu 
slē  potāju tālajiem iebrukumiem 
rakstīja starptautiskā prese, kas 
bazējās Helsinkos.

Somus no krieviem toreiz kra -
si atšķīra viņu sportiskā saga ta-
votība salīdzinājumā ar panī ku-
šajiem sarkanarmiešiem. Somu 

priekšrocība šai kaŗā bija arī jau 
laikus izbūvētās aizsardzības po -
zicijas. Kaut gan veiksmīgi tika 
izcīnītas daudzas kaujas ope rā-
cijas un ienaidnieks bija zaudē -
jis 200 tūkstošu kritušo, 1940. 
gada pavasarī sāka izpausties 
mil  zīgs sarkanarmijas pārsvars. 
Stāvoklis frontē kļuva kritisks, 
bet Zviedrija varēja sniegt tikai 
tādu palīdzību, kas to pašu ne -
ierautu kaŗā. Tāpēc somu dele gā-
cija devās uz Maskavu, un kaŗš 
pēc 105 dienām beidzās ar 1940. 
gada 13. marta miera līgumu. Iz -
sīcis bija nevis somu cīņas spars, 
bet tikai viņu municija. 

2009. gada septembŗa sākumā 
Polijā pieminēja Otrā pasaules 
kaŗa traģisko sākumu pirms 70 
gadiem. Poļi, šī pasākuma iniciā-
tori, sanāksmes gaitā pauda rūg-
tumu par saviem upuŗiem, kas 
cietuši abu agresoru – PSRS un 
Vācijas parakstītā pakta rezultā-
tā. Laikā, kad šis saiets Gdaņskā 
(Dancigā) beidzās, preses uzma-
nību jau saistīja nākamais krie -
vu agresijas akts pret Somiju 
1939. gada rudenī. Pēc vēstur-
nie ku domām, Krievijai būtu       
ļoti grūti aizstāvēties, ja vien 
somi vēlētos pēc poļu parauga 

nākt klajā ar līdzīgu starptau-
tisku apsūdzību. 

Somi tomēr izvēlējās citu ceļu, 
jo atteicās kārt savu lietu pie 
„lielā zvana”. Maskava, protams, 
atviegloti uzelpoja, kad somi 
augstsirdīgi izvēlējās pieklusēt 
minēto Kremļa agresiju. Viņi   
labi pazina krievu mentālitāti,        
jo nekas labs nebija gūstams, ne -
aprēķināmo kaimiņu urdot. 

Minētā somu taktika ir aktuāla 
šodien visiem, kas atguva pašno-
teikšanos pēc PSRS sabrukuma. 
Svarīgi ir arī atcerēties, ka šīs 
bijušās imperijas bruņotie spēki 
tomēr palika neskarti un neuz-
veikti. Krievija joprojām ir mil-
zīgs spēks un tāds arī  paliks 
turp  māk. Prātīgāk ir ar viņiem 
sadzīvot nekā nonākt konfliktā. 
Te par paraugu varētu minēt 
Gruzijas neapdomīgo avantūru 
2008. gadā. 

Teorētiski labākais laiks at  brī-
voties no lielās iebraucēju masas  
bija ap 1991. gadu, kad sabruka 
PSRS un krievi jutās  apjukuši, 
nedroši. Bet tai laikā Latvijā vēl 
atradās stipri Krievijas bruņotie 
spēki. Tie noteikti nestāvētu ma -
lā, ja kāds mēģinātu aiztikt viņu 
tautiešus. Mūsu tā brīža bru -

ņotie spēki, ja tos tā varētu dē -
vēt, bija steigā jaunformētie ze -
messargu bataljoni, kas normāli 
spēja kalpot tikai par kārtības 
uzturētājiem zemes iekšienē. Tā -
tad šis variants, kā atbrīvoties        
no krievu imigrantiem, neiztur 
kritiku.

Pieņemot situāciju, kāda tā ir 
šodien, drīzumā nav saskatāms 
nekāds labāks atrisinājums. 
Mums pēc somu parauga būtu 
jāmācās būt disciplīnētākiem        
un arī paļāvīgākiem, apzinoties, 
ka mūsu pusē stāv NATO un Ei -
ropas Savienība. Tas ir vienīgais 
veids, kā varam pastāvēt kā relā-
tīvi brīva tauta savā valstī. 

Pēdējā laikā bažas rada mūsu 
tautiešu negātīvā attieksme pret 
saviem pavalstnieku pienā ku-
miem. Tautas aptaujas rāda, ka 
gandrīz puse vēlētāju gatavojas 
ignorēt priekšā stāvošās Saei mas 
vēlēšanas. Ļaužu prātus mul  sina 
runas, ka tur neesot neviena go -
dīga deputāta kandidāta, kam 
uzticēt savu balsi.

Tautieti, ielausies savā sirds ap-
ziņā un atceries, ka ikviena lat-
vieša nenodota balss kalpo tikai 
prokrieviskam blokam!

I. Piķelis  

Vācijas un Krie-
  vijas kaŗa nobei-
gu ma 65. gada-
dienas priekš va-
karā, īpaši krievu 
emigrantu vidū 
Baltijas valstīs, at -
jaunojaās savā lai-
kā „aģitpropa” ga -

  du desmitiem ieaudzinātās mel - 
ni baltās grafikas šā kaŗa tēlo ju-
mā. Lielā krievu tauta Staļina 
va  dībā cīnījās pret fašismu. Šā  - 
dā vārdā „aģitprops” sauca nacis-
mu, lai izvairītos no nacionāl-
sociālisma asociācijas apziņā 
vispirms ar sociālismu. Bet, vai 
nebija arī krievu kollaboracio-
nisti un trešā ceļa meklētāji, – par 
to „aģitprops” klusēja. Šodien par 
to īpaši klusē emigranti, kuŗi pa -
rasti tēlo lielākus patriotus nekā 
patrioti viņu dzimtenē. 

Padomju Savienībā par sadar-
bību (kollaboracionismu) ar Vā -
ciju galvenokārt runāja tikai 
„hit  leriskās Vācijas okupētajās 
valstīs", lielākoties Rie tum eiro-
pā. Parasti kollaboracionistus 
dēvēja par dzimtenes nodevē-
jiem. Tā kā PSRS ne  skai tījās oku-
pēta valsts, tad par sa  darbību ar 
Vāciju kā par sāpīgu tematu Pa- 
domju Savienībā, iz  ņe mot Bal-
tiju, parasti nerunāja. Ta  jā pašā 
laikā krievu padomju va  dība  
kollaboracionistos iekļāva Sar-
kanās armijas kaŗa gūstek ņus, 
pilsoņus, kuŗi bija  strādājuši vā- 
cu iestādēs, vācu armijā die nē-
jušos un pat pilsoņus (ap 80 
milj.), kuŗi vācu okupācijas lai -
kā bija atradušies okupētajās ter-
ritorijās. Ne velti Latvijas pilso-
ņiem personiskajās anketās pēc 
kaŗa vēl gadiem ilgi bija jāatbild 

uz jautājumu: „Vai atradāties uz 
laiku vācu okupētajā territorijā?” 
Vienalga, dažus mēnešus vai ga -
dus, neinteresējoties, kā jūs varē-
jāt iztikt vai uzturēt ģimeni pēc 
krievu padomju valsts apgādes 
sabrukuma 1941. gadā. Pie eko-
nomiskajiem kollaboracionis-
tiem droši varēja pieskaitīt gan-
drīz visus Latvijas iedzīvotājus 
(izņemot ap 50 000 bēgļu uz 
PSRS), bet pie administrātīva-
jiem kollaboracionistiem – biju-
šos ierēdņus, skolotājus, ārstus 
utt. 

PSRS vadībai visnepatīkamā-
kais gadījums bija krievu iedzī-
votāju brīvprātīgo dienests Vā  ci-
jas armijā. 1941. gadā nacisti vai-
r ākkārt apgalvoja, ka Vācijas ar -
mijā ieročus var nest tikai vācieši, 
bet 1942. gadā pēc zibenskaŗa 
izgāšanās, izmantojot radio, presi 
un uzsaukumus, aicināja pieteik-
ties visus, vispirms kā brīvprā-
tīgos. 1942. gada septembrī–de -
cembrī Pleskavā izdotajā avīzē 
Par Dzimteni (Za Rodinu) rēgu-
lāri publicēja uzsaukumus „Krie-
vu brīvprātīgie”, aicināja iedzī vo-
tājus brīvprātīgi stāties cīņā pret 
Staļinu, solīja, ka zemniekiem 
būs iespējams pāriet no kolcho-
ziem uz saimniekošanu savās 
mā  jās, ka neaizliegs pareizticī - 
bu u.c. Avīzē izveidoja īpašu no -
daļu par krievu brīvprātīgajiem 
Vācijas armijā. Nerēķinot Baltijas 
krievu brīvprātīgo bataljonus, 
pēc krievu vēsturnieku aplēses, 
Vācijas–Krievijas kaŗa laikā tika 
organizēti vismaz 170 krievu, 
ukraiņu, Aizkaukaza tautu brīv-
prātīgo bataljoni, no kuŗiem puse 
cīnītāju bija etniskie krievi.

Kaŗa otrā pusē 42 (ap 30%)     

Krievi kaŗoja pret savu totālitārismu (1941–1945)

Heinrichs Strods
(Turpinājums sekos)

šo „Austrumu” bataljonu no 
Aus  t  rumu frontes Vācijas armi-
jas vadība pārvietoja uz Beļģiju, 
Somiju, Franciju un Italiju. Lat-
vijā bija izveidojušies septiņi 
krievu brīvprātīgo policijas ba -
taljoni (Nr. 283, 314, 315, 325, 
326, 327, 328), kopā 7671 vīrs. 
Krievu tautības slēgtajās vienī -
bās kopumā bija ap 7% no visiem 
latviešu pilsoņiem, kuŗi cīnījās 
pret lieliniekiem. Tas atbilda 
krie vu minoritātes demografis-
kajam īpatsvaram Latvijā. Daudz 
krievu dienēja arī latviešu vie nī-
bās, jo turīgo krievu īpatsvars 
krievu minoritātē bija liels.

Krievu minoritāte Latvijā, īpa -
ši pēc Latvijas pievienošanas 
Krie  vijas imperijai 18. gadsimtā, 
papildinājās ar krievu augstā ka-
jiem pārvaldes ierēdņiem, armi-
jas garnizonu virsniekiem. Krie-
vu augstākajai muižniecībai im -
perātors novēlēja desmitiem bi -
jušo kroņa muižu. Krievu pareiz-
ticīgos zemniekus pat 20. gs. 
sākumā kā kolonistus bez zemes 
izpirkšanas maksas izvietoja Lat-
gales un Kurzemes kroņa mui-
žās. Pēc 1917. gada oktobŗa lieli-
nieku apvērsuma, sākoties muiž-
 nieku, virsnieku, ierēdņu, uzņē-
mēju un tirgotāju vajāšanai, Lat-
vijā patvērumu meklēja ap 30 000 
krievu bēgļu. Krievi aktīvi pie da-
lījās Latvijas atbrīvošanas kaŗā 
1918.–1920. gadā, vairāki tika 
apbalvoti ar Lāčplēša kaŗa orde-
ni. Krievus vienoja grāfa Līvena 
Balto krievu apvienība, Latvijā 
iz  nāca lielākais krievu laikraksts 
pasaulē ārpus PSRS Segodņa. 
Sva  rīga nozīme Vācijas–Krievijas 
kaŗa laikā bija arī pretlielinie-
ciskajai propagandai.

Sevišķi neatlaidīgi iestāties 
Vācijas armijā ar 1942. gada 7. 
martu aicināja Maskavas patri-
archijas pareizticīgo eksarchs 
maskavietis mētropolīts Sergijs 
(Voskresenskis). „Jums tagad ir 
skaidri jāsaprot,” rakstīja mētro-
polīts Sergijs, „ka jūsu vieta ir 
cī   nītāju rindās par jaunu, brīvu 
Krieviju Krievu atbrīvošanas ar -
mijas rindās, kuŗa ir šīs jaunās 
Krievijas dīglis, un arī citās ar  mi-
jās cīnīties pret boļševikiem.” 
1943. gadā Rīgu apmeklēja Krie-
vu atbrīvošanas armijas (POA) 
komandieris ģenerālis Andrejs 
Vlasovs un Universitātes aulā 
tei  ca runu sanāksmes dalīb nie-
kiem, kā arī tikās ar mētropolītu. 
Rīgā un visos Latgales apriņķu 
centros – Daugavpilī, Ludzā un 
Rē  zeknē izveidoja centrus, kur 
krievu brīvprātīgiem pieteikties 
Krievu atbrīvošanas armijā. Pēc 
Vācijas drošības policijas datiem, 
tikai no Daugavpils vien Vlasova 
armijā bija iestājušies ap 1000 
vīru.

Bijušais Sarkanās armijas ģe -
ne   rālleitnants A. Vlasovs 1942.–
1944. gadā publicēja vairākas 
deklarācijas. Jau 1942. gada 27. de - 
cembrī Smoļenskas deklarā cijā 
„Visu krievu tautai” ģenerālis            
A. Vlasovs paziņoja, ka „..boļše-
visms ir krievu tautas ienaid-
nieks”, un pēc uzvaras paredzēja 
piespiedu darba un kolchozu lik-
vidēšanu, polītieslodzīto atbrī - 
vo šanu, reliģijas brīvību. A. Vla-
sovs norādīja, ka lieliniecisms 
nav spējīgs aizsargāt krievu tau-
tu, bet Staļina sabiedrotie – angļu 
un amerikāņu kapitālisti –  ir 
nodevuši krievu tautu. Tāpēc        
A. Vlasovs aicināja iet trešo – 

krievu tautas atbrīvošanas ceļu. 
To pašu A. Vlasovs pauda at - 
klā tajā vēstulē „Kāpēc es nolē -
mu cīnīties pret boļševismu”. Šo 
pa šu domu A. Vlasova „Krievu 
tau  tas atbrīvošanas komiteja” 
(KOHP) izteica Prāgas manifestā 
1944. gada sākumā.

1943. gada vidū Krievu atbrī-
vošanas armijā dienēja vairāki 
desmittūkstoši Vācijas armijā 
pieteikušos krievu brīvprātīgo. 
Vēlāk no šiem brīvprātīgiem vei -
doja 1. kājnieku (600. Vācijas ar -
mijas) divīziju ģenerāļa Sergeja 
Buniačenko vadībā, 2. kājnieku 
(650. Vācijas armijas) divīziju ģe -
nerāļa Michaila Meandrova va -
dībā un 3. kājnieku (700. Vācijas 
armijas) divīziju. Kopā bija pa -
redzēts KAA izveidot 10 divī zijas.

Līdz ar Krievu atbrīvošanas ar -
  miju, kuŗas kaŗavīri vācu armi -
jas formas tērpos uz kreisās rokas 
piedurknes valkāja Svētā Andre-
ja karoga zīmi ar burtiem KAA 
(POA), bija izveidotas arī citas 
lielākas militāras vienības. Tāda 
bija divīzija „Goličina”, Krievu 
tau tas nacionālā armija (PHHA), 
1. kazaku divīzija, kas izveidojās 
par korpusu (komandēja Ata-
mans Domakovs) u.c. Lai gan šīs 
vienības faktiski komandēja vā -
cieši, krievi tajās cerēja uz neat -
ka rīgu, nevācisku dienestu.

Otra krievu grupa, kas sadar-
bojās ar Vācijas armiju, atradās 
Hivi – t. s. brīvprātīgajos armijas 
izpalīgos. Jau 1941. gada jūlijā–
augustā Vācijas armijas vadība 
šajā nolūkā sāka izmantot arī 
pārbēdzējus un gūstekņus. 
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons
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Līmeniski. 1. No jūras zīdītā-
jiem iegūta eļļaina ziežviela. 4. Ja -
pāņu dzejas žanrs. 6. Matēmatikas 
nozare. 7. Svinīgi apsveikt. 8. Ne -
veikls cilvēks (sar.). 10. Francijas 
val dības loceklis, diplomāts        
(1754-1838). 13. Pagātnes notiku-
mu apraksts. 15. Servjete. 17. 
Māks linieciski noformēts pa  zi-
ņojums. 19. Smalkjūtīga. 20. Os -
tas pilsēta Spānijā. 21. Lūpziežu 
dzimtas daudzgadīgs garšaugs.   

23. Graudzāļu dzimtas augi.              
26. Gaļas ēdiens. 29. Ar bitumenu 
piesūcināts jumtu kartons. 30. Ak -
meņlauzīšu dzimtas krāšņum-
augs. 31. Daugavas labā krasta 
pie  teka. 32. Viegli uzliesmojošs 
deg  maisījums. 33. Angļu rakst-
nieks (1905-1980). 34. Vārnu 
dzimtas putns. 

Stateniski. 1. Angļu fiziķis, No -
bela prēmijas laureāts (1856-
1940). 2. Vietvaldis senajā Persijā. 

3. Nometnes autotūristiem. 4. 
Nau das vienība senajā Grieķijā, 
Babilonijā. 5. Vispusīgs, sīks raks-
turojums. 7. Upe, kas savieno 
Oņe  gas un Lādogas ezeru. 9. Ne -
liels, bezdelīgai līdzīgs putns.             
11. Senatnīga liroepiska vecfranču 
tautasdziesma. 12. Grīdas paaug-
s tinājums durvju ailē. 14. Siguldas 
pilsētas daļa. 16. Astains abinieks. 
17. Stīgu mūzikas instrumentu 
meistaru dzimta Italijā. 18. No rī -
siem gatavots alkoholisks dzē-
riens. 22. Latvijā ievesti Ziemeļ-
amerikas izcelsmes grauzēji. 23. 
Musulmaņu svētie raksti. 24. Lo -
kani zari pēršanai. 25. Neiz pau-
žams. 26. Teiksmains putns. 27. 
Kustīga konstrukcija dažās hid-
rotechniskajās būvēs. 28. Sievie -
tes vārds (nov.). 

Krustvārdu mīklas (BL NR. 28) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Alauksts. 4. Knai b-
les. 10. Sagāde. 11. Visur. 12. Gļo tas. 
13. Kaŗavadonis. 15. Liekas. 16. 
Saneši. 17. Skelets. 21. Pretinde. 22. 
Apdzejot. 23. Minarets. 25. Piekrist. 
28. Aplīmēt. 29. Grants. 32. Skalbe. 
34. Speciālists. 35. Eglīte. 36. Kārta. 
37. Vagari. 38. Atspīdēt. 39. Patie-
sas.

Stateniski. 1. Auseklis. 2. Augs ne. 
3. Sienas. 5. Auglis. 6. Litene. 7. 
Sasteigt.. 8. Sieviete. 9. Pusdiena. 13. 
Kabatlakats. 14. Sabiedrisks. 17. 
Senleja. 18. Sadiegt. 19. Arnis. 20. 
Torss. 24. Saldināt. 25. Pamflets. 26. 
Degviela. 27. Tiekties. 30. Au  klas. 
31. Spiest. 32. Stāvēt. 33. Lakats.

Latvijas Polītiski represēto 
apvienība (LPRA) 31. jūlijā Ikš-
ķiles estrādē rīko Latvijas polītis -
ki represēto personu 12. Salido ju-
mu, kuŗā parasti pulcējas vairāk 
nekā 4000 polītiski represēto un 
viņu tuvinieku no visiem Latvijas 
novadiem. Klātesošos uzrunās 
Valsts prezidents Valdis Zatlers un 
LPRA valdes priekšsēdis Gunārs 
Resnais, kā arī viesi. Pēc tam tiks 
pie  ņemts aicinājums Saeimai un 
valdībai. Būs arī koncerts un at -
miņu stāsti. 

Jau 21. jūlija pēcpusdienā Rī -
gas dzelzceļa stacijā uz perona pie 
Rīgas–Sanktpēterburgas vilciena 
pulcējās daudz ļaužu, lai pavadītu 
ceļā 19 cilvēku grupu ar fonda 
„Sibirijas bērni” vadītāju kino re-
žisori Dzintru Geku priekšgalā. 
Viņi devās uz Sibiriju, Tālajiem 
Zie meļiem, lai aizvestu piecas 
bron zas plāksnes un noliktu tās 
par piemiņas zīmi Latvijas bēr-
niem, kuŗi palika Sibirijas sasa lu-
mā. Ceļā devās arī operātors Ai -
vars Lubānietis un montāžas re -
žisors Armands Zvirbulis. 

14. jūnijā Latvijas Televīzijā rā -
dīja dokumentālo filmu „Piemini 
Sibiriju”, kuŗā atspoguļots 2009. 
gada brauciens uz Sibiriju. Tas   
bija visvairāk skatītais raidījums   
ar 170 000 cilvēku lielu interesentu 
pulku. Arī nākamajā gadā plānots 
doties ekspedīcijā uz Vjatlagu,          
un jau ir pieteikušies 10 braucēji. 
1941. gada 14. jūnija deportācijā 
cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāju, 
tostarp 3751 bērns vecumā līdz 16 
gadiem. Pagājušā gadā šajās cie-
šanu un sāpju vietās iesvētītas pie-
miņas plāksnes par atgādinājumu 

Miljoniem dvēseļu gaida atbildi

nekad vairs neko tamlīdzīgu ne -
pieļaut! 

Ceļā devās arī Amerikas lat vie-
ši. Aivars Jerumanis jau trešo 
reizi, bet Valdim Ķerim šī būs 
pirmā Sibirijas un Krievijas iepa-
zī  šana. Valža mammas māte tikusi 
izsūtīta uz Krasnojarsku, kur mi -
rusi 1952.gadā. V. Ķeris vēlas do -
ties tālajā ceļā, lai pats savām acīm 
redzētu vietas, kur traģiski aprā -
vies daudzu tūkstošu latviešu dzī-
ves ceļš. Par braucienā redzēto un 
pārdzīvoto viņš solās stāstīt un vi -
su iespējamo parādīt Amerikas 
latviešiem. Ir iekārtota dienas grā-
mata un detalizēta maršruta karte. 
To pašu darīs arī Aivars Jeru ma-
nis. 

Pensionāre Skaidrīte Jostmane 
no Iecavas ir vietējo polītiski re- 
p resēto dvēsele un sarīkojumu 
kār   totāja. Viņa arī ir ceļā uz Si  bi-
riju. Līdzekļus braucienam vai-
rākus ga dus atlicinājusi no pensijas, 

pārdevusi dārziņā izaudzēto, daļu 
naudas aizņēmusies. Astoņi gadi 
izsūtījumā pavadīti Omskā. Tur 
pagājusi bērnība, daļa mūža. „At -
ceros, no mūsu sādžas līdz tuvā-
kajam pastam mammīte ar brāli 
gāja 50 kilometrus, satiksmes ne -
kādas. Strādājošiem (mammai 
bija jāslauc govis četras reizes die-
nā) deva 200 gramus maizes. Mai-
zi veda 200 kilometrus, bija jāiz-
stāv gaŗa rinda. Gadījās arī, ka iz -
stūma no rindas vai arī nepietika 
maizes. Maizi glabājām īpašā kas-
tītē un dalījām trijās daļās. Brālis 9 
gados sāka iet ganos un arī nopel-
nīja savu maizes devu... Pēc atbrī-
vošanas līdz tuvākai dzelzceļa sta-
cijai 120 kilometrus mērojām 
divas nedēļas.”

Normunda Skauģa maizes cep-
tuve „Lāči’’ ekspedīcijas dalīb nie-
kiem uz Sibiriju iedeva līdzi Lat-
vijas meistaru ar mīlestību cepto 
ceļamaizi, lai viņiem pietiek iztu-

rības pārvarēt tūkstošiem kilo -
me tru. Līdzi iedots ciemakukulis 
Si  birijā dzīvojošiem latviešiem - 
mīļš un gards sveiciens no Lat - 
vi jas.

 Vai kāds ir atzinies vai uzņē-
mies atbildību kaut vai par vienu 
netaisnīgi notiesāto, izsūtīto un 
nomocīto? Bet tur miljoniem dvē-

seļu gaida atbildi. Vai cilvēce kaut 
ko no tā ir mācījusies? Vai šīs cie-
šanas bijušas veltas? Vai tūks to-
šiem Sibirijas veļu valstībā ta gad    
ir tikai tāpēc, ka bija latvieši?

Arī 31. jūljā Ikšķilē skanēs šie 
jautājumi un būs dzirdami atmi-
ņu stāsti...

Teksts un foto Valija Berkina 

Latvijas karogs Ikšķilē

Lai Kokneses pilsdrupas saglabātu arī nākamām paaudzēm, tās        
ik gadu nostiprina. Šovasar uzņēmuma “Skŗīveru celtnieks” strādnie -       
ki atjauno priekšpils nocietinājuma sienas fragmentus. Kokneses pils-
drupas ir valsts nozīmes vēstures un architektūras piemineklis, tāpēc        
ik gadu novada dome Kultūras ministrijai un Kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijai iesniedz līdzekļu pieprasījumu pilsdrupu 
nostiprināšanai un izpētei.

Veselības ministrs Didzis Gavars darba vizītē apmeklēja Zie  meļ-
kurzemes reģionālo slimnīcu - Talsu filiāli un Ventspils slimnīcu. Lai 
Latvijas pacientiem nodrošinātu minimālo veselības aprūpi, papildus 
nepieciešami 35 miljoni latu. 

Kurzemē notiks svētceļojuma velobrauciens “Dievnami Kurze-
mes piekrastē” maršrutā Ventspils – Liepāja. Starts tiks dots pie Usmas 
baznīcas, bet velobrauciens finišēs pie Liepājas Sv. Trīsvienības kate d-
rāles.

Brocēnu novada visās sešās publiskajās bibliotēkās īsteno projek -
tu, kā iedzīvotāji var iegūt pamatiemaņas darbā ar datoru. Mācīties 
vēlas pensionāri, mājsaimnieces, bezdarbnieki un arī individuālā darba 
veicēji. 

Ap 200 Latvijas kādreizējo aizstāvju piedalījās Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru biedrības 12. saietā un Latvijas Nacionālo partizānu apvie-
nības 20. saietā, kas 24. jūlijā notika Bauskas novada Mežotnes pagas -       
ta Jumpravā. Piedalījās arī Lietuvas un Igaunijas nacionālo kaŗavīru 
biedrību pārstāvji.

Vecpiebalgas atjaunotajā muižā svinīgi parakstīts līgums par part-
neŗattiecībām starp Birģeles pilsētu Vācijā un Vecpiebalgas novadu. 
Vācu partneŗi atzinīgi novērtēja Vecpiebalgas amatieŗmākslas kopas 
pieredzi un pauda gandarījumu, ka sadraudzība veidojas starp luterā -
ņu draudzēm un arī jauniešiem.

Minchauzena mūzejs Duntes muižā un barons Minchauzens 
sagaidīja savu 200 000. viesi – Siguldas 3. pamatskolas 1. klases skolnie-
ci Zani Egli. Pats Minchauzens viņai pasniedza savu stāstu grāmatu un 
konfektes.

Aizkraukles reģionā sākas akcija “Pilnai skolas somai”. Pērn akcijā 
piedalījās tikai Aizkraukles novads, šogad tajā iesaistījušies visi reģiona 
novadi. Akciju organizē Latvijas Sarkanais Krusts sadarbībā ar tīmekļa 
portālu ziedot.lv. Iedzīvotāji var ziedot visu, kas nepieciešams maztu-
rīgo un trūcīgo ģimeņu bērniem, kuŗi šogad sāks skolas gaitas. Ak -       
cija notiks līdz 10. septembrim.

Madonā veikala “Lauku labumi” piedāvājums ir papildināts ar 
jau  numu – zemnieku saimniecībā “Cepļi” gatavotu saldējumu.

Salas novada bāreņu namā „Līkumi” notika biedrības „Ielu 
sports” rīkotas sporta spēles. Bērniem bija iespējams izkustēties da -
žādās sportiskās aktīvitātēs, kuŗās līdzdarbojās Latvijā pazīstamā vo -
lejboliste Zanda Bautre un kalnu slēpotāja – olimpiete Liene Fimbau-
ere. Biedrība „Ielu sports” visu vasaru rīko sporta spēļu maratonu 
Latvijas bērnunamos.

Tērvetes dabas parks atzīts par visvairāk iecienīto atpūtas vietu, 
liecina AS “Latvijas valsts meži” veiktā aptauja tīmeklī, ko pagājušā gadā 
apmeklējuši 70 700 ekskursantu. Par otru populārāko šogad atzīts 
Zebrus ezers, bet trešajā vietā - Pokaiņu mežs, ko apskatījuši 11 300 
interesentu. Par populārākajiem viesu namiem atzīti tūrisma un atpū-
tas centrs “Spāre” (Talsu novads) un “Ezernieki” (Lubānas novads). 

Lielvārdes Sociālās dienas aprūpes centra territorijā izveidots vin-
grošanas laukums senioriem. Veicot vispārējus vingrinājumus, tur var 
uzlabt līdzsvara sajūtu, koordināciju un izveicību. Laukums ērti pie -
ejams cilvēkiem ratiņkrēslos, tur vieta atvēlēta arī bērnu rotaļām.

Nodarbinātības valsts aģentūra šovasar uzsākusi jaunu Eiropas 
Sociālā fonda financētu projektu „Jauniešu darba prakse”, kuŗā plānots 
iesaistīt aptuveni 1200 bezdarbnieku 18 - 24 gadu vecumā. Projekta 
laikā paredzēta ikmēneša stipendija - 120 lati par apmācībām un prak-
tisko darbu kādā uzņēmumā 6 - 12 mēnešu laikā. Projekts ilgs līdz 
2013. gadam.

Daugavpils Universitātē pieņem dokumentus studijām 2010./11. 
mācību gadā. Piedāvātas 59 dažāda līmeņa studiju programmas. Valsts 
budžeta līdzekļi tiks piešķirti 500 pirmā kursa studentiem. Vislielākais 
konkurss uz valsts budžeta vietām ir profesionālajā bakalaura studiju 
programmās „Fizioterapija” (3,9 uz 1 vietu)  un „Ekonomika” (3,8).

Akciju sabiedrība “Smiltenes piens” jau gandrīz 10 gadus uz Krie-
viju eksportē sieru, tie ir aptuveni 25 % uzņēmuma kopējā apgro zī-
juma. 

Daugavpils folkloras kopa “Svātra” ar dziesmu un etnografisko 
deju programmām piedalījās lielākajā un senākajā folkloras festivālā 
Somijā. „Svātrā” (izveidota 1994.gadā) ir 17 dalībnieki, kas ar latgaliešu 
dziesmām un dejām uzstājās septiņos koncertos.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina
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Latviešu katoļu tradicionālais 
sabraukums Gaŗezerā notika 18. 
jūlijā. Dievkalpojumu vadīja Rī -
gas archibīskaps, teoloģijas dok-
tors Zbigņevs Stankevičs, tajā 
piedalījās visa vidusskolas un 
nometnes saime. Viesis par to 
priecājās, atzīstot, ka Gaŗezers 
palīdz saglabāt latviešu identitāti, 
jo jaunieši te Vasaras vidusskolā 
apgūst latviešu valodu, iepazīstas  
ar latviešu kultūru un tradicijām. 
Archibīskaps apliecināja, ka Gaŗ-
ezerā, dzirdot latviešu valodu, 
lasot uzrakstus latviski, vērojot 
dabu, jūtas kā mazā Latvijā. Viņš 
aicināja jauniešus neatrauties no 
savas tautas, savām saknēm, lai 
nezaudētu nacionālo identitāti, 
kultūru, kopt  latviskās tradicijas, 
lasīt un mācīties latviešu tautas 
dainas, dziedāt dziesmas, dejot 
tautasdejas. Latvijas viesis svēt-
runā skaidroja, ka pašlaik strauji 

Jaunais Rīgas archibīskaps Gaŗezerā 
attīstās technika, un tas ir labi, ja 
vien protam to pareizi izmantot, 
bet tā nedrīkst kļūt par pašmērķi. 
Brīvība ir liela Dieva dāvana, bet 
bez atbildības tā var kļūt destruk-
tīva. Piemēram, kodolenerģija. 
To var izmantot gan medicīnā, 
gan elektrības ražošanā, bet arī 
atombumbā. Izmantojot brīvību 
neprātīgi, var  nokļūt laicīgu lietu 
atkarībā – verdzībā ar tukšumu 
dvēselē, ko nevar aizpildīt nekā-
das materiālas vērtības.

 Priesteris skaidroja trīs cilvēka 
dimensijas: miesīgo, dvēseliski-
psīcholoģisko un garīgo, kuŗas 
visas jākopj. Cilvēkam jārūpējas 
par savu ķermeni – uzturu, ap -
ģērbu, pajumti, siltumu utt., bet 
kalpošana tikai miesai cilvēku 
var degradēt.  Dvēseliskā-psīcho-
loģiskā dimensija nedrīkst kļūt 
par pašmērķi, kaut gan kultūra, 
saikne ar dabu cilvēkam ir 

nepieciešama. Bez garīgās di -
mensijas – Dieva tuvuma cilvēkā 
ir tukšums. Tikai apzinoties Die-
va tuvumu, cilvēks spēj nesav  tīgi 
ziedoties līdzcilvēku labā.  Viņš 
minēja piemērus – māti Terēzi 
no Kalkutas, kas veltīja savu dzīvi 
slimiem un nabagiem Indijā;  
priesteris Kolbe koncentrācijas 
nometnē Vācijā ziedoja savu 
dzīvību cita ie  slodzītā vietā, kam 
mājās bija sieva un bērni.

Priesteris runāja  arī par cieša-
nām un ciešanu jēgu. No cieša-
nām nav jābaidās. Protams, tās 
nav jāmeklē, bet ciešanas tuvina 
Dievam. Ciešanas palīdz saskatīt 
dzīves īstenību.

Pēc dievkalpojumu Graša pa -
viljonā notika tradicionālais pik-
niks, ko  ievadīja trīs Gaŗezera 
vidusskolēnu mūzikālie priekš-
nesumi Ievas Rozenbachas va -
dībā.  Juris Valainis no  Čikāgas 

viesim uzdāvināja  A. Spoģa grā-
matu ,,Minsteres latviešu ģim-
nazija izdzīvoja”. J. Valainis vadīja 
arī vairākas dziesmas.

Mielasta laikā priesteris Z. 
Stan kēvičs pastāstīja par apstāk-
ļiem Latvijā, par krizes laika grū-
tībām, kas ietekmē arī Baz nīcu 
un skolas. Rīgas katoļu vidussko-
lu slēgs, bet būs bērnudārzs, ko 
ar laiku  cer izveidot par sko lu. 
Rīgas Augstākais reliģijas zi  nātņu 
institūts, Laterāna pon tifikālās 
universitātes filiāle, arī cīnās ar 
financiālām grūtībām. Ļoti no -
derētu atbalsts studentiem.

Viesis pastāstīja, ka kardināls 
Julians Vaivods padomju laikos 
mācējis saprasties ar valdības ie -
stādēm, tādējādi palīdzēdams 
Baznīcai un garīgajam semināram 
izdzīvot. Padomju okupācijas 
gados Rīgas Garīgais seminārs 
sagatavoja priesterus visām Pa -

domju Savienības republikām, 
izņemot Lietuvu, kur  bija savs 
seminārs. Kardināls J. Pujāts 
izcē  lies, Rīgas diecēzē ceļot daudz  
jaunu baznīcu.

Zbigņevs Stankevičs dzimis 
1955. gada 15. februārī Gulbenes 
rajona Lejasciema pagastā. Mācī-
jies Eglaines pamatskolā, 1973. 
gadā  beidzis Ilūkstes 1. vidus -
skolu. 1978. gadā absolvēja Rīgas 
politechnisko institūtu ar spe-
ciālitāti automatizēto vadības 
sistēmu inženieris; 1996. gadā 
ieguvis maģistra gradu Ļubļinas 
katoļu universitātes Teoloģijas 
fakultātē Polijā;  2004. gadā gradu 
fundamentālteoloģijā Laterāna 
pontifikālajā universitātē Romā; 
2008. gadā viņam piešķirts dok-
tora grads teoloģijā Laterāna 
pontifikālajā universitātē. Z. 
Stan  keviču archibīskapa amatā 
ievadīs 8. augustā.

Julieta Rumberga

Īkšķīšu nometnes otrais posms 
no 12. līdz 17. jūlijam  bija domāts 
tiem mazuļiem, kas saprot un 
runā latviski. No tuvienes un 
tālienes salidoja kulturāli vienota 
ģimeņu grupa, kuŗai latviskā vide 
bija nozīmīgs nometņošanas 
mērķis. Īkšķīšu bija veseli 32; 
galveno kodolu veidoja 4 līdz 6 
gadus vecie, ar mazajām māsiņām 
un brālīšiem perifērijā. Īkšķīši 
dzīvoja Ņujorkas draudzes lauku 
īpašuma Atpūtas namā un Viesu 
mājā. Par viņiem rūpējās 44 
vecāki un 8 vecvecāki, kas viņus 
rītos steidzināja, vakaros 
midzināja, naktīs mierināja un 
atrada arī laiku vēlās stundās 
parunāties un papriecāties paši 
savā pulkā.

Sabraukuši viņi bija no tālām 
vietām. Auto laukumā varēja 
redzēt numuru plāksnītes no 
Ņujorkas, Ņudžersijas, Konek-
tikutas, Masačūsetas, Meinas, 
Mičiganas, Ilinojas, Pensilvāni-
jas, Virdžīnijas, Merilendas, 
Džordži jas. Viens īkšķītis bija 
ieradies no Kanadas un divi no 
Latvijas.

Nometnes vadītāja Valda Grīn-
berga, gaiši enerģiska, ar vaja-
dzīgo stingrības piedevu, bija 
gādājusi par talantīgiem nodar-
bību vadītājiem, kas rosināja 
mazos nometņotājus gan fīziski, 
gan garīgi. Siltums un draudzība 

NEDĒĻA KATSKIĻOS KOPĀ AR ĪKŠĶĪŠIEM
izstrāvoja no reliģisko apceŗu 
vadītājas, mācītājas Jogitas Min-
ginas. Uz dziedāšanu īkšķīšus 
vedināja jauki spriganā Krisīte 
Skare, katrai dziesmai rodot 
izteiksmīgas kustības. „Sporta 
direktors” Mārtiņš Ģērmanis un 
viņa palīgs Arnolds Tums ar 
komiski cienīgu stāju rīkoja lielu 
izskriešanos un izdauzīšanos pa 
zālienu, līdz ar to palīdzēdami 
mazajiem sportistiem vakaros 
ātrāk iebraukt čučumuižā.

Daudzpusīgi apdāvinātie vecā-
ki bija izdomājuši veselu virkni 
citu nodarbību. Brigita Rum-
pētere un Amanda Lipace sarī-
koja šķēršļu gājienu, liekot 
bērniem kāpt „Alpu kalnos” un 
meklēt populārā stāsta varones 
Heidijas vectēvu. Īkšķīši priecājās 
karnevālā, gāja rotaļās ballē, kā 
arī lietpratēju-vecāku vadībā 
mācījās kreklu apgleznošanu, 
pīrāgu cepšanu, puķu stādīšanu, 
tautas dejas, meža māju celšanu, 
makšķerēšanu, baletu, tenisu un, 
no karstuma bēgdami, plunčājās 
ezerā. 

Viņi noskatījās arī Līgas Sūrī-
tes, Sandras Slokenbergas, Dai-
nas Tumsas, Māras Astas un 
Andŗa Šlesera  sagatavoto leļļu 
teātri, sa springti sekodami 
Sarkan galvītes gaitām. Lelles 
allaž uzrunā bērnus tiešāk nekā 
cilvēki. Tas bija manāms arī 

reliģisko apceŗu laikā, kur Līga, 
kopā ar Andri Pāžu veidoja nelie-
lus ievada dialogus ar lellēm, par 
kādu morāla rakstura temu. Pē -
dējā vakarā nometņotājus ieprie-
 cināja tēvu iestudētie ugunskura 
priekšnesumi, kuŗos viņi, dažādās 
jokdaŗu lomās, slīdēja, vēlās, 
apmētājās ar miltiem un parādījās 
kā blondas vāgneriskas cīkstones. 
Raibā kostīmā tērpies, program-
mu asprātīgi vadīja Ivars Kuškē-
vics.

Īkšķīši daudz ko atklāja paši uz 
savu roku, pie dīķa tvarstīdami 
nabaga vardes un ķirzakas, 
bradādami pa peļķēm pēc lietus, 
aptaustīdami sūnas mežā vai 
apaļus oļus pie strautiņa, un 
nakts vidū pārdzīvodami spēcīgu 
negaisu ar stundu ilgu nepār-
trauktu zibeņošanu un baigiem 
pērkona grāvieniem. Nedēļas 
laikā viņi arī atrada draugus; ja 
pirmajā dienā daži stāvēja atstatu, 
tad pēdējā visi skraidīja pudu-
ros.

Kaut arī viņu savstarpējās 
sarunās bieži iezagās angļu valo-
da, tomēr varēja manīt, ka 
vairums šo bērnu raduši mājās 
runāt latviski. Liekas, viņiem 
nebija grūtību saprast program-
mu vadītājus vai pasaku lasītājus, 
un ceļā uz nometnes ēdamzāli 
gadījās dzirdēt kādu no maza  
jiem savā nodabā dungojam 

latviešu tautas dziesmu. Iz  -           
teiks mī  gu latviešu valodiņu uz 
nometni bija atveduši mazie 
rīdzinieki Marlēna Slokenberga 
un Markuss Auers.

Parallēli īkšķīšiem Katskiļos 
risinājās lielo bērnu nometnes 2. 
periods ar aptuveni 100 bērniem. 
Īkšķīšu ģimenes, kuŗām vecākie 
brāļi vai māsas bija lielajā no -
metnē, uzkavējās vienu dienu 
ilgāk un izbaudīja nometnes 
noslēguma koncertu. Tajā kār-
tējos brīnumdarbus bija veikuši 
mūziķi Andrejs Jansons, Krisīte 

Skare un Laura Zāmura, izvilinot 
no bērniem sparīgu dziedāšanu 
un disciplīnētu koklēšanu. Īpašu 
baudu sagādāja A. Jansona vadī-
tais meiteņu ansamblis ar solisti 
Elisu Stīlu (Steele), kas klausītājus 
apbūra ar tikpat dzidru balsi kā 
zilās Katskiļu debesis. Gan īkšķīši, 
gan lielie nometņotāji aizveda 
līdzi mājās, ne tik vien slapjus 
dvieļus, bet arī nometnē dziedātās 
latviešu dziesmas, dažu labu lat-
visku izteicienu un daudz jauku 
atmiņu.

Vilnis Baumanis
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Bumbiņu kauja

Balles pārtraukumā
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Laikraksta The Wall Street 
Journal  9. jūlija numurā ievietots 
žurnālista Herberta Golda raksts 
par jauniznākušu grāmatu – 
Kevina Starra (Starr) Golden 
Gate (215 lapp., cena $23).  

Sanfrancisko tagad grūti iedo-
māties bez  slavenā ,,Zelta vārtu” 
tilta. To apbrīno tūristi un māks-
linieki, ar to lepojas pilsētas 
vietējie iedzīvotāji, ne viens vien 
režisors pacenties, lai tilts būtu 
redzams viņa mākslas filmā, 
diemžēl no tā nolēkuši apmēram 
1300 pašnāvnieku. Tilts ir arī 
pierādījums senajai parunai, ka 
viss jaunais top ar grūtībām. 
Ikvienam jaunam projektam ir 
bijuši  un būs pretinieki – labi 
zināms, cik daudz iebildumu 
jādzird par Rīgas jaunās biblio-
tēkas celtniecību un Latvijas 50 

Amerikas izcilākā tilta projektēšanā 
piedalījās rīdzinieks Leons Moiseivs

gadu okupācijas mūzeja paplaši-
nāšanu. 

Iecerei celt ,,Zelta vārtu” tiltu  
netrūka protestētāju – prāmju 
īpašnieki baidījās zaudēt klien-
tus, kravu pārvadātāji uztraucās, 
ka tilta dēļ būs traucēta kuģu 
satiksme, jaundibinātās nodokļu 
maksātāju aizstāvju komitejas 
pārstāvji biedēja ar dārdzību. 

Taču tilta projektētājs, inženie-
ris  Jozefs Štrauss no sava sapņa 
neatteicās. Kevins Starrs pastāsta, 
ka J. Štrauss pieaicināja dažādu 
tautību palīgus – ,,itali, ebrēju, 
skotu, latvieti, rumāni, šveicieti”.

Minētais latvietis bija 1872. 
gadā Rīgā dzimušais Leons Moi-
seivs. Viņš trīs gadus studēja 
Rīgas Politechniskā augstskolā, 
19 gadu vecumā emigrēja uz 
ASV, 1895. gadā absolvēja Ko -

lum  bijas universitāti Ņujorkā, 
saņemot civīlinženieŗa diplomu. 
L. Moiseivs bija viens no Man-
hatanas tilta projektētājiem, asis-
tents inženierim Ralfam Modjes-
kim, kad tika projektēts Benja-
mina Franklina tilts pār Delavēras 
upi. L. Moiseivs atzīts par  aizritē-
jušā gadsimta 20. un 30. gadu 
ievērojamu trosu tiltu  inženieri 

ASV, 1933. gadā viņš apbalvots 
ar Franklina institūta viceprezi-
denta Luisa E. Levija (Louis E. 
Levy) medaļu. Bijušas arī ne -
veiksmes – 1940. gadā L. Moiseivs 
bija galvenais inženieris Tacoma 
Narrows Bridge Vašingtonas pa -
valstī, ko pats nosauca par skais-
tāko tiltu pasaulē. Pēc četriem 
mēnešiem tilts stipras vētras laikā 
sabruka. L. Moiseivs miris 1943. 
gadā ar sirdstrieku. 

Bank of America dibinātājs 
Amadeo Džiannini (Giannini) 
inženierim Jozefam Štrausam 
jautājis: ,,Cik ilgi tilts pastāvēs?” 
J. Štrausa atbilde: ,,Mūžīgi.” Lielās 
depresijas laikā  baņķieris uzdro-
ši  nājās riskēt un palīdzēja finan-
cēt tilta celtniecību, sagādājot 
darbavietas, uzlabojot ekonomi-
ku. Tiltu uzcēla samērā īsā laikā.  
Celtniecības darbus sāka 1933. 
gada 5. janvārī,  beidza 1937. ga -
da aprīlī; kopējās izmaksas – 
vairāk nekā 35 miljoni dolaru. 

Tilta celtniecības laikā bojā gāja 
11 strādnieku.  

Tilta atklāšanas svinības sākās 
1937. gada 27. maijā un ilga 
veselu nedēļu. Atklāšanas cermo-
nijā atskaņoja  Čārlza Tobiasa, 
Bo  ba Rotberga un Džozefa Mei-
jera sacerēto dziesmu There’s a 
Silver Moon on the Golden Gate.  
Inženieris Jozefs Štrauss uzraks-
tīja poēmu Mighty Task is Done. 
Aizritējušā gadsimta 50. gados 
pie tilta novietoja J. Štrausa sta-
tuju.

Kevina Starra grāmata droši 
vien drīz  atradīs vietu uz kafijas 
galdiņa daudzās amerikāņu mā -
jās.

,,Zelta vārtu” tiltu neapšaubāmi 
var uzskatīt par vienu no mūs-
dienu pasaules brīnumiem. 
Vien    alga, lai cik reižu redzēts, 
atkal ieraugot spilgti oranži krā-
soto tiltu un līča zilos ūdeņus, 
aizraujas elpa.

Am

Gaiša saule Saulainē,
Mūsu skaistā nometnē.
Lai mums saule sirdī spīd, 
Augsim Latvijai ikbrīd!

(Arch. Arnolda Lūša rakstā, 
Saulaines 25.g. pastāvēšanas 

izdevumā, 1977.g.)

Tāda pirmajos Saulaines no -
metnes gados bija mude un 
solījums, apmeklējot ugunsku-
rus, sirojot, priecājoties skaistajā, 
veselīgajā vidē. Tagad, 59 gadus 
vēlāk, šis un tas ir mainījies, bet 
daudzas tradicijas ir palikušas 
spēkā – pirmo nometņu vadītāju 
bērni, mazbērni un mazmazbērni 
rupējas par nometnes vadību, 
gatavojot interesantu program-
mu, strādā Saulaines pārvaldē un 
brīvprātīgo talkās un apmeklē 
sarīkojumus, kā arī ziedo naudas 
līdzekļus. 

Svētdien, 4. jūlijā, Saulaines 
no  metnes atklāšanas dienā,100 
apmeklētāju klātienē, tāpat kā 
vienmēr, tika uzvilkti Latvijas, 
Saulaines un Kanadas karogi, 
dziedāts “Dievs, svētī Latviju” un 
vakarā, karogus nolaižot, “Dau-
gav’ abas malas”. Māc. Anita 
Gaide vadīja svētbrīdi, pieminot 
Saulaini un svētību, ko sagādāja 
arch. Arnolds Lūsis, skubinot Sv. 
Jāņa draudzei to iegādāties. 
Komandante Ruta Lauze iepazīs-
tināja ar nometnes paredzēto 
darbību un darbiniekiem, kā arī 
izcēla Anniku Lūsi, arch. Arnolda 
Lūša mazmazmeitu, Lūši ir 
ceturtās paaudzes Saulaines mī -
ļotāji un atbalstītāji. Māc. Anita 
Gaide arī iesvētīja jauno tramp-
līnu, pieminot nelaiķa Pēteŗa 
Stivriņa darbu un viņa vēlēšanos 
katrā laikā un vietā atbalstīt 
Saulaines augsmi, arī pēc nāves. 
Guntis Tannis stāstīja par Sau-
laines vēsturi, pateicoties daudzi-
em simtu talcinieku, kuŗi ziedoja 
tūkstošiem stundu Saulainei par 
labu. Šo rindiņu rakstītāja su -
mināja 22 talciniekus, par jaunā 
tramplīna uzbūvi, izceļot tos dar-
biniekus, kuŗi veica visliekāko 
darbu un ziedoja visvairāk stun-
du: Norberts Sebris, Vilnis Ezers, 
Arturs Lauzis, Armands Sebris 
un Kārlis Vasarājs, sen. Katram 
no šiem kungiem kā simboliska 
pateicība tika pasniegts Pēteŗa 

Nometne - mierā!
Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašuma Saulaine vasaras nometnes 

atklāšana un tramplīna svētīšana

Stivriņa mīļākais auglis – ana-
nāss. Tāds nācās arī saimniecei 
Ausmai Miķelsonei par viņas 
ziedoto kliņģeri. Viesi priecājas 
par zaļiem un dzelteniem balo-
niem, kas dekorēja tramplīnu un 
jūsmoja par svaigi izceptā kliņ-
ģeŗa garšu, atsvaidzinošas, bur-
bu   ļojušas sulas un garšīgo ķiršu 
spirdzinājumu. 

Un ne tikai Lūšu ģimene ar 
savām četrām paaudzēm atbalsta 
Saulaini. Klāt pie nometnes 
atklāšanas bija Inga Ķirsone no 
Otavas, kuŗa izskaidroja piecu 
paaudžu saistību ar Saulaini. 
Ingas vecmāmiņa, Emīlija Lapi-
ņa, bija viena no pirmajām Sau-
laines nometnes saimniecēm. 
Ingas tēvs, Verners Osītis, darbo-
jas draudzes padomē un Saulai-
nes parvaldē, laikā, kad Saulaini 
pirka. Inga pati apmeklēja no -
metni, kad bērni gulēja teltīs pie 
upes. Ingas dēls Filips un meita 
Kristīne arī gāja nometnē un ta -

gad Filipa bērni Saulīte un Ga -
vins to apmeklē - piecas paau dzes!

Esam pateicīgi par skaisto, 
svētīgo vidi un par to, ka vēl 
arvien ir darbinieki un talcinieki 
kuŗiem Saulaine un tās nometne 
ir tik ļoti svarīga. Inga ar savu 
dēlu ciemojas Saulainē tikai 
pāris dienas, bet ar Saulaini ir 
saistīta visa viņas bērnība un 
jaunība. Paldies viņai par ļoti 
zīmīgu naudas ziedojumu 
Saulaines nometnes uzturēšanai 
un viņas dēlam Filipam par 
daudzu stundu dar bu, karstajā 
saulē, zāģējot nolūzu šus kokus 
pie Saulaines upes.

Nometne sākās pirms dažām 
dienām, bet ir jau vairākkārt 
dzirdēts, ka Ruta Lauze nosvilpj 
un uzsauc: “Nometne-mierā!” 
Ruta jau sāk domāt par Saulaines 
nometnes 60 gadu jubilejas 
organizēšanu! Paldies, Ruta!

Saulainē mums labi klājas!
Kristīne Stivriņa

Saulaines nometnes atklāšana un jaunā tramplīna svētīšana

Inga Ķirsone, dēls Filips un mazbērni Saulīte un Gavins

Parasti pie mums maija mēnesis 
uzskatāms par sarīkojumu sezo-
nas noslēgumu un pēc tam it kā 
nekas vairs nenotiekot. Sekojot 
ziņām St. Pētersburgas biedrības 
apkārtrakstā redzam, ka jūnija 
mēnesī notikumu pārpilnam – 
jaudā tikai visus apmeklēt: 
dievkalpojumi, bībeles stundas, 
literārā pulciņa sanāksme, Līgo 
svētki un Latvijas dziedoņa 
Viktora Lapčenoka koncerts. Pēc 
tam jūlijā un augustā video filmu 
izrādes un garīgam stiprinā-
jumam pulcējamies bībeles stun-
dās un dievkalpojumos, kuŗus 
veiksmīgi vada Andris Ritums.

Līgo svētku sarīkojums bija 
pulcinājis ap 70 priecīgu līgotāju. 
Šogad līgošana izvērtās plašāka 
nekā citus gadus. Biedrības 
sarīkojumu daļas vadītāja Richar  
da Roļļa iecerē un vadībā risinājās 
uzvedums „Jāņu dienas ielīgo-
šana” ar dziesmām dažādās mel-
dijās un visu klātesošo iesaistīšanu 
līdzdziedāšanā.  Uz  ve  dumā pie-
da  lījās: Jāņu tēvs – Ikars Čakārnis, 
Jāņu māte – Skaidrīte Prince un 
pats Jānis – Andris Ritums, 
teicējs, mājnieks – Richards 
Rollis, pārējie mājnieki – Anita 
Rollis, Zigrīda Dambe, Rita 
Blumentāle, Daina Jumiķe, kla-
vieŗu pavadījumus spēlēja Māra 
Rituma un ģitaru – Pēteris Ozols.  
Iepriecināja tas, ka sarīko jumā 
ieradās arī „īstais” Jānis – Jānis 
Donis. Dzirdējām, ka agrā kos 
ga  dos līgotāju pulkā esot saskaitīti 
septiņi Jāņi.  Netrūka nedz Jāņu 

VASARAS ROSMES ST.PĒTERSBURGĀ
siera, nedz pīrāgu uz katra galda, 
nedz arī pašu līdzatnestā alutiņa.  

 26. jūnijā notika dziedoņa 
Viktora Lapčenoka koncerts. 
Viņa paša vārdiem – pirmo reizi 
Amerikā.  Mūsu viesa  koncerta 
apmeklētāji bija skaitā 80. Ie  prie-
 cināja grupa jauniešu, kuri 
ieradušies no tuvākām un attā-
lākām Floridas vietām.  Ievadā 
dziedonis pastāstīja par savu 
mūzikālo darbību Latvijā, visvai-
rāk kopā ar Raimondu Paulu. 
Viņa balss kontrole, izteiksme un 
dikcija pārliecināja. Programmā 
tika atskaņotas R. Paula kom-
pozicijas ar pāris izņēmumiem. 
Būtu bijis patīkami dzirdēt arī 
kāda cita komponista darbu, lai 
izkliedētu vienmuļību. Pēdējā 
laika R. Paula mūzikā bieži iz -
pau  žas amerikānisms ar savu 
pārmērīgo skaļumu. Šajā kon-
certā dziesmu pavadījumi bija 
ieskaņoti, tie ar savu skaļumu 
(bungas un spalgas instrumentu 
skaņas) ņēma virsroku, reizēm 
apslāpējot dziedoņa balsi. Kon-
certs ievilkās gaŗumā, jo māks-
linieks vēlējās pastāstīt par savi-
em piedzīvojumiem mūzikas 
laukā. Pēc suminājumiem un 
ziedu pasniegšanas dziedonim 
sekoja bagātīgs cienasts, kuŗa 
gatavotājas kulinārā mākslā būtu 
grūti pārspēt.  Šis bija vienreizējs 
notikums mūsu sabiedrībā.

Vēlam Viktoram Lapčenokam 
dziedāšanas prieku un panāku-
mus nākotnē!

         Skaidrīte Prince

Aizvadītās ne -
dēļas vidus svel-
mainā pēc pus-
die  nā redakciju 
apciemoja mūsu 
kollēga - laikrak-
sta Latvija Ame-
rikā līdzstrād-
nieks Jānis Me -
žaks.

Mūsu sarunas 
ri   tēja par kopī-
giem priekiem 
un kopīgām rū -
pēm. Priecā jā-
mies par krāšņa-
jiem Skolu jau-
natnes dziesmu 
un deju svētkiem, 
par to, ka mūsu 
avīzes vēl jopro-

REDAKCIJAS VIESIS

jām ir vajadzīgas lasītājiem. Paskumām, ka samazinās lasītāju skaits 
un jaunā paaudze nav naska uz lasīšanu. Atvadoties novēlējām 
radošu garu un izturību, kopīgu darbu darot.

Jānis Mežaks Laika redakcijā kopā ar galveno 
redaktori Ligitu Kovtunu



LAIKS 192010.  ga da 31. jūlijs – 6. augusts

Vakara svecīšu dievkalpojumā 
11. jūlija skanēja dziesmas, un 
dievkalpojuma beigās tika aizde-
dzinātas svecītes, kuŗas, saudzīgi 
piesedzot ar plaukstām, lai ne -
jauša vēja pūsma nenopūš mazās 
liesmiņas, jaunieši iznesa ārā no 
baznīcas un novietoja parastajā 
vietā starp akmeņiem pie baļķu 
mājas. Šie svecīšu dievkalpojumi 
Kursā rada īpašu vienotības sajū-
tu, kad visi, rokās sadevušies, 
stāv aplī apkārt degošajām sve-
cītēm un dzied. Lēnām satumst, 
bet mazās liesmiņas dod gaismu 
un ticību, ka atkal būs jauna die-
na, jauns sākums un viss la  bais 
no  tiks un turpināsies.

Nedēļas mācību stundas nori-
tēja veiksmīgi. Jaunieši visu ne -
dē  ļu centīgi apguva skolotāju iz -
vēlēto mācību vielu. Latviešu 
valo  du māca arī Inguna Gal viņa. 

Novusa turnīrā uzvarētāji bija 
Andris Abermanis, Oskars Pu -
ķēns,  Diāna Atvara, pāŗu spēlēs 
Džeimija Giba (Jamie Gibas) un 
Oskars Puķēns.

Kursā ieradās Zane Stumbra-
Muthamia no Losandželosas. Vi -
ņa virtuvē palīdz gatavot maltī-
tes, lai Ārijai būtu kāds brīvāks 
brīdis. Katru vakaru pie karoga 
tie jaunieši, kuŗi  centīgi apgūst 
lat viešu valodu, saņem „Kursas 
latus”, kuŗus varēs apmainīt pret 
kārumiem.

Pēc vakariņām ir tautasdeju 
stun  das un pēc tam vakara no -
darbības jauniešiem. Brīvā laikā 
notiek dažādas spēles –  „karogu 
zagšana”, paslēpes, zēnu  rotaļas 
„Svei  ki, zēni!”

Ir pavēss, tāpēc pēc izbrauku-
ma uz Vestportu visi atgriezās 

Kursas vasaras vidusskolas otrā nedēļa
laikus, lai sagatavotos smalkajām 
vakariņām „Melns un balts”.  Ne -
dēļas nogalē skolēni kārtīgi iztī-
rija telpas, vakarā bija ballīte 
„Dis  co”.

Liels paldies par dāvanām Kur-
sai: Dienvidkalifornijas Daugavas 
Vanagu apvienībai par tvartiem 
– Latvijas rakstnieču lasījumiem 
„Tu man teici” un Latvian Story 
Tellers, kā arī par skaisto video-
filmu „Divas pasaules” (par ASV 
Rietumkrasta latviešu 15. dzies-
mu un deju svētkiem Ventūrā, CA.

„Mēs ceram, ka šis mācību un 
izglītojošais materiāls bagātinās 
audzēkņu latviskās izglītības pū -
ru un iedvesmos latvisku deg-
smi,” pasniedzot dāvanu, teica 
DK DV apvienības sekretāre un 
va  nadžu priekšniece Inguna Gal-
viņa.

Paldies DK apvienībai DV un 
Dienvidkalifornijas latviešu bied-
rībai  par piešķirtajām stipendi-
jām jauniešiem, lai viņi vasarā 
varētu mācīties Kursā.

Visi kursieši no sirds ir  pateicīgi 
par dāsnumu un sirds siltumu: 
Dacei Garūtai par ziediem, gar-
šīgo ievārījumu, mājās cepto 
biezpienmaizi, saldējumu, gardo 

zirņu viru; Maijai Atvarei par 
svaigi cepto saldskābmaizi, mari-
nētajiem gurķiem, zemenēm, 
dil  lēm, lociņiem, aprikožu un 
ābolu raušiem, auzu pārslu ce -
pumiem; Zanei Stumbrai-Mut-
ha miai par Latvijas ekoloģisko 
rupjmaizi un saldskābmaizi; Ro -
bertam Muthamiam par pašau-
dzē  tajiem tomātiem; Indrai 
Michalovskai par kafiju; Dāvim 
Kaņepam ar ģimeni par zeme-
nēm; Rutai Šinkai par ķiršiem; 
Maijai Riekstiņai par miltiem 
maizes cepšanai, kartupeļu cieti, 
garšvielām, pildījumiem un citi-
em labumiem, ko viņa izmanto, 
cepot smalkmaizītes, kliņģeŗus 
un citus kārumus;  Dacei Garūtai 
par garšīgo ēdienu un palīdzību 
Ārijai Miķelsonei virtuvē; Ārijai 
Miļelsonei, Dacei Garūtai,  Maijai 
Riekstiņai un Maijai Atvarei par 
pīrāgiem, tie bija ļoti gadi! Kā 
mēs tiekam lutināti!

Īpašs paldies Dāvim Kaņepam 
par dziedātmācīšanu no rītiem 
dziedāšanas stundās!

Mēs kopā pavadījām brīnišķīgu 
nedēļu. 

Izraksts no izdevuma 
,,Kursas Kripatiņas”

Trūkst informācijas
Rakstot par kādu notikumu,  

svarīgi minēt, kad tas noticis. 
Daces Micānes Zālītes rakstā 
,,Daži svētku akordi” (Laiks, # 
28.)  nekur nav pieminēts, kad 
tad īsti  bija X Latvijas skolu jau-
natnes Dziesmu un deju svētki.

Pārsteidz arī autores ziņojums, 
ka ,,Rīgā ir uzstādīta rekordaug-
sta temperātūra”. Kas tādu 
temperātūru uzstādīja un kāpēc? 
Varbūt tāda temperātūra todien 
(trūkst konkrēta datuma) bija, 
reģistrēta, piedzīvota?

Redakcijas darbiniekiem ietei-
cams biežāk pašķirstīt latviešu 
valodas gramatikas grāmatu un 
papētīt, kad jālieto ,,kas” un kad 
,,kuŗš”. Diezgan labi tas izskaid-
rots Latvijas Zinātņu akadēmijas 
apgāda 1959. gadā izdotajā 
,,Mūs      dienu latviešu literārās va -
lodas gramatikas” pirmā sējumā 
(523- 528 lpp.). Šķiet, ,,kuŗš” 
aplama lietošana ,,kas” vietā 
radusies krievu valodas ietekmē.

R. Hofmanis
Losandželosā

Kas tie tādi 
,,panelisti”? 

ALAs kongresā Sanfrancisko 
redaktore Astra Moora atgādi-
nāja, ka ALAs izdotajā ,,Latviešu 
valodas vārdnīcā” izskaidrots, 
kas ir panelis: sienas apšuvums 
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vai svārku ielaidums, un īpaši 
uzsvērts, ka panelis nav  disku tē-
tāju kopa. Atceros, savulaik  
modē bija no dažādkrāsu audu-
miem šūti  t. s. ,,paneļu” svārki.

Laika 24.-30. jūlija numurā 
ievietots Ivara Galiņa raksts ,,Tās 
balsis, tās balsis”, un tajā vairākas 
reizes atkārtojas: ,,diskusiju pane-
ļa dalībnieki”, ,,paneļa vadī tāja”, 
,,panelisti”. 

Acīmredzot  ALA lieki izdeva 
naudu, vārdnīcu izdodot, jo raks-
tītāji, korrektori un redaktori 
nevīžo to pašķirstīt un paskatīties, 
kā  ir pareizi.

Tamāra Kalniņa,
brīvklausītāja 

ALAs kongresā 
Sanfrancisko

Meklēju informāciju 
par mākslinieci 

Veroniku Janelsiņu
Esmu Latvijas Mākslas 

akadēmijas mākslas zinātnes 
nodaļas studente. Rakstu 
maģistra darbu par mākslinieci 
un rakstnieci Veroniku Janelsiņu 
(1910-2001), viņas dzīvi un 
daiļradi. 

Maģistra darbā vēlos aplūkot 
mākslinieces glezniecības val-
odu, sakopot visus iespējamos 
glezniecības darbus, veidot 
mākslinieces darbu katalogu un 
izstādi Rīgā.

Zinātniski pētniecisko darbu 
sāku jau pagājušā gada oktōbrī. 
Līdz šim savāktais materiāls ir 
plašs un daudzveidīgs, bet vēl 
joprojām nepilnīgs, tāpēc turp-
mākais uzdevums ir vākt faktus 
un informāciju, apzināt māks-
linieces glezniecības darbus pri-
vātpersonu, organizāciju, biedrī -
bu kollekcijās. 

Šogad septembrī došos uz ASV 
– Ņujorku, Losandželosu, San-
francisko, ceļojuma beigās Ori-
go nā viesošos pie Veronikas Ja -
nelsiņas un Anšlava Eglīša fonda 
pārstāvjiem.

Līdz šim par mākslinieci nav 
plašāka pētījuma, kuŗā būtu 
atklāta viņas interesantā perso-
nība un atstātais mantojums.  
Tāpēc pētījums uzskatāms par 
aktuālu un nepieciešamu Latvijas 
kultūrvides bagātināšanā. Ceru, 
ka mans pētījums un tā gala-
rezultāts rosinās turpmāku trim-
das mākslas un mākslinieku 
apzināšanu un aktuālizēšanu 
Latvijas kultūrvidē un apziņā.

Lūdzu atsaukties personas, 
organizācijas un biedrības, kuŗu 
īpašumā ir mākslinieces Vero-
nikas Janelsiņas glezniecības 
darbi. Būšu priecīga par jebkādu 
informāciju un atmiņu stāstiem 
par Veronikas Janelsiņas dzīvi. 

Ar cieņu, 
Andra Silapētere

Rostokas iela 64 – 73
Rīga, Latvija, LV – 1029
E-pasts: andra55@inbox.lv

IVARS GALIŅŠ

VIENS, DIV’ , TRĪS...

MARTA NERETA

Esi stipra mana tauta

Esi stipra, mana tauta!
lai vari spožus darbus veikt,
Tavs vārds ir simfonija ēterā.
Bet tumši spēki augtin aug ap Tevi,
un, rokās sadevušies, tumšus vārdus buŗ
par Taviem likteņiem ar negodu un kaunu,
un Tavā sirdī jaunus šķēpus duŗ.
Esi stipra, mana tauta,
un viedi tālē ceļu to,
kas nolemts Tev ar Dieva ziņu,
ar prāta dižciltību ej pa to.
Lai paliek klimstot ceļa malā
nodevēju, zagļu spiets,
no viņu važām atbrīvoties,
ar kuŗiem ilgi kopā iets.

(2010. gada jūlijā)

Viens, divi, trīs,
Klāt būs vēlēšanas drīz.

Treknie gadi aizgājuši,
Sili tukšu atstājuši.

Būs jāšķiro, kas īstie vīri,
No tiem, kas tikai mušpapīri,

Kas piesūkušies tā kā dēles,
Kā veseri, kam klab tik mēles.

Kas sēdējuši mīkstos krēslos,
Tautu iegrūduši mēslos.

Ja atkal ievēlēsim viņus,
Būs rokās jāņem nēzdodziņus...

Jāievēl, kas cēlas jūtas glabā,
Strādāt vēlas tautas labā,

Jo tautas balsīm varens spēks,
To lietā nelikt būtu grēks.

Slinkumā, kas tupēs kaktā,
Būs jālec pašu bedrē raktā.

Pienācis nu brīdis īsts,
Runas garas, darbs ir īss :
Iesim balsot – viens, div’ , trīs...

.
 INDRA GUBIŅA
                 

 Mana Jelgava
            ( Pirms 66 gadiem Jelgava nodega)

Jelgava – tevī sākās pasaule mana,   
kad pavēries zaļa un pārskatāma
aiz Lielupes lēzenām pļavām 
ar stalto pili, kas vizēja
balta kā dzīves iesākums mans   
ar bērnības dienu bezrūpju prieku.
Jelgava, tevi es iemīlēju  
kā mīlēt var tikai vienu vienīgu vietu.
Varbūt tu citiem nelikies skaista, 
bet mani ar tevi draugi un mājas,
skolas un agrā jaunība saista  .
Kas tavus apaļos akmeņus minis,
vai nomales smilšainās ielas,
tam tevī atgriezties atkal. 
Atgriezties pagātnes laikā,
kaut tagad vairs neesi tāda.
Un šodien domās  es atkal   eju
pa Lielo ielu, gar tirgu,  gar Driksnu,
kur krāsainās laiviņas ūdenī šūpojās,  
vizinot jaunības alkainās ilgas.
Droši vien tagad meitene kāda  
soļo pār Driksnas un Lielupes tiltiem -
ar pēdam skarot  tur manējās,   
jo uguns un gadi tās nespēja izdzēst.
Tā es vienmēr vēl staigāšu tevī ,  
zudīšu krastmales baltajās ievā,
tālās atmiņās, izdzēstās ielās,
staigāšu vienmēr. 
Jelgava – pilsēta mīļotā!
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Saule iespīdēja manā logā, uz 
šķūnīša jumta salaidušies pirmie 
strazdi,  un sētsmales dobē uzzie-
dējuši sniegpulkstenīši. Ar mīks-
tu troksni uz paklāja nokrīt rīta 
pasts. Vēstule no mājām. 

Nosalis sveiciens no Durbī -
šiem. Jaunais gadiņš tikai pāris 
mēnešu vecs, bet ņiprs, saulīte       
ar zobiem mūs pamatīgi saldēja. 
Lai salst, izsals visi mošķi, pava-
sarī zemīte būs tīra. Man tomēr 
gāja sīksti, līdz ar istabām bija 
jākurina vēl trīs krāsnis. Kūts lie-
la, man tikai viena gotiņa, vecais 
pagrabs nav vairs tik izturīgs, 
jāglābj kartupeļi un saknes. Ma -
nas vistiņas arī bez siltuma ne -
varēja iztikt, kad laukā -25°. Kūtī 
no rīta sienas ar baltu sar mu. 

Es tagad  eju ar divām nūjām 
un puspielietu ūdens spaini ie -
kabinu elkonī. Vēl lēnām ar visu 
tieku galā. Man liels palīgs ir 
Kār lītis, kad viss gandrīz bija 
aizsalis, viņš pielēja piena kannas 
ar ūdeni, lai būtu pašiem un 
kustoņiem.

Janvāŗa pirmajā nedēļā gadījās 
ķibele, uz kājas pēdas uzkāpa 
gotiņa. Neba pirmo reizi tas no -
ticis, bet šoreiz pēdas malā bija 
aizlauzts kauliņš. Kāja ļoti sāpē -
ja, nevienā kārtīgā apavā neva -
rēja iebāzt. Uzvilku biezās vilnas 
zeķes, iebāzu vecā čībā un tā        
kliboju. Tie ir tādi manas ikdie-
nas sīkumi. 

Daudz cilvēku šodien ir lielā 
izmisumā. Ko lai dara tie, ku -
ŗiem nav darba, kam bērni jāsūta 
skolā un mājās nav ko ēst? Pirms 
kāda laika, un tas nemaz nav tik 

VĒSTULE NO MĀJĀM
sen, kad gandrīz visi dzīvoja pa -
sa kainu dzīvi. Mājas cita lepnāka 
par citu, automašīna un dārgi 
ārzemju ceļojumi. Nauda bija vi -
siem, bankas deva, cik nu katrs 
gribēja, neviens nebija padomā-
jis, ka tā reiz būs jāatdod. Cilvē -
ki gribēja līdzināties tiem, tur 
augšas galā, kas, valsti izzogot, 
ti   kuši pie miljoniem. Mums jau 
tagad ir 190 tūkstoši bezdarb-
nieku, kas zina, kas vēl nākotnē 
no  tiks? Es kādreiz  lasīju grāma-
tu „Esi modrs!”, tur bija apraks-
tīts, kādam vajag īstam latvietim 
būt – no ganiņa līdz valstsvīram.

Vēl kādas dienas nelāgi putinā-
ja sniegu. Man tagad jāsāk domāt 
par malkas sagādi nākamajam 
gadam, tā, lai malkas šķūnītis 
vien  mēr būtu pilns. Tikai aizvien 
vairāk nomāc doma, kā dzīvošu 
uz priekšu. Kārlītis šogad ir pē -
dējā klasē, ko es darīšu tad, kad 
viņš aizies uz kādu tālāku sko -  
lu? Varētu jau teikt – nāks laiks, 
nāks padoms, bet vai tā būs?

Iespējams, ka tas būs pēdējais 
pārbaudījums, ko liktenis pasvie-
dīs. Pirmais nāca negaidīti, kad 
pēkšņi mūžībā aizgāja dzīves-
biedrs. Elvīra iespītējās un turpi-
nāja Durbīšos saimniekot viena. 
Viegli tas nenācās, jo nebija ne 
traktora, ne kombaina. Tad no 
dzīves šķīrās Elvīras meita, at -
stājot trīs bāreņus – Intu, Līgu un 
Kārlīti. Meitas vīrs, dzērājs, aiz-
gāja savrup. Elvīra nenolaida ro -
kas, saņemot visus savus spēkus, 
skolās un dzīvē izlaida Intu un 
Līgu. Kārlītis nu tagad ir pēdē-
jais. Kas notiks tālāk? 

K. Zemdega

Latvijas Okupācijas mūzejs, 
nonācis Latvijas ekonomiskās 
krizes izaicinājuma priekšā, sa -
mazina visus tēriņus, bet no 
jau nas ekspozīcijas veidošanas 
neatsakās. Visstabilākais mū  ze-
ja attīstības pamats joprojām   
ir mūzeja ziedotāji. 

Tveicīgā jūlija sestdienā Rīgā, 
Techniskās universitātes ēkā, 
sanāca Latvijas Okupācijas mū -
zeja biedrības sēde. Jau sēdes 
sā  kumā bija skaidrs, ka šoreiz 
apspriežamie jautājumi būs īpa ši 
grūti. Mūzejs jau vairākus gadus 
attīsta projektu – nomainīt ilg- 

Uzticami mūzeja atbalstītāji garantē 
Latvijas Okupācijas mūzeja nākotni

s toši funkcionējošo ekspozīciju 
pret jaunu, modernu un ievietot 
to pēc Gunāra Birkerta projek - 
ta pārbūvētajā ēkā. 

Mūzeja darbinieki ir paveikuši 
gana daudz. Ir savākti vēstures 
materiāli, kas vēl pirms desmit 
gadiem nebija pieejami, izvei-
dots jaunās ekspozīcijas makets, 
bet divi telpiski objekti no to -
pošās ekspozīcijas jau redzami 
mūzeja zālē. Tie ir: skatītāju vi -
dū populāritāti iemantojusī Gu -
laga karte un Staļina laika pro-
pagandas skulptūra „Pioniere”, 
kas stāvējusi lauku krustcelēs 

Vitrupes pagastā. Neatlaidīgi 
uzrunājot mūzeja ziedotājus, ir 
savākti ievērojami līdzekļi jau-
najai ekspozīcijai, iekārtām un 
mūzeja iekštelpu iekārtošanai. 
Mūzeja darbinieki no savas pu -
ses ir paveikuši visu, lai attīstī -
bas projektu īstenotu. 

Taču ekonomiskās grūtības 
nav ļāvušas valstij izpildīt solī-
jumu sākt mūzeja ēkas pārbūvi, 
ko devusi gan iepriekšējā, gan 
pašreizējā valdība. Taupot bu -
džeta naudu, valsts šogad ne -
piešķīra dotāciju mūzeja ope-
rātīvajiem izdevumiem. Citus 

gadus valsts devums bija ap -
tuveni 5 - 20 % no mūzeja iz -
devumiem. Tāpēc biedrības sa -
pulce lēma, ka mūzejs pilnīgi   
var paļauties tikai uz to, ko pats 
sagādā. Mūzeja vadība neatlai-
dīgi atgādinās valdībai Okupā-
cijas mūzeja vajadzības un tā 
nozīmi valsts polītikā. 

Joprojām ir reāla iespēja, ka 
līdz 2014 .gadam, kad Rīga kļūs 
par Eiropas kultūras galvas pil-
sētu, tiks pabeigta mūzeja re -
konstrukcija un uzbūvēts tai 
blakus iecerētais padomju režī-
ma upuŗu memoriāls. 

Tomēr visdrošākais atbalsts, 
uz ko mūzejs paļaujas, ir draugu 
ieinteresētība un dāsnums. Di -
rektore Gundega Michele, kas 
daudzus gadus mūzeju vadījusi 

cauri labiem un ne tik labiem 
laikiem, šobrīd saka: „Mūzejā 
būs jauna ekspozīcija. Vienalga, 
vai mūsu ēku pārbūvēs drīzu -
mā vai arī tās pārbūve tiks 
novilcināta, jauna ekspozīcija 
būs. Mūzeja nākotnei ziedotā 
nauda nepazudīs.” 

Lai ziņas par mūzeja darbu 
sasniegtu pēc iespējas vairāk 
mūsu draugu un atbalstītāju, 
mūzejs veidos ziņas, ko rēgulā - 
ri izsūtīs e-pastā. Ja vēlaties sa -
ņemt informāciju par Latvijas 
Okupācijas mūzeja dzīvi un 
darbu, atsūtiet uz info@omf.lv 
savu e-pasta adresi! 

Līga Strazda,
mūzeja sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Mierā ir aizgājis mūsu mīļais brālis, brālēns un onkulis

AIVARS AINIS EDENS
dzimis 1934. gada 8. jūnijā Aizviķos, Latvijā

miris 2010. gada 27. jūnijā St. Louis Park, MN

Jauki bij brīži kopā ar Tevi,
Skaistas būs atmiņas mūžam par Tevi

Mana mīļā SAULĪTE norietēja

RITA PETRIČEKA,
dzim. ROZENBERGA

dzimusi 1934. gada 13. februārī Rīgā
mirusi 2010. gada 24. jūlijā Alūksnē

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama!

/ T.dz./

Mīlestībā piemin
VIŅAS SAULĪTIS

Mūsu mīļais tuvinieks

OLĢERTS LONGINS KĀRKLIŅŠ
dzimis 1924. gada 3. oktobrī Tukumā

miris 2010. gada 11. jūlijā Potomac, Md.

VIŅU MĪĻĀ PIEMIŅĀ VIENMĒR PATURĒS
INĀRA, ĒRIKS UN DACE MAGONS,

MĀRA UN JĀNIS VEIDIS AR BĒRNIEM
ĒRIKU, NIKOLAJU UN NILU

Pēc viņa vienmēr skums
MĀSA ARIJA MAIJA BAUMANIS OZOLS

MĀSĪCA ILGA INGELEVICS AR ĢIMENI KANADĀ
VIDVUDS UN ANNE UN MEITA INTA, IVARS UN JEAN AR BĒRNIEM

CHRISTIAN, JESSE UN AMANDA, EVA
RON INGELEVICS

MĀSĪCA ERIKA KAULS LAMENSDORF UN LEONARD 
MEITA LAURA KAULS-GREG UN BOB

BĒRNI COLE UN LAUREN
DĒLS DAVID UN SHARON KAULS

UN RADI LATVIJĀ
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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 Fila-

delfijas un Vilmingtonas pen-
sionāru pikniks pie Andreja un 
Dzintras Baidiņiem (1104 
Windon Drive, Wilmington, 
Delaware 19803).  Lūgums sa  zi-
nā  ties ar mājasmāti Dzintru 
Baidiņu par līdzvedamo groziņu, 
tālr.: 302-478-7065.  Gadīti arī 
vie    si, 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 pie-
dalīties Bērnu svētkos Royalview 
piknika laukumā.  Tieši plkst. 
9.30  Outback Ray  dzīvnieku 
izrāde. Būs interesantas nodar-
bības, sporta spēles, pusdienas 
un atspirdzinājumi. Nodarbības 
un pusdienas bērniem  bez mak-
sas, 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. 
Pieteikties, zvanot vai rakstot 
Jānim Eglītim, tālr.: 440 391 
9577, e-pasts janiscle@aol.com 
vai Pēterim Gravam, tālr.: 440 
552 4949, e-pasts petegrava@
earthlink.net   

LOSANDŽELOSA (CA)
•  14. augustā plkst. 8.00 

koncertā  viesnīcā Anaheim Mar-
riott  Maikls Fausts pirmo reizi 
ASV atskaņos Pēteŗa Vaska skaņ-
darbu flautai; Biļešu cena 
$25.00. 

• 20. un 21. augustā plkst. 8.30 
koncertā Hollywood Bowl 
piedalīsies 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.   

Valodas perioda nedēļa: no 1. 
līdz 7. augustam. 

NOMETNES periodi: 
Valodas periods: no 1. līdz 14. 

augustam. 
Senču nometne: no 8. līdz 14. 

augustam.
Informācija tīmeklī:  www.

nydraudze.org sadaļā 
,,Nometne”.

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@sbc-
global.net; tālr.: 925-831-3893; 

ziedojuma če  ku ($18) izrakstīt  
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. 
Izrādes temats tiks paziņots 
atsevišķi. 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 
Daugavas Vanagu apvienības 
Floridā gadskārtējais pikniks, 
„War Veterans Memorial Park”, 
9600 Bay Pines Blvd. N. nojumē 
Nr.4. Ieejas vārti parkā pe 49th 
street N. Līdzi jāņem priecīgs 
prāts un groziņi kopīgam aizai-
dam. Par ceptām desinām un 
vēsu dzērienu gādās vanadzes un 
vanagi.

DIEVKALPOJUMI  

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas  dr.: 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. plkst. 2.00 kapusvētki  
Getzemanes 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. 
Immaculate Conc. baznīcā, dievk. 
vadīs priesteris  Z. Stankēvičs.   

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

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church  (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone  
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square,  PA 
19073, tālr.: 610-353-2227):  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):  1. aug. plkst. 
10.00 kapusvētki Woodlawn  
kapsētā. Mācītājas I. Larsenas 
adrese: 70388  16-th Ave., South 

(Turpināts 22. lpp.)

Atvadāmies no

RITIŅAS,
atceroties tās neaizmirstamās naktis, kad kopā dziedājām

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

/T.Dz/
VALDA UN JĀNIS

Acis aizvēris uz mūžu

JĀNIS BEBRIS
dzimis 1921. gada 10. septembrī Burtniekos
miris 2010. gada 13. jūlijā Silver Spring, MD

PAR VIŅU SĒRO UN MĪLESTĪBĀ PIEMIN SIEVA SKAIDRĪTE, 
DĒLS JĀNIS, MEITAS SANDRA UN IVETA UN VIŅU DZĪVES DRAUGI,

 LOLITA, TOMS UN ALVIS UN MĪĻIE MAZBĒRNI
Gan mīlestībā klusi
Par Tevi as’ras birst,
Ko sirds ir zaudējusi
To tā vairs neaizmirst...

Mūsu visu mīļotais 

Gonka
Dzejnieks GUNARS SALIŅŠ

dzimis 1924. g. 21. aprīlī
miris 2010. g. 29. jūnijā

…no vēl nebijušā un neatminētā
jau par bijušo un neatminamo kļūstam 

Sēro
JAUTRĪTE, LAILA, LALITA, LARIS UN NORA, UN

MAZBĒRNI ALĪDA, ANDREJS, NIKLĀVS UN ALDIS

Mūžībā aizgājis seno dienu draugs, studiju un domu biedrs

OLĢERTS LONGINS KĀRKLIŅŠ
dzimis 1924. gada 3. oktobrī Tukumā, Latvijā
 miris 2010. gada 11. jūlijā Merilandē, ASV

Par viņu skumst
RŪTA UN GUNĀRS BEĶERIS, INA FOGELIS, RUTA UN SIGURDS KROLLS,

MAIGA MIEZIS, NORMA UN ARTIS PLATO, SOLVEIGA UN VERNERS
ŠVALBE, ANITA TĒRAUDA, ZAIGA UN EDVĪNS TUMS

Paņem līdzi saules glāstu, ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot, mazu brīdi siltāk tiek.
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Haven, MI 49090, tālr.: 269-637-
4847; kabatas: 269-214-1010; 
e-pasts: ilzego@comcast.net    

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. Māc B. Puiķe, 1. aug. plkst. 
10:00 dievkalpojums ar diev-
galdu. 8. aug. dievkalpojums 
Kalamazū NENOTIKS, visi 
aicināti uz Gaŗezeru. 15. aug. 
plkst. 10.00 dievkalpojums ar 
dievgaldu. 22. aug. plkst. 13.00 
draudzes iesvētību dievkalpo-
jums ar dievgaldu, kopīgs ar 
Grandrapidu draudzi Gaŗezera 
Brīvdabas baznīcā, Māc. Ilze 
Larsen un B. Puiķe. 29. aug. 
dievkalpojums plkst 10.00.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 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.:  1. 
aug. dievk. ar dievg. 5. aug. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 8. aug. 
dievk. 15. aug. dievk. angļu valo-
dā  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 drau-
dzes padomes sēde. 9. sept. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. Parastie 
dievk. sākas plkst. 10.00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 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 dievna-
mā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick) ar dievgaldu.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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.

• 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): 8. aug. dievk. ar dievg. 
22 aug. dievk. Māc. D.  Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: cil-
nis@earthlink.net  Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvian-
church.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

(Turpināts no 22. lpp.)

Mūsu mīļais, labais vīrs un tēvs

OLĢERTS LONGINS KĀRKLIŅŠ
dzimis 1924. gada 3. oktobri Tukumā, Latvijā

aizgāja Dieva miera 2010. gada 11. jūlijā, Potomakā, Merilandē

Pateicībā, mīlestībā un dziļās sērās
SIEVA VIJA, 

MEITA IEVA AR FRANK UN KATIE

Teic skaistam laikam, veciem draugiem sveikas,
Ir katrs sākums kaut kam skaistam - beigas.

/Ingrīda Vīksna/

Brīdi, laiku man dzīvot, nedzīvot saules mūžu;
Ūdeņam, akmeņam, tam dzīvot saules mūžu.

ELLA ŽENIJA ZAULS,
 dzim. GRĪNS

dzimusi 1911. gada 11. jūlijā Īles pagasta Daudzumos
mirusi 2010. gada 13. jūlijā Kolumbiānā, Ohaijo.

Sēro
BRĀĻA BĒRNI MAKSIS GRĪNS, MARĢERS GRĪNS UN VITA BORGS AR ĢIMENĒM,

MĀSU MEITAS ASTRIDA PRETZ UN DZIDRA ALBERTSEN AR ĢIMENĒM,
RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājušas mūsu filistres

ELZA PORUKA, 22. coetus
dzimusi LAIMIŅA

dzimusi 1913. g. 8. jūnijā, Latvijā
mirusi 2009. g. 26. martā, ASV

RITA PETRIČEKA, 37. coetus
dzimusi Rozenberga

dzimusi 1934. g. 13. februārī,Latvijā
mirusi 2010. g. 24. jūlijā, Latvijā

INGRĪDA STRAVINSKA, 37. coetus
dzimusi 1930. g. 19. jūnijā, Latvijā

mirusi 2010. g. 13. jūlijā, ASV

LILIĀNA MĀSĒNA, 38. coetus
dzimusi 1934. g. 28. augustā, Francijā

mirusi 2010. g. 10. maijā, Austrijā

RUTA SAMTS, 65. coetus
dzimusi 1948. g 29. februārī,Vācijā

mirusi 2010. g. 5. jūlijā, ASV

Par viņām sēro 
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Mūžīgā mierā aizgājusi

INTA SILVIJA TRAFKA,
dzimusi BULOTI

dzimusi 1938. gada 18. oktobrī Rīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 11. jūlijā South Gate, Kalifornijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
JAUNĪBAS DRAUDZENE BIRUTA BOKUMA-KELLEY AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi

MIRDZA GAILĪTIS
dzimusi 1916. gada 17. janvārī Cēsīs, Latvijā

mirusi 2010. gada 5. jūlijā Vindzorā, Ontario, Kanadā
Es apgulšos ar mieru un aizmigšu, 
jo tu vien, kungs, dari, ka es droši dzīvoju.

Tevi vienmēr ar mīlestību atcerēsies
MĀSA ELVĪRA, VIŅAS DĒLI PĒTERIS, KALVIS UN MEITA LĪGA AR ĢIMENĒM;

MĀSAS RUTAS MEITA ILZE UN VIŅAS ĢIMENE – MEITA INGA UN VĪRS DĀVIDS, MEITA IVETA 
UN VĪRS EZEQUIEL, MAZBĒRNI; UĢIS AUGENBERGS

Dāvida dz. 4:9

Daiļamatnieks

AGNIS  SILIŅŠ
dzimis 1944. gada 24. februārī Rīgas pagastā

miris 2010. gada 29. aprīlī DeRuyter, NY, ASV

Viņu piemiņā paturēs
MĀSA MĀRA HOGAN AR ĢIMENI,

RADI LATVIJĀ, UN DRAUGI SIRAKŪZĀS
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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 

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

ETNOGRAFISKI 
PAREIZAS

latviešu tautas tērpu 
brunču drēbes no 

vairākiem novadiem
732-842-4867

ĪPAŠUMI LATVIJĀ

Pārdod dzīvokli Rīgā, Āgenskalnā, Kapseļu ielā 10
3,5 istabas, platība 165 kvadrātmetri,
3/3 stāvs, koka māja, visas vērtības.
Cena 145 000  eiro
Māja atrodas klusā un zaļā Āgenskalna rajonā, bijušajā 
baltvāciešuprivātmāju kvartālā. Ir pilsētas kanalizācija, 
ūdens, iekopts un noslēgts pagalms ar iespēju  novietot  
automašīnu.  Dzīvoklī 2 guļamistabas, viesistaba, virtuve, 
14 kvadrātmetru liela palīgtelpa, ko var izbūvēt par istabu. 
Ir plaša jumta terase, kur labi atpūsties un baudīt patīkamu 
mieru.

Vai arī dzīvokli tajā pašā mājā
5 atsevišķas isabas,2/3 stāvs,platība 144,8 kvadrātmetri.
Cena 220 000 eiro
Dzīvoklis labiekārtots, griestu augstums 3 m, ozolkoka 
parketa grīdas. Visās istabās darbojas podiņu krāsnis, 2 
kamīni, autonoma gāzes apkure, koka pakešu logi, apsil-
dāma terase.

Pārdod  lauku īpašumu
Tukuma rajons Sēmes pagasta „Griezes”
Lielisks īpašums (1 ha) Sēmes ezera krastā, 75 km no 
Rīgas, divstāvu mūra ēka ar pagrabstāvu un pirti, visas 
ērtības. Plaša terase uz ezera pusi, garāža divām automa-
šīnām, bruģēts pagalms, sakārtota territorija ar atsevišķu 
zivju dīķi, visa territorija norobežota ar sētu. Apkure – 
zemes siltumsūknis, ezera krasta līnija 90 m, līdz Tukumam 
15 km,līdz jūrai 20 km.
Mājas platība 300 kvadrātmetri, 2 stāvi, 6 istabas, 3 tuale-
tes. 
Cena 220 000 eiro

Lūdzam sazināties pa tālr. +371 29269392,
 e pasts – ibare@inbox.lv
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Uz Eiropas 
meistarsacīkstēm 

Barselonā
devušies 22 Latvijas vieglatlēts. 

Sportistu skaita ziņā šī būs 
viskuplāk pārstāvētā Latvijas 
vienība – 1998. gadā Budapeštā 
un 2002. gadā Minchenē vienībā 
bija pa 17 vieglatlētiem. Tikai 
astoņi no 23 startējuši arī 
iepriekšējās meistarsacīkstēs: 
Staņislavam Olijaram un Ērikam 
Ragam šis būs ceturtais starts, 
Vadimam Vasiļevskim – trešais, 
Mārim Urtānam, Inetai Rade-
vičai, Aināram Kovalam un 
Normundam Pūpolam – atkār-
tota līdzdalība.. 

Īsas sportistu vizītkartes pēc 
vietām pašreizējā Eiropas labāko 
sportistu sarakstā.

Māris Urtāns - lodes grūšanā 
21,63 m - 2. vieta. Igors Sokolovs 
- vesera mešanā 79,09 m – 4., 
Staņislavs Olijars - 110 m/b 
13,41 – 6., Madara Palameika - 
šķēpa mešanā 62,02 m – 10., 
Ineta Radeviča - tāllēkšanā 6,76 
m – 12., trīssoļlēkšanā 13,89 m 
– 32., Vadims Vasiļevskis -šķēpa 
mešanā 84,08 m – 12., Sinta 
Ozoliņa-Kovale - šķēpa mešanā 
60,08 m – 16., v., Ainārs Kovals 
- šķēpa mešanā 82,33 m – 18., 
Ēriks Rags - šķēpa mešanā 82,05 
m – 19., Ieva Zunda - 400 m/b 
56,11 – 19., Edgars Eriņš - 
desmitcīņā 7836 p. – 19., 

4x100 m stafetes vienība - 
Jekaterina Čekele, Sandra Krūma, 
Marlēna Reimane, Ieva Zunda - 
45,09 sek.- 17. v., Normunds 
Pūpols - augstlēkšanā 2,25 m – 
33.v., Dmitrijs Jurkevičs - 1500 
m  3:39,6 – 34., Ronalds Arājs - 
100 m 10,31 – 35., Lauma Grīva 
- Tāllēkšanā 6,55 m – 37.v., 
Ainārs Vaičulēns - vesera 
mešanā 71,56 m – 59., Arnis 
Rumbenieks  20 km soļošanā – 
1.27:23,1 – 91., Jānis Leitis - 
tāllēkšanā 7,63 m – ārpus Eiropas 
labāko simtnieka, Atis Vais  -  
jūns – desmitcīņā 7760 p. 

Pēdējā brīdī no starta Barselonā 
atteicās vidusdistanču skrējējs 
Dmitrijs Milkevičs. 

Pēc neatkarības atgūšanas Lat-
vijas vieglatlēti startējuši četrās 
Eiropas meistarsacīkstēs un kat-
rā no tiem izcīnījuši vismaz vie-
nu medaļu: 1994. g. Helsinkos 
Māris Bružiks bronzas medaļu 
trīssoļlēkšanā – 17,20 m; 1998. g. 
Budapeštā Aigars Fadejevs 
sudraba medaļu 20 km soļošanā 

– 1.21:25; 2002. g. Minchenē 
Staņislavs Olijars arī sudraba 
medaļu 110 m/b – 13,22 un 2006. 
g. Gēteborgā Staņislavs Olijars 
zelta medaļu 110 m/b – 13,24.

Līdz 1994.g. Latvijas vieglatlēti 
Eiropas meistarsacīkstēs bija 
izcīnījuši  piecas zelta (J. Daliņš 
un J. Lūsis – pat četrām) un pa 
četrām sudraba un bronzas 
godalgām. 

Eiropas meistarsacīkstes sākās 
ar 20 km soļošanu. Par pirmo 
čempionu kļuva 19 gadus vecais 
krievu soļotājs Staņislavs Je -
meļjanovs – 1.20:10. Jaunu sezo-
nas labāko rezultātu sasniedza 
vienīgais Latvijas pārstāvis Arnis 
Rumbenieks. Viņš distanci veica 
1.30:50, kas bija vājākais rādītājs 
no visiem, kuŗi spēja sasniegt 
finišu. Rumbeniekam 23.vieta.

Ernests Gulbis cer spēlēt 
līdz 29 gadiem

Latvijas labākais tenisists Er -
nests Gulbis intervijā izdevu-
mam Ir atklājis, ka plāno pro-
fesionāli tenisu spēlēt līdz 29 
gadu vecumam, bet pēc tam 
nedomā kļūt par tenisa treneri.

Runājot par paša pārstāvēto 
sporta veidu, Gulbis atzīst, ka tas 
ir “vientuļš”. “Teniss maina rak-
sturu. Tas ir ļoti egoistisks sporta 
veids – iemāca domāt tikai par 
sevi. Uz laukuma cilvēks ir viens, 
treniņos arī. Teniss ir visvien-
tuļākais sporta veids. Vienību 
sporta veidos cits citu atbalsta 
spēlētāji, bet es to meklēju ap -
kārtējos. Labi, ka tētis (uzņēmējs 
Ainars Gulbis) brauc uz turnī-
riem. Vakarā aizejam paēst, 
parunājam. Viņa atbalsts man ir 
svarīgs. No viņa arī esmu daudz 
mācījies. Tētis man ir labākais 
draugs, ar viņu varu runāt par 
visu. Ar mammu ir mazliet 
citādas attiecības, taču arī varu 
runāt par visu, saka Gulbis.

Gulbis sacensībās nav startējis 
kopš maija nogales, kad Francijas 
atklātajās meistarsacīkstēs guva 
savainojumu, tātad  nav spēlējis 
jau vairāk nekā mēnesi, taču tas 
nav sevišķi ietekmējis viņa vietu 
ATP vērtējuma sarakstā - viņš ir 
28. pozicijā.

 Par savu nākotni Gulbis skaid-
ri neizsakās. “Es ceru spēlēt līdz 
29 gadiem. Redzēs, kas turpmāk 
būs ar veselību, rezultātiem.” 
Tomēr viņš neplāno kļūt par 
tenisa treneri. “Visi tā nedara. 
Trenēt – tas nav man. Pēc karjēras 

U-20 basketbolistēm – bronzas medaļas!

vēl braukāt un trenēt? Nē.”
Gulbis pauž nožēlu par valsts 

attieksmi pret sportu. Tas  izpaud-
ies Pekinas Olimpisko spēļu 
laikā. “Valsts attieksmi pret Lat-
vijas iedzīvotājiem un sportu 
parāda tas, ka Valsts prezidents 
Pekinā manas spēles vidū piecēlās 
un aizgāja no stadiona. Tas ir 
pret tenisa ētiku. Nesaku, ka 
tāpēc sāku spēlēt sliktāk un 
zaudēju, taču nenoliegšu, ka tas 
ietekmēja. Pēc spēles krievu 
komentētāji pajautāja, vai Latvijā 
kaŗš sācies, ka prezidentam 
jāskrien. Cik zinu, viņš esot 
aizgājis uz basketbola turnīru.”

Lai gan pašam profesionāli 
nepatīk trenēties, Gulbis aicina 
ikvienu jaunieti sportot. “ 
Jebkuŗam jaunietim jānodarbojas 
ar sportu, jo īpaši vīriešiem. Tas 
rūda raksturu. Tās emocijas, ko 
var gūt, sportā uzvarot, nevar 
dabūt citur. Tā ir laimes sajūta. 

Nav gaŗa, bet tās dēļ ir vērts 
spēlēt. Kas gan vēl var sagādāt 
īstu baudu – vari nopelnīt naudu, 
iepazīties ar meiteni, taču to 
nevar salīdzināt ar sajūtu, kad 
vinnēju nozīmīgu spēli.”

*
Pēc savainojuma izārstēšanas 

Ernests Gulbis ar uzvaru at -
griezies profesionālajos turnīros. 
Losandželosā Farmers Classic 
turnīrā viņš pirmajā kārtā ar 7:5 
un 7:5 pārspēja slovaku Lukašu 
Lačko, kas ATP pasaules tenisistu 
vērtējumā ir 70. vietā.

P. Karlsons

Vidējo valstu 
meistarsacīkstes golfā
Klīvlandes latviešu golfa kluba 

rīkotās Vidējo valstu meistar sa-
cīkstes golfā notiks 21. un 22. 
augustā  Ironwood Golf Course 
(Hinckley Hills, Ohio). Būs balvas 
vairākās katēgorijās. Pieteikties, 

Eiropas U-20 basketbola 
meis  tar  sacīkšu otrā posmā 
Latvija  ar 63:49 uzvarēja Poliju, 
ar 70:67 - divkārtējo Eiropas 
čempionvienību Franciju, ar 
71:60 – Nīderlandi, ar 64:57 
Turcijas valstsvienību un iekļuva 
pusfinālā, kur spraigā spēles 
galotnē mūsu basketbolistes ar 
52:56  piekāpās Spānijas valsts-
vienībai.

Spēlē  par bronzas godalgām 
svētdien Latvijas basketbolistes 
sacentās ar Francijas līdzau-
dzēm. Ar 53:49 uzvarēja mūsu 
vienība un otro reizi pēc kārtas 

zvanot vai rakstot Jānim Eglītim, 
tālr.: 440-391- 9577, e-pasts jan-
iscle@aol.com vai Pēterim 
Gravam, tālr.: 440-552- 4949, 
e-pasts petegrava@earthlink.net

4-2 voleja nogale 

Ir atkal pienācis laiks 4-2 voleja 
nogalei burvīgajā Gaŗezerā. Zinu, 
ka visi trenējās veselu gadu, lai 
šogad varētu uzvarēt 4-2 tur nīru. 

Šogad ALJA gribētu aicināt 
visus uz slaveno „Sirds līksmo” 
balli sestdien, 31.jūlijā, Gaŗezera 
Dziesmu lejā. Balle turpināsies 
visu nakti ar mūzikas priekš-
nesumiem no Jason DeVore un 
DJ N.O.E. 

Nākamajā vakarā pēc fināl-
spēles, lūdzu, nebrauciet atpakaļ 
mājās. ALJA gribētu beigt šo 
nogali ar vēl vienu ballīti – „Cūku 
bēres”. Šogad ir svarīgas svinības, 
jo „Cūku bērēm” būs 25 gadu 
jubileja. Šī notikuma svinībām 
ALJA piedāvās ekskluzivo “Cūku 
bēres XXV” kreklu, ko varat tikai 
iemantot 4-2 nogalē! Ja vēl nee-
sat to izdarījuši, pierakstieties 
abām svinībām Facebook pasā-
kuma lapā:http://www.facebook.
c o m / # ! / e v e n t .
php?eid=138367882857134. 

Ieejas maksa ir $40 abiem 
vakariem („Sirds līksmo” balle 
un „Cūku bēres”) vai $25 katram 
vakaram atsevišķi.  

Kārlis Memenis  
 ALJA Biedru nozares 

vadītājs  

tiekot pie Eiropas meistarsacīkšu 
bronzas medaļām.

Šajā spēlē Latvijas izlases labā 
14 punktus guva Anete Štein-
berga, Sabīne Niedola izcēlās ar 
12 punktiem un izcīnītām 
deviņām atlēkušajām bumbām.

Sākumā Latvijas izlase zaudēja 
– 0:9, pēc pirmās ceturtdaļas -  
19:31. Pēc tam mūsu basket-
bolistēm veicās labāk un sešas 
ar pusi minūtes pirms spēles 
beigām rezultāts kļuva neiz-
šķirts 39:39. Turpinā jumā Fran-
cijas izlase gan vēl izvirzījās 
vadībā ar diviem punktiem, 

Latvijas basketbolistes priecājas par uzvaru

taču Latvija ātri izlīdzināja 
rezultātu un pārņēma arī 
vadību, ko saspringtā cīņā 
nosargāja līdz sacensības beigu 
signālam..

Latvijas U-20 izlases basket-
bolistes Eiropas meistarsacīkšu 
bronzas medaļas izcīnīja arī 
2005. gadā un pagājušajā gadā.

Latvijas U-20 sieviešu izlases 
sastāvs dalībai Eiropas meis-
tarsacīkšu finālturnīrā: Anete 
Šteinberga, Sabīne Niedola, 
Ane te Klintsone, Kristīne Vīto-
la, Liene Priede, Laura Puriņa, 
Ieva Krastiņa, Anete Čunda, 

Arta Strupoviča, Karlīne Nīma-
ne, Linda Rubene, Anna Gailīte; 

rezervistes - Ilze Gotfrīda, Ieva 
Jansone, Līga Šurkusa.

Ernests Gulbis

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


