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Koncertu tūre/projekts „Tava 
BALSS ir svarīga LATVIJAI” ir 
radīta ar mērķi vairot vēlētāju 
ak  tīvitāti 2010. gada 2. oktobŗa 
Saeimas vēlēšanās, koncertu tūri 
plānots īstenot 23 Latvijas pilsētās 
laika posmā no 18. augusta līdz 
29. septembrim.

Galvenais šī pasākuma iniciā-
tore, patronese un financētāja ir 
Pasaules brīvo latviešu apvienība 
(PBLA), tāpēc arī šie koncerti 
būs bez maksas, tādējādi paveŗot 
iespēju tos apmeklēt visiem inte-
resentiem.

Koncertu tūres/projekta kon-
certos ar augstvērtīgiem mūzikā-
lajiem priekšnesumiem piedalī-
sies tādi mākslinieki kā Trīs Lat-
vijas tenori un rokgrupa „Dzelzs 
vilks”.

Šī projekta mērķis ir ar dzies-
mas un mūzikas palīdzību sa -
biedrībai ļaut aizdomāties par 
vērtībām, par atbildību, par 
Lat  vijas – mūsu valsts, nākotni. 

Projektā ir plānots iesaistīt arī 
nacionāla mēroga polītiski neit-
rālas personības ar augstu repu-
tāciju. Tāpat ar īsām uzrunām 
koncerta laikā tiks aicināti uz -
stāties vietēja mēroga ar polītiku 
tieši nesaistītas autoritātes, kuŗu 
izteikumos  izskanēs aicinājums 

Tava balss ir 
svarīga 
Latvijai

„Koncertu tures LV ir svariga TAVA balss grafiks”

sabiedrībai būt aktīvai, rīkoties 
tālredzīgi, izmantot savas pilsoņu 
tiesības un atbildīgi izdarīt izvēli 
10. Saeimas vēlēšanās. Izdarīt 
savu izvēli, bet galvenais – 
BALSOT!

Ņemot vērā faktu, ka koncer-
tos ieeja būs bez maksas, viss 
projekts ir polītiski neitrāls un 
polītkorrekts, un vienīgā doma, 
kas konceptuāli izskanēs pasā-
kumā būs: ejam balsot!  Tāpēc 
PBLA un koncertu tūres dalīb-
nie  ki izsaka cerību, ka katrs „Ta-
va BALSS ir svarīga LATVIJAI” 
pasākums visā Latvijā būs kupli 
apmeklēts un sanākušie ar mū -
zikas palīdzību varēs baudīt pozi-
tīvas, pacilājošas emocijas. 

Plašāku informāciju par šīs 
kon  certu tūres kalendāru, kon-
certu vietām, citām projekta aktī-
vitātēm un kā sazināties ar pro-
jekta koordinātoru Lauri Krast-
kalnu, iespējams interneta mājas 
lapā www.EjamBalsot.lv 

Uz tikšanos augustā un sep-
tembrī arī Tava novadā, Tavā 
pilsētā, Tavā kultūras centrā vai 
namā!

Koordinātors 
Lauris Krastkalns 

mob. 28375129; 26447330; 
e-pasts: lauris_krastkalns@inbox.lv 

Aizkraukle. Aizkraukles pilsētas kultūras nams 18.08.2010. 
(Pats pirmais atklāšanas koncerts)
Liepāja. Latviešu biedrības nams 20.08.2010.
Tukums. Tukums kultūras centrs 23.08.2010.
Kuldīga. Kuldīgas kultūras nams 25.08.2010.p
Ventspils. Pilsētas kultūras centrs 27.08.2010.
Jelgava. Jelgavas kultūras centrs 30.08.2010.
Talsi. Talsu tautas nams 01.09.2010.
Dobele. Dobeles kultūras nams 03.09.2010.
Daugavpils. Latviešu kultūras centrs 04.09.2010.
Cēsis. CATAs kultūras nams 06.09.2010.
Valmiera. Valmieras kultūras nams 08.09.2010.p
Balvi. Balvu kultūras centrs 12.09.2010.
Alūksne. Pilsētas tautas nams 13.09.2010.
Jēkabpils. Jēkabpils tautas nams 15.09.2010.
Saldus. Saldus kultūras centrs 17.09.2010.
Ludza. Ludzas pilsētas tautas nams 19.09.2010.
Madona. Madonas kultūras nams 20.09.2010.
Rīga. Latviešu biedrības nams 22.09.2010.
Bauska. Bauskas pilsētas tautas nams 23.09.2010.
Ogre. Ogres kultūras centrs 24.09.2010.
Rēzekne. Rēzeknes kultūras nams 25.09.2010.
Limbaži. Limbažu kultūras centrs 27.09.2010.
Jūrmala. Kauguru kultūras nams 29.09.2010.

  pNav apstiprināta koncerta norises vieta vai laiks.

Šurp, draugi, mūs saule un vasara sauc!
Vēl esam tik jauni, vēl sapņu tik daudz!
Cik pasaule skaista!  Sveic mežs mūs un lauks,
Ik puķe mums māsa, ik koks mūsu draugs.
Šalc vēji, šalc strauti - cik brīnišķs to stāsts!

 Rindas no Kārļa Kundziņa veltījuma Garezera 
iesvētīšanas dienā, 1965. gada 2. jūnijā  

Čikāgas Piecīšu  
koncerts  Gaŗezera  
45 gadu  jubilejā
Ir tveicīga jūlija pēcpusdiena, 

un spēkratu kustība tikai vienā 
virzienā pa brauktuvi uz Gaŗeze-
ru nerada šaubas par mērķa un 
ceļa izvēli. Nepārprotams mag-
nēts ļaužu kustībai Gaŗezera ap -
vi  dū ir 23. jūlijā paredzētā 
leģendārās mūziķu grupas Čikā-
gas Piecīši uzstāšanās Gaŗezera 
Graša pavil jonā, sniedzot priekš-
spēli Gaŗez era 45. gadu jubilejas 
svinībām. Čikāgas Piecīšu vien-
mēr možais mākslinieciskais 
vadītājs Alberts Legzdiņš ir arī 
tikpat enerģisks visās Gaŗezera 
darba norisēs, vai tā būtu dalība 
Gaŗezera padomē, Gaŗezera 
vasaras vidusskolas mācību ins-
pektora postenī vai kosultātīvie 
ieteikumi vidus skolēnu māksli-
nieciskajā darbībā. Alberts dau-
dzus gadus visur ir piedalījies ar 
savu padomu un veltījis savu 
enerģiju.  Ik pa čet riem gadiem 
rīkotajās Gaŗezera Dziesmu 
dienās ar dažām Čikā gas Piecīšu 
grupas sacerētajām un dziedā-
tajām dziesmām ir tikusi kup-
lināta šo dienu programma.  
Speciāli šiem notiku miem ir 
tikušas sacerētas orģinā lās kom-
pozicijas, kas veltītas Gaŗezeram.        

Jau nedēļas pirms jubilejas ar 
sparu lietā tika liktas idejas par 
Graša paviljona pārkārtošanu, lai 
šo vietu padarītu piemērotāku 
sarīkojumiem.  Tas nozīmēja, ka 

jau šoreiz būsim liecinieki Čikā-
gas Piecīšu koncertam “jau nā 
gaismā un jaunās skaņās”, ar 
modernāku skaņas un gaismas 
aparatūras pielietojumu, bez 
papildus izdevumiem un ar 
pašmāju spēkiem.  Pateicoties 
Gaŗezera saimnieka Viktora 
Krie  va asprātīgajām idejām, ar 
administrātora Andreja Dumpja 
un Gaŗezera padomes atbalstu, 
tika izdarīti pārveidojumi, kas 
sekmēs skaņas un gaismas kva-
litātes uzlabošanu teatrālu uzve-
dumu un koncertu vajadzībām.  
Tieši šīm vajadzībām, uzlabojot 
technisko situāciju Gaŗezera lab-
vēļu novēlējumi nāca tieši laikā.  

Piektdienas pievakare pirms 
koncerta Gaŗezerā bija samērā 
neparasta no diviem viedokļiem.  
Pirmkārt, tik daudz automašīnu 
visu apkārtējo ceļu malās šajā 
apvidū, sen nebija redzēts (ja nu 
vienīgi Eduarda Rozenštrauha 
viesošanās reizē Gaŗezerā pirms 
daudziem gadiem). Otrkārt, vai-
rākas pārkarsušas dienas pēc 
kārtas visā dienvidu Mičiganas 
daļā bija izraisījušas smagus 
negaisus ar spēcīgām lietavām, 
kuŗām pēkšņi šajā vakarā bija 
jāgāžas pāri Gaŗezeram, radot 
pilnīgu dabas diskomfortu kon-
certa apmeklējumam Graša pa -
viljonā.  Daiļā dzimuma pārstā-
ves, atstājot augstpapēžu kurpes 

automašīnās, basām kājām pār-
varēja ūdens un dubļu jūru ceļ-
malās, lai beidzot paglābtos zem 
jumta Graša paviljonā.  Čikā  gas 
Piecīšu koncertam bija jānotiek!  
Un tas arī notika.  

 Un nu par pašu koncertu. Ir 
jūtams, ka centrālā ass mūziķu 
grupas Čikāgas Piecīši vadītāja 
Alberta Legzdiņa  personā  jopro-
jām veiksmīgi kopā satur sadaļas, 
ar tām viss mehānisms ir spējīgs 
veiksmīgi darboties, sniedzot 
kār  tējo māksliniecisko pārdzī-
vojumu publikai. Gadu no gada 
uzstājoties latviešu publikai, gru-
pas sastāvs tiek nedaudz at -
jaunots, ansamblī iesaistot arvien 
jaunus dalībniekus. Tādējādi 
klau  sītājiem vienmēr tiek sniegts 
kaut kas svaigs un atjaunots, kas 
ļauj šai unikālai grupai pastāvēt 
cauri gadu desmitiem.    “Mainies 
un vienlīdz atjaunojies !” Šis mo -
tīvs varētu būt credo visai grupas 
darbībai.  

Kaut gan grupas Čikāgas Piecīši 
un viņu vadītāja darbība pedējos 
gados ir guvusi Latvijas valdības 
augstu novērtējumu, tomēr vis-
augstāko vertējumu vienmēr ir 
devusi pati latviešu tauta kā 
dzimtenē, tā arī šeit, svešumā. 
Dzimtenē ir paaudzes, kas ir 
uzaugušas šīs grupas mūzikas un 
polītiskā humora iespaidā.  
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Pēc Čikāgas Piecīšu koncerta. No kreisās:  Ēriks Kīns, Janīna Ankipāne, Edmunds Mednis, Alberts 
Legzdiņš, Linda Maruta, Alnis Cers un Uldis Streips

(Turpināts 16. lpp.)
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Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 
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Brauksim līdzi Inesei uz 
Italiju un Sicīliju martā 2011

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

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

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

Cien. redakcija!
Vispirms vēlreiz ļoti pateicos 

par piegādātajiem BL laikraks-
tiem. Tos lasu ne tikai es, bet arī 
daudzi citi, kam nav naudiņas to 
iegādei. Lasītāju kļūst arvien 
vairāk. Kāpēc lasa? To paskaid-
roju jums agrāk nosūtītajā aptau-
jas lapā.

Tuvojas 10. Saeimas vēlēšanas. 
Daudzi iedzīvotāji joprojām 
nesaprot, par ko balsot, bet 
parādās arī tādi, kas sāk domāt 
par Saskaņas centru.

Tas mani uztrauc visvairāk. Šie 
cilvēki nesaprot, kādas lamatas 
izliek šī prokrieviski noskaņotā 
apvienība un kādi ir viņu mērķi. 
Diemzēl arī dažas citas darbojošās 
partijas to nesaprot.

Tāpēc uzrakstīju savas pārdo-
mas. Neesmu domājis par to 
tūlītēju publicēšanu.

Ļoti cienu jūsu pastāvīgos ko -
respondentus – Franku Gordonu, 
Salliju Benfeldi, Kārli Streipu. 

Nākotnes un labklājības vār-
dā? 

Ar šādu virsrakstu publicēts 
raksts (bez jautājuma zīmes) š. g. 
12. jūnijā dibinātās polītiskās 
apvienības Par labu Latviju 19. 
jūnija izdevumā (izdevējs - šīs 
polītiskās apvienības birojs).

Esmu Latvijā dzimis un 
uzaudzis Latvijas pavalstnieks, 
pensionārs, pēc profesijas ekono-
mists. Savā mūžā nevienā 

Tautas balss – 
Dieva balss

polītiskā partijā neesmu bijis un 
neesmu arī pašlaik. Neesmu ka -
ŗojis ne padomju, ne vācu pusē. 

Tāpēc uzdrošinos izteikt savu 
viedokli. Centīšos pēc iespējas īsi 
un konkrēti. Vajadzības gadījumā 
varu pamatot ar konkrētiem fak-
tiem (kas publicēti dažādos pre-
ses izdevumos) un pēc perso-
niskās pieredzes t. s. Ulmaņlaikos, 
padomju un vācu okupācijas 
gados, Latvijas neatkarības atjau-
nošanas laikā līdz mūsdienām.

Izteikšos pagaidām tikai par 
apvienību Par labu Latviju. 

2010. gada 12. jūnijs esot 
„diena, kad malā atkāpās 
viduvējības un atbildību par savu 
tautu uzņemas „personības”.

Vispirms jājautā - ko šī „apvie-
nība” uzskata par personībām 
pozitīvā vai negātīvā nozīmē?

Sevišķi mani un daudzus citus 
pārsteidza Gunta Ulmaņa perso-
nība, uzņemoties apvienības 
valdes personību virsvadību.

Sākotnēji televīzijas intervijā 
sevišķā pacilātībā slavēja Šķēli un 
Šleseru – tie tik ir vīri, kuŗi glābs 
Latviju! Līdz šim tikai kā Imanta, 
zem Zilā kalna apslēpti, klusējuši! 
Manuprāt, ne tikai klusējuši, bet 
arī aktīvi darbojušies savā, savas 
ģimenes locekļu un kompaņonu 
labā.

29. jūnija televīzijas intervijā 
Guntis Ulmanis par personībām 
gan izsakās stipri pieklusināti, 
gandrīz vai norobežojoties no 
tām.

Arī pārstāvētās partijas sabied-

rībai plaši pazīstamas. Vienīgi 
Rēzeknes, Ogres un Daugavpils 
partijas un to per  sonības nav 
dzirdētas.

Trūkst vienīgi Latvijai un 
Ventspilij partijas ar Lembergu 
priekšgalā. Tas, izrādās, ir daudz 
slīpētāks un attapīgāks, nelīdīs 
pie tādām personībām. Labāk 
glābt savu un ģimenes labklājību 
(varbūt Ventspils, bet ne Lat vi-
jas).

Nebūt nedomāju, ka visas sa -
ver  vētās personības ir negodīgas. 
Varbūt beidzot sapratīs, kas ir 
kas.

Savu pārākumu apvienība cen-
šas pierādīt ar „vistuvākajā laikā 
veicamajiem darbiem”. 

 - ES nauda valsts attīstībai 
(drīzāk savu pašreizējo pilnvaru 
laikā paspēt  sev sagrābt pēc 
iespējas vairāk, saglabāt un piln-
veidot likumdošanu savtīgo 
interešu aizstāvībai;

- ilgtspējīga polītika (nezaudēt 
sev labvēlīgās prioritātes);

- jauns līgums ar starptautiska-
jiem aizdevējiem. Kas tad šo 
līgumu sākotnēji noslēdza? 
Pašreizējā valdība?;

- nodokļu polītika. Bez šaubām,  
ļoti sarežģīts un svarīgs jautājums. 
Bet paliek jautājums: uz kā rēķina 
- bagāto vai nabago? Ne vārda 
par progresīvo nodokli;

- visaptveŗoša valsts pārvaldes 
reforma. Jāprivātizē valsts uzņē-
mumu nozares, kuŗas konkurē 
ar privāto sektoru.  

Tātad vēl par maz prih vāti-
zēts?

Manuprāt, gluži otrādi – paš-
reizējos apstākļos jāpastiprina 
valsts kontrole valstij svarīgākajās 
nozarēs;

- eksporta veicināšana.  Kuŗa 
partija vai kuŗš prātīgs cilvēks ir 
pret to?

Šie arī ir apvienības deklarētie 
vissvarīgākie uzdevumi. Cik 
apro  bežota domāšana!!!

Ceru, ka tie, kas lasījuši šo 
apvienības deklarāciju, pārdomās 
un spēs salīdzināt vārdus ar dar-
biem (pastrādātiem un vēl nepa-
spētiem).

Indulis Kaukulis
Cēsīs 

Nepamatots 
apvainojums 

Kārlim Ulmanim
Nesaprotu, kāda iemesla dēļ 

Kārlis Streips (Laiks, Nr. 28) 
domāja, ka pie Kārļa Ulmaņa 
vārda nepieciešams piekabināt 
vēl vienu – ,,diktātors”.  

Mums, vecākā gadagadājuma 
latviešiem, ,,diktātors” asociējas 
ar vārdu Staļins (nevis  Ulmanis) 
un ar vistumšākajām dienām 
Latvijas vēsturē.  Turpretim ,,dik-
tātora” Ulmaņa vadībā  tikai dažu 
gadu laikā Latvija sāka plaukt  un 
zelt. 

Ja mūsdienu polītiķi Latvijā 
vairāk sekotu ,,diktātora” Ulmaņa 
paraugam un negudrotu, kā 
ātrāk piebāzt savas kabatas, 
Latvija nebūtu tik bēdīgā stāvoklī 
kā patlaban. 

K. Streipa raksts būtu ļoti labs 
bez nevajadzīgi dzēlīgās piezī-
mes.

 Aina Kalna 
Plainfield, IL

 

Lasiet tīmeklī!
www.laiks.us
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Ilgi lolotā Ligitas Huezas (Huez, 
Grikmane, Vācija) un Daumanta 
Hāznera (ASV) iecere piepil-
dījusies: atkalredzēšanās bijuša-
jiem Augustdorfas nometnes 
latviešu skolēniem, un tas pirmo 
reizi vairāk nekā pēc 50 gadiem. 

Notikumu gaidījām ar lielu 
interesi. Šī gada 7. jūlijā sa -
braucām no vairākiem kontinen-
tiem – kopskaitā ap 35. Viesnīca 
Radi un draugi bija pareizā vieta 
– daudzi no mums ir Daugavas 
Vanagu organizācijas biedri un 
atbalstītāji. 

Prāvests Klāvs Bērziņš atkal-
redzēšanos atklāja ar iejutīgiem 
vārdiem. Viņa tēvs mācītājs 
Ringolds Bērziņš bieži darbojās 
Augustdorfā un vairākus no 
mums iesvētīja. Dziesma „Ved 
mani, Dievs!” ikvienam atgādi-
nāja svētību, kādu bijām piedzī-
vojuši brīvajā Latvijā. Par brīvu 
tēvzemi aizlūdzām katrā svēt-
brīdī, dzīvodami Augustdorfas 
barakās. 

Vija Brigadere, agrāk Hambur-
ga, apsveica senos skolas biedrus. 
Viņa bija gādājusi par tikšanās 
praktisko pusi un labsajūtu. V. 
Brigadere uzņēma skolasbiedrus 
arī savā pajumtē. 

Ar Augustdorfas nometnes 
latviešu ārsta Dr. Anša Rituma 
meitas Dr. Ievas Suermanes (Ri -
tumas - dzīvo Detmoldā) gādību 
Aija Ebdene (Lasmane) varēja 

Caur Augustdorfas priedēm un smiltīm līdz senajai Rīgai
nolasīt Augustdorfas ciemata 
galvas saietam veltītu sevišķu 
apsveikumu. Dr. Andreass Vulfs 
(Andreas Wulf) to bija formulējis 
tik izjusti un atbilstīgi mūsu 
situācijai. Viņš apsveic August-
dorfas ģimnazijas absolventus 
sakarā ar saietu Rīgā. August-
dorfas nometne ir lappuse no -
vada vēsturē grūtību un ciešanu 
pilnajā laikā pēc Otrā pasaules 
kaŗa un  palikusi daudzu cilvēku 
atmiņā. Dr. Vulfs pauž prieku 
par šīs īpašās ģimnazijas kād-
reizējo audzēkņu kopības izjūtas 
uzturēšanu un iespēju tikties 
atkal neatkarīgā un brīvā Lat-
vijā.    

Augustdorfas nometnes terri-
to  rijā 1957. gadā izveidoja vācu 
armijas kazarmas. Komandē-
jošais ģenerālis ir saņēmis filmas 
Soviet Story un Ghetto ohne Zaun 
(par latviešu gaitām nometnēs, 
sevišķi Augustdorfā) un tās 
nodevis kaŗavīru izglītošanas 
vajadzībām.

Dr. Ģirts Zēgners un Velga 
Zēgnere (Zaļkalne) visus ieprie-
cināja ar seno dienu fotografiju 
atskatu: Augustdorfas bēgļu 
nometne 1951-1957 (Power-
Point prezentācija). Gandrīz 
katrs ieraudzīja sevi citā izskatā: 
vai nu bērnudārzā, ko vadīja 
Velgas māte, vai dziedot korī 
(Bru  ņa Rubesa vadībā), stampājot 
pa sniegu uz skolas baraku (Dr. 

Kārlis Kangeris). 
Lielu pārsteigumu un prieku 

sagādāja līdz šim neredzēts uzņē-
mums no 1953. gada: skolas 
direktors Ansis Dreimanis ar 
dēlu Manzaru Dreimani – abi 
smejas!

Direktors saviem audzēkņiem 
palicis atmiņā kāa ļoti nopietns 
kungs – tikai šad tad pavīdēja vi -
ņa pusslepenais smaids bārdi ņā. 

Lai gan Austris Grasis August-
dorfas skolā nemācījās, viņš bija 
ieradies pārstāvēt savu brāli Uldi. 
Austris nolasīja brāļa jaunākos 
dzejoļus, aizkustinoši nodziedāja 
dažas dziesmas, starp tām iemī-
ļoto tautasdziesmu „Kad pār-
nāksi, bāleliņ”. Kopīga tautas-
dziesmu dziedāšana ir Austŗa 
Graša un bijušo nometņu skolēnu 
sirdslieta. Tā arī šoreiz. Mēs 
kopīgi dziedājām tautasdzies-
mas!

Inta Rūtiņa (Adamoviča, ASV) 
runāja par pirmo Augustdorfas 
ģimnazijas beidzēju Bruni Rube-
su, pie kuŗa viņa mācījusies angļu 
valodu. Ļoti agros rītos I. Rūtiņa 
braukājusi no Detmoldas pilsētas 
uz Augustdorfas nometni, lai 
tikai nenokavētu Bruņa Rubesa 
aizrāvīgās angļu valodas stundas. 
Viņa aicināja ziedot B. Rubesa 
piemiņas stipendijai Vītolu fon-
dam www.vitolufonds.lv.

Prof. Valters Nollendorfs 
(agrāk ASV), bijušais Minsteres 

Latviešu ģimnaazijas direktors, 
atgādināja vērtīgās skautu 
vadītāju nodarbības B. Rubesa 
vadībā Augustdorfā.

Dalībnieku nākotnes vēlme - 
jātiekas atkal un pēc iespējas drīz. 
„Tālāk no kapa,” - tā mudināja 
kāds vairāk pieredzējis vīrs.

V. Brigadere paziņoja uz vietas 
notikušās spontānās mutvārdu 
aptaujas rezultātu: august dor-
fiešiem jāmēģina pulcēties īstajā 
notikumu vietā 2012. gadā Det -
moldā/Augustdorfā.

Māra Apele-Blūmiņa, Ruta 
Buklevica (Sieceniece), A. Eb -
dene un I. Suermane domās par 
gadu ilgi „cilāta” sapņa īsteno-

šanas iespējām Vācijā pēc diviem 
gadiem.

Sarunas turpinājās ilgi. Daļa 
ciemiņu devās uz Okupācijas 
mūzeju noskatīties dokumentālu 
filmu par komponistu, dziedātāju 
un Latvijas brīvības cīnītāju 
Alfrēdu Vinteru, kas aizgāja mū -
žībā 1976. gadā Stokholmā. 
Filmas iniciātori: Ingrīda Cāzere 
(agrāk ASV, Vācija) ar savu vīru. 

Vintera dziesmas arvien ska-
nējušas un skanēs nākotnē 
augustdorfiešu sirdī: „Trīs vītušas 
rozes”, „Gaujas laivinieks”, „Ma -
zais pasta balodītis”... 

Aija Ebdene 
Minsterē   

Augustdorfas bēgļu nometnes saiets 7.jūlijā viesnīcā "Radi un 
draugi"

Latvijas Ārstu biedrībā 12. 
jūlijā kārtējo reizi tika pasniegtas 
profesora Ilmāra Lazovska sti-
pendijas medicīnas studentiem.

Par šā gada stipendiātiem kļu -
vuši:

Rolands Dembovskis – Rīgas 
Stradiņa universitātes (RSU) 
Medicīnas fakultātes 5. kursa 
students; Linda Kokaine – RSU 
Medicīnas fakultātes 4. kursa 
studente; Zane Pauniņa – RSU 
Medicīnas fakultātes 4. kursa 
studente; Liene Smane – RSU 
Medicīnas fakultātes 4. kursa 
studente; Zane Rušiņa – RSU 
Medicīnas fakultātes 5. kursa 
studente (veicināšanas stipendija).

Profesora Lazovska stipendijas 
(četras stipendijas), katra 500 
ASV dolāru un viena veicināšanas 

Pasniegtas stipendijas medicīnas studentiem
stipendija $250 tiek piešķirtas 
jau piekto reizi; tās saņem labākie 
un centīgākie vecāko kursu 
medicīnas studenti. Līdz 2010. 
gadam stipendijas saņēmuši 18 
studenti.

Godinot ārsta Ilmāra Lazovska 
(1931-2003) piemiņu, Latviešu 
Ārstu un zobārstu apvienība 
(lĀZA), kas apvieno latviešu 
izcelsmes mediķus ārpus Latvijas, 
drīz pēc profesora Lazovska 
nāves izveidoja Medicīnas fondu 
un vāca ziedojumus fonda 
sekmīgai darbībai, rīkojot 
labdarības pasākumus. Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fondu kopš tā dibināšanas vada 
ārsta Ēriks Niedrītis (Ņujorka, 
ASV), kuŗš ierodas Rīgā, lai per-
soniski pasniegtu stipendijas.

Kopā ar stipendiātiem. Pirmajā rindā no kr.: Zanes Pauniņas mamma, I. Lazovska atraitne Edīte 
Lazovska, Maija Pozemkovska, viņai klēpī mazmeita Anna Lazovska. Aizmugurē no kr.: Rolands 
Dembovskis, Rīgas Stradiņa universitātes dekāns prof. Ardis Platkājis, Liene Smane, mazdēls Jānis 
Lazovskis, Linda Kokaine, mazdēls Pēteris Lazovskis, Zane Rušiņa, Dr. Ēriks Niedrītis, Dr. Ansis 
Muižnieks

Ēriks Niedrītis

Bostonā 25. jūnijā ieradās 
Mārtiņš Bondars un jau 1. 
jūlijā uzsāka divu gadu 
polītisko zinību studijas 
Harvarda universitātes 
Džona F. Kenedija institūtā 
(John F. Kennedy School of 
Government).  Bostonā dzīvos  
arī Mārtiņa Bon dara ģimene 
– dzīves biedre Ieva un abu 
trīs bērni – 16 gadu vecais 
Daniels, astoņus gadus vecā 
Džūlija un piecus gadus vecā 
Jasmīna.

M. Bondars septiņus gadus 
bija agrākās Latvijas prezi-
dentes Vairas Vīķes Freibergas 
kancelejas vadītājs, pēc tam 
Latvijas Krājbankas prezi-
dents.   

Mārtiņš Bondars sācis studijas 
Harvarda universitātē

Ņujorkas latv. ev. lut. 
draudzes mācītājs La -
ris Saliņš 12. jūlijā sa -
laulāja Ingrīdu Maiju 
Veidi un Valteru Frid-
richu fon Holtu.

Jaunlaulātie dzīvos 
Longailendā. Valteram 
Fridricham fon Hol-
tam pieder izpriecu 
laivu uzņēmums; Ing-
rīda Maija Veide ir vi -
ce    prezidente firmā 
Election Services 
Corporation.

Daudz
 baltu 

dieniņu!

Mārtiņš Bondars
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PIRTS LIETA
Pastāstīšu par kādu,  nu jau 

sendienu (1985. gadā) ārpus-
kārtas notikumu Gaŗezerā, 3x3 
nometnes laikā, par ko galvenie 
atbildīgie nebija atbildīgi un 
tāpēc nav nedz vainojami, nedz 
slavējami. 

Vairākums tautiešu zina, ka 
Gaŗezers atrodas Mičigenas pa -
valstī, skaistā, kalnainā, mežainā 
vietā, kam apkārt stiepjas gaŗens 
ezers, kuŗā aug daudz ūdensrožu, 
bet tikai vienā līcī. Šajā mistiskajā 
vietā, kas atgādina dažādas 
dzimtenes ainavas, tautieši pava-
da atvaļinājumu, un – tālu vai 
tuvu projām no pilsētām Ame-
rikā, kuŗās katrs mīt un ir 
apdrošināts – atceras savus dzim-
tenes kaktiņus un zemes stūrīšus. 
Gaŗezerā vēl līdz mūsu laikiem 
vasarās notiek mācības no pirmās 
līdz pēdējai klasei, kad viss 
beidzas ar skaistu, latvisku izlai-
dumu. Jā, šī vieta ir miniatūra 
Latvija ar savām ārēm, ezeriem 
un ielejām. Ik gadus kādreizējie 
bēgļi šeit sanāk 3x3 un citu 
reizesrēķinu nometnēs, lai stip-
rinātos latviskumā, mācītos izšūt, 
izkalt, izgriezt, izrunāt kaut ko 
etniski pareizu. Tovasar tencināja 
Krišjāni Baronu. Mēs dziļi gri-
mām folkorā.

Tājā vasarā, 1985. gada augustā, 
no savas kukurūzas bagātās, 
Zemgalei līdzīgās maizes klēts – 
Ilinojas pavalsts – aizbraucu arī 
es, jo Sniedze Ruņģe, ar ko iepazi-
nos LARAS nometnē Portlandē 
mēnesi iepriekš, man ieteica 
noteikti apmeklēt Gaŗezeru, kur 
nekad vēl nebiju bijusi. Biju gan 
dzirdējusi brīnumainus nostātus 
par šo mazo Latviju, taču šī vieta 
man bija sveša. Nejutos arī, ka 
tur iederētos, jo tad jau man bija 
ģimene un darbs tālu prom no 
latviskiem centriem, un es pati 
jutos kā slīcēja Amerikas 
kausējamā katlā. Arī neviens no 
maniem bērniem nebūtu 
sagaidīts atplestām rokām, jo 
viņi neprot latviešu valodu. (Jā, 
zinu, zinu – mana vaina!) Bet tas 
šeit nav svarīgi, tāpēc turēšos pie 
pirts temata.

 Tie, kuŗi Sniedzi pazīst un mīl, 
zina, ka viņa ir eksotiska sieviete, 
kas uzdrošinās staigāt pa savām 
takām, kuŗas nereti atrodas starp 
fantaziju un reālitāti. To dažkārt 
mīlu darīt arī es, cerot, ka nejauši 
satikšos ar Ideālo mūzu un viņa 
mani iemīlēs un man palīdzēs. 
Bet mūzas, šķiet, no manis 
izvairās, un tā šeit – kukurūzas 
lauku malā – vēl aizvien pilna 
nobriedušām cerībām, gluži 
tāpat kā pilnās, briestošās vālītes 
– gaidu savu stundu. Tapēc arī 
toreiz apbrīnoju Sniedzes dros-
mi, ar kādu viņa iet (jā tagadnē!) 
šīm kairinošām mūzām pretim, 
tās izprovocē un piespiež sevi 
mīlēt. Šķiet, tāpēc viņa prot tik 
labi domāt, runāt, just, dzejot, 
gleznot, mīlēt un ciest. 

Tajā vasarā viņa grieza un 
drillēja no dēļiem dažāda lieluma 
čūskas un vēlējās, lai visiem dziļi 
tautiskiem latviešiem būtu kaut 
vai viena čūska, kas vienmēr 
atgādinātu senos čūsku vārdus – 
stipros, buŗamos, nemirstības 
vār  dus. 

,,Viņai ir fiksas idejas,” daži ie -
bilda, mani brīdinot. 

Atcirtu, ka man patīk inte-
resantas, fiksas idejas, kas sabik-
sta parasto flegmatismu un nos-

talģiju, kas, gadiem ritot, ērti bija 
apsūnojusi diezgan lielu daļu 
trimdinieku. 

 Trimdas mentālitāte, stilizēta 
melancholija, kas īpatna tieši 
mūsu tautai un nevienai citai 
grupa. Tā svešiem un vietējiem 
iedzīvotājiem ir nesaprotama, pat 
izaicinoša, jo TĀ justies neesot 
veselīgi. 

 Tomēr mani šis mums īpatnais 
fainomens interesē. To jau ilgi 
novēroju un arī šur un tur, šad 
un tad aprakstu vai mēģinu 
izskaidrot, kad man prasa ,,Where 
are you from?” (No kurienes jūs 
esat?) Varbūt tieši šī sevis izprat-
nes vēlēšanās saistīja un vēl arvi-
en mani saista ar Sniedzi, jo viņa 
prot iztraucēt šādu melancholiju 
un labsajūtu. Jāpiezīmē, ka mūsu 
dvēselēs Latvijas mīlestība deg 
un kvēlo intensīvi un patiesi. 
Tā... 

Taču turpināsim. Tātad, toreiz, 
tajā skaistajā astoņdesmito gadu 
vidus augustā, kad jau dzelzs 
priekškars bija diezgan sarūsējis 
un nevajadzēja baidīties no katra 
pieskāriena – Sniedzīte 3x3 
nometnes laikā šaudījās šurp un 
turp kā dzirkstele, malduguns 
vai putns, tērpusies trīsdesmito 
gadu stila drēbēs, piemēroti 
krāsotu seju un matiem. Mēs jau 
bijām bijušas slēgtajā Latvijā un 
zinājām, nojautām lietas, kas 
trimdā vēl nebija ne redzamas, 
ne saprotamas. (Tā vismaz mēs 
nolēmām un sagatavojāmies sa -
dursmēm un ciešanām, jo Patie-
sība vienmēr cieš.)

 Savā meža malas kabīnē mēs 
runājām par senču mītiem un 
Aspazijas raganām un jutām pie-
derību tām senām, anachro-
niskajām sievietēm, kas sevi uz -
skatīja par dievu sūtītām super-
sievietēm, bet kuŗas visādi oku-
pētāji cauri gadu simteņiem lieto-
ja kā labu vielu ugunskuriem. 
Par laimi šajā brīvajā zemē (t. i. 
ASV) neviens nevienu nededzi-
na un nekar, tas ir, kopš Salemas 
raganu medībām pirms pārsimts 
gadiem. Arī Gaŗezerā nededzina, 
un tapēc uzdrošinājāmies spēlē-
ties ar vārdiem un idejām. 

Otrā vai trešā dienā Sniedze 
man noslēpumainā, nopietnā 
bal  sī sacīja: ,,Šajā mežā ir pirts. 
Pirms diviem gadiem Kārļa Zoba 
vadībā amatnieki šeit uzcēla pirti. 
Kur tā atrodas? Tā bija īsta, pēc 
autentiskiem Latvijas plāniem. 
Bet tagad neviens nezina, kur tā 
ir.”

Sniedze stāstīja par pirti un 
Kārli (kas nav vairs ar mums, bet 
ko atceramies ar lielu mīlestību). 
Pirts nekad pat nebija kurināta 
– tā stāstīja mana draudzene –, 
jo laikam kāda vara, kam nav 
nedz vārda, nedz formas (tā ka ar 
to varētu aprunāties pēc de -
mokratiskiem principiem), bija 
kaut kur, kaut kad (ne tā, ka būtu 
zināms, kad un kur, lai tad varētu 
tur aiziet un nobalsot par vai 
pret) nolēmusi (neviens arī 
nezināja lēmēju vārdus), ka šī 
pirts, kas būvēta pēc visiem lat-
viskiem, etniskiem, fokloristis    
kiem principiem, esot pagāniska 
un potenciāli nemorāla (kaut 
gan, kas būtu potenciāli morāls, 
neesot īsti skaidri zināms). Tā 
mēs toreiz runājām, bet varbūt 
arī citiem vārdiem, jeb varbūt šo 
visu tikai izdomājām, runājot 
tajās senajās, siltajās dienvidu 

stundās, kad nāk miegs un apkārt 
sīc kukainīši un dzied aijā 
žūžū... 

Fakts tomēr, ka jaunie amat-
nieki šo autentisko, latvisko, et -
nis    ko pirtiņu uzbūvēja meža 
vidū, kalnā un nevis ezera malā, 
ielejā pie ūdens, kur šādai auten-
tiskai tautas sirdij jeb dvēselei 
būtu jābūt. Sirdis un dvēseles 
taču parasti atrodas ķermeņa 
augš daļas vidū; tas ir, vismaz 
sirds, par dvēseli nezinu, jo tā ir 
neredzama un pat tās būtība tiek 
filozofiski, zinātniski un citādi 
apšaubīta. Bet es tomēr redzu to 
vidū, ne tikai miesas vidū starp 
ribām, bet vidū – proti, mana 
dvēsele ir manā vidū, tava tavējā, 
Sniedzes, vienalga, ko zinātne 
saka vai nesaka, neapšaubāmi ir 
viņas būtības vidū. Un mums ir 
skaidrs, ka pirts ideja bija/ir 
tautas vidū – abstrakti un 
konkrēti, ar savu garu, lāvām, 
pēršanos un potencialo nemorā-

viski lolots, Gaŗezerā skolots, 
nepārprotami ieaudzināts latvis-
kā stājā, kas man momentā 
atgādināja Eslingenas bēgļu no -
metnes stingrās disciplīnas lai-
kus. No sava ēnainā kakta paspēju 
apbrīnot zēna izšūto spožo lina 
kreklu ar prievīti (māmiņas rok-
darbu?). Es gan vēlējos pabeigt 
nodaļu, bet tomēr cēlos un gāju 
līdzi šai sievietei, kas tajā brīdī it 
kā nestāvēja ar abām kājām uz 
zemes, bet šķita gatava cēlam 
lidojumam. (Durvju sprauga 
rādīja tikai debesu zilgmi ap 
viņas augumu un rokām kā 
spārniem.) 

Uzsākām sirojumu. Gājām kā 
svētceļojumā. Gājām kā jau senos 
laikos, pat pirms Kristus un pēc 
Viņa, un pirms un pēc tam, kad 
visu ko sāka pierakstīt. Mēs 
gājām ar tādu pašu pārliecību, kā 
gāja tie, kas meklēja Svēto kausu 
vai Ekskaliburu, vai nogrimušo 
Burtnieku pili zilā, zaļā vai pelēkā 

klajuma malā, tuvu savai kabīnei. 
Noliektu galvu – melnās čūskas 
aste šajā burvju stundā vilkās gar 
zemi, it kā tā nupat būtu pa -
zaudējusi paradīzi jeb izdevību 
piešmaukt vēl kādu naivu 
Ieviņu. 

Es teicu: ,,Ir pusdienas laiks, un 
es gribu ēst!” Teicu to ar plato ē, 
kurzemnieciski, kā mana mam-
ma runāja. Nekaunējos savas 
tautības un lībisko sakņu, vien-
alga, ko būtu teicis Endzelīns vai 
Aizsaules skolotāja, stingrā vid-
zemniece.

,,Tu tikai domā par savu miesu,” 
Sniedze man pārmeta, apvainoja, 
kaunināja, kaut gan viņa ļoti labi 
zināja, ka nebijām brokastis 
ēdušas, jo boikotējām agro celša-
nās stundu. Un iepriekšējā vakarā 
nebijām ēdušas vakariņas, jo 
bijām aizmirsušas savas 3x3 
kartītes, un vagars mūs katē-
goriski nepielaida pie bufetes, 
kaut gan mēģinājām aizstāvēt 
savas cilvēktiesības, šad un tad šo 
un to arī netīši aizmirstot. 
Argumentējām sacīdamas, ka 
esam Amerikas pavalstnieces un 
par savu ēdienu, kas katrā ziņā 
nebija gatavots pēc fokloras vai 
Kaucmindes latviski kulināriem 
principiem vai receptēm, esam 
samaksājušas. Vagars, kas man 
atgādināja ļoti autentisku klaušu 
laiku vai Gestapo tipu, mums 
teica, ka traucējam mieru, un 
nostājās mums priekšā ar tik 
pilnu krūti, ka mūsu krūtis sap-
laka. Vaigi karsa, lūpas trīcēja 
mums abām, un tiešām nevien 
miers, bet ēstgriba un, galvenais, 
skaistā nometnes labsajūta pazu-
da aiz viņiemi kalniņiemi. Kāds 
tautietis no Kalifornijas un tapēc 
arī ļoti brīvs savos gājienos, 
dūšīgi iznāca no savas vietas 
ierindā un skaļi teica: ,,Tu esi 
tikai tāds nieka d- - - -!” Tas 
tomēr vagara stāju un viņa 
absolūto likumu izpildīšanas 
lomu nemainīja. 

,,Jūs traucējat mieru,” viņš 
mierīgi atteica mūsu advokātam. 
(Vārdus neminēšu, jo pēc tik 
daudz gadiem nebūtu vērts viņu 
traucēt un prasīt atļauju). 

,,Es vairs negribu ē-ēst,” sacīju 
un izstājos no rindas, lai nekavētu 
citus, kuŗi nepacietīgi stāvēja ar 
dakšiņām un citiem draudīgiem 
rīkiem mums aiz muguras. 
Sameklēju vietu pie galda, kur 
visi ēda, un vēros ēšanas kustībās 
tik ilgi, kamēr apetīte pārgāja, bet 
gars uzbudinājās, kad kāda kor-
pulenta dāma mēģināja mani 
iesaistīt neproduktīvās, nepatī-
kamās debatēs par komūnistiem, 
vārdiem labais un kreisais un 
sakarkomiteju, kas – lai nu kas tā 
būtu vai nebūtu polītiskā plāksnē 
– savus viesus vienmēr labi 
paēdināja un viņiem izrādīja 
vēsturiskas vietas. Beidzot atcir-
tu, ka jūtos vairāk apdraudēta no 
resnuma nekā no komūnisma, 
un piecēlos. Gāju pēc peldkos-
tīma, jo mani pēkšņi pārņēma 
ilgas lēkt skaistā gaŗā ezerā, kas 
visu laiku aicinādams, mirkš-
ķināja man ar savu zilo, koķetīgo 
aci.

Tāpēc Sniedze mani netaisni 
apvainoja, sacīdama, ka es tikai 
domājot par ēšanu un nevis par 
mūsu Quest. (Latviešu vārdu šim 
gājienam nezinu.) 

litāti (vai morālitāti). Tai tur ir 
jābūt – kā to tik gleznaini arī 
aprakstīja Skalbe – starp ezeru 
un pakalniņu, tur, kur to visi 
redzētu un no kuŗas arī kāds 
sakarsis, trimdā pazudis latvietis 
varētu iedomāties pēkšņi izskriet 
kails un ielēkt aukstā ūdenī un 
attīrīties no visiem trimdas pu -
tekļiem un sviedriem – pēc senču 
likumiem jeb paražām autentis-
ki, tā sakot, tikai ar zvaigžņu 
segu mugurā. (Skalbi taču visās 
latviešu skolās lika obligāti lasīt, 
vai ne?)

,,Es to pirti sameklēšu!” teica 
Sniedze nākamā rītā, ap pulksten 
vienpadsmitiem, galvu manā 
kabīnē iebāzusi. Pārtraucu lasīt 
Padomju Latvijas rakstnieka Zig-
munda Skujiņa romānu ,,Gulta 
ar zelta kāju”. Biju mēģinājusi 
izlobīties cauri zemtekstiem un 
izprast, kur viņš īsti stāv. Biezais 
romāns mani tik spēcīgi bija 
ievilcis sevī, ka nebiju gājusi uz 
agro rīta spulci, jo pieņēmu, ka 
teikto jau droši vien biju dzir-
dējusi un noteikti vēl būs izdevība 
dzirdēt. Biezo grāmatu biju aiz-
ņēmusies no kāda cita brīv-
domātāja, tapēc steidzos izlasīt 
līdz nometnes beigām. 

 ,,Nāc man līdzi!” draudzene 
pavēlēja, neklausoties manos ie -
bildumos.

Sniedzei aiz muguras stāvēja 
ceļrādis: autentisks latviešu zēns 
ar blondiem matiem, neaizmir-
stulīšu zilām acīm un caurspīdīgi 
možu prātu. Mātes un tēva lat-

ezerā. Mēs gājām mērķtiecīgi, 
tikai nezinājām, kuŗā vietā varētu 
būt mistiskā pirtiņa – tautas 
dvēselīte. Tomēr soļojām. Staltais 
zēns kā ordeņa nesējs pa priekšu, 
aiz viņa Sniedze, lēdija ilgās, un 
es – ticīgā skeptiķe – ierindas 
beigās. Maldījāmies ilgi. Saule 
spīdēja pašā zenītā, veidodama 
koku lapas caurspīdīgās zaļzilās 
vitrāžās. 

Mežā uzgājām interesantas lie-
tas, kā tas parasti notiek, sirojot 
cauri mežiem. (Meklētāji vien-
mēr atrod ko vairāk, nekā viņi 
meklē.) Atradām puspuvušus 
solus sakrautus puslokā ap vietu, 
kur reiz bijuši ugunskuri. (Kas tie 
tādi, kas dziedāja?) Apskatījām 
pelnus kā pamestus kapus, 
sacījām kādus vārdus un gājām 
tālāk, pa tekām, kuŗas jau sen 
bija aizaugušas, bet kuŗas tomēr 
vēl veda kādā nenoteikti noteiktā 
virzienā. Citā vietā atradām 
kaudzīti ar vecām alus kārbām, 
no kuŗām reklāmas bija norīvētas, 
bet kas bija kalpojušas kā pelnu 
trauki. (Pats par savu naudu 
dzēru...) Pie viena liela akmens 
atradām sarūsējušu nazi. (Uz 
ežiņas galvu liku...) Mēs 
dziedājām šīs un citas tautas-
dziesmas, un Sniedze vicināja 
savu melno čūsku, kas izskatījās 
it kā miltus maļam ar 
Donkichotisku pārliecību. 
Dzirdēju savādus vārdus, laikam 
čūsku vārdus. Bet drīz pār mums 
iestājās dziļš, izmisuma pilns 
klusums, jo pēkšņi atradāmies 
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Sniedze Ruņģe

Astrida Stahnke

(Turpinājums sekos)
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M. Č. Kādos apstākļos tu aiz-
brauci no Rīgas 1944. gadā? Kas 
tev bija Rīga? Bērnība?

R. E. Rīgas atstāšana 1944. 
gada septembrī bija visai sa -
režģīta. Pārāk gaŗš stāsts. Mūsu 
četru cilvēku ģimene kaŗa 
darbības dēļ tieši tajā laikā bija 
sadalīta trīs daļās. Kopā ar 
tēvamāsu un viņas vīru rietumu 
virzienā devāmies ar pēdējo vil-
cienu no Rīgas – gaŗām Džūkstei 
uz Liepāju un tālāk uz Gdaņsku 
(toreiz Dancigu) līdz Tīringenei, 
kur māsu un mani sagaidīja ļoti 
norūpējusies māte. Tēvu vācieši 
nelaida ārā no Rīgas līdz pat 
pēdējam brīdim – bija jārok 
tranšejas.

Kaut arī abas okupācijas varas 
dzīvei bija uzspiedušas varmācī -
bu un neģēlību, Rīga, Pārdau-
gava, man bija tāda kā ģimenes 
drošības pasaule, mājas, kuŗas 
modrie padomju režīma sargi 
daudzus gadus nelaida apciemot. 
Septiņdesmitajos un astoņ des -
mitajos gados visi vīzas piepra-
sījumi tika noraidīti. Pēdējais – 
1989. gada vasarā. Iebraukšana 
Rīgā pērngada (1990) septembrī 
bija kā atgriešanās mājās. Ja izlie-
kas ne  redzam pretīgos dzīvokļēku 
korpusus priekšpilsētās, Rīga 
jopro jām vieš sirdī siltumu. Siltas 
at  miņas ir palikušas arī no 
vasarām Vilces dzirnavās, kuŗas 
mani senči no tēva puses bija 
iepirkuši no vācu barona, un 
Jaundubultos, kur krustmātei 
piederēja vairākas vasarnīcas 
(netālu no Aspazijas mūzeja).

Gan jāsaka, ka kopumā bēr-
nības gadi nogrimuši kaut kur 
pie apvāršņa, jo, īpaši kopš 
iebraukšanas nemitīgās steigas 
piesātinātajās Amerikas Savie-
notajās Valstīs, esmu sevi ieprog-
rammējis, kā mēdz teikt, viedais 
Dr. Ūlafs Jansons, tekošajam 
momentam tik lielā mērā, ka nav 
iznācis laika tā pa īstam parau-
dzīties personiskās dzīves aizva-
dītajos gados. 

M. Č. Tavas izglītības gaitas 
Vācijā. Vēlākās atgriešanās Vā -
cijā. Kas tev ir Vācijas daba, 
cilvēki, Kultūra? Cik tu esi iekšā 
tajā pašlaik, Vācijā dzīvodams?

R. E. Švābu zemes galvaspilsētā 
Augsburgā krietnu izglītību gu -
vu Hochfeldas baltiešu bēgļu 
nometnes Ausekļa vārdā nosauk-
tajā latviešu ģimnazijā, ko ar 
stingru roku vadīja rakstnieks un 
paidagogs Ernests Aistars un kur 
ne viens vien priekšmets tika 
mācīts gandrīz vai universitātes 
līmenī – daudzi no skolotājiem 
bijuši mācībspēki Latvijas augst-
skolās. Universitātes pirmajos 
kursos Amerikā, sevišķi obligā-
tajās eksaktajās zinātnēs, kas man 
nekādu lielu baudījumu nesagā-
dāja, tādēļ arī gāja pavisam viegli. 
Mazajā Latvijā, t.i., Hochfeldā, 
arī izveidojās mana nacionālā 
apziņa (toreiz vēl īsti neizprasta), 
tur guvu garīgo bagāžu, kas vē  lāk 
deva spēku pretoties dažne-

dažādiem vilinājumiem, ja ne 
galīgi pamest, tad vismaz at -
tālināties no latviskās kopības, kā 
tas notika ar ļoti daudziem man-
iem līdzaudžiem. Pēcāk nāca 
ASV augstākās izglītības sistēma, 
kaut, arī tai ir šādi tādi trūkumi, 
manuprāt, ir viena no pasaules 
visizcilākajām, tur guvu relātīvi 
objektīvu, liberālu pasaules ska-
tījumu, man uz visiem laikiem 
„iepotēja” neatkarīga dzīves-
veida, neatkarīgas domas bacili.

Vācijas, īpaši Bavārijas, daba, 
kā tu pats varēji mazliet pavērot, 
ir vienreizēji skaista. Tieši kā uz 
pastkartītēm. Ruso, ieraudzījis 
Alpus (gan Francijas daļā), emo-
ciju pārņemts, esot meties uz 
vēdera pie zemes un lējis gaužas 
asaras. Ar cilvēkiem (gribas lietot 
pašu vācu visai biežo apzīmējumu 
„iedzimtie”- einheimische) nekā-
du dziļāku sakaru nejutu. Zau-
dētie kaŗi nekādā ziņā nav 
mazinājuši viņu agresivitāti un 
aroganci, kas izpaužas vai visās 
dzīves jomās. Kultūra? Tā vairāk 
atgādina no grāmatām, sākot ar 
mūsu pašu rakstniecības vācisko 
sākumposmu līdz pat Ginteram 
Grasam, Martinam Valzeram, 
Heinricham Bellam un Vinter-
speltai – Alfreda Anderša 
„kamer spēlei uz katastrofas fo -
na”. Bet vairāk saista šveicieši 
Makss Frišs un Fridrichs Dir-
renmats, protams, prādzenieks 
Francs Kafka, tad vēl austrieši, 
sevišķi Vīnes skola, kas pamato-
jas uz artistisko baroku un 
sirreālismu un tās atzarojumiem 
– ar mākslas sociālās funkcijas 
noliegumu: reālitāte atklājas tikai 
valodā. Viņi to var atļauties. Mēs 
vēl ne – varēsim tikai tad, kad 
būsim pilnīgi brīvi, iekšēji un 
ārēji.

Ak tā, gandrīz piemirsās: bez 
Mocarta grūti dzīvot!

M. Č. Tava slavistikas studiju 
izvēle. Ar ko tā skaidrojama? Kas 
to impulsēja?

R. E. Sava tēvoča ķīmijas pro-
fesora Mārtiņa Strautmaņa pie-
mēra vadīts, jaunības trakumā 
biju nospriedis kļūt par metal-
lurģijas inženieri, bet pietika ar 
dažu lekciju noklausīšanos. Tas, 
kā mēdz teikt amerikāņi, nebija 
mans „pupiņu maiss”. Par laimi 
– toreiz gan tā nedomāju – tiku 
iesaukts ASV armijā. No vecā-
kiem, bēgļu nometnēs arī no 
ukraiņiem, krieviem, kas ame-
rikāņiem bija uzdevušies vai nu 
par ukraiņiem, vai par baltiešiem 
(krievus sabiedrotie sūtīja atpakaļ 
uz „varenplašo”), samērā labi biju 
apguvis krievu valodu. Rezultātā 
tūdaļ pēc jaunkareivja pamatap-
mācībām mani nozīmēja spe-
ciālā „valodnieku vienībā”, 
izlūkošanas dienestā. Šis ārzem-
nieku leģions, kur cita starpā 
iznāca pielietot arī latviešu va -
lodu, bija tas, kas impulsēja manu 
arvien pieaugošo interesi par 
visu, kam sakars ar „komisāriem”. 
Pēcāk šī interese pārsviedās arī 

uz cariem.
Tā nu pēc dienesta 

turpināju studēt, kā 
teikt, metallurģijas vie-
tā sovjetoloģiju, turklāt 
uz valsts rēķina, jo to -
reiz izdienējuši kaŗavīri 
izglītības turpināšanai 
varēja saņemt pabalstu 
– ne jau daudz, bet 
izdzīvošanai un skolas 
naudai pietiekami. Šā -
dā veidā ieguvu divus 
grādus Viskonsinas 
universitātē – bakalau-
ru slavu un polītoloģijas 
fakultātē un maģistru 
slavistikā ar noslieci uz sov-
jetoloģiju. Parallēli darbojos par 
mācībspēku. Būdams valsts sti-
pen  diāts (nu tam vairs nebija 
sakara ar militāro dienestu), 
turpināju studijas toreiz vienā no 
galvenajiem slavistikas centriem 
Savienotajās Valstīs – Indianas 
universitātē, koncentrējoties gal-
venokārt uz literātūru – krievu, 
Dienvidslāvijas tautu arī kom-
parātīvo jeb salīdzināmo. Toreiz 
tā man likās visizaicinošākā iz -
vēle, jo nekur taču tik lielā mērā 
kā literātūrā neatbalsojās visas 
pārējās humanitārās disciplīnas 
– no vēstures, polītoloģijas un 
socioloģijas līdz antropoloģijai, 
reliģijai un psīcholoģijai. Polītikai, 
tāpat kā ideoloģijai – tā man 
šķita –, piemīt pārāk vienkāršots 
skatījums uz dzīvi. Tam pievie-
nojās vēl viens, ne mazāk svarīgs 
apsvērums, proti, tajos gados 
baltiešu studijas, kas amerikāņu 
universitātēs bija pavisam vāji 
attīstītas, varēja samērā viegli ap -
vienot ar slavistiku. Tā, piemēram, 
savu doktora disertāciju rakstīju 
par sakariem starp latviešu 
padomju un krievu padomju 
literātūru laika posmā no 1940. 
līdz 1960. gadam.

M. Č. Kāpēc amerikāņu stu-
denti apgūst slavu valodu, 
literātūru? Kādi ir šie impulsi, 
mudinājumi? Lūdzu, kādu pie-
mēru. Varbūt Šelliju? (Šellija – 
Rolfa Ekmaņa sieva).

R. E. Manā joprojām īstajā 
darbavietā – Arizonas valsts 
universitātē (tā mani ir tikai „aiz-
devusi” raidītājam Radio Brīvā 
Eiropa Minchenē) -  var iedziļinā-
ties trīs slavu filoloģijās, kultū   -
rās vispār – pirmām kārtām 
krievu, tad serbu un kroātu jeb, 
kā tagad mēdz lietot Latvijā, – 
chorvatu. Impulsi? Vispirms 
katram studentam ieskaitē ne -
pieciešami četri svešvalodu se -
mestri. Vispopulārākā ir spāņu, 
vācu un franču valoda. Krievu 
valodu patlaban izvēlas no 300 
līdz 400 (kopējais studentu skaits 
universitātē – mazliet zem 
50 000). Atsevišķās eksaktajās 
zinātnēs tiek ieteikta krievu valo-
da. Tie, kas koncentrējas uz sla-
vistiku, paši pēc attiecīgo gradu 
iegūšanas var cerēt kļūt par 
mācībspēkiem augstskolās. Zinā-
mu slāvistu skaitu nokāš ASV 

valdības iestādes un – pašā 
pēdējā laikā – arī dažādi privāti 
uzņēmumi. Tu minēji Šelliju. 
Studēdama angloamerikāņu lite-
rātūru, kā svešvalodu viņa iz -
vēlējās krievu valodu. Tā arī 
iepazināmies.

M. Č. Tavas personiskās sim-
patijas krievu klasiskajā, XX gad-
simta, jaunākajā literātūrā?

R. E. Personiskajām simpāti-
jām parasti ir bijis tiešs sakars ar 
mācībspēka darbu, jo man, uni-
versitātes profesoram ir ļoti liela 
brīvība, ko un kā darīt, kādus 
autorus vai periodus izvēlēties, 
kuŗus darbus apspriest, analizēt. 
Esmu rēgulāri lasījis slavistikas 
un vienlaikus salīdzināmās 
literātūras katedrās ietilpstošus 
speckursus par Puškinu, Dos-
tojevski un Čechovu. Parasti reizi 
gadā iznāca lasīt pat t. s. padomju 
literātūru – no Bloka, Jeseņina, 
Majakovska līdz Ribakovam, 
Bikovam, Gelmanim.

Visai iecienīts kurss bija 
„Padomju disidentu literātūra”, 
kur aplūkojām no padomju 
literātūras pavisam vai arī daļēji 
izslēgtos rakstniekus – Zamjatinu, 
Zoščenko, Bābelu, Cvetajevu, 
Achmatovu, Pasternaku, Solže-
ņicinu, Siņavski, Voinoviču, vēl 
citus, kas radīja sarežģījumus 
sociālistiskajam reālismam. Aiz-
mir  su minēt Cvetajevu un 
Achmatovu. Žēl, ka vairs neiznāk 
mazgrāmatiņas divvalodu dzejas 
serijā „1000 rindu/1000 strok”. 
Tiesa, dažas varēja droši mest, kā 
teica krievu futūristi, pār laik-
meta tvaikoņa bortu, bet ne tādas 
kā Achmatovu, Chlebņikovu, 
Bruņinu, Anņenski, Nadsonu.

Literātūru centāmies tver kā 
totālitāti. Centāmies tai pietu-
voties no visiem humanitāro 
zinātņu aspektiem, sintezējot 
daudzas metodes – formālisko, 
socioloģisko, psīcholoģisko, vēs-
tu  risko, teoloģisko, etc. Mani 
pilnīgi nemaz neinteresēja, cik 
prasmīgi birokrati iznāks no 
maniem studentiem, bet gan tas, 
kā viņiem iemācīt sargāt 
zināšanas, meklēt patiesību, iegūt 
gudrību (cik nu tas ir mirstīgo 
spēkos).

M. Č. Tava serbu-chorvatu 
valodas un literātūras piesaiste?

R. E. Taisnību sakot, pavisam 
nejauša. Doktora gradam 

slavistikā amerikāņu universitātēs 
parasti bez izvēlētās slavu valo-
das un literātūras jāspeciālizējas 
vēl vienā slavu valodā un 
literātūrā. Tajā gadā Indianas 
universitātē bija divas iespējas. 
Izraudzīju serbu-chorvatu. Biju 
jau pirms tam lasījis Bosnijas 
īpatnējā gara uzbūrēja, Nobela 
prēmijas laureāta Ivo Andriča 
„Tiltu pār Drinu” un „Travnikas 
chroniku”. Šodien gan ar dziļu 
nožēlu un milzu sašutumu seko-
ju serbu drausmīgajām izrīcībām 
šajā no kultūras viedokļa tik 
saistošajā kādreizējā šķirtnē starp 
Austrumromu un Rietumromu, 
pēcāk – starp Eiropu un Otomanu 
imperiju.

M. Č. Tu esi lasījis speckursu 
par PSRS nekrievu literātūru. 
Kas tas ir par kursu?

R. E. Cik man zināms, vismaz 
kādu laiku Savienoto Valstu 
universitātēs šāds kurss bijis 
vienīgais. Tur pēdējā kursa stu-
dentiem un jau nākamā 
akadēmiskā grada aspirantiem 
centos dot pārskatu par šodien 
jau bijušajā padomju imperijā 
iekļauto nekrievu tautu literatū-
ru – Vidusāzijas, Aizkaukaza, 
moldāvu, ukraiņu, baltkrievu un, 
protams, baltiešu. Katram stu-
dentam tā sauktajā seminārdarbā, 
kas tika kopīgi apspriests un 
pārrunāts, bija jāiedziļinās vienā 
no bijušo savienoto un arī auto-
nomo republiku literātūrām. 
Visplašāk izmantojām pieejamos 
avotus angļu, arī krievu valodā. 
Studenti bija ļoti iecienījuši 
Vizmas Belševicas „Indriķa Lat-
vieša piezīmes uz Livonijas 
chronikas malām”, kas Baibas 
Kaugaras augstvērtīgā atdze-
jojumā angļu valodā publicētas 
Čikāgas žurnāla Lituanus 1970. 
1. numurā.

M. Č. Tavās mājās ir daudz 
indiāņu un meksikāņu etno-
grafisko un mākslas priekšmetu. 
No kurienes šī interese?

R. E. Nekur savā mūžā neesmu 
dzīvojis tik ilgi kā Meksikas 
pierobežā, dabas brīnumiem 
bagātajā Arizonā, kas diemžēl 
arvien vairāk „kūrortizējas”, un 
ne bez iemesla – kamēr šīs ASV 
pavalsts ziemeļdaļā vairāk nekā 
4000 metru augstajos kalnos var 
nodoties ziemas sportam, 100 
km uz dienvidiem var gozēties 
saulītē vai arī sūkt tekilu 
mandarīnkoka vai kaktusa pavē-
nī – izņemot jūliju, augustu un 
septembri, kad temperātūra 
sakāpj līdz 40, dažkārt pat līdz 
45°C. Toties paradīziski ir visi 
pārējie mēneši. Par Mincheni, 
turpretim, vietējie saka: trīs 
mēneši ziema, deviņus mēnešus 
slikts laiks. Tas ir tikai mazliet 
pārspīlēts. Jā, Meksiku ar autiņu 
esmu izbraukājis krustām 
šķērsām, īpaši ziemeļdaļu. Fas-
cinējošs ir viss – pamatiedzīvotāji 
un latīņamerikāņi, visa zeme. 
Sevišķi ar savu maģiskumu. 
Maģiskais reālisms arī literātūrā 
un citās mākslās. Tādu otru 
mītoloģiskās iztēles meistaru, 
kāds ir meksikānis Karloss 
Fuentess, laikam neatrast. Un 
folklora! Meksikā tā nav nedz 
līķis, nedz arī kaut kas izzūdošs. 
Folklora ir visapkārt, ikdienā, 
cilvēku dzīvesveidā.

Kultūra un polītika – pirms un pēc 
bezsaules norieta

Arizonas universitātes literātūras profesors Rolfs Ekmanis, 
„Radio Brīvā Eiropa” latviešu redakcijas direktors intervijā 

Mārim Čaklajam

(Turpinājums sekos)

Rolfs Ekmanis
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

St au nton , 
July 27 – 
Russians have 
m an i fe s t e d 
“nobility and 
sympathy” to 
Poland over 
the Katyn 
m a s s a c r e s , 
but “so far, 
they have not 

found in themselves the strength 
to recognize that all Russia is one 
large Katyn” filled with “the 
nameless graves of millions of 
victims of the regime” that ruled 
over the Soviet Union for most 
of the last century, a prominent 
Russian analyst says.

Moreover, Sergey Karaganov 
argued in an essay in “Rossiiskaya 
gazeta” last week, their failure to 
do so not only has contributed to 
mutual distrust between the 
people and the powers that be 
and to the moral decay of Russian 
society but also threatens the 
ability of Russians to move 
forward toward a better future 
(www.rg.ru/2010/07/22/istoriya.
html).

Russia’s problems today have 
deep roots, all of which deserve 
to be discussed in full, the 
Moscow commentator said. But 
among these roots, he argued, 
one of the most important and 

Window on Eurasia: Karaganov Calls on Russians to Repent for 
‘Russian Katyn’ – the Victims of Stalin

the one he focused on in this 
essay is “the inheritance of Soviet 
socialism” – that is, “Stalinism” 
and its consequences.

 “Over the past year,” Karaganov 
noted, “both the president and 
prime minister have condemned 
Stalinism. And all the same, we 
have not been able to make the 
decision to reject his inheritance, 
to repent for the outrages 
committed by us and our 
ancestors over ourselves and our 
own people.”

Some say that this cannot be 
done lest it offend the veterans, 
he continued, but that is “a 
cowardly and intellectually 
unworthy argument.”  To accept 
it fully would mean that Russians 
could never honestly examine 
their own history because there 
would always be some group of 
“veterans” who might be 
offended.

And others say that Stalinism 
cannot be denounced fully 
because it would give support to 
“foreign Russophobic attitudes.”  
But those attitudes, Karaganov 
acknowledged, are “objective” 
and will “exist” regardless of what 
Russians do.  Moreover, they are 
as strong as they are because “we 
ourselves are not able to escape 
from the worst in our history.”

 “Without bowing before the 
victims of Stalinism and without 

recognizing the guild of their 
own country before them,” 
Karaganov went on, “we will 
remain inheritors only of another 
part of our people – their 
executioners, guards, and 
snitches, of those who voluntarily 
de-kulakized the country and 
destroyed the churches,” and 
who then “often became victims 
as well.”

Historians dispute just how 
many victims the Soviet regime 
had – “many millions or even 
tens of millions,” Karaganov said, 
“but one thing is beyond debate: 
The Soviet Stalinist regime 
destroyed in a large part the best, 
the most outstanding, the most 
committed to work, and the 
freest.”

Everyone in Russia now 
regularly recalls that “the majority 
of Russian families and families 
of other countries which were 
formed as a result of the 
disintegration of the USSR lost 
relatives in the years of the Great 
Fatherland War. But no smaller 
number of families lost relatives 
during the Civil War, 
Collectivization,” and other 
Soviet crimes.

To regain their self-respect, 
Karaganov says, and to “overcome 
the inheritance of the accursed 
20th century,” Russians must not 
only “rehabilitate the victims of 

the regime but recognize our 
guilt before them – and provide 
them at the very least with the 
same rights as those who worked 
in the rear and perhaps even the 
veterans of the war.”

These people “did not fight 
because they couldn’t: they were 
sitting in camps, digging coal 
and iron, cutting forests, and 
building roads.” And they in this 
way “forged the weapons of 
Victory” just as much as those 
who are now recognized as 
heroes.  There should be 
monuments to them right 
alongside the monuments to the 
others.

Indeed, Karaganov continued, 
“alongside the monuments to 
fallen soldiers should be raised 
crosses or other obelisks to our 
compatriots who fell from the 
hands of this regime.” Young 
people should be encouraged to 
gather the names of these victims 
of Stalin and erect monuments 
to them.

Such a movement “could 
become one that would unify the 
peoples of the former USSR and 
unify [Russians] with [their] 
former inmates of the unfree 
socialist camp.  For the regime 
destroyed the best of all peoples 
– Russians and Ukrainians and 
Georgians and Kazakhs and 
Estonians and Tatars and Jews 

and Hungarians and Poles and 
Czechs.”

And such a movement would 
also highlight the reality that 
“among the executions also were 
represented” all these 
nationalities.  Once that is 
recognized, “the streets of 
Russian provincial towns should 
bear the names” not of those 
who helped build the Stalinist 
system but “of the best sons and 
daughters of our people who 
were destroyed by us in the 20th 
century.”

There were of course many 
remarkable Russians who lived 
at that time, and they must be 
remembered, but the 20th 
century beyond any question 
was “a catastrophe for Russia.”  
That must be acknowledged, if 
Russians are to “have the chance 
with a pure conscience and the 
main thing with self-respect to 
look into the future.”

Karaganov’s argument is not a 
new one: Russian human rights 
activists have been making it for 
years.  But his offering of it now 
is intriguing, one more indication 
that there may be hope for 
repentance from the most 
unexpected quarters, a reality 
that provides some hope for 
Russia at a time when so many 
indicators are pointing in a 
negative direction.

Latvijā iznākošajā krievu avīzē 
Vesti (Ziņas) neatkarīgais žur-
nālists Modris Auziņš  (tā viņš 
sevi dēvē) sniedzis informāciju 
par X Skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētkiem, kas notika 
Rīgā jūlijā. Virsraksts izvēlēts 
zīmīgs: „Par ko un pēc kuŗa 
stabules dzied un dejo latviešu 
skolēni?” 

Raksta autors nav izvirzījis 
mērķi analizēt jauno dziedātāju 
un dejotāju mākslinieciski vien-
reizīgo sniegumu, bet gan mēģi-
nājis krāšņo svētku daudzkrāsai-
najā rakstā saskatīt kādus tumšus 
plankumus. Jau pirmajā rindko-
pā uzsvērts atgādinājums – neva-
jadzētu aizmirst, ka šos svētkus 
latviešiem devusi padomju vara 
(!) un tradicija aizsākta tikai 
pirms piecdesmit gadiem – 1960. 
gada 23. jūnijā. Ja nu kāds kaut 
ko aizmirsis, tad tas ir Auziņš 
pats. Viņam netīkas pieminēt, ka 
latviešu dziedāšanas tradicijas ir 
daudz vecākas par šo te pieminē-
to padomju laika atskaites pun-
ktu. Pašu pirmo reizi apvienotais 
skolēnu koris 120 bērnu sastāvā 
dziedāja jau 1864. gadā (tātad 
pirms 146 gadiem!) mācītāja Juŗa 
Neikena rīkotajos dziesmu svēt-
kos Dikļos. Agrāk Latvijā noti-
kuši arī Latvju jaunatnes svētki 
(1922. un 1928. gadā), kur bez 
koŗu koncertiem varēja noskatī-
ties arī sporta un „brīvo kustību” 
demonstrējumus, senatnes insce-
  nējumus, teātŗa izrādes, karne-
vālu un gājienu. 

Autors saviem lasītājiem par 
varītēm mēģina „iepotēt” savu 

C I T U R  I Z L A S Ī T S
Kam nepatīk latviešu svētki?

atziņu, ka skolēnu dziedāšana un 
dejošana nav kalpojusi sabiedrī-
bas integrācijai, bet gan atsevišķu 
tās daļu pretnostatīšanai... Lūk, 
padomju laikā nav bijušas noteik-
tas kvotas, cik daudz dziesmu 
jādzied latviešu un cik krievu 
valodā, bet tagad, pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas no 
repertuāra bez žēlastības izravēta 
valoda, kuŗai nav valsts valodas 
statusa, un arī tīmeklī nav bijis 
iespējams sameklēt informāciju 
krievu valodā. Bet tā bijusi gan 
angļu valodā. Kā tad tā? Šie svēt-
ki iekļauti  UNESCO nemateriā-
lās kultūras mantojumā,  bet 
krievu valoda atšķirībā no latvie-
šu valodas ir viena no UNESCO 
oficiālajām valodām. Turklāt 
krievu valoda būtu ērtāka lielā-
kajai daļai viesu, kas atbraukuši 
pavērot, ko tad galu galā viņiem 
„liek galdā” UNESCO pārziņā 
esošo  svētku programma. 

Auziņš  kaut kur latviešu presē 
izlasījis, ka „dziesmu un deju 
svētki ikvienam to dalībniekam 
palīdz veidot personību, liecina 
par kultūras savdabību, ceļ paš-
apziņu un veicina labklājību”. 
Viņš pasvītrojis vārdu „labklājī-
ba” un min gadījumu ar kādu 
mūzikas skolotāju, koŗa dziedā-
šanas fanātiķi (vārds nav 
nosaukts), kas savu labklājību 
vairojot Īrijas zemeņu plantāci-
jās. Autors drūmi prognozē: 
iespējams, ka līdz nākamajiem 
dziesmu un deju svētkiem, kas 
notiks pēc pieciem gadiem, (ja 
notiks),  vairāki šīgada svētku 
dalībnieki varētu locīt muguru 

blakus savai skolotājai. 
Daugavas augštecē Latvijas lik-

teņupe tiek saukta par Zapadna-
ja Dvina. Katru gadu Vitebskā 
notiekot svētki „Slāvu bazārs”, 
kuŗā tāpat kā Latvijā piedalās 
bērni un jaunieši. Svētkus ar savu 
klātbūtni pagodinot arī maestro 
Raimonds Pauls. Baltkrievu svēt-
ki gan neesot UNESCO sarakstā, 
taču tie neesot mazāk nozīmīgi. 
To misija esot apvienot tautas un 
valstis, nevis daudznāciju valstī 
pretstatīt vienu nāciju citai. Tālāk 
tekstā Auziņš gan atzīst, ka abus 
svētkus salīdzināt it kā nebūtu 
korrekti, taču tā kā tie notiek 
vienas upes krastos, tad salīdzi-
nājums prasoties pats no sevis.

Raksta nobeigumā Modris 

Auziņš kā caur zobiem izspiež 
atzinumu, ka viņš nenoniecina 
daudzu tūkstošu paidagogu 
ieguldīto darbu lielisko svētku 
sagatavošanā, taču iebilst pret 
veltu cerību un maldu tiražēša-
nu. Atliekot tikai dziedāt un 
dejot, un visas grūtības tikšot 
pārvarētas. Tas attaisnojot pašu 
bezpalīdzību un slinkumu. Bērni 
tiekot izmantoti polītiķu savtīga-
jās interesēs.

Auziņš no nez kādiem apputē-
jušiem plauktiem izvilcis vecu 
padomju laikā stāstītu anekdoti, 
kas bijusi populāra latviešu un 
lietuviešu emigrantu vidū. 
Latvietis un lietuvietis ārzemēs 
braukuši vilcienā vienā kupejā. 
Starp viņiem izcēlies strīds – 

Mežaparka Lielajā estrādē Skolu jaunatnes dziesmu un deju uzveduma mēģinājumā

kuŗa tauta ir talantīgāka? Latvietis 
runājis par koŗa dziedāšanas tra-
dicijām, pirmie dziesmu svētki 
notikuši tieši Latvijā. 

Lietuvietis domīgi piekritis: tā 
jau tas ir, taču ir vēsturiska kļūda 
– latvieši vienmēr dzied neīstajā 
laikā.

Nē, mēs dziedam īstajā laikā! 
Un, lai bez kādiem zemtekstiem  
atbildētu uz rakstā izvirzīto jau-
tājumu „Par ko un pēc kuŗa sta-
bules dzied un dejo latviešu sko-
lēni?”, Modrim Auziņam pašam 
vajadzētu izlasīt X Latvijas Skolu 
dziesmu un deju svētku moto: 
Mana  zeme - zemīte skaistā un 
Deja kāpj debesīs.

 Vesti  lasījis 
P. Karlsons           
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Grib tiesāt Parex bankas 
bijušos īpašniekus

Parex banka 30. jūlijā  vērsās 
tiesā pret bankas bijušajiem 
valdes locekļiem Valeriju Kargi-
nu un Viktoru Krasovicki, prasot 
viņiem atlīdzināt savas darbības 
laikā bankai nodarītos zaudēju-
mus. Celtās prasības ietvaros 
Parex vienlaicīgi vēršas pret 
Karginu un Krasovicki arī par 
zaudējumu atlīdzību saistībā ar 
2008. gada novembrī noslēgtā 
ieguldījuma līguma pārkāpumiem.

Izvērtējot laika posmā no 
1995. ga  da 1. janvāŗa līdz 2008. gada 
5. decembrim noslēgtos aizdevumu 
un noguldījumu līgumus starp 
banku un abiem bijušajiem bankas 
valdes locekļiem, kuŗi vienlaicīgi 
bija arī Parex vairākuma akcio-
nāri, kā arī ar viņiem saistītām 
personām, banka ir konstatējusi 
vairākus darījumus, kas noslēgti 
pretēji bankas interesēm, piemē-
rojot bankai īpaši neizdevīgus 
noteikumus. Banka secinājusi, 
ka līgumi noslēgti, Karginam un 
Krasovickim atrodoties interešu 
konfliktā un pārkāpjot vairākas 
likuma normas.

Finanču ministrs Einars Repše 
Parex bankas akcionāru piln-
sapulces lēmumu vērsties tiesā 
pret bijušajiem valdes locekļiem 
vērtē par “drosmīgu un princi-
piālu soli”.

Ja ir pamats, tad  nepieciešams 
vērsties tiesā, jo valsts ir iztērējusi 
ievērojamus līdzekļus un netiešā 
veidā būtiski palīdzējusi arī biju-
šajiem īpašniekiem un amatper-
sonām, lai glābtu banku un 
noguldītājus.

Arī ekonomikas ministrs Artis 
Kampars atbalsta akcionāru 
sapulcē pieņemto lēmumu. Kam-

pars norāda, ka valsts, būdama  
bankas jaunā īpašniece, īstenojusi 
visaptverīgu auditu un veikusi 
pamatīgu juridisko analizi, lai 
būtu pilnīgi informēta par 
situāciju uzņēmumā, kuŗā tai pie -
der vairākums akciju. Atklājušies 
fakti, kas liecinot, ka bankas 
bijušie valdes locekļi ir nodarījuši 
zaudējumus Parex bankai. Valstij 
banka tika nodota sliktākā finanču 
situācijā, nekā tas būtu tad, ja 
bankas valdes locekļi būtu ievē-
rojuši procedūras un likumus.

Par Parex bankas jauno vadī tāju 
kļūst Latvijā mazpazīstams brits

Saskaņā ar AS Parex banka 
padomes 30. jūlija sēdes lēmumu 
par jauno bankas valdes priekš-
sēdi kļuvis Kristofers Džons 
Gviljams. Valdē darbosies arī 
Solvita Deglava un Jurijs Adamo vičs. 
Valde darbu sākusi  1. augustā,  
Adamovičs darbu valdē sāks 
16.augustā.

Preses konferencē Parex bankas 
padomes priekšsēdis Maikls Borks 
iepazīstināja ar bankas jaunās 
vadības profesionālo pieredzi. 
Gviljamam ir vairāk nekā 30 
gadu pieredze finanču nozarē, 
tostarp Centrāleiropā un Austrum -
eiropā. Karjēru Gviljams sācis 
1972. gadā Lielbritanijas bankā 
Midland Bank. Gviljams pats 
stāsta, ka viņam ir  bagātīga pie-
redze banku darbības jomās, kas 
saistītas gan ar to atveseļošanu, 
gan rekapitālizāciju un citiem 
pārmaiņu vadības procesiem.

Solvita Deglava Parex bankā 
sākusi strādāt 2008. gadā, veicot 
revīzijas komitejas priekšsēdes pie -
nākumus. Kopš šā gada marta 
Deglava veic Kreditu restruktūri-
zācijas direkcijas Finanču un 
administrācijas daļas vadītājas 

pienākumus, kā arī ir Kreditu 
restruktūrizācijas direkcijas vadī-
tāja pienākumu izpildītāja.

Maikls Borks preses konferencē 
slavēja jauno bankas vadību, uz -
sveŗot tās augsto profesionālitāti 
un vērtīgo pieredzi, kas palīdzēšot 
nodrošināt Parex bankas turp-
māko darbu un arī maksimizēt 
valsts iespējas atgūt ieguldītos 
līdzekļus. Galvenais darbības 
mērķis ir atgūt visu valsts iegul-
dīto naudu. “Tas nebūs viegli, bet 
mēs esam profesionāļi,” sacīja 
Borks, uzsveŗot, ka Parex bankas 
darbība būs atklāta un veidota 
pēc labākajiem Rietumu pārval-
dības principiem.

Trīs dienas pirms Saeimas 
vēlēšanām...

 Saskaņas centrs aicina Latvijas 
arodbiedrības, nevalsts organizā-
cijas un visus Latvijas darba 
ņēmējus 29. septembrī piedalīties 
Eiropas Savienības ģenerālstreikā, 
lai protestētu pret valdību īste-
noto taupības programmu.

Eiropas Arodbiedrību konfede-
rācija ir pasludinājusi 29. sep-
tembri par Eiropas Rīcības dienu, 
lai uzstātos par izaugsmi un 
sociālo vienlīdzību. Aktīvitāte ir 
pieskaņota Eiropas finanču mi -
nistru sanāksmei Briselē.

Saskaņas centra  paziņojumā 
teikts, ka finanču krize Eiropā  
radījusi 23 miljonus bezdarb-
nieku. Vēl vairāk ES pavalstnieku 
jūtas nedroši par savu nākotni, 
un sociālā spriedze arvien pa -
lielinās. Vienīgā ES valstu valdību 
reakcija uz šo stāvokli bija 
taupības režīma piemērošana, 
kas daudzos gadījumos radīja 
negātīvu ietekmi uz sociālo 
vienotību un valsts izaugsmi.

Aģentūras LETA aptaujātie 
partiju pārstāvji pauž viedokli, 
ka šis aicinājums ir priekšvēlēšanu 
triks. Cilvēki jau ir sapratuši, ka 
taupības pasākumi bijuši nepie-
cie šami, un viņi, cerams, neat-
sauksies uz SC priekšvēlēšanu 
aicinājumu. Polītiķu ieskatā aici-
nā jumu var izmantot polītiskajā 
cīņā, jo streiks notiks trīs dienas 
pirms vēlēšanām.

Eiropas Rīcības dienai nav 
nekāda sakara ar polītiskajām 
partijām, uzsveŗ Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības (LBAS) 
priekšsēdis Pēteris Krīgers. Žēl, 
ka viens polītiskais spēks tik 
prasti izmanto šo aicinājumu 
savā priekšvēlēšanu kampaņā. 
LBAS un tās dalīborganizācijas 
Latvijā notikumā piedalīsies. 
Krīgers gan pieļauj iespēju, ka 
ģenerālstreiks tas nebūs, bet par 
konkrētiem pasākumiem arod-
bied rības spriedīs augustā.

Kas ir Latvijā uzņemtais 
ieslodzītais?

Tīmekļa vietnē eurasiareview.com  
plašu pētījumu par Gvantanamo 
veicis neatkarīgais britu žurnālists 
un rakstnieks Endijs Vortingtons. 
Viņš secinājis, ka bijušais Gvan-
tanamo nometnes ieslodzītais, 
kuŗu uzņēmusi Latvija, vistica-
māk, ir savulaik no iespējamām 
represijām Uzbekistānā aizmuku-
šais un Afgānistānā talibu saver-
vētais Kamalludins Kasimbekovs.  
Pagaidām šā cilvēka vārds nav 
izpausts, taču ziņots, ka viņš ir 
Uzbekistānas pavalstnieks, raiti 
runā krieviski, nav precējies, 
viņam ir radinieki Uzbekistānā 
un viņš labprāt mācīsies latviešu 

valodu. Varas iestādes nekādas 
detaļas par šo personu neatklāj - 
ne to, kur viņš Latvijā apmeties, 
ne to, ar ko nodarbosies.

Gada sākumā Gvantanamo bazē 
bija palikuši tikai divi uzbeki. Vienu 
no viņiem - Ali Šeru Hamidullahu - 
janvārī uzņēma Šveice, līdz ar to 
uz Latviju, visdrīzāk, ir pārcēlies 
Kasimbe kovs, raksta Vortingtons. 
Savus sakopotos materiālus par 
Gvan tanamo cietumniekiem viņš 
iz  devis grāmatā The Guantanamo 
Files: The Stories of the 774 Detainees 
in America’s Illegal Prison (“Gvanta -
namo faili: Amerikas nelegālā cie-
tuma 774 ieslodzīto dzīvesstāsti”).

ASV prezidenta Džordža Buša 
izveidotā izmeklētāju valde  
2006. gadā secināja, ka Kasim-
bekovs nav saistīts ar terrorismu, 
tomēr viņš palika Gvantanamo 
bazē, jo Vašingtona nevarēja 
atrast valsti, kas būtu gatava viņu 
uzņemt. Uz dzimto Uzbekistānu 
Kasimbekovu nevarēja sūtīt, jo 
bija pamatotas bažas, ka tur viņu 
sagaida spīdzināšana. Sagūstīšanas 
brīdī Kasimbekovs bija 24 gadus 
vecs. Izmeklētājiem Gvantanamo 
bazē viņš stāstījis, ka kopā ar 
draugu aizbēdzis no Uzbekistānas, 
jo draugs ar automašīnu nejauši 
notriecis policistu, kas gājis bojā.

Pēc aizbēgšanas Kasimbekovs 
ar draugu nonāca apmācību 
nometnē, ko vadīja ar “Taliban” 

saistīts kaujinieku grupējums 
“Uzbekistānas islāmistu kustība”. 
Nometnē Kasimbekovam atņemti 
personu apliecinātāji dokumenti, 
lai neļautu viņam atgriezties 
dzimtenē, un viņš kopā vēl ar 
pieciem vai sešiem cilvēkiem 
nogādāts Afgānistānas galvaspil-
sētā Kabulā, kur strādājis auto-
ma šīnu remonta darbnīcā.

2001. gadā viņš paudis vēlēša-
nos atgriezties mājās un prasījis, 
lai samaksā algu un atdot doku-
mentus, bet atbildē saņēmis no -
rai dījumu. Kasimbekovs nolēmis 
bēgt, bet ceļā “Uzbekistānas islā-
mistu kustības” kaujinieki viņu notvē-
ruši un sešus mēnešus turējuši 
ieslodzījumā. Kasimbe kovs atbrī-
vots no ieslodzījuma, kad piekri-
tis palīdzēt kaujinie kiem cīņā.

Pēc ASV spēku uzlidojuma 
Kunduzai pilsētai tika nodarīti 
lieli postījumi un kaujinieku 
pozicijas cieta smagus zaudējumus, 
liekot talibu kaujiniekiem vieno-
ties par padošanos ar Ziemeļu 
aliansi, kas palīdzēja gāzt talibu 
režīmu. Kasimbekovs, atteicies 
atkāpties kopā ar “Uzbekistānas 
islāmistu kustības” kaujiniekiem, 
padevās Ziemeļu alianses koman-
dierim Abdulmuminam un at -
deva savu ieroci. Kasimbekovs 
apgalvo, ka ar viņa ieroci nav 
izšauta neviena lode.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtīja apsveikuma vēstuli BMX 
sportistam Mārim Štrombergam, apsveicot viņu par izcīnīto uzvaru 
BMX Pasaules meistarsacīkstēs elites grupā.

„Jūsu ieguldītais darbs, milzu gribasspēks un talants ir ļāvis Jums sa -
sniegt arvien jaunas BMX sporta virsotnes. Paldies, ka Jūs ar savu izcilo 
sniegumu un spožajām uzvarām nesat Latvijas vārdu pasaulē!”  apsvei-
kuma vēstulē raksta Valdis Zatlers. Valsts prezidents novēl sportistam 
arī turpmāk sasniegt izvirzītos mērķus.

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotajā stābā notika ģenerāl-
majora Jura Maklakova svinīgā atvaļināšanas ceremonija. Maklakovs 
pēc NBS komandieŗa pilnvaru termiņa beigām nolēmis neturpināt 
dienestu armijā, bet plāno turpināt darbu valsts sektorā, taču pagaidām 
neatklāj, ko tieši darīs. Polītikā gan bijušais NBS komandieris nedomā 
iesaistīties. Jūlija sākumā NBS komandieŗa amatā stājies ģenerālmajors 
Raimonds Graube.

Latvijas un Lietuvas mākslas un kultūras darbinieki nosūtīja Latvijas 
Valsts prezidentam, kultūras ministram, Lietuvas vēstniekam un 
Latvijas Romas katoļu baznīcas vadībai vēstuli, kuŗā ierosina izveidot 
Aglonā piemiņas vietu pirmajam Lietuvas karalim Mindaugam un viņa 
sievai, karalienei Martai. Atbildes vēstulē Valsts prezidenta vēstures un 
mazākumtautību padomnieks Antonijs Zunda pauž atbalstu šādai idejai, 
norādot, ka tā ir interesanta un būtu labs apliecinājums baltu tautu vie-
notībai. Ir versija, ka Mindaugs, kas valdīja 13. gadsimtā,  kopā ar diviem 
mazgadīgiem dēliem Rukli un Rupeiķi nogalināts ceļā uz Aglonu, kurp 
viņš devies pie savas pāragri mirušās sievas radiem. Aglonā atradusies 
arī karaļa un viņa dēlu kapa vieta. Par to liecina XVII gadsimta luterāņu 
mācītāja J. F. Rīvija chronika, kuŗā rakstīts, ka 1618. gadā Aglonā, 
novācot kāda torņa drupas,  atrasta Mindauga kapa marmora plāksne

Kandidātu atlasē mācībām ASV militārajās akadēmijās līdz šim 
angļu valodas un fiziskās sagatavotības testus ir nokārtojuši trīs jaunieši 
no Latvijas. Kandidātiem vēl jāveic medicīniskās pārbaudes, kā arī ASV 
noteiktie atlases testi, kas ietveŗ TOEFL (Test of English as Foreign 
Language) un fiziskās sagatavotības pārbaudi. 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.

Jūrmalas pilsētas tiesa nolēma vēl līdz 1. septembrim piemērot 
bijušajam Jūrmalas pilsētas galvam Raimondam Munkevicam (Jūrmala – 
mūsu mājas) drošības līdzekli – apcietinājumu. Pēc tam Munkevics tiks 
atbrīvots no apcietinājuma pret 50 000 latu drošības naudu, informēja 
prokurore Velta Zaļūksne. Prokurore gan pauda bažas, ka, atrodoties 
brīvībā, R. Munkevics varētu ietekmēt lieciniekus. Viņa advokāts Aivo 
Leimanis tomēr norādīja, ka prokurores bažām nav pamata, jo viņas 
rīcībā neesot nekādu juridisku pierādījumu.

Pēc Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ziņām, 
aizvadītais jūlijs bijis vissiltākais Latvijā pēdējos 95 gados. No dažām 
visilgāk strādājošām novērojumu stacijām Ventspilī un Liepājā saņemtā 
informācija liecina, ka vēl mazliet siltāks, vismaz Kurzemes pusē, varējis 
būt 1914. gada jūlijs. Ainažos par vienu grada desmitdaļu siltāks ir bijis 
1992. gada jūnijs. Citviet Latvijā 2010. gada jūlijs ir bijis vissiltākais.
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Šajās dienās allaž 
aktīvais polītiskā 
veidojuma Saskaņa 
vadonis Jānis Urba-
 novičs ir bijis īpaši 
aktīvs, diemžēl ne- 
pavisam un ne pat 
mazdrusciņ pozi-

tīvā nozīmē.
Pirms pāris nedēļām J. Urba -

novičs sniedza interviju krievu 
valodā iznākošajam laikrakstam 
Telegraf, kuŗā kārtējo reizi izklās-
tīja savus plānus pēc vēlēšanām, 
šoreiz vēl piebilzdams, ka tad, ja 
viss nenotiks tā, kā viņš ir plā-
nojis, Latvijas sabiedrība varot 
gaidīt vēl vienu „Biškeku”.

Mājiens nepārprotams. Biškeka 
ir Kirgī zijas galvaspilsēta, un 
lasītāji droši vien zina, ka tur 
pirms vairākiem mēnešiem tika 
gāzta viena valdība un izveidota 
cita. Kādreizējais diktātors no 
valsts aizmuka un, iespējams, 
slēpjas Baltkrievijā. Latviju šis 
stāsts tieši skaŗ tādā nozīmē, ka 
diktātora dēlam mūsu valstī it kā 
ir biznesa intereses. Taču galve-
nais ir kaut kas cits, proti, pat 
netieši aicināt sabiedrību būt gat-
avai uz vardar bību un asinsizlie-
šanu nav nekas pozitīvs, un tas ir 
ļoti maigi teikts. Kā jau katrs 
polītikānis, Urbano vičs pēc inter -
vi jas apgalvo, ka neko tamlīdzīgu 
nav teicis, taču vārds „Biškeka” 
viņa sacītajā parā  dījās, un mājienu 
nebija grūti saprast.

Vēl jo vairāk par to jādomā 
tāpēc, ka Urbanovičs jautājumā 
par nākamo valdību ir piedāvājis 
kaut ko būtībā apsveicamu, bet 
absolūti neiespējamu. Viņš teica, 
ka viņa vadītā valdībā visi minis-
t ri būšot profesionāļi, un to parti-
jas piederība nebūšot no svara. 
Protams, mūsu valstī par minis-
tru profesionālitāti vai tās trū-
kumu varam runāt daudz un 
dikti, it īpaši iepriekšējo četru 

G e o p o l i t i c s , 
Nationalism and 
Dual Citizenship: 
šis Džordža Frīd-
mana apcerējums, 
kas publicēts 
S T R A T F O R 
vietnē, vedina uz 

pārdomām, kas skaŗ visai ak -
tuālas problēmas, kuŗām ir tiešs 
sakars ar latviešiem gan t.s. mīt -
nes zemēs, gan mūsdienu Latvijā.

Autors jautā - kā 21. gadsimtā 
jāsaprot pavalstniecības jēdziens? 
Viņš sīkāk aplūko nācijas jē -
dzienu, norādot, ka nācijas var 
būt arī apzināti radītas, piemē-
ram, Savienotās Valstis. Te nu 
man gribas sīkāk pakavēties: ir 
latviešu izcelsmes amerikāņi, ir 
ķīniešu izcelsmes amerikāņi, ir 
afroamerikāņi, un visi viņi ko -
pumā veido amerikāņu nāciju, 
kas balstās uz ASV Konstitūcijas 
postulātiem: one nation under 
God, indivisible, with liberty and 
justice for all, kā teikts svinīgajā 
solījumā - Pledge of Allegiance.

ASV ir t.s. Nation-State, nācija 
un valsts ir identiskas. Vēsturiski 
tā iegājies, ka valsts valoda ir 
angļu valoda, kaut arī vairākās 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Pavalstniecība un tautība

Par streikošanu un skaļiem vārdiem

ASV pavalstīs pusoficiāls statuss 
ir arī spāņu valodai.

Vārdu sakot - būt amerikānim 
ir saturīgs jēdziens, un amerikāņu 
patriotismam ir dziļas saknes, 
kas cieši saistītas ar brīvības un 
tiesiskuma principiem. 

Brežņeva valdīšanas gados 
Maskavā tika daudz tērgāts par 
jaunu vēsturisku kopību - pa  domju 
tautu. Raugi, padomju cilvēks ir 
īpaša būtne, izkūņo  jusies no 
1917. gada “Lielā Oktobŗa”, un 
kopumā pārtop par nāciju, kas 
liekama līdzās amerikāņu nācijai.

Bet, ja tā labi padomā, - kāds 
absurds! Amerika ir toponims, 
kas cēlies no italiešu kuģotāja 
Amerigo Vespuči vārda, bet visa 
“padomiskā” pamatā ir banāls 
fakts, ka 1905. gada revolūcijas 
laikā nemiernieki vēlēja strād-
nieku padomes (councils). Tikpat 
labi tās varētu nosaukt, pie-
mēram, par komitejām. Un tā nu 
1917. gada nogalē tapa jēdziens 
“padomju vara”, ar kuŗu vēl 
šobaltdien mēdz apzīmēt Krie-
vijas totālitāro boļševistisko 
režīmu. Sauklis “Visu varu 
Padomēm!” nekad nav īstenots. 
Vara vienmēr piederējusi kom-

partijas CK Polītbirojam un 
kārtējam ģenerālsekretāram.  

Interesanti, ka starptautiskajā 
apritē nostiprinājies netulkotais 
krievu Soviet - Soviet Union, 
Union Sovietique, tikai Vācijā 
kādu laiciņu rakstīja Raete-
Union, un taisni latviešu valodā 
(līdzās vairākām citām “pēc-
padomju telpā”) tulkotais “pa -
domju” zaudējis pirmatnējo tīri 
administrātīvo nozīmi. Pafan   t a-
zēsim: Komiteju Savie nība, ko -
miteju cilvēks, komiteju literā-
tūra, komiteju mūzika, komiteju 
sports!

Un tā arī visa tā padomiskā 
būšana izčibēja, un jēdziens 
sovetskij čelovek (padomju cil-
vēks) kļuvis smieklīgs: krievu 
demokrati apmātajiem vecīšiem, 
kas vēl vienmēr dziļi cienī 
Sarkanā laukuma mauzolejā 
iebalzamēto mūmiju, devuši 
nicīgo iesauku sovok, burtiski - 
liekšķere.  

Aplūkodams pavalstniecības 
problēmu, amerikānis Džordžs 
Frīdmans saskata pretrunu starp 
dubultpavalstniecības leģiti   mi-
tāti (atļautību) Savienotajās 
Valstīs un zvērestu, kas obligāts 

katram ārvalstniekam, kuŗš vēlas 
naturālizēties un kļūt par ASV 
pavalstnieku: absolutely and 
entirely renounce and abjure all 
allegiance and fidelity to any 
foreign (..) state (..), of which I 
have heretofore been a subject or 
citizen.

Autoram var piekrist vai 
nepiekrist, bet fakts ir tāds, ka 
Savienotajās Valstīs dubultpa-
valst  niecība nav aizliegta atšķi-
rībā no Latvijas, kur, lietojot pil-
nīgi patvaļīgi sadomāto 1995. gada 
jūlija datumu, daudziem ārzemju 
latviešiem, kas negrib zaudēt 
mītnes zemes pasi, aizšķēršļots 
ceļš uz LR pavalstniecību. 
Neatbildēts paliek arī jautājums, 
kā lai Latvijas valstij un tās 
pamattautai saglabā tos tūkstošus 
bērnu, kas pēdējos gados dzimuši 
ekonomisko emigrantu apme-
šanās vietās.

Pie reizes: man jau gadījies par 
to rakstīt, bet diemžēl joprojām 
aktuāls ir terminoloģijas jautā-
jums, tulkojot dokumentus: Rie-
tumos bieži raksta nationality, kad 
patiesībā runa ir par citizenship, 
t.i., pavalstniecību, un Austrum-
eiropā bieži raksta nationality, 

kad runa ir par ethnicity, t.i., 
tautību. Šādi “grēko” arī mūsdienu 
Latvijas atbildīgie ierēdņi. Un 
apzīmējums alien, kas ierakstīts 
Latvijas nepilsoņu pasēs, ir dī -
vains, pat smieklīgs un nievājošs. 
Kas vainas terminam permanent 
resident?

Ja nu mēs runājam, teiksim, 
par latviešu izcelsmes ameri-
kāņiem, tad jāpadomā arī par to, 
kā lai apzīmē tos, kas ietilpst 
Latvijas tautā, kuŗai, kā teikts LR 
Satversmē, šai zemē pieder 
suverēnā vara. Nelaime ir tā, ka 
angliski Latvian nozīmē gan 
pavalstniecību, gan tautību, bet 
krieviski atšķiŗ latvijec un latyš, 
vāciski Lettlaender un Lette.

Lai novērstu pārpratumus, 
jāuzsveŗ, ka latvieši ir LR pamat-
tauta, tāpat kā franči ir Francijas 
un italieši Italijas pamattauta. 
Pārējie LR pavalstnieki pie -
skaitāmi pie minoritātēm - ar 
visām pilsoņtiesībām, ko paredz 
Satversme. Pamattauta un mino-
ritātes tad nu “sastāda” to kopu-
mu, kas vēlēšanu ceļā reālizē 
suverēno varu valstī.

Franks Gordons

gadu laikā mums ir bijis pietieka-
mi daudz piemēru par eksem-
plāriem, kuŗi nu nekādi nav bijuši 
īstajā vietā. Taču Urbanovičs sa -
vus plānus varētu īstenot tikai tad, 
ja viņa pārstāvētais spēks 2. ok -
tobŗa vēlēšanās iegūtu 51 vietu 
Saeimā. Tā kā tas nemūžam 
nenotiks, nāksies veidot koaliciju, 
un tur visa lielā pārliecība par 
bezpartejiskiem profesionāļiem 
acumirklī izlidos pa logu. Iespē-
jamie partneŗi Saskaņai ir Aināra 
Šlesera un Andŗa Šķēles biznesa 
projekts Par labu Latviju, kuŗa 
bosi, iespējams, ir profesionāli, 
bet ne jau pozitīvā nozīmē, kā arī 
zaļie zemnieki, kuŗiem principu 
vispār nav un arī profesionālitātes 
līmenis ir visnotaļ apšaubāms.

Piedevām, pat ja Urbanoviča 
partija vēlēšanās iegūs lielāko 
balsu skaitu, nav nekādas garan-
tijas, ka Valsts prezidents tieši 
viņu izvirzīs valdības vadītāja 
amatam. Lasītāji, iespējams, atce-
ras paseno 1995. gadu, kad 6. Saei -
mas vēlēšanās virsroku ieguva 
bars absolūtu populistu. Toreizē-
jais Valsts prezidents Guntis 
Ulmanis trīs reizes piedāvāja 
Ministru prezidenta amatu ar 
mērķi novērst pavisam absurdas 
koalicijas veidošanos, pirms at  -
radās toreiz vēl bezpartejiskais 
Andris Šķēle. Protams, Valsts 
prezidenta rokas šajā ziņā ir 
visnotaļ sasaistītas – nav jēgas 
valdības vadītāja amatam izvirzīt 
cilvēku, par kuru tāpat ir skaidrs, 
ka Saeimā vairākumu viņš neie-
gūs. Jādomā, ka Valdis Zatlers 
pietiekami labi apzinās, ka patla-
ban polītikā veidojas itin drau-
dīga situācija, jo Saeimas virzienā 
dodas ne viena vien partija un ne 
viens vien polītikānis, kuŗu 
nodoms, iespējams, nav īsti tīrs. 
Tiesa, Valsts prezidents jau ir 

paguvis pateikt, ka par gaidā-
majām vēlēšanām viņam nekas 
nebūs sakāms. It kā var saprast – 
prezidents droši vien cer, ka 
nākamajā gadā viņu amatā 
ievēlēs vēl uz četriem gadiem. 
Un tad, īpaši jau atklātā tekstā, 
runāt par to, kas mūsu polītiskajā 
iekārtā ir, piedodiet, kretīnisks, 
viņš droši vien nevar atļauties. 
Tomēr žēl. Nepietiek mūsu valstī 
ievērojamu cilvēku, kuŗi ir ārpus 
aktīvās polītikas un spēj saredzēt, 
cik nejēdzīgi būtu jau atkal 
rudenī ievēlēt vienus un tos 
pašus, piedevām negodīgus un 
netiesiskus un dažos gadījumos 
arī korumpētus vēžus.

Es par to labprāt bļautu pilnā 
balsī, taču likums nosaka, ka 
priekšvēlēšanu laikā žurnālisti 
nedrīkst „aģitēt”. „Tautas” parti-
jas jauniešu organizācija manus 
raidījumus gan ir skatījusies un 
klausījusies it intensīvi un jau ir 
paguvusi apsolīt, ka sūdzēs mani 
tiesā par goda un cieņas aizska r-
šanu. Jaunieši laikam nav apjē-
guši, ka tāda jēdziena kā kollektīvs 
gods un cieņa vispār nav un, ja 
viens no viņiem uzradīsies tiesā 
un apgalvos, ka ir aizvainoti visi 
„Tautas” partijas biedri, es lūgšu 
uzrādīt aptauju, kuŗā viņi ir 
iztaujāti pilnīgi visi. Būs jautri.

Taču nekas jautrs nav sakāms 
par Urbanoviču un viņa iespēja -
majiem koalicijas partneŗiem. 
Nākamais Saskaņas „gājiens” ir 
„sabiedriska aptauja”, kuŗā, starp 
citu, cilvēki lūgti atbildēt, kuŗu 
karogu viņi uzskata par „nacio-
nālo” – sarkanbaltsarkano, sarkano, 
Sv. Andreja vai Krievijas federā-
cijas. Kāda ir „nacionālā” himna? 
„Dievs, svētī Latviju”, „Dievs, 
sargi caru”, PSRS himna vai 
Krievijas himna? Kādi ir nacio-
nālie varoņi? Sarakstā ir Lāčplēsis, 

Kārlis Ulmanis, Ļeņins, Staļins, 
Krievijas cars Putins un viņa lelle 
Medvedevs. Vēl baisāki ir tie 
jautājumi, kuŗos ļaudis lūgti 
atbildēt, vai Latvijā etnisks kon-
flikts ir iespējams un, ja tā, tad kā 
tas varētu izpausties un kādi tam 
varētu būt iemesli. Kā portālā Ir.
lv raksta kollēga Askolds Rodins: 
„Tieši šie trīs punkti, šķiet, ir gal-
venais anketas vēstījums plašākai 
publikai: mīļie krievvalodīgie, ja 
Urbanovičs netiks valdībā – pie 
dakšām – ko sist, paši zināt.”

Dažiem žurnālistiem Urbanovičs 
ir apstiprinājis, ka viņa partija šo 
aptauju pasūtinājusi, citiem apgal -
vojis, ka „mēs aptauju noteikti 
neesam veikuši”. Pēdējais droši 
vien būs „patiesais” variants, jo 
neba jau Urbanovičs un kollēgas 
paši staigāja pa mājām ar anke-
tām un zīmuļiem. Taču portālā 
Ir.lv viņš saka – jā, tā ir bijusi 
Saskaņas pasūtināta aptauja, un 
ticēsim gan. Šī aptauja ir analogs 
krievu valodā skanošam televī-
zijas raidījumam, kuŗā pirms 
pagājušā gada 18. novembŗa 
svinībām skatītāji tika lūgti 
atbildēt, vai Latvijas neatkarība 
nav bijusi „liktenīga kļūda”.

Jautājumā par „aptauju” Urba-
novičs ir „saskrējies” ar partijas 
Visu Latvijai! aktīvistu, kuŗš 
lūdzis Drošības policiju aplūkot 
tajā iekļautos jautājumus, jo tajos 
varot saskatīt nacionālā naida 
kurināšanu. Urbanovičs savukārt 
VL ir nosaucis par „polītiskiem 
huliganiem”.

Un tad vēl šī Saskaņas bosa 
doma: 29. septembrī, tātad trīs 
dienas pirms vēlēšanām, Latvijā 
esot vajadzīgs ģenerālstreiks. Jo šai 
datumā tiksies Eiropas finanču 
ministri, un Eiropas Arodbied-
rību konfederācija nolēmusi, ka 
notiks protests pret „drakoniskiem 

taupības režīmiem Eiropas valstīs”. 
Saskaņa apgalvo, ka sociāldemo-
krati Vācijā partiju aicinājuši 
iesaistīties procesā un Urbanovičs 
atbildējis, ka „diez vai ir pareizi 
atstāt arodbiedrības vienas pašas”. 
Un vēl: „Saprotu, ka mūsu nelab-
vēļi iztulkos to par priekšvēlēšanu 
soli, bet nav mūsu vaina, ka tas 
notiek pirms vēlēšanām.”

Savukārt Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienības vadītājs atzīst, ka 
šis nav notikums, kuŗā būtu jāie-
saistās polītiskajām partijām. Jo 
tieši partijām ir jārisina jautājums 
par „drakoniskiem taupības režī-
miem”. Priekšvēlēšanu gaisotnē 
ne jau Saskaņa vien ir bazūnējusi 
domu, ka Latvijai jāatsakās no 
starptautiskiem aizdevējiem un 
to prasībām, taču tas nav nekas 
cits kā priekšvēlēšanu populisms. 
Latvijai ar aizdevējiem ir parakstīti 
līgumi, un Starptautiskais valūtas 
fonds nav nekāds mazais bērns. 
Turklāt problēmas valsts budžetā 
ir acīm redzamas ar vai bez starp-
tautisko aizdevēju iesaistīšanas. 
Turklāt valstī joprojām ir masīvs 
bezdarbs. Diez vai būtu prāta 
darbs strādājošus cilvēkus šajos 
apstākļos aicināt uz streiku, un 
pavisam noteikti nav prāta darbs 
procesā iesaistīt polītiskas parti-
jas vai, pareizāk sakot, polītiskām 
partijām apgalvot, ka tās šo strei-
ku rīkos. Vēlēšanas liks aktīvistam 
Urbanovičam rimties, jo vairāku-
mu Saeimā viņa partijai neredzēt 
kā savas ausis. Taču, ja pirmsvēlē-
šanu kampaņas laikā ir nepiecie-
šams draudēt ar asinsizliešanu, 
uzdot pavedinošus jautājumus par 
to, vai Krievijā tomēr nav labāk, 
un uzvesties bezatbildīgi pret 
tautsaimniecību, tad viens gan ir 
skaidrs – vārda Saskaņa izvēlēšanās 
šim polītveidojumam labākajā 
gadījumā ir bijusi ironiska, lai 
neteiktu krietni, krietni skarbāk.

Kārlis Streips
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Kāpēc, atjaunojot savu dar-
bību aktīvajā polītikā, jūsu 
izvēle ir pieslieties tieši polī-
tiskajai apvienībai Par labu 
Latviju, nevis, piemēram, Visu 
Latvijai!?

Tāda ir mana pārliecība! Un tā 
ir tikusi pārnesta uz konkrētu 
darbību. Lai gan – vienmēr esmu 
darbojies, sniedzis intervijas 
radio, TV, presē. Taču cita lieta ir 
nevis uzstāties, bet pašam ar 
savām rokām un savu prātu kaut 
ko izdarīt kopā ar domubiedriem.

Savulaik jūs bijāt tautā 
iemīļots atjaunotās neatkarīgās 
Latvijas prezidents. Polītiķus 
nemīl, Latvijā – jo īpaši. Tagad 
jūsu domubiedrs ir arī, piemē-
ram, Andris Šķēle ar savu 
neviennozīmīgo reputāciju... 
Vai nav žēl zaudēt šo savu 
iemīļota cilvēka un valstsvīra 
statusu?

Jāteic, jūs atšķirībā no citiem 
žurnālistiem man šo jautājumu 
uzdevāt delikāti! Manas atbildes 
kvintesence ir – Šlesers un Šķēle 
atbild paši par sevi. Esmu jau 
noguris, stāstīdams, ka nevaru 
mierīgi dzīvot pensionāra dzīvi, 
ja jūtu, ka pats vēl varu kaut ko 
izdarīt. Man ir šausmīgs kauns, 
piemēram, par to, ka cilvēki 
masveidā atstāj Latviju. Teikt – 
nebrauciet!? Tukša runa. Jautā-
jums ir – ko tu pats vari piedāvāt, 
lai sakārtotu savu valsti. Tāpēc 
arī ir šāda mana polītiskā izvēle, 
kas nenotika vienā dienā, pirms 
tam bija daudzas sarunas un 
tikšanās, līdz nolēmu – iesim 
kopā. Apvienībā Par labu Latviju 
ietverti divi nozīmīgākie Latvijas 
polītiskie spēki – Tautas partija, 
kas savulaik nenoliedzami bija spē -
cīgākā partija, un Pirmā partija/ 
Latvijas ceļš kam priekšplānā ir 
Aināra Šlesera autoritāte.

Apsteidzot jūsu jautājumu, vēlos 
teikt, ka Šlesera kungu pa  tiesi 
uzskatu par atjaunotās Lat vijas 
laika labāko un sekmīgāko polī-
tiķi pēc būtības un pārliecības. 
Sarunās ar jauniešiem esmu 
uzsvēris, ka polītikā nevar ienākt 
ar pierunāšanu, tajā jāienāk ar 
spēku un pārliecību. Šlesers to ir 
izdarījis, nenoniecinot nevienu 
darbu, pat visvienkāršāko, turklāt 
jau no divdesmit gadu vecuma, 
un izaudzis manā acu priekšā. 
Viņš ir Latvijas polītiķa attīstības 
un veidošanās vizītkarte.

Un jūs nemaz nemulsina viņa 
pieticīgā izglītība?

Nē! Pasaules praksē ir ārkārtīgi 
daudz līdzīgu gadījumu, jūs droši 
vien pati zināt.

Nezinu vis!
Šlesers pēc dabas ir prāgmatisks 

un praktisks cilvēks. Jā, viņam 
nav bijis laika sēdēt izglītības 
iestādēs. Galu galā tā ir viņa 
izvēle un personiska lieta.

Kādi ir jūsu partijas mērķi 
attiecībā uz izglītību? Kā gan 
jūs ar šādu attieksmi pārlieci-
nāsit jauniešus, ka ir jāmācās?

Ja jūs uzdosit jautājumus ar 
šādu stāju un noliegumu, mēs 
sastrīdēsimies!

Mums nav otršķirīgu jautājumu, 
un tiks nopietni risināti arī 
izglītības jautājumi. Pats galve-
nais – ir jābūt bezmaksas izglītī-

„Mana dzīve ir bijis viens traks skrējiens...”
Atjaunotās Latvijas Republikas pirmais prezidents, tagad polītiskās apvienības
„Par labu Latviju” biedrs Guntis Ulmanis sniedz interviju Ligitai Kovtunai

bai līdz augstskolai. To mums 
savukārt ir daudz, varbūt pat 
pārāk daudz, runa ir par 
augstākās izglītības kvalitāti, kā 
arī par izglītības kvalitāti vispār. 
Pārāk bieži tiek mainīti izglītības 
sistēmas modeļi, sākot ar grāma-
tām, beidzot ar programmām. 

Pats personiski domāju, ka 
neatliekami risināms ir veselības 

ar savu spēku un pārliecību, 
nevis liekot kādam kāju priekšā. 
Jā, mūsu mērķis ir iekļūt Saeimā 
kā noteicējam spēkam. Tāpēc 
aicinu darboties, darboties, dar-
boties... Bet jūsu acīs nolasu 
jautājumu – vai man pēc 70 ga -
diem vēl ir vērts!

Jā, jūs nolasījāt pilnīgi 
precīzi!

esmu pārliecināts. Abi minētie 
kungi ir sapratuši, ka pagātnē 
daudz ko varēja darīt citādi. Arī 
es pēc diviem savas prezidentūras 
termiņiem varu teikt to pašu. 
Taču ievērosim, ka neatkarības 
rītausmā mēs visi bijām bez 
pieredzes, iesācēji. Neviens no 
mums nevar teikt – visu darīju 
nekļūdīgi, esmu svēts! Un nekādā 

najam laikam, kuŗā tomēr 
neiekļāvāties. Kāpēc?

Kad cilvēks kļūst par valsts 
prezidentu, darbība jebkādā par-
tijā, loģiski, ir jāpārtrauc. Pēc 
gadiem prezidenta amatā sapra-
tu, ka pie Zemnieku savienības 
neatgriezīšos, – tā bija kļuvusi 
maniem uzskatiem patāla. Un 
tomēr, gadiem ritot, vēlējos 
piedalīties polītiskajos procesos, 
neitrāla, pasīva pozicija nav manā 
dabā. Par Jauno laiku teikšu tā – 
mums ar Repši nesaskanēja rak-
sturi. Joprojām nevaru pieņemt 
viņa pieprasījumu tautai „samest” 
miljonu, lai viņš kaut ko darītu 
sabiedrības labā. Man tas liekas 
vismaz dīvaini. Tā arī šķīrāmies, 
neko kopīgu neuzsākuši.

Nesen Laiks publicēja Vairas 
Paegles rakstu ar diezgan 
drāmatisku virsrakstu – „Vai 
ārzemju latvieši ir vajadzīgi?”, 
kuŗā viņa izsaka pamatotas 
bažas, vai pēc 10. Saeimas vēlē-
šanām jautājums par ārzemju 
latviešu „pievienoto vērtību” 
Lat   vijas valsts attīstībai jopro-
jām tiks risināts retoriski vai 
varbūt tomēr „ar konkrētiem 
priekšlikumiem un mērījamiem 
rezultātiem”. Jūsu viedoklis?

Par šo temu varētu runāt trīs 
dienas! Taču kā vispār šāds jau-
tājums var rasties? Ārzemju lat-
vieši ir neatņemama mūsu tautas 
daļa, un  tādai tai jāiekļaujas 
mūsu valsts dzīvē un polītikā. 
Trimdas tautiešiem ir savs spēks 
un sava stāja. Jūs visi esat gaidīti – 
brauciet šurp un strādājiet! 
Protams, ir aizritējuši gadi, laiki 
mainījušies, ne jau visi var 
pārcelties uz Latviju.

Šo vidi ļoti pamatīgi iepazinu, 
kopā ar režisoru Arvīdu Krievu 
apceļojot Ameriku, kad viņš 
veidoja filmu par Kārli Ulmani. 
Kārlis Ulmanis taču savu izglītību 
un pārliecību izkopa tieši ASV, 
Nebraskā!

Turklāt – ar pilnu pārliecību 
apgalvoju, ka PBLA ir viens no 
Latvijas neatkarības stūŗakme-
ņiem. To saku no sirds. Un, 
izmantojot izdevību, vēlos nodot 
vissirsnīgākos sveicienus un 
pateicības vārdus tautiešiem 
tālumā – gluži personiski!

Jūs ieminējāties – jums esot  
kauns, ka latvieši masveidā 
pamet dzimteni. Es atcerējos 
Elzas Stērstes savulaik teikto: 
„Visi jau nevarēja aizbraukt, 
visi jau nedrīkstēja aizbraukt.” 
Jūsu komentārs?

Cik cilvēku, tik viedokļu. Manā 
ieskatā visbīstamākais būtu, ja 
kāds šai situācijā mēģinātu uz -
ņem  ties „virsvadību”, proti, izrī-
kot, kā jādara. Jā, Latvijai ir grūti 
laiki, bet vai katrā konkrētā gadī-
jumā mēs varētu kādam pārmest – 
tu aizbrauci Latvijai grūtā laikā! 
Tas ir katra paša personisks 
lēmums, un es neredzu citu argu-
mentu kā vien nacionālpatrio-
tismu.

Mums ir jāsakārto šī valsts tā, 
lai pasaule redzētu, ka Latvijā 
dzīvot ir labi.

Kam „mums”?
Jūs taču runājat ar polītiskās 

apvienības Par labu Latviju 
pārstāvi!

aprūpes jautājums valstī. Atvēlēt 
tai 3,2% no iekšzemes koppro-
dukta ir neprāts. Tik zems īpat-
svars nav nekur Eiropā, kaimiņos 
Igaunijā un Lietuvā tas ir no 4,6 
līdz 4,8 procentiem. Šie jautājumi 
ir jārisina strauji, nekavējoties.

Kā ikvienā valstiski svarīgā 
jomā ir jādefinē stratēģija. Lūk, 
kamēr esmu šeit, intervijā, mani 
kollēgas strādā ar programmu, 
lai nospraustu mērķus un ceļus 
valsts turpmākai attīstībai, un šo 
programmu prezentēsim sabied-
rībai.

Manā ieskatā mēs Par labu 
Latviju esam pietiekami spēcīgi, 
lai būtu konkrēti. Mūsu ceļš 
nebūs chaotisks skrējiens uz 
mērķi, kur cits citu gāž no kājām. 
Mūsu izpratnē tas ir finālskrējiens 
astoņos celiņos, kur katrs cīnās 

Es varu! Dievs gan visu noteiks 
neatkarīgi no manas gribas. Bet – 
kāda jēga man būt, kā jūs teicāt, 
„iemīļotam” un neko nedarīt?

Ziniet, visa mana dzīve ir bijis 
viens traks skrējiens, un es nere-
dzu iemeslu, kāpēc apstāties. 
Man kādreiz jautā – kāpēc neeju 
uz represēto sapulcēm un ne -
stāstu par savām gaitām Sibirijā. 
Tāpēc, ka es gribu iet uz priekšu.

Un tomēr – kādā sarunā 
Latvijas TV, atbildot uz žurnā-
listu jautājumiem, jūs izteicāt 
cerību, ka Šlesers un Šķēle labo-
sies. Tātad domājat, ka viņiem 
ir iemesls laboties? Lai gan, kā 
tautā saka: „Vecam sunim jau-
nus trikus neiemācīsi.”

Nu, viņi ir gana jauni! Un pēc 
mūsu vairāku mēnešu kopīga 
darba es saku – nevis ceru, bet 

ziņā nevar teikt, ka cilvēki, kas 
strādājuši iepriekšējās valdībās, 
ir noveduši „valsti līdz kliņķim”. 
Taču ir jāstrādā aktīvāk, atbildī-
gāk, ar lielāku lepnumu. Un 
nevar domāt par „liriskām lie-
tām”, ir jāredz nākotnes meti.

Atgriežoties pie motīviem, 
kāpēc pieslējos tieši Par labu 
Latviju, – reiz ņēmos skaitīt, un 
man sanāca kāds padsmits parti-
ju un personāliju, kas Latvijas 
polītikā ir nākušas un gājušas. Šai 
partiju apvienībā ir 5000 biedru 
un 3000 jauniešu – kā nevienā 
citā. Nav tādas struktūras valsts 
taut saim  niecībā, kur nedarbotos 
mūsu biedri. Bet galvenais – ir 
griba un vēlme kaut ko mainīt.

Savulaik jūs bijāt Zemnieku 
savienības rindās, pēc preziden-
tūras beigām simpatizējāt Jau-

Guntis Ulmanis



LAIKS 2010.  ga da 7. augusts – 13. augusts10

Atsaucoties uz polītiskās apvie-
nības Par labu Latviju publiski 
izteiktajiem pārmetumiem par 
pieļauto interešu konfliktu un 
profesionālās ētikas pārkāpumiem, 
jo, būdama ārštata žurnāliste, 
rakstu intervijas ārzemju latviešu 
laikrakstos Laiks un Brīvā Latvija, 
gribu publiski arī atbildēt.

Par interešu konfliktu un profe-
sionālās ētikas pārkāpumiem 
būtu iespējams runāt, ja Latvijā 
būtu stingri definēta nostāja šajos 
jautājumos, turklāt tā tiktu vie-
nādi attiecināta uz visiem, kas 
strādā sabiedrisko attiecību un 
žurnālistikas jomā.

A I Z K U L I S E S

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Audiatur et altera pars

Vispirms vajadzīgi vienādi spēles noteikumi visiem 

Par labu Latviju! PLL aicina nozares organizācijas izvērtēt S. Benfeldes rīcību
Publicēta: 10:36 26.07.2010.
2010.gada 26.jūlijā
Informāciju sagatavojis Edgars Vaikulis, polītiskās apvienības Par labu Latviju! preses sekretārs.
Piektdien, 23. jūlijā, polītiskā 

apvienība Par labu Latviju! 
noraidījusi bijušās žurnālistes 
Sallijas Benfeldes aicinājumu 
apvienības valdes priekšsēdim 
Guntim Ulmanim sniegt inter-
viju ārzemju latviešu laikrak-
 s tiem Laiks un Brīvā Latvija. 
Apvienības Par labu Latviju! 

ieskatā Sallija Benfelde ir pār-
kāpusi profesionālās ētikas nor-
mas, vienlaikus strādājot par 
žurnālisti un partijas Pilsoniskā 
savienība konsultanti preses 
jautājumos. Intervija tika sniegta 
redaktorei Ligitai Kovtunai.

Polītiskā apvienība Par labu 
Latviju! aicina abu nozaŗu profe-

sionālās organizācijas – Latvijas 
Žurnālistu savienību un Latvijas 
Asociāciju sabiedrisko attiecību 
profesionāļiem izvērtēt konkrēto 
gadījumu, kā arī profesionālajā 
vidē aktuālizēt jautājumu par 
ētikas normu ievērošanu. Polī-
tiskās apvienības ieskatā šādu 
precedentu pieļaušana ne tikai 

grauj nozares profesionālos stan-
dartus, bet arī rada apdraudēju-
mu sabiedrības tiesībām saņemt 
objektīvu un patiesu infor mā-
ciju.

Polītiskās apvienības Par labu 
Latviju! ieskatā šādi profesionālās 
ētikas pārkāpumi nav pieļaujami 
un uzskatāmi parāda partijas 

Pilsoniskā savienība morāles 
dubultstandartus. Apvienība 
Par labu Latviju! arī turpmāk 
ir gatava savas darbības mērķus 
skaidrot ārvalstu latviešiem, 
tomēr ne ar citu partiju 
sabiedrisko attiecību konsul-
tantu starpniecību.

Pašlaik par gluži pieņemamu – 
pat sabiedriskajos plašsaziņas 
līdzekļos – tiek uzskatīts, ka t.s. 
žurnālistu diskusijās par eksper-
tiem piedalās partiju apvienību 
un partiju sabiedriskā tēla vei-
dotāji, priekšvēlēšanu stratēģijas 
un taktikas veidotāji, kuŗi par to 
saņem samaksu. Piemēram, E. Sten-
dzenieks, J. Liepnieks un M. Ben -
diks ne reizi vien jau piedalījušies 
šādās diskusijās, tādējadi nepastar -
pināti manipulējot ar sabiedrības 
apziņu.

Tāpēc man nav saprotams, 
kāpēc es šobrīd, pēc 17 žurnā-
listikā nostrādātiem gadiem, 

vairs nedrīkstu rakstīt intervijas. 
Vēlos atgādināt, ka intervijās tiek 
pausts intervējamā viedoklis un 
teksti netiek pārveidoti, ierakstot 
tajos to, ko intervējamais nekad 
nav teicis. Žurnālistikas 17 darba 
gados man ne reizi nav nācies 
saskar ties ar intervējamo preten-
zijām par to, ka intervijās 
uzrakstīto viņi nav man sacījuši.

Vai žurnālists drīkst intervēt 
tikai tos cilvēkus, ar kuŗiem 
viņam ir vienādi uzskati?

Jeb vai tiek pieņemts, ka žurnā-
listi nekad neraksta to, ko viņiem 
intervijās saka, un tāpēc nav pieļau-
jams, ka intervē žurnā lists, kuŗa 

uzskati un vērtības nesaskan ar 
intervējamā polītiķa uzskatiem?

Priekšvēlēšanu laikā minētajos 
laikrakstos ir publicētas manas 
inter  vijas gan ar Augustu Brig-
mani, gan ar Ēriku Jēkabsonu, 
un par tām pretenzijas nav 
saņemtas. Turklāt intervijas ir 
ierakstītas digitālā formātā un 
pilnais runātā teksts ir ieskaņots 
un vajadzības gadījumā pieejams 
joprojām.

Jā, mans darbs ir saistīts ar Pil-
sonisko savienību, bet vēlos atgādi -
nāt kādu Latvijā acīm redzami 
aizmirstu principu – darbu izvēlas 
atbilstīgi saviem uzskatiem un 

vērtībām, nevis maina savus 
uzskatus atbilstīgi darba devēja 
vajadzībām. Ja es joprojām strā-
dātu žurnālistikā un man nebūtu 
saistību ar Pilsonisko savienību, 
mana nostāja un uzskati būtu 
tieši tādi paši, kādi tie ir šodien 
un ir bijuši visus šos gadus.

Tāpēc nesaprotu, kāpēc, pie-
mēram, Ē. Stendzenieks drīkst 
piedalīties neskaitāmās publiskās 
žurnālistu un iedzīvotāju disku-
sijās, bet man ir liegts rakstīt 
intervijas?

Vēlos piebilst, ka neesmu ne -
vienas partijas biedre.

Sallija Benfelde

Ar lielu interesei izlasīju Andŗa 
Šķēles rakstu Laika un Brīvās 
Latvijas 27. numurā Kāpēc balsot 
par ... Jo esam par labu Latviju.

Esmu gandrīz pārliecināta, ka 
tas nav vienīgais informācijas 
avots, kuŗā raksts ir parādījies, 
tāpēc šīs rindas sūtu visiem, 
kuŗos līdz šim esmu rakstījusi.

Jāatceras, ka minēto rakstu 
rakstījis cilvēks, kas pie Latvijas 
valdības stūres ir bijis jau trīs rei-
zes un trīs reizes to arī pametis – 
ja ne pie pašām pirmajām, tad 
pie kādām otrām vai trešām 
neveiksmēm vai grūtībām. Viņš 
grib, lai mēs ticam cilvēkam, kuŗš 
pats, būdams valdībā vai tās tu -
vu  mā stāvēdams, ir kļuvis miljo-
nārs, tāpat kā par miljonāriem ir 
kļuvušas vairākas viņam tuvas 
personas. Gandrīz vai katrs tei-
kums Šķēles rakstā prasās pēc 
komentāra, diemžēl tad man būtu 
jāuzraksta vesela grāmata, tāpēc 
izvēlēšos tikai tos izteikumus, kas 
man vairāk dūrās acīs. Nekādā 
ziņā tos necitēšu ārpus konteksta.

Rindkopa A. Šķēles rakstā: „Mēs 
gribam redzēt un izjust Latvijas 
neatkarību drošu un neapdraudētu 
– kā polītiski, tā ekonomiski.” 

Ļoti šaubos, jo tikai vēl šopa-
vasar viņa partija balsoja par 
atvieglotiem imigrācijas notei-
kumiem krievu uzņēmējiem un 
bagātniekiem. Tie viņiem par 
samērā niecīgiem ieguldījumiem 
ļauj pārcelties uz dzīvi Latvijā. 

Tāpat nevaru aizmirst, ka Tautas 
partijas Ministru prezidentu laikā 
viņi un viņu sabiedrotie balsoja 
par grozījumiem likumā, kas ļoti 
nelabvēlīgi būtu ietekmējuši Lat-
vijas nacionālo drošību. Labi vēl, 
ka tajā laikā mums bija prezi-
dente, kas Saeimai lika šos gro-
zījumus vēlreiz pārdomāt.

Seko vārdi: „Mēs zinām, kas ir 
jādara, mēs skatīsimies patiesībai 
acīs un darīsim sabiedrībai 
zināmu savu piedāvājumu.”

Un atkal es šaubos, jo tas nepa-
visam nesaskan ar Šķēles un viņa 
sabiedroto pašreizējo polītiku. Šķē-
 les apgalvojums, ka ar ministriju 
skaita samazināšanu līdz deviņām 
ietaupīs 100 miljonus latu, pat man, 
jau 17 gadus pen sijā pavadījušai 
grāmatvedei, liekas no gaisa pa -
grābts, ja šī gada budžetā visām 
ministrijām un Saeimai kopā 
paredzēti tikai 45 miljoni latu.

Vēl viena interesanta rindkopa: 
„Šodienas varas partiju izpratne 
un dabiskās noslieces bieži ir 
pretrunā ar nacionālajām intere-
sēm. Ar to tās izpelnās SVF 
ierēdņu komplimentus, bet ikdienā 
riskē ar Latvijas neatkarības 
zaudēšanu un faktiski nīdē 
latviešu tautas lepnumu par savu 
valsti, prieku par tās sasniegu-
miem un paļāvību uz neatkarības 
neatgriezeniskumu.”

Autoram ir ļoti īsa atmiņa, jo 
viņš, šķiet, neatceras, ka tieši viņa 
partijas finanču ministrs (nasing 

spešal) kopā ar valdības vadītāju 
no viņa tagadējo sadarbības part-
neŗu partijas bija tie, kas miljo-
nus sagāza bankrotējošā bankā 
un Latviju iegrūda dziļā finanču 
krizē. Tas vairāk nekā jebkas cits 
bija iemesls, kāpēc Latvijai vispār 
bija vajadzīgs kaut ko aizņemties. 
Viņi bija arī tie, kas ar SVF 
parakstīja pašu pirmo līgumu.

Tālāk A. Šķēle raksta: „Respek-
tējot jau noslēgtos starptautiskos 
līgumus un sarunu ceļā ar skaid-
ras un precīzas polītiskās gribas 
palīdzību panākot nosacījumus, 
kas atšķirībā no pašreizējiem ir 
izpildāmi un būtiski izdevīgāki 
mūsu valsts ekonomikas atlabšanai.”

Grūti saprast, ko rakstītājs ar 
šo rindkopu gribējis teikt, ko un 
kā viņš cer mainīt jau noslēgtos 
līgumos. Tā gan bija viņa partija, 
kuŗas Ministru prezidents „vauk-
šķiem”, kā viņš sauca tautas daļu, 
kas nebija mierā ar viņa valdības 
lēmumiem, solīja Latvijai septi-
ņus treknus gadus, bet sagādāja 
tik lielus parādus, ka vajadzēja 
aizņemties, lai izdzīvotu. Arī tas 
bija viņu partijas cilvēks, kas ar 
nasing spešal spējām tajā laikā 
vadīja finanču ministriju. Bet 
neilgi pēc tam, kad citas partijas 
cilvēkam bija drosme uzņemties 
viņu valdības radīto problēmu 
risināšanu un situācijas glābšanu, 
aplūkojamā raksta autoram pie-
tika nekaunības viņu salīdzināt 
ar sabrauktu ezīti.

Nākamā autora rindkopa man 
rada izbrīnu. „Mērķis ir skaidrs - 
izveidot tādu valsti, kuŗā ikvie-
nam cilvēkam ir iespēja izglītoties, 
rast profesionālu piepildījumu un 
nodzīvot labu, bagātu mūžu no 
bērnības līdz sirmam vecumam.”

Diemžēl A. Šķēles un viņa 
sabiedroto valdības laikā šeit 
minētais mēŗkis viņam skaidrs 
nebija nemaz, jo Latvijā arvien 
vairāk pieauga atšķirība starp 
bagātajiem un nabagajiem un 
gandrīz vienīgais pieaugums bija 
tikai inflācijai un miljonāru skai-
tam Latvijā, turklāt vairāki no 
tiem bija viņam un valdošām 
aprindām tuvas personas. Tagad 
šķiet, ka pat tajā laikā radušies 
miljonāri, ieskaitot Šķēli pašu, ir 
nonākuši financiālās grūtībās un 
ir atraduši ne vienu vien vietiņu 
PLL (Par labu Latviju) vēlēšanu 
sarakstos. Jājautā arī, kāpēc mērķis 
nebija tik skaidrs jau viņa iepriek-
šējos trīs premjērēšanas laikos.

Tālāk autors vairākās rindkopās 
runā par to, cik svarīgi valstī ir 
bērni: „Latvijā jāpieņem polītisks 
lēmums par visa labākā nodroši-
nāšanu bērniem, jo tikai tad viņi 
ar saknēm ieaugs Latvijā, nevis 
Īrijā vai Spānijā, tikai tad viņu 
dzīve saaugs ar savas tautas likteni.

Valstī, kuŗā nedzimst bērni, nav 
morāles, bet sarodas morālizētāji. 
Ja nākamos 20 gadus bērns nebūs 
Latvijas valstsvīru darba galvenā 
mēraukla, tad 2030. gadā nebūs 

kam uzturēt pensionārus.
Bērnā kā valsts mērķtiecīgas 

polītikas jēdzienā ir iekodēts viss. 
Tajā ir nodokļi un budžets, tajā ir 
darba ražīgums un eksports, tajā 
ir izglītības sistēma un nācijas 
veselība. Bērnos kā valstsvīru 
atbildības mērauklā ir gan valsts 
ilgtermiņa solījumi, gan fiziskas 
drošības sajūta šodien.”

Interesanti, ka Andris Šķēle pie 
šīm atziņām ir nācis tikai tagad, 
bet par to nedomāja tad, kad pats 
vadīja valdību, un par to nedo-
māja arī viņa partija un sabiedro-
tie savas ilgās valdīšanas gados. 
Tas nekas, ka bija solījuši Latvijā 
radīt apstākļus, kur katra ģimene 
bez pūlēm un problēmām varēs 
izaudzināt un izskolot trīs bērnus. 
Tautas partijas krūšu nozīmē ir 
redzami vecāki ar trim bērniem, 
bet tautpartijiešu un sabiedroto 
speciāla interese par bērniem 
viņu valdīšanas laikā gan nebija 
vērojama. Diemžēl šie laiki Lat-
viju noveda tiktāl, ka tur ģimenei 
pat vienu bērnu grūti ir izaudzi-
nāt. Nedrīkst arī aimirst, ka vai-
rākums dzimteni atstājušo uz 
Īriju un Spāniju aizbrauca jau 
viņu valdīšanas laikā. Kāpēc lai 
es ticētu, ka tagad viņi pratīs 
labāk valdīt?

Labi redzams gan bija kaut kas 
cits. Jaunas valsts iestādes un 
jaunas darbavietas draugiem tika 
radītas diezgan bieži.

Par Latviju, kas ir daudz labāka...
Pārdomas par Andŗa Šķēles rakstu laikrakstos
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Brīvība mākslā
Ar Viju Vētru sarunājās Irēna Lagzdiņa

Pārsteigumus choreografe, in -
diešu deju speciāliste Vija Vētra 
sagādāja šovasar vairākās profe-
sionālās izpausmēs – meistarkla-
 sēs, lekcijās, koncertos, pārrunās, 
taču vislielāko – deju koncertā 
kopā ar pašas izloloto ansambli 
„Rituāls”, svinot 67 skatuves 
darba un 87 mūža gadus. Spilgtu 
brīžu netrūka Pasaules kongresa 
dejas izglītībā ārzemju māksli-
nieku koncertā (LNO Jaunajā 
zālē), kuŗā Vija Vētra tika uzaici-
nāta veidot oriģinālchoreografiju. 
Kongresu rīkoja Starptautiskās 
Dejas padomes Rīgas nodaļa, 
pulcējot kopā pasaules dažādu 
stilu un žanru deju speciālistus, 
praktiķus un teorētiķus. Starptau-
tiskā Dejas padome, kas dibināta 
UNESCO paspārnē, Rīgā piedzī-
voja jau 26. kongresu.

Ārzemju mākslinieku koncertu 
ievadīja Vijas Vētras choreografi-
ja pašas atveidojumā – „Vaidelote”. 
Uz skatuves, spodra stara pava-
dīta, no dziļuma tumsas iznira 
skaista būtne gaišā tērpā, pār 
pleciem pārmestu tautisku seģeni 
un trideksni rokā. Viņa līgani slī-
dēja aizvien tuvāk skatītājiem, kā 
nākdama no aizlaikiem. Liekas – 
tā viņa gadu tūkstošiem nepagur-
dama gājusi un ies, kamēr šī 
pasaule pastāvēs. Ne jau parasta, 
svētkiem saposta tautaumeita ar 
trideksni, lai to ritmiski padžink-
stinātu, bet vaidelote, kas atnākusi 
cauri laikiem, lai ar to svētītu 
mūs visus, šo garīgo telpu, visas 
četras debespuses, zemi un debe-
sis. „Šāda tradicija ir arī senajā 
indiešu kultūrā,” atgādina V. Vētra. 
Citas senas kultūras valsts – Grie-
ķijas viesis, Starptautiskās Deju 
padomes prezidents Alkis Raftis 
atzinīgi novērtējis citu tautu se natnē 
smeltu svētīšanas tradiciju V. Vētras 
choreografijā un ieteicis to tur-
pināt arī nākamajos kongresos.

Pēc minētā starptrautiskā sarī-
kojuma V. Vētrai bija jādodas uz 
Siguldu, kur „Baltajā flīģelī” no -
tika Starptautiskie latviešu jauno 
mūziķu meistarkursi. Kursu māks  li -
nieciskā vadītāja, komponiste 
Dace Aperāne bija lūgusi V. Vētru 
atkal vadīt meistarklases. Neilgi 
pirms tam līdzīgs ielūgums bija 
saņemts no Liepājas Paidagoģijas 
akadēmijas, kur māksliniece pa -
va  dīja vairākas dienas, sniedzot 
meistarklases un lekcijas.

Visās valstīs, kuŗās V. Vētra ir 
dejojusi, veidojusi choreografi-
jas, viņa atstājusi ne vien spožas 
deju idejas, bet arī neparastu iz -
pratni par senām kultūrām – par 
indiešiem, spāņiem, grieķiem. 
Par viņu rakstītas sajūsmas pilnas 
esejas, recenzijas, dzeja, tapušas 
vairākas filmas. Ekrāna portretē-
jums ar īpaši spilgtu, dziļu un arī 
rūgtu mākslinieces likteņa stāstu 
ir izdevies latviešu režisorei 
Inārai Kolmanei Vijaya, kas atzi-
nīgi novērtēts festivālos Italijā, 
Grieķijā, Šveicē, Vācijā, Holandē, 
Brazīlijā, Zviedrijā. Jaunākā doku-
 mentālā lente par mākslinieci 
tapusi pirms trim gadiem 
Ņujorkā „Vijas Vētras pasaulē” 
Aleksandra Kostiča režijā.

Paliekamas pēdas V. Vētras dar -
bība atstājusi arī Latvijā, sākot ar 
1990. gadu.  Jau četras reizes V. Vētras 
cienītāji Rīgā varējuši iepazīt 
viņas glezniecību Mākslas telpā 
un Naīvās mākslas mūzejā. Sep-
tiņpadsmit gadus Latvijā darbo-
jas viņas dibinātā un vadītā 
Unitāriešu universālistu draudze. 
2001. gadā apgāds „Atēna” izdeva 
grāmatu par mākslinieces dzīvi 

un darbu, kas  tapusi kopdarbā 
ar rakstnieci N. Ikstenu – „Deja 
un dvēsele”. V. Vētra pirmā Lat-
vijā ir veidojusi profesionālu iz -
pratni par indiešu deju un 
kultūru. Par savu darbību, izcilo 

katru reizi  es dejojot  cenšos tajā 
viest jaunu jēgu, jaunu saturu, ko 
man bagātīgi piespēlē pati dzīve.

Arī šoreiz, skatoties jūsu 
dejoto „Pītiju”, līdz ar sajūsmu 
un pārsteigumu brīžiem izjutu 

pārliecinājuma spēku. Pēc šīs 
dejas es jūtos pilnīgi izdegusi. Taču 
liels garīgās enerģijas patēriņš 
man bija arī pirms koncerta, jo 
no mana ansambļa ilggadējām 
dalībniecēm piedalīties varēja 
tikai trīs. Ar jaunajām studistēm 
es koncerta programmu iestu-
dēju nepilnos trīs mēģinājumos.

„Tempļa dejā” par skatuves 
dekorātīvo iekārtojumu veiks-
mīgi bija izvēlēta diapozitīvu 
kompozicija - jūs pati tajos esat 
redzama uz Grieķijas Afejas 
tempļa fona gluži kā lidojoša 
būtne sarkanā vai dzeltenā plan-
 došā chitonā. Tā vien  šķiet, ka 
esat izkāpusi no grieķu senvēs-
tures foliantiem. Jūsu dejotāju 
ansamblis šo noskaņu koncertā 
lieliski turpina. Skaisti!

Tas nebija domāts tikai ārējam 
skaistumam. Es šai choreografijā 
gribēju uzburt harmoniju, sievie tes 
ķermeņa saskaņu ar dabas ritiem. 
Tas pats ir arī dejā „Persefone”, 
kas ir Auglības dieve, Zemes 
dieves meita, kuŗa atnes dabā 
pavasari, līksmi, kustību, cerību.

Choreografijā „Korobori” ar 
ansambļa „Dzirnas’ jauniešiem 
jums ir arī  suģestējošs vēstījums 
par dabas un cilvēka nesarau-
jamo saiti. Par to stāsta vien-
kāršās kustības, kas nemanot 
pāraug spilgtās zīmēs.

„Korobori” ir Austrālijas aborī-
genu lietus izsaukšanas rituāls. 
Tas ir stāsts par Zibens sievu un 
Lietus vīru manā oriģinālchoreo-
grafijā. Dažas kustības savulaik 
noskatītas no aborīgenu rituāla, 
bet viss pārējais – mana fantazija.

Dejotāju grupa ar augšup 
paceltām rokām un atvērtām 

tams, tika iekļauti aborīgenu 
rituāli. Tā es ar viņiem satuvinājos.

Jūsu koncertos es aizvien 
gaidu deju „Saulespuķu dienas 
ritums”, kas notiek absolūtā 
klusumā, bez mūzikas. Klusums 
tāds, ka varētu sadzirdēt tauriņu 
spārnu švīkoņu. Sevišķi saviļņo 
pārlaicīgā izskaņa, kad saules-
puķes gars aizlido izplatījumā 
pretī saulei.

Divas no mana ansambļa mei-
tenēm vispār netika uz mēģināju-
miem, es brīnos, ka viņas tomēr 
visu tik labi paveica. Jo īstenībā 
gan minētajā, gan arī citās dejās 
ir apcere par cilvēka mūža ritu-
mu, par dzīves jēgu. Tā nav tikai 
ritmisku kustību kompozicija, 
dejā jātērē ne vien fiziskie, bet arī 
garīgie spēki. Pēc koncertiem  es 
parasti jūtos pilnīgi iztukšota. Ja 
dejas laikā galēji netērējas, raidītā 
doma skatītājus nesasniedz, viņi 
ir spiesti vērot tikai roku un kāju 
kustības, un tas sāk gaŗlaikot. Kad 
es kā saulespuķe sveicinu sauli, 
tajā brīdī es sūtu arī savu perso-
nisko sveicienu, es it kā saplūstu ar 
puķi, ar Visumu. Arī „Improvizācijā” 
es sveicinu kosmosu, no kurienes 
esmu atnākusi un uz kurieni es 
aiziešu, - apziņā es apvienojos ar 
pirmavotu.

Tātad katrā dejā jūs svinat 
pasaules un cilvēka vienotības 
ideju?

Tieši tā! Pirms dažiem gadiem es 
saulespuķu deju iestudēju Starp-
tautisko latviešu jauno mūziķu 
meistarkursu dalībniekiem Ogrē. 
Kad to dejoja, zālē bija tāds klu-
sums, ka varētu sadzirdēt adatiņu 
nokrītam. Mūziķiem no brīnumiem 
mute vaļā, viņi pieraduši pie 
obligātās pavadītājas mūzikas. 
Taču šoreiz – nevienas skaņas. 
Kā tad tā?!

Es to deju nemaz nevaru ar 
mūziku iedomāties, kaut kas 
būtisks pazustu.

Protams. Turklāt deja pati ir 
pilna ar mūziku. Skan pašas kus-
tības. Katra roku vai kāju kustība 
ir uzlādēta ar mūzikālo enerģētiku. 
Kad roku telpā kustina, tā rada it 
kā melodisku līniju. Visi elementi, 
kas ir mūzikā, saredzami arī dejas 
kustībā. Ja to visu parāda klusumā, 
tad šī „nedzirdamā mūzika” izpau-
 žas sevišķi spēcīgi. Es to saucu par 
vizuālo mūziku. Dejodama es 
padaru mūziku redzamu. Arī ar 
skanošo, dzirdamo mūziku man 
visu mūžu ir tuvas attiecības. 
Piemēram, dejas „Improvizācija” 
mūziku es biju dzirdējusi tikai 
vienreiz, taču koncerta laikā uz 
skatuves es improvizēju acumirk-
līgi, deja radās negaidīti, man 
pašai par pārsteigumu.

Katru nedzirdētu skaņdarbu es 
varu šādā veidā ietērpt kustību 
valodā, jo izjūtu mūzikas attīstību 
telpā. Man mūzika palīdzējusi 
aizvien radīt kaut ko jaunu, savu. 
Taču atkārtot to pašu es diezin vai 
varētu, jo deja apaug ar jaunām 
idejām, un katru reizi tas ir kaut kas 
cits. Improvizāciju nevar atkārtot, 
jo tā ir vienreizēja, acumirklīga, 
dzīva. Improvizācija nav atkārto-
jama. Kā pati dzīve. Tāpēc jau 
man arī tik ļoti patīk vadīt 
meistarklases Starptautiskajos lat  -
viešu jauno mūziķu meistarkursos, 
kur mani šovasar atkal uzaicina 
kursu mākslinieciskā vadītāja, 
komponiste Dace Aperāne, jo visu 
nodarbību noskaņa ir piesātināta 
ar atraisītu un brīvu improvizācijas 
garu. Šīsvasaras galvenā kursu 
tema ir – „Brīvība mūzikā”. Arī 
improvizācija ir brīvība.

māksliniecisko ieguldījumu un 
pasaulē godam daudzināto Latvi-
jas vārdu Vijai Vētrai 1999. gadā 
piešķirta PBLA Kultūras fonda 
balva un Triju Zvaigžņu ordenis.

*
Šovasar meistarklases nodar-

bībās pārsteidza jūsu kustību 
kompozicijas radītā atmosfaira. 
Visu telpu bija pārņēmusi stabila 
miera un harmonijas gaisotne.

Tas ir Tai-chi, sens ķīniešu 
cīņas veids, ko esmu pārvērtusi 
dejā. Tajā ir uzbrukuma un aiz-
stāvēšanās kustības, un tieši to 
savstarpējā proporcionālā iedarbe 
rada šo harmonisko noskaņu. 
Kustības esmu salikusi kopā tā, 
lai tās pārtop dejā, kuŗā turklāt 
uzbrukuma dinamika nav galvenā. 
Tas viss kopā veido citus domu 
un atziņu kontekstus, un varbūt 
tieši tāpēc dejotājas un skatītājus 
tas iekšēji sakārto un sniedz tiem 
mieru. Starp divu dažādu enerģē-
tisko plūsmu – uzbrukuma un 
aizstāvības – slāņiem veidojas brīvs 
harmonisks elpojums. To varētu 
dēvēt par meditāciju kustībā, kas 
sakārto cilvēka garu.

Šoreiz laikam vairāk nekā 
citkārt, skatoties jau zināmās 
choreografijas „Gaismas deja” un 
„Ziedu veltes”, man šķita, ka 
redzu šos jūsu darbus pirmo reizi.

Teātŗa mākslā, it sevišķi dejā, 
nekas neatkārtojas. Gluži kā dzī-
vē. Katrā dejā, arī teātŗa izrādē 
aizvien jābūt kam jaunam, pirm-
reizējam, tikai tā māksla var būt 
dzīva. Lai skatītājiem rastos pirm   -
rei  zības izjūta, māksliniekam 
pašam tā jārada katru acumirkli 
uz vietas. Var palikt tie paši soļi un 
kustību zīmējums, taču sakarības 
aizvien jāatrod jaunas. Tā tas ir 
mūzikā, teātrī, dejā un citās 
mākslās. Es priecājos, ka jums 
licies manu deju redzam pirmo 
reizi. Tā tam jābūt. Tas nozīmē, 
ka manā koncertā deja piedzi-
musi no jauna. To pašu esmu 
dzirdējusi par choreografiju 
„Pītija – orākula priesteriene”, jo 

baisas priekšnojautas.
Tad jau laikam būšu precīzi 

raidījusi un trāpījusi. Jo es dejā 
brīdinu par iespējamiem kaŗiem, 
piesaucot nevainīgus upuŗus, ko 
paņem kaŗš, par jaunām, nežēlīgi 
izdzēstām dzīvībām. Manā dejā 
pareģone Pītija liek cilvēkiem un 
pasaules varenajiem attapties, 
iekams nav par vēlu.

Vēsturisks uzņēmums. Vija Vētra sarunā ar Imantu Ziedoni, 
pirmo reizi ieradusies dzimtenē

Viija Vētra šovasar Siguldā, pie koncertzāles Baltais flīģelis
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Pati esmu piedzīvojusi kaŗa 
šausmas, Vīnē uzlidojuma laikā 
tiku aprakta zem sabumbotas 
mājas gruvešiem, izglābos tikai 
brīnuma pēc. Es zinu, kas un kāds 
ir kaŗš tuvplānā. Tāpēc mani šī 
tema skaŗ tik tuvu un Pītijas deja 
aizvien prasa lielu pārdzīvojumu, 
jo līdz ar kustībām un deju soļiem 
es tajā cenšos ielikt vislielāko 

plaukstām rada fantastisku 
iespaidu. Kā jums radās iespēja 
nonākt tuvā kontaktā ar Austrā-
lijas iezemiešu seno tautas 
mākslu?

Kad pirms vairākiem gadiem 
dzīvoju Austrālijā, man tur  
Anglijas karalienes gaidāmajai 
vizītei bija jāiestudē plašs mūs-
dienu baleta uzvedums. Tajā, pro -
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27. jūlijs
 komerckurss

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

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

Depozīts ar procentu izmaksu 
termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes depozītam ar procentu izmaksu termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informatīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
www.danskebanka.lv
Norādītās depozītu likmes spēkā no 20.07.2010.

Noguldījumu likmes

 Pirkšana Pārdošana
AUD/LVL 0.4829 0.4977
CAD/LVL 0.5179 0.5337
CHF/LVL 0.5104 0.5260
DKK/LVL 0.0937 0.0965
EEK/LVL 0.0446 0.0460

EUR/AUD 1.4203 1.4635
EUR/GBP 0.8172 0.8420
EUR/LVL 0.6995 0.7173
EUR/USD 1.2976 1.3372
GBP/LVL 0.8411 0.8667
LTL/LVL 0.2021 0.2083

NOK/LVL 0.0886 0.0913
SEK/LVL 0.0746 0.0768
USD/LVL 0.5310 0.5444

Biedrības “Latvijas Samariešu 
ap  vienība”, krizes centrs bērniem 
un sievietēm “Māras centrs” ar 
Rīgas domes financiālu atbalstu 
26. un 27. jūlijā Skrīveŗu un Kok-
neses pusē iestādīja savu 
kociņu „Likteņdārzā”.

„Māras centrs” ir atvērts 
kopš 2006. gada 10. jūlija 
un atrodas Rīgā, Pārdau-
gavā. Krizes centra ēkas 
rekonstrukciju un aprīko-
šanu atbalstījuši uzņēmumi 
un privāt personas no Latvi -
jas, Kanadas, ASV, Lielbri-
ta nijas, Holandes, Vācijas un 
Austrālijas. Centra mērķis 
ir sniegt īslaicīgu sociālo, 
psīcholoģisko, sociālpaida-
goģisko un medicīnisko 
palīdzību krizes situācijā 
nonākušiem bērniem un 
sievietēm ar nepilngadīga-
jiem. “Māras centrs” ir lie-
lākais krizes centrs Latvijā, 
kur palīdzību var saņemt 
gan bērni, gan arī sievie tes 
ar bērniem. „Māras centra” 
sadarbības partneŗi un 
atbalstī tāji ir Rīgas domes 
Labklājības departaments, Vents-
pils dome, priekšpilsētu sociālie 
dienesti un portāls www.ziedot.
lv. Veiksmīga sadarbība centram 
ir izveidojusies ar Hamburgas 
Samariešu apvie nību. Plašāka 
informācija par centru un iespē-

“Māras centrs”
stāda savu kociņu „Likteņdārzā”

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

Kaŗa izpalīgi 
bija gan brīvprā-
tīgie, gan arī 
derīgie darbos no -
 rīkotie gūstekņi 
(šofeŗi, krāvēji 
u.c.). Pēc Vācijas 
armijas ģenerāl-

stāba Austrumu svešo kaŗaspēku 
daļas vadītāja R. Gēlena datiem, 
krievu izpalīgu skaits 1942. gada 
vasarā bijis no 0,7 līdz 1 mil-
jonam, bet 1945. gada februārī – 
600 000 cilvēku, kuŗi ietērpti 
vācu armijas formas tērpos.

Trešā galvenokārt Vācijas armi-
jas formās ietērpto krievu grupa 
bija būvbataljoni, kuŗus kom-
plektēja arī no kaŗagūstekņiem. 
Latvijā 1944. gada sākumā sakom -
plektēja divus būvbataljonus no 
iesaukšanai paredzētajiem polī-
tiski Vācijai uzticamiem krievu 
minoritātes iedzīvotājiem.

Krievi kaŗoja pret savu totālitārismu (1941–1945)
Nepietiek ar militāro kollabo-

ra cionistu konstatējumu (ap 
300 000 – Krievijas patriotisko 
vēsturnieku dati un ap 1,5 miljo-
ni – galvenokārt Rietumu vēstur-
nieku dati), bet jāatbild, kāpēc tas 
notika. PSRS iekaŗotajās kolonijās 
– Baltijā, Aizkaukazā, Ukrainā – 
šajā sadarbībā var saredzēt tautu 
neatkarības centienu cēloņus. 
Bet kāpēc krievi paši Krievijā 
Vācijas–Krievijas kaŗa laikā 
brīvprātīgi stājās Vācijas armijā? 
Uz šo jautājumu ceturtdaļ-
gadsimtu pēc kaŗa cen tās atbildēt 
bijušais Sarkanās armijas kauju 
virsnieks, Nobela prēmijas lau-
reāts Aleksandrs Solžeņicins. 
Viņš atzina, ka pa  saules vēsturē 
tas ir ļoti neparasts gadījums, ka 
„ar bioloģisko no  devību to nevar 
izskaidrot, obli gāti jābūt sabied-
riskiem cēlo ņiem”.

Pētnieki šeit parasti min trīs 

Attiecības starp krieviem un 
vāciešiem bija vēsas, jo vācieši 
izturējās pret krieviem ar vāji 
slēptu un varbūt arī pamatotu 
neuzticību. Kaut arī mūsdienu 
Krievijas patriotisko vēsturnieku 
ieskatā par nodevējiem kļuva, 
tikai iestājoties Vācijas armijā, 
krievu skaits Vācijas armijā bija 
vismaz vairāki simttūkstoši. Lai 
gan trūkst precīzu datu par 
krievu skaitu, kuŗi ar ieročiem 
rokās cīnījās pret sociālistisko 
dzimteni, lielākās pētnieku daļas 
ieskatā to skaits bija tuvu vienam 
miljonam. Ja zināms, ka Vācijas 
armijā bija 110 000 Latvijas 
pilsoņu, tad salīdzinājumā ar 
krieviem Vācijas armijā to bija 
11% no krievu „nodevēju” skaita. 
Jāievēro, ka latviešiem toreiz 
savas valsts nebija, bet krieviem 
bija pat sava imperija, pret kuŗu 
arī viņi cīnījās.

Turpinājums no BL Nr.29
galvenos cēloņus. Pirmkārt, tā 
bija PSRS totālitārā sistēma, kas 
cilvēkam izvirzīja necilvēciskas 
prasības, bet cilvēka dzīvībai 
nebija nekādas vērtības. Morāles 
sistēma bija kļuvusi par amo-
rālismu. Otrkārt, tā bija PSRS 
svaidīgā ārpolītika, pirms kaŗa 
paziņojot PSRS un Vācijas 
draudzību par „nostiprinātu ar 
asinīm”. Treškārt, tā bija galīga 
nesapratne pēc 1941. gada 
katastrofas. Rezultātā pati krievu 
padomju vara radīja sev ienaid-
niekus Krievijā. Krievu tauta 
saprata, ka dzimtene un polī-
tiskais režīms ir divas dažādas 
lietas. Vara, kas neciena savu 
tautu, nevar cerēt uz tautas 
lojālitāti. Tāpēc 2010. gada 8.–9.
maijā jāpiemin arī tie „nepa-
reizie” krievu kaŗavīri, kuŗi 
cīnījās pret krievu totālitārismu, 
krita frontē, arī sarkanarmijas 

soda bataljonos, tika nošauti vai 
pakārti cietumos un gāja bojā 
PSRS koncentrācijas nometnēs, 
kuŗi cīnījās pret lieliniecismu, 
pret sava totālitārisma augstāko 
pakāpi Staļina asiņainā vadībā.

Noziedzīgais kollaboracionisms 
Otrā pasaules kaŗa laikā bija 
brīvprātīga sadarbība ar preti-
nieku, kas okupējis valsti pretēji 
nācijas interesēm. Taču cīņa pret 
totālitāro iekārtu kā Vācijā, tā 
Krievijā bija ne tikai vācu un 
krievu nācijas, bet arī citu 
mūsdienu Eiropas nāciju intere-
sēs. Viduseiropas un Austrum-
eiropas nācijas, tostarp Baltijas 
PSRS nelojālās nācijas, turpināja 
cīņu par savu neatkarību vēl 12 
gadus pēc kaŗa ar ieročiem un 
vēlāk nevardarbīgās formās līdz 
krievu totālitārās imperijas sa -
brukumam 1990.–1991. gadā.

Heinrichs Strods

Ar basām kājām iekrēju Barona ielā,
Nez kāpēc tā gadījās?

Jo patiesībā biju domājusi
Diet pa Brīvības ielu!

Un, kā tādās reizēs, gadījās šoreiz tā:
Barona ielas bruģī sāka ierakstīties

Četrrindu panti kā mazos piemineklīšos,
Uz katra bruģakmeņa pa vienam:

„Zinu, zinu, ko vajaga
Jaunajām meitiņām:

Baltu zeķu, melnu kurpju
Sudrabiņa sprādzītēm.“

Raugos logos un skatlogā vienā
Barona daiņotam bruģakmenim blakus –

Redzu sprādzītēs sudrabu sakaltu!
Bet kurpes melnās un zeķes baltās?

„Ej uz priekšu, daiļmeitiņa,
Tad redzēsi akmentiņu,

Akmentiņi dainām kalti -
Zin kurpīti, zeķi baltu.“
Skreju, skreju ātru soli,

Pāri oļiem, pāri bruģiem, 
Melnas kurpes, zeķes izrakstīti baltas,

Lietū izmirkušas -
Stāv uz Barontēva Dainu skapja.

„Pūt, vējiņi, lauz kociņu,
Nelauz koka galotnīti;

Nāc, puisīti, ņem meitiņu,
Neņem meitas vainadziņu.“

Āvu, āvu baltas kājas,
Skrēju, skrēju, sameklēju

Barontēva dainām mājas.
„Kur tie mani bālēliņi, ka tie manis neredzēja?

Tautas mani brīdināja par asiem rugājiem,
Par asiem rugājiem,
Ar basām kājiņām.“

Sapnis par Krišjāņa Barona ielu,
Vai ar basām kājām pāri latvju dainām skrejot

Uldis Grasis

jām iesaistīties tā atbalstīšanā – 
www.samariesi.lv.

„Māras centra” organizētā divu 
dienu izbrauciena idejas autore ir 
„Likteņdārza” idejas autora Viļa 

Vītola meita, biedrības „Latvijas 
Samariešu apvienība” atbalstītāja 
Laura Bulmane, kuŗas ģimene 
pastāvīgi iesaistījusies „Likteņ-
dārza” atbalstīšanā. Izbraukuma 
ekskursijās ietverts arī Skrīveŗu 
dendrārija, SIA „Skrīveŗu saldu-

mi” un Kokneses pilsdrupu ap -
mek  lējums, kā arī divi izglītojoši 
semināri pieaugušajiem – „Kon-
flikts, konflikta cēloņi” un „Kon-
fliktu risināšanas veidi”. Tos vada 

RSU lektors K. Circenis.
Šais dienās notiek vairākas 
nodarbības un radošās 
darbnīcas gan bēr niem, 
gan pieaugušajiem.

Dodot savu ieguldījumu 
„Lik teņdārza” tapšanā, 27. jū -
lija pēcpusdienā „Māras 
centrs” apmeklēja „Likteņ-
dārzu”, lai redzētu tā īste-
nošanas gaitu un apskatītu 
dabā šā gada galvenā darba 
– amfiteātŗa būvniecības – 
tapšanu un iestādītu arī 
savu kociņu ar veltījumu.

Šajā sezonā „Likteņdārzu” 
katru mēnesi apmeklē ap 
40 iepriekš pieteiktu grupu, 
kas dod savu ieguldījumu 
tā tapšanā, gan strādājot, 
gan ziedojot līdzekļus, gan 
arī iestādot savu koku. 
Šosezon dārzā iestādīti 
vairāk nekā 140 AS „Lat-
vijas valsts meži” audzētu 

koku, un katrs kociņš ir veltījums 
kādam cil vēkam vai cilvēku grupai. 
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Par Latviju, kas ir daudz labāka...

Vēlēšanas. Pieredzējuša vēlētāja viedoklis

Pārdomas par Andŗa Šķēles rakstu laikrakstos
LAIKS un Brīvā Latvija un citām ziņām, kas pieejamas tīmeklī

Turpinājums no 6.lpp.
Sevišķi uzskatāms piemērs tam 

bija Tautas partijas bijušās kul-
tūras ministres H. Demakovas 
radītā iestāde „Trīs brāļi”, kas 
paspēja iztērēt ap 15 miljonu latu 
bez jebkāda redzama rezultāta. 
Turklāt darbiniekiem tika mak-
sātas prēmijas. Ne īpaši vajadzīgs 
man likās arī viņas dāsnums 
režisores Gaļinas Poļiščukas eks-
perimentālajam teātrim „Teātŗa 
observātorija”, kuŗš pēc pieeja-
mām ziņām četru gadu laikā 
iztērējis ministres piešķirtus 600 
tūkstošus latu, kuŗu piedevām 
atbalstījuši vairāk nekā desmit 
dažādi uzņēmumi un kuŗā biļetes 
aiz dārdzības bijušas pieejamas 
tikai bagātniekiem. Jāpiemin arī, 
ka neviens vien no tur nodar-

binātiem aktieŗiem strādāja arī 
citos teātŗos, televīzijā un nereti 
bija redzami dažādos sarīkojumos, 
tātad tas nebija viņu vienīgais 
iztikas avots. Tāpēc  par valsts 
līdzekļu trūkumu nevajadzēja 
celt tik lielu brēku, kā mēs to 
redzējām televīzijā kopā ar 
režisores asaru straumēm. Lai 
nodrošinātu valsts atbalstu nākot -
nē, režisores un arī bijušās kul-
tūras ministres vārds tagad parā-
dās PLL kandidātu sarakstos un 
bijušajai ministrei jau atkal ir 
vairāk nekā viena darbavieta 
vien. Prātā nāk teiciens „roka 
roku mazgā”...

Un tad jau diezgan tuvu sava 
„sapņojuma” beigām A. Šķēle  
raksta šādus vārdus:

„Latvijas valdībai pašai jārāda 
priekšzīme taupīgā un saprātīgā 
tērēšanā. Būt mazai valdībai, būt 
lētai valdībai, būt efektīvai valdī-
bai ir solis uz vārdiem „būt mīļai 
valdībai”.

Labs budžets ir budžets bez de -
ficita. Latvija būs stipra un 
financiāli pašpietiekama, ja tās 
valdība nedzīvos uz parāda.”

Cilvēks ar tik īsu atmiņu ne -
drīkstētu būt pat Saeimā, kur nu 
vēl valdībā. Valsts parādi sākās ja 
ne viņa paša vadītā valdībā, tad 
viņa un otra AŠ (Aināra Šlesera) 
partiju vadīto valdību laikā, un 
kuŗš gan cits vēl vairāk ir vainīgs 
tā laika Latvijas labklājību grau-
jošā polītika „gāzi grīdā”. Tikai 
Šlesers ir vainojams par Latvijas 

sliktajiem ceļiem, Latvijas Pasta 
problēmām un diezgan daudz 
arī par nekustamo īpašumu cenu 
uzbraukšanu gandrīz vai debesīs, 
un tāpēc, kā arī par to, ka tik 
daudziem Latvijas iedzīvotājiem, 
tāpat kā valstij, parādu nasta 
tagad ir nepanesama, nevienu no 
viņa un tagadējo partneŗu valdī-
bām es nekādā ziņā nesauktu par 
„mīļām valdībām”. Lai vēlēšanās 
saldinātu cilvēku prātus, viņu 
stābā jau tagad apmeklētājiem 
piedāvā saldējumu. To par kuku-
li gan laikam uzskatīt nevar.

Man ļoti žēl, ka šādi vārdi  
jāsaka par vienu no bijušajiem 
valdības vadītājiem, bet jāsaka ir. 
Mums nevienam nevajadzētu 
balsot par tādu labu Latviju, ko 

piedāvā šāda raksta autors ar 
saviem partneŗiem, jo līdz šim 
viņi mums ir  parādījuši tikai to, 
kā cilvēks var kļūt bagāts, kamēr 
pats ir valdībā, vai arī kā saviem 
radiem, draugiem, šofeŗu dēliem 
un citiem tuviniekiem sagādāt 
vairāk nekā vienu ienesīgu darbu 
vien, - citam pat tad, ja tas ir 
malu zvejnieks.

Mums visiem vajadzētu balsot 
par tādu Latviju, kas ir daudz 
labāka par viņu piedāvāto labo 
Latviju.

Astrīda,
 kas nav nevienā partijā, bet 

atbalsta tikai vislabāko 
iespējamo Latviju

Pirmās man prātā palikušās 
vēlēšanas bija 1940. gada Saeimas 
vēlēšanu farss. No tiem laikiem 
man ir palicis atmiņā epizods, 
kad, braukdams no Rīgas uz 
Daugavpili, manu tēvu Jēkabpilī 
apciemoja viņa drauga Pēteŗa 
Lapiņa dēls Paulis, kas dienēja 
Daugavpilī uz bruņuvilciena. Pau-
  lis veda uz Daugavpili Saeimas 
deputātu kandidātu sarakstus. 
Tā bija alternātīva oficiālajam 
jaunās padomju varas sastādī-
tajam sarakstam. Pauļa atvestajā 
sarakstā pirmais bija Atis Ķeniņš, 
vēl ģenerālis Berķis, ja nemaldos. 
Atceros, ar kādu sajūsmu Paulis 
runāja ar tēvu par šo sarakstu un 
vēlēšanām. Saraksts tika izplatīts 
visā Latvijā, taču pūles un cerības 
bija veltīgas. Čeka nesnauda.

Pēc tam manā dzīvē bija periods, 
kad man nebija nekādu citu 
tiesību kā vien tiesības vēlēt 
dažāda ranga padomes, tiesnešus, 
piesēdētājus u.tml. Un ne tikai 
tiesības, bet svēts pienākums, par 
kuŗa neizpildīšanu draudēja, 
maigi izsakoties, nepatikšanas. 
Nebalsot nebija nekāda iespēja, 
ja nu vienīgi vēlēšanu dienā 
“nomaldīties” taigā. Vēlēšanu dienā 
notika briesmīga dzeršana. Vis-
maz tā tas bija Sibirijas ziemeļos. 
Katrā vēlēšanu iecirknī darbojās 
bufete, notika dzeršana un dan-
cošana (Latvijā vēlēšanu dienā 
tajos gados arī esot notikusi dzer-
šana un tirgošanās ar „deficita” 
precēm). 

Sekoja laiks, kad man jau bija 
visas tiesības, bet pati “godpil-
nākā” bija vēlēšanas. Varēja jau 
arī nebalsot. Principiāli. Bet, kā 
kāds mans paziņa sacīja: “Prin-
cipiālitāte tikai tad ir laba lieta, ja 
tā darbojas tavā labā” (ciniski, 
bet ļoti pareizi). Varēja jau arī 
paņemt “papīriņu”, ka balsos citā 
vietā, un tādējādi nebalsojot 
nomierināt savu sirdsapziņu, ka 
tava balss nav tajos 99,99% par 
“komūnistu un bezpartejisko 
bloku” balsojošo skaitā. Padomj-

laiku beigās tas notika diezgan 
bieži, bet procentus diezin vai tas 
mainīja.

Un tad bija 1990. gads – AP vēlē-
šanas. Vēl gan LPSR Augstākās 
padomes, tomēr pēc ilgiem ga -
diem pirmās vēlēšanas, kad “paras-
 tais mirstīgais” patiesi varēja 
paust savu gribu. Tā jau bija īsta 
polītiska cīņa. Tās bija dienas, 
kad izšķīrās mūsu tautas liktenis. 
Tagad grūti iedomāties, kas būtu 
noticis, ja toreiz pretkomūnis-
tiskos spēkus pārstāvētu nevis 
viena LTF,  bet kādas desmit vēl 
“nacionālākas” un “demokratis-
kā kas” partijiņas un grupiņas.

Un tad bija 1991. gada janvāris 
un augusts un  Baltijas ceļš – tau-
tas vienotības apliecinājumu 
virkne. Svētki! Likās, šie svētki 
būs mūžīgi. Bet, kā jau visi svētki, 
pagāja arī šie. Un sākās otrreizējais 
Latvijas neatkarības laiks un  jau-
nie partijlaiki - 5., 6., 7., 8. un 9. 
Saeima – cita par citu labāka? 
Sliktāka?  Saeimas nav desas, ko 
var salīdzināt, - labāka, sliktāka – 
un arī tad – kas kuŗam patīk... 
Bet par to gan es esmu pārlie-
cināts, ka neviena Saeima nebūtu 
spējīga  pieņemt tādus izšķirīgus 
lēmumus, kādus nācās pieņemt 
pēdējai Augstākai padomei gan 
1990., gan 1991. gadā. Bet kāda 
būs nākamā – desmitā?

Taču, lai kas un kā arī būtu un 
notiktu, uz vēlēšanām ir jāiet un 
ir jābalso! Krustiņus tu vari likt, 
kur tev patīk, bet jāpiedalās  ir! Ja 
tava valsts ir pasludinājusi vēlē-
šanas vai referendumu, tad tev – 
valsts pavalstniekam ar to ir 
jārēķinās, bet, ja tu nerēķinies ar 
valsti, tad kāpēc valstij būtu jārē-
ķinās ar tevi? Ja tu nepiedalies 
vēlēšanās, tad tevis vispār nav!

Likums ir likums, likumi ir jā -
izpilda, likumiem ir jāpakļaujas. 
Bet nereti likums nesaskan ar 
loģiku, ar veselo saprātu. Piemē-
ram varētu noderēt 2008. gada 2. 
augusta referenduma iznākums. 
„Par” nobalsoja 98%, – „pret” – 

tikai 2%. Loģiski domājot, refe -
renduma rezultāts būtu jāuzskata 
par to pavalstnieku uzvaru, kuŗi 
balsoja par Satversmes grozīju-
miem, par to, lai tautai būtu 
tiesības atlaist Saeimu, bet, tā kā 
tika ņemts vērā visu iespējamo 
balsotāju, bet ne iepriekšējās 
vēlēšanās balsojušo skaits, tad 
Satversme netika grozīta. Un tad 
nu jājautā – kāpēc tautai būtu 
jārē   ķinās ar tiem 25 – 30% pavalst-
nieku, kuŗi vienmēr ignorē jeb-
kuŗas vēlēšanas un referendu-
mus? Viņu taču vispār nav, un ar 
viņiem nav jārēķinās.

Manuprāt, šis gadījums bija ļoti 
raksturīgs. „Es, lūk, neiešu bal  sot, 
man viss „pie vienas vietas, ne 
mana cūka, ne mana druva” u.tml.” 
Vai „Es stāvu augstāk par to visu, 
par jūsu –  plēbeju pekstiņiem.”

Un man ar viņiem būtu 
jārēķinās?

Bet Satversme būtu jāgroza – 
kaut vai tādēļ, lai valsts varas 
iestādēs neiekļūtu pretvalstiski 
noskaņoti ļaudis.

Šaubos, ka 2. oktobrī mēs ievē-
lēsim ko labāku par pašreizējo 
un kādreiz bijušo. Jau tāpēc vien, 
ka patlaban pie polītiskā apvāršņa 
nav redzamas charismātiskas per -
sonības. Vienam otram bija maza 
cerība tad, kad uz polītiskās 
skatuves vēl nebija parādījušies 
„polītiskie līķi”. Bet tagad?... Kas 
zina – tautai ir pārāk īsa atmiņa.

Ir jāsamierinas ar to, ka nekas 
mūsu dzīvē nemainīsies. Nāka-
mos trīsdesnit, varbūt divdesmit 
piecus gadus. Nemainīsies ekono -
mikā. Bet polītikā? Tas nu gan ir 
atkarīgs no mums pašiem. Vai 
mēs spēsim ievēlēt nacionālu, 
patriotisku, jaunu (gados jaunu) 
Saeimu un līdz ar to arī valdību? 
Un tā nu nav, ka šoreiz nebūtu 
par ko balsot. (Iepriecina tas, ka 
partijai Visu Latvijai! šoreiz ir 
cerība pārsniegt 5% robežu, tātad 
nacionāli domājošam cilvēkam 
nav daudz ko galvu lauzīt.)

Nāk prātā, ka dažas nedēļas 

pirms 5. Saeimas vēlēšanām 
kādas sīkās partijas vadītājs, 
redzēdams, ka viņa partijai nav 
nekādu izredžu iekļūt Saeimā, 
oficiāli atteicās no savas partijas 
piedalīšanās vēlēšanās un lūdza 
savus potenciālos vēlētājus bal-
sot par vienu no perspektīvajām 

partijām. Tas bija īsta vīra un īsta 
polītiķa cienīgs solis.

Tāds ir mans lielās polītikas 
mutuļos neierauta, bet pieredzē-
juša vēlētāja viedoklis. 

I. Knaģis,
 pensionārs, polītiski represēts 

1941. un 1949. gadā

Marta Nereta

Tev saules mūžu dzīvot, 
LATVIJA!

Mana dzimtene!
Tev saules mūžu dzīvot,
kaut dzīvais spēks Tavs

arvien mazāks top,
nes savu karogu ar lepnumu un prieku,

ar mīlestību savu zemi kop!

Mana dzimtene!
Tā raud par saviem brāļiem, māsām,
kas svešās zemēs laimi meklēt steidz,

tās apcirkņos vairs grauda nav neviena,
ko izlasījis rijīgs kraukļu bars,

Tā nabaga un ubago no citiem,
kaut miljonāru ķešās zelts un sudrabs žvadz,

Tā raud par saviem bērniem bezspēcīga,
tās dēliem, kam vairs prāta gaismas nav,

tie naidu ceļ ar patmīlības durkļiem,
ik katrs grib būt kungs un goda laurus plūkt,

tās dēliem nav vairs mīlestības sirdī,
 tik savtībai un mantkārībai zvērests dots.

(2010. gada jūlijā)
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls
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Jēkabpils svētku rotā. Senajai 
koka apbūvei mūsdienīgi vaibsti

Līmeniski. 1. Kallu dzimtas 
lakstaugs ar lieliem baltiem 
ziediem. 4. Ķirbjaugu dzimtas 
dārzenis ar saldiem, sulīgiem 
augļiem. 9. Aicinājums precēties. 
10. Telpas, pa kuŗām var iekļūt 
(kur) un izkļūt (no kurienes). 11. 
Starptautiska valūta. 14. Irbeņu 
audze. 16. Valsts Afrikas ZA. 19. 
Lielas kaŗakuģu vienības. 21. 
Skulptūrāli krūšutēli. 23. Trauks 
dažādu vielu sasmalcināšanai. 

25. Maza statuja. 27. Radīt 
vienmērīgus, ne visai skaļus 
trokšņus. 29. Tas (ēdiens, dzē-
riens), ar ko cienā. 31. Virve ar 
cilpu dzīvnieku ķeršanai. 35. 
Sapīkusi, nerunīga. 36. Lielas 
(dabas) katastrofas. 37. Ar trans-
portu piegādāt (ko). 39. Ķīmiskais 
elements.

Stateniski. 1. Kaŗaskolas au -
dzēk  ņi. 2. Derīgs lietošanai. 3. 
Šķidrums, kas cirkulē augos. 4. 

Dzēriens ar nelielu alkohola sa -
turu. 5. Medību ierocis. 6. Vēs-
turisks novads Francijas DA, 
Alpos. 7. Viegls, caurspīdīgs 
audums. 8. Priekšmets ar āķveida 
galu. 12. Sievietes vārds (jūl.). 13. 
Liela alus muca. 15. Necilvēks, 
briesmonis. 17. Bezdarbīgas, 
nekustīgas. 18. Pilsēta Etiopijā. 
20. Sniegt (ko), lai paņem. 22. 
Airēt. 24. Natrija karbonāts. 26. 
Tilpne mirušā pelniem. 27. Tieva; 
pavāja. 28. Kopus darba veikšana 
bez atlīdzības. 29. Neliels izcilnis 
uz zemes vai purvā. 30. Indiāņu 
kaŗa trofeja. 32. Apdzīvota vieta 
Talsu raj. 33. Ar otu klāt krāsvielu. 
34. Sievietes vārds. 35. Neilgs; 
lakonisks.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 29) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Trāns. 4. Tanka. 
6. Algebra. 7. Sumināt. 8. Lam-
zaks. 10. Taleirāns. 13. Apskats. 
15. Salvete. 17. Afiša. 19. Taktiska. 
20. Alikante. 21. Izops. 23. Sarenes. 
26. Frikasē. 29. Pergamīns. 30. 
Astilbe. 31. Kaibala. 32. Napalms. 
33. Snovs. 34. Sīlis.

Stateniski. 1. Tomsons. 2. Satraps. 
3. Kempingi. 4. Talants. 5. Analize. 
7. Svira. 9. Svīre. 11. Kantilēna. 
12. Slieksnis. 14. Turaida. 16. 
Tritons. 17. Amati. 18. Araks. 22. 
Ondatras. 23. Sunna. 24. Rīkstes. 
25. Slepens. 26. Fēnikss. 27. 
Aizvars. 28. Ērika.

Mazsalacas novadā pulcējās latviešu ģimenes “3x3” nometnē. 
Ieradušies ap 400 latviešu trijās paaudzēs no Latvijas, Krievijas, ASV, 
Kanadas, Zviedrijas, Norvēģijas un Beļģijas. 

Vairāk nekā nedēļu 25 bērni un pusaudži ar īpašām vajadzībām no 
Smiltenes, Valkas un Strenču novada atpūšas nometnē ar intriģējošu 
nosaukumu “Bagātība, brīvība, izpriecas”. Smiltenes novads ir viena no 
aptuveni 30 vietām Latvijā, kur šovasar Latvijas Bērnu fonds rīko nomet-
nes bērniem ar īpašām vajadzībām.

Sestās klases skolēniem parallēli angļu valodai arī šogad būs jāapgūst otra 
svešvaloda. Jelgavā tiek dota iespēja izvēlēties vai nu krievu, vai vācu valodu.

Cēsīs piestāja Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes organizācijas rīkotā 
velobrauciena “Ieminies par iecietību 2010” dalībnieki. Velotūri rīkoja ar 
mērķi rosināt cilvēkus domāt par daudzveidīgās sabiedrības priekšrocībām 
un savstarpējo toleranci. Ikviens varēja saņemt no Latvijas tiesībsarga 
biroja juristu konsultāciju.

Augšlīgatnē atklāta Līgatnes pamatskolas mūsdienīga sporta zāle. 
Sporta centrā ir gan trenažieŗi, gan sauna, gan arī mūsdienīgas ģērbtuves.

Valmieras pagasta kultūras namā atklāja grāmatu “Valmieras 
pagasta likteņstāsti”. Tās autore Māta Grāvele vairāku gadu gaŗumā 
sakopojusi gan represēto atmiņas, gan plašu informāciju par pagasta 
mājām un to iemītniekiem gadu gaitā.

Lai iepriecinātu draugus, biznesa partneŗus vai viesus, Valmieras 
Tūrisma informācijas centrā papildināts līdzšinējais suvenīru klāsts. 
Jaunums ir rokām darinātas māla krūzītes un dekorātīvie šķīvji ar 
Valmieras skatiem.

Salacgrīvas novada pašvaldība šajās dienās plāno parakstīt līgumu 
ar firmu “BGS” par Svētupes tilta rekonstrukciju. Savu līdzdalību solījis 
arī “Kraukļu” mājas saimnieks, uz kuŗa viesu namu jābrauc pār tiltu.

Daugavpils 10. vidusskolas 5. klases skolniece Jekaterina Keirāne 
Stropu ezerā Daugavpilī izglāba slīkstošu trīsgadīgu meitenīti un veica tai 
arī mākslīgo elpināšanu. Policijas vadība Jekaterinai izteikusi pateicību. 

Līvānu novada Rožupes pagastā darbu sākusi SIA „Līvānu karbons” 
kokogļu ražotne. Rūpnīcas uzcelšanu kreditēja Latvijas Krājbanka. 
Ieguldīti vairāk nekā 5 miljoni eiro (3,5 miljoni latu), darba vietas 
nodrošinātas 22 vietējiem iedzīvotājiem. Saražotās grila ogles pārdos gan 
vietējos tirdzniecības tīklos un restorānos, gan arī eksportēs uz Vāciju, 
Franciju, Zviedriju un Norvēģiju.

Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles jumta neatliekamam remontam 
valdība no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīrusi 
70 000 latus. Dievnams ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas celts 
20.gs. sākumā un ir ievērojamākā celtne Rēzeknes pilsētā.

Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures mūzeja jaunās ēkas pamatos 28. jūlijā 
svinīgi iemūrēja rēzekniešu vēlējumus savai pilsētai. Jaunbūves un rekon-
 s  trukcijas kopējās izmaksas ir 547 402 lati - 85 % Eiropas reģionālās attīs-
tības fonda financējums. Darbus plānots pabeigt pēc diviem mēnešiem. 

Preiļu novada Raiņa mūzejā “Jasmuiža” TLMS “Rēzeknes apriņķa 
podnieki” 13. augustā veidos māla traukus (vāzes, krūzes u.c.) un iekurs 
Latgales keramiķa Andreja Paulāna rekonstruētās darbnīcas cepli. 
14. augusta rīta pusē traukus no cepļa izņems.

Jelgavas novadā arī vasarā darbojas piecas zupas virtuves - dienā 
izdalot 280 porciju siltas zupas. Virtuvju darbību nodrošina ar ziedotāju, 
uzņēmēju un ražotāju atbalstu. Pusdieno pārsvarā bezdarbnieku ģimenes ar 
bērniem.

Krāslavā un Daugavpilī atvērts nodibinājuma “Kraukļa fonds” 
produktu sadales punkts, kas krizes laikā nodrošinās trūcīgos iedzīvotājus 
ar pārtiku. Kraukļa fondam ir 40 šādas vietas visā Latvijā, kur izsniedz  
Eiropas Komisijas programmas pārtikas pakas. Vācijas kristīgā misija 
atsūtījusi fondam arī humāno palīdzību ar daudzveidīgu pārtiku.

Krāslavā blakus kultūras namam Vācijas Brāļu kapu komitejas pārbe-
dīšanas grupa atrakusi 35 vācu kaŗavīru mirstīgās atliekas. Pēc zinātniski 
vēsturiskās ekspertizes tās nonāks pie piederīgajiem Vācijā. Neindetificēos 
pārbedīs Latgales reģionālajā vācu kaŗavīru kapsētā Daugavpilī.

Liepājas Universitātē sācies 5. starptautiskais simpozijs “Konkrētais 
un abstraktais vizuālās mākslas kompozicijā”. Simpoziju rīko 
Humānitāro zinātņu un mākslas fakultāte, un tā tema šogad ir “Figūrālā 
kompozicija vizuālā mākslā”.

Liepājā Izveidots jauns bērnu rotaļu laukums Strazdu ielā. Irīkoti 
rotaļu elementi atbilstoši dažādām vecuma grupām – ir smilšu kaste ar 
vāku, atspeŗu šūpoles un citi rotaļu elementi, kā arī atpūtas soliņi un 
atkritumu urnas. Bērnu laukums izveidots, izmantojot ziedojumu no 
Helsingborgas Lūcijas fonda un Vides fonda līdzekļiem. 

Medicīnisko izstrādājumu ražotājuzņēmums Tonus Elast kopā ar 
britu partneri Lielbritanijā izveidojis meitasuzņēmumu Tonus Europe 
Limited, lai veicinātu savas produkcijas noietu Lielbritanijas tirgū.

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

Kļūdas labojums
Mūsu laikraksta Nr. 27 rubrikā 

Ziņas īsumā (10.lpp./16. lpp.) 
ie  viesusies neprecīzitāte.

5. rindkopā pēdējais teikums 
pareizi: „Piemineklis ir leģendārā 
latviešu tēlnieka Kārļa Zāles vei-
dots...” Atvainojamies lasītājiem 
un pateicamies mūsu vērīgajai 
lasītājai Verai Gribačai-Valterei.

Red. 

Jēkabpils ( 25 900 iedz.) jūlija 
sākumā Pilsētas svētkos nosvi-
nēja dibināšanas 340 gadu jubi-
leju. Jēkabpils atrodas Daugavas 
abos krastos un ir astotā lielākā 
pilsēta Latvijā – 143 km no Rīgas. 
Pašreizējā territorija izveidota 
1962. gadā, kad tika uzcelts tilts, 
kas savieno abos  Daugavas kras-
tos pilsētas – Krustpili un Jēkab-
pili. Pilsēta nodēvēta par Jēkab-
pili. Taču līdz šodienai dzelzceļa 
stacija atrodas Krustpilī, jo tās 
nosaukums atrodams visos pa -
saules katalogos.

Šodienas Jēkabpils vēsture ir 
neparasta. Viena pilsētas daļa – 
Krustpils rakstītos avotos pirmo 
reizi pieminēta jau 1237. gadā, 
kad Rīgas bīskaps netālu no 
Asotes uzcēla pili Kreutzburg – 
šodien zināmo Krustpils pili.  
Jēkabpils pilsētas izveides pirm-
sākumi ir rodami krietni vēlāk, 
kad iepretī Krustpilij Daugavas 
kreisajā krastā pie Salas muižas 
kroga 16. gadsimtā sāka apmes-
ties bēgļi – krievi, kas bija 
pazīstami gar visu Daugavu kā 
droši plostnieki un laivinieki. 
Glābdamies no ticības vajāšanām 
savā tēvzemē, 17. gadsimtā šeit 
apmetās krievu vecticībnieki un 
nodibināja t.s. slabadu – brīvo 
ļaužu apmetni, ko nodevēja par 
Slobodu, kuŗa 1655. gadā pirmo 

reizi minēta vēstures avotos.
Kurzemes hercogs Jēkabs fon 

Ketlers (šogad aprit 400 gadu – 
dzimis 1610. gada 28. oktobrī Gol -
dingenā – Kuldīgā) 1670. gadā 
Slobodai piešķīra pilsētas tiesī-
bas un deva savu vārdu Jakobs-
stadt (tautā – Jēkabmiests, tagad- 
Jēkabpils), dāvinot apkārtnes 
zemes. Te drīkstēja apmesties 
krievi, poļi un lietuvieši, bet 
vācieši un latvieši ne. Pilsētai 

atjaunošanu.
Arī Krustpils pusē norisēja 

tirgošanās un bija iespējams 
nolīgt loci, kas izved strūgas un 
plostus. Gaŗām vijās Kurzemes 
hercoga Jēkaba pasta ceļš – no 
Jelgavas caur Fridrichštati (tag. 
Jaunjelgava) uz Dignāju, Ilūksti un 
Grīvu. Jēkabpilī kurjēri mainīja 
zirgus un varēja atpūsties.

Īpatnēja bija hercoga Jēkaba 
nacionālā polītika: par Jēkabpils 

pilsoņiem uzņēma 
vienīgi godī gus krievu 
tautības iedzīvotājus. 
Tikai hercoga Pēteŗa 
Bīrona laikā (18.gs.) – 
arī vāciešus. Šodien 
Jēkabpilī dzīvo 20 tau-
tību cilvēki. 1861. gadā 
atklāja Rīgas – Daugav -
pils – Orlas dzelzceļu 
ar staciju Krustpilī. Tas 
veicināja strauju rūp -

niecības attīstību. Kurzemes her-
coga Jēkaba un prezidenta Kārļa 
Ulmaņa laiki tiek uzskatīti par 
ekonomisku uzplaukumu Krust-
pilī un Jēkabpilī. Piemēram, 
1932. gadā (2000. gadā slēdza) 
tika uzbūvēta Krustpils cukur-
fabrika (kopumā Latvijā bija trīs 
cukurfabrikas), kas laukiem deva 
otro elpu, jo cukurbiešu audzē šana 
bija ienesīga nozare. Šodienas 
Jēkabpils  ar lielveikalu tīklu un 
mazām bodīšu rindām ir vairāk 
tirgotāju nekā ekonomiski aktīva 
rūpniecības pilsēta, kā tas bijis 
kādreiz. Tā var vairāk lepoties ar 
kultūrvēsturisko mantojumu – 
Krustpils pili.

Jēkabpilī dzimuši Latvijā pazīs-
tami kultūras cilvēki: dzejniece 
Ārija Elksne, kinorežisors un 
aktieris Gunārs Cilinskis, māksli-
nieki Uga un Oto Skulmes, tēl-
nieks Laimonis Blumbergs, rakst -

Jēkabpilij 340 gadu nieki Gunars Janovskis, Lūcija 
Ķuzāne un Anna Skaidrīte Gailīte, 
pasaulē pazīstamais līliju selekcio-
nārs Viktors Orechovs un daudzi 
citi. Jēkabpilī ir 9 dievnami, 7 sko  las – 
arī mākslas un mūzikas skola, kā 
arī Agrobiznesa kolledža un vai-
rāku Latvijas augstskolu filiāles, 
5 bērnudārzi, 2 kultūras nami.

Ar Liepājas simfoniskā orķestŗa, 
operdziedātājas Sonoras Vaices un 
Latvijā populāru estrādes grupu 
koncertu 17. jūlijā atklāja par 
Eiropas naudu atjaunoto brīv-
dabas estrādi pilsētas un viesu 
iecienītajā Krustpils (Ādamsonu) 
saliņā. 

Valijas Berkinas

piešķirtas tiesības (vienīgajai no 
Kurzemes hercogistes pilsētām) 
pilsētniekiem pašiem ievēlēt birģer -
meistaru un rāti, atļauts celt baz-
nīcas un skolas. 1774. gadā uzcelta 
Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja pareiz-
ticīgo klosteŗa baznīca, kas darbo-
jas vēl šodien un ir tūristu iecie-
nīta vieta, jo šeit atrodas unikālā 
Jakobštates Dievmātes Brīnumdarī -
tājas ikona. Blakus ir Sv.Gara klos-
teris (vīriešu), kas iezīmē Jēkab-
pils pilsētas vēsturis ko centru.

Strauji uzplauka tirdzniecība – 
pa Daugavas ūdens ceļu no 
Krievijas veda labību, linsēklas, 
augu eļļu, medu, taukus, tabaku, 
degvīnu, audumus, amatnieku 
darbarīkus u.c. preces par 10-12 
miljoniem rubļu gadā. Iespējams, 
tāpēc šodien Latvijā uzsāktas 
debates par šī Daugavas ūdensceļa 
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Kursas vasaras vidusskolas 
trešo  nedēļu 19. jūlijā ievadīja 
svecīšu dievkalpojums, kuŗā tika 
izspēlēts Bībeles temats par Ma -
riju un Martu, izmantojot ainiņas 
no kōmika Peanuts par Čārliju 
Braunu. 

Jaunu mācību priekšmetu – 
latviešu teātŗa vēsture un drāma 
– nedēļas gaŗumā mācīja Megana 
Beitika.

Pingponga sacensībās uzvarēja 
Andra Atvara, Diāna Atvara, Jū -
lijs Pružinskis un Markus Staš-
ko. 

Ticības mācību sāka mācīt Gija 
Galiņa, viņa Kursā būs divas ne -
dēļas.

Otrdien, 20. jūlijā, ciemos iera-
dās Miervaldis Janševics un atve-
da trīs viesus no Latvijas tele-
vīzijas –  Līgu  Ozolu, Inesi Vai-
ku li un Aivaru Erdmani.  Viņi 
bija atbraukuši  intervēt latviešus, 
kuŗi izmanto Latvijas vēstniecības 
Vašingtonā un Amerikas latviešu 
apvienības sagādāto iespēju pie-
teikties Latvijas pases saņemšanai. 
Darbinieces no Latvijas un 
Latvijas vēstniecības  ASV ar 
pār  vietojamo pasu darbstaciju 
apceļo latviešu centrus, pasu pie-

Kursas vasaras vidusskolas trešā nedēļa

teikumu saņēmējus nofotografē 
un noņem pirkstu nospiedumus.  

Pēc vakariņām Edvīns Circenis 
aicināja visus nofotografēties ko -
pējam attēlam.

 ,,Talantu vakarā” piedalījās 
gan  audzēkņi, gan skolotāji. 

Nākamā dienā, 21. jūlijā, pēc 
mācībām notika ,,kazino vakars”, 
bet 22. jūlija vakarā kamīntelpā 
skanēja mūzika  un atkal tika la -
sīti dzejoļi, šoreiz  par mīles tību.

Piektdienas, 23. jūlija, rītā visi 
devās uz Šeltonu, lai piedalītos 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 
Iespaidi Latvijā

Izskatās, ka cilvēki Latvijā dzī-
vo labi, ceļ mājas, brauc ar 
dārgiem automobiļiem, labi 
ģērb  jas, labi ēd, gandrīz katram 
kabatas tālrunis pie auss. Taču ir 
tāda katēgorija cilvēkveidīgo 
būtņu, kuŗas jau pulksten desmi-
tos no rīta ir alkohola reibumā, 
uzmampušām sejām, violetiem 
maisiņiem zem acīm, ģērbušies 
labās, bet sagumzītās drēbēs. 
Daži guļ zālienā vai ielas malā, 
citi jau rīta agrumā, dabūjuši 
,,degvielu”, lasās kopā pa divi vai 
trīs, un dzīve turpinās. Vienu rītu 
redzēju, ka Mūrnieku ielā pie 
krustojuma ar Matīsa ielu divi 
noņurkuši vīri vilka ārā no 
maisiņa pudeli, un viņiem 
nestabilā gaitā tuvojās trešais, lai-
kam jau pa gabalu saodis ,,man-
tu”.  Grīziņkalna apkaimē, īpaši 
pie Avotu ielas slaistās daudz 
tādu nožēlojamu tipu – jauni un 
veci, vīrieši un sievietes, krievi 
un latvieši. Šausmīgs skats! Arī 
Saulkrastos tādi slamstās gar 

veikaliem, kaut kur samango 
naudu, nopērk sīvo un pie prie-
des izdzeŗ. Daži klimst gar 
vasarnīcām un piedāvā par vienu 
latu kaut ko palīdzēt .  Izvairos 
ielaisties, labāk padaru pati.  

Veikalos ir daudz ēdamvielu, 
bet daudzas bez garšas un smar-
žas.

Viktorija Ieviņa

Īstā nacionālā 
apvienība

,,
Visu Latvijai!” apsvēra iespēju 

pievienoties  apvienībai ,,Vieno-
tība”, taču tika noraidīta, jo Aigars 
Štokenbergs un Sarmīte Ēlerte 
nezinot, kā ES uztvers patrio-
tismu.  Tāpēc notika LNNK un 
,,Visu Latvijai!” apvienošanās,  
un tagad tā ir vienīgā nacionālā 
apvienība ar patriotisku pro-
grammu pretēji varaskārajiem 
internacionālistiem no ,,Vieno-
tības”.  Īstā VIENOTĪBA latvie-
šiem un Latvijai ir LNNK un 
VL!

Pēc vēlēšanām valsts prezi-

dents Valdis Zatlers izraudzīs 
ministru prezidentu, kam uzdos 
veidot valdību. Manuprāt, V. 
Zatleram ministru prezidenta 
amatu atkal derētu uzticēt Valdim 
Dombrovskim. Viņš to ir pel nī-
jis! 

Bens Latkovskis Neatkarīgā 
Rīta Avīzē raksta: ,,Nacionāļu 
glābiņš nāca no pavisam ne -
gaidītas puses. No Vienotības. 
Vienotības kurvītis izrādījās 
glābšanas riņķis, kas nacionālos 
spēkus izglāba no noslīkšanas 
vēstures tumšajā dzelmē. Lai gan 
līdz vēlēšanām vēl vairāki mēneši, 
jau šodien puslīdz droši var teikt, 
ka jaunizveidotajai nacionālajai 
apvienībai Visu Latvijai! Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK ne tikai izdo-
sies pārvarēt 5% barjēru, bet, 
iespējams, pat sasniegt negaidīti 
labus rezultātus.”

,,Vienotība”, nacionālajiem 
spēkiem iedodot kurvīti, ir 
acīmredzami pārrēķinājusies. Un 
diez vai var vainot ,,Vienotības” 
polītiskos stratēģus. Drīzāk jā -
vaino pati ,,Vienotības” stra tē ģija.

 Jānis Bībelnieks

Mason Area Fair. Svinīgajā at -
klāšanā tāpat kā citus gadus tika 
pacelts Latvijas karogs un dzie-
dāta valsts himna. Jaunieši dejoja  
latviešu tautasdejas un dziedāja 
tautasdziesmas, kuŗas iemācīja 
Maija Riekstiņa un Emma Iks-
truma. 

Liels prieks bija satikt Šeltonas 
pilsētas galvu  Džonu Tarrnatu. 
Īpaši par atkalredzēšanos prie-
cājās Ilze Stāmere, jo abi kopā 
sadarbojušies māsu pilsētu Tal si-
Šeltona sadraudzības pro jektā 

jau kopš aizritējušā gadsimta 90. 
gadu sākuma.  Kursiešus 
uzaicināja piedalīties ikgadējā 
Kiwanis kluba rīkotajās pankūku 
brokastīs 25. jūlijā Šeltonā.

Smalko vakariņu temats 23. 
jūlijā bija „Bez pajumtes”.

Nākamā dienā pēc mācībām 
bija jātīra telpas, vakarā jaunieši 
rīkoja ballīti.  

Kursas saime pateicas  Kārlim 
Grendzem par izlietnes iekār-
tošanu kalvē; Maijai Riekstiņai 
par ceptajiem gardumiem; Hertai 
Pētersonei par ziediem; Ilmai 
Apsītei par cepumiem; Jogitai 
Jurevskai par augļiem un sal-

dējumu; Robertam Miķel sonam 
par augļiem; Kaņepu ģimenei 
par avenēm. 

Paldies mīļajam Miervaldim 
Janševicam par apciemojumu, 
visi kursieši vēl viņam spēku, 
izturību un optimismu!

Notika  kārtējā skolotāju un 
darbinieku sēde. 

Skumji vienīgi,  ka laiks aizrit 
tik ātri! Jau trešā Kursas nedēļa 
beigusies, vairs atlikušas tikai 
divas, tās arī būs darba pilnas. 
Negribas nemaz domāt, ka drīz 
atkal uz veselu gadu būs 
jāšķiŗas.

No ,,Kursas Kripatiņām”

Zigurdam Reinekam 2006. 
gadā Latvijas Republikas Ordeņu 
kapituls piešķira Atzinības krus-
ta lielo sevišķās pakāpes goda 
zīmi, kam bija pievienots  
Latvijas valsts prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas vērtējums par 
Zigurda Reineka nopelniem:

,,Latvijas valsts un Ordeņu 
kapitula vārdā sūtu sirsnīgus 
sveicienus, jums saņemot valsts 
apbalvojumu. Jūsu aktīvais darbs 
un nesavtīgās rūpes, kalpojot 
Dievam un Latvijai un rūpējoties 
par latviešiem trimdā, īpaši par 
trimdā dzimušo latviešu bērnu 
un jauniešu latvietības, kris tie-
tības un kultūras vērtību izpratni 
un mantošanu, ir bijis neatsveŗams 
ieguldījums latvietības uzturē-
šanā svešumā un mūsu tautas 
garīgajā atdzimšanā. Gan sabied-
riskais darbs dažādās organi-
zācijās, gan palīdzība un atbalsts, 
ko gadu laikā esat gan organizējis, 
gan individuāli sniedzis ļaudīm 
nepastarpinātā garīgā kontaktā, 
ar palīdzības sūtījumiem un zie-
dojumiem, un citādi, ir sirds 
darbs, kas radis apkārtējo ļaužu 
un mūsu tautas sirdspateicību. 
Lai ap jums ikdienu staro gai-
šums un mīļas atmiņas! Daudz 
baltu dieniņu!”

 Zigurds Reineks dzimis Lie-
pājā 1930. gada 14. septembrī, 
tur arī sācis mācīties pamatskolā. 
Bēgļu gaitās Vācijā dzīvojis pār-
vietoto personu nometnē Augs-
burgā, kur pabeidzis 3. reālklasi 
Ausekļa ģimnazijā. Jau toreiz 
viņš izcēlies ar sabiedrisko aktī-
vitāti gan sportā, gan skautos, 
gan draudzes jaunatnes pulciņā.  
Pēc ieceļošanas ASV 1949. gadā 
Ohaijo pavalsts Tifinas pilsētā Z. 
Reineks iestājās vidusskolā, pēc 
tās beigšanas studēja tuvējā 
Heidelbergas kolledžā, trijos 
gados iegūstot bakalaura gradu 
fizikā un matēmatikā. Pēc 
pārcelšanās uz Klīvlandi 1953. 
gadā  viņš turpināja studijas Case 
Institute of Technology un 
strādāja fizikas fakultātātē par 

Daudzpusīgajam sabiedriskajam darbiniekam Zigurdam Reinekam 80 gadu jubileja
laboratorijas asistentu, bet nāka-
mos četrus gadus  pētniecības 
nodaļā, pēc tam atkal sāka studēt 
un 1970. gadā  Case Institute of 
Technology ieguva maģistra gra-
du techniskā administrācijā.  
Kopš 1958. gada līdz aiziešanai 
pensijā Zigurds Reineks strādāja 
TRW (Thompson, Ramo un 
Wooldridge)  lieluzņēmumā, sā -
kot ar pētniecības darbiem elek-
trisko ierīču attīstīšanā, un ar 
laiku kļuva par vairāku nodaļu 
vadītāju un bija  atbildīgos ama-
tos techniskā administrācijā.

 Jau studiju laikā un vēlāk, 
strādājot pilnu darba laiku,  Z. 
Rei  neks aktīvi iesaistījās Klīv-
landes latviešu sabiedriskā dzīvē. 
Viņš piedalījās sporta nodarbībās 
– bija Klīvlandes latviešu sporta 
kopas ,,Stars” biedrs un arī tās 
priekšnieks. Sekmīgi piedalījās 
volejbola, basketbola un bum-
bošanas sacensībās, bija Klīv-
landes futbola kluba dibinātājs, 
priekšnieks, dalībnieks un vienī-
bas kapteinis. Z. Reineks vairā-
kus gadus bija Klīvlandes ALJAs 
kopas priekšnieks un ALJAs 
valdes loceklis, bijis viens no 
Klīvlandes studentu kopas dibi-
nātājiem, arī  priekšnieks, ir 
ALAs mūža biedrs un ALAs 
sporta nozares loceklis. Dejojis 
tautasdejas un spēlējis teātrī, krāj 
Latvijas un ASV pastmarkas, 
kopš 2003. gada ir Latvijas fila-
tēlistu savienības biedrs.  Z. Rei-
nekam ir albums ar Latvijā  jaun-
  izdotām pastmarkām no 1991. 
līdz 2007. gadam, sagatavošanā 
albums, kuŗā būs  līdz  2010. ga -
dam izdotās pastmarkas.

Z. Reineka sabiedrisko darbību 
apjoms bijis ļoti plašs. Viņš bijis 
atbildīgais rīkotājs ASV latviešu 
un baltiešu sporta meistar sa-
cīkstēs, piedalījies visu četru 
Vis    pārējo latviešu Dziesmu 
svētku rīkošanā Klīvlandē, gan 
būdams aktīvs rīcības komitejas 
loceklis, gan Dziesmu svētku 
padomes loceklis. Viņa vadībā 
notikuši vairāki korporāciju 

un bijis tās vadītājs. Jau 25 
gadus viņš ir vicepriekšēdis un 
finanču padomnieks lielajā Lat-
viešu Klīvlandes kredit sabied-
rībā. Taču visvairāk laika un 
darba  viņš veltījis Klīvlandes 
Daugavas Vanagu apvienībai, 
kuŗā iestājās jau 1954. gadā, tika 
ievēlēts DV valdē 1974. gadā 
par finanču padomnieku un no 
2002. gada bijis Klīvlandes DV 
apvienības priekšnieks. Zigurds 
Reineks 1964. gadā apprecējās 
ar Vitu Ozoliņu. Zigurds ir 
korporācijas Talavija filistrs,  
Vita – korporācijas Selga filistre.  
Ģimene svētīta ar diviem dēliem 
un meitu, viņi visi pabeiguši 
Klīvlandes draudzes vidusskolu, 
kā arī Gaŗezera vasaras vid-

usskolu. Ģimenes prieks ir 
septiņi ātri augošie mazbērni. 
Vita Reineka un vecākais dēls 
Ēriks Reineks arī aktīvi iesais-
tījušies  sabiedriskos darbos.

Gaŗš ir Z. Reinekam piešķirto 
apbalvojumu saraksts: Klīvlandes 
latviešu biedrības 10 gadu dar-
bības atceres pateicības zīme 
mūža biedram; ASV latviešu 
sporta darbinieka atzinības krūšu 
nozīme; volejbola sacensībās 
izcīnītā Latvijas kausa zīme; 
latviešu skautu saulīte un  saulīte 
lentē; DV pateicības, atzinības 
un goda raksti,  DV zelta nozīme; 
ALAs atzinības raksts.  Jubilārs 
apbalvots ar Latvijas aizsardzības 
fonda ,,Lāčplēsis” goda zīmi.

Vilmārs Kukainis 

sarīkojumi. Bijis un joprojām ir 
amatos draudzēs, palīdzējis tām 
apvienoties. Nepārtraukti dar-
bojies draudzes finanču komitejā 

Kursas dejotāji Emmas Ikstrumas vadībā iepriecina Šeltonas 
apkaimes gadatirgus apmeklētājus
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Dzied ,,Kursas” koris Maijas Riekstiņas vadībā
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SARĪKOJUMI 
BOSTONA 
• Bostonas Daugavas Vanagu 

vēžu vakariņas – balle, notiks 
sestdien, š.g. 21. augustā, „Pie-
saulē”, N.H. Sākums plkst. 18:00. 
Dalības maksa $20.00 no perso-
nas, ar pārgulēšanu $25.00 (ņemt 
līdz gultas veļu). Vēžu laicīgai 
iegādei, lūdzam pieteikties neka-
vējoši, bet ne vēlāk par š.g. 16. 
augustu – zvanot Helgai 
Jakobsons, 1-508-285-6937. Čeki 
rakstāmi uz „Latvian Society DV 
of Boston” un samaksu var 
nokārtot ierodoties „Piesaulē”. 
Otrā dienā, svetdien, 22. augustā 
paredzētas brokastis.

DV Apv. Bostonā laipni ielūdz 
ciemos!

FILADELFIJA (PA)
• 7. augustā plkst. 12.00 

Filadelfijas un Vilmingtonas 
pensionāru pikniks pie Andreja 
un Dzintras Baidiņiem (1104 
Windon Drive, Wilmington, 
Delaware 19803). Lūgums sazi-
nā  ties ar mājasmāti Dzintru 
Baidiņu par līdzvedamo groziņu, 

tālr.: 302-478-7065. Gadīti arī 
viesi, kuŗi vēl nav sasnieguši pen-
sijas gadus. 

 • 14. septembrī pensionāru 
sanāksme Brīvo latvju biedrības 
telpās. 

GAŖEZERS (MI)
• 3x3 nometne Gaŗezerā no 8. 

līdz 15. augustam. Piedalīšanās 
vakaru programmās 3x3 dalīb-
niekiem un Gaŗezera darbinie-
kiem brīva; pārējiem – $7.00

• 8. augustā no plkst. 3.00 3x3 
nometnes dalībnieku reģistrācija 
uz Saulgriežu lieveņa; plkst. 5.30 
vakariņas ēdamzālē, tiem, kuŗi 
pieteikušies nometnei; plkst. 7.00 
iepazīšanās vakars Kronvalda 
zāles pagalmā.

 • 9. augustā plkst. 5.45 karoga 
uzvilkšana Vēja kalnā; plkst. 7.00 
rotaļas un spēles Kronvalda zāles 
pagalmā; plkst. 8.00 ,,Zvirgzdu 
spēle” Kronvalda zālē.

• 10. augustā plkst. 7.00 rotaļas 
un spēles Kronvalda zāles pagal-
mā; plkst. 8.00 Kronvalda zālē 
,,Kas notiek Latvijā – polītika un 
vēlēšanas”, piedalīsies. Ivars Ījabs, 

Jānis Peniķis u. c.
• 11. augustā plkst. 7.30 plūd-

malē folkloras vakars – Jūŗas 
daudzinājums; piedalīsies Zenta 
Mennika u. c. 

• 12. augustā plkst. 7.00 pasa-
kas un rotaļas Kronvalda zāles 
pagalmā; plkst. 8.00 ,,Valtera 
Nollendorfa rasoliņš: neprōzais-
ki, nevēsturiski” 

• 13. augustā plkst. 7.00 uguns-
kurs zēnu kabīņu pagalmā (aiz 
Avotiem un Saulgriežiem).

• 14. augustā plkst. 4.30 amat-
nieku izstāde Kronvalda zāles 
pagalmā; plkst. 6.30 karoga 
nolaišana Vēja kalnā; plkst. 6.45 
lielās vakariņas Kronvalda zālē; 
plkst. 7.30 beigu programma 
Kronvalda zālē.

• 15. augustā plkst. 9.00 bro-
kastis un atvadas.

(Piezīme – sarakstā par nodar-
bības vietu vai sākuma laika var 
būt izmaiņas, tādā gadījumā 
ziņas būs uz informācijas dēļa 
Saulgriežos vai ēdamzālē.)

KLĪVLANDE (OH) 
• 21. augustā Klīvlandes un 

apkaimes latviešu bērni, arī tie, 
kuŗi nerunā latviski, aicināti 
piedalīties Bērnu svētkos 
Royalview piknika laukumā. 
Tieši plkst. 9.30 Outback Ray 
dzīvnieku izrāde. Būs interesan-
tas nodarbības, sporta spēles, 
pusdienas un atspirdzinājumi. 
Nodarbības un pusdienas bēr-
niem bez maksas, pieaugušajiem 
dalības maksa – vismaz 5 dola-
ru ziedojums. Informācija, 
zvanot vanadžu valdes loceklei 
V. Reinekai, tālr.: 216- 676-
0073. Ielūdz Klīvlandes vanadz-
es un Apvienotās draudzes 
skola. 

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

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
LOSANDŽELOSA (CA)
• 14. augustā plkst. 8.00 

koncertā viesnīcā Anaheim 
Marriott Maikls Fausts pirmo 
reizi ASV atskaņos Pēteŗa Vaska 
skaņdarbu flautai; Biļešu cena 
$25.00. 

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

• 11. septembrī plkst. 4.00 
nama gada svētki.

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

ŅUJORKA (NY) 
• Ņujorkas latviešu ev. lut. 

draudzes nometnes vasaras pro-
gramma Katskiļu kalnos. 

Senču nometne: no 8. līdz 14. 
augustam.

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

(Turpināts 18. lpp.)

Tās ir paaudzes, kuŗas vienmēr, 
tāpat kā mūziķu grupas dalīb -
nieki, ir augsti turējušas savu 
latvisko identitāti un sapni par 
brīvu valsti.   Dažbrīd, pat prātā 
pavīd doma, vai tautā atzīto vār-
du maestro nenāktu par ļaunu 
piedēvēt arī Albertam Legz di-
ņam?  

Pēdējos gadus grupas Čikāgas 
Piecīšu vārds ir bijis saistīts ar 
Loriju Vudu, Māru Sventecku.  
Viņas šoreiz grupas sastāvā ne -
redzējām. Toties grupa bija 
iekļauti trīs jauni solisti: Linda 
Maruta, Edmunds Mednis un 
Ēriks Kīns, pēdējos divus jau 
pazīstam no iepriekšējās kon-
certu darbības Gaŗezerā un 
pēdējā laikā nosolo ierakstiem 
Latvijas Radio. Arī šajā vakarā 
Ēriks dziedāja savu populāro 
dziesmu “Putni”.  

 Jūtami pietrūka viena  no Či -
kāgas Piecīšu stūŗakmeņiem un 
publikas iecienītākiem solistiem 
Armanda Birkena.  Viņš koncertā 
nepiedalījās sakarā ar māsas 
aizvadīšanu mūžības ceļā.  Kon-
certa gaitā dzirdējām Lauras 
Birkenas piemiņai veltīto kom-

poziciju “Krāslaviņa”.
Grupas pamatsastāva ierindā 

joprojām braši turas Uldis Steips, 
Alnis Cers un Janīna Ankipāne, 
viņas dziedātā dziesma “Vec-
piebalga” no grupas repertuāra 
zelta fonda, klausītājiem atkārtoti 
sniedza mūzikālo pārdzīvojumu. 
Skaisti skanēja Lindas Marutas 
un Janīnas Ankipānes duets. 

 Ikvienā koncertā lietā tiek likta 
grupas vadītāja Alberta Legzdiņa 
savdabīgā humora izjūta. Ikvienā 
Čikāgas Piecīšu koncertā, atbils-
tīgi sociāli polītiskajiem un sve š-
atnes latviešu vietējās sabiedrības 
sadzīves notikumiem humoris-
tisku skeču uzvedumos tiek 
iesaistīti visi grupas dalībnieki. 
Jau koncerta sākumā, daudzbal-
sīgais Gaŗezera vasaras vidussko-
las (GVV) koris, ALAs  atbalsta 
plakātu aicināts, skandēja atbal-
stu gaidāmām rudens vēlēšanām 
Latvijā.  Arī Gaŗezera “jaunumu” 
izklāstā tika iesaistītas GVV dar-
binieces.                    

Koncertam emocionālu papil-
di  nājumu sniedza GVV koris 
daudzsološās jaunās diriģentes 
Andras Fenhanes vadībā. Skaisti 
izskanēja Alberta Legzdiņa jaun-

komponētā dziesma “Zvaigž ņu 
sega”, kas veltīta  skautu  un gaidu 
10. Lielajai nometnei no  14. līdz 
21. augustam Mičigānā. Ar akor-
deonu pavadījumu šajā dziesmā, 
kā arī dziesmās “Sirds     ezers” un 
“Pazudušais dēls” Piecīšus kopā 
ar kori un solistu Ēriku Kīnu 
veiksmīgi papildināja divi Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolas audzēk-
ņi - Aleksis Niedra un Dāvids 
Heinze.  Dāvids, ar katru gadu 
paaugstinot savu mūzikālo meis-
tarību, ir panācis samērā augstu 
klavieru izpildījuma meis tarību. 
Viens no viņa klusiem sapņiem 
ir spēlēt  Rīgas Doma ērģeles.  
Sekmes Tev, Dāvid, šo sapni 
īstenot!  Klavieŗu pavadīju mu 
koncertā nevainojami atska ņoja 
koncertmeistare Ieva Ro  zen-
bacha.  Šogad, viņai līdz doktores 
disertācijas aizstāvēšanai Latvijas 
Mūzikas akadēmijā ir palicis 
tikai pussolis.  Novēlam veiksmi 
arī Tev, Ieva! Viņa, kopā ar Andru 
Fenhani, atkārtoti mērojot tālo 
ceļu no Rīgas, sniedz vērtīgu 
atbalstu Gaŗezera audzēk ņu koŗa 
dziedāšanas un mūzikas progra-
mu īstenošanā.  Tādēļ šo  reiz bija 
patīkami redzēt Alberta Legzdiņa 

nodomu īstenošanu Čikagas 
Piecīšu koncertā iesaistīt tieši 
Gaŗezera jaunos talantus. Samērā 
īsā laikā tika izveidota vienmērīgi 
plūstoša un kvalitātīva koncerta 
programas izpilde. 

 Kaut arī zibsnīja zibens un 
dārdēja pērkons,  Čikāgas Piecīšu 
programa Gaŗezera 45. jubilejas 
gada svinību ievadā noritēja ļoti 
veiksmīgi.  Mūziķu sniegtais 
emo     cionālais pārdzīvojums ilgi 
paliks dzīvā atmiņā. Ar tik dau-
dzu gadu koncertdarbību Čikāgas 

Piecīšu varēšana un spējas viņu 
makslinieciskā vadītaja Alberta 
Legzdiņa vadībā joprojām ir 
cieņas vērta. Nezinu, kā ir ar 
Ginesa reģistrētajiem rekordiem  
mūziķu grupu ilggadīgajā 
pastāvēšanā, bet rekords vienu 
dienu tiks sasniegts!  Čikāgas 
Piecīšos joprojām mājo spēks!

Uz redzēšanos nākamajos kon-
certos Gaŗezerā !  

Starp citu, Gaŗezera 50. gadu 
jubileja nav vairs aiz kalniem ...

Dzidra Tropa

Čikāgas Piecīšu  koncerts  Gaŗezera  45 gadu  jubilejā  
(Turpināts no 1. lpp.)

Alberts Legzdiņš  Čikāgas Piecīšu  koncerta laikā Gaŗezera Graša 
paviljonā

No kreisās: viesmākslinieks Ēriks Kīns ar grupas mūziķi  Alni Ceru
No kreisās:  Čikāgas Piecīšu jaunāka dalībniece  Linda Maruta duetā ar Janīnu 
Ankipāni
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Ļaunas slimības pieveikta, pāragri no 
dzīves šķīrās mūsu mīļā

LAURA BIRKENS
dzimusi 1951. gada 2. novembrī Čikāgā

mirusi 2010. gada 18. jūlijā Hjūstonā, Teksasā

Dziļās sērās
MĀTE RITA, BRĀLIS ARMANDS

KRUSTTĒVS HARALDS BIRKENS AR ĢIMENI 
MONTREĀLĀ, KANADĀ

UN RADI LATVIJĀ

Vasaras briedumā iestājies tukšums,
Vasaras briedumā iestājies klusums.
Skats mans dēļ asarām miglots un neskaidrs;
Sirds mana cīnās dēļ skumjām, bet pukst.
Dieviem un liktenim lūpas man čukst:
Kādēļ? Kādēļ? Kādēļ tā bij’ lemts?

Dzīves ceļš mani gaida un sauc;
Un iešu, tik nemiers prātu man jauc.
Es iešu, bet lēnāks un vientuļāks.
Iešu es, mīļajās atmiņās sildīts,
Iešu es, mīlestības pildīts,
Es iešu un jūtu, ka nebūšu viens.
                                                  /Armands/ 

Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā jaunības dienu draudzene un radiniece

INGRĪDA  STRAVINSKIS
dzimusi 1930. gada 19. jūnijā Rīgā, Latvijā

mirusi 2010. gada 13. jūlijā Rockvillē, Merilandē
 
 

Viņu mīļā piemiņā paturēs
HARIJS UN SONDRA

PĒTERIS UN DONNA AR ĢIMENI
DĀVIDS

Vairs neatnāks, kas laika jūrā grimis, 
Vairs nemodīsies sirdis klusušās...  

Mūžībā aizgāja mūsu mīļā

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

Dziļās sērās
PŪRU, NOLLENDORFU, STRAUTMAŅU UN 

BĒRZIŅU ĢIMENES

Pēkšņi mūžībā aizsaukts

DR. STEVEN, ZINT BUŽERMANIS
dzimis 1968. gada 10. martā Long Ailendā, N.Y

miris 2010. gada 29. jūnijā Kvīnsā, New York

Dziļās sērās
SIEVA, BĒRNI, TĒVS,

VECMĀMIŅA, RADI UN 
DRAUGI

Mūžam mūsu sirdīs

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

IVARS REIMANIS
ING., 1955 I

dzimis 1930. gada 6. jūlijā Rīgā, Latvijā
miris 2010. gada 29. aprīlī Feniksā, Arizonā

Sit tibi terra levis!

    FRAT. LIVONICA KONVENTS UN F!B!Ā!

Mūsu mīļā

RITA PETRIČEKA,
dzimusi ROZENBERGA
dzimusi 1934. gada 13. februārī Rīgā
mirusi 2010. gada 24. jūlijā Alūksnē

Mīlestībā viņu piemin
KRUSTMEITA KARĒNA GRĪVERE UN

VIŅAS ĢIMENE – KĀRLIS, ELĒNA,
MĀRTIŅŠ, LINDA, ILZE, BENJAMIŅŠ UN VIKTORIJA

Brīdis pienāk, kad apstājas gaita ikviena
un visu noglāsta saules riets …

Sirsnīgi pateicos prāvestei Anitai Vārsbergai Pāžai un prāvestam Oļģertam Sniedzem par 
manas radinieces INGRĪDAS STRAVINSKAS  izvadīšanu uz pēdējo dusu.  Paldies 
korporācijai Daugaviete un visām organizācijām, kas pieminēja aizgājēju.  Pateicība 
visam draugu pulkam Vašingtonā, Sirakūzās un Pitsburgā par visu, visu. Speciāls un mīļš 
paldies Maijai Baumanei un Ievai Paul.

Sirsnībā Pēteris Martinaitis

PATEICĪBA
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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

SANFRANCISKO (CA) 
• 2010. gada Ziemeļkalifornijas 

latviešu adrešu grāmatu var pa -
sūtināt, rakstot vai zvanot ZKLB 
kasierim Andram Ziediņam, 
1615 Harlan Dr., Danville, CA 
94526; e-pasts: az35@sbcglob-
al.net; tālr.: 925-831-3893; zie-
dojuma če  ku  ($18) izrakstīt 
Northern California Latvian 
Assoc. Inc. ar piezīmi ,,adrešu 
grā  mata” un nosūtīt A. Ziediņam. 

SIETLA (WA)
• 11. septembrī plkst 11.00 

Jackon Park Golf Club (1000 
NE 135th Str., tālr.: 206-363-
4747) latviešu 9. golfa sacīkstes 
– četru personu Scramble. 
Saviesīgais vakars plkst. 5.00 
Sietlas latviešu sabiedriskā 
centrā. Pieteikšanos pieņem 
Edmunds Leitis, tālr.: 425-369-
0401 un Rolands Abermanis, 
tālr.: 425-398-9145. Jāpiesakās 
līdz 25. augustam. Dalības maksa 
$90 (ieskaitīts: maksa par spēli, 
ratiņi un vakariņas); vakariņas 
vien: $25.00. Sacīkstēs vērtēs 
tālāko sitienu (longest drive; 
longest putt), tuvāko pie 
karodziņa (closest to the hole). 
Čeki izrakstāmi ar norādi: SLGA 
un nosūtāmi 17428 93rd Ave NE 
Bothell, WA 98011.

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 Bied -
rības namā Biedrības valdes sēde. 

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

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 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 (7211 
W.Talcott Ave.), dievk. vadīs 
vietējais dr. prāv. Eriks Meijers..
Pēc dievk.saiets ar Jaunavas 
Marijas svētkiem veltītu pro-
grammu. Ru  dens dievkalpojums 
un saiets būs svetdien, 24.
oktobrī. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 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. Liz-
lova, L. Upīte un A. Greiema. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. Com-
 mercial 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): 
8. aug. plkst. 10.00 dievk. 15. 
aug. plkst. 10.00 dievk., vieso-
sies diakons I. Kaņeps. 22. aug. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievgk.; 
pēc dievk. informācijas sapulce. 
29. aug. plkst. 10.00 dievk. angļu 
val. ar dievg. 5. sept. plkst. 11.00 
kapusvētki Glenwood kapos; 
plkst. 12.00 kapusvētki Montrose 
kapos. 12. sept. plkst. 11. dievk. 
ar dievg.; dievnama 10 gadu 
jubilejas svinības. 19. sept. plkst. 
11. laju dievk. 20. sept. plkst. 11. 
dievk. 26. sept. plkst. 11.0 
dievk.; plkst. 3.00 dievk. Vili-
mingtonā ar dievg., pēc dievk. 
kafijas galds. 3. okt. plkst. 11.:00 
dievk. ar dievg. pļaujas svētki, 
bazārs. Informācija: www.latvi-
anluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): 
Mācītājas I. Larsenas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090, tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net 

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. Māc B. Puiķe, 8. aug. dievka-
lpojums 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.: 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 Sun-
set kapos 5. sept. dievk. nebūs. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
15. aug. plkst. 2.00 kapusvētki 
māc. L. Vīksnes vadībā Lansingas 
Evergreen kapsētā, Aurelius un 
Mt. Hope ceļu krustojumā. Pēc 
svētbrīža draudzes pikniks pie G. 
un Dz. Spielbergiem (412 W. 
Grand River, Okemos, MI), tālr.: 
517-349-1451. 

• 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.: 5. 

aug. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
8. aug. dievk. 15. aug. dievk. 
angļu valodā ar dievg. 19. aug. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 22. 
aug. dievk. ar dievg. 29. aug. 
plkst. 11.00 kapusvētki Viskon-
sinas piemiņas kapsētā. 5. sept. 
dievk. ar dievg. 7. sept. plkst. 
7.00 vakarā draudzes padomes 
sēde. 9. sept. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. Parastie dievk. sākas 
plkst. 10.00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 8. aug. plkst. 
10:00 Kapu svētki Van Liew kap-
sētā Ņubransvikā. 15. aug. plkst. 
9:30 Kapu svētki Woodlawn 
kapsētā Leikvudā, plkst. 11:00 
Kapu svētki Toms River kapsētā. 
22. aug. plkst. 10:00 Diev kal-
pojuns draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) ar dievgaldu.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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.): 8. aug., 
dievk., 15. aug. dievk. ar dievg.; 
dievk. sākas plkst. 11.00. 
Kapusvētki 22. aug. plkst. 2.00 
Oaklandē, Mountain View kapos. 
29. aug. dārza svētki. plkst. 1.00 
Saratogā (12635 Indio Ct.). 
Dievk.: 12., 19., 26. sept. plkst. 
11.00. Meditācijas vakari 10. un 
24. sept. plkst. 7.00. Māc. Kārlis 
Zols, e-pasts: noransm@aol.com 
Info: www.lvnc.org

• 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 gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 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 Rietum-
krasta izglītības centrā ,,Kursa” . 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 15. aug. plkst. 2.00 dievk. 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.), prāv. O. Sniedze, ērģ. D.
Vitušinska-Baltazara. Dz. grā-
matas. Pēc dievk. groziņu 
azaids.

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

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 16. lpp.)
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA                                                1. 
APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMOS;
MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;2. 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;3. 
MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;4. 

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA,ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM.

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

SIA “  JAUNLAUCIŅI” SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

Vēlos pastrādāt USA. 
Lūdzu, zvaniet godīgai, 
uzticamai sievietei (59).
Tālrunis 371 2599-8416

PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMU 

LATVIJĀ. 
Tālrunis: +371 26317617, 

e-pasts: hcr@delfi.lv
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S P O R T S

Latvijai pēc valsts neatkarības 
atjaunošanas līdz šim Eiropas 
vieglatlētikas meistarsacīkstēs bi -
ja četras medaļas: Staņislavs 
Olijars 2006. gadā kļuva par 
čempionu 110 m barjērskrējienā 
un izcīnīja sudrabu šajā distancē 
2002. gadā, Aigars Fadejevs 1998. 
gadā izcīnīja sudrabu 20 km 
soļošanā, Māris Bružiks 1994. 
gadā ieguva bronzu trīssoļ lēk-
šanā.

Šogad vieglatlēti uz kārtējām 
– 20. kontinenta meistarsacīkstēm 
pulcējās Barselonā. Latviju 
pārstāvēja 22 sportisti. Spožāko 
panākumu guva tāllēcēja Ineta 
Radēviča, mūsu valsts medaļu 
pūru papildinot ar zelta medaļu.

Radēviča jau kvalifikācijas 
sacensībās pieteica sevi kā no -
pietnu pretendenti uz medaļām. 
Finālsacensībās jau pēc pirmā 
mēģinājuma (6,73m) latviete 
kļuva par sacensību līderi. Pēc 
brīža viņa tika nostumta no 
pirmās vietas, bet jau otrā 
mēģinājumā 6,87 m atkal deva 
pirmo vietu. Taču visas konku-
rentes tika satriektas ceturtajā 
mēģinājumā. Portugaliete Naide 
Gomeša aizlēcaa 6,92 m, tikpat 
spēja arī Radēviča. Ievērojot, ka 
otrais labākais rezultāts Radēvičai 
bija 6,87 metri, bet Gomešai 
„tikai” 6,68 m, Ineta kļuva par 
Eiropas čempioni! Radēviča uz -
varēja, pateicoties stabilajiem 
lēcieniem.

Bronzas godalgu ieguva krievi-
ete Olga Kučerenko -6,84 m. 

Līdzšinējais Latvijas rekords 
bija 6,91 m un to pirms desmit 
gadiem sasniedza Valentīna Go -
tovska. Radēvičas personiskais 
rekords pirms šīm sacen sībām 
bija 6,90 m un sezonas labākais 
rezultāts - 6,85 m.

Pēc triumfa tāllēkšanā jaunā 
Eiropas meistare Ineta Radēviča 
goda apli gribēja veikt ar Latvijas 
karogu rokā, taču līdzjutēji, kas 
sēdēja tribīnēs, karogu bija ... 
aizmirsuši viesnīcā.

Pēc apbalvošanas ceremonijas 
Ineta teica, ka lieliskajam panā-
kumam viņu iedvesmojis dēls 
Marks. Pēdējos mēģinājumos 
viņa riskējusi, mēģinot sasniegt 
vēl labāku rezultātu, lai konku-
rentes viņu nevarētu apsteigt.

Uzvara Eiropas meistar sa-
cīkstēs Inetai Radēvičai pavērusi 
plašākus apvāršņus. Viņai piedā-
vāts startēt komercsacensībās, arī 
nozīmīgajā Dimanta līgā.  

Otra Latvijas tāllēcēja Lauma 
Grīva pirmajā mēģinājumā sas-
niedza rezultātu 6,23 m, otrā 
mēģinājumā - 6,41 m, trešajā - 
personisko rekordu – 6,60 m. 
Kopvērtējumā Grīva ieņēma 14. 
vietu, līdz iekļūšanai finālā viņai 
pietrūka tikai divu centimetru.

Valsts prezidenta 
apsveikums

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
nosūtījis apsveikuma vēstuli 
tāllēcējai Inetai Radēvičai, svei-
cot viņu ar izcīnīto uzvaru 
Eiropas vieglatlētikas meistar-
sacīkstēs un ar jauna Latvijas 
rekorda sasniegšanu. 

„Pateicoties talantam, ieguldī-
tajam darbam un lielam gribas-
spēkam, Jūs parādījāt izcilu 
sniegumu un sīvā cīņā guvāt 

spožu uzvaru sev un visai Latvijai. 
Paldies, ka nesat Latvijas vārdu 
pasaulē!” apsveikuma vēstulē 
raksta Valdis Zatlers, kā arī novēl 
tāllēcējai veiksmīgus startus un 
sasniegumus arī turpmāk.

Šķēpa mešanā – sestā, 
astotā un 11. vieta

 Latvijas šķēpa metēji Ainārs 
Kovals un Ēriks Rags iekļuva 
finālā,  Vadimam Vasiļevskim 
sacensības nebija veiksmīgas. 
Va     dims pirmajos divos mēģi-
nājumos palika bez rezultāta, 
tre    šajā piegājienā aizmeta 67,56 
m, paliekot pēdējā vietā, fi -
nālsacensībām nekva lificējo ties.

Aināram Kovalam labākais bija 
81,19 m tāls metiens, kas deva 
sesto vietu. Ērika Raga rezultāts 
76,93 m deva 11.vietu.

Madara Palameika izcīnīja as -
toto vietu.  Finālā Palameika ar 
trešo mēģinājumu (59,70 m) 
iekļuva starp astoņām labākajām, 
kas vēl izpildīja trīs mēģinājumus. 
Piektajā mēģinājumā Palameika 
uzlaboja savu rezultātu (60,78 
m), pakāpjoties uz septīto vietu, 
taču pēdējā mēģinājumā viņu 
viena sportiste apsteidza. Par 
Eiropas čempioni kļuva vāciete  
Linda Štāla - 66,81 m.

Mārim Urtānam – 
ceturtā vieta

Māris Urtāns lodes grūšanā 
finālam kvalificējās ar rezultātu 
20,19 m. Pēc tam viņš  rezultātu 
uzlaboja soli pa solim. 

Finālsacensībās Urtānam bron-
zas godalgu “atņēma” līdzšinējais 

bija 20,93 m, kas viņam deva 
bronzu.

Māŗa  izcīnītā ceturtā vieta ir 
kar  jēras augstākais sasniegums 
un viens no labākajiem Latvijas 
sportistu sasniegumiem Eiropas 
meistarsacīkšu vēsturē.

Par Eiropas čempionu kļuva 
baltkrievs Andrejs Mihņevičs 
(21,01),  tikai vienu centimetru 
viņam zaudēja polis Tomašs 
Majevskis.

Jānim Leitim līdz 
finālam pietrūka 

Tāllēkšanā Jānim Leitim pir-
mais lēciens bija neveiksmīgs 
–tikai 6,30 m. Otrā lēcienā 
Leitis sasniedza savus sezonas 
labāko rezultātu – 7,87 metri, 
tikai trīs centimetrus atpaliekot 
no per soniskā rekorda, trešais 
lēciens ne  tika ieskaitīts. Jānis 
fināl sa censībās neiekļuva. Lai 
tiktu fi  nālā, vajadzēja pārvarēt 
astoņu metru robežu vai arī 
sasniegt re  zultātu 7,98 m. Leitim 
20. vieta. 

Kā veicās citiem 
Latvijas 

vieglatlētiem?
Sprinteris Ronalds Arājs iz -

cīnīja 15. vietu. 100 m distancē 
viņš pārliecinoši iekļuva pus-
finālā, kur izcīnīja piekto vietu – 
10,47.

1500 m distancē Dmitrijs 
Jurkevičs priekšskrējienā ilgāku 
laiku atradās līderpozīcijās, taču 
vēlāk pietrūka spēka un palika 
11. vietā. Kopvērtējumā viņam 
24. vieta. 

Barjērskrējēja Ieva Zunda 400 m 
distancē  izcīnīja 12. vietu – 56,37.

Pirms meistarsacīkstēm daudzi 
paredzēja, ka līdzšinējais Eiropas 
čempions Staņislavs Olijars spēs 
pārvarēt sacensību pirmo kārtu 
110 m barjērskrējienā. Līdzīgi kā 
iepriekš, gada nozīmīgākajās sa -
censībās Olijaru diskvalificēja 
par pāragru startu. Pēc jaunajiem 
noteikumiem sportistu diskva-
lificē nevis pēc otrā pāragrā star-
ta, kā bija agrāk, bet  uzreiz pēc 
pirmā.

Igors Sokolovs tika minēts kā 
viens no favorītiem veseŗa me -
šanā, taču atbildīgās sacensībās 
viņam neizdodas pārvarēt kvali-
fikāciju.  Barselonā viņa rezultāts 
bija 73,29, ar ko bija par maz, lai 
iekļūtu  starp divpadsmit labāka-
jiem. Sokolovs palika 14. vietā.

Desmitcīņnieks Atis Vaisjūns 

27 sportistu konkurencē ierin-
dojās 19. vietā, iegūstot 7524 
punktus.

4x100 m stafetes skrējienā 
Latvijas skrējējas Marlēna Rei-
mane, Sandra Krūma, Jekaterina 
Čekele un Ieva Zunda izcīnīja 
16. vietu, neiekļūstot finālā. 
Rezultāts – 44,92 un astotā vieta. 
Finālā iekļuva trīs labākās vie-
nības no katra pusfināl skrē jiena 
un divas vienības ar labā kajiem 
rezultātiem. 

Latvijas vieglatlētikas 
veterā nu medaļas 

Eiropas 
meistar sacīkstēs

Ungārijas pilsētā Nīreģihāzā 
notika 17. Eiropas meistar sa-
cīkstes vieglatlētikā veterāniem. 
Tradicionāli šajās sacensībās Lat-
vijas pārstāvji ievāc bagātīgu 
medaļu „ražu.” Tā bija arī šoreiz.

Kopumā Latvijas vieglatlēti 
izcīnīja 23 medaļas – astoņas 
zelta, septiņas sudraba un astoņas 
bronzas. „Visbagātākā” ir Austra 
Reinberga (vecuma grupā 80 +) 
ar divām zelta (100 un 200 m) un 
vienu sudraba medaļu (lode). 

Leontīne Vītola (70+) ieguva 
zeltu 400 m distancē, sudrabu  
tāllēkšanā un bronzu 200 m dis-
tancē. 

Laila Pētersone (35+) sekmīgi 
startēja augstlēkšanā (zelts), sep-
tiņcīņā  un trīssoļlēkšanā (bron-
za).

Pilns medaļu komplekts ir 
Valdim Celam- zelts desmitcīņā, 
sudrabs - tāllēkšanā un bronza - 
kārtslēkšanā.

Latvijas vieglatlēti ar izcīnītajam 
23 medaļām vairāk nekā 30 
startējošo valstu vidū ieņem 21. 
vietu. Igauņi ir 10. vietā - 30 
medaļas (18 + 7 +5), lietuvieši – 
29. vietā – 13 medaļas (1 +4+8). 

Māris Štrombergs – 
atkal pirmais

Olimpiskais čempions BMX 
riteņbraukšanā Māris Štrombergs 
pēc gada pārtraukuma atguva 
pasaules čempiona titulu. Pa -
saules meistarsacīkstēs Dien-
vidafrikā Māris izcīnīja otro vie-
tu kvalifikācijas sacensībās, bet 
pēc tam triumfēja visos sacen-
sību braucienos, turklāt lielāko 
daļu no tiem sākot no astotā 
celiņa. Štrombergs iepriekšējo 
reizi par pasaules čempionu 
kļuva 2008. gadā, pagājušajā ga -
dā viņš finišēja ceturtajā vietā.
U-18 basketbolistiem – 

bronzas medaļas
Eiropas meistarsacīkstēs bas-

ket  bolā junioriem (U-18)  Viļņā 
Latvijas pārstāvji izcīnīja bronzas 
medaļas. Spēlē par trešo vietu 
mūsējie negaidīti pārliecinoši ar 
75:49 uzvarēja Serbijas līdz-
audžus. Latvijas U-18 izlasei tas 
bija otrai panākums - pirms tam 
tas izdevās 2007. gadā, 1998. 
gadā Latvija bija ceturtajā vietā.

Latvijas U-18 izlases sastāvs: 
Jānis Timma, Dāvis Bertāns, 
Edmunds Dukulis, Kaspars Vec-
vagars, Kārlis Apsītis, Dāvis 
Čoders, Renārs Magone, Artūrs 
Brēmers, Artūrs Vītiņš, Arnolds 
Helmanis, Aleksejs Rostovs, 
Andris Misters.

Sporta ārstu Nagobadu 
uzņems ASV hokeja 

Slavas zālē
Latviešu sporta ārstu Visvaldi 

Georgu Nagobadu par lielo ie -
gul  dījumu hokeja attīstībā oktob-
rī uzņems ASV hokeja Slavas zālē.

Nagobads ir bijis ārsts piecās 
ASV izlasēs olimpiskajās spēlēs, 

arī 1980. gada Leikplesidas 
Olimpiadā, kur ASV hokeja 
izlase izcīnīja zelta medaļas, ra -
dot vienu no lielākajām sensā-
cijām sporta veida vēsturē.

Nagobads 34 gadus arī veicis 
ārsta pienākumus Minesotas 
universitātes hokeja programmā,  
Nacionālajā hokeja līgā (NHL) 
no 1984. līdz 1992. gadam dar-
bojās Minesotas North Stars 
vienības sistēmā.

ASV hokeja Slavas zālē 21. 
oktobrī kopā ar Nagobadu uz -
ņems arī trīs slavenus hokejistus 
- Džeremiju Rēniku, kā arī brāļus 
Derianu un Kevinu Hače rus. 
Augsto godu nopelnījis arī Ārts 
Berglunds, gandrīz pusgadsimtu 
dažādās ASV izlasēs veikdams 
administrātīvus pienā kumus.

Nagobads 2003. gadā saņēma 
Pola Loika balvu, ko Starptautiskā 
hokeja federācija (IIHF) piešķiŗ 
par ieguldījumu pasaules ho -
kejā.

Basketbols 
Sākušās Eiropas basketbola 

meistarsacīkšu kvalifikācijas 
spēles. Latvijas vīriešu basket-
bola izlase turnīra pirmajā spēlē 
izbraukumā bezcerīgi zaudēja 
Melnkalnei – 66:96. Jānis 
Strēlnieks bija vienīgais Latvijas 
izlasē, kas spēja gūt vairāk nekā 
desmit punktus - viņa kontā 13. 
Melnkalniešu centrs Nikola 
Pekovičs Latvijas izlases grozā 
iemeta 26 punktus. Ekspertu 
ieskatā nekādu cerību uz 
panākumu Latvijai nebija ne -
vienā spēles brīdī. Podgoricā īstu 
basketbolu spēlējusi tikai Meln-
kalne. Latvija centās spēlēt, bet ar 
tiem resursiem, kas ir izlases  
treneŗu Aināra Bagatska un 
Roberta Štelmachera rīcībā, 
nekas labs nevar iznākt. 

Jau ceturtajā minūtē meln-
kalnieši bija vadībā ar 10:3. Pēc 
pirmās ceturtdaļas jau mīnuss 17 
– 13:30. Uz brīdi melnkalniešu 
pārākumu izdevās apturēt otrā 
ceturtdaļā, bet pēc lielā pār-
traukuma turpinājās mājinieku 
pilnīga dominance, kuŗā latvie-
šiem atvēlētas statistu lomas, 
skanot beigu sirēnai – 66:96.

Futbols
Eiropas futbola klubu turnīros 

neviena Latvijas vienība nepār-
varēja sacensību pirmo kārtu. 
Tik liela neveiksme nebija piedzī-
vota kopš 1992. gada, kad mūsu 
klubi sāka iziet kontinenta arēnā. 
Astoņās spēlēs vienīgo uzvaru 
guva FK Jelgava. 

UEFA čempionu līgā divu spē-
ļu kopvērtējumā Liepājas 
Metallurgs zaudēja Prāgas Sparta 
klubam – 0:5, UEFA Eiropas 
līgas turnīrā Skonto – Ziemeļīrijas 
Portadawn 1:2, FK Ventspils – 
Maķedonijas Teteks 1:3, FK 
Jelgava – Norvēģijas Molde 2:2 
(norvēģi iekļuva turnīra otrā 
posmā pēc izbraukumā gūtajiem 
vārtiem). 

P. Karlsons

Vidējo valstu 
meistarsacīkstes 

golfā 
Klīvlandes latviešu golfa kluba 

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

Inetai Radēvičai Eiropas 
meistarsacīkstēs zelta medaļa!

Ineta Radēviča pēc uzvaras

Māris Urtāns
Eiropas čempions vācietis Ralfs 
Bartelss, kuŗš tikai pēdējā mēģi-
nājumā apsteidza Latvijas lodes 
grūdēju. Urtāns piektajā mēģi-
nājumā sasniedza savu labāko 
re zultātu - 20,72 m, izvirzoties 
trešajā pozicijā. Taču pēdējā 
mēģinājumā Bartelsa rezultāts 


