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Čikāgas Piecīši dzied
labdarības koncertā
Ar skaļiem pērkona dārdiem,
negaisa zibšņiem un lietus brāzmām lietū izmirkušu skatītāju
pārpildītā Graša paviljonā iesākās
Čikāgas Piecīšu koncerts.
Ansamblī šoreiz piedalījās
Janīna Ankipāne, Alnis Cers,
Linda Maruta, Alberts Legzdiņš
un Uldis Streips. Diemžēl koncertā nevarēja ierasties ansambļa
mūzikālais balsts Armands Birkens, jo viņam pirms pāris
dienām bija mirusi māsa Laura.
Armandu aizstāja Ēriks Kīns,
kuŗš jau no zēna gadiem zināja
visas Armanda repertuāra dziesmas. Ēriks veiksmīgi nodziedāja
gan kopā ar ansambli, gan ar
Gaŗezera vasaras vidusskolas
(GVV) kori enerģiskā kantrī
stilā ģitaras pavadījumā. Dziesmas mijās ar skečiem un mūzikālo priekšnesumu sākumā
skaļi darbojās runas koris, skandējot: “Balsosim ! Balsosim !”

Vienotība, vienotība,
Kas tā tāda vienotība ?
Tā ir tā, kas mums vēl trūkst,
Kamēr kreiso spēki rūgst.
Kam ir LV pase rokā,
Stājiet patriotu lokā.
Varam silti ieteikt tiem,
Steigt uz balsošanas punktiem.
Tuvo vēlēšanu gaisotni pastiprināja ALAs atsūtītie plakāti
“Balsosim!” Aizrāvušies ar polītiku, turpat uz vietas nodibinājām
vēl vienu, tā saukto GVV partiju,
kuŗa varētu piedalīties rudens
vēlēšanās. Šajā partijā par kultūras ministru tika nominēts
vasaras vidusskolas direktors
Ēriks Kore, par prezidentu izvirzījām Jāni Kukaini.
Vakara kulminācijas brīdi
tuvināja GVV koŗa dziedātās
dziesmas. Viena no tām bija
“Zvaigžņu sega”, kas veltīta 10.

Uz skatuves Gaŗezera Graša paviljonā (no kreisās:) Linda Maruta, Janīna Ankipāne, Alberts
Legzdiņš, Ēriks Kīns, Alnis Cers un Uldis Streips

Lielajaii skautu un gaidu nometnei Mičiganā, kā arī dziesma
“Sveika, Latvija!” Abās solo dziedāja Alberts Legzdiņš. Nākamajās
divās dziesmās – Ulža Streipa
“Pazudušais dēls” un Armanda
Birkena un Alberta Legzdiņa
kopēji sacerētajā “Sirdsezers” –
solists bija Ēriks Kīns, piedaloties diviem GVV audzēkņiem,
akordeonistiem - Aleksim Niedram un Dāvidam Heinzem,
lieliskās diriģentes Andras Fenhanes vadībā un koncertmeistares, pianistes Ievas Rozenbachas pavadījumā.
Koncerta repertuārā bija gan
vecie Čikāgas Piecīšu grāvēji, gan
arī jaunu dziesmu sacerējumi.
Iespaidīgi bija Lindas Marutas
solo dziedājumi un arī dueti ar
Janīnu Ankipāni Aļņa Cera
Alberts Legzdiņš atbalsta ALAs aicinājumu rudenī doties uz (mandolīna) un Ulža Streipa
vēlēšanām

(bassģitara) pavadījumā. Ansambļa viesi - Ēriks Kīns un
Edmunds Mednis nodziedāja
savu Latvijā milzu populāritati
ieguvušo dziesmu “Putni”, kā arī
“Kurpniekzeļļi” no Čikāgas Piecīšu repertuāra.
Kā jau tas ir ierasts, Čikāgas
Piecīšu koncerta noslēgumā
izskanēja populārais “Hei-lai-li”,
kuŗam vārdus šoreiz kopā bija
likuši Uldis Streips un Alberts
Legzdiņš:
Visiem priecīgas ir sejas,
Dēļ Gaŗezera jubilejas;
Daudz, daudz baltu dieniņu,
Lai dzimst simtiem bērniņu !
Jauki bij’ pie jums būt ciemos,
Pavadījām priekos vienos;
Projām ejot, visi sauksim:
„Uz Gaŗezeru atkal brauksim!”

Beigās jāpiemin Viļņa un
Dzidras Tropu Gaŗezeram dāvātās skaņu sistēmas “ugunskristības”, kā arī koncerta techniskā apkalpe, visiem esot savās
vietās. Pie skaņu pults teicami
darbojās Aigars Dombrovskis un
Kristaps Pūtelis, gaismu meistars
bija Bruno Baumanis. Pirmo
reizi Gaŗezerā varēja skatīt technisku jauninājumu – uz Graša
paviljona sienas uzstādīto ekrānu,
kurŗā zem lietussargiem varēja
skatīties koncerta tiešraidi.
Tomēr vislabāko iespaidu koncertā atstāja sajūsminātā publika,
kas bija nogatavojusies līdzīgi
sulīgiem firziķiem Mičiganas
dārzos, tā bija gatava dziedāt līdzi
solistiem, gan arī smieties un arī
aplaudēt.
Alberts Legzdiņš
Gaŗezerā

Latvijas un Amerikas
kaŗavīru tikšanās

Piepildījies Minesotas kaŗavīra
mātes Mērijas Henrijas (Mary
Henry) sapnis ataicināt uz Ameriku Latvijas kaŗavīrus, kuŗi
izglāba viņas dēla, seržanta Erika
Hārdera dzīvību 2009. gada 3.
oktobŗa kaujās Afgānistānā.
Raksts par viņas kampaņu bija
publicēts laikraksta Laiks š. g.
9.-15. janvāŗa numurā. Eriks
Hārders no Kristalas (Crystal,
MN) un viņa cīņu biedri dien
3/61 Bruņotās kavalerijas
bataljonā (Armored Cavalry), kas
stacionēts Fortkarsonā (Fort
Carson), Kolorado pavalstī, kur
arī notika bataljona atgriešanās
svinības.
Varam pateikties Aijai Vijumai
un viņas dēlam, ASV Gaisa spēku
Latvijas kaŗavīri ar ģimenes locekļiem un draugiem no Kolorado un Minesotas 1. augustā Mineapoles rezerves pulkvedim Markam
Vijumam, kuŗi, pirmie izlasījuši
piepilsētā, Richfield American Legion zālē

par ASV un Latvijas kaŗavīru
gaitām Afgānistānā un Mērijas
Henrijas lūgumu ziedot latviešu
ceļojumam uz ASV, paziņoja par
to latviešu sabiedrībai. Pavisam
kopā amerikāņu un latviešu
labvēļi saziedoja 15 000 dolaru,
kas sedza ceļa un uzturēšanās izdevumus trim Latvijas kaŗavīriem un četriem viņu piederīgajiem.
ASV un Latvijas kaŗavīri no
Afganistānas atgriezās maijā.
Jūlija beigās Fortkarsonā ieradās
virsseržants Jānis Laķis un Laura
Laķe, viņu meitiņa Natālija,
kaprālis Mārtiņš Dāboliņš ar
draudzeni Lieni Aizpurieti, kapteinis Agris Liepiņš un Jolanta
Liepiņa.
(Turpināts 16. lpp.)
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Mecenātam
Alfredam Gravam
80 gadu jubileja
Par Alfreda Gravas labdarību
nesen laikrakstā Laiks bija ievietots Vītola fonda valdes priekšsēdes Vitas Diķes raksts ,,Labestībai nav robežu”. Savu 80. dzimumdienu Alfreds Grava svinēs
Klīvlandes latviešu pensionāru
sanāksmē 18. augustā. Varbūt ne
visi zina, ka Alfreds Grava bija
arī kaŗavīrs. Viņš dienējis Vācijā,
ASV armijā latviešu inženieru
konstruktoru rotā. Drīz pēc
ieceļošanas Amerikā viņš tika
iesaukts un dienēja ASV armijā.
Būdams apgādes seržants, A.
Grava pārraudzīja latviešu sardžu
rotu saimniecību.
Alfreds Grava jau vairāk nekā
25 gadus ir valdes loceklis Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrībā.
Viņš vienmēr uzsvēris ziedojumu nozīmi un pats dāsni ziedojis
ar Klīvlandes Daugavas Vanagu
apvienības starpniecību. Tikai
retais atcerēsies, ka par viņa ziedoto naudu Bulduru dārzkopības
skolas audzēkņi iestādīja kokus
aiz Kurzemes Brāļu kapiem
Lestenē, lai aizsegtu skatu uz tur
uzceltajām neglītajām mājām.

Lūdzu piesūtīt man laikrakstu "LAIKS" no ________________
līdz ______________ uz ______ mēnešiem uz sekojošo adresi:
(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

Viņš vairākas reizes ziedojis
līdzekļus smagi slimo latviešu
leģionāru zālēm un kopšanai.
Viņam varam pateikties par
uzlabojumiem latviešu baznīcai
un draudzes ēkām. Alfrēds Grava
arī aizveda un novietoja
,,dižakmeni” Klīvlandes latviešu
kultūras dārzā.
Lai gan sasniedzis cienījamu
vecumu, Alfreds Grava vēl aizvien cītīgi spēlē golfu. Novēlam
viņam vēl daudz gadu strādāt
tautas druvā.
Vilmārs Kukainis

Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

www.laiks.us
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Alfreds Grava un Sarmīte Grava
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Foto: Vilmārs Kukainis
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS

40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies
Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com
Web site: www.vytistours.com

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

__________________________________________________

Tālrunis ___________________________________________

Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________
abonementa uzsākšanai/pagarināšanai (nevēlamo svītrot)
Ja adrese mainīta, lūdzam uzdot arī agrāko adresi.
LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
pagarināšanas un adrešu maiņas veic 3–4 nedēļu laikā.

Franks Gordons plaši aprakstījis krievu pieminekļus Rīgā,
kuŗus krievi mudina apmeklēt
un nolikt puķes. Viens piemineklis atklāts, svinot 200 gadu, kopš
Rīga un Vidzeme pievienota
Krievijai. Cits piemineklis ir
piemiņa tam pašam laikam
Lucavsalā, uz kurieni tagad dodas
krievu svētceļnieki. Par šiem
svarīgajiem 200 gadiem pat
izdota grāmata, krievu avīzes pilnas nicīgiem rakstiem par
latviešu inteliģenci un varoņiem.
Rīgā vienīgi trūkst liela
pieminekļa labi redzamā vietā,
kuŗa plāknē būtu pastāstīts, ka
pēc Pirmā pasaules kaŗa, kad
latviešu armija ar palīgiem bija
sakāvusi vācu un krievu armiju,
ar krieviem tika slēgts pamiers.
Tai reizē krievi solījās: ,,Latvijai
vairs nekad neuzbrukt.”
Droši vien šo solījumu kaut
kur archīvos var atrast.

M. K.

Par balsošanu
Saeimas vēlēšanās
Saeimas vēlēšanās drīkstēs balsot tikai par vienu deputātu
kandidātu sarakstu, tas nozīmē,
ka vēlētājam jāizvēlas tā saraksta
vēlēšanu zīme, kuŗa ievēlēšanu
Saeimā viņš atbalsta. Vēlēšanu
zīmē var izdarīt neierobežotu
skaitu atzīmju. Vienīgi tās ir
atzīmes “+” un svītrojumi, nevis
minusiņi. Ja vēlēšanu zīmē ievilks
minusu, tad šāda atzīme netiks
uzskatīta par atzīmi. Svītrojot
kandidātu, jānosvītro kandidāta
vārds un uzvārds. Informācija,
kā izdarāmas atzīmes vēlēšanu
zīmē, būs arī vēlēšanu iecirknī
(katrā vēlēšanu kabīnē vai
nodalījumā).
Kristīne Bērziņa
Informācijas nodaļas vadītāja
Centrālā vēlēšanu komisija
Tālr.: 371- 67814900
www.cvk.lv

Labojums

__________________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Taisnība vai
netaisnība?

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!
Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
E-pasts: RigaVen@aol.com

Laika 31.jūlija-6. augusta
numurā Anitas Mellupes rakstam ,,Daces Aperānes deviņvīru spēks” pievienotās fotografijas parakstam jābūt: ,,Diriģē Anita Kuprisa”.
Lūdzam autorus, sūtot redakcijai fotoillustrācijas, noŗādīt arī, kas rakstāms zem āttēla.
Red.
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Leģendārais JĀNIS KRĒSLIŅŠ
no nomoda pilsētas Hudzonas krastā
Anna Mauliņa

Jāņa Krēsliņa dzīves un darba gājums
Dzimšanas gads un vieta:
1924. gads, Rīgas apriņķa Mālpils pagasts
Izglītība:
Rūjienas pamatskola, Rūjienas vidusskola, Rīgas
pilsētas 2. ģimnazija, Tībingenas universitāte
(Vācija), Kolumbijas universitāte (Ņujorka, ASV)
Profesionālā pieredze:
Ārpolītikas padome Ņujorkā (Council of Foreign
Relations, 1953 – 1993) – bibliografs, informācijas
speciālists, bibliotēkas pakalpojumu direktora asistents (Assistant Director of Library Services) Ņujorkas
Publiskā bibliotēka (New York Public Library) –
padomnieks Baltijas vēstures un grāmatniecības
jautājumos
Ērika Raistera (1905-1967) Piemiņas fonda
prēmijas laureāts (1995)
Anšlava Eglīša (1906-1993) un Veronikas
Janelsiņas (1910- 2001) fonda laureāts (2009)
Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis
(1998)
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1998)
Literārā darbība un galvenās publikācijas:
Forein affairs bibliography: a selected and annotated list of books on international relations, 1962 – 1972 (New York, London, 1976, 921 pages)
Baltijas studiju veicināšanas apvienības (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS)
izdevuma Baltic Studies Newsletter („Baltijas studiju vēstnesis”) nodaļas Recent publications on
Baltic history („Jaunākās publikācijas par Baltijas vēsturi”) autors un redaktors
Krēsliņš, Jānis. Tomēr, es atceros (Ņujorka: Grāmatu draugs, 1960)
Krēsliņš, Jānis. Raksti/Jānis Krēsliņš; sast., priekšv. un komentāru autore Dace Lūse. – Rīga:
Valters un Rapa, 2004 – 2008. – 3. sēj. – Saturs: 1. sēj.: Ceļi un neceļi; 2. sēj.: Vēstures vārtos; 3. sēj.:
Laikmeta liecības
Nosacīti pieņemts, ka pēdējais
universālais zinātnieks aizgājis
no šīs pasaules 18. gadsimta sākumā un tas bijis Gotfrīds Leibnics (Gottfried Leibniz, 1946 –
1716), vācu filozofs un bibliotēkārs, kas izstrādājis arī bibliotēkāro klasifikāciju atbilstīgi tā
laika zināšanu iedalījumam desmit pamatgrupās. Tomēr šis pieņēmums ir ja ne novecojis un
pārskatāms, tad vismaz izvēršams
un paplašināms attiecībā uz citiem globāla mēroga dižgariem.
Uz enciklopēdista statusu varētu
pretendēt arī bijušais Latvijas
Nacionālās bibliotēkas akadēmiskais kollēga Aleksejs Apīnis
(1926 – 2004), kas jau atdusas
Vecpiebalgas kapos, Jānis Stradiņš (1933), kuŗš dzīvo tepat
netālu Rīgā, arī leģendārais
rūjenietis/ņujorkietis Jānis Krēsliņš, kuŗa mājvieta nu jau sešdesmit vienu gadu ir rosīgā nomoda pilsēta Hudzonas krastos.
Ar Jāni Krēsliņu tikos 2009.
gada karstajā vasarā Ņujorkas
Botāniskajā dārzā (The New York
Botanical Garden), kas dibināts
1891. gadā Bronksā. Visapkārt
saldi smaržoja Rokfelleru ģimenes dāvināto rožu dārzs, lidinājās
krāsainie kolibri, skaņas raisīja
mazi un lieli putni. Jūlija tveicīgā
saule lika atgriezties tuvākā un
tālākā pagātnē. Jānis Krēsliņš
stāsta, stāsta, stāsta...

Jaunās pasaules krastā

Jāņa Krēsliņa māte Valija
(dzim. Lubaua, 1900-1989)
nākusi no Dzērbenes. Pēc Pirmā
pasaules kaŗa ģimene pārcēlusies
uz Mālpili. Vectēva Augusta
Lubaua (1866-1965) dzimtā puse
bijusi Straupe. Savukārt tēvs
Arnolds Krēsliņš (1892-1958)
dzimis Strenčos, kur viņa tēvs,
galdnieks Jānis Krēsliņš (18571923), bija ieradies no Val-

tenberģu (Mazsalacas) muižas.
Par godu viņam par Jāni nosauktais mazdēls saules gaismu
ieraudzīja 1924. gada 19. augustā
Mālpilī, bet skolas gados dzīvoja
un uzskata sevi par rūjenieti jeb,
kā pats saka, rūvenieti.
Pēc Otrā pasaules kaŗa Jānis
Krēsliņš bija nodomājis palikt
Latvijā. Taču 1945. gada pavasarī,
kad beidzās kaŗš, viņš atradās
Austrijas kalnos un atgriešanās
nebija iespējama. Atmiņā palikušas divas lietas: nebija ko ēst,
un nebija ko lasīt. Nejauši dabūto
Veronikas Strēlertes grāmatu
„Lietus lāse” (1940) viņš rūpīgi
pārrakstīja uz zila vēstuļpapīra.
Kā nostalģiska relikvija, gluži
nodzeltējusi, tā joprojām glabājas
viņa personiskajā bibliotēkā.
Jānim Krēsliņam bija 20 gadi,
kad kuģis General A. Willard
Holbrook no Eiropas (Brēmerhāfenas) 1949. gada 1. maijā devās pāri okeanam uz Jauno pasauli, kur Ņujorkas ostā iebraucējus sagaidīja lepnā, demokratiju sološā Brīvības statuja. Jānis
gan to neredzēja, jo bija aizņemts
darbos kuģa virtuvē. Jaunās pasaules pirmos iespaidus viņš aprakstījis laikrakstā „Latviešu Ziņas” (1949, 1. jūn.): „Tā mēs
cauri bezgalīgajām jūras pļavām
iebraucām Ņujorkas ostas ūdeņos,
un vakara debesīs jau ilgas stundas iepriekš dega reklāmu un citu
milzīgās pilsētas uguņu ziemeļblāzmas. Kuģu kustība ostā atgādināja Rīgas labo laiku drūzmu
Aspazijas un Brīvības bulvāra
krustojumā, bet pašas pilsētas
verdošo satiksmi gluži vienkārši
nav iespējams raksturot. Berlīne,
Minchene, Hamburga, Rīga šķiet
klusi lauku ciemi.” Tas bija laiks,
kad ASV vēl linčoja nēģerus.
Aukstā kaŗa un ideoloģisko nesaskaņu gadi. Latviešu kultūras
darbinieki bija sašķelti trīs daļās:

vieni aizbēguši uz Rietumiem,
citi deportēti uz Austrumiem,
neitrālākie un mazāk pazīstamie
palikuši Latvijā. Eiropa slīga
pēckaŗa ekonomiskajā depresijā.
Kaŗa laikā traumētā – tā saucamā
zudusī paaudze izklīda pa visu
pasauli.
Trimdinieka dzīve sākumā bija
vairāk nekā pieticīga. Jānis Krēsliņš lasīja zemenes, ganīja lopus,
strādāja gadījuma darbus. Šodien
viņu skumdina vīpsnājošā, nereti
pat nievājošā un apvainojošā
attieksme pret trimdas tautiešiem, kāda pa laikam parādās
Latvijas presē un sadzīvē. Tas
nebūt neattiecas tikai uz pagājušā
gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad dezinformācija par
trimdiniekiem, arī Jāni Krēsliņu,
bija īpaši izteikta.

Ilgais ceļš kalnup

Iekšējā nepieciešamība, senču
aicinājums un dzimtai piemītošās
alkas pēc zināšanām neļāva ne
brīdi būt mierā. Jānis Krēsliņš
studēja vēsturi, anglistiku un
mākslas vēsturi Tībingenas
universitātē Vācijā (1946 – 1949),
pēc tam turpināja studijas ASV,
Kolumbijas universitātē Ņujorkā
(1951. – 1963.), kur ieguva maģistra gradu arī bibliotēku zinātnē
(Library Science Master’s degree).
Visa Jāņa Krēsliņa dzīve ir
nepārtraukta zināšanu apguve
un tālāk izplatīšana gan trimdas
sabiedrībā un Latvijā, gan pasaulē.

Ņujorkas Botāniskais
dārzs – zaudētās
dzimtenes atgādinājums

20. gadsimta 50. gados, arī
vēlāk Ņujorkas latvieši bieži gāja
uz Botānisko dārzu, kam līdzās
dzīvoja Krēsliņu ģimene. Miljonu
pilsētā tā bija vieta, kur vēl saglabājusies neskartā daba vai, kā
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Jānis Krēsliņš saka, mūža meža
gaisotne. Tagad gan dārza lielākā
daļa ir sakopta, kaut plašās territorijas malās acis un sirdi joprojām priecē skaisti meži un straujas upes ar ūdenskritumiem.
Iebraucēji no Latvijas Botāniskajā dārzā saskatīja ne vien dabas
romantiku, bet, iespējams, arī
zaudētās dzimtenes irracionālo
vīziju.
Bija prieks pagājušovasar Botāniskā dārza grāmatu veikalā goda
vietā ieraudzīt Latvijas selekcionāra bioloģijas zinātņu doktora
Jāņa Rukšāna darbu (Janis Ruksans. Buried treasures: finding
and growing the world’s choicest
bulbs. Portland, Oregon, 2007,
384 pages). Pēc pārdevēja teiktā,
grāmata par retu sīpolpuķu audzēšanu piesaistot lielu apmeklētāju un potenciālo pircēju interesi. Tā uzskatāma par paliekamu vērtību pasaules mērogā.
Netālu no Botāniskā dārza ir
viena no daudzajām Ņujorkas
publiskajām pamatskolām, ko
savulaik apmeklējis arī Jāņa
Krēsliņa dēls. Jānis Krēsliņš, juniors (1955), tagad ir tēva darba
un ideju tālākvirzītājs Zviedrijas
Karaliskajā bibliotēkā, labi pazīstams Latvijas intelektuāļu, īpaši laikraksta Diena lasītāju un
bibliotekāru vidē.
Par lielu vilšanos senioram,
mācību līmenis pamatskolā izrādījies visai zems. Izņēmums bijušas stundas, kuŗās runāts par
Ņujorkas tiltiem, ceļiem, pilsētas
problēmām. Jānis Krēsliņš izņēma dēlu no pamatskolas un pieteica privātajā Riverdeilas skolā
(Riverdale Country School), kuŗā
uzņemšanas noteikumi bija visai
stingri. Dienā, kad abiem bija
jādodas uz interviju, knieba sals,
plosījās spēcīga sniega vētra.
Sniegs sasniedza metra dziļumu.
Mašīnas nespēja izkustēties no
vietas, dzīve pilsētā bija gandrīz
vai paralizēta. Tēvs un dēls pa
grūti izbrienamo sniegu kājām
devās uz patālo skolu. Viņi bija
vienīgie, kas todien ieradās uz
interviju. Privātskolas vadība
prata to novērtēt, un juniors tika
uzņemts šajā skolā. Pēc tās
beigšanas viņš turpināja studijas
Haverfordas kolledžā (Haverford
College), Harvarda universitātē
(Harvard University), Bostonas
kolledžā (Boston College) ASV
un Stokholmas universitātē
(Stockholm University) Zviedrijā.
Blakus Botāniskajam dārzam
atrodas Fordama Jezuītu universitāte (Fordham University, The
Jesuit Iniversity of New York) –
Ņujorkas jezuītu augstākā mācību iestāde, kuŗas Filozofijas
fakultātē doktora gradu filozofijā
1970. gadā aizstāvēja Roberts
Mūks, īstā vārdā Roberts Avens
(1923 – 2006). Viņš jau bija ieguvis maģistra gradu bibliotēku
zinātnē Mičiganas universitātē
un strādājis kādas katoļu kolledžas bibliotēkā. Jezuītu universitāte joprojām ir slavena arī kā
pasaules zemestrīču pētniecības
centrs.
Sarunā ar J. Krēsliņu tika pieminētas arī gudrās un darbīgās
trimdas latviešu sievietes: Anna
Freimane (1909, kas pagājušajā
vasarā pārkāpa 100 gadu slieksni
un ir tikpat eleganta un šarmanta
kā pirms piecdesmit gadiem,
fotografe un dārzniece Aina
Balgalve (1941), mākslinieka
Niklāva Strunkes (1894-1966)
sieva Olga (1899-1986), kuŗa

diendienā balstīja un bakstīja
savu Nikuci, un viņš kļuva tas,
kas viņš bija. Izcilā valodniece
Edīte
Hauzenberga-Šturma
(1901-1983) bija vai pati galvenā
Kārļa Mīlenbacha un Jāņa
Endzelīna vārdnīcas rediģētāja.

Kā vecs rijnieks ar
šķiltavām

Stāstot Jānis Krēsliņš citē Antona Austriņa dzejoli par veco
rijnieku ar šķiltavām, kuŗš sēro,
ka aizkūp rija aizmirstībā, un
saka, ka viņam patīk identificēties
ar šo rijnieku. Atkal un atkal
viņš atgriežas pie ievērojamā
vācu ģeografa un bibliotākāra
Johana Georga Kola (Johan
Georg Kohl, 1808 – 1878), kas
1841. gadā Drēzdenē un
Leipcigā izdotajā divsējumu
grāmatā Die deutschrussischen
Ostseeprovinzen oder Natur- und
Völkerleben in Kur-, Liv- und
Esthland („Vāckrievu Baltijas
jūras provinces jeb dabas un
tautu dzīve Kurzemē, Lielvidzemē
un Igaunijā”) pievērsies baltiešiem. Jānis Krēsliņš aicina
vēlreiz pārlūkot Kola izceltās
latviešu pamatīpašības, pārdomāt, vai viņa teiktais nav attiecināms uz mūsu tautu vēl
šobaltdien: „Cik ilgi vēsture latviešus pazīst, tie parādās kā cietēja
un lielākā vai mazākā mērā
svešiniekiem pakļauta nācija. (..)
Kopš seniem laikiem latvieši dzīvo
izklaidus, kopš seniem laikiem tie
nepazīst lielāku sabiedrisko vienību kā ģimeni, kopš seniem laikiem tie mēģina visas lietas paši
izdarīt. Nekad tie nesadala pienākumus, un tādēļ tie nekad nav
spējuši radīt lielāku sabiedrisku
organismu, ko darbina zobrati,
kas griež viens otru. Viss pie latviešiem palicis uz attīstības zemākās pakāpes un turpinājies
traucējoši šajā nožēlojamā, sīkumainā un saraustītā stāvoklī līdz
pat šim laikam.”(http://zagarins.
net/jg/jg213/JG213_Kreslins.htm)
Skaidrs, ka bez iemesla šādi
secinājumi nerodas. Kāpēc mūsu
tautieši raksturoti tieši šādi?
Jautājums paliek neatbildēts. Ja
arī Jānim Krēsliņam būtu varbūtēja atbilde uz to, tad tas jau ir
temats citai sarunai.

Jāņa Krēsliņa bibliotēka

Latvijas un Amerikas tautiešu,
arī bibliotēkāru vidē valda uzskats, ka Jānim Krēsliņam pieder
bagātākā letonikas un letikas
privātā bibliotēka ārpus Latvijas.
Pats īpašnieks gan protestē un
jautā: kuŗš tad ir pētījis manu
bibliotēku? Kad atnāk ciemiņi,
parādu tikai dažas delikateses.
Turklāt, viņš piebilst, ka ir arī
citas privātās bibliotēkas, par
kuŗām neviens putniņš nedzied.
Lai kā tas arī būtu, Jānis Krēsliņš
visu mūžu ir meklējis, vācis,
krājis, mainījis un glabājis nacionālo poligrafisko bagātību.
Pēc aculiecinieku stāstītā, Jāņa
Krēsliņa dzīvoklis ir pilns ar grāmatām, avīzēm un citiem latviešu
izdevumiem. Pašam un sievai
vietas tā pamaz. Atgriežoties no
Botāniskā dārza, pie J. Krēsliņa
mājas klusajā Giles Place ieliņā,
kuŗas nosaukums esot radies no
kādas senas muižiņas, kas atradusies šajā vietā, satiekam viņa
kundzi Skaidrīti, kas saka, ja mēs
nebaidītos pārkāpt pāri grāmatu
un laikrakstu kalniem, viņa
varētu pacienāt ar augļiem.
(Turpinājums sekos)
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Kultūra un polītika – pirms un pēc
bezsaules norieta
Arizonas universitātes literātūras profesors Rolfs Ekmanis, „Radio Brīvā
Eiropa” latviešu redakcijas direktors intervijā Mārim Čaklajam
(Nobeigums)
M. Č. Tikpat daudz pasaules
apceļotāja liecību – īpaši fotografijas formā. Tās visas tavās?
Tavas fotografa intereses?
R. E. Jā! 99% ir manējās. Ar
dažādiem illustrātīviem materiāliem, novelkamām bildītēm,
reprodukcijām etc. esmu aizrāvies
jau agrā bērnībā, cik vien tālu
spēju atcerēties. Pirmo fotoaparātu nopirku, kad varēju atļauties
– dienesta laikā 21 gada vecumā.
Pats attīstīju, palielināju. Tagad
vairs nav laika. Esmu pārgājis uz
krāsu bildēm. Tās ”uzpūš” laboratorija. Liela daļa ir personiska,
tūristiska rakstura, tomēr arī tajā
cenšos pievērst uzmanību ne tik
daudz ko, bet kā. Ir arī, tā sakot,
laikmeta liecības, piemēram,
daždažādu rangu mūsu kultūras
un sabiedriskie darbinieki. Esmu
diezgan plaši iemūžinājis Ziemeļmeksikas indiāņus, visvairāk seri
un tarumarra cilšu piederīgos.
Šie un vēl citu ciklu (1956. gada
upuŗu atrakšana Budapeštā,
Minchenes fašings jeb mardi
gras) attēli ir tikuši arī eksponēti.
Bet Latvijas foto meistaru priekšā
esmu tikai niecīgs puteklītis.
Imponē ļoti daudzi, bet visvairāk
subjektīvie „A” grupas dokumentālisti – Valts Kleins, Gvido
Kajons, Andrejs Grants, Mārtiņš
Zelmenis un brīnišķā Inta Ruka.
Vairākas no viņas bildēm esmu
„nocēlis” un ievietojis gadskārtējā
izdevumā Latvija Šodien.
M. Č. Maģistra gradu tu ieguvi
par darbu „Vilis Lācis kā padomju
rakstnieks”. Kas tevi interesēja
šai, manuprāt, visai plakanajā,
varētu teikt, nepateicīgajā tematikā? Kas tevi vispār interesē
Lācī?
R. E. Atkal nejaušība. Čikāgas
pilsētas bibliotēkā gadījuma dēļ
uzdūros priekškaŗa „Zvejnieka
dēlam”. Aptuveni ap to pašu laiku
biju ticis pie epopejas „Vētra”
vairākos mīkstvāku sējumos un
arī pie Maskavā izdota padomju
„Zvejnieka dēla” angļu valodā.
Protams, bija jāsalīdzina. Par to
pastāstīju savai profesorei, pēc
tautības polietei, Ksenijai Gončerovskai, krievu padomju literātūras speciālistei un ievērojamas
radošas kapacitātes literātūrzinātniecei. Viņa mani uz vietas
pārliecināja šādā veidā savienot
slavistiku ar „baltiešu lietām”. Tā
nu Gončerovskas vadībā rakstīju
savu maģistra darbu – salīdzināju
vairākus Lāča pirmskaŗa romānus
ar to pašu darbu „ideoloģiski
uzlabotajām” padomjlaika versijām. Tiesa, še var runāt par plakanumu un nepateicīgumu. Bet
vienlaikus mani sāka interesēt
arī kolaboracionisma jautājums
mūsu literātūrā. Iedziļināšanās
rakstos un serijās, manuprāt, dod
pavisam skaidru liecību tam, ka
Vilis Lācis, gan kā partijas un
valsts darbinieks, gan arī kā
literāts, vismaz pēc četrdesmitā

gada jūnijdienām, pakalpīgi
kolaborēja ar okupācijas varu.
M. Č. Pēc tava raksta „Vilis
Lācis šodien” publicēšanas Literātūrā un Mākslā esam saņēmuši
vairākas lasītāju vēstules, kuŗas
laika gaitā esam sākuši publicēt.
Pēteris Bauģis Rubika Cīņā vēl
pirms puča dienām paguva pavēstīt, ka tu arī šajā rakstā „uzticīgi kalpo antikomūnisma un
pretpadomju propagandai”. Kas
būtu darāms Lāča pētniecībā? Ir
tur vai nav, ko pētīt? Tavas domas?
R. E. Pētīt jau var un vajag
visu, ja vien ir luste un pacietība.
Ir ļaudis, kas mēģina parādīt Lāci
divās daļās. Šķidrs, pat totāli
draņķīgs „valsts un sabiedrisks
darbinieks”, bet nepeļams „tautas
rakstnieks”. Ja ne vienmēr pirmajam, tad katrā ziņā pēdējam tiek
izrādīta tāda kā līdzcietība. Taču
ar līdzcietību vēl neviens nav
spējis veidot kvalitātīvu kritiku.
Atsevišķi krievu rakstnieki pat
pēc sevis pārdošanas Staļinam
turpināja sacerēt darbus uz
samērā augsta literāra līmeņa,
piemēram, Aleksejs Tolstojs, bet
ne Vilis Lācis. Viņa pēckaŗa
epopejas („Vētra”, „Uz jauno
krastu”), „Zvejnieka dēla” turpinājumu „Ciems pie jūras”,
šādus tādus stāstiņus un pāris
lugas pie labākās gribas grūti
kvalificēt par daiļdarbiem, pat ne
par lubu literātūru. Šo pēdējo
raksturojumu gan varētu attiecināt uz viņa priekškaŗa romāniem, un lubu literātūra jau manā
uzskatā nebūt nav kaut kas zemē
metams un kājām saminams.
Tāpat kā, teiksim, daudzi amerikāņu bestselleri.
Šāda literātūra ir vajadzīga,
sevišķi ierindas lasītājam, un tā
visnotaļ var būt tīri patīkama un
ierosinoša ikvienam, piemēram,
tas pats „Zvejnieka dēls”, arī „Vecā
jūrnieka ligzda” (abi, protams,
pirms ideoloģiskās uzfrizēšanas).
Tevis minētajā Literātūras un
Mākslas rakstā citēju vairāku
mūsu kultūras darbinieku izteikumus par Lāci kā rakstnieku.
Tiesa, daži no tiem skan visai
katēgoriski, bet nebūt ne aplam.
Attiecībā uz Bauģi, patiešām žēl
šo laikam iepakaļ palikušo nabaga veco vīru. Padomju imperijas
„bezsaules norieta dienās”, pareizāk sakot – „stundās, viņš vēl
turpināja iet kaujā ar augsti paceltu Lielā Oktobŗa karogu.
M. Č. Vēl 1986. gadā grāmatā
„Zem sveša, prettautiska karoga”
J. Prikuļa rakstā tu esi dēvēts par
„buržuāzisko profesoru”. Tas vēl
ir maigi. Esmu lasījis rakstus, kur
tu esi saukts par „Rietumu speciālo dienestu aģentu”. 1972. gadā
Literātūrā un Mākslā publicētā
Ilgoņa Bērsona rakstā „Izkropļošanas brīvība” tu esi raksturots
kā tāds, kas „diezgan pilnīgi apguvis niansētības un sagrozīšanas
māku un izmanto literātūras kritiku, lai paustu naidu pret Pa-

domju Latviju”.
Kā tur ir ar to „naidu” un
„aģentu”, un pie vienas reizes –
arī ar „Padomju Latviju”? Kā tu
izturējies, kā izturies pret šāda
veida „cildinājumiem”?
R. E. Tos uzlūkoju par sava
veida komplimentiem un piedevām, liecību, ka, režīma pīlāriem par lielu nepatiku, kaut arī
mītot svešatnē, man ir sekmējies
iesaistīties Latvijas dzīvē (starp
citu, mans nodoms ir to darīt arī
nākotnē, neraugoties uz Augstākās Padomes pret polītemigrantiem vērstajiem un no mana
viedokļa galīgi nepieņemamajiem
pilsonības lēmumiem).
Atgriežoties pie tava daudzstāvīgā jautājuma, par „aģentu”
esmu godāts, piemēram, Dzimtenes Balsī vai arī tās piedēkļizdevumos. Pateikt kaut ko vairāk
vai mazāk trāpīgu par toreizējo
kultūruzraugu ēverģēlībām, par
savu nelokāmo partejiskumu apliecinošiem „dvēseļu inženieŗiem” un citiem, kas pūlējās pacelt latviešu kultūru līdz „dialektiskajam materiālismam”, vienkāršs mirstīgais, protams, nespēja. Viņam katrā ziņā bija jābūt
vai nu galīgi sasirgušam ar „buržuāzisko nacionālismu”, vai arī
jānēsā Padomju Latviju nīdēja –
speciālo dienestu aģenta mantija.
Šāda vieda cildinājumi man ir
sakrāta visai pabieza mape.
Drūmos brīžos tie priecē sirdi un
jautrina prātu. Kā redzi, divus no
tiem, attiecīgi ierāmētus, esmu
pielicis pie sienas. „Prettautiskajā
karogā” (izdevniecība „Avots” to
laida klajā 1986. gadā, tātad jau
perestroikas periodā) ievietotais
raksts laikam bija domāts kā
recenzija par manu septiņus
gadus agrāk Savienotajās Valstīs
iznākušo grāmatu Latvian
Literature under the Soviets, 1940
– 1975. Diemžēl būtisko autors
nav iedrošinājies saskatīt, tā vietā
veltot veselu 41 lappusi grāmatas
ievadnodaļai, kas ir tikai 24 lappuses gara. Kaut arī studenta gados biju spiests asiņainām acīm
iedziļināties Marksa, Engelsa,
Ļeņina, Staļina un vēl citu sīkāku
klasiķu darbos, kaut arī bija
jābuŗas cauri dažnedažādu plēnumu lēmumiem, centrālkomitejas direktīvām, partijas presei,
raksta autors pavisam nopietni
konstatē, ka mana apogeja par
zinātniskā komūnisma ideoloģiju
un par tās saistību ar internacionālās kultūras attīstības procesu esot gaužām niecīga. Nu,
pēc šādas iznīcinošas kritikas
gribas tāpat kā Pidriķim „sevim
krūtīs durt dunci un revolveri”.
Bet tas nu tā.
Teikšu aptuveni to pašu, ko
nesen intervijā teicu Jānim
Elsbergam- Rambam. Pirms vairāk nekā desmit gadiem abi ar
pārbēgušo čekas majoru (kurš
faktiski jau daudzus gadus pirms
tam darbojies par labu ”otrajai

pusei”), ar 1985. gadā Savienotajās Valstīs mirušo Imantu Lešinski Arizonā pie vīna vai arī
varbūt kāda stiprāka padzēriena
glāzes gardi smējāmies par
Imanta paša marksistiski ļeņiniskās sagatavotības pilnveidojumiem žurnālā Mūsu laikmets
(tas iznāca Rietumvācijā Sakaru
komitejas paspārnē) un vēl citur
attiecībā uz kādiem tur maniem
rakstiem par iezīmēm Latvijas
literārajā dzīvē Jaunajā Gaitā un
Institutum Balticum gadagrāmatā
Acta Baltica. Droši vien tāpat
būtu arī tagad, ja skatītu „Prettautiskā karoga”, tevis minētā
Literātūras un Mākslas artiķeļa
un vēl citu tamlīdzīgu nedarbu
autorus vaigā. Jāpiebilst, ka paša
Imanta devums septiņdesmitajos
gados dažādos bēdīgi slavenas
sakarkomitejas paspārnē iznākušos publicējumos izcēlās ar augstvērtīgu intelektuālo līmeni infantilo propagandas rakstu gružos.
M. Č. Tu esi literātūrzinātnieks,
literātūrpētnieks, gan arī polītologs. Tava grāmata „Latviešu
literātūra zem Padomēm” ir tieši
par šo literātūras un polītikas
saistību. Ar to arī interesanta, kā
teiktu Majakovskis. Bet – ciktāl
literātūra ir polītiska, un – kur šīs
saites zūd? Marksisti visu
literātūru reducēja uz polītiskas,
vismaz sociālas esības izpausmi.
Visus pēckaŗa gadus Latvijā,
tāpat kā visur PSRS, literātūruzraugu augstākais bauslis
bija Ļeņina „Partijas organizācija
un partijas literātūra”. Kad es
Universitātes seminārā ieminējos,
ka šai Ļeņina darbā taču vispār
nav runas par daiļliterātūru, tev
vajadzēja redzēt, kādas acis iepleta marksisma pasniedzējs. Un
tomēr – vai arī trimdā – protams,
protams, saprotamu iemeslu dēļ
– Latvijas literātūra netika pārāk
polītiski tulkota, proti, vērtēta kā
ideoloģiska vienība?
R. E. Vai tad tā nebija ideoloģijas vienība? Un tiklīdz nebija,
tūdaļ pa galvu! Nekur jaunlaiku
vēsturē polītika un literātūra, un
kultūra vispār nav bijušas savā
starpā tik cieši saistītas kā padomju imperijā. Katrā ziņā kopš
VK(b)P CK 1932. gada aprīļa
lēmuma „Par pārkārtojumiem
literātūras un mākslas organizācijas darbā”. Šis partijas ukazs
darīja galu visām pastāvošajām
rakstnieku organizācijām (un
tādu divdesmitajos gados bija
vesels lērums) un uzdeva dibināt
vienotu Rakstnieku savienību
ciešā partijas uzraudzībā. Tādēļ
arī visu imperijā iekļauto tautu
kultūru pētniekiem iznāk pirmām kārtām pievērsties jautājumam, kā režīms izturas pret
kultūru un arī kā kultūra izturas
pret režīmu. Tas ir obligāti. Tikai
tad var sākt nodoties dažādo
kultūras paveidu mākslinieciskas
iedarbes spēka mērdarbiem. Latviešu pēckaŗa literātūrā visagrāk
var sākt runāt par poētiskās
iedarbes spēku, proti, „jaunā viļņa” dzejnieku darbos sešdesmito
gadu otrā pusē. Kaut arī voluntārisma un stagnācijas gadu „lielajā liekulības tirgū”, kā saka
Knuts Skujenieks, joprojām valda
neiedomājama sociālā liekulība,
atsevišķi dzejnieki tomēr spēja
izvērsties par patiesiem sirds-

apziņas, ja vēlies, arī latviskās
sirdsapziņas modinātājiem, par
ko viņus, protams, tūdaļ sāka
tramdīt tie vīriņi, kam bija uzdots
īstenot praksē PSKP CK lēmumus
literātūrā un mākslas jautājumos,
tādi kā Drīzulis, Goris, Krauliņš,
Grigulis u.c. Padomju literārūras
vēsture liecina par to, ka, sastopoties ar aistētiskuma liecinājumiem un vēl vairāk sirdsapziņas
dokumentējumiem, vadošie kultūrbarbari vienmēr kļūst aizdomīgi.
Runājot par mūsu prozu, šo
mākslinieciskās iedarbes spēku,
faktiski spēciņu, var sākt manīt
krietni vēlāk un tikai pavisam
nedaudzu rakstnieku darbos, jo
lielumlielais vairums turpināja
iekļauties „mechāniskajā prozā”,
kā to tik precīzi apzīmē Guntis
Berelis – vajadzēja tikai iekļauties
zināmās Centra apstiprinātās
konstrukcijās, lai būtu gatavs
mākslas darbs. Auglīgāka pievēršanās formāli stilistiskiem
jautājumiem prozā varētu sākties,
piemēram, ar Regīnu Ezeru (ne
agrīno) un Albertu Belu. Mākslinieciskās iedarbes spēciņš kļūst
par spēku astoņdesmito gadu
vidū tā sauktajā „meiteņu prozā”
(Kalpiņa, Repše, Rubene, Melgalve, Valodze). Vēl pēc vairākiem
gadiem duku sāk uzņemt stiprais
dzimums - Ozoliņš, Berelis, Spāre, Lejiņš, Rimants Ziedonis.
M. Č. Puča rītā Brīvās Eiropas
raidītājā atskanēja tava balss.
Cikos tu uzzināji par notikušo?
Kāda bija tava izjūtu gamma šai
„dzīvības un nāves svārsta šūpojienā” (Bela apzīmējums)?
Kaut arī visu laiku kaut ko tādu
gaidījām, pat pareģojām, tās bija
agonijas nojautu un sirds tirpšanas diena.
R. E. 19. augustā ap puspieciem no rīta mani izcēla no gultas Radio Brīvā Eiropa direktora
vietnieka, vēl nesen avīzes
Christian Science Monitor Maskavas korespondenta Garija Tečera balss telefona klausulē –
apvērsums Padomju Savienībā!
Tūdaļ jozu uz latviešu redakcijas
ziņu studiju, lai pārtrauktu mūsu
rīta programmu ar speciālpaziņojumu – PSRS prezidenta
vietā stājies līdzšinējais viceprezidents Genadijs Janajevs, jo
Michails Gorbačovs neesot vairs
spējīgs pildīt savus tiešos uzdevumus it kā veselības dēļ. Varu
savās rokās pārņēmusi Valsts
ārkārtējā stāvokļa komiteja, lai
novērstu valstī krizi, chaosu,
anarchiju...
Bez kavēšanās zvanīju uz Rīgu.
„Kas, ko, kā?! Mēs neko nezinām!” – „Uzgriez televizoru!
Maskavas kanālu! Vai Svobodu!”
– atsaucu. Lieta kļuva skaidra.
Pievakarē laidām ēterā no Ingrīdas Šmites pa teleksu saņemto
LTF valdes uzsaukumu „Visiem
Latvijas neatkarības atbalstītājiem
izrādīt pasīvu jeb nevardarbīgu
pretestību tautu brīvības centienu apspiešanai ieviestajai Ārkārtējai pārvaldei, t.i., Gorbačova
paša ielikteņa Janajeva valdībai.”
Bez apstājas klausījāmies Rīgas
Radio – ziņotais tika tulkots angliski un izplatīts pa visu pasauli
līdz pat 20. augusta rītam,
līdz „Dievs svētī, Latviju!”
(Turpinājums 5. lpp.)
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PIRTS LIETA
(Nobeigums)
Bet no otras puses, varbūt viņai
bija taisnība, jo nākamā rītā,
tikko apģērbos, tūlīt piespraudu
oranžo 3x3 kartīti ļoti tuvu savai
sirdij. (Ēšana arī ir tautas sirdslieta, vai ne?) Un arī pie manas
draudzenes sirds ieraudzīju oranžo kvadrātiņu. Mēs nu acīmredzot bijām kļuvušas par tām, kas
neaizmirst, nekad, nemūžam!
Arī ēdamrindas vagars mums
uzmaidīja kā uzvarētājs, gandarīts, ka sekmīgi disciplīnējis
pazudušas sievietes īstā latviskā
garā. Smaidījām kā no kakta
atbrīvotas skolnieces. Varbūt,
nodomāju, ir labi, ka šad un tad
tiek atgādināts, ko nozīmē
,,latviskā stāja.” Bet – atkal aizvirzījos no pirts temata un aizsteidzos notikumiem priekšā.
,,Astrida, turies pie pirts lietas!”
Sniedze uzsauca un aizkūra cigareti un ar jauno līderi sapīpēja,
varbūt lai aizpūš ēstgribu. Nezinu.
Nepīpēju. Viņi jau bija pagriezušies pret mežu, bet ne vairs
tieši tā, lai ietu iekšā. ,,Mēģināsim
no ceļa puses,” zēns ieteica un
pagriezās uz ziemeļiem. Vienaldzīgi sekoju. Sasniedzām šoseju,
kas krusto Gaŗezeru. Sniedze
iztiepa roku ar paceltu īkšķi.
Automašīna apstājās. Šoferis gadījās pats Gaŗezera saiminieks.
,,Vai zināt, kur ir tā pirts, ko
Kārlis Zobs un kompanija
uzbūvēja?”
,,Kā nu ne!”
,,Vai jūs varētu mūs tur aizvest?”
,,Labi. Pašu arī interesē.”
Iekāpām automašīnā un izbraucām no Gaŗezera, ka putekļi
nokūpēja un grants nočirkstēja,
bet turpat aiz līkuma auto apstājās un kāpām ārā.
,,Tur jau vajadzētu būt,” saimnieks izstiepa roku.
Drošiem soļiem viņam
sekojām. Un tiešām, ieraudzījām
pirtiņu rēgojāmies zem kupliem
kokiem, kalna galā – tik pelēku
un maziņu.
Apstājāmies. Skatījamies kā
Purvīša gleznā. Saule mirdzēja.
Debesis šķita ļoti tuvu; lapas
viegli šūpojās, metot uz zemi
savus ēnu plankumus, kas rotaļājās pāri zālei un meža puķītēm.
,,Kā Brīvdabas mūzejā,” ieteicos.
,,Latvijā?” Sniedze pārjautāja.
,,Nekādā gadijumā.”
Ak jā, zinu, jau zinu! Saprotu.
Purvīša gleznā noteikti būtu zils
ezers vai dīķītis ar attiecīgo bērziem bagāto ainavu. Katrā ziņā
gleznā būtu vismaz kāds dzidri

burbuļojošs strautiņš. Bet šeit
viss bija karsts un sauss. Tikai
kukaiņi džinkstēja, un odi bija
tikpat izsalkuši kā mēs.
Pirtiņa izskatījās vientuļa, bārenīte, starp krūmājiem un
pāraugušiem kokiem, nenozīmīga, bez cieņas un goda – kā
trimdas pamalē pazudis latvietis.
Tautas dvēselīte, sērdienīte...
Nošmulēta pelēka, piepēm apaugusi, puspuvušu mizu, caur kuŗu
rēgojās koku šķiedras, atklājot
savas gadu ripas. Bet diženi
turējās! Zobs & Co. bija varen
labi būvējuši, kā jau priekšzīmīgiem latviešu meistariem
pienākas – no sirds un ar jūtām.
Atstūmām autentiskās durtiņas
un, pārkāpuši augsto slieksni,
līdām iekšā, tumsā. Kad acis
aprada, ieraudzījām krāsni ar
plato muti, pilnu akmeņiem, bet
bez gara, bez tvaikiem. Tik smagi,
lieli akmeņi... Kas tos sanesa, kas
salika, lai viss būtu pareizi? Lai
būtu (kaut tikai fantazijā) prieks
miesai un garam?
,,Šis taču ir varens mākslas
darbs,” sacīju un atzinos, ka tik
pareizā pirtī biju pirmo reizu.
Mēs visi apbrīnojām lielo darbu,
un izsacījām savas domas un
spriedumus, pārejot no konkrētā
simbolikas augstumos, līdz pat
dzejas sublimitātei. Mūsos kaut
kas baigi saviļņojās, līdz asarām.
Gandrīz apdauzījām galvu pret
baļķiem, kam arī iekšpusē bija
uzmetušās lielas piepes, kas
lēnām, bet mērķtiecīgi barojās.
,,Būs beigas,” ievaidējos.
Atvērām lodziņu. Pelēkumā
ienāca gaismas stariņš un laimīgi
saplūda ar to, ko ielaidām pa
durvīm. Acis kļuva redzīgākas.
Ieraudzījām zirnekļus un citus
kukaiņus, kas labi saprot mājas
vērtību. Likām viņus mierā.
(Caur sidraba birzi gāju, ne
zariņa nenolauzu.) Neredzējām
nedz lāvas, nedz ķipīšu.
,,Bet atceries, šeit nav ko smelt.
Tie būtu nevajadzīgi,” tā Sniedze.
,,Ak, jā.”
Šī taču ir bezūdens pirts! Pirts
bez gara jeb ar noliegtu, aizliegtu
garu, ko nebija lemts dzirdēt caur
smiekliem. ,,Uzmet garu, uzmet
garu, lai es labi pērties varu!” Šī
pirtiņa bija nosodīta jau pirms
laika par nemorālu izdarību
instrumentu. Njā... ,,Gars labprātīgs, miesa vāja.”
,,Astrida, tas iederas citā
kontekstā!”
,,Jā. Zinu, ka nevajag jaukt
metaforas! Zinu, zinu... Cits cars
un cita miesa. Bez garaiņiem.
Manam tēvam bērnībā pirts esot
likusi domāt par elli.”
,,Paliksim pie folkloras.”

,,Labi.” Izgājām ārā, pusdienas
saulē.
,,Es gribu ēst,” ierunājos, bet
negribējām atstāt šo svētvietiņu.
Fotografējāmies. Vēlējāmies šo
momentu iemūžināt. Seja mums
savilkās traģiskos vaibstos; jutām,
ka arī uz mums sāk augt piepes
– cietas un lielas. Šajā pirtiņā, kas
pati tik nevainīga, šķita koncentrētas tik daudz ačgārnību, ka
mēs gribējām kliegt, brēkt kā
brieži pēc ūdens, kā kamieļi
tuksnesī.
,,Es par šo lietu gribu runāt,”
paziņoja Sniedze un, pilna
apskaidrotas pārliecības, izveda
mūs no meža.

Kapēc?” neapmierinātie jautāja.
,,Nekas liels... Nu, kas to vairs
atceras... Vienkāršas nodarbības...
Ejam atpakaļ!” viens no
vadītājiem teica, kas izklausījās
kā pavēle.
,,Nesaki mums,” jaunāka vīrieša
balss atcirta. ,,Nepūt, vecīt, mums
dūmus sejā. Šeit kūp pēc kaut kā
nedemokratiska, un šeit tomēr ir
Amerika, valsts, kuŗas likumi ir
cilvēkiem – ļaudīm, kādi esam
arī mēs!”
,,Liksim mieru,” sacīja kāda
noguruša balss. ,,Saulīte jau
norietējusi.”
,,Jā. Metas tumsa.” (Ej, saulīte
drīz pie Dieva…)

***
Pēc vakariņām viņa uzrunāja
pilnās zāles auditoriju un vēlāk,
pirms saulrieta, apgalvojot, ka
ceļš skaidri zināms, aizvadīja lielā
procesijā uz pirtiņu. Atradām to
ātri, kaut gan mazliet tomēr
maldījāmies. Bet kaut kas no visa
tā, ko dienas vidū bijām piedzīvojušas, bija izgaisis. Tautas
masā neizjutām mums līdzīgu
traģēdijas nojautu, nedz simboliku, kādā mēs bijām ienirušas ar
savām romantiskām un neoromantiskām dvēselēm un sabiedriski-polītiskām iztēlēm.
,,Nu, dēļi jau turas,” kāds
būvmeistars ierunājās. Sekoja
dažādi spriedumi un beidzās
vienprātīgi – ar bieži dzirdētu
izteicienu: Tur nekā nevar darīt.
Tikai pāris balsis nepiekrita un
sauca: bet! un kapēc? Šķiet, tās
dzirdu vēl tagad, pēc ilgiem
gadiem. Šajā zemē pārceļ kalnus,
mājas, izrok ezerus un aizbeŗ
alas, tad kāpēc nevarēja pirtiņu
maigām, bet stiprām rokām
nonest ezermalā, tur tajā līcī, kur
zied ūdensrozes?
,,Kas te īsti notika? Kas nolēma?

***
1998. gadā, oktobra pēdējās
dienās, aizbraucu uz Gaŗezeru,
jo Sniedze dzīvoja Atbalsīs un
veidoja jaunu mākslas darbu, ko
vēlējos redzēt. Atcerējāmies
skaisto vasaru toreiz un arī pirtiņu kalnā. Aizgājām to aplūkot.
Atradām ātri, jo ceļu nebijām
aizmirsušas. Koku lapas jau bija
sakritušas zeltainā paklājā; tāpēc
jau no tālienes sākām vaimanāt
līdzīgi tiem, kuŗi iet uz slimnīcu
apmeklēt neglābjamu mīļo.
Jā, nu redzējām: pirtiņa bija
galīgi čupā. Sakritusi, pagalam.
Mirusi. Nepiepildīta. ,,Tāda kā
trimda,” izdvesu un atcerējos
savu aizgājušās vasaras pirts piedzīvojumu Latvijā, pie Ungura
ezera, skaistā, atgūtā saimniecībā
– pārvērstā par tūristu vietu.
,,Varbūt tomēr tikai Latvijā ir īstā
vieta šādām pirtiņām un vispār
pirts idejai – šeit valda sanitāri
un citi likumi... Bathroom
kultūra...”
Ilgi raudzījāmies sakritušos
dēļos un tad bridām pāri trūdošām lapām uz asfaltēto šoseju;
izgājām cauri greznajiem goda-

Kultūra un polītika – pirms un pēc bezsaules norieta
(Turpinājums no 4. lpp.)
pēdējiem akordiem (bija aptuveni 4.50), kad Rīgas studijā ielauzās
desantnieki. Pēdējie ziņojumi
pirms radio nama ieejas durvju
uzspridzināšanas – no Ādažiem
uz Rīgu virzoties padomju tanku
kolonna, nošauts mikroautobusa
šoferis, šāvieni Doma laukumā,
ir ievainotie...
Šajā svārsta šūpojienā pārņēma
patiešām katastrofiska sajūta, lai

gan ne uz brīdi nezaudējām
cerību, ka svārsts agrāk vai vēlāk
atkal svērsies dzīvības virzienā.
Un nepagāja ne trīs dienas, kad
Radio Brīvā Eiropa baltiešu
redakciju darbiniekus sāka apsveikt ar neatkarību, bet visus
pārējos – ar PSRS tautu cietuma
galu. Nošāvās (ja tas tā patiešām
bija) ne tikai mūsu kvislings
Boriss Karlovičs, bet visa ko-

mūnistiskā ideja. Par postkomūnistiskās ēras iestāšanos vairs
nevarēja būt ne mazāko šaubu
tad, kad no pjedestāliem sāka
gāzties ne tikai „Dzelzs Fēlikss”,
bet arī „mūžības granītā cirstā”
Volodjas statuja.
M. Č. Kādu tu prognozē Latvijas nākotni: polītisko, saimniecisko, kultūras (arī literātūras)? Tuvākajā laikā, tālākajā

perspektīvā?
R. E. Viss būs labākajā kārtībā,
ja sekosim mūsu krīvu krīva
Kronvalda Ata padomam, kas
atrodams viņa apcerējumā ar
nosaukumu „Tēvzemes mīlestība”.
Gribu nolasīt pirmo rindkopu:
Arī mēs atkal piedzīvojuši tādus
laikus, kuŗi neprasa, lai katrs no
mums aizstāv savu (un savas tautas) godu, brīvību, kā vien spēdams un zinādams, pat savas
asinis netaupīdams. Bet tādi laiki
prasa no tautas diženus vīrus.
Tagadējie laiki neprasa, lai mēs
tēvzemes draugus gaiši atšķiŗam

vārtiem Dievam un Latvijai.
,,Bet cilvēki šeit, Gaŗezerā vēl
sanāk,” Sniedze sacīja, godbijīgi
skatoties uz sakoptajiem vārtiem.
,,Jā. Sanāk. Tomēr, kapēc
mums ir tik skumji?”
,,Laika zobs sāp.”
2001. gada aprīlī pierakstītas
beigas, ar veltījumu Sniedzes 50.
jubilejai.
P. S. 2006. gada augustā atkal
pavadīju skaistu 3x3 nedēļu
Gaŗezerā, kur laiks it kā stāv uz
vietas, bet cilvēki tam slīd cauri
un pāri. Tie, kuŗi bijām jauni un
dedzīgi, esam kļuvuši sirmi un
mierīgi, priecīgi, ka šī vieta vēl
pastāv un ka šeit vēl turpinās
skolas un dažādi pasākumi latviskā garā. Tos, kuŗiem grūti
nostaigāt gaŗās, romantiskās takas, nu pārvietojas golfa mašīnītēs, kas kursē starp ēdamzāli
un izglītības namiem. Kaut gan
mazāk dalībnieku, vakarēšana
sveču gaismā, dziedot tautasdziesmas, notika katru vakaru...
Notika arī aizgājušo rakstnieku
piemiņas vakars, ko vadīja Maija
Meirāne.
Tik daudzi! Tik žēl... Tik neticami ātri...
Visi, kas tur bija, neaizmirsīs
Sniedzes fotoizstādi – Latvijas
svētvietas, fotografētas 2005.
gada vasarā, braucot pa visu
Latviju un apmeklējot arī tēva,
Aivara Ruņģa, mājas un dzimto
pusi Vidzemē. Izstāde un viss
vakars bija veltīts Aivara un
Valijas Ruņģes –nenogurstošo
trimdas latviešu rakstnieka un
literātūras kritiķes – piemiņai un
godināšanai.
Pirtiņu gan vairs negājām meklēt...
Astrida Stahnke
2010. gada jūlijā
no tēvzemes ienaidniekiem.
Mums vajaga dedzīgas, diženas
tēvuzemes mīlestības, kas svabada no pašmīlības. Mums
pienākas un vajaga savu tēvuzemi kā visas tautas svētnīcu
cienīt un godāt, par tās gaismību, vaļību un nemirstību no
sirdsdibena gādāt, un strādāt,
un tāpēc gataviem būt, ka
tagadējie laiki to no mums
prasa.
Pēdējo teikumu Kronvalda
Atis ir pasvītrojis.
(Minchenē, 1991)
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Pols Goubls
(Paul Goble)
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Window on Eurasia: Russia in 2030 Will Be Very
Different from What Most Expect,
Krasheninnikov Says

Vienna, August 4 – Unlike the
citizens of most countries,
Russians cannot say what their
country will be like only 20
years from now, what will be
the names of the rulers, what
will be the nature of the political system, what will be the
borders of the country, or
whether it will even exist as
such, according to a Moscow
analyst.
The difficulties Russians now
have in that regard, Fedor
Krasheninnikov writes in
“Svobodnaya pressa” yesterday,
can be seen if one compares
expectations and realities for
three pairs of dates in recent
Russian history 1910 and 1930,
1980 and 2000, and even 1990
and today (svpressa.ru/blogs/
article/28137/).
It is certainly the case, he says,
that “no one in Russia in 1910
could even approximately
describe 1930,” but even the latter two pairs of dates are instructive. On the one hand, “the difference between 1980 and 2000”
was in some respects even
greater, and “even the wisest
sovietologists and dissidents
were struck by how rapidly reality changed” in the late 1980s
and early 1990s.
On the other, “despite all the
differences between 1990 and
2010,” Krasheninnikov argues,
a revenant from the earlier year
“would hardly be surprised” if
he found himself in the Russia
of today. Everything that has
occurred, including the putsch,
the collapse of the USSR, and

capitalism, would have “seemed
to him completely possible.
The reason for that, the
Moscow commentator suggests,
is that “at the start of major
changes when everything
around is already beginning to
dissolve, people [living in a
country like Russia] completely
can imagine the most varied
development of events and as a
result are not surprised by anything that does occur”.
The situation in other countries is very different. There,
“living in a stable society which
despite all shortcomings, looking at the future does not generate thoughts of all-embracing
destruction.” Instead, people
quite reasonably assume that
there will be changes at the
margin but that the system they
are living in will continue much
as it is.
That aspect of Russian life has
profoundly affected Russian
thinking for more than a century, as the comparisons
Krasheninnikov suggest. “In
1910, the names Lenin and
Kerensky were not very much
viewed as future rulers of
Russia, and who Stalin was
could be answered only the rare
Bolshevik or an employee of the
tsarist secret police.”
“In 1980,” he continues, “few
could name the leaders of Russia
in 2000.” No one would have
mentioned Putin or Kasyanov
or Gryzlov. “On the contrary,
there were entire echelons of
Komsomol and Party officials
who sincerely assumed that
after the withering away of the
Brezhnev Politburo, power
would gradually devolve on
them.”
Looking out from 2010, the
pattern is likely going to be the
same, Krasheninnikov insists.
Moreover, as he points out, “the
structure of power in Russia has
changed even more frequently
than once every 20 years. If one

compares the structure of power
in1980, 1990, 2000, and 2010,
there is nothing in common, if
you think about it.”
Even the top post has changed.
“In 1980, the main position was
called the CPSU Central
Committee General Secretary.”
After that, the country’s leader
was in 1990, the president of
the USSR, in 2000, the president of Russia, and [now] n
2010, the prime minister.” That
is dizzying enough.
But there is an even more
radical possibility. In 2030,
Krasheninnikov writes, “Russia
may not exist at all. In any case
in its current borders and in its
current form.” Many Russians
can imagine that the North
Caucasus will have gone its own
way by then, and the more pessimistic may add the Far East.
Meanwhile, the most thoughtful, he suggests, will recognize
that essentially, “only the regions
of European Russia are in more
or less the same rhythm with
Moscow and that only because
all the active people [from these
areas] left long ago to live in
Moscow and there is no one left
to order life differently” in these
places.
Elsewhere, the elites have not
left, and as a result, “the exclave
of Kaliningrad, Tatarstan,
Bashkortostan, the Urals,
Siberia and the already mentioned Far East … are all living
according to their own rhythms
and only the improbable efforts
at unification of the imperial
center still allow one to speak
about a certain unity.”
As for himself and allowing
for npredictable chance, Krasheninnikov says that in his view,
“after 20 years, the process of
the disintegration of the Russian
Empire which began in 1917
will end” or be close to it.
“Sooner or later,” he says,
“Russia will leave its Algeria,
the North Caucasus” and con-

sist “only of Moscow and the
European part of today’s federation.”
Any effort to prevent this by
the use of force, he argues, “will
sooner or later produce the
oppose effect” of causing even
more parts of the country to
leave. The only question in that
event, Krasheninnikov suggests,
is “just how far the pendulum
will swing in the opposite direction.”
It is possible that Russia will
become a real federation, and it
is also possible that it will
become a confederation, “a
variant of preserving the
appearance of a single country
despite its factual division into
a number of self-administered
and in fact independent states.”
Such an arrangement might
satisfy both elites and the population.
The “most radical of the possible variants,” he continues,
would be “the division of the
country” into a set of independent states. That would be “possible,” the analyst argues, “only
in a situation when the current
process of cracking up will last
for a long time and thus will
make the very idea of a single
country hateful for the population.”
But there will be larger forces
at work as well. “Considering
the demographic situation and
the inevitable decline of influence of the petroleum-exporting countries, it is quite naïve to
suppose that Russia (or the
states arising in its place) will
be leaders in world politics and
economics.”
In the best sense, Russia “can
hope for a more or less prosperous life” having given up its
“hegemonic” pretensions. In
the worst, it may find itself a
battle ground of “authoritarian
and aggressive” states, who will
“fight among themselves as a
result of the [as yet not com-

pleted division of] the imperial
inheritance.”
Moreover, the situation
beyond Russia’s current borders
will likely be very different as
well. China, now on the rise, is
likely to be undermined by that
time as a result of its own problems. And “the events in
Kyrgyzstan show the rickety
quality of the post-Soviet political constructions in Central
Asia.”
Krasheninnikov concludes
his essay with some remarks
about the state of religion in the
Russia of 2030. “Twenty years
ago,” he writes, “the Russian
Orthodox Church,” having
emerged from Soviet oppression, looked quite attractive,
“especially when compared to
the crowds of preachers arriving from the East and the
West.”
Now, in 2010, the ROC has
become “a semi-state structure,
a branch of the powers that be,
imposing itself on all of society.” But in 20 years, the situation will certainly be difficult.
The ROC even now can’t finance
itself, and its actions will alienate ever more parts of the state
and society.
As a result, the Russian
Orthodox Church will lose a
significant part of its current
influence,” and into the breach
will
“inevitably”
come
Protestants and all the other
confessions,” including Islam.
“One thing is obvious,”
Krasheninnikov writes. The
ROC will not be able to exist in
its current form.
In short, he concludes, “the
only thing Russians can be certain about the future of their
country is that it will not be like
what people are now saying it
will be. Instead, Krasheninnikov
says, the situation in 2030 may
be worse; it may be better; but
beyond any doubt, it will certainly be different.

Vērtīgs priekšlasījums St. Pētersburgā
Latvijas Radio žurnāliste un
producente Ingrīda Ābola 28.
jūlijā nolasīja mums ļoti interesantu referātu „Polītiskā situācija
Latvijā un partiju cīņas priekšvēlēšanu laikā”. Tā kā iepriekš nezinājām, ka radīsies tāda reta izdevība, ar datora palīdzību nācās
īsā laikā apzināt vietējos floridiešus, kas tad arī kuplā skaitā bija
ieradušies uz šo vērtīgo priekšlasījumu.
Viešņa referātu iesāka, mums
visiem atgādinot, cik svarīgas ir
šīs nākamās Saeimas vēlēšanas
un lai katrs no mums, kam ir
tiesības balsot, to arī izdarītu.
Viņa teica, ka negribot mums
norādīt, par kuŗu partiju balsot,
bet rosināja pašiem domāt,
saprast un izvēlēties. Referente
iepazīstināja mūs ar piecām lielākajām partiju apvienībām, tās
vadītājiem un platformām, kuŗas

pēc šībrīža aptaujām pārvarētu
5% barjeru un iekļūtu Saeimā.
Pašlaik visspēcīgākā ir kreiso
partiju apvienība Saskaņas
centrs ar vadītāju Jāni Urbanoviču.
Ja vēlēšanas notiktu šodien,
diemžēl šī partija ar saviem
uzskatiem, kas tik stipri vērsti uz
austrumiem, iegūtu visvairāk
balsu.
Zaļo un Zemnieku savienība
(ZZS) ir vecākā un stabilākā partija. Tā arī ir vairāku lielāku un
mazāku partiju apvienība, starp
tām arī Aivara Lemberga partija
Latvijai un Ventspilij. ZZS ir ar
mieru kopā strādāt ar kuŗu katru
nacionāli domājošu partiju.
Polītiskā apvienība Par labu
Latviju ir jauns veidojums.
Nosaukums ņemts no pavasarī
tapušās lielo uzņēmēju un miljonāru nodibinātās Tautas kustības
„Par labu Latviju”. Izbrīnu rada

nosaukums „Tautas kustība”, jo
patiesībā tā ir miljonāru un oligarchu partija, kur galvenie
noteicēji ir Andris Šķēle ar savu
Tautas partiju un Ainārs Šlesers
ar savu Latvijas Pirmā partija/
Latvijas ceļš vai tautā dēvētu par
Mācītāju partiju. Grūti iedomāties, ka tagad Ainars Šlesers un
Andris Šķēle ir apvienojušies, lai
varētu sadarboties tikai un vienīgi tautas un Latvijas interesēs.
Lai gan partijā darbojas vairāki
mācītāji, interesants ir fakts, ka šī
polītiskā spēka tīmekļa portāla
redaktors ir „Sātana bībeles” tulkotājs Nils Sakss. Visiem par lielu
pārsteigumu Par labu Latviju
valdes priekšsēdi kļuvis eksprezidents Guntis Ulmanis, kas arī
ir gatavs startēt Saeimas vēlēšanās un kļūt par valdības vadītāju.
Vienotība arī ir jauna polītisko

partiju apvienība. Tā ir otra
populārākā aiz Saskaņas centra.
Tikai ir ļoti būtiska atšķirība –
Vienotība ir izteikti labēja partija,
kas aizstāv nacionālās vērtības
un ir orientēta uz Rietumiem. Tā
ir šībrīža varas partija, kuŗai
uzlikta atbildība izvest Latviju no
krizes. Polītikas noteicēji ir
apmēram 40 gadus veci cilvēki,
kuŗiem nav saites ar okupācijas
laika tradicijām. Apvienība arī
turpmāk Ministru prezidenta
amatā redzētu Valdi Dombrovski.
Vienotībā iesaistījušies arī rietumu demokratiju pārstāvošie –
Rasma Kārkliņa, Ojārs Kalniņš,
Imants Lieģis, Vaira Paegle, Liene
Liepiņa. Apvienības priekšsēdis
ir Ģirts Valdis Kristovskis, kas
aktīvi palīdzējis izplatīt patieso
dokumentālo filmu „Padomju
stāsts” (The Soviet Story).
Visjaunākā partiju apvienība ir

Visu Latvijai /TB/LNNK. Tā ir
izteikti nacionāla un šobrīd
aptaujas rāda, ka varētu iekļūt
Saeimā. Ja TB/LNNK ir ar lielu
pieredzi polītiskajā darbībā, tad
Visu Latvijai iekļaušana Saeimā
būtu pirmreizēja. Tās vadītāji ir
jauni cilvēki, kuŗu ienākšana
polītikā ļautu izaugt jaunai polītiķu paaudzei ar latvisku un godprātīgu attieksmi. Šie jaunieši
katru gadu 16. martā izveido
valsts karogu aleju, caur kuŗu pie
Brīvības pieminekļa dodas leģionāri.
Šis ir tikai īss izvilkums no
Ingrīdas Ābolas ļoti interesantā
un izsmeļošā referāta. Mēs esam
ļoti pateicīgi, ka viņa daļu no
sava atvaļinājuma ziedoja mums.
Pēc šī referāta mums radās skaidrība, cik svarīgi ir iet balsot un
zināt, par ko.
Irene Ezeriņš
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Partiju kandidātu sarakstu
numuri 10. Saeimas vēlēšanām
Saeimas Sarkanajā zālē Centrālā
vēlēšanu komisija (CVK) rīkoja
deputātu kandidātu sarakstu kārtas numuru izlozi 10. Saeimas vēlēšanām. Sarakstus iesnieguši 13 polītiskie spēki. Septiņas ir partiju
apvienības, sešas – partijas. Vēlēšanām kopumā pieteikti 1239 deputātu kandidāti. 9. Saeimas vēlēšanām 2006. gadā tika iesniegti 19
kandidātu saraksti ar 1024 deputātu kandidātiem.
Kandidātu sarakstu kārtas numuri: 1. Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL), 2. Vienotība, 3. Ražots Latvijā, 4. Saskaņas
centrs, 5. Tautas kontrole, 6. Zaļo
un Zemnieku savienība, 7. Par
prezidentālu republiku, 8. Par labu
Latviju, 9. Atbildība – sociāldemokratiska polītisko partiju apvienība, 10. Daugava – Latvijai, 11.
Pēdējā partija, 12. Visu Latvijai/
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, 13.
Kristīgi demokratiskā savienība.
Apvienības Par labu Latviju
(PLL) valdes priekšsēdis Guntis
Ulmanis uz izlozi ieradās ar deviņu minūšu nokavēšanos, tāpēc
PLL kārtas numuru izlozēja CVK
sekretārs Valdis Veinbergs. Pēdējo
partiju sarakstu kārtas numuru
izlozē pārstāvēja redzes invalids
Raimonds Strazdiņš, kas uz izlozi
bija ieradies ar speciālu apmācību
suni – Pavadoni.
Par 100 deputātu krēsliem nākamajā Saeimā cīnīsies 1239 kandidāti no 13 sarakstiem. “Iesniegtie
rezultāti apliecina, ka atteikšanās
no “tā sauktā lokomotīvju principa devusi rezultātu – partijas
spiestas meklēt un piesaistīt labus
cilvēkus katrā apgabalā, jo vairs
nevar visur iztikt ar vienām un
tām pašām līdeŗu sejām,” iesniegtos sarakstus vērtēja vēlēšanu
reformas biedrības VĒL pārstāvis
Indulis Bērziņš. Viņaprāt, tieši
minētie Saeimas vēlēšanu likuma
grozījumi bijis galvenais stimuls
partiju konsolidācijas procesam un
tas varētu turpināties. It sevišķi,
ja vēlēšanu sistēmas reformētājiem
izdosies panākt apgabalu skaita
palielināšanu.
Visi 13 saraksti kandidēs visos
piecos vēlēšanu apgabalos, tikai
pieciem (Saskaņas centrs, Par labu
Latviju, Vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība, Atbildība) ir pilnas kandidātu listes ar visiem
115 cilvēkiem. Visplānākās rindas ir Pēdējai partijai, no kuŗas
kandidēs tikai 38 cilvēki. Lai gan
ir dzirdēti daudzu polītiķu solījumi dot vietu jaunajiem, sarakstos dominē polītiķi vecuma
robežās no 40 līdz 60 gadiem.
Nākamās Saeimas kandidātu caurmēra vecums ir 45,2 gadi. Visvecākajam deputāta kandidātam Visvaldim Lācim no Nacionālās apvienības ir 86 gadi, jaunākajiem – 21
gads. Gandrīz visos sarakstos dominē vīrieši (virs 70%), vienīgais
izņēmums ir Kristīgi demokratiskā savienība, kuŗā ir 48,8%
vīriešu un 51,2% sieviešu.
Vislabāk izglītotā ir Vienotība,
kuŗā 93% kandidātu ir augstākā
izglītība. Savukārt apvienībā Ražots
Latvijā diviem kandidātiem ir
tikai pamatizglītība.
Svētdien, 8. augustā, pulksten
15 Rīgas Doma baznīcā
notika Romas katoļu baznīcas
Rīgas archidiecēzes archibīskapa

– mētropolīta Zbigņeva Stankeviča ordinācijas svinības.
Šā gada 19. jūnijā pāvests Benedikts XVI izvēlējās priesteri Zbigņevu Stankeviču par jauno Rīgas
archibīskapu – mētropolītu, vienlaicīgi pieņemot kardināla Jāņa
Pujata atlūgumu sakarā ar vecuma
ierobežojumu sasniegšanu.
Svēto misi vadīja Jānis kardināls
Pujats, piedaloties Svētā Krēsla
pārstāvim – Apustuliskajam nuncijam Latvijā – archibīskapam
Luidži Bonacci, kā arī Latvijas un
kaimiņvalstu bīskapiem. Archibīskapa – mētropolīta ordinācijas
svinībās klāt bija Valsts prezidents Valdis Zatlers, Ministru
prezidents Valdis Dombrovskis
un Latvijā akreditētā diplomātiskā
korpusa pārstāvji. Savukārt starp
vairāk nekā 50 ielūgtiem ārvalstu
viesiem bija Romas katoļu Baznīcas bīskapi no Lietuvas, Igaunijas,
Polijas un Ukrainas, kā arī dažādu
Baznīcas organizāciju vadītāji un
priesteŗi no Italijas, ASV, Polijas,
Austrijas un citām valstīm. Ordinācijas Svēto misi tiešraidē pārraidīja Latvijas Televīzija LTV1
kanālī. Ar Polijas satelīttelevīzijas
TV Polonia starpniecību tā tika
raidīta arī uz ārzemēm.
Izvēloties Rīgas Doma baznīcu
par ordinācijas vietu, jaunais archibīskaps – mētropolīts Zbigņevs
Stankevičs vēlējās akcentēt kristīgo konfesiju labo sadarbību Latvijā, kuŗai plāno veltīt uzmanību
arī turpmākās kalpošanas laikā.
Turklāt Doma baznīcā atrodas
Latvijas apustuļa un pirmā bīskapa
Svētā Meinarda kaps un Latvijas
apmeklējuma laikā baznīcā lūdzies pāvests Jānis Pāvils II.
Zbigņevs Stankevičs uzrunā
vispirms pateicās savai mātei par
atbalstu un lūgšanām, kā arī
vairākās valodās pauda pateicību
citu valstu pārstāvjiem, diplomātiem, valsts iestāžu pārstāvjiem
un augstākajām valsts amatpersonām par iesaistīšanos Latvijas
sabiedrības garīgajās norisēs.

Zbigņevs Stankevičs
Zbigņevs Stankevičs dzimis
1955. gadā Gulbenes rajona Lejasciema pagastā. Pēc studijām Rīgas
Politechniskajā institūtā vairākus
gadus strādājis inženieŗa speciālitātē. Atsaucoties uz Dieva aicinājumu kļūt par priesteri, viņš ieguva

teoloģijas maģistra gradu Ļubļinas
Katoļu universitātes Teoloģijas fakultātē Polijā un, saņemot priesteŗa svētības, 1996. gadā sāka
kalpot par vikāru Rīgas Sv. Franciska draudzē. Kalpojis arī par
Rīgas Garīgā semināra garīgo
tēvu un Rīgas Jēkaba katedrāles
vikāru. 2008. gadā viņš ieguva
teoloģijas doktora gradu Laterāna
pontifikālajā universitātē Romā.
Profesors Zbigņevs Stankevičs ir
Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu
institūta docētājs un kopš 2008.
gada arī šī institūta direktors.
Prot latviešu, poļu, angļu, italiešu
un krievu valodu, var sazināties
vācu valodā.
Ģirts Valdis Kristovskis: mēs
neesam čukčas, Urbanoviča kungs!
Latvijas polītiķi cits citu mēdz
apsaukāt nepiedienīgos vārdos.
Tautas partijas līderim Andrim
Šķēlem Ministru prezidenta darbs
nelikās pietiekami labs, un viņš
Valdi Dombrovski „nokrustīja”
par sabrauktu ezīti. Eksprezidentam Guntim Ulmanim partiju
apvienība Vienotība šķiet kā paplukusi vista (teikts kādā intervijā).
Tagad polītiķu „leksikons” papildinājies vēl ar vienu „mīļvārdiņu”,
kas veltīts partiju apvienībai Vienotība.
Vienotība sākusi tautas aptauju
“Izvēlies savu Ministru prezidentu!”.
Sociologu dati liecina, ka Saeimas
vēlēšanās var uzvarēt Vienotība vai
Saskaņas centrs. Aptaujā ikvienam
Latvijas iedzīvotājam ir iespēja
atbalstīt Vienotības Ministru prezidentu Valdi Dombrovski vai
Saskaņas centra Ministru prezidenta
amata kandidātu Jāni Urbanoviču.
Pēc Vienotības līdzpriekšsēža
Ģirta Valža Kristovska presē izplatītā paziņojuma, iepazinies ar
aptaujas materiāliem, Jānis Urbanovičs atļāvies Vienotību nosaukt
par ieleni un meli. Diemžēl viņš
neeesot izmantojis iespēju atbildēt uz dažiem principiāli svarīgiem jautājumiem par savu un
Saskaņas centra līdzšinējo darbību un poziciju. Daži
jautājumi:
Vai SC atbalsta turpmāku godprātīgu sadarbību ar Rietumu
finanču institūcijām,
jo tā ļāvusi izglābt Latvijas valsti no bankrota? Vai arī SC ieskatā
no Rietumu partneŗiem ir jāatsakās un
financējums jāmeklē
Krievijā?
Vai SC atbalsta Latvijas tautsaimniecības
stabilizācijas un izaugsmes plānu, Latvijas ekonomisko drošību eirozonā vai arī
faktiski plāno lata
devalvāciju?
Vai SC ir gatava
apliecināt, ka tai nav
ne nodomu, ne plānu
pārdot, nodot koncesijā, izīrēt vai citādās
“publiskās – privātās
partnerības” formās
nodot Krievijas uzņēmumiem
Latvijas stratēģiskos aktīvus enerģētikas, transporta un informācijas jomā?
Saskaņas centrā iekļāvusies
Sociālistiskā partija savā programmā skaidri un gaiši prasa “Latvijas
izstāšanos no agresīvā militārā

NATO bloka, šā bloka militāro
bazu likvidēšanu republikas territorijā” un “tautas nobalsošanas par
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā rezultātu atzīšanu par neleģitimiem”. Šīs partijas līdeŗi darbojas
Saeimā un ir iekļauti SC deputātu
kandidātu sarakstā. Kādā veidā
šīs personas īstenos savus polītiskos mērķus SC frakcijā un “Urbanoviča valdībā”?
Vai SC atbalsta Latvijas drošības
stiprināšanu, izvietojot Latvijas
territorijā NATO infrastruktūru?
Vai SC atbalsta latviešu valodas
kā vienīgās oficiālās valodas
saglabāšanu Latvijā?
Vai SC atbalsta pavalstniecības
beznosacījumu piešķiršanu visiem
Latvijas nepavalstniekiem un
Latvijas un Krievijas dubultās
pavalstniecības legālizēšanu?
Vai SC atbalsta Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšanu? Vai SC
nosoda nacistiskās Vācijas un
totālitārās PSRS īstenoto Latvijas
Republikas okupāciju un šo režīmu
pastrādātos noziegumus?
Vai Urbanoviča kungs joprojām, tāpat kā 2009. gada maijā,
uzskata latviešus par “Eiropas
čukčām”?
Vai Urbanoviča kungs joprojām
domā, ka “Dombrovski nolinčos”
un, “ja Saskaņas centra plāns neizdosies, Latvijā būs Biškeka”?
Vai SC aicinājumi uz masu
streikiem vēlēšanu priekšvakarā
stabilizē situāciju Latvijas ekono-

mikā un veicina tautsaimniecības
izaugsmi?
Kuŗi ir Jāņa Urbanoviča un SC
deputātu svarīgākie svētki – 18. novembris vai 9. maijs?
SC frakcijā Saeimā starp 18 deputātiem nav nevienas sievietes. Vai
SC turpinās šo Latvijas sieviešu
faktiskās diskriminācijas polītiku?
Urbanoviča atbilde
Saskaņas centra Saeimas frakcijas vadītāja un Ministru prezidenta amata kandidāta Jāņa Urbanoviča ieskatā atbildēt uz jebkādiem Ģirta Valža Kristovska vai
kāda cita Vienotības pārstāvja jautājumiem ir bezjēdzīgi. Urbanoviča paziņojumā teikts, ka pirms
gada Saskaņas centrs bijis gatavs
gan atbildēt uz jautājumiem, gan
iesaistīties atklātās debatēs ar
Jauno laiku un Pilsonisko savienību,
taču visi labi zina, ka nākamajā
dienā pēc vēlēšanām abas šīs
partijas piekrāpušas tautu, samazinot pensijas. Līdz ar to vienīgais,
ko tagad varētu darīt Kristovska
kungs un Vienotība, – diskutēt
paši ar sevi, uzdodot jautājumu,
vai arī pēc šīm vēlēšanām viņi
kādu piekrāps.
Urbanoviča leksikā vēl ir arī lamuvārds „polītiskie huligani”. Tas veltīts partijas Visu Latvijai aktīvistiem, kuŗi bija lūguši Drošības
policiju pārbaudīt Saskaņas centra
rīkoto vēlētāju aptauju, jo tajā varot
saskatīt nacionālā naida kurināšanu.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Šajās dienās paiet 90 gadi kopš Latvijas un Krievijas Miera līguma
parakstīšanas. Līgumam joprojām ir būtiska nozīme gan vēsturiskā, gan
juridiskā, gan starptautisko attiecību izpratnē. Krievija gan neatzīst
Latvijas tiesiskās turpinātības koncepciju. Tagad Krievija apgalvo, ka
1920. gada Miera līgums „izbeidzis savu darbību” sakarā ar Latvijas
iestāšanos PSRS 1940. gadā. Bijušā ārlietu ministra Māŗa Riekstiņa
ieskatā mums jāturpina atklāti runāt par pagājušā gadsimta vēstures
jautājumiem. Faktiskais mēģinājums 1940. gadā likvidēt mūsu neatkarību atstājis dziļas rētas Latvijas, kā arī citu Baltijas valstu sabiedrībā.
Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs, tiekoties ar iekšlietu ministri Lindu Mūrnieci (JL) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) priekšnieku ģenerāli Ainaru Penci, oficiāli lūdza
Latvijas palīdzību, lai Krievijā norēgulētu ārkārtas situāciju, ko izraisījuši
plašie mežu ugunsgrēki. Vēstnieks iesniedza sarakstu, kuŗā uzskaitīti
techniskie līdzekļi, kas nepieciešami darbā, un lūdza tos nosūtīt uz
Krieviju: mežu kultivātori, individuālie aizsargtērpi un elpošanas
aparāti, sūkņi, mobilie dzēšanas sūkņi u.c.
Valsts prezidents Valdis Zatlers paziņoja, ka Krievijas vizītē plānots
parakstīt līgumu par sadarbību ārkārtas situāciju seku likvidēšanā. Ja
līgums būtu jau šobrīd, sadarbība būtu efektīvāka un Latvijas glābējiem
būtu daudz vienkāršāk doties palīgā Krievijai mežu ugunsgrēku seku
likvidēšanā. Šobrīd formālitātes liedz operātīvi izsniegt vīzas.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (JL) parakstījis rīkojumu
par īpašas darba grupas izveidi 1991. gada barikāžu divdesmitās gadadienas atceres sarīkojumu savlaicīgai un saskaņotai organizēšanai. Darba
grupas vadītājs būs kultūras ministrs Ints Dālderis (JL), tajā strādās
Ministru prezidenta biroja vadītāja, pārstāvji no Iekšlietu, Ārlietu,
Kultūras, Aizsardzības, Finanču, Izglītības un zinātnes ministrijas, tiks
piesaistīti dalībnieki no Rīgas domes, Latvijas Pašvaldību savienības, kā
arī no Rīgas pils un 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības.
Iesaistītajiem cilvēkiem uzdots izstrādāt un kultūras ministram līdz šā
gada 28. septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā
informātīvo ziņojumu par atceres sarīkojumu organizēšanu un tam
nepieciešamo financējumu.
Rīgas domē iesniegts lūgums piešķirt kādai Rīgas ielai Latvijas kino
režisora Juŗa Podnieka vārdu. Lūgumu iesnieguši žurnāls Otkritij gorod
un SIA Juŗa Podnieka studija. Atbalstu priekšlikumam paudis Valsts
prezidents Valdis Zatlers intervijā žurnālam.
Pazīstamais uzņēmējs Viesturs Koziols nopircis 51% AS Diena
akciju. Koziols akcijas nopircis par savu naudu, un viņam vēl “palicis
pāri”, taču neatklāja darījuma summu, jo tā esot viņa ģimenes darīšana.
Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas, uz vienu vietu
Saeimā šoruden vēlēšanās pretendēs caurmērā 12 deputātu kandidāti.
Kopumā 13 sarakstos pieteikti 1239 deputātu kandidāti. Salīdzinājumā
ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām 2006. gadā iesniegto sarakstu skaits
samazinājies par sešiem sarakstiem jeb gandrīz par trešo daļu, vēlēšanām
pieteikto kandidātu skaits pieaudzis par 215 kandidātiem jeb par 21%.

LAIKS

8

2010. gada 14. augusts – 20. augusts

L AIKU UN VIETU MIJĀS
Krievzemes
serdi - līdzenumu
starp Valdaju un
Volgu - piemeklējusi trejāda nelaime: svelme, kas
sasniedz nepieredzētus 40 Celsija
gradus, sausums, kas atgādina
kādreizējās posta vasaras, kuŗām
sekoja bads, un, visbeidzot, ugunsgrēki - nodeg veselas sādžas, Piemaskavas kūdras purvi gruzd,
un Krievijas Federācijas galvaspilsētā ļaudis reizumis spiesti nēsāt
marles sejas apsējus, lai glābtu nāsis
no smacīgā smoga. No satelīta
raugoties, šis plašais Krievzemes
klajums rādās sarkanbrūns... Vārdu
sakot, gandrīz vai Apokalipse.
Un te nu Maskavā nez no
kurienes izniris bijušais militārais
sinoptiķis, atvaļinātais kapteinis
Nikolajs Karavajevs, kuŗš noskaidrojis, ka viss šis trejādais posts,
kas piemeklējis Krieviju, nav
nekas cits kā pret šo valsti vērsto
klimatisko ieroču iedarbības
rezultāts. Cikloni un anticikloni,
viesuļvētras un lietusgāzes, ultravioletais apstarojums – tas ir
nevis Dieva pirksts, bet CIA
velnišķā ķetna! Kapteinis Koļa
Karavajevs atsaucas uz ASV gaisa
kaŗaspēku analitiķu ziņojumu
par “laika apstākļiem (weather)
kā spēka vairotāju: laika apstākļu
Pagājušajā nedēļā Laikā un Brīvajā Latvijā bija
publicēta intervija
ar Latvijas pirmo
p ē c o kup ā c ij a s
Valsts prezidentu
Gunti Ulmani. Lasītāji zinās, ka viņš ir nolēmis atgriezties aktīvajā polītikā, kļuvis
par kustības Par labu Latviju (PLL)
vadītāju un 2. oktobrī gaidāmajās
vēlēšanās būs pirmais cilvēks
PLL kandidātu sarakstā Vidzemē.
Par to, vai kādreizējai valsts
pirmajai personai ir cienīgi ieņemt statusā ievērojami zemāku
amatu, esmu jau rakstījis. G. Ulmaņa pēctece Valsts prezidenta
amatā Vaira Vīķe-Freiberga visai
konsekventi ir teikusi, ka viņa tā
vis nedomā. Ilgu laiku Latvijā
virmoja runas – vai viņa šoruden
piesliesies kādam polītiskam spēkam, varbūt pat kļūs par kandidāti vai veidos pati savu partiju.
Taču nē. G. Ulmanis toties jūtot
zināmu atbildību pret sava vectēva brāli un pirmskaŗa Latvijas
diktātoru Kārli Ulmani, tāpēc viņam acīmredzot šādas aiztures nav.
Man jau nav žēl. Grib cilvēks
atkal paplunčāties polītiskajā dīķī,
lai plunčājas. Nepatiku rada partiju apvienība, kuŗā iesaistījies
bijušais prezidents. Kā zināms,
Par labu Latviju izveidoja Tautas
partija (TP) un Latvijas Pirmā
partija/Latvijas ceļš. Šīs ir tās divas partijas, kas ir tieši atbildīgas
par krachu, ko Latvijas tautsaimniecība piedzīvojusi pusotra gada
laikā un zināmā mērā piedzīvo
joprojām. Prātam neaptveŗamo polītisko uzpūtību laikā, kad valstī
valdīja „gāzi grīdā” ekonomiskā
filozofija un nepamatotais solījums
par „septiņiem trekniem gadiem”,
visuzskatāmāk demonstrēja toreizējais valdības vadītājs Aigars
Kalvītis, reiz pat atļaudamies tos
sabiedrības locekļus, kuŗiem pret

Sarkanbrūnais jaukts ar melnu
Tādējādi 14 personas apzīmogotas kā fašisti: Maskavas Helsinku grupas vadītāja - 82 g.v.
cilvēktiesību aizstāve Ludmila
Aleksejeva, Krievijas Sabiedriskās
padomes loceklis - publicists un
vēsturnieks Nikolajs Svanidze,
rokmūziķis Jurijs Ševčuks, bijušais naftas koncerna JUKOS
vadītājs - pašreizējais cietumnieks Michails Hodorkovskis,
rakstnieks un polītiķis Eduards
Limonovs, opozicionārs Boriss
Ņemcovs, dedzīgā demokrate
Valerija Novodvorska, bijušais
Ukrainas prezidents Viktors Juščenko un tagadējais Gruzijas
prezidents Michails Saakašvili
un dīvainā kārtā arī Holivudas
režisors Kventins Tarantino.
Kas par daudz, tas par daudz,
nosprieda Ella Pamfilova, kas
vada Krievijas Federācijas prezidenta padomi cilvēktiesību jautājumos. Protestējot pret šādu
patiešām sarkanbrūnu izrīkošanos - “tautas ienaidnieku atmaskošanu”, viņa no šī amata aizgāja.
Un šis Pamfilovas žests tika uztverts pasaulē kā trauksmes
signāls: Krievijā tiek lolota paaudze, kas alkst izrēķināties.
Un, kamēr prezidents Medvedevs pasludinājis 28. jūliju par ik

gadus atzīmējamu piemiņas dienu,
atceroties Krievzemes kristīšanu,
ko 988. gadā veicis kņazs Vladimirs, pareizticīgo baznīcēnu rindās vairojas fanātiķi, kuŗus
pārņēmis ārkārtīgi kaujiniecisks
noskaņojums un cīņas spars:
arvien biežāk Maskavā un provinces pilsētās redzami vīrieši
spēka gados, ar bārdu un arī bez
bārdas, tērpušies melnā kreklā,
ko grezno balta miroņgalva un
sauklis: Pravoslavije ili smertj pareizticība vai nāve! Balta miroņgalva uz melna fona - uz mata
tāda kā SS simbolika, protams, ar
klāt piestiķētu krustu...
Šo modi enerģiski ievieš Pareizticīgo svētkarognešu (chorugvenoscev) savienība, ko vada 64 g.v.
serbu izcelsmes “vadonis” Leonids Simonovičs-Nikšičs.
Solidārizējoties ar šiem pareizticības kaujiniekiem, Maskavas
melnsimtnieciskā nedēļas laikraksta Zavtra galvenais redaktors
Aleksandrs Prochanovs un redakcijas darbinieki demonstrātīvi fotografējušies šajos melnajos kreklos ar miroņgalvu kopā
ar Simonoviču-Nikšiču un vadošajiem “karognesējiem”.
Tā mūsdienu Krievijā sarkanbrūnajam piejaukts piķa melnais
ar sidrabotu galvaskausu: Totenkopf-Division 2010.
Franks Gordons

Pasta (LP) grandiozu izaugsmi
(viņa ministrēšanas laikā LP nonāca
uz bankrota robežas). Viņš glābs
Rīgu! Radīs tūkstošiem darba
vietu! Būvēs un cels! Tāda dižošanās, iespējams, norāda uz mazvērtības kompleksu. Nezinu. Varbūt
cilvēks ar 12 klašu izglītību starp
maģistriem un doktorandiem
jūtas neērti. Katrā ziņā … nu, nezinu, varbūt naīvi vai muļķīgi ir
teikt, ka šādu cilvēku bez augstākās izglītības pasaules valstu
pārvaldē ir „ārkārtīgi daudz”. Nu,
gluži tā vis nebūs.
Izrādās, PLL ir viena no 13 partijām un partiju apvienībām, kuŗas
šoruden medīs vēlētājus. 3. augustā
beidzās sarakstu iesniegšana, pati
pēdējā to paguva izdarīt Kristīgi
demokratiskā savienība, kas Latvijas polītikā ir bijusi jau sen un
bez jelkādiem vērā ņemamiem
panākumiem. Sabiedriskās aptaujas rāda, ka Saeimā mandātus no
šīs grupas varētu iegūt sešas
partijas un apvienība Saskaņas
centrs, apvienība Vienotība, Zaļo
un zemnieku savienība (aptaujas
rāda, ka šīs trīs 5% balsu barjēru
pārsniegs bez problēmām), un tad
vēl PLL un divas partijas, kuŗas
Latvijas polītikā pārstāv nacionālisma tālākos galus – nelatviešu
Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā un latviešu nu jau ar pagalam
gaŗu nosaukumu Visu Latvijai!/
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Atlikušās septiņas partijas un apvienības ir vai nu viendienītes (Par
prezidentālu republiku un Daugava
Latvijai, kuŗā apvienojušos ļaužu
ieskatā Latvijas likteņupe būtu pārrokama tā, lai pa to varētu aizburāt līdz pat Melnajai jūrai), vai
individuālu ambīciju izpausmes
un nekas vairāk. Mazliet jautrības
šogad varētu sagādāt nosacīta
polītorganizācija, kas paziņojusi –

ja jau partiju laiks Latvijā sevi ir
izsmēlis, tad lai ļaudis balso par
Pēdējo partiju.
2. oktobris parādīs, ko tajā dienā
domā Latvijas pavalstnieki. Ārvalstīs dzīvojošiem šo attieksmi paust
varētu būt pagrūti. Īrijā, kur ir ļoti,
ļoti daudz Latvijas pavalstnieku,
būs tikai viens vēlēšanu iecirknis –
Dublinā. Amerikā šogad iecirkņu
būs 15, tas priecē, bet ne jau visi
Latvijas pavalstnieki Amerikā dzīvo attiecīgajās pilsētās. Kanadā būs
tikai divi iecirkņi, jo Kanada neļauj
ārvalstu balsošanas iecirkņus veidot
ārpus diplomātiskām iestādēm.
Iecirknis būs Toronto, Otavā, bet
Montreālā (nemaz nerunājot par
Vankuveru) dzīvojošiem Latvijas
pavalstniekiem tas neko daudz
nenozīmēs. Lielbritanijā iecirkņi
būs tikai trīs. Taču gribas domāt,
ka ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pavalstnieki un it īpaši tie, kuŗi ir no
tā saucamās „tradicionālās trimdinieku” saimes, būs vienoti pārliecībā, ka valsti nedrīkst uzticēt
cilvēkiem, kuŗi ir uzskatāmi
pierādījuši, ka viņi nav godīgi.
Tāpēc es ļoti ceru, ka jau tagad
pavalstnieki ir sākuši plānot, kā
2. oktobrī nokļūs kādā no iecirkņiem. Tā var būt ekskursija. Protams, man to ir viegli teikt – man
Rīgā iecirknis būs, tā teikt, trīs mājas
tālāk. Bet šogad vēlēšanas nudien ir
izšķirīgas, to, lūdzu, sapratīsim visi.
Izšķirīgas tāpēc, ka, pilnīgi iespējams, oktobrī darbaļaudis ievēlēs
Saeimu, kas Latviju pagriezīs ar
seju pret Krieviju daudz krasāk,
nekā tas ir bijis līdz šim, un joprojām uzturēs banānu republikas cienīgu pārliecību, ka, reiz
ievēlēti, deputāti var darīt absolūti
jebko bez jebkādas domāšanas
par tādiem „sarežģītiem” jēdzieniem kā morāle, ētika un tiesiskums. Tas ir process, kas varētu
sākties jau 3. oktobrī. To, lūdzami,
nepieļausim vis!
Kārlis Streips

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
pakļaušana ap 2025. gadu”. Šajā
dokumentā, apgalvo Karavajevs,
esot mājiens, ka klimatiskie ieroči
ievadīšot pasaulē tādu pašu pavērsienu kā pirmās atombumbas.
Pirms Krieviju piemeklēja lielais posts, amerikāņi, uzsveŗ Karavajevs, raidījuši izplatījumā bezcilvēku (unmanned) kosmosa
kuģi X-37B, kas var būt apgādāts
“ar spēcīgu lāzera ieroci”. Turklāt
Aļaskā izvietota mīklainā baze
Harp. Tur rēgojas 180 antennas,
katra 24 metrus augsta, kas spēj
izraisīt magnētisku vētru ar attiecīgām sekām jebkuŗas valsts territorijā, šausminās kapteinis Koļa
Karavajevs.
Šī šausmināšanās, šie drūmie mā
jieni man kaut ko atgādina: nu
kā tad - Kolorado vaboli! Atceros
kā šodien - 1950. gadā, Staļina valdīšanas baismajā norietā, PSRS iedzīvotājus biedēja ar brīdinājumu Allens Dalless, tālaika CIA šefs,
raidot virsū Padomjzemei Kolorado vaboles milzu daudzumos,
lai izraisītu neražu un badu, lai
pazudinātu čaklos komūnisma
cēlājus u.tml. CIA lidmašīnas
ceļā uz Rietumberlīni nometušas
tās sasodītās vaboles virs Austrumvācijas, lai vējš tās aizpūstu uz
PSRS, un vienlaikus CIA kuģi

netālu no Dzintarjūras austrumkrasta uzticējušas viļņiem mucas
ar tām pašām vabolēm!
Vārdu sakot, pēc 60 gadiem
atsākusies staļiniskā, sarkanbrūnā
kūdīšana pret ASV - valsti, kuŗai
piedēvēta reizē dievišķa vara un
velnišķīgs viltus.
Sarkanbrūnā garā rosās Krievijas t.s. patriotiskās jaunatnes
organizācija Naši (Mūsējie), kuŗai redzīgi vērotāji devuši iesauku
Putinjugend (pēc Hitlerjugend
parauga). Gleznainā Seligera ezera
krastā Naši uztur vasaras nometni, kur jauniešiem un jaunietēm
iepotē tēvzemes mīlestību un
naidu pret tās ienaidniekiem.
Der Spiegel žurnāliste Jūlija
Jaroševska ieskatījās šai nometnē
un secina, ka tur notiekot Drill
im Idyll. Mana vecuma vācieši,
Der Spiegel lasītāji, labi atceras
savus pusaudža gadus, kas
pavadīti šādās nometnēs, tikai
zem cita - Lielvācijas karoga.
Putinjugend aktīvisti gādā, lai
jauniešu apziņā pamatīgi nostiprinātos ienaidnieka tēls: nometnē
uzsliets plakāts ar uzrakstu Zģes
vam ne rady, t.i., Te esat nelūgti!
Un priekšplānā - 14 stabi ar šo
“nelūgto” ģīmetnēm, ko rotā galvassegas ar fašistisku simboliku.

Pats labākais?
viņa darbu un darbības stilu bija
iebildumi, nosaukt par „vaukšķiem”,
kā arī toreizējais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, kam likums,
ētika un morāle nekad nav bijuši
šķēršļi, ja ir laiks bīdīt „intereses”.
Kalvītis laikam mazliet ir praties
kaunu, šā gada vēlēšanās viņš
nepiedalās. Bet Šlesers piedalās,
piedevām tandemā ar TP dibinātāju un kādreizējo Ministru prezidentu Andri Šķēli. Kas vieno šos
divus kungus? Lasītāji atcerēsies.
Tieši viņi 2005. gadā pa tālruni
apsprieda Jūrmalas domes deputāta piekukuļošanu. Tieši Šķēle
toreiz Latvijas polītikas leksikā
ieviesa jēdzienu „nu, tad lai ievēl
lielāko kretīnu”. Savukārt Šlesers
ir nepotisma un „savējo būšanas”
karognesējs mūsu valstī. Atcerēsimies, ka viņš labi samaksātā valsts
uzņēmuma valdē iecēla cilvēku
tāpēc vien, ka šā cilvēka tēvs kādreiz strādājis par Šlesera šoferi. Arī
jēdziens „šofeŗa dēls” Latvijas polītikas leksikā ir kļuvis par klasiku.
Tāpēc nudien mulsina vārdi,
ko par Aināru Šleseru minētajā
intervijā teicis Guntis Ulmanis, –
viņš uzskata Aināru „par atjaunotās Latvijas laika labāko un
sekmīgāko polītiķi pēc būtības
un pārliecības”. Protams, pats
savā akā neviens nespļauj, bet
par labāko polītiķi šo cilvēku
varētu uzskatīt tikai tad, ja viss,
ko viņš laika gaitā mūsu valstī ir
sadarījis, būtu pieņemams. Par
sekmīgumu vēl varētu runāt tādā
nozīmē, ka Šlesers vēlēšanās nekad
nav zaudējis, lai arī pērn nespēja
turēt solījumu, ka noteikti kļūs
par galvaspilsētas domes priekšsēdi. Bazūnēti solījumi, protams,
Šleseram nav nekas neierasts.
Kļuvis par Rīgas pilsētas galvas
vietnieku, viņš ar pompu paziņoja,
ka galvaspilsētā tikšot radīti 50

tūkstoši jaunu darba vietu. Taču
nekas tamlīdzīgs nav noticis. Piedevām var arī jautāt, vai cilvēkam,
kas ar tik ļoti lielu enerģiju metās
„glābt” Rīgu, ir piedienīgi tikai gadu
vēlāk demonstrēt, ka tas viņam
vairs nav interesanti, un kļūt par
kandidātu Saeimas vēlēšanās. Taču
teikt, ka šis ir bijis „labākais” no
visiem cilvēkiem, kas polītikā piedalījušies laikā kopš okupācijas
beigām (tātad acīmredzot „labāks”
arī par pašu Ulmani un viņa pēcteci amatā)? Nudien jāsaka: prātiņ, nāc mājās!
Vēl intervijā Ulmanim jautāts,
vai viņu nemulsina fakts, ka Šleseram ir tikai vidusskolas izglītība
(piedevām polītikai tik ļoti „vajadzīgā” profesijā kā „štanču un presformu ražošanas speciālists”).
Nē, teica eksprezidents, „pasaules
praksē ir ārkārtīgi daudz līdzīgu
gadījumu”. Aicinu lasītājus saskaitīt
sev zināmās valstis, kuŗās viena no
valsts augstākajām amatpersonām
(un šajā gadījumā šķiet, ka PLL
taisās Šleseru izvirzīt par ministru prezidenta kandidātu) ir ar
vidusskolas izglītību. Pat Albānijā
valsts premjērministrs ir ar doktora gradu, piedevām profesors.
Manuprāt, tieši augstākās izglītības trūkums ir viens no elementiem, kas Šleseru veido tādu, kāds
viņš ir. Piemēram, kad Valsts
kontroliere norāda uz nekārtībām
viņa jomā uz valsts robežas, viņš
atļaujas izteikt aizdomas par acīm
redzamām Valsts kontrolieres personiskām financiālām interesēm –
„tu pati tāda” variants, kas piemērots rotaļu laukumā, bet ne jau
valsts pārvaldē. Turklāt Šlesers
sabiedrības priekšā vienmēr demonstrē savu plato krūti. Te viņš
Rīgas lidostu pataisīs par pašu
varenāko un diženāko lidostu
Eiropā, te nodrošinās Latvijas
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Caur ērkšķiem...
Latvijas Organiskās sintezes institūta direktors, habilitētais ķīmijas zinātņu doktors, profesors Ivars Kalviņš sniedz interviju Armīdai Priedītei
vērtīgs, piemēram, izgudrojums, ar
ko varbūt pēc tam varētu pelnīt, tad
tas ir jāpatentē. Bet, tikko uz konkrēto izgudrojumu ir pieteikts pirmais patents, tā „pulkstenis sāk
tikšķēt”. Gada laikā ir jāpagūst
pieteikt starptautisko patentu.
Un tālāk?
Kad patenti pieteikti, 18 mēnešu
laikā no pieteikuma brīža ir jāuzsāk
patentēšanas nacionālā faze, t.i.,
jāsāk patentēt visā plašajā pasaulē.
Bet tam acīmredzot nepieciešama nauda?
Protams! Taču, ja nauda
šim procesam būtu bijusi, tad
tikai uz projekta laiku. Bet ko
darīt tālāk? Vai nu jāatveŗ
savs personiskais naudas
maciņš, vai arī izgudrojums
jāizmet atkritumu tvertnē.
Aptuveni uz to valsts mūs
visu laiku mudina. Pēdējos
gados gan ir ieviests tā
dēvētais bazes financējums.
Taču arī šajā gadījumā nav
paredzēts tāds punkts kā
līdzdalītā īpašuma aizsardzība. Par šo jautājumu esmu
runājis gan Saeimas komisijās,
gan Izglītības un Ekonomikas ministrijā. Jā, pašlaik zinātniskās darbības likumā ir
veikti grozījumi. Un ir paredzēts, ka tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi – ko
darīt ar īpašumu, kas radīts
par publisko jeb valsts naudu.
Taču jautājums jau nav par
to, ko darīt un kā dalīt peļņu.
Jautājums ir – kā aizsargāt
savu īpašumu un kā izgudrojumu
novest līdz praktiskai lietošanai –
līdz innovācijai. Zinātne ir valsts vai
privātās naudas pārvēršana zināšanās. Bet innovācija ir zināšanu
pārvēršana naudā. Taču mums nav
tiesību izmantot zinātnes financējumu, lai šos izgudrojumu pārvērstu
naudā. Savulaik gan bija t.s. uz tirgu
orientēto jeb tirgus pieprasīto pētījumu programma. Bet, sākoties
krizei valstī, tā bija pirmā, ko „apcirpa” un apstādināja. Tagad daļēji
turpinās tikai tie projekti, par kuŗiem
līgumi bija noslēgti un no kuŗiem
vaļā tikt nevar. Taču arī šie projekti ir
bez financējuma.
Cik naudas ir nepieciešams, lai
patentu pieteiktu?
Lai to daudzmaz plaši pieteiktu, ir
nepieciešami kādi 50 – 60 tūkstoši
latu. Tikai lai pieteiktu! Bet, lai
uzturētu patentu spēkā un ja tas ir
visā plašajā pasaulē un par visu
iespējamo periodu, tad uz katru
patentu (jeb uz katru izgudrojumu)
sanāk pāri par 200 tūkstošu latu. Kā
redzat, summas ir nopietnas.
Ja šīs summas ir tik nozīmīgas,
tad acīmredzot jādomā par to, kas
izvērtēs – ir vai nav vērts tur
ieguldīt valsts naudu?
Domāju, ka valdībai ar vērtēšanu
nebūtu jānodarbojas. Tas ir jādara
kompetentiem cilvēkiem. Manuprāt,
gan patentu pieteikšana, gan visu
pārējo procesu (arī īpašumtiesību
nostiprināšanu) vajadzētu nodot tai
valsts institūcijai, kuŗā izgudrojums
ir radies. Protams, zināms rēgulējums
ir jāparedz – ko drīkst un ko nedrīkst
darīt. Taču neviens labāk par pašiem
izgudrotājiem nezina izgudrojuma
patieso vērtību. Tas nu ir fakts! Protams, ja institūtam konkrēta naudas
summa šim nolūkam tiks iedalīta,

tad varbūt konkursa kārtā vai kā
citādi būtu ļoti stingri jāvērtē, kur ir
un kur nav vērts ieguldīt naudu.
Pašreiz situācija ir visai neizdevīga arī valstij...
Šī situācija mums – izgudrotājiem
nav īpaši patīkama. Valstij – pat
absolūti neizdevīga. Neizdevīga tai
ziņā, ka mēs ar saviem izgudrojumiem varētu nopelnīt daudz
vairāk, nekā varam to pašlaik. Ko
mums tagad nākas darīt? Cenšoties
valsts vietā kaut ko darīt, lai izgudrojums nepazustu pavisam, nākas kaut

miljonus, lai mūsu izgudrojumu
pārvērstu produktā – zālēs. Turklāt
bez jebkādas garantijas, ka rezultāts
būs pozitīvs. Farmacijā veiksme
nonākt līdz jaunām zālēm uzsmaida
vienā gadījumā no 300 vai pat retāk
arī tad, ja patentētā zāļu viela jau ir
rūpīgi izpētīta ar slimību modeļiem
pie dzīvniekiem. Patiesībā zāļu radītājiem ir tikai pieredze un cerības uz
panākumu. Un ir arī simtiem tūkstošu neveiksmju. Bet arī neveiksmīgās vielas ir bijušas patentētas, par to
ir maksāta nauda, un ar to bijušas
saistītas izgudrotāja cerības.
Tātad – veiksmes stāsts... Ja
kāds to paveic, tad par to viņš
ir jānēsā uz rokām.
Jūs un jūsu kollēgas, manuprāt, sen jau vajadzētu nēsāt
uz rokām. Jūsu kontā ir tik
daudz izgudrojumu, kuŗi ir
augstā vērtē.
Latvijas Organiskās sintezes
institūts savas pastāvēšanas
gados ir izgudrojis jaunas zāles
tikpat, cik visā pasaulē spēj
izdarīt vienā gadā. Manuprāt,
tā ir neiedomājami liela, fantastiska veiksme! Un firmas,
starp citu, grib dzirdēt
veiksmes stāstus. Ja esat spējīgi
izgudrot jaunas, iedarbīgas
zāles, tad acīmredzot savu
amatu pieprotat. Tāpēc jau
mūsu galvenie pasūtinātāji ir
farmacijas firmas.
Mums ir nepieciešams uzturēt savu zinātnisko kapacitāti. Taču kā tas iespējams, ja
valsts nemitīgi samazina
mums publisko financējumu. Ko
darīt? Sekojot valsts budžeta financējumam, mums nāktos nemitīgi
„samazināties”, respektīvi, atlaist
darbiniekus. Vai – rast iespējas pelnīt
pašiem. Mēs nevaram atlaist darbiniekus un tad – pēc ilgāka laika,
kad valsts varbūt atvēlēs kādu
naudiņu, pieņemt darbā studentus
vai tikko universitāti beigušos
speciālistus. Viņi nebūs tikpat pieredzējuši un labi profesionāļi kā
atlaistie darbinieki. Mans – institūta
direktora pienākums un pamatuzdevums ir saglabāt un neatlaist labākos
darbiniekus un parallēli piesaistīt
darbam jauniešus. Aptuveni no 20
jauniešiem tikai viens ir dimants, no
kuŗa var veidoties briljants. Pārējie ir
gan labi, gan vidēji un slikti speciālisti. Izcilība ir reta parādība.
Neatkarības gados jums nācās
šķirties no saviem konstruktoru
birojiem, no visām eksperimentālām darbnīcām un ražotnēm.
No visiem bioizpētes centriem.
Diemžēl. To visu praktiski iznīcināja. Kaut ko privātizēja. Mums
atņēma bioizpētes centru, atņēma
pilotražotni (tā bija mūsu Eksperimentālā rūpnīca, kas tagad ir firma
Grindeks). Mums pašlaik pašiem
nav iespēju veikt zāļu nekaitīguma
pārbaudi. Mums nav telpu, kas atbilstu labas laboratorijas prakses noteikumiem. Mums ir nepieciešama
baze, lai pilnvērtīgi strādātu. Jau
divus gadus tiek izstrādāti Ministru
kabineta noteikumi, lai mēs varētu
saņemt Eiropas Savienības naudu.
Bet ko darīt ar mūsu izgudrojumiem,
kuŗus mēs gatavojamies pārvērst produktā... Jau ir sākusies to patentēšana,
un mēs esam bijuši spiesti savas
tiesības uz tiem pārdot. Ja valsts pret
mūsu izstrādēm izturētos ar lielāku
Foto: no I. Kalviņa personiskā archīva

Šī zinātnieka vārdam komentāri
sen nav vajadzīgi. Un, pat ja pirms
dažiem gadiem ar preparātu pret
Alcheimera slimību viņš nebūtu
devis lielu ieguldījumu medicīnā,
par ko saņēma Latvijas Zinātņu
akadēmijas speciālbalvu, tik un tā
Ivars Kalviņš būtu pazīstams ar
savām pretvēža izstrādēm un citiem
darbiem. Un, protams, ar mildronātu – joprojām pasaulē augsta ranga
eksportproduktu.
Profesora Kalviņa atklājumi tiek
aizsargāti turpat ar divsimt patentiem visā pasaulē. Taču ceļš uz
patentēšanu mūsu valstī joprojām ir
ērkšķains.
Kā notiek intelektuālā īpašuma
aizstāvība?
Farmacijā (un tas ir mans darbības lauciņš) patents darbojas 18 –
20 gadus kopš pieteikšanas brīža.
Tas nozīmē: ja esam kaut ko izgudrojuši, tad mums šis izgudrojums
ļoti ātrā tempā jānoved līdz gatavam
produktam. Pretējā gadījumā patents ar katru dienu zaudē savu
vērtību. Tad vēl ir jautājums, kuŗā
valstī mēs savu intelektuālo īpašumu
gribam aizsargāt. Kur mēs gribētu
pārdot vai varbūt ražot savā valstī.
Un kas to varētu izdarīt.
Droši vien visai labi ir iekļūt
Amerikas Savienoto Valstu vai
Japānas zāļu tirgū?
Aptuveni 40 procenti no visas pasaules farmaceitiskā tirgus ir ASV.
Pēc tam Japāna, kuŗai pieder kādi 25 –
30 procenti. Tālāk – Eiropas Savienība
un pārējās valstis. Jā, patentēšanas
stratēģijā ļoti būtiski ir iegūt ASV,
Japānas vai ES patentu. Jāievēro, ka
ASV un dažās citās valstīs patentu
var pieteikt tikai autors. Nevar būt
tā, ka autora nav, bet patentu piesaka
firma vai institūts. Izgudrojumiem,
kuŗus mēs uzskatām par nozīmīgiem, lai ar tiem „spēlētu” pasaules
tirgos, vismaz pirmie patenti
jāpiesaka ar autora vārdu. Vēlāk jau
tiesības var nodot, kam grib.
Vai te nerodas problēmas?
Jau uzreiz ir vairākas problēmas.
Jo Latvijas likumdošana šajā jautājumā ir ļoti neskaidra un pretrunīga. Un līdz galam neizstrādāta.
Pirmkārt, likums nosaka, ka izgudrojums pieder autoram. Otrkārt, ja
izgudrojums veikts par publisko, t.i.,
valsts vai pašvaldības naudu, tas
pieder valstij. Taču nav pateikts, kas
šajā gadījumā ir valsts. Kāda ministrija? Institūts? Tā kā nekas nav
pateikts, mēs, protams, domājam,
ka mūsu vietā neviens nepatentēs.
Tātad – valsti pārstāv valsts netiešās
pārvaldes institūcija, t.i., Latvijas
Organiskās sintezes institūts. Ja izgudrojums ir veikts par pasūtinātāja,
t.i., privāto naudu, tad šīs īpašumtiesības nosaka līgums. Diemžēl neviens vārds nav teikts, kas ir tajā
gadījumā, kad ir privāto un publisko
līdzekļu partnerība (Latvijas zinātnē
pašlaik viens no pamatmodeļiem).
Situācija te ir visai neskaidra. Par to
esmu runājis vismaz piecus sešus gadus,
kur vien bijusi iespēja. Valsts, šķiet,
nevēlas atbalstīt innovātīvo darbību
un intelektuālā īpašuma aizsardzību.
Privātajam sektoram valsts ir paredzējusi kaut kādu atbalstu savu
izgudrojumu patentēšanai, bet valsts
sektorā tāda atbalsta vispār nav.
Savulaik viss zinātnes financējums
tika sadalīts vienīgi grantu resp. projektu veidā. Taču bazes financējuma
institūcijai nebija nekāda. Tātad – ja
projekts beidzās, tad financējums
projektam vai tā rezultātu lietošanai
arī beidzās. Bet par projektu ir
jāsniedz pārskats katru gadu. Tāpēc
zinātnieks ir ieinteresēts parādīt sava
darba rezultātus. Ja ir radīts kaut kas
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kā lavierēt, kaut kā maskēties. Taču
tas nevar turpināties mūžīgi. Tātad –
mēs esam spiesti pēc iespējas ātrāk
atrast patentam pircēju. Sākumā tas
ir tikai patenta pieteikums. Bet... lai
gan patents vēl nav saņemts, izdevumi jau „iet”.
Ir tikai cerības saņemt patentu?
Jā. Un šīs cerības mums ir jāprot
notirgot kādam, kas par to ir gatavs
maksāt un kas mums tic. Ja mēs paši
varētu veikt patentēšanas procesu,
segt nepieciešamos izdevumus un
iegūt patentu, tad mēs no pircēja
varētu prasīt ievērojami lielāku
summu. Jo pircējam tādā gadījumā
samazinātos risks. Ir jāsaprot, ka nekad, lai cik godprātīgi esat izgudrojumu pieteikuši, rūpīgi pārbaudot,
vai literātūrā nekas tamlīdzīgs nav
aprakstīts, tas tomēr negarantē, ka
nekas tāds nav jau izgudrots. Jo
izgudrojums tiek publicēts tikai pēc
18 mēnešiem kopš patenta pieteikuma brīža. Tātad – tikai pēc 18
mēnešiem uzzināsit, kas līdz tai dienai ir bijis izgudrots. Un neviens
nevar garantēt, ka tas, ko jūs jau
gadu cenšaties pārdot, nav jau kaut
kur citur kāda cita izgudrotāja
pieteikts kā patents.
Situācija ir visai neskaidra un
riskanta abām pusēm, pārdevējam
un pircējam.
Protams. Pārdevējam jāpatur prātā, ka tad, ja viņš patentu neiegūs,
viņam nāksies pašam segt visus
izdevumus. Institūtam šādas klapatas uzņemties tikai tādēļ, lai valstij
būtu izdevīgi, manuprāt, nav taisnīgi.
Taču mēs, protams, esam spiesti
tādu ceļu iet un maksimāli īsā laikā
atrast pircēju saviem patentu pieteikumiem vai arī jau patentētam izgudrojumam. Vēl ir jautājums, vai
pircējs vēlēsies ieguldīt miljonus un

izpratni, mūsu izgudrojumi valstij
varētu nest lielu naudu. Daudzus
miljonus.
Kas mums pašlaik būtu ļoti nepieciešams? Atjaunot Latvijā pilna zāļu
izpētes cikla iespējamību. Uzcelt pilotražotni un bioizpētes jeb biofarmacijas centru. Tas ir būtiski un svarīgi.
Pašlaik mēs esam iespiesti stūrī.
Mums nav citas iespējas kā jo drīzāk
piesaistīt privāto sektoru, lai tas dara
visu tālāk. Mums jāpriecājas, ja kāda
firma uzņemas patentēt mūsu
izgudrojumus. Bet vai firmai būs
nauda šī produkta izstrādei? Taču, ja
mums būtu iespēja patentēt izgudrojumu pašiem, ja būtu iespēja veikt
pirmsklīnisko izpēti labas ražošanas
prakses vidē, tad mēs par savu
izgudrojumu varētu prasīt miljonu
dolaru un vairāk. Pat desmit miljonus. Un varētu tos arī dabūt. Bet, ja
mēs varētu veikt arī otrās fazes
pētījumus klīnikā, tad mūsu produkta cena varētu būt pat daži simti
miljonu. Ja mēs varētu paveikt visus
pētījumus, tad varētu būt runa pat
par miljardu dolaru un vēl vairāk.
Diemžēl valsts mums tādu iespēju
nedod.
Situācija ir visai dīvaina. Lai
neteiktu – traģiska.
Tā ir pat traģikomiska! Valstij nemaz nebūtu jāuztraucas par to, vai
Institūts pārdos savu izgudrojumu
vai nepārdos. Valstij vajadzētu uztraukties – ir vai nav jauni produkti
Latvijas rūpniecībai. Jo no tā, ko
ražos, valstij nāks nodokļi. No zinātnieku izgudrojumu ieviešanas ražošanā valsts varētu pelnīt lielu naudu.
Un to vajadzētu stimulēt visiem
iespējamiem līdzekļiem! Ir jāpalīdz
zinātniekiem veikt innovātīvo darbību! Respektīvi – jāizmanto ES
fondi, lai atjaunotu zinātnes innovātīvo infrastruktūru.
Un tomēr mēs esam sasnieguši ļoti
daudz. Projekti, kuŗos esam sadarbojušies ar ārzemju farmaceitiskajām
firmām, ir nonākuši līdz gataviem
produktiem. Mums ir ko parādīt.
Taču sirds sāp par to, ka varējām
paši tepat Latvijā visu paveikt.
Nevajadzētu ārzemju farmaceitisko
firmu piesaisti. Pietiktu ar to, ka
atjaunotu iznīcināto, un mēs paši
atkal visu paveiktu un gatavu produktu nodotu ražošanai. Pašlaik
Latvijā to var paveikt vienīgi ar
privātu līdzfinancējumu, sākot jau
ar pirmo patenta pieteikšanas
dienu.
Ja esat izgudrojuši kaut ko jaunu,
tad jābūt arī pasargātiemm no
konkurentiem, kuŗiem varbūt
rodas kas līdzīgs...
Mums jānosedz visi apkārtējie
lauciņi, kuŗos strādāt nedomājam,
bet kuŗos konkurents var atrast
līdzīgu produktu. Tātad – nepietiek
tikai ar vienu patentu, ir jāuztur
vesela patentu saime. Riņķī ap vienu
izgudrojumu. Savulaik ap mildronātu mums bija kādi 40 patenti
– nosedzām no visām pusēm. Arī
tagad mēs laiku pa laikam mildronāta sakarā piesakām kādu jaunu
patentu, lai atturētu konkurentus.
Mildronāts joprojām ir lielākā
eksportprece. Neviens to nav pārspējis un tuvākajā laikā arī nepārspēs. Un to ražo Latvijā.
Vēl es gribētu uzsvērt, ka to, ko
esam radījuši kaut vai tikai ar daļu
Latvijas publiskās naudas, mēs pārdodam tikai Latvijas uzņēmējiem.
Protams, mums tas ir ārkārtīgi
neizdevīgi. Toties mums ir tīra
sirdsapziņa. Tas, ko Latvijas valsts
devusi Latvijas zinātnei, nonāk
Latvijas rūpniecībai.
Paldies par interviju! Lai jums
labi veicas zinātniskajā darbā!
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VĒLĒTĀJI !
POLĪTIKA IR PĀRĀK SVARĪGA, LAI TO UZTICĒTU TIKAI POLĪTIĶIEM!
GATAVOJAMIES VISI BALSOT 10. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS 2. OKTOBRĪ!

BEZ MŪSU RĪCĪBAS SATVERSMĒ RAKSTĪTIE VĀRDI
PAR TAUTAS SUVERĒNO VARU IR MIRUŠI VĀRDI –
TIKAI MĒS, VĒLĒTĀJI, VARAM TIEM DOT DZĪVĪBU!

Kā to panāksim?

1. Apzināsimies, ka nebalsošana tomēr ir balsošana, jo katra
neizmantotā balss ir pasīva balss
par vislielāko ļaunumu un polītiķu patvaļu!
2. Katrs, kas nebalsos, arī būs
personiski atbildīgs par Latvijas
nākamajiem četriem gadiem.
3. Balsosim 10. Saeimas vēlēšanās!
Ja mums nav pozitīvas izvēles,
balsosim par „mazāko ļaunumu”!
BET BALSOSIM! Šī ir mūsu iespēja
Saeimā nomainīt „robotus” ar domājošiem, atbildīgiem deputātiem,
kas pelna mūsu uzticību.
4. Ar vēsu prātu izvērtēsim
Saeimā pārstāvēto partiju pēdējo
četru gadu polītikas rezultātus,
darba stilu un atsaucību vēlētājiem. Ko labu un ko sliktu tā
izdarījusi? Vai ir sargājusi tavas
un manas intereses? Vai ir atbalstījusi labus, kaut tautā nepopulārus lēmumus? Vai partija ir
atzinusi savas kļūdas un uzņēmusies atbildību par tām? Vai tā
kopumā ir rīkojusies atbildīgi?
5. Sagatavosim savu būtiskāko
prasību sarakstu – ko mēs vēlamies, lai mūsu izraudzītā partija
un kandidāti Saeimā panāk.
Izvirzīsim savus kritērijus.
6. Šogad pirmo reizi Saeimas
vēlēšanu vēsturē kandidāti varēs
balotēties tikai vienā vēlēšanu apgabalā. Nebūs vairs manipulējošā
„ lokomotīvju principa”, kas bija
šķērslis mūsu suverēnai varai no-

lemt, kas mūs un mūsu vēlēšanu
apgabalu pārstāvēs Saeimā. Kandidātiem un deputātiem būs tieša
saikne ar vienu vēlēšanu apgabalu
un šī apgabala vēlētājiem. Izvērtēsim sava apgabala kandidātus
pēc saviem kritērijiem.
7. Izmantosim mūsu tiesības
kandidātiem pielikt plūsu vai tos
svītrot, lai izteiktu savu suverēno
izvēli par kandidātiem, kuŗiem
uzticam mūs godīgi pārstāvēt
Saeimā.
8. Pēc vēlēšanām izmantosim
mūsu tiesības saukt mūsu vēlēšanu apgabala deputātus pie atbildības par viņu darbiem Saeimā.

Ko praktiski varam
katrs darīt?
1. Noskaidrosim sava vēlēšanu
apgabala kandidātus – tie būs
publiski zināmi augusta sākumā.
2. Prasīsim partijām detalizētu
informāciju par kandidātiem un
viņu piemērotību Saeimā pārstāvēt mūsu vēlēšanu apgabalu.
3. Uzrunāsim sava apgabala
kandidātus:
3. 1. Uzaicināsim uz sarunu,
nepieņemsim kandidātu izvairīšanos un atteikumus, – ja tādi ir,
rakstīsim savai vietējai avīzei,
rakstīsim partijas vadībai.
3. 2. Ejam vieni paši vai ar
domubiedriem, vai ar kādu NVO
vai draugu un paziņu grupu.
3. 3. Vislabāk tiekamies ar
viņiem vaigā. Ja nevaram tikties

personiski, uzrunājam kandidātus pa tālruni, tīmekli vai pastu.
3. 4. Iesim uz vēlētāju-kandidātu sanāksmēm, kur pārstāvētas
vairākas partijas.
3. 5. Iesim uz atsevišķu partiju
sanāksmēm, nebaidīsimies izteikt savu viedokli.
4. Iesaistīsim sava apgabala
kandidātus sarunās:
4. 1. Nekonfrontēsim, bet noskaidrosim, vai viņi atbilst mūsu
izvirzītajiem kritērijiem.
4. 2. Nekautrēsimies uzdot „grūtus” jautājumus par kandidātu
pašu un par viņa partiju.
4. 3. Neaizmirsīsim arī uzslavēt,
ja ir par ko uzslavēt.
5. Rūpīgi sekosim ziņām par
partijām un kandidātiem un tās
kritiski izvērtēsim.
6. Uzrunāsim mums pazīstamus
lietpratējus un aicināsim, lai viņi
aktīvi kopā ar mums vai atsevišķi
iesaistās pārrunās un izvērtē
kandidātus.
7. Aicināsim sabiedrībā pazīstamus cilvēkus publiski mudināt
vēlētājus iet balsot 10. Saeimas
vēlēšanās.
8. Apmeklēsim kādu Saeimas sēdi,
paskatīsimies, kā strādā deputāti,
un savus novērojumus publiskosim presē, tīmeklī vai piezvanīsim
radio un televīzijai.
9. Pārliecināsim savus radus,
draugus un paziņas iet un balsot
10. Saeimas vēlēšanās. Mērs katrs
varam izdomāt savus argumentus, bet te daži piemēri:

9. 1. Šī ir Tava iespēja mainīt
Saeimas sastāvu.
9. 2. Dažas partijas ir labākas
par citām – izvēlies un balso.
9. 3. Daži deputāti ir labāki
par citiem – izvēlies un balso.
9. 4. Tu vari ietekmēt, kas
iekļūs Saeimā ar plūsu (+) pie
kandidāta vārda vai ar kandidāta
vārda svītrošanu.
9. 5. Saeima ievēlē valdību un
valsts prezidentu – tu ievēlē Saeimu.
9. 6. Saeima pieņem likumus
par tavām tiesībām, par taviem
nodokļiem.
9. 7. Citi balsos – vai tu tiešām
gribi atstāt izvēli citu rokās.
9. 8. Nebalsojot tu arī nobalsosi – bez tavas balss citu balsīm
ir lielāks īpatsvars.
9. 9. Ja nebalsosi, Saeima
nepaliks tukša – tu tikai nebūsi
ietekmējis tās sastāvu.
9. 10. Nebalsojot tu atņem sev
morālās tiesības kritizēt kā Saeimas, tā ievēlēto deputātu rīcību.
Tie, kuŗu ieskatā polītika uz
viņiem neattiecas, kļūdās.
Varbūt dažiem tā likās „treknajos gados”, kad viņiem labi gāja.
Bet tagad?

Polītika attiecas uz
mums visiem!
Ir svarīgi, pat ļoti
svarīgi, KO Saeimā
ievēlējam!

EjamBalsot.lv deklarācija
Mums jāīsteno mums Satversmē
paredzētā suverēnā vara! Darīsim
to šī gada 2. oktobrī, ievēlējot
kvalitātīvu, jaunu Saeimu!
Pienācis brīdis mums katram
uzņemties pilnu atbildību par
savu un Latvijas nākotni. Mēs
nevaram vairs atļauties dzīvot kā
līdz šim vai gaidīt, ka kāds cits
mūs glābs. Glābēji varam būt
tikai mēs paši.
Likumus, kas ietekmē mūsu
katra dzīvi, pieņem Saeima, bet
mēs ievēlējam Saeimu. Iesaistīsimies aktīvi polītiskos procesos
un šī gada 2. oktobrī iesim balsot
un ievēlēsim tādus Saeimas
deputātus, kas saklausīs tautu un
rīkosies tautas interesēs!
Aicinām jūs pievienoties domubiedru grupas EjamBalsot.lv
deklarācijai, sūtot savu vārdu
un uzvārdu uz e-pastu ejambalsot@gmail.com!

CITUR IZLASĪTS

Pieminot Molotova-Ribentropa paktu

Foto: Baltische Briefe archīvs

Šogad 23. augustā aprit 71 gads,
kopš Maskavā starp divām agresīvām lielvalstīm tika noslēgts
noziedzīgs darījums, kas pavēra
ceļu Otrajam pasaules kaŗam.
Vairākums krievu plašsaziņas līdzekļu attaisno šo PSRS un Vācijas
vienošanos, jo „tā tam vajadzēja būt
mūsu drošības interesēs”. Tomēr
ir arī daži preses izdevumi, tiesa
gan, ļoti nedaudzi, kas vēsturiskos
notikumus pasaulē vērtē objektīvi
salīdzinājumā ar citiem un kritizē
Kremļa propagandas mītus. Viens
no tādiem laikrakstiem ir mēnešraksts Soveršenno sekretno (Pilnīgi
slepeni). Ar dažiem šī laikraksta
secinājumiem par 23. augustu
iepazīstinām mūsu lasītājus.
1939. gada 23. augustā Maskavā
parakstīja tā dēvēto MolotovaRibentropa paktu. Tā padomju laikā
to dēvēja tikai Rietumos, bet pie
mums kaunīgi sauca par padomjuvācu vienošanos par neuzbrukšanu.
Paradoksāli, bet nekādas vienošanās starp PSRS un Vāciju par
neuzbrukšanu vispār nevarēja būt.
Kā viena valsts var uzbrukt otrai,
ja starp tām nav pat metra kopējas
robežas? Starp abām valstīm atradās Polija. Jautājuma būtība –
pēc Staļina-Hitlera pakta noslēgšanas Polijas dienas bija skaitītas.
Pakts bija nāves spriedums ne
tikai Polijai, bet arī citām valstīm.
Karstajā 1939. gada vasarā
notika uzkrītoša Vācijas un PSRS
tuvināšanās. 26. jūlijā neformālā

Molotova-Ribentropa pakta parakstīšana 1939. gada 23. augustā.
No kr. aizmugurē: Ribentropa adjutants Richards Šulce, Sarkanās
armijas Ģenerālstāba priekšnieks Boriss Šapošņikovs, Joachims
fon Ribentrops, Josifs Staļins, krievu tulks Vladimirs Pavlovs,
priekšplānā vācu tulks Gustavs Hilgers un Vjačeslavs Molotovs

sarunā tika „iztaustīts” PSRS pārstāvis Berlīnē Astachovs. 15. augustā
Vācijas vēstnieks Padomju Savienībā Verners Frīdrichs fon Šūlenburgs PSRS ārlietu tautas komisāram Vjačeslavam Molotovam nolasīja Joachima Ribentropa vēstuli,
kuŗā Vācijas ārlietu ministrs izsaka vēlēšanos atbraukt uz Maskavu,
lai ”viestu skaidrību vācu-padomju
attiecībās”. Molotovs atbildēja, ka
būtu gatavs noslēgt paktu. Tas vāciešus pārsteidza – cerības uz tik
labu sarunu iznākumu viņi nebija
lolojuši. 17. augustā Šūlenburgs
raksta Molotovam, ka varētu noslēgt
paktu uz 25 gadiem. Molotovs kaulējas: varētu gan noslēgt vienošanos
par tirdzniecības un kredita jautājumiem. Tas tika steidzami izdarīts. 19. augustā Molotovs izteica
vēlēšanos pieņemt Ribentropu un
nosūtīja viņam pakta padomju
versiju ar post scriptum, kas bija
slepenā papildu protokola uzmetums.
Ribentrops ielidoja Maskavā
23. augustā dienas vidū un tūlīt
devās uz Kremli. Tikšanās ilga trīs
stundas un bija vāciešiem labvēlīga.
Sākoties vienošanās projekta apspriešanai, Staļins paziņoja: „Līgumam
jāpievieno īpaša vienošanās, ko mēs
nekur nepublicēsim.” Runa bija par
slepeno protokolu, kas noteica ietekmes sfairu sadalīšanu starp Vāciju
un PSRS. Līgumu parakstīja naktī
uz 24. augustu. Banketā Staļins uz-

sauca tostu: „Es zinu, cik ļoti vācu
tauta mīl fīreru, es paceļu glāzi
par viņa veselību.”
Saskaņā ar Molotova-Ribentropa
pakta slepeno protokolu PSRS
interešu sfairā nonāca Latvija,
Igaunija un Somija, Vācijas interešu sfairā – Lietuva. PSRS vēl izteica
pretenzijas arī uz Besarabiju.
Informācija par pakta slepeno
protokolu tika turēta lielā slepenībā, taču pa diplomātiskajiem
kanāļiem ārzemēs tas kļuva zināms
jau 24. augustā. Avīzēs tika ievietota karikatūra, kuŗā Staļins bija
attēlots līgavas tērpā, bet Hitlers –
līgavainis. Nedēļu vēlāk sākās
Otrais pasaules kaŗš.
Nožēlojamā kārtā vēl ilgi pēc
Staļina nāves un viņa režīma
nosodīšanas Molotova-Ribentropa
slepenā protokola eksistence tika
katēgoriski noliegta. Gorbačova
pārbūves laikā Tautas deputātu
kongresā 1989. gadā tika pieņemta
rezolūcija, kuŗā nosodīja protokolu,
atzīstot, ka varas rīcībā nav tā
oriģināla. Patiesībā PSKP ģenerālsekretārs Michails Gorbačovs par
slepenā protokola eksistenci zināja
kopš 1987. gada, jo dokuments
glabājās Prezidenta archīvā. Gorbačovs vēlējies, lai slepenais protokols
tiktu iznīcināts. Pēc archīva dokumentu atslepenošanas protokolu
„atrada” 1992. gada 30. oktobrī
un pēc tam to publicēja presē.
Soveršenno sekretno lasījis
P. Karlsons
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Tiekas represētie

Foto: Ligita Ieviņa

Ceļojums
vēstures straumē
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viju pārstāvis Guntis Ulmanis
bija atsūtījis rakstveida sveicienu,
informējot, ka nevar piedalīties,
jo ir aizņemts ar Rīgas Dinamo
pasākumiem. Visu Latvijai! pārstāvēja arī biedri no Jēkabpils un
Ogres. R. Dzintara uzrunas vārdi
represētajiem:
Reiz lasīju par kādu izsūtīto
tautieti, kuŗš svešumā līdzi paņēmis sauju Latvijas zemes un
visu mūžu glabājis kā lielāko
svētumu. Tāda, lūk, uzticība Latvijas zemei un latviešu tautai,
tāda latviskā spīts un lepnums.
Labākais, ko varu novēlēt savai
Runā Raivis Dzintars
paaudzei, – smelt sauju šīs spīts
Ikšķilē 31. jūlijā notika ikga- un uzticības un glabāt visu mūžu
dējais polītiski represēto salido- kā lielāko svētumu.

brīžu nozīmi. Šodien drūmais ir tas,
ka daudzi pilsoņi salūst krietni
mazāku grūtību priekšā nekā tās,
kuŗām cauri gājāt jūs. Bet jāprot
saskatīt arī saulaino. Arvien
vairāk jauniešu savās saujās smeļ
jūsu uzticību un latvisko spītu,
arvien vairāk jauniešu saprot
mūsu tautas vēsturisko sāpju dziļāko būtību. Un tā ir izsakāma
dažos vārdos – par brīvību ir
jāmaksā augsta cena.
Brīvību nevar paņemt kreditā
vai laimēt loterijā. Brīvība jāpērk
smagā darbā ar savu prātu, savām
rokām, saviem sviedriem un
reizēm arī ar savām asinīm.
Tajā dienā, kad latviešu tauta
būs kā viena liela ģimene, kur

Brigita Ozoliņš izstādes atklāšanā

Šovasar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas apmeklētājiem un
citiem interesentiem bija iespēja
iepazīties ar izstādi „Ceļojums”.
Māksliniece Brigita Ozoliņš no
Tasmānijas bija izveidojusi un
iekārtojusi izstādi ar melnbaltiem
fotoattēliem, video fragmentiem
un installācijām, kuŗās izmantoti
sadzīves priekšmeti.
Kopumā izstāde atklāja veselas
latviešu paaudzes likteni ar drāmatiskiem pavērsieniem, ko
radīja Otrais pasaules kaŗš.
Mākslinieces māte Mirdza
Ozoliņa kaŗa beigās devās prom
no Latvijas un nonāca Austrālijā.
Pēc daudziem gadiem – 2008. gadā viņas meita nolēma vēlreiz
veikt šo ceļojumu, lai domās un
iztēlē izsekotu savas mātes gaitām
vairāk nekā pirms pusgadsimta.
Viņa apmeklēja visas vietas, kas
bijušas nozīmīgas viņas mātes
dzīvē Latvijā, – skolu Sarkandau-

gavā, saimnieku mājas Kandavā,
pēdējo pieturvietu Latvijā – Liepājas ostu. Tālāk Brigita Ozoliņš
ceļoja pa Polijas un Vācijas territoriju, uzmeklēja bēgļu nometņu
atrašanās vietas, sasniedza Neapoli Italijā, no kurienes māte ar
ģimeni 1949. gadā devusies uz
Austrāliju. Fotoattēli un video
materiāli atainoja mākslinieces
skatījumu uz vietām un detaļām,
kas no personiska pārdzīvojuma
pārtapušas par veselas paaudzes
ceļa vispārinājumu – projām no
mājām, dzimtenes, uz citu zemi,
kultūru un dabu.
Brigita Ozoliņš ir māksliniece
un Tasmānijas universitātes
Mākslas skolas paidagoģe, viņa
dzīvo un strādā Hobārtā, Austrālijā. Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija sarīkota pētniecisko izstāžu ciklā par latviešiem pasaulē.
G.S.

Represētie – kā liela ģimene

jums, kuŗā piedalījās ap 5000
cilvēku. No polītiķiem represētos
uzrunāja Pilsoniskās savienības
pārstāve Sandra Kalniete un Visu
Latvijai! līdzpriekšsēdis Raivis
Dzintars. Savukārt Par labu Lat-

Mēs labi zinām, ka dzīve mums
piespēlē gan saulainas un skaistas,
gan drūmas un lietainas dienas.
Pareizi dzīvo tas, kuŗš prot skaisto
un saulaino saskatīt, novērtēt un
prot saprast sāpīgo un drūmo

stiprākais palīdz vājākam, kur
jaunie palīdz vecajiem un vecie
dod padomus jaunajiem... kad
būsim kā liela, latviska ģimene,
tad varēsim teikt, ka esam sapratuši brīvības patieso cenu.

Kas jauns Gaismas pils būvlaukumā?
Ministru kabinets augusta
sākumā atbalstīja Kultūras ministrijas ierosinājumu Latvijas
Nacionālās bibliotēkas būvdarbus
organizēt tā, lai ēka būtu pabeigta līdz 2012.gada novembrim, kā
tas paredzēts LNB projekta īstenošanas likumā. Lai nodrošinātu

ar Starptautiskā Valūtas fonda
ekspertiem un guvis fonda valdes
akceptu.
Mēs esam atraduši veidu, kā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projektu turpināt racionāli un
efektīvi, neprasot papildu līdzekļus un neradot valstij zaudē-

šādu būvdarbu grafiku, tiks pārdalīts bibliotēkas būvniecībai
paredzētais financējums, palielinot būvdarbiem atvēlētos budžeta līdzekļus šajā un nākamajā
gadā, bet samazinot plānoto
financējumu 2012. gadā. Šāds
financējuma plāns ir saskaņots

jumus, kā arī izmantojot visas līgumā ar būvdarbu ģenerāluzņēmēju paredzētās iespējas ietaupīt uz
deflācijas rēķina. Ar Ministru prezidenta Valža Dombrovska stingru
atbalstu ir pieņemts valstij ekonomiski un financiāli izdevīgākais
būvdarbu turpināšanas variants.

Es esmu gandarīts, ka valdība,
lemjot par būtiskiem jautājumiem
kultūras nozarē, tostarp infrastruktūras izbūvi, lēmumus izvērtē pēc būtības un saimnieciski,
tos nepolītizējot, norāda kultūras
ministrs Ints Dālderis.
Kultūras ministrija aprēķinājusi, ka tad, ja bibliotēkas būvniecība tiktu plānota ilgākā
termiņā par 2012. gadu, izmaksas par projekta īstenošanu palielinātos gandrīz par 17 miljoniem
latu, jo pieaugtu visa veida izdevumi, arī par celtņu un iekārtu
nomu, būvlaukuma uzturēšanu,
apsardzi, būtu nepieciešami papildu konservācijas darbi klimata sezonālās ietekmes dēļ,
pasūtināto būves elementu ražošanas apturēšana u.tml.
Jāatgādina, ka 2008. un 2009. gadā, pasliktinoties ekonomiskajai
situācijai valstī, tika īstenota izdevumu konsolidācija un vairakkārt
veikti grozījumi valsts budžetā,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošanai paredzētos
finanču līdzekļus šogad samazinot gandrīz par 70%.
Otrdien, 3. augustā, plkst. 16.00
ar kultūras ministra Inta Dāldeŗa
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) direktora Andŗa Vilka
piedalīšanos Nacionālā Būvkom-

paniju apvienība (NBA) atklāja
LNB jaunās ēkas fasādes stiklošanas darbus.
Kā zināms, par bibliotēkas
jaunās ēkas seju un galveno
vizuālo elementu var uzskatīt tās
stiklotās fasādes, ko veidos vairāk
nekā 3500 kvadrātmetru caurspīdīga stikla un aptuveni 10 000
kvadrātmetru necaurredzama
dekorātīva stikla pakešu. Stikla
paketes tiek ražotas Latvijā no
stikliem ar dažādiem pārklāju-

nēm piegādā vācu kompanija ar daudzu gadu pieredzi stikla ražošanā.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
būvdarbus veic Nacionālā Būvkompaniju apvienība, ko veido trīs
lielākie Latvijas būvuzņēmēji –
SIA Re&Re, AS RBSSKALS un
SIA Skonto Būve. Saskaņā ar līgumu, ko valsts ar būvuzņēmējiem
parakstīja 2008. gada 15. maijā,
bibliotēkas būvniecība izmaksās
114,6 miljonus latu. Latvijas
Nacionālās bibliotēkas būvdarbiem

miem, kuŗu ražošanā izmantotas ikviens interesents var sekot tiešjaunākās technoloģijas, savukārt raidē – www.nba.lv www.gaisma.lv
caurspīdīgos stiklus pakešu ražot- un www.gaismaspils.lv.
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Vērojumi no tālienes

Māc. Otomārs Mednis,
B.S., M.S., D.D.
Latvijā viesojos pirms trim
gadiem. Raugoties no tālienes, ir
labāka perspektīva, viss šķiet
skaidrāks, kad pats nav tieši notikumu virpuļu vidū. Varbūtējo
nākotnes virzienu var pareģot,
tikai zinot pašreizējos faktus un
vēsturi. Pirms trim gadiem, atbildot uz jautājumu, publiski teicu,
ka nākamos desmit gados Latvijā
gaidāma lejupslīde, ja nemainīsies vadības galvenie virzieni.
Ir daudz laba, par ko varētu
rakstīt. Taču šai rakstā pievērsīšos
draudiem valsts nākotnei, cenšoties aprakstīt galvenās problēmas,
un minēšu ieteikumus, kā tās
pārvarēt. Vēl nav par vēlu. Galvenais – vai tauta ir informēta un
gribēs nākotnē pastāvēt un zelt?
Vai žurnālistu informācija ir patiesa, jeb vai viņi ir reportieŗi,
kuŗi atspoguļo un aizstāv tikai
vienas partijas viedokli? Rezultātus redzēsim pēc 10. Saeimas
vēlēšanām.

Fakti un problēmas
Latvijā smagu problēmu netrūkst. Lasot latviešu un ārzemju
preses izdevumus, runājot ar
latviešiem ārzemēs (Kanadā,
Amerikā, Austrālijā, Anglijā) un
Latvijā, lielākoties jūtama bezcerība. Citēšu tipiskus izteicienus: ,,Par valdību: ... tur tagad
valda oligarchi un blēži; ...
pašreizējie vadītāji piecu gadu
laikā paguvuši izdarīt daudz
lielāku postu tautai nekā komūnisma briesmu darbi 50 gadu
okupācijas laikā; ...pirmsvēlēšanu solījumi tiek lauzti tūlīt pēc
kandidātu ievēlēšanas; ...bezdarbs ir 15%-20%, un gandrīz
200 000 jauni cilvēki spēka gados
spiesti atstāt Latviju, lai meklētu
darbu ārzemēs; ...polītiskās partijas aug kā sēnes pēc lietus, un
tām nav vienotības; ... kur divi
latvieši, tur ir trīs partijas; ...
Saeimā vienīgā vienotība jūtama
reizi gadā, kad lemj par vadītāju
un deputātu algu paaugstināšanu;
...nemitīgi pieaug korupcija un
kukuļņemšana; ...nodokļu sistēma ir vairāk nekā nejēdzīga; ...
miljonāri kļūst bagātāki un na-
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bagi nabadzīgāki; vidusšķiras
joprojām nav; ...valsts budžeta
deficits sasniedzis 524 miljonus
latu; ...nav zināms, kur izdalīts
ES piešķirtais kapitāls; ... partijas
nepiedāvā pamatotu nākotnes
vīziju; ...križu izraisītāji kandidē
atkal; ...Maskavā jau spriež, kuŗiem nākamo partiju vadītājiem
piešķirt nopelnu ordeņus par
Latvijas valsts vājināšanu un par
valsts pakļaušanu Krievijas kontrolei; ...alkoholisms, prostitūcija,
noziedzība, bezcerība, pašnāvības
pieaug; ...valsts izzagšana un
izpārdošana turpinās; ...ārvalstu
uzņēmēji nav ieinteresēti ieguldīt
kapitālu; ...kāpēc Igaunijā un
Somijā nav tādas krizes; ...Newsweek rakstīts, ka krieviem izstrādāts plāns, kā ekonomiski iekaŗot,
t.i., nopirkt/pārņemt Latvijas
transporta, enerģijas un finanču
infrastruktūras u. c.
Pēc Eurobarometer Standard
un citiem avotiem var secināt, ka
aptauju rezultāti liecina par milzu
plaisu starp iedzīvotājiem un
ievēlētām partijām un valdības
vadītājiem. Kā izskaidrot tautas
reakciju uz pagājušā gada aptaujām, kur apmēram: 92% neuzticas
Saeimai; 95% neuzticas polītiskām partijām; 88% neuzticas
valdībai; 14% vēlēšanās nepiedalīsies; 26% uzticas tiesām (vai 76%
neuzticas?); 41% uzticas pašvaldībām (vai 59% neuzticas?).
Tātad iepriekšminētie fakti var
būt par pamatu secinājumiem:
1. 10-20 latviešu partijas zaudēs
vienai sāncenšu partijai (Mateja
ev. 12:25);
2. Cilvēki īsti neizprot polītisko
procesu, nepiedalīšanās palīdz
oligarchiem;
3. Ievēlētie deputāti turēsies pie
partijas viedokļa, nevis ievēros
pilsoņu gribu;
4. Oligarchi savu varu brīvprātīgi neatdos, tikai apmainīsies
posteņiem;
5. Ievēlēs tos, kuŗi vairāk spēs
reklāmēties;
6. Ievēlēšana ievēlētajam nodrošina lielus personiskus ekonomiskus ieguvumus;
7. Priekšvēlēšanu polītiķu/vadī-

tāju solījumi lielā mērā ir meli;
8. Cinisms pieaug, un tautas
cerības dilst;
9. Kur nav krietnas valdības,
tur tauta iet bojā (Salamana
pamācības 11:14).

Minēto problēmu cēloņi
Iepriekšminētie fakti/problēmas lielākoties ir tikai simptomi.
Kur ir to saknes? Atbilde ir vienkārša: vainojami un atbildīgie ir
vadītāji. Tā ir visos sekmīgos pasaules privātos uzņēmumos, skolās, profesionālās sporta vienībās,
bankās, militārās organizācijās,
baznīcās utt. Kur lai atrodam tādus
apzinīgus vadītājus, kādi bija
aizritējušā gadsimta 30. gados
prezidents Kārlis Ulmanis, prezidents Alberts Kviesis, uzņēmējs
Roberts Hiršs, plkv. Oskars Kalpaks, plkv. Vilis Janums, plkv.
Aleksandrs Plensners un daudzi
citi? Viņiem galvenais bija kalpošana tautai, tikai pēc tam ,,es un
man”. Viņi spēja vadīt, vienot un
iedvesmot. Tais laikos Latvija bija
viena no sekmīgākām Eiropas
valstīm.

Pilsoņu jautājumi visām
polītiskām partijām

Pirms balso, vēlams uzrakstīt
(Salamana pamācības 29:18;
Habakuka 2:2):
1. Kāda ir vīzija (nākotnes redzējums) un misija;
2. Kādi ir mērķi, un kad paredzēts tos sasniegt;
3. Kādi ir plāni, lai sasniegtu
iecerēto.
Šie trīs punkti ir pamatprincipi
ikviena pilsoņa personiskā dzīvē,
katrai ģimenei, katram uzņēmumam, katrai organizācijai, katrai
skolai, katrai militārai grupai,
katrai baznīcai, katrai polītiskai
partijai, katrai valdības iestādei.
Vēl gribu redzēt publicētus
atrisinājuma plānus, it sevišķi
tīmeklī, ārpus Latvijas dzīvojošiem
apmēram 40 000 vecāka gadagājuma balsstiesīgiem vēlētājiem,
piemēram:
Tautsaimniecības/Ekonomiskā
krize un bezdarbs;
Demografijas krize un ārpus
Latvijas
izceļojušo latviešu
Alberts Legzdiņš
atgriešanās;
Valsts budžeta krize;
Kad pienāks latviešiem tie labie laiki?
Turpmākais valsts virziens: uz
austrumiem vai rietumiem;
Birokratijas samazināšana un
Kad pienāks latviešiem tie labie laiki,
korupcijas
novēršana;
Kad vistiņa mums zelta olu dēs?
Nodokļu sistēma un vidusšķiras
Ja nebūsim mēs vienoti šoruden,
grupas izveidošana;
Mazo uzņēmumu stimulēšana;
Kas mūsu valsti novadīt tad spēs?
Trūcīgo ģimeņu un bāreņu
apgāde;

Mums vienotiem šoruden jānāk kopā
Kā Baltijas ceļā rokās sadoties;
Un nobalsot kā kādreiz Tautas frontē –
Tas vienīgais, kā varam rīkoties.
Mums nebūs ielās jāceļ barikādes
Vai ierakumi jārok Daugmalā;
Tik vienotiem būs jāiet nodot balsis,
Tad labi jutīsimies – tu un es.
Varbūt vēl reizi Mežaparkā sanākt
Un sadziedāt, ka visa Rīga skan;
Tad rudenī uz vēlēšanām aiziet,
Būs jāiet visiem – arī tev un man.

Eksporta attīstība.
Līdz šai dienai (līdz vēlēšanām
tikai daži mēneši) vēl neviena
partija neko nav izskaidrojusi, ir
tikai lozungi, kas aizmiglo īstos
vadītāju motīvus.
Gribētu dzirdēt publiskas partiju vadītāju debates, kuŗās varētu
uzzināt, kādā veidā vadītāji ieguvuši pašreizējo polītisko un personisko labklājību; kas atbalsta
vēlēšanu reklāmas/izdevumus.
Tādējādi partijas un balsotāji
būtu tikai ieguvēji.

Tava aktīvitāte izpaužas tavos
ieradumos/paražās;
Tavi ieradumi ir visiem redzami tavā raksturā;
Tavs raksturs izveido/nosaka
tavu nākotni.
Ja cilvēks saprot, ka pagātnē
kļūdījies, tad viņš kļūdas var
viegli izlabot, atgriežoties vai atjaunodamies savā garā, t. i., savā
domāšanā (Pāvila vēstule romiešiem 12:2).
Tiem lasītājiem, kuŗi nebalsos,
nebūs nekāda pamata vēlāk sūdzēties, jo ieguvēji būs sāncenši.
Vai vispār vērts
Ja tu domā, ka neko dzīvē
nevari, – tas piepildīsies; ja tu
piedalīties vēlēšanās
domā, ka vari – tas piepildīsies.
Dievs mums visiem devis brīvu Visam, ko vēlamies, vienmēr ir
izvēli. Viņš liek izvēlēties:
sekas. Tāpēc ikvienam ir jāuzņeDzīvību vai nāvi (Piektā Mozus mas personiska atbildību par
30:19);
savu un savas tautas nākotni.
Dzīvo Dievu vai elkus (Jozuas
Ko darīt kristiešiem
24:14-28) jeb Baālu (1. Ķēniņu
Jebkuŗas konfesijas kristiešiem
18:21-40);
Gudrību vai muļķību jeb stul- ir jāiet ārpus baznīcas/ēkas siebumu (Salamana pamācības 8:1-21); nām, visā pasaulē (t. i., valsts strukTaisno dzīvi vai bezdievību tūrās) ienesot Dieva valstības
(nevis reliģijas) principus, kā to
(Pēteŗa 2. vēstule 2:4-22);
Pasauli vai Dieva prātu ( Jāņa teica Jēzus Kristus Mateja ev.
28:18-20. Ejot tautā(s), praktiskās
1. vēstule 2:15-17).
Idejas par dzīvību, slāpes pēc sfairas varētu būt:
1. Sociālā un garīgā (klubi un
brīvības un labklājības meklēšana
baznīcas);
ir Dieva dotas.
2. Polītiskā (tajā ietilpst valdība,
Dažādas polītiskās sistēmas, it
sevišķi marksisms un komūnisms, visas partijas, novirzieni un diploaizstāj Dievu ar cilvēku valdīšanas mātija);
3. Ekonomiskā (firmas, uzņēsistēmām, kur valdība sagrābj
Dieva posteni, gādību un atbil- mēji, bankas, tirdzniecība);
4. Prese, TV, radio, tīmeklis
dību visās dzīves sfairās. ,,Vienlīdzības” principa dēļ cilvēku (YouTube, e-pasts u.c.);
5. Sports (visas sporta nozares);
masas tiek nospiestas vienlīdzīgā
6. Izglītba un medicīna ( skovisādu grūtību, ciešanu, posta un
nabadzības līmenī. Vadošos las, slimnīcas un universitātes);
7. Militārā (aizsardzības vienīposteņos paliek tikai elites pārstāvji. Šādas valdošās sistēmas bas: gaisa, jūras, zemes, robežu; utt.)
8. Kultūras (literātūra, teātŗi,
(galvenokārt ārpus Latvijas) necieš kristietību tās principu dēļ. opera, mūzika, izklaide, video)
Šie astoņi grupējumi ir mūsu
Sākot kaut vai ar desmit baušļiem:
tev nebūs citus dievus turēt Manā ikdienas pasaule, kuŗā darbojapriekšā, un tev nebūs zagt, kas mies un dzīvojam. Ko darīt?
nesaskan ar marksisma filozofi- Sākumā ieteicams uzņemties
jas morālām idejām. Tikai pēc atbildību vismaz par vienu citu
daudziem gadiem, atbrīvojušies cilvēku, kas atrodas blakus. Būno šādām sistēmām, cilvēki spēj dams ticīgais, ar Dieva mīlestību
atjaunoties savā domāšanā, ka ir un savām gara dāvanām palīdzi
brīvi, ka var brīvi paust savas viņam. Vislielākais no jums ir tas,
domas, apzināties, ka ir atbildīgi kuŗš kalpo citiem (Mateja ev. 23:11).
Apmēram šāda veida plāns
paši par sevi, un var izvēlēties
pārvērta Ukrainu desmit gadu
savu valdības veidu.
Laba valdība būs tā, kuŗā strā- laikā (oranžā revolūcija).
Pirms vēlēšanām, ja grūti
dās labi cilvēki, kam latviešu tautas
intereses ir pirmā vietā un aug- izšķirties, par kādu partiju balstāk par personiskām interesēm. sot, – jāprasa gudrība (Jēkaba
Cilvēka raksturs nosaka nākot- vēstule 1:5).
nes virzienu. Tas izveidojas no
(Turpinājums 13. lpp.)
domāšanas. Varētu teikt:
Tavas domas izpaužas tavos
vārdos;
Tavi vārdi izpaužas tavā
darbībā/aktīvitātē;
27. jūlijs

komerckurss

Noguldījumu likmes
Gada procentu likmes depozītam ar procentu izmaksu termiņa beigās
Depozīts ar procentu izmaksu
termiņa beigās, %

Termiņš
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

* 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.

AUD/LVL
CAD/LVL
CHF/LVL
DKK/LVL
EEK/LVL
EUR/AUD
EUR/GBP
EUR/LVL
EUR/USD
GBP/LVL
LTL/LVL
NOK/LVL
SEK/LVL
USD/LVL

Pirkšana
0.4839
0.5150
0.5037
0.0937
0.0446
1.4203
0.8198
0.7000
1.2949
0.8389
0.2022
0.0882
0.0741
0.5326

Pārdošana
0.4987
0.5306
0.5191
0.0966
0.0460
1.4635
0.8448
0.7178
1.3343
0.8645
0.2084
0.0909
0.0764
0.5460
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Vērojumi no tālienes
(Turpinājums no 12. lpp.)
Būtu brīnišķīgi, ja jaunievēlētie
Saeimas un ministriju vadītāji
sāktu ar ķēniņa Salamana lūgšanu
(1. Ķēniņu 3:7-14). Pārmaiņas
būtu brīnišķīgas!
Kristiešiem ieteicams apzināties: šis krizes laiks ir labākais
periods, lai tiktu uz augšu. Dievs
jūs nav aizmirsis. Meditējiet par
idejām, kuŗas agrāk nākušas
prātā, bet kaut kādu iemeslu pēc
,,noliktas atmiņu plauktā”. Tieši
tagad ir laiks šīs idejas apskatīt
no jauna. Pietiktu tikai ar vienu
ideju, kas šinī krizē nestu lielu
labklājību. Svētais Gars jums
palīdzēs! Jūs esat problēmu
atrisinātāji, jūsos mīt visa gudrība
(Pāvila 1. vēstule korintiešiem
1:30). Problēmu atrisinātāji šodien ir ļoti pieprasīti.
Mēs, ārzemju latvieši, pateica-

mies Latvijas iedzīvotājiem par
labiem darbiem un pūlēm, vienalga, kuŗā grupējumā katrs ir.
Daudzi ir veltījuši visu savu
enerģiju, laiku, pūles, un tomēr
daudzi jūtas pievilti, atstāti, neievēroti, nesvarīgi, izmantoti. Ko
darīt? Atcerieties: mūsu Dievs
redz un zina visus jūsu labos darbus. Tagad saņemiet Viņa mieru
(Jāņa ev. 14:27); Viņš ir ar jums
vienmēr (Mateja ev. 28:20); Viņš
ir jūsos (Pāvila vēstule kolosiešiem 1:27); Viņš ir par jums
(Pāvila vēstule romiešiem 8:31);
Viņa eņģelis jūs izglābj (Psalms
34:8); Viņš nekad jūs neatstās
(Mateja ev. 28:20); Ja jūs piederat
Kristum, tad Viņa Gars spēcīgi
darbojas jūsos un caur jums
(Pāvila vēstule romiešiem 8:10,11).
Vēl nav par vēlu. Dosimies balsot!

VI Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki Īslandē
No 2010. gada 17. līdz 22. augustam Reikjavīkā, Īslandē, notiek VI Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu
svētki. Tajos piedalās 67 koŗi un 1800 dziedātāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Īslandes, Somijas,
Zviedrijas, Norvēģijas un Dānijas.
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki ir īpaši ar to, ka dalībniekiem ir iespēja ne tikai iemācīties dziesmas
citās valodās, bet arī redzēt un izjust citu kultūru koŗu dziedāšanas un mūzikas tradicijas. Vērtīga pieredze ir arī
iespēja strādāt meistarklasēs ar dažādu valstu diriģentiem.
Sadziedāšanās notiks visu astoņu dalībvalstu valodās. Nobeiguma koncertā 21. augustā plkst. 19.30
latviešu valodā svētku kopkoris atskaņos latviešu tautasdziesmu Anitas Kuprisas apdarē „Ģērbies, saule, sudrabota” un latviešu tautasdziesmu Jurjānu Andreja apdarē „Pūt, vējiņi”. Kopā nobeiguma koncertā tiks izdziedātas
26 dažādu valstu dziesmas.
Pirmie Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki pēc Imanta Kokara iniciātīvas notika 1995. gada jūlijā
Rīgā. 1997. gadā svētki tika aizvadīti Gotlandē, Zviedrijā; 2000. gadā Skienā, Norvēģijā; 2002. gadā Klaipēdā,
Lietuvā, bet V Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki notika 2008. gadā Tartu, Igaunijā.
Latviju svētkos pārstāv: Ogres novada Kultūras centra jauktais koris „Ogre”, Rīgas Latviešu biedrības sieviešu
koris „Ausma”, Valmieras Kultūras centra jauktais koris „Valmiera”, Talsu tautas nama jauktais koris „Uz Augšu”,
Pārtikas un veterinārā dienesta jauktais koris, Maskavas Latviešu biedrības koris „Tālava” un Cēsu jauktais koris “Tikko”.
Latvijas koŗu dalību VI Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos koordinē Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra.

P R I E K Š V Ē L Ē Š A N U PĀ R D O M Ā M
Vispirms vēlos uzsvērt, ka
mans polītiskais viedoklis nebūt
nav avīzes Brīvā Latvija viedoklis. Mūsu redakcijas līnija ir
polītiski stingri neitrāla, un tādai
tai vienmēr jābūt, jo avīze pieder
latviešu sabiedriskām organizācijām, kas pārstāv tūkstošus
tautiešu ar dažādiem polītiskiem
uzskatiem.
Kā jūs ieteiktu izvēlēties, par
ko balsot?
Es iesaku vēlētājiem meklēt
partiju vai apvienību, kas ļoti
konsekventi atbilst šādiem kritērijiem: kas pārvarēs 5% barjēru,
nenodos Latviju Maskavas interesēm, kas ir pret korupciju un
kas pārstāv rietumu demokratiskās vērtības. Un, ja atrodat
savu partiju, iesaku to atbalstīt,
cik nu vien iespējams, arī financiāli. Un vissvarīgākais – balsot!
Lasītājs, izlasījis virsrakstu, visdrīzāk jautās, kas ir cerbuks. Bet
tikpat svarīgi šodien ir tikt skaidrībā, ko mūsdienu Latvijā nozīmē
kultūra.
Kultūra tradiciju sabiedrībā.
Kultūra (no latīņu cultura) ilgus
gadsimtus veidoja Eiropas patību.
Kultūra sākotnēji nozīmēja kopšanu,
apstrādāšanu, pretstatā dabas pasaulei. No šejienes gan dārzu kultūra,
gan dzeršanas, ēšanas kultūra utt. –
resp. viss, kur cilvēks pielicis savu
roku, prātu, zināšanas, izmaņu lietu
un norišu veidošanā. Ar kultūru
cieši saistīta ir tradicija jeb pārmantojamība. Kultūra nerodas vienā
paaudzē, tā prasa ilgstošu apstrādi,
atlasi, izvērtējumu. Līdztekus zemes
kultūrai (piem., lauksaimniecības,
rūpniecības veidi un paņēmieni)
cilvēki (tautas, valstis) veidojuši arī
garīgo kultūru. Eiropas tradicionālo
vērtību saraksta galvgalā ilgu laiku
atradās tieši garīgā kultūra ar tās
konkrētajām izpausmēm reliģijā,
folklorā, literātūrā, tēlotājmākslā,
mūzikā u.c. jomās. Bet arī zemes
kultūra bija cieši saistīta ar garīgo,
īpaši izstrādāto vērtību ziņā. Protams, kas vienā sistēmā ir kultūra,
citā tiek vai var tikt uzlūkota par
nekultūru. Tā vācu mācītājs Dionīsijs Fabrīcijs 1610. gadā par latviešiem rakstīja: „Ir skaidri zināms,
ka šī barbaru tauta stāv ārpus
kultūras, jo dievu vietā pielūdz
sauli, mēnesi un pērkonu.” Lat-

Par ko balsot?

Laikraksta Brīvā Latvija izdevēju kopas
(BLIK) priekšsēdis Aivars Sinka
Vienalga, cik grūti kādam ārpus
Latvijas ir nokļūt vēlēšanu
iecirknī, tas ir svēts pienākums
Latvijas vēsturē tik izšķirīgā brīdī.
Kā es nokļuvu pie savas izvēles?
Par Maskavas interešu partijām
(Saskaņas centrs un PCTVL) es
nemūžam nebalsotu. Es arī nebalsotu par tām partijām, kuŗu
vadītāji ir pazīstami oligarchi:
Šķēles un Šlesera tā saucamā Par
labu Latviju un smagi apsūdzētā
Aivara Lemberga Zaļo un Zemnieku
savienība. Šī Latvijas oligarchija
ir komūnistu un čekas vadītās
sistēmas netīra atlieka un subordinē valsts intereses dažu kabatām.
Man visvairāk žēl ir par mana

tēva bijušo partiju. Mans tēvs
bija 5., 6. un 7. Saeimas loceklis
un jau kopš paša sākuma tēvzemietis. Visus šos gadus esmu
atbalstījis TB/LNNK un balsojis
par to. Diemžēl pēdējos piecos
gados ir notikusi drāmatiska
pārmaiņa TB/LNNK stājā un
pieejā. Un par to man ir ļoti žēl.
Biedri, kas stāvēja par godīgu
valsti, tika izstumti ārā un viņu
vietā nākuši polītiķi, kuŗi sevi
piesaistījuši oligarchu elitei. Visdižākais šo oligarchu līdzskrējēju
piemērs ir Jānis Straume, kas pēc
Jūrmalgeitas un Mottes dzīvokļu
afēras un savām neveiksmēm
pēdējās vēlēšanās tika pieņemts

vairākos valsts uzņēmumos, kuŗos
netrūka skandalu (un kas bija
cieši saistīti ar Aināru Šleseru).
Tas pats notika pirms vairākiem
gadiem ar partiju Latvijas ceļš,
kur arī rietumniekus un citus
godīgus polītiķus izstūma, lai bijušie padomju funkcionāri varētu
“šeftēties” ap privātizāciju.
Tagad, kad TB/LNNK ir
sagājuši kopā ar Raivja Dzintara
vadonisko sīkpartiju Visu Latvijai, var skaidri redzēt šīs partijas
galu. Liekas, mana tēva bijušie
kollēgas ir aizmirsuši, ka būt
patriotam nozīmē stāvēt ne tikai
par nacionālu, bet arī par godīgu
un demokratisku valsti. Nebūsim

Kultūra kā cerbuks?
vieši neko daudz neņēma šo viedokli vērā un joprojām izkoa
savu kultūru tādā veidā, kādā
paši uzskatīja par vislabāko.
Kultūra kā sabiedrības vienotāja. Kultūras īpatnība ir tāda, ka
to parasti neveido viens vai daži, bet
veido daudzi, katrs dodot savu
ārtavu. Varbūt tieši tāpēc kultūra ir
bijusi katras tautas, katras valsts
garīgais un materiālais pamats
un jēga, kādēļ cilvēki biedrojas,
pasāk kaut ko kopā. Kultūra ir bijis
tas viducis, viduszeme, kas paliek,
kad viss pārējais apkārt nonāk
nedrošībā vai pat iznīcībā.
Mūsdienu sabiedrība un kultūra. Kultūru tradicionāli veidojuši zinīgākie, tie, kas kultūras
prasmes izkopuši ilgākā laikā.
Mūsdienās dominē vai nu masu
kultūra (piem., tīmekļa saziņā), vai
kultūras un līdz ar to arī tradicijas
noliegums. Atskan uzstājīgas balsis
izmest no apziņas ārā latviešu tautasdziesmas, Virzas „Straumēnus”, materiālās un nemateriālās kultūras
pieminekļus, sākot no Brīvdabas
mūzeja un beidzot ar Dziesmu
svētkiem, jo tie traucējot vērties
uz priekšu un Latvijai kļūt
sekmīgai un attīstītai. Jautājums
tikai, ko nozīmē attīstība. Sekmīgi
tirgot un ražot vislabāk var ārpus
tādas nelielas valsts, kāda ir Latvija.

Ekonomiski Latvijai 21. gadsimtā
nav ne lielas jēgas, ne pamatojuma.
Preču kustība, ražošanas kustība
nesalīdzināmi dzīvāk norisinās
daudz lielākās telpās. Izdot grāmatas, žurnālus, avīzes latviešu
valodā ir saimniecisks neprāts.
Salīdzinājumā ar ASV, Vācijas vai
Krievijas iedzīvotāju un iespējamo
lasītāju skaitu Latvijas grāmatu,
kino, televīzijas, mūzikas tirgus
ir tikai nieks. Vienīgā saimnieciski
izdevīgā, pat lielās valstīs, ir masu
kultūra – sapņu fabrikas, šovi,
seriāli, fantazijas romāni, reklāma
utt. Liela daļa mūsdienu civīlizācijas
ir aizrijusies popkultūras saldajā
biezputrā, bet tiek stūķēts un arī
uzņemts vēl un vēl. Lielākais, kas
Latvijā tiek piedāvāts, – 100 grami
kultūras, ko ar entuziasmu, brīžam
izmisīgiem spēkiem cenšas paturēt
un noturēt virs ūdens tie sabiedrības pārstāvji, kam kultūra nav ne
izdevība, ne bizness, kā, piemēram,
rakstniece Gundega Repše, kā suiti,
rucavnieki, ventiņi, latgalieši. Pārsvarā tie ir savpatņi, kas nebaidās, ka
kāds mūsdienu Dionīsijs Fabrīcijs
pateiks, ka tā vispār nav kultūra.
Kas ir cerbuks, un kur ir izeja.
Cerbuks ir kaut kas izspūris,
pinkains, arī neskaidrs, kā dubļos
novāļājies, – nevar saprast, kur
galva, kur kājas. Cerbukam nevar

piemērot tādus jēdzienus kā vērtība, kā pārmantojamība, apzināta
un rūpīga kopšana. Iekšējais disidents un filozofs vienā personā
Michails Gasparovs krievu kultūras
sakarā rakstīja: „Kultūra iet bojā?
Nē, bojā neiet ne Puškins, ne
Gogolis, bojā ejam mēs un jūs. Un,
liekot roku uz sirds, vai mēs to neesam pelnījuši?” Man nav jābaksta
ar pirkstu acī, lai dotu mājienu ar sētas
mietu par mūsu pašu kultūru –
dainām, Raini, Virzu, Blaumani,
Dziesmu svētkiem, Lielvārdes jostu,
plašāk – latviešu grāmatām, kino,
teātri, mūziku. Lielvārdes josta
paliks neatkarīgi no mūsu vērtējuma, varbūt tikai tas būs kāds
japānis, kas pēc gadiem izvilks to
no aizmirstības un sajūsmā teiks:
„Kāda aušanas un domāšanas kultūra!” Rakstniecību, dainas norakt
ir vieglāk – pietiek tikai aizmirst,
aizlaist novārtā valodu. Pietiek
uzlikt nacionālajai literātūrai tādu
pievienotās vērtības nodokli, ka
lasītājs gribēdams nenopirks latviešu grāmatas. Veidu, kā iespert
kultūrai, ir daudz, visas iespējas
ne tuvu nav izsmeltas. Līdz pat
Otrajam pasaules kaŗam (dažviet
ilgāk) pastāvēja un zināmā mērā
arī darbojās tāds jēdziens kā „polītiskā kultūra”. Viens no tās stūŗakmeņiem bija kultūras svētumu

ne sentimentāli, ne akli. Tās balsis, ko nacionāli noskaņoti vēlētāji nodos VL/TB/LNNK, arī tiks
pārskaitītas Saskaņas centram, jo
VL/TB/LNNK netiks pāri 5%
balsu robežai.
Vai jau esat izvēlējies?
Jā.
Un, ja nav noslēpums, par ko?
Balsošu par Vienotību, jo tā
vienīgā atbilst maniem iepriekšminētajiem kritērijiem. Balsosim
par godīgu nacionālu valsti ar
demokratiskām vērtībām. Iesaku
pievilkt krustiņu mūsu spējīgiem
un pieredzējušiem valstsvīriem,
piemēram, Imantam Lieğim un
Ğirtam Valdim Kristovskim, kā
arī talantīgiem, enerģiskiem jauniem spēkiem, piemēram, Tatjanai Verjē (kandidē Latgalē),
ārstam Hosamam Abu Meri un
Rasmai Kārkliņai (kandidē Rīgā).
neaizskaršana neatkarīgi no tā, vai
cilvēks ir kreisais vai labais, vai centriskais savā polītiskajā pārliecībā.
Vienotībai ir svarīgi ne tikai neaizskart Latvijas kultūras svētumus,
bet arī palīdzēt tiem (Misiņa bibliotēka, Dziesmu svētki, latviešu
literātūra, māksla u.c.) pilnvērtīgi
attīstīties. Nacionālās kultūras atdzimšanas alas rakšana jāsāk virzienā no novadiem uz Rīgu, ne
otrādi. Kaut arī nejēdzīgā reģionālā
reforma daudzviet izsitusi pamatu
zem kājām, novados notiek dzīvesstāstu, novadu vēstures vākšana
un publicēšana, dzīvās folkloras,
novadu literātūras atdzimšana. Rīgā
ar kultūru (nesajaukt ar masu kultūru!) vēl ir pilnīgs cerbuks, bet
novados jūtama dzīva rosība.
Bez spēcīgas nacionālās kultūras
Latvijas valstij nav pilnvērtīgas
nākotnes. Tie, kas aicina izmest
mēslainē dainas, jau sagatavojuši
mūsu grāmatplauktiem savu lasāmvielu. Kādreiz jokojoties teica:
“Vai nu tupeņi, vai nāve!” – Nē, ne
tupeņi, ne nāve, bet kultūra! Ar
to esam noturējušies gan ekonomiskas augšupejas, gan izmisīgas
lejupslīdes gados. Ar to mēs arī
paturēsim Latviju stipru, jo –
“satricini pienu – būs sviests,
satricini degunu – būs asinis”.
Kultūru veido radoši cilvēki, un
kultūra veido radošus cilvēkus.
Janīna Kursīte
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N O VA D U Z I Ņ A S
Starptautiskajā svētvietā Aglonas bazilikā no 13. līdz 15. augustam notiek Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
svētki, kur ik gadu pulcējas vairāk
nekā 150 000 svētceļnieku. Latvijas valdība Jaunavas Marijas
Debesbraukšanas svētkus pasludinājusi par valsts nozīmes
svētkiem.
Jau jūlija beigās vairāki tūkstoši
svētceļnieku no Latvijas reģioniem un novadiem, kā arī no
ārvalstīm, dažādu konfesiju
kristieši, dodas uz Aglonu, lai
kopīgi svinētu Latvijas galvenās
aizbildnes Jaunavas Marijas –
Jēzus Kristus mātes – Debesīs
uzņemšanas svētkus.
Pirmās svētceļnieku grupas
26. jūlijā devās uz Aglonu no
Ventspils un Talsu Romas katoļu
draudzēm, 27.jūlijā arī no Liepājas. No Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles 31. jūlijā pēc rīta dievkalpojuma uz Aglonu devās aptuveni
80 cilvēku svētceļnieku grupa,
kuŗiem atpūtas vietās piebiedrojās vietējie kristieši.
Dievmātei veltītā starptautiskas
nozīmes svētvieta Aglonas bazilika atrodas Latvijas austrumdaļā,
250 km no Rīgas. Agrāk šeit
bijuši biezi egļu meži, un no
latgaļu vārda agļa (egle) savu
tagadējo nosaukumu ieguvusi
arī Aglona. 1800. gadā uzcelto
Aglonas baznīcu konsekrē Mogiļevas palīgbīskaps Jānis Beņislavskis. Tā celta baroka stilā.
Torņos novietoti četri zvani, no
kuŗiem lielākais izliets Viļņā un
sveŗ 1023 kg. Baznīcā ir 10 altāŗi.
Virs lielā altāŗa ir Aglonas Dievmātes altāris ar Aglonas Brīnumdarītājas Dievmātes svētbildi,
kuŗā Dievmāte attēlota sēdus, ar
Jēzus Bērnu uz labās rokas, ar
kreiso viņa tam pasniedz ziediņu.

Visi ceļi ved uz Aglonu
Virs Jēzus Bērna un Dievmātes
galvas dārgakmeņiem rotāti zeltīti kroņi. Pēc vakara dievkalpojuma Brīnumdarītājas svētbilde
tiek aizsegta ar Dievmātes
Debesīs uzņemšanas gleznu.
1980. gadā par godu Aglonas
baznīcas 200 gadu jubilejai

Kriptā zem galvenā altāŗa pārbedīti: kardināls Julians Vaivods
(1895-1990), bīskaps Boļeslavs
Sloskāns (1893-1981), un bīskaps
Jāzeps Rancāns (1886-1969).
1993. gada janvārī pēc Aglonas
bazilikas dekāna Andŗa Aglonieša
ierosinājuma bazilikas ērģelnieces
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Starptautiskā svētvieta Aglonas bazilika

Romas pāvests Jānis Pāvils II
piešķīra tai Basilica minoris statusu, bet 1993. gada 9. septembrī
pāvests viesojās Aglonā un noturēja Pontifikāta misi, kuŗā piedalījās vairāk nekā 380 000 svētceļnieku. Pirms Romas pāvesta
ierašanās Aglonas bazilikā tika
veikti plaši rekonstrukcijas darbi – izbūvēta apakšējā baznīca,
uzcelta piebūve aiz galvenā altāŗa,
klosterim – virtuves un ēdamzāles
bloks, galerija pārejai no klosteŗa
uz baznīcu, izveidots 7 ha lielais
sakrālais laukums, vārtu nišās
izvietotas Krusta ceļa pieturvietas,
uzcelta kapliča Aglonas kapos,
restaurētas visas svētbildes, kā arī
bazilikā ieklāta marmora grīda
un veikti plaši apzeltīšanas darbi.

Ievas Lazdānes vadībā nodibināja
kori Magnificat, kuŗā ir vairāk
nekā 40 dalībnieku – mūziķi,
ērģelnieki, skolotāji un ārsti no
visas Austrumlatvijas. Bazilikas
ērģelēm ir vairāk nekā 200 gadu.
Koris piedalās visos svarīgākajos
baznīcas svētkos. Tā repertuārā
ir pāri par 200 skaņdarbu (kantātes, mesas, korāļi, psalmi, arī
laicīgā mūzika).
Aglonas bazilikas klosteŗa ēkā
darbojas koŗa skola, kuŗā mācās
38 topošie baznīcas koristi un
ērģelnieki; tur ir apmešanās vieta
svētceļniekiem, kā arī suvenīru
veikaliņš un grāmatu galds, kuŗā
var nopirkt reliģisko uzziņu
literātūru un suvenīrus. Klosteŗa
dārzā urdz, 19. gs. sākumā atklā-

zivs. 38. Uzbrukums ar
Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) dzimtas
nolūku nogalināt polītisku iemeslu
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Līmeniski. 1. Ūdens transportlīdzeklis. 4. Liels, plēsīgs kaķu
dzimtas dzīvnieks. 10. Tālākā vieta
no (priekšmeta) centra virzienā
uz ārpusi. 11. Tepe. 12. Persona
brāļu Kaudzīšu romānā „Mērnieku laiki”. 14. Ledus kristalli,
kas veidojas uz priekšmetiem
aukstā, miglainā laikā. 15. Izjust
skumjas. 16. Stūrainas formas
tilpne kā ievietošanai. 20. Dokuments, ko izsniedz pilnvarotai

tais Sv. Antona svētavots, ko iecienījuši svētceļnieki un tūristi.
Šogad kopā ar lielajiem svētkiem Aglonā norisinās V Latvijas
Jauniešu dienas, kuŗās piedalās
Vatikāna apustuliskais nuncijs
Baltijas valstīs archibīskaps

Luidži Bonaci (Luigi Bonazzi).
14. augustā Kristus Karaļa Kalna svētkos Aglonā atklās jaunās
skulptūras „Svētais gars”, „Kristus
augšāmcelšanās” un „Rokas” pie
Kristus Karaļa skulptūras.
Uz Aglonas svētkiem tiks norīkots papildu vilciens no Rīgas.
Valija Berkina
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personai. 21. Apdzīvota vieta
Valmieras raj. 24. Priekšmets, uz
ko vērsta attiecīga doma vai
darbība. 25. Skaņdarbs sešām
balsīm vai sešiem instrumentiem.
27. Mūžzaļi priežu dzimtas skujkoki. 29. Gareni trauki dzīvnieku
barošanai. 30. Minerālvielas, kas
paliek pāri, kam sadegot. 34. Uz
priekšu izvirzīts nocietinājums
cietokšņa mūŗa stūŗos. 36. Naudas
vienība kādā ES valstī. 37. Lašu

pēc. 39. Tīruma mala.
Stateniski. 1. Tas, uz kā (kas)
balstās. 2. Daļēji izdedzis cietas
organiskas vielas gabals. 3. Izteikt
(kādam) nosodījumu; sabārt. 5.
Patmīlība. 6. Telpa ķermeņa apkopei. 7. Latviešu tautasdziesmas.
8. Izturīgs materiāls, ko iegūst,
apdedzinot māla masu. 9. Plakano
tārpu klases parazīts, kas uzturas
mugurkaulnieku gremošanas organos. 13. Pilsēta Z-Vidzemē. 17.
Ēdami gliemji. 18. Lielupes pieteka.
19. Asinsrades organs. 22. Vielas
vismazākā daļiņa. 23. Nīlzirgs.
26. Būt diezgan. 28. Patērēt, izmantot. 31. Apdzīvota vieta Tukuma
raj. 32. Skaļi teikt; aicināt. 33.
Pilskalns Jēkabpils raj. 35. Kādas
ES valsts galvaspilsēta.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 30)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Kallas. 4. Arbūzs.
9. Bildinājums. 10. Ejas. 11. Eiro.
14. Irbenājs. 16. Somālija. 19. Eskadras. 21. Bistes. 23. Piesta. 25. Statuete. 27. Klaudzēt. 29. Cienasts.
31. Laso. 35. Īgna. 36. Kataklizmas.
37. Atvest. 39. Arsēns.
Stateniski. 1. Kadeti. 2. Labs.
3. Sula. 4. Alus. 5. Bise. 6. Savoja.
7. Tills. 8. Kāsis. 12. Anna. 13.
Vāts. 15. Bestija. 17. Inertas. 18.
Asosa. 20. Dot. 22. Irt. 24. Sodas.
26. Urna. 27. Kalsna. 28. Talka.
29. Cinis. 30. Skalps. 32. Okte.
33. Otēt. 34. Emma. 35. Īsas.

Veikalā “Rimi Bauska” novietota koša kaste, kuŗā iedzīvotāji ieliek
skolēniem, īpaši pirmklasniekiem, noderīgas lietas – kancelejas preces,
skolas somas u.c. Sagādāt bērniem skolā vajadzīgo mazturīgām ģimenēm
saviem spēkiem nav iespējams.
Ventspils augstskolā studijām pieteikušies 604 jaunieši. Vislielākais
konkurss izveidojies angļu tulku bakalaura programmā – uz 40 budžeta
vietām pretendē 147 reflektanti.
Jūlija nogalē ar Talsu novada fonda un vecāku atbalstu Talsu
sākumskolā notika atpūtas un vides izpētes nometne “Zaļie pirkstiņi”,
kuŗā piedalījās bērni no Talsu sākumskolas un citām pilsētas skolām.
Nometnes dalībnieki iepazinās ar iesaiņojamo materiālu šķirošanu, to
pārstrādi un jaunu materiālu iegūšanu, papildināja zināšanas par piena
uzturvērtību vienā no lielākajām Talsu novada farmām.
Beigusies Latvijas Universitātes studentu un profesores Janīnas
Kursītes folkloras ekspedīcija Saldus novada pierobežā. Profesores ieskatā
viens no bagātākajiem vecvārdu krājumiem bijis rakstniekam
nīgrandniekam Jēkabam Janševskim. Šodien no viņa lietotā vārdu
krājuma zināma tikai desmitā daļa.
Divi vīrieši un četras sievietes no Kolkas ar velosipēdiem sestajā
augustā devās uz Aglonu, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētkos, kas notiks 15. augustā. Ik dienu plānots
veikt aptuveni 60 kilometru gaŗu ceļa posmu. Velosipēdistiem līdzi dodas
arī pavadītāji, kas automašīnā ved svētceļnieku mantas un teltis.
Ventspils iekļauta rēgulārās prāmju līnijas TransRussiaExpress
maršrutā “Sanktpēterburga – Zasnica – Lībeka”, ko nodrošinās divi
sabiedrības Finnlines kuģi.
Kuldīgas novada Padures pagasta galdniecības “Laimdota” īpašnieks
Guntars Pirtnieks apgalvo, ka krize gan ir bijusi, bet tagad par to varot
runāt pagātnē. Galdniecībā apstrādā baļķus un ražo mēbeles.
Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo baznīcā 10. jūlija negaisa
laikā zibens radīja nopietnus bojājumus. Baznīca būs jāremontē, un šim
nolūkam ir nepieciešami 10 000 lati, ko savākt ar ziedojumiem vien
nebūs iespējams. Baznīca ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, tāpēc
palīdzība tiek gaidīta no pašvaldības.
Jēkabpils novada iedzīvotājiem labdarības akciju rīkoja Zasas pagasta dzirnavu īpašnieks Hārdijs Kortmans no Vācijas. viņš atvedis humāno
palīdzību – „HIPP” zīdaiņu pārtiku, 300 skolas somas ar mācību piederumiem un grāmatām, apģērbus, sadzīves priekšmetus, mēbeles, techniskos palīglīdzekļus cilvēkiem ar invaliditāti. Dāvinājumu saņēma arī
Mārtiņa fonda rehabilitācijas centrs „Dūjas” Kalna pagastā un Leimaņu
pagasta Veco ļaužu nams – pansija.
Daugavpils pilsētas Kamerorķestris diriģenta Aivara Broka vadībā
piedalījās Polijas kūrortpilsētā Polanica Zdroj notikušajā 13. festivālā
„Pasaules mūzika”. Divos koncertos orķestris atskaņoja programmu „No
Bacha līdz Bītliem”. Sniegums guva tik lielu atzinību, ka kamerorķestris
saņēma ielūgumu piedalīties nākamā gada festivālā.
Līvānu slimnīcā atklāta ilglaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas
nodaļa, kas paredzēta veciem slimiem cilvēkiem, kā arī pacientiem pēc
triekas un citām traumām, kur atgūt veselību, kustību un runas spējas. To
nodrošinās profesionāļu komanda – ergoterapeits, fizioterapeits,
audiologopēds, psīchologs, sociālais darbinieks, terapeits.
Blakus Krāslavas kultūras namam notiek izrakumi, ko veic Brāļu
kapu komiteja sadarbībā ar Vācu kaŗa kapu kopšanas tautas apvienību,
kuŗa apzina vācu kaŗavīru apbedījumu vietas. Iepriekš tie veikti Gulbenē
blakus Valsts ģimnazijai, kur atrastas vairāku kaŗavīru mirstīgās atliekas,
kā arī Alūksnes novadā.
Liepājnieki atsaucīgi uztvēruši akciju „Paēdušai Latvijai”, kas bija
sarīkotā pie lielveikala “Sala XL”. Brīvprātīgo dalītie papīra maisiņi visai
drīz tika piepildīti ar rīsu, miltu, auzu pārslu pakām un našķiem –
cepumiem, konfektēm. Triju stundu laikā tika piepildītas 142 pakas.
Aktīvākie bijuši gados jauni cilvēki un ļaudis vidējos gados.
Liepājā atgriezies vēsturiskais burinieks “Libava”, kas piedalījās Jūras
svētku festivālā Baltik sail Polijas ostas pilsētā Gdaņskā, kur bija sapulcējušies burinieki no Zviedrijas, Vācijas, Lietuvas, Somijas un Igaunijas.
“Libava” vienīgā sarīkojumā pārstāvēja Latviju. Šajā pašā braucienā
“Libava” arī piedalījusies Vācijā, starptautiskajā burinieku regatē.
Jūlijā Liepājā īpaši daudz bija tūristu, kas pārvietojas ar velosipēdiem.
Viņi ceļo kā pa vienam, tā pa pāriem, arī veselām ģimenēm, vedot līdzi
savu iedzīvi.
Liepājā Annas tirgū un Pētertirgū jau pārdod vietējo arbūzu ražu.
Vienīgie Kurzemē arbūzus pārdošanai audzē Medzes pagasta “Arājos”. Tā
ir pieredze 20 gadu gaŗumā. Dienā pārdodot līdz 150 kilogramu arbūzu.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Mani iespaidi pēc 15 gadiem atkal Gaŗezerā
Pēc tik daudziem gadiem biju
aizmirsusi, cik skaisti ir sēdēt
Gaŗezera krastmalā. Bet nekāda
ilga sēdēšana neiznāca, jo bija
jāsteidzas uz ugunskuru Indrānos, kur šogad pirmo reizi mana
astoņus gadu vecā mazmeitiņa
pavadīja divas nedēļas.
Pirmais iespaids par Indrānu
bērniem bija ļoti pozitīvs. Sevišķi
liels prieks bija vērot, kā divpadsmit mazie Biz-biz bērni, vecumā no 2 līdz 5 gadiem, skaidrā
latviešu valodā nodziedāja divas
tautas dziesmas. Pēc tam nāca
visi 42 nometņotāji, kas parādīja
mazas skices, ko paši bija sagatavojuši.
Man, vecmāmiņai, bija liels
prieks, ka manas mazmeitiņas
Sofijas latviešu valoda pa šīm
divām nedēļām ir stipri uzlabojusies.
Kad nokāpām lejā pie Sēnītēm,
lai apskatītu bērnu rokdarbus,
atklāju brīnišķīgu Gaŗezera uzlabojumu – turpmāk vairs nav
jākāpj lejā pa kāpnēm. Ir uzceltas

laipas no kalna līdz lejai, ar soliņiem pa vidu, kur var atpūsties
tie, kam ir problēmas ar staigāšanu.
Bija ātri jāsteidzas uz vidusskolu. Tur Vēja kalnā 98 vidusskolnieki bija uzcēluši varenu ugunskuru, kas tika iededzināts ar
Alberta Legzdiņa palīdzību.
Priekšnesumos varēju apbrīnot,
cik ļoti talantīgi ir mūsu pusaudži. Spēlējot ģitaras un akordeonus, jaunās balsis piepildīja
mežu. Prieks bija jauniešiem
uzstāties un vecākiem skatīties!
Arī šeit var redzēt, ka visas
ēkas ir labā stāvoklī, labi uzturētas un atjaunotas. Pēdējo reizi,
kad redzēju Tautas Mākslas mūzeju, tas bija mazs stūrītis Kronvalda zālē ar dažiem tautas tērpiem, cimdiem un citām senmantām. Tagad A. Reveliņa kundze ar palīgiem ir iekārtojusi brīnišķīgu māksliniecisku skati. Aiz
lielām stikla vitrīnām simtiem
latviski izrakstītu cimdu, gandrīz
visu novadu tautas tērpi, brīniš-

ķīgas rotas, un tā kā Reveliņas
kundzes tēvs bija rotkalis, daudzas no tām ir viņa kaltas.
Kad nonācu keramikas un
kokgriezēju nodaļā, jāapbrīno
daudzo mākslinieku dažādība,
katram ir savs stils un katrai kokgriezuma figūrai ir sava sejas
izteiksme. Vairums no šīs tautas
bagātības ir saziedota, un bija
prieks tur atrast arī mūsu vietējās
mākslinieces H. Dones darinātās
tautiskās lelles. Reveliņas kundze
pieminēja, ka mūzejā vēl ir daudz
vietas un viņa labprāt pieņem
katru ziedojumu.
Tas darbs, kas ieguldīts, lai
saglabātu mūsu tautas bagātību
un to atstātu nākamām paaudzēm, ir apbrīnojams un tam
pienākas mūsu visu pateicība.
Turpat blakus ir Klinklāva
mākslas galerija, kas pēc vadītājas Līgas Ejupes vārdiem ir viena
no lielākajām latviešu mākslinieku darbu kollekcijām Amerikā.
Cik gan bagāta ir šī pēcpusdiena, bet vēl jau jāapskata jaunais

skautu un gaidu mūzejs. Pateicoties Ilzes Kūriņas laipnībai,
izstaigāju dziļi izsmeļošā apskatē.
Viņa ir pārņēmusi mūzeja vadību no tā dibinātāja vad. R. Roļļa
kunga, un jāteic arī šeit ir savāktas milzu bagātības. Sevišķi mani
iespaidoja 1946. gadā gūstekņu
nometnē Beļģijā ar roku sarakstītās nodarbību grāmatas, kad
tur tika atjaunota skautu kustība.
Pēcpusdienā, atjaunotā Kronvalda zālē, tika izrādīta Latvijā
nesen uzņemtā filma „Rūdolfa
mantojums”. Laikam gan nekur
Amerikā nav tādas vietas, kur
vienā pēcpusdienā var smelties
tik daudz bagātības!
Kad izstaigāju Dzintarus, arī
tur redzēju uzlabojumus. Ir
uzceltas jaunas mājiņas ar visām
ērtībām, kas ir izīrējamas. Jaunā
saimniecības ēkā no rītiem var
dabūt svaigu, garšīgu kafiju, bet
vakaros, tāpat kā agrāk ap ugunskuriem, tagad jaunā Annas Lāča
paviljonā līdz vēlai nakts stundai
skan latviešu dziesmas. Svētdienas

rītā, ejot uz baznīcu, nav vairs
jāiet pa grantētu taku kā agrāk,
tagad ir droša iešana pa cementa
celiņu.
Izrādījās, ka es nebiju vienīgā,
kas apskatīja Gaŗezeru no visām
pusēm. No Latvijas Televīzijas
bija ieradušies trīs žurnālisti:
Aivars Erdmanis, Inese Vaikule
un Līga Ozola, kas uzņēma filmā
visas nodarbības un ēkas Gaŗezerā. Šī gada rudenī filma tiks
pārraidīta Latvijas televīzijā.
Pēc 15 gadiem mani vēl joprojām svētdienas rītā aizkustināja
100 jaunieši, kas pacēla Latvijas
karogu, dziedot „Dievs, svētī
Latviju!” Ar šiem vārdiem gribu
nobeigt savu stāstījumu.
Lai Dievs svētī Gaŗezera darbu,
kas tiek veltīts, lai audzinātu
jauno paaudzi, lai svētī visus ziedotājus un talciniekus, kas 45
gadus ir palīdzējuši Gaŗezeram
augt un plaukt! Lai vēl ilgi kalnā
plīvo Latvijas karogs un skan
latviešu valoda!
Irēne Ezeriņš

Izstāde Klinklāva galerijā
Gaŗezera Klinklāva Mākslas
galerijā 24. jūlijā atklāja izstādi
“Mākslinieks trimdā: latviešu
bēgļu māksla 1944 - 1950”.
Izstādes atklāšanā bija pulcējies
kupls mākslas cienītāju loks.
Atklājot ekspozīciju, Pasaules
latviešu mākslas savienības prezidente Lelde Kalmīte teica: “Man
ir liels gods visus apsveikt šajā
skaistajā Mākslas galerijā tieši
Gaŗezera 45 gadu jubilejas svinību laikā. Šī ir jau mūsu otrā
ceļojošā mākslas izstāde, pirmo
atklājām Valmierā pirms diviem
gadiem. Sadarbībā ar Gaŗezeru,
ar latviešu centra Mākslas galeriju, kuŗa ir lielākā latviešu mākslas
darbu krātuve ārpus Latvijas, tās
vadītāju Līgu Ejupi, esam nonākuši pie šīs izstādes atklāšanas.
Ar mazu atkāpi vēlos vērst
klatesošo uzmanību uz vienu no
šīs izstādes objektiem, ko redzat
ekspozīcijā. Tā ir ceļojumu kaste,
kuŗu mans tēvs Jānis Kalmīte
izgatavoja vēl būdams Vācijā,
latviešu bēgļu nometnē. Šī kaste
tika izgatavota, lai tajā saliktu

Foto: Dzidra Tropa

mūsu ģimenes iedzīvi mantas,
kas pārceļoja mums līdz uz
Ameriku. Bez parastās iedzīves
šajā kastē tika ievietoti mana tēva
radītie darbi - akvareļi, pasteļi, jo
Vācijas periodā viņš daudz
gleznoja. Tādā veidā nozīmīgākie
Jāņa Kalmītes darbi nonāca ASV.
Ar to šīs kastes stāsts vēl nebeidzas. Kad 14 gadus vēlāk pārcēlos uz Čikāgu, lai studētu
univerisitātē, šo kasti paņēmu
sev līdz. Tā ir sekojusi man visur, kur vien ir nācies dzīvot.
Savā darbnīca uz tās es glabāju
savas otas un pārējos piederumus. Šodien ir pirmā reize, kad
šī tumšā koka ceļojuma kaste ir
ārpus manas mājas un kalpo par
izstādes objektu. Lai arī šis
priekšmets ir vecs un ne pārāk
glīts, tomēr tas vienmēr atgādina,
no kurienes nāku es un pārējie
trimdas mākslinieki. Mēs gribam saglabāt trimdas vēsturi un
arī trimdas mākslas vēsturi. Šis No kreisās puses: Gaŗezera Sarīkojumu daļas vadītāja Ruta Jostsone un prāvests Vilis Vārsbergs
ir svarīgs, nopietns un ļoti stei- izstādes apskates laikā
dzams darbs. Labāku izpratni
mākslu un savienības mērķiem
par pasaules latviešu trimdas
varat uzzināt, ieskatoties tīmekļa
lapaspusē latvianart.org”. Ar pateicības aplausiem klātesošie
sveica Leldi Kalmīti.
Klinklāva Mākslas galerijas vadītāja Līga Ejupe uzsvēra, - viņa
rakstījusi disertāciju mākslas
gradam Čikāgas universitātē par
temu - latviešu māksliniekie
trimdā un šī izstāde cieši sasaucas ar disertācijas temu.
Pēc mākslas izstādes atklāšanas
sekoja uzaicinājums Kronvalda
ēkas zālē noklausīties Gaŗezera
Mākslas mūzeja vadītājas Līgas
Ejupes lekciju par temu Mākslinieks trimdā: latviešu bēgļu
māksla 1944 -1950. Pirmajā daļā
– par latviešu bēgļu mākslas
norisēm Vācijas nometņu periodā. Pēc neilga pārtaukuma
turpinājums atjaunotajā Kronvalda zālē par laika periodu pēc
II Pasaules kaŗa.
Klātesošie ar sirsnīgiem aplausiem pateicās Klinklāva Mākslas
galerijas vadītājai par izcilo lekciju.
Dzidra Tropa
Māksliniece Lelde Kalmīte pie sava tēva gleznotāja Jāņa Kalmītes
Gaŗezerā
bēgļu gaitu darinājuma - ceļojuma lādes.
Klinklāva Mākslas mūzeja vadītāja Līga Ejupe
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Latvijas un Amerikas kaŗavīru tikšanās
(Turpināts no 1. lpp.)

teica Latvijas goda konsule
Minesotā Laura Ramane.
Ziedojumi tika vākti ar Minesotas DV apvienības starpniecību,
un apvienības priekšnieks Ģirts
Jātnieks pateicās par Amerikas
sabiedrības atzinību kaŗavīriem,
kuŗi atgriezušies no kaujas lau-

kiem. Viņš, būdams Vietnamas
kaŗa veterāns, tādu netika saņēmis. Bija ieradies Star Tribune
reportieris Džons Tevlins (Jon
Tevlin), kas pērnā gada decembrī
pirmais rakstīja par drosmīgajiem
Latvijas kaŗavīriem. Netrūka arī
vietējās televīzijas reportieŗu.
Minesotas latviešu jauniete
Zaiga Jātniece ātri sadraudzējās

Svinīgās kaŗavīru atgriešanās
svinības ar balli notika 23. jūlijā
Fortkarsonā, tajās piedalījās bataljona komandieris, kas apsveica
Latvijas kaŗavīrus un pateicās viņiem par līdzdarbību kaujās.
Latvijas kaŗavīri un viņi ģimenes
locekļi tikās arī ar Kolorado
latviešiem, kuŗi viņiem izrādīja
apkārtni.
Septiņi Amerikas kaŗavīri un
četri viņu ģimenes locekļi 30.
jūlijā no Fortkarsonas ieradās
Mineapolē ar ASV militāro lidmašīnu C-130, ko pilotēja plkv.
Marks Vijums. Tā kā ārzemniekiem militārā lidmašīnā lidot
aizliegts, Latvijas kaŗavīri un
viņu ģimenes locekļi brauca ar
komerciālo lidmašīnu. Amerikānis Pēteris Palmers viņus bija
ielūdzis paviesoties mājiņā pie
Minesotas ezera ziemeļos, kur
varēja atpūsties, braukāt ar laivām, peldēties, makšķerēt. Kapt.
A. Liepiņš izvilcis lielāko zivi
mūžā – četru mārciņu līdaku.
Karstā 1. augusta pēcpusdienā
viņi atgriezās Mineapolē un
pulcējās Richfield American
Legion telpās, kur divas stundas
tikās ar vietējiem amerikāņu un
latviešu labvēļiem. Mērija Henrija
bija sagādājusi uzkodas un sulu,
Aija Vijuma piedāvāja pašceptus
pīrāgus un jāņusieru. Bija ieradušies apmēram 30 latviešu un
tikpat amerikāņu, kopā apmēram
80 cilvēku. Šī raksta autors atveda
Latvijas karogu, ko novietoja uz
skatuves blakus ASV karogam.
Mērija Henrija ar lielu sirsnību
pateicās Latvijas kaŗavīriem par
palīdzību kaujās un labvēļiem
par lielo atsaucību. Kapteinis
Agris Liepiņš augstu novērtēja No kreisās: Agris Liepiņš, Jolanta Liepiņa, Laura Laķe, Jānis
ASV kaŗavīru brālību. Uzrunu Laķis, Liene Aizpuriete, Mārtiņš Dāboliņš, priekšā Natālija Laķe

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA
• Bostonas Daugavas Vanagu
vēžu vakariņas – balle, notiks
sestdien, š.g. 21. augustā, „Piesaulē”, N.H. Sākums plkst. 18:00.
Dalības maksa $20.00 no personas, ar pārgulēšanu $25.00 (ņemt
līdz gultas veļu). Vēžu laicīgai
iegādei, lūdzam pieteikties
nekavējoši, 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, svētdien, 22. augustā
paredzētas brokastis.
DV Apv. Bostonā laipni ielūdz
ciemos!
FILADELFIJA (PA)
• 14. septembrī pensionāru
sanāksme Brīvo latvju biedrības
telpās.
• 28. augustā, sestdien
gadskārtējais Baltiešu festivāls,
igauņu īpašumā, 4 Cross Street
and Veterans Hwy, Jackson, NJ
08527. Mūzikālie priekšnesumi,
dejas, baltiešu ēdieni un alus
dārzs, volejbols, pirts un daudz
kas cits. Sanāksim kopā! Saglabāsim mūsu baltiešu saites! www.
estonianhouselakewood.org
GAŖEZERS (MI)
3x3 nometne Gaŗezerā līdz
15. augustam. Piedalīšanās vaka-

No kreisās: kapteinis Agris Liepiņš, seržants Džorijs Brauns
(Jory Brown), kaprālis Mārtiņš Dāboliņš, Eriks Hārders,
virsseržants Jānis Laķis

ar astoņus gadus veco Natāliju,
kas pastāstīja par sevi un skolu
Ādažos, kur mācās angliski, un
rādīja savu jauno dāvanu, lācīti
Tediju.
Amerikas kaŗavīri apmēram
pulksten četros pēcpusdienā
pulcējās, lai ar C-130 dotos atpakaļ. Latvijas viesi, Mērija Henrija un vairāki latviešu labvēļi,
kopā 19 cilvēki, devās uz netālo
Old Country Buffet vakariņās.
Zaiga Jātniece uzzināja, ka kapt.
A. Liepiņa fizikas skolotājs
Limbažos bijis viņas mātes brālēns Ģirts Ieleja, viņš tagad ir
Limbažu pilsētas domes priekšsēža vietnieks. Kapt. A. Liepiņš
un kapr. M. Dāboliņš dienējuši
Latvijas armijā deviņus gadus.
Virsseržants J. Laķis iestājās
Latvijas armijā 18 gadu vecumā
un nodienējis 18 gadus. Viņš
sīkāk pastāstīja par kaujas gaitām.
Afganistānā amerikāņi viņu
iesaukuši par Lucky, ne tikai
uzvārda dēļ, bet arī tāpēc, ka viņš
piedzīvojis liktenīgus brīžus

Balkānos un Irakā. Latviešu
uzdevums bijis konsultēt un
apmācīt Afgānistānas armijas
kaŗavīrus. Viņi dzīvojuši un ēduši
kopā ar amerikāņiem, reizēm arī
pie vietējiem, bet bija grüti pierast pie viņu galda manierēm.
Par latviešu kaŗavīru gaitām
sevišķi interesējās Korejas kaŗa
veterāns Laimonis Sproģis.
Pēc vakariņām drīz vien atvadījāmies. Alfreds un Aija Vijumi
sagādāja naktsmājas Laķu
ģimenei. Māris un Skaidrīte
Štolceri savās mājās uzņēma
Mārtiņu Dāboliņu, Lieni Aizpurieti, Agri Liepiņu un Jolantu
Liepiņu. Māris Štolcers ir Vietnamas kaŗa veterāns un reiz
Vietnamā tikās ar šī raksta autoru.
Nākamā dienā Mērija Henrija
izvadāja Latvijas viesus pa
iepirkšanās centru Mall of
America, vakarā viesi devās
atpakaļ uz Fortkarsonu un pēc
tam uz Latviju.
Ģirts Jātnieks

koncertā Hollywood Bowl piedalīsies vijolniece Baiba Skride.
• 11. septembrī plkst. 4.00
nama gada svētki.
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
MINEAPOLE (MN)
• 16. septembrī sarunu grupas
,,Dialogs” dalībnieki aicināti
Barnes & Noble grāmatnīcas
telpās pie saruna galda no plkst.
2.00 līdz 5.00, Har Mar iepirkšanās centrā St. Paulā, Minesotā.
Sarunu temati: Latvijas kaŗavīri
Afgānistānā, 10. Saeimas vēlēšanas, veselības aprūpe Latvijā,
Latvijas vēstures mācīšana skolās
kā atsevišķs mācību priekšmets
u. c. pēc izvēles un ierosinājumiem.
ŅUJORKA (NY)
• Ņujorkas latviešu ev. lut.
draudzes nometnes vasaras programma Katskiļu kalnos.
Senču nometne: no 8. līdz 14.
augustam.
Informācija tīmeklī: www.
nydraudze.org sadaļā ,,Nometne”.
• No 15. līdz 22. augustam 3x3
nometne Ņujorkas latviešu ev.
lut. draudzes nometnē Katskiļu
kalnos. Nometnes vadītāja –
Taina Laiviņa, tālr.: 908- 322-

2205. Informācija: http://
www.3x3katskilos.info
• 28. augustā, sestdien
gadskārtējais Baltiešu festivāls,
igauņu īpašumā, 4 Cross Street
and Veterans Hwy, Jackson, NJ
08527. Mūzikālie priekšnesumi,
dejas, baltiešu ēdieni un alus
dārzs, volejbols, pirts un daudz
kas cits. Sanāksim kopā! Saglabāsim mūsu baltiešu saites! www.
estonianhouselakewood.org
SANFRANCISKO (CA)
• 28. augustā plkst. 2.00
draudzes namā (425 Hoffman
Ave), dziedoņa Aināra Bumbieŗa
koncerts. Viņš piedalījies mūzikālās izrādēs ,,Robins Huds”,
,,Mūsdienu pasaka par Pelnrušķīti”, ,,Leģenda par Ziemassvētku rozi”, u. c., bijis puišu
grupas ,,Latte” dalībnieks. Koncertā 22 gadu vecais skrundenieks dziedās komponista Zigmāra Liepiņa , Raimonda Paula
un citu komponistu dziesmas ar
Jāņa Petera, Aleksandra Čaka,
Kaspara Dimitera un citu dzejnieku tekstu. Ieeja $20.00; studentiem $10.00; jauniešiem,
kuŗu vecums nepārsniedz 18
gadu, brīva.
SIETLA (WA)
• 8. augustā plkst. 3.00 latviešu
namā Ventspils augstskolas lektore un Ventspils Domes deputāte
Dace Korna stāstīs un atbildēs

DIEVKALPOJUMI

ru programmās 3x3 dalībniekiem
un Gaŗezera darbiniekiem brīva;
pārējiem – $7.00
• 13. augustā plkst. 7.00 ugunskurs zēnu kabīņu pagalmā (aiz
Avotiem un Saulgriežiem).
• 14. augustā plkst. 4.30 amatnieku 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 brokastis un atvadas.
(Piezīme – sarakstā par nodarbības vietu vai sākuma laika
var būt izmaiņas, tādā gadījumā
ziņas būs uz informācijas dēļa
Saulgriežos vai ēdamzālē.)
• 28. un 29. augustā Three
Rivers, MI High School laukumos notiks atklātās latviešu
meistarsacīkstes tenisā. Paredzētas vīriešu, sieviešu, senioru,
un dubultspēļu katēgorijas.
Reģistrācija sestdien, 28. augustā,
plkst. 9:00. Vēlams iepriekš
pieteikties. Tuvāka informācija
un pieteikšanās pie Uģa Grīnberga, ugiathome@aol.com,
269.244.5691. Varēs reģistrēties
arī uz vietas pirms paredzētās
spēles sākuma plkst. 10:00.
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 interesantas nodarbības, sporta spēles,
pusdienas un atspirdzinājumi.
Nodarbības un pusdienas bērniem bez maksas, pieaugušajiem
dalības maksa – vismaz 5 dolaru
ziedojums. Informācija, zvanot
vanadžu valdes loceklei V.
Reinekai, tālr.: 216- 676-0073.
Ielūdz Klīvlandes vanadzes un
Apvienotās 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
LOSANDŽELOSA (CA)
• 14. augustā plkst. 8.00 Nacionās flautas apvienības saieta
koncertā Losandželosas piepilsētā
Anaheimā, Marriott viesnīcā
Marquis Ballroom telpās orķestris
Illuminations diriģenta Stīvena
Baiesa (Steven Byess) vadībā un
solists, vācu flautists Michaels
Fausts pirmoreiz ASV atskaņos
P. Vaska ,,Koncertu flautai un
orķestrim” (Concerto for Flute
and Orchestra).
• 20. un 21. augustā plkst. 8.30
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uz jautājumiem par ekonomisko
un polītisko stāvokli Latvijā.
Visi laipni aicināti piedalīties.
• 11. septembrī plkst 11.00
Jackon Park Golf Club (1000
NE 135th Str., tālr.: 206-3634747) latviešu 9. golfa sacīkstes
– četru personu Scramble.
Saviesīgais vakars plkst. 5.00
Sietlas latviešu sabiedriskā
centrā. Pieteikšanos pieņem
Edmunds Leitis, tālr.: 425-3690401 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. PĒTERSBURGA (FL)
• 24. augustā plkst. 13.00
Latviešu 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
Latviešu biedrības namā Latviešu
biedrības valdes sēde.
• 9. oktobrī plkst. 10.00 Daugavas Vanagu apvienības Floridā
gadskārtējais pikniks, „War
Veterans Memorial Park”, 9600
Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr.4.
Ieejas vārti parkā pie 49th street
N. Līdzi jāņem priecīgs prāts un
groziņi kopīgam aizaidam.
Ceptas desiņas un vēsus dzērienus sagādās vanadzes un vanagi.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. T
rimdas dr.: 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. saietā Jaunavas Marijas
svētkiem veltīta programma.
24. okt. rudens dievk. un saiets.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI):
15. aug. dievk. nebūs. 22. aug.
dievk. 29. aug. dievk. ar dievg.
Dievk. sākas plkst. 10.00. 5.
sept. dievk. nebūs. Māc. diakons
F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-3435;
ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. Upīte un
A. Greiema.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepard of the Coast
Lutheran Church (1909 E.
Commercial Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone A. Venta, tālr.:
954-427-3558.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073, tālr.: 610-353-2227):
15. aug. plkst. 10.00 dievk.,
viesosies 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. Vilimingtonā ar
dievg., pēc dievk. kafijas galds.
3. okt. plkst. 11.:00 dievk. ar
dievg. pļaujas svētki, bazārs.
Informācija: www.latvianluthchurchphila.org
• Kalamazū latv. apvienotā
dr. Māc B. Puiķe, 15. aug. plkst.
10.00 dievkalpojums ar dievgaldu. 22. aug. plkst. 13.00
draudzes iesvētību dievkalpojums ar dievgaldu, kopīgs ar
Grandrapidu draudzi Gaŗezera
Brīvdabas baznīcā, Māc. Ilze
Larsen un B. Puiķe. 29. aug.
dievkalpojums plkst 10.00.
• 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: 269214-1010; e-pasts: ilzego@comcast.net
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: 15. aug. dievk., māc.
Dr. P. Barbins. 22. aug. dievk.,
māc. Dr. S. Eglīte. Dievk. sākas
plkst. 10.00. 29. aug. plkst 11.00
kapusvētki Sunset kapos 5. sept.
dievk. nebūs.
• 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.: 761546- 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.: 15.
aug. dievk. angļu valodā ar dievg.
19. aug. plkst. 10.00 Bībeles
stunda. 22. aug. dievk. ar dievg.
29. aug. plkst. 11.00 kapusvētki
Viskonsinas piemiņas kapsētā. 5.
sept. dievk. ar dievg. 7. sept.
plkst. 7.00 vakarā draudzes
padomes 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
kapsētā Ņubransvikā. 15. aug.
plkst. 9:30 Kapu svētki Woodlawn
kapsētā Leikvudā, plkst. 11:00
Kapu svētki Toms River kapsētā.
22. aug. plkst. 10:00 Dievkalpojuns draudzes dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick) ar dievgaldu. 29.
aug. plkst. 10:00 Korāļu dievkalpojums draudzes dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick). 12. sept. plkst. 13:30
dievkalpojums ar dievgaldu
draudzes dievnamā Īstbransvikā
(12 Gates Ave East Brunswick).
26. sept. plkst. 8:30 Leikvudā
dievkalpojums ar dievgaldu
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.).
Dievkalpojumus vada māc. I.
Pušmucāne-Kineyko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 15.
aug. plkst. 10.30 dievk. Salas
(Turpināts 18. lpp.)
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Lieldienas dienā, Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā mamma, vecmamma, vecvecmamma

IRMA VALĪDA VINAKALNS
dzim. ČERNOVSKIS

dzimusi 1912. gada 3. augustā Biržos, Latvijā
mirusi 2010. gada 4. aprīlī Columbiana, Ohio

Sauc tevi Dievs uz tālām mūža mājām,
vēl brīdis lemts mums sērām atvadām cik jauks bij ceļš, ko visi kopā gājām:
liels spožums pārklājies pār dienām tām
/Nikolajs Kalniņš/

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA RŪTA PERKINS
DĒLS JĀNIS UN SIEVA SHANNON
MAZMEITA KRISTY (DONALD) PEDICINI
MAZDĒLI DANIEL (STACEY) VINAKALNS
MICHAEL VINAKALNS, GRANT VINAKALNS
MAZDĒLS GARON PEDICINI

Mūžībā aizgājusi

ELZA RODIŅA
dzimusi SALNIŅA

dzimusi 1927 gada 7. augustā Rīgā
mirusi 2010. gada 2. augustā Kingstonā, NY
Ai, lūdzama, Vēja māte, Neklabini nama durv’s;
Mana balta māmulīte Saldu miegu aizmigusi.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
AINĀRS UN DZIDRA RODIŅI

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ARNOLDS TERIŅŠ
dzimis 1914. gada 9. februārī Rīgā, Latvijā
miris 2010. gada 20. jūlijā Summit, New Jersey
Sērās un mīlestībā viņu piemin
MĀSA ORMA BERZINSKIS,
KRUSTMEITA IRISA ARENS AR VĪRU ALVI UN
DĒLU ANDRI AR ĢIMENI UN MEITU BRIGITU AR VĪRU,
BRIGITTE BERZINSKIS AR DĒLU BRIAN UN MEITU NICOLE

No mums šķīrusies

LAURA BIRKENS
dzimusi 1951. gada 2. novembrī Chicago, IL
mirusi 2010. gada 18. jūlijā Houston, TX
Dienas gaišas, dienas tumšas
Vijās dzīves vaiņagā.
Vaiņags izirst, dvēsle aiziet
Dieva gaismā mūžīgā.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ALMA DEKSNIS UN SKAIDRĪTE
UN JIM BUCKMASTER

Mūžībā aizgājis

EDGARS KAULĒNS
dzimis 1921. gada 21.aprīlī Mālpilī
miris 2010. gada 20. jūlijā Philadelphia, PA
Dusi Dieva mierā...

Sērās
MEITA INGRĪDA
DĒLS VALDIS
RADU UN DRAUGU PULKS AMERIKĀ UN LATVIJĀ

LAIKS
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bazn., māc. L. Saliņš. 22. aug.
dievk. plkst. 10.00 Jonkeru
bazn., māc. J. Saivars. 29. aug.
dievk. nebūs.
• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.
(425 Hoffman Ave.): 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
groziņiem. Draudzes priekšnieces
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA

98125): 22 aug. dievk. Māc. D.
Cilne, tālr.: 206 -674-9600;
e-pasts: cilnis@earthlink.net
Baznīcas mājaslapa: www.seattlelatvianchurch.org No 2. līdz 6.
sept. LELBAs Draudžu dienas
Rietumkrasta izglītības centrā
,,Kursa” .
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121):
augustā dievk. katru svētdienu
plkt. 10.00; pēc dievk. sadraudzības stunda pie kafijas galda.
Katra mēneša pēdējā svētdienā

2010. gada 14. augusts – 20. augusts

jubilāru apsveikšana. Ik svētdienas darbojas grāmatu galds.
15. aug. kapusvētki Rock Creek
kapsētā; Rokvilā dievk. nebūs.
21. un 22. aug. iesvētes jauniešu
saiets draudzes dievnamā. Infor-

mācija: http://www.dcdraudze.
org Tālr. bazn.: 301-251-4151.
Māc. A. Vārsberga Pāža, tālr.:
301-293-2052; e-pasts: macavp@
yahoo.com

Dieva mierā aizgājis
Klīvlandes DV apvienības mūža
biedrs, kādreizējais valdes loceklis
un Zelta goda zīmes saņēmējs

ARVĪDS FOGELS

dzimis 1922. gada 3. oktobrī Pāles pagastā
miris 2010. gada 25. jūnijā Parmā, Ohio, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ
Ak, retākas rindas......

Pēc ilgas slimošanas Dieva mierā aizsaukta
mūsu mīļā kaimiņa, daiļā dārzniece
un draudzene kopš bērnības dienām

DAINA BAUMANE
dzimusi 1944. gada 17. februārī Rīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 6. augusta rītā Natick, MA, ASV

Lai Tevi pārklāj eņģelis ar spārnu,
Lai veselu tas Tevi mūžu mūžam sargā;
Lai nezūd vairs tumsā Tava ceļazvaigzne,
Būs mūsu vidū viena vieta tukša. (JB)

Draudzībā
DACE, KĀRLIS SKULTE
ALEKSANDRA, KEITH, LILIJA, CAMERON THOMAS
RŪTA , JĀNIS BĪBELNIEKS
RASMA GALIŅA
MAIJA UN AIVARS GALIŅŠ
ILZE SILARĀJA
GUNĀRS UN MARGARITA ELMUTS
MĀRA ABERMANE-EGLĪTE

Mūžībā aizgājis mūsu sirsnīgais draugs

ALEKSANDRS (SAŠA) ZASTERS
dzimis 1918. gada 2. jūlijā Viļķenē, Latvijā
miris 2010. gada 31. jūlijā Minneapolē, ASV

Mierā Tavas čaklās rokas,
Klusē Tava labā sirds....

Savās sirdīs klusi, klusi turēsim Tevi atmiņā
ILMĀRS UN ANNIJA KIRŠTEINI, TORONTO,
JĀNIS UN GITA LUKSTIŅI, MONTREĀLĀ
DAINA, KAILA UN BRIAN, MONTREĀLĀ

Mūsu sirsnīgais draugs

ARISTIDS LAMBERGS

Pa mūžības taku aizgājis
mūsu jaunības draugs

OĻĢERTS LONGINS KĀRKLIŅŠ
Dzimis 1924. gada 3. oktobrī
Miris 2010. gada 11. jūlijā

*1934.g. † 2010.g.
aizgāja mūžībā

Skumst
KRUSTMEITA LOLITA ULE AR ĢIMENI
MAIJA UN RITVARS ASBERGI
VALDA STRAUMĒNA
KARMENA UN JĀNIS ZIEDIŅI

Viņu sirsnīgā draudzībā piemin
INGRĪDA UN ANSIS MUIŽNIEKI,
ANNA ČAKSTE ROLLINS, ELITA GOBIŅA,
INESE UN JĀNIS LEIMAŅI,
INĀRA UN AIVARS VAĻĻI

2010. gada 14. augusts – 20. augusts
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

ASV latviešu
laikraksta LAIKS
mājaslapa
www.laiks.us
PĒRK
MEŽA ĪPAŠUMU
LATVIJĀ.
Tālrunis: +371 26317617,
e-pasts: hcr@delfi.lv

PIEMINEKĻI
tēlnieks UGA DRAVA
• tālrunis: 905 468 1441
• www.ugadrava.com

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
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SPORTS
Kuldīgas pusmaratonā

EM postscriptum

Kuldīgas pusmaratonā, 21,097
km gaŗā distancē ļoti karstos un
sutīgos laika apstākļos notika
Kuldīgā, uzvaras laurus plūca
Latvijas talantīgā skrējēja Jeļena
Prokopčuka (1.19:29,45) un
Stepans Rahaucovs (1.09:02,00)
no Mogiļevas pilsētas Baltkrievijā.
Sportisti atzina, ka skrējiens bijis
patiesi grūts, bet sportiskais
pienākums licis trasi paveikt līdz
galam. Lai arī skrējiens bija īsts
pārbaudījums, viņi gatavi
Kuldīgas pusmaratonā piedalīties
arī nākamgad. Abi sportisti ir arī
Kuldīgas pusmaratona trases
rekordisti. Šogad karstā laika dēļ
rekordi netika laboti.

Latvijas vieglatlēti Eiropas 20.
meistarsacīkstēs vieglatlētikā
Barselonā četras reizes iekļuva
pirmajā desmitniekā un trīs no
šīm vietām ir sešniekā, viena pirmā vieta tāllēkšanā Inetai
Radēvičai.
Goda pjedestāla
pakājē palika lodes grūdējs Māris
Urtāns, taču viņa ceturtā vieta
nav tikai ceturtā vieta, viņam
priekšā tikai trīs pasaules elites
klases lodes grūdēji un Mārim
jābūt lepnam par savu ceturto
vietu. Šķēpmetējs Ainārs Kovals
izcīnīja sesto vietu Vēl divi
mūsu vieglatlēti palika uzreiz
aiz pirmā desmitnieka (11. un
12. vieta), tāllēcējam Jānim

Krievijas sportiste Ludmila Kolčanova. Viņas tautiete Darja
Klišina uzvarēja sacensībās ar
rezultātu 6,78 m.
Māris Urtāns ieņēma devīto
vietu. Viņam tika ieskaitīts viens
no trijiem pirmajiem mēģinājumiem - 19,63 m. Tā kā viņš
neiekļuva starp astoņiem labākajiem, tad Urtāns netika pie papildus trīs metieniem. Par sacensību
uzvarētāju pārliecinoši kļuva
amerikānis Kristians Kantvels 22,09m.
Ainārs Kovals pirmajā mēģinājumā šķēpu aizmeta 81,18 m
tālu, un līdz piektajam mēģinājumam saglabāja trešo rezultātu.
Taču tad 84,41 m tāls metiens
izdevās somam Tero Pitkameki.
Ar šo rezultātu viņam pietika
uzvarai sacensībās.
Ēriks Rags sacensības beidza
11. vietā ar rezultātu 72,67 m.

Basketbols

Jeļena Prokopčuka finišē

Šogad Kuldīgas pusmaratonā
piedalījās 1013 dalībnieku, kas ir
līdz šim lielākais dalībnieku
skaits šajās sacensībās. Tautas
skrējienā devās 360 dalībnieki,
bērnu skrējienā – 165, bet
pusmaratonā – 488. Startu pusmaratonam deva mūsu slavenākā
Latvijas bobsleja četrinieka
pilots, kuldīdznieks Jānis Miņins,
kuŗš pats skrēja Tautas klasē.
Kuldīgas pusmaratona iedibinātājs ārsts Ivars Eglītis Kuldīgas
pusmaratona dalībniekus nodēvēja par varonīgiem un visiem
novēlēja sasniegt tos mērķus,
kurus katrs sev ir uzlicis. “Vai tas
ir uzvaras medaļas iegūšana, vai
tas ir labākais rezultāts karjērā,
vai vienkārši tas ir trases noskriešanas prieks,” teica I. Eglītis.
Viņš aicināja klātesošos dalīties
ar skriešanas prieku ar visiem
tiem, kuŗi šogad nesadūšojās
skriet pusmaratonu.
Kuldīgas pusmaratona galvenais simbols, slavenā skrējēja
Jeļena Prokopčuka priecājās, ka
uz pusmaratona starta stājušies
tik daudz skrējēju. Viņa aicināja
pacelt rokas tos, kuŗi pirmo reizi
dzīvē skries pusmaratonu. Sportiste deva padomu just sevi un
savus spēkus. Vēlēja šajā karstumā
tikt līdz finišam ar labu garastāvokli, un, lai šis pusmaratons
nebūtu pēdējais. “Lai jums skrējienā vieglas kājas un izdodas
paveikt ieplānoto,” teica Prokopčuka.
Latvijas vieglatlētikas savienības prezidents Guntis Zālītis,
kuŗš pats devās skrējienā, pauda
prieku, ka katru gadu Kuldīgas
pusmaratonā skrējēju paliek aizvien vairāk. “Šogad atkal sasniegta nākamā kārta – vairs nav
simts, bet ir jau tūkstoš dalībnieku,” teica Zālītis.

Leitim tikai vēl iepriekš nebijuši
augsti rezultāti kvalifikācijā
neļāva tikt starp 12 labākajiem
un piedalīties finālā, Laumai
Grīvai līdz ducim pietrūka tikai
tris centimetru, taču personiskais rekords (6,60 m) debijas
reizē ir augstu vērtējams.

„Rīgas kausi” 2010
“Daugavas” stadionā Rīgā
sacensības vieglatlētikā “Rīgas
kausi 2010” galvenās balvas ieguva pieci Latvijas sportisti. 400 m
barjērskrējienā ar rezultātu 55,94
sekundes uzvarēja Ieva Zunda,
kas ir sportistes labākais sezonas
rezultāts.
Šķēpmešanā ar rezultātu 59,78
m triumfēja Madara Palameika,
tāllēkšanā nepārspēta palika
Lauma Grīva - 6,38 m.
Kungu konkurencē galvenos
kausus ieguva Jānis Leitis, kas
tāllēkšanā sasniedza 7,66 m,
šķēpmešanā uzvarēja Kārlis
Alainis - 75,72 m.
100 m sprintā vīriešiem, kuŗā
arī izcīnīja galveno kausu,
uzvarēja Lietuvas sportists Vits
Sakalausks - 10,38, par 0,03
sekundēm apsteidzot Ronaldu
Arāju.
Rīgā nestartēja Ineta Radēviča,
Māris Urtāns un Ainārs Kovals,
kuŗi no Latvijas sportistiem
ieņēma augstākās vietas Eiropas
meistarsacīkstēs. Viņi bija
devušies uz IAAF Dimanta līgas
sacensībām Stokholmā.

Dimanta līgā
Nozīmīgajās starptautiskajās
sacensībās Stokholma Dimanta
līga Ineta Radēviča izcīnīja piekto vietu. Labāko rezultātu - 6,70
m Radēviča sasniedza trešajā
mēģinājumā. Ar tādu pašu rezultātu, bet sasniegtu jau pirmajā
lēcienā ceturtajā vietā ierindojās

Risinās Eiropas basketbola
meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīra spēles. Latvija pirmajā sacensībā izbraukumā zaudēja
Melnkalnes basketbolistiem –
66:96.
Savā laukumā mūsu basketbolisti drāmatiskā cīņā ar rezultātu 69:68 pieveica Italiju, tiekot
pie pirmās uzvaras turnīrā.
Trešā spēlē Latvija tikās ar
Izraēlu. Mūsu vienība piedzīvoja
smagu zaudējumu – 88:110.

Teniss

tālr.: 517-655-4694). Reģistrācija
plkst. 10 no rīta; spēles sāksies
plkst. 11. Dalības maksa sportistiem $60.00 (ieskaitīta golfa
ratiņu īre un vakariņas restorānā
Brookshite Inn tūlīt pēc spēles).
Atbalstītāji un labvēļi laipni lūgti
piedalīties vakariņās ($20.00 personai). Jāpiesakās un dalības
maksa jānosūta līdz 10. septembrim Ligitai Ķepītei, 6416 McCue
Rd., Holt, MI 48842.
Sīkāku informāciju var iegūt,
sazinoties ar rīcības komitejas
locekļiem:
Ligita Ķepīte– 517- 930-9131,
ligita@voyager.net
Juris Moruss– 517-322-2050,
gmoruss@douglassteel.com
Valdis Vītols – 517- 331-2546,
*
valdis44@gmail.com
Latvijas U-16 vecuma grupas
Ģirts Austriņš – 517- 349-5624,
tenisisti Eiropas meistarsacīkšu gigaus@comcast.net
finālturnīra spēlē par piekto vietu
G. O.
ar rezultātu 1:2 piekāpās Krievijas
līdzaudžiem. Iepriekš ceturtAtklātās latviešu
daļfinālā Latvijas tenisisti pirm- meistarsacīkstes tenisā
dien ar 1:2 piekāpās Čechijai, pēc
tam ar 3:0 pārspēja Izraēlu.
Meistarsacīkstes tenisā notiks
P. Karlsons 28. un 29. augustā Three Rivers,
MI High School laukumos. Reģistrācija sestdien, 28. augustā,
LHH 13. atklātās golfa plkst. 9. Paredzētas vīriešu, sieviešu, senioru, un dubultspēles
spēles Lansingā
katēgorijas. Vēlams iepriekš
pieteikties pie Uģa Grīnberga,
Lansingas LHH sporta vienība u g i a t h o m e @ a o l . c o m ,
18. septembrī rīko golfa spēles 269.244.5691, kā arī tuvāku
(scramble format – shotgun start) informāciju. Var reģistrēties uz
Brookshire Inn and Golf Club vietas pirms paredzētās spēles
(1600 Linn Rd., Williamston, MI, sākumu plkst. 10.
Latvijas labākais tenisists
Ernests Gulbis lielā karstuma
dēļ nepabeidza Vašingtonas ATP
World Tour 500 serijas turnīra
otrās kārtas spēli ar ukraini Iļju
Marčenko. Ar devīto numuru
izliktais Gulbis kapitulēja pēc 36
spēlētām minūtēm, kad rezultāts
bija 1:6, 0:1. Tiek ziņots, ka
Vašingtonā karstums sasniedzis
33 grādus un latvietis izstājies
spēku izsīkuma dēļ.
Nākamajā turnīrā Gulbim
veicās labāk. Nozīmīgajā Toronto
Masters 1000 serijas turnīra
pirmās kārtas spēlē viņš ar rezultātu 6:1, 6:4 pieveica brazīlieti
Tomašu Beluči.

