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(Vairāk lasiet 6. lpp.)

Latvijas pavalstnieki Ņujorkā 
trīs dienas varēja pieteikties 
Latvijas pases saņemšanai – 
27. jūlijā Salas baznīcā, 28. jūlijā 
Jon keru baznīcā un 29. jūlijā 
Bruklinas draudzes namā. Arī 
citu pilsētu latviešu centros 
pārvietojamā pasu darbstacija 
bija vairākas dienas, bet vienīgi 
Ņujorkā katru dienu citviet, lai 
iespējami daudziem Latvijas 
pavalstniekiem būtu ērti aiz-
braukt un pieteikties saņemt 
pasi. Latvijas vēstniecības ASV 
dar  binieki šādu iniciātīvu atzi-
nīgi novērtēja.

Jonkeros  saņēma 76 pieteiku-
mus – tas bija lielākais skaits 
vienas dienas laikā ASV; pietei-
kumu kopskaits visās trijās vietās 
Ņujorkas apkaimē – 175, salīdzi-
not ar citiem latviešu centriem,  
bija vislielākais. Salā un Bruklinā 
gan radās dažas techniskas prob-
lēmas – vairākas reizes tika pār-
traukts darbstacijas savienojums 
ar datubazi Rīgā. Dažiem ap -
mek lētājiem tāpēc bija jāpaka-
vējas ilgāk, kamēr problēmu 
novērsa. Šķiet, neviens tāpēc 
tomēr prom negāja un visi, kuŗi 
bija ieradušies, varēja nodot 
savus biometriskos datus un 
pieteikumus pasēm. Darbsta -
cijas personāls un vietējie rīko -
tāji sirsnīgi pateicās visiem 
apmeklētājiem par pacietību un 
izpratni. Septiņās ASV pilsētās  
pār  vietojamā pasu darbstacijā 
pavi sam kopā  apkalpoja 709 
apmek lētājus, no tiem 24,7% 
Ņujorkā!

Pārvietojamo pasu darbstaciju 
septiņos latviešu centros ASV 
izdevās nogādāt, sadarbojoties 

Ņujorkā saņemt pasi pieteicās 175 Latvijas pavalstnieki

Gaŗezera 45. gadu darbības jubilejas koncerts Dziesmu lejā

Amerikas latviešu apvienībai, 
Latvijas Republikas vēstniecībai, 
Latvijas valdības iestādēm Rīgā 
un vietējām latviešu organizā-
cijām katrā pilsētā. Ņujorkā šo 
pa  sākumu saskaņoja Ņujorkas 
latvie šu organizāciju padome 
(ŅLOP – www.NYLatvian.org) 
Tās priekš sēde Baiba Pinne sirs-
nīgi pateicas Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzei par telpām darb-
stacijas iekārto šanai. ŅLOP val-
des locekļi pateicas visiem, kuŗi 
palīdzēja Ņujor kas apkaimē šo 
projektu īstenot. Lielu pateicību 
pelnījušas pār vietojamās pasu 
darbstacijas darbinieces: Evija 
Klauze no LR Ārlietu ministrijas 
Konsulārā departamenta; Dace 
Kupče no LR Iekš lietu ministri-
jas Pilsonības un migrācijas 
pārvaldes; LR vēstnie cības ASV 
pārstāve Sigita Puriņa. Viņas 
priekšzīmīgi strādāja no agra rīta 
līdz vēlam vakaram. 

Paldies  Ivaram Bērziņam, 
Ilzei un Vilmāram Beiniķiem, 
Mārim Jurēvicam, Annai un 
Andrejam Lazdām, Andrim 
Padegam, Jānim Reikmanim, 
Jānim M. Riekstiņam, Inetai 
Rozei, Norai Saliņai un māc. Larim 
Saliņam, Verai Siliņai, Vijai 
Valdmanei, Ilonai Vilciņai, Mārai 
un Gunāram Ziediņiem. Viņi 
izplatīja informāciju, pārva dāja  
darbiniekus, aizdeva technisko 
aparātūru, gādāja  brokastis un 
pusdienas, iekārtoja telpas, no -
vietojot galdus, krēslus un ek -
rānu, palīdzēja pārvarēt tech-
niskās grūtības un citādi, kur un 
kas vien bija vajadzīgs.

Marģers Pinnis

Jonkeru baznīcā veiksmīgās darba dienas beigās, no kreisās: Sigita Puriņa, Evija Klauze, Baiba 
Pinne, Vija Valdmane, Marģers Pinnis, Dace Kupče

Bruklinā pirms darba sākšanas Marģers Pinnis 
palīdzēja  pievienoties  tīmeklim

Dzied Gaŗezera Vasaras vidusskolas korisDejo Vasaras vidusskolas audzēkņi

Darbstaciju Salas pastorātā iekārto Dace Kupče
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
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ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 
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 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
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  Latvijā 1 gadam US $220,-
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 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

Lasiet tīmeklī!
www.laiks.us

Brauksim līdzi Inesei uz 
Italiju un Sicīliju martā 2011

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

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

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

Vai esam kristieši?
Esmu ilggadējs Mančesteras 

(CT) draudzes loceklis, piedalījos 
3 latviešu Dievnamu būvdarbos, 
daudzus gadus darbojos baznīcas 
valdē un aktīvi apmeklēju Bībeles 
stundas, kuŗās daudz ieguvu un 
tiku stiprināts ticībā. Esmu ļoti 
sašutis par notikumiem, kas no -
tiek mūsu draudzē. Mācītājai tiek 
atņemtas viņas tiesības izteikties, 
bijušais draudzes priekšnieks 
grib noteikt un vadīt mācītājas 
privāto dzīvi, izplata par viņu 
baumas, atsakās pildīt saistības 
mācītājas līgumā, jo ir personiski 
apvainots, kad mācītāja viņam 
aizrāda par neētisku rīcību. Šāda 

attieksme rada mācītājas darbam 
ļoti nelabvēlīgu vidi, par ko mā -
cītāja viņam vairākkārt ir aizrā-
dījusi valdes sēdēs. Nevienam nav 
sūdzību par mācītājas garīgo darbu. 
Gluži otrādi, tas tiek atzīts un no -
vērtēts. Tā vien šķiet, ka bijušajam 
draudzes priekšniekam vairāk inte -
resē savas taisnības panākšana, 
nevis draudze.

Mūsu mazās Austrumu krasta 
draudzes pilnsapulci š. g. maijā 
draudzes priekšnieks atklāj ar 
vārdiem: “Viņa atkal raksta.” 
“Viņa” ir draudzes mācītāja Dace 
Jansone no Latvijas, kuŗu paši 
uzaicinājām kalpot savās drau-
dzēs. Mācītāja ir aktīvi darboju-

sies mūsu divās latviešu draudzēs, 
piedalījusies latviešu skolas veido-
šanā, kas 20 gadus bija pārtraukta, 
apmeklē draudzes locekļus mājās, 
slimnīcās un veco ļaužu mājās, ir 
iejūtīga pret šo cilvēku vajadzī-
bām, kad tiem vajadzīgs garīgs 
atbalsts. Pilnsapulce ir izsludināta 
“Draudzes ziņās”, bet priekšnieks 
nevēlas, ka mācītāja pieraksta 
notiekošo un piedalās pārrunās. 
Viņš mācītāju izraida ārā ar 
vārdiem: “Tu tagad ej ārā!” Šādu 
un līdzīgu personisko apvainoju-
mu iespaidā viņa tiek atlaista no 
mācītājas amata bez paskaidro-
jumiem. Jaunā priekšniece turpi-
na iepriekšējās vadības iesākto 
un nedomā par tiem draudzes 
locekļiem, kuŗiem mācītāja ir 
vajadzīga un kuŗi cieš no šīs 
netaisnīgās uzvedības. Vairāki 
draudzes locekļi ne tikai mūsu 
draudzē, bet arī kaimiņu draudzē 
uzskatām šādu rīcību par netais-
nīgu un nekristīgu. Šī iemesla dēļ 
es izstājos no draudzes, jo tādai 
baznīcai nevaru piederēt.

Dainis Kļaviņš
No redakcijas: Laika slejas, kā 

allaž esam uzsvēruši, ir atvērtas 
diskusijām.

Pateicība par palīdzību
Kopā ar no Brazīlijas iebrauku-

šo brāļa ģimeni 21. jūlijā  ar auto-
busu braucām uz Koknesi, lai ap -
meklētu Likteņdārzu. Liela bija 
mūsu vilšanās, kad, izkāpuši no 
autobusa, uzzinājām, ka līdz 
Likteņdārzam vēl kādi trīs  kilo-
metri un  transporta nekāda.

Piegāju pie sievietes, kas pie vei-
kala pārdeva dārzeņus un jautāju, 
vai viņa pazīst kādu, kas varētu 
aizvest uz Likteņdārzu. Sieviete pie -
zvanīja savam vīram Jānim Dobri-
kam, un viņš pava dīja trīs stundas 
(par samaksu) ar mums, vedot  uz 
Likteņdārzu un Kokneses pilsdru-
pām. Brālis Likteņdārzā iestādīja 
priedīti Sibi  rijā bojāgājušā mātes 
brāļa Viļa Kalniņa piemiņai. Ap -
brīnojām cilvēkus, kuŗi tajā svel-
mainajā dienā ravēja starp 
akmeņiem ieaugušās nezāles.

Varbūt  vēl kādam ciemiņam 
noderētu Jāņa Dobrika palīdzība. 
Viņš lūdz piezvanīt (tālr.: 65161528) 
dienu iepriekš, ja vajadzīgs vedējs.

Šis bija viens no trim nepazīs tamu 
ļaužu laipnības apliecinā jumiem 
man divu nedēļu laikā Latvijā.

Zinta Mekša-Kūlīte

Vai atminies?

Veidenes nometnes skolas priekšā 1947. gada pavasarī. Vai atpazīsti sevi un vecos skolas biedrus? varbūt 
atvijas kāds senu dienu stāsts. Sūtiet Laika redakcijai! Juris Augusts
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Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 
Ar Laika starpniecību varat apsveikt savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laika (pielikums Jauno Laiks)piedāvā jums iespēju 
ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2010. gada 4. septembŗa  
numurā. Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo 
(„Camera Ready”) sludinājumu
LĪDZ 28. AUGUSTAM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju. 

Vai vēlaties 
sludinājumu 
krāsās?

Vispār. info: 

DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:
596 Middlesex Ave., 
Metuchen, NJ 08840, USA.

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

Par techniskiem 
jautājumiem rakstīt 
Madarai – 
redakcija@laiks.us 

Augustā latviešu komponista 
Pēteŗa Vaska skaņdarbus varēs 
noklausīties gan austrumu, gan 
rietumu krastā ASV. P. Vaska 
,,Koncerts flautai un orķestrim” 
(Concerto for Flute and Orchestra) 
pirmoreiz ASV tika atskaņots 
14. augustā Nacionās flautas apvie-
nības saieta koncertā Losandže-
losas piepilsētā Anaheimā, Marriott 
viesnīcā Marquis Ballroom telpās 
plkst. 8.00 vakarā. Orķestri Illumi -
nations diriģēja amerikāņu diri-
ģents Stīvens Baiess (Steven Byess), 
solists bija izcilais vācu flautists 
Michaels Fausts. Šo P. Vaska skaņ-
darbu pirmoreiz pasaulē atskaņoja 
Ķelnes simfoniskais orķestris, solo 
spēlējot M. Faustam, 2009. gada 
23. janvārī Ķelnē, Vācijā.

Pēteŗa Vaska ,,Koncerta flautai 
un orķestrim” pirmatskaņojuma 
ASV ierosinātājs ir amerikāņu 

Pēteŗa Vaska skaņdarbu pirmatskaņojumi Amerikā

Dziedātājas Lailas Saliņas (mecosoprāns, ASV) vieskoncerti Latvijā
Koncerts

TANGO BALĀDES
NY – RĪGA

Ņujorkas skauti un gaidas ceļā uz “Zvaigžnu segu”!

flautu meistars un baltiešu mū -
zikas draugs Pauls Taubs no Siet-
las pilsētas Vašingtonas pavalstī; 

atbalstītāji: Nacionālās flautas 
apvienība, Amerikas latviešu ap -
vie nības Kultūras fonds, Latviešu 
kultūras biedrība TILTS un Losan-
 dželosas latviešu koncertapvienība. 
Sīkāka  informācija: www.nfaon-
line.org/convention vai zvanot, 
tālr.: 661-299-6680; 714-748-2433.

Pēteŗa Vaska skaņdarbu vijolei 
un stīgu orķestrim Vox Amoris 
pirmoreiz ASV atskaņos Bostonas 
simfniskā orķestŗa Tanglewood 
festivālā 18. oktobrī plkst. 8.00 
vakarā  Seiji Ozawa zālē Lenoksas 
(Lenox) pilsētā, Masačusetā. Kri-
 tiķi šo skaņdarbu raksturojuši: 
A beautiful work, like a long cine-
 matic nocturnal soliloquoy. Lenoksā 
to atskaņos Austrālijas kameror-
ķestŗa (Australian Chamber 

Orchestra) virtuozie instrumentāli, 
solists būs ievērojamais austrāliešu 
vijolnieks un diriģents Richards 
Tonjeti (Richard Tognetti). Pēteris 
Vasks šo skaņdarbu sacerēja īpaši 
Richardam Tonjeti, tā pirmatska-
ņojums notika 2009. gada 14. ok  -
tobrī Sidnejā, Austrālijā.

Koncertā Tanglewood  festivālā 
atskaņos arī Roberta Šūmaņa 
,,Koncertu čellam ar orķestri”, so -
lists būs britu čellists Stīvens 
Iserlis (Steven Isserlis). Programā 
iekļauta arī Edvarda Elgāra ,,Intro -
dukcija un Allegro” stīgu orķes-
t rim, kā arī V. A. Mocarta 41. simfo-
nija. Informācija par biļetēm: 
www.bso.org vai pa tālr.: 617- 
266-1200.

Dace Aperāne

Augusta beigās un septembra 
sākumā Latvijā viesosies Ame-
rikā dzīvojoša latviešu dziedā-
tāja, mecosoprāns Laila Saliņa.

Dziedātāja uz Latviju ir atvedusi 
interesantu un savdabīgu koncert-
programu TANGO BALĀDES, 
kas tapusi sadarbībā ar Laikme-
tīgās operas centru Ņujorkā un 
ar panākumiem jau izrādīta 
Amerikā.

Programmas kodols ir Latvijas 
tango aizsācēja Oskara Stroka 
dziesmu un instrumentālo skaņ-
darbu cikls, kā arī skaistas un 
populāras latviešu balādes. Prog-
rammā ir arī Argentīnas tango 
klasiķa Osvaldo Puljēzes (Osvaldo 
Pugliese) skaņdarbi, dziesmas ar 
Bertolta Brechta dzeju u.c. Laila 
Saliņa priekšnesuma laikā runā, 
lasa dzejoļus, spēlē ģitaru, dziedā-
tājas pavadošo grupu veido akor-
deons, čells un divas vijoles. Lat -
vijā viņa mūzicēs kopā ar profe -
sio   nāliem un zināmiem mūzi-
ķiem – Evitu Dūru (akordeons), 
Līgu Veilandi (čells), Gidonu 
Grīnbergu (vijole) un Induli 
Cintiņu (vijole).

Programmā izmantoti jaunā 
mūzikas teātra mākslinieciskie 
principi – performances māksla, 
operas un mūsdienu mūzikla 
elementi, veidojot klasiskā dzie-
dājuma, instrumentālās mūzikas  
un teātra mākslas sintezi. Šī mū -
zikālā priekšnesuma veida teorē-
tiķis ir amerikāņu mūzikas zināt-
 nieks un komponists Eriks Zalc-
mans (Eric Salzman), kurš sadar  -
bojies ar Lailu Saliņu šīs koncert-
programmas tapšanā gan kā 
komponists, gan programmas 
veidotājs. Šādi koncerti Latvijā ir 
retums, tāpēc TANGO BALĀDES 
būs jauna un interesanta pieredze 
gan Latvijas mūzikas un teātra 
profesionāļiem, gan skatītājiem.

Koncerti:
27. augustā 20:00 Mālpils muižā
29.augustā 16:00 Dikļu pilī
4. septembrī 18:00 Baltā Flīģelī, 
Siguldā 
7. septembrī 20:00 Aizkraukles 
Kultūras namā
9. septembrī 20:00 uz peldošās 
skatuves BetaNovuss,
AB dambis,  Rīgā
10. septembrī 19:00 Kuldīgas 
Kultūras centrā
11. septembrī 17:00 Dobeles 
Kultūras namā
12. septembrī 17:00 Cēsu 
Izstāžu namā

Biļetes Biļešu servisa, Biļešu 
paradīzes tirdzniecības tīklos un 
koncerta norises vietās.

Uzziņai
Laila Saliņa (www.lailasalins.

com; www.youtube.com/lailasalins) 
uzauga Ņujorkas debesskrāpju 
ēnā, kur viņas vecāki nonāca pēc 
II Pasaules kaŗa bēgļu gaitām. 
Viņas dziedātājas ceļš ir vedis caur 
kamermūziku, operu, pasaules 
mūziku (world music), džezu un 
kabarē. Laila ir apceļojusi pasauli, 
sniedzot koncertus Amerikā, 
Kanadā, Latvijā, Vācijā, Šveicē, 
Anglijā, Francijā, Zviedrijā un 
Austrālijā. The New York Times 
par viņu raksta: „Viņa apbūra 
publiku ar savu iejūtīgo dziedā-
jumu“ un Cīriches Laiks (Šveicē) 
viņu raksturo kā „vienreizīgu savā 
dziedāšanas spēju, stilu izjūtu un 
tēlojumu intensitātē.“

Jauno mūzikas teātri var saukt 

par operas jauno eksperimentālo 
māsu. Tajā  savdabīgi tiek izman-
tota saspēle starp stāstījumu un 
performanci, veidotas jaunas at -
tiecības starp skaņu, kustību un 
vizuālo pasauli, tam ir cieša 
saistība ar avangarda mūziku un 
teātri, Brechta/Veila (Brecht/
Weill) dziesmu spēli, moderno 
mākslu, izvērstu vokālās techni-
kas attīstību un elektronisko un 
digitālo formu pielietojumu.

Eriks Zalcmans (www.ericsalz-
man.com) ir amerikāņu kom-
ponists, autors, teātra un mūzikas 
producents un mūzikas kritiķis. 
Pēc bakalaura grada iegūšanas 
Kolumbijas Universitātē Ņujorkā 
mākslinieks turpināja studijas 
Eiropā pie Karlheinca Štokhau-

zena (Karlheinz Stockhausen), 
Gofreda Petrasi (Goffredo Petrassi) 
un Luidži Nono (Luigi Nono).  
Kopš 1960. gada Zalcmaņa mūzi-
kas teātra izrādes ir uzvestas Ame -
rikā, Kanadā, Francijā, Vā cijā, 
Austrijā un citur pasaulē. Ēriks 
Zalcmanis ir bijis mūzikas kritiķis 
vairākos ievērojamos žurnālos, 
piemēram, New York Times, Stereo 
Review un Musical Quarterly, 
producējis vairāk nekā 25 skaņu 
ierakstus (galvenokārt Nonesuch 
izdevniecībā), bijis Amerikas Mū   -
zikas teātru festivāla direktors un 
pašreiz ir Laikmetīgās operas 
centra mākslinieciskais direktors 
Ņujorkā. Viņš ir bijis profesors 
Kvīna (Queens) kolledžā un Ņu -
jorkas Universitātē un sarakstījis 
grāmatu par 20. gadsimta mūzi-

ku, kuŗu izmanto amerikāņu 
mūzikas skolās un akadēmijās. 
Viņa jaunāko grāmatu „Jaunais 
Mūzikas teātris: dzirdot ķermeni, 
redzot balsi“ (sarakstīta kopā ar 
Austrijas komponistu Tomasu 
Desi) 2008. gadā izdeva Oksfor-
das Universitātes izdevniecība.

Rīgas (90.) skautu vienības maz-
skauti, skauti, roveri un vadītāji, 
kopā ar Zilā kalna (4.) gaidu vie-
 nības guntiņām, gaidām, lielgai-
dām un vadītājām mēro 14 stundu 
garu ceļu no Ņujorkas uz Mičiganu, 
lai piedalītos Latviešu skautu kus-
tības un Latviešu gaidu kustības 
10. Lielā nometnē “Zvaigžnu sega”.

Nometne notiks amerikāņu 
skautu īpašumā Wood Lake Scout 
Reservation pie Jones pilsētiņas, 
Mičiganas pavalstī no š.g. 14. līdz 
21. augustam.

No Ņujorkas vienībām kopā brauc 
57 dalībnieki, tērpti speciālās 
zvaigžnu biksēs; nometnes tema 
un visas nodarbības saistītas ar 
zvaigznāju un izplatījumu.

Vad. Maija Šķinķe (Vairāk lasiet nākamajā Laika numurā)
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(Turpinājums sekos)

Leģendārais JĀNIS KRĒSLIŅŠ 
no nomoda pilsētas Hudzonas krastā

Gribot negribot jādomā, kas ar 
šo bibliotēku notiks, teiksim, pēc 
gadiem divdesmit. Dzīves piere-
dze rāda, ka bagāti privātie krā-
jumi nereti tiek tīši vai netīši 
iznīcināti. Intelektuālis un grāmat-
nieks, Baltezerā nenošautais un 
Sibiriju pārdzīvojušais Valerians 
Viļčuks (1907-1992) arī bija sa -
vācis milzīgu kollekciju – trīsis-
tabu dzīvoklī Juglā bija tikai 
plaukti un grāmatas. Pēc viņa 
aiziešanas citā saulē viss tika 
izkliedēts. Vēl tagad nožēloju, ka 
glabāšanai Okupācijas mūzejā 
neizprasīju viņa Sibirijas laika 
saraksti ar radiniekiem. Gandrīz 
visas Valeriana vēstules uz Latviju 
beidzās ar kodētu frazi: pasvei-
cini Mirstu Badā.

J. Krēsliņš saka, ka gan jau visu 
mantību savāks Ņujorkas aptīrī-
tāji. Pabailīgi bilstu, ka tas būtu 
grēks. Ka bagāto krājumu kā īpašu 
Jāņa Krēsliņa kollekciju varētu 
tālāk aprūpēt un attīstīt jaunajā 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēkā. Atbildes nav, un komentāru 
arī nav.

Digitālizācija
neglābs pasauli

Jānis Krēsliņš uzskata, ka mūs-
dienu pasauli pārņēmusi digitālā 
invāzija. Arī Ņujorkas Publisko 
bibliotēku. Protams, krājumu digi  -
tālizācija ir nenovēršama, taču ar 
to nevar atrisināt visas problēmas. 
Digitālizētājiem karalis ir saturs – 
pārējais paliek otrā plānā. Tomēr 
grāmata nav tikai saturs. Jaunie 
cilvēki tic visam, kas rodams glo-
bālajā tīklā. Jānis Krēsliņš aicina 
neaizmirst, ka visu nebūs iespē-
jams digitālizēt pat tādā elektro-

Anna Mauliņa nikas zemē kā Dienvidkoreja. Arī 
globālās katastrofas nav neno-
vēr šamas, un digitālā pasaule var 
sag rūt vēl ātrāk nekā tradi-
cionālā.

Piebildīšu, ka vadoties pēc līdz-
šinējās prakses, lai digitālizētu 
Eiro  pas kultūras mantojumu, ne   -
pie  ciešami daudzi jo daudzi gadi. 

“nepārtraukti gaudot, ka mēs 
esam 700 (800?) gadus bijuši 
vergu tauta, apspiestie, mocītie. 
Visas tautas jeb visu tautu ele-
menti, kas izveidoja tagadējās 
tautas, taču kādu – pat ilgu –  
laiku ir bijušas apspiestas, reizēm 
no pašu ļaudīm, reizēm no citiem 
(Raksti, 3.sēj. 273.lpp.).

2008. gadā Ārpolītikas padome 
publiskoja jauno piecgadu program-
mu International Institutions and 
Global Governance: World Order 
in the 21st Century (“Starptau-
tiskās institūcijas un globālā pār-
valdība: pasaules kārtība 21. gad-
simtā”). Tās pamatā ir ieteikumi 
transnacionālo problēmu – kaŗa 
un terrorisma draudu, masu 
iznīcināšanas ieroču izplatības, 
infekciozo pandēmiju draudu, 
vides aizsardzības, enerģētiskās 
drošības, globālās ekonomikas, 
vardarbīgo konfliktu risināšanai.

Arī Baraka Obamas valdība 
lielu uzmanību pievērš šiem jautā -
jumiem, īpaši kodolprogrammām 
Irānā un Ziemeļkorejā, kaŗam 
Afgānistānā un Irakā, globālajai 
sasilšanai.

Ārpolītikas padome izdod ietek-
mīgo, pasaulē plaši izplatīto žur-
nālu Foreign Affairs (Ārlietas). 
Jānis Krēsliņš Ārpolītikas padomē 
strādāja no 1953. līdz 1993. ga -
dam. “Man bija labs darbs ļoti 
interesantā darba vietā... Es pats 
tur darbā nepieteicos. Mani no 
kāda Kolumbijas Universitātes 
vēstures kursa izmakšķerēja pro-
fesors, kas bija Ārpolītikas padomes 
žurnāla “Ārlietas” (Foreign Affairs) 
grāmatu recenziju nodaļas vadī -

nais uzdevums bija apzinātun 
aprakstīt publikācijas par mo -
derno vēsturi, nodrošināt biblio-
grafisko informāciju šajā jomā. 
Kā autors un redaktors viņš 
piedalījās izdevuma Foreign 
Affairs bibliography: a selected 
and annotated list of books on 
international relations, 1962-1972 
(New York, London, 1976) tapšanā. 
Viņš gatavoja rokasgrāmatas par 
jaunākās vēstures literātūru, bija 
redaktors un līdzautors arī citiem 
bibliografiskiem publicējumiem.

No 1986. līdz 1992. gadam 
Jānis Krēsliņš bija žurnāla Foreign 
Affairs avotziņu nodaļas (Source 
Material) redaktors.

Interese par Baltijas valstu un 
Latvijas vēsturi un literātūru 
vienmēr bijusi viņa privāta lieta, 
brīvā laika aizraušanās, nevis 
maizes darbs.

Ārpolītikas padomes archīvs 
un digitālizētie materiāli glabājas 
Prinstonas Universitātē.

Jānis Krēsliņš un 
Ņujorkas Publiskā 

bibliotēka
Ņujorkas 42. ielas un 5. avēnijas 

stūris. Pasaules bibliotēkāri zina 
šo vietu. Tas ir ne vien ASV me -
gapoles centrs, bet arī slavenās 
Ņujorkas Publiskās bibliotēkas 
atrašanās vieta. Kopš bibliotēkas 
pašiem sākumiem tā slavena arī ar 
materiāliem par Baltiju un Lat  viju. 
Tā lepojas, piemēram, ar pirmo 

(1. turpinājums)

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 
Kāpēc es nevarētu 

balsot?
Esmu ļoti priecīgs par iespai-

dīgajiem un vērtīgajiem rakstiem 
sakarā ar 10. Saeimas vēlēšanām, 
kuŗos jūs aicināt piedalīties visus 
latviešus, lai kur arī viņi dzīvotu!

„Pati ne tikai noteikti balsošu, 
bet aicinu, lieku pie sirds, galu 
galā lūdzu to darīt visiem! It īpaši 
tiem latviešiem, kas šobrīd izvēlē-
jušies dzīvot un strādāt prom no 
Latvijas. Lūdzu, ejiet balsot un 
vismaz tādējādi palīdziet mums, 
kas esam izvēlējušies tomēr palikt 

un cīnīties tepat Latvijā!” – raksta 
Ligita Kovtuna. Paldies, un patei-
cību izsaku arī visiem rakstītājiem, 
kuŗi piedalījās domu apmaiņā 
„Kāpēc es noteikti balsošu”.

Tagad par manu personisko stā-
vokli un to, kāpēc es nevarēšu at -
dot savu balsi nākamajās vēlēšanās.

Šķērslis ir tas, ka man nav Lat-
vijas pases. Kāpēc to nevaru iegā-
dāties? Latvijas vēstniecībā Vašing-
tonā par to jāmaksā $150 dolari. 
Bet tas jau nav viss. Klāt nāk 25 
dolari par reģistrēto dokumentu 
nosūtīšanu uz Latvijas vēstniecību 
un atpakaļ pases saņemšanai, vēl 

Būsim precīzi!
Saņēmām laikraksta Laiks š. g. 

30. numuru (2010. g. 7. aug. – 

13. aug.). Pirmā lappusē raksts 
„Čikāgas Piecīšu koncerts 
Gaŗezera 45 gadu jubilejā”, rak-
sta autore Dzidra Tropa. Diemžēl 
raksta nobeigumā (16. lpp.) 
pieļautas nopietnas kļūdas.

Tur rakstīts: „Arī šajā vakarā 
Ēriks (Kīns) dziedāja savu popu-
lāro dziesmu „Putni””. Divas lie-
tas šajā teikumā neatbilst patie-
sībai.

Pirmkārt, minēto dziesmu šajā 
koncertā izpildīja divi solisti 
kopā – Edmunds Mednis un 
Ēriks Kīns.

Otrkārt, vārds „savu” ir nepa-

kādi 25 dolari. Bet tas nebūtu par 
grūtu, ja vien pase būtu noderīga 
arī kādai citai svarīgai vajadzībai, 
bet man citas vajadzības nav.

Man jau personas kods ir kopā 
ar Latvijas Republikas Pilsonības 
apliecinājumu, kas izdots 1993. 
gada maijā sakarā ar 6. Saeimas 
vēlēšanām, bet pasi tomēr vēl 
man pieprasa. Kāpēc?

Ojārs Brūveris,
Floridā

reizi lietots, jo dziesmas vienīgais 
autors ir Edmunds Mednis. 
Dziesmai „Putni” ir Edmunda 
vārdi un melodija. Viņš to uz -
rakstīja kā veltījumu savai agrā-
kai mūzikālajai grupai „Bume-
rangs”, un to pirmo reizi publiski 
atskaņoja viņu jubilejas koncertā 
Rīgā. Tā arī ieguva klausītāju 
piekrišanu un izpelnījās Latvijas 
Radio 2 visvairāk atskaņotās 
dziesmas nosaukumu 2008. gadā.

Ar cieņu
Ināra un Ēriks Krūmiņi

J.Krēsliņš ar sievu Skaidrīti un bērniem Māru, Jāni un Zuzi

J.Krēsliņš ar sievu Skaidrīti demonstrē izcilās privātās
bibliotēkas dārgumus (Ņujorka)

J.Krēsliņš Jāņos 1928.gadā

Šobrīd naudas pietiek tikai, lai 
ciparotu tikai apmēram 2 – 3% 
no kultūras krājumiem gadā.

Maldu teorijas
Jānis Krēsliņš zina daudz par lat-

viešu trimdu un trimdiniekiem – 
ne tikai par tiem, kas ieradās 
Amerikā pēc Otrā pasaules kaŗa, 
bet arī par agrākajiem ieceļotā-
jiem: viņu ciešanām, cerībām, 
sasniegumiem, zaudējumiem, kļū -
dām. Šie stāsti ir draudzības, 
atzinības, dziļas pietātes un iz -
prat nes piesātināti.

Lūk, kāda anekdotiska atmiņa 
par valodnieku un rakstnieku, 
Hārvarda universitātes filoloģijas 
doktoru Jāzepu Leli (1927-1989). 
Lekcijā tautiešiem, analizējot da -
žādus īpatnējus latviešu teicie-
nus, viņš gaŗi un plaši stāstījis 
par vārdkopas maksā ragā izcel-
šanos. Proti: senie latvieši naudu 
glabājuši govs vai auna ragā, ko 
nēsājuši piesietu pie jostas. Patie-
sībā katrs Igaunijas pierobežā 
dzīvojošs latvietis zina, ka ragam 
atbilstošais vārds igauņu valodā 
ir nauda (igauniski raha), savu-
kārt verbam maksāt atbilst līdzī-
gais igauņu vārds maksma. Tā arī 
radies latviešu teiciens „maksā ragā”.

Par Latvijas vēsturi, atzīst Jānis 
Krēsliņš, joprojām tiek tiražētas 
daudzas maldu teorijas – kaut 
vai par tiem 700 vergu gadiem 
un latviešu tautas smago likteni 
visos laikos. “Ir taču ārkārtīgi 
stulbi,” raksta Jānis Krēsliņš, 

Ārpolītikas padome 
Ņujorkā

Gandrīz 40 gaŗus gadus Jānis 
Krēsliņš strādājis par bibliotēkāru, 
bibliografu, informācijas speciā-
listu Ārpolītikaspadomē (Council 
of Foreign Relations, CFR, http:// 
www.cfr.org), kuŗas sēdeklis atro-
das Ņujorkā.

Ārpolītikas padome dibināta 
1921. gadā kā nacionāla, valsts 
nefinancēta organizācija, kuŗas 
galvenais mērķis – veicināt iz -
pratni par ASV polītiku valstī un 
pasaulē (daļēji sasaucās ar Anglijas 
Karaliskā starptautisko attiecību 
pētīšanas institūta Royal Institute 
of International Affairs darbību). 
Ārpolītikas padomē ir vairāk 
nekā 5000 locekļu: universitāšu 
mācībspēki, finanču un saimnie-
ciskās pasaules vadošie darbinieki, 
prominenti plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvji, vadošo advokātu firmu 
profesionāļi, arī esošie un bijušie 
polītiķi – demokrati un republi-
kāņi, federālo dienestu darbinie-
ki, armijas, jūras flotes un gaisa 
spēku virsnieki. Padomē iespē-
jama gan dzīves laika, gan termiņ-
laika (parasti 5 gadi) dalība. Tās 
korporātīvie locekļi ir tādas 
pazīs tamas ASV institūcijas kā 
ABC News, Bank of America, 
Bloomberg L.P., Google, IBM, 
Toyota, Deutsche Bank u.c. Ar 
prominento organizāciju sadarbo-
jušies ASV prezidenti un citas 
ASV un pasaulē pazīstamas 
institūcijas un personas.

tājs, kas meklēja cilvēku, kas 
zināja arī vairākas valodas. Tā 
bija priviliģēta darba vieta, es 
varēju sekot literātūrai, izmantot 
informācijas iespējas, satikt izci-
lus cilvēkus.” (Raksti,

3. sēj., 11. lpp.).
Sākumā Jāņa Krēsliņa galve-

Rīgā latviešu valodā 1615. gadā 
iespiesto Nikolaja Mollīna (Niclas 
Mollyn, ?–1625) izdevumu 
(Evangelia und Episteln, Riga, 
1615), Ernsta Glika (1652–1705) 
Bībeles tulkojuma pirmizdevu-
mu un citiem retumiem.
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

Alberts Bels

19. augustā spoks izlēca no skapja
1991.gada 26. augusta rīts. Vesetas iela. Alberta Bela dzīvoklis

Rakstnieks, tolaik LR Augstākās Padomes deputāts, Alberts Bels intervijā Mārim Čaklajam.
gāzties iekšā...

- Zini, kas mani pārsteidza – 
tas, cik viss notika pēkšņi. Puča 
balva Rubikam un Co iekrita 
klēpī. Kā tāds ābols. Apvērsums 
bija pēkšņs.

- Par to pēkšņumu. Pēkšņs tas 
bija mums, bet atceries – Rubika 
kungam svētdienā bija plēnums, 
kur viņi ļoti slepus sanāca kopā. 
Protams, neviens jau neteica, ka 
būs apvērsums, bet viņi savu dar-
bību bija sakoordinējuši un gatavo-
jušies, jāsaka, ar sev raksturīgo 
metodiku. Taču visu to lietu iz  -
glāba – krievi. Saka – Jeļcins. Pro    -
tams, viņš bija galvenais impulss, 
bet, ja Jeļcinam nebūtu atbalsta 
krievu tautā, tad tak viņš nevarētu 
neko. Taču tieši krievi 
izda  rīja to, ko viņiem 
vaja dzēja izdarīt.

- Un acīmredzot arī 
tie procesi, kas ir ar -
mi  jā. Diezgan daudz 
tur ir techniskās inteli -
ģences, arī krievu virs-
niecības atdzimšana 
tak notiek.

- Virsniekiem šī lopī -
ba arī agrāk negāja pie 
sirds. Galvenokārt jau 
polītdaļa, cik var sap-
rast, bija tā, kas īste-
noja apvērsumu.

- Kādas bija tavas iz -
jūtas, kad juti, ka situ  āci-
ja sāk iet uz otru pusi?

- Tas vēzeklis, ko viņi 
ievēzēja uz nāves pusi, 
piepeši aizgāja uz dzī-
vības pusi tik spēcīgi, 
ka mana sajūta ir – tīrs 
prieks, jaukts ar skum-
jām par kritušajiem jau -
niešiem Maskavā un 
par mūsu Jāni Salmiņu. 
Kad es dzirdēju žurnā-
listus sakām, ka krie-
viem šī nedēļa ir lie -
lāks notikums nekā 
atbrīvošana no tatāru-
mongoļu jūga, tad 
pamazām man uzausa šīs ainas 
kopsakarība. Es sāku saskatīt, ka 
uz milzīgā Eirāzijas sajūgtā 
ga bala notiek pārvērtības kas 
atsevišķu cilvēku spēkiem nav 
izdarāma, tā ir izdarāma tautu 
spēkiem. Vienreizēja saska ņa 
prātos, kad cilvēki kļūst brīvi.

Tas ir noticis. Vispirms jau 
cilvēkam jākļūst brīvam, tad var 
valsts kļūt brīva. Visa nelaime ar 
iepriekšējām norisēm bija tā, ka 
gribēja valsti it kā pataisīt brīvu 
un pēc tam cilvēku. Bet cilvēka 
slēptie procesi notika ātrāk, un 
viņš parādījās kā brīvais. Es ska -
tījos tās sejas, kas bija Maskavā 
uz barikādēm, kas bija manifestā-
cijās. Tās jau ir citas sejas! Tie vairs 
nav nomenklātūras mūļi, ko visu 
laiku redzēja televīzijas ekrānā, un 
arī jaunā Krievijas viļņa vadītāju 
sejas ir pavisam citas, pilnīgi citas! 
Tomēr galvenā dominante ir – prieks, 
kas grib pavisam fiziski izpausties. 
Man pašreiz pat grūti nosēdēt, 
gribas atraisīties, kustēties, iet...

Bet –  diemžēl visu laiku jādzīvo 
prāta kontrolē. Tas deputāta 
amats uzliek pienākumus, un es 
nemitīgi kontrolēju savas emoci-

jas. Turklāt tas jau notiek tikpat 
kā neapzināti.

Es uzreiz tagad kalkulēju, pie -
mēram, to ekonomisko pusi – kas 
notiks ekonomikā pēc šīm nori -
sēm politikā? Bet šo jautājumu 
jau izšķirs tas, vai mēs te Latvijā 
sāksim strādāt, beidzot strādāt tā – 
precīzi, kārtīgi. Mēs jau esam 
pieraduši tā strādāt, ka uzreiz 
vajag daudz. Bet – nevajag trakot 
ar apjomu, kvalitāte taču svarīgā-
kais. Vajag precīzi padarīt, kaut 
vai mazāk darot, bet tā, lai nav 
otrreiz jādara.

Ja mēs to dabūsim iekšā sevī, es 
domāju arī Augstākās Padomes 
deputātos, arī ikvienā darba darī-
tājā, rūpnīcā vai laukos, tad 

ekonomika ies uz priekšu.
- Gribētos, lai tu mazliet pavēr-

tētu psīcholoģisko situāciju, teik-
sim, tautā, sabiedrībā šobrīd. Es 
domāju tādas ētiskas lietas kā sods, 
piedošana, nepiedošana, darba 
tikums. Nereti esam dzirdējuši 
tādus apgalvojumus – lūk, kādi 
mēs esam upuŗi, nabadziņi, pavi -
sam slimi. Vai tā nav tāda aizsarg-
maska, sak, ko var prasīt no slima 
nabadziņa? Cik esam veseli, cik 
slimi tavā vērtējumā?

- Šie apgalvojumi, ko nupat dzir-
dēju, manuprāt, ir pilnīgi tukši. 
Tie nav balstīti nekādos pētījumos, 
tie ir saķerti kādos mirkļa iespaidos, 
un tie nāk no personīgiem zilu -
miem, kas iegūti tuvā paziņu lokā.

- Precīzi!
- Attiecināt to uz tautu vai uz 

plašāku iedzīvotāju grupu ir vismaz 
pārsteidzīgi. Esmu pārliecināts, 
ka cilvēka serde, kodols, tas, kas 
to cilvēku veido, tieši tas mūžīgais, 
kas ir iekšā cilvēkā, ir skaidrs, tīrs 
un stiprs – katrā. Katrā! Arī tajā, 
kas par kādu noziegumu sēž 
cietumā, arī tajā ir iekšā tas ko -
dols – tikai viņš nedabū to ārā. 
Iespējams, ka cilvēkam ir grūtības 

ar šī kodola atrašanu sevī, ar spēka 
atrašanu. Tāda jaudīga dzinēja kā, 
teiksim, sirdsapziņas iedarbināša -
na, protams, ir katra personīgais 
jautājums, bet atrast tās atslēgas 
tomēr tagad vajadzētu.

Valstī, kur notiek kaŗš, kad lido 
šāviņi un blākšķ lielgabali, zaldāti 
ir nomaskējušies, viņi guļ pie ze -
mes vai sēž ierakumos maskēšanās 
tērpos. Gandrīz var teikt, ka tāda 
situācija bija arī šeit. Dažs sevi 
nomaskēja ar kaut kādu vēsumu, 
daži sevi maskēja ar pilsonisku pa  -
viršību. Nu tagad tas jāmet nost. 
Tagad var nomest šādus aizsarg-
tērpus. Tagad cilvēks var atsegt 
savu dvēseli. Bet, ja kādam tas 
mas   kēšanas tērps ir tik ļoti pie-

audzis pie miesas, ka 
viņš to nedabūs nost, 
nu tā ir viņa problēma, 
bet sabiedrībai ir tik lie -
las veselīguma rezerves. 
Jā, un tieši Latvijā.

- Jau janvāŗa notiku-
mu laikā es arī ierau -
dzīju tādas rezerves, 
par kuŗām bija grūti 
iedomāt. Bet tas bija 
tāds ekstrēms mo -
ments, tagad nu sākas 
ikdiena, un tā ikdiena 
būs baigi grūta.

- Jā. Bet to visnepa -
tīkamāko var ienest 
vēlēšanās izrēķināties 
par tiem zilumiem, 

kas dabūti agrāk. 
Atriebties tiem, kas 
mums šos zilumus 
sarūpējuši. Līdz ar 
to varam aizkavēties, 
vienkārši savstarpēji 
villojoties.

Protams, es do -
māju, ka sūdabrāļiem 
sava tiesa ir jāsaņem. 
Viņiem būs nepatīka -
mi brīži jāpārdzīvo, 
par savu darbību jāat-
 skaitās un jāatbild arī. 
Taču te nedrīkst sākt 

vispārināt. Es do māju tā, ja ir 
sūdabrālis – tad sūdabrālis viņš 
ir visās formācijās. Godīgs cilvēks 
arī kompartijā bija godīgs. To mēs 
redzējām, un tas pierādījās.

- Nu pavērusies brīvība, ko tu 
pats gribētu tagad darīt? Bez 
darba parlamentā, protams.

- Bez darba – parlamentā?
- Jā.
- Es nevaru tā īsti atbildēt uz šo 

jautājumu, īpaši pēc šīs nedēļas, 
jo man bija arī tāds zināms baiļu 
šoks šai nedēļā. Un es tev pa teikšu, 
kāds tas bija. Tu man nupat 
pajautāji ko citu, bet man vēl pie 
pirmā jautājuma visu laiku kaut 
kur zemapziņa kavējas. Un proti, 
1971. gada vasarā pie manis 
pienāca divi drošības komitejas 
virsnieki un paziņoja, ka man 
piespriests nāvessods. Par manu 
darbību, nu par „Bezmiegu” (Ro -
māns sarakstīts 1967. gadā, grā -
matā izdots 1987. gadā, - Red.) 
un vēl par citām dažādām pret-
padomju izpausmēm, tā viņi teica. 
Kad es smējos un teicu, ka es 
vispār neticu, ka viņi ir drošības 
komitejas virsnieki, tad viens pa -
rādīja dokumentu, kas to aplie -

cināja, un teica, ka ne tikai man, 
bet, ja es nodarbošoties ar pret-
padomju rīcību, arī maniem 
bērniem (toreiz viena meita man 
bija) un sievai būs beigas. Līdz 
šim brīdim neesmu saņēmis tam 
atsaukumu. Nupat mazliet painte -
resējos par to pie dažiem attiecī-
giem kungiem, kā tad ir. Man teica, 
ka tie jau sen padzīti, ka nestrādā 
un iespējams, jau ir miruši. Tai rītā, 
kad tu pateici ziņu par apvērsumu, 
šis gadījums man izlēca tā kā tāds 
spoks no skapja. Un es nodomāju – 
varbūt tagad tas patiešām var 
no  tikt? Kamēr bija tas VDK, es 
par to nerunāju, jo domāju – ja 
pateikšu publiski, tas var impulsēt 
viņus, varbūt viņiem tas jau piemir -
sies, bet, ja es pasaku, tad varbūt 
kādā maniakā varu iepulsēt. Bet 
nu VDK vairs nav – tas ir milzīgs 
notikums.

Vēl pirms diviem gadiem es biju 
ļoti stingri pārliecināts, ka Latvija 
atgūs neatkarību 1991. gada 11. au -
gustā. Es to neesmu afišējis. Tas 
ir datums, kad parakstīts līgums 
ar Krieviju 1920. gadā, un tāpēc es 
to ņēmu kā tādu robežlīniju. Bet 
1991. gadā tāpēc, ka divi gadi, 
kopš mēs tur sākām darboties, ir 
pietiekošs laiks, lai veiktu kaut kā -
dus pasākumus, nu, piemēram, 
izveidotu Baltijas ūniju, ar vieno-
tu ekonomisko telpu, ar vienotu 
sistēmu un praktiski kļūtu par 
starptautiski respektējamu spēku. 
Daudz bija pasākumu, kas, manu-
prāt, bija jāveic, bet tie netika veikti. 
Gluži otrādi – Baltija saskaldījās 
dažādās ekonomiskās vienībās, 
sistēmas attālinājās cita no citas. 
Gan Latvija, gan Lietuva, gan Igau -
nija zaudēja daļu ekonomiskās 
saskarsmes... Jāsaka, ka tieši krievu 
pašaizliedzīgais solis, nogulstoties 
priekšā šo staļinisko Hitleru tan-
kiem, mūs izglāba. Izdarīja to, ko 
mēs nevarējām izdarīt. Tādēļ mūsu 
nopelns tur ir niecīgs.

- Atvaino, es tev tomēr nepiekrītu.
- Mēs grasījāmies ilgi iet. Mums 

bija paredzēta 10 gadu cīņa – 
likās – mēs vēl 10 gadus vilksim 
tos striķus, vilksim, vilksim...

- Tu jau zini, kāpēc es nepie -
krītu? Tāpēc, ka janvāris ārkārtīgi 
impulsēja Krievijas demokra-
tisko kustību.

- Jā, janvāris noteikti.
- Atceries 1968. gada 21. augustā, 

protestējot pret invāziju Čechoslo -
vakijā, uz Pieresvietu Sarkanajā 
laukumā izgāja 8 cilvēki, pret Bal-
tijas nospiešanu Manēžas laukumā 
protestēja jau pusmiljons.

- Atgriežoties pie Baltijas, Aug-
stākās Padomes struktūras Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā tomēr vilka 
katra uz savu pusi. Tauta, protams, 
darīja visu un ar izmisumu vēroja 
šo lēno gaitu. Izmisums izpaudās 
arī atsevišķu cilvēku izteicienos, 
ka nekas nebūs. Nē, procesi tomēr 
notika, bet tik lēni, tik drausmīgi 
lēni, ka rokas nolaižas.

Man, protams, ir dažas domas, 
dažas idejas, man ir sižeti, pie tam 
ļoti interesanti, bet nezinu, vai es 
tagad ar rakstniecību nodarbošos. 
Man ir tāda sajūta, ka man ir jāiz-
dara savs tur, kur es patlaban esmu, 
cik mums tur vēl ir palicis. Ir jā -
redz, kāda būs politiskā situācija.

- Tu zini, kas vēl paredzēja 
1991. gadu? Finks.

- (Smejas tik ilgi, kamēr paskatās 
pulkstenī – ir 9 un 30 minūtes – 
jādodas uz Augstāko Padomi.)

"Mēs jau esam pieraduši tā strādāt, ka 
uzreiz vajag daudz. Bet – nevajag tra-
kot ar apjomu, kvalitāte taču svarīgākais. 
Vajag precīzi padarīt, kaut vai mazāk 
darot, bet tā, lai nav otrreiz jādara."

- Man iznāca tevi modināt tajā 
trakajā rītā. (Domāts 1991.gada 
augusta pučs – Red.) Gribētos dzir -
dēt, kāda bija tava izjūtu gamma 
šajās dienās un šajā nedēļā vispār.

- Vispirms par šo rītu. Visupirms 
bija, protams, totāls pārsteigums. 
Es gan biju stingri pārliecināts, 
ka reakcija gatavo apvērsumu, 
bet biju arī tādās domās, ka tas 
neizdosies, ka reakcionāri pat 
nesāks to. Man viedoklis bija tāds, 
ka viņu dzīvības uzturas tikai sa -
gatavošanas procesā, bet, līdzko 
viņi apvērsumu sāks īstenot, tā 
arī sabruks. Tas būs viņu gals. 
Tieši administrātīvais gals – viņi 
beigs eksistēt valstiskajās struktūrās. 
Tā iepriekšējās nedēļās es biju 
izdomājis, un tad piepeši sapratu, 
ka darīšana ir ar zināma veida 
maniakiem, tādiem, kuŗi nespēj 
paredzēt savas darbības rezultātus 
uz priekšu.

- To tu 19. augusta rītā jau saprati?
- To es biju teorētiski izdomājis. 

Bet tajā rītā, kad ieslēdzu radio un 
televizoru un visa milzīgā puča 
mašīna kļuva redzama tieši, man 
nebija omulīgi. Es domāju, ka ma  -
nai polītiķa karjērai vismaz uz 
kādiem trīs mēnešiem ir beigas. 
Ka mūs noteikti apturēs šeit. Bau -
moja dažādi: vieni teica – nositīs, 
otri – izsūtīs, trešie – vispār neviens 
neliksies ne zinis par jums. Kas 
būtu noticis, ja viņi vinnētu, nu, Dies 
to lai zin – tagad jau ir skaidrs, ka 
viņi bija nolēmuši rīkoties tādā 
pašā garā kā 1937. gadā.

- Acīmredzot izolējot sabied-
rību pa tādām kā kārtām?

- Jā, pa šķēlēm nost. Kad mēs, 
deputāti, ieradāmies Augstākajā 
Padomē, garastāvokļi, jāteic, gan 
bija ļoti dažādi. Vienai daļai bija 
acīm redzami nospiests garastā-
voklis, otrai – tāds kā pašnāvnie-
kiem, sak, iesim un nepadosi-
mies, beigas tāpat būs, trešā daļa 
bija ļoti konstruktīvi. Man jāteic, 
mūsu Prezidijs parādīja visaug -
stāko klasi, ko nolasīja Anatolijs 
Gorbunovs un ko Augstākā Pa -
do   me tai pašā dienā, 19. augustā, 
puča sākumā, trakākajā dienā 
pirms pusdienas jau pieņēma. 
Mūs brīdināja stingri. Padomā-
jiet, – teica Aļeksejevs, (Interfron-
tietis – Red.) ja jūs tagad to izdarī-
siet, tad visai latviešu tautai būs 
par to smagi jāatbild! Viņš drau-
dēja, visai latviešu tautai draudēja. 
Tomēr tas mūs neapturēja, mēs 
tomēr pieņēmām paziņojumu. Kaut 
arī tie ģīmji bija diezgan skābi, 
tomēr arī es jutu, ka ir pienācis 
izšķirīgais brīdis, kad te nu ir jāpa -
rāda krampis – kam ir iekšā un kam 
nav. Un es jutu, ka man ir, un visu 
šo nedēļu es aizvadīju uz tāda 
savilktas dūres viļņa. Vēl tagad 
no šīs sajūtas neesmu atbrīvojies.

- Pa vidu vēl bija radio un televī-
zijas ieņemšana. Kā tu to uztvēri?

- Tas manī īpaši nekādas emoci -
jas neizraisīja. Tā bija tāda zināma 
sakaru pārtraukšana, bet tas jau 
vairs nebija pārsteigums. Tam tā 
vajadzēja būt. Es gan cerēju, ka 
Kuzmina kungs (Baltijas Kaŗa 
apgabala virspavēlnieks. – Red.) 
to veiks mazliet civilizētāk. Nu, 
piemēram, piezvanīs Gorbunova 
kungam un teiks: „Es pieprasu 
pārtraukt šīs radio un televīzijas 
darbību, citādi...”, bet nē, Kuzmins 
bija aizmirsis, ka viņš ir Eiropā, 
un rīkojās ar absolūti aziātiskām 
metodēm. Bez kāda brīdinājuma 
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Ir  2010. gada 23. jūlijs, un  tiek 
svinēta latviešu centra Gaŗezers 
45. gadu darbības jubileja. Bez 
vairākiem citiem jubilejai veltī-
tiem sarīkojumiem,  ar vērienīgu 
lieluzvedumu Gaŗezera Dziesmu 
lejā skan šai jubilejai veltīts kon-
certs.

Par uzveduma režisori tika aici -
nāta Andra Berkolda, kuŗa ieman-
tojusi gaŗezeriešu  vispārēju cieņu 
un atzinību.

„Laikā, kad strādāju pie kon-
certa programmas radīšanas, 
man bija izdevība pilnībā iepa-
zīties ar Gaŗezera vēsturi, kā arī 
ar vairāku paaudžu Gaŗezera 
atbalstītājiem. Drīz vien sapratu, 
cik daudz laika, pūļu, radošās 
enerģijas un līdzekļu ir ieguldīts 
šajā pasaules nostūrī,”saka Andra.

Lielu palīdzību iestudējuma 
tap šanā sniedza Gaŗezera sarīko-
jumu daļas vadītāja Ruta Jostsone, 
māksliniece Linda Treija, Sandra 
Kronīte-Sīpola. Grūti būtu iedo-
māties svētku uzveduma norisi 
bez visa ranga techniskajiem 
darbiniekiem, sākot ar adminis-
trātoru Andreju Dumpi, Gaŗezera 
saimnieku Viktoru Krievu,  infor  -

mācijas daļas vadītāju Māru Kori, 
Silviju Kļaviņu-Barshney un techni-
ķiem: Bruno, Aigaru, Kristapu, 

Gunāru un vēl daudziem citiem.  
Profesionāli savu darbu veica 

diriģente Andra Fenhane, kon-

Tad – ASV Daugavas Vanagu 
priekšnieks Zigurds Rīders. Viņš 
teica: „Gaŗezeram šodien ir liela 

Gaŗezera bērnu nometni un 
Gaŗezera vidusskolu. Tā šovasar 
DV noziedoja stipendijām pāri 
par 30 tūkstošiem dolaru. (Ilgstoši 
aplausi!) Šajā jubilejā DV dāvina 
Gaŗezeram trīs pulksteņus, kuŗi 
tiks uzstādīti pie Sēnītēm, Dzin-
taros un pie Vasaras vidusskolas, 
lai katrs varētu zināt kāds ir 
Gaŗezera laiks un arī, lai atgādi-
nātu citām organizācijām un drau-
 dzēm, ka beidzot ir pienācis 
pareizais laiks atbalstīt Gaŗezeru. 
Daugavas Vanagi jubilejā vēl 
Gaŗezeram Saules mūžu!”

Tad ar iedegtām svecēm rokās 
laukumā uznāca aizvadīto gadu 
absolventu pārstāvji, izveidojot 
Gaŗezera zīmolu. Izskanot nobei-
guma dziesmai “Pūt, vējiņi!”, lau-
 kumā tika atstātas aizdedzinātās 
sveces, tumšajā apkārtnē radot jo 
romantisku noskaņu. Ar kopēju 
laimes vēlējumu Gaŗezeram, tika 
nodziedāta “Daudz baltu 
dieniņu...“.

Sekoja aicinājums uz skatuves 
pulcēties visiem skolotājas Mir-
dzas Paudrupes bijušajiem sko -
lē niem, lai godinātu sirmo sko-
lo tāju un kopīgi nofotografētos.

Gaŗezera  45. gadu  darbības  jubilejas  koncerts  Dziesmu  lejā

Klātesošie Gaŗezera Dziesmu lejā vienojas Latvijas Valsts himnā

Lieluzveduma režisore  Andra Berkolda
Gaidas un skauti karogu Goda sardzē

Ziedi uzveduma nobeigumā tā veidotājiem. (No kr. puses) Gatis 
Šimanskis, Ilze Šrādere, Ieva Rozenbacha, Andra Fenhane, Andra 
Berkolda un Linda Treija

Skolotājas Mirdzas Paudrupes bijušie audzēkņi viņas godināšanas 
reizē Gaŗezera Dziesmu lejā

Gaŗezera vēstures teicējus no -
mainīja Vasaras vidusskolas 
ko ris un dejotāji, Čikāgas “Dzel-
miešu” grupas dejotāji, atseviš-
ķas vokālo ansambļu grupas, 
Gaidu un skautu karogu Goda 
sardze, dziesmu izpildītāji – 
Ēriks Kīns un Edmunds Mednis, 
kā arī tika atskaņoti Gaŗezera 
vēsturiskie skaņu ieraksti, veiks-
mīgi papildinot uzveduma kop-
ainu. Teicams  režisores Andras 
Berkoldas darbs!

Gaŗezera 45. gadu darbības ju -
bi lejas svinēšana turpinājās zaļum ballē.

Dzidra Tropa,
teksts un foto

certmeistare Ieva Rozenbacha, 
tautas deju iestudētāji Atis Ši -
manskis un Ilze Šrādere, Čikāgas 
tautas deju grupa Dzelmieši ar  
tās vadītājiem Kristīnu Čunčuli 
un Kristīnu Kīnu priekšgalā, 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
koristi un dejotāji, Gaŗezera 
saga  tavošanas skolas II plūsmas 
audzēkņi un Gaŗezera bērnu 
nometnes II posma bērni no -
metnes direktores Ivetas Eilan-
des vadībā.

Pēc uzveduma dalībnieku un 
klātesošo kopīgi nodziedātās 
Lat   vijas Valsts himnas, lūgšanu 
teica mācītājs Roberts Frank -
lins. Viņš iesāka ar vārdiem: 
„Dievs! Mēs nākam Tavā priekšā 
šovakar ar prieku sirdīs un 
dziesmu uz lūpām. Tu esi mums 
devis šo vietu, kas ir kļuvusi 
mums mīļa un tuva. 45 gadus 
mēs, latvieši svešā zemē, esam 
pulcējušies šeit. Tu esi mūs vie-
nojis ar uzticīgiem vadītājiem un 
strādīgiem audzēk ņiem visus šos 
gadus. Par šīm svētībām mēs Tev 
pateicamies un lūdzam mūs svē-
tīt arī nākamajos pastāvēšanas 
gados.”

Nākamais runāja prāvests 
Vilis Vārsbergs. Ar optimistisku 
per spek tīvu viņš iesāka: „Sveicu 
jūs visus Gaŗezera pastāvēšanas 
45. gadadienā un es apsolu jums, 
ka Jūsu mazbērni svinēs šeit 
nākotnē Garezera 90 gadu pa  -
stāvēšanas jubileju! (Aplausi!) 
Man visus šos 45 gadus ir bijusi 
tomēr viena neatrisināta prob-
lēma. Neskato ties uz J. Endzelīna 
pareizrakstību, man vienmēr ir 
šķitis, ka vārds Gaŗezers un mūsu 
izpratne par šo iecienīto vietu, 
vairāk ir saistāma ar garu, kā 
tādu. Darbojoties šeit jau no 
pašiem Gaŗezera pirmsā kumiem 
un  būdams tā krusttēvs, esmu 
pārliecināts, ka šī vieta noteikti ir 
Gara ezers un nevis kāds Gaŗais 
ezers. Neskatoties, ko par šo lietu 
sacītu Endzelīna kalpi, man škiet, 
ka šī vieta latviešiem ir un paliks 
kā Gara ezers”. (Aplausi!)

Turpinājumā klātesošos LELBA’s 
vārdā uzrunāja ASV vidienas ap -
gabala prāvests Gunārs Lazdiņš.    

diena.  Es sveicu jūs no Daugavas 
Vanagu saimes ASV. DV šeit ir 
lielākie paju īpašnieki, tādēļ mums 
ir liela atbildība par šo skaisto 
latviešu centru ezera krastā.  
Gaŗezera vārtu devīze “Dievam 
un Latvijai” mums katram ir labi 
saprotama. Gaŗezers un tā pastā-
vēšana ir nepieciešama, lai mēs 
šeit, ārpus Latvijas, saglabātu savu 
latviešu valodu, savu kultūru un 
latvietību.  Šeit mēs runājam lat-
viski, dziedam latviski un dejo-
jam latviski.  DV ziedo ne tikai, 
lai uzturētu Gaŗezera fiziskās 
vajadzības, bet arī rūpējas, lai 
jaunā paaudze varētu apmeklēt 
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St au nton , 
August 14 – 
I n c r e a s i n g 
inter-ethnic 
violence in the 
Russian armed 
forces has 
p r o m  p t e d 
Moscow to 
take the 
unusual step 

of disciplining and even dismiss-
ing some officers in a unit where 
such clashes occurred in early July, 
a measure the defense ministry 
was forced to acknowledge after 
videos of the clashes surfaced on 
the web earlier this week.

On July 4-5, a conflict between 
Daghestani and ethnic Russian 
soldiers took place in the fourth 
Kantemirov Tank Brigade, which 
is based on the Naro-Foma dis-
trict of Moscow oblast.  Available 
videos suggest that as many as 70 
soldiers were involved, although 
officials put that number at only 

Kad noslē-
dzās partiju 
kan  didātu sa -
rakstu pieteik-
šana 10. Saei-
mas vēlēša-
nām, noskaid-
rojās, ka reģis-
trējušās 13 po  lī-
tiskās grupas – 

7 apvienības un 6 partijas. Tās 
kopumā piereģistrējušas piecos 
vēlēšanu apgabalos 1/239 depu-
tātu kandidātus.

Par nopietni ņemamiem preten-
dentiem uz vietām 10. Saeimas 
lielajā simtā varētu uzskatīt paš-
reiz aptaujās populārākās parti-
jas Saskaņas centru (SC), Vieno-
tību, Zaļo un Zemnieku savienību 
(ZZS), Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK un Par labu Lat-
viju (PLL). Kaut kur tuvu aiz ro -
bežas kūņojas Par cilvēka tiesī-
bām vienotā Latvijā (PCTVL).

Šo grupu viegli var sadalīt trīs 
daļās: Uz Eiropas Savienību un 

NATO orientētās Vienotība, ZZS 
un VL/TB/LNNK; centrā, bet jau 
ar atpakaļ uz Krieviju lūrošu 
skatu PLL; krievisko SC un jau 
tīri interfrontisko PCTVL.

Līdz vēlēšanām ir palicis pus -
otrs mēnesis. Aptaujas vadībā ir 
konstatējušas SC, tālāk seko Vie -
notība un ZZS. Pārējās ir ap vai 
nedaudz pāri 5%. Tas nozīmē, ka 
zaļie un zemnieki tur savās rokās 
svarīgāko kārti. Ja viņi, kā to 
pašlaik sagaida vai vismaz cer, 
sabiedrosies ar Vienotību un tre-
jatā ar VL/TB/LNNK kopīgā koali-
cijā, tām vajadzētu pārvarēt 50% 
slieksni un spēt veidot vairākuma 
valdību. Tāds iznākums nodroši-
nātu Latvijai turpmāku Rietumu 
orientāciju ar visām priekšrocī-
bām, ko tā sniegtu Latvijai nākotnē.

Šāds iznākums patlaban šķiet 
reāls tāpēc, ka tie ļaudis, kas vēl 
nav par orientāciju uz kādu spe-
cifisku partiju izšķīrušies, ir galve -
nokārt latvieši, kamēr lielā krievu 

un pārkrievoto masa noteikti no -
sliecas uz SC, mazāk uz PCTVL.

Ja latviešu un krievu pavalstnieki uz 
vēlēšanām dosies apmēram pro -
centuāli vienādā skaitā, izšķīrējs 
faktors būs tie latvieši, kas sliecas 
brāļoties ar Krieviju, kas izšķirsies 
par Šlesera-Šķēles-Ulmaņa (PLL) 
piedāvājumu – dalīties priekā ar 
Krievijas nabadzību. Ja šāds stiķis 
tiešām izdotos šim pašlaik polī-
tiski bankrotējušajām Tautas par-
tijas un Šlesera mācītāju partijas 
un Latvijas ceļa atliekām, kas mas -
kējas Par labu Latviju aiz segā, 
lai slēptu savu atbildību par 
Latvijai sagādāto smago krizi, 
Latvija pazaudētu krietnu daļu 
no savas pašreizējās orientācijas. 
Varas centra pozicijās nokļūtu 
Saskaņas centrs ar Urbanoviču kā 
reālāko ministru prezidenta kan-
 didātu. Tā būtu smaga sakāve 
lat  viešu nacionālajai valstij.

Daudz kas būs atkarīgs no tā, 
ar kādu spēku un pārliecību vēlē-

šanu kampaņas pēdējā taisnē 
izies pašlaik paklusā Vienotība, 
kuŗā ir sapulcējušies spējīgākie, 
godīgākie un polītiski pieņema-
mākie kandidāti. Jo vairāk viņi 
spēs celt savu kopīgo populāritāti 
un pārliecināt tautu par izvēli 
savā labā, jo skaidrāka un tīrāka 
kļūs valsts dzīve pēc šīm vēlēša-
nām. Ideāls un iespējams variants 
ir, ka Vienotība iegūst par 5-10 
vietām Saeimā vairāk nekā tās 
konkurents SC. Tad tā kopā ar 
ZZS un VL/TB/LNNK spēs vei -
dot stabilu vairākuma koaliciju 
un valdība droši vien darbosies 
līdzšinējā premjēra V. Dombrovska 
vadībā. Dombrovskis ir un paliek 
pieņemamākais no tiem, kam 
varētu uzticēt valsts vadību 
periodā, kad notiks atkopšanās 
no pašreizējās krizes. Varam paļau -
ties, ka viņš aizvedīs Latviju līdz 
pievienošanās eiro zonai un tā -
lāku iekļaušanos Eiropas tautu 
ekonomiskajā saimē.

Citi varianti ar SC un PLL kaut 
kādā koalicijā izraisītu nevienam 
nevajadzīgu risku un uz Krieviju 
orientētu centienu ienākšanu Lat -
vijas polītikā. Krievijas saimnie-
ciskā iespaida apmēri Latvijas 
ekonomijā ir pašlaik stabili un 
daudz nemainīsies nākotnē. Mēģi -
nāt tur saskatīt nezin kādu mil-
zīgu nākotnes potenciālu ir naīvi. 
Vispirms pašai Krievijai ir jākļūst 
par saimnieciski attīstītu un stabi -
lu valsti, kāda tā vēl ilgi nebūs.

Citādi tas ir ar polītiskā spēka 
apmēriem. Būtu tiešām baismi, 
ja izrādītos, ka pietiekami nozī-
mīgs skaits latviešu pavēršas Krie-
vijas virzienā un ir gatavi noārdīt 
visu to, kas pēdējos nepilnos 20 
gados ir uzcelts.

Iesim visi 2. oktobrī balsot, no -
dro  šināsim to, ka Krievijas mur-
gam mūsu nākotnē vietas nebūs. 
10. Saeimas kandidātu pulkā 
netrūkst par ko balsot, lai šai 
Saeimā valdītu cilvēki, kas strādās 
Latvijas valsts interešu labā.

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow Seeks to Rein in Ethnic Clashes
in the Military by Punishing Officers

UZ 10. SAEIMU TIECAS VELNA DUCIS

Augsts viesis ČikāgāRīgas Augstākā reliģijas zinātņu 
institūta direktors, priesteris, teo-
loģijas doktors Zbigņevs Stanke-
vičs ciemojās Čikāgā un 16. jūlijā 
Ciānas ev. lut. baznīcā vadīja Či -
kāgas latviešu katoļu kopas un 
tās priekšnieka Juŗa Valaiņa rī -
koto dievkalpojumu.

Čikāgas draudzu sadarbības ko   -
pa rīko dievkalpojumus valsts svēt-
kos, Piektvakaru un Celsmes dienu 

lekciju ciklus, dārza svētkus un 
garīgus koncertus. Augstais viesis 
bija  iepriecināts par oikūmenisko 
sadarbību. Dievkalpojumā viesim 
palīgs pie altāŗa bija Jānis Rus-
kulis, solo dziedāja Māra Ruskule, 
ērģeles spēlēja Māra Vanaga-Ešmite. 
Z. Stankeviča svētruna bija vien-

kārša, bet iespaidīga. Dievkal po-
jums notika darbdienas priekš-
pus dienā, ieradās vairāk nekā 50 
apmeklētāju, liela daļa bija pārējo 
Čikāgas draudžu locekļu.

Pēc dievkalpojuma viesis sirsnīgi 
sasveicinājās ar dievlūdzējiem. 
Visus aicināja ēdamzālē uz sadrau-
dzības stundu. Pie viena galda 
sēdināja garīdzniekus – priesteri 
Z. Stankeviču, prāvestu V. Vārs-
bergu, mācītāju I. Ņ. Rautenšildi, 
mācītāju O. Cakaru, kā arī Či kā -
gas katoļu kopas vadītāju J. Valaini 
un referentu prof. J. Poču. J. Valainis 
iepazīstināja ar viesi un  pastāstīja 
par viņa dzīves gaitām. Ciānas 
ev. lut. draudzes māc. emer. Ņina 
Rautenšilde apsveica Z. Stankeviču 
un pauda prieku par viņa  apcie-
mojumu. Māc. Oļģerts Cakars 
nopriecājās, ka augstais viesis 
tāpat kā viņš bijis inženieris, 
piebilstot, ka  cītīgi seko katoļu 
dzīves notikumiem Latvijā, lasa 
viņu mēnešrakstu. Sv. Pēteŗa ev. 
lut. draudzes macītājs prāv. Vilis 
Vārsbergs vēlēja priesterim Dieva 

palīgu darbā.
Prof. Eugenijs Počs pastāstīja 

par Čikāgas latviešu Aglonas Diev-
mātes draudzi, tās dibināšanu, ro -
sīgo darbu un darbības beigšanu.

Priesteŗa  Zbigņeva Stankeviča 
uzruna un atbildes liecināja, ka 
viņš ir gudrs, vienkāršs un patī-
kams garīdznieks, kas rūpīgi iz -
vēlējies ceļu uz garīgo darbu, 

priesterību; pieminot  sadarbību, 
viņš uzsvēra Rīgas Āgenskalna 
baptistu draudzes mācītāja 
Edgara Maža lielo ietekmi.

Ieklausoties viesa stāstījumā un 
atbildēs uz jautājumiem, radās 
pār  liecība, ka latviešu katoļu 
Baznīca būs ieguvēja.

Zbigņevu Stankeviču 8. augustā 
Rīgas Doma baznīcā ordinēja par  
Romas katoļu Baznīcas Rīgas archi-
diecēzes archibīskapu-mētro   polītu.
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Sasveicinās priesteris Zbibņevs Stankevičs un mācītājs Vilis Vārsbergs
No kreisās: Oļģerts Cakars, Eugenijs Počs, Juris Valainis, Zbigņevs 
Stankevičs, Vilis Vārsbergs

20 (www.kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=1488176).

There were reports about this 
at the time, although in both 
cases, prosecutors denied they 
reflected ethnic tensions. But the 
authorities moved slowly until 
videos of the clashes appeared on 
the web on August 10th. (For both 
video and still pictures, which 
make it clear that this clash was an 
ethnic one, see ari.ru/news/3533/ 
and censor.net.ua/go/offer/
ResourceID/168184.html).

In the first two days after the 
videos were posted, “Svobodnaya 
pressa” reports today, they at -
tracted 60,000 views, a number 
that is certainly much larger now, 
especially given that these pic-
tures and videos have been put 
up on other sites and described 
by some Moscow newspapers in 
detail (svpressa.ru/accidents/
article/29009/).

Coincidentally or as a result, 
the defense ministry said on its 

website that the chief of staff of 
the brigade, the deputy com-
mander for educational work 
and another six officers had been 
disciplined and another two offi-
cers had been removed for their 
failures as commanders before 
and at the time of the incident 
( w w w . m k . r u / i n c i d e n t /
article/2010/08/14/522982-tank-
ovyiy-garnizon-ustroil-mezhet-
nicheskoe-poboische.html).

The videos of the clashes are 
not pretty, and they have offen-
ded not only Russian nationalists 
who see these clashes, in which 
guns were fired, as evidence of 
dangerous behavior by Muslims 
from the North Caucasus as well 
as others but also by others sim-
ply concerned about the integrity 
of the Russian military.

One internal troops officer, 
speaking on condition of ano-
nymity, told “Svobodnaya pressa” 
that what had happened in the 
Kantemirov brigade was a shame 

and an outrage. “Such things in 
the army in general must not be,” 
he said, “adding that he “was in 
shock when he saw these pic-
tures.”

One could hardly call what one 
sees in them “an army,” he con-
tinued.  And he said the officers 
were responsible “beyond any 
doubt.” They are responsible “for 
all the soldiers and for all that 
takes place in [their] units.” But 
as these pictures show, “many 
officers often simply spit on their 
responsibilities and push off 
everything onto the soldiers of 
the sergeants.”

“And we are then surprised,” he 
continued, “that there are such 
occurrences in the military.”

Asked what he would do if he 
were in command, the officer 
said that “whoever took part in 
the conflict should be sent to 
other units in groups of no more 
than three, and the officers who 
directly commanded [at the time 

of these clashes] should be driv-
en out of the army” because they 
are clearly unfit.

And the officer told “Svobod-
naya pressa” that it was no sur-
prise that some of those involved 
in the fighting had shouted “Allah 
Akbar” given that “on wide side 
were fighting representatives of 
Daghestan. And then, as is well-
known, are Muslims.” Whether 
that constitutes religious 
extremism or who used guns in 
these clashes needs to be inves-
tigated.

Because of the videos online, it 
is likely that this case will attract 
far more attention from Russians 
than others have in the past, and 
that attention in turn may force 
the powers that be in Moscow to 
address some of the problems 
that have led to such clashes 
rather than continuing to claim 
that there is no “dedovshchina” 
any more or any ethnic clashes in 
the Russian army.

Ojārs Celle
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Svētdienas, 25. jūlija, rīts sākās 
ar interesantu sarīkojumu – kluba 
Kiwanis pankūku brokastīm 
Kneeland parkā Šeltonā. Uz bro-
kastīm Kursas darbiniekus un 
audzēkņu ielūdza Šeltonas pil sē-
tas galva Džons Tarrants (John-
Tarrant). Šādas brokastis klubs 
Kiwanis rīko katru gadu, lai  vāktu 
naudu izglītības atbalstīšanai. 
Vienpadsmit Kursas darbinieki 
un audzēkņi aizbrauca uz parku, 
pamielojās, paklausījās mūziku, 

Pie Reinīra kalna ūdenskrituma 
Comet Falls

Kursas vasaras vidusskolas ceturtā nedēļa

Kursas Vasaras vidusskolas darbinieku atmiņu stāsti
Kursas skolotāji šovasar aicināja jauniešus pierakstīt Kursas darbinieku atmiņas par Latvijā pavadīto laiku, piedzīvoto kaŗa gados, kā 

veidojusies dzīve Amerikā. Šo uzdevumu uzņēmās Diāna Atvara, Ingrīda Birzniece un Kārlis Taurītis. Viņi atzīst, ka ikviena saruna 
bijusi kā vēstures mācībstunda, kuŗā uzzinājuši neticami daudz.

Zane Stumbra Muthamia mācīja 
vārīt skābeņu zupu, Ilze Stāmere – 
gatavot  rasolu un garneļu kūku, 
Maija Riekstiņa – cept „slinko 
pīrāgu”, aprikožu maizi un 
Aleksandra kūku. Virtuvē strādāja 
jauna palīdze – Dzidra Freimane. 
Maija Riekstiņa kursiešus vai katru 
dienu lutināja ar kūkām, tortēm, 
pīrāgiem un saldskāb maizi.

Vakarā audzinātāji bija sagādā-
juši jauniešiem lielu pārsteigumu 
– notika ballīte!

Trešdien, 28. jūlijā, valdīja ner-
voza gaistone, jo visi ar nepa-
cietību gaidīja polkas maratonu. 
Deju stunda ilga tikai 30 minūtes, 
kas vairāk gan bija tāda kā iesil-
dīšanās maratonam. Un tad 
sākās... Maratons ilga līdz pulk-
sten pusvienpadsmitiem vakarā. 
Uzvarētāji – Diāna Atvara, Jūlijs 
Pružinskis, Markus Staško, Pē -
teris Apsītis un Kārlis Taurītis.

Dzejoļu vakara temats 29. jū -
lijā – „Novadi un pilsētas”. Dalīb-
nieki no dziesmu krājuma izrau-
dzījās dziesmas, kuŗās pieminēti 
Latvijas novadi vai pilsētu vārdi. 
Vakara izskaņā, kad bija dzirdēts 
tik daudz skaistu dzejoļu par 
dažādām Latvijas vietām un tās  
atrastas uz kartes, visi dziedāja 
brāļu Grašu dziesmu, kuŗas vārdi  
katram ārzemju latvietim liek 
sariesties acīs asarām:

„Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav?”
Sengaidītais izbraukums uz Rei-

 nīra kalnu notika 30. jūlijā. Brau-

ciena dalībniekiem tomēr vēl 
pie  tika spēka „smalkajām vakari-
ņām”, šoreiz to temats bija: „Mai-
nīsimies: zēni kā meitenes, mei-
tenes kā zēni”.

Sestdiena, 31. jūlijs, bija jāpa-

vada mācību stundās un interešu 
grupu nodarbībās, kā arī jāiztīra 
telpas, viss jāsakopj. Todien jubi-
leju svinēja skolotājs Viktors Pū -
pols, un viņam par godu bija 
izcepta jubilejas torte.  Vakarā kā 
balva pēc grūtās un gaŗās nedēļas 
bija ballīte.

Paldies par ziedojumiem Kur-
sas virtuvei: Edgaram Šķēlem un 
Sarinai Ullei par ogām un ievārī-
jumu; Čārlijam Grantam par 
mellenēm; Sietlas latviešu ev. lut. 
draudzes dāmām un īpaši Valdai 
Sankalei par ogām un kliņģeri; 
Dainai Ellgenai (Bērziņai) par 
saldējumu; Tamārai Rūsei par 
mīļo sveicienu un saldumiem; 
Robertam Muthamia par pašau-
dzētajiem tomātiem un garšau-
giem; Rasmai Timmai par puķēm 
un ķiršiem; Andrim un Veltai 
Bensoniem par skābenēm, spinā-
tiem un garšaugiem; Maijai un 
Jānim Atvariem par zaļumiem 
un pašskābētiem gurķiem; Maijai 
Riekstiņai par produktiem gar-
neļu kūkai un spinātu-augļu 
salātiem.

No ,,Kursas Kripatiņām”

Kluba Kiwanis pankūku brokastīs, no kreisas: Andris Rūtiņš,  Megana 
Beitika, Edvarts Hess, Maija Riekstiņa, Inguna Galviņa, Čārlijs Grants, 
Ilze Stāmere, Jānis Alksnis, Liene Kārkliņa, Ingrīda Birzniece

Polkas maratona uzvarētāji, no kreisās: Kārlis Taurītis, Pēteris 
Apsītis, Diāna Atvara, Jūlijs Pružinskis, Markus Staško

Smalko vakariņu ,,Meitenes kā zēni, zēni kā meitenes” dalībnieki 
pārģērbušies līdz nepazīšanai
aprunājās ar rīkotājiem. Pilsētas 
galva bija ļoti aizņemts, jo jau no 
pulksten pussteptiņiem rītā ga -
tavoja pankūku mīklu. Kursas 
audzēkņi savukārt aicināja kluba 
Kiwanis pārstāvjus Kursā uz izlai -
dumu. Vakarā svecīšu dievkal-
pojumu vadīja Gija Galiņa.

Pēc mācību stundām 26. jūlija 
pēcpusdienā Māra Reinolde aici-
 nāja uz interešu grupas nodar-
bību – mācīties pīt groziņus. Viņa 
pati arī ziedoja materiālus groziņu 
pīšanai. Pirms vakariņām notika 
skolotāju un darbinieku sēde, 
kuŗā sprieda par izlaidumu, pro-
grammu, ielūgumiem.

Nākamās dienas, 27. jūlija, pēc -
pusdienā atkal bija nodarbības 
interešu grupā  – latviešu virtuvē. 

Dace Garūta dzimusi Latgalē, 
Barkavā, 1939. gadā. Bērnību viņa 
tikpat kā neatceras, jo Latviju at -
stāja piecu gadu vecumā. Tomēr 
daži epizodi spilgti iespiedušies 
atmiņā. Viņas tēvs strādāja pa -
gastā par grāmatvedi. Lielajā pa  -
gas  tmājā bija arī cietums. Mazajai 
Dacei patika tur iet un skatīties, 
redzēt, kādi ir cietumnieki. Tēvs 
bāries un raidījis viņu prom, un 
viņa tā arī nesaprata, kāpēc.

Daces tēvu  iesauca vācu armijā 
un viņš pazuda, neviens neko par 
viņu nezināja. Daces māte ar čet-
riem maziem bērniem (vecākajam 
bija 12 gadu,  mazākajam tikai 
gadiņš), devās bēgļu gaitās.

Vācu kaŗakuģis, uz kuŗa atradās 
ievainotie kaŗavīri, uz Vāciju aiz-
 veda arī Daci, viņas māsu, brāļus 
un māti. Visi pārējie radi palika 
Latvijā. Vācijā viņi dzīvoja vai -
rākās bēgļu nometnēs, bērni tur 
sāka  iet skolā. Tēvs bija nokļuvis 
angļu gūstā Beļģijā, sieva viņu at -
rada ar Sarkanā Krusta palīdzību.

ASV nevēlējās pieņemt kaŗa-
vīru ģimenes. Viņiem piedāvāja 
izceļot uz Brazīliju, Venecuēlu vai 
Austrāliju. Daces vecāki 1949. ga -
dā nolēma  izceļot uz Austrāliju. 

Dzīve tur bija grūta, viņi dzīvoja 
Brisbenas priekšpilsētā nelielā 
treilerī, līdzās iekopa augļu dārzu, 
kurā auga apelsīnu koki un banān-
koki, nevis plūmes un ābeles, kā Lat-
vijā. Bija savas vistas, govs, kaķis 
un suns Džeks. Skolā bija jācieš vie-

tējo bērnu apsmiekls un pat naids.
Dace apprecējās ar Valdi Garūtu, 

viņš bija ieguvis elektroinženie-
ŗa-dizainera diplomu. Tolaik  Aus-
   trā lijā tādus speciālistus nevaja-
dzēja, tāpēc Dace ar Valdi un 
sešus mēnešus veco dēliņu kāpa 
kuģī un devās uz Kanadu. Daces 
ģimene palika dzīvot Austrālijā, 
viņa otro reizi mūžā devās svešumā 
bez tuvinieku atbalsta. Sākumā 
viņi dzīvoja un strādāja Vanku-
verā, Kanadā, pēc tam dažādās 
vietās ASV, līdz beidzot apmetās 
uz pastāvīgu dzīvi Portlandē. 
Dace un Valdis drīz svinēs savas 
laulības 50 gadu jubileju. Ģimenē 
izaudzināti divi dēli.

Kursā Dacei visvairāk patīk strā-
 dāt dārzā un virtuvē. Daudzas 
reizes viņa bijusi Latvijā. Pirmo 
reizi jau aizritējušā gadsimta 70. ga -
du sākumā, lai sameklētu vīra 
tēvu, kas bija izsūtīts uz Sibiriju. 
Kā par brīnumu, viņi tēvu atrada. 
Neaizmirstama bija tikšanās ar 
mīļo vecmāmiņu, kam toreiz jau 
bija vairāk nekā 80 gadu. Balstī-
damās uz diviem spieķīšiem, 
viņa atbrauca uz Rīgu, lai satik-
tos ar mazmeitu, jo toreiz nevie-
nam ārzemniekam ārpus Rīgas 
nebija atļauts izbraukt.

Kursa Dacei ir īpaša vieta, kur vi -    
ņa strādā daudzus gadus. Abi viņas 
dēli ir absolvējuši Kursas Vasaras 
vidusskolu  un, kad Dace aizgāja 
pensijā, viņa priecājās, ka var palī-
dzēt saimniecei Ārijai Miķelsonei.

gādā, lai viss ir kārtībā – būtu 
elektrība, siltums, degtu spul-
dzes, lai būtu nopļauta zālīte. 
Viņam ir pienākumu bez gala.

Harijs dzimis Priekulē, viņa 
bērnība bijusi skaista un inte-
resanta. Skolas laikā Harijs mācī-
jies gan vācu, gan angļu valodu, 
jo vienmēr uzskatījis, ka tiem, 
kuŗi prot vairākas valodas, ir 
atvērta pasaule. Viņš atceras, ka  
mājturības stundās mācījušies 
izgatavot distanču slēpes, ar ku -
ŗām paši vēlāk varējuši slēpot. 
Vēl viņš atceras netālu no mājām 
esošo dzirnavu dīķi, kur abi ar 
tēvu kopā gājuši makšķerēt. Ir arī 
skaistas atmiņas par slēpošanu 
ziemā kopā ar draugiem.

Vēlāk Harijs aizbrauca mācī ties 
un Liepāju. Viņa izvēlētā spe  ciāli -
tāte bija ekonomika un komerc-
zinības. Pēc diploma saņemšanas 
viņš strādāja veikalā. Sākoties 
Otrajam pasaules kaŗam, Hariju 
iesauca Latviešu leģionā. Viņš jau 
bija piedzīvojis, ka krievu okupā-
cijas laikā daudzas ģimenes tika 
apcietinātas, pazuda vai tika izsū  -
tītas uz Sibiriju, tāpēc, viņš ne brīdi 
nešaubījās, kad leģionārus sūtīja 
uz Vāciju. Viņam bija tikai 20 gadu.

Daces Garūtas atmiņas

Harija Saukanta atmiņas

Dace Garūta jaunībā

Dace Garūta “Kursā”
Kursas audzēkņi vēl Dacei labu 

veselību, pateicas par viņas garšī-
gajiem un latviskajiem ēdieniem 
un vēl viņiem abiem ar Valdi 
skaistas zelta kāzas 31. decembrī.

(Turpinājums sekos)
Harijs Saukants ir Kursas saim-

nieks jau 11 gadu un diendienā 
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Trīs Baltijas valstu iekšlietu ministri 10. augustā, tiekoties Rē -

zeknē, kājām apstaigāja Latvijas un Krievijas zaļo robežu, kur vēroja, 
vai tā netiek nelikumīgi šķērsota un vai pāri tai nepārvieto kontra-
bandas preces. 

Finanču ministrs Einars Repše 13. augustā apmeklēja Okupā-
cijas mūzeju, iepazinās ar ekspozīciju un paplašināšanas plāniem. 
Okupācijas mūzeja biedrības priekšsēdis Pēteris Boļšaitis un mūzeja 
direktore Gundega Michele ministru iepazīstināja ar mūzeja stra-
tēģiju finanču piesaistē un pašreizējo ekonomisko stāvokli. Repše 
ļoti atzinīgi novērtēja mūzeja darbinieku veikumu.  

Centrālā vēlēšanu komisija no Totālitārisma seku dokumentē-
šanas centra saņēmusi atzinumu, ka pēc viņu rīcībā esošās in  for -
mācijas septiņi deputātu kandidāti varētu būt sadarbojušies vai           
ir sadarbojušies ar bijušo LPSR Valsts drošības komiteju (VDK) kā 
šī dienesta aģenti. Tie ir Saskaņas centra deputāta kandidāts Ēriks 
Didrichsons, partijas Tautas kontrole deputāta kandidāts Ēriks 
Tīrums, partijas Par prezidentālu republiku deputāta kandidāts 
Aivars Saliņš, ZZS deputāta kandidāts Arvīds Ulme, mūziķis Ro -
berts Gobziņš, partijas Daugava-Latvija deputāta kandidāts Aivars 
Āķis, aktieris Rolands Zagorskis. 

Rīgas pilsētas svētkos svinēs arī Rīgas ostas 810 gadu jubileju. 
Vēstures avotos minēts, ka Brēmenes tirgotāji pirmo reizi Daugavā 
iebraukuši 1148. vai 1158. gadā. Vēsturnieks Jānis Straubergs pie-
vērsies chronikai, ko 1604. gadā rakstījis Rīgas birģermeistars Nīens-
tets. Savu Livonijas vēsturi Nīenstets sāk ar nostāstu, kā Brēmenes 
tirgotāji pirmo reizi iebraukuši Daugavā. Arī Strauberga minētie 
fakti liecina, ka Rīgas osta kā  lībiešu osta bijusi jau pirms 1158. gada. 
Tā nu iznāk, ka patiesībai tuvāks tomēr varētu būt 1148. gads.

Latvijas Banka laidusi apgrozībā viena lata piemiņas monētu 
Latviešu ābece divos kalumos – sudrabā un vaŗa un niķeļa sa -
kausējumā. Godājot latviešu izglītības vēsturi, monēta veltīta ābe cei, 
tās reversā atveidots vecākajā zināmajā latviešu ābecē redzamais 
gailis.

Pēc Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas biroja  (KNAB) 
datiem, visvairāk ziedojumu jūlijā saņēmusi partiju apvienība Par 
labu Latviju – 99 200 latu. Četri cilvēki ziedojuši katrs pa 18 000 latu, 
kas ir maksimālā atļautā partijas ziedojumu summa gada lai kā, – 
Ainārs Šlesers, Andris Šķēle, Andris Ameriks, Aleksandrs Milovs, 
Juris Savickis ziedojis – 17 000 latu. Ziedojumu apjoma ziņā seko 
Zaļo un Zemnieku savienība – tās kase papildināta ar 38 900 la-
tiem.     

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, Latvijā šī gada 
sākumā bija 2 248 374 iedzīvotāji - par 12 920 cilvēkiem jeb 0,6% 
mazāk nekā pērn.  2009. gada sākumā Latvijā bija reģistrēti                            
2 261 294 cilvēki. 2010. gada pirmajā pusē salīdzinājumā ar 2009. 
gadu Latvijā par 0,1 procentpunktu pieaudzis latviešu īpatsvars. 
2009. gadā Latvijā dzīvoja 1 340 143 latvieši - 59,3% no Latvijas ie -
dzī votājiem, savukārt šā gada pirmajā pusē Latvijā dzīvojuši                           
1 335 646 latvieši jeb 59,4% no Latvijas iedzīvotājiem

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos 
Aglonā mediķu palīdzība bija nepieciešama 574 cilvēkiem, kopš 
11.augusta Aglonā palīdzība sniegta 1635 reizes. Divdesmit cilvēki 
ievietoti slimnīcā. 

Valsts augstākās amatpersonas 
Aglonā,

 piedaloties Vissvētākās Jauna -
vas Marijas Debesīs uzņemšanas 
svētkos Aglonas bazilikā, uzrunās 
klātesošajiem atgādināja garīgās 
vērtības.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pateicās par cilvēku ticību un spē-
ku, ko esam parādījuši šajos grū-
tajos laikos, akcentējot gan ticību 
sev, gan ticību valstij. Stiprs Latvi -
jas pamats ir stipras ģimenes,         
kas balstās uz kristīgām vērtībām. 
Tieši ticība cilvēkus spēj dziedināt, 
kā arī iedvesmot, lai viņi piepil -  
dītu savus sapņus.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis klātesošos uzrunāja 
latgaliski, norādot, ka jau otro ga -
du pēc kārtas ar lielu prieku un 
gandarījumu mēro ceļu uz Aglo  -
nu, lai kopā ar pārējiem svēt ceļ-
niekiem dalītos šajos skaistajos 
svētkos, kas apvieno Kurzemi, 
Zemgali un Vidzemi ar Latgali un 
šī novada svētvietu - Aglonu, jo 
Dievam nekas nav neiespējams. 

“Aglonas svētvieta ir mūsu ze -
mes brīnums un Dieva dāvana,  
kur ļaudis smeļas ticību, prieku        
un dzīves spēku, lai gada gaitās 
nepagurtu, izturētu un ar pacie -
tību pārvarētu dzīves pārbaudī-
jumus. Šis brīnumainais spēks 
palīdzēja arī man nepakrist, sa -
skaŗoties ar ikdienas pārbau dī-
jumiem, lai ar pilnu atbildības ap -
ziņu turpinātu  man uzticēto pie-
nākumu veikšanu. No sirds esmu 
pateicīgs katram no jums, kas aiz-
lūdzat par mūsu valsts vadītājiem 
un visiem, kuŗi atbildīgi par mūsu 
valsts un tautas likteņiem,’’ uzsvēra 
Dombrovskis.

Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze uzrunā akcentēja ticības 

nozīmi, pārvarot dzīves grūtības 
un izaicinājumus. Katram no 
mums ir jādara viss, kas ir viņa 
spēkos, lai celtu savu un savas    
vals ts labklājību un veicinātu ga- 
rīgo uzplaukumu. Mēs esam stipra 
tau ta, un stipra tauta var izvirzīt 
augstus mērķus un arī sasniegt     
tos ar savu ticību, neatlaidību un 
darba spējām.

Tradicionālajos Vissvētākās Jau-
navas Marijas Debesīs uzņemša -
nas svētkos Aglonā bija ieradušies 
60 000 cilvēku, svētkos piedalījās 
vēl vairāk cilvēku - ap 100 000.

Nākamās valdības pārbaudes 
akmens – Afgānistāna

Nākamajai Saeimai nāksies lemt 
par Nacionālo bruņoto spēku ka -
ŗavīru turpmāko dalību NATO 
vadītajā operācijā Afgānistānā. 13. 
oktobrī beigsies Saeimas pirms 
gada atbalstītais termiņa pagari-
nājums. Jaunā Saeima, ko ievēlē-
sim 2. oktobrī, uz pirmo sēdi sa -
nāks tikai 2. novembrī. Tāpēc ir 
jautājums, vai pašreizējā Saeima 
lems par misijas pagarināšanu vai 
atstās lemšanu jaunievēlētajai. 
Lēmums būs skaidrs signāls par 

valsts turpmāko ārpolītisko orien-
tāciju – vai nu arvien uz rietu -
miem, vai atpakaļ uz Austrumiem.

Nīderlande ir pirmā NATO da -
lībvalsts, kas izstājusies no starp-
tautisko spēku koalicijas Afgā nis-
tānā, -1. augustā tās kaŗavīri pa -
beidza misiju. Šis lēmums ir ne -
patīkams NATO vadībai un ASV 
prezidentam Barakam Obamam, 
jo viņš ir aicinājis sabiedrotos pa -
lielināt kaŗavīru skaitu Afgānis -
tānā. Latvijas ilgtermiņa drošībai 
arvien vissvarīgākā  ir stratēģiskā 
partnerība ar ASV. Šo partnerību 
var izbeigt promaskaviska valdī - 
ba, ja tāda nāktu pie varas pēc 
vēlēšanām. Pietiek tikai izvest Lat-
vijas kaŗavīrus no Afgānistānas, 
atbrīvojot vietu „partnerībai” ar 
Krieviju. Saskaņas centra un 
PCTVL vēlēšanu programmās Af -
gānistāna vispār nav pieminēta, 
toties rīcība varētu būt paredza -
ma. Abas šīs partijas bija vienīgās, 
kuŗas pērn Saeimā balsoja pret 
NBS misijas pagarināšanu Afgā-
nistānā.

Laikraksta Diena rīkotajā Saei-
mas deputātu aptaujā izskanēja 
dažādi viedokļi par Latvijas ka -
ŗavīru misiju Afgānistānā. 

* Esam NATO dalībvalsts, kas 
sa   viem partneŗiem apņēmusies 
izpildīt noteiktas saistības, ieskai -
tot dalību misijās ārvalstīs. Mūsu 
stratēģiskā situācija neļauj Latvijai 
sekot Nīderlandes paraugam un 
voluntāri pieņemt lēmumu, nerē-
ķinoties ar partneŗu interesēm.

* Krizes apstākļos nav jēgas ik 
gadu tērēt 14 miljonus, tāpēc mi -
siju Afgānistānā vajadzētu uz lai -
ku vai nu pārtraukt, vai samazi -  
nāt, piemēram, līdz 100 cilvēkiem. 

* Dalība NATO ir Latvijas dro-
šības garantija. Tomēr nākamā ga -
da vasarā kopā ar partneŗiem rū -
pīgi jāizvērtē rezultāti līdzšinējā 
dalībā starptautiskajās misijās,        
kuŗi noderētu par pamatu turp-
mākiem lēmumiem. 

* Latvijas līdzdalība ārvalstu mi -
sijās ir valsts drošības un uztica-
mības pamatprincips. Misija Afgā-
nistānā jāturpina. Eiroatlantiskā 
partnerība ir vislētākā un visefek-
tīvākā ārējās drošības garantija.

* Misijas Afgānistānā un Irakā 
nonākušas strupceļā. Latvijas         
puišu dalība tur nav vajadzīga. 
Maksāt par šo uzticības žestu ar 
Latvijas kaŗavīru dzīvību un no -
dokļu maksātāju naudu ir bezjē-
dzīgi.    

Pasaules Bankas 
prezidents Latvijā

Latvijā vizītē bija ieradies Pa -  
sau les Bankas (PB) prezidents Ro -
berts Zēliks. Viesis tikās ar valsts 
augstākajām amatpersonām, kā   
arī Siguldā klātienē iepazinās ar 
latvāņu iznīcināšanu, ko veic         

bezdarbnieki, kuŗi iesaistīti tā 
dēvētajā 100 latu programmā. 

Sarunās par sociālajiem jautā-
jumiem Zēliks pauda viedokli,        
ka lēmumi jāpieņem Latvijas val-
dībai. Ne pasaules banka, ne citi 
starptautiskie aizdevēji nevar tās 
vietā šos lēmumus pieņemt. Lat -
vija ir demokratiska valsts, kur arī 
tautai ir sava noteikšana. Banka     
var piedāvāt dažādus risinājumus, 
parādīt citu valstu pieredzi, kā la -
bāk  risināt budžeta jautājumus. 
Banka nevar konkrēti pateikt, kas 
Latvijai jādara pensiju jautājumā. 
Zēlika ieskatā Latvija gājusi sarež-
ģītāko ceļu, tā nav devalvējusi na -
cionālo valūtu. Rīcībai izvēļu loks     
ir ierobežots – palielināt nodok -       
ļus vai samazināt izdevumus. 

Zināmu mulsumu PB prezi-
dentam izraisīja saņemtā infor-
mācija par strādnieku atalgojumu 
latvāņu iznīcināšanā - 100 lati mē -
nesī. PB vadītājs bija pārsteigts       
un atkārtoti pārprasīja, vai šis ir 
vienas dienas atalgojums, uz ko 
saņēma paskaidrojumus, ka tā ir 
mēneša maksa par astoņu stundu 
darba dienu. Zēliks aprunājās ar 
strādniekiem, painteresējās par vi -
ņu darba apstākļiem, taujāja par 
ģimenēm un strādnieku domām 

par kopējo valsts ekonomikas attīs-
tību. 

Neatzīst savas kļūdas
Valsts kontrole  secinājusi, ka no 

Parex bankas pārņemšanas tiešie 
ieguvēji bijuši tās akcionāri Vale -
rijs Kargins un Viktors Krasovickis, 
nevis Latvijas valsts. Savukārt tā 
laika Ministru prezidents Ivars 
Godmanis (LPP/LC) uzsvēris, ka 
bankas pārņemšana ir bijusi vie-
nīgā iespēja, lai neradītu vēl lielā -
kas problēmas visai Latvijas fi -
nanču sistēmai.

Parex bankas bijušie lielākie 
akcionāri un vadītāji Viktors Kra-
sovickis un Valērijs Kargins vairās 
atzīt savas kļūdas bankas īpaš -   
nieku statusā, bet par lielāko kļūdu 
sauc bankas pārdošanu valstij    
2008. gada rudenī. Intervijā biz-
nesa portālam Nozare.lv abi bi -
jušie baņķieri spriež, ka notikumu 
ar un ap Parex banku galvenais         
un faktiskais iemesls bijusi globālā 
finanču krize, ko nevarēja nedz 
paredzēt, nedz arī novērst saprā-
tīgiem līdzekļiem. “Globālā krize 
sā  kās ārpus Latvijas, un pat Latvi -
jas valdība un Latvijas Banka to        
vai tās ietekmi uz Latviju nevarēja 
novērst."

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Svētceļnieki Aglonā
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Latvijā, tāpat kā 
daudzās citās de -
mokratiskās val- 
s tīs, Baznīca skai-
tās šķirta no valsts. 
Tā ir rakstīts mūsu 
Satversmē: „99. Ik      - 
vienam ir tiesības 

uz domas, apziņas un reliģiskās 
pārliecības brīvību. Baznīca ir 
atdalīta no valsts.”

Bet, kā jau tas pie mums mēdz 
būt, likums ir viena lieta, polīti -
ka ir pavisam kas cits. Pagājušā 
nedēļā četru Latvijas lielo reliģis-
ko konfesiju pārstāvji Saeimu 
aicināja pieņemt likumu, kas lik-
tu visās skolās, visās klasēs un 
visiem skolēniem mācīt „Bībeles 
mācību” – tātad no 1. līdz pat 12. 
klasei. Visiem un obligāti. Kāpēc? 
Jo tas palīdzēšot skolēniem „ie -
pazīt savas tautas un eiropiskās 
identitātes pamatus”. Tūlīt pat uz 
šo aicinājumu atsaucās polītiskā 
organizācija Par labu Latviju, 
kuŗā ir apvienojušās „Tautas” par-
tija un Latvijas Pirmā partija/
Latvijas ceļš (LPP/LC). PLL pa -
ziņoja, ka tā „pilnīgi atbalsta” ga -
rīdznieku paģērēto likumu, jo 
vēlas „aktīvi un mērķtiecīgi pa -
plašināt sadarbību baznīcas un 
valsts starpā sociālajā sfairā.”

Šajā jautājumā ir tik daudz 
negātīvu elementu, ka grūti     
spriest, no kurienes sākt, bet 
sāksim vien ar polītikāņiem. 
LPP/LC sevi vienmēr ir centusies 
pozicionēt kristīgā gaismā. Vai-
rāki tās biedri ir aktīvisti reli -
ģiskā organizācijā „Jaunā pa  au-
dze,” ko citādi kā par sektu nevar 
nosaukt. Tur „dievkalpojumi” 
no   tiek rokmūzikas, lāzera šovu 
un ekstazes pavadībā (piedevām 
krievu valodā). Kādu laiku Saei-
mas Cilvēktiesību komisiju va -
dīja LPP/LC deputāts un radikāli 
konservātīvs luterāņu mācītājs 

Kristus un skola
Jānis Šmits, kas cilvēka tiesību 
pārraudzīšanai bija tikpat pie-
mērots kā lapsa vistu kūts pie-
skatīšanai. Šis LC gals no savie-
nojuma LPP/LC brīžiem jūtas 
redzami neērti, piemēram, tad, 
kad minētā „Jaunā paaudze” 
saorganizēja latviešu daiļlite rā-
tūras dedzināšanu, jo tā neesot 
pietiekami „kristīga”. Uz sārta no -
nāca ir Jāņa Jaunsudrabiņa dar -
bi, ir (un pat) Mārtiņa dziesmu 
grāmata. Tas nenotika bez tā LPP 
gala ziņas. Piedevām šīs „tiku mī-
bas” liekulību visa Latvija redzēja 
aizpērn, kad redzams LPP/LC 
polītiķis Oskars Kastēns, kamēr 
sieva bija laukos, lakstojās ar skais- 
tu blondīni, kas patiesībā bija 
avīzes reportiere un tādējādi LPP 
liekulību atmaskoja pavisam 
skaidri, – atradušās „ģimenes 
vēr tības”! LPP/LC dedzīgā vēlme 
visiem Latvijas skolasbērniem 
uzspiest Bībeles mācību nav vēr-
tējams citādi kā priekšvēlēšanu 
kampaņas elements cerībā, ka        
uz āķa uzķersies vismaz daži pa -
galam naīvi kristieši.

Runāsim atklāti. Garīdznieku 
paredzētā likuma ieviešana būtu 
pretrunā ar Satversmi, ar Eiro -
pas Savienības noteikumiem un 
ar Eiropas Drošības un sadarbī-
bas organizācijas noteiktajiem 
principiem. Vēstuli par likuma 
nepieciešamību parakstīja valsts 
galvenais katolis, valsts galvenais 
luterānis, valsts galvenais pareiz-
ticīgais un valsts galvenais bap-
tists. Taču tāpēc nav secināms,        
ka visas Latvijas ģimenes ir attie-
cīgo konfesiju dalībnieces vai 
piekritējas. Nebūt ne. Starp citu, 
Latvijā joprojām ir daža laba 
ebrēju ģimene, valstī dzīvo arī 
musulmaņi. Pats pazīstu Septītās 
dienas adventistu. Mums ir arī 
vecticībnieki un, lai cik tas liktos 
absurdi mūsu platuma grados, 

arī krišnaīti. Viņiem uzspiest 
svešu ticību un pārliecību būtu 
neētiski, lai neteiktu krietni vai-
rāk.

Tālāk - jājautā, kādu „savas 
tautas” identitāti bērni Bībelē 
atrastu. Lai kā arī daži kristieši 
mēģinātu izlikties, ka tā tas               
nav, mēs visi labi zinām, ka kris-
tietība Latvijas territorijā ienāca 
uz zobena asmens. Ja polītikāņi 
patiešām ir ieinteresēti „savas 
tautas” identitātes pilnveidošanā 
skolasbērnos, tad droši vien būtu 
jāsāk ar Dievtuŗiem. Arī „Eiro -
pas identitāti” diez vai Bībelē 
izdosies atrast. Brīdī, kad tika 
rakstīta Jaunā Derība, nemaz 
nerunājot par Veco, nekādas Ei -
ropas vispār nebija. Jā, pēc tam 
divus gadu tūkstošus Baznīca 
nepārprotami bija viena no gal-
venajām un varenākajām insti-
tūcijām Eiropas kontinentā, bet, 
tāpat kā jebkuŗš cits sabiedriski 
polītisks behemots, tā brīžiem 
(maigi sakot) bija korumpēta  
līdz pēdējai vīlītei. Protams, tas       
ir kaut kas līdzīgs Romas katoļu 
Baznīcas pedofīlijas skandalam, 
ko „melnsvārči” labprātāk aiz-
mirs tu nekā atcerētos, tomēr 
skola nav vieta, kur kaut ko mā -
cīt pa pusei un ar noklusējumu. 
Ja jau „Bībeles mācība,” tad uz 
pilnu klapi.

Un tad radīsies ievērojama 
problēma. Laika un Brīvās Lat vi-
jas lasītāji, cik daudzi no jums ir 
Bībeli izlasījuši no pirmā vārda 
līdz pēdējam? Ja esat, tad būsit 
pamanījuši, ka starp tiem „ētikas 
principiem”, par kuŗiem runā 
garīdznieki un viņu atbalstītāji 
polītikā, ir vergu turēšana, uni-
versāla diskriminācija pret sie-
vietēm, kā arī dzīvnieku upurē-
šana uz altāŗa. Nevaru stingri 
garantēt, bet būtu gatavs uz visai 
lielu naudu derēt, ka nedz Ro-   
mas katoļu kardināls Pujats,        
nedz arī luterāņu archibīskaps 

Vanags nekad uz sava altāŗa ne -
vienu zvēru vai putnu nav 
upurējis. Un tādējādi nav ievē -
rojis procesu, kas Bībelē paģērēts 
pietiekami konkrēti.

Negribu aizvainot nevienu ti -
cīgo, bet vismaz man (un arī es 
esmu ticīgs cilvēks) nav iespējams 
Bībeli lasīt citādi kā dzīves vadlī-
nijas cilvēkiem, kuŗi dzīvojuši 
pirms 4000 gadiem, tandemā ar 
daiļliterātūru. Par to, ka uz ze -
mes kādreiz bijis cilvēks Jēzus 
Kristus, nav šaubu. Par viņu raks-
tījuši arī romiešu vēsturnieki. Bet 
par to, cik precīzi viņa dzīve ir 
aprakstīta Bībelē, varam spriest 
kaut vai tajā ziņā, ka katrā evaņ-
ģelijā Viņa pēdējie vārdi uz krus-
ta ir citi – „Mans Dievs, mans 
Dievs, kāpēc Tu mani esi pame-
tis?” (Mat. ev.), „Tēvs, Tavās rokās 
es atdodu savu garu” (Lūk. ev.) 
un „Ir izpildīts” (Jāņa ev.). Pro-
tams, tie mūsdienu kristieši,       
kuŗi pauž pārliecību, ka ikkatrs 
vārds Bībelē ir Dieva dots un 
tāpēc neapstrīdami patiess, lokās 
dažnedažādos mezglos, lai pa -
skaid rotu Bībeles ļoti redzamās 
diezgan daudzās pretrunas, bet 
tas nemaina lietas būtību.

Lietas būtība ir cita. Bībelei ir 
centrālā vēsts, kas ir arī kristie-
tības centrālais princips. Proti: 
iz  turēsimies labi cits pret citu,        
un tad visiem dzīve būs labāka. 
Protams, samērā rets kristietis       
šo jēdzienu tiešām ievēro. Pato-
loģiski reakcionārā kristietība, 
kāda patlaban redzama Ameri-
kas tā dēvētajā „fundamentālis-
tu” spārnā (ar atbalsīm minētajā 
„Jaunajā paaudzē” tepat mūsu 
valstī), necik laipna nav pret  
tiem, kuŗi nav tās biedri. Tieši 
„kristieši” 2006. gadā seksuālo 
minoritāšu gājiena dalībniekus 
Rīgā apmētāja ar maisiņiem, 
kuŗos bija cilvēka izkārnījumi. 
Tas nu nekādi neatbilst Bībeles 
tekstam, kas ir šīs rindkopas sā -

kumā minētā principa pamatā, – 
dari otram to, ko tu vēlētos, lai    
tas otrs dara tev. Patlaban Lat -  
vijā bērniem no 1. līdz 3. klasei       
ir izvēle (patiesībā, protams, tā ir 
izvēle viņu vecākiem) – mācīties 
kristietību vai mācīties ētiku. 
Esmu pārliecināts, ka abos ga  dī-
jumos tas ir maigs un mīļš pro-
cess. Visi atceramies, ko mēs mā -
cījāmies svētdienas skolā. Tur Jē -
zus bija jērs un jēru gans, vai ne? 
Taču, piemēram, 12. klasē tādās 
katēgorijās vairs nevarētu runāt. 
Tur būtu jārunā par citiem Bībe -
lē ietvertajiem principiem, un tie 
ir principi, kuŗus derētu ievērot 
arī mūsu valsts kristīgajiem un 
„kristīgajiem” polītikāņiem:

Tev nebūs laulību pārkāpt.
Tev nebūs zagt.
Tev nebūs nepatiesu liecību 

dot.
Un, jā, Tev nebūs arī Dieva tā 

Kunga vārdu nelietīgi velti val -
kāt. Amerikā dzīvojošie mūsu 
avīzes lasītāji noteikti pazīst dažu 
labu amerikāņu polītikāni, kas 
cenšas ietērpties Jēzus tērpā un 
kļūt par pašu „īstāko” kristieti. 
Piemēram, aizpērnā gada prezi-
denta priekšvēlēšanu kārtā bija 
trīs (!) Republikāņu partijas kan-
di dāti, kuŗi apzvērēja, ka Zeme        
ir tikai 7 tūkstošus gadus veca, jo 
tā esot teikts Bībelē. Taču es ne -
domāju, ka Dievs īpaši priecājas 
par to, ka Viņu kāds cenšas iz -
mantot polītiskos nolūkos. Po  lī-
tiskā organizācija Par labu Latviju 
liekuļo, izliekoties, ka tā ir īpaši 
kristīga (melošana mūsu valsts 
polītiskajā vidē ir epidēmija). Tā 
medī balsis. Varam būt pārlie-
cināti, ka PLL solījumu par „Bī -
beles mācības” ieviešanu visās 
klasēs neizpildīs, un labi, ka tā. 
Saruna par Kristu ir saruna 
ģimenei un Baznīcai. Ne katrai 
ģimenei. Ne katram cilvēkam. Ne 
katram bērnam.

Kārlis Streips

Vienas upes divi 
krasti - tāds virs-
raksts dots Ma -
rinas Sorokinas 
faktu izklāstam, 
kas publicēts kā -
dā Maskavas ne -
dēļas laikrakstā. 

Šis teksts noteikti ir ievērības 
vērts, un komentāri šķiet lieki.

Norādot, ka arvien vairāk 
gados vecāko Blagoveščenskas 
iedzīvotāju pamet Krieviju un 
pārvācas uz Amūras pretējā 
krastā izpletušos Ķīnas pilsētu 
Heihe, Sorokina raksta:

“Mani vecāki pārcēlās uz Hei-
he pirms trim gadiem - tūlīt        
pēc tam, kad mūsu novadus sa -
sniedza Putina atvieglojumu 
“monētizācija”. Vecā divistabu 
“chruščovka” Blagoveščenskas 
centrā sāka aprīt faktiski visu 
viņu pensiju. Tikai par komū-
nālajiem pakalpojumiem vien 
nācās atdot gandrīz 4000 rubļus 
(..) Lēmumu pieņēma mamma; 
viņa visus pēdējos gadus stutēja 
ģimenes budžetu ar “atspoles” 

Divas pasaules - .ru un .cn
biznesu (..). Divus trīs tūkstošus 
rubļu mēnesī viņai izdevās likt 
klāt savai 3000 rubļu pensijai.     
Vēl pieci tūkstoši - mūsu tēva 
pensija. (1 ASV dolars = 30 rubļi. 
“Atspoles” bizness ir lēto, Ķīnas 
pusē iepirkto preču pārdošana 
Krievijas pierobežas pilsētas 
tirgū. - F.G.). Vecāku dzīvoklis 
Blagoveščenskā tika pārdots        
par pusotru miljonu rubļu. Trīs-
istabu dzīvoklis Heihe - 110 
kvadrātmetru - maksāja 600 000 
rubļu. Vēl apmēram 200 000 
rubļu tika izdoti remontam, pēc 
kuŗa mēs savā starpā sākām 
vecāku “trijnieku” dēvēt par 
pili.” 

Sorokina tālāk raksta:” Bla go-
veščenskā pensijas lielāko daļu 
paņēma komūnālie maksājumi, 
bet uzturēt ķīniešu dzīvokli bija 
nesalīdzināmi vieglāk. Par ap  ku-
ri - 70 rubļi gadā par kvadrāt-
metru, pilsētas telefons un at -
kritumu izvešana - pa 300 rub-
ļiem gadā. Aukstais ūdens - de -
viņi rubļi par tonnu.” 

“Pēc visiem maksājumiem 

Krie vijā,” turpina Sorokina, “ve -
cākiem uzturam un apģērbam    
ik mēnesi atlika tikai 4000 rubļi. 
Ja nebūtu dačas, kur mēs, trīs 
ģimenes, ik gadu cīnāmies par 
kartupeļu ražu un tomātu un 
gurķu dobēm, vecākiem nāktos 
pārtikt tikai no makaroniem un 
lētiem konserviem. Turpretim 
ķīniešu restorānā parastās pus-
dienas maksā mazdrusciņ vai -
rāk par 100 rubļiem. Par 300 
rubļiem vietējā tirgū var iepirk-
ties visai nedēļai, neatsakoties        
ne no kā. Uz ielas pērkamais 
ēdamais ir ārkārtīgi lēts - par        
10 -15 rubļiem var pieēsties pil-
nu vēderu. Un 250 dolari, kas 
tagad paliek vecākiem pēc vi -
siem maksājumiem, Ķīnas ap -
stākļos ir ļoti cienījama summa 
dzīvošanai. Par šo naudu var ne 
tikai lieliski paēst, bet arī tīri labi 
ģērbties. Turklāt vecākiem vēl 
palika kādi 700 000 rubļu. Par 
300 tūkstošiem nopirkts neliels 
džīps Huabei Tengši, bet 400 
tūkstoši noguldīti mūsu Sber-
bankā (Krājbankā. - F.G.) nebal-

tai dienai, bet man gribas ticēt, 
ka šī diena maniem mīļajiem 
vecākiem vairs nedraud.”

Amūras upe ir šķirtne starp 
divām milzu valstīm - Krieviju 
un Ķīnu, kas “tīmekliski” tagad 
pazīstamas kā .ru un .cn. 

Mūsdienu Krievijas Federācijā 
vara pieder čekas epigoniem un 
demokratija ir visai nosacīta, bet 
brīvo tirgu caurauž korupcija, 
tāpat kā uzpūsto ierēdniecību. 
Prezidents Medvedevs “pamo-
dies no letarģijas” un aicina uz 
steidzamu modernizāciju, vietā 
un nevietā daudzinot nanote ch-
no loģiju. Bet tikmēr Krievijas 
meži deg un”balagans” ir tāds,    
ka neviens ne ar ko netiek galā. 

Turpretim Ķīnas Tautas Re -
pub likā, kur oficiālā komūnis-
tiskā ideoloģija kļuvusi par tuk -
šu čaulu un autoritārais režīms 
rīkojas atbilstoši nacionālisma 
un konfūciānisma postulātiem, 
kur brīvajam tirgum dota vaļa, 
korupcija gan ir, bet tā nenokauj 
nemitīgās saimnieciskās ekspan-
sijas dzinuli. Un tauta - 1,350 
mil jardi - caurmēra dzīves līmeņa 
ziņā apsteidz 140 miljonus Krie-
vijas Federācijas iedzīvotāju.

Kā jau teikts, Marinas Soroki-
nas patiesais izklāsts neprasa ko -

mentārus. Viss gana uzskatāms. 
Atliek vienīgi piebilst, kādus 

iespaidus guvis Meksikas laik-
raksta El Financiero korespon-
dents, apmeklējot Vladivosto -     
ku - Krievijas pilsētu un ostu 
Klu  sā okeana krastā: šai nova -  
dā darbojas vairāk nekā 20 000 
lielu un mazu Ķīnas uzņēmu - 
mu un dzīvo ap 70 000 ķīniešu 
imigrantu. Vladivostokas iedzī-
vo tāji, kuŗu kopskaits ir 750 000, 
iepērkas pilsētas tirgos, kas at -
rodas ķīniešu rokās. Robežas 
Ķīnas pusē pārsteidz lieliskās 
šosejas un tirdzniecības centri, 
kas pilni ar daždažādām pre - 
cēm un pārtikas produktiem.    
Tas krasi kontrastē ar Piejūras 
novada (Primorskij kraj) pagā ju-
šā gadsimta infrastruktūru un   
pa pusei nebraucamiem ceļiem. 

Beigās atgādināsim divus skait-
ļus: divās Ķīnas provincēs, kas 
robežo ar Krievijas Tālajiem 
Aust  rumiem, dzīvo 141 miljons 
cilvēku, bet šai Krievijas novadā 
un Austrumsibirijā - tikai seši (!) 
miljoni.

Jebkuŗā ziņā .ru ir zaudētāja 
salīdzinājumā ar .cn. 

Franks Gordons
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Kopš šī gada maija Jūrmalā 
strā dā jaunais pilsētas galva Ro -
mu alds Ražuks. Karstākā sezona 
kūrortpilsētā drīz jau būs aiz 
muguras. Kādas atziņas guvis   
un kādas pārvērtības nolēmis 
veikt Jūrmalas domes priekš-
sēdis?

Vispirms, lūdzu, jūsu vizīt-
karti mūsu lasītājiem!

Pavisam vienkarši – Romu -
alds Ražuks, 54 gadus vecs, lie-
tuvietis, divu bērnu tēvs, ārsts 
neurochirurgs pec izglītības, nu 
jau daudzus gadus profesionāls 
polītiķis un valsts darbinieks. 
Manas paaudzes tautieši ārpus 
Latvijas (arī ASV un Kanadā) 
droši vien mani atceras vēl no 
atmodas gadiem. Esmu bijis Rī -
gas domes deputāts, 7. Saeimas 
deputāts un Saeimas priekšsēža 
biedrs, pēdējos astoņus gadus 
strādāju Aizsardzības ministrijā 
par padomnieku (divus gadus 
Dienvidkaukazā, cenšoties dalī-
ties mūsu pieredzē ar valstīm, 
kas vēlas veidot attiecības ar 
NATO un tiecas uz ES). Tā ka 
man, stājoties pilsētas galvas 
ama tā, ir gan valsts darbinieka, 
gan Aizsardzības ministrijas ie -
rēdņa pieredze. 

(I. R. Patiesības labad jāpie-
metina: R. Ražuks ir medicīnas 
zinātņu doktors, bija Latvijas 
Tautas frontes priekšsēdis (1990.-
1992.), saņēmis vairākus Latvi -
jas un Lietuvas valsts apbalvo-
jumus: IV sķiras Triju Zvaigžņu 
ordeni, V pakāpes Ģedimina or -
deni, 1991. gada Barikāžu dalīb-
nieka piemiņas zīmi un analogu 
medaļu Lietuvā un daudzus 
citus.)

Tas droši vien ir nepie cie-
šamais minimums, vadot Lat-
vijā tik populāru pašvaldību?

Jūrmala vienmēr ir bijusi 
latviešu sabiedrības uzmanības 
lokā, diemžēl arī ar skanda -       
liem. Mana ideja bija tāda, ka 
Jūrmalai jāsāk darboties kā 
normālai pašvaldībai, bez visa 
tā, kas traucē strādāt...atjauno -
jot Jūrmalai kūrorta statusu un 
tālāk attīstoties.

Kuŗā brīdī Jūrmala zaudēja 
kūrorta statusu?

Tas pazuda uzreiz pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas, kad nez 
kāpēc mūsu vadošie polītiķi, 
vadošie ierēdņi noteica, ka kū  r-
orti Latvijai nav nepieciešami. 
Ar vieglu roku tika likvidēta 
kūrortu pārvalde, kas pārval -
dīja daudzās ārstniecības vietas, 
sanatorijas... Sanatoriju ēkas 
pārsvarā tika privātizētas un 
vēlāk aizlaistas postā. Mūsu kai-
miņiem Lietuvā pašlaik plaukst 
un zeļ tūrisms,  viņu tūrisma li -
kumā ir speciāla sadaļa par kū  r-
ortiem, kuŗā viss ir skaidri de -
finēts. Būt kūrortpilsētai Lietuvā 
nav tikai gods vai iespēja pieda-
līties starptautiskās kūrortu aso-
ciācijās, tas nozīmē arī, ka pil -
sēta automatiski iekļūst prio-
ritāro sarakstā un tai paveŗas 
iespējas gūt financējumu gan 
pašvaldību līmenī, gan uzņē-
mējiem. Mūsu valstī bijušie kū  r-
orti, ieskaitot Jūrmalu, juridis -  
ki neeksistē. Protams, Jūrmala 
vēl turas, pilsētā ir saglabājušās 
lielās sanatorijas, kas ir daudz 
par lielām tikai Latvijas iedzī-
votāju vajadzībām. Tāpēc tā 

 „Var darīt citādi”
Ar Jūrmalas pilsētas galvu Romualdu Ražuku tikās žurnāliste Inese Raubišķe

sauk tie veselības tūristi šurp 
brauc arī no ārvalstīm. Nekā -       
du valsts vai Eiropas Savienī -    
bas fondu atbalstu Jūrmala ne -
saņem.

Kāds jūsu skatījumā ir Jūr-
malas attīstības virziens?

Manā ieskatā Latvijā ir divi 
pamatresursi – cilvēki un daba 
(citu vispār NAV). Mēs, protams, 
varam sīkāk runāt par kokiem 
un puķēm utt. Cilvēki un da -       
ba – tāpēc izglītībai un tūris -
mam jābūt prioritāriem. Bet 
man diemžēl tiek stāstīts par 
koksnes ķīmiju un kokapstrā -  
di, kuŗām, redz, ir lielāka pie-
vienotā vērtība. Acīm redzams, 
ka, sabrūkot Padomju Savienī-
bas ekonomikai, tūrisms kaut 
kādā mērā ir attīstījies katrā 
Latvijas pašvaldībā, visi cenšas 
izmantot dabas resursus. Un Jūr-
mala neapšaubāmi ir tā vieta, 
kur šie resursi ir ārkārtīgi ba -
gātīgi. Ja salīdzina, tad Jūrmalā 
ir vienuviet lokālizēti visi Lietu-
vas kūrorti. Bet mēs nespējam 
izmantot savu bagātību pat tik-
tāl, ka tam, kas ir de facto kū -
rorts, negribam piešķirt statusu.

 Vai interese par šo jautā-
jumu nav absolūti nekādos 
varas līmeņos?

 Nav. Izmantojot manu Saei-
mas pieredzi, mēs kopā ar ju -
ristiem esam izstrādājuši un 
uzrakstījuši grozījumus tūrisma 
likumā, lai pēc Lietuvas parauga 
tajā iekļautu kūrorta sadaļu. 
Nākamā rīcība pēc grozījumu 
pieņemšanas būtu juridiskā sta-
tusa piešķiršana.

Laiks ir nauda un šajā ga -
dījumā ļoti liela. Vai šogad šis 
process varētu tikt pa  beigts?

 Diez vai. Ekonomikas mi -
nistrijai, kuŗas pakļautībā ir 
Latvijas tūrisms, šobrīd nav 
intereses par šo jautājumu. Mēs 
atkārtoti plānojam vērsties pie 
ekonomikas ministra, taču ir 
grūti prognozēt, kas notiks 
rudenī pirms vēlēšanām. Šis             
ir tāds ierēdņu paralizēšanas 
laiks, kad visi skatās, kas būs, 
kādas pārmaiņas gaidāmas. 
Šobrīd ir grūti kaut ko risināt... 
un tomēr mēs darbojamies – 
drīzumā plānots brauciens uz 
Viļņu - uz Lietuvas Ekonomi -
kas ministriju, lai tiktos ar 
kūrorta nodaļas vadītāju. Proti, 

gribam detalizētāk izprast, kā 
funkcionē viņu kūrorta mecha-
nisms.

Diemžēl mana pieredze ir 
tāda, ka viss jādara pašam. Ja 
tikai iezīmē problēmu, izsaka 
savu sāpi, neviens diemžēl pa -
līdzību nesniegs.

 Jūrmalas statuss noteikti        
nav vienīgā būtiskā risināmā 
problēma?

 Savā darbībā esmu izvirzījis 
vēl vairākas problēmas, un vie -
na no tām ir „uzpūstā” zemes 
kadastrālā vērtība, it īpaši Jūr-
malas Rīgas galā. Jūrmalniekus 
tā dzen izmisumā. Iedomājie -      
ties, ka situācija patlaban ir         
tāda – Jūrmalā zemes kadastra 
vērtība ir 1750 reižu lielāka ne -
kā tālākās Latgales vietās. Šis 
nesamērīgais, nepaceļamais ne -
kustamā īpašuma nodoklis si -
tuāciju nupat padarījis tik sma-
gu, ka tā jau skaŗ darbspējīgā 
vecuma vadošus darbiniekus..., 
arī mūsu mākslinieku eliti, kas 
aktīvi strādā, brauc viesturnejās 
un saņem solidu atalgojumu.        
Tā kā šos nodokļus nav iespē-
jams samaksāt, daudzi to pat 
vairs nemēģina darīt. Faktiski        
ir sākusies jauna Jūrmalas ie -

dzīvotāju deportācija. 
Vairākumam Latvijas ie  dzī-

votāju ir tāds priekšstats, ka 
Jūrmalā šodien koncentrējies 
ļoti daudz miljonāru īpašumu. 
Nu tad bagātie lai arī maksā!

Šis priekšstats ir aplams. Ar 
VID Jūrmalas nodaļas starp nie-
cību esam izpētījuši, cik tad lie-
lus ienākumus pilsēta gūst no 
bagātajiem. Secinājums: šo īpa-
šumu ir absolūtais mazākums. 
Bagātnieki vairāk uzspīd –         
brauc uzkrītoši dārgās auto ma-
šīnās, viņu īpašumi uzreiz ir pa -
manāmi, bet absolūtais vairā-
kums jūrmalnieku cieš no nesa-
mērīgiem nodokļiem.

 Bet zemes nodoklim klāt        
vēl nāks nodoklis par ēkām.

 Tieši tā. Par to man pat bail 
domāt. Valdība atsakās pārskatīt 
zemes kadastra vērtību, lai tā 
būtu kaut cik adekvāta mūsu 
reālajiem ienākumiem, māj-
saimniecību turīgumam.

Nākamā mana darba priori-
tāte vairāk ir saistīta ar Jūrmalas 
Kauguru galu – ar siltumu. Ga- 
līgi neskaidrs uzņēmums ir 
„Jūrmalas siltums”, kas beidzot 
ir jāsaved kārtībā. Ļoti sāpīgs 
jautājums ir Jūrmalas apgāde    
ar ūdeni un kanālizāciju. Jūrma  - 
las pilsētas vidū nav ne centrā- 
lizētas ūdensapgādes, ne kanā- 
lizācijas. Taču ir pieņemta Ei- 
ropas Savienības rēgula, ka līdz 
2011. gadam tām ir jābūt. Fak- 
tiski Jūrmalas iedzīvotāji mūs 
varēs iesūdzēt tiesā, ja nebūsim 
šo darbu izdarījuši. Un visam 
klāt „uzpeld” vēl nākamā pro-  
blēma – Jūrmalā ir fiziski nolie- 
tojusies arī meliorācijas sistēma. 

Rodas priekšstats, ka Jūr  - 
ma las pašreizējā dzīvē pār -
svarā ir tumšās krāsas. Viena 
pamatīgi liela bēdu ieleja?

Situācija nav bezcerīga.       
Mums Jūrmalā strādā lieliski 
uzņēmumi: sanatoriju flag -        
ma nis „Jaunķemeri”, tāpat 
„Dzin   tarkrasts”, „Jaundubulti”, 
„Balt krievija”. Uz rudens pusi  
darbī bu sāks viesnīca „Ķemeri”. 
Jūr malai ir jābūt iedzīvotā -           
jiem lab vēlīgai pilsētai – par         
to nav šau bu. Pēdējā laikā es 

esmu izvir zījis saukli, uz kuŗu 
Rīga nez kādēļ nepretendē – 
„Jūrmala – Raiņa un Aspazijas 
pilsēta”. Mums ir vairākas vietas 
(ne kus tamie īpašumi), kas 
saistīti ar šo latviešu dižgaru 
dzīvi. Pie ci līdz seši nekustamie 
īpašu mi – tam visam jābūt sa -
glabātam, sakoptam, lai šurp 
brauktu ne vien mūsu pašu 
cilvēki, bet arī ārvalstnieki. Nau-
du var aiz ņem ties, kultūru un 
vēsturi ne. Vai nu tā ir, vai tās 
nav.

Jūrmalā vienmēr bijusi ak -
tīva kultūras dzīve.

Protams, un mēs pat neva -   
ram materiāli nodrošināt visas 
tās izpausmes. Bulduru kultūras  
na  mu esam pilnīgi nodevuši     
māks linieku ziņā, ļoti aktīvas         
ir pa  š darbības kopas, tostarp 
bēr ni.

Vasarā stipras kaislības uz -
jundī ap „Jauno vilni”.

„Jaunais vilnis” ir parasta 
parādība, ar ko esam pieraduši 
tikt galā. Neaizmirstamas pie 
mums ir Jāņu ielīgošanas, šo  -
gad fantastiski skaists bija Līgo 
vakars Mellužos... Faktiski gan 
pašu iedzīvotajiem, gan tūris-
tiem katru dienu vai nedēļu ir 
kāds skaists notikums, nemaz 
jau nerunājot par nedēļu noga-
lēm un Dzintaru koncertzāli. 
Norit arī tradicionālais kon -
kurss par vislabāk sakopto īpa-
šumu.

Vai tiks ņemts vērā pašu īpa-
šumu saimnieku roku darbs ... 
Ir taču dārzi, kur strādā tikai 
algoti dārznieki.

Ziniet, parasti uzvar tie, kuŗi 
saimnieko paši. „Eiroremonts” 
vērtētāju uzmanību nesaista.

 Kādas ir jūsu izjūtas tagad, 
jau no pilsētas galvas skatu-
punkta vadot Jūrmalas dzīvi?

 Jūrmalai jau gadu gadiem,     
var teikt, tradicionāli, ir pro-
blēmas... vilinājums liels, nau -
das plūsmas lielas, kaut kas allaž 
tiek bīdīts... Bet mums ir cerība 
veidot dzīvi kūrortpilsētā la -
baku. Galvenais, jāpanāk, lai cil-
vēki notic, ka visu var darīt 
citādi, tostarp arī pārvaldīt Jūr-
malu. Tad tā lieta aizies...

Romualds Ražuks

Līvu laukums Vecrīgā šovasar Foto: Imants Urtāns
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Starp plašajām monografijām 
par trimdas rakstniekiem ierau-
gām Edmunda Zirnīša 1980. gada 
„teiksmu” par Andreju Eglīti (509 
lpp.) un Viktora Hausmaņa 2005. 
gadā izdoto apcerējumu par An -
šlavu Eglīti (392 lpp.). Ļoti iespē-
jams, ka Rīgas žurnālista Andŗa 
Sproģa publikācija par Irmu 
Grebzdi vārdu skaitā abas nupat 
minētās tomēr sit pušu, jo grāma-
tai paliels formāts, pamazi burti 
un blīvs teksta salikums. Ievadā 
Sproģis atgādina Zigmunda Sku-
jiņa pareģojumu, ka nākamās pa -
audzes vairs biezas grāmatas ne -
lasīšot, tomēr liek tam pretī no -
vērojumu, ka vēl jau grāmatas 
lasa.

Tos, kas vēl lasa, mūsu autors 
apstrādā kā profesionāls gaŗ-
gabalnieks, skrējienu iesākdams 
ļoti lēnām. Grāmatas varone Irm-
garde Aleksandra Priecīga,  ko la -
bāk pazīstam kā rakstnieci Irmu 
Grebzdi, piedzimst ne agrāk kā 
20. lappusē. Pirms tam jābuŗas 
cauri viņas senču un radu raks-
tiem un datiem un septiņas rind-
kopas gaŗam pārspriedumam,        
vai viņas tēvs bijis Reņģes stacijas 
pats priekšnieks vai tikai priekš-
nieka palīgs. Andrim Sproģim 
patīk izveidot, uzturēt un beigās 

Gaŗgabalnieki 
Andris Sproģis, Irma Grebzde: ar Dieva čukstu ausī, 

apgāds Madris, Rīgā, 2008. g., 320 lpp.
atrisināt intrigas pat tur, kur neko 
būtisku par Grebzdes mūžu un 
daiļradi risinājums neizsaka. Ve -
selās trīs lappusēs tiek pētīts, kuŗā 
tad īsti gadā ticis publicēts pir -
mais Grebzdes stāsts. Pusotru la  p-
pusi aizņem tirzājums, vai narko-
tiskas vielas vienā vārdā labāk 
saukt par narkotiku (kā to darīja 
Grebzde) vai par narkozēm (kā to 
vēlējusies Grebzdes teksta korrek-
tore, baltu filoloģe Nora Valtere). 

Paliek neskaidrs, vai Andri 
Sproģi ar Irmu Grebzdi saista 
radniecība. Kad vienīgo reizi mū -
žā abi tikušies Toronto 1992. gada 
maijā, viņi konstatējuši, ka abu 
vectēviem ir vienādi vārdi – In -
driķis Priecīgs un Pēteris Sproģis. 
Tomēr daudzas detaļas radnie-
cības iespējamībai atkal runā pre-
tim. Sproģa rūpīgā un dziļā pieeja 
savam tematam savukārt par 
iespējamību liek domāt: tik dziļi 
rakties detaļās taču drīzāk piestāv 
radam nekā svešiniekam. Viņš de -
vies pat uz Vircburgu Vācijā, lai 
apskatītu, kur Irma Grebzde va  dī-
jusi savus pirmos trimdas gadus. 
Bet grāmatas beigās ievietotā per-
sonu rādītājā viņš Grebzdes tuvi-
nieku sarakstā savu vārdu tomēr 
neietilpina.

Radiem citam citu it kā nāktos 
aizstāvēt pret ārpusnieku uzbru-
kumiem un apcelšanu, un Spro -
ģis dažu labu reizi nelabu vēr tē-
jumu izsaka par kritiķiem, kas   
par Grebzdes jaunāko sacerējumu 
izteikušies ne visai pozitīvi. Tā 
Oļģerts Liepiņš tiek nosaukts par 
veiklu žurnālistu, bet mazāk ta -
lantīgu literātu. Valdis Mežezers – 
par maztalantīgu dzejnieku un 
liekulīgu svētuli, un pat visvairāk 
atzītajam trimdas sākuma gadu 
kritiķim Jānim Rudzītim, dzeļot 
par viņa nodarbošanos Kārļa Ul -
maņa laika Latvijā, tiek piedēvēta 
„svešumā neesošas sabiedrisko 
lietu ministrijas tāda kā pašie - 
celta ierēdņa vīzdegunība”.

Tomēr, gods kam gods, arī Ir  -

mai Grebzdei Sproģis nav piedē-
vējis pozitīvas īpašības vien. Viņa 
parasti rakstījusi ļoti ātri, gandrīz 
bez labojumiem. Lepojusies, ka 
varot runāt un rakstīt reizē: šādu 
māku esot apguvusi, strādādama 
žurnālistikā. Tad gan reizēm ga -
dījušās kritiķu pamanītas vai ne -
pamanītas sekas: atmiņu romānā 
ķēve Vanda dažas lappuses tālāk 
pārtapusi par Birutu, bet kādā 
stāstā zīmētājs fabrikā vispirms 
nosaukts par Arni, bet vēlāk –        
par Jēkabu. Grebzde bijusi arī ne -
novīdīga, greizsirdīga uz sekmī-
giem kollēgām literātūras laukā. 
Par Anšlavu Eglīti viņa rakstījusi 
vēstulē Jānim Rudzītim: „Anšlavu 
Jūs droši pārvērtējat. Laiks rādīs, 
kas no viņa pāri paliks.” Jānim 
Grī  nam viņa savukārt pārmet,        
ka tas pārvērtējis dzejniekus Linar-
du Taunu un Gunaru Saliņu.

Dažbrīd Grebzdei it kā sašķo -
bās acu mērs. Viņa iebilst pret 
vārda „Rudens” izvēli Dagnijas 
Zig montes grāmatas virsrakstam, 
jo viņai pašai jau iznākusi grāma -
ta „Rudens negaiss”! Boriss Jeļcins 
viņai atgādinot Kārli Ulmani. 
Mūža nogalē viņa sadedzina savu 
bibliotēku, jo „latviešu grāmatas 
turpmāk trimdā taču neviens 
nelasīs”. Tā aiziet bojā daudzi sēju-
mi ar autoru ierakstiem un veltīju-
miem.

Vērtība par sevi Sproģa grāmatā 
ir pārpublicētā sarakste padomju 
laikā starp Irmu Grebzdi Kanadā 
un Kazdangas technikuma direk-
toru Vladislavu Pušmucānu. Puš-
mu  cāns ir viena no personām, 
kam    par piegādātajiem materiā -   
l iem Sproģis pateicas grāmatas 
izskaņā. Tas tomēr neliedz Spro-
ģim tekstā pateikt, ka Pušmucāna 
vēstules „klab no toreizējās pa -
dom ju propagandas nodrāzta - 
jām klišejām”. Tagad, divdesmit 
ga   dus pēc PSRS sabrukuma, šīs 
vēstules atgādina, kādiem stul-
bumiem bijām pakļauti gan 
privātās vēstulēs, gan Dzimtenes 

Balsī. Grebzde raksta patiesi un 
lietišķi, bet Pušmucāns runā kā 
nodeldēta gramofona plate. Cil-
vēks it kā sarunājas ar mašīnu. Īsts 
kontakts tā nevar rasties.

Andris Sproģis grāmatai izvē-
lējies apakšvirsrakstu „Mūžs cauri 
gadsimtam tēvzemē un pasaulē”. 
Vārds „mūžs” norāda, ka grāmata 
pirmām kārtām uzlūkojama par 
dzīvesstāstu, nevis par mēģinā-
jumu zinātniski izvērtēt  Grebzdes 
atstāto literāro mantojumu kop-
skatā, kas būtu literātūrzinātnieka 
tiesa un daļa. Tomēr par literā ra-
jiem darbiem šajā dzīvesstāstā ir 
ietilpināti gan saskanīgi, gan pret-
runīgi fragmenti no kritiķu at -
sauksmēm, konfliktējošu vērtē-
jumu gadījumā Sproģim darbo-
joties par šķīrējtiesnesi.

Lasītāji varētu būt dalītās do -
mās par autora paņēmienu katru 
grāmatas nodaļu iesākt apmēram 
ar pusotru lappusi gaŗu kursīvā 
iespiestu kāda Grebzdes romāna, 
stāsta vai tēlojuma fragmentu. Šie 
literārie darbi rakstniecei radušies 
laikā, par kuŗu biografs tūdaļ 
grasās vēstīt, tomēr to saturiska 
saistība ar turpmāko paša Sproģa 
tekstu ne vienmēr viegli dodas 
rokā. Var jau būt, ka Grebzdes 
dar  bu galīgam nepazinējam šie 
fragmenti dod pirmo ieskatu        
rakstnieces vārdu mākslā, tomēr 
fragments jau pēc definīcijas ir  
kas nepilnīgs un fragmenti pār-
trauc un saskalda Sproģa domas 

plūdumu. Ja jau Andris Sproģis 
sevi sauc par žurnālistu, tad nav 
pamata sagaidīt no viņa zinātnis-
ka rakstura pētījumu ar avotu 
norādēm, parindēm, atsaucēm. 
Ieraugot daža grūti paticama fak -
ta atzīmējumu, norādi uz avotu 
tomēr būtu dikti gribējies, kaut vai 
97. lappusē, kur teikts, ka bēgļu 
laikos Vircburgas latviešu kultūras 
dzīve bijusi tik rosīga, ka viņi pat 
iestudējuši un izrādījuši operu 
„Traviata”. Līdz šim bija iznācis la -
sīt vienīgi par „Zemnieka goda” 
iestudējumu Oldenburgas no -
met nē.

Irmas Grebzdes ilgais mūžs 
(1912-2000) nav bijis no viegla-
jiem. Viņa šķīrusies no pirmā vīra, 
nāve paņēmusi otru, meitai Dacei 
piemitis kāds garīgs defekts, un 
viņa nelaimīgi laulājusies, Irma 
pati strādājusi, kā jau visi ieceļo-
tāji, akadēmiski izglītotiem cil vē-
kiem pagalam nepiemērotus dar-
bus pirmajos dzīves gados Ka  - 
n adā, mūža pēdējos gadus da -
būjusi pavadīt ratiņkrēslā un cīņā 
ar vāju redzi, bet par spīti visam 
viņa mūžā srakstījusi 29 grāma -
tas, kuŗu 20 pirmizdevumus         
lai kā no 1952. līdz 1980. ga -        
dam pub licējis apgāds „Grāmatu 
Draugs”. Kopš 1991. gada daudzas 
Grebzdes grāmatas pārpublicē -    
tas Latvijā. Lai nu kāds vēl saka,       
ka Irmai Grebzdei nav ausīs 
čukstējis pats Dievs! 

Eduards Silkalns        

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Ar VAS „Latvijas valsts me -
ži”  financiālu atbalstu LTV 1. 
programmā 28. augustā ir plā-
nota ziedojumu akcija „Top Lat-
vijas Likteņdārzs!”. VAS „Latvijas 
valsts meži” jau kopš „Likteņdār-
za” tapšanas pirmsākumiem gan 
ar darbu, gan ziedojot 30 000 latu 
amfiteātŗa būvniecībai, gan arī gā -
dājot koku stādus, iesaistījusies tā 
tapšanā un financiāli atbalsta arī 
LTV rīkoto akciju.  

Latvijas Televīzija dienas gaitā 
sep tiņās reportāžās - pulksten 
11.00; 12.50; 15.30; 16.35; 17.45; 
18.30 un 20.15 - informēs par 
pro jekta tapšanas gaitu un uzru-
nās cilvēkus un uzņēmumus,        
kas iesaistījušies tā tapšanā, aici-
not zvanīt uz ziedojumu tālruni 
90006483 (ir aktīvs kopš 9. au -
gusta) . Visi līdzekļi, kas šajā die -
nā tiks saņemti ziedojumos – gan 
pa ziedojumu tālruni, gan par 
koncerta ieejas biļetēm un ziedo-
jumiem, tiks ieguldīti „Likteņ-
dārza” amfiteātŗa būvniecībā. 

Koknesē uz vietas ir plānoti divi 
koŗu „Balsis” un Rīgas Biznesa 
skolas (RBS) jauktā koŗa 

LTV ziedojumu akcija 2010. gada 28. augustā
organizēti  ziedojumu koncerti. 
Pulksten 11 Kokneses luterāņu 
baznīcā būs jauktā koŗa „Balsis” 
(diriģents Ints Teterovskis) un 
RBS jauktā koŗa (diriģents Gints 
Ceplenieks) koncerts. Ieeja kon-
cer tā ir par ziedojumiem. Koncer-
ta sākumā - Latvijas evaņģeliski 
luteriskās Baznīcas mācītāja Valža 
Baltruka uzruna. 

Pulksten 21 Kokneses pils dru-
pās notiks koŗu koncerts „Mīles-
tības dziesmas Latvijai”. Pirms 
kon  certa viesus pilsdrupās sagai-
dīs vietējās Kokneses pašdarbības 
kopas. Koncertā skanēs ap 30 
dzies mu, kuŗas www.draugiem.lv 
aptaujā atzītas par tādām, kas 
Latvijas iedzīvotājiem visvairāk 
saistās ar piederību Latvijai un 
mīlestību pret to. Koncertā uzstā-
sies orgānizatoru un atbalstītāju 
koŗi - jauniešu  koris „Balsis” (di -
riģents Ints Teterovskis), RBS 
jauktais koris (diriģents Gints 
Cep  lenieks), Latvijas Meža dar-
binieku vīru koris „Silvicola” 
(mākslinieciskais vadītājs Aivars 
Opincāns), kā arī draugu koŗi – 
AS „Grindeks” koris (diriģenti   

Lauris Goss , Richards Rudzītis), 
Kandavas novada Kultūras centra 
jauktais koris „Kandava” (diriģente 
Dzintra Linde), „Latvija Statoil” 
jauktais koris „Cantus Fortis” 
(diriģents Ivars Cinkuss) un „Uni-
koris” Andŗa Gaiļa vadībā. Kon-
cer tā varēs dzirdēt arī vairākus 
Lat vijā zināmus solistus un ak  tie-
ŗus. Dziesmas, kas skanēs koncer-
tā, izdevniecība „Musica Baltica” 

izdos grāmatā. 
Uz koncertu Kokneses pils dru-

pās ir tikai 500 skatītāju vietas. 
Īpaši tiek aicināti koknesieši un 
tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Bi -
ļetes uz koncertu iespējams iegā-
dāties „Kokneses tūrisma centrā”. 
Biļete ar sēdvietu – 5 LVL; stāvvieta 
(līdzi ņemot savu sēžamo) – 3 LVL. 
Koncerts tiks raidīts LTV tieš rai-
dē. Koncertā skanošās dziesmas 

būs iespējams dziedāt līdzi,  jo iz -
devniecība “Musica Baltica” plā-
no izdot koncertā dziedāto dzies-
mu grāmatu.

Šajā dienā “Likteņdārzā” uz vietas 
nav plānoti īpaši pasāku mi. Pa -
redzams, ka šajā dienā rek lāmas 
ietekmē “Likteņdārzu” ap     meklēs 
vairāk viesu nekā pa  rasti, tāpēc 
apmeklētājus sagaidīs „Kok neses 
fonda” pārstāvji un Kok  ne ses no -
vada domes aģentūras „Kok     neses 
tūrisma centrs” gīdi. 

***
„Likteņdārzs” ar visas tautas at -

balstu top uz salas Koknesē, Dau-
gavas vidū. Tā ir vieta, kur sastopas 
pagātne, tagadne un nākotne. Vie-
ta, kur rast mierinājumu, smelties 
spēku un gūt iedvesmu piepildīt 
sapņus. „Likteņdārzs” top kā mūsu 
gadsimta Brīvības piemineklis un 
vieno visas paaudzes. Katram ir 
iespēja piedalīties tā tapšanā – ar 
savu darbu, laiku, labām domām 
un līdzekļiem. „Likteņdārza” īste-
notājs ir „Kokneses fonds”. Plašāka 
informācija par „Likteņdārza” tap-
šanas gaitu un atbalstītājiem – 
www.liktendarzs.lv.
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Tā jau nav, ka es būtu pazu -
dis, – tepat vien savā zemē mītu. 
Parasti stāstītu par jaunām teāt-
ŗa izrādēm, – taču sezona sen 
jau slēgta un kaut dažas dienas 
varu pazvilnēt Zvejniekciemā. 
Parasti mani sauc un aicina iz -
rādes, laukos pēc manis dažbrīd 
taisni vai brēc dārzs: vasaras vi -
dus jau gaŗām, zemeņu laiks 
pāri, taču nu tās atkal jāravē, 
jāgriež vecās stīgas un lapas. 
Kād  reiz sūrojos par neganta -
jiem odiem, kas traucēja mier-
pilnu dzīvošanu, nu atkal negals 
ar karstumu – tāds sen Latvijā 
nav pieredzēts, kopš bērnības   
tik svelmainu vasaru neatceros. 
Protams, maniem mīļajiem lasī-
tājiem vasaras diena, kad termo-
metrs rāda +30° C, liekas itin 
pa  rasta, bet mūsu zemītē tas jau 
ir kaut kas ārkārtējs, turklāt da -
žas dienas temperātūra Latvijā 
sasniedz pat +34° gradus. Ir ko 
svīst! Un darbi nevedas ne pie 
rakstāmgalda, ne dārzā.

Tad es iedomājos, ka daba mūs 
ir izlutinājusi un saudzējusi: 
televīzijā gandrīz katru dienu 
stāsta par negantiem plūdiem 
dažādās zemēs, briesmīgām        
vēt rām un karstuma viļņiem. – 
Mēs, paldies Dievam, dzīvojam 
vienā mierā, tik vien kā sūks tā-
mies par odu bariem un pār-
liecīgo karstumu, taču tepat jau 
ir arī mūsu jūra – manā pusē 
Rīgas jūras līcis, var tajā ie -
gremdēties vai paplunčāties! Un 
ar dārza darbiem var padar-
boties. Protams, var jau arī tā,  
kā raksta mana jaukā kollēģe 
Rasma Birzgale, – viņa sakņu 
dārzu esot iekārtojusi dažos pu -
ķu podos. Es gan vēl cīnos ar 
ne  zālēm un rušinu dobes. Vec-
modīgi, protams, bet tā esmu 
ra  dis kopš bērnības, un, zināt, 
tur ir sava jēga – brīdi cītīgi pa -
strādājis, redzu: vaga vai dobe         
ir tīra! Nav kā ar grāmatu, - raks-
ti un raksti, galu lāgā nevar sa -
redzēt. Un kur tad vēl cīņa ar 
illustrācijām – foto uzņēmu-
miem: ja to ir maz – slikti, ja 
pā   rāk daudz – nevar saprast, ku -
ŗu atstāt, kuŗu ne. Tā man pat-
laban iet ar grāmatu „Latviešu 
teātris Austrālijā”, un beigās Kul-
tūrkapitāla fonds paziņo, ka grā-
mata nav aktuāla, un naudu tās 
izdošanai nepiešķiŗ. Izravētā va -
gā darba rezultātu vismaz var 
redzēt. 

Uzzinājis par Kultūrkapitāla 
at  teikumu, pavisam sadrūvējos, 
taču drūmās domas palīdzēja 
kliedēt darbošanās dārzā un la -
bie draugi – dzeguze un stārķis. 
Dzeguze šogad kūkoja kā ne -
gudra – parasti tā savu dziesmu 
izbeidz ap Jāņiem, šogad pēdējo 
reizi dzirdēju kūkojam vēl 10. 
jūlijā. Ļaudis mēdz sacīt, ka tas 
nozīmējot gaŗu vasaru un vēlu 
rudeni. Kas to lai zina! Tāpat kā 
nevar zināt, vai dzeguzi maz var 
saukt par draugu vai draudzeni, 
tie esot gluži bezkaunīgi putni: 
vieglprātīgi un draiski, savu māj-
vietu neiekārto, dzeguzes kun-
dze oliņas sadēj citu putnu ligz-
dās un par saviem bērniem ne -
liekas ne zinis. Neīstā jeb audžu 
mamma, visas olas izperējusi, 
cen šas mazuļus pabarot, taču 
dzeguzēns aug straujāk par ci -
tiem, tāpēc savus audžubrālīšus 
un audžumāsiņas no ligzdas       
itin vienkārši izstumj. Nu, vai 

Vasarīgi iespaidi un pārdomas
nav bezkauņas! Tomēr dzegu -
zes dziesma mani joprojām aiz-
kustina. Augustā šie putni klusi 
pasaka ardievas Latvijai un do -
das uz citām zemēm.

Patlaban ir augusta vidus, par 
projām došanos apspriedes sāk 
rīkot arī stārķi: sanāk pulciņā 
kādi astoņi vai desmit un kaut 
ko dedzīgi pārspriež. Skaidrs, 
drīz stārķi būs prom. Žēl, jauki, 
brīnišķīgi putni, tādi kā mājas 
sargi un mājas svētības nesēji. 
Latvijā ir daudz neapstrādātu 
lauku un stārķiem ir viegli sagā-
dāt sev azaidu. Jūlija nogalē man 
nedaudz iznāca pabraukāt pa 
Vidzemi: uz Bīriņiem, Līgatni, 
Viļķeni, un pie katras otrās mājas 
kāda staba galā vai ēkas čukurā 
bija redzams stārķa mājoklis: 
iekšā papiņš vai mamma un 
viens vai divi bērneļi, bet vienā 
ligzdā varēja redzēt pat trīnīšus! 
Vecāki savus jaunuļus cītīgi 
pieskata, sargā un baro. Nu jau 

pavisam drīz jaunajiem būs jā -
pošas līdzi vecākiem uz siltajām 
zemēm. Pagaidām Latvijā siltu-
ma vēl gana un varžu arī pie  -
tiek. Stārķi aizlidos, bet pava -  
sarī atkal būs klāt. Kā viņi atrod 
savas mājas, tas gan ir pasaules 
brīnums! Kad stārķi pavasarī 
atgriežas, liekas, dzīvē iestājas 
harmonija. Drīz Latvijā būs Sa -
eimas vēlēšanas, partijas uzsā-
ku šas aģitācijas kampaņu un 
stāsta, cik labi ir viņu izvirzītie 
deputātu kandidāti. Žēl, ka ne -
var pavaicāt stārķiem... Latvijas 
iedzīvotājus moka neziņa: par 
ko lai balso? Kam lai uzticas? 

Pat stārķiem vairs nevar uz -
ticēties. Kādreiz viņu pienā -
kums bija rūpēties par bērnu 
piedzimšanu. Un stārķi tiešām 
bērneļus nesa ļoti dūšīgi. Nezi-
nu, vai tagad viņiem kaut kas 
sajucis vai noticis pārpratums, 
bet dzīvē vērojams paradokss: 
stārķu Latvijā ir ļoti daudz, bet 
avīzēs raksta, ka jaundzimušo 
skaits sarūk, esot pat satraucoši 
mazs! Bet tā taču ir mūsu rīt-
diena!

Tā nu gluži nav, ka vasarā es 
dzīvotu galīgi bez teātŗa: Na -
cionālā teātŗa aktieris un reži-

sors Voldemārs Šoriņš pasācis 
atdzīvināt brīvdabas izrāžu tra-
diciju. Kādreiz šādas izrādes rī -
koja profesionālie teātŗi, tagad 
tas notiek reti. Šoriņš sapulcē 
aktieŗus no dažādiem teātŗiem, 
paņem kādu 30. gadu lugu vai 
arī sacer to pats, iestudē un do -
das viesizrādēs pa Latviju. Par 
pirmizrādes vietu rīkotāji pa -
rasti izvēlas Saulkrastus, un, tā 
kā tie atrodas tikai kādus sešus 
kilometrus no manas vasaras 
mājas, daudz nedomājot, dodos 
uz Saulkrastiem. Šovasar izrā - 
de ir ar ļoti intriģējošu nosau-
kumu – „Tas trakais Bellaccord 
šovs”. Lasītāji droši vien atcerē-
sies, ka 30. gados Latvijā visai 
populāras bija skaņuplates Bel-
lac cord, un par to sarūpēšanu 
gā  dāja leģendārais Helmars Ru -
dzītis. Izrādei ar šo skaņuplašu 
izdevniecību ir visai mazs sa -
kars, vienīgi tik, ka izrādē skan 
daudzas 30. gados populāras 

brāļu Laivenieku un Alfrēda 
Vin tera dziesmas.

Izrāde nosaukta par šovu. 
Tagad Latvijā šādi šovi ir visai 
populāri: dziedošas ģimenes, 
koŗi – to sacensības, un arī šajā 
lugā tādām sacensībām gatavo-
jas kāda Latvijas pagasta kultūras 
darboņi. Kā viņiem sokas? – 
Visai raibi. Iejaucas intrigas, lī -
dzekļu trūkums, dažu cilvēku 
egoisms. Lielu māksliniecisku 
vērtību izrādē nav, bet tā saista 
ar ko citu: režisors izraudzījies 
teicamu aktieŗu ansambli, ko 
papildina Ata Auzāna vadītais 
Daugavpils oranžais koris, kuŗš 
sevi spoži apliecinājis nesen 
aizvadītajos koŗu kaŗos. Savu-
kārt dziedošo ģimeņu sacensī-
bās laurus plūca brāļu Riču trio, 
no kuŗiem divi ir mūzikāli ap -
dāvināti čigāni. Pārvarot dažā-
dus pārpratumus un sarežģī ju-
mus, šie ansambļi gatavojas gai-
dāmajam šovam, līdz ar to izrā -
de ir piesātināta ar dziesmām. 
Piedevām Daugavpils koŗa jau-
nieši ir labi dejotāji, un no izrā-
des staro dzīvesprieks, vitālitāte, 
aizrautība un jautrība. Centrā 
izvirzās trīs dziedošo jauniešu 
māte Džūlija, ko ar nepārspē -

jamu humora izjūtu atveido 
Jolanda Suvorova - savu pieau-
gušo dēlu komandiere un rīcī -
bas noteicēja. Skatītājos bieži 
skan smiekli. 

Taču atmiņā no 23. jūlija va -
kara palika ne tikai izrāde; pāri 
Zvejniekciemam savilkās mā  ko-
ņi, un krietni nolija. Pēc brīža 
debesis sadrūma pavisam mel-
nas un lietus sāka gāzt „kā ar 
spaiņiem”. Bet – vai izrāde tika 
pārtraukta un skatītāji devās 
mājās? – Nebūt ne! Izrāde turpi-
nā jās, aktieŗi dažbrīd uz skatu-
ves uznāca ar atvāztiem lietus -
sargiem, koŗa puiši bija palikuši 
tikai peldbiksēs, taču kārtējā 
deja raisījās ar vēl lielāku azar -
tu, un aplausus izpelnījās cho-
reografs Alberts Kivlenieks. Pats 
lielākais pārsteigums man bija 
skatītāji: viņi satinās līdzi pa -
ņemtajos plastikāta apmetņos, 
aizrautīgi vēroja izrādi, smējās, 
aplaudēja, reizēm dziedāja līdzi, 

jo dziesmas ir pazīstamas. Un 
man sirdī ielija tāds kā gaišums: 
gan par izrādi, gan par skatī-
tājiem: latvieši tomēr joprojām 
ir neprātīgi teātŗa mīlētāji; lai      
iet kā iedams, lai līst vai plīst, 
viņi ir kopā ar teātri, jo tā ir 
neatņemama mūsu dzīves daļa. 
Vieglāk ap sirdi kļuva, arī pa -
raugoties uz maniem jauniešiem 
no Vācijas – Kristoferu, Katrīnu 
un Sabrīnu, kuŗus biju uzaici-
nājis līdzi; domāju, viņi būs 
sašutuši par izrādi lietū, bet ne -
kā. Pēc izrādes Sabrīna sacīja: 
„Paldies, onkul Viktor! Tas bija 
lustīgi!” Un pārējie viņai pie-
biedrojās.

Nu jāpošas uz Valmieras teātŗa 
viesizrādēm Nacionālajā un 
Dailes teātrī. Daudz atzinīgu 
vār du esmu dzirdējis par Oļģer-
ta Krodera iestudēto F. Šillera 
drāmu „Marija Stjuarte”. Kroders 
patlaban ir vecākais un visvai -
rāk pieredzējušais latviešu re -
žisors, viņš katrā iestudējumā 
meklē dziļu, cilvēciski izjustu 
atklāsmi, un katrs viņa iestu-
dējums gaidāms kā iespēja tik-
ties ar patiesu mākslu. Līdzās 
Kroderam sevi apliecina viens 
no jaunākajiem šī teātŗa reži-

soriem Viesturs Meikšāns. Ie  vē-
rību iemantojusi pēc E. Virzas 
poēmas „Straumēni” motīviem 
viņa veidota izrāde. Prieks, ka 
par Valmieras teātŗa māksli nie-
cisko seju rūpējas teātŗa direk-
tore drāmatiķe Evita Sniedze. 
Tātad – skatīsimies! Un vērtē-
sim!

Tāds laiciņš vēl būs jāgaida, 
līdz priekškaru vērs Dailes 
teātris, taču ansamblis jau pul -
cē jies kopā, laikrakstos skatāma 
trupas bilde un lasāmas inter-
vijas. Teātrim šī būs atbildīga 
sezona – deviņdesmitā! Teātŗa 
mākslinieciskais vadītājs Mār-
tiņš Vilkārsis saka: „Jārunā par 
to, kas šodien notiek ar mums, 
nevis kaut kur aiz okeana. Kopš 
Smiļģa laikiem tas nav mainī -
jies – jārunā par humānām ide-
jām un renesanses tipa cilvēku.” 
Doma laba, lai tā būtu! Teātŗa 
ieceres šķiet interesantas: gai-
dāmas jubilejas sezonas pirm-

izrādes – arī Šillera traģēdija 
„Marija Stjuarte” Dž. Džilindžera 
režijā. Pēc tam mazajā zālē tiks 
izrādīts J. Jaunsudrabiņa romā -
na „Aija” drāmatizējums R. Vai-
vara režijā. Interesi saista pēc        
P. Rozīša romāna „Ceplis” mo -
tīviem veidotais mūzikls, kuŗa 
autori ir J. Lūsēns un E. Zirnis. 
Repertuārs katrā ziņā solās             
būt interesants, redzēsim arī          
R. Blaumaņa komēdiju „Zagļi”, 
P. Šēfera drāmu „Amadejs” un 
populāro, Latvijā vairākkārt iz -
rādīto Reja Kūnija komēdiju 
„Gulta, lēdijas un džentlmeņi”.

Kādas būs izrādes – sezonā re -
dzēsim. Mazliet domīgu mani 
dara fakts, ka lugas Dailes teātrī 
iestudēs deviņi (!) režisori. Visus 
nenosaukšu, un ne pret vienu 
man nav iebildumu, taču – vai 
nav tā kā par daudz? Kādreiz 
mums bija Smiļģa Dailes teātris, 
noteikta virziena vadītā Arnolda 
Liniņa Daile, bet vai tagad būs 
iespējams panākt kaut mini - 
māli vienotu virzienu? Grūti 
atbildēt. Laiks rādīs!

Gaidīsim rudeni! Pagaidām 
ļausimies vasaras saules valdzi-
nājumam.

Viktors Hausmanis

Dailes teatŗa saime
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17. augusts
 komerckurss

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

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

Depozīts ar procentu izmaksu 
termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes depozītam ar procentu izmaksu termiņa beigās

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

Noguldījumu likmes

K Ā P Ē C  B A L S O T  P A R . . .

Zaļo un Zem-
nieku savienība, 
kas izveidojās 
2002. gadā, 
pirms 8. Saeimas 
vēlē ša nām ap -
vienojoties Lat-

vijas Zem nieku savienībai un 
Latvi jas Zaļo partijai, ir viens       
no veiksmīgākajiem piemē -
riem, ku  ŗa polītiskā ilgtspēja         
ir pārbau dīta gan ar laiku, gan     
ar varu. Zaļo un Zemnieku sa -
vienībai ir izstrādājusies stingra 
vērtību si  stē ma, lēmumi tiek 
pieņemti pār domāti, izvērtējot 
visus riskus, un bez emocijām. 
„No visām par tiju apvienībām 
ZZS valda vis lielākā vienprā-
tība,” uz jautājumu, kāpēc šo 
par tiju izvēlējies par savējo, at -
bildēja atvaļinātais ģe  nerālis,        
10. Saeimas deputāta kan didāts 
Juris Vectirāns. Un tas, ejot uz 
10. Saeimas vēlēšanām, kuŗās 
startē vairākas tikko izveidotas 
partiju apvienības, ir ārkārtīgi 
svarīgs faktors.

ZZS priekšvēlēšanu program-
mā pirmajā plānā tiek izvirzī -      
tas nacionālās intereses. Tās ir 
lako niski formulētas kā Latvijas 
tau tas garīgā un materiālā lab -
klā jība, par galvenām priori tātēm 
izvirzot tautsaimniecības attīs-
tību, iedzīvotāju sociālo un vese-
lības aizsardzību, izglītību, latvis-
ko vērtību saglabāšanu un attīs-
tību, kā arī ārlietas, stiprinot vals ts 

neatkarību un drošību. ZZS prin-
cipiāli ir par tādu reģionālās 
attīstības polītiku, kas nodroši-
nātu reģionu eko no miskās attī tī-
bas izlīdzināšanu, kur katrā reģio-
nā ir izglītības, kultūras, veselī bas 
un uzņēmēj darbības atbalsta  
centri, jo sa  vienības ieskatā ir 
jāļauj attīs tīties visai Latvijai, ne 
tikai Rīgai.

Stabila un prognozējama
Tas ir viens no galvenajiem        

ie  mesliem, kāpēc Zaļo un Zem-
nie ku savienību gan 8. Saeimā, 
gan tagad – 9. Saeimas laikā – 
val dībā aicināja gan Tautas par-
tijas Mi  nistru prezidents A. Kal-
vītis, pēc tam LPP/LC Ministru 
prezidents Ivars Godmanis un 
arī Jaunā   laika Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis. ZZS 
polītiķi iz  šķi rīgos brīžos ar no -
svērtu rīcību ir nodrošinājuši 
stabilitāti valdībā un arī valstī. 
Šajā krizes laikā ZZS nav nā - 
kusi ar populistiskiem un valsts 
fi  nan ču stabilitāti grāvē jiem 
priekš likumiem. Līdz ar to pā -
rējām Saeimā ievēlētām par ti-
jām ZZS ir bijusi zināma garan-
tija, ka tā spēj strādāt pozicijā un 
veidot sadarbību uz kompro-
misu, nevis pretnostatījumu pa -
mata.

Pieredzējusi parlamentārajā 
darbā un valdībā

ZZS kodolu veido polītiķi ar 

pieredzi parlamentārajā darbā 
un valdībā. Vairāki frakcijas de -
pu tāti, kuŗi kandidē arī uz 10. 
Sa  eimu, vēlētāju uzticību ir ie -
man tojuši atkārtoti: Andris Bēr-
ziņš - Sociālo un darba lietu ko -
misijas vadītājs, Latvijas Bērnu 
fonda pre  zidents - ir ar 20 gadu 
pieredzi Saeimas darbā. Divus 
sasaukumus pēc kārtas Saeimā 
strā dā ārsts narkologs Jānis 
Strazdiņš – Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas priekšsē-
dis, profesore Baiba Rivža – Bu -
džeta un finanču (nodokļu) ko -
misijas priekšsēža biedre, arī bi -
jusī izglītības ministre, Dagnija 
Staķe – bijusī pašvaldības vadītā-
ja un labklājības ministre, tagad 
reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministre, Rai monds 
Vējonis – vides ministrs un ZZS 
priekšsēdis. 

ZZS 10. Saeimas deputātu 
kan didātu sarakstā startē nozaŗu 
profesionāļi: aizsardzības un 
iekš lietu jomā – ģenerālis Kārlis 
Krēs liņš un Juris Vectirāns, bi -
jušais Valsts ugunsdzēsības die-
nesta priekšnieks, atvaļinātais 
ģe   nerālis Juris Straume. Banku 
un finanču nozari pārstāv biju-
šais Uniban kas prezidents An -
dris Bērziņš un Vents  pils augst-
skolas mācībspēks Dmitrijs 
Smir novs, zemnieku or  ganizā-
ciju līdeŗi Indulis Jansons un 
Armands Krauze, uzņēmējs Jev-
geņijs Kisiels, Liepājas un Vents-

Zaļo un Zemnieku partija izturējusi laika pārbaudi
pils augstskolu rektori – vadīb-
zinību profesors Oskars Zīds        
un Jānis Vucāns, Rīgas pār tikas 
ražotāju skolas direktore Sil va 
Ozoliņa, ārsti Gundars Daudze 
un Juris Atstupens. Pēc vilšanās 
citās partijās uz ZZS pārnākuši 
ļoti pieredzējušie, nacionāli no -
ska ņotie Latvijas parlamenta de -
putāti Imants Kalniņš un Alek-
s andrs Kiršteins, kuŗi savu parla-
mentārā darba pieredzi kaldi -
nāja jau Augstākajā padomē.

Polītkorrekta
ZZS līdeŗi publiskajā telpā nav 

mētājušies ar nepārdomātiem 
vār  diem un skaļiem epitetiem 
po  lītisko konkurentu virzienā, 
bie žāk bijuši kompromisu me k-
lē tāji un sarunu vedēji. Šo po -
ziciju ZZS sola ieturēt arī uz 
priekšu. 

Mūsu rīcība kampaņā nebūs 
nomelnotāja, un mēs ar cieņu 
izturēsimies pret konkurentiem! 
Mēs nekad neesam izvairījušies 
vadīt smagās sfairas – tādas kā 
izglītību, zemkopību un labklā-
jību. Tajās paveikto arī centīsi -
mies parādīt vēlētājiem – kāpēc 
esam pārāki par citiem, bet ne -
teiksim – kāpēc viņi ir sliktāki.

Ar spēcīgu atbalstu 
reģionos

Pērn notikušajās pašvaldību 
vē  lēšanās ZZS guva pārlieci no-
šu uzvaru, iegūstot vairāk nekā 

400 deputātu mandātus 102 
novadu un 37 pilsētu domēs. 
Gatavo joties 10. Saeimas vēlē ša-
nām,   ZZS ir nostiprinājusi un 
papla šinājusi sadarbība ar re -
ģionāla jām partijām. ZZS sa -
rakstā savus deputātu kandi -
dātus atkārtoti deleģē polītiskā 
apvienība Vents pilij un Latvijai, 
šovasar noslēgts sadarbības lī -
gums arī ar Liepājas partiju. Lie-
pājas pilsētas galva Uldis Sesks 
partijas izvēli pama to tā: „Tika 
analizēts liepājnieku viedoklis, 
Liepājas partijas biedru viedok-
lis, un izrādījās, ka cilvēki stipri 
augstu novērtējuši ZZS darbu 
parlamentā un valdībā. Lie  pājas 
partija bija saņēmusi priekšli-
kumus sadarbībai arī no citiem 
polītiskajiem spēkiem, bet, kad 
nācās definēt Liepājas pilsētas   
un iedzīvotāju, Liepājas ostas 
problēmatiku un intereses, iz -
rādījās, ka ZZS ir vispieņe ma-
mākā partnere.”

ZZS, izstrādājot savu pro-
grammu un izvirzot deputātu 
kandi dātus 10. Saeimas vēlē-
šanām, skaid rāk nekā jebkad 
agrāk ir parādījusi virzie -                    
nu – saimnieki savā zemē! Būt 
saimniekiem sa   vā sētā, novadā, 
pilsētā, valstī! Pašiem lemt un 
pašiem strādāt!

Augusts Brigmanis,
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs

Latvijas Okupācijas mūzejs ir 
saņēmis ievērojamu krājumu pa -
pildinājumu. Antons un Hedija 
Zalāni no Rokviles, ASV, mūze-
jam atsūtījuši un uzdāvinājuši 
savu ģimenes archīvu. Antona 
Zalāna sašķirots un apstrādāts, 
tas ietilpst 54 biezos albumos, 
mapēs un grāmatās. „Archīvs ir 
ļoti vērtīgs. Tā nav tikai doku-
mentu masa. Tie ir loģiski sa -
kārtoti, ar savu iekšējo struktūru. 
Dokumentiem, fotografijām ir 
sakopotāja sniegti komentāri       
un paskaidrojumi,” jaunieguvu-
mu raksturo Okupācijas mūzeja 
krātuves vadītāja Taiga Kok ne-

Okupācijas mūzejam dāvina vērtīgu ģimenes archīvu
Zalānu ģimenes archīvā savākti materiāli par dzimtas vēsturi, latviešu dzīvi trimdā un sakariem ar Latviju

viča. Mapēs sakārtotas liecības 
par ģimenes vēsturi – A. Zalāna 
bērnību, skolas gadiem Latgalē 
un sekojošām bēgļu gaitām 
Vācijā. Tajās ir dokumenti un 
fotografijas par ģimenes trim -
das dzīvi ASV – A. Zalāna darba 
gaitām vairākās ASV slimnīcu 
laboratorijās, kāzām, bērēm, 
kris  tībām un ceļojumiem. Ir arī 
materiāli par latviešu organi-
zācijām, par katoļticīgo latviešu 
dzīvi ASV, kā arī par mākslu 
dzimtenē un trimdā. Ir materiāli 
par kontaktiem ar Latvijā pali-
kušajiem radiem un padomju 
Latvijas mākslinieku viesošanos 

ASV. Archīva mapēs atrodama 
A. Zalāna sarakste ar ASV valsts-
vīriem, kā arī dažādi preses 
materiāli par starptautiskās po -
lītikas jautājumiem un situāciju 
Latvijā pēc neatkarības atgū-
šanas. 

Zalānu ģimenes archīva mate-
riāli var sniegt ieskatu dažda -
žādu dzīves jomu vēstures pēt-
niecībā, saka mūzeja speciālisti. 
Piemēram, vienas ģimenes vēs-
ture vairākās paaudzēs. Tāpat  
šos dokumentus var izmatot 
latviešu trimdas sociālās dzīves 
pētīšanai. Materiāli varētu no -
derēt Latgales novadpētniekiem, 
īpaši tiem, kas interesējas par 
Atašienes pagasta vai Līvānu 

pilsētas vēsturi 30. gados. Īpaša 
veiksme ir Okupācijas mūzeja 
video liecību krājumā atroda-
mais arī Antona un Hedijas 
dzīvesstāsta filmējums. To 2009. 
gada rudenī Rovkilē filmēja  
Oku pācijas mūzeja video liecību 
vācēji, kas, izmantojot Latviešu 
fonda financiālo atbalstu, bija 
devušies filmēt ASV dzīvojošo 
latviešu dzīvesstāstus. 

Latvijas Okupācijas mūzeja 
direktore Gun dega Michele pate-
icas An  tonam un Hedijai Za -
lāniem par vērtīgo dāvinājumu. 
Saņemot šādus materiālus, mū -
zejs jūt lielu atbildību tos pie-
nācīgi sa  glabāt. Tāpēc mūzeja 
vadība nerimtīgi uztur dialogu 

Antons un Hedija Zalāni

ar Lat vijas valdību, lai kopīgi 
meklētu iespējas muzeja krātu -
ves telpas paplašināt un uzturēt 
tur opti mālus apstākļus krā -
jumu ilgai saglabāšanai. Īpaša 
pateicība Zalānu ģimenei arī par 
500 do  laru ziedojumu mūzeja 
darba turpināšanai. 

Rakstu sagatavojusi 
Līga Strazda, 

Okupācijas mūzeja 
sabiedrisko lietu speciāliste

Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0.4894 0.5044 
CAD/LVL 0.5216 0.5374 
CHF/LVL 0.5223 0.5383 
DKK/LVL 0.0937 0.0966 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/AUD 1,4203 1,4635 
EUR/GBP 0.8073 0.8319 
EUR/LVL 0.6997 0.7175 
EUR/USD 1.2655 1.3041 
GBP/LVL 0.8516 0.8776 
LTL/LVL 0.2021 0.2083 
NOK/LVL 0.0882 0.0909 
SEK/LVL 0.0738 0.0760 
USD/LVL 0.5446 0.5584 
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Latvijas pavalst-
nieki 2. oktobrī 
ie  vēlēs 10. Saei-
mu. Latviešu bal-
sis ārzemēs tiks 
pieskaitītas Rīgas 
apgabala vēlē ša-
nu rezultātam. 

Pirmajās Saeimās pēc neat  -
ka rības atjaunošanas vairā -
kums trimdas latviešu balsoja 
par Tēv zemei un Brīvībai, tad 
populārs kļuva Jaunais laiks un 
tagad Vienotība, jo Vienotības 
pār stāvji veic informācijas 
darbu ārzemju latviešu cen-      
tros. Šajās vizītēs ir ticis uzsvērts, 
ka jābal so par labējo partiju 
apvienību Vienotība, jo balsis 
par izteikti latviskajām labē - 
jām partijām TB/LNNK un 
Visu Latvijai (VL) varot būt 
zaudējums labējam spār nam,    
ja abas pēdējās neie vēlē. 

PAR KO BALSOT?
Pašreizējie aptauju rezultāti 

tomēr ir cerīgi VL/TB/LNNK 
jaunās apvienības ievēlēšanai,         
jo tā ieņemtu ceturto vietu ar        
13 deputātu vietām (aiz Vieno-
tības, Saskaņas centra (SC) un 
Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS)), ja balsošana notiktu jū -
lijā (www.delfi.lv, 29.VII 2010). 

VL/TB/LNNK ir nacionāli 
konservātīva apvienība, kas        
ne  mainīgi stāv par latviešu 
iden titātes, t.i., kultūras un va -
lodas, saglabāšanu. Tā stāv par 
tādu kultūrnacionālismu, kas 
atbals ta kultūras saglabāšanas 
iespēju tiesības visām tautām   
to pamat mājvietās. Tās ir tautu 
kultūras tiesības, kas jāievēro 
blakus tā pat atbalstāmajām in -
dividuā lajām cilvēktiesībām. 
Arī līvi blakus latviešiem ir Lat-
vijas pa  mattauta, un tāpēc viņu 
kultūra prioritāri atbalstāma. 

Kultūras un reliģijas garīgās 
vērtības, kas pārbaudītas pa  - 
au  džu paau dzēs, ir cilvēka dzī -
vē tāda pati pamatne pie cie-
šamība kā ma  te riālā iztika.

Savā programmā 10. Saeimas 
vēlēšanām VL/TB/LNNK de- 
k larē – kad kuplas un pārtikušas 
latviešu ģimenes Latvijā jutī -
sies kā savās mājās, mūsu gal-
venais uzdevums būs izpildīts! 
„Stip rināsim latviešu valodas 
lomu valsts un privātā dzīvē, 
bet rū  pēsimies arī par līvu va -
lodas un latviešu valodas iz -
lokšņu ba  gā tības saglabāšanu. 
Valsts sa  mak sātai izglītībai jā -
būt tikai valsts valodā, un Lat-
vijas vēstu re jā  māca kā atse -
višķs mācību priekš mets. Et -
nis kajās ma  zā kum tautību sko-
lās attiecīgās tautas vēsturi un 
kultūru var mācīt viņu pašu 
valodā.” At  celsim immigrācijas 

likumā noteikto ierobežojumu 
trimdas latviešiem un viņu pēc-
tečiem, kuŗi līdz 1995. gada            
1. jūlijam vēl nebija reģistrē-
jušies par Lat vijas pavalstnie-
kiem, atjaunot Latvijas pavalst-
niecību.

VL/TB/LNNK arī aktīvi at -
balsta sociāli taisnīgas valsts        
ie  kārtu, ar likumdošanu no - 
  do k   ļu un pabalstu polītikā aiz-
stāvot sociālu vienlīdzību un 
godīgu mu. 10. Saeimas pro-
gram mā tēv    zemieši deklarē: 
„Ģi  menei ar daudziem bēr niem 
jābūt ekonomiski nodrošinā -
tai. Tādēļ paredzēsim valsts gal-
vojumu jaunām ģimenēm pir-
mā mā  jokļa iegādei 30% apmē-
rā no bankas nodrošinājuma. 
Celsim ar ienākumu nodokli 
neaplie kamo ienākumu līmeni 
par katru bērnu. Paaugstinā -
sim ar ienākumu nodokli 

neaplieka mo izdevumu mini-
mumu par medicīnas un izglī-
tības pakal pojumiem. Mainī -
sim arī valsts attieksmi pret 
uzņēmējiem no birokratiski re -
presīvas uz sa  darbīgu. Pensio-
nāriem garan tēsim sociālo no -
drošinājumu, nepieļaujot mazo 
un vidējo pensiju samazinā-
jumu un veicinot darbīgu un 
aktīvitātēm piepil dītu vecum-
dienu iespējas.”

Šo rindu autors tāpēc aicina 
trimdas/ārzemju latviešus bal -
sot par VL/TB/LNNK un arī 
pa   rakstīt TB/LNNK ierosi nā ju-
mu tautas referendumam par 
Satversmes grozījumu, lai visās 
valsts financētās skolās mā  -        
cības notiktu tikai valsts (lat-
viešu) valodā, pāreju no paš-
reizējās kārtības sākot ar pirmo 
klasi.

Laikrakstu Laiks 
un Brīvā Latvija 
galvenā redaktore 
Ligita Kovtunas 
kundze mani lūdza 
atbildēt uz jau   tā-
jumu: pēc kādiem 

kritērijiem jūs izvēlēsities polī -       
tis ko spēku, par kuŗu balsot                 
10. Saeimas vēlēšanās?

Atbildot uz jautājumu, vispirms 
jāpiemin divi apzinīga pilsoņa 
pienākumi. Svarīgākais ir IET 
BAL SOT. Jo, ja kāds nebalso, viņš 
to dara par labu saviem pretinie-
kiem. Paskaidrošu ar elementāru 
piemēru: pieņemsim, ka notiek 
vēlēšanas, kuŗās piedalās tikai 10 
cilvēki un divas partijas – sauksim 
tās par baltajiem un pelēkajiem. 
Pieņemsim, ka puse vēlētāju ir    
par balto partiju un puse par 
pelēko. Ievēlētajā Saeimā katrai 
partijai būtu 50 deputāti. Bet,           
ja viens pelēkais neaiziet balsot, 
baltajiem būs piecas balsis no 
deviņām, tas ir, 55,56%, un Saei-
mā būs 56 baltie deputāti un         
44 pelēkie. Ja vēlētāju un partiju 
skaits ir lielāks, proporcijas ir ci -
tas, bet efekts līdzīgs. Neejot vēlēt, 
jūs tomēr balsojat – par savu pre-
tinieku.

Otrs apzinīga pilsoņa pienā-
kums ir NEBALSOT PAR MIK-
ROPARTIJĀM, tas ir, partijām, 
kuŗu vērtējums (reitings) ir zem     
5%. Balsojot par šādām partijām, 
vēlētājs savu balsi iznieko un at -
kal palīdz saviem pretiniekiem. 
Efekts ir tieši tāds pats kā nebal-
sojot. Vissāpīgākais piemērs šā -    
dai neapzinīgai rīcībai bija pē -
dējās Rīgas domes vēlēšanas. Pie-
dalījās 16 (!) partijas. Četras, kas 
tika pāri 5% barjērai un iekļuva 
domē, saņēma kopā 79% balsu no 
tiem vēlētājiem, kuŗi aizgāja      
vēlēt. Divpadsmit latviskas parti-
jas nepārvarēja 5% barjēru. Do -
mes sastāvs būtu pilnīgi cits, ja         
šie vēlētāji būtu balsojuši par             
tām trim latviešu partijām, kuŗu 
vērtējums skaidri rādīja, ka tās 
saņems vairāk nekā 5%. Saskaņas 
centrs nebūtu uzvarējis. Tas 21% 
latviešu vēlētāju, kuŗi nobalsoja 
par mikropartijām, patiesībā              
ne  tieši nobalsoja par Saskaņas 
centru un palīdzēja tam uzvarēt.

Tagad par polītiskajiem spē-
kiem. Pēc pašreizējiem vērtē ju-

miem spriežot, drošas iespējas 
pārvarēt 5% barjēru ir četrām 
partiju apvienībām: Vienotībai, 
Saskaņas centram, Zaļo un Zem-
nieku savienībai un Visu Latvi -        
jai – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. 
Tuvu robežai varētu tikt arī Par 
labu Latviju. Manas personiskās 
domas par šīm partijām. 

VIENOTĪBA. Lieliska apvie-
nība. Vienotībai par labu nāk tas, 
ka Dombrovska kungs ir, iespē-
jams, labākais ministru prezi -
dents, kāds Latvijai bijis kopš 
neatkarības atgūšanas. Vienotība 
ir noteicošā apvienība pašreizējā 
valdībā, kas  valsti saņēma novestu 
līdz bankrota robežai. Ar pacie-
tīgu, godprātīgu un saprātīgu 
rīcību krizes padziļināšanās ir 
apturēta un notiek atkopšanās, 
kaut tā ir lēna un sāpīga. Par              
šo partiju vajadzētu balsot arī 
visiem cittautiešiem, kas ir lojāli 
Latvijas valstij un draudzīgi lat-

viešu tautai. Žēl tikai, ka Vieno -
tība nepieņēma savā apvienībā         
arī Visu Latvijai un Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK, kad tas bija ie  spē-
jams. Būtu iznākusi gandrīz jau -
na Tautas fronte, un tad Vieno -
tības spēks būtu daudz iespai-
dīgāks.

SASKAŅAS CENTRS. Šī partija 
nav opcija apzinīgam Latvijas vē -
lētājam. Kaut arī tajā var atrast 
va lstij uzticīgus cilvēkus, viss to -
mēr norāda, ka pie teikšanas par-
tijā ir personas, kas izpilda Krievi-
jas pašreizējās valdības no  rādī ju-
mus. Uz partiju pārcēlušies vairāki 
bijušie PCTVL biedri, kas izteikuši 
naidīgus komentārus par Latviju 
un latviešiem. Tie ir cilvēki, kuŗi 
nespēj samierināties ar bijušās ko -
lonijas zaudējumu, kuŗi nesaprot, 
ka šī ir mūsu zeme, vienīgā mūsu 
zeme, un ka šeit vēlamies latviešu 
valodu. Tā kā krievi Krievijā vēlas 
krievu valodu.

ZAĻO UN ZEMNIEKU SA  VIE-
NĪBA. Arī laba partija ar senām 
saknēm. Tā aizstāv Latvijas lau-
kus. Kam ZZS patīk, tā balss ne  -
ies zudumā. Partija daudz tikusi 
kritizēta par tās valdības vadītāja 
kandidātu Lemberga kungu, bet 
Ventspils iedzīvotāju izteikts vai-
rākums viņu aizstāv. Lai arī ko 
Lemberga kungam varētu pār-
mest, Ventspils ir vislabāk sakop -
tā pilsēta Latvijā un daudz tur 
uzbūvēts – hokeja halle, uni ver si-
tāte, akvaparks, ostas promenāde, 
un varētu uzskaitīšanu turpināt.

VISU LATVIJAI – TĒVZEMEI 
UN BRĪVĪBAI / LNNK. Labākā 
izvēle, par ko balsot. Tēvzemei          
un Brīvībai dažiem biedriem iz -
skanējuši pārmetumi, bet starp 
viņiem lielais vairākums ir god-
prātīgi cilvēki un pārliecināti Lat-
vijas patrioti. TB vienmēr bijusi 
par latviskām vērtībām. Visu Lat-
vijai ir jaunas asinis mūsu polīti -
kā, kas tik ļoti šobrīd vajadzīgas. 
Latvijas ienaidniekiem, protams, 
viņi ir kā dadzis acīs. Nelabvēļi 
visādi centušies VL nomelnot. 
Viņi esot ekstrēmisti, - ko nu katrs 
sauc par ekstrēmistu! VL biedri 
nav nevienu piekāvuši, kur nu          
vēl nosituši, ne viņi kādu auto   -
ma šīnu sadedzinājuši, ne viņi pie - 
da lījās Saeimas logu dauzīšanā. 
Tie ir jaunieši, kas auguši demo-
kratijā un ir patiesi Latvijas pa  t-
rioti. Sagaidāms, ka nākamās Sa -
eimas laikā turpināsies uzbru -
kumi latviešu valodai gan tieši, 
gan viltīgi un apslēpti. Arī tāpēc 
Visu Latvijai klātbūtne Saeimā         
ir nepieciešama, jo viņi ir tie,            
kas mūsu valodu aizstāvējuši vis-
dedzīgāk. Un, ja kādam ārzemēs 
viņi nepatīk, - ir beidzamais laiks 
izbeigt visur un vienmēr klanī -  
ties citu priekšā. Balsojums par         
šo partiju būtu arī patiesais pro-
testa balsojums visiem vēlētā -  
jiem, kas ir neapmierināti ar Lat-
vijas polītikā līdz šim notikušo.

Jāpiemin arī PAR LABU LAT-
VIJU, lai gan par šo apvienību 
nodotās balsis varētu būt latvie-
šiem zudušas, ja apvienība nepār-
varēs 5% barjēru. Žēl LPP/Latvijas 
ceļu, kas principā ir partija, kuŗā 
arī ir daudz labu cilvēku, bet, tāpat 
kā citiem, pagātnē daži traipi, 
piemēram, apšaubāmā Parex ban-
kas (drīzāk tās bijušo īpašnieku) 
glābšana, par kuŗu vēl maksāsim 

un maksās mūsu bērni un 
mazbērni. Žēl, ka viņi apvieno-
jušies ar tik nevēlamu partneri. 
Neapšaubāmi, ka Tautas partijā         
ir arī kompetenti un par Latviju 
strādājoši biedri, īpaši pašvaldī -
bās ārpus Rīgas. Bet no vēstures 
nav izdzēšami tādi fakti kā plašās 
„prihvatizācijas”, Grobiņu vēja 
parka afēra, Jūrmalgeitas afēra, 
Kalvīša kunga vieglprātīgā saim-
niekošana, nesamērīgi „treknās” 
algas partijas biedriem augstos 
amatos, digitālās televīzijas afēra. 
Tās ir ziņas, kas parādījušās presē, 
un droši vien nav vienīgās. Ja kāds 
var balsot par šo partiju, tad man 
nāk prātā Juŗa Dimitera plakāts, 
ko nesen redzēju viņa personāliz-
stādē Cēsīs: uz sarkana fona liela 
balta aita, augšā uzraksts – 
BALSOSI KĀ VIENMĒR?

PCTVL. Ja nav nekā laba, ko 
teikt, tad labāk klusēt.

 
Tie ir mani kritēriji, pēc kā -

diem balsošu, būdams Latvijas 
pavalstnieks un patriots. Neesmu 
nekādā veidā iesaistīts polītikā, 
drīzāk cenšos no tās izvairīties. 
Vītolu fonds un Kokneses fonds, 
kuŗos pašlaik strādāju, ir nevalsts 
orga nizācijas, kas nav saistītas ne 
ar polītiku, ne partijām. Šeit paus-
tie uzskati ir mani - privātperso-
nas. Manuprāt, man ir pienā -   
kums lasītājiem darīt zināmu, ka 
mana meita Laura Bulmane pie-
dalās Latvijas polītiskajā dzīvē jau 
piecus gadus un viņa kandidē 
VL-TB/LNNK sarakstā. Nedrīks-
tu to slēpt, bet ne jau tāpēc esmu 
izteicies atzinīgi par šo apvienību. 
Es to darītu arī tad, ja Laura būtu 
citā partijā, jo abi esam pārlieci-
nāti, ka Latviju aizstāvētājām par-
tijām ir jābūt pārstāvētām Sa -
eimā.

 
Mana lielā cerība ir, ka šīs trīs 

apvienības - Vienotība, ZZS un Vi -
su Latvijai – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK - kopā iegūs vairāk nekā 
pusi mandātu Saeimā un veidos 
valdību. Pēc manas dziļākās pārlie-
cības tas būtu labākais, kas 2. ok -
tobrī varētu notikt Latvijai, lat-
viešu tautai un kopā ar mums 
dzīvojošiem valstij lojāliem cit-
tautiešiem. Par šādu uzvaru        
mums visiem būtu pienākums 
strādāt.

Vilis Vītols

Prof. Jānis Priedkalns

Juŗa Dimitera plakāts
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Ventspils projekts “Tautas amatniecība un māksla uzņēmējdar -  
bī bas un tūrisma attīstībai Baltijas jūras kuršu piekrastē” atzīts par vienu 
no 150 labākajiem labās prakses projektiem Baltijā. 

Pabeigti Ventspils Latviešu biedrības nama atjaunošanas darbi. 
Nams būvēts 1904. gadā un pielāgots jaunrades nama funkcijām. 
Atjaunotā ēka territorijas izskatu dara mūsdienīgu, tomēr saglabājot 
vēstures elpu. Jaunrades namu svinīgi atklās septembrī.

Mācību praksē dažādos Italijas viesnīcu ēdināšanas uzņēmumos 
šovasar strādā divpadsmit Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi. Ar 
Lombardijas reģionu Italijā jelgavnieki sadarbojas jau piecus gadus. 

Lubānas novada Ošupes pagastā pie Lubānas ezera atrodas Lubāna 
mitrāja informācijas centrs, kuŗa tuvumā ir paredzēts ierīkot peldvietu. 
Nesen tur notika talka, kuŗā piedalījās centra darbinieki un Norvēģijas 
kristīgie jaunieši.

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” papildinājusi zušu 
krājumus Alūksnes ezerā. Ielaisti apmēram četri tūkstoši zivju mazuļu. 
Plānots rudenī ezerā ielaist ataudzētus zandartu un līdaku mazuļus.

Konkurss “Par skaistāko gaisa dārzu” Cēsīs (tagad novadā) notiek 
sesto gadu. Vērtējot ziedošos namus, par košāko pašvaldības territorijā 
atzīts Cēsu pilsētas pansionāts.

Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas ciemata iedzīvotāju Jāņa 
un Annas Ogstu dārzā šovasar izaugusi necerēti skaista saulespuķe 
vairāk nekā ar 30 ziediem. Ģimene saulespuķes audzējot katru gadu, 
bet pirmo reizi izaugusi ar tik daudz ziediem.

Gulbenes novada Beļavas pagastā, ganībās, čūskas šovasar jau 
sakodušas divus mājlopus. Govs pēc tam gājusi bojā, bet kaza, par 
laimi, palikusi dzīva.

Jēkabpilī pie lielveikala „Maxima” notika vienas dienas pārtikas 
ziedošanas akcija, kad iedzīvotāji piepildīja pārtikas pakas ar veikalā 
nopērkamiem produktiem. Pakas nodotas maznodrošināto un daudz-
bērnu ģimenēm. 

Kūku pagasta zemnieku saimniecības “Kalves” īpašnieka Gun -
dara Kalves saimniecību apmeklēja zemkopības ministrs Jānis                        
Dūklavs. 

Bilskā, Zaubē, Veclaicenē, Rugājos, Rožupē, Gaujienā un Rugājos 
rit starptautiskās labdarības organizācijas Heifer International projekts, 
lai mazinātu nabadzību lauku apvidos un rosinātu iedzīvotājus ap -
mainīties resursiem. Maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes savā 
īpašumā par brīvu saņem grūsnu telīti, divas bišu saimes un 150 augļu 
kokus.

Jēkabpilī norit labdarības akcija „Pasniedz roku, Jēkabpils”. Vei-
kalos „Beta” izvietotas ziedojumu kastītes, lai par saziedoto naudu 
sniegtu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, jauno mācību gadu uzsākot. 

Bijušās Jaunliepājas bibliotēkas telpas Liepājas dome nolēmusi 
nodot Sarkanajam Krustam bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem 
labdarības nolūkos. 

Tiek remontēts Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras 
katedrāles augšējais kupols. Atjauno krustu, noņemot tam veco krāsu, 
lai uzklātu jaunu. Remonts tiek veikts draudzes pašas spēkiem.

Kārtējo tematisko ekskursija Liepājas reģiona tūrisma informā-
cijas birojs rīkoja, aicinot apskatīt Liepājas puses ievērojamās vietas: 
Aizputes vecpilsētu un Rezidenču un darbnīcu centru “Serde”, Kaz-
dangu un atjaunoto Meža mūzeja ekspozīciju Kazdangas pilī, Valtai-  
ķu baznīcu ar unikāliem vitrāžu logiem, kā arī Kalnamuižas Piena 
mūzeju - vienīgo šīs nozares mūzeju Latvijā.

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

Līmeniski. 1. Ēka dažādu ražo-
jumu un mantu glabāšanai. 4. 
Musulmaņu svētums Mekā. 6. 
Siguldas pilsētas daļa. 7. Darbs, 
ko zināmā laika posmā veic kāda 
sabiedriski polītiska uzdevuma 
īstenošanai. 8. Pilsēta Somijas 
dienvidos. 10. Cilvēks, kas izlie-
kas. 13. Hošiminas agrākais no -
saukums. 15. Grieķu tautas deja. 
17. Balss nokrāsa. 19. Pārtika. 20. 
Traģēdijas aizgādne sengrieķu 

mītol. 22. Mazā planēta (atkl. 
1949. g.). 23. Nelielas, atpūtai 
paredzētas celtnes parkos, dār-
zos. 26. Pie virsdrēbēm piestip-
rinātas galvassegas. 29. Ārsta 
ieteikti ārstēšanas pasākumi.        
30. Nīderlandiešu filozofs (1632-
1677). 31. Mazlēpju dzimtas 
ūdens augs. 32. Tikko manāmas 
skaņu, krāsu atšķirības. 33. 
Posms kādā procesā. 34. Īslai -        
cī ga dubļu un akmeņu straume 

kalnos lietus periodā. 
Stateniski. 1. Īsas vīriešu          

ap  akš jakas bez piedurknēm. 2. 
Mechanikas nozare. 3. Debess 
dienvidu puslodes zvaigznājs. 4. 
Taisnleņķa trijstūŗa taisnā leņ -   
ķa malas. 5. Pasaules daļa. 7. 
Amerikāņu gleznotājs, rakst-
nieks (1882-1971). 9. Plaši dzejas 
darbi. 11. Jūras dievs sengrieķu 
mītol. 12. Persona, kas autoram 
noder par literāra tēla pirmpa-
raugu. 14. Neveiksme, nelaimes 
gadījums. 16. Dzega. 17. Karpatu 
augstākā daļa. 18. Piena pārstrā-
des produkts. 21. Katoļu diev-
nama sargs. 23. Ungāru kompo-
nists, pianists, diriģents (1811-
1886). 24. Procenta desmitdaļa. 
25. Tāds, kam ir asins krāsa.            
26. Spāņu konkistadors (1485-
1547). 27. Skuju koks. 28. Dzelz-
ceļa pietura līnijā Rīga-Tukums. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 31) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Plosts. 4. Leo-
pards. 10. Mala. 11. Ķite. 12. 
Oļiņiete. 14. Sarma. 15. Skumt. 
16. Kaste. 20. Pilnvara. 21. 
Piksāri. 24. Objekts. 25. Sekstets. 
27. Egles. 29. Siles. 30. Pelni. 34. 
Bastions. 36. Lats. 37. Sīga. 38. 
Atentāts. 39. Ežmala.

Stateniski. 1. Pamats. 2. Ogle. 
3. Sadot. 5. Egoisms. 6. Pirts. 7. 
Dainas. 8. Klinkers. 9. Lentenis. 
13. Smiltene. 17. Austeres. 18. 
Svēte. 19. Liesa. 22. Molekula. 23. 
Behemots. 26. Pietikt. 28. Lietot. 
31. Irlava. 32. Saukt. 33. Asote. 
35. Rīga.  

Pirmajās augusta dienās Latvijā 
pūtuši šī gada visstiprākie vēji, 
bijis vislielākais diennakts nokriš-
ņu daudzums un visaugstākā        
ga i sa temperātūra. Latvijas Vides, 
ģeo loģijas un meteoroloģijas        
centra sinoptiķu sakopotā infor-
mācija liecina, ka visstiprākie šī 
gada vēji 8.augustā skāruši Latvi-
jas austrumu daļu. Tika lauzti res-
ni koku stumbri, koki izrauti ar 
saknēm, noplēsti ēku jumti, - vēja 
brāzmu ātrums sasniedza pat 32,6 
metrus sekundē (m/s). Savukārt 
uzņēmuma Latvijas Valsts ceļi me -
teoroloģiskā stacija Viļānos fik-
sējusi 26 m/s spēcīgas vēja brāz-
mas, bet 22 - 23 m/s vētras spēks 
tika sasniegts arī Latvijas rietumu 
daļā - Dobelē un Stendē. 

Vētras postījumos bez elektrības 
palika 30 000 mājsaimniecību. 
Elektroapgādes pilnīgu atjau no ša-
nu sola divu nedēļu laikā. Valsts 
mežos vētra izgāzusi kokus vai -
rāk nekā 200 000 kubikmetru 
koksnes apjomā, Dienvidlatgales 
virsmežniecības virsmežzinis stās-
ta, ka Latgalē vietām vienlaidus 
nogāzti pat 100 hektari meža. 
Daudzi meža īpašnieki  lūdz mež-
sargam padomu, kā sapostīto me -
žu izstrādāt, lai izgāztos kokus 
varētu pēc iespējas drīzāk pārdot, 
jo vējgāzēs arī mežizstrāde ir ie -
vērojami dārgāka nekā augošā 
mežā.

Augusta  pirmajās desmit dienās 
dažādas intensitātes nokrišņi Lat-
vijā bija katru dienu - 150% nor-
mas, bet vislielākais diennakts no -
krišņu daudzums - 82 milimetri -  

Vētra Latvijā norauj jumtus, nosit mājlopus un izgāž simtgadīgus ozolus 
Augusta lielo vētru Latvijas iedzīvotāji neaizmirsīs

reģistrēts Rucavā. Tik daudz nolīst 
caurmērā reizi četros gados. Lie-
tusgāzēm sekoja pērkons un zi -
beņi. No zibens „spēriena” node-
gušas vairākas mājas.

Negaiss krietni papostījis arī 
Jēkabpils novadu, kur ne tikai 
lauzti koki un  mājām sapluinīti 
jumti, bet norauts pat Dunavas 
pamatskolai pagājušajā gadā par 
30 000 latu uzliktais jaunais jumta 
segums. Cietis arī Preiļu novads, 
it sevišķi ceļa posms no Preiļiem 
līdz Aglonai. Kāda aculieciniece 
redzējusi, kā vētras nolauzts koks 
uzgāzies Vilku krogam, kur viņa 
tikko pirms tam  pusdienojusi. Lī -
vānu novada Rožupes, Rudzātu 
un Sutru pagastā vētra norāvusi 
jumtus dzīvojamām un saim nie-
cības ēkām, izgāzusi simtgadīgus 
ozolus, bet krītoši koku zari no -
situši mājlopus un sadragājuši 
lauksaimniecības techniku. Kri  -
tu šie koki nosprostojuši ūdens-

tilpes. Dubnas upē, kā arī Rožupē 
un Starēs sāk slāpt zivis. Turklāt 
ūdens upēs kļuvis ļoti netīrs, jo 
applūst  palieņu pļavas Vārkavas 
novada territorijā. Līvānu novada 
domes priekšsēdis bēdājas, ka 
cilvēki ir izmisumā, jo daudziem 
nav kur dzīvot - mājām norauti 
jumti, dažās saimniecībās no šķū-
ņa palikusi tikai dēļu kaudze, iz -
postīti sējumi, augļudārzi un me -
ži. Šādu vētru neatceras redzējuši 
pat gados visvecākie cilvēki. Dau-
gavpilī spēcīgās vēja brāzmas no -
lauzušas vairākus simtus koku, uz 
ceļu braucamās daļas sakritušie 
koki vairākās vietās pilsētā no -
sprostojuši automašīnu kustību.

Negaiss pārbrāzās pāri arī Vid-
zemei. Alūksnē bijusi pat liel-
graudu krusa. Madonas novada 
domes priekšsēdis atzīst, ka šo -     
b rīd galvenais ir atjaunot sakarus 
un elektrības piegādi, jo pilsētas 
apkārtnē nedarbojas ne LMT 

mobilie torņi, ne Lattelecom tele-
fona līnijas, tāpēc vietām  sakari        
ir apgrūtināti. Pie Madonas slim-
nīcas „nopļauts” mežs. Pats bū  tis-
kākais - daudzām mājām nav ne -
pieciešamā darbaspēka, lai atjau-
notu jumtus. Visam vajadzīgs 
laiks. 

Sākotnējie aprēķini liecināja,       
ka vētra pašvaldībām nodarījusi 
vismaz 709 000 latu zaudējumus.

Reģionālās attīstības un pa  š-
val dību lietu ministrei Dagni jai 
Staķei (ZZS) tiekoties ar pa  š-
valdību vadītājiem no Līvānu, 
Madonas, Daugavpils novada, 
Dau   gavpils pilsētas, Jēkabpils, 
Beverīnas, Krustpils un Vārkavas 
novada, noskaidrots, ka dzīvo  - 
 ja mam fondam un pašvaldību   
ēkām vētra nodarījusi 307 000   
latu zaudējumus. Lai arī patla -  
ban valsts budžeta programmā 
“Līdzekļi neparedzētiem gadī ju-
miem” pieejamais financējums ir 

tikai 277 000 latu, ministre pauda 
pārliecību, ka, precīzējot tāmes, 
naudas valstij šim mērķim pietiks. 
Viņa nolēmusi vērsties pēc palī-
dzības pie citām ministrijām, pie-
mēram, ar financējumu ceļiem, 
kam vērta nodarījusi zaudējumus, 
varētu līdzēt Satiksmes ministrija, 
zemnieku saimniecībām - Zem-
kopības ministrija, bet Dubnas 
upei, kuŗai pēc vētras draudot 
“ekoloģiskā katastrofa”, - Vides 
ministrija. Taču kārtība, kādā tiek 
pieprasīti un izlietoti budžeta lī -
dzekļi neparedzētiem gadīju-
miem, paredz, ka pašvaldībām 
jānodrošina līdzfinancējums at -
tiecīgajam objektam radīto zau dē-
jumu novēršanai ne mazāk kā 
30% apmērā. Izņēmums ir sociā-
lās aprūpes centrs, dienas aprū -
pes centrs, sociālā māja vai in -
ternātskola. 

Teksts un foto Valija Berkina
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Pirms sākam šīs sarunas            
ap  rakstu, uzreiz jāuzsveŗ,                        
ka redakcijas nostāja jautāju-
mā par Latvijas Daugavas Va -
nagu iekšējām nesaskaņām ir 
un paliek neitrāla, taču mēs        
no sirds uzgavilētu, ja tādu 
vairs nebūtu. Vienlaikus re- 
s pek tējam šīs lielās un ietekmī-
gās organizācijas biedru tiesī-
bas zināt un apspriest tai bū -
tiskus jautājumus mūsu slejās. 
(Diemžēl ir nācies noraidīt 
dažu labu rakstu, kuŗā bijuši 
personiski apvainojumi vai ci -
tādi „pielieta eļļa” jau tāpat 
nokaitētajā situācijā.)

Šīs tikšanās un sarunu gal-
venais temats bija gluži prak-
tisks – sirmo leģionāru medi-
cīniskās aprūpes un zāļu ap  gā-
des risinājumi. Manuprāt – 
pats, pats galvenais un aktu ā-
lākais šābrīža darbs. Saprotams, 
neskarti nepalika arī sāpīgi jau-
tājumi. 

Šai sarunā, uz kuŗu redakciju 
aicināja DV CV Pārstāvības 
vadītāja Solvita Sekste, pie da lī -
jās Dr. Vija Tipaine, Agris Brie-
dis, Vija Tēce, Gunārs Kancs 
(Indianapole), Gunārs Timer-
ma nis un Ernests Brau čs. Abi 
pē  dējie pārstāv tos DV orga-
nizācijas biedrus, kuŗi aiz cie-
nījamā vecuma Daugavas Va -
nagos vairs nedarbojas, bet sa -
ņem savas organizācijas aprū-
pi. 

Gunārs Timermanis (81). 
„Esmu ļoti pateicīgs un ap -
mierināts par iespēju saņemt 
atbalstu, kas man nepiecie-
šams. Esmu kaŗa invalids, div-
reiz ievainots, bijis kontūzēts. 
Pagājušajā gadā nonācu slim-

nīcā ar rokas paralizi. Pēc 
uzturēšanās slimnīcā saņēmu 
rēķinu – pāri par 150 latiem! 
Vērsos pie Solvitas Sekstes, 
viņa sazvanījās un nokārtoja, 
ka man - represētajam nav jā -
maksā. Zāles, kas man rēgu -
lāri jālieto, ir dārgas, tāpēc 

QUO VADIS, DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ?
 Apaļā galda sarunā DV CV Pārstāvībā Rīgā

neatsveŗams atbalsts ir šie   
bez maksas medikamenti, arī 
40 latu naudas pabalsts, ko 
saņemu no Daugavas Vanagu 
organizācijas. Esmu palicis 
viens, un bieži vien rodas jau-
tājumi, ko pašam grūti nokār-
tot. Šeit vienmēr saņemu iz -
palīdzīgu un laipnu attieksmi.”

Ernests Braučs (85). „Kopš 
aizvadītā gada rudens saņemu 
zāles, kas man vajadzīgas, lai 
tiktu galā ar sirds aritmiju. Tas 
ir liels atbalsts, jo zāles jālieto 
katru dienu un tās ir padār -
gas. Esmu kādreiz dzirdējis, ka 
uz zālēm ilgi jāgaida. Man tā 
nav gadījies, un galu galā var 
taču pasūtināt savlaicīgi.”

Ar abiem kungiem parunā-
jāmies arī par dzīvi. Par ko    
viņi balsos vēlēšanās? Timer-
maņa kungs negribot neko 
mainīt un kā parasti balsošot 
par TB/LNNK. Brauča kungs 
visus šos gadus arī balsojis       
par tēvzemiešiem, bet šoreiz 
nolēmis atbalstīt Vienotību. 
Viņam vislielāko uzticību vie-
šot Sandra Kalniete un Ģirts 
Valdis Kristovskis. 

Kristovska autoritāti piemin 
arī ilggadējā Latvijas Dauga -
vas vanadžu vadītāja Vija Tēce, 
uzsveŗot, ka noteikti savu balsi 
atdošot par Vienotību. Arī      
Dr. Vija Tipaine izlēmusi tā- 
pat, jo viņai ir svarīgi, lai valsts 
priekšgalā nonāktu cilvēki ar 
labu izglītību un prasmi prak-
tiski strādāt.

Bet nu atkal turpinām par 
ap  rūpes darbu. Sarunā iesais-
tās farmaceits Agris Briedis, 
kas pēc DV priekšnieka Juŗa 
Au    gusta aicinājuma 1993. ga  -

dā apņēmās organizēt zāļu pie-
gādi leģionāriem Latvijā. Pie-
bildīšu, ka Agris pats ir Dau-
gavas Vanagu organizācijas 
biedrs kopš 1991. gada, tātad 
kopš šīs organizācijas oficiā -  
lās nodibināšanas atjaunotajā 
Latvijā. „Par Daugavas Va  na-

giem zināju jau kopš agras 
jaunības. Mans tēvs savulaik 
bija gaisa izpalīgs. Ģimenē val-
dīja ļoti latviska, patriotiska 
gaisotne, turklāt man laimējās 
nebūt ne oktobrēnam, ne pio-
nierim, ne komjaunietim... Nā -
ku no mediķu ģimenes, vec  -
tēvs bija farmaceits, māte – 
ārste, arī rados un draugos 
vairāki mediķi. Un man tika 
iemācīts – strādājot medicīnā, 
tu stāvus bagāts netiksi! Tā 
augstākā balva tev būs gan da-
rījums, ko saņemsi par iespēju 
palīdzēt citiem. Tas arī ir mans 
vadmotīvs, darbojoties šajā zā -
ļu apgādes darbā.

Jāsaprot vēl viena lieta – me -
dicīnas aprūpē galvenais ir 
ārsts, farmaceits ir tikai viņa 
„pavārs”, kam precīzi jāizpilda 
ārsta norādījumi. Un diletan-
tiski te nedrīkst strādāt. Tur- 
k lāt jāievēro, ka zāļu apriti visā 
pasaulē rēgulē zināmi notei-

kumi. Šobrīd ir sakārtota opti-
māla sistēma: pasūtinājums 
nāk no ārsta, kas pārzina sa -
vus slimniekus. Savukārt nau-
da nāk galvenokārt no ārzem -
ju latviešu ziedojumiem, un 
pret to ir jāizturas ar cieņu. 
Dažkārt „piemirstas”, ka trim-

das tautiešiem nauda neaug 
kokos, ka tā ir nopelnīta sūrā, 
grūtā darbā, dzīvi Amerikā un 
citur sākot no nulles punkta. Ir 
jābūt stingrai kontrolei, pār-
skata sistēmai. Un nevar būt, 
kā gadījās sākumgados, kad 
zāles tika dalītas nekontrolēti, 
un cilvēki grāba, ko vajag un 
ko nevajag.

Mūsu cilvēki lielākoties sirgst 
ar chroniskām kaitēm, tāpēc 
jau iepriekš ir zināms, kādas 
zāles būs nepieciešamas. Ja 
notiek kāda neparedzēta sa -
slim  šana, kopīgiem spēkiem 
gādājam, lai vajadzīgās zāles 
divdesmit četru stundu laikā 
saņemtu. Taču lūgšu arī ņemt 
vērā, ka ar vienu zāļu paciņu 
skriet uz Latvijas otru malu 
nav racionāli. Daktere Tipai -
ne zāles saviem pacientiem 
piegādā, cilpojot kājām vai 
braucot sabiedriskajā trans-
portā...”

Vija Tipaine. „Leģionāru me -
   di  cīniskās aprūpes darbā esmu 
kopš 1993. gada, šobrīd manā 
pārziņā ir 394 cilvēki. Labi,        
ka man krietni palīdzējusi 
māsa Čakste Tipaine! Šobrīd 
mūsu aprūpes prioritāte ir 
gulošie un mazkustīgie le -
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ģionāri. Apmeklējot viņus mā -
jās, esmu redzējusi, ka vecie 
vīri dzīvo ļoti dažādos ap  -
stākļos. Ir tādi, par kuŗiem 
rūpējas bērni un mazbērni,         
un ir ļoti trūcīgi un vientuļi 
cilvēki, kuŗiem citkārt vairāk 
nekā zāles vajadzīgs cilvēcisks 
kontakts. Šis sociālās aprūpes 
darbs varētu būt viena no no -
zīmīgākajām darbības jomām 
tieši DV jauniešiem. Viņi va -
rētu arī gluži praktiski palī -
dzēt – kaut ko atnest, salabot. 
Protams, jaunam cilvēkam ir 
apgrūtinoši ilgas stundas uz -
klausīt sirmo vīru stāstus, jo 
daudzi no viņiem sirgst arī         
ar mentālām pārmaiņām. Ta  -
ču – ja jūs zinātu, cik viņiem 
tas ir nozīmīgi – izrunāties, 
tikt uzklausītiem, saņemt uz -
manību! Galu galā – sirmie 
leģionāri to ir pelnījuši!”

Arī Viju Tēci var saukt par 
vienu no DV aprūpes darba 
veterānēm. Vija Latvijas Dau-
ga  vas Vanagu kustībā iesais-
tījās jau pirms organizācijas 
oficiālās dibināšanas. Būdama 
mediķe (medicīnas māsa ar 
nepabeigtu augstāko izglī tī  -
bu), viņa uzņēmās leģionāru 
aprūpes darbu Vecmīlgrāvī, 
Carnikavā, bet, kad 1993. ga -
dā izveidoja medicīnas ka -
binetu, sāka strādāt tajā. Dau-
dzus gadus Vija bija Latvijas 
Daugavas vanadžu priekš nie-
ce. Pēc dabas ļoti tieša un 
atklāta. Tāda arī šai sarunā. 

„Kad 2002. gadā notika tā 
sauktā Latvijas Daugavas Va -
nagu apvienošanās, biju nolē-
musi no organizācijas vispār 
izstāties, jo nevarēju atrasties 
vienās rindās ar rupjiem un 
arrogantiem cilvēkiem! Taču 
manu pieredzi acīmredzot 
novērtēja, un mani uzaici -       
nāja vadīt Jūrmalas organi-
zāciju, kur esmu vēl šobrīd. 

Solvita Sekste

Gunārs Timermanis Ernests Braučs Vija Tēce Gunārs Kancs

Vija TipaineAgris Briedis

(Turpināts 18. lpp.)
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Viss notiek, pirmajā vietā, 
protams, aprūpes darbs, bet 
izkārtojam arī sarīkojumus, 
piedalāmies salidojumos.

Ar skumjām atceros skaistos 
laikus, kad darbojāmies Ci  ta-
deles ielas birojā, pāris nelielās 
telpās, bet nebija kašķu, šķel-
šanās. Atminieties skaistās bal-
les VEF Kultūras pilī – pati ta -
ču ar prieku uz tām nācāt! 
(At  ceros gan, tur tiešām valdīja 
prieks un vienotība! – L.K.). 
Šobrīd diemžēl neredzu iespē-
ju vienoties. Kāpēc? Tāpēc, ka 
neko nevar sarunāt, ja nav dia-
loga. Ja viens ārdās un nelaiž 
citus pie vārda. Un ja priekšā 
nav spēcīgas autoritātes ar       
cie tu mugurkaulu. Citkārt sa -

nāksmē nemaz neizskan vārdi 
„leģionārs” un „medicīnas ap -
rūpe”... Kā es negribēju to Slo-
kas ielas graustu! Kad to at -
klāti pateicu, iedzīvojos dau-
dzos ienaidniekos. Manta –        
tas ir tas, kas radīja šķelšanos.”

Vai tiešām tik bezcerīgi?! 
Daktere Tipaine tomēr, saka, 
manuprāt, „atslēgas vārdus”: 
„Ir jāstrādā un godprātīgi jā -
turpina iesāktais darbs!”

Agris Briedis. „Man ir liels 
niknums, redzot, ka par priekš-
niekiem šiem cienījamajiem 
vīriem, kas īstenībā izcīnīja 
mūsu neatkarību, cenšas „uz -
mesties” pag. gs. 30. gados dzi-
muši „gudrinieki”, kas nemaz 
īsti nezina, kas ir Cēdelgema 

un kas ir pulkvedis Janums... 
Mūsu darba saturs un jēga             
ir aprūpēt sirmos leģionārus 
un neļaut viņiem aiziet ne -
pelnītā aizmirstībā!”

Sarunas nobeigumā aicināja 
izteikties Indianapoles DV ap -
vienības priekšnieku Gunāru 
Kancu. „Esmu leģionāra dēls, 
un darbošanās Daugavas Va -
nagu organizācijā man visu 
mūžu ir bijusi pašsaprotama. 
Mēs esam milzu parādā tiem 
cilvēkiem, kas īstenībā izcī -   
nīja Latvijas brīvību. Ir jādara 
viss, lai viņiem palīdzētu. Un            
ir jāstiprina Daugavas Vanagu 
rindas, iesaistot tajās arī jauno 
paaudzi. Vecā paaudze aiziet, 
taču Daugavas Vanagu orga ni-

zācijai - lielam un ietekmīgam 
spēkam  jāturpina nacionāl pa t-
riotiskās tradicijas. Ja kāds    
par to nav pārliecināts, viņam 
nav iemesla sevi saukt par Dau-
gavas vanagu!”

Sarunā ieklausījās
Ligita Kovtuna            

ASV
 DV Kalamazū apvienības 

vanadzes
 DV apv. Linkolnā un vanadzes
 DV apv. Milvokos
 DV apv. Ročesterā
 DV apv. Vašingtonā un 

vanadzes

Quo vadis, Daugavas Vanagi Latvijā?
 Apaļā galda saruna DV CV Pārstāvībā Rīgā

 DV apv. Ņujorkā
 DV apv. Grandrapidos
 DV apv. Floridā
 DV apv. Ņūdžersijā
 DV apv. Bostonā
 Alfrēds Grava
 Valija Pole
 Lapiņš A.

Kanada
 DV Hamiltonas nod. vana -

dzes
 DV Toronto nod.

Austrālija
 DV Adelaides nod.
 DV Sidnejas nod. vanadzes

Anglija
  DVF Halifaksas nod.

(Turpināts no 17. lpp.)

DV organizācija šogad svin 
Latvijas Bruņoto spēku 90 ga -
dus. Lai ar drošu pārliecību va -
rētu apliecināt, ka mūs vieno 
Cēdelgemas gars, mums jāno-
raida viss, kas mūs šķeļ. Vienoti 
varēsim veikt sekmīgu palī dzī-
bas darbu.

Daugavas vanagi, sasauksi-
mies! 

Andrejs Eglītis „Tās dienas 
pieminiet!” Kurzemes cietok- 
s nis krita 1945. gada 8. maijā. 
Nedz ar soli,  nedz vārdu, nedz 
garu nemazināsim Kurzemes 
cietokšņa stiprumu... Spēcinot 
savu tautu uguņainā likteņa 
brāzienos ar Latvijas neatkarī-
bas vēsti un kopējās Kurzemes 
kaŗavīru cīņas garu pretī aus- 
t rumu veltnim – mēs kļūsim 
div  kārt stiprāki nāvē un dzīvī-
bā. „Karogu augstāk!”

Jānis Mežaks „Latviešiem lik-
tenīgais 8. maijs”. Šī diena atne-
sa Latvijai un latviešiem nevis 
brīvību, bet gan 45 gadu pa -
domju okupāciju un izklīdi -  
nāja vairāk nekā 100 000 lat-
viešu pa visu pasauli. Mums 
sākās trimda. 

DV Centrālā valde „16. marts”. 
Latvieši un Daugavas Vanagi, 
izkaisīti pasaules tālēs prom        
no dzimtenes, 16. martā piemin 
mūsu kritušos latviešu kaŗa-
vīrus. Aicināt mūsu ienaidnie-
kus apciemot Okupācijas mū -
zeju un apskatīt dokumentus 
un citus materiālus par Padom-
ju Savienības un Vācijas nozie-
gumiem pret mūsu tautu. Lai 
Dievs svētī Latviju, mūsu kritu-
šos latviešu tautas aizstāvjus         
un vēl dzīvos latviešu leģio-
nārus!

Atis Skalbergs „Pieminam 
kri    tušos cīnītājus”. 16. martā 
Lat  viju sedza bieza sniega kār -
ta. Pēc dievkalpojuma Doma 
baznīcā leģionāri un viņu pie-
derīgie devās pie Brīvības pie-
minekļa, kur bija izveidota sar-
kanbaltsarkano karogu aleja, 
caur kuŗu izgāja gājiena dalīb-
nieki. Pēc ziedu nolikšanas le -
ģionāri tālāk devās uz Lestenes 
Brāļu kapiem – latviešu tautas 
svētvietu. Mūžīga piemiņa lat-
viešu kaŗavīram, kas cīnījās         
par savu tautu un valsti!

DV Mēnešraksts 2
 Aprīlis – jūnijs 2010

Admirālis A. Mežmalis rak- 
s ta par dievkalpojumu Doma 
baznīcā, par ziedu nolikšanu 
pie Brīvības pieminekļa, brau-
cienu uz Lesteni. 

Majore Ruta Mūrniece „Lat-
vijas Bruņoto spēku kaŗavīri” 
raksta par latviešu kaŗavīru 
pienākumiem Afgānistānas ka -
ŗā. 

Māris Ruks,  Dr. phil.,  „Lat-
vie  šu valodai vajadzīgs spēcīgs 
likums” (Latvijas Avīze).

Pirms 75 gadiem – 1935. gada 
9. janvārī Valdības Vēstnesī ti -
ka publicēts un līdz ar to stājās 
spēkā visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem saistīgais likums par 
valsts valodu, ko bija parak- 
s tījis Ministru prezidents Dr.         
K. Ulmanis. Savulaik  tika izslu-
dināts spēcīgs likums. Tagad, 
likuma par valsts valodu 75. 
gadadienā, latviešu valoda iz -
dzīvo pašus smagākos laikus   
tās pastāvēšanas vēsturē, tagad 
mums atkal ir vajadzīgs ļoti 
spēcīgs valsts valodas likums. 

Vilis Mileiko „Valoda, tauta, 
valsts”. Visos laikos lielākās tau-
tas ir centušās pārtautot ma -
zākās tautas, un tas notiek arī 
vēl šodien. Gadsimtiem vācu 
muižnieki un garīdznieki, pēc 
tam krievi un poļi mēģināja 
latviešu valodu iznīcināt. Valo-
da ir tautas dvēsele. Ja kāds 
iedzīvotājs 20 gados nav ap -
guvis minimālo valsts valodu, 
tad būtu jājautā, kāpēc viņš            
to nav darījis. Kamēr dzīva būs 
valoda, dzīvos tauta, tāpēc sar-
gāsim, cienīsim un kopsim   
savu valodu! Bez valodas nav 
tautas, nav valsts! 

Juris Ciganovs ”1919. gada 
22. maijs – Rīgas ieņemšana”. 
Autors apraksta Brīvības cīņas, 
valsti atbrīvojot no ienaidnieku 
armijām. 

Imants Balodis „Trešā atmo-
da”. Pieminot 20 gadus kopš 
Latvijas neatkarības atjauno-
šanas, DV organizācija kopā ar 
Latvijas Valsts archīvu un Oku-
pācijas mūzeju ir izsludinājuši 
globālu jaunatnes pētniecisko 
darbu konkursu „Trešā atmoda 
Latvijā”. Anda Līce, runājot par 
pienākumiem, saka: „Ļaunuma 
pilnīgai uzvarai nav vajadzīgs 

nekas cits kā vien labi cilvēki, 
kas neko nedara.”

Lilita Klimmerte-Stēraste 
„Ne  pieciešama jauna Uzvaras 
pieminekļa koncepcija” (atklāta 
vēstule Ušakova kungam un 
Latvijas valdībai). 

„Ušakova kungs, PSRS uzva -
ru pār hitlerisko Vāciju pienā-
kas svinēt Maskavā, nevis Lat-
vijā. Krievija ir PSRS juri dis -       
kā mantiniece!”

Egīls Līcītis „Ne tikai par 
vēstures žurnāliem”. Intervija    
ar vēsturnieku Heinrichu Stro-
du (Latvijas Avīze).      

Atis Skalbergs „Vainīgie jā -
sauc pie atbildības” raksta par 
TV raidījumu „Kas notiek Lat-
vijā?”

Skaidrīte Kaldupe „Miglas 
zirgi” 7. turpinājums. 

Dace Kalniņa „Intervija ar 
LNAK viceprezidenti Intu Pur-
vu”. Inta Purva ir Latviešu na -
cionālās apvienības Kanadā 
vice  prezidente, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) 
valdes locekle, Latviešu preses 
biedrības Kanadā priekšsēde, 
ģeoķīmiķe, dzejniece, vairāku 
trimdas teātŗu dibinātāja un       
vēl daudz citu amatu veicēja. 
Interesants ir Intas dzīvesstāsts, 
paturot sirdī dzimtenes mīles-
tību un nacionālu nostāju, cī -
noties par tīru latviešu valodu 
un patieso Latvijas vēsturi.

Inta Purva „Piemini Abreni!”. 
Aicinājums atbalstīt konkursu 
latviešu jauniešiem. 

Herberts Segliņš „Putekļi virs 
lielceļa”. Atmiņas par padomju 
tanku iebraukšanu Latvijā. 

Redzēts - dzirdēts 
 Elita Roze „Grobiņas lidotāju 

kopa”. Lai godinātu latviešu 

lidotājus, agrākie lidotāji katru 
gadu pulcējas Grobiņā, kur    
kaŗa laikā bija latviešu un 
igauņu lidotāju skola. 

„Kaŗazēnu traģēdijas pie mi-
ņai”. 1944. gada 19. septembrī 
krievu lidmašīnu uzbrukumā 
Nometņu ielas kazarmās dzī vī-
bu zaudēja 48 zēni (15 – 17 g. v.). 
Viņi apglabāti Brāļu kapos 
Rīgā. 

„Mores kauju piemiņai”. 
Pirms 65 gadiem, leģionāriem 
izcīnot sīvas cīņas Morē, no 
Vidzemes tūkstošiem latviešu 
izkļuva uz Rietumiem. Katru 
gadu septembŗa nogalē par       
šīm kaujām Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru biedrība un vietējā 
pašvaldība rīko svētbrīdi, go -
dinot kritušo leģionāru pie-
miņu. 

„Latvju zeme vaļā stāv”. Ta  -
gad atkal, pēc 20 neatkarības 
gadiem, Latvijā plūst migranti, 
krievu valoda it kā valda, un 
mūsu ļaudis plūst uz ārzemēm 
laimi meklēt. Vai, nopelnījuši 
naudu, daudzi atgriezīsies mā -
jās – vienīgajā latviešu zemē        
šai pasaulē? Vai notiks, kā teicis 
dzejnieks Andrejs Eglītis: „Tu 
mierīgs ej uz māju,/Tev citur 
nav kur iet.” Vai tiks paturēta 
latviešu valoda, kā to ilgajā 
trimdā esam spējuši saglabāt...

Valdis Krastiņš „Mūŗu kri ša-
na”. Pirms 20 gadiem sabruka 
Berlīnes mūris, Vācija apvie-
nojās, bet vai 50 gadu komū-
nisma režīms nav ietekmējis 
cilvēku domāšanu, kā tas ir 
visās bijušajās Padomju Savie-
nības iekaŗotajās zemēs? 

Atis Skalbergs „Kremļa intri-
gas un demagoģija”. Krievija vē -
las iegūt Latvijas prezidenta 
labvēlību, bet prezidents objek-
tīvi ir izvērtējis Krievijas uz -
brukumus Ukrainā un Gruzijā. 
Krievijas prezidents nosodījis 
izturēšanos pret krieviem Lat-
vijā. 

Atis Skalbergs „Tā „Lāča lieta” 
joprojām ir dzīva”. 2009. gada 
novembrī Nacionālajā teātrī 
no   tika pirmizrāde Māras Zālī-
tes jaunākajai lugai „Lācis”.    
Viņš kopš 1928. gada ir sadar-
bojies ar padomju čeku. „No  de-
vīga traģika Viļa Lača personā 
ir ļoti smaga.” Skolās trūkst pa  t-
riotisku skolotāju. Latvijas vēs-
turi kā atsevišķu priekšmetu 
nemāca. Pēc daudziem piemē-
riem redzam, ka „lienošā oku-

pācija”, kas nāk no Kremļa pu -
ses, apdraud mūsu valsti un 
tautu. Diemžēl ir latvieši, kas        
to negrib redzēt, saprast un pre-
toties.

Atis Skalbergs „Noklusēt ne -
drīkst”. Māras Zālītes luga „Lā -
cis” risina ļoti nopietnu un sva-
rīgu tematu par nodevību. Jau-
tājums, vai šo rakstnieku  mācīt 
skolās, un, ja mācīt, tad arī viņa 
patieso biografiju. Noklusēt        
to nedrīkst.

Zane Radzobe „Annas Žīgu-
res divas Latvijas”. Apgāds „Ju -
mava” pagājušajā gadā izdeva 
A. V. Žīgures grāmatu „Viņi. 
Ce  ļā”, darbu, kas stāsta par lat-
viešiem bēgļu gaitās 1944. – 
1945. gadā. 

Trimda joprojām nav izpētīta 
ne vienā, ne otrā robežas pusē. 
Grāmata balstīta uz trimdas 
latviešu atmiņām. Dziesmu 
spēle „Eslingena” deva iedves-
mu rakstīt par nometnēm, par 
„Mazās Latvijas” laiku. Par bēr-
n udārziem, skolām, koŗiem, 
izstādēm, avīzēm, dziesmu svēt-
kiem, ārkārtīgi interesanto kul-
tūras dzīvi. Autores cerība - šī 
grāmata ir mazs pamatakmens, 
lai mēs mēģinātu viens otru iz -
prast.

K. Zemdega „Tāpēc es esmu” – 
stāsts par ievainota leģionāra 
atveseļošanos slimnīcā, tad 
pēkšņi viņš tiek sūtīts uz savu 
vienību Vācijā.

Pēteris Korsaks „Karogam 
dzī  vības cena”. Pētījot Raganas 
kaujā kritušo latviešu partizānu 
cīņu vēsturi 1941. gadā pret 
sarkanarmijas čekistu daļām, 
atklājās to nežēlīga izrēķināša-
nās ar vietējiem saimniekiem - 
nošautas mamma un vecmā mi-
ņa. 2006. gadā Sējas, Krimuldas 
un Inčukalna pašvaldība kri-
tušajiem latviešu cīnītājiem uz -
cēla piemiņas zīmi.

Jūlijs Počs „Mazs atskats lat-
vie šu tieksmju pasaulē”. Raksts 
pamatots ar Dr. P. Jurēviča „Ide-
ju pasaule” u. c. autoru darbiem.

„Atbrīvojieties no svešu tautu 
dieviem, kādi ir vēl jūsu vidū, 
un pievērsies savā sirds prātā 
tam Kungam (Joz.24-23).

Dzeja: Inta Purva, L. Breikšs, 
E. Kubulnieks, Kaija, A. Pelēcis, 
Ingrīda Vīksna, Alma Richtere.

Ziņas un chronika. Mūsu jubi-
lāri. Mūsu saimei zudušie. Rir-
dāna rokdarbu vārdnīca.

I. B. Birzgale

Zāļu iegādei 2010. gada 
1. pusgadā ziedojuši
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Latviešu sabiedriskais darbi-
nieks un atvaļinātais rezerves bri -
gādes ģenerālis Vilmārs Ku  kai  nis 
dzimis 1930. gada 10. augustā Rīgā, 
meldermeistara Vilhelma Kristapa 
Kukaiņa un Martas Otīlijas Ku -
kaines (dzim. Gulbe)  ģimenē. V. Ku -
kainis stās   ta, ka uzaudzis Āgens-
kalnā. Kukaiņu ģimene 1944. gada 
oktobrī atstāja Latviju. Vācijā jau 
bēgļu gaitu sākumā pazuda tēvs, 
vēlāk arī māte. Pec kaŗa beigām 
māte atradās un dzīvoja Fišbachas 
bēgļu nometnē, kur dēls  mācījās 
Kārļa Skalbes vidusskolā. Vilmārs 
Kukainis 1949. gadā sāka dienēt 
latviešu paramilitārajā Virsaiša 
Viestura sardžu rotā, būdams 
viens no gados jaunākiem. Vies tura 
sardžu rota apsargāja sva rīgus 
militāros un civilos objektus, ko -
pā ar igauņu sardžu rotu arī  
Nirnbergas Tiesu pili, kur bija 
ieslodzīti kaŗa noziedznieki. Viņi 
stāvēja pie kameru durvīm, veda 
ieslodzītos uz pastaigas laukumiem 
un nopratināšanām. Amerikāņu 
militārai policijai bija tikai divas 
funkcijas – apsūdzēto konvojēšana 
uz tiesas zāli un soda vietu. V. Ku -
kainis bija viens no sardzes šofe-
ŗiem. Vēlāk, sākoties Berlīnes 

Pašaizliedzīgajam patriotam Vilmāram Kukainim 80 gadu jubileja
krizei un ASV organizēja ,,Gaisa 
tiltu”, lai apgādātu Rietumberlīni 
ar pārtiku, viesturiešus pārcēla 
uz pierobežas mežiem sargāt 
ASV svarīgākās lauku noliktavas. 
Pēc tam latviešu sargus pārcēla 
uz Štutgartes apkaimi apsargāt 
ASV armijas korpusa  galvenās 
pa  vēlniecības iestādes. Šī piere-
dze V. Kukainim labi node rēja 
turp mākās dienesta gaitās.

Abi ar māti viņi uz Ameriku 
izceļoja 1950. gadā. Bija sācies 
Korejas kaŗš, V. Kukaini iesauca 
armijā un, izmantojot viņa vācu 
valodas zināšanas, komandēja uz 
Rietumeiropu par tulku mi  litārā 
izlūkdienestā Austrijas galvas-
pilsētā Vīnē, kas tolaik bi  ja sa -
dalīta četru kaŗā uzvarējušo liel-
valstu (PSRS, Lielbritanijas, Fran    -
cijas un ASV) okupācijas zonās. 
Dienests armijā V. Kukaini ieinte-
resēja, tāpēc, studējot Rie tum miči-
genas universitātē, viņš mācījās 
rezerves virsnieku kursos un 
1957. gadā reizē ar bakalaura 
gradu ieguva ASV armijas leit-
nanta pakāpi.

V. Kukaiņa aktīvais dienests 
ilga līdz 1976. gadam. Viņš  die-
nējis Vācijā, Austrijā,  Irānā, Tai-

ze  mē un Japānā, mācījies mili tārās 
skolās ASV, 1966./1967. gadā pie -
dalījies Vietnamas kaŗā, būdams 
apgādes ģenerālstāba virsnieks. 
Visur, kur vien die nesta gaitas 
aizvedušas, V. Ku  kainis centies 
sameklēt latviešus. Īpaši viņš inte -
resējās par Rie tumvalstu bruņo-
tajos spēkos dienošajiem latviešu 
virsniekiem. Kopā ar bij. DV ģene-
 rālsekretāru, leģiona vltn. Alfrēdu 
Jāni Bērziņu  sa  rakstīta un redi ģēta 
DV CV iz  dotā atmiņu un doku-
mentu serijas 9. grāmata ,,Latviešu 
ka  ŗavīrs pēc Otrā pasaules kaŗa”. 

Pēc atvaļināšanās no aktīvā 
dienesta ar pulkvežleitnanta pa -
kā  pi, Vilmārs ar ASV stipendiju 
turpināja savu akadēmisko izglī-
tību un Kentas valsts universitātē 

ieguva maģistra gradu publiskā 
administrācijā. Strādājot par sa -
karu  virsnieku ASV Kaŗa flo  tes 
torpēdbūvē, viņš pieņēma Ohaijo 
pavalsts Nacionālās gvar des ģenerāl-
adjutanta piedāvā jumu kļūt par 
militārās rezerves komandieŗa 
vietnieku. V. Ku  kai nim 1996. gadā 
piešķīra bri gādes ģenerāļa pa -
kāpi. No re  zerves dienesta viņš 
atvaļinājās 1999. gadā pēc 50 
dienesta ga diem.

Vilmārs Kukainis 30 gadus bijis 
viens no vadītājiem Latviešu 
Klīvlandes kreditsabiedrībā, ko 
savā laikā dēvēja par ,,Kukaiņa 
banku”. Vēl aizvien viņš ir sek-
retārs DV apvienībā Klīvlandē 
un kasieris Baltiešu komitejā.  
Kentas valsts universitātē viņš 30 
gadus bijis Latviešu programmas 
un stipendiju fonda koordinātors. 
Pēc Latvijas neatkarības atgūša nas 
V. Kukainis kopā ar domubiedriem 
Ilmāru Dambergu, Vis  valdi Ķimeni, 
Alfonu Medni, Egoni Goldšmitu  
un citiem ASV armijā dienējušiem 
latviešiem nodibināja Latvijas 
Aizsardzības darba grupu ar 
mērķi palīdzēt Latvijas bruņota-
jiem spēkiem, sekmēt to iekļau-
šanos NATO spēkos.

Vilmārs un Dzintra Kukaiņi 
bi    juši vieni no galvenajiem Lat-
viešu kultūras dārza atbal stī ta-
jiem. V. Kukainis ir Latvijas Kaŗa 
mūzeja, kā arī militārā žurnāla 
,,Tēvijas Sargs” un Lat vijas 

Ordeņu brālības pārstāvis ASV; 
aktīvi piedalījies dažādās palī dzī-
bas akcijās, tostarp 4000 Latvijas 
karogu, Rīgas pils dro  šības ierīču, 
eksponātu sagādā šanā Kalpaka 
mūzejam Airītēs un Kaŗa mūzejam 
Rīgā. V. Ku  kainis un toreizējais 
Igaunijas ģenerālleitnants Alek-
sandrs Ein selns ir Baltijas batal-
jona (BALTBAT) zili-tumšar-
kani-dzeltenā karoga autori.

Patlaban V. Kukainis  kopā ar 
Dienvidkarolīnas universitātes 
Vēstures katedras vadītāju prof. 
Dr. Valdi O. Lumanu raksta 
grāmatu The Baltic Guard.

Par nopelniem Latvijas labā 
Vilmārs Kukainis apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka 
pakāpi un ar TZO Zelta goda zīmi. 
Viņš saņēmis arī Aizsar dzības 
ministra Goda zīmi, NATO me -
daļu, Barikāžu dalīb nieka Piemi -
ņas zīmi, DV zelta nozīmi. Par 
piedalīšanos Vietna mas karā V. Ku     -
kainis apbalvots ar Bronzas 
zvaig zni, par ilgo militāro die-
nestu ar 27 dažādām medaļām.

Studējot kolledžā, Vilmārs iepa  -
zinās ar diētikas maģistri Dzintru 
Kalnaraupu. Abi ap  precējās, laimīgā 
laulībā aizvadīti 55 gadi, uzaudzi-
nāti  dēli Māris un Lauris. Lielu 
prieku sagādā mazdēli, vecākā dēla 
Māra  dēli  Benjamins un Daniels, 
kuŗi bieži vecvecākus apciemo.

Ilmārs Dambergs

Vilmārs Kukainis

Agate Vucina
Biznesa augstskolas „Turība”
studente

„Es mācēju, es mācēju, ko tie 
citi nemācēja, jeb kā mežā sauc, 
tā atskan” – ar šādu atziņu sākās 
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku folkloras koncerts. 
Folklora tiek iekļauta katru dziesmu 
svētku programmā, un bez latviešu 
tradiciju pazīšanas neiztikt ne 
svētku dziedātājiem, ne dejotājiem, 
kaut vai apģērba ziņā. Šajos 
dziesmu svētkos divi lielākie 
tradicionālās mūzikas koncerti 
„Saule sēja sidrabiņu” un jau mi -
nētais „Es mācēju, es mācēju, ko tie 
citi nemācēja, jeb kā mežā sauc, 
tā atskan” notika vienā dienā un pat 
aptuveni vienā laikā. Skatītājam 
bija jāizdara izvēle par labu vie-
nam vai otram koncertam.

Pirmais koncerts „Saule sēja sid -
rabiņu” notika Rīgas Latviešu bied-
rības namā un pulcēja ļoti daudz 
skatītāju zālē, kā arī pie televizoru 
ekrāniem, jo koncertu bija iespē-
jams skatīties tiešraidē. Koncertā 
piedalījās dažādu Latvijas skolu 
audzēkņu ansambļi, solisti, apvie -
notais koklētāju ansamblis un 
Pūces Etnografiskais orķestris, 
kas atskaņoja dažādas latviešu 
tautasdziesmu apdares un tautā 
iecienītu mūsdienu komponistu 
skaņdarbus. Par tautas mūzikas 
koncertu nodēvētais pasākums 
bija sadalīts divās daļās – pirmajā 
vairāk tautas tradicionālā mūzika, 
otrajā – latviešu komponistu dzies-
mas. Taču varbūt sadalīts tādēļ, 
lai skatītāji un arī mākslinieki 
varētu paspēt uz otru koncertu?

Otrais folkloras koncerts notika 
turpat netālu, Rīgas Techniskajā 
universitātē (RTU), tikai sākās 
stundu vēlāk. Koncertā piedalījās 
2009./2010. mācību gada folk-
loras konkursu laureāti no visas 
Latvijas, kas piedāvāja plašu lat -
viešu tautas dziesmu programmu 
no visiem Latvijas novadiem, sākot 
ar Kurzemei raksturīgo suitu bur -
donu un beidzot ar Latgales jau-

trajiem dančiem, kuŗos iesaistīties 
tika aicināti arī skatītāji. Par sarī-
 kojumu sniegta šāda informācija: 
„Koncerta koncepcija: tradicijas 
apgūšana, pārmantošana un tālāk 
nodošana, balsis un atbalsis, vie-
duma vienkāršība un bērnības 
dabiskums, jaunības aizrautība 
un dzīves pieredzes smalkums, 
gudrība un intuīcija, individuāla 
izaugsme un pilnveidošanās, saska-
ņas meklējumi un dažādas skaņas 
zīmes: saskanīga dziedāšana, iejū-
tīga saspēle, stāstīšana un klausī-
šanās, jokošana un apdziedāšanās, 
sadancošana”. Tā kā lielākā daļa 
folkloras kopu bija no Latgales, 
tad atmosfēra zālē bija brīvāka, 
daudz tika runāts latgaliski, 
jokots, dziedāts un dejots.

Salīdzinot abus koncertus, ir pāris 
atziņas, kam gribu pievērst uzma-
nību. Viena no tām ir saistās ar 
sarīkojumu izkārtojumu: divus 
vienāda stila koncertus nevaja-
dzētu rīkot vienā laikā , jo daudzi 
mākslinieki, kas sniedza priekšne-
sumus koncertā biedrības namā, 
piedalījās arī folkloras koncertā 
Techniskajā universitātē, bet jāpa -
spēj ir uz abiem. Arī skatītājam ir 
grūti izdarīt izvēli, kuŗu koncertu 
apmeklēt – vienu, otru vai abus 
noskatīties tikai daļēji...

Nākamais svarīgais aspekts ir 
reklāma: tā kā koncerts „Saule 
sēja sidrabiņu” tika filmēts tieš-
raidē, par to arī varēja lasīt vairāk 
informācijas iepriekš, biedrības 
nama ārdurvis bija izrotātas ar 
svaigām, smaržīgām meijām un 
vilināja skatītāju palūkoties, kāds 
koncerts tur notiek. Taču – zāle 
bija pārpildīta. Tajā pašā laikā 
folkloras koncerts RTU Lielajā 
zālē netika tik plaši reklāmēts, kā 
arī no ārpuses nekas neliecināja, 
ka tur kaut kas notiek. Protams, 
arī cilvēku bija samērā maz. 
Tautas mūzika ir tā pati folklora, 
bet šogad dziesmu svētkos, abiem 
tautas mūzikas koncertiem no  -
tiekot vienā laikā, skatītājam tika 
laupīta iespēja baudīt vairāk lat -
viešu tradicionālās mūzikas.    

Kas ir Dziesmu svētki bez folkloras?
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Latviešu sabiedriskās dzīves katalizātoram
Jānim Robiņam  apritējusi 85. gadskārta

Uzņēmīgs, mērķtiecīgs un 
enerģisks Latvijas patriots, kas 
bezgala mīl savu dzimteni – Jāni  
Robiņu visbiežāk raksturo ar šā -
diem vārdiem. Vērojot viņa dzīves-
sparu un rosību, negribas ticēt, ka 
viņam nesen apritēja 85. gadskārta.

Jānis Robiņš dzimis Rīgā 
1925. ga  da 3. augustā. Pēc bēgļu 
gaitām Vācijā, pārceļoties uz dzī-
vi Amerikā, viņš kļuva par vienu 
no spilgtākajām trimdas latviešu 
personībām. J. Robiņš ir izciliem 
panākumiem bagāts ķīmiķis, bet 
vienlīdz lielus sasniegumus aplie-
cinājis arī sportā un sabiedriskajā 
darbā, tādējādi iemantojot cieņu 
un atzinību gan latviešu, gan 
ameri kāņu sabiedrībā. Vašingtonas 
universitātē Sietlā 1957. gadā iegu -
vis ķīmijas doktora gradu, J. Robiņš 
ar ģimeni apmetās uz dzīvi Sent-
polā (Saint Paul), Minesotas pavalstī. 
Ilgus gadus viņš bijis vecākais zināt-
niskais līdzstrād nieks koncernā 3M  
un uzņēmu mā Ashland Chemical 
Co, bet pēc pensionēšanās 1990. ga -
dā izveidojis pats savu uzņēmumu 
Catalytic Crosslink Inc. Savas pro -
fesionālās dzīves laikā J. Ro  biņš 
lasījis lekcijas vispārējā un anali-
tiskajā ķīmijā Makalestera kol ledžā 
Sentpolā un bijis vieslektors Rīgas 
Techniskajā universi tātē. J. Robiņš  
ieguvis 27 patentus ASV, un par 
savu izcilo metal  liešanas izgudro-
jumu pieminēts Latvijas institūta 
izdotajā grā matā The World Knows 
Latvia By, kuŗā aprakstīti daudzi 
Latvijas ievē rojamākie cilvēki. Lat-
vijas Zinātņu akadēmija 1995. gadā 
Jānim Robi  ņam par sasniegu miem 
zinātnē piešķīra goda doktora 
gradu, Lat  vijas valdība 2005. gadā 
viņam piešķīra IV pakāpes Triju 
Zvaigžņu ordeni. Jāņa un Brigitas 
Robiņu ģimenē izaudzinātas čet-
ras gud ras, talantīgas meitas.

Jaunatklājēja daba
Jānis Robiņš stāsta, ka viņam 

allaž paticis sākt un darīt, ko 
neviens cits nav uzņēmies: ,,Pēt -
niekam vienmēr jāskatās un jāiet 
tajā virzienā, kur neviens nav 
gājis vai kur kāds jau gājis, bet 
nav visu paveicis līdz galam. Kād -
reiz gadās, ka mazliet savādākā 
veidā mēģinot darīt, ko kāds jau 
reiz sācis, izdodas atklāt ko 
jaunu.” Līdzīgi viņš darbojies arī 
sabiedriskā laukā. Savulaik viņš 
panāca, ka latviešu volejbola vie -
nību uzņēma Amerikas volejbola 
apvienībā, tika sarīkotas Pirmās 
latviešu globālās meistarsacīkstes 
Gaŗezerā un Latviešu ev. lut. baz-
nīcu Amerikā (LELBA) uzņēma 
ASV Luterāņu padomē.

Jāņa Robiņa ieguldījums Ame -
ri   kas latviešu kultūras, sporta un 
reliģiskajā dzīvē ir patiešām ievē-
 rojams. Ilgus gadus viņš vadījis 
Latviešu apvienību Minesotā un 
Minesotas latviešu sporta klubu 
,,Starts”, bijis Mineapoles un Sent -
polas latviešu ev. lut. draudzes un 
vēlāk Latviešu ev. lut. Kristus 
draudzes priekšnieks, kasieris, 
sekretārs un latviešu svētdienas 
skolas vadītājs. Viņš bijis arī  
LELBAs viceprezidents, vadījis 
Ame  rikas latviešu apvienības 
Sporta nozari un Latviešu sporta 
padomi ārzemēs, kā arī koorpo-
rācijas Patria globālo vienību. Šis 
Jāņa Robiņa sabiedrisko darbu 

saraksts nebūt nav pilnīgs, jo 
visus viņa amatus un līdzdalību 
dažādās organizācijās grūti uz -
skaitīt. ,,Vienīgi dāmu saimē ne -
esmu darbojies!” smaidot piebilst 
J. Robiņš. Viņš gan nekad apzināti 
amatus nav kārojis, dažkārt ievē-
lēts amatā, pašam nemaz klāt 
neesot. ,,Es pat nezinu, kāpēc  

līdzgaitnieki. ,,Galvenais, pārāk 
nelauzīt galvu par to, kas nav 
izdevies, jo tā var nokaut pārlie-
cību, ka nākamais pasākums iz -
do sies. Vēsturi nedrīkstam aiz-
mirst, bet nevar arī pārāk apsvērt  
katru jaunu soli. Zinātnē par labu 
re  zultātu uzskata, ja izdodas 10%  
eksperimentu. Kāpēc sabiedriskā 

liecināts, ka tieši dzīves grūtības 
mums dod iepēju mācīties,” pie-
bilst  Baiba Olingere.

Enerģijas vairāk 
nekā jaunajiem

Latvijas goda konsule Minesotā 
Laura Ramanis teica: „Jānis Ro -

vadot, darbojoties un palīdzot 
jebkuŗā pasākumā, kas mudina 
latviešu sabiedrību un tautu.”

,,Vērojot Jāni Robiņu un viņa 
enerģiju, mani acu āboli piekūst,” 
smaidot apgalvo Laimonis Spro-
ģis. Viņaprāt, J. Robiņš neapmie-
rinājas ar status quo. ,,Viņš vien-
mēr visu grib darīt labāk, vairāk, 
efektīvāk, uzlabot, tas ir viņa 
dabā.” Pērn viņi abi kopā nodi-
bināja komponista, mūzikas vēs-
turnieka un rakstnieka Knuta Le -
siņa piemiņas stipendiju jauna-
jiem mūziķiem Latvijā.

Vairāki Minesotas latviešu ko -
pienas pārstāvji uzsveŗ, ka J. Robi -
ņam būtu bijis grūti paveikt visu, 
ja nebūtu bijis dzīvesbiedres  Bri-
gitas atbalsta. Ar Brigitu laulībā 
aizvadīti gandrīz 60 gadi, un viņa 
teic, ka par spīti aktīvajai sabied-
riskajai darbībai un biežajai prom-
būtnei, vīrs atradis laiku ģimenei 
un bērnu audzināšanai. Tiesa, daž-
kārt Robiņu ģimenē bijušas pār-
runas par tēva aktīvo sabied risko 
dzīvi, bet meitas apgalvo, ka vien-
mēr, kad nepieciešams, viņš bijis 
sasniedzams. Tēvs mā  cījis meitas 
slēpot, braukt ar divri  teni vai skri-
tuļslidām, vedis viņas uz Gaŗezeru.

Uz jautājumu, kāda ir viņa ve -
selības un enerģijas saglabāšanas 
recepte, Jānis Robiņš atbild, ka 
možumu saglabāt droši vien pa -
līdzējis volejbols, kas spēlēts visu 
mūžu, kā arī ,,laba satikšana” ar 
ārstiem. Runājot par nākotnes plā -
niem turpmākos gados, sa  bied-
ris kais darbinieks domā, ka viņam 
savas aktīvitātes jāsāk samazināt.

 ,,Man vairs kalni nav jāgāž,” 
smaidot noteic jubilārs.

Ilze Garoza

Ģimenes lokā: priekšā Brigita un Jānis Robiņi; aizmugurē no kreisās: Robiņu meitas Dainas vīrs 
Pēteris, Dainas meita Kaija, Robiņu jaunākā meita Zaiga, Robiņu meita Daina, Dainas dēls Māris, 
Robiņu trešā meita Laila Robiņa, Baibas vīrs Gleds, Robiņu vecākā meita Baiba Olingere

mani ievēl,” Jānis ar pārsteigumu 
noteic. Viņa līdzgaitnieks un tuvs 
sabiedrotais Laimonis Sproģis 
domā, tas notiek tāpēc, ka toreiz, 
kad Jānis Robiņš ieradās no 
Sietlas, viņš bija jauneklīgs, rosīgs 
un gatavs darboties.

,,Viņš bija kārtīgs latvietis ar 
ģimeni, uzņēmīgs un darbīgs,” 
stāsta L. Sproģis. Turklāt J. Robiņš 
neesot iebildis, kā to darījuši citi, 
bet vienmēr pēc labākās sirds-
apziņas centies darīt savu darbu. 
Amerikāņu organizācijās gan viņš 
mazāk iesaistījies, jo bija jātaupa 
laiks latviešu sabiedrībai. Viņam, 
tāpat kā daudziem citiem trimdas 
latviešu sabiedriskajiem darbinie-
kiem, šķitis dabiski un paš sapro-
tami strādāt latviešu sabied rības 
labā, apzinoties, ka sabied riskās 
dzīves organizēšana ir pašu rokās.

J. Robiņš uzskata, ka viņa stiprā 
puse ir spēja vadīt. Viņš stāsta: ,,Ne -
varu lepoties ar enciklopē disku 
atmiņu vai zināšanām, lai uzreiz 
varētu nolasīt lekciju. Reizēm man 
ir dažas idejas, kas ienāk prātā un 
kuŗas mēģinu īstenot. Varbūt citi 
arī ir darītāji, bet es darbojos kā 
katalizātors. Visi jau it kā zin, kā kas 
varētu notikt, bet nereti tomēr 
kaut kā pietrūkst. Un tad es vien-
mēr mē  ģinu. Man arī ķīmijas 
laukā darbs bija ar katalizātoriem. 
Tāpēc es pats sevi arī pieskaitu 
katalizā toriem, kas padara savu 
darbu, bet paliek nemainīgs, kas 
ir katalizātora būtība.”

Humors kā dzīves 
skatījums

Viens no J. Robiņa nozīmīgiem 
,,sabiedrotajiem” viņa darbā ir 
humors. J. Robiņš ir pārliecināts, 
ka svarīgi prast pasmieties pašam 
par sevi. Viņaprāt, domājot negā-
tīvas domas, cilvēks zaudē daudz 
enerģijas.

Humors un pozitīva attieksme 
pret dzīvi ir Jāņa Robiņa rakstura 
iezīme, ko ievērojuši daudzi viņa 

darbā gribam sagaidīt 100%  pa -
nā  kumu?” rētoriski vaicā J. Ro -
biņš.

J. Robiņa vecākā meita Baiba 
Olin gere stāsta, ka tēvs šādu at -
tieksmi centies iemācīt arī saviem 
bērniem: „Ja vari kaut ko darīt 
lietas labā, tad dari, bet, ja nevari, 
tad aizmirsti.”

,,Tēvam nav laika raizēties, jo ir 
parāk daudz, ko darīt. Viņš ir pār-

biņš ir stūŗakmens ne tikai lat-
viešu kopienā Mineapolē, bet arī 
visā Amerikā, jo viņš guvis ne -
skai tāmus panākumus sportā, 
baznīcā, kultūrā, polītikā. Viņam 
izdodas viss, ko vien sāk. Un visus 
darbus viņš paveic ar pozitīvu 
attieksmi un smaidu. Viņa ener-
ģija ir nepārspējama – daudzi 
jaunie viņam nemaz netiek līdzi. 
Viņš iegulda laiku un pūles 

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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

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

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

jurjans@apollo.lv

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

PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMU 

LATVIJĀ. 
Tālrunis: +371 26317617, 

e-pasts: hcr@delfi.lv

MĀKSLAS IZSTĀDE
“TRĪS DRAUDZENES”

Atklāšana
2010. g. 25. sept. plkst.16:00 

Filadelfijas Brīvo latvju
biedrības telpās.

531 North 7th St.Philadelphia, PA

Piedalās: Erika Šulcs Moore,
Biruta Akerbergs Hansen un 

Ruta Krūze Strobele.

Izdarīgs vīrietis palīdzēs dārza, 
saimniecības, kā arī ēku fasādes 

vai mājas iekšpuses apdares
darbos.(NY,PA,NJ)

tel: 646-725-2550
E: z.polarber@gmail.com

Svelmainā vasaras dienā Ventas rumbā
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI

BOSTONA (MI) 
• 21. augustā plkst. 6.00 Piesaulē 

Daugavas Vanagu vakariņas un 
balle. Dalības maksa $20.00 per-
sonai, ar pārnakšņošanu $25.00 
(jāņem līdzi gultas veļa). Lūdzu 
pieteikties, zvanot Helgai Jakob-
sonei, tālr.: 508-285-6937; čeki 
izrakstāmi Latvian Society DV of 
Boston; samaksāt varēs arī, iero-
doties Piesaulē. Nākamā dienā. 
22. augustā brokastis. Laipni 
ielūdz Bostonas DV apvienība. 

ILADELFIJA (PA)
• 28. augustā, sestdien gadskār-

tējais Baltiešu festivāls, igauņu 
īpašumā, 4 Cross Street and Vete-
rans 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.estonian-
houselakewood.org

• 14. septembrī pensionāru sa -
nāksme Brīvo latvju biedrības telpās.

GAŖEZERS (MI)
• 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 pieteik-
ties. Tuvāka informācija un pieteik-
šanās pie Uģa Grīnberga, ugiat-
home@aol.com, 269.244.5691. Varēs 
reģistrēties arī uz vietas pirms pare-
dzētās spēles sākuma plkst. 10:00.

KLĪVLANDE (OH)
• 21. augustā Klīvlandes un ap -

 kaimes latviešu bērni, arī tie, kuŗi 
nerunā latviski, aicināti piedalīties 
Bērnu svētkos Royalview piknika 
laukumā. Tieši plkst. 9.30 Outback 
Ray dzīvnieku izrāde. Būs inte-
resantas nodarbības, sporta spēles, 
pusdienas un atspirdzinājumi. 
Nodarbības un pusdienas bērniem 
bez maksas, pieaugušajiem dalības 
maksa – vismaz 5 dolaru ziedo-
jums. 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)
• 11. septembrī plkst. 4.00 nama 

gada svētki.
• 2. oktobrī 10. Saeimas vēlēša-

nas latviešu namā.
• 16. oktobrī Dienvidkaliforni-

jas latviešu biedrības 60 gadu 
jubilejas balle.

• 24. oktobrī draudzes rudens 
bazārs.

• 7. novembrī plkst. 12.30 Lāč-
plēšu atcere, DV sarīkojums.

• 18. novembrī latviešu nams 
būs atvērts visu dienu.

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

MINEAPOLE (MN)
• 16. septembrī sarunu grupas 

,,Dialogs” dalībnieki no plkst. 
2.00 līdz 5.00 aicināti Barnes & 
Noble grāmatnīcas telpās pie 
saruna galda Har Mar iepirkša-
nās centrā St. Paulā, Minesotā. 
Sarunu temati: Latvijas kaŗavīri 
Afganistānā, 10. Saeimas vēlēša-
nas, veselības aprūpe Latvijā, 
Lat  vijas vēstures mācīšana skolās 
kā atsevišķs mācību priekšmets 
u. c. pēc izvēles un ierosinājumiem.

ŅUJORKA (NY)
• Līdz 22. augustam 3x3 nometne 

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 
nometnē Katskiļu kalnos. Nomet -
nes vadītāja – Taina Laiviņa, tālr.: 
908-322-2205. Informācija: 
http://www.3x3katskilos.info

• 28. augustā, sestdien gadskār-
tējais 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.esto-
nianhouselakewood.org

SANFRANCISKO (CA)
• 28. augustā plkst. 2.00 drau-

dzes namā (425 Hoffman Ave), 
dziedoņa Aināra Bumbieŗa kon-
certs. A. Bumbieris piedalījies mū    -
zi kālās izrādēs ,,Robins Huds”, 
,,Mūsdienu pasaka par Pelnruš-
ķīti”, ,,Leģenda par Ziemassvētku 
rozi”, u. c., bijis puišu grupas ,,Latte” 
dalībnieks. Koncertā 22 gadu 
vecais skrundenieks dziedās kom -
ponista Zigmāra Liepiņa, Rai  mon -
da 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)
• 28. augustā plkst. 3.00 latviešu 

namā Ventspils augstskolas lek-
tore un Ventspils Domes deputā-
te Dace Korna stāstīs un atbildēs 
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.: 206-363-4747) 
latviešu 9. golfa sacīkstes – četru 
personu Scramble. Saviesīgais 
vakars plkst. 5.00 Sietlas latviešu 
sabiedriskā centrā. Pieteikšanos 
pieņem Edmunds Leitis, tālr.: 
425-369-0401 un Rolands Aber-
manis, tālr.: 425-398-9145. Jāpie-
sakās līdz 25. augustam. Dalības 
maksa $90 (ieskaitīts: maksa par 
spēli, ratiņi un vakariņas); vaka-
riņas vien: $25.00. Sacīkstēs vēr-
tēs tālāko sitienu (longest drive; 
longest putt), tuvāko pie karo-
dziņa (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 video-
izrāde. Izrādes temats tiks pazi-
ņots atsevišķi. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $3.00.

• 7. septembrī plkst. 10.00 Lat-
viešu biedrības namā Latviešu 
biedrības valdes sēde.

• 9. oktobrī plkst. 10.00 Dauga-
vas Vanagu apvienības Floridā 
gadskārtējais pikniks, „War Vete-
rans 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 dzērie-
nus sagādās vanadzes un vanagi.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 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: 24. okt. 
rudens dievk. un saiets.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 22. 
aug. dievk. 29. aug. dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
5. sept. dievk. nebūs. Māc. dia-
kons 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): 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 jubi-
lejas 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.latvianluthc-
hurchphila.org

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. Māc B. Puiķe, 22. aug. plkst. 
13.00 draudzes iesvētību dievka-
lpojums 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: 269-214-
1010; e-pasts: ilzego@comcast.net

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 22. aug. dievk., māc. 
Dr. S. Eglīte. Dievk. sākas plkst. 
10.00. 29. aug. plkst 11.00 kapu-
svētki Sunset kapos 5. sept. dievk. 
nebūs. 

• Losandželosas latv. ev. lut. dr.: 
22. aug. dievk. 29. aug. dievk. ar 
dievg. 5. sept. dievk. nebūs. 12. 
sept. dievk. ar dievk. 19. sept. 
dievk. 26. sept. dievk. ar dievg. 
3. okt. dievk. 10. okt. dievk. ar 
dievg. – Pļaujas svētki. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps.

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 

(Turpināts 23. lpp.)

Mūžībā aizgājusi

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

Pāragri mūžībā aizgāja mūsu kādreizējā līdzdalībniece

LAURA BIRKENA
dzimusi 1951. gada 2. novembrī Čikāgā

mirusi 2010. gada. 18. jūlijā Hjūstonā, Teksasā

Mīļā piemiņā viņu paturēs
BRĀLĒNS ANDREJS UN 

ĒRIKA UN BRĀLĒNS MĀRTIŅŠ

Par viņu sēro un ar mīlestību atceras
ČIKĀGAS PIECĪŠI:

JANĪNA ANKIPĀNE, ALNIS CERS,
LORIJA CINKUSA, ALBERTS LEGZDIŅŠ,

ULDIS STREIPS

Skaisti bija brīži
Kopā ar Tevi

Bet kamēr pīlādzim ogas vēl zaļas,
Nāc un vasaras dziesmu sāc;
Domāt par rudeni nav vēl mums vaļas,
Gan jau tas atnāks neaicināts.

/Valdis Krāslavietis,
no dzejas „Vasaras dziesma”/

Līdzjutība
Dieviņ, iededz vakarzvaigzni – 

Zemes bērns uz mājām iet...

Izsakām visdziļāko līdzjutību saviem uzticīgajiem draugiem un autoriem 
Albertam Legzdiņam, māmiņu pavadot mūžībā,

Armandam Birkenam, no māsas uz mūžu šķiroties.

Esam kopā ar Jums un Jūsu tuviniekiem šai smagajā vasarā.

Laiks izdevēji un redakcija
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D I E V K A L P O J U M I
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. dr.: 22. 
aug. dievk. ar dievg. 29. aug. 
plkst. 11.00 kapusvētki Viskonsi-
nas 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.: 22. aug. plkst. 
10:00 Dievkalpojuns draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick) ar dievgal-
du. 29. aug. plkst. 10:00 Korāļu 
dievkalpojums draudzes dievna-
mā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). 12. sept. plkst. 
13:30 dievkalpojums ar dievgal-
du draudzes dievnamā Īstbrans-
vikā (12 Gates Ave East Bruns-
wick). 26. sept. plkst. 8:30 Leik-
vudā dievkalpojums ar dievgaldu 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 
Dievkalpojumus vada māc. I. Puš-
  mucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 22. 
aug. dievk. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn., māc. J. Saivars. 29. aug. 
dievk. nebūs.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 22. aug. 
plkst. 2.00 Oaklandē kapusvētki 
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. Kal -
niņa. Pēc dievk. saiets ar grozi-
ņiem. Draudzes priekšnieces Irēnes 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 – 
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
22 aug. dievk. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: cil-
nis@earthlink.net Baznīcas mājas-
lapa: 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. sadraudzī-
bas stunda pie kafijas galda. 
Katra mēneša pēdējā svētdienā 
jubilāru apsveikšana. Ik svētdie-
nas darbojas grāmatu galds. 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

(Turpināts no 22. lpp.)

Sirds, kas dzīvē nogurusi
Dieva mierā aizmieg klusi...

Mūsu mīļā draudzene un radiniece

RITA PETRIČEKA
dzim. ROZENBERGA

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

No mums šķīries ASV pazīstamais un nenogurdināmais
latviešu sabiedriskais darbinieks, NSDG grupas vadītājs

un II Latvijas Republikas Saeimas deputāts

ARISTIDS LAMBERGS
dzimis 1934. gada 7. jūlijā Latvijā

miris 2010. gada 23. jūnijā Bostonā, ASV

Mūsu brālēns

ARNOLDS A. TERIŅŠ
dzimis 1914. gada 9. februāri Rīgā, Latvijā

miris 2010. gada 20. jūlijā Summit, New Jersey
izbeidzis šīs zemes gaitas un aizgājis zvaigžņotā debess lokā...

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māsiņa

ZANE GOLLMANIS
dzim. PURGALIS

dzimusi 1943. gada 25. jūlijā Rīgā
mirusi 2010. gada 22. jūlijā Seattle

Skumjās
RŪTA SAULGOZE-PETRIČEKA

ANDRIS PETRIČEKS AR ĢIMENI

Pateicībā un cieņā viņu piemin
NSDG GRUPAS DALĪBNIEKI

Pateicībā pieminot kopā pavadītos laikus – 
GALIŅU DZIMTA

Mūsu Saulīti ar mīlestību atcerēsimies
GUNTA UN ANDREJS, RITA, IEVA, MĀRA, BIRUTA 

UN JĀNIS, RASMA UN GVĪDO, LELDE UN PĒTERIS, 
SILVIJA UN JURIS OREGONĀ; DZINTRA UN JĀNIS, 

ANDRIS UN BETTIJA  KALIFORNIJĀ

VIŅU MĪĻĀ PIEMIŅĀ PATURĒS
KORPORĀCIJA SELONIJA

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA INGRĪDA, DĒLS PĒTERIS, MEITA SILVIJA AR 

VĪRU RICH HUSTON UN BĒRNIEM MELLISU, EMILY 
UN NOAH, MEITA NORA AR VĪRU TOM GOFF

Mīlestībā viņu piemin
MĀSĪCA SILVIJA RICHTERS AR ĢIMENI, GUNDARS RICHTERS AR LINDU 

UN ILZE PELKAUS AR VĪRU JĀNI, ERIKS UN DIANA
MĀSICA RASMA VIRKAVS AR VĪRU KĀRLI KANADĀ

UN NELAIĶA BRĀLĒNA HARIJA TERIŅA ĢIMENE KALIFORNIJĀ – JORDIS 
ELFA, IVETTE KERIS-MEADE AR MEITĀM: LARA, EVE ELFA BALINS AR 

VĪRU ANDRI BELĢIJĀ

Mīļā atmiņā paturēs
BRĀĻI JĀNIS UN PĒTERIS

MĀSA MARIJA MILLERS AR DĒLU KENNIJU

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot ies dvēselīte
Debestēva valstībā.
/T.dz./ 

Kad posts un bēdas tautu spiež
Un maz, kas viņai līdzi cieš,
Tad nāc, lai glābējs mazs vai vēls,
Un teic, ka esi viņas dēls!

Mūžības ceļos mūsu kādreizējā radiniece

DAINA BAUMANE
dzimusi 1944. gada 17. februārī Rīgā 
mirusi 2010. gada 6. augustā Bostonā

Ir ceļi, kas vieno, Ceļi, kas šķiŗ –
Kā pašu, tā Dieva ziņā tie ir...
(I.G.)

Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie Dieviņa namdurvīm?
Dieva zirgi, Dieva rati,
Gaida Sauli iesēstam.

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

Mūsu filistrs

JĀNIS STAKLIS, ing.
dzimis 1931. gada 12. maijā Valmieras pagastā

miris 2010. gada 31. maijā Sacramento, Kalifornijā

Mūžībā aizgājis

JĀNIS STAKLIS
dzimis 1931. gada 12. maijā Valmierā

miris 2010. gada 31. maijā Sacramento, CA
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Laikā no 15. līdz 24. jūlijam, 
pirmo reizi  Siguldas Mūzikas un 
mākslas skolā  notika 9. Starptau-
tiskie latviešu jauno mūziķu 
meistarkursi Latvijā. Pirmie no -
ritēja Jaungulbenē 1994. gadā, 
bet nākamie septiņi – Ogrē. 
Pieskaitot trīs agrāk notikušās 
mūzikas nometnes, kas laikā no 
1985. līdz 1990. gadam notika 
Mt. Orfordā Kvebekā, Kanadā, 
šogad apritēja 25 gadi kopš šī 
projekta sākuma un to kopskaits 
sasniedzis jau divpadsmit. Kaut 
arī ir saimnieciskā krize, pārnāk-
šana uz Siguldu izrādījusies se -
višķi veiksmīga. Skolas telpas bija 
pakārtotas dažādo meistarklašu 
vajadzībām, kamēr deju un orķestŗa 
mēģinājumiem izmantoja arī Sigul-
das kultūras namu, kas atrodas 
15 minūšu gājiena attālumā. Stu-
 dentiem apmešanās bija viesu namā 
“Laurenči”, kur tie arī brokastoja. 
Lektori un kursu vadība dzīvoja 
viesnīcā “Sigulda”. Pusdienas un 
vakariņas visi ieturēja Elvi ēdnīcā. 
Šis izkārtojums ietaupīja daudz 
laika, to kursu dalībniekiem bija 
iespējams izmantot mūzicēšanai. 
Par visu to jāsaka sirsnīgs paldies 
skolas direktoram Guntaram Zvej-
niekam ar palīdzēm Signi Ruduku 
un Antu Ozoliņu, biroja vadītājai 
Aurikai Gulbei un koordinātorei 
Kristīnei Zelickai. Vadības lokā 
aktīvi darbojās direktori Ingrida 
Gutberga un Normunds Vīksne, 
mākslinieciskā vadītāja Dace Ape  -
rāne, nozaŗu vadītāji N. Vīksne, 
Selga Mence un Gunta Melbārde, 
kas visi savus uzdevumus veica ar 
uzviju, kamēr par skaņu ieraks-
tiem rūpējās Andris Balodis. Mār -
tiņš Štauvers veica nometne avīzes 
redaktora pienākumus. Iznāca 2 
numuri, kopā 32 lappuses. Avīzes 
pirmais laidiens bija 1996. gadā, 
pirmajā nometnē Ogrē. Nule tādi 
kopā bijuši 15. Tajos bija dažādi 
raksti, vairākas rīta lekcijas un visu 
kursu koncertu programmas, kā 
arī Alberta Linarta fotografijas. 
To vidū nometnes kursantu, lek-
toru un darbinieku kopbilde. Par  
fotografu darbojās arī Guntars 
Zvejnieks. Šo meistarkursu tema 
bija “Brīvība mūzikā”.

Meistarkursus 15. jūlijā ievadīja 
ar atklāšanas runām un sveicie-
niem, kuŗiem sekoja atklāšanas 
koncerts, kurā mūzicēja meistar-
klašu vadītāji. Sekoja vēl divi šādi 
koncerti nākamajos vakaros. 18. jū -
lijā notika koncerts obojista Viļņa 
Pelnēna piemiņai. 19. jūlijā noti-
ka “Beztalantu vakars” kuŗā gan 
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Labus panākumus guvuši Lat-
vijas plūdmales volejbolisti. Mār-
tiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš 
izcīnīja trešo vietu Eiropas 
meistarsacīkšu finālposmā. Spēlē 

par trešo vietu viņi ar rezultātu 
2:0 (21:15, 21:16) pieveica spāņus 
Raulu Mesu un Inosensio Lario.

Cits Latvijas duets Aleksandrs 
Samoilovs un Ruslans Sorokins 

ceturtdaļfinālā ar 1:2 (21:18, 
19:21, 12:15) piekāpās vāciešiem 
Dopleram un Meliceram, sacen-
sības beidzot dalītā piektajā vietā.

Dāmu konkurencē Latvijas pāris 
Inguna Minusa un Inese Jursone 
sacensības beidza piektajā vietā. 
Pērn viņas kļuva par uzvarētājām.

P.Karlsons
Vidējo valstu 

meistarsacīkstes golfā 
Klīvlandes latviešu golfa kluba 

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

LHH 13. atklātās golfa 
spēles Lansingā

Lansingas LHH sporta vienība  
18. septembrī rīko golfa spēles 
(scramble format – shotgun start) 
Brookshire Inn and Golf Club  
205 Chruch Street, Williamston, 
MI tālr.: 517-655-4694.  Registrā-
cija plkst. 10 no rīta; spēles sāksies 
plkst. 11.  Dalības maksa sportis-
tiem $60.00 (ieskaitīta golfa ra -
tiņu īre un vakariņas restorānā 
Brookshire Inn tūlīt pēc spēles).  
Atbalstītāji un labvēļi laipni lūgti 
piedalīties vakariņās ($20.00 per-
sonai). Jāpiesakās un dalības 
maksa jānosūta līdz 10. septem-
brim 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

Ģirts Austriņš – 517- 349-5624, 
gigaus@comcast.net

Atklātās latviešu 
meistarsacīkstes tenisā
Meistarsacīkstes tenisā notiks 

28. un 29. augustā Three Rivers, 
MI  High School laukumos. Reģis-
trācija sestdien, 28. augustā, 
plkst. 9.  Paredzētas vīriešu, sie -
viešu, senioru, un dubultspēles 
katēgorijas. Vēlams iepriekš pie -
teikties pie Uģa Grīnberga, ugiat-
home@aol.com, 269.244.5691, 
kā arī gūt tuvāku informāciju. Var 
reģistrēties uz vietas pirms pare-
dzētās spēles sākumu plkst. 10.

lektori, gan dalībnieki parādīja 
dažādus humoristiskus uzvedu-
mus. Šādi vakari  notikuši visās 
līdzšinejās 12 nometnēs/meistar-
kursos. Sekoja trīs meistarkursu 
dalībnieku koncerti, kuŗos bija 
iespēja piedalīties visiem kursu 
dalībniekiem, kas to vēlējās, tie 
visi bija maratona gaŗumā (no 
četrarpus līdz piecarpus stun-
dām). Šie koncerti izpelnījās 
nedalītu klausītāju atsaucību.

Meistarkursu noslēguma kon-
certs notika 23. jūlija vakarā. Tajā 
piedalījās kameransambļi un so -
listi, kā arī kursu koris (21 koristi) 
diriģentu Anitas Kuprisas un Jāņa 
Baltiņa vadībā un kamerorķestris  
(28 mūziķi), kas īsā laikā bija ap -
guvis labu saspēli diriģenta Nor -
munda Dreģa vadībā. Sekoja 
atvadu runas un apliecību izdalī-
šana dalībniekiem, lektoriem un 
nometnes darbiniekiem, kopskaitā 
159 (101 sieviešu  un 58 vīriešu) 
personu lielai saimei, kas nāca no 
8 valstīm. Notika vēl 4 citi koncerti: 
Garīgās mūzikas Siguldas un Al -
lažu luterāņu draudzēs, Ērģeļu 
mūzikas, ērģelnieku klases vadī-
tāja T. Dekšņa vadībā un Bērnu 
kameransambļu, Starptautiskā 
bērnu kameransambļu festivāla-
konkursa Mūzicējam kopā ar 
draugiem laureāti. Pavisam kopā 13 
koncerti, kuŗus par brīvu varēja 
apmeklēt siguldieši un kursu viesi. 
Šādu klausītāju kopskaits  pārsnie-
dza piecus simtus. Kursu pastāvē-
šanas laikā kopā noticis 121 kon-
certs. Šo rindu autoram bijusi retā 
izdevība noklausīties 111 no tiem...

Katru kursa dienu ievadīja rīta 
lekcijas, kas pulcināja ne tikai 
kursantus, bet arī siguldiešus.. 
Tās visas saistījās ap pamattemas 
„Brīvība mūzikā” dažādajiem ele    -
mentiem. Tās ievadīja prof. Boriss 
Avremecs, kas to darījis visos līdz-
šinējos kursos Latvijā. Lektors 
Raimonds Petrauskis, kas stāstīja 
par dažādu stilu improvizāciju; 
asociētā prof. Anda Beitāne iztir-
zāja brīvību tradicionālajā mūzikā; 
par temu “Kā izprast sevi mūzicē-
šanas procesā” runāja Valdis Bern-
hofs; par brīvību laikmetīgajā 
mūzikā referēja Imants Meža-
raups; Radio 3 Klasika pārstāvji 
Edgars Raginskis, Inga Saksone, 
Orests Silabriedis un Gunda Vai-
 vode iztirzāja tematu “Mode 
mainās, klasika paliek”; bet par 
“Brīvību starpžanru mūzikā” 
stāstīja komponists Juris Kula-

kovs. Lekcijas bija labi apmeklē-
tās, un tajās netrūka viesu.

Milzu darbu bija paveikusi 
Gunta Melnbārde, izkārtojot 15 
paidogoģiskās lekcijas, noslēdzot 
tās ar īpašu paneļdiskusiju, kuŗa 
piedalījās Ingrida Gutberga, Imants 
Mežaraups, Gunars Larsens, Jānis 
Laurs un Gunta Melnbārde.

Rīta pusē un pēcpusdienās no -
tika dažādas meistarklases, kuŗas 
vadīja pazīstami lektori, vingri-
nājās vokālie un kameransambļi, 

devītajās debesīs!” Un tā jutās visa 
šīs nometnes saime, kas vēl ilgu 
laiku pēc nobeigumam koncerta ka  -
vējās pārrunās atvadu vakariņās. 

Nākamajā rītā, 24.jūlijā, svētku 
rīkotāji savā sēdē, konstatēja, ka 
kursi beigušies ar pārpalikumu, 
kas noderēs par sēklas naudu 
nākamajiem – 10. Starptautiska-
jiem latviešu jauno mūziķu 
meistarkursiem Latvijā. Tas ne -
būtu bijis iespējams bez daudzu 
organizāciju un atsevišķu personu 

ap vienībai, Montrealas latviešu 
sabiedriskajam centram, Ņudžer-
sijas LB, Ņujorkas ev.-lut. drau-
dzes Ziemeļnovada Dāmu komi-
tejai, PBLA Kultūras fondam.

Tika pieņemta atziņa, ka nā kamos 
kursus rīkos laikā no 2012. gada 
10. līdz 20. jūlijam atkal skaistajā 
Siguldā, tās Mākslu skolas „Baltais 
flīģelis” telpās. Tam apstiprinā-
jumu deva īpaša apspriede ar 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas 
vadību rektora Arta Sīmaņa birojā. 
Še rīkotāji un akadēmijas vadība 
vienojās, ka tiks izveidots īpašs 
projekts, kuŗa ietvaros akadēmijas 
asoc. prof. Anda Beitānes vadībā 
sastādīs un izdos rakstu krājumu, 
veltītu šai nometnei. Tajā bez mūzi-
  koloģijas datiem ievietos arī līdz-
šinējo kursu dalībnieku, lektoru 
un darbu veicēju atmiņas. Še nu 
katram interesentam ir savs 
darba lauks. Mūzikas archīva iz -
veidošanu uzticēs Latvijas Mūzi-
kas mūzejam.

Studenti bija izteikuši vēlēšanos 
pulcēties kursos katru gadu un 
pavadīt tajos pat līdz 20 dienām. 
Saņemtajās atbildēs nebija nevie-
nas negātīvas piezīmes. Turklāt 
vairāki ārzemju lektori bija iztei -
kuši domu, ka meistarkursi Lat-
vijā esot vienreizēji, tie aptveŗot 
daudz plašāku jomu nekā citi 
līdzīgi sarīkojumi visā Eiropā.

25. jūlijā Latvijas Radio 1 inter-
vēja mūzikas nometņu ierosinā-
tāju M. Štauveru, māksliniecisko 
vadītāju Daci Aperāni un direk-
tori Ingridu Gutbergu. Interviju 
pārraidīja 26. jūlija rīta prog-
rammā.

25. jūlijā Latvijas mūzikas mū -
zejā, kur skatāma rūpīgi sagata-
vota izstāde par 6. Latviešu Skolu 
jaunatnes dziesmu svētkiem, kas 
laikā no 1975.-1987. gadam noti-
ka Ziemeļamerikā, mūzikoloģe 
Ligita Ašme intervēja idejas iero-
sinātāju un īstenotāju M. Štau-
veru, ieraks tot interviju video 
lentē. Šai ierakstā piedalījās arī 
Dace Ape rāne, Rasma Lielmane,  
Eleonora Šturma un ducis inte-
resentu. Ieskatam bija pieejama 
arī Erika Biezaiša sastādītā 
mūzikoloģijas mape, kuŗā atro-
dams daudz  dažādu materiālu 
par šiem svētkiem. Lat  vijā tā 
nonākusi līdz ar viņa Lat viešu 
mūzikas krātuves pārvešanu no 
Austrālijas.Tiem, kuŗiem šīs lie-
tas interesē, ieteicams iegriezties 
Rakstniecības un Mūzikas 
mūzejā Pils laukumā.

M. Štauvers

Ingrīda Gutberga un māc. Andris Grots – Garīgais koncerts 
Siguldas luterāņu baznīcā

Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš sacensībās

MŪZIKAS MEISTARKURSI SIGULDĀ

notika kompozicijas un mūzikas 
teorijas semināri, vingrinājās koris 
un kamerorķestris. Ievērojama vieta 
bija ierādīta džezam (J. Lawson) 
un dejai (Vija Vētra un Naiģels 
Smits, tango), kā arī mākslai. 
Kursanti veidoja savu mandalu 
Sarmas Gekas vadībā.

Uzzinājām, ka komponistu klasē 
(vadītāja Selga Mence) jauno kom-
poziju konkursā uzvarējis Platons 
Buravickis par darbu „Klusuma 
feerija”, bet otro vietu ieguvis 
Kārlis Rerichs par darbu “Klonēts 
kaķis ar klonētu peli”, 22. jūlija 
koncerta klausītāju saime to bija 
izvēlējusies par labāko. 

Minesotas Latviešu Organizāciju 
apvienības (LOAM) un koncertap-
vienības ierosināto Knuta Lesiņa 
balvu jauniem mūziķiem pie -
šķirta Ēvaldam Lazarevičam, 
Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
skolniekam,  vienam no jaunākiem 
šo kursu dalībniekiem. Viņam ceļu 
uz Mineapoli, ASV, solījusi ap -
mak sāt Latviešu kultūras biedrība 
TILTS. Jaunākā kursante Rasma 
Larsena noslēguma koncertā 23. 
jūlijā svinēja savu četrpadsmito 
dzimšanas dienu.

Jāatkārto noslēguma vārdos 
paustais pārdzīvojums: „ Jūtos kā 

atbalsta. Kursu vadība izsaka sirs-
nīgu paldies itin visiem palīgiem: 
Siguldas domei, tās izglītības un 
kultūras komitejai, kultūras namam 
un Mākslas skolai “Baltais Flīģelis”; 
J. Vītola Latvijas mūzikas akadē-
mijai, RPIVA, LR Kultūras mi -
nistrijai, Valsts Kultūrkapitāla fon-
dam,  RLB, tās Mūzikas komisi-
jai; Atbalsta fondam Mūzicējam 
kopā ar draugiem; goda labvēlēm/
ļiem – Mārai Dolei, Ugam Grantam, 
Anitai Kuprisai, Jānim Lauram, 
Danam Paulam Pernam; labvē-
ļiem Patricia Dempsey un Thomas 
Maguire, Dr. Ingrīdai Strautmanei, 
Izoldei Zīversai-Preisai, Brigitas 
Grīnvudas, Kārļa Grīnberga un 
Noras Kūles mantojumu fondiem, 
ALA Kultūras fondam, Latviešu 
fondam, ALJA, Amerikas latviešu 
koŗu apvienībai, DV ASV, vana-
giem un vanadzēm Ņujorkā, Ģe -
nerāļa Goppera fondam; Klīvlandes 
ev.-lut. apvienotās draudzes Dāmu 
komitejai, koncertu apvienībai, 
Latviešu Jaunatnes Dziesmu Svētku 
padomei, Latviešu korporāciju 
Tēvijas fondam; LKB TILTS, 
Latviskā Mantojuma fondam 
Bostonā, LELBA, LNAK Izglītī-
bas un Kultūras fondam, LOAM, 
Losandželosas latviešu    koncert-

Plūdmales volejbolistiem – teicami!


