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Amerikas latviešu apvienības 
un Latvijas vēstniecības rīkotajos 
iecirkņu vadītāju apmācību kur-
sos, kuŗi notika augusta otrās 
nedēļas nogalē, piedalījās vairāk 
nekā 20 cilvēku no Vašingtonas, 
Ņujorkas, Detroitas, Mineapoles, 
Klīvlandes,  Sanfrancisko, Losan-
dže losas, Bostonas, Čikāgas, Sv. 
Pētersburgas, Sietlas, India napo-
les, Filadelfijas, Grandrapidiem 
un Milvokiem. Šajās 15 pilsētās 
būs Latvijas Republikas 10. Saei-
mas vēlēšanu iecirkņi. Kursus 
vadīt no Rīgas atbrauca Centrālās 
vēlēšanu komisijas (CVK) priekš-
sēdis Arnis Cimdars. Dalībnieku 
vidū bija arī ALAs valdes priekš-
sēdis Juris Mežinskis, Latvijas 
Republikas goda konsule Mine-
apolē Laura Ramane un Dauga-
vas Vanagu apvienības ASV  val-
des priekšsēdis Zigurds Rīders. 
Namatēvs bija LR vēstniecības 
vadītāja vietnieks Juris Poikāns.

ALAs valdes priekšsēdis J. Me -
žinskis pateicās kursu dalībnie-
kiem, piebilstot, ka ALAs valdes 
locekļu pūles attaisnojušās un 
Ārlietu ministrija piekrita 10. 
Saeimas vēlēšanu dienā  ASV 
iekārtot 15 vēlēšanu iecirkņus. 

„Paldies visiem kursu dalībnie-
kiem, Latvijas vēstniecības un 
ALAs Informācijas nozares dar-
biniekiem. Bez balsotājiem de -
mokratija ir bezvērtīga. Ceru, ka 
Latvijas pavalstnieki pārvarēs 
apatiju un piedalīsies vēlēšanās 
kuplā skaitā, jo būs daudz vē -
lēšanu iecirkņu!” teica Juris Me -
žinskis. 

CVK priekšsēdis Arnis Cim-
dars neslēpa, ka vēlēšanu komisi-
jas darbinieku pienākumi ir 

10. Saeimas vēlēšanas iecirkņu ASV vadītāju 
apmācību kursi Vašingtonā

sarežģīti, un kursu dalībnieki  
CVK priekšsēža padomus uztvē-
ra nopietni. 

Apmācības ilga visu dienu, 
beigās vēstniecībā tika izveidoti 
divi vēlēšanu iecirkņi, sastādītas 

divas komisijas, un dalībniekiem 
divu stundu laikā bija iespēja 
praktiski izmēģināt, ko vēlēšanu 
dienā nozīmē būt komisijas 
loceklim –  skaitīt balsis, plūsus, 
svītrojumus, kā arī par rezultātiem 

paziņot uz Latviju.
ALAs Informācijas nozares va -

dītājs Jānis Kukainis atzina, ka 
apmācības bija svarīgas, jo visu 
pilsētu vēlēšanu iecirkņu vadī-
tājiem radās iespēja iepazīties, 

viņi apzinājās vēlēšanu procesa 
atbildību. 

Gatavošanās Latvijas Repub li-
kas 10. Saeimas vēlēšanām šova-
sar bijis galvenais Informācijas 
nozares projekts.  Septiņos  latvie-
šu centros ASV pārvietojamo 
pa  su darbstacijās 709 Latvijas 
pa  valstnieki pieteicās pases sa -
ņem  šanai.  Vēstniecības Konsu-
lārās daļas darbinieki sagādāja 
lielu pārsteigumu – vēlēdamies 
pateikties par sadarbību, viņi bija 
atgādājuši uz ASV Jāņa Kukaiņa 
jauno pasi, un konsule Sigita Pu -
riņa viņam to svinīgi pasnie dza 
kursu atklāšanas ceremo nijā.

„Kopā strādājot varam paveikt 
daudz labu darbu. Vēstniecībai 
un Amerikas latviešu apvienībai 
sadarbojoties panācām, ka 2. 
oktobrī ASV darbosies 15 Sa -
eimas vēlēšanu iecirkņi,  ka  Lat-
vijas pavalstnieki ASV septiņās 
pilsētās varēja pieteikties Latvijas 
pases saņemšanai, gan arī  izdevās 
sarīkot šo semināru, ko vada  
CVK priekšsēdis Arnis Cimdars, 
kuŗa pieredzei un profesionālitātei 
komentāri nav vajadzīgi. Arī 
turpmāk centīsimies strādāt rok-
rokā,” teica vēstniecības vadītāja 
vietnieks Juris Poikāns, kas uzņē-
mās visu atbildību, kamēr vēst-
nieka Andrejs Pildegovičs bija 
atvaļinājumā. 

Atgādinām, ka pieteikties bal-
so  šanai pa pastu var Latvijas Re -
publikas vēstniecībā Vašingtonā 
līdz 10. septembrim. Informācija 
atrodama ALAs mājaslapā: www.
alausa.org un vēstniecības mājas-
lapā: www.latvia-usa.org

ALAs ģenerālsekretārs 
Raits Eglītis

Vēlēšanu iecirkņu vadītāju apmācību kursu dalībnieki Vašingtonā
Pirmā rindā no kreisās: ALAs Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis, LR vēstniecības 
Vašingtonā vadītāja vietnieks Juris Poikāns, Aina Venta (Milvoki), CVK priekšsēdis Arnis Cimdars, 
Taira Zoldnere (Sanfrancisko), Maija Strēlniece (Milvoki), Līga Jekabsone  (Detroita), Latvijas 
vēstniecības ASV Konsulārās daļas vadītāja Sigita Puriņa; priekšā ALAs ģenerālsekretārs Raits 
Eglītis;
otrā rindā:Paulis Kalniņš (Sietla), Ernests Venta (Milvoki), Sandra Gulbe (Losandželosa), Marks 
Liepa (Filadelfija), Vilnis Strēlnieks (Milvoki), Andrejs Ķīsis (Klīvlande), ALAs valdes priekšsēdis 
Juris Mežinskis (Sinsinati),  LR goda konsule Laura Ramane (Mineapole), Marcis Voldiņš (Bostona), 
Jānis Vilciņš, (Čikāga); trešā rindā: Andrejs Baidiņš (Filadelfija), Juris Raudseps (Bostona), Andris 
Ritums (Sv. Pētersburga), Indra Halvorsone (Mineapole),  Ivars Mičulis (Losandželosa), Ivars 
Petrovskis (Grandrapidi); aizmugurē: Andris Bērziņš (Indianapole), Daugavas vanagu ASV valdes 
priekšsēdis Zigurds Rīders (Klīvlande)

Uldis Sīpols ieved skautu nometnes karogu laukumā

10. Lielā skautu un gaidu no -
metne “Zvaigžņu sega” tika atklā-
ta 2010. g. 14. augustā amerikāņu 
skautu īpašumā  Wood Lake 
Scout Reservation pie Jones 
pilsētiņas, Mičiganas pavalstī .

Jau sestdien 13. augustā nomet-
nes vietā notiek liela rosība.  
Nometnes rīkotāji ir čikāgieši – 
no Staburaga 70. skautu vienības 
vad. Guntis Dāboliņš un no 
Gaujas (6.) gaidu vienības vad. 
Rasma Kraule. Nometnes orga-
nizēšanas komitejā sastāv Čikā-
gas skautu un gaidu vadītāji un 
abu vienību labvēļi: vad. Ilze 

Antona, vad. Helmūts Lāčkājs, 
v.v. Jānis Robežnieks, vad. Kalvis 
Cers, vad. Inga Lucāne, vad. 
Gundega Rupeika, vad. Liene 
Ku kaine, Gunārs Lucāna kungs.  
Sestdienas rītā visi  ar saviem pa -
lī   giem sagaida nometnes da -
lībniekus.  Jau pirms pusdie nām 
ierodas lielais autobuss no Ņu -
jorkas ar Rīgas (90.) skautu 
vienības un Zilā kalna (4.) gaidu 
vienības dalībniekiem, kas ir 
braukuši 14 stundas pa nakti lai 
piedalītos nometnē. 

10. Lielā skautu un gaidu 
nometne 

„Zvaigžņu sega” ir atklāta!

(Turpinājums 18.lpp)
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20102010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Lasiet tīmeklī!
www.laiks.us

Pēdējā laikā arvien biežāk tī -
meklī, laikrakstos un Latvijas te  -
le  vīzijas raidījumā „Panorāma“ 
lasīti un dzirdēti  atsevišķu Ame-
 rikas tautiešu, manuprāt, neglīti 
apzīmējumi, tēmēti  polītiķiem 
Lat  vijā. Vai nevarētu iztikt bez 
šiem neglītajiem vārdiem, pie -
mēram: „ambiciozu krāpnieku 
bars“, „zagļi“, „polītisku idiotu 
purvs“, „komūnistu un un čekas 
vadītās sistēmas netīrā atlieka“ 
utt., utt.  Runātāji un rakstītāji 
pat nepasaka, tieši kuŗām per-
sonām šie vārdi veltīti. 

 Latvijas neatkarībai, latviešu 
tautas labklājībai un arī ārzemju 
latviešiem  šie „publiskie izvirdu-
mi“ nenāk par labu. Vai labāk 
ne  būtu noskaitīt vispirms līdz 
desmit un tad  pieklājīgi izteikt 
pārmetumus un nepatiku tieši 
tām personām, kuŗas to būtu 
pelnījušas, un gādāt, lai  tās nā -
kamajās vēlēšanās netiktu ievē-
lētas.

Ilgus gadus mēs darījām visu 
iespējamo, lai Latvija atgūtu 
neatkarību. Beidzot, kā brīnums,  
mūsu cerības piepildījās. Cerē-
jām, ka neatkarīgās Latvijas val-
dība nesavtīgi darīs visu, lai valsts 
uzplauktu, lai tajā Latvijas pa -
valstnieki dzīvotu labklājībā.  
Daudzi  ārzemju latvieši palīdzēja, 

Latvijas Saeimas vēlēšanām 2. oktobrī tuvojoties 
Vai labāk nebūtu vispirms noskaitīt līdz desmit...

cik spēja, cenšoties panākt, lai 
Latvijā dzīves līmeni būtu tikpat 
augsts kā rietumos.  

Diemžēl daudz kas no  iecerētā 
nav piepildījies. Daudziem Lat-
vijas iedzīvotājiem nebūt neklājas 
labi.  Atbildība par to galvenokārt 
jāuzņemas Latvijas valsts valdītā-
jiem, tiem, kuŗi  rīkojušies nozie-
dzīgi, vairāk domādami par sa -
vām kabatām, nevis par  Latviju 
un tās pavalstniekiem. 

Latvijā ir daudz godīgu, morāli 
stipru cilvēku.  Cītīgi sekoju noti-
kumiem Latvijā, galvenokārt iz -
lasot rakstus un ziņas tīmeklī,  
avīzēs, kā arī klausoties televīzijas  
raidījumus.  10. Saeimas vēlēšanās 
2. oktōbrī Amerikas latviešu bal-
sis  varētu būt nozīmīgas, ja  mēs 
balsosim par tiem kandidātiem, 
kuŗiem pirmajā vietā ir Latvijas 
neatkarība un tautas labklājība. 
Taču lielumlielā daļa no mums  
nav pietiekami labi informēta 
par 10. Saeimas kandidātiem un 
viņu darbiem Latvijas labā. ASV,  
Kanadā, Austrālijā, Anglijā un 
citās zemēs dzīvo tūkstošiem 
latviešu, kuŗiem ir Latvijas  pa -
valstniecība.  Mūsu kopējais bal -
su skaits varētu būt svarīgs la -
bākas Latvijas nākotnes veido   šanā.

Losandželosā, Kalifornijā,  pirms 
vēlēšanām rūpīgi  izskatu  Los 

Angeles Times, kuŗā ievieto laik -
raksta vadības ieteikumus, par 
ko balsot.  Ne vienmēr tiem pie-
krītu, taču viņu ieteikumi bieži  
ir ļoti noderīgi.

Pirms Latvijas 10. Saeimas vē -
lēšanām daudziem ārzemju lat-
viešiem noderētu ALAs vadī bas 
informācija  un ieteikumi, par 
kuŗiem Latvijas Saeimas  kandi-
dātiem būtu vēlams balsot. Lūdzu 
ALAs Informācijas nozares vadī-
tāju Jāni Kukaini mums palīdzēt. 
Jānis Kukainis ilgus gadus ļoti 
efektīgi un prasmīgi vadīja PBLA, 
bieži devās uz Latviju. Manuprāt, 
viņš ir viens no zinīgākajiem 
ārzemju lat viešiem, pazīst dau-
dzus latviešu polītiskos darbinie-
kus gan ārze mēs, gan Latvijā un 
ir labi informēts par viņu dar-
biem un darbību Latvijas labā.

Esmu parliecināts, ka Latvijas 
pavalstnieki ārzemēs būtu ļoti 
pateicīgi par ieteikumiem – par 
ko balsot, kuŗiem  kandidātiem 
pievilkt krustiņu vai kuŗus svīt-
rot. Par ieteiktajiem kandidā tiem 
būtu svarīgi uzzināt  ko vairāk. 
Protams, neviens  nebūs spiest 
bal     sot par  J. Kukaiņa ie  teiktajiem 
Saeimas kandidātiem, taču es 
personiski būtu ļoti pateicīgs par 
ieteikumiem un droši vien arī  
daudzi citi Latvijas pavalstnieki 
ārzemēs.

Andris Ritmanis

Maz informācijas par 
Saeimas kandidātiem

Latvijas Saeimas vēlētājiem ir 
iespēja ar svītrojumiem un krus-
tiņiem kandidātu sarakstā grozīt 
kandidātu kārtību un līdz ar to 
ietekmēt Saeimas sastāvu.  Piere-
dze no iepriekšējām vēlēšanām 
rāda, ka šādiem grozījumiem ir 
svarīga nozīme, tāpēc balsotājiem 
ieteicams šo vēlēšanu īpatnību 
arī saprātīgi izmantot.  Taču, lai 
to varētu darīt, ir nepieciešama 
informācija par katru kandidātu 
atsevišķi. Varētu domāt, ka to 
iespējams saņemt no katras par-
tijas vai apvienības, bet izrādās, 
ka balsotāju kūtrība labi saska-
ņojas ar partiju nevērību pret 
balsotājiem.

Apvienības Vienotība tīmekļa 
vietnē vēl 20. augustā, mēnesi 
pēc kandidātu sarakstu pieņem-
šanas, kandidātu sarakstos atro-
dam tikai kandidātu vārdus bez 
jebkādas citas informācijas.  Uz 
maniem atkārtotiem lūgumiem 
pēc informācijas Vienotības 
pārstāvji nav atbildējusi. Šāda 
ne  vērība, neatbildot uz jautāju-
miem (par to ir sūdzējušies arī 
citi) un slēpjot informāciju, liek 
domāt, ka Vienotības vadība 
uzskata balsotājus par muļķiem, 
kam var pārdot kandidātus mai-
sā, un kandidātiem labāk neļaut 
sazināties ar balsotājiem. Varbūt 
Vienotības vadītāji baidās, ka vi  ņi  
ar svītrošanu varētu tikt no  bīdīti 
saraksta lejgalā.  Man to   mēr 
nevedas piekrist tik cinis kam 
uzskatam par mūsu polīti ķiem.

Dr. Aivars Celms
Elktona, MN

Labojums 
Manā rakstā ,,Pēteŗa Vaska 

skaņdarbu pirmatskaņojumi 
ASV” (Laiks, 32. nr.) minēts, ka 
P. Vaska skaņdarbu Vox Amoris 
festivālā Tanglewood  atskaņos 
18. oktobrī, bet to jau atskaņoja 
18. augustā. Atvainojos lasītājiem 
par kļūdu. 

 Dace Aperāne
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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 

Ņujorkas draudzes lauku īpa-
šumā Katskiļu kalnos no 8. līdz 
14. augustam nometņoja pensio-
nāri – tā dēvētie senči. Nometnes 
25 dalībnieki sabraukuši no 
Ņujorkas, Ņudžersijas, Pensil-
vānijas, Ohaio un Konektikutas, 
viņi dzīvoja Atpūtas namā un 
turpat arī baudīja maltītes, 
dziedāja un klausījās apceres.

Par senču fizisko un garīgo 
labklājību rūpējās jau labi iestrā-
dājusies komanda. Nometnes 
vadītāja Ingrīda Mieme, sparīga 
un mundra, allaž raudzījās, lai 
kāds no sirmajiem nomet-
ņotājiem nenoklīst. Ik rītus viņa 
nolasīja ticībā smeltas pārdomas 
no Irmas Zemdegas lūgšanu 
grāmatas, dodot jaunajai dienai 
gaišu iesākumu. Mācītājs Laris 
Saliņš pensionārus ieveda dziļāk 
Bībeles pasaulē, meditācijas stun-
dās izgaismodams Jāzepa stāstu 
un to sasaistīdams ar mūsdienu 
treknajiem un liesajiem gadiem, 
kā arī Dieva brīnumaino gādību 
par tiem, kuŗus Viņš izredzējis.

Māra Buka bija izkārtojusi 
apceŗu ciklu par teātri. Nometnes 
dalībniece Vera Siliņa lasīja izvil-
kumus no Andreja Johansona 
grāmatas „Latvijas kultūras vēs-
tu  re” par teātŗa sākumiem vā -
ciskajā Rīgā, kad latviešu teātŗa 
vēl nebija. Es, savukārt, pieminēju 
vienu no spilgtākajiem trimdas 
laika režisoriem, Osvaldu Urštei-
nu, no kuŗa dzimšanas 18. 
augustā apritēja 100 gadi. Andra 
Zvārgule-Lagzdiņa stāstīja par 
savu māti – aktrisi Ninu Melbārdi, 
kas kļuva slavena ar Anitas lomu 
dižfilmā „Zvejnieka dēls”. Aizkus-
tināja 1992. gadā uzfilmētā Mel-
bārdes viesošanās Rīgā, Nacio-
nālajā teātrī un tikšanās ar veca-
jiem kollēgām. Ingrīda Mieme 
nolasīja referātu par bijušo 
Jelgavas teātŗa aktieri un režisoru 

Nedēļa Senču nometnē 
Jēkabu Zaķi, kuŗa ierosmē 1950. 
gadu beigās Priedainē izbūvēja 
brīvdabas skatuvi „Skroderdienu” 
lieluzvedumam. Referātu bija 
sacerējusi Jēkaba Zaķa attāla 
radiniece, studente Latvijā, Laura 
Liepa-Timma.

Pie nometnes garīgajām nodar-
bībām varēja pieskaitīt arī manis 
gatavoto „Pastaigu pa Latvijas 
vēstures un kultūras takām”, 
liekot pensionāriem iedarbināt 
smadzeņu dzirnaviņas un atce-
rēties, piemēram, kā sauca Beve-
rīnas pilskungu, kas sacerējis 
romānu „Mežvidus ļaudis” un 
kas bija Juris Podnieks. Šādi un 
līdzīgi jautājumi izraisīja dzīvas 
pārrunas darba grupās un pierā-
dīja, ka senču galvas, ja tās saliek 
kopā un attiecīgi stimulē, ir 
gudras, atjautīgas un bezgala 
bagātas ar latvisko mantojumu. 
Latvisko kultūru pensionāri 
baudīja arī vakaros, skatoties 
videoierakstus no lugām un kon-
certiem. Un pēc tam aizrautīgi 
spēlēja bingo un zolīti, ko daži 
sauc par vistautiskāko no kāršu 
spēlēm.

Senču nometnē bieži skanēja 
dziesmas. Par dienišķo iespēju 
izvingrināt balsis rūpējās gan 
mācītājs Saliņš ar garīgajām 
dziesmām, gan diriģente Irēna 
Upeniece-Jasuta ar laicīgajām. 
Pēdējā vakarā ieradās Studentu 
Jānis ar akordeonu un iejūsmināja 
senčus uz īstu dziedāšanas mara-
tonu.

Trīsreiz dienā saimnieces aici-
nāja nometņotājus pie bagātīgi 
klāta galda. Ja programmas 
sniedzēji, savu sakāmo pateikuši, 
varēja atpūsties, tad saimnieces, 
darbu sākušas sešos no rīta, to 
beidza tikai deviņos vakarā. Bet 
viņas to nelika manīt: ēdiens bija 
pirmklasīgs un apkalpošana kā 
labākā viesnīcā. Virtuvē darbojās 

senču nometnes „dzelzs sastāvs”: 
Katskiļu enerģiskā saimniece 
Janīna Briģe, Anda Bībelniece, 
Maija Baumane un jau minētās 
Ingrīda Mieme un Māra Buka. 
Bez šīs cieši saliedētās vienības 
pensionāru nometne nebūtu 
iedo  mājama. Šogad vēl radās 
negaidīts  palīgs no „stiprā dzi-
muma” – Magnuss Kļaviņš, kas 
pielika roku, gan pie virtuves dar-
biem, gan mēbeļu pārvieto šanas, 
gan čīkstošu gultu laboša nas.

Kādi bija šie senči? Daži runī-
gāki, daži klusāki, bet visi dziļi 
latviski. Lielā pārsvarā dāmas; 
kungu bija tikai seši. Vairums 
dzimuši Latvijas brīvvalsts laikā 
ap 1930. gadu vai agrāk. Ikvienam 
savs neparasts dzīves stāsts. 
Tāpēc likās piemēroti viņiem 
pajautāt: kas bijis visdrāmatiskā-
kais brīdis viņu mūžā? Rita Gāle-
Uibo atceras 1940. gada 17. jūni-
ja rītu, kad PSRS kaŗaspēks ienā-
ca Latvijā. „Tēvs bija klausījies 
ārzemju ziņas. Māte modināja: - 
Celies nu, izslauksim pēdējo reizi 
govis brīvā Latvijā! -  Es vedu 
piena kannas uz pienotavu. 

Spoža rasa, zelta saule, viss klusu. 
Tur vēl neviens nezināja, kas 
notiek. Un es neko neteicu, lai 
vēl paliek kādas stundas laimīgi.” 
Tā stāstīja Rita Gāle.

Daudziem šīs paaudzes latvie-
šiem visdrāmatiskākais brīdis 
saistās ar bēgšanu no dzimtenes. 
Birutai Vaserei vēl spilgtā atmiņā 
briesmu pilnais brauciens ar 
bēgļu kuģi no Ventspils: „Kuģi 
sabumboja, bet laimīgā kārtā 
palikām dzīvi. Zaudējām visu, 
kas paņemts līdzi. Kopš tā laika 
ne labprāt kāpju uz kuģa.” Elita 
Gobiņa un Gunārs Klipsons stās-
ta, kā viņu ģimenes izkļuvušas 
no sarkanarmijas ielenkuma, 
bēgot kājām un primitīviem 
transportlīdzekļiem. Boriss Man-
 golds atceras 1944. gada septem-
bŗa nakti, kad viņš stāvējis sardzē 
Užavas kāpās, līdz jūrā parādījies 
signāls un piebraukusi laiva, kas 
viņu aizvedusi drošībā uz Got-
landi. Un bijušais kaŗavīrs, klusi 
laipnais Jānis Spirģis, nekad 
neaizmirsīs 1945. gada 26. martu, 
kad pēc kaujā gūta ievainojuma 
viņš sapratis, ka zaudējis labo 

roku. Taču viņš tūlīt piebilst, ka 
zaudētā roka droši vien izglābusi 
viņa dzīvību, jo citādi viņš būtu 
gājis mežā un pievienojies nacio-
nālajiem partizāniem, kuŗu likte-
nis bija apzīmogots.

Valija Skrodele par sava mūža 
visdrāmatiskāko brīdi uzskata 
viesošanos Latvijā 1968. gadā un 
tikšanos ar brāli, ko viņa nebija 
redzējusi kopš 1944. gada, kad 
brāli iesauca gaisa izpalīgos. Arī 
Rasma Arsone un Rita Juzupa 
atceras emocionālo pārdzīvoju-
mu, pirmo reizi atgriežoties 
Latvijā.

Uz jautājumu – ko no sava 
mūža jūs vēlētos vēlreiz piedzī-
vot? – senču atbildēs ieskanējās 
vienāda tema. Jaunību! Skaisto 
bērnību Latvijā... Vairāki arī vēlē-
jās vēlreiz satikt mūžībā aizgāju-
šos tuvos cilvēkus.

Un kas visvairāk senčos pati-
ka? Draudzība, atkalredzēšanās, 
gaišā un sirsnīgā gaisotne. 
Programmas, lieliskās maltītes, 
latviskums, skaistā apkārtne – 
viss! Paldies rīkotājām!

Vilnis Baumanis  

Sakiet, lūdzu, no kā mums 
priekšvēlēšanu laikā vajadzētu 
uzmanīties, lai nekļūtu par par-
tiju reklāmu upuŗiem?

No lētticības, protams. Nevajag 
ticēt katram apgalvojumam un 
katram solījumam. Es domāju, 
ka, kļūstot lētticīgiem, mēs 
ļaujam citiem ar sevi manipulēt. 
Ja mēs esam kritiski domājoši, 
izmantojam savu veselo saprātu, 
tad ne uz kādām makšķerēm 
mūs nevar noķert. 

Kādi ir reklāmas populārākie 
triki, ko izmanto šodien, vai jūs 
tos esat pamanījusi?

Dažādi. Cilvēki jau tos būs 
pamanījuši - spēlēt uz to, no kā 
cilvēkiem ir bailes, solīt nereālas 
lietas, kur katrs, ja reāli padomā, 
saprot, ka nez, vai tas ir iespējams, 
vismaz ne tādā laika sprīdī, kā 
tiek solīts. Tajā pašā laikā reālus 
solījumus sagaidīt vajag, jo, ja 
neko nesola, tad atkal ir slikti.  Tā 
kā gan solītājiem, gan tiem, kas 
solījumus klausās, jābūt ne 
mazāk, ne vairāk kā veselajam 
saprātam. 

Kam ticēt? Daudzi teiks – 
vispirms pašiem sev?

Vispirms jau, protams! Ticēt 
pašiem sev un savam spēkam, 
kaut vai, piemēram, spējot 
saskatīt melus. Dažiem cilvēkiem 

Vaira Vīķe-Freiberga par atbildību 
Prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu 

par priekšvēlēšanu laika tikumiem un mūsu 
atbildību vēlēšanās iztaujā Anete Lesīte

ir lielāks talants melus atpazīt, 
citiem mazāks, bet pēc manas 
pārliecības, visiem tomēr ir ie -
dzim   tas spējas klajus melus 
saskatīt. 

Kādas vērtības mums šajā 
priekšvēlēšanu laikā vajadzētu 
stiprināt, lai Latvija ilgtermiņā 
mērķtiecīgi attīstītos?

Vispirms jāmin atbildība. 
Atbildība pašam par savu rīcību, 
un jāsagaida tāda pati  atbildība 
no citiem. Ja cilvēks saka: - ziniet, 
lai tas vilciens iet tālāk, es šeit 
izkāpju, man šeit nav nekādas 
darīšanas - tad vilciens aizies arī 
un aizies bez viņa. Ja cilvēks ir 

gatavs iesaistīties, un kaut vai ar 
to, ka savu vienu balsi 
nododvēlēšanās, tad visiem kopā, 
balsis saskaitot, tur iznāks tas 
rezultāts, ar kuŗu mums četrus 
gadus būs jādzīvo. Tātad – 
atbildība par savu izvēli, atbildība 
par savu rīcību vai rīcības 

trūkumu un pietiekami aktīva 
nostāja, lai atgādinātu, ka arī no 
citiem tiek sagaidīta atbildība. Es 
ar to gribu teikt, ka atbildība ir 
ne tikai kaut kādai mistiskai elitei 
un simt krēsliem Saeimā, bet 
absolūti visiem, kuŗu rīcība atstāj 
iespaidu uz citu dzīvi un dzīves 
apstākļiem. 

Vai jūtat, ka šajā priekšvēlēša-
nu laikā cilvēks cilvēkam jopro-
jām ir draugs un padomde-
vējs?

Draugu un padomdevēju, kā 
katrs no mums to iemācās jau 
bērnudārzā, ir vairāk vai mazāk, 
un ne katru dienu viņi ir vieni un 
tie paši, tādēļ ir jācenšas katram 
savā dzīvē rast pēc iespējas vai-
rāk sabiedroto un draugu. Katrs 
jau grib būt mīlēts un populārs 
un labi sadzīvot ar saviem kaimi-
ņiem, bet ir jāsaprot, ka ne visi 

mūs visu laiku mīlēs un ka ne 
mēs visus varēsim mīlēt vienādi. 

Kādu jūs gribētu redzēt 
Latviju pēc 10 gadiem?

Es gribētu redzēt tādu Latviju, 
kas beidzot visās Eiropas 
Savienības statistikās izkļūst no 
pēdējās vietas. Man tas personis-
ki sāp, mums ir par daudz tādu 
rādītāju, kuŗos esam paši sliktā-
kie vai varbūt vēl tikai Albānija 
un Rumānija ir par mums sliktā-
ka. Mani tas neapmierina, un es 
tiešām uzskatu, ka vēlākais des-
mit gadu laikā mums vajadzētu 
darīt visu iespējamo, lai visnotaļ 
enerģiski izrāptos ārā no šīs bed-
res. 

Un šīs vēlēšanas būs pirmais 
solis?

Tas katrā ziņā būs ļoti nozī-
mīgs solis, lai mēs sāktu to darīt. 

No www.esamkopa.lv

Senču nometņotāji

Vaira Vīķe-Freiberga
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M. Č. kas tu esi, Robert Mūk? 
Dzejnieks, filozofs, teologs, 
biologs, etc.?

R. A. Uz šo un tamlīdzīgiem 
jau  tājumiem nav iespējams atbil-
dēt katēgoriski. Un, ja gribi runāt 
nopietni, - tas vispār ir neatbil-
dams. Tātad – nenopietni runājot 
– man vislabāk patīk saukties par 
filozofu-dzejnieku. Ideālu savie-
nojumu vai simbiozi būtu grūti 
iedomāties, jo dzeja (šī vārda 
augstākajā nozīmē) nav šķiŗama 
no filozofijas un otrādi – filozo-
fija (ne jau akadēmiskā, bet 
„grieķiskā”, proti, viedības mīles-
tība) nav atdalāma no dzejas. 
Vari saukt mani arī par teologu, 
jo teoloģija + filozofija ir ļoti 
radniecīgas nozares, izņemot tā -
dus teologus, kā piemēram, Karls 
Barts, kas visu savu domāšanu 
balsta nevis cilvēka prātā, die-
višķajā atklāsmē (Vecā + jaunā 
Derība). Šai ziņā man tuvāks ir 
protestantu teologs Pauls Tillichs 
un katoļu jauntomidti. Man 
pašam nekādas noteiktas „filo-
zofijas” nav. Rosos novadā, ko 
šodien mēdz dēvēt par „starp-
disciplināro”. Mūsdienās vairs 
nav iespējams būt tikai filozo-
fam, tikai teologam, tikai psīcho-
logam vai tikai valodniekam. 
Vis  labāk es sauktos par reliģio zu.

M. Č.  Kopš kuŗa laika tu esi 
Mūks?

R. A. Kādreiz Briselē (Beļģijā) 
sēdēju pie frizieŗa un domāju par 
jaunu pseudonimu (Pirms tam 
biju R. Lūk). Turpat prātā iešāvās 
vārds Mūks, jo tas rakstāms un 
izrunājums vienādi gan latgaliešu 
„valodā”, gan latviešu. Turklāt tas 
skanēja „interesanti”. Būt un reizē 
nebūt „mūkam”. Ir jau arī flirtēts 
par iestāšanos īsteno mūku kārtā 
un par izstāšanos no šīs gaužām 
aplamās pasaules, bet tas būs 
jātliek uz nākamo vai aiznākamo 
pārmiesošanos jeb inkarnāciju.

M. Č.  Kāds bija skolnieks 
Avens? Students Avens? Ko viņš 
iemācījās un ko studēja?

R. A.  Cik atceros – pamatskolā 
mācījos diezgan viduvēji. Ģim-
naziju sāku Aglonā un pabeidzu 
Rīgā. Tā bija klasiskā ģimnazija 
ar visu uzsvaru uz valodām, 
ieskaitot grieķu un latīņu. Pirmajā 
padomju gadā grieķu valodu 
„likvidēja”, latīņu valoda kļuva 
par fakultātīvu (neobligātu) un 
biju spiests mācīties kaut kādu 
tur ķīmiju vai fiziku. Nemācījos. 
Strīdējos ar skolas komsorgu, 
gribēdams „apgāzt” marksismu. 
Ģimnaziju pabeidzu 1942. gadā, 
vācu okupācijas laikā, iestājos 
Latvijas Universitātes Klasiskās 
filoloģijas fakultātē, kur paspēju 
noklausīties tikai vienu profesora 
Ķikaukas lekciju. Sekoja darba 
dienests Vācijā, pēc tam leģions. 
Mani aizsūtīja uz tulku skolu 
netālu no Berlīnes (Ornanien-
burgā), kur pa starpām mācīja 
arī šaut mērķī. Kad krievi tuvojās 
Berlīnei, mūsu pulku (15. divī-
zijā) pulkvedis Janums, disciplī-
nēti iemetot šautenes grāvī, 
nodeva angļu gūstā. Gūstā sabiju 
kādu pusgadu, kamēr anglosakši 
noskaidroja, ka neesam nekādi 
īsteni autentiski SS zaldāti, bet 

Kas tu esi, Robert Mūk?
Filozofs un dzejnieks Roberts Avens sarunājas ar Māri Čaklo

gan latvieši, kas bija iedomājušies, 
ka, Vācijai uzvarot kaŗā, atgūs 
brīvību. Tā nu mans kaŗš beidzās, 
neizšaujot nevienu lodi uz naid-
nieku, tak laikam gan tik un tā 
nebūtu trāpījis. 

Pēc kaŗa kopā ar vecākiem dzī-
voju Vircburgas (Bavārijas) DP 
nometnē, sāku apmeklēt vietējo 
universitāti. Turpat bija apmeties 
Pēteris Ērmanis – apmeklēju vi -
ņa lekcijas par latviešu literā tūru, 
starp citiem literātiem – Valda 
Mora, Teodors Zeltiņš, vēstur-
nieks Edgars Andersons. No 
Virc   burgas pārcēlos uz tikko 
nodibināto Baltijas universitāti 
Hamburgā. No tiem laikiem at -
ceros profesoru Eduardu Šmitu 
un Teodoru Celmu. Kad uni-
versitāti likvidēja, devos uz Beļ-
ģiju, kur netālu no Antverpenes 
bīskaps Boļeslavs Sloskāns bija 
nodibinājis katoļu semināru. 
Trū  ka mācībspēku, un beigās 
mūs visus izkaisīja pa bēgļu 
semināriem. Mani un Norbertu 
Trepši (latgaliešu rakstnieku 
Norbertu Neikšānīti) aizsūtīja uz 
Luvēnas universitāti, kur ar 
Vatikāna atbalstu jau studēja 
pulciņš latviešu. Luvēnā konsta-
tēju, ka no manis baznīckungs 
neiznāks. Izstājos no semināra 
un sāku studēt filozofiju, bet 
dabūju diloni, apārstējos, apsie-
vojos un pārgāju uz dzīvošanu 
Briselē. Kādu laiciņu strādāju 
fabrikā, tad sāku studēt žurnā-
listiku. Vispirms pabeidzu 
Institut St. Lonis ar bakalaura 
gradu humanitārās zinībās, pēc 
tam Briseles Brīvmūrnieku 
universitāti (Universitet Libre de 
Bruxelles) ar licenciāta (vai ma -
ģistra) gradu žurnālistikā. Šeit 
gan lielākā daļa priekšmetu bija 
vispārizglītojoša rakstura, mācīja 
pat seno romiešu tiesības. Beļģijā 
bija tikai mazs pulciņš (tur 
darbojās arī Mantnieka Karto-
grafijas institūts).

Pa šo laiku mani vecāki bija 
aizceļojuši no Vācijas uz ASV, 
sākumā Luiziānas pavalstī, pēc 

tam Mičiganas (Grand Haven). 
Mani pierunāja braukt uz Ame-
riku, un ierados tur neviena 
vārda neprazdams angliski, lie-
kas, 1952. gadā. Kādus septiņus 
mēnešus nostrādāju vietējā kla-
vieŗu fabrikā, situ puļķīšus stīgām 
– inspirējošs darbs. Pēc tam de -
vos uz Mičiganas universitāti 
(Ann Arbor), kur apguvu angļu 
mēli un pēc kāda pusotra gada 
dabūju maģistra gradu bibliotēku 
zinībās. Toreiz neredzēju citas 
iespējas. Sāku strādāt par biblio-
tekāru kādā katoļu kolledžā netā-
lu no Ņujorkas. Noskaidrojās, ka 
Amerikā var studēt teoloģiju, 
filozofiju, nekļūstot par garīdz-
nieku. Tā nu sāku apmeklēt 
lekcijas Fordhoma jezuītu uni-
versitātē Ņujorkā (kā pusslodzes 
students), un, kad biju ieguvis 
maģistru, pārgāju uz darbu 
Aionas kolledžā (Iona Cigale), 
Ņurošelē par mācībspēku salīdzi-
nāmā reliģiju vēsturē. Pēc kāda 
laika tajā pašā universitātē iegu-
vu PhD gradu (doctor psihosiphi-
ae). Šai periodā tiku iesvaidīts 
„Elles ķēķa” slepeno bruņinieku 
ordenī.

Ko esmu iemācījies? Docta 
ignoratia – zināt, ka īsti neko 
nezinu. Ir tikai jautājumi. Bet ir 
svarīgi arī uzstādīt pareizos 
jautājumus, jo pareizs jautājums 
jau ir daļa no atbildes.

M. Č.  Kas tev ir Latgale? 
Rīga? Ņujorka? Kalamazū? 

R. A. Pirmkārt, Latgale ir mana 
visdzimteniskākā dzimtene, taču 
šovinists es nav (kā teiktu ven-
tiņi). Pie tā arī pieder katoliskā 
gaisotne un ar to saistītais tradi-
cionālisms, pamatīgums, univer-
sālisms, lai gan, teoloģiski runā-
jot, uzskatu sevi par sava veida 
ekskatoli. Palicis pāri tikai tāds 
nesentimentāls sentiments, var-
būt pat zināma „katoliska menta-
litāte”, ko raksturo fakts vai ap -
stāk lis, ka visam garīgajam un 
dievišķajam ir nepieciešams „ie -
mie  soties” taustāmās lietās – 
skaistās gleznās (svētbildēs), mū -

zikā, rituālos. Sakrālā māksla ir 
vidutāja starp transcedento un 
imanento (garīgo un materiālo). 
Arī pats cilvēks taču nesastāv no 
kaut kāda „tīra” gara un „tīras” 
miesas. Kaut kur pa vidu mājo 
dvēsele – taurenis, kas lidinās 
starp zemi un debesīm. Latgalieši 
ir dvēseles cilvēki. Latgaliska 
sirsnība... (Izņēmumi apstiprina 
likumu.)

Ņujorka fascinē tikai uz pāris 
stundām mēnesī. Galvenais – 
atbrīvotības sajūta ielās. Neviens 
uz tevi neskatās, kaut vai tu ietu 
uz rokām vai šļūktu uz dibena. 
Ņujorkā ir pieejams visaugstākais, 
ko cilvēks ir radījis, un – visne tī-
rākās padibenes. Kontrastu mēt-
ro  pole. 

Kalamazū? Pieturas vieta. Vis-
labāk pazīstamais cilvēks – Jānis 
Veselis – veļa kondīcijā. Nāk no 
tā paša pagasta, kur dzimis mans 
tēvs Miķelis – no Neretas. Vēl 
atceros, kā lecu pāri leišu robežai 
uz Suvaišķiem ēst siļķes un kliņ-
ģeŗus.

M. Č.  Kas tev ir bērnība? Jau-
nība? Ko tu tagad apjēdz, vari, 
dari, gribi?

R. A. Dricāni, Malta, Sakstagals, 
kur mans tēvs bija pagasta skrī-
veris. Ganos gan netiku gājis, bet 
draudzējos ar ganu puikām, 
iemācījos krieviski, pīpēt un 
raks  tīt pantiņus meituškām.

Agrā jaunība pagāja Aglonā un 
Rīgā. Rīgā šad tad gāju uz 
„Māmuļu” klausīties toreizējo 
filozofu lekcijās – Teodoru Cel-
mu, Paulu Dāli, Paulu Jureviču. 
Zentu Mauriņu gan neesmu 
nekad redzējis, tikai ģimnazijā 
par viņu uzrakstīju domrakstu 
„uz piecnieku”. Manuprāt, viņas 
„filozofija” ir ļoti piemērota garī-
gi ievirzīta vidusskolnieka inte-
lektuālajam līmenim – filozofis-
kas lubenes.

Tagad es visvairāk gribētu neko 
negribēt, kā saka, relaksēties. Bet 
Rietumu cilvēkam tas laikam nav 
lemts. Esmu sācis lielāku darbu 
antropozofijas novadā (Rūdolfs 
Šteiners, Ouens Berfīlds, Kol-
ridžs, Gēte kā zinātnieks). Par 
Rietumu nirvānu – šausmīgi in -
te  resants temats.

M. Č.  Cik cilvēks ir „notiesāts” 
uz saviem bērnības, jaunības, 
citu gadu priekšstatiem? Cik tu 
pats esi gatavs no tiem tikt vaļā? 
Cik cilvēks var mainīties, neat-
skatoties? 

R. A.  Nezinu. Kaut cik laikam 
jau ir. Būtiskais jautājums – vai 
cilvēks ir brīvs? Protams, man 
nebija izvēles – piedzimt vai 
nepie  dzimt. Kā eksistenciālisti 
mēdza teikt – mēs esam iesviesti 
šai pasaulē vai, kā Heidegers 
teiktu, – „būt” nozīmē būt – šei-
tan (da-sein, in-der-Welt-sein). 
Bet es esmu brīvs šo fundamentālo 
faktu pieņemt vai noraidīt (pret 
to dumpoties, eventuāli izdarot 
pašnāvību). Līdz zināmai robežai 
cilvēks var arī sevi pārradīt, 
bazējoties uz jau dotā „materiāla”. 
Reta parādība, sevišķi mūsdienās, 
kad cilvēka dzīvi arvien vairāk 
nosaka, rēgulē un manipulē da -
žā  das mašīnas. Caurmērā cilvēks 
ne ar ko neatšķiŗas no ieprogram-
mētas mašīnas.

M. Č.  Latvija. Leģions. Vācija. 
Kas tu biji – varonis vai Šveiks? 
Vai amerikāņi, piemēram, var 
saprast, kas ir Šveiks, vai arī tā 

ir Viduseiropas (Austrum eiro-
pas) parādība?

R. A. Viss militārais man ir 
pre  tīgs vai, maigāk izsakoties, 
smieklīgs.

M. Č. Ko tu lasīji bērnībā, 
jau  nībā, tagad? Pie kā tu at -
griezies? Kas tevi saista latviešu 
literātūrā. Cittautu dzejā? Vis-
pār?

R. A. Bērnībā lasīju ogas. 
Jaunībā, cik atceros, Dostojevski, 
Tolstoju, Turgeņevu, Gētes 
„Faus  tu”, Dantes „Dievišķo ko -
mēdiju” un citus diždarbus (lat-
viešu tulkojumā). Laikam izmē-
ģināju arī Kantu. No vietējiem 
filozofiem – Celmu, Jurēviču, 
Dāli. Četrdesmitajos, piecdesmi-
tajos gados bija „obligāta” aiz-
raušanās ar eksistenciālismu, 
seviš  ķi ar Albēru Kamī, Gabrielu 
Markesu, Martinu Heidegeru. 
Kad tas aprimās, pievērsos Aust-
 rumu filozofijai – reliģijai, vis-
vairāk budismam, kas ir kļuvis 
par paliekošu manas garīgās uz -
būves sastāvdaļu. Parallēli tam – 
Karla Gustava Junga dzīļu 
psīcho  loģija (visai radniecīga 
Austrumu domāšanai), sevišķi 
Junga skolnieka Džeimsa Hilma-
na archetipiskā psīcho loģija 
kom  bi  nējumā ar Henriju Kor-
bēnu. Pēdējā laikā manī arvien 
vairāk nostiprinājās atziņa, ka 
austrumus var integrēt Rietumu 
domā tikai caur kristiānisma 
faktu, nevis tos vienkārši pār-
stādot Rietumu augsnē, kā to 
mēģina darīt teosofi (Helēna 
Blavatska un Co).

Latviešu literātūrā mani vis-
vairāk saista dzeja, pie kā pieder 
arī labākie romānisti. Absolūti 
„nesaista” pati jaunākā „dzeja”, 
kas manī izraisa tikai depresiju, 
lai nelietotu kādu stiprāku vārdu. 
Pat Rainis ir labāks par šiem 
skribentiem.

M. Č. Kā tev ir  ar citām 
māks lām – agrāk un tagad? 

R. A.  No visām citām mākslām 
mani visvairāk interesē „dzīves 
māksla”- tagad un mūžīgi mū -
žam.

M. Č.  Tu studēji žurnālistiku... 
Kāds tu esi (varēji būt) žur-
nālists? Kāpēc nepaliki pie tās?

R. A. Studēju žurnālistiku, lai 
nopelnītu iztiku, lai dzīve nebūtu 
jāpavada fabrikās. Es nekad 
nevarētu būt labs žurnālists – 
nevaru paciest tukšu mutes 
virināšanu, dienas aktuālišu me -
dības. Tas viss balstās ziņkārē, 
nevis kārē zināt un saprast.

M. Č. Tava „branža” Beļģijā 
un Amerikā. Paraksturo, lūdzu. 

R. A. Amerikā vislabāk jutos, 
mācot kolledžā – starp domu-
biedriem.

M. Č. dzejošanas atsākšana 
Amerikā?

R. A. Pareizāk būtu teikt – 
sākšana. Latvijā bija radušies 
tikai nedaudzi sentimentāli panti. 
Amerikā sāku dzejot inercveidīgi 
sakarā ar integrēšanos „Elles 
ķēķa” pulciņā. 

M. Č. „Elles ķēķis”. Vieta. 
Cilvēki. Tu tur.

R. A.  „Elles ķēķis” atradās Ņu -
jorkas ostas rajonā starp dzīves 
izstumtajiem: zagļiem, slepka -
vām, bet arī netālu no paša cen-
tra (Manhatanas), kur promenēja 
vissmalkāk izstrādātie un izkop-
tie šī gadsimta tipi. 
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Leģendārais JĀNIS KRĒSLIŅŠ 
no nomoda pilsētas Hudzonas krastā

Ar Ņujorkas Publisko bib-
liotēku cieši saistīts Jāņa Krēsliņa 
– padomnieka Baltijas vēstures 
un grāmatniecības jautājumos –  
vārds. Viņš pārstāvējis bibliotēku 
dažādos starptautiskos forumos, 
kuŗos risināta Baltijas prob-
lēmātika. Par pētījumu The 
contributions of Latvian exile 
scholars, and one Australian 
scholar, to the research of the 16th 
and 17th century written word 
and church in Latvia and in the 
Baltic Sea region (“Latviešu 
trimdas zināt nieku un kāda 
austrāliešu zināt nieka devums 
Latvijas un Baltijas jūras telpas 
16. un 17.gadsimta baznīcas un 
rakstu valodas pētniecībā”) viņš 
nolasīja refe rātuIgaunijas Nacio-
nālās bib liotēkas un Upsalas uni-
ver sitātesVēstures institūta 
(Zvied     rija) 1996. gadā Tallinā 
rīkotajā starptautiskajā konfe-
rencē “Rakstītais vārdsun baznīca 
17.gadsimta Baltijas jūras telpā” 
(Conference on Church and 
Written Word in the Baltic Sea 
Region in the 17th Century) 
(Raksti, 3.sēj., 29 – 47.lpp.). Jānis   
Krēsliņš sniedza ieskatu trimdas 
latviešu zinātnieku bagātīgajā 
pētnieciskajā devumā par 16.–
17. gadsimta vēsturi, agrīnajiem 
reliģiskajiem rakstiem, iepriekš 
nezināmiem literāriem avotiem 
un personībām, piemēram, par 
17.gadsimta latviešu mācītāju, 
Bībeles fragmentu tulkotāju Jāni 
Reiteru (Johannes Reuter, 1632–
1697) un latviešu jezuītu, garīgo 
tekstu autoru Georgu Elgeru 
(Georg Elger, 1585–1672). Jānis 
Krēsliņš vienmēr cildinājis izcilo 
latviešu senizdevumu pētnieku 
un bibliografu profesoru 
Benjamiņu Jēgeru (1915–2000), 
kuŗš arī Zviedrijā, Upsalas 
universitātes bibliotēkā, atrada 
par pazudušu uzskatīto J. Reitera 
Bībeles fragmentu tulkojuma 
izdevumu.

 No Jāņa Krēsliņa rakstiem par 

Anna Mauliņa
bibliotēkām un grāmatniecību 
īpaši jāizceļ analītiskais apskats 
Collections of Baltic Vernacular-
Language Publications at Some 
North American Libraries: An 
Attempt at a Survey, kas publicēts 
krājumā Libraries in Open 
Societies: Proceedings of the Fifth 
International Slavic Librarian’s 
Conference (New York, London, 
Oxford, 2002) un turpinājums 
izdevumā Slavic & East European 
Information Resources (Vol. 3, 
Numbers 2/3, 2002.)

Pazīstamais bibliotēkārs, Ņu -
jorkas „Elles ķēķa” un trimdas 
sabiedrības intelektuālis Jānis 
Krēsliņš bijis arī Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas un Latvijas 
Bibliotēkāru biedrības diskusij-
kluba “Gūtenberga galaktika” 
viesis 2004. gada 8. oktobrī. Šajā 
laikā Rīgā notika Jāņa Krēsliņa 
Rakstu 1.sējuma “Ceļi un neceļi” 
atvēršanas svētki.

Baltijas studiju 
veicināšanas apvienība 
Baltijas studiju veicināšanas 

apvienība (Association
for the Advancement of Baltic 

Studies, AABS, http://www.
depts.washington.edu/aabs) 

dibināta 1968. gadā Baltijas stud-
iju konferencē Merilendas uni-
versitatē kā nevalstiska starptau-
tiska izglītības organizācija da -
žādu ar Baltijas valstīm saistītu 
problēmu pētniecībai un atbal-
stam. Apvienības aktīvitāšu re -
zultātā vairākās ASV universitātēs 
tika atvērtas Baltijas studiju no -
daļas, iedibinātas speciālas pro-
grammas.

Ik ceturksni apvienība izdod 
Journal of Baltic Studies (“Baltijas 
studiju žurnālu”, līdz 1972 gadam 
Bulletin of Baltic Studies), kā arī 
publicē gadskārtējus ziņojumus 
par savu darbību. Ilgus gadus 
Jānis Krē liņš bija iespiestā izde-
vuma Baltic Studies Newsletter 
(“Baltijas stu di ju vēstnesis”), kas 
iznāca no 1976. līdz 2003.gadam, 
nodaļas Recent publications on 

Baltic history (“Jaunākās pub-
likācijas par Baltijas vēsturi”) 
veidotājs - au  tors un redaktors.

Trimdas prese: 
Jaunā Gaita, Laiks

Jānis Krēsliņš ir daudzu rakstu 
un recenziju autors Ziemeļ ame-
rikā publicētajos latviešu trimdas 
izdevumos. Kopš 20. gadsimta 
60. gadiem viņa darbi regulāri 
publicēti žurnālā Jaunā Gaita un 
laikrakstā Laiks: bio grafiski apce-
rējumi par trimdas māks li nie-
kiem, literātiem, vēsturniekiem, 
recenzijas par Baltijas valstu 
vēstures publi kācijām, arī viens 
otrs paša dzejo lis.

Jāņa Krēsliņa pirmā publikācija 
Jaunajā Gaitā parādījās jau 1957. 
gadā (divus gadus pēc žurnāla 
dibināšanas). No 1959. līdz 1961. 
gadam viņš bija arī viens no 
izdevuma redaktoriem. (Raksti, 
1.sēj. 170.lpp.) Jānis Krēsliņš 
vēlējās uzlabot žurnāla dizainu 
un saturu, piesaistīt tam māk   s li -
niekus un dzejniekus, kuŗu 
darbības pirmsākumi meklējami 
romantikas apvītajā Ņujorkas 
„Elles ķēķī”. Daļēji tas arī izdevās, 
kaut ilggadējais Jaunās Gaitas 
redaktors Laimonis Zandbergs 
(1932–1997) vairākus labus ietei-
kumus noraidīja, aizliedza pub-
licēt kritiskus rakstus par tālaika 
Latviju.

Jānim Krēsliņam bija iebildumi 
arī pret, viņaprāt, aplamo, 
Johanam Kristoferam Voltēram 
(Johann Christofer Wolter, 1773–
1857) piedēvēto žurnāla moto: 
Es nepievienojos nevienam tevis 
teiktam vārdam, bet es aizstāvēšu 
līdz nāvei tavu tiesību tos pateikt. 
Jānis Krēsliņš pamatoti jautā: 
“Kādēļ kādam līdz nāvei būtu 
jāaizstāv kāda hitlerieša tiesības 
sludināt, ka visi ebrēji likvidējami, 
vai Ļeņina vai kāda čekista teik-
tais, ka likvidējami visi kādai 
ļaužu šķirai piederīgie?” (Raksti, 
3.sēj., 172.lpp.).

Uz laiku sadarbība ar Jauno 
Gaitu pārtrūka, tomēr Jānis 

Krēsliņš nevarēja tajā neatgriez-
ties. Arī Uldis Ģērmanis (1915–
1997) kādu laiku bija atteicies 
rakstīt žurnālam. Taču Jaunā 
Gaita bija, ir un būs nozīmīgs 
izdevums gan Jāņa Krēsliņa, gan 
trimdas tautiešu, gan visas 
latviešu sabiedrības virzībā.

J. Krēsliņš uzskata, ka viņam 
īsta sadarbība neizveidojās arī ar 
laikrakstu Laiks. Vēstulē Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas vēstur-
niecei Ainai Štrālei viņš rakstīja: 
“Man pašam īsti cieši sakari ar 
“Laika” redakciju nav bijuši.” Viņš 
pat piebilst, ka redakcijā neesot 
ne reizi bijis. Tomēr daudzās 
nopietnās publikācijas laikrakstā 
liecina par aktīvu literāro darbību 
un tātad arī ciešu sadarbību. Tieši 
Jānis Krēsliņš lielā mērā rosināja 
Laika un apgāda Grāmatu 
Draugs dibinātāju Helmaru 
Rudzīti (1903–2001) rakstīt at -
miņas (sk. ievadu H.Rudzīša 
grāmatai “Manas dzīves dēkas”, 
1984). Tāpat viņš mudināja H. 
Rudzīti uzdāvināt savu izdevu-
mu krājumu Ņujorkas Publiskajai 
bibliotēkai. Tur nu speciālos 
skābi nesaturošos ietvaros glabā-
jas visas Ņujorkas apgāda izdotās 
grāmatas ar ievērojamu māks-
linieku darinātiem apvākiem. 
Pilnīgs pārskats un visu 565 
“Grāmatu Drauga” Ņujorkā 
izdoto grāmatu uzskaite pievie-
nota Jāņa Krēsliņa rakstam 
“Grāmatu Draugs un Ņujorkas 
publiskā bibliotēka”, iespiests 
Laika 2001. gada 8. decembŗa 
numurā, 7.–9. lpp. 

Jānis Krēsliņš allaž 
izsauc uguni uz sevi

Jānis Krēsliņš vienmēr vērsies 
pret konvencionālu domāšanu 
un nezināšanu, līdz ar to nereti 
noskaņojis pret sevi līdzcilvēkus 
gan trimdā, gan Latvijā. Viņš ar 
nožēlu atzīst, ka daudzi latvieši 
vienmēr gaida, lai kādas augstākas 
varas atrisinātu visas viņu ķibeles. 
Senos laikos zemnieki bieži 
domāja, ka muižai, baronam 

jānovērš visas viņu grūtības. 
Vēlāk visāda veida atpestīšana 
tika un tiek gaidīta no ame-
rikāņiem, ANO, NATO, Eiropas 
Savienības utt. Viņš pārliecinoši 
secina: ja paši nevarēs savas lietas 
savest kārtībā, tad...

Uz žurnālistes Sanitas Uplejas 
jautājumu: — “Kas tad jūs īsti 
esat - dzejnieks, vēsturnieks, bib-
liografs?” - , kontraversālais vēs-
turnieks, kā Jāni Krēsliņu nosau-
cis Andrievs Ezergailis (1930), 
atbild: “Es sevi uzskatu par lite-
rātu. Vēsturi esmu daudz stu dējis, 
bet man nav augsta aka dēmiska 
grada vēsturē. Man vēsture ir 
svarīga. Kad man kādreiz jautāja, 
kas raksturo latviešus kā tautu, 
atbildēju, ka divas lietas - tai nav 
vēstures apziņas un labas izskaid-
rojošās vārdnīcas. Tā teicu pirms 
daudziem gadiem, un šāds apgal-
vojums jau vairs nav gluži patiess. 
Tomēr joprojām lielai daļai 
latviešu nav vēstures apziņas.” 
(Diena, 2004. g. 12. jūn.).

Jānim Krēsliņam ir spēcīga un 
dziļa vēstures un vēsturiskās pie-
derības apziņa.

Kaut viņš dēvē sevi par literātu, 
kas arī ir svēta patiesība, mēs 
tomēr uzskatīsim Jāni Krēsliņu 
arī par bibliotēkāru. Spēja sagla-
bāt latvietību un valodu bērnos 
un bērnubērnos, nebeidzama 
mīlestība pret grāmatu un savu 
nāciju, zināšanām, identitātes 
nezaudēšana ne svešatnes vējos, 
ne globālizācijas uzplūdos dod 
spēku un piepildījumu Jāņa un 
Skaidrītes Krēsliņu tikai šķietami 
klusajai dzīvei tikai šķietami klu-
sajā un zaļajā ieliņā pasaules 
nomoda lielpilsētā Ņujorkā.

Raksts publicēts sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālās bibliotē-

kas izdevumu Bibliotēku 
pasaule

Redakcija atvainojas par 
31. numurā pieļauto kļūdu 

Gotfrīda Leibnica  dzīves 
datos, tie ir 1646 – 1716)

(Nobeigums. sākums 31. un 32 
numurā)

„Elles ķēķī”  nevienu necepināja 
uz guns, bet paši dzejdaŗi sauļojās 
cits cita labvēlīgumā. Es viņiem 
pievienojos vēlāk, laikam 1952. 
gadā, kad apmeklēju lekcijas 
Ņujorkā. Galvenās figūras tur 
bija trijotne – Linards Tauns, 
Gunars Saliņš un Jānis Krēsliņš. 
Tauns inspirēja ne tikai ar savu 
dzeju, bet arī kā cilvēks, gandrīz 
tā kā svētais ar šņabja un šķīsta 
šķelmīguma piegaršu. Mazrunīgs. 
Vairāk svētlaimīgi smaidīja. Pa 
laikam ieradās Teodors Zeltiņš 
no Ņudžersijas, Mudīte Austriņa 
– „Elles ķēķa” mūza, gleznotājs 
Frīdis Milts, kuŗa „šķībās sievi-
etes” apbrīnoja Saliņš. 

M. Č. Vientulības un div-
tulības. Kā tu šīs un kā šīs tevi 
pacieš? Tu varētu dzīvot viens 
un mežā?

R. A. Būtiski ņemot, mēs visi 
esam vientuļi, ieslēgti savas ādas 
un sava mazā, nepārtraukti 
apmīļotā un parfimētā „es” cie-
tumā. Tāda ir modernā, no dabas 
atsvešinājušamies cilvēka kondī-

cija. Tikai dzīvojot „mežā”, es 
nebūtu vientuļš. Bet tas vairs nav 
iespējams. Latvijā man visvairāk 
patīk „divtulība” ar Vecrīgu un 
kanāla pīlēm. Pār dabiski 
radījumi. Pusplikās Rī  gas 
meitenes viņām netiek līdzi.  

M. Č. Dzejošana. Spontā-
nitāte un pārtraukšana (uz gad-
iem). Kas par lietu?

R. A. Man itin nemaz nepatīk 
runāt par savu dzejošanu. Fakts 
ir tāds, ka es tīri labi varētu bez 
tās iztikt. Uzrakstās kāds pants, 
kad apnīk dzīvot vai darīt kaut 
ko prātīgāku. Kas par lietu? Lieta 
ir tāda, ka īstā dzejniece varētu 
būt tikai Daba, ja tā vēl būtu 
dzīva. Dzejnieks savā dzejā var 
mēģināt atdzīvināt dabu, bet, ja 
tas neizdodas, tad iznāk tikai 
tāda knibināšanās pa sava ma -
ziņā „es” kabatu, - čalošana par 
neko. No otras puses var jau būt, 
ka mūsu otrā, mākslīgā daba ir 
technoloģija, bet es vēl neesmu 
pamanījis nevienu dzejnieku, kas 
to adekvāti un ar visu sirdi 
apdziedātu. Neiespējami tas nav.

Ja runa ir par spontānitāti, tad 
būtu jājautā: no kurŗienes tā nāk, 
no iekšienes vai no ārienes? Per-
soniski es neko tādu sevī nejūtu. 
Tikai koki un zāle aug spontāni. 
Cilvēks ir samaitāts līdz kaulam 
un drīz paliks tikai prauls:

M. Č. Kādā valodā tu domā? 
Gan šai sakarībā, gan vispār. 
Un pa nakti arī...

R. A. Angliski ir iznākušas trīs 
grāmatas Imagination is Reality 
(„Iztēle un īstenība”), The New 
Gnosis („Jaunā viedība”) un 
Imaginal Body („Imaginālais ķer-
menis”). Vispopulārākā ir izrā-
dījusies pirmā, trīs izdevumu, 
tulkota italiešu un portugaļu 
valodā (japāņi vēl tulko). Ir 
bijušas ļoti labas atsauksmes. 
Publicēti raksti, esejas, apceres 
amerikāņu, vācu, italiešu un In -
dijas žurnālos. Patlaban vien ap -
gāds Oregonā taisās no jauna 
izdot Imaginal Body, kā arī manu 
manuskriptu par Henrija Kor-
bēna eņģeļiem.

M. Č. Mūka filozofiskie 
traktāti parādās latviski. Lek-
sika. Termini. Und so weiter... 

R. A.  Kā sāku latviski rakstīt, 

tā nevaru beigt. Gandarījums 
todas no tā, ka var izteikties savā 
dzimtajā valodā un ka manus 
„traktātus” Latvijā lasa. Mēģinu 
iepazīstināt latviešu lasītāju ar 
mazāk konvencionālu domāšanu. 
Akadēmiskā filozofija mani vairs 
neinteresē. Šai jomā viss ir malts 
un pārmalts, taču „taustāmu 
rezultātu” nav un nevar būt. Tā ir 
tikai tāda prāta ģimnastika. Mani 
vairāk pievelk tāda filozofēšana, 
kuŗā atziņas modi ir atkarīgi no 
cilvēka esmes modiem. Pēdējā 
analīzē mēs varam zināt tikai to, 
kas mēs esam.

Mani darbi latviešu valodā nav 
neko oriģināli. Esmu priecīgs un 
apmierināts, ka varu piedalīties 
daudz lielāku domātāju pasaulē 
un pēc tam to „atreferēt” latviskā 
garā un izteiksmē. Galvenā 
problēma šeit ir vienotas filozo-
fiskas, psīcholoģiskas un reliģis-
kas terminoloģijas trūkums. 
Dzirdēju, ka kaut kur Rīgā tiek 
tulkots Heidegera Sein in Zeit. 
Vēlu šiem cilvēkiem daudz 
laimes. (Tikai, Dieva dēļ, lai net-
ulko Sein kā „esamību”, jo tas ir 
bezpersonisks termins.)

M. Č.  Mūks un dzeja. Paša. 
Citu. Kā top? Kur? Ar ko? Uz 
kāda papīra? Kādā dienas stun-
diņā? Pusnaktī? Kā patīk dru-
kāts teksts? Varbūt vajadzētu 
iz  dot rokrakstā?

R. A.  dzeja ir radīšana, res-
pektīvi, badīšanās

Ar laika garu.
Tā nu es bados
Cik nikni vien varu, 
Bados gan naktī, gan dienā, -
Tak mēģinot neskriet
Ar galvu sienā.
Diemžēl tas notiek
Uz tīra
Papīra.
M. Č. Mūks un sievietes. Visu 

pēc kārtas... Un – iespējami 
pilnīgāk. Mūks un Būtne.

R. A.  Sieviete ir nakts, pa kuŗu 
staigājot jāatrod pašam sevi. Un 
iespējami pilnīgāk.

M. Č.  Tā kā intervija domāta 
Liepājai, ko tu atceries no savām 
iepriekšējām reizēm Liepājā? 
Kādu epizodu varbūt?

R. A.  Liepājas labākā īpašība ir 
tā, ka reizē ar vēju tur ir dzimusi 
mana tagadējā sieva Elza-Būtne.

(1996)
   

Kas tu esi, Robert Mūk?
(Turpināts no 4. lpp.)
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Svētdien, 1. augustā, notika 
tra  dicionālais kursiešu šacha 
turnīrs, kuŗā, protams, uzvarēja 
ģeniālais Viktors Pūpols. Vakarā 
svecīšu dievkalpojumā jaunieši 
no dziesmu grāmatas izvēlējās 
savas mīļākās dziesmas un  sprie-
da, ko vēlas un cer dzīvē sasniegt. 
Mācītājs un Kursas direktors  
Dāvis Kaņeps teica skaistus 
vārdus: „Mēs katrs esam kā māls 
Dieva rokās, mums arī pašiem  
jāpalīdz, lai no mums iznāktu 
kas skaists un vērtīgs.” 

Četrbalsīgi dziedot „Diena jau 
pagalam”, visi ar svecītēm rokās 
no baznīcas devās uz baļķu māju, 
lai noliktu akmens krustā svecītes 
un nodziedātu „Saulīt vēlu vaka-
rā”.

Nākamā dienā bija mācības, 
darbs interešu grupās, notika 
sko  lotāju un darbinieku sa   nāk  -
s me, kuŗa pārrunāja, kā rīkot 
skolas beigu aktu. Aktīvu darbību 
uzsāka ,,Gadagrāmatas” veido-
šanas interešu grupa. Vakarā bija 
talantu vakars.

Pēc karoga pacelšanas un Lat-
vijas himnas nodziedāšanas 3. 
augusta rītā ēdamzālē pār steidza 
skaisti servēts galds, iedegtas sve-
ces. Godinot Mīļo saimnieci, Āri-
   ju Miķelsoni godināja ar dziesmu. 
Šo pārsteigumu sagatavoja jau-
nieši. Viņi  jau iepriekšējā vakarā 
piedalījās ēdiena gata vošanā, 
daži kopā ar Maiju Rieks  tiņu 
virtuvē rosījās kopš sešiem rītā. 

Nākamās divas bija spraigas 
mā  cību un interešu grupu die-
nas. Jaunieši ar skubu gatavojās 
izstādei.  Vakarā notika  humoris-
tisko dzejoļu un dziesmu va  kars.

Pēdējā mācību diena bija 5. 
augustā –  audzēkņi rakstīja kon-
troldarbus, skolotāji steidza tos 
pārbaudīt, novērtēt un izlikt at -
zīmes. Pēcpusdienā skolotāju sa -
nāksmē vērtēja skolēnu zinā šanu 
līmeni, uzvedību, kārtību un 
uzcītību. Vakarā bija jauniešu 
pēdējā ballīte.  Prieks,  ka tovakar 
ieradās Fēlikss Murle no Kanadas 
un Andris Matsons no Losandže-
losas. 

Nākamā dienā, 6. augustā, bija 
mēģinājumi, izrotāja  zāli kon-
cert uzvedumam, tīrīja Kursas 
telpas. Jaunieši pēc pēdējām 
svinīgajām vakariņām visi kopā 
nakšņoja kamīntelpā.

Kursas vasaras vidusskolas piektā nedēļa
Kursas vasaras vidusskolas 36. 

mācību gada beigu sarīkojums 
notika 7. augustā. Ieradās ciemiņi 
no Vašingtonas, Oregonas, Kali-
fornijas – tuvinieki,  latviešu or -
ga  nizāciju pārstāvji, viesi no 
kluba  Kiwanis  Šeltonā un arī 
Šeltonas pilsētas galva Džons 
Tarrants ar dzīvesbiedri.

Runu teica direktors Dāvis 
Kaņeps. Viņš  pauda gandarījumu 
par paveikto un nosauca visu 
skolas darbinieku vārdus.  Skolā 
strādāja  Jānis Alksnis, Filips An -
dersons, Maija Atvara, mācī tājs 
Pauls Barbins, Megana Beitika, 
Edvīns Circenis, diakone Gija 
Galiņa, Inguna Galviņa, Edvards 
Hess, Emma Ikstruma, Viktors 
Pūpols, Māra Reinolde, Maija 
Riekstiņa, Andris Rūtiņš, Ilze 
Stāmere.

Administrātores bija  Jogita Ju -
revska un Ilze Stāmere.

Virtuvē strādāja Ārija Miķel-
sone, Vija Rauda, Dace Garuta, 
Dzidra Freimane un Zane 
Stumb ra.

Saimniecību vadīja  Harijs Sau-
kants, nedēļas nogalēs viņam 
palīdzēja Kārlis Grendze. Jānis 
Michalovskis tīrīja un aizveda 
atkritumus.

D. Kaņeps teica, ka pateicību 
pelnījusi  Kursas valde,  īpaši ka -
sieris  Edgars Graudiņš par lielo 
palīdzību un padomu, kā arī  
daudzie atbalstītāji, kuŗi ziedoja 
visādus labumus. Šogad saņemti 
prāvi ziedojumi no  Veltas Zom-
meres un Anitas Michalovskas 
tuviniekiem, pieminot  mūžībā 
aiz  sauktos ģimenes locekļus. Vai-
rāki abu aizgājēju radi un draugi 
piedalījušies līdzekļu vākšanai, 
tos  ziedos  stipendi jām.

Kursā jau otro gadu darbojas 
jaunā podniecības ēka, kuŗā Jānis 
Alksnis apmāca audzēkņus.  
Kursai viņš darināja svētā vakar-
ēdiena sakramenta traukus.  
Septembŗa sākumā Kursā pulcē-
sies LELBAs draudžu dienu da -
lībnieki, viņi varēs šos traukus 
lietot. J. Alkšņa darinātus trau-
kus baznīcā lieto arī Sandiego un 
Losandželosas latviešu ev. lut. 
draudzes locekļi. 

Talcinieki, cik vien labi  spē-
dami, sakopa  centra territoriju. 
Rietumlatviešu izglītības centra 
valde ir  uzsākusi mītnes atjau -

nošanas darbus. Meiteņu daļa ir 
atjaunota, bet zēnu daļā vēl daudz 
kas darāms. Gultām jāiegādājas 
jauni matrači, tāpēc ļoti vēlami 
ziedojumi. 

Šogad Kursā mācījās 11 jauki 
jaunieši. Viena no viņiem ir 
Džeimija Giba (Jamie Gibas). 
Pirms gada viņa Kursā ieradās uz 
vienu nedēļu, bet palika  trīs ne -
dēļas. Šogad viņa Kursā pavadīja 
visas piecas nedēļas. Viņas  lat-
viešu valoda uzlabojas. Mājās ar 
vecākiem viņa sarunājas angļu 
valodā,  bet Kursā katru dienu 
sāka pa frazei, pa jaunam vārdam 
runāt latviešu valodā. Džeimiju 
mācīja Edvards Hess. 

 Šogad Kursā nebija absolven-
tu, nākamgad būs divas – Diana 
Atvara un Ingrīda Birzniece. 
Abas šogad centīgi mācījās, strā-
dāja interešu grupās, pierakstīja 
atmiņa stāstus.  Kārlis Taurītis ir 
no Rīgas, Kursā mācās jau otro 
gadu, un visus uzjautrina ar 
sa viem jokiem.  Kursas audzēkņi  
ir labi sportisti,  lieliski dziedātāji, 
teicami aktieŗi! 

Biruta Zommere solīja rīkot 
Portlandē tikšanos ar varbūtējiem 
Kursas audzēkņiem. Ir iecere 
atjaunot  Kursas mājaslapu.

Rotkalis Andris Rūtiņš sakār-
toja kalvi un bija prieks skatīties, 
kā viņš ar audzēkņiem tur rosīgi 
strādāja. 

Mācītājs Pauls Barbins ticības 
mācību Kursā mācīja pirmo reizi. 

Viņš atrakstīja, ka Kursā viņam 
paticis, te sirsnīgi uzņemts. Jau-
nieši atsaucās viņa draudzībai.

Vēstures skolotājs V. Pūpols  
jauniešiem  rādīja filmu Soviet 
Story, ko uzdāvināja Dienvid-
kalifornijas DV apvienība. Arī 
otru tvartu – ,,Divas pasaules” 
sagādāja  DK DV.

Emma un Maija Riekstiņas 
daudz pūles un laika veltīja sko-
las beigu programmas sagata-
vošanai. Latvisko virtuvi un rok-
darbus vadīja Maija Atvara, gro-
zus pīt mācīja Māra Reinolda. Šo 
interešu grupu mācekļu darbus 
var aplūkot izstādē. Savu laiku 
un talantu ziedoja  fotografs Ed -
vīns Circenis. Viņa darbi novie-
toti gaitenī, kur tos izvietoja 
Filips Andersons.  Iveta Kaņepe 
iekār toja rokdarbu izstādi. 

 Visi četri audzinātāji bija 
Kursas absolventi, viņi labi pazīst  
šejienes tradicijas un ar prieku 
un enerģiju izturējās pret saviem 
pienākumiem.

Mūsu mērķis – izglītot jau-
niešus, veicināt viņu draudzību 
ar citiem latviešu jauniešiem, pa -
 līdzēt viņiem iepazīties ar Latviju, 
bet galvenais  – kļūt  kriet    niem 
un godīgiem latviešiem.

Pateicība Edvīnam Circenim 
par  2009. un 2010. gada Kursas 
saimes fotografijām ($120); 
Mārai Reinoldei par materiāliem 
groziņu pīšanai ($108); J. Ju -
revskai par  $200 ziedojumu 

Kur  sai; Zentai Andersonei par 
senas kartes dāvinājumu; Sietlas 
LELBas draudzei ($800  nodeva); 
Vašingtonas pavalsts latviešu 
biedrībai ($300 nodeva); ALAi  
par $3000 ziedojumu stipendijām 
jauniešiem mācībām Kursā. Vi -
sām draudzēm un organi zācijām 
par piešķirtajām stipendijām un 
atbalstu jauniešiem; Veltas Zom-
merei fondam par atbalstu jau-
niešiem. 

Paldies par ziedojumiem virtu-
vei: Filipam Anresonam par 
plūmēm, Jurim un Dairai Ciļ-
ņiem par avenēm un mellenēm, 
Ilzei Stāmerei par avenēm un 
mellenēm, Birutai Zommerei par 
ūdensmelonēm, Maijai Atvarei 
par skābētajiem gurķiem, Dzidrai 
Freimanei par mazsālīto lasi, 
visiem ciemiņiem, kuŗi atveda 
cienastu skolas beigu sarīkoju-
mam. 

Ir svarīgi apzināties savas 
saknes, kopt un saglabāt savas 
tautas tikumus un tradicijas, 
izturēt par spīti visam, vienmēr 
būt saskaņā ar savu sirdsapziņu. 
Vēlēsimies, kaut mums visiem 
tas izdodas,  vienalga, kur dzīvo-
jam. Būsim lepni par savu na -
cionālo piederību. Būsim lepni, 
ka esam latviešu tautas daļa!

Skumjās lija  asaras par šķir-
šanos, bet  netrūka cerību prieka, 
ka atkal tiksimies Kursā pēc 
gada.

No ,,Kursas Kripatiņām”

Kursas saime 2010. gadā
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Harija Saukanta atmiņas
Vācijā Harijs piecus gadus 

dzīvoja  tāpat kā citi – bēgļu  
nometnēs. Šajā laikā viņš pa -
beidza Erlangas universitātes 
tirgzinību nodaļu Nirnbergā. 
Tad ceļš veda uz Bostonu. Par 
sākuma gadiem Amerikā viņam 
nav labu atmiņu. Vietējie 
iebraucējus apsmējuši viņu 
kļūdainās valodas un akcenta 
dēļ. Tāpēc arī grūti bijis dabūt 
darbu. Iebraucējiem pat ieteikts 
Bostonā uz ielas nerunāt latviski, 
jo tas „varot slikti beigties”.

Drīz Harijs pārcēlās uz Mi -
neapoli, kur nodzīvoja ilgus 
gadus. Amerikā neatzina citas 
valsts augstskolas  diplomu, tā -
pēc, viņš iestājās Mineapoles 
Valsts universitātes inženieŗ-
technikas fakultātē. Mineapolē 
dzīvodams, viņš iemācījās foto-

Kursas Vasaras vidusskolas darbinieku atmiņu stāsti

grafēt, kļuva par labu fotografu, 
viņam mājās bija sava laborato-
rija. Viņu bieži aicināja par 
fotografu kāzās.  Mineapolē Ha -
rijs nodibināja  deju kopu „Pēr-
konītis”, ko vadīja 16 gadu.

Pārcēlies uz dzīvi  Oregonas pa  
valstī, viņš mācīja tautasdejas 
bērnu un jauniešu grupiņai. Pēc 
apmēram desmit gadiem grupa 
izjuka, jo bija maz dalībnieku.

Harijs uzskata, ka latvietību 
Amerikā  nav viegli saglabāt. 
Tieši tāpēc Kursa viņam ir tik 
mīļa, jo  šeit jaunieši mācās un 
runā latviski, te godā latviešu 
tradicijas. Svarīgi, ka tieši šeit, 
Kursā,  jaunieši iegūst daudz 
jaunu draugu visai dzīvei.

Vijas Raudas atmiņas
Vija ir Rogaiņu dzimtas 

pēctece, dzimusi 1932. gadā Val-
kā. Vija negāja bērnudārzā, jo 
tādu tur toreiz nebija. Savas 
pirmās zināšanas rēķināšanā un 
lasīšanā viņa ieguva mājās no 
tēva. Skolā Valkā viņa mācījās no 
pirmās līdz ceturtai klasei. Uz 
skolu bijis jāiet diezgan tālu, un 
viņai bijis bail no zēniem,  kuŗi 
pa ceļam dauzījās. Taču dzīve 
toreiz Latvijā bijusi ļoti skaista. 
Vija ar dziļu sirsnību atceras savu 

māju un skaisto dārzu, kur viņai 
un brāļiem bija jārūpējas, lai 
kukaiņu kāpuri nenoēd kāpostus 
vai neizdara citus posta darbus. 
Vija bija maza, un visi kāpuri 
toreiz likās milzīgi lieli.  Skaistas 
bija pļavas ar ziedošajām puķēm 
pavasarī, gardas zemenes vecmā-
miņas mājās Igaunijā.

Vijas ģimene 1944.  gada au -

gustā atstāja savas mājas Valkā 
un ar vienu divriteni,  līdzi 
paņēmuši dažas somas ar man-
tām, devās uz Rīgu, kur dzīvoja 
līdz oktobrim, kad beidzot varēja 
doties ar kuģi uz Vāciju. Vija 
atceras, cik ļoti bija vēlējusies 
paņemt līdzi savu lelli un pasaku 
grāmatu.

Vācijas ziemeļu daļā Vijas ģi -
mene dzīvoja līdz 1950. gadam 
dažādās bēgļu nometnēs angļu 
zōnā. Bērni mācījās skolā. Viņi 
saņēma atļauju izceļot uz ASV, jo 
bija atrasts sponsors – kāds lauk-
saimnieks, kas pieņēma viņu 
ģimeni. Viņa lauku saimniecībā 
bija jānostrādā gads. Māte bija 
mierā ar visu, jo vēlējās, lai bērni 
iegūst labu izglītību un normālus 
dzīves apstākļus.

Vispirms viņi dzīvoja Ziemeļ-
karolīnā, tur divus gadus strādāja 
kokvilnas plantācijās, bet bērni 

(Turpināts 7. lpp.)

Harijs Saukants Vija Rauda

(1. turpinājums)
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

St au nton , 
August 19 – 
At a time 

when Moscow is pressing to have 
Ukraine make Russian a second 
state language and to expand the 
use of Russian in Ukrainian 
higher education, Ukraine’s 
newly appointed ambassador to 
Moscow has complained that 
“there is not a single government 
school in Russia with instruction 
in Ukrainian.”

In an interview published on 
Tuesday, Vladimir Yelchenko 
says that one of his goals as Kyiv’s 
representative in the Russian 
capital is to change that situation 
in order that Russia’s millions of 
ethnic Ukrainians will be better 
able to maintain their ethnicity 
and links to Ukraine (www.izves-
t i a . c o m . u a / ? / a r t i -
cles/2010/08/17/211157-9).

Window on Eurasia: Not a Single State School in Russia 
Offers Instruction in Ukrainian, Kyiv’s Ambassador to 

Moscow Complains
At the present time, Yelchenko 

continues, “Ukrainians living 
on the territory of Russia are 
integrated into the social-polit-
ical life of this country.” 
Moreover, “citizens of the 
Russian Federation of Ukrainian 
origin form a significant per-
cent of those in the cultural-
artistic, political and adminis-
trative elite of Russia.”

But at the same time, the 
Ukrainian ambassador says, 
“many of them remember their 
roots and preserve Ukrainian 
culture and traditions.” And to 
that end, they make use of such 
institutions as the National 
Cultural Center of Ukraine in 
Moscow, the Ukrainian Culture 
Center in Surgut, and the 
Laboratory of Ukrainian Culture 
in Sochi.”

In Moscow alone, he contin-
ues, there is a Library of 
Ukrainian Literature, which cur-
rently has 50,000 volumes and 
which is “constantly being 
renewed with the support of 
Ukraine.” And for many 
Ukrainians in the Russian 

Federation, Ukrainian websites 
play a major role in sharing 
information and helping to 
maintain Ukrainian culture.

Many Ukrainian organiza-
tions are turning to the embassy 
for support, Yelchenko notes, 
and the Ukrainian government 
“tries in every possible way to 
support” initiatives like festivals 
of Ukrainian culture, the distri-
bution of journals and newspa-
pers, and the erection and 
maintenance of memorials to 
well-known Ukrainians who 
have lived in Russia.

Schools play a key role in 
helping to maintain Ukrainian 
identity abroad, the ambassa-
dor suggests. In various parts of 
Russia, there are currently nine 
private schools and one private 
college “where Ukrainian is 
being studied.”  But “the major-
ity of children of Ukrainians 
who want to know their native 
language, study it in [privately 
organized] circles and Sunday 
schools.”

This reflects a real problem in 
the Russian Federation, the 

ambassador goes on to say. “At 
present, unfortunately, there is 
not a single government school 
with programs of instruction in 
general educational subjects in 
the Ukrainian language.”

“I will be open,” Yelchenko 
says, “I consider it absolutely 
abnormal that in Moscow where 
live a large number of ethnic 
Ukrainians – more than a quar-
ter of a million – there is not a 
single Ukrainian middle school.  
The correction of this situation,” 
he continues, is something he 
considers “one of [his] first order 
tasks.”

At the same time, the ambas-
sador indicates, he is helping to 
create a Ukrainian-language 
channel on Russian television” 
so that the Ukrainians of Russia 
will be kept informed about 
what is taking place in their 
native land. And he suggests 
that talks about organizing such 
a channel are near completion.

Among Yelchenko’s other 
comments in his wide-ranging 
interview, one stands out.  The 
Ukrainian ambassador said that 

it is his “deep conviction” that 
ever more Russians understand 
that “Ukraine is a normal 
European state with serious 
potential,” one “with its own 
interests which may not always 
and in everything correspond 
to Russian interests.” 

The question of education is 
clearly a place where Moscow 
and Kyiv diverge.  Since 1991, 
Moscow has pressed Kyiv hard 
to maintain all Russian-
language institutions in Ukraine 
and complained loudly when 
any of them are closed or shift-
ed to the national language of 
that country, complaints that 
many Western governments 
have echoed.

But at the same time, Moscow 
has failed to open Ukrainian-
language schools for the ethnic 
Ukrainians living in Russia, 
arguing that the Ukrainians 
there supposedly do not want 
them. As Yelchenko’s interview 
shows, that is clearly not the 
case, even though Western gov-
ernments have seldom pressed 
Moscow on that account. 

gāja skolā. Angļu valodu apgūt 
nebijis viegli. Lasot kādu grāmatu, 
nemitīgi bija jāšķirsta vārdnīca. 
Viņa īsti ne  saprata dažu vārdu 
nozīmi, pie mēram, „Sir” un 
„Ma   dam”, tāpēc skolā dažreiz bi -
juši  komiski at  ga  dījumi, uzru-
nājot skolotājus.

Tēvs 1952.  gadā atrada labu 
darbu Vašingtonas pavalstī. Vija 
beidza universitāti Vašingtonā 
un ieguva ķīmiķes diplomu, vē -
lāk apprecējās ar Vigo Raudu. 
Viņi aktīvi atbalsta latviešu 
sabiedrību Rietumkrastā, palī-
dzēja izveidot Rietumkrasta 
latviešu izglītības centru un 
Kursu. Viņiem pieder ģimenes 
uzņēmums Rauda Inc. Sietlā, 
kuŗā izveido telpiskus modeļus.

Vija, 1982. gadā viesojoties 
Latvijā, nofotografēja Brīvības 
pieminekli, un viņas dāvātā lielā 
fotografija atrodas ēdamzāles 
koridorā. Tas ir Vijas dāvinājums 
Kursai.

Kursā mācījušies arī viņas 
bērni. 

Jāņa Alkšņa atmiņas
Bērnība Jānim Alksnim bijusi 

jauka. Viņš dzimis Rīgā vete-
rinārārstu ģimenē. Jānim ir  divus  
gadus vecāka māsa Zaiga. Pēc 
Jāņa piedzimšanas māte ar bēr-
niem pārcēlās dzīvot uz Api, bet 
tēvs turpināja strādāt Rīgā un 
mācīt studentus. Jāņa pirmās 
skolas nosaukums Apē bijis  
„Ābečnieki”. Vasaras Jānis pava-
dīja laukos pie vecvecākiem un 
krustmātes, kam bija liela lauku 
saimniecība. Jānis atceras, ka 
peldējušies Vaidavas upē, neaiz-
mirstami ir ģimenes braucieni 
lielās kamanās,  mēnesgaismā,  
zva   ni ņiem skanot,  uz Ziemsvētku 
dievkalpojumu baznīcā. Viņam, 

piecu gadu vecam zēnam, ļoti 
paticis ciemoties pie kāda pod-
nieka un stundām ilgi vērot, kā 
viņš  mīca mālus un izveido no 
tiem dažādus priešmetus. 

Krievu okupācijas laikā daudzi 
cilvēki tika arestēti un lopu vago-
nos aizvesti uz Sibiriju.  Baidoties 
no līdzīga likteņa,  kaŗa beigās 
Jāņa māte ar bērniem no Vi -
dzemes devās uz Rīgu. Viņu 
galamērķis bija Liepāja, lai tur 
mēģinātu tikt uz kāda no kuģiem, 
kas brauca uz Vāciju.  Rīgas-Lie-
pājas vilciens, kuŗa vagonā viņi 
bija kopā ar vēl vienu ģimeni un 

uz zemākiem klājiem, baidoties, 
ka kāds, lielā izmisumā un sāpēs 
par dzimtenes un tuvinieku zau-
dēšanu, varētu mesties jūrā.  No 
kuģa, skatoties uz Liepājas kras-
tu, redzēja tikai degošas pilsētas 
drupas.

Kuģošana līdz Vācijai bija mie-
rīga, lai arī redzēja uznirstam 
kādu zemūdeni, bet neviena sa -
vas torpēdas neizšāva, lidmašīnas 
kuģi no gaisa nebombardēja.

Jāņa ģimene nokļuva Vācijas 
ziemeļos. Sākumā visi cerēja, ka 
kaŗš drīz vien beigsies. Taču šī 
cerība nepiepildījās. Jāņa ģimene 
pieredzēja  sabiedroto karaspēka 
ienākšanu Vācijā. Amerikāņu 
tankiem pa ielām braucot, vācu 
kareivji bēga, pamezdami iero-
čus, kā arī armijas drēbes ar 
visām piespraudēm un atšķirības 
zīmēm. Jānis vācis šīs piesprau-
dītes un ar tām rotaļājies.  Ar 
prieku viņš rāpās uz tankiem un 
skatījās, kas tajos iekšā, ja ame-
rikāņu kaŗavīri to atļāva. Vēlāk  
ģimene pārcēlās uz Dienvid vā-
ciju.

Šī  bija jau trešā bēgļu nomet-
ne, kuŗā viņi dzīvoja, kaŗš bija 
beidzies, apkārt viss izpostīts, 
saspridzināts. Visur mētājās da -
žā  das mantas,  un  Jānim vienmēr 
kabatā bija mazas knaiblītes, ar 
kuŗām varēja pārkniebt kādus 
vadiņus, atvienot kādu radio-
aparātu, atnest to mājās un izjau-
cot redzēt, kas tur ir iekšā.

Vācijā Jāņa ģimene pavadīja 
piecus  gadus. Tēvam piedāvāja 
vēl gadu strādāt par veterinārārs-
tu, pēc tam ģimene varētu izceļot 
uz Ameriku. Kuģa brauciena 
laikā Jānis un māsiņa bija laimīgi, 
jo tika cienāti ar dažādiem gar-
dumiem, kādus gadiem nebija 
dabūjuši. Iebraucot Ņujorkas 
ostā, Jānis bija ļoti pārsteigts par 
milzīgo atšķirību: Vācija bija 
izpostīta un tumša, bet Amerika  
pat naktī  izgaismota un spoža. 
Ņujorkas ostā viņi  pārkāpa uz 

cita kuģa un devās tālāk pa 
Misisipi upi uz Ņuorleānu, no 
turienes ar vilcienu uz Takomu. 
Skolā  Jāni un viņa māsu neap-
smēja par akcentu, nepareizi 
pateiktiem vai saprastiem vār-
diem, jo apkārt bija ļoti daudz 
citu ieceļotāju.

Jānis teic, ka nekad tā īsti nav 
piedomājis, kā  jūtas Amerikā. 
Viņš atzīst: „Labi.”

Pirmie Jāņa Ziemsvētki šeit 
bija pirms 50 gadiem, tomēr 
atmiņās visskaistākie ir Ziem-
svētki  Latvijā, kad viņam bija 
tikai pieci gadiņi. Dzīvē nācies 
pārciests daudz bēdu, taču pie -
dzīvots arī daudz prieka, labes-
tības, sirsnības.

Jānis Alksnis Kursā ir jau 17. 
gadu,  kopš 1993. gada viņš ir 
podniecības skolotājs, visu mīlēts 
un cienīts.

Ārijas Miķelsones 
atmiņas

Ārija dzimusi 1938. gadā 
Latvijā. Tolaik Latvija bija 
neatkarīga un bagāta valsts, dzīve 
bija  laba. Ārijas vecākiem laukos 
piederēja neliela saimniecība, un 
viņi tur dzīvoja, samērā pieticīgi, 
bet apmierināti. Otrā pasaules 
kaŗa beigās vecāki ar bailēm 
domāja, ka, atkal ienākot sarka-
narmijai, ģimeni var arestēt un 
izsūtīt uz Sibiriju, tāpēc viņi 
nolēma dzimteni atstāt. Ārijai 
tolaik bija tikai septiņi gadi. Katrs 
varēja paņemt līdzi tikai vienu 
koferi. Ārija atceras, cik žēl 
viņiem bija atstāt savas mājas, 
saimniecību un lopiņus. Īpaši 
mīļa bija kāda aitiņa, kas mātei 
staigāja līdzi kā sunītis. 

Ar kuģi viņi devās ceļā uz 
Vāciju. Uz kuģa pasaulē nāca  
Ārijas māsiņa.  Vācijā viņu ģime-
ni ievietoja bēgļu nometnē. Ārija 
un brālītis sāka iet skolā, bija arī  
jāpieskata  mazā māsiņa, kamēr 
vecāki strādāja fabrikā vai mežā. 

Vācija piedzima vēl viena māsi-
ņa.

Vairākus gadus viņi gaidīja at -
ļauju izceļot uz Ameriku vai citu 
valsti. Bērni šo laiku atceras kā 
piedzīvojumu, jo bija par ma  zu, 

lai saprastu, ka visa viņu dzīve 
izmainīsies pašos pamatos.

Beidzot vecāki saņēma atļauju 
izceļot uz Ameriku. Jau Vācijā 
viņi bija sākuši mācīties angļu 
valodu, taču sākumā dzīve 
Amerikā nebija viegla. Viņi dzī-
voja un strādāja laukos, bērni 
gā  ja skolā. Ārijai bija 12 gadu. 
Vecāki bieži nesaprata angliski 
teikto, bērniem bieži bija jātul-
ko.

Tagad, jau ilgus gadus dzīvojot 
Amerikā, Ārija uzskata, ka šeit 
dzīve ir labāka nekā bija Latvijā 
vai pēckaŗa laikā Vācijā. Protams, 
tagad arī Latvijā daudz kas 
mainījies, un, braucot  ciemos uz 
Latviju, kur tiekas ar radiem, 
Ārija redz, cik atšķirīga ir Latvija, 
salīdzinot ar bērnības gadiem. 

Tagad Ārijas mājas ir Amerikā. 
Viņa strādāja Mežotnē un kopš 
1988. gada Kursā. Ārijai patīk 
atbalstīt jauniešus, kuŗi vēlas 
saglabāt latvietību un latviešu 
kultūru. Viņa gādā, lai Kursā visi  
būtu labi paēduši un apmierināti. 
Ārija ir labākā saimniece pasaulē! 
Paldies viņai par to!

Kursas Vasaras vidusskolas darbinieku 
atmiņu stāsti

(Turpināts no 6. lpp.)

zirgiem, noskrēja no sliedēm. 
Nācās ceļu turpināt ar citu vil-
cienu. Viņiem nonākot Liepājā, 
pilsēta bija liesmās – krievu ka -
ŗaspēks to apšaudīja un bom bar-
dēja. Mira cilvēki, dega nami un 
visapkārt valdīja apdullinošs 
troksnis. Cilvēki noslīga ceļos un 
lūdza Dievu, lai  glābj viņu dzīvī-
bu.

„Visbīstamāk, ja nedzird bum-
bas svilpšanu, jo tad tā krīt tieši 
virsū,” stāstīja Jānis.

Beidzot vācu kaŗakuģis bija 
gatavs ceļam uz Vāciju. Visus ce -
ļo  tājus  lūdza nokāpt dziļāk kuģī 

Jānis Alksnis

Ārija Miķelsone

(Turpmājums sekos)
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Gaŗezera superjubilejas nedēļas 
nogalē š.g. 25. jūlijā, kad tika 
baudītas gan  garīgas, gan kuli-
nāras veltes, svētdienas pēcpus-
dienā atradās vieta un laiks, kad 
pielikt punktu rūpīgi sagatavota-
jam, jau kuŗo gadu tradicionā-
lajam Gaŗezera Vasaras vidus-
skolas (GVV) jauniešu talantu 
koncertam. 

Labi apmeklētā sarīkojumā 
četras nedēļas slīpēto program-
mu diriģentes Andras Fenhanes 
un koncertmeistares Ievas Ro -
zen  bachas vadītais koris paveica 
lieliski. Koncerta sākumā domi-
nēja tautas dziesmas. Vispirms 
GVV koŗa sniegumā dzirdējām 
“Dietin, dietu jaunas meitas”, kā 
arī “Es uzkāpu kalniņā” J. Grau-
biņa un R. Jermaka apdarē. 
Sekoja Bruno Skultes “Ganiņu 
deja”, kuŗu atskaņoja kokļu 
kvartets ( Krista Zamura, Brigita 
Gubiņa, Māra Zālīte un Māra 
Spalviņa). Tautas dziesmu “Teci, 
teci, kumeliņi” bravurīgi dziedāja 
Ēriks Dzintars. Viņam sekoja 
soliste Emīte Veinberga ar “Laim-
dotas dziesmu” no 1989. gadā 
uzvestās rokoperas “Lāčplē sis” 
(Zigmāra Liepiņa mūzika un 
Māras Zālītes vārdi). Viņu ar 
izjustu ģitaras spēli pavadīja 
Aleksis Niedra. Tautas dziesmu 
“Ar vilciņu Rīgā braucu” un 
dziesmu “Lai ir” (V. Pūces mūzika 
un P. Brūvera vārdi) saskaņoti 
dziedāja 1. un 2. klases ģimnazisti. 
Koncerta pirmo daļu noslēdza 
Aleksis Niedra ar Alekša Gifforda 
ģitaras pavadījumu, dziedot po -
pulārās grupas “Prāta Vētra” 
kompoziciju “Starp divām sau-
lēm”.

Programmas otrās daļas sāku-
mā izskanēja daudz ārzemju 
klasiskās mūzikas darbu. J.S. 
Bacha darbu “Simfonia” no 29. 
kantātes virtuozā klavieŗspēlē 
atskaņoja Dāvids Heinze. J.C. 
Lewallen “Fantasie” ar flautu at -
skaņoja Maija Inveisa, viņu pie 
klavierēm pavadīja koncert-
meistare Ieva Rozenbacha. 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas talantu koncerts

Tad 3.un 4. klases zēni dzie-
dāja “Tā es tevi mīlēšu” (R.Pau-
la mū  zika un I. Ziedoņa vārdi) 
un “Ardievu, meitenes” (V. Pū -
ces mū  zika un P. Brūveŗa vār -
di) no Dailes teātŗa mūzikla 
“Šveiks”. 

Atskaņojot  spāniska rakstura 
oriģinālkompoziciju bez nosau-
kuma,  koncerta turpinājumā ar 
elektriskām ģitarām klausītājus 

Ar labu māksliniecisko atdevi Gaŗezera Vasaras vidusskolas koris iekļāvās 
audzēkņu talantu skates repertuārā

“Laimdotas  dziesmu” dzied Emīte Veinberga, 
Aleksim Niedram viņu pavadot ar ģitāru 

iepriecināja Kaspars Mikelšteins 
un Andrejs Mantenieks. Tad pie 
klavierēm sēdās GVV audzēknis 
Paulis Svilāns, atskaņojot N. 
Kapustina “Sonatīnu” vieglā dže-
za noskaņā. 

“Trīs zvaigznes” (J. Lūsēna 
mūzika, M. Zālītes vārdi), kādreiz 
Renāra Kaupera dziedāto dzies-
mu vienkāršā un mājīgā Graša 
paviljonā GVV koris nodziedāja 

tikpat ugunīgi kā nākamo “Mīla 
ir kā uguns” (M. Brauna mūzika 
un J.Petera vārdi). Koncerta mū -
zikālā bilance: latviešu mūzika - 
12 priekšnesumi, ārzemju - 5. Tā 
turpināsim ! 

Pēc ziedu veltēm diriģentei 
Andrai Fenhanei un koncert-
meistarei Ievai Rozenbachai, 
abām sekos vēl viens nopietns 
uzdevums - GVV izlaiduma 

kon  certs Gaŗezera Dziesmu lejā, 
bet šo rindiņu rakstītājam nav ne 
mazāko šaubu, ka viņas un GVV 
koris arī šim šķērslim tiks pāri ar 
slaidu muzikālu lēcienu. Uz 
redzēšanos, mīļās kora vadones, 
nākamgad Gaŗezerā !

Alberts Legzdiņš
Gaŗezerā 

Dzidras Tropas fotoattēli

Pie klavierēm Dāvids Heinze, atskaņojot J.S. Bacha “Simfonia” Ar skaistu ziedu velti tika sveiktas; (no kreisās) koncertmeistare 
Ieva Rozenbacha un koŗa diriģente Andra Fenhane

Portlandes latviešu centrā jau  -
nums ir mainīgā mākslas siena.  
Centra zāles lielāko sienu rotā 
vecmeistaru darbi, bet uz pretējās 
sienas turpmāk varēs ap  lūkot 
mūsu mākslinieku jaun  darbus. 

Pirmo parādīt savus nesenos 
darbus aicināja fotografu Kārli 
Grantu.  Viņš atveda krāšņu 
lielformāta fotografiju klāstu. Šī 
izstāde būs apskatāma līdz sep-
tembŗa beigām. 

Kārlis Grants dzimis 1923. 
gadā Kalnienā, Vidzemē starp 
Gulbeni un Alūksni, uzaudzis 
Alūksnē. Šogad viņš atskatās uz 
87 mūža gadiem. 

Šī K. Grantam ir pirmā indi-
viduālā izstāde, kaut viņš turpat 
40 gadu bijis profesionāls 
fotografs (1954-1993),  pieda-
lījies daudzās grupu izstādēs. K. 
Grants pastāstīja, ka fotografēt 
sācis Vācijā, Ādolfa Lazi vadībā 
Štutgartē mācījies rīkoties ar 
lielformāta kamerām, kā arī 
Frankfurtē  Martas Hepneres 
studijā. Kādu laiku uzturējies 
bēgļu nometnē Erlangā, līdz 
atradis darbu ASV militārā 
iestādē. Sadraudzējies ar Juri 

Kārļa Granta fotografiju izstāde Portlandes latviešu centrā
Soikanu, no kuŗa uzzinājis 
daudz par mākslu.

ASV Kārlis Grants ieceļoja 
1956. gadā un dabūja darbu 
Fotomākslas komerciālā studijā 
(Foto Arts Commercial Studio, 
Inc.) Portlandē, Oregonā, kuŗā 
strādāja līdz 1989. gadam. Tas 
bijis darbīgs laiks – tapa reklā-
mas koka un papīra rūp nīcām, 
lielveikaliem, vairākiem žurnā-
liem, tostarp Architectural 
Digest un Better Homes and 
Gardens, kuŗā ievietotos rakstus 
illustrēja K. Granta fotografētie 
Oregonas dārzi un māju iekš-
telpas.  Gadu ritējumā  uz vis-
maz divdesmit žurnāla vākiem 
bijušas Kārļa Granta fotografi-
jas. Piecpadsmit gadu viņš bija 
galvenais fotografs Fotomākslas 
studijā, pensijā aizgājis 70 gadu 
vecumā. Kopā ar dzīvesbiedri 
Rutu apceļota Eiropa, vairākkārt 
abi bijuši Italijā, devušies arī uz 
Poliju un Ungāriju. No Eiropas 
pilsētām vislabāk patīkot Vīne 
un Prāga. Bijis arī Austrālijā. 
Vairāk nekā piecpadsmit gadu 
fotografējis maz, bet šo nodar-
bošanos atsācis nesen, sava 

prieka pēc fotografējot dzīves-
biedres košo dārzu. 

Kārļa Granta fotoizstādes 
te mats Portlandes latviešu cent-
rā ir ziedi un dārzs. Piecpadsmit 
lielformāta fotografijās redza-
mas  tulpes, kallas un orchide-
jas.  Krāsu ritmos ziedus tūlīt 
pazīstam, bet tie ir daudz lielāki 
nekā dabā.  Vairākumā fotogra-
fiju dominē spilgts krāsainums.  
Krāsas ir vibrējoši košas, bet ar 
izņēmumiem – kallu serijā ir 
arī maigākas nianses, un violetā 
orchideja dveš noslēpumainību.  

,,Es mīlu spēcīgu krāsu,” 
atzinās fotografs un paskaidro-
ja, ka pamatelements fotoattēlos 
ir gaisma un tās nebeidzamā 
spēle. Pajautāju māksliniekam, 
vai viņš meklē skaistumu.  Viņa 
atbilde: ,,Ne īpaši; ja par daudz 
skaistuma, attēls kļūst salkans.  
Dārza daiļums jau visiem ir tuvs 
un saprotams.” 

Lielformāta fotografijas ir  
magnēts un bauda acij.  Krāsas 
vibrē, toņi mijas, vijas, veido 
formas; te izceļ tumšo tulpi 
krāsu ielokā, te paslēpj pusi 
violētās orchidejas tēla, lai 

redzamās ziedlapas intriģē.  
Viņa darbi atgādina  sakārtotus 
un košus  gaismas gleznojumus. 
Veiksmīgās apdares liecina par 
technisko prasmi. 

Kārlis Grants jokojot teica, ka 
šī izstāde esot viņa ,,gulbja 
dziesma”. Taču viņš jau plāno 
šoruden piedalīties  pāris profe-
sionālo fotografu izstādēs.  Viņš 

ir vairāku profesionālo fotogra-
fu organizāciju biedrs, bijis arī 
amatpersona.  K. Grants ir Lat-
vijas fotografu apvienības mūža 
biedrs, Amerikas latviešu apvie-
nības zelta mūža biedrs.  Šķiet, 
viņam sācies jauns un darbīgs 
mūža posms. 

Māra Cepurīte Reinolda
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Ārlietu ministrija paziņojusi, ka Latvijā septembrī vizītē iera-

dīsies Vācijas kanclere Angela Merkele. Merkelei 7. septembrī ie -
plānots Okupācijas mūzeja apmeklējums. 

21. augustā notika jaunā archibīskapa Zbigņeva Stankeviča 
ingress jeb svinīga ieiešana Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, kas ir Rīgas 
archibīskapa sēdeklis. Zbigņevs Stankevičs oficiāli pārņēma savas 
diecēzes vadību. 

Latvijas ugunsdzēsēji, kuŗi piedalījās mežu ugunsgrēku dzēša-
nas darbos Krievijā, saņēma Krievijas Ārkārtējo situāciju ministri - 
jas medaļas „Sadarbība glābšanas vārdā” un Maskavas apgabala 
gubernātora apbalvojumu „Goda zīme”. Pēc atgriešanās mājās uguns-
dzēsējus sveica iekšlietu ministre Linda Mūrniece un Krievijas 
vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs.

Latvijas Valsts vēstures archīva vestibilā apskatāma izstāde „No 
augusta līdz augustam. Latvijas un Krievijas miera līgums”. Izstāde 
atgādina, ka pretēji Maskavas nostājai līgumam  joprojām ir svarīga 
loma Latvijas un Krievijas attiecībās.

Igaunijas jaunajā valodas likuma projektā paredzēts nostiprināt 
igauņu valodas lomu sabiedrībā un veicināt pareizas igauņu valodas 
lietošanu. Jaunajā valodas likumā paredzēts, ka valsts ierēdņiem, kas 
ir valsts pārstāvji, sabiedrība jāuzrunā tikai igauņu valodā un inter -
vijas arī krievu valodā iznākošiem plašsaziņas līdzekļiem jāsniedz 
valsts (igauņu) valodā.

Zviedru avīzes Dagens Nyheter Latvijas ekonomikas vērtējumā 
teikts, ka Latvija vēl nestāv pati uz savām kājām. Ekonomiskās krizes 
zemākais punkts Latvijā ir sasniegts, taču valstij vēl būs vajadzīga ārējā 
palīdzība, lai “izķepurotos”. Ar to zviedru korespondents ir domājis 
pieprasījumu pēc Latvijas eksporta, jo Starptautiskā Valūtas fonda 
(SVF) un Eiropas Savienības (ES) stingrās prasības kavē ekonomi -       
kas sildīšanu no valsts puses. Rakstā arī norādīts, kā pēc dažām  
nedēļām būs Saeimas vēlēšanas un iespējama varas maiņa, taču starp-
tautiskos finanču tirgos tas vispār nav pamanīts. Pēc žurnālista 
domām, tas ir tāpēc, ka beigušās jebkādas spekulācijas par lata 
devalvāciju.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sakopotās operā -
tīvās informācijas patlaban reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir 15% 
un bez darba ir reģistrējušies 170 668 cilvēki. Joprojām saglabājas 
tendence bezdarba līmenim pakāpeniski nedaudz mazināties. Jūlija 
beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija 15,3% un bez darba NVA bija 
reģistrējies 173 301 cilvēks. Patlaban datubazē reģistrētas 3606 brī -       
vas darba vietas, uz vienu vakanci pretendē 47 bezdarbnieki.

Rīgas Dzemdību namā augusta sākumā kādai rīdzinieku ģime-
nei pasaulē nākuši trīnīši - divas meitenītes un puisītis. Šie ir pirmie 
šogad Latvijā pasaulē nākušie trīnīši. Bērniņiem doti vārdi Evelīna, 
Samanta un Olivers. Labklājības ministrija rosinās ģimenei piešķirt 
pabalstu – 6000 latus. Pēdējos gados visvairāk trīnīšu pasaulē nācis 
2005.gadā, kad trīnīši piedzima četrās ģimenēs. 

Zatlera vizīte Maskavā pirms 
Saeimas vēlēšanām nenotiks
Latvijā 9. jūlijā viesojās Krievijas 

prezidenta administrācijas vadī -
tājs Sergejs Nariškins un nodeva 
Zatleram ielūgumu no Krievijas 
kollēgas Dmitrija Medvedeva ie -
rasties vizītē Maskavā. Iepriekšē-
jais ielūgums Latvijas preziden -
tam tika izteikts 2007. gada nogalē, 
kad kaimiņvalsts prezidenta pienā-
kumus veica Vladimirs Putins.

Prezidenta preses sekretāre Ilze 
Rassa aģentūrai LETA apstipri -
nāja, ka Valsts prezidents Valdis  
Zatlers septembrī nedosies vizītē 
uz Maskavu, bet vizītes saskaņo-
šana pušu starpā turpinās. Vizīte 
pirms Saeimas vēlēšanām neno-
tiks, tā iespējama tikai pēc tām. 

Prezidenta pārstāve neminēja 
iemeslus, kāpēc vizīte nenotiks 
sep tembrī, vienīgi uzsvēra, ka vi -
zītei ir divi priekšnosacījumi - 
savstarpējo līgumprojektu saga ta-
vošana un prezidentu darba gra-
fiki.

Rassa norādīja, ka septembris 
Zatleram ārpolītikā būs aktīvs mē -
nesis, jo Latvijā viesosies Vācijas 
kanclere Angela Merkele, jaunais 
Polijas prezidents Broņislavs Ko -
mo rovskis, Latvijā tiksies trīs Bal-
tijas valstu prezidenti, kā arī Zat-
lers dosies uz ANO Ģenerālo 
Asam bleju Ņujorkā.

Pētījums par 23. augustu
Tirgus, sociālo un plašsaziņas 

līdzekļu pētījumu aģentūras TNS 
Latvia sadarbībā ar telesabiedrī -  
bu LNT augustā veiktais pētījums 
liecina, ka gandrīz puse jeb 47% 
Latvijas ekonomiski aktīvo iedzī-
votāju atbalsta ierosinājumu 23. 
augustu pasludināt par staļinisma 
un nacisma upuŗu piemiņas die -
nu visā Eiropā. Šo Eiropas Par-
lamenta (EP) deputātu ierosinā-
jumu pilnīgi atbalsta 21% aptau-
jāto, drīzāk atbalsta - 26%. Pretē - 
jās domās ir 28% aptaujāto eko-
nomiski aktīvo Latvijas iedzīvo tā - 
ju,  25% aptaujāto nav konkrēta 
viedokļa šajā jautājumā.

Pētījums tika veikts no 17. līdz 
19. augustam ar tīmekļa starp nie-
cību visā Latvijā, aptaujājot 500 
ekonomiski aktīvos Latvijas ie  dzī-
votājus vecumā no 18 līdz 55 ga -
diem.

Pirms diviem gadiem EP depu-
tātei Inesei Vaiderei (PS) kopā ar 
četriem ārvalstu kollēgām izdevās 
panākt, ka EP oficiāli pieņēma un 
izsludināja rakstveida deklarāciju 
“Par 23. augusta pasludināšanu      
par Eiropas staļinisma un nacis -
ma upuŗu atceres dienu”. Tajā         
EP oficiāli nosoda abus noziedzī-
gos totālitāros režīmus un aicina 
vi  sus Eiropas Savienības valstu 
par    lamentus pasludināt 23. au -
gustu, kad tika parakstīts Molo-
tova-Ribentropa pakts, par kopē -
ju staļinisma un nacisma nozie-
gumu upuŗu piemiņas dienu.

Deklarācijas pieņemšanai EP 
bija nepieciešams vismaz 50% de -
putātu atbalsts. Tās autoriem - 
Vaiderei, igaunietei Mariannai Mi -
ko, britam Kristoferam Bīzlijam, 
ungārietei Zitai Gurmai un vācie-
tim Aleksandram Alvaro - ar Lat-
vijas un citu jauno ES dalībvalstu 
atbalstu izdevās iegūt pārliecinošu 
balsu vairākumu.

Vēstulē uzsvērts, ka bijušajā 
Padomju Savienībā un tās sate-
lītvalstīs staļinisma režīma upuŗu 
skaits sasniedzis ap 20 miljonu 

cilvēku, tomēr atšķirībā no nacis-
tiem vairākums padomju kaŗa no -
ziedznieku ir palikuši nesodīti.

Vēstuli parakstīja 36 EP depu-
tāti, tostarp Latvijas eiroparla - 
men tārieši Sandra Kalniete (PS), 
Kriš jānis Kariņš (JL), Ivars God-
manis (LPP/LC), Roberts Zīle (TB/
LNNK), kā arī Petrs Ščastnijs no 
Slovakijas, Vītauts Landsberģis no 
Lietuvas, Danuta Hībnere no Po -
lijas un citi deputāti.

Krievijas atbilde – nekāda 
okupācijas fakta atzīšana 

nenotiks
Ārlietu ministrs Aivis Ronis in -

tervijā Latvijas Avīzei stāsta, kā 
mi   nistrija gatavojas Valsts prezi-
denta Valža Zatlera vizītei Mas ka-
vā. Mums ir vajadzīga Krievijas 
archīvu atvērtība, kā arī valsts va -
dītāju apzināšanās, ka abu valstu 
attiecību turpmākai veidošanai ir 
svarīga Krievijas atklātība jautā ju-
mā par šo traģisko laiku (pagājušā 
gadsimta vidu), sacīja ministrs. Tas 
jau būtu liels solis Baltijas oku-
pācijas fakta atzīšanas virzienā.

Krievijas Ārlietu ministrija uz 
interviju reaģēja tūlīt un sniedza 
paziņojumu:

„Krievijas pozicija par tā saukto 
Baltijas valstu okupāciju ne reizi 
vien ir izklāstīta un paliek ne -       
mai nīga. Mums šis jautājums ir 
slēgts (izcēlums mūsu - red.), un 
mēs negatavojamies pie tā atgriez-
ties. Jebkuŗas oficiālās Rīgas spe-
ku lācijas par šo tematu ir spē -      
jīgas tikai izvērsties par nopietnu 
domstarpību avotu Krievijas un 
Latvijas attiecībās. 

Krievijas archīvi ir atvērti tieši 
tik, cik to ļauj pašreizējie Krievijas 
likumi. Arī citās valstīs noteikti ie -
robežojumi, kas saistīti, piemē -
ram, ar noilguma termiņiem un 
vairākiem citiem pamatotiem ap -
stākļiem; tā ir normāla prakse, kas 
atzīta visā pasaulē. Noteikumi 
piekļuvei Krievijas archīviem ne 
reizi vien sīki, pamatoti ir darīti 
zināmi Latvijas pusei. Oficiālās 
Rīgas mēģinājumi šajos apstākļos 
iegūt kādas izņēmuma tiesības 
rada neizpratni.”

Latvijas Ārlietu ministrija ne -
komentē Krievijas Ārlietu minis- 
t rijas viedokli par Aivja Roņa in-
terviju, dažus vērtējumus izteicis 
Sa  eimas deputāts Boriss Cilēvičs 
(Sa  skaņas centrs), bijušie ārlietu 
ministri Māris Riekstiņš (PLL)       
un Artis Pabriks (Vienotība).

Borisa Cilēviča ieskatā Krievijas 
nostāja okupācijas jautājumā ne -
sniedz nekā jauna. Arī Latvija var 
vēlreiz paust savu nostāju, bet tas 
nebūtu konstruktīvi. Angļu valodā 
ir labs formulējums we agree to 
disagree (mēs esam vienojušies ne -
vienoties), un tas ir viss. Archīvu 
at  vēršana ir praktisks jautājums, 
un par to jārunā arī turpmāk.

Māris Riekstiņš atceras tikša - 
nos ar Krievijas ārlietu ministru 
Ser ge ju Lavrovu Maskavā un Rīgā. 
Rieks tiņu pārsteidz kaimiņvalsts 
Ārlietu ministrijas tagad paustais 
viedoklis, kas nesaskan ar toreiz 
sarunās dzirdēto. Tik strupu atbil-
di Riekstiņš no Lavrova nav 
dzirdējis, ministrs teicis, ka pieeju 
archīviem apgrūtina to decentr ā-
lizācija. Archīvu jautājumam jā -
būt Latvijas un Krievijas sarunu 
darba kārtībā. Krievijas vēstur nie-
kiem nav nekādu grūtību iepa-
zīties ar archīviem mūsu valstī,       
un šādas pašas iespējas jāsaņem 

mūsu vēsturniekiem Krievijā.
Pēc Arta Pabrika domām, šī ir 

izcili birokratiska atbilde no Krie-
vijas Ārlietu ministrijas puses. Mi -
nistrijas darbinieki nevēlas sa -
prast, ka Krievijas archīvu atvēr-
šana ir vajadzīga ne tikai Latvijai, 
bet arī Krievijas tautai, lai tā va -
rētu labāk saprast ne vien oku-
pācijas faktu, bet vēsturi kopumā. 
Ja Krievijas puses ieskatā archīvi 
atvērti tieši tik, cik to ļauj pašrei-
zējie Krievijas likumi, tad  polītiķu 
uzdevums ir pilnveidot, uzlabot 
nepilnīgus likumus. Krievijas Ār -
lie tu ministrijas izplatītais vie  -
doklis mazina uzticību mūsu lie-
lajam kaimiņam.

Valodnieci Dzintra Hiršu 
satrauc...

Valodnieci, filoloģijas zinātņu 
doktori un ilggadēju Valsts valo -
das centra direktori Dzintru Hir -
šu (Vienotība) satrauc prakse, ka 
Latvijā, pieņemot cilvēku darbā, 
jo  projām prasa krievu valodas zi -
nāšanas. Tā kā Latvijas skolās krie-
vu valoda nav obligāts mācību 
priekšmets, Hiršas ieskatā pie  -
prasīt krievu valodas zināšanas ne -
drīkstētu. Jo īpaši tāpēc, ja šī 
svešvaloda attiecīgajā profesijā un 
amatā nav jālieto. Pretējā gadī -          
ju -mā tā ir Latvijas pavalstnieka 
dis kriminācija uz valodas pa ma - 
  ta, intervijā Latvijas Avīzē saka         
Dz. Hirša.

Intervijā  norādīts arī uz to, ka 
pasē vairs nav tautības ieraksta. 
Pēc Dz. Hiršas domām, tas ir tā -
pēc, ka lielkapitālam vajadzīgs 
darbaspēks, nevis individs ar sa -
vām īpatnībām. Īpatnības traucē   
tā dēvēto ekonomisko attīstību. 

Dz. Hirša katēgoriski oponē 
plaš  saziņas līdzekļu speciālistam 
Sergejam Krukam. Ja Sergejs 
Kruks apgalvo, ka latviešu valo -      
da vairs nav viena no vērtībām,    
kas var sabiedrību vienot arī             
21. gadsimtā, tad jāvaicā, kuŗas ir 
tās vērtības, kas var vienot sa -
biedrību. Acīmredzot tad būtu jā -
izvēlas vai nu krievu, vai angļu 
valoda…

Deputāta kandidāte 10. Saeimas 
vēlēšanās no Vienotības saraksta 
intervijā atgādina, ka Saskaņas 
centrs atklāti ir par to, ka krievu 
valoda  jāpadara par oficiālo va -
lodu. Daudz no padomiskās do -
māšanas viņa saskata arī partiju 
apvienībā Par labu Latviju. „Ie -
spējams, es kļūdos, bet man šķiet, 
ka apvienības rindās ir daudzi, 
kuŗu darba lietas saistītas ar 
Krieviju, un tas pats par sevi nav 
nekas slikts. Taču apvienības 
biedru un sabiedroto izteikumi 
ļauj domāt, ka tas nebūt nav           
patiesi nacionāls spēks,” spriež          
Dz. Hirša.

Vaicāta par izglītības sistēmu 
Latvijā, viņa tajā saskata lielas 
problēmas ideoloģiskā ziņā. Sko-
lotājs varot brīvi izvēlēties, pēc kā -
dām grāmatām mācīt. Kaut vai 
pēc pagrīdes izdevumiem. Taču 
jāmāca būtu pēc vienas noteiktas 
grāmatas, lai skolēns var pāriet        
no vienas skolas uz citu un vecā-
kiem tāpēc nav jāskrien pirkt jau-
nas mācību grāmatas. Izglītības 
ministrijai jāizstrādā saraksts, ku -
ŗas vēstures grāmatas drīkst sko -
lās izmantot papildus.

Nedēļas citāts
Jādomā ar savu galvu

No eksprezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas intervijas žurnālam Ir.

Pavasarī bijusī Valsts prezidente 
nosūtīja apsveikumu Vienotības 
di  bināšanas kongresam, vēlāk ro -
si nāja iedzīvotājus parakstīties par 
atbalstu ģenerālprokurora Jāņa 
Mai zīša pārvēlēšanai. Tagad pre-
zidente aicina iet uz vēlēšanām, 
domāt pašiem ar savu galvu, uz -
ņemties atbildību par valsti.

Es biju nācijas mamma, savus 
astoņus gadus nokalpoju. Ja ļaudis 
man vēl šodien uzticas, paldies par 
to, bet man bija mērķis, lai viņi paši 
uzņemas savu atbildību. Tad mēs 
būsim stipra valsts un stipra tauta. 
Ja gaida, lai bijusī prezidente ar 
pirkstiņu parāda, ko vēlēt, tad gan 
mums ir drūma nākotne. Vajadzētu 
katram būt savai galvai. Ja nevar 
saskatīt starpību  starp kandidā-
tiem, tad es ar savām divām rokām 
arī viņus neizglābšu no posta. 

Es tā kā mazais Ansītis Holandes 
teikā ar pirkstu aizsargvaļņa plaisā 
negrasos apturēt ne jūras stichiju, 
ne viena pati uzņemties visu at -
bildību par Latvijas noturēšanu 
Rietumu valstu saimē. Astoņus ga -
dus smagi strādāju, lai palīdzētu to 
izkaŗot un nodrošināt. Esam atgu-
vuši neatkarību, un pavalstniekiem 
ir iespēja savu viedokli paust gan 
vē  lēšanās, gan citos veidos ikdienā. 
Tas ir demokratijas sasniegums un 
mūsu nākotnes pamats. Nav tā, ka 
mamma, paps, vadonis, guru vai 
autoritāte tagad izglābs no atbildī-
bas un visu atrisinās pavalstnieku 
vietā. Šī infantilā atkarība ir viena 
no lietām, pret kuŗu savā prezi-

dentūrā esmu visu laiku centusies 
cīnīties. Pusgadsimtu totālitārā sis-
tēma ir šādu attieksmi veicinā -         
jusi – pasīvitāti, bezspēcību un in -
fantilu labā cara jeb prezidenta 
aiz gādniecību vai, kā noziedzīgajā 
pasaulē, savu „jumtu”. 

Vairai Vīķei-Freibergai jautāja, 
vai viņai ir droša pārliecība, ka pēc 
Latvijas simtās dzimšanas dienas 
2018. gadā nākamajos simt gados 
šajā zemē būs latvieši, skanēs 
latviešu valoda.

Tas ir jautājums, vai cilvēki ņems 
nopietni savu atbildību par valsti. 
Šajā valstī būs cilvēki, kas šeit dzi-
muši, un tādi, kas atnāks un arī 
gribēs dzīvot, bet visiem pavalstnie-
kiem būtu jāuzņemas ne tik vien 
„laulības ar pilsētu”, kā teicis dzej-
nieks Linards Tauns, bet arī laulī-
bas ar savu valsti. Ja latviešiem lat-
vietība tā no sirds kaut ko nozīmē, 
ja latvieši sapratīs, ka tikai brīvā 
Latvijā tā var vislabāk plaukt un 
attīstīties, tad būs gan Latvija, gan 
latvieši, gan latvietība. Bet, ja nāks 
paaudze pēc paaudzes, kas nespēs 
vai nemācēs mīlēt ne sevi, ne savu 
valsti, tad diemžēl daudz kas var 
pazust uz visiem laikiem. Jautā-
jums katram Latvijas pavalstnie-
kam: „Vai tu esi gatavs kaut ko arī 
dot no sevis, ne tikai visu laiku pra-
sīt atpakaļ? Vai tu esi gatavs sagla-
bāt šo svēto mantojumu, ko ie -
priek šējās paaudzes ir nodevušas 
tavās rokās?”

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Visapkārt Latvi-

jas un Padomju 
Krievijas 1920. ga -
da 11. augusta mier - 
  līguma 90. gads -
kārtai ir samilzis 
lērums ačgārnību. 
Būtu jāievieš kaut 

kāda  skaidrība.
Nē, šis mierlīgums nu nekādā 

ziņā nebija Vladimira Ļeņina dā -
vana Latvijas tautai - pateicība par 
latvju sarkano strēlnieku atbalstu 
t.s. padomju varai. Šo apgalvo ju  -
mu diemžēl joprojām zelē kriev-
valodīgi rakstoņi gan Rīgā, gan 
Maskavā. Padomāsim: ja vien Ļe -
ņins līdz ar Trocki un Jukumu Vā -
cieti to būtu varējis,  viņš „kā dā -
vanu” aplaimotu šos strēlniekus         
ar Pēteŗa Stučkas “strādnieku un 
bezzemnieku” valdības atzīšanu uz 
mūžīgiem laikiem - kā locekli il -
gotās Pasaules Komūnas ķēdē, kas 
apvītu zemeslodi (sk. Kominternes 
emblēmu). Bet pietrūka spēciņa, 
Stučkas  valdībai 1919. gada  maija 
beigās bija steigā jāatstāj Rīga, un, 
kad Latvijas nacionālās armijas 
pulki pēc Bermonta sakāves  sa  dar-
bībā ar   baltpoļiem atbrīvoja Lat -
gali un pārgāja administrātīvo ro -

Tā nebija Ļeņina dāvana !
bežu, kas Ludzas apriņķi atdalīja 
no Pliskavas guberņas,  Ļeņina        
pilnvarnieks Ādolfs Joffe (kuŗš, 
būdams Trocka draugs,  Lielā Ter-
rora priekšvakarā nošāvās) ieradās 
Rīgā uz miera sarunām. Padomju 
Krievija tai laikposmā bija stipri 
novārdzināta  un spiesta ne tikai 
atteikties no Baltijas, bet arī sa  ska-
ņā ar tai pašā Rīgā noslēgto mier-
līgumu ar Poliju atdot poļiem pla -
šu territoriju līdz Minskas pievār -
tei un atmest cerību paturēt savā 
varā Galicijas austrumu vojevo-
distes. Rumānijai savukārt izdevās 
1918. gadā atņemt Krievijai Besa-
ra  biju un iekļaut to rumāņu kop-
valstī. 

Kāds te Ļeņins, kāda te “dižā 
Iļjiča” augstsirdība!  Laužot ar sar-
kaniem zieģeļiem svinīgi apzī mo-
gotos un ar zelta spalvām paraks-
tītos mierlīgumus, Padomju Sa  vie-
nība nepilnus divus gadu desmi - 
tus vēlāk  ar varu (pat ne tik daudz 
ar viltu) pakļāva savai kundzībai 
visas “uz mūžīgiem laikiem” atstā-
tās territorijas, noapaļotot šos “at -
guvumus” ar apgabaliem, kas ne -
kad nebija piederējuši cariskajai 
imperijai, - tos pašus Galicijas aus-
t rumus un Bukovinas ziemeļus. 

Latvijas un Padomju Krievijas 
1920. gada 11. augusta mierlīgu-
mam veltītās izstādes atklāšanā   
bija ieradies Valsts prezidents Val-
dis Zatlers. Prezidents uzsvēra, ka 
šis līgums “nostiprināja Latvijas at  -
dalīšanos no Krievijas un bija 
Latvijas diplomātu lielākais pa  nā-
kums tajā laikā”. Šie vārdi radīja 
nepatiku gan Maskavā, gan zinā -
mās Rīgas krievvalodīgo aprin - 
dās, un īpašu īgnumu izraisīja LR 
ārlietu  ministra Aivja Roņa  vārdi, 
ka šis līgums uzskatāms par daļu 
no Latvijas ģenetiskā koda, no Lat-
vijas valsts “svētajiem” rakstiem. 

Šāda pieeja saniknoja “Baltijas 
jautājumu ekspertu” Vladimiru 
Simindeju no Kremlim pietuvi - 
nā tās ziņu aģentūras REGNUM. 
Viņš kā ar cirvi noskaldīja: “Krie-
vijas Federācijai nav neviena spēkā 
esoša un kaut kādas saistības uz -
liekoša 90 gadus  veca līguma ar 
rie   tumu kaimiņiem. Mūsdienu 
Krievijai ir diplomātiskas attiecī -
bas nevis ar Kārļa Ulmaņa  pirms-
kaŗa diktātūras “reinkarnāciju” 
(1920. gada augustā Latvijā nebija 
nekādas Ulmaņa diktātūras! -          
F.G.),  bet ar Latvijas Republiku – 
jau  nu, neatkarīgu valsti,  kas dzima 

PSRS sabrukuma rezultātā.” Vla-
dimirs Simindejs tātad nekaunīgi 
noliedz 1918. gada 18. novembrī 
proklamētās Latvijas Republikas 
pēctecību un pārmantojamību, ko 
atzīst, uzdrošinos teikt, civīlizētā 
pasaule.

Lielkrievu šovinistu portālā 
www.KMnews 1920. gada 11. au -
gus  ta mierlīgums aplūkots vēl arī 
citā krietni sagrozītā aspektā: šis 
līgums ticis noslēgts starp latvie-
šiem un boļševikiem, kuŗi, „ar 
vieg    lu  proletārisku roku” atlīdzībā 
par atteikšanos palīdzēt baltgvar-
diem (?. - F.G.) apsolīja viņiem di  p-
lo  mātisku atzīšanu, daļu no Bal -
tijas flotes kuģiem un īpašumiem 
utt.  Zemteksts te ir tāds: vainīgi ir 
sarkanie mūžīgās Krievijas kapra -
či - visādi Trocki un Joffes...

Īpatnējs zemteksts ir arī raks -
tam, kas 16. augustā parādījās Rī -
gas krievvalodīgajā avīzē Čas.   Au -
tors - Igors Vatolins, atgādinot, ka 
pirms 95 gadiem Krievijas armijas 
sastāvā tika izveidoti latviešu strēl-
nieku bataļoni,  kas pārtapa pulkos 
un iemantoja nemirstīgu slavu 
Tīreļpurvā un Nāves salā, īpaši 
uzsveŗ, ka Valsts domes deputāti 
Goldbergs un Zālītis savā slavena -
jā 1915. gada 19. jūlija uzsaukumā 
“Pulcējieties zem latviešu karo -
giem!” aicinājuši aizstāvēt Latviju,  

lai tā varētu joprojām plaukt kā va -
renās Krievijas neatņemama sa -
stāv   daļa zem divgalvainā ērgļa 
spārniem. Igors Vatolins zina, kas 
tagad jāatgādina! 

Mājas Viesī publicēts plašs, visap-
tverīgs  Anitas Bormanes raksts    
„Ne  piepildīto cerību līgums”.     Ap -
cerējumā ir daudz interesantu fak-
tu, un tas visādi ir apsveicams,  bet 
mani mulsina viens vienīgs tei-
kums: “Diskusijas par robež jau tā-
jumu beidzās ar to,  ka krievi sa   - 
kos  tiem zobiem bija spiesti atzīt 
Abrenes piederību Latvijai.” Dī -
vaini, jo toreiz nebija runas par 
apdzīvotu vietu ar nosaukumu 
Abrene: bija Pitalova, kas ietilpa 
Pliskavas guberņas Ostrovas ap -
riņķī. Robežu nosprauda tur, kur, 
kaŗadarbībai beidzoties, bija  fron-
tes līnija. Tur atradās stratēģiski 
svarīgs dzelzceļa mezgls, bet šo 
sešu pagastu iedzīvotāji bija krievi, 
un Višgoroda (Jaunpils) turpat lī -
dzās bija pareizticīgo svētvieta. 
Zīmīgi, ka Pitalovai deva nosau-
kumu Jaunlatgale,  un tikai neilgi 
pirms 1940. gada padomju okupā-
cijas tā kļuva par īsteni latvisko 
Abreni.  Jaunlatgale kā toponims 
drīzāk simbolizē stratēģisku iegu-
vumu nekā seno latgaļu manto-
jumu. Lai nu lasītāji man piedod! 

 Franks Gordons

Mūsu lielā kai-
miņ valsts Krievija 
nesen paziņoja, ka 
tā rīkos konkursu, 
lai atrastu kādu, 
kas tās jūras spē-
kiem var piegādāt 
jaunus, modernus 

kuģus. Šis ir stāsts, kam ir sava 
vēsture, un tas kaut ko izsaka         
gan par Krieviju, gan par NATO, 
gan arī par Baltijas valstu drošību.

Runa ir par to, ka aptuveni        
pirms gada Francija paziņoja -             
tā ir gatava Krievijai pārdot tā dē -
vētās Mistrāla klases jūras spēku 
kuģi. Tas nudien ir varens kuģis. 
Gandrīz 200 metrus gaŗš hēli kop-
teru bazes kuģis un izmantojams 
uzbrukumam no jūras. Uz kuģa 
var atrasties vesels bataljons jūr-
nieku ar visiem virsniekiem. Tajā 
var vest 16 lielus vai 35 mazākus 
hēlikopterus. Vārdu sakot, viens 
varens ierocis.

Lieki teikt, ka par šo paziņoju -
mu Austrumeiropā neviens īpaši 
nepriecājās. Mistrāla klases kuģis 
būtībā būtu daudz spēcīgāks par 
jebko, kas patlaban ir Krievijas jū -
ras flotes arsenālā, un nevienam 
nebūtu grūti saprast, kas visvairāk 
tiktu apdraudēts, ja minētajam 
arsenālam tiktu pievienots šāds 
kuģis. Augsti stāvoša Krievijas mi -
li  tārpersona vairākkārt paudusi, 
ka ne jau kuģis pats Krievijai ir 
svarīgs. Svarīgas ir tā technoloģi -
jas un elektronika, kā arī un it īpa -
ši tā radītās „iespējas”. Pierādot,        
ka kaimiņvalsts militārpersonām 
reizēm derētu turēt mēli aiz zo -
biem, vēl tika piebilsts, ka tad, ja 
Mistrāla klases kuģis Krievijas 
rīcībā būtu bijis tolaik, kad Krie -
vija iebruka Gruzijā, viss process 
būtu beidzies 40 minūšu laikā un 
ne jau gruzīniem par labu.

Spiesta piekāpties
Vēl lielāks jautājums bija par to, 

ko Francijas lēmums nozīmētu 
NATO aliansei. Francija nekad 
nav bijis īpaši ērts Ziemeļatlantijas 
organizācijas biedrs. Lasītāji, kas 
pārzina militāro un ģeopolītisko 
vēsturi, droši vien zina, ka laikā        
no 1966. līdz pat 1995. gadam 
Fran  cija nav atzinusi NATO pirm-
tiesības valsts bruņoto spēku ko -
mandēšanā. Tas bija kādreizējā 
Francijas vadoņa Šarla de Golla 
lē   mums, jo ģenerālim kremta viņa 
ieskatā īpašās attiecības starp           
ASV un Lielbritaniju.

Taču situācija ir kļuvusi vēl 
karstāka, kopš Krievija pēc PSRS 
sabrukuma ir atkopusies pietie-
kami tālu, lai ar pārējo pasauli 
atkal runātu no nosacītām spēka 
pozicijām. Eiropā tai jāsaskaŗas        
ar veselu strīpu starptautisko orga-
nizāciju. Tā piedalās Eiropas Pa -
domes un Eiropas Drošības un 
sa  darbības organizācijas darbā. 
Tie  sa, ne īpaši produktīvi. Starp 
citu, Maskava šīs organizācijas ir 
izmantojusi, lai vaimanātu par       
to, cik briesmīgi Latvijā un Igau-
nijā tiek „apspiesti” Krievijas „tau-
tieši”. Rietumeiropiešiem lielā ko-
ties, protams, šai jautājumā nav 
nekādu illūziju. Minētajās valstīs 
ne tikai neviens netiek apspiests, 
bet pašā Krievijā ar cilvēka tiesī-
bām ir krietni lielākas problēmas 
nekā jebkuŗā ES dalībvalstī, un        
tas ir ļoti, ļoti maigi teikts.

Savukārt Eiropas Savienībā un 
NATO Krievija nevar iestāties un 
paredzamā nākotnē arī neiestā -
sies. Šīm organizācijām ir katrai 
sava centrālā pārvaldes struktūra. 
ES tā ir bijis kopš jaunā konstitū-
cionālā līguma apstiprināšanas. 
Eiropas Savienībai, starp citu, ta -
gad ir pašai sava ārlietu ministre. 
Taču tas nav traucējis Krieviju 

veidot divpusējas attiecības ar ES 
un NATO dalībvalstīm un ne jau 
bez rezultātiem. Kremļa lielākais 
ierocis ir nevis kodolarsenāls, bet 
gan energoresursi. To, ka Krieviju 
par uzticamu energoresursu piegā-
dātāju neviens nevar uzskatīt, visi 
saprata tobrīd, kad Rietumeiropa 
pirms pāris gadiem aukstas zie -
mas vidū gandrīz palika vispār bez 
Krievijas dabas gāzes, jo Maskava 
bija sakašķējusies ar Ukrainu. Tā 
nu viena otra valsts pa kaklu,            
pa galvu ir metusies individuālos 
Krie vijas apkampienos. It īpaši tas  
sakāms par Vāciju, kuŗas kādrei-
zējais kanclers Šrēders vispirms       
ar Krieviju sarunāja gāzes vada 
celtniecību, kuŗš apies Baltijas         
valstis un apdraudēs Baltijas jū -      
ras vidi, un pēc tam tika apbalvots 
ar augsti samaksātu darbu Krie-
vijas gāzes monopola Gazprom 
struktūrās. Tas, ka ES ilgstoši pū- 
las izstrādāt vienotu energopolī-
tiku, Vācijai un Šrēderam bija, tā 
teikt, pie vienas kājas. Citādi kā      
par polītisku prostitūciju to ir        
grūti nosaukt.

Gluži tas pats ir sakāms par 
Franciju un tās Mistrāla klases 
kuģiem. Francija (un, protams, ne 
tikai Francija) aktīvi atbalsta savu 
militāro industriju un globālās 
krizes laikā, kad ar pasūtināju-
miem tā bijis, kā bijis, teju vai 
jebkuŗš „klients” tiek gaidīts ar 
atplestām rokām un skūpstu uz 
abiem vaigiem. Taču NATO nav 
Eiropas Savienība. ES ārlietu struk-
tūra ir pavisam jauna un pagai -
dām vēl nav īpaši pārliecinoša. 
NATO savukārt darbojas bez mil-
zīgi lielām struktūrālām pārmai-
ņām jau kopš pagājušā gadsimta 
50. gadiem, un par moderna 
kaŗakuģa pārdošanu valstij, kuŗa 
oficiāli vairs neskaitās ienaidniece, 

bet par labu draugu vai sabied -
roto arī nekādi nav uzskatāma, 
neviens īpaši nejūsmoja. Sarosījās 
amerikāņi, un ar laiku franči bija 
spiesti norādīt, ka Krievijai tiks 
pārdots tikai kuģa korpuss, nevis 
visas tā smalkās technoloģijas un 
elektronika. Protams, Krievijai tas 
nebija pa prātam, jo mūsu kai-
miņvalsts varbūt ir skaļa un bra-
manīga, bet technoloģiju ziņā tā 
no Rietumiem ir tālu atpalikusi. 
Pat lidmašīnu bazes kuģus tā        
vairs nav spējīga uzbūvēt, jo pa -
domju laikā šādus kuģus būvēja 
pilsētā, kas, par laimi vai nelaimi, 
kā kuŗš uz to raugās, tagad atrodas 
Ukrainā.

Tāpēc arī iecerēts šī raksta ieva-
dā minētais konkurss. Modernus 
kaŗakuģus, protams, nebūvē Fran-
cijā vien. Kaut ko līdzīgu Mistrāla 
tipa kuģiem ražo arī Nīderlandē 
un Spānijā (tiesa, abas ir NATO 
dalībvalstis), kā arī Dienvidko- 
rejā. Nekādu godu  Krievijai neda-
ra fakts, ka tās bruņotie spēki ir 
spiesti ar cepuri rokā doties pie 
citiem, bet tāda nu patlaban mūs-
pusē ir militārā situācija. Neviens 
nav arī aizmirsis, kā gandrīz pirms 
10 gadiem Barenca jūrā nogri-   
ma Krievijas zemūdene Kursk un 
visi jūrnieki gāja bojā, starp citu, 
tāpēc, ka Krievija ārvalstīm neļāva 
steigties palīgā. Nav pārsteigums, 
ka Kremlis izmisīgi vēlas pilnvei-
dot savu jūras spēku spējas. Tāpat 
kā nav pārsteigums, ka Krievijas 
kaimiņi par to nepriecājas nu itin 
nemaz.

Jo, kā esmu rakstījis citreiz, 
Krievija mūsdienu pasaulē uzve-
das kā huliganisks pusaudzis, kas 
cieš gan no lielummanijas, gan no 
mazvērtības kompleksa. Krievija 
un tikai Krievija ievērojami fi -
nancē Irānas kodolprogrammu    
un izliekas nemanām Rietumos 
(un it īpaši Izraēlā) radušās lielās 

aizdomas, ka irāņi patiesībā mē -
ģina attīstīt kodolieroci. Krievija 
un tikai Krievija intensīvi cenšas 
saglabāt militāras „attiecības” ar 
kādreizējām PSRS republikām, - 
nesen parakstīti līgumi par Krie-
vijas militārās klātienes pagarinā-
šanu ir Ukrainā (Krimā), ir nule 
arī Armēnijā (līdz pat 2042. ga -
dam). Un, protams, nekur nav 
izgaisis fakts, ka Krievija patlaban 
okupē lielu daļu Gruzijas Re pub-
likas territorijas tieši tāpat, kā 
Krievijai tik ļoti radnieciskā PSRS 
kādreiz okupēja Latviju, Lietuvu 
un Igauniju.

Šis atkal ir jautājums, par ko ir 
vērts padomāt saistībā ar oktobrī 
gaidāmām Saeimas vēlēšanām. 
Partijai Saskaņas centrs (SC) ir „sa -
darbības līgums” ar Krievijas dik-
tātoru Putina un Medvedeva Vie-
noto Krieviju. SC līdeŗi īpaši ne -
slēpj pārliecību, ka ar Krieviju ir 
veidojamas daudz ciešākas attie-
cības. Citu, lielākoties merkantilu, 
lai neteiktu alkatīgu un savtīgu 
nolūku vadīta, to pašu, kaut gan 
maigāk apgalvo alianse Par labu 
Latviju. Doma, ka ar Krieviju var 
sarunāt biznesa jautājumus bez 
jebkādas polītikas iesaistīšanās, 
labākajā gadījumā ir naīva, slik-
tākajā – pat ļoti, ļoti bīstama. Pē -
dējais piemērs: Latvijas ārlietu 
ministrs Aivis Ronis nesen ieru-
nājās, ka labāku attiecību vārdā 
Krievijai būtu jāatveŗ savi archīvi 
jautājumos, kas skaŗ Latvijas vēs-
turi. Kremlis uz to atcirta, ka Krie-
vijas archīvi ir gluži tik atvērti, cik 
tiem jābūt atvērtiem, un pārējie 
šajā jautājumā var ieskrieties.

Pašreizējā izpildījumā Krievija 
nav draugs. Tas ir jāsaprot ne ti   kai 
Latvijā, bet visā Eiropā, arī Eiropas 
Savienībā un NATO. Rie tumeiro-
pā reti kādam par to ir īpašas 
illūzijas. Bet Latvijas vēlē tājiem?

Kārlis Streips



LAIKS 112010.  ga da 21. augusts – 27. augusts

Intervija ar nodibinājuma „Pa -
saules Dabas fonds Latvija” direk-
toru, Meierovica biedrības valdes 
locekli un 10. Saeimas deputāta 
kandidātu no Vienotības saraksta 
Uģi Rotbergu. 

Šajā numurā pirmā saruna,         
no  beigumu lasiet nākamajā nu -
mu rā!

Vai vides polītika un zaļa 
polītika ir viens un tas pats? 
Katram cilvēkam Latvijā laikam 
taču ir sava izpratne par to, ko 
īsti nozīmē zaļā polītika.

Tā tas ir daudzviet, katrs no jē -
dziena zaļā jeb vides polītika cen-
šas izvilkt to, kas viņam tuvāks. 
Mežinieki domā par to, lai būtu 
koki, kuŗus cirst, zvejnieki - par 
zivīm, bet vides polītikas ilgtspēja 
bieži tiek piemirsta. Tas ir kā ar 
cilvēku, kas pieslēgts mākslīgās 
elpināšanas aparātam, – vai tā no -
drošina dzīves ilgtspēju vai atri-
sina tikai šī brīža problēmas? 
Runājot par vides polītiku, vie-
nam ir ētiski, otram racionāli, bet 
trešajam biznesa vai izglītības ap -
svērumi. Galvenais, runājot par 
vides polītiku un tās ilgtspēju da -
žādās valstīs un sabiedrībās, –      
kāds ir mūsu attīstības modelis? 
Kā sabiedrība sadzīvo ar saviem 
resursiem? Domāju, vietā ir salī-
dzinājums ar bankām: centrālā 
banka uzrauga, lai nesarūk statūt-
kapitāls, bet pārējās taisa savu 
biznesu. Sabiedrība savās attie-
cībās ar dabu, vai tā būtu Latvija, 
modernā Eiropa vai Amerika, tā 
īsti līdz šim nav skatījusies, ko    
mēs ar to dabu darām. Un tad 
ro das pārrāvumi – kādā vietā 
izsīkst zivju resursi, citur pie  - 
trūkst saldūdens, vēl citur tiek 
izcirsti meži. 

Jautājums ir tāds, ka mums 
labklājību jāiemācās celt nevis uz 
dabas rēķina, bet tikai izmanto -  
jot to dabas daļu, kuŗu spējam 
atjaunot. Daba ir jāizmanto kā 
statūtkapitāls. Ja uzmanīgi pala-
sām Latvijas ilgtspējīgās attīstības 
stratēģiju līdz 2030. gadam, tad 
tur ir labi formulēts, ka mums          
ir četri kapitāla veidi. Pirmais ir        
tas, ko mēs izveidojam, uzceļam, 
otrs ir dabas kapitāls, trešais ir 
cilvēkkapitāls, bet ceturtais ir so -
ciālais kapitāls, kas nozīmē cilvē - 
ku savstarpējo uzticēšanos, ko -

DABA IR MŪSU STATŪTKAPITĀLS

Sallija Benfelde

pējo vērtību atbalstu, sadarbību. 
Piemēram, cilvēku profesionālās 
apvienības strādā, savā starpā par 
kaut ko vienojas, un notiek pro-
cesu pašrēgulācija, kaut kas mūsu 
dzīvē tādā veidā var mainīties un 
mainās. Ja paraugāmies uz ilgt spē-
jīgu attīstību, tad visiem čet riem 
manis minētajiem kapitā liem va -
jadzētu augt. Ir jāiemācās no vie-
nas dabas vienības panākt lielāku 
labklājību. Piemēram, Lat vijā no 
kubikmetra koksnes prot uztaisīt 
produktu 145 eiro vērtībā, zviedri 
to izdara 400 eiro, bet austrieši – 
600 eiro vērtībā. Ir vajadzīga ne -
no plicinoša attīstība, bet ar lielāku 
pievienoto vērtību, lai celtu lab klā-
jību.

Tātad pareizai vides polītikai 
pirmām kārtām ir vajadzīga 
izpratne par to, ka daba ir mūsu 
statūtkapitāls?

Jā, mums jāskatās, kādi ir mūsu 
būtiskākie dabas resursi, jānovēr -
tē tie un jāseko līdzi to lietoju-
mam. Avīzē lasu, ka mūsu valstij 
lie lākā peļņa ir no Latvijas valsts 
mežiem, bet paradokss ir tāds, ka 
meži nav novērtēti. Meži taču ir 
mūsu statūtkapitāls, bet mēs ne -
zinām tā vērtību. Vai peļņa ir uz 
meža rēķina? Mēs to nezinām. 
Iedomājieties, ka jums pieder  
māja Rīgā, bet jūs dzīvojat ārze-
mēs un uzticat savu īpašumu pār-
valdniekam. Saprotams, jūs gri bē-
sit, lai jums no īpašuma tiek peļņa, 
bet tikpat svarīgi ir, lai nesarūk 
mājas vērtība. Mājā ir jāiegulda,   
tā ir jāremontē, ja grib saglabāt         
tās spēju nest peļņu. Mēs no sa -
viem mežiem tikai redzam peļņu 
un lielāmies.

Jautājumā par mežiem Latvijā 
ir divi pretēji uzskati. Vieni pār-
stāv Latvijas valsts mežus un arī 
biznesa cilvēkus un apgalvo, ka 
mežs tiek atjaunots, viss ir vis-
labākajā kārtībā un meža pla tī-
bas pieaug. Otri vaimanā, ka 
meži tiek izcirsti, mūsu lielākais 
dabas resurss pamazām iet bojā. 
Kāda ir patiesā aina?

Tā patiesā bilde ir sarežģīta, un 
tie , kas audzē un cērt mežu, skatās 
sašaurināti, jo viņi to uztveŗ tikai 
kā koksnes ražotavu. Visi citi cil-
vēki, izņemot mežkopjus, aiz ko -
kiem redz mežu. Zināmā mērā 
tam ir vēsturisks skaidrojums.        
Pēc viduslaikiem, kad Eiropa, var 

teikt, bija „noskūta”, sākās indus-
triālizācija, un cilvēki saprata, ka 
koksne ir vajadzīga, lai būvētu 
mājas, darbotos rūpnīcas un pa -
pīrfabrikas. Tā radās mežsaim nie-
cība, kam bija tāda pati agrote ch-
niskā domāšana kā zemkopjiem. 
Vienīgā atšķirība cilvēku izpratnē 
bija tāda, ka koki aug daudz lē -  
nāk nekā labība, bietes vai kar tu-
peļi. Daudz ūdeņu aiztecējis, un 
kopš tā laika cilvēki ir sapratuši,  
ka mežs ir ekosistēma, kas lab-
klājībai līdz ar koksni dod arī ļoti 
daudz ko citu – ne tikai ogas, sē -
nes un medījumu, ārstnieciskos 
augus, rekreāciju jeb veselības at -
jaunošanu, bet arī tieši nesaska-
tāmo un neaptaustāmo: mežs ie -
tekmē klimatu, ražo skābekli. Me -
žam ir arī mantojuma vērtība.        
Un iespējams, ka pēc kāda laika 
mēs atklāsim vēl kaut ko jaunu 
par mežu un to, ko tas mums  
dod. Atceros, jaunībā es strādāju 

par meža taksātoru jeb, varētu 
teikt, biju meža agronoms. Raks-
tījām darba uzdevumus, un to -
reiz jauktā bērzu un priežu mežā 
bērzs skaitījās nezāle, tas bija jā -
nīcina. Pēc gadiem desmit atklā-
jās, ka bērzs ir ļoti vērtīgs koks,       
jo cilvēki iemācījās no bērza gata-
vot papīrmalku.

Mežs aug ilgi, un, lai plānotu, 
jāprot raudzīties tālu nākotnē.

Jā, meža nozarē galvenais ir, kā 
pieņemt lēmumus, ja nezinām, 
kas notiks nākotnē. Tas, ko mēs 
zinām, – būs klimata pārmaiņas, 
un mežs dod dažādus labumus. 
Kā pieņemt pareizos lēmumus, 
veidot meža polītiku un darīt visu 
tā, lai sabiedrība to akceptētu? 
Meža cirtēji šodien saka - viņi do -
dot sabiedrībai naudu un pro-
gresu, bet viņiem neļauj cirst tik 
daudz, cik būtu vajadzīgs. Nupat 
runāju ar vienu ārzemju uzņē-
mēju, kuŗš pārvalda 20 procen - 
tus Latvijas mēbeļu biznesa, kas ir 
svarīga eksporta nozare. Latvijas 
mēbeles ir vērtīgas, jo koksne, no 
kuŗas tās gatavo, nav piesātināta  
ar ķīmikālijām un indēm, bet ir 
ekoloģiski tīra. Šim uzņēmējam 
nav svarīgi, cik Latvijā nocērt, 
viņu interesē, lai tiktu cirsts at -
bildīgi, draudzīgā vidē, ko apstip-
rina valsts vides sertifikāts. Ārzem-
ju uzņēmējs izjūt daudz lielāku 
atbildību pret Latvijas mežu nekā 
mūsējie, kuŗi saka – dodiet man 
kubikmetrus! Ārzemju uzņē mē-
jam vajag kubikmetrus, kas sa -
ražoti atbildīgi pret sabiedrību, 
pret vidi. Šādas attieksmes trū-
kums ir tas, kur mēs radikāli at -
paliekam. 

Paradoksāli - jebkuŗā citā ražo-
šanas nozarē – vai tā būtu desu vai 
benzīna ražošana – visi ir sapra-
tuši, ka samazināt ietekmi uz        
vidi ir ļoti svarīgi, ja grib nodar-
boties ar biznesu. Mežu nozare, 
kas pārvalda vislielāko dabas 
resursu, kāds vien mums ir, nevar 
no sevis izspiest atziņu, ka ir sva-
rīgi mežus apsaimniekot, bal- 

s toties uz ekoloģijas zinātnes pa -
matiem, samazinot ietekmi uz vi -
di, tādējādi no meža iegūstot 
ie spējamo labumu. Taču viņi vei-
do ienaidnieka tēlu: tie, kas ne  - 
ļauj mums cirst. Zaļie, lūk, gri-   
bot vienas vienīgas aizsargājamās 
territorijas. Tās ir galīgas aplamī-
bas! Aizsargājamās territorijas ir 
tikai spoguļreakcija uz neatbil- 
s tīgu rīcību – jo sliktāk strādā me -
žā, jo vairāk to vajag aizsargāt. Si -
birijas vai Amazones mežu vidū, 
kur nav ne buldozera, ne motor-
zā ģa, nav nekādas vajadzības tai -
sīt aizsargājamu territoriju. Zaļie 
nekad nav teikuši, ka nedrīkst 
cirst, bet jautājums ir, kā to dara. 
Jebkuŗam ārstam ir skaidrs, ka   
var atgriezt vēderu tāpat, kā to 
darīja padomju laikos, – liels, trau-
matisks griezums pāri pusei vē -
dera, sāpes un ilga atlabšana, bet 
var operāciju veikt arī ar endo- 
s kopijas palīdzību. Dakteŗi taču 
nekliedz: ļaujiet man operēt - un 
nemetas griezt pušu vēderu, ja to 
pašu var izdarīt ar modernākām 
un vairāk saudzējošām metodēm. 
Tāpēc, atgriežoties pie mežiem, 
jāsaka, ka ne jau dabas draugi,        
bet cirtēji paši ir izdomājuši, ka 
viņiem neļauj cirst. Protams, mēs 
pašlaik runājam par jautājuma 
ekoloģisko pusi, bet ir arī ekono-
miskais aspekts.

Kāds ir mežu jautājuma eko-
nomiskais aspekts?

Meži dod 4 procentus no visa 
nozaŗu kopējā apgrozījuma, un 
tas ir normāls rādītājs. Bet, ja pa -
skatās nodokļus, tad mežs dod 
tikai 0,4 procentus no kopējā ie -
nākuma.

Kā tas tā var būt?
Jājautā - kur tad ir tas mūsu iz -

devīgums, apsaimniekojot me -
žus? Iespējams, kādam meža biz-
ness ir tāds „pelēks”, bet lielākā 
vaina ir tā, ka tas ir bizness ar ze -
mu pievienoto vērtību. Ļoti sva-
rīgi ir celt nacionālo konkurēt-
spēju. No tā, ka mēs cērtam vai-
rāk, konkurētspēja neceļas. Ir va -
jadzīgi ieguldījumi zinātnē, dzi-
ļāka pārstrāde, technoloģijas, ne -
vis vienkārša koksnes eksportē-
šana. Apgalvojumi - jo vairāk cir-
tīsim, jo labāk dzīvosim, ir galīgi 
ačgārni. Kokzāģētavas Latvijā dar-
bojās ar koksni, kas nāca no Krie-
vijas, no Latvijas valsts mežiem un 
no Latvijas privātajiem mežiem. 
Krievija uzlika izvedmuitu, un 
Latvijā tā koksne zāģētavām 
pa zuda. Privātie izcirta lielu daļu 
pieaugušā meža,  turklāt pasaules 
tirgū koksnes cenas nokritās, tā -
pēc no privātajiem koksne arī 
vairs nenāk tik daudz. Tagad no 
visām zāģētāvām spiediens ir uz 
valsts mežiem: dodiet kokus! Ja 
spiediens uz ciršanu ir lielāks, lie-
lākam vajadzētu būt arī spie die-
nam dabas aizsardzībā. Un ne -
vajag aizmirst, ka valsts meži pie-
der sabiedrībai, nevis zāģētavām. 
Ja sabiedrība nāk pretī kādam 
biznesa sektoram, ja tiek dota at -
ļauja palielināt ciršanas apjomus, 
tad pretimnākšana būtu sagai-
dāma arī no biznesa puses vides 
un nodokļu jautājumos.

Jūsu sacītais liek domāt, ka 
vides polītikas problēmas Lat-
vijā rada nevis zināšanu trū -
kums šajos jautājumos, bet gan 
polītiķu apzināta vai neapzi - 
nāta piekāpšanās biznesa intere-
sēm?

Jā, tā ir īsā atbilde. Protams, viss 
nav tik vienkārši, jo cilvēki tiešām 
bieži vien nesaprot, ko dara.

Rīgas svētku salūts virs Daugavas Foto: Imants Urtāns

Uģis Rotbergs
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Harija Gulbja (dz.1926. g.) 
jaunāko romānu Brīnišķīgā dzī-
ve ar tīru sirdsapziņu ir grūti 
ieteikt gadījuma lasītājiem, jo au -
tora izvēlētā kompozicija viņus 
varētu pārlieku apgrūtināt. Lī  ne-
āru chronoloģisku vēstījumu no -
gribējušos varētu traucēt bieži   
pa vidu iepītie izraksti no gal ve-
nās, Zaķīša vārdā sauktās perso-
nas dzīvesstāsta, kas, rakstīts pir-
majā personā, izgaismo Zaķīša 
pagātni un padziļina viņa raks-
tura izpratni. Dažu ar romāna 
re  ālistisko pamatievirzi sa  drau-
dzējušos lasītāju varētu kaitināt 
ar brangu ironijas devu papil-
dinātie pasakveidīgie iestarpi-
nājumi. Romāna forma, tas tiesa, 
ir saraustīta, bet tāda pati jau ir 
arī romāna personu dzīve. 

Ikvienam dzīvē kaut cik pie-
redzējušam lasītājam un īpaši 
tādam, kas pēc padomju oku - 
pā cijas gadu pārlaišanas trimdā 
jau nākajā laikā atgriezies uz dzī -
vi dzimtajā Latvijā, Harija Gulb -
ja darbs ir silti ieteicams. Viena 
no romāna galvenajām perso-
nām - Silvija ir šāda lasītāja lik-
teņbiedre. Atgriezusies no An  gli-
jas 2000. gadu sākumā, īsi pirms 
savas septiņdesmit gadu dzim-
šanas dienas, viņa pārņem saim-
niekošanu daudzstāvu dzīvokļu 
namā Rīgā, turklāt viņai pieder 
piejūras vasarnīca. Silvija mīl 
Latviju un mūža novakari lab-
prāt pavadītu tur. Tomēr gluds 
notikumu ritums viņai nav   
lemts. Īrnieki protestē pret val-
dības iecerēto īres maksas griestu 
atcelšanu, Silvijas radi mudina, 
lai viņa namu pārdod, savukārt 
vasarnīcu izdemolē vandaļi... Sil-
vija savu izšķiršanos pārcelties   
uz Latviju sāk pārdomāt, dodas 
gaŗā pasaules apceļojumā, vienu-
brīd liekas dvēseles mieru atra-
dusi Jaunzēlandē. Līdz romāna 
beigām lasītāju intriģē jautājums, 
vai dzimtenes mīlestība Silvijai 
beigās būs stiprāka par kreņķēm, 

Raustīti uz visām pusēm
Harijs Gulbis, Brīnišķīgā dzīve, romāns, apgāds Zvaigzne ABC, 424 lpp.

kādas viņai sagādā šobrīd ik        
uz soļa dzimtenē sastopamās 
negātīvās parādības. Tādi cilvēki 
kā Silvija, raksta Harijs Gulbis, 
„ir niecīga daļa gan attiecībā pret 
tiem latviešiem, kuŗi turpina 
dzīvot savās mītnes zemēs un         
uz Latviju atbrauc tikai ciemos, 
gan pret vietējiem latviešiem, 
kuŗus stipri samaitājis ilgais pa -
domju laiks. Un tā Silvijai īstu 
savējo nav ne vienā, ne otrā pusē.” 
(51. lpp.)

Reljefākais romāna tēls tomēr 
ir Silvijas nama sētnieks un vēlāk 
visdaris viņas vasarnīcā Alvils 
Zakevics, uzvārda un izturēšanās 
dēļ iesaukts par Zaķīti. Viņš ir  
tik rāmas, pieticīgas dabas cil-
vēks, ka pat nomirt gribētu 
„klusu un nemanot, nevienu 
neapgrūtinājis”. (240.)

Viņa samērā nesekmīgā kon-
frontācija ar puikām, kas pagal-
mā spārda bumbu, apdraudē-
dami logus, liek atcerēties puiku 
mocīto kaķīti Kaķīša dzirna - 
vās. Tomēr Gulbja Zaķītis ne 
tuvu nav Skalbes kaķītis. Viņš 
nav arī ortodoksi reliģiozs sirds-
šķīsts ļaužs (piedošanu!), jo viņa 

uzskati par Dievu ir tik brīv - 
 do mīgi (297. – 300.), ka pat pa -
domju laiku pārdzīvojusī pro-
fesore viņu nosauc par zaimo -
tāju un brīvdomātāju. Tomēr        
šie uzskati, tāpat kā daudzie 
izraksti no viņa dzīvesstāsta, 
rāda, ka Zaķīša iekšējā jeb gara 
pasaule ir daudz bagātāka un 
krāšņāka, nekā šķistu liecinām 
viņa vienkāršā ārišķīgā izturē-
šanās. Ne ārējie apstākļi, ne tu -
rība vai tās trūkums, bet gan, 
Aināra Šlesera vārdiem runājot, 
tas, kas ir cilvēka „iekšās”, nosa-
ka, cik cilvēks būs ar dzīvi ap -
mierināts. Jezgu, nejēdzību, pāri-
darījumu pilnā romāna gaišo 
no  saukumu attaisno Zaķīša vār-
di teksta pēdējā lappusē: „Mana 
dzīve, Silvij, nav bijusi ne sīka, ne 
pelēka. Tā bijusi liela un skaista. 
Tā bijusi brīnišķīga.”

Romāna personāžs ir ļoti plašs, 
bet daudzi, kaut vārdā saukti, 
neveic neko lielāku par statistu 
lomu. Cilvēku, kuŗus, tā nosau-
cot, varētu rakstīt pat ar lielo C,    
ir maz, līdzās Zaķītim un Silvi - 
jai varbūt vēl vienīgi Silvijas 
bērnības draudzene Vaida. Pārē-
jie ir vairāk vai mazāk varza, un 
šis vārds tāpat ir attiecināms uz 
Silvijas jubilejas viesiem no Rie-
tumiem kā uz Austrumu totāli-
tārismu pārdzīvojušiem Latvijas 
latviešiem. Abu debespušu varzu 
motīvē materiālistiski apsvē ru-
mi, bet iejusties cita cilvēka vēl-
mēs un vajadzībās vedas grūti. 
Sevišķi sāpīgi lasīt, kā Rietumu 
varza nesaprot Silvijas vēlēšanos 
dzīvot dzimtenē. 

Spilgtus brīžus romānā sagādā 
krievu nacionālšovinista Vasi - 
lija Petroviča Berjozkina pret 
Latvijas pamattautu vērstā nici-
nošā uzstāšanās Silvijas nama 
ie   mītnieku sapulcē. (207. – 209.) 
Zaķīša saruna ar rakstnieku Ru -
duli dod iespēju Harijam Gul-
bim izteikt dažu vērā liekamu 
uzskatu par beletristikas – lai 
neteiktu daiļliterātūras, jo „lite-
rātūra mūsu dienās ar dai ļu   -       
mu lepoties vairs nevar”- lomu 
Lat vijas sabiedrībā un vispār.         
(271. – 279.) It kā visatļautība 
Lat  vijas skolās un pat terrors, kā -
dam skolēni var pakļaut skolo-
tājus, salauž skolotāju Vaidu. 
(341. – 356.) Tomēr pati lielākā 
sa  cerējuma vērtība ir un paliek 
Zaķīša tēls. Kamēr pārējo perso-
nāžu apstākļi, citi cilvēki un pa -
šu rakstura nepilnības grūsta        
un rausta uz visām pusēm, Za -
ķītis ar smaidu reizēm liecas, 
pielāgojas, bet salūšana viņam 
nedraud.

Nonākam pie delikāta jautā-
juma. – Cik nepārprotami un 
pre cīzi rakstniekam būs identi-
ficēt notikumu norises vietas? 
19. gadsimta klasiķu darbos       
bija rodami teikumi, kas norā-
dīja, cik ārkārtīgi svarīgi rakst-
niekam ir, lai neviens neturētu 
viņu aizdomās, ka viņš noraks-
tījis faktiskus notikumus iz pa -
šas dzīves. ”18... gada septembŗa 
pievakarē asesors A. izkāpa no 
vilciena P. sādžā,” - tā, lūk, tika 
sākts dažs labs stāsts vai ro -       
māns. Vēlākā laikā vienas otras 
grāmatas pasītes lappusē bijuši 

lasāmi aizrādījumi, ka viss turp-
māk lasāmais ir tīrais izdomā -
jums un ka nav nozīmes cen- 
s ties tēlos meklēt faktiski eksis tē-
jošas personas.

Nevar noliegt, ka konkrētais, 
faktiski eksistējošais – vai tās 
būtu vietas vai cilvēki – lasītāju        
it kā vairāk rosina un apmie -
rina. Lasot tādus teikumus kā 
Brī nišķīgās dzīves 72. lappusē: 
„Vaida bez noteikta mērķa klīst 
pa pilsētu, līdz nonāk Vecrīgā   
pie Jāņa baznīcas. Lielās Piekt-
dienas vakarā viņa ar Mairitu 
bija Vecajā Ģertrūdē,” - šo rindu 
rakstītājs, piemēram, var teikt: 
„No Vecās Ģertrūdes taču nupat 
mājās pārnācu arī es.” Nez vai 
kāds uztrauksies, ka te tiek veik -
ta slepena reklāmas akcija kādas 
baznīcas labā. 

Bīstamāk jau ir, ja konkrētos 
vārdos rakstnieks nosauc divas 
labi pazīstamas Vecrīgas viesnīcas 
un restorānus, kā arī lielveikalu. 
Par vienu no šiem iestādījumiem 
turklāt teikts: „Ārzemnieki atzi-
nīgi novērtē solido restorānu, slavē 
garšīgos ēdienus.” Cienīto, labo 
rakstniek Harij Gulbi, vai ar šādu 
rakstīšanu Jūs neradāt aiz  domas, 
ka restorāns Jūs uzpircis vai vis-
maz bez maksas labi pa   barojis?   
Ar ko tad Jūs atšķiŗaties no se -
riāla Ugunsgrēks vīkšējiem Lat-
vijas 3. televīzijas kanālī, kas bija 
pasākuši līdzīgā veidā rek lāmēt 
konkrētus medikamen t us? Vai 
neizskatāties pakļāvies tādam pa -
šam komerciālismam kā vairāki 
Jūsu teicamā romāna tēli?

Eduards Silkalns    

„Zvaigznes” grāmatas varat iegādāties, sazinoties 
pa e-pastu tirdzniecība@zvaigzne.lv vai rakstot 

„Grāmatu klubam” Rīgā, Biķernieku ielā 19, LV-1039 
un zvanot tālr. +371 67801708

TV raidījumā De facto jaunais 
katoļu Baznīcas archibīskaps 
Zbig   ņevs Stankevičs stāstīja par 
savu redzējumu Baznīcas jautā-
jumos. Viņš neatbalsta obligātu 
Bībeles mācības ieviešanu skolās. 
Par labu Latviju pārstāvju ūdens 
dalīšana Aglonas svētku laikā vi -
ņam atgādinājusi Joachima Zī -
gerista izdarības  Saeimas vēlē ša-
nu kampaņas laikā, kad vēlētāji 
tika cienāti ar banāniem. Stan ke-
 vičs kritizē arī Aglonas bazilikas 
dekāna Andreja Aglonieša rīcī-
bu, iegādājoties 100 000 eiro vēr-
tu Mercedes džīpu. Priesterim ir 
jāpatur prātā, kāds ir dzīves lī -
menis mūsu valstī. Un viņam jā -
dzīvo samērīgi ar savas draudzes 
locekļiem.

Nedēļu pirms Aglonas svēt-
kiem notika kardināla Jāņa Pu -
jata, luterāņu archibīskapa Jāņa 
Vanaga, pareizticīgo mētropolīta 
Aleksandra un baptistu bīskapa 
Pēteŗa Sproģa tikšanās ar PLL 
pārstāvjiem - Aināru Šleseru, 
Gunti Ulmani un Helēnu Dema-
kovu. Panākta vienošanās, ka 

Polītiskā reklāma tuvu altārim
Stankevičs neatbalsta obligātu Bībeles mācības ieviešanu skolās

partija atbalstīs Bībeles obligātu 
mācīšanu skolās. Jūlija karstumā 
Šlesers kardinālam uzdāvinājis 
gaisa kondicionieri. 

Aglonas svētkos Šlesera-Šķēles 
apvienībai bijušas plašas aģitā-
cijas iespējas, pirmo reizi polī-
tiskā reklāma nonākusi tik tuvu 
altārim. Ar bazilikas svētību PLL 
ūdeni dalīja lielās teltīs pie cen-
trālajiem vārtiem Sakrālajā lau-
kumā un blakus ticīgo rindai pie 
Aglonas Marijas altāŗa.

Kardināls Pujats Sakrālajā lau-
kumā neesot aizmirsis pateikties 
PLL gan par ūdeni, gan arī par 
financiālu atbalstu.

Aglonas draudzes prāvests An -
drejs Aglonietis noliedza, ka ba -
zilika būtu saņēmusi naudu no 
Šlesera. Tomēr neizslēdza iespē-
ju, ka Šlesers vai kāds viņa sabied-
rotais naudu atvēlējis anonimi, 
ievietojot to ziedojumu kastītē.

PLL Aglonas svētkos esot cil-
dināti ne tikai no kanceles, - Šle-
seram un partijas Latgales sa -
raksta līdeŗiem - Ritai Strodei un 
Vitālijam Aizbaltam bija gan ie -

kārtota goda vieta pie altāŗa, gan 
viņi svētku procesijā varēja do -
ties tieši aiz Pujata. Kardināls to 
visu skaidro ar partijas atbalstu 
obligātajai Bībeles mācīšanai 
sko lās. Ja ir šāds atbalsts, tad tas, 
ko vēl šī partija dara un sola,    
esot pavisam nesvarīgi.

Jānis Pujats norāda, ka tobrīd 
viņš vēl esot bijis kardināls, tā -
pēc viņam savas darbības ne ar 
vienu nav vajadzējis saskaņot.

Jaunais archibīskaps Zbigņevs 
Stankevičs sava priekšteča Pu -
jata rīcību neatbalsta. Viņš jūtot 
vainu to ticīgo priekšā, kuŗus 
sadusmojusi polītiskā aģitācija 
bazilikas territorijā. Ja kāda par-
tija citus gadus vēlēsies dalīt 
ūdeni, tā nevarēs par nosacī -
jumu izvirzīt polītisko reklāmu.

Pretēji Pujatam Stankevičs 
nedomā, ka būtu jāuzspiež Bī -
beles mācīšana skolās. Tiem, kas 
to nevēlas, ir jādod iespēja at -
teikties. Taču viņš kritizē tās    
skolas, kur skolotāji vecākiem 
iesaka labāk apgūt ateistisko 
ētikas mācību, nevis Bībeles 

stun das. To, kādā veidā Bībeles 
mācību iedibinās, Stankevičs 
labprāt panāktu pārdomātās dis-
kusijās ar skolotāju un vecāku 
organizācijām.

Par savu mērķi jaunais katoļu 
archibīskaps izvirza arī prieste -
ŗu pāraudzināšanu, lai tie būtu 
paraugs ticīgajiem. Baznīcai nav 
jācenšas morālizēt, tai jācenšas 
audzināt sirdsapziņu. Un nevis 
uzspiest cilvēkiem kaut kādu 
savu viedokli vai ticību, bet 
mums - sabiedrības locekļiem 
un pilsoņiem - ir tiesības izklās -
tīt savu viedokli un informēt 
cilvēkus, kāda ir mūsu vērtību 
skāla, kāda ir mūsu vērtību sis-
tēma, un mums ir tiesības to da -
rīt arī skolās. Un, protams, atstā-
jot dialoga partnerim pilnīgu 
izvēles brīvību pieņemt vai ne -
pieņemt mūsu viedokli.

Stājoties amatā, archibīskaps 
pieņēma katra Rīgas diecēzes 
priesteŗa apsveikumu, uzticības 
un mīlestības apliecinājumu. No 
klātesošajiem priesteŗiem vie nī-
gais, kas jauno archibīskapu 

neapsveica, bija viņa priekštecis 
kardināls Pujats, kas tagad kļu -
vis par Rīgas Sāpju Dievmātes 
baznīcas priesteŗa palīgu. Jau -
nais Rīgas diecēzes dvēseļu gans 
Baz nīcas sadarbību ar polītiku 
redz nedaudz citādi nekā viņa 
priekštecis.

Latvijas Avīzes komentārs
Archibīskaps Zbigņevs Stan ke-

vičs nāk no jaunākās paaudzes 
un jaunas garīgās sagatavotības 
katoļu garīdzniecības aprin - 
dām, un nav šaubu, ka viņš var 
veicināt katoliskās inteliģences 
atjaunošanos kopš pirmskaŗa 
Lat vijas laikiem un tās ietekmi 
uz Latvijas garīgo dzīvi. Stanke-
viča uzrunā Jēkaba katedrālē 
Romas pāvesta Benedikta XVI 
Baltijas valstu nuncija archibīs-
kapa Luidži Bonači klātienē 
skanēja ne tikai katoļiem domā-
tas, viņiem noderīgas atziņas. 
Klausītājus aizkustināja Stan-
keviča paustās simpatijas mūsu 
tautai un mūsu valstij, atziņa,        
ka mēs paši esam glābjamā 
Latvija.

P. K. 
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Šī gada jūnijā tika nodibināta 
polītiskā apvienība Par labu Lat-
viju, un manis pārstāvētā Tautas 
partija ir šīs apvienības dibinā-
tājorganizācija kopā ar kustību 
Par labu Latviju, partiju LPP/LC, 
Latgales tauta, Vienota Rēzekne, 
kā arī Ogres novadam, kas 10. Sa -
eimas vēlēšanās kandidēs ar vie-
notu sarakstu. Tuvojoties vēlēša-
nām, publiskajā telpā izskan da -
žādi izteikumi no polītisko opo-
nentu puses par jutīgajiem ārpo-
lītiskajiem jautājumiem, baidī -
šana ar Latvijas ārpolītiskā kursa 
maiņu. Taču daudzas polītiskās 
partijas nav formulējušas savu 
poziciju  jautājumos, kuŗi ir īpaši 
svarīgi tiem tautiešiem, kas mīt 
ārvalstīs.

Latvija Eiropas Savienībā un 
NATO

Par labu Latviju piedāvātās ār -
polītikas galvenais uzdevums ir 
nodrošināt Latvijas neatkarību, ar 
ārpolītiskiem instrumentiem vei-
cināt valsts izaugsmi un labklājību, 
iestāties par valsts ekonomiska -
jām interesēm un nodrošināt 
valsts pavalstnieku tiesību aiz-
sardzību ārvalstīs. 

Latvija sešus gadus oficiāli ir Ei -
ropas Savienības un NATO dalīb-
valstu saimē, kas ir ietvars ciešā -
kai sadarbībai un drošības garan-
tija. Šo gadu laikā, aktīvi darbo-
joties, sniedzot savu pienesumu 
un izmantojot dalību iepriekš 
minētajās organizācijās, Latvijā 
no  stiprinājušās eiropiskas vērtī -
bas un eiropiska pasaules uztvere, 
esam baudījuši tādas pašas iespē-
jas kā citas eiroatlantiskās saimes 
dalībvalstis. Latvijai arī turpmāk 

Latvijas nacionālās intereses pirmajā vietā

jāiestājas par stipru, dalībvalstīm 
līdztiesīgu un jaunām dalībval- 
s tīm atvērtu Eiropas Savienību. 
Domāju, ka daudzi latvieši Latvijā 
vēl nav novērtējuši tās izdevības, 
ko mums ir sniegusi dalība Eiro-
pas Savienībā, – jaunus eksporta 
tirgus, brīvas ceļošanas iespējas   
un studiju apvāršņa paplašināša-
nu dalībvalstu augsta prestiža 
augstkolās. Tas, ko vēlamies īpaši 
akcentēt, ir valsts konkurētspējas 
paaugstināšana. Mums jāatceras, 
ka mūsu sabiedrotie vienlaicīgi      
ir arī mūsu konkurenti daudzās 
jomās. Tāpēc ārpolītikas moto 
būtu jāskan – Latvijas nacionālās 
intereses pirmajā vietā! 

Sabiedrībā Latvijas dalībai 
NATO tradicionāli ir daudz lie-
lāks atbalsts nekā dalībai Eiropas 
Savienībā. Tas ir saprotami, ievē-
ro jot neseno vēsturi un atmiņas, 

ko tā nes līdzi. Latvija atbalsta 
turp māku NATO darbības mo -
der nizāciju, kas ietvertu gan tra-
dicionālā apdraudējuma mazi-
nāšanu, gan alianses dalībvalstu 
territoriju aizsardzību. Apvienība 
Par labu Latviju atbalsta Latvijas 
dalību starptautiskajās misijās, ta -
ču manā ieskatā jautājumam par 
Latvijas dalību civīlajās un mili-
tārajās operācijās Afgānistānā ne -
pieciešams rūpīgs izvērtējums, 
pro ti, vai esam sasnieguši tos mēr-
ķus, kas sākotnēji tika izvirzīti. 
Man dažkārt šķiet, ka mūsu pui - 
ši, kas veic ļoti svarīgu uzdevu -
mu, principā sargājot mūsu valsts 
robežu, varētu justies aizmirsti, jo 
Latvijā ir pietrūcis nopietnu dis-
kusiju par šīs starptautiskās mi -
sijas rezultātiem un termiņiem. 
Jā  paredz, ka 2011. gada vasarā    
tiek veikts līdzšinējās valsts dalī -
bas starptautiskajā operācijā Afgā-
nistānā rūpīgs izvērtējums un, 
pamatojoties uz to, jālemj par mū -
su turpmāko iesaisti. Iespējams, 
ka lielāks akcents jāliek uz afgāņu 
drošības spēku apmācību, kā arī 
uz civīlajiem projektiem. 

Latvijas attiecības ar 
stratēģiskajiem kaimiņiem un 

tieša jām kaimiņvalstīm
Vēlos kliedēt bažas, ko vieš dažu 

polītisko oponentu izteikumi, ka 
Latvija varētu mainīt ārpolītisko 
kursu austrumu virzienā, un šajā 
sakarā par pierādījumu tiek pie-
saukta attiecību uzlabošanās ar 
Krieviju. Atbilde ir – nē, Rietumu 
orientāciju neesam zaudējuši. At -
tie  cības ar saviem stratēģiskajiem 
partneŗiem uzskatu par būtisku 
faktoru valsts tālākā attīstībā. Bet 

svarīgi ir arī pareizi definēt mūsu 
intereses saistībā ar tiešajiem kai-
miņiem. Esmu vienmēr bijis par 
to, lai attiecības ar Krieviju vir - 
zītu lietišķā gultnē. Veicot Latvijas 
ārlietu ministra pienākumus, es -
mu daudzkārt uzsvēris, ka starp 
kaimiņiem dialogs ir jāuztur, mē -
ģinot konstruktīvi vienoties par 
jautājumiem, kur pusēm viedokļi 
saskan. Atbalstām biznesa attīstī-
bu, un Krievija - mūsu tiešais kai-
miņš - ir svarīgs partneris. Taču ir 
jautājumi, kas saistās ar traģisko 
vēsturi un kur pusēm ir atšķirīgi 
viedokļi. Šajos jautājumos mēs 
esam nepiekāpīgi un nepieļau - 
sim nekādas atkāpes un speku lā-
cijas par Latvijas okupācijas faktu 
un tā izraisītajām sekām. 

Sadarbība ar 
diasporas latviešiem

Ar gandarījumu atceros veiks-
mīgo sadarbību ar ārvalstu lat-
viešu organizācijām, īpaši ar Ame-
rikas latviešu apvienību un Pa -
saules brīvo latviešu apvienību 
lai  kā, kad biju Latvijas vēstnieks 
Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Tāpēc manā ieskatā sadarbībai        
ar tautiešu diasporu ir jābūt starp 
valdības prioritātēm. Manuprāt, 
loģisks un saprātīgs solis būtu 
polītiku sadarbībai ar tautiešiem 
ārvalstīs nodot īstenošanai vie - 
nas institūcijas – Ārlietu ministri-
jas pārraudzībā. Šim mērķim 
valsts budžetā paredzams atse-
višķs financējums. 

Par latviešu valodas un kultū -
ras mācīšanu ārvalstīs, kas manā 
ieskatā ir īpaši svarīga, vēlos 
uzsvērt, ka interesei par valodas 
un kultūras apguvi ir jānāk no 

ģimenes, taču arī valstij ir jāvei-
cina valodas saglabāšana diaspo-
ras tautiešu vidū. Financiālais 
atbalsts nav pietiekams, un šo 
jautājumu risināšana ir apgrū-
tināta. Apvienība Par labu Lat - 
viju uzskata par nepieciešamu       
jau 2011. gadā valsts budžetā pa -
redzēt atsevišķu financējumu, lai 
no valsts puses atbalstītu latviešu 
valodas apmācību ārvalstīs mīto-
šajās latviešu kopienās, kā arī 
kultūras programmu īstenošanai.

Vēl viens būtisks jautājums ir 
par dubultpavalstniecības aiz lie-
guma atcelšanu. Mūsu ieskatā, 
raugoties nākotnē, kā arī ievē ro -
jot demografiskos izaicinājumus, 
jāstiprina saikne ar tautiešiem, kas 
devušies ārpus valsts robežām. 
Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz 
ārvalstīs dzimušiem bērniem.   
Mēs rosināsim veikt grozījumus 
Pilsonības (Pavalstniecības) liku -
mā, kas dotu iespēju iegūt dubult-
pavalstniecību ārvalstīs dzimu-
šajiem bērniem – gan tad, ja abi 
vecāki ir Latvijas Republikas pa -
valstnieki, gan tad, kad viens no 
vecākiem ir Latvijas pavalstnieks. 
Tādējādi ar pilngadības sasnieg-
šanu bērns pēc paša ieskatiem 
varēs pieņemt lēmumu, ar kuŗu 
valsti saistīt savu nākotni. Esmu 
pārliecināts, ka šāds solis tiek 
gaidīts ārvalstīs mītošo tautiešu 
ģimenēs. Tas ir svarīgi gan vi -
ņiem personiski, gan valstij ko -
pumā, rūpējoties par saviem pa -
valstniekiem.

Māris Riekstiņš, 
bijušais Latvijas ārlietu 

ministrs

Māris Riekstiņš

Katrai tautai ir savi vissvētākie 
kapi, pie kuŗiem pieskaitāmas       
kau   jās kritušo kaŗavīru apbedī-
jumu  vietas. 

Lestenes Brāļu kapi sevī glabā ap 
50 000 Otrajā pasaules kaŗā kau - 
jās kritušu, pazudušu latviešu un 
dažu vācu kaŗavīru mūžīgu pie-
miņu tautā.

To liecināja Lestenes Brāļu ka -
pu sarīkojums 21. augustā, kas 
bija vel tīts šo kapu 10 gadu dar-
bības atcerei. Sarīkojums sākās    
ar Goda ozola iestādīšanu un 
pieminekļa iesvētīšanu Anglijā 
dzīvojušam lat viešu leģionāram 
Emīlam Gai lim. Viņš plaši fi    -
nan cēja kapu iz   vei došanas un        
kri tušo ekshumā cijas darbus.         
Fi  nancēšanu vēlāk pār   ņē ma             
pa  saules DV organizā ci ja, mū  su 

Kapu svētki 
Lestenes Brāļu kapos

AM un tautas ziedojumi.
Kritušo kaŗavīru kapu kopi - 

ņas ziediem greznojām klusībā. 
Orga  nizāciju un polītisko partiju 
pār stāvji bez skaļiem vārdiem      
un uz  runām pie pieminekļa no -
lika vainagus.

Kaŗā sagrautās un daļēji at  -       
jau notās Lestenes baznīcas zvans 
ai  cināja svētku dalībniekus uz           
sēru un piemiņas dievkalpoju-
mu. To vadīja mācītāji J. Smil -
gai nis un K. Kovaļevs. Dievkal-
po jumu pa    pil dināja koŗa un 
solista dzie dā tas dziesmas. Baz-
nīca bija diev lūdzēju pārpildīta. 
Tas liecina, ka no tautas atmi -       
ņas nav izdzēšama kaujās par 
Lat viju kritušo kaŗavīru pie -
miņa. 

Aldis Hartmanis
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Atceroties 1989. gada protestu 
pret Molotova-Ribentropa pakta 
iznākumu - Baltijas valstu oku-
pāciju, šo protestu, kuŗā latvieši, 
igauņi un lietuvieši sadevās ro -
kās, izveidojot pasaulē gaŗāko 
dzīvo ķēdi, kas vijās cauri visām 
trim Baltijas valstīm, katru gadu 
pie Brīvības pieminekļa tiek           
aizdegtas svecītes.

Šogad Nacionālās apvienības 
Visu Latvijai /TB/LNNK aktī-
visti 23. augustā pie Brīvības pie-
minekļa par godu Baltijas ceļa 
ga  dadienai aizdedza simbolisku 
Ugunsceļu. Iepriekš sagatavotās 
Ugunsceļa svecītes aizdedza na -
cionālās apvienības jaunieši,       
kuŗi interesentiem dalīja skrej-
lapiņas latviešu un angļu valodā 
par Baltijas valstu okupāciju, kā 
arī lentītes ar Latvijas karoga 
simboliku.  

Sarīkojuma Ugunsceļš norises 
vietā pie Brīvības pieminekļa 
pulcējās cilvēki, kuŗi bija iera-

Baltijas ceļam veltīts Ugunsceļš

dušies tieši uz šo notikumu. In -
teresi izrādīja arī gaŗāmgājēji - 
gan rīdzinieki, gan ārvalstu tū -
risti, kuŗi fotografēja un filmēja, 
iemūžinot notiekošo.

Ceļa galā Brīvības pieminekļa 
pakājē stāvēja trīs meitenes 

latviešu, igauņu un lietuviešu 
tautastērpā, trīs puiši turēja 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
karogus.

Kārtību sarīkojmā uzraudzīja 
Pašvaldības policija. Viss nori-
sēja klusi un mierīgi.

Ugunsceļš pie Brīvības pieminekļa

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas 
attīstības kopa uzsāk 10. darbības gadu

Kāds modrs latvietis, valodnieks, 
augsta amatpersona, ne  sen secināja, 
ka mūsu valodai pēc 50-100 ga -
diem lemts kļūt par virtuves valo-
du. Ilgo gadu flegmatisms un valo-
das vērtību neizpratne šādu domu 
ir vei do jusi – tāpat jau arī tautā nī -
ku ļojusi arī plašāka valstisko vēr tī-
bu apziņa.

RLB Latviešu valodas attīs tī bas 
kopa – un gan jau arī vēl ci ti – tādai 
nolemtībai nepadodas; kopas mēr-
ķis ir veicināt pārru nas par aktu-
āliem valodas jau tājumiem, veici-
nāt uz zinā ša  nām un zinātni 
balstītu valodas un valodniecības 
attīstību Lat vijā, kā arī novērst 
padomju laikā pieņemto valodas 

dekrētu un kai tīgo nolikumu tur-
pinā šanu valodas praksē Latvijā.

Tiksimies RLB kopas vaka ros 
katra mēneša pirmajā pirm dienā 
pulksten 6.00 va karā RLB 2. stā -      
vā 301, telpā. Visi laipni gaidīti!

Maija Sinka-Gobiņa, 
RLB LVAK vadītāja
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24. 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

Bez sevišķi lielas 
ievērības jūlija bei-
gās pagāja Bīriņos 
jau septīto gadu rī -
kotais seminārs par 
valsts tiesību jautā-
jumiem. Seminārus 

rīko Publisko tiesību institūts, 
kopā pulcinot valsts tiesību teo-
rētiķus un praktiķus, klāt pieai-
cinot arī sociālo zinātņu pārstāv-
jus. Par semināru plašāk pastās -
tīts juristu foruma Jurista Vārds 
š.g. 31. numurā, kas datēts ar                 
3. au  gustu.

Jau redaktora slejā galvenā re -
daktore Dina Gailīte konstatē, ka 
seminārā Bīriņos uzbangojušas 
kais  lības, kas nu gan neesot ti  pis-
kas juristu forumiem. Par semi-
nāra „naglu” kļuvuši jurista Egila 
Levita referātā sniegtie jēdzieni 
par Latviju kā nacionālu valsti un 
latviešiem kā valsts nāciju – Lat-
vijas izveidotāju un valsts būtības 
kodolu ar tiesībām uz savas valsts 
identitātes uzturēšanu un turpi -
nā šanu.

Levits analizējis Latvijas tautas, 
latviešu nācijas un Latvijas valsts 
savstarpējās attiecības. Eiropas 
valstis principā vēsturiski veido-
jušās kā nacionālas valstis, un 
parasti to pamatā ir viena valsts 

SEMINĀRS BĪRIŅOSOjārs Celle

nācija. Līdztekus valsts nācijai 
mū  su valstī ir mazākumtautības, 
vēsturiskas nacionālās kopienas, 
kas nepieder pie valsts nācijas. Le -
vita tvertajā kontekstā imigranti 
neveido ne valsts nāciju, ne ma -
zākumtautības, bet viņiem ir pie-
nākums piemēroties valsts nācijai 
un apgūt dubultidentitāti.

Šādi bruņojies ar definīcijām, 
Levits ķēries pie latviešu nācijas 
valsts izpētes. Valsts dibināšanas 
un konstitūcionālie dokumenti 
skaidri norādot, ka latvieši ir        
valsts nācija. Taču jau kopš iesā-
kuma Latvijas valsts ir paplašinā-
jusi savu polītiski juridisko bazi, 
tajā iesaistot arī mazākumtautī-
bas, kas kopsummā ar latviešiem 
vei do Latvijas tautu. Visi ir sais- 
tīti ar pavalstniecības saikni.

Levits norāda, ka Satversmes          
2. panta izpratnē ikvienam lat  vie-
tim pasaulē ir tiesības apmesties 
Latvijā un iegūt Latvijas pavalst-
niecību, šīs tiesības nedrīkst ne 
ierobežot, ne atcelt. Tālāk Satver-
s mes 3. un 4. pantā runāts par 
Lat vijas territoriju kā tieši latviešu 
apdzīvotu territoriju un latviešu 
valodu kā valsts valodu.

Runājot par pavalstniecības jeb 
pilsonības nepārtrauktību, E. Le -
vits uzsvēris, ka neviens Latvijas 

pavalstnieks okupācijas laikā juri-
diski nav kļuvis par PSRS pavalst-
nieku, ne zaudējis Latvijas pavalst-
niecību. 1991. gadā Augstākā pa -
dome to nevis kādam piešķīra,   
bet tikai atjaunoja. Savukārt ne -
viens PSRS pavalstnieks, kas oku-
pācijas laikā ieradies Latvijas ter ri-
torijā uz dzīvi, nav ar to ieguvis 
tiesības uz Latvijas Republikas 
pavalstniecību.

Seminārā Ministru kabineta 
pārstāve starptautiskajās cilvēk-
tiesību institūcijās Inga Reina ru -
nājusi par Latvijas nepavalstnieka 
statusa laika robežām. Viņa no  rā-
dījusi, ka naturālizācijas process 
valstī nenotiek tik ātri, kā sākot-
nēji 1995. gadā tika cerēts. Nepa-
valstnieka statuss nav bijis domāts 
kā pastāvīgs stāvoklis, taču tas 
turpinās un apmēram 40 procen-
tos gadījumu nepavalstnieku dzi-
mušo bērnu paliek šajā statusā.        
I. Reines ieskatā naturālizācijas 
process ir jāvienkāršo, bet nav jā -
samazina prasību kvalitāte. Lai to 
sekmētu, nepavalstnieku skolās 
jāpāriet uz latviešu valodu, jāno-
saka arī naturālizācijas beigu ter-
miņš. Tiem, kas šī termiņa ietva-
ros nebūs naturālizējušies, jāpie-
mēro bezvalstnieka statuss ar vai-
rāk ierobežotām tiesībām. Deba-

tēs tomēr daudzi pauda pārlie -
cību, ka naturālizācijas procesam 
jāpaliek neierobežotam, jo arī ci -
tās valstīs esot liels ārzemnieku 
skaits un šāda prakse ir parasta.

Viens no pavalstnieku skaita 
palielināšanas veidiem ir atļaut 
du  bultpavalstniecību, ko arvien 
lielākā mērā atzīst starptautiskā 
praksē.

Levits ieteica risināt jautājumu 
par Satversmes grozījumiem, lai 
stiprinātu latviešu tautas īpašās 
tiesības nacionālā valstī.

Šajā sakarā Jurista Vārda re -
daktore savā slejā raksta: "...nav 
lietderīgi baidīties no ēnas, kas 
nav mūsējā, – ekstrēms nacionā-
lis ms nav latviešu vairākuma      
raks tura lielums ... gluži pretēji – 
vēsture pazīst „kaunīgo” latviešu 
sindromu, kas zemapziņā jopro-
jām mīt daudzos no mums.”

Varu tikai piebilst, ka sakarā ar 
krievu valodas agresīvo iespieša-
nos latviešu nacionālās valsts dzī-
ves telpā latvietim vienmēr un 
visur būtu jāpaliek pie tā, ka pri-
vilēģijas Latvijā ir tikai latviešu 
valodai un nepieņemamas ir si -
tuācijas, kad sabiedriskajā telpā 
kāds varētu atļauties apgalvot, ka 
runās tikai kādas mazākumtautī-
bas valodā. Vēl trakāk, ja darba 
meklētāju kāds darba devējs ne -
pieņemtu darbā tikai tāpēc, ka 

viņš neprot, piemēram, krievu 
valodu. Šāda diskriminācija pret 
valsts valodu būtu jānoliedz ar 
likumu. Taču tik tālu Bīriņu se -
minārs vēl nenonāca.

Arī referāti un debates par lat-
viešu primārām tiesībām salīdzi-
nājumā ar citiem, kas dzīvo lat-
viešu dzīves telpā, ir lietderīgi.        
Tie palīdz tautai rast stingrāku 
pamatu savā valstī. Tā latvietim ir 
dārga un tikai viena. Neviena cita 
kā vēl tikai skaitā niecīgā lībiešu 
tauta nav šīs zemes pamatie dzī-
votāja. Tāpēc nevienai citai tautai 
nedrīkst būt pretenzijas uz šo 
zemi. Modernajos laikos, 1918. 
gada 18. novembrī, kad latvieši        
to proklamēja par savu un pasau -
le Latviju uzņēma tautu saimē, 
atzīstot tās tiesības de iure, tikai 
mēs paši drīkstam noteikt, kādas 
būs mūsu attiecības ar tiem, kas 
arī vēlas še dzīvot. Nekāds okupā-
cijas laiks šīs tiesības nav ne mai-
nījis, ne atcēlis.

Taču latviešiem pašiem ir jā -
prot savas tiesības pilnīgi izman-
tot, jo citi tās mūsu vietā te neie-
viesīs. Levita iesāktās pārrunas 
Bīriņu seminārā mums tikai atgā-
dina, ka nepieciešams stingrāks 
mugurkauls savas patiesības īste-
nošanā un rāma gudrība, lai to 
spētu ieviest dzīvē vismaz nāka-
majā paaudzē.

Lai gan līdz Sa -
eimas vēlēšanām 
atlicis mazāk par 
pusotru mēnesi, 
polītiskās partijas 
nebūt nav uzsā - 
ku šas visaptverīgu 
reklāmas kam pa-

ņu. Savukārt plašsaziņas līdzekļi 
nemitīgi atgādina, ka šoreiz cīņa 
notiks starp pieciem nopietniem 
spēlētājiem un Saskaņas centram 
būs jāpacīnās ar PCTVL, lai ie -
gūtu krievu balsis. Viss liecina, ka 
partijām, kas paliek ārpus šo pie -
cu izredzēto loka, dalība radio         
un TV diskusijās būs tikpat kā ne -
pieejama. Atšķirībā no iepriekšē-
jām vēlēšanām partijas šogad tik 
daudz nebārstās ar skaistiem solī-
ju  miem, bet vairāk koncentrējas 
savu līdeŗu populārizēšanā. Sa -
protams, ka laikā, kad valsts attīs-
tību iegrožojis Starptautiskais va -
lūtas fonds, grandiozi tautsaim-
niecības atveseļošanas plāni vēlē-
tājos izraisītu vienīgi smieklus. Un 
tomēr visi polītiskie spēki sola rū -
pēties par ražošanas un eksporta 
attīstību, sakārtot veselības un iz -
glītības sistēmu, kā arī radīt jau -
nas darba vietas un sekmēt dzim-
s tību.

Vienotība izvirza mērķi vismaz 
par 50% četru gadu laikā sa  ma-
zināt „ēnu” ekonomiku. Tā  dē jā- 
di tiktu atvieglots nodokļu slogs 
godīgiem nodokļu maksātājiem 
un būtu iespējams samazināt dar-
baspēka nodokļus. Utopiski gan 
liekas Vienotības plāni nodroši -
nāt 1,1 miljonu darba vietu un 
tautsaimniecības izaugsmi par 
20%. Var tikai cerēt, ka šī partiju 
apvienība patiešām turēs solīju -
mu un valsts budžetā atradīs trīs 
miljardus latu, lai izveidotu vis-
maz vienu ražotni katrā novadā. 
Vienotība vienlaicīgi vēlas ieviest 
nopietnus sodus nodokļu ne -

Ko sola partijas pirms vēlēšanām
maksātājiem un ieņēmumu die -
nestu padarīt par draudzīgu, ne  -
vis represīvu institūciju. Tiem,       
kas no ārzemēm atgriežas Latvijā, 
V. Dombrovskis sola „nodrošināt 
iespēju saņemt amnestiju par no -
dokļu legālizāciju, kā arī kapitāla 
slēpšanu”. 

Zaļo un Zemnieku savienība, 
kam ir liela ietekme pašvaldībās, 
ar apvienības līdeŗiem – Augustu 
Brigmani un ministru prezidenta 
kandidātu Aivaru Lembergu – ir 
gatavi uzņemties pilnu atbildību 
par konkrētu pašvaldību ar visiem 
tās iedzīvotājiem un viņu problē-
mām. Tāpēc pats par sevi sapro-
tams, ka ZZS vēlēšanu kampaņa 
būs vērsta uz reģioniem, nevis uz 
Rīgu. Vēlēšanu programmā ak -
cen tēta gatavība atbalstīt biolo-
ģisko saimniekošanu, palielināt 
vie tējo atjaunojamo energoresuru 
daļu enerģētikā un samazināt tai 
piemērojamos nodokļus, kā arī 
pie vērsties Latvijas dabas resursu 
saglabāšanai Latvijas pavalstnie -
ku īpašumā. ZZS, līdzīgi Vienotī-
bai, sola ieviest progresīvo iedzī-
votāju ienākumu nodokli, turklāt 
ar slieksni no 1000 latiem. Zem-
nieki arī akcentē nepieciešamību 
panākt paidagogu darba algas 
palielinājumu.

Saskaņas centrs (SC) aicina Lat-
vijas iedzīvotājus trīs dienas pirms 
Saeimas vēlēšanām piedalīties Ei -
ropas Savienības ģenerālstreikā, 
tādējādi cerot iegūt sociāli mazāk 
aizsargāto vēlētāju balsis. SC sola 
nepieļaut vecuma pensiju samazi-
nāšanu un veikt zemesgabalu pār-
vērtēšanu, lai noteiktu saprātī gā-
kus zemes nodokļus. Liels akcents 
priekšvēlēšanu kampaņā tiks likts 
uz savu ministru prezidenta ama-
ta kandidātu Jāni Urbanoviču        
un Rīgas pilsētas galvas Nila Uša-
kova populāritāti.

Lielajā piecniekā aizvien aktī -

vāk sevi piesaka partiju apvienība 
Par labu Latviju, kur netrūkst 
Latvijas polītikā sen zināmu vār -
du - Šlesers, Šķēle, Ulmanis, Baš-
tiks, Demakova, Rugāte, Zalāns 
u.c. Par labu Latviju savā pro - 
g ram mā vairakkārt uzsveŗ, ka sva-
rīgi ir pabeigt Gaismas pils būvi, 
un sola lielāku financiālu atbal- 
stu kultūrai. Vēlētājus var iekārdi-
nāt solījumi radīt 150 000 jaunu 
darba vietu, 1200 latu izmaksa 
uzņēmējam par katru jaunradītu 
darba vietu, jaunajām ģimenēm – 
trīs gadus mājokļu nodokļa brīv-
die nas, Latvijas veidošanu par 
starp  tautiskā biznesa un finanču 
centru, transita un loģistikas liel-
valsti. Tiek solīts četru gadu laikā, 
veicot jaunu reformu ciklu, Pasau-
les Bankas Biznesa vides indeksā 
panākt vietu pasaules Top 10. Pa -
liek jautājums, cik ticama ir šīs 
partiju apvienības programma, jo 
lielākā daļa kandidātu laika gaitā 
ieņēmuši augstus posteņus, bijuši 
ministri un valdības galvas. 

Divi polītiskie spēki atšķiŗas ar 
krasu - diametrāli pretēju nostāju 
krievu valodas lietošanas un ne -

pavalstnieku jautājumā. PCTVL 
sola, ka ievēlēta tā visiem nepa-
valstniekiem nodrošinās Latvi -   
jas pavalstniecību bez eksāme-
niem un zvērestiem. Ierēdņi būs 
spiesti runāt nodokļu maksātāju 
valodās (latviski un krieviski), bet 
krievu valoda iegūs oficiālas va -
lodas statusu pilsētās un nova dos, 
kur krievvalodīgo iedzīvotāju 
skaits ir lielāks par 20%. Nacio -
nālā apvienība Visu Latvijai - Tēv-
zemei un Brīvībai/LNNK savu -
kārt strādās tā, lai latvieši no sve-
šuma atgrieztos un projām aiz-
brauktu nelojāli cittautieši. Valsts 
samaksāta izglītība būs tikai lat-
viešu valodā, mazākumtautībām 
dzimtajā valodā mācīs attiecīgās 
tautas vēsturi, tradicijas un kul-
tūru. Apvienība sola panākt, ka 
ap  kalpojošā sfairā darbā pieņem 
cilvēkus arī bez krievu valodas 
zināšanām.

Atšķirībā no iepriekšējām Saei-
mas vēlēšanām tikai trīs partijas 
savās programmās atcerējušās 
vēlētājus Latgalē. Visu Latvijai sola 
rūpēties „par līvu valodas sagla bā-
šanu, latgaliešu kultūras un lat-
viešu valodas izlokšņu bagātības 
saglabāšanu.” PCTV sola panākt 
valsts atbalstu latgaliešu valodai, 
bet vistālāk iet Zaļo un Zemnie -
ku savienība, kuŗa vienīgā no 

partijām solās atbalstīt latgaļu      
valodu, lai tā iegūtu reģionālās 
valodas statusu.

Daudzas partijas sola ievēlētas 
izdarīt to, ko viņu deputāti ne -
traucēti būtu varējuši darīt visus 
iepriekšējos gados. It īpaši tas 
attiecas uz demografiju, bērnu pa -
balstiem, rūpēm par izbraukušo 
atgriešanos, Latvijas vēstures mā -
cīšanu skolās u.t.t. Kas gan ka - 
vēja TB/LNNK, atrodoties val-
dībā, neļaut pabalstu „nogriešanu” 
vecākiem. Tāpat kā nav sapro-
tams, kas Jauno laiku traucēja ie-
viest dubultpavalstniecību ārze-
mēs dzimušiem vai dzīvojošiem 
latviešiem, ko tagad sola Vie-
notība. 

Partiju programmu īsās versijas 
atrodamas mājaslapā www.cvk.lv, 
bet plašāk lasāmas katra polītiskā 
spēka mājaslapā. Vēlētājiem, kas 
nav izšķīrušies, par ko balsot, ie -
saku lasīt ne tikai jaunās partiju 
programmas, bet arī pirms čet-
riem gadiem rakstītās. Tikai tā     
var pateikt, vai partijas izpilda 
solījumus, un ieraudzīt pretrunas 
to programmās.

Dainis Mjartāns

Pirkšana P rdošana
AUD/LVL 0.4897 0.5047 
CAD/LVL 0.5224 0.5384 
CHF/LVL 0.5302 0.5464 
DKK/LVL 0.0937 0.0965 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/AUD 1,4203 1,4635 
EUR/GBP 0.8070 0.8316 
EUR/LVL 0.6996 0.7174 
EUR/USD 1.2447 1.2827 
GBP/LVL 0.8518 0.8778 
LTL/LVL 0.2021 0.2083 
NOK/LVL 0.0883 0.0909 
SEK/LVL 0.0745 0.0767 
USD/LVL 0.5537 0.5677 
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Šķiet, ka Latvijas iedzīvotāji 
nekad nav bijuši tik sašķelti un 
sadrumstaloti savos uzskatos un 
centienos kā  patlaban. Pieņē mu-
ma pamatā fakti –  komentāri       
un viedokļi tīmekļa portālos, 
lasītāju vēstules, sarunas publis-
kajā telpā ilgstošā laikposmā. Par 
šo jucekli var pārliecināties arī 
katrs tīmekļa lietotājs.

Tas nozīmē, ka sabrukusi vēr-
tību sistēma un zudušas sabied-
rību vienotājas idejas un mērķi, 
kuŗi tik skaidri izpaudās neat-
karības atjaunošanas laikā. Un,      
ja nav kopīgu mērķu, tad nav arī 
ko aizstāvēt, citiem vārdiem, nav 
īsti par ko cīnīties. Tad arī sākas 
tas, ko redzam patlaban, – saērci-
nātais individs vicina dūres uz 
visām pusēm, sit jebkuŗam, kuŗš 
pagadās aizsniedzamā attālumā. 
Sekas šādai situācijai ir neaprē-
ķināmas, it īpaši vēlēšanu laikā,    
jo niknais, visu un visus nolie-
dzējs balsotājs var viegli pakļau-
ties emocionāli atraktīvai reklā-
mai (tieši reklāmai, ne piedāvā-
jumam): niknums rada aklu ne -
patiku pret jebkuŗu konstruk - 
tīvu risinājumu. 

Kas īsti noticis? Un kāpēc? 
Kādas ir mūsu nākotnes izre-
dzes?   

Diemžēl atbilde uz pēdējo jau-
tājumu nepavisam neiepriecina. 
Nav nekādas vajadzības pēc ci -
tātiem no gudrām vēstures grā-
matām (šādu citātu būtu mil-
zums), lai saprastu, ka nācija un 
tās izveidotā valsts sāk savu ceļu 
uz sabrukumu, kad pazūd vie  -
no tāja valstiskuma ideja un 
attiecīgā ideoloģija, kas kopj un 

Zemākais punkts. Kas tālāk?
attīsta šo ideju. Tāda nelaimīgā 
kārtā ir pašreizējā situācija Lat-
vijā. Ļaudis to sajūt intuitīvi, un 
tas vairo garīgās un pat fiziskās 
nedrošības sajūtu. Sekas – aktīva 
nepatika pret visiem un visu. 
Lieki teikt, ka uz šāda pamata 
grūti, pat neiespējami izveidot 
mērķtiecīgi virzītu, kompaktu 
sabiedrību. Atliek konstatēt, ka 
divdesmit atjaunotās brīvvalsts 
gadi (it īpaši pēdējie) ideoloģiskā 
ziņā ir bijuši destruktīvi, liekot 
pat šaubīties par valsts izdzīvo -
ša nas iespēju kaut cik kvalitātīvā 
līmenī (vienmēr, protams, ir ie -
spē jams satelītvalsts vai koloni -
jas nožēlojamais statuss...). 

Nobrukums noticis galveno-
kārt divos virzienos. Pirmais no 
tiem atklājies nopietnos socio lo-
ģiskos pētījumos. Izrādās, ka Lat-
vijas iedzīvotājus, protams, ārkār-
tīgi aktīvi interesē pensijas, algas, 
cenas, bet tikai ļoti neliels (ar vie-
nu digitu izteicams!) procents par 
problēmu nosauc korupciju, tā -
tad – krāpšanu, melošanu.

Fakts pirmā mirklī  rada pār-
stei gumu un neizpratni. Kas aiz 
tā slēpjas? Mans skaidrojums ir 
vien  kāršs: neskaitāmie korup  -
cijas gadījumi, KNAB un Valsts 
kontroles atklātie liela mēroga 
šmaukšanās, izšķērdēšanas ga  dī-
jumi vairākumā palikuši bezspē-
cīga konstatējuma līmenī bez 
nopietnām tiesiskām sekām. Tas 
pārliecinājis Latvijas iedzīvotā -
jus, ka korupcija, krāpšana, piesa-
vināšanās un melošana ir pār-
valdes un darījumu neatņema -
ma sastāvdaļa, jo cita ceļa uz 
sekmēm nemaz nav! Tas satriec, 

un atbildība par šo stāvokli jā -
uzņemas tiem, kas bijuši pie va -
ras un nav gribējuši nodrošināt 
korupcijas izskaušanu. Jo runa 
nav tikai par morāles pamatnor-
mu sadrupumu vien; pārstei -
dzoši liberālajai ļaužu attieks -       
mei pret korupciju ir arī tālejo -
šas prāgmatiskas sekas: vēlētāji 
tātad savā vairākumā neiebilst 
pret korumpēta polītiķa ievēlē-
šanu un darbošanos. Ko tas sola 
Latvijas nākotnei, nav vajadzības 
īpaši izklāstīt. (Es gan – droši 
vien naīvi  – ceru uz sašutuma 
vil  ni, uz morālu pērkona negai -
su, kas iztīrītu Latvijas sasma -
kušo gaisu.)   

Otrs nobrukuma iemesls, ma -
nu  prāt, ir nacionālās valsts ide -
jas pakāpeniskais sairums līdz 
nevēlamai sarunu temai, īpaši 
„labākajā eiropiešu” sabiedrībā. 
Pie tā piestrādājuši daudzi un        
no visām pusēm. Rezultāts ir 
acīm redzams un Latvijas neat-
karības idejai graujošs. Izvei do-
jusies situācija, kad apzīmējums 
„nacionāli domājošs” izraisa de -
guna raukšanu, pirksta kratīšanu 
no pašmāju un starptautiskiem 
„labvēļiem”. Pārsteidz, ka Latvijā 
šādu attieksmi aktīvi kopj un 
veicina gluži vai pašnāvnieciskā 
kārtā. Jo, ja nīcina un nicina nā -
cijai kopīgu vērtību izpratni, šā -
da nācija neizbēgami zaudē        
valstiskuma apziņu, sairst atse-
višķos individos, kuŗi nav spē -   
jīgi uz kopēju rīcību. To ļoti labi 
izpratusi tā Latvijas iedzīvotāju 
daļa, kas runā krievu valodā: viņi 
veicina savu nacionālo kopības 
apziņu, prot apvienoties, agresīvi 

izmantojot visas savas tiesības, 
gluži tāpat kā latviešiem būtu 
normāli aizstāvēt savu valodu un 
tradicijas kā šīs valsts pamatu. 
Tas tomēr daudzkārt notiek ne -
gribīgi, it kā gaŗiem zobiem. 
Kāpēc? 

Reiz, 19. gadsimtā, jau runāja 
un smējās par „kautrīgajiem 
latviešiem”, kuŗi vēlējās būt 
vācieši. Par ko tad tik ļoti vēlas 
būt mūsdienu kautrīgie latvieši? 
Apsteigt laiku un kļūt par ab- 
s traktiem eiropiešiem, kuŗi kā 
kaut cik vērā liekama šķira nav 
izveidojušies nevienā ES valstī? 
Varbūt tikai dominē kungu lai-
kos sadzīvotā vēlme iztapt visiem 
un visur? Latvijai galīgi nav ko 
kaunēties par savu vēsturei, par 
savām tradicijām. Zemei un val-
s tij kā nekad ir vajadzīga šodiena 
un rītdiena ar latvisku attieksmi 
pret cilvēkiem un dabu. Īsi – 
mums vajadzīga latviska Latvija 
ar tās pienesumu nāciju kopīgi 
veidotajā Eiropas Savienībā. Un 
savukārt dažādo Latvijas tautību 
integrāciju mūsu valstī var veikt 
tikai uz latviešu valodas un kul-
tūras pamata. Turpretim, ja lat-
vieši, šīs valodas un kultūras 
mantinieki un nesēji, sāk zaudēt 
savu nacionālo apziņu, tad zūd 
arī valstiskās kopības pamati.        
Un tad nav brīnums, ka atkal, 
gluži kā padomju laikā, sākam 
dzirdēt runas par „vajadzību” 
apvienoties ap kādu citu valodu, 
izmest Dainu skapi mēslainē. 
Skarbi simptomi!

Vai sairšanas procesu vēl iespē-
jams pavērst atpakaļ? Ceru, ka jā! 
Tomēr patlaban nenoliedzami 

esam nonākuši krustcelēs: uz 
augšu vai leju? Pagaidām tas vēl     
ir mūsu rokās. Ja esam ieintere-
sēti savas valsts likteņos.  

Un te redzu otro elpu, jaunu 
uzdevumu tiem latviešiem, kuŗi 
dzīvo ārpus Latvijas. Jāpiedalās, 
jārunā, jāraksta par Latvijas neat-
karību kā mūsu lielāko dārgu -
mu! Diemžēl Latvijā kļūst redza-
mi ļaudis, kuŗi par Krievijas desu 
un šņabi gatavi pārdot savu pirm-
dzimtību. Ir tādi, kas to dara          
tīši, savu tirdzniecisko interešu 
vai saņemta uzdevuma vārdā. 
Pārējiem Krievijas-mātes idejas 
piekritējiem šādu noskaņu radī-
jušas gan vilšanās un lielās eko-
nomiskās grūtības, gan arī pa -
domju gadu joprojām spēcīgā 
ietekme: nedomāt (tas ilgus ga -
dus nebija vajadzīgs, bija pat kai-
tīgi), tik gaidīt no Centrāl ko mi-
tejas, no „dižajiem” padomijas 
va   dītājiem. Un tagad, ja pašmāju 
ilggadējie vadītāji, izrādās, ir ne -
uzticami, zaglīgi un nemākulīgi, 
tad nevis viņus izbalsot reizi par 
visām reizēm un rast godīgus va -
dītājus pašu vidē, bet gan meklēt 
kungus un glābējus austrumos. 
Šādu uzskatu paudēju, paldies 
Dievam, pagaidām nav daudz, 
bet viņu balsis kļūst dzirdamas. 

Ja nākamās vēlēšanas nenesīs 
svarīgas pārmaiņas, tad... Taču 
par to, lai tas nenotiktu, jāgādā 
katram balsotājam ar Latvijas pa -
si kabatā, šeit un citur, izvēloties, 
svītrojot, atbalstot, runājot, pār-
lie  cinot. Laiks ir skarbs kā vēl 
nekad. Nepadosimies! 

Valdis Krastiņš

9. Saeimas deputātes (PS),
bij. LR izglītības un 

zinātnes ministres 
prof. Inas Druvietes 
sniegtā informācija

Pēdējā laikā publiskajā telpā 
at  jaunojušās spekulācijas ap un 
par Latvijas vēstures mācīšanu 
sko lās. Šis jautājums dažkārt tiek 
minēts kā liels un grūti sasnie-
dzams mērķis, solot nu to sa -
sniegt – un aicinot vēlētājus šos 
solītājus atbalstīt drīzajās Saei-
mas vēlēšanās. 

Savu ministra pilnvaru laikā, 

PAR LATVIJAS VĒSTURES KĀ ATSEVIŠĶA MĀCĪBU PRIEKŠMETA 
MĀCĪŠANU

pārstāvot partiju Jaunais laiks, 
jau 2005. gada novembrī izde-
vu rīkojumu Latvijas vēsturi 
Latvijas skolās turpmāk mācīt 
kā atsevišķu priekšmetu. Tam 
jāpaliek saistītam ar pasaules 
vēstures kursu, tomēr savas     
vals ts vēstures apgūšanai pie-
vēršama īpaša uzmanība. 

Varētu atgādināt, ka diskusijas 
par to, kā panākt labākas skolēnu 
zināšanas Latvijas vēsturē, virmo 
jau turpat desmit gadu, ja ne vēl 
ilgāk. Sabiedrība ir pamatoti sa -
traukusies par jaunās paaudzes 
zemo patriotismu, kuŗa cēloņi 

meklējami, iespējams, arī slikta-
jās savas dzimtenes vēstures zi -
nāšanās. Uzskats, ka Latvijas vēs-
tures zināšanas Latvijas skolē-
niem tiešām ir sliktas, sabiedrī -
bā ir plaši izplatīts; diemžēl         
nav minēti nekādi fakti, ne citi 
argumenti, kas šo uzskatu, ja tas 
nav pareizs, varētu likt apšaubīt.

Lēmuma pieņemšanas gaitā 
iezīmējās asa pretruna starp vēs-
tures skolotāju grupu, kuŗu ie -
skatā nav pareizi vēstures priekš-
metu sadalīt, un zinātniekiem    
un plašu sabiedrību, kuŗi manu 
lēmumu atbalstīja. Lai novērstu 

pārsteidzīgus soļus, tika nolemts 
tuvākajā mācību gadā (2005./ 
2006.) Latvijas vēsturi kā atse-
višķu priekšmetu mācīt skolās, 
kas pašas to vēlētos, izpētīt šo 
skolu pieredzi un gadu vēlāk            
šo praksi ieviest visās skolās. 
PBLA pat bija gatava financiāli 
atbalstīt skolas, kas bija gatavas 
šādai pārejai. Esmu pārlieci -      
nāta, ka konsekventa izglītības 
polītika, tostarp arī vēstures mā -
cīšanā, būtu novērsusi daudzas 
Latvijas šīsdienas problēmas. 

Cik zināms, mans 2005. gada 
rīkojums joprojām ir spēkā, tikai 

reāla darbība nenotiek. Pēc val-
dības maiņas 2006. gada aprīlī 
atbildību par izglītības jomu uz -
ņēmās citi polītiskie spēki un        
citi ministri, tāpēc par Latvijas 
vēstures kā atsevišķa priekš -  
meta nemācīšanu atbildība jā -
prasa tiem. Partiju apvienība 
Vie notība, ko šobrīd es pārstā -
vu, stingri iestājusies par savas 
valsts vēstures zināšanu un iz -
pratnes veicināšanu, jo tā ir bū -
tiska mūsu nacionālās identi -
tātes uzturēšanai. 

Ina Druviete

10. Saeimas vēlēšanās darbo-
sies 1012 vēlēšanu iecirkņi, 64     
no tiem atradīsies ārpus Latvi - 
jas robežām. Visvairāk - 15 ie -
cirk ņi durvis vaļā vērs Amerikas 
Savienotajās Valstīs, kuŗās pēc 
aptuvenām aplēsēm dzīvo vai -
rāk nekā 10 tūkstoši Latvijas pa -
valstnieku - tātad ievērojams 
skaits vēlētāju, kuŗi uz Latvijas 
polītisko situāciju noraugās no 
attāluma, taču tas nenozīmē, ka 
ar vienaldzību.

Daži Amerikas tautieši savu 
viedokli pauda Latvijas televīzi-
jas raidījumā Panorāma. Ar        
tiem iepazīstinām mūsu lasī-
tājus.

Amerikas latviešu organizāciju 

No attāluma uz vēlēšanām raugoties
vadības skatījums uz polītisko 
dzīvi Latvijā, līdzīgi kā šeit, lie-
lākoties ir kritisks, un reti kāds 
pieļauj iespēju iesaistīties polī-
tikā.

Raimonds Matisons, Ameri-
kas latviešu sadziedāšanās vaka-
ru organizātors Latvijā:

Man nav intereses vēlēt, kamēr 
valsts un cilvēki nav kļuvuši go -
dīgi. Par ko tad mēs vēlēsim? Iz -
šķirties starp diviem zagļiem? 
Diemžēl tā notiek arī Amerikā. 

Amerikas latviešu biedrību na -
mos uzsākta kampaņa ar mērķi 
panākt pēc iespējas lielāku pie -
dalīšanos 10. Saeimas vēlēšanās. 
Nedrīkstētu atkārtoties iepriek-
šējo vēlēšanu bēdīgā statistika, 

ka visā Amerikā nobalsoja tikai 
nepilns pusotrs tūkstotis cilvēku. 

Jānis Kukainis, ALAs infor-
mācijas nozares vadītājs ārze-
mēs:

Šejienes cilvēku ieskatā latvieši 
divdesmit gadus ir muļļājušies, 
kur tad tā Latvija tagad ir?          
Valsts varētu būt tikusi daudz 
tālāk. Ņemsim par mērauklu 
Igauniju, kas mums daudzās 
lietās lielu gabalu ir priekšā. Mēs 
arī varē jām būt tik tālu. Tur ir 
vairāki iemesli, nevarētu visās 
likstās vainot tikai valdību. Pa- 
šiem jāsa spa rojas.   

Atšķirībā no 9. Saeimas vēlēša-
nām, kad  sabiedrisko aptauju 
re   zultātos populārākais trijnieks 

bija tā dēvētās latviešu partijas, 
tagad Saskaņas centra populā-
ritāte Amerikas latviešu centros 
radījusi lielu satraukumu un 
cilvēkiems būtiski palielinājusi 
motīvāciju vēlēšanās piedalīties. 

Zigurds Rīders, Daugavas Va -
nagu ASV valdes priekšsēdis:

Katru rītu apskatu PBLA ziņas, 
kas sakopotas no visām Latvijas 
avīzēm. Kad esmu visu izlasījis, 
Astrīdai saku: man šķiet, ka va -
jadzētu sākt dzert. Bet no rīta 
negribas tik agri sākt. Bet ja no -
pietni – Latvija tiek apdraudēta 
zināmā veidā visu laiku. Ja mēs 
nepiedalāmies tajā polītiskajā 
procesā, tad mēs negribam, lai 
kas mainītos. Esam gan par ve -

ciem, lai Latvijai palīdzētu izcī -
nīt trešo neatkarību. Taču par 
situāciju Latvijā esam ļoti uztrau-
kušies.

Jānis Vilciņš, Čikāgas Latviešu 
organizāciju apvienības priekš-
sēdis:

Manu vecāku paaudze bija po -
lītiskie bēgļi. Kad mēs ieradāmies 
Amerikā, mūsu vissvarīgākais 
mēr ķis bija darīt visu, kas mūsu 
spēkos, lai veicinātu Latvijas at -
brīvošanu. Amerikas latviešu na -
cionālisms ir pastāvējis visu laiku, 
kopš piecdesmitajiem gadiem.        
Ar gandarījumu varu teikt, ka 
mūsu cilvēki ir noskaņoti latviski 
nacionālistiski.  

P. K.
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Jēkabpils novada Zasas pagastā 17.augusta naktī stiprā vētra ar pēr-
kona negaisu izgāzusi vairākus simtus koku, izpostījusi vietējos kapus         
un atstājusi bez elektrības lielu daļu pagasta iedzīvotāju. Visvairāk cietis 
Liepu un Akmeņāres ciemats, kur koki izgāzti arī Meža mūzeja un Za -  
sas kapsētas apkārtnē.

Daugavpils pilsētā lielākie vētras un negaisa postījumi nodarīti 31. 
jūlijā un 8. augustā. Bojāti jumti, izsistas logu rūtis 39 daudzstāvu mā -  
jām. Nogāzti 30 koki, 60 koki lauzti. Jumta šīferis un skārds nogāzās          
5. bērnudārza territorijā. 

Kopš 2009. gada rudens labdarības projektam „Paēdušai Latvijai” 
sa  ziedoti Ls 283 900, no kuŗiem, izmantojot labdarības tālruni                   
90006484, saziedoti Ls 118 020, portālā Ziedot.lv – Ls 93 787, pārtikas 
precēs - gandrīz Ls 8000, „Maxima” veikalu tīklā izvietotajās ziedojumu 
kastītēs – Ls 77000. Vienai trūcīgai ģimenei mēnesī piešķiŗ pārtikas 
palīdzību 12 kg apjomā. Palīdzības darbā iesaistītas 56 organizācijas un 
700 brīvprātīgie visā Latvijā.

Dagdas, Aglonas, Alūksnes un Apes novada un Līvānu pilsētas sko-
lām septembrī programmu „Mobilais veselības aprūpes centrs” aizsāk 
labdarības organizācijas Ronald McDonald House Charities pārstāvība 
Latvijā (RMHC Latvija). Centrā strādās 25 mediķi - oftalmologi, pulmo-
nologi, neurologi, endokrinologi, kardiologi, gastroenterologi un pe -
diatri, kas sniegs bezmaksas konsultācijas. Šo palīdzību nodrošinās ar 
ziedojumiem - ziedojumu kastītes izvietotas McDonalds restorānos un 
Radisson Blu viesnīcās Rīgā.

Pie Līvānu novada Kultūras centra notika sarīkojums skolēniem 
„Nāc, dalies un piedalies!”, kuŗa rīkotāji aicina mainīties ar skolas grā-
matām, kancelejas precēm, kā arī piedalīties radošās darbnīcās, zīmē-
jumu konkursā, spēlēs, rotaļās un akcijā „Skolas soma 2010”.

Krustpils pilī līdz 3. septembrim apskatāma Spānijas mākslinieku 
Luisa Havjera Gaja un Blankas Muņosas de Baenas gleznu (20) ceļojošā 
izstāde „Ceļojuma piezīmes”, ko rīko Spānijas Karalistes vēstniecība 
Latvijā sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju. 

Ludzas novada Pildas pagasta “Mazajos Tjapšos” augusta sākumā 
uzziedējusi ieva. Saimnieki atceras, ka vienugad rudens pusē ziedējusi 
bumbiere, kāds ābeles zars, bet ieva - pirmo reizi. Savukārt Jelgavas pilsētā 
blakus ķekariem ar ogām kādā pīlādzī bija redzami ziedi. Jūlija sākumā 
ievas uzziedējušas arī Daugavpilī. 

Izveidots Liepājas Valsts technikums, kuŗā iekļausies trīs reorga-
nizētas izglītības iestādes - Liepājas Tūrisma un tekstila skola, Liepājas 
Būvamatniecības vidusskola un Rīgas Techniskās universitātes Liepājas 
filiāles profesionālā vidusskola. 

Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” projekta izstrādei, projek tē-
šanai un vietas sakopšanai dome iztērējusi vairākus miljonus latu, taču 
projekts ir iestrēdzis un uz priekšu nevirzās. Dīkstāves pamatā esot 
liepājnieku ambīcijas – celt 20 miljonus latu vērto koncertzāli, kuŗai              
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) paredzēts sešu miljonu 
latu financējums, bet no valsts - 991 tūkstotis. 

Liepājā, tirdzniecības namā “Kurzeme”, darbu sācis jauns ekoveika-
liņš “Puķulauks”, kuŗā var iegādāties ekoloģiski tīru pārtiku, arī īpašu 
pārtiku veģetāriešiem un vegāniem, ārstnieciskās tējas, kā arī kosmēti -    
ku, bērnu rotaļlietas, dzīvnieku barību, higiēnas preces u. c.

Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē Kalvenē neparastos apstākļos gājis     
bojā kamielis Tolgats. Viņu nospēris zibens. Dzīvnieks atrasts lauka vidū. 
Ievainojumi rāda, ka trāpīts kaklā, starp ausīm. 

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava

Jau piecus gadus Lilijas Grugu-
les vadītā strausu ferma „Jāņsētas” 
Mežāres pagastā ir iecienīta lauku 
tūrisma vieta. 

Lilija un viņas dzīvesbiedrs An -
drejs strausu audzēšanu sāka jau 
2002. gadā. Taču Viduslatvijas Lau-
ku konsultāciju biroja vadītāja 
Astrīda Vilciņa rosināja jau nosta-
bilizējušos saimniecību orientēt      
arī uz lauku tūrismu un uzdāvi -
nāja skaistu Viesu grāmatu ar uz -
mundrinošu novēlējumu. 

Pēc pirmajiem pieciem darbības 
gadiem lauku tūrismā strausu         
fer mu jau apmeklējuši gandrīz           
8000 tūristu ne tikai no Latvijas,  
bet arī no ārvalstīm. Lauku uzņē-
mējas ieguldītais darbs ir pama -
nīts un novērtēts – Lilija Grugule 
tika ieteikta nominācijai „Rado -       
ša sieviete Latvijā 2010”. Lai gan 
viņa neiekļuva starp tām div pads-
mit, kas balvā saņēma braucienu 
uz Briseli, tomēr ir gandarīta, ka   
arī citi pamanījuši viņas veikumu.

 Strausu meitene Katrīna 
Strausu ferma „Jāņsētas” ir vie-

nīgā saimniecība Mežāres pagastā, 
kas nodarbojas ar lauku tūrismu. 
Lilija brīnās, kā tik daudzi atrod 
šķietamo Latvijas nomali krietni 
tālu no Rīgas. Taču tūrisma firmu 
gīdi meklē arvien jaunus apskates 
objektus. Lielas grupas ierodas no 
firmām un uzņēmumiem. Brauc 
arī nelielas kompanijas, pat kāzu 
jubileju svinētāji, kas vēlas izbau -
dīt kaut ko nebijušu. Skolas inte-
resējas vairāk rudenī un pavasarī. 
No Gulbenes pamatskolas ar lielo 
autobusu bija ieradušies pat 60 
skolēni. Pirmā ciemiņu sagaidītā - 
ja ir fermas saimnieces Lilijas mī -
lule - strausu meitene Katrīna,         
kas ir bērnu svarīgākais „apskates 
objekts”. Saimniece atceras, kā divi 

Strausu audzēšana - lauku tūrisma daļa

puisīši, katrs no savas puses uzli - 
cis roku Katrīnai uz muguras, tā 
pastaigājušies visu ekskursijas lai-
ku. Tā laikam bijusi abpusēja mī -
les tība „no pirmā acu skatiena”. 

Visi ciemiņi vēlas drošo putna 
bērnu paglaudīt un ar to nofoto-
grafēties. Arī lielie strausi, pama -
not kārtējo ciemiņu ierašanos, cēli 
pienāk pie žoga un kārsta gaŗos 
kaklus, kā jautājot: kas atnācis?

Risks attaisnojies
Lilija Grugule atzīst, ka sava biz-

nesa uzsākšana tik eksotiskā no -
zarē bijis ļoti drosmīgs solis. Kad 
gandrīz pirms 10 gadiem viņa 
Zemkopības ministrijā stāstījusi 
par savu ieceri, ierēdņi tur atgai-
ņājušies, par strausu audzēšanu 
ne ko nav gribējuši dzirdēt. Te nu 
bija lielie zemnieku atbalstītāji! 
Taču šī vienaldzība radījusi vēlmi 
pierādīt, ka lauku cilvēks ir sīksts 
un no savas ieceres neatkāpjas. „Ta -
gad, ar skaidru galvu padomājot, 
secinu, ka tas bija kā lēciens bez-
dibenī. Liels atbalsts šajā riskan - 
tajā pasākumā bija dzīvesbiedrs 

Andrejs,” stāsta Lilija. 
 Kaut ko jaunu viņa varēja uzsākt 

arī tāpēc, ka visi trīs bērni beiguši 
studijas un izveidojuši paši savas 
ģimenes. Lai gan viņi dzīvo Rīgā 
un meita Zane pat Vācijā, taču, 
atbraukuši mājās Mežārē, ir pir -
mie palīgi un liels atbalsts. 

Strausu audzēšanas pamatā bija 
ne tikai lauku cilvēka spīts, bet arī 
labvēlīgi priekšnoteikumi. Pie mā -
jas ir labas ganības, kur putniem       
ar gaŗajām kājām krietni izskrie- 
t ies. Saimniece gan bažījusies, vai 
nebūs pārāk auksti Latvijas ziemā. 
Varbūt būs jāada zeķes un kam - 
zo ļi, lai putni nenosaltu... Dānijā         
ti  ka iepirkti pirmie seši Dienvid-
afrikas zilie strausi, un saimnieks 
Andrejs uzbūvēja koka novietnes. 
2005. gadā jau bija 40 putni, un       
tas ir optimālais skaits racionālai       
saim niekošanai. Iežogota aptuveni 
3 hek   tarus liela territorija, kur ir 
ērtas ganības. Dažreiz strausi jo -
ņojot tā, ka šķiet - tūlīt pacelsies 
debesīs. Izrādās, viņi spēj attīstīt pat 
75 km lielu ātrumu stundā.

Strausi ir zālēdāji, lai gan lab -     
prāt bauda dažādu barību – sienu, 
kāpostus, burkānus, citus dārze-
ņus, bet obligāti jānodrošina ar 
oļiem un smiltīm, ar ko attīrīt zar-
nu traktu un labāk uzņemt barī -
bas vielas. Svarīgi ir katru dienu 
mainīt ūdeni. Jauniem putniem 
nedrīkst dot zaļu un sulīgu barību, 
jo tajā ir daudz cellulozas. 

Strausu gaļa ir veselīga 
un olas - diētiskas

 „Jāņsētās”, kā jau ar lauku tūris-
mu saistītā saimniecībā, no pava-
saŗa līdz rudenim apmeklētājiem 
izrāda eksotiskos putnus un pie dā-
vā degustēt no strausa iegūtos pār-
tikas produktus. Strausu māte gadā 
izdēj 50 - 60 olas. Viena ola sveŗ 
gan  drīz divus kilogramus - cik 25 
vistas olas kopā. No vienas olas 
iespējams pagatavot omleti 12 - 15 
porcijām. 

Maltītes gatavošanā āra virtuvē 
pie kamīna tiek iesaistīti arī viesi. 
Lai tiktu pie omletes, lielo olu pie-
vārēt uztic stiprā dzimuma pār-
stāvjiem, jo tai ir bieza čaumala. 

Lilijas ģimene ēd lielākoties strau -
su gaļu, jo tā dietologu vērtējumā    
ir visliesākā, tajā ir daudz olbaltum-
vielu un mikroelementu - man-
gāns, kalijs un fosfors. Saimnieki 
piedalījušies arī izstādēs - gadatir-
gos Rīgā un citviet, kur ļoti piepra-
sīti ir strausu konservi un desas. 

Viesu grāmata kā 
ģeografijas karte

Ciemiņi parasti atstāj ierakstus 
Viesu grāmatā. „Skaisti strausi, 
jauki saimnieki. Paldies! ” , „Mēs 
šeit jutāmies kā bērni, kas spēj prie-
cāties par skaisto un labo ...”, - šie 
vār di liecina, ka atbraucējiem   
strau su fermā „Jāņsētas” ir paticis. 
Te ir ciemojušies interesenti no 
visiem Latvijas reģioniem, kā arī 
viesi no Amerikas, Austrālijas, Vā -
cijas, Norvēģijas, Šveices, Zviedri -
jas, Dānijas, Polijas, Krievijas, Mas-
kavas un no citām vietām. 

 „Mums patīk tas, ko darām. Un 
apmeklētāja no sirds teiktais „pal-
dies!” ļauj justies gandarītiem un 
novērtētiem par paveikto,” saka 
strausu fermas „Jāņsētas” saim-
niece Lilija Grugule.

 Teksts un foto Valija Berkina

Strausu fermas „Jāņsētas” mīlule Katrīna

Līmeniski. 1. Mazs laukirbju 
dzim  tas pļavu putns. 4. Sporaugs 
ar lielām plūksnaini šķeltām la -
pām. 8. Mantojuma pretendentes. 
11. Salikta ziedkopa – ķekars. 12. 
Priekšmeti, kas sasieti nešanai.        
13. Plēsīgas saldūdens zivis. 14. 
Na   ža rokturis. 15. Leņķī vai lok-
veidā saliekts veidojums (kā) sa -
stiprināšanai. 16. Sievietes vārds 
(aug.). 18. Gaisā apmests kūlenis. 
19. Divu vai vairāku lielumu sa -

skaitīšanas rezultāts. 20. Duncis    
ar trīsšķautņu asmeni. 23. Latvie-
šu operdziedātājs (1878-1966).    
24. Aizdzijušas brūces. 26. Glez-
nie cībā – ovālas plāksnes krāsu 
jauk šanai. 28. Iedobums krāsns 
mūrī. 30. Kāpnes kuģiem, lidma-
šīnām. 31. Nelieli, astaini abinieki 
ar lielu, plakanu galvu un īsām 
kājām. 32. Dzelzceļa pieturvieta. 
33. Neliels grauzēju dzimtas dzīv-
nieks.

Stateniski. 1. Administrātīvi 
ter  ritoriālā iedalījuma pamat vie-
nība laukos. 2. Upe Cēsu raj. 3. 
Ap  valdīta, savaldīga; tāda, kas iz -
vairās no pārmērības. 4. Kraujot 
piepildīt. 5. Balts šķidrums, ko ie -
gūst no lauksaimniecības dzīv nie-
kiem. 6. Lirisks dzejolis ar skumju 
noskaņu. 7. Pagasts Krāslavas raj. 
9. Sala, valsts Indijas okeana R.        
10. Lūpziežu dzimtas lakstaugi ar 
īpatnēju smaržu. 16. Starptautisks 
briesmu signāls. 17. Rotējošs ser-
denis mechanismos. 21. Dž. Verdi 
opera. 22. Tādas, kas sastopamas 
trīs veidos. 23. Vārds, kas saista 
teikuma locekļus. 25. Dzelzceļa 
sa   stāvdaļas. 27. Ar elpošanu sais tī-
tas raudas. 29. Sausas, plānas ko  ka 
plēksnes. 30. Bišu tēviņš.  

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 32) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Klēts. 4. Kaaba. 6. 
Turaida. 7. Kampaņa. 8. Tampere. 
10. Simulants. 13. Saigona. 15. Sir-
taki. 17. Tonis. 19. Proviants. 20. 
Melpomene. 22. Ikars. 23. Lapene. 
26. Kapuces. 29. Procedūra. 30. 
Spi  noza. 31. Elodeja. 32. Nianses. 
33. Etaps. 34. Selje.

Stateniski. 1. Kamzoļi. 2. Statika. 
3. Hameleons. 4. Katetes. 5. Ame-
rika. 7. Kents. 9. Eposi. 11. Posei-
dons. 12. Prototips. 14. Avarija. 16. 
Karnīze. 17. Tatri. 18. Siers. 21. 
Kastelāns. 23. Lists. 24. Promile. 
25. Sarkans. 26. Kortess. 27. Cip-
rese. 28. Sloka.    
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Ražotāju dienas Latvijas 
Kaŗa mūzejā Rīgā

Ārlietu ministrija un Aiz-
sardzības ministrija sadarbībā ar 
ASV vēstniecību Rīgā un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru 
no 14. līdz 17. septembrim 
Latvijas Kaŗa muzejā Rīgā rīkos 
,,Ražotāju dienas”. 

ASV Aizsardzības loģistikas 
aģentūra (U.S. Defense Logistics 
Agency – DLA) un ASV Vispārējā 
dienesta administrācija (U.S. 
General Services Administration  
– GSA) 14. un 15. septembrī 
informēs par reģistrēšanās un 
dalības iespējām ASV valdības 
iepirkumos operācijām Latvijā, 
Afganistānā, Eiropā u. c. Latvijas 
ražotāji varēs reģistrēties 30 
minūšu individuālajām konsul-
tācijām ar DLA un GSA, kuŗu 
laikā būs iespēja parādīt savus 
produktus un uzzināt par iepir-
kuma procedūru. Tikšanās laikā 
sadarbības līgumus neslēgs. 
Tomēr uzņēmējiem ir jābūt gata-
viem sīki raksturot uzņēmuma 
darbību un ražoto produkciju. 
Individuālās konsultācijas notiks 
no 15. līdz 17. septembrim Lat-
vijas Kaŗa mūzejā. Tās būs angļu 
valodā un uzņēmumiem, ja vaja-
dzīgs, jāsagādā tulks. 

,,Ražotāju dienām” var pieteik-

Latvijas-ASV sadarbība turpinās
ties,  aizpildot pieteikuma anketu 
angļu valodā, kas atrodama Ār -
lietu ministrijas mājaslapā  
(http : //www.am.gov. lv/ lv/
Ar p ol i t ika/E konomiskas-
attiecibas/Vestniecibu-atbalsts/
razotaju-dienas/). Jāreģistrējas 
līdz 6. septembŗa darba dienas 
beigām. Dalībnieku skaits ir iero-
bežots. Informāciju iespējams 
uzzināt Ārlietu ministrijā,  tālr.: 
67016379; e-pasts: industry.
days@mfa.gov.lv

ASV vēstnieces 
viesošanās Kuldīgā

ASV vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere 20. augustā pirmo reizi 
viesojās Kuldīgā. Viņa tikās ar 
Kuldīgas novada domes priekš-
sēdi Ingu Bērziņu, citiem novada 
domes deputātiem un vairākiem 
sabiedrības pārstāvjiem. Šī vizīte 
ir daļa no vēstnieces iepazīšanās 
braucieniem pa Latvijas pilsē-
tām. 

Kopā ar novada domes priekš-
sēdi ASV vēstniece apmeklēja 
bijušo Kuldīgas sinagogas ēku, 
ko atjauno un kuŗas atvēršana 
plānota nākamgad. Dž. Gārbere 
apskatīja Kuldīgas ievērojamākās 
vietas – vēsturisko tiltu pār 
Ventu, Sv. Katrīnas baznīcu un 

pils dārzu.  Vēstniece viesojās arī 
Kuldīgas novadpētniecības mū -
ze  jā un restaurācijas centrā. 

Pēc oficiālās programmas 
no vada domē ASV vēstniece 
pusdienoja kopā ar vairākiem 
kuldīdzniekiem, kuŗi pārstāvēja 
sabiedriskās organizācijas, presi, 
uzņēmējus, mākslu un sportu. 

Elektroniskās 
reģistrēšanās nodeva 

sistēmā ESTA 
ceļotājiem uz ASV

No 2010. gada 8. septembŗa 
visiem ceļotājiem, kuŗi dosies uz 
ASV, tostarp Latvijas pavalstnie-
kiem, tiek ieviesta reģistrācijas 
nodeva Elektroniskajā ceļošanas 
atļauju sistēmā ESTA. 

ASV Tēvzemes drošības depar-
tamenta pārstāvji paziņoja, ka 
sākot ar 2010. gada 8. septembri 
ceļotājiem no visām 36 bezvīzu 
režīma programmas valstīm, 
piesakoties ceļojumam uz ASV 
un reģistrējoties sistēmā ESTA, 
par pieteikumu jāmaksā četr-
padsmit ($14) dolaru. Tiem ceļo-
tājiem, kuŗi jau iepriekš reģistrē-
jušies ceļošanai uz ASV bez vī -
zām un kam jau ir sistēmā ESTA 
iegūta derīga ceļošanas atļauja 
un visiem, kuŗi, aizpildot pietei-
kuma anketu līdz 2010. gada 8. 

septembrim, iegūs ceļošanas 
atļauju, nebūs jāmaksā šī nodeva 
iegūtās atļaujas divu gadu derī-
guma termiņa laikā. Katrs ESTA 
apstiprinājums ir derīgs vairāk-
kārtējai ceļošanai uz ASV divu 
gadu gaŗumā, izņemot gadīju-
mus, kad ceļotāja pasei beidzies 
derīguma termiņš.    

Visi maksājumi Elektroniskās 
ceļošanas atļauju sistēmas pietei-
kumiem  veicami ar kreditkarti 
vai debetkarti, piesakoties jau-
nam vai atjaunojot jau esošu pie-
teikumu sistēmā ESTA. ESTA 
sistēma pieņem tikai šādas mak-
sājumu kartes: MasterCard, 
VISA, American Express, and 
Discover.  Sīkāka infor-
mācija:   http://www.cbp.gov/xp/
cgov/newsroom/news_releases/
national/08062010_2.xml. 

Latvija par ASV Bezvīzu prog-
rammas dalībvalsti kļuva 2008. 
gada 17. novembrī. Līdz šim vai-
rāk nekā 10 000 Latvijas pavalst-
nieku  izmantojuši iespēju ceļot 
bez vīzas, dodoties uz ASV pava-
dīt atvaļinājumu vai komandēju-
mā. ASV vēstniecība atgādina, 
ka pirms došanās uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm bezvīzu 
programmas dalībvalstu iedzīvo-
tājiem, tostarp Latvijas pavalst-
niekiem, jāreģistrējas Elek-
troniskajā ceļošanas atļauju sistē-
mā (ESTA) un jāsaņem atļauja 
ceļot bez vīzas. 

Andris Biedriņš vadīja 
basketbola nodarbības 

bērniem no Latvijas 
bērnu namiem un krizes 

centriem
ASV vēstniecība Latvijā sadar-

bībā ar Nacionālo Basketbola 
Asociāciju (NBA), Latvijas Bas-
ketbola Asociāciju (LBS) un 
Izraēlas vēstniecību Latvijā 17. 
un 18. augustā rīkoja basketbola 
nometni bērniem.  Nodarbības 
bērniem no Latvijas bērnu na-
miem un krizes centriem vadīja 
Golden State Warriors spēlētājs, 
rīdzinieks, Andris Biedriņš. 

Pavisam nometnē bija deviņ-
desmit 10-14 gadu veci bērni no 
Daugavpils bērnu nama Priedīte, 
Valmieras SOS bērnu ciemata, 
Ventspils bērnu krizes centra 
,,Nāc līdzi” un Rīgas bērnunama 
,,Apsīte”. Andris Biedriņš kopā ar 
bijušo NBA spēlētāju, basketbola 
treneri Mārtinu Konlonu bēr-
niem mācīja basketbola iema ņas. 

Bērni 17. augusta vakarā Arēnā 
Rīga noskatījās Eiropas Sieviešu 
meistarsacīkšu kvalifikācijas tur-
nīra spēli starp Latvijas un 
Izraēlas vienību.  Pēc spēles bērni 
piedalījās Izraēlas vēstniecības 
sarīkojumā un vakariņās atpūtas 
kompleksā „Lido”. 

Nometnē uzrunu 18. augustā 
teica ASV vēstniece Latvijā 
Džūdita Gārbere. 

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa

Pie Portlandes latviešu centra 
13. augusta vakarā karstā vējā 
plīvoja ASV un Latvijas karogs. 
Apmēram 120 viesu ieradās  
godināt bijušos Miera korpusa 
(Peace Corp) darbiniekus, kuŗi 
īsāku vai ilgāku laiku pavadīja 
Baltijas valstīs, mācot angļu valo-
du vai iepazīstinot ar Amerikas 
kultūru.  Piedalījās 12  bijušo 
Miera korpusa darbinieku. Zālē 
pietrūka galdu, divus klāja uz 
skatuves.

Sarīkojuma sākumā zālē ienesa 
Baltijas valstu karogus. Latvijas 
karogu nesa Edvards Zariņš, vi -
ņu pavadīja  Māra Jurisone-
Kraushāra un Tija Vehvilainena, 
abas skaistos  tautastērpos. 

 Pēc ASV valsts himnas Friends 
of the Baltics  pārstāve Lisa Mar-
tina no Sandiego, Kalifornijā, 
nodeva sveicienus un pauda lielu 
prieku, ka pēc Igaunijā pavadītā 
gada viņai turpinās draudzība ar 
igauņiem un pārējiem baltiešiem 
arī šeit, Amerikā. Lisa Martina 
pastāstīja, ka šī sarīkojuma mēr-
ķis ir  iegūt līdzekļus, lai varētu 
iegādāties autobusiņu medicī-
niskās palīdzības sniegšanai Lat-
vijas bērniem. Šis ir Ronalda 
Makdonalda (Rhonald McDonad) 
labdarbības projekts, sadarbojo-
ties ar  Baltiešu draugu organi-
zāciju. 

Sarīkojumu vadīja Portlandes 
igauņu apvienības vadītājs Kalevs 
Seps (Sepp), viņš arī dejoja  igau-
ņu tautasdeju kopā. 

Amerikāņu koris Unistas dzie-
dāja divas dziesmas latviešu, 
igauņu un lietuviešu valodā. 
Koŗa diriģents ir Lonijs Klains 
(Lonnie Cline). Pareizu izrunu 
latviešu dziesmām palīdzēja 
iemācīties Ēriks Diprofio, viņš  
arī  dzied  igauņu korī.

Baltieši bija sanesuši groziņus, 
un vakariņu galds bija bagātīgs. 
Latvietes sagādāja pīrāgus un 
jāņusieru. 

Miera korpusa darbinieku godināšana Portlandē

biem, sudraba un dzintara rotām, 
linu audumiem, keramikas 
izstrādājumiem. Koŗa Unistus 
ziedojums bija  stundas ilgs kon-
certs.  Izsoli ar  jauku humoru 
vadīja igaunis, profesors Tomass 
Palms. Izsole tomēr nebūt nebija 
klusa, jo nereti atskanēja skaļi 
smiekli, kad devīgie sarīkojuma 
apmeklētāji  cits citu mēģināja 
pārsolīt. Acu ārsta Ulža Bērziņa 

Pirmais jaunās  sezonas sākuma 
sarīkojums Klīvlandē Apvienotās 
draudzes zālē 18. augustā bija 
pensionāru saiets, kuŗā ieradās  
apmēram 120 dalībnieku.  Svinēja  
trīs apaļās jubilejas: Valentīnai 
Lo     gi  nai  90 gadu,  Alfredam Gra-
vam un Vilmāram Kukainim  80 
gadu. 

Saietu atklāja Gunārs Raņķis. 
Viņš pavēstīja, ka no rīta saņemta 
ziņa par Ojāra Klāna aiziešanu 
mūžība; pieminēja arī Arvīdu 
Fo  geli, kas miris jūlijā. 

Arnis Borgs un viņa deju part-
nere Tīna demonstrēja 12 balles 
dejas, tostarp valsi, tango, fok-
strotu un citas. 

Mācītāja Sarma Eglīte teica 
galda lūgšanu. Jubilejas maltīti 
gatavoja Francis Bauers jaunākais, 
Francis Bauers vecākais, Benita 
Bauere un  vedekla Zanda Bauere.  
Borgu pāris sagrieza četras tortes 
un trīs prāvus kliņģerus. Netrūka 
baltā un sarkanā vīna. Visi jūlijā 
un augustā dzimušie saņēma pa 
neļķei, apaļo gadu jubilārus dau-
dzināja īpaši. 

Keditsabiedrības darbiniekus 
Vil  māru Kukaini un Alfredu 
Gravu apsveica Ojārs Mantenieks 
un Gunta Foreikere.  Dīna For-
eikere V. Kukainim  pateicās par 
stipendiju studijām Kentas uni-
versitatē, Māris Mantenieks cildi-
nāja V. Kukaini par baltiešu sa -
darbības veicināšanu.  Jubilārus 
apsveica DV ASV valdes priekš-
sēdis Zigurds Rīders un Klīv-
landes latviešu biedrības pārstāvis 
Dr. A. Grava. Apvienotās drau-    
dzes  dāmu komitejas priekšniece 
Nora Balode pakavējās atmiņās 
par visiem jubilāriem gadu gaitā. 

Visvairāk puķu saņēma 90 
gadu jubilāre Valentīna Logina. 
Nākamā svētdienā bija liela iz -
vēle, ar kādām puķēm greznot 
baznīcas altāri. 

Arturs Rubenis

Sezonas sākuma 
sarīkojums 
Klīvlandē

Igauņu un lietviešu tautasdeju dejotāji                                                 

Portlandes lietuviešu koris
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Pēc maltītes sākās priekšnesu-
mi – igauņu un lietuviešu  tau-
tasdejas. Tautastērpi bija ārkārtīgi 
skais  ti, dejotāju prieks acīm-
redzams.  Sarīkojuma svinīgās 
daļas beigās dziedāja igauņu 
koris Trillium voices Žila Busera-
Molatores vadībā.

 Zāles malā atradās galdi ar 
dažādiem priekšmetiem „klusai 
izsolei” – kokli, gleznām, rokdar-

ziedojums – acu pārbaude viņa 
kabinetā Salemā, Oregonā. Ienā-
kumu kopsumma jau pārsniegusi 
$2400.  Izsole beidzās pusdesmi-
tos, pēc tam  sākās  „sociālā dejo-
šana” – tā bija rakstīts prog ramā.

Atsauksmes par sarīkojumu 
ir  jūsmīgas, bija ieteikums drīz 
atkal pulcēties. Varbūt  Vecgada 
vakarā? 

Zinta Kūlīte
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No autobusa izkāpj 55 
dalībnieki, tērpti īpašās koši zilās 
zvaigžnu biksēs, kas atbilst 
nometnes temai. Ņujor kieši nav 
vēl piereģistrējušies kad ierodas 
lielais autobuss no Bostonas ar 
Daugavas (8.) skautu vienības un 
Sauleskalna (7.) gaidu vienība 24 
dalībniekiem, kas ir mērojuši ap 
16 stundu gaŗu braucienu.  Vad. 
Helmūts Lāčkājs ar palīgiem 
nepaspēj pat mantas izvadāt pa 
apakš no metnēm, ka jau ir klāt 
nākošie. Dienas laikā iebrauc 
dalībnieki no Čikāgas Staburaga 
(70.) skautu un Gaujas(6.) gaidu 
vienībām, kā arī no Kalamazū 
Gaujas (31.) gaidu vienības un 
Lielupes (175.) skautu vienības.  
Ir pārstāvētas arī Klīvlandes 
Ventas (27.) gaidu vienība un 
Daugavas (51.) skautu vienība.  
Vēlā pēcpusdienā ierodas vēl 
viens liels autobuss, šoreiz no 
Kanadas ar 34 dalībniekiem no 
Toronto Rīgas (72.) skautu vie-
nības un Gaujas (14.) gaidu 
vienības, kā arī no Hamiltonas 
Aiviekstes (39.)skautu vienības 
un Ventas (10.) gaidu vienības.  
Nometnē jau dažas dienas pirms 
oficiālā sākuma, palīdz arī v.v. 
Līga Jagmane un vad. Inese Āre 
abas no Latvijas, kā arī v.v. Karīna 
Vējiņa no Austrālijas.  

Kad visas mantas nogādātas 
apakšnometnēs, sākas nometņu 
iekārtošana. Visi nometnes dalīb-
nieki satiekas kopējās vakariņās, 
kuŗas gatavo amerikānu skautu 
nometnes īpašnieku darbinieki. 
Seko orientācijas instrukcijas, tās 
vada nometnes darbinieki. Vaka-
ra iepazīšanās ugunskuri notiek 
visās apakšnometnēs un tad 
beidzot nakts miers teltīs, klau-
soties sienāžu dziesmās.

Svētdienas rīts, saulains, karsts, 
sutīgs, bet tas nespēj nometņotāju 
sajūsmu mazināt. Pēc brokastīm 
visi pulcējās uz nometnes atklā-

10. Lielā skautu un gaidu nometne „Zvaigžņu sega” ir atklāta!

viešu zēni 1917.gadā sāka skautot 
Latvijā. Piecus gadus vē  lāk, 1922. 
gadā, meitenes pievienojās šai 
jaukai domai un sāka gaidot Lat-
vijā. Otrais pasaules kaŗš pārtrau-
ca skautu un gaidu darbību Lat-
vijā. 1945. gadā Vācijā, DP no -
metnē tika nodibināta Latviešu 
skautu kustība un Latviešu gaidu 
kustība, lai trimdā varētu turpināt 
skautot un gaidot. Tā arī vēl šo -
dien, 65 gadus vēlāk, pastāv Lat-
viešu skautu kustība un Latviešu 
gaidu kustība un mēs visi šodien 
esam šeit kopā pulcējušies, kā to 
kustību dalībnieki.

Pirms 43 gadiem mēs sākam 
tradiciju rīkot lielās nometnes 
jubilejas gados. 1967. gadā noti-
ka pirmā lielā nometne “Tēv-
zeme” šeit pat tuvumā, Gaŗezerā. 
Starplaikā esam rīkojuši trīs lielās 
nometnes Kanadā, divas lielās 
nometnes Katskiļos, Ņujorkā, 
vienu lielo nometni Masačusetā 
un divas lielās nometnes Miči-
ganā. Tagad esam atgriezušies uz 
Mičiganu, lai nometņotu 10. 

šanu. Gan skauti gan gaidas 
sastājās pa jendām, vienībām. Uz 
komandantu rīkojumu nomet-
nes dalībnieki iesoļo karogu lau -
kumā. Skautu komandantam 
vad. Uldim Sīpolam seko trīs 
tradicionālie Latvijas karogi, ku -
ŗus parādes laukuma ienes va -
dītāji Roberts Memenis, Kalvis 
Cers, un Mārtiņš Putenis. Tad 
seko visi skautu nometnes 
da lībnieki. Gaidu komandantei 
vad. Kristīnai Putenei seko ar 
Latvijas karogiem vadītājas Ilze 
Kalniņa, Žubīte Glass un Maruta 
Auģe. Karogiem seko gaidu no -
met  nes dalībnieces un tad vēl 
mazo bērnu nometnes dalībnieki 
Lailas Kalniņas vadībā. Nometne 
nostādīta, ienāk Latviešu skautu 
priekšnieks vad. Pēteris Aivars 
un Latviešu gaidu priekšniece 
vad. Nora Aivara kopā ar nomet-
nes rīkotājiem vad. Gunti Dā -
boliņu un vad. Rasmu Krauli.

Vad. Pēteris Aivars atklājot 10. 
Lielo nometni uzsveŗ:

“Šogad paiet 93 gadi kopš lat-

Lielā nometnē  “Zvaigžnu sega”.  
Katrai nometnei ir bijis savs 

raksturs, savas īpatnības un savs 
gars. Bet visas nometnēs mūs ir 
vadījuši mūsu skautu un gaidu 
likumi un solījumi, kas mums ir 
devuši mūsu skautu un gaidu 
nerimtīgo garu. Izbaudiet šo 
nedēļu pilnībā,  atjaunojiet vecās 
draudzības, rodiet sev jaunus 
draugus, uzpildiet savas atmiņu 
mugursoma       s un brauciet mājās 
pilni ar skautu un gaidu garu!”

Karogu mastos uzvijas ASV, 
Latvijas, Kanadas un Austrālijas 
karogi. Latviešu gaidu priešniece 
vad. Nora Aivara iepazīstina 
visus ar speciāli izgatavotu no -
metnes segu, kuŗā katram dalīb-
niekam uz attiecīgās zvaigznītes 
ir jāuzraksta savs vārds un tā 
jāiepin nometnes zvaigžņu segā.

Nometni apsveic Goppera 
fonda priekšsēdis vad. Fricis Sī -
pols, vad. Inese Āre no Latvijas 
skautiem un gaidām, apsveiku-
mu no Amerikas latviešu jaunat-
nes apvienības (ALJA) nolasa v.v. 

Kārlis Lenšs.  Rakstiski apsveiku-
mi sanemti no Austrālijas skautu 
un gaidu jendu priekš niekiem 
vad. Arņa Vējiņa un vad. Elfrīdas 
Rimšānes; no vad. Jāņa Šķinķa, 
Centrālās goda tiesas priekšsēža 
un bijušā Latviešu skautu priekš-
nieka; no vad. Aleksandra Budrē-
vica, bijušā Skautu pilnvarnieku 
padomes priekšnieka; no vad. 
Māras Doles, no vad. Vijas Man-
gules.

Pēc oficiālās nometnes atklāša-
nas visi nometņotāji dodas uz 
svētbrīdi, kuŗu vada gaidu vadī-
tāja un mācītāja Sarma Eglīte no 
Klīvlandes apvienotās ev. lut. 
draudzes. Šavā sprediķī viņa 
uzsveŗ skautu un gaidu kustības 
šī gada mudi “vienotībā ir spēks”, 
kā arī novēl, lai mēs visi  prie-
cājamies par katru dienu, ko 
Dievs ir mums devis.

Pēc svinīgās atklāšanas visi 
nometnes dalībnieki devās uz 
savām apakšnometnēm, lai tur-
pinātu iekārtošanas darbus. 

Vad. Maija Šķinķe

Mācātāja Sarma Eglīte vada dievkalpojumuLatviešu skautu priekšnieks vad. Pēteris Aivars atklāj  nometni

(Turpināts no 1 . lpp.)

A T G R I E Ž O T I E S  P I E  P U B L I C Ē T Ā

Laikraksta Laiks 5493. numurā 
Kārlis Streips sašutumā par to, ka 
Saeimai iesniegts likumprojekts 
visiem skolēniem mācīt „Bībeles 
mācību”, apgalvo ka likums 
„neētiski ... uzspiež svešu ticību 
un parliecību”, nevis palīdz sko-
lēniem „iepazīt savas tautas un 
eiropiskas identitātes pamatus”. 

Lai vieglāki parliecinātu la -
sītājus, Streips izlieto pazīstamo 
šaubīgo polemikas taktiku (argu-
mentum ad hominem), rakstot 
vairāk par atbalstītāju grēkiem 
ne par likuma saturu un tā 
trūkumiem. Rakstā ir vairākas 
loģikas un faktu kļūdas.  Viņš 
raks   ta par amatbrāli Jāni Šmitu 
(kas nav man rados), cerot, ka 
lasītāji nemanīs, ka grāmatu 
dedzināšanai (ko es nosodu), ne 
arī minēta polītika grēkiem „ar 
skaistu blondīni”, vai citām 
liekulībam, nav loģiska sakara ar 
šo likumu, drīzāk pretēji. Arī 
viņš nepaskaidro, kāpēc visi, kas, 
sekojot Bībeles mācībai, noraida 
homoseksuālo dzīvesveidu, ir 
vainojami par dažu cilvēku rīcibu 
kas „2006. gada seksuālo mino-
ritāšu gājiena dalībniekus Rīgā 
apmetāja ar maisiņiem, kuŗos 

Par Kristu un skolu
bija cilvēku izkārnījumi”? 

 Streips arī sašutis, ka amatbrālis 
Šmits mēģina jauniešus ieinte-
resēt kristietībā ar „dievkalpo-
jumiem”, kuŗos dzirdama kristīga 
rokmūzika „lāzera šovu un ekstā-
zes pavadībā”, pat vietumis krievu 
valodā.  Jā, kristīgā rokmūzika 
jo  projām ir kontroversāla, bet, 
ironiskā kārtā, šeit traci netaisa 
kāds ultrakonservātīvs kristietis, 
bet ultraliberālis! Nez vai apustu-
lis Pāvils, kas savu evanģelizācijas 
pieeju aprakstīja kā „visiem esmu 
tapis viss, lai katrā gadījumā 
kādus izglābtu” (I Kor 9:22), 
piekristu Streipa šaurajai pieejai.  
Streips arī nekritiski pieņem 
diev   tuŗu apgalvojumu, ka „kris-
tietība Latvijas territorijā ienāca 
uz zobena asmens”, acīmredzot 
nezinādams, ka pirmie misionāri 
bija austrumu („pareizticigie”) 
kristieši, bez jebkāda „uguns un 
zobena”, kas nāca vēlāk ar krust-
nešiem no rietumiem.  

Šeit nav vieta „lai paskaidrotu 
Bībeles ļoti redzamās diezgan 
daudzās pretrunas”, ko liberāļi 
un neticīgie mēdz citēt.  Bet vis-
maz varam apskatīt vienīgos pie-
mērus, ko citē Streips pats.  Lasot 

evanģelijus rūpīgāk, re  dzam, ka 
nevienā evanģelijā nav minēti 
visi septiņi klusā nedēļā tradi-
cionāli citētie Jēzus vārdi uz 
krusta. Tas nozīmē, ka varam 
izdibināt, kas ir „pēdējais”. tikai 
ja pareizi sintezējam chrono-
loģiskā secībā Viņa vārdus visos 
četros evaņģelijos. Tad,  ja atras-
tais „pēdējais” (vai arī „pirmais”) 
nav visos evaņģelijos, tur nav 
nekādas loģiskas pretrunas. 

Likumprojekta atbalstītāju ap -
galvojums, ka Bībele ir Eiropas 
identitātes pamatos, un ka tādēļ 
visus skolēnus derētu ar tās satu-
ru plaši iepazīstināt, netiek ap -
gāzts ar to, ka Bībele tika rakstīta 
tad, kad „nekādas Eiro pas vispār 
nebija”. Gluži otrādi:  citādi tā ne -
varētu būt Eiropas pamatos, bet 
Eiropas kultūra būtu Bībeles 
pamats.  Streipam pat nav lielas 
prasmes par viņam pazīstamās 
Septītās dienas adventista ticību 
– jo viņi arī ciena Bībeli, bet 
apgalvo, ka dievkalpojumiem jā -
būt tikai sestdienās un ka Ele nes 
Vaites raksti gandrīz līdzvērtīgi 
Bībelei. Arī Streips izsakās, it kā 
vecticībnieki norai dot Bībeli, un 
ka ebrēji skatās tikpat šķībi uz 

saviem Svētajiem Rakstiem (Ve-
co Derību), ka Streips nievā viņa 
citētos VD „ētikas principus”?    
Un nez’, kā kāds var lasīt Bībeli 
„no pirmā vārda līdz pēdējam”, 
neredzot, ka Vecās Derības cere-
moniālā upuŗu sistēma (pretstatā 
tās ētiskajai mācībai) vairs nav 
spēkā; tā sagatavoja publiku Pes-
tītāja nākšanai, mācot, ka „bez 
asins izliešanas nav piedošanas”. 
Tās vietaā caur VD pravieti 
Jeremiju tika apsolīta „Jaunā 
Derība”, kas piepildīja Jēzu Kristu, 
kuŗš „vienreiz upurēts, daudzu 
cilvēku grēkus atņemt” un ir 
mums „reizi par visām reizēm” 
panācis „mūžīgu pestīšanu”, tā 
ka mums nevajaga „vairs ... upuŗu 
par grēku” (Ebr  9:22b,28,12; 
10:18).  Kaut kā Streips aizmirsa 
pieminēt šo evaņģelija vēsti par  
Jēzu Kristu, kas uzvarējis un 
tāpēc dod mums uzvaru pār 
grēku un nāvi, konsekventi tikai 
tāpēc dodot mums spēku pildīt 
Streipa minētos un citus Bībele 
ietvertos vērtīgos „centrālos 
prin   cipus”. Patīk vai nepatīk, ne -
varam atkabināt Bībeli no mū  su 
tautas un eiropiskas identitātes 
pamatiem. 

 Māc. Tālivaldis Ivars Smits 
   Vašingtona DC, ASV 

  

Rīgas latviešu 
biedrības 

Latviešu valodas 
attīstības kopa

uzsāk 
10. darbības gadu 

Kāds modrs latvietis, valod-
nieks, augsta amatpersona, 
nesen secināja, ka mūsu valo-
dai pēc 50-100 gadiem lemts 
kļūt par virtuves valodu. Ilgo 
gadu flegmatisms un valodas 
vērtību neizpratne šādu domu 
ir veidojusi – tāpat jau arī tautā 
nīkuļojusi arī plašāka valstisko 
vērtību apziņa.

RLB Latviešu valodas 
attīstības kopa – un gan jau arī 
vēl citi – tādai nolemtībai 
nepadodas; kopas mērķis ir 
veicināt pārrunas par aktuā-
liem valodas jautājumiem, 
veicināt uz zināšanām un 
zinātni balstītu valodas un 
valodniecības attīstību Latvijā, 
kā arī novērst padomju laikā 
pieņemto valodas dekrētu un 
kaitīgo nolikumu turpināšanu 
valodas praksē Latvijā.

Tiksimies RLB kopas vakaros 
katra mēneša pirmajā 
pirmdienā pulksten 6.00 
vakarā RLB 2. stāvā 301. telpā. 
Visi laipni gaidīti. 

RLB LVAK vadītāja 
Maija Sinka-Gobiņa 
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Montrealas ev. – lut. Trīs-
vienības draudzes lauku īpa-
šumā Tērvete jūlijā notika lie-
lākais ikgadējais notikums – 
bērnu vasaras nometne, nu jau 
46. reizi. Par to plašāk pastāsta 
Dāvids Porietis-Bedards: “Tā ilga 
divi nedēļas. Tās pirmajā nedēļā 
piedalījās 43, bet otrajā 39 
nometņotāji. Vairums bija no 

Toronto apkaimes, kamēr no 
Montrealas un Otavas tikai daži. 
Nometņot gribētāju bija daudz 
vairāk, bet skaitu ierobežo pie-
ejamo mītņu un guļamvietu 
skaits". Nometnes atbildīgais 
vadītājs bija Dāvids Porietis-
Bedards. No Latvijas bija ieradu-
šies 5 nometņotāji, 3 audzinātāji 
un 3 virtuves darbinieces.

Nometni atklāja 3. jūlijā ar 
dievkalpojumu. To vadīja māc. 
M Ķirsons, mūziku atskaņoja J. 
Mateus. Kopā ar nometņotājiem 
atklāšana bija pulcinājusi 150 cil-
vēkus! Karstā tveice norādīja uz 
gaidāmiem laika apstāķļiem, it 
sevišķi pirmajā nedēļā. Lai atvē-
sinātos, 6 reizes dienā nometņo-
tāji devās peldēties un maltītes 

DIVI VĒRIENĪGI NOTIKUMI TĒRVETĒ KVEBEKĀ

ēda pie piknika galdiem. Līdz ar 
to programmā bija vairāki pār-
kārtojumi, bet tie nemazināja 
sajūsmu un darbošanās gribu. 
Pirmajās dienās notika ziemas 
olimpiada, kuŗā piedalījās 
Bangladeša, Seisele un Zimbabve. 
Notika slēpošanas, ātrslidošanas, 
bobsleja un kērlinga sacensības. 

Kopsummā uzvarēja Bangla-
deša, iegūstot visvairāk zelta 
medaļu. Divi reizes bērni viesojās 
Gailīšu/Birkenu pludmalē, pava-
dot gandrīz vai visu laiku ūdenī. 
Še ir skaista vieta ar brīnišķīgu 
skatu uz ūdenskritumiem un 
baltām pludmales smiltīm.

Par centību runāt latviski Tēr-
vetes balvas saņēma Karlīne Zu -
bāne, Līva Gulēna-Taube un 
Kat  rīne Kanberga. Nometnes 
balvu par labu un priekšzīmīgu 
nometņošanu saņēma Līva Ze  mīte. 

Nometne beidzās ar svecīšu 
svētbrīdi. To vadīja Jānis Mateus. 
Svecītes vēl ilgi apgaismoja Tēr -
vetes zīmi pie karogu mastiem. 
Liekas, ka Tērvetes galvenie mēr-
ķi bija sasniegti – bērniem bija 
ģimenīga, fantazijas pilna nomet-
ņošana un tie runāja latviski!

Nav šaubu, ka nākamgad Tēr-
vetē atkal pulcēsies latviešu jau-
natne. Jāpriecājas, ka nometnes 
vadībā ienāk jauna paaudze un 
ka jauniešiem patīk latviska 
gaisotne Tērvetes pļavās un koku 
gatvēs.

M. Štauvers

Ik gadu Otavas ev.-lut. Miera 
un Montrealas ev.-lut. Trīs vienī-
bas draudze rīko kopēju vasaras 
izbraukumu uz Tērveti. Tajā no  -
tiek dievkalpojums un pikniks. 
Pēdējos gados šajos izbrauku-
mos vairums dalībnieku bija no 
Otavas, bet nedaudzi no Mont-
realas. Šogad aina bija pavisam 
citāda. Otaviešu bija daži desmi-

OTAVAS UN MONTREALAS  EV.LUT. DRAUDŽU KOPĒJAIS IZBRAUKUMS
ti, bet montrealiešu vairāk par 50! 

Dievkalpojumā ar dievgaldu 
piedalījas 50 dievlūdzēju. Sekoja 
pikniks, kuŗā apmeklētāju skaits 
pieauga uz 80. Šefpavārs Roberts 
Kalniņš uz jauniegādātas cep-
tuves cepa kotletes un desiņas un 
apcepināja bulciņas. Par piede-
vām bija rūpējusies Katrīne 
Krau  le ar palīdzēm. Notika iz -

loze, kuŗas laimesti bija preces 
no Latvijas. Biļetes maksāja: 2 
par $ 5, bet 5 par $ 10. Tās gāja kā 
„karstie suņi” un deva kasē labu 
ienākumu.

Pikniks tuvina abu draudžu 
locekļus un dod tiem iespēju 
pārrunāt jaunākas ziņas un po -
lītiskās dzīves notikumus. Šobrīd 
degpunktā bija gaidāmās Latvijas 

Saeimas vēlēšanas 2. oktobrī. Par 
to 4. septembrī plkst. 14 Latviešu 
centrā Montrealā, Provosta ielā 
3955 notiks īpaša polītiska sa -
nāksme, kuŗā lektori būs Bruno 
Deksnis, bijušais montrealietis, 
kas tagad pastāvīgi dzīvo Latvijā; 
Edis Kalniņš no Latvijas, kas 
Tērvetē pa vasaru piepelna 
grašus; Kristofers Bokums, Me -

dicīnas students no Latvijas;  
otavietis Pēteris Brauns, Māras 
viesnīcas līdzīpašnieks Rīgā. 
Katrs no viņiem pārstāv savu 
polītisko ievirzi. Sanāksme sol'as 
būt interesanta un dos ieskatu 
pašreizējā polītiskajā stāvoklī 
tēvzem'a. Kā zināms, Montrealā 
arī būs vēlēšanu iecirknis (Lat-
viešu centrā).
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Dāvids Porietis-Bedards pirmo reizi bija Tērvetes nometnes 
vadītāja godā

Nometņotāji ugunskura vakarā

Ģitaru spēlē Jānis Mateus
Mācītājs Māris Ķirsons kopā ar Jāni Mateusu, Ilzi Bērziņu un 
viņas draugu
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Anita Michalovska Kursas 
vasaras vidusskolā mācījās, kad 
izglītības centrs vēl nebija uzcelts. 
Tolaik mācības notika „Sarkanā 
šķūņa saimniecībā”. Kopā ar ci -
tiem jauniešiem Anita piedalījās 
de monstrācijā Olimpijā pret plā-
noto ASV un PSRS sadar bību.

Anita Michalovska dzimusi 
1960. gada 7. janvārī Sietlā. Viņa 
mācījās Capital High School 
Olim  pijā. Vašingtonas univer-
sitāti absolvēja 1982. gadā. Anita 
dejoja tautasdeju kopā „Trejdeks-
nītis”, piedalījās vairākos Dziesmu 
svētkos. Mācoties vidusskolā, vi -
ņa spēlēja flautu, dziedāja latviešu 
draudzes korī, piedalījās dievkal-
pojumos. Vēlāk viņa studēja Si  m-
 monsa kolledžā Bostonā. Ani tas 
darba lauks bija pārtikas 

Anitas Michalovskas 
piemiņas fonds Kursai

technoloģija un dietoloģija, 16 
gadu viņa dzīvoja Aļaskā, bija 
reģionālās Federālās izglītības un 
pārtikas programmas (Special 
Supplemental Nutrition Program 
for Women, Infants and Children) 
vadītāja dienvidaustrumu Aļaskā. 
Anita bija arī Aļaskas Dietetic 
Assotiation vadītāja, publicēja 
rakstus Aļaskas Dietologu apvie-
nības žurnālā.

Anita 2001. gadā pārcēlās uz 
Kaliforniju un dzīvoja Sakra-
mento apkaimē, viņa bija dieto -
loģijas konsultante aprūpes iestā-
dēs Kalifornijā, Nevadā un 
Aidaho.

Anitas pēdējā darba vieta bija 
Plaservilā (Placerville), kas pa -
zīstama ar nosaukumu Old 
Hangtown. Tādējādi viņa bija 

tuvāk mājām un varēja rūpēties 
par saviem kaķiem, īpaši vis-
mīļāko mincīti, vārdā Cookie.

Anita bija neatkarīga, mērķtie-
cīga, enerģiska un dzīvespriecīga, 
viņas sirds vienmēr atvērta drau-
giem un draudzībai, mīlestībai.

Anita paspēja visu – viņa bijusi 
gan brīvprātīgā instruktore slē-
pošanā bērniem ar īpašām vaja-
dzībām, gan dziļūdens makš-
ķerniece, gan indiāņu kanu ai -
rētāja, kalnos kāpēja un riteņ-
braucēja, viņa spēlēja zvaniņu 
orķestrī un bija uzticama drau-
dzene.

Pēc savas pirmās viesošanās 
Latvijā Anita bija pārsteigta, ka 
tur skaistos bērzus, kādi Amerikā 
iestādīti pie viņu mājas, var 
nozāģēt malkai... Tautasdziesmā 
gan arī teikts:

„Silta, jauka istabiņa
Bērza malku kurināta.”
Anita dzīvoja pilnvērtīgu dzīvi. 

Visiem, kuŗi Anitu pazina, ļoti 
smagi apzināties, ka viņas vairs 
nav. Sava mūža pēdējās dienās 
viņa daudz runāja ar māti par 
visu skaisto, kas apkārt – par 
pavasaŗa ziediem, jau gatavajām 
zemenēm mazajā dārziņā, bru-

ņurupučiem tuvējā ezerā un 
izperētajiem zoslēniem, bet vis-
vairāk par saviem draugiem un 
radiem. Viņa ļoti vēlējās Kursā 
svinēt Jāņus.

Anita nekad nesūdzējās, ka 
viņai ir grūti vai sāp, viņa cerēja, 
ka spēki vēl atgriezīsies. 

Smagas slimības mākta, Anita 
Michalovska aizgāja mūžībā š. g. 
19. jūnijā. Viņas pēdējā atdusas 
vieta ir Takomas kapsētā.

Anitas piemiņai nodibināts 
fonds Kursai. Anitas vecāki Indra 
un Anatolijs Michalovski šajā 
fondā iemaksāja 1000 dolaru, 
naudu ieskaitīja vēl 19 cilvēku un 
ģimenes, un fondā jau ir 1895 
dolari.

Indra Michalovska Kursai zie-
doja arī latviešu tautastērpa sak-
tas un novusa galdu. Anita 
mūžam būs visu kursiešu mīļā 
piemiņā. 

No ,,Kursas Kripatiņām”

Anita Michalovska
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Šī gada 25. jūlijā pie Rīgas pils 
Daugavmalā svelme netraucēja 
mīļi apkampties un apsveicināties 
sešdesmit sešiem EVS-2010 da -
lībniekiem, starp kuŗiem dau dzi 
bija veci jo veci draugi, bet dau-
dziem, klausoties jautrajās saru-
nās, kļuva skaidrs – lai gan viņi 
uz EVS dodas pirmo reizi, tiks 
iegūti jauni, labi draugi. Brauciens 
līdz šīs vasaras EVS mītnes vietai 
Mālpilij nebija ilgs – tikai viena 
stunda. Dalībniekus laipni sagai-
 dīja Mālpils profe sionālās vidus-
skolas direktore un kopmītnes 
dežurante. Viņas izrādīja gaišās, 
tīrās, sakoptās telpas nakšņošanai 
un darbam, atpūtai. EVS dalīb-
nieki jutās gaidīti. 

Šogad Eiropas Vasaras skolu 
vada viedā koŗdiriģente, mūziķe 
Lilija Zobens. Atklājot EVS un 
uzvelkot karogu, Lilija Zobens 
ikvienam dalībniekam novēlēja 
jaukas divas nedēļas Mālpilī. 
Katra EVS dalībnieka godaprāts 
ir arī visas EVS gods un labā 
slava. Šis novēlējums kļuva par 
visas EVS-2010 moto. 

Pateicībā EVS-2010 atbalstī-
tājiem - Latviešu nacionālajai 
padomei Lielbritanijā (LNPL), 
Anglijas Latviešu izglītības fon-
dam (IF), Zviedrijas Latviešu 
centrālajai padomei (ZLCP) un 
Elfrīdas & Jāņa Rutku piemiņas 
fondam, Latviešu kopībai Vācijā 
(LKV), arī ziedojumam no Kon-
rades kundzes mantojuma, Ang-
li  jas DV fonda īpašumam „Radi 
un draugi” (Rīgā), Latviešu fon-
dam un vairākiem privātajiem 
ziedotājiem 31. Eiropas Vasaras 
skola varēja sekmīgi uzsākt savas 
divas mācību, izklaides un 
kultūras nedēļas Latvijā.

Visu šo laiku jutām EVS ko -
ordinātores un darba organi-
zātores Daces Pāvulas rūpes par 
EVS-2010. Lai gan viņa pati 
nevarēja šogad būt mūsu vidū un 
vadīt EVS, jo viņai piedzimusi 
meitiņa Aiša, ikviens EVS da -
lībnieks juta viņas klātieni, jo 
Dace organizēja EVS kopā ar 
saviem palīgiem Līnīti un Liliju. 

Jau pirmajā vakarā tika orga-
nizētas iepazīšanās spēles. Tad 
visi sastājās pēc auguma un 
izveidoja EVS alfabētisko rindu 
vārdu secībā. 

Šī gada EVS temas bija „Ūden-
tiņš, akmentiņš, Tie dzīvos saules 
mūžu; Brīvība”. Šīs temas tika 
ieteiktas latviešu valodas, vēstu-
res, dziedāšanas, dejošanas un 
visdarbu stundās, kā arī interešu 
grupu darbā.

Latviešu valodas stundās sko-
lēni skolotājas Sandras Paegles 
vadībā apguva akmens un ūdens 
simbolisko nozīmi cittautu un 
latviešu kultūrā, mācījās izprast 
frazeoloģismus, kuŗos ūdens un 
akmens ietverti kā pamatvārdi, 
iepazinās ar latviešu autoru dar-
biem, kuŗos minētas šīs mūžīgās 
vērtības – ūdens un akmens, kā 
arī rakstīja savus radošos darbus, 
no kuŗiem labākos publicēja arī 
EVS avīzē:

Ārā spēlē lietus,
Akmeni, klausies tā smieklus,
Soļus uz augšu liec vieglus,
Zilus matus mazgāsi kosmosā,
Kur kāds tev smaidīs,
Gaidīs.
Tā raksta Emīlija Zemīte savā 

BĒRNU SARUNAS AR ŪDEŅIEM UN AKMEŅIEM 
EIROPAS VASARAS SKOLĀ (EVS)-2010

vēstulē akmens draugam, kuŗu 
katrs EVS dalībnieks ar akrila 
krāsām radīja uz izvēlētā Vidze-
mes akmens.

Latviešu tautas brīvības cīņu 
temu savās vēstures stundās 
risināja vēstures skolotāja Laura 
Miķelsone. Brīvība. Cik sarežģītas 
un grūtas dažādos laikos ir 
bijušas latviešu tautas cīņas par 
savu brīvību, cik lielas alkas pēc 
tās devušas spēku. Par šīm cīņām 
dažādos laikos skolēni veidoja 
planšetes, zīmējumus, kā arī iz -
tei   ca savu viedokli un diskutēja.

Trešā stunda ik dienu bija 
„Visdarbi”, ko vadīja Sarmīte 
Sedliņa. Šajās stundās vienkāršas 
pudeles ar krāsām ieguva ne -
parastus un noslēpumainus to -
ņus, bet krāšņumu tām deva 
dekupāžas technikā izveidots 
zīmējums. Īpašu rūpību un 
pacietību prasīja filcēšanas tech-
nika, kurā tika darināti auskari, 
somiņas un paliktnīši tējas 
krūzītei. Katrs skolēns varēja 
pārbaudīt pirkstu veiklību, veŗot 
pērlīšu piekariņus – ūdens un 
akmens dzīvniekus – zivis un 
ķirzaciņas.

Šī bērnu krāsainā darbošanās 
radīja prieku pašiem un arī tiem 
vecākiem un radiniekiem, kuŗi 

kuŗā par solistiem uzstājās EVS 
absolvente Lia Buchanan un 
Matīss Donovs.

EVS audzinātājus koordinēja 
un vadīja Līnīte Zobens-East. 
Kad iepazīšanās spēlē tika vaicāts, 
kuŗo reizi viņa ir EVS, Līnīte 
atteica, ka nevarot saskaitīt, kuŗa 
tā būs. Patiesībā īpaši pēdējos 

volejbolu. Sporta nodarbības bija 
arī gatavošanās olimpiadai, kas 
notika EVS otrajā nedēļā. 

Pēc sportošnas un launaga 
pēcpusdienas cēlienu aizpildīja 
interešu grupu nodarbības. Šo -
gad tās bija: EVS avīzes redakci-
ja, teātris, šacha un zolītes spēle, 
pērlīšu rotu darbnīca un māksla. 

bērni ik gadu gaida ar nepacietību, 
ir „Mantiņu meklēšana”, kuŗā 
šogad piedalījās jautras koman-
das „Zaļie ziloņi”, „Zilie pelikāni”, 
„Sarkanās žirafes”, bet uzvarētāji 
bija „Dzeltenie bruņurupuči”, 
kuŗi visveiklāk atrada visas sa -
rakstā minētās lietas un notēloja 
„Māru pēc naktsmiera” un „Lau-

aplūkoja izstādi pēc nobeiguma 
koncerta.

Īpaši interesantas bija Lilijas 
Zobens vadītās dziedāšanas 
stun     das, kuŗās bērni pirms dzie-
dāšanas ievingrināja balsi, 
mūzikāli izlocīdami dažkārt pat 
smieklīgas un neparastas zilbes, 
bet daži saņēma noderīgus pado-
mus, kā ar vingrinājumiem pār-
varēt uztraukumu pirms kon-
certa. Stundās tika izdziedātas 
gan jaunas, gan vecas dziesmas, 
bet īpaši saviļņojoši skanēja 
„Mana dziesma”, kas līdz asarām 
spēja aizkustināt gan pašus 
dziedātājus, gan klausītājus.

Dejas stundās soli aiz soļa 
„Saules rotaļā”, „Pērkona dejā”, 
„Tymā upes molā” un citās EVS 
dalībnieki rakstīja Paulīnes 
Buchanan un Annas Auziņas 
vadībā. No šīm skolotājām bērni 
var mācīties kā dejas soļu raitu-
mu, tā arī stalta auguma turēšanu 
un gaišu skatienu apmaiņu, 
pāŗiem šķiŗoties. Īpaši cēli tika 
izdejota „Latgaliešu kāzu deja”, 

gados ir licies, ka EVS ir Līnīte 
un Līnīte ir EVS, tik ļoti visi – 
skolēni, audzinātāji un skolotāji 
jau ir pieraduši pie Līnītes 
aktīvitātes, spējas līdzi just, kā arī 
stingrāka, nopietnāka vārda un 
atbildības par darāmo darbu.

Daudzi jaunie audzinātāji to 
visu var mācīties tieši no Līnītes. 
Ar lielāku pieredzi EVS šogad 
strādāja arī mīļā Elizabete Svi-
lāne, atbildīgais Kaspars Kokins, 
atraktīvā Sarma Zēgnere, līksmā 
Klāra Brūvere, mīļā Jāna Ander-
sone, jestrais Jānis Daniklifs. 
Pirmo gadu EVS audzinātāju 
darbā iesaistījās Aleksandrs Bēr-
ziņš, Lauris Grīns, Linards Levits 
un Māra Sinka. Viņiem uzticētās 
pēcpusdienas rosmes notika pār-
domāti un jautri.

Pēcpusdienā EVS dalībnieki 
tūliņ pēc dziedasanas stundas 
nodarbojās ar dažādām sporta 
aktīvitātēm, visbiežāk tā bija 
peldēšana Sudas upes peldvietā, 
jo laiks bija karsts un sutīgs. 
Dažkārt bērni spēlēja futbolu un 

Pirmās trīs vadīja audzinātāji. 
Īpaši aktīvi darbojās EVS avīzes 
korespondenti, teātŗa grupa Jāņa 
un Klāras vadībā izspēlēja etīdes 
par EVS dzīvi un dažādiem noti-
kumiem. Koncertuzvedumā te -
āt  ra grupas dalībnieki izspēlēja 
gan skumjo, gan jautro etīdi. 
Šacha un zolītes turnīru orga-
nizēšanā aktīvi piedalījās audzi-
nātāji Sarma Zēgnere un Alek-
sandrs Bērziņš.

Negaidīts atklājums bērniem 
bija pērlīšu rotu darināšana Sar-
mītes Sedliņas vadībā. Lai gan 
sākotnēji zēni nebija īpaši aktīvi 
pieteikušies, pēc nelieliem mēģi-
nā jumiem visdarbu stundās arī 
viņi pārliecinoši vēra pērlīšu 
rotas un izteica vēlēšanos to darīt 
arī savās mājās.

Mākslas skolotājs Didzis Krū-
miņš mākslas stundās ļāva bēr-
niem radīt savas mākslinieciskās 
fantazijas par akmeni un ūdeni. 
Tapa arī skices un zīmējums – 
brīvības putns, kas vēlāk tika 
izmantots par 31. EVS Mālpilī 
simbolu uz skolas dalībnieku 
krekliņiem. Gleznās par ūdens 
temu tika atspoguļoti arbūzi to 
tradicionālajās, kā arī netra dicio-
nālajās formās (fantazijā dažkārt 
arī kantaini).

Pēc vakariņām notika audzinā-
tāju vadītas nodarbības. Intere-
san tākās un tradicionālākās, ko 

ŗa draudzeni”.
Arī „Karogu spēle” 28. jūlija 

pēcpusdienā ir veca, laba tradici-
ja. Ir jāatrod pretinieka koman-
das karogs, jāsaņem gūstekņi, 
kuŗiem improvizētā „cietumā” 
sods jāizpērk ar dziesmām au -
dzinātājas Līnītes ģitaras pava-
dījumā. Šoreiz uzvarēja draudzī-
ba - „Dzeltenās vistas” neizšķirti 
pret „Melnajiem lāčiem”. 

„Mēmais šovs” vienmēr ir gu -
vis lielu populāritāti. Dotās lietas 
un cilvēkus nemaz nav viegli 
parādīt. Šoreiz „klupšanas ak -
mens” bija Lady Gaga.

Sestdienas vakara ballīte bija ar 
turpinājumu, jo EVS dalībnieki 
naktī devās visvairāk biedējošajā, 
viskarstāk gaidītajā un vis-
noslēpumainākajā nakts pārgā-
jienā, kuŗa organizēšanā aktīvi 
piedalījās audzinātāji, bijušie au -
dzēkņi, kā arī skolotāji. Pēc 
pārgājiena EVS dalībnieki aizmi-
ga jau pret rīta pusi.

Svētdienas vakara stafetes bija 
jautras.  Kā parasti, ābolu, ūdens, 
miltu stafete izraisīja vislielāko 
jautrību. Uzvarētāja komanda 
balvā ieguva konfektes.

Jautājumu un atbilžu (KVIZ) 
vakarā audzēkņi par visgaŗ lai -
cīgāko uzskatīja jautājumus par 
zinātni, bet vislabākie un jaut-
rākie bija jautājumi par EVS.

EVS 2010 saime Mālpilī

Čaklie audzinātāji, 1. Rindā no kreisās: Linards Levits, Sarma 
Zēgnere, Klāra Brūvere, Elizabete Svilāne, aizmugurē – Kaspars 
Kokins, Jānis Danklifs, Aleksandrs Bērziņš, Lauris Grīns, Līnīte 
Zobens-East, Māra Sinka, Jāna Andersone

Izbraukums ar laivām pa Gauju

(Turpināts 21. lpp.)
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Dziesmu kaŗu vakarā vajadzēja 
nodziedāt dziesmu ar to vārdu, 
kas minēts izvilktajās lapiņās, 
bet, ja tika dancots, varēja iegūt 
papildpunktus.

Nu jau vairākus gadus EVS 
dalībnieki dodas uz „slepeno 
randiņu”, lai noteiktu EVS per-
fektākos pāŗus. Te nu jautrības 
bija bez gala, jo negaidītās situā-
cijas lika smieties un brīnīties 
par neparastajām izvēlēm.

Talantu un beztalantu vakarā 
atklājās jaunas radošās grupas, 
piemēram, „Audzinātāji” un 
„Ko  mandantes”. Konkursa uzva-
rētājs Krišjānis Cerbulis spēlēja 
saksofonu un uzstājās arī EVS 
nobeiguma konkursā.

Tādas valstis kā EVS olimpiadā 
nav piedalījušās nevienā citā 
pasaules sporta sarīkojumā un 
tāpēc ir unikālas: EVSnija, Nār-
nija, SEFnija (Sarma un Elizabete 
ir visforšākās) un Viduszeme. 
Olimpiadā sacen sības notika: 
volejbolā, futbolā, tautasbumbā 
un citās spēlēs.

EVS dzīvi krāšņāku darīja arī 
citas jaukas rosības. Visnepa-
rastākais un grūtākais bija izbrau-
kums uz atpūtas parku „Rāmkal-
ni”, kur braucām ar laivām, kā -
pām pa baļķiem, klintīm, bijām 
Velnalā un braucām ar divri-
teņiem. Slodze pamatīga, taču 
EVS dalībnieki mājās atgrie zās 
noguruši, bet laimīgi.

Citvakar bērni, audzinātāji un 
skolotāji apmeklēja Jauno talantu 
koncertu Mālpils muižā. Dziedāja 
Andris Ērglis (vadīja arī koncer-
tu) un citi latviešu mūziķi. 
Nelielu, bet krāšņu koncertu 
sniedza arī paši Jauno talantu 
skolas dalībnieki. Daudzi EVS 
dalībniekiem dziedāja un dejoja 
līdzi koncerta atskaņotājiem.

Īpaši interesanta bija ekskursija 
pa Mālpili gīdes Daces Brūnas 
vadībā. Tā EVS dalībnieki uz -
zināja daudz neparasta par Māl-
pils vēsturi, vietu izcelsmi un 
pašiem mālpiliešiem.

Vienudien EVS dalībniekiem 
bija Lilijas Zobens noorganizētā 
interesantā tikšanās ar Aivu 
Rozenbergu – „Rīga – Eiropas 
kultūras pilsēta 2014. gadā” 
kurātori. Viešņa stāstīja par logo 
izveidi, kuŗa pamatā ir Austras 
koks, un par gaidāmajiem noti-
kumiem.

Interesantas bija arī stundas 
ārpus klasēm: latviešu valoda 
Saules kalnā pie dziedošajiem 
akmeņiem, vēsture – Mālpils 
muižā un visdarbi aušanas darb-
nīcā Mālpils kultūras namā – 
audējmeistares un Sarmītes Sed-
liņas vadībā ikkatrs EVS dalīb-
nieks ieauda savus metus kopīgajā 
lupatu seģenē, ko varēja apskatīt 
arī EVS nobeiguma izstādē.

EVS-2010 bija īpaša skola, kuŗā 
ikviens dalībnieks jutās labi un 
bija gaidīts. Ja arī gadījās kāds 
grūtāks mirklis, tūlīt atradās 
draugi, kas prata mierināt, dot 
padomu, centās izprast un 
palīdzēt. Visi jutās kā vienots 
veselums.

Šī EVS bija vieduma un dzīves 
gudrību skola, kuŗā ikviens iegu-
va ne tikai zināšanas, bet arī 
izpratni par dažādām ikdienas 
norisēm. Nobeiguma koncerts 
bija emocionāli bagāts, un ziedu 
klēpjos slīga ne tikai skolotāji un 
EVS vadītāja Lilija Zobens, bet 
arī šī gada EVS kausa ieguvēja 
Justīne Elferte un jaukā audzi-

nātāja Līnīte Zobens-East, ko 
pamatoti varam uzskatīt par EVS 
dvēseli.

Ziedi, asaras, apsveikumi un 
savam akmens draugam vēstulēs 
izteiktās atziņas, kas liek saspa-
roties un domāt atkal par nāka-
majām EVS. Lūk, fragmenti no 
vēstulēm uzgleznotajam akmens 
draugam:

Sveiks, Akmenīt!
Rakstu Tev no vasaras nomet-

nes. Katru vakaru mums ir vis-
visādas vakara nodarbības, kas ir 
ļoti jautras un prieka pilnas. Mēs 
jau esam darījuši tik daudz, un ir 
pagājusi tikai viena nedēļa. Es 
nevaru sagaidīt otro nedēļu.

Laila Gross

Čau, Fredij!
Es esmu EVS. Šeit ir ļoti jauki, 

un es satiku visus savus draugus.
Emily Buchanan

Mīļā Džipsī!
Kā Tev iet? Tagad esam latviešu 

valodā un uzgleznojām mūsu 
ak  mens draugu. Tu izskaties bur-
vīgi. 

Šovakar būs balle EVS. Visi pa -
liks augšā, kamēr kritīs zemē un 
aizmigs.

Lija Andersone

Mīļais Gustav!
Man ļoti patīk EVS. Es skrienu 

naktsmierā apkārt un guļu stun-
dās. Man liekas, ka pa naktīm 
skriet ap futbola laukumu ir labs 
sods, man patīk.

Māris Priedītis

Cienītais Jēkab!
Pagaidām esmu atrodama EVS. 

Mums te ir danči un dziedāšana. 
Es domāju, ka tas ir svarīgi, lai 
mēs visi zinām un aktīvi pie-
dalāmies latviešu kultūras dzīvē. 
Šeit mēs satiekam draugus, ar 
kuŗiem ir jautri pavadīt laiku un 
arī sazināties pēc EVS. Visi ir 
draudzīgi, un šeit ir ļoti patī-
kami.

Baņuta Kalns-Tīmane

Sveiks, mans akmens Bob!
Atceros, ka Tu man teici, lai 

neuztraucos par to, ka man pē -
dējais gads EVS, bet man tiešām 
nesanāk, visu laiku par to domāju, 
vai vēl atgriezīšos, vai mani 
paņems paraudzinātāju. Ak, kā 
es gribētu zināt atbildes uz šiem 
jautājumiem!

Justīne Elferte – 
EVS-2010 kausa ieguvēja

Pēc šīm nelielajām vēstulītēm 
savam akmens draugam ir 
noprotams, cik EVS šogad bijis 
jauki, cik dažādi bijuši skolēni, 
tik dažādas viņu domas. Ja arī 
kādam varbūt bija grūtāk ie j us-
ties, tad draugu plecs un atbalsts 
palīdzēja. Ja nepatika kāda no -
darbība, tad cita savukārt sniedza 
prieku un gandarījumu. Ja gadījās 
ķibele, tad diskusijās, pārrunās 
izkristallizējās viedokļi un risi-
nājumi, kas palīdzēja izanalizēt 
situāciju. Tā tika gūta pieredze 
un mācība turpmākajām EVS, 
kuŗas visi atkal gaidīsim ar ne -
pacietību, jo, kā raksta Elīze 
Sinka: „Es esmu bēdīga, ka mums 
ir tikai viena nedēļa palikusi. Es 
negribu iet projām no šejienes”. 
Bet Zane Struberga viņai piebal-
so: „EVS ir vislabākā nometne 
pasaulē, un visi cilvēki ir ļoti 
jauki.”

Sandra Paegle

 

(Turpināts no 20. lpp.)

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VĒRA ALDONA KRASTIŅŠ,
dzimusi ŠMĒDIŅŠ

dzimusi 1911. gada 13. februārī Kuldīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 17. augustā Apple Valley, MN

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
DĒLU ATRAITNES GRETCHEN KRASTIŅŠ UN LĪGA KRASTIŅŠ

MAZMEITAS LAURA AR JOHN SCOTT, HEATHER AR GRANT LAMBERT,
MAZDĒLS KAPTEINIS CHAD KRASTIŅŠ, USAF

MAZMAZBĒRNI KYLE UN ADRIANA SCOTT 
MĀSA BIRUTA NUNN

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

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

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA AINA, MEITA ANITA AR ANDRI, 

MAZMEITA SONJA AR MATT, MAZDĒLS PĒTERIS, 
SVAINE BIRUTA AR EVERETT, LITA UN MĀRTIŅŠ AR BĒRNIEM, 

KRUSTDĒLS ROBERTS AR RENĀTI, KRUSTMEITA LIDIJA LATVIJĀ
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, KANADĀ, VĀCIJĀ UN ASV

Dievs, mūžīgo mieru 
dodi man...

Mūžīgā mierā aizgājis

GUNĀRS JĀNIS ROZENTĀLS
dzimis 1928. gada 26. martā Rīgā, Latvijā

miris 2010. gada 6. jūlijā, Mississaugā, Ontario, Kanadā

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
MĀSĪCA INESE-INTA UN ARNIS KUKSIS 

AR BĒRNIEM UN VIŅU ĢIMENĒM

Viss neiznīkst … 
Labais un gaišais, kas Tevī bija, 
Dzīvos mūsu sirdīs un atmiņās 

Dieva mierā aizgājis

ARVĪDS FOGELS
dzimis 1922. gada 3. oktobrī Pāles pag., Latvijā

miris 2010. gada 25. jūnijā Cleveland, Ohio

Ar mīlestību piemin
SIEVA BONIJA

RADI UN DRAUGI

Tev zeme bij svēta, kur piedzimi,
Tev valoda mīļa, ko runāji,
Tev tālos ceļos pagura kājas
Un svešā malā apstājās sirds.

Mūsu mīļais filistrs

INTS BUŠEVICS
dzimis 1929. gada 22. decembrī Rīgā

miris 2010. gada 9. augustā Mineapolē

KORPORĀCIJA TALAVIJA
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S A R Ī K O J U M I  
SARĪKOJUMI 

CIEMS ,,LATVIJA” (MI) 
 • 11. septembrī plkst. 4.00 tuvi-

em Gaŗezera kaimiņiem rīkojam 
atvadu vasaras izbraukumu ciema 
parka pajumtē. Būs program-
ma un azaids. Dalības maksa 
$10.00 personai. Visus sirsnīgi 
aicina ciema Latvija valde. 

FILADELFIJA (PA)
• 14. septembrī pensionāru sa   nāks-

 me Brīvo latvju biedrības telpās. 
GAŖEZERS (MI)
• 28. un 29. augustā Three Rivers, 

MI High School laukumos notiks 
atklātās latviešu meistar sacīkstes 
tenisā. Paredzētas vīrie šu, sieviešu, 
senioru, un dubult spēļu katēgorijas. 
Reģistrācija sestdien, 28. augustā, 
plkst. 9:00. Vēlams iepriekš pieteik-
ties. Tuvāka informācija un 
pieteik šanās pie Uģa Grīnberga, 
u g i a t h o m e @ a o l . c o m , 
269.244.5691. Varēs reģistrēties arī 
uz vietas pirms paredzētās spēles 
sākuma plkst. 10:00.

KLĪVLANDE (OH) 
• 18. septembrī plkst. 6.00 

vanadžu bazārs Apvienotās drau-
dzes zālē. Būs tradicionālais rudens 
iepirkumu galds, bufete, izlozes, 
priekšnesumi, vakariņas. Paredzēta 
Latvijas daiļamatnieku pinumu 
darbu izstāde. Ieeja par ziedoju-
mu. Atlikums vanadžu aprūpes 
darbam. Masonu lauku mā auto 
novietot šoreiz nevarēs. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 11. septembrī plkst. 4.00 nama 

gada svētki.
• 2. oktobrī 10. Saeimas vēlēšanas 

latviešu namā. 
• 16. oktobrī Dienvidkaliforni jas 

latviešu biedrības 60 gadu jubilejas 
balle.

• 24. oktobrī draudzes rudens 
bazārs.

• 7. novembrī plkst. 12.30 
Lāčplēšu 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 informācijas tāl-
runis: 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 iepirkšanās centrā 
St. Paulā, Minesotā. Sarunu tema-
ti: Latvijas kaŗavīri Afganistānā, 
10. Saeimas vēlēšanas, veselības 
aprūpe Latvijā, Latvijas vēstures 
mācīšana skolās kā atsevišķs mācī-
bu priekšmets u. c. pēc izvēles un 
ierosinājumiem. 

• 25. septembrī plkst. 4.00 Latvijas 
Universitātes 91. gada svētku akts 
latviešu baznīcā (3152 17th Ave.) 
Akadēmisko runu „Es nezinu, bet 
mani senči zina…“ teiks rakstniece 
Anna Žīgure. Dziedās ,,Teiksma“. 
Dalī bas maksa par vismaz $10 
ziedojumu, studentiem un sko-
lēniem ieeja brīva. Pēc akta kafijas 
galds. Rīko korporācija Dzintra 
Minea poles kopa.
ŅUJORKA (NY) 
• 12. septembrī Ņujorkas latvie-

šu draudzes Salas baznīcā (4 Riga 
Lane, Melville, NY) pēc dievkal-
pojuma, kas sāksies plkst. 10.30, 
sāksies bērnu svētki – izpriecas 
bērniem, nodarbības, bazārs, 
azaids, kafejnīca. Skolēnu vadībā 
auto mazgāšana,lai vāktu līdzek-
ļus ceļojumam ,,Sveika, Lat  vija!” 
braucienam. Ielūdz Ņu  jorkas 
draudzes Salas no  vads.

SAGINAVA (MI)
• 11. septembrī plkst. 3.00 gads-

kārtējais rudens sarīkojums „ruk-
sīša mielasts” Jāņa Skābarža lauku 
īpašumā 3630 E. Curtis Road, 
Birch Run. Sarīkojuma atlikums 
labdarīgiem mērķiem šeit un 
Latvijā – daudzbērnu ģimenēm, 
jaunatnes atbalstam Gaŗezeram, 
Saulgriežu vasaras vidusskolai u. 
c. Piedalīšanās $20 personai, bēr-
niem līdz 16 gadu vecumam ieeja 
brīva. Dziedās Trejpilsētu ansamb-
lis. Atspirdzinoši dzērieni jāņem 
līdzi. Rīkotāji lūdz atnest cepumus 
kafijai. Jāpiesakās līdz 7. septem-
brim, sazinoties ar R. Martinsonu, 
tālr.: 989-792-9716 vai J. Skābardi, 
tālr.: 989-777-1607. Vēlama 
iepriekšēja samaksa, lai atvieglotu 
kasieres darbu. Čekus izrakstīt: 
„Latvian Club of Saginaw”. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 28. augustā plkst. 2.00 draudzes 

namā (425 Hoffman Ave), dziedoņa 
Aināra Bumbieŗa koncerts. A. 
Bumbieris piedalījies mūzikālās 
izrādēs ,,Robins Huds”, ,,Mūsdienu 
pasaka par Pelnrušķīti”, ,,Leģenda 
par Zie massvētku rozi”, u. c., bijis 
puišu grupas ,,Latte” dalībnieks. 
Kon certā 22 gadu vecais skrunde-
nieks dziedās komponista Zig māra 
Liepiņa, Raimonda Paula un citu 
komponistu dziesmas ar Jāņa 
Petera, Aleksandra Čaka, Kaspara 
Dimitera un citu dzej nieku 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 lekto-
re un Ventspils Domes deputāte 
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 Abermanis, 
tālr.: 425-398-9145. Jāpiesakās 
līdz 25. augustam. Dalības maksa 
$90 (ieskaitīts: maksa par spēli, 
ratiņi un vakariņas); vakariņas 
vien: $25.00. Sacīkstēs vērtēs 
tālāko sitienu (longest drive; lon-
gest putt), tuvāko pie karodziņa 
(closest to the hole). Čeki izraks-
tāmi ar norādi: SLGA un nosūtā-
mi 17428 93rd Ave NE Bothell, 
WA 98011.

ST. PĒTERSBURGA (FL) 
• 7. septembrī plkst. 10.00 

Latviešu biedrības namā Latviešu 
biedrības valdes sēde. 

• 9. oktobrī plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanagu apvienības Floridā 
gadskārtējais pikniks, „War 
Veterans Memorial Park”, 9600 
Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr.4. 
Ieejas vārti parkā pie 49th street 
N. Līdzi jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam aizaidam. Cep tas 
desiņas un vēsus dzērienus sagā-
dās vanadzes un vanagi.

VAŠINGTONA (DC)
• 12. septembrī plkst. 9.00 mācī-

bu sākums Vašingtonas draudzes 
latviešu skolā. Gaidītas visas 
ģimenes, kuŗas vēlas audzināt bēr-
nus kristīgā garā, latviskā vidē un 
sadraudzībā. Informāciju var 
iegūt, sazinoties ar skolas pārzini 
Kristīni Allenu, e-pasts: 
kristine.d.allen@gmail.com vai 
skolas mājaslapā: http://www.
dcskola.org

Dieva mierā aizgājis
ģeologs

DR. ANSIS ĢIRTS KAŅEPS
dzimis 1940. gada 9. aprīlī Rīgā, Latvijā
miris 2010. gada 28. jūnijā Parker, Texas

Skumjās viņu piemin
SIEVA LYNN,

MĀSA DAINA LUCS AR VĪRU JĀNI UN ĢIMENI,
BRĀLIS INDRIĶIS AR SIEVU JOLANTU,

KRUSTDĒLS DĀVIS KAŅEPS AR ĢIMENI
UN RADI LATVIJĀ

Drūp klintis laika vējos spīvos,
Gaist mūži, audzes nāk un zūd,
Bet Tavas gaismas dārzos dzīvos
Kas Tevī vienots, neizzūd.

/Alberts Galiņš/

No mums šķīrusies
mūsu mīļā „mazā” māsa

RITA PETRIČEKA,
dzim. ROZENBERGA

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

Par viņu sēro 
BRĀLIS PĒTERIS

UN MĀSA ILZE 

Nē, draudzību neaprok zemē,
Ar baltsmiltīm neaizber,
Tā plīvo šīs pasaules vējos
Un līdzi mums ceļas un cer.
Tā paliek uz mūžu mums blakus
Un sargā un skubina mūs,
Un stipra kā sentēvu alus
Vēl šurpu no aizsaules plūst.

/Ārija Elksne/

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā filistre

VIJA Z. SŪRĪTE, 46. coetus
dzimusi 1937. gada 10. decembrī Saldū

mirusi 2010. gada 16. jūnijā Sirakūzās, ASV

Par viņu sēro studenšu korporācijas Dzintra locekles:
46. COETUS KONFUKŠI IZOLDE, SILVIJA UN SKAIDRĪTE,

KORPORĀCIJAS RADI SONDRA,SARMĪTE UN PŪCĪTE (INESE),
UN LĪDZGAITNIECES ASTRA, RASMA, ZINTA UN DAILA

Nē - draudzību neaprok zemē,
Ar baltsmiltīm neaizbeŗ,
Tā plīvo šīs pasaules vējos
Un līdzi mums ceļas un cer.

/A. Elksne/

No mums šķīrusies mūsu mīļā

VĒRA ALDONA KRASTIŅŠ,
dzimusi ŠMĒDIŅŠ

dzimusi 1911. gada 13. februārī Kuldīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 17. augustā Apple Valley, MN

Viņu mīļā piemiņā paturēs
IEVA UN GEORGE HARTWELL
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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

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Ņujorkas latviešu draudzes Salas baznīcā
4 Riga Lane, Melville, NY

12. septembrī dievkalpojums plkst. 10.30 no rīta; 
pēc dievkalpojuma

BĒRNU SVĒTKI
Izpriecas bērniem

nodarbības, bazārs, azaids, kafejnīca;
skolēnu vadībā auto mazgāšana, 

lai vāktu līdzekļus
  ,,Sveika, Latvija!” ceļojumam

Laipni ielūdz Ņujorkas draudzes Salas novads

Marketing Mgr for the Commonwealth of Indep. States 
(CIS) wanted for co. in Forest Grove, OR.  Will formulate, direct & 
coordinate mktg activities to promote co. products & services.  Will 
direct hiring, training & performance eval of mktg and sales staff for 
Russia & CIS at office in Riga Latvia.  Will determine licensing req. for 
co. products & establish import & distribution channels.
Reqs:  Bachelor’s Degree in BA or Econ.  Must have 2 yrs exp as a mrktg 
mgr., incl.:  developing & implementing mktg strategy to meet co. goals; 
Training personnel; & prepare mrkt & data research, eval & analyzing 
costs & fin results.  Will communicate w/staff in Russian & Latvian.  
Must have exp in acctg, merch & bus mgmt.  Travel required.  Must be 
able to work permanently in U.S.  Interested appl. send resume & cover 
letter addressing each & every requirement by mail to Maris Grube, 
2221 Yew Street, Forest Grove, OR  97116.  RELCOM, INC. is an Equal 
Opportunity Employer.

LATVIEŠIEM 
PRIEKŠPĒDĒJĀ

IESPĒJA
Iegādāties vecmeistara KĀRĻA ŠAUMAŅA 

gleznu - ainavu. Ļoti skaists ziemas skats Latvijā, 
bērzi, dīķītis, sniegs. Eļļa uz audekla, tīra, 

ielogota, 28 x 33”. Ļoti sekmīga kompozīcija, 
darināta ap 1930. gadu. Pieprasiet foto datorā: 

artmechanic@hotmail.com. 
Ideāla dāvana vēstniecībai vai bagātniekam. 

Ja tautieši nenopērk, likšu interneta sludinājumu 
(ebay) pēc nedēļas vai divām. 

Piedeva. Nopērciet Šaumani Latviešu centram 
un saņemiet 75% atlaidi no vienas manas 

gleznas. Daumants (Peter Schnore)
DPSchnore, 144 Red Oak Dr., 

Boyertown, PA 19512  
610-367-8477

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 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): 
29. aug. dievk. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 10.00. 5. sept. dievk. 
nebūs. 19. sept. plkst. 10.00 Sv. 
Pāvila latviešu ev. lut. draudzes 
Detroitā 60 darbības gadu 
dievkalpojums, pēc dievk. pus-
dienas draudzes sabiedriskā zālē. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Liz-
lova, L. Upīte un A. Greiema. 

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
29. aug. plkst. 10.00 dievk. angļu 
val. ar dievg. 5. sept. plkst. 11.00 
kapusvētki Glenwood kapos; 
plkst. 12.00 kapusvētki Montrose 
kapos. 12. sept. plkst. 11. dievk. 
ar dievg.; dievnama 10 gadu 
jubilejas svinības. 19. sept. plkst. 
11. laju dievk. 20. sept. plkst. 11. 
dievk. 26. sept. plkst. 11.0 
dievk.; plkst. 3.00 dievk. Vili-
mingtonā ar dievg., pēc dievk. 
kafijas galds. 3. okt. plkst. 11.:00 
dievk. ar dievg. pļaujas svētki, 
bazārs. Informācija: www.latvi-
anluthchurchphila.org 

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. Māc. Biruta Puiķe, 29. aug. 

dievk. plkst 10.00. 5. sept. 
plkst.10.00 dievk. ar dievgaldu. 
12. sept. plkst. 10.00 dievk. 
Zupas pusdienas. 19. sept. dievk. 
ar dievgaldu ANGĻU VALODĀ. 
DK valdes sēde. Kafija. 26.sept. 
plkst. 10.00 dievk. Sadraudzības 
stunda. 

BĪBELES stundas Kalamazū 
ceturtdien, 2. sept. plkst. 15.00, 
ciemā Latvija ceturtdien, 16. 
sept. plkst. 16.00.

• 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@com-
cast.net 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 29. aug. plkst 11.00 
kapusvētki Sunset kapos 5. sept. 
dievk. nebūs. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 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 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 

Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. dr.: 29. 
aug. plkst. 11.00 kapusvētki 
Viskonsinas piemiņas kapsētā. 5. 
sept. dievk. ar dievg. 7. sept. 
plkst. 7.00 vakarā draudzes pado-
mes sēde. 9. sept. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. Parastie dievk. 
sākas plkst. 10.00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 29. aug. plkst. 
10.00 Korāļu dievkalpojums 
draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick). 
12. sept. plkst. 13.30 dievkalpo-
jums ar dievgaldu draudzes diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). 26. sept. plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums ar 
dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.). Dievkalpojumus vada 
māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 29. 
aug. dievk. nebūs.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 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 
Informācija: 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 Irē-
nes Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 
No 2. līdz 6. sept. LELBAs 
Draudžu dienas Rietumkrasta 
izglītības centrā Kursa . 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 29. 
aug. plkt. 10.00 dievk.; pēc dievk. 
sadraudzības stunda pie kafijas 
galda. Katra mēneša pēdējā svēt-
dienā jubilāru apsveikšana. Ik 
svētdienas darbojas grāmatu 
galds. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com
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Olimpiskais čempions (1988) 
un viens no pasaules labākajiem 
bobsleja treneriem Jānis Ķipurs 
pēdējos divos gados bija pie-
vērsies privātajai uzņēmēj dar-
bībai, bet tagad nolēmis atgriez-
ties pie „pirmās mīlestības”. Ar 
viņu par darbu runāja Latvijas 
Bobsleja federācijas vadība, 
Ķipuram būtu jāstrādā ar jauna-
jiem bobslejistiem, jāīsteno ilg -
termiņa programma. Izrādījās, 
ka ar naudu ir knapi, izcilajam 
speciālistam nāktos meklēt 
atbalstītāju palīdzību. Izvērtējis 
visus „par” un „pret”, Ķipurs 
nolēma Latvijai atteikt un pie-
ņēma daudz izdevīgāku darba 
piedāvājumu no Amerikas. Ie -
priekš viņš bija strādājis Šveicē, 
Francijā, Kanadā. 

Amerikāņi Latvijas speciā-
listam piedāvā līgumsaistības uz 
visu nākamo olimpisko ciklu - 
četrus gadus. Ķipuram jārūpējas 
par jauno bobsleja pilotu sa -
gatavošanu. 2010. gada Vanku-
veras Olimpiskajās spēlēs dāmu 
konkurencē uzvarēja kanadiete 
Keilija Hamprīsa. Bobsleja pilo -

Singapūrā Intaram Išejevam – bronzas medaļa!

tēšanas pamatus viņai bija ielicis 
Ķipurs. Par saviem labākajiem 
audzēkņiem Ķipurs uzskata arī 
Šveices vienības pilotus Geči un 
Raichu. Viņš strādājis arī ar 
ci tiem bobsleja lielvalstu sportis-
tiem – ar kanadieti Seržu Diprī, 
fran cūzi Ferarisu. Ķipurs jau 
agrāk strādājis vairākās valstīs, 
viņa trenētie bobslejisti olim-
piskajās spēlēs izcīnījuši astoņas 
medaļas un pasaules meistar-
sacīkstēs – 12.

Vai ar valsts naudu 
financēt Dinamo 

vienību?
Laikraksts Diena  rīkoja aptau-

ju par valsts financējuma pie -
šķiršanu Dinamo hokeja klubam, 
valsts izlasēm un bērniem. Vie-
dokļi par šo jautājumu bija dažā di.

* No ētikas viedokļa nebūtu 
pareizi, ka daļa valsts piešķirto 
līdzekļu aiziet privātai vienībai 
Rīgas Dinamo, kas nav Latvijas 
izlase. Par atbalstu šai vienībai 
Latvijas iedzīvotāji netieši ir 
samaksājuši, tās sponsoram – 
Krievijas Gazprom par 40% ceļot 
gāzes cenu. Valsts atbalsts jā -
sniedz bērnu un jauniešu spor-
tam, kā arī augstu sasniegumu 
sportam plašā spektrā, nevis 
kādā polītiķiem iecienītā sporta 
veidā. Līdzekļu sadalē jāiesaista 
Latvijas Olimpiskā komiteja un 
Latvijas Sporta federāciju pado-
me.

* Ja polītiķim patīk hokejs, bas-
ketbols vai vieglatlētika, tas 
nenozīmē, ka šiem sporta veidiem 
jādod vairāk naudas. Izdis kutējot 
polītiķiem vajadzētu vieno  ties par 
konkrētiem procentiem no IKP, 
ko piešķirt sportam. 

* Valstu dalība spēcīgu vienību 
un valstsvienību financēšanā 

nedrīkst pārsniegt 49%. Lielākā 
daļa naudas vienībām jāsaņem 
no privātā sektora. Atbalstu sa -
ņēmušo vienību budžetiem jābūt 
caurskatāmiem un publiskiem. 
Atbalstāmas vienības, kas pieda-
lās starptautiskās sacensībās ar 
valsts izlašu līmeņa sportistiem, 
kam ir noturīga sadarbība ar jau-
natnes sportu un plaša līdzjutēju 
interese.

* Rīgas Dinamo hokejisti 
Latvijas sabiedrībai devuši daudz 
pozitīvu emociju. Tomēr tas ir 
privāta biznesa projekts un tā 
financēšana no valsts budžeta 
nav pieļaujama.

* Apstākļos, kad tiek slēgtas 
sporta skolas un pulciņi, par 
valsts un pašvaldību prioritāti 
jākļūst sportiskai, veselai un 
sociāli atbildīgai jaunajai paau-
dzei. Jāatbalsta financējums tre-
neŗu algām sporta izglītības ie -
stādēs, sporta stundu skaita pa -
lielināšana skolās un sporta izglī-
tības attīstīšana.

Ernestam Gulbim 
karjēras rekords 

Sinsinati turnīra ATP World 
Tour Masters pirmajā kārtā  Er -
nests Gulbis ar 7:6 (7:5), 6:4 
uzvarēja amerikāni Donaldu 
Jangu,  pēc tam otrā kārtā ar 6:7 
(8:10), 6:3, 7:6 (7:5) pārspēja 
Jirgenu Melceru, kuŗš bija izlikts 
ar 13.numuru.

Turnīra trešajā kārtā Gulbis 
divu stundu un 33 minūšu ilgā 
cīņā ar 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) zaudēja 
pasaules ceturtajai raketei Endi-
jam Marejam. Latvijas tenisists 
atzina, ka zaudējuma iemesls 
bijušas neveiksmīgi izpildītās 
pirmās serves.

Pēc šīm sacensībām Ernests 
Gulbis 23. augustā publicētajā 

ATP pasaules rangā ieņem 26. 
vietu. Tas ir viņa profesionālās 
karjēras rekords.

Pagājušajā nedēļā ATP rangā 
Gulbis atkārtoja līdzšinējo karjē-
ras rekordu, bet tagad pakāpies 
augstāk par vienu poziciju. 

Vēl ATP pasaules rangā no 
Latvijas tenisistiem Andis Juška  
ir 274., Kārlis Lejnieks – 525., 
Adrians Žguns – 627., Deniss 
Pavlovs – 812.vietā.

Vieglatlētika
Latvijas šķēpmetēja Madara 

Palameika  Cīrichē Dimanta lī -
gas posma sacensībās ar labu 
rezultātu 61,75 m izcīnīja sesto 
vietu.  Viņai visi seši mēģinājumi 
bija veiksmīgi, tikai vienā viņas 
rezultāts bija sliktāks par 60 
metriem, 61,75 m tālu šķēpu 
viņa aizmeta pēdējā mēģinājumā. 
Tas Palameikai ir labākais sezo-
nas rezultāts nozīmīgākajās 
starptautiskajās sacensībās.

Ieva Zunda izcīnīja piekto vie-
tu 400 m barjērskrējienā starp-
tautiskās sacensībās Athletic 
Bridge Slovakijas pilsētā Dubnicā 
pie Vāhas.  Latvijas sportiste dis-
tanci veica 57,05 sekundēs, par 
1,75 sekundēm atpaliekot no 
uzvarētājas krievietes Natalijas 
Antjuchas, kas jūlija nogalē uzva-
rēja Eiropas meistarsacīkstēs. 
Zunda bija vienīgā Latvijas pār-           
stā  ve šajās sacensībās.

*
Eiropas Vieglatlētikas asociācija 

(EAA) paziņojusi, ka Latvijas 
tāllēcēja Ineta Radēviča  atzīta 
par Eiropas otro labāko vieglatlēti 
jūlijā. 

Par labāko vieglatlēti jūlijā tika 
atzīta 24 gadus vecā Turcijas 
barjērskrējēja Nevina Janita, kuŗa 

triumfēja Eiropas meistar sa cīks-
tēs Barselonā 100 m barjērskrē-
jienā ar rezultātu 12,63 sekundes. 
Trešā aptaujā palika lietuviete 
Zivile Balčunaite, kuŗa Barselonā 
negaidīti uzvarēja maratonā.

Basketbols
Eiropas meistarsacīkšu kvalifi -

kācijas turnīrā Latvijas vīriešu 
izlase pārspēja Somijas vienību 
- 87:67. Pēc spēles Somijas izlases 
treneris teica, ka Arēnas Rīga 
grīda nav bijusi piemērota bas-
ketbolam, bet gan dejām. Starp-
tautiskajai Basketbola federācijai 
(FIBA) būtu jāsoda Latvijas 
Basketbola savienība (LBS) par 
šo incidentu. Iespējams, ka somi 
iesniegs sūdzību. 

Latvijas izlase Rīgā nespēja re -
vanšēties Melnkalnes vienībai 
par zaudējumu pirmajā spēlē. 
Mūsu basketbolistiem nekādi 
neizdevās apturēt viesu garos 
spēlētājus Pekoviču (209), Drob-
ņaku (210) un Varņešu (230). 
Sīkstā cīņā Melnkalnes vienība 
uzvarēja ar 90:84.

Neveicās arī pret Italijas bas-
ketbolistiem izbraukumā. Mūsē-
jie zaudēja 93:109.

Rīgā priekšpēdējā spēlē kvalifi-
kācijas turnīrā, tiekoties ar Izraē-
las valstsvienību, atkal tika pie-
dzī  vots smags zaudējums - 56:92. 

*
Latvijas U-16 meiteņu basket-

bola izlase Eiropas meistarsacīkšu 
B līgas spēlē par devīto vietu ar 
rezultātu 61:51  pārspēja Izraēlas 
līdzaudzes. Latvijas izlase sacen-
sību otrā posmā palika piektajā 
vietā savā apakšgrupā un nespēja 
iekļūt ceturtdaļfinālā, zaudējot 
cerības iekļūt A līgā.

P. Karlsons

Singapūrā 14. augustā svinīgi 
atklāja pasaules jaunatnes I 
Olimpiskās spēles. Pārstāvētas 
205 nacionālās olimpiskās ko -
mitejas, sacensībās 26 sporta vei-
dos startes 3600 puišu un meiteņu 
vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Tik lielas sacensības jaunajiem 
sportistiem notiek pirmo reizi. 
Tās organizē Starptautiskā Olim-
piskā komiteja (SOK), kas segs 
izdevumus sacensību mājvietā. 
Iepriekš jau notikušas Eiropas 
jaunatnes olimpiskās spēles, kuŗu 
iniciātors bija SOK prezidents 
Žaks Roge. Redzot, ka tās bija 
izdevušās, viņš pievērsās šim 
projektam. Salīdzinājumā ar lie-
lajām olimpiskajām spēlēm, šajās 
sportisti ne tikai sporto, bet arī 
piedalās lekcijās par olimpisko 
kustību, vērtībām un principiem. 
Jaunieši kļūs par olim piskajiem 
vēstnešiem savu līdz au džu vidū, 
kad atgriezīsies mājās.   

Latviju šajās nozīmīgajās 
sacensībās pārstāv 11 sportisti 

septiņos sporta veidos - riteņ-
braukšanā, vieglatlētikā, bu  rā -
šanā, peldēšanā, svarcelšanā, 
modernajā pieccīņā un airēšanā. 

Lielisku panākumu guva šķēp-
metējs Intars Išejevs. Viņš 
kvalifikācijas sacensībās ierindo-
jās piektajā vietā, un iekļuva fi -

nāl  sacensībās. Savā labākajā, 
trešajā mēģinājumā, Išejevs šķē-
pu raidīja 73,42 m un uzlaboja 
personisko rekordu par sešiem 
metriem.

Finālsacensībās Intars Išejevs 
izcīnīja bronzas medaļu un vēl-
reiz laboja personisko rekordu – 
74,23 m. Viņam tika ieskaitīti arī 
74,13 un 71,49 m tāli metieni. 
Uzvarēja Arģentīnas šķēpmetējs 
Braians Toledo - 81,78 m, sudra-
ba medaļu ar jaunu personisko 
rekordu izcīnīja amerikānis 
Devins Bogerts -76,88m. 

Airētāja Elza Gulbe airēšanas 
vieninieku sacensībās 1000 m 
distancē  kvalifikācijas sacensībās 
savā braucienā ierindojās  otrā 
vie  tā, zaudējot tikai pasaules 
junioru čempionei Juditai Zī -
versai no Vācijas. Finālā Gulbe 
izcīnīja ceturto vietu, no uzva-
rētājas Zīversas atpaliekot 1,39 
sekundes.

Svarcēlājs Artjoms Žerebkovs 
izcīnīja ceturto vietu svara 

Piešķirtas Jāņa Daliņa piemiņas fonda balvas

katēgorijā līdz 56 kilogramiem. 
Viņš raušanā pacēla 98 kg, 
grūšanā – 128 kg, kas summā 
deva 226 kg. Uzvarēja izcīnīja 
Vietnamas sportists Kims Tuans 
Tačs - 256 kg.

Peldētāja Gabriela Ņikitina 
izcīnīja 24. vietu 100 m distancē 
uz muguras – 1:06,30. No iekļū-
šanas pusfinālā Ņikitana atpalika 
par 1,37 sekundēm. 50 m pel-
dējumā brīvajā stilā Gabriela 
Ņikitina palika pirmā aiz svītras 
cīņā par vietu pusfinālā ar 
rezultātu 27,10 sekundes. No 
kva  lifikācijai nepieciešamās 16. 
vietas viņu šķīra nieka 0,03 
sekundes.

Riteņbraukšanā ir nestandarta 
vērtējuma sistēma, kur par go -
d algām sportisti cīnās nevis at -
sevišķās disciplīnās, bet gan dis-
cip  līnu summā, sacenšoties gan 
šosejā, gan kalnu riteņ braukšanā 
(MTB) un BMX. Spēcīgāko vie-
nību noteiks sportistu individuālo 
rezultātu punktu summa. 

MTB klasē 15,5 km distancē 
Lija Laizāne izcīnīja 12. vietu 31 
sportistes konkurencē, iegūstot 

Latvijai 34 punktus, Andris 
Vosekalns 21,7 km distancē - 21. 
vietu (72 p.). 48 km grupas 
braucienā Vosekalnam 48. vieta. 
Aleksandrs Kurbatskis 3 km 
individuāljā braucienā pa šoseju 
finišēja  29.vietā 32 sportistu 
konkurencē (30 p.).

  BMX sacensībās Lija Laizāne 
nākamajā kārtā netika, bet Lat-
vijas izlasei nopelnīja 40 punk-
tus. 23 km distancē ar atsevišķu 
startu 25 sportistu konkurencē 
Laizāne izcīnīja augsto devīto 
vietu Kristers Taims (BMX) 
izcīnīja sesto vietu, iegūstot 59 
punktus. 

Burātājs Ronalds Kaups vind-
sērfingā ar Techno 293 vējdēli 
pēc četriem braucieniem kop-
summā ieņēma 12. vietu 21 burā-
tāja konkurencē. 

*
Pasaules jaunatnes II Olim-

piada 2014. gadā notiks Ķīnas 
pilsētā Nanjingā.  2012. gadā 
Pasaules jaunatnes I ziemas 
olimpiskās spēles notiks Austrijas 
pilsētā Insbrukā. Intars Īšejevs

16. augustā Izglītības un zi -
nātnes ministrijas telpās Rīgā 
ALSP vadītājs Gunārs Bērzzariņš 
pasniedza jau 16. gadu gads-
kārtējās balvas diviem talantīgiem 
Latvijas jaunajiem sportistiem 
un viņu treneriem. Tās bija 
sagādājis Jāņa Daliņa piemiņas 
fonds Melburnā. Laureātus no 

iesniegtiem kandidātiem izrau-
dzīja ALSP vadītājs un Latvijas 
Skolu sporta federācijas (LSSF) 
ģenerālsekretārs Andris Lukss.

Viena no laureātēm bija liepāj-
niece Anna-Marija Kalna (dzim. 
1995. g.), kas trenējas un skrien 
400 m, 800 m, 1500 m un īpaši 
2000 m šķēršļu distanci, kas 

pašreiz ir viņas stiprākā dis-
ciplīna. Viņu trenē Marina un 
Vjačeslavs Aloncevi.

Otrs apbalvotais ir Ģirts Du -
binskis (dzim. 1993. g.) no 
Bauskas, kas speciālizējas 400 m 
barjērskrējienā. Viņa treneris ir 
Viktors Belikovs.

Līdz šim pavisam apbalvoti 57 

jaunieši. Astoņi no viņiem vēlāk 
piedalījās olimpiskajās spēlēs – 
vieglatlēti Līga Kļaviņa, Māris 
Putenis, Māris Urtāns un Ronalds 
Arājs, peldētāja Agnese Ozoliņa, 
biatlonists Edgars Piksons, riteņ-
braucējs Gatis Smukulis un ka -
noe airētājs Miķelis Ežmalis. 
Dana Reizniece kļuva par šacha 
lielmeistari, Madara Palameika 
– par Eiropas U-23 čempioni un 
Latvijas rekordisti šķēpa mešanā, 

Laura Ikauniece ir pasaules jau-
niešu vicečempione septiņ cīņā. 
Iveta Koka ir hokeja valstsvienības 
rēgulāra dalībniece. Nesen Barse-
lonā Eiropas meistarsacīkstēs tei-
cami cīnījās Māris Urtāns, Ma -
dara Palameika un Ronalds Arājs. 
Dažs sportists nav attaisnojis ar 
viņu saistītās cerības, tomēr 
saņemto Uzmudinājuma balvu 
atcerēsies, iespējams, visu mūžu.

G. E. B. 

Jānis Ķipurs

Ķipurs uz 
Ameriku


