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Rīgā, Benjamiņu nama (Europe 
Royale Riga hotel) Spoguļu zālē, 
20. Septembrī Amerikas latviešu 
apvienība (ALA) sadarbībā ar 
Latvijas Bērnu fondu pasniedza 
stipendijas maznodrošinātām 
daudz  bērnu ģimenēm, kā arī 
stu  dentiem no maznodrošinātām 
ģimenēm. Šādas stipendijas ik 
gadu tiek tiek pasniegtas, īste-
nojot  ALAs un Latvijas Bērnu 
fonda sadarbību. Šī sadarbība 
aiz    sā  kās un sekmīgi turpinās 
kopš 1994. gada, šo gadu laikā 
ALA Latvijas mazno droši nā-
tajām daudzbērnu ģimenēm, 
studentiem no maznodro ši nā-
tajām ģi  me  nēm, bāreņiem un 

„Pacel citu un tu 
celsies pats!”

(Rainis)
slimajiem bērniem ir ziedojusi 
USD 1 500 000. Piemēram, pa -
gājušajā gadā vien 54 maz no-
drošinātās daudz bērnu ģimenes 
saņēma USD 235 000. Esam 
ļo  ti gandarīti, ka Amerikas Lat-
viešu apvienība ir ieinteresēta 
lat  viešu bērnu un jauniešu kva-
litātīvā izglītošanā un latviskā 
audzināšanā! 

Gadu gaitā ir audzis piešķirto 
stipendiju daudzums un lielums. 

Studentiem stipendijas tiek 
piešķirtas vienam mācību gadam, 
katra ir USD 2000  liela un tiek 
izmaksāta divās daļās – mācību 
gada sākumā un pēc semestra 
sekmīgas nokārtošanas. Sekmīgie 

studenti stipendijas saņems līdz 
ba  kalaura grada iegūšanai. Daudz- 
  bērnu mazno drošinā tajām ģi -
me nēm stipendijas tiek piešķirtas 
uz vienu vai diviem gadiem. 
Pēdējos divus gadus stipendijas 
ir īpaši dāsnas – ik mēnesi ģi -
menes saņem USD 360 jeb divas 
reizes vairāk nekā līdz šim. 
Ģimenes piešķirtās stipendijas 
īpaši novērtē, jo tās ir milzīgs 
atbalsts šābrīža Latvijas situācijā, 
bezdarba apstākļos un pesimis-

mā, kas valda daudzās ģimenēs. 
Tādēļ šis atbalsts daudzām ģime-
nēm ir gan liels atspaids, gan arī 
reizē atspēriena punkts turpmā-
kai – labākai dzīvei.

Šogad stipendijas gan turpina 
saņemt iepriekšējā gada stipen-
diāti, gan no jauna tās piešķirtas 
deviņām daudzbērnu mazno-
drošinātajām ģimenēm, diviem 
stu  dentiem no maznodro ši nā-
tajām ģimenēm un vienam smagi 
slimam bērnam no visas Latvijas. 

Stipendiju pasniegšanas cere mo-
nijā piedalījās ilggadējais Ame-
rikas Latviešu apvienības nozares 
„Sadarbība ar Latviju” vadītājs 
Ēriks Krūmiņš ar dzīvesbiedri 
Inā  ru, kā arī viena no dāsnākajām 
latviešu jauniešu atbalstītājām 
Astrīda Jansone.

Sarīkojumu vadīja Bērnu fonda 
prezidents Andris Bērziņš, to 
kuplināja bērnu vokālais ansam-
blis „Kukaiņi”. 

Vairāk lasiet nākamajā nu  murā.

Pēc sarīkojuma

Ēriks Krūmiņš (no labās), Andris Bērziņš un Astrīda Jansone 
pasniedz stipendijas
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 Pirms 2. oktobrī gaidāmajām 

Saeimas vēlēšanām interneta vi -
dē pieejamas iepriekš neredzētas 
vairākas neatkarīgas mājaslapas, 
kas aicina piedalīties vēlēšanās, 
iepazīstina ar deputātu kandi-
dātiem, atgādina partiju iepriek-
šējo gadu solījumus un to izpildi, 
kā arī aicina noskaidrot deputātu 
kandidātu reputāciju.

GudrasGalvas.lv –
 sociālais tīkls

Mēnesi pirms vēlēšanām tika 
atvērta mājaslapa GudrasGalvas.lv, 
kas ir vēl nebijusi saziņas forma 
starp vēlētājiem un parlamenta 
deputātu kandidātiem.Tīmeļa 
vietni izveidojis Sabied riskās 
polītikas centrs Providus. „Vēla-
mies atstāt pagātnē laiku, kad 
galvenā vēlēšanu komūni kācija 
bija vienvirziena – kandi dāts 
reklāmas klipā stāsta, vēlētājs 
klusējot vēro. Partijas maka bie-
zumam nav jānosaka komū-
nikācijas iespējamība un bie-
žums,” mājaslapas nozīmi uzsveŗ 
Providus  direktore Vita Tērau da.  

„Tas ir patīkams pārsteigums 

starp visiem pārējiem – kaut kas 
svaigs un savādāks! Tāds kā 
neliels, viegls tematiskais sociālais 
tīkls, kuŗā iespējams sīkāk uz -
zināt, kādi ir 10. Saeimas vēlēšanu 
kandidāti, viņu pieredze, uzskati 
un vērtības,” GudrasGalvas.lv 
vērtē jauno mediju speciālists 
Arturs Mednis.

Sabiedriskās polītikas centrs 
Providus uzsveŗ, ka viņu mājas-
lapā deputātu kandidāti savus 
profilus var izveidot bez maksas, 
bet vēlētāji var tieši izjautāt 
kandidātus par sev interesējošiem 
jautājumiem, kā arī uzzināt vē -
lēšanu kandidātu solījumus un 
viedokli par dažādiem sabiedrī-
bai aktuāliem tematiem. Saziņa 
starp kandidātiem un vēlētājiem 
ir tieša, publiska un nav anonīma. 
Lai uzdotu jautājumus, mājasla-
pā jāienāk ar populārāko sociālo 
mediju profilu parolēm (draugi-
em.lv, twitter.com vai facebook.
com). Mājaslapā GudrasGalvas.
lv var arī balsot par vai pret kan-
didātu, redzēt citu apmeklētāju 
balsojumus, iespējams arī preten-

dēt uz Providus izsniegtu diplo-
mu, ja apmeklētājs lapā ir dar-
bojies aktīvi.

Politika.lv – pielaiko partiju 
Sabiedriskās polītikas portāls 

Politika.lv ir vecākais un nopiet-
nākais Latvijas polītikas analīzes 
resurss tīmeklī. Šeit pieejama in -
teraktīva aptauja, kuŗā vēlētājs 
var noskaidrot, kuŗu partiju pa -
matnostādnēm viņa uzskati ir 
vistuvāk, un izlemt, par ko balsot 
vēlēšanās. „Pielako partiju!” aici-
na portālā izvietotā projekta 
reklāma. Lai noskaidrotu, kuŗu 
partiju pozīcijas ir vistuvākās, 
vēlētājam anketā jāatbild uz 20 
apgalvojumiem.

Tiem, kuŗi gatavi lasīt vairāk, 
atsevišķā rakstu serijā iespējams 
uzzināt dažādu ekspertu vērtē-
jumu tam, kā 9. Saeimā partijas 
pildījušas savus solījumus, ko de -
vu  šas pirms iepriekšējām vēlēša-
nām. Eksperti portālā arī analizē 
lielāko partiju programmas, tāpat 
iespējams sekot līdzi priekš-
vēlēšanu laika mediju monito-
ringam, lai uzzinātu, kādu slēpto 

polītisko reklāmu saskatījuši 
novērotāji Latvijas medijos.

Kandidatiuzdelnas.lv – 
reputācijas tops

Klausies ne tikai šodienas 
solījumos, bet skaties uz pa  da-
rītajiem darbiem, tā varētu vērtēt 
deputātu kandidātu reputācijas 
datu bāzi, ko izveidojusi Sabied-
rība par atklātību Delna. Ziņas 
šeit savāktas par aptuveni 210 
kandidātiem – lielāko polītisko 
partiju sarakstu līderiem visos 
vēlēšanu apgabalos, kā arī partiju 
izvirzītajiem premjera amata 
kandidātiem. Datu bazē viegli 
apskatāma informācija par kan-
di  dātu iepriekšējo darbību, kas 
saistīta ar neētisku rīcību vai 
iespējamu iesaisti korupcijā. Vēr-
tēti ir sešu partiju/apvienību pir-
mie desmit Rīgas vēlēšanu apga-
bala (par šo sarakstu balso arī 
ārpus Latvijas) kandidāti un pieci 
pārējos apgabalos reģistrētie. 

Desmitnieks.lv – 10 jautājumi 
partijām

Augusta vidū darbību sākusi 
mājaslapa katru nedēļu uzdod 

vienu jautājumu polītiskajām 
partijām un eksperti analizē at -
bildes. Mājaslapa domāta Latvijas 
pavalstniekiem ārzemēs, to atbal-
sta Zviedrijas Latviešu palīdzības 
komiteja, izdod kopā ar žurnālu 
IR un laikrakstu Brīvā Latvija. 
Puse jautājumu jau uzdoti, nā -
kamie sekos!

Ejambalsot.lv – motīvācija 
balsot

„Polītika ir pārāk svarīga, lai to 
uzticētu tikai polītiķiem! Gatavo-
jamies visi balsot 10. Saeimas 
vēlēšanās 2. oktobrī! Bez mūsu 
rīcības Satversmē rakstītie vārdi 
par tautas suverēno varu ir miruši 
vārdi – tikai mēs, vēlētāji, varam 
tiem dot dzīvību!” sacīts mājas-
lapas veidotāju rakstītajā dekla-
rācijā. Mājaslapas veidotāju 
mērķis ir mudināt doties balsot, 
kā arī sniegt praktiskus padomus 
vēlēšanu norisē. Šeit atrodams 
arī bijušās Latvijas Valsts prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas 
video aicinājums doties uz 
vēlēšanām.

Jānis Rozenbergs

Neatkarīgi Saeimas vēlēšanu interneta ceļveži
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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.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
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).
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=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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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.

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

Ceļosim!

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

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

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

Noteikti balsosim! 

1993. gada vasarā  Lāčplēša ielā  
Rīgā satiku šo jauno, smaidošo  
latviešu meiteni Andru.  Viņa  
bija tikko  nobalsojusi V Saeimas 
vēlēšanās un jūsmoja par skaisto 
Latviju, tās neatkarību un straujo 
uzplaukumu.

Nesen satikāmies atkal. Šoreiz 
tas notika tālu no mūsu tēvu 
zemes – „tautu katlā“ Kalifor-
nijā.

Jautāju viņai, kā pa šiem 17 
gadiem klājies?  Viņa stāstīja: gā -
jis gluži labi.  Toreiz Latvijā iepa-
zinos ar  Pēteri no Kanadas. Ap -
pre  cējāmies. Audzinām divus 
latviešu bērnus, kuŗu latviešu 
valoda un latviskās aktīvitātes 
burbuļo, kā prieks noskatīties.  
Arī paši turamies.

Grūti aptvert, ka tik daudz 
gadu aizskrējuši un nu jau 10. 
Saeimas vēlēšanas tikpat kā pie 
durvīm. Iesim abi ar vīru balsot 
par to partiju, kuŗai pirmā vietā 
ir Latvijas neatkarība, latviešu 
valoda un visu Latvijas pavalst-
nieku labklājība un  kuŗa solīs, ka 

jauniem latviešiem skolās mācīs  
Latvijas vēsturi, kā to jau ilgus 
gadus māca mūsu bērniem šeit 
Amerikā – „Kursas“ vasaras 
vidus  skolā.

Novēlēju jaukajai latviešu 
māmiņai visu to labāko un vēlu 
arī visu labu Latvijai un latviešu 
tautai.

Tēvocis Smaidiņš
 

Polītika kā tirgus
Cik man zināms, attīstītās 

demokratiskās valstīs ievēlētajiem  
polītiķiem un augstākajiem ie -
rēd  ņiem nav atļauts vienlaikus 
nodarboties ar likumdošanu vai 
pārvaldīšanu un savām perso-
niskām financiālām operācijām. 
Parasti, piemēram ASV, savas 
mantības pārvaldīšana jānodod 
kādam neatkarīgam mene dže -
rim. Latvijā  gan deputāti, gan 
ierēdņi ir visādos papildpeļņas 
un  profesionālos amatos, tāpēc 
viņu   darbība likumdošanas un 
izpildvaras uzdevumos ir neefek-
tīva un dažkārt apšaubāma. Ļoti 
iespējams, ka tā turpināsies, ja 
Saeimā ievēlēs  visvairāk reklā-
mētos kandidātus, kuŗi var šīs 
reklāmas atļauties no savu īpa-
šumu labās peļņas. 

Der atcerēties pazīstamo Bībe-
les teicienu, ka „neviens kalps 
nevar kalpot diviem kungiem”. 
Tāpat arī tā sauktie Saeimas „tau-

tas kalpi” nevar vienlaikus kalpot 
savas tautas labklājībai un savām 
personiskām „šeftēm”. Tomēr 
ne  trūkst tirgoņu, kuŗi ir pār lie-
cināti, ka var, un cenšas iestāstīt, 
ka pēc viņu ievēlēšanās Latvijā 
būs bezmaz paradīze. Tas sevišķi 
attiecas uz  apvienību Par labu 
Latviju (PLL), ko izveidojušas  
Latvijas pirmā partija (LPP) un 
Tautas partija (TP).  No abu pē -
dējo pagātnes darbības perspek-
tīvas to labi varētu raksturot ar 
mnemonisku vienādojumu:  
,,Pie  v āksim Latvijas Labumus = 
Liesie Paši Pirmie + Treknie Pēc 
tam”,  bet varbūt arī otrādi: 
„Treknie Pirmie + Liesie Pagrābs 
Pārpalikumu”.

Nekādus labumus neredzot,  
I. Kalns

Bernards, NJ                             

„Nāc ārā, šmīd, no 
kāpostiem”

(Sens teiciens. Šmīds (šmits) - 
latviski kalējs. Latviešu sakām-
vārds – Katrs pats savas laimes 
kalējs.)

Mans pirmais klases audzinā-
tājs Limbažu pamatskolā Ēriks 
Akmentiņš (tagad Limbažu ka -
pos), kas bija gājis skolā reizē ar 
savas jaunās kollēģes – skolotājas 
māti, kādreiz tai teicis: „Kā man 
bija žēl tavas mātes, smukās 
Mildiņas, kad viņai bija jānēsā 
kaklā dēlītis ar uzrakstu – „govo-
rila po latišski” (runāja latviski).” 
Tas bija vēl cara laikos, kad skolā 
nedrīkstēja runāt latviski, bet 
pieķertam bija jānēsā uz krūtīm 
dēlītis ar „apkaunojošo” uzraks-
tu, līdz tika noķerts cits, kam to 
uzkārt.

Tagad citi laiki. Pašiem mums 
atkal pēc divdesmit gadiem jāvē-
lē sava Saeima, sava valdība. 
Tagad jauni laiki. Par tankiem un 
bumbvedējiem vairāk biedējoša 
ir parasta un prasta lieta – nauda. 
Nauda, par ko pērk visu – avīzes, 
televīzijas kanāļus, TV program-
mas, uzpērk cilvēkus. Zīmīgi, ka 
galvenie uzpircēji un uzpērka-
mie ir tie paši, kas Latviju noveda 
vispasaules ekonomiskās krizes 
„pirmrindniekos”.

Bet balsot jāiet – kaut vai „zirgs 
sarunāts” kartupeļu rakšanai vai 
„pusstops vēl pusē”, vai kas cits, 
bet tas tur, lielpilsētā, lielveikalā, 
balsos pret tevi. „Nāc ārā, šmit, 
no kāpostiem” un ej balsot! Stā-
voklis kā pirms divdesmit ga -
diem, kad vajadzēja izšķirties, 
vai būt vai nebūt Latvijai. Un ja 
trešajā oktobrī pamodīsies jau-
najā Pē-es-er-es’ā? Un cik dau-
dziem pēc tam vajadzēs pašiem 
sev pie krūtīm piekārt dēlīti – 
„Esmu apmuļķots”, „Esmu apmā-
nīts”, „Biju uzpirkts”.

Par ko es balsošu. Par tiem, kas 
kailām krūtīm ziemas spelgonī 
Saeimas priekšā stāvēja par 
Latvijas valsts interesēm, par 
tiem, kuŗu sirdsgudrība ļaus pie-
ņemt pareizos likumus un atcelt 
nepareizos, ievēlēt īstus valstsvī-
rus valdībā, tas ir, par Raivi 
Dzintaru un viņa jauniešiem 
Nacionālajā apvienībā.

Ilgonis Dambītis
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LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt tikai no kantora.        

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2011. gada kalendārs:  .................. gab.      X US $18 ........................
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,,Es esmu bagāts, man pieder 
viss, kas ar mani ir noticis,” reiz 
rakstīja dzejnieks Māris Čaklais, 
un šie viņa vārdi bieži jo bieži 
tiek citēti.

,,Es esmu bagāts vīrs – manā 
dzīvoklī ir  2000 grāmatu!” latvie-
tis Pēteris Mediņš teica laikrak-
sta  The New York Times re -
portierim, kas Bruklinas Konija 
salā (Coney Island) vēroja, kā uz 
ielas rosās dažādu reklāmu iz -
platītāji, jaunu projektu atbalstī-
tāji un protestētāji, spēkavīri, 
akrobāti, klauni, skrituļotāji.  Vi -
ņa uzmanību piesaistīja Pēteris 
Mediņš, viņš  ratiņos uz māju 
pusi stūma otrādi apgāztu biroja 
krēslu, ko iegādājies uz ielas par 
pieciem dolariem, droši vien ar 
domu – ja nevajadzēs pašam, 
no     derēs Sašam.

Pēterim Mediņam ir 81 gads, 
un viņš īsos teikumos pastāstījis 
žurnālistam, ka ir no Latvijas, 
padomju laikā 14 gadus pavadījis 

Naudā neaprēķināma 
bagātība

šķērslis. Pēteris Mediņš bieži 
dodas apciemot dzejnieci Elzu 
Ķezberi, un  tad viņi, protams, 
daudz runā par grāmatām, jo 
viņu paaudzes cilvēkiem dzīve 
bez tām nav iedomājama.

,,Ja esi bēdīgs, lasi grāmatu,” 
ieteica filozofs un teologs Akvīnas 
Toms pirms vairāk nekā 700 
gadiem.

Par bagātu sevi uzskata arī pia-
nists Reinis Zariņš, jo viņam 
pieder mūzikas pasaule, viņš 
iemācījies spēlēt daudzu pasaul-
slavenu komponistu  skaņdarbus. 
Reinis vairākus gadus mācījās 
Jeila universitātē, ko absolvēja ar 
maģistra gradu. ASV Konek-
tikutas pavalstī, Ņuheiveinas 
pilsētā piedzima Ligitas un Reiņa 
Zariņu meitiņa Arella. 

Reiņa izglītošanās notiek  
mazliet netradicionāli. Tagad 
Reinis studē  Karaliskā mūzikas 
akademijā Londonā, jo nepie-
ciešams arī bakalaura grads, ko 
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Ligita un Reinis Zariņi ar meitiņu Arella un mazo dēlēnu Gvido

Krievijas cietumos par pretoša-
nos režīmam un brīvdomību. 
Izkļuvis no PSRS, viņš apceļojis 
pasauli, strādājot par elektriķi uz 
kompanijas Chiquita kuģiem.

Tais laikos, kad Laika birojs 
atradās Bruklinā, Pēteris Mediņš 
katru ceturtdienas rītu pulksten 
piecos ieradās redakcijā, paņēma 
sagatavoto laikraksta aplauzumu 
un aizveda uz spiestuvi Long-
ailendā. Nākamā dienā, piekt-
dien, viņš atkal devās uz spiestuvi 
un no turienes uz redakcija atve-
da  kaudzīti vēl siltu jauniespiesto 
laikrakstu. Toreiz viņš bija viens 
no visvairāk gaidītiem cilvēkiem, 
jo atveda ne tikai avīzi, bet 
vienmēr arī ko pastāstīja – par  
satiktiem interesantiem cilvē-
kiem, tostarp jauniebraucējiem 
latviešiem,  kādu jaunu grāmatu 
nopircis, ko uzzinājis. Viņš 
vairākkārt piekodināja izlasīt 
Edgara Imanta Siliņa grāmatu 
,,Lielo patiesību meklējumi”. 

Pēteris Mediņš nereti redakci-
jas darbinieces pacienāja ar kādu 
gardumu, ko bija uzgājis kādā no 
Bruklinas  daudzajiem dažādu 
tautību pārstāvju veikaliņiem. Tā 
kā viņam ir zelta rokas, tad bez 
kautrēšanās varēja lūgt viņu sala-
bot kādu mājsaimniecības apa-
rātu vai elektrisku piederumu. 
Uz jautājumu, vai viņš ir radi-
nieks mūziķiem Mediņiem, 
Pēteris smiedamies atbildēja, ka, 
iespējams, visi Mediņi ir radi-
nieki, un visi mūzikāli apdāvināti. 
Pēteŗa Mediņa humors, labestība, 
laipnība un viegli palīdz viņam 
iemantot draugus. Viņš nesavtīgi 
gatavs palīdzēt, ja vien kādam 
radusies vajadzība pēc palīdzības, 
un  attālums viņam nav nekāds 

parasti iegūst pirms maģistra 
grada. 

Pirms apmēram diviem mē -
nešiem Londonā Zariņu mājās 
dzimis Arellas brālītis Gvido. Vai 
abi bērni būs pasaules pilsoņi? 

Reinis un Ligita ir kristieši, 
ticība viņiem palīdz pārvarēt 
grūtības, jo studenta dzīve nebūt 
nav viegla. Jau Ņuheivenā Reinis 
no savas mājvietas  uz universitāti 
brauca ar divriteni,  ziemā un 
vasarā, vienalga,  vai  auksts un 
slidens, jeb vai tik karsts, ka 
sviedri līst aumaļām. Pianistam 
rokas jāsaudzē, un, braucot ar 
divriteni, ļoti jāuzmanās. Arī 
Lon   donā Reinis katru dienu uz 
Karalisko mūzikas akadēmiju 
astoņas jūdzes vienā virzienā 
brauc ar divriteni,  turklāt nevis 
pa maziem celiņiem, bet pa 
lielām ielām, kur gaŗām nemitīgi 
brauc divstāvu autobusi un kra-
vas auto. Grūtības norūda, un 
par sīkām sadzīves nebūšanām 
Reinis tikai pasmejas, viņš stāv 
tām pāri. Mūzika palīdz dziedēt 
dvēseli, aizmirst negācijas. Liels 
ieguvums ir draugi citās pasaules 
malās – viņu  aicina mūzicēt 
Nīderlandē, paziņas iemantoti 
jau Londonā, ne vienā vien 
latviešu centrā Amerikā atceras 
talantīgo pianistu un labprāt gri-
bētu atkal dzirdēt viņu spē lējam 
kādu daļu no franču komponista 
Olivjē Mesiāna skaņdarba ,,20 
skatieni uz Jēzus bērnu” vai 
,,Eksotiskie putni”. 

Mūzikas nozīmi  un spēku  
vislabāk raksturo franču rakst-
nieka Viktora Igo vārdi: ,,Mūzika 
izsaka to, ko nevar pateikt un par 
ko ir neiespējami klusēt.”  

Am

Pēteris Mediņš ieguvis savā īpašumā biroja krēslu



LAIKS 2010.  ga da 25. septembris – 1. oktobris4

Baltu studiju vasaras institūta 
(Baltic Studies Summer Institute 
–BALSSI) valodas kursi rīkoti 
jau septiņpadsmit reižu dažādās 
vietās.  Šovasar Viskonsinas 
universitātē Madisonā  mācījās 
16 studentu: četri latviešu, četri 
igauņu, astoņi lietuviešu valodas 
kursos.  Mācības bija astoņas ne -
dēļas, no 14. jūnija līdz 6. au -
gustam, četras stundas dienā, 
pie   cas dienas nedēļā.

BALSSI programma piedāvā 
pilnu pirmā gada kursu katrā 
valodā; šovasar latviešu un 
lietuviešu valodu varēja mācīties 
arī otrā gada līmenī.  Trīs latviešu 
valodas studenti –  Nikole Kur-
miņa-Gilsone, Džordans Kuks 
un Dāvis Zvejnieks izmantoja šo 
izdevību.  Hanna Kurmiņa-Gil -
sone mācījās pirmā gada kursā.

Mācību kursu papildināja 
daudz   veidīga pēcpusdienu, va -
karu un nedēļas nogaļu pro-
gramma. Vasaras sākumā stu-
denti viesojās Dievsētā, kur 
saulgriežos viņus ļoti sirsnīgi 
savā pulkā uzņēma no Viskon-
sinas, Mineapoles un Ilinojas 
sabraukušie latvieši.  Tieši Jāņu 
vakarā pie BALSSI studentiem 
Madisonā ciemojās Ričs un Lilita 
Spuŗi, pastāstot  par latviešu saul-
 griežu tradicijām un palīdzot 

Sekmīga vasara Baltu studiju institūtā
līgot Mendotas ezera krastā.  Va -
saras beigās bija iespēja piedalīties 
Gaŗezera 45 gadu jubilejas svinī -
bās, kā arī apciemot Balzeikas 
lietuviešu mūzeju Čikāgā un 
pēcpusdienā vakariņot lietuviešu 
restorānā „Pie Hercoga“.  

Madisona ir sadraudzības pil-
sē  ta Viļņai, un vietējie lietuvieši 
BALSSI studentus aicināja uz 
piknikiem  gan pirmā, gan pēdējā 
kursu nedēļas nogalē.

Nopietnāka rakstura, bet ne 
mazāk interesants bija otrdienas 
vakaru referātu cikls. Šajos 
priekš  lasījumos studenti katru 
nedēļu varēja pamatīgāk iepa-
zīties ar baltiešu pētnieku un 
mākslinieku akadēmiskiem un 
kultūras  darbiem. Piemēram, 
Flo  ridas universitātes polītisko 
zinātņu profesore Dr. Katrīna 
Švarca iztirzāja, kā neatkarību 
atguvušā Latvijā ģeografisko 
vietu apziņa saskan (un reizēm 
arī nesaskan) ar jaunās valsts 
apziņu.  Varējām iepazīties ar 
rakstnieci un literātūrzinātnieci 
Dr. Agati Nesauli, kas vaļsirdīgi 
pastāstīja par savu dzīvi un darbu 
un kā to ietekmējusi dzīve uz 
divu kultūru robežas.  

Viskonsinas universitātes filmu 
kluba Cinematheque  pārstāvji 
sa  darbībā ar BALSSI sarīkoja 

veselas nedēļas nogales filmu 
festivālu, kuŗā uz lielā ekrāna 
rādīja latviešu filmas „Vogelfrei“ 
un „Par dzimteni“, lietuviešu 
„Duburys“ un „Balkonas“, igau-
ņu „Disko ja tuumasoda“, kā arī  
vēl dažas īsfilmas.  Noskatījāmies 
arī „The Singing Revolution“, ko  
ļoti interesanti komentēja 
BALSSI igauņu valodas skolotāja 
Malla Pesti, kuŗas vīrs padomju 
laikā bija polītieslodzītais. Arī 
viņa  pati aktīvi piedalījusies 
tālaika notikumos.  

Jau pēc pirmās nedēļas bija 
skaidrs, ka BALSSI studenti ir 
apdāvināti un entuziastiski dzie-
dātāji. Igauņu valodas students 
Džērijs Hui, pats būdams koŗa 
diriģents, uzņēmās mūs apmācīt. 
Tādējādi šovasar nodibinājās 
pirmais BALSSI koris, kuŗa 
dalībnieki  pēcpusdienās pēc 
kla sēm sanāca uz mēģinājumiem 
un beigu aktā varēja daudzbalsīgi 
dziedāt tautasdziesmas.

BALSSI pirmais un galvenais 
mērķis ir intensīva valodas mā -
cīšanās, taču vasarā pietika laika 
piedalīties dažādās programmās 
ārpus klasēm, studenti varēja arī 
peldēties, ar laiviņām pabraukāt 
pa skaisto Mendotas ezeru, kuŗa 
krastā atrodas Viskonsinas uni-
versitāte, kā arī pasēdēt kafejnīcās 

Profesore Agate Nesaule
studentu rajonā State Street 
pavalsts kapitola paēnā. 

Nav par agru sākt domāt par 
nākamo vasaru, kad latviešu va -
lo    das kursi atkal būs Viskonsinas 
universitātē Madisonā.  Patlaban 
nav vēl zināms, vai būs arī valo-
das otrā gada kurss. Tiem, kuŗiem 
būtu interese, lūgti nekavējoties 
sazināties  ar Nensiju Heingartneri 
(  ) balssi@creeca.wisc.edu un 
paziņot par savu vēlēšanos šajā 

kursā mā  cīties. Informāciju par 
latviešu valodas kursiem var 
iegūt, sazinoties ar  Dzidru 
Rodiņu, e-pasts: drodins@dep-
aul.edu

Nākamās vasaras kursu mājas-
lapa nav vēl izveidota, taču 
informācija daudz  nemainīsies, 
tātad var apskatīt  2010. gada 
mā    jaslapu: http://www.creeca.
wisc.edu/balssi/index.html

Dzidra Rodiņa

Līgošana Mendotas ezera krastā

No kreisās: BALSSI latviešu valodas skolotāja  Dzidra Rodiņa, studenti – 
Džordans Kuks (Jordan Kuck), Hanna Kurmiņa-Gilsone, Nikole Kurmiņa-
Gilsone, Dāvis Zvejnieks, Iveta Grīnberga

Sietlas latviešu 
nama projektētājs 

Edvīns Circenis
Edvīns  Circenis dzimis 1929. 

gada 1. septembrī Kuldīgas 
apriņķa Kursīšu pagasta „Cīruļos”. 
Viņš uzrakstījis atmiņu stāstu 
„Trimdas gadi”. 

Dzimtajās mājās „Cīruļos” 
1944. gadā ierīkots vācu izlūk-
punkts ar artilērijas posteni. 
Vācu virsnieki ieteikuši dažu 
stundu laikā  mājas atstāt. Ģime-
ne ātri sametusi ratos mantas, 
palaiduši vaļā govis un citus 
lopus un 12. novembrī devušies 
Pampāļu virzienā. Pie ratiem 
aizmugurē bija piesiets kumeliņš,  
rati piekrauti ar mantām, pašā 
augšā sienas pulkstenis. Ceļš ve -
da uz uz Airītēm, ģimene pār-
nakšņoja šķūņos vai staļļos. Māte 
līdzi bija paņēmusi speķi un 
rupjmaizi, ar to arī bija jāiztiek. 
Airīšu stacijā gaidījuši preču vil-

Kursas vasaras vidusskolas darbinieku atmiņu stāsti
cienu, lai iekrautu mantas, ratus, 
ievestu zirgus un dotos tālāk uz 
Liepāju.

Latvijas valsts dibināšanas die-
nu 18. novembrī neviens pat ne -
pieminējis. Stacijā atradās muni-
cijas vilciens, kam uzlidoja krievu 
lidmašīna, sprāga bumbas. Ilgi 
gaidītais vilciens pienāca pēc 
trim dienām, vagoni bija pilni ar 
bēgļiem un mantām. Skrundā 
iebaucot, bija jau tumšs. Circe-
ņiem paziņots,  ka viņus meklējis 
kāds kaŗavīrs. Edvīns nodomājis, 
ka varbūt tas bijis viņa brālis 
Ilmārs. 

Ģimene 22. novembrī nokļu-
vu si Liepājā, viņi aizvesti uz kādu 
halli ostas malā. Zirgi un rati 
atsavināti, no mantām varēja 
paņemt tikai, ko paši spēj celt un 
nest. Protams, žēl bijis atstāt skai-
sto ķēvi, kumeļu un lielo sienas 
pulksteni.

Circeņu ģimene 1. decembrī 
devās uz ostu, katrs rokā nesot 
mantu maisu. Uz kuģa katram 

ierādīja lāviņu gulēšanai. Pulk-
sten 4.30 viņi atstāja dzimtenes 
ostu  Liepāju. Kuģis braucis visu 
nakti.  

Edvīns ar vecākiem un brāli 
dzīvoja vairākās vietās Vācijā 
– Gotenhāfenā, Rozenbergā, 

Varte navā (Polijā). 1945. gada 
februāŗa vidū atkal bija jābēg, 
jo  tuvojās fronte. 

Vilciens, kas devās uz Drēzdeni, 
bija bēgļu pārpildīts, viņi same-
tuši mantas  vagonā pa logu un 
kaut kā iespiedušies paši. Drēz-
denē viņi ieradušies pāris dienas 
pēc lielā uzlidojuma. Stacija 
nebija daudz cietusi, bet citur 
visapkārt postaža. Pilsētas centrā 
visas ēkas sagrautas, no drupām 
ārā slējās  tikai skursteņi. Uz tro-
tuāriem vēl gulēja nesavākti līķi.

Pilsētas laukumā bija sakrauta 
apmēram piecu metru augsta 
kaudze ar sadegušiem cilvēkiem, 
no tās uz visām pusēm stiepās 
melnas, pārogļojušās cilvēku 
rokas un kājas. No sākuma, šķitis, 
ka tur sakrauta  ļoti liela, melnu 
žagaru čupa...

Circeņu ģimene  1950. gada 
22. maijā transportkuģī brauca 
uz  ASV. Pēc divu nedēļu kuģo-
šanas pāri Atlantijas okenam 
1950. gada 5. jūnijā kuģis iebrau-

ca Jaunorleānā, Luiziānas ostā. 
Viņiem iedeva mazliet naudu, ko 
nopirkt pārtiku un vilciena bi -
ļetes braucienam uz jauno dzīves-
vietu. Protams, vēlāk tas bija  jā   -
at  maksā. Nākamā dienā ar vil-
cienu viņi brauca uz galvotāja 
lauku mājām Oaklandē, Nebras-
kā.

Edvīns smagi strādāja, mācījās 
un beidza Nebraskas universitātes 
mechanikas inženieŗu nodaļu. 
Abi kopā ar sievu Līviju pārcēlās 
uz Sietlu, kur Edvīns sāka strādāt 
kompanijā  Boeing. 

Edvīns Circenis bez maksas 
projektēja Sietlas latviešu namu, 
piedalījās tā celtniecībā, viņš arī 
izveidojis skaistu pieminekli 
latviešu kapsētā. Var teikt, ka 
viss viņa mūža saistīts ar Kursu, 
viņš ir viens no pieciem Kursas 
dibi nātājiem un 30 gadu bija arī 
kasieris. Gadiem ilgi viņš foto-
grafējis kursiešus un apmā cījis 
šajā mākslā jauniešus. 

Edvīns Circenis Kursā

(Turpināts 18. lpp.)
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Sietlas latviešu nama projektētājs Edvīns Circenis
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(Turpinājums sekos)

Lielais stūŗa pulkstenis patla-
ban rādīja deviņas minūtes pāri 
trijiem.

Tramvajs nobremzēja asu, 
griezīgu čīkstoņu un apstājās. 
Tedis atģidās, ka iekāpjot nebija 
apskatījis, kuŗā pusē karājās baltā 
ripa. Jākāpj vien laukā, ka neaiz-
rauj uz Nacionālo teātri.

Kā tad – labi, ka nepalika iekšā. 
Līdz vilciena atiešanai bija tikko 
sešas minūtes. Vai aizspēs?

Tedis pusteciņus joza cauri 
operas apstādījumiem un sirdī-
damies sāka pārrēķināt visas 
šīsdienas neveiksmes. Vispirms 
samainītās galošas, tad – otros 
svārkos aizmirstais naudas maks, 
kuŗam vajadzēja skriet uz māju 
pakaļ. Visur kavēšanās, visur 
lieks laika patēriņš. Ja nu vēl 
tagad neaizspēs vilcienu, tad 
mērs būs pilns. Braukt ar nākošo, 
kad visi pārējie jau būs galā – par 
to nebija ko domāt. Jau tā viņi 
visi Tedi apcēla, kur vien pie-
kļūdami, un ja nu tagad vēl Alma 
– pat tā ar viņiem bieži uz vienu 
roku, nemaz kā savs cilvēks. 
Sasodīts!

Viņš paraudzījās rokas pulks-
tenī un piespieda soli. Nu jau 
vairs nebija tālu. Gan jau šie būs 
nopirkuši biļeti arī viņam.

Stacijas plašajā telpā Tedis uz -
reiz ieraudzīja Almu, kas ne  pa-
cietīgi mīņājās un īgni rau dzījās 
visapkārt, kā kaut ko meklēdama. 
Viņai līdzās, apkakli uzslējis, 
stāvēja Eriks. Nu, protams!

„Nu, protams!” kā atbalss Teda 
domām atskanēja Almas sapīkusī 
balss. „Tu nekad nevari laikā 
izkopties! Būtu aizbraukuši bez 
tevis. Nāc nu žiglāk, biļete ir pie 
manis, pārējie jau vagonā.”

Tedis nepaguva palaist no mē -
les aso atbildi, kas tur pēkšņi bija 
uzradusies. Labi vismaz, ka tā.

Visi trīs skriešus devās pa kāp-
nēm augšā un klupšus ieklupa 
vagonā. Vilciens tūliņ sāka kus -
tēties.

„Ko nu vairs,” Eriks izsaucās. 
„Braukšanas vaina!”

Arī Alma tā kā atmaiga un 
pameta Tedim siltāku skatu nekā 
iepriekš. Viņa bija redzami 

apmie  rināta, ka Tedis vilcienu 
aiz  spējis.

„Kur tad pārējie?” viņš jautāja.
„Jā, iesim turp,” Alma vedināja 

un gāja pa gaŗo vagona eju uz 
priekšu. Kādā trešajā vai ceturtajā 
kupejā bija apmeties vesels bars 
jauno rakstnieku un mākslinieku, 
kas brauca uz Jelgavu svinēt savas 
biedrības seniora Silgaiļa jubile-
ju.

Pienācējus saņēma ar gavilēm.
„Ak tad sagaidījāt gan to 

mūžam nevaļīgo?”
„Nākamais profesors būs 

aizmirsis, ka jābrauc!”
„Jā, izklaidība viņam pagaidām 

vēl vienīgā profesoriskā īpašība!”
Kā par brīnumu, arī Tedim par 

šīm zobgalībām tikai smieties 
vien gribējās. Likās, ka Almas 
pirmītnējais siltais skats bija iz -
kliedējis to īgnumu, kas viņu bija 
vajājis gandrīz vai visu dienu.

Eriks iespraucās kupejā pir-
mais, atkrita solā un pa pusei 
raušus norāva Almu sev līdzās. 
Tedim it kā iedzēla. Tam bija divi 
iemesli. Nebija vairs kur atsēsties, 
bet tas jau vēl nekas. Vairāk koda 
Erika nemitīgā, diezgan uzkrītošā 
lakstošanās ap Almu. Pie tam 
taču visi zināja, ka viņš un Alma... 
Tas bija tikpat kā oficiāli... Un tas 
esot draugs!

Vērīgās līdzbraucēju acis drīz 
vien bija saskatījušas, kas viņam 
uz sirds. Draugi paklusam sa -
bikstījās un viens – otrs pat 
ie spraus  lojās.

Ir gan netaktiski cilvēki! Ne 
mazākās smalkjūtības! Bet ie -
rādīt, ka tas kaitina – nē, ne par 
kādu naudu! Tedis vienaldzīgi 
atslējās pret iedurvi un kā gaŗlai-
kots raudzījās pāri visu galvām, 
pa logu laukā.

Pārējiem drīz vien apnika 
blenzt viņā, un tie atsāka savu 
pirmītējo triekšanu. Tedim kaut 
kas pēkšņi ienāca prātā, un viņš 
klusi, citiem gandrīz nemanot, 
izslīdēja vagona gaitenī.

Brīdi pastāvējis pie loga un 
noraudzījies garām slīdošajos te -
lefona stabos, Tedis iebāza ro  kas 
kabatās un izvilka savu šīs dienas 
pirkumu. To viņš tikai tagad 

varēja netraucēti apskatīt.
Cimdi, jauni, koši brūni ādas 

cimdi! Tik lepni, kādi tam vēl 
nekad nebija piederējuši. Viņš 
tos apvilka rokās un brītiņu 
patīksminājās. Pūkainā iekšpuse 
liegi piekļāvās ādai, un rokas 
tīkami sila. Jā, maksāja gan vese-
lus astoņpadsmit latus, kas bija 
sāpīgs robs viņa budžetā, bet tādi 
izdevumi nenāca katru dienu, un 
šī nauda vis nebija zemē nomes-
ta.

Pamatīgi apgrozījis un apska-
tījis cimdotās rokas, viņš tās 
strauji iegrūda kabatās, jo kāds 
nāca. Tiešām, pavērās kupejas 
durvis un tajās parādījās parasti 
klusā, bet diezgan dzēlīgā Kārļa 
palīkais deguns.

„Kur nu atkal paliki? Nāc iekšā, 
jāsamēģina jubilejas ziņģe, pa  gā-
jušo reiz lāga neskanēja,” draugs 
aicināja. „Ka neizbla mējamies.”

„Eju jau,” viņš atbildēja, paspie-
dās Kārlim garām un spraucās 
uz vietu pašā vidū, kuŗu pārējie 
tam bija atbrīvojuši.

Tikko apsēdies, viņš aizmirsa 
visu iepriekšējo un pacēla roku, 
lai apklusinātu čalotājus.

Tomēr līdz dziesmai netika. 
Pēkšņi iestājušos klusumu negai-
dot pāršalca Mirdzas dobjā krūšu 
balss: 

„Mīlīši, kas viņam par cim-
diem!”

Atkal uz mirkli iestājās klu-
sums. Tedis gribēja – jā, ko, to 
viņš pats īsti nezināja: vai iegrūst 
rokas kabatās, vai noraut cimdus 
un tos kaut kur noslēpt, vai arī ko 
citu. Bet visam bija jau par vēlu. 
Visi bija ieraudzījuši viņa jauno 
pirkumu, un zobgalīgas piezīmes 
bira no visām pusēm:

„Kā miera laika brūtgānam!”
„Būs laikam teļa āda – tīri kā 

pieaugusi!”
„Tāpēc viņš šodien tāds lepns 

un nerunīgs!”
Tedis, kuŗam blakus sēdošie 

bija sagrābuši rokas, lai apskatītu 
jaunos cimdus, gribēja sākt skai-
sties, bet redzēja, ka ar to lieta 
kļūs tikai ļaunāka. Tāpēc viņš 
mierīgi pastiepa rokas un grasījās 
smieties līdz.

„Lūdzu, lūdzu, skatieties vien, 
ja neesiet cimdus redzējuši.”

Viņš bija pareizi novērtējis stā-
vokli. Smiekli drīz vien aprima. 
Arī cimdi, tikko apskatīti, nevie  
nu vairs neinteresēja.

„Kas tad nu bija ar to dziesmu?” 
Tedis mudināja, novilkdams 
cim  dus un nolikdams tos sev 
līdzās.

Bet nu pēkšņi nevienam vairs 
negribējās dziedāt.

„Lai paliek,” Kārlis atmeta ar 
roku. „Ko tagad vairs lielu sa -
mēģinās – gan jau ies tāpat.”

Labi – Tedim tas bija visai pa 
prātam. Viņš atlaidās pret popēto 
atzveltni un puspievērtām acīm 
sāka vērot Almu, kas sēdēja uz 
pretējā sola, blakus Erikam. Abi 
pusbalsī kaut ko trieca un pa 
reizēm klusām iesmējās.

Greizsirdības velniņš, kas Te -
dim pēdējā laikā bieži nedeva 
miera, tagad atkal kļuva pavisam 
uzmācīgs. Par Eriku nebija ko 
brīnīties, kaut arī viņš skaitījās 
draugs. Tas jau skrēja pakaļ 
katram daiļākam ģīmītim un 
turēja sevi par lielu siržu lauzēju. 
Pazīstamās meitenes viņu vairs 
neņēma nopietni. Tāpēc Tedis 
vēl jo vairāk brīnījās, ka Alma 
šodien viņu gandrīz neredzēja, 
bet tik uzmanīgi klausījās Erika 
pļāpāšanā, it kā tas stāstītu nezin 
kādas pasaules gudrības.

Brīdi nemierīgi pagrozījies, 
Tedis, kā sarunu meklēdams, 
pievērsās Kārlim.

„Drīz jau būsim galā” viņš 
ierunājās.

„Vēl gan brītiņš ko braukt,” 
Kārlis gausi atbildēja.

Tedis tā kā gribēja vēl kaut ko 
sacīt, bet nekas lāga neienāca 
prātā, tāpēc atkal noklusa. Viņa 
skats aizvien atdūrās pie Almas 
un Erika. Jā, šodien, laikam visa 
pasaule bija pret viņu sazvērē-
jusies. Labāk nebūtu braucis – tā 
vien likās, ka vismaz viņam no 
šīs jubilejas nekāda prieka nebūs. 
Bet tagad jau tur vairs nekas nav 
līdzams – jācieš vien līdz galam. 
Kaut jel drīzāk pienāktu Jelgava!

Jautrība kupejā bija mazliet 
aprimusi. Runāja pa grupiņām, 
strīdējās. Tikai Tedim nebija 
neviena sarunu partnera, un viņš 
šķita pilnīgi lieks.

Jāiet laukā uzsmēķēt – viņš 
nodomāja un cēlās kājās. Atce-
rējies cimdus, viņš ar roku pagrā-
bāja pa sēdekli, bet varēja sataustīt 
tikai vienu cimdu.

Nepatīkami pārsteigts, viņš ap -
griezās un apskatīja vietu, kur 
bija sēdējis. Otrā cimda tur nebi-
ja.

„Pavirzies, Kārli, vai neesi uzsē-
dies manam cimdam,” viņš pie-
bik  stīja kaimiņam.

Kārlis izbrīnā paraudzījās viņā 
un tad laiski piecēlās.

„Skaties vien, bet man liekas, 
ka nebūšu vis.”

Sāka ausīties arī pārējie.
„Kas tad pazudis?” Mirdza jau-

tāja.
„Nevar atrast jauno cimdu,” 

Kārlis atbildēja.
„Kā, bet viņam taču cimds 

rokā?”
„Viens ir, bet otra nav.”
„Mīlīši, tad jau būs nodzēris!”
„Kā tu to varēji izdarīt – te jau 

nav neviena kroga?”
„Te nu bija – lepojies vēl!”
Tedis sapīka ne pa jokam.

„Ko nu blēņojaties,” viņš ieka-
rsa. „Gan jau būs kāds pievācis.”

Draugi kļuva nopietnāki.
„Kas te nu pievāks, pameklē 

vien labi,” Kārlis iebilda.
Visi pēc kārtas piecēlās kājās, 

nopurināja mēteļus, izskatījās 
gan uz soliem, gan zem tiem, bet 
cimda neredzēja.

„Nevarēja taču caur zemi iz -
krist,” Tedis pukojās. „Gan jau 
kāds āzēdamies būs kaut kur 
nobāzis.”

Cits raustīja plecus, cits grozīja 
galvu, bet sejas kļuva aizvien 
nopietnākas. Varēja redzēt, ka 
Teda vainojums šoreiz bija 
nevietā.

„Jā, tad jau beigts vien būs,” 
Tedis atmeta ar roku.

Mirdza atkal nenocietās.
„Ko tu nu, Tedīt, ar vienu pašu 

cimdu vien iesāksi?” viņa zobojās. 
„Met vien pa logu laukā, lai 
nebojā asinis.”

Tedis pēkšņi iekarsa.
„Pareizi Mirdziņ, ka nav – lai 

nav!”
Ceļš uz logu bija brīvs. Tedis 

paspēra pāris soļus un norāva 
kloķi lejup. Kupejā iešalca asa 
vēja brāzma un riteņu klaboņa 
kļuva skaļāka.

„Nemuļķojies!” Alma pēkšņi 
iemetās starpā, bet bija jau par 
vēlu. Cimds slaidā vēzienā izli-
doja pa logu un izgaisa.

Visi braucēji mutes vien ieple-
ta.

„Tā, darīts!” Tedis atkal aizrāva 
logu un dīvainā karātavu humo-
ra uzplūdumā griezās pie draugi-
em: „Nu, ceru, būs reiz miers!”

Brīdi valdīja klusums, bet tad 
atkal atskanēja skaļi smiekli.

„Ir gan puika tas Tedis,” Eriks 
izsaucās. „Kas gan būtu domājis, 
ka viņam tāds raksturs!”

„Štāte gan pa galam,” piebalso-
ja kāds cits.

„Izbeigt šo tematu!” Tedis pa -
vēloši uzsauca. „Kas būs ar dzies-
mu?”

„Ko nu vairs dziedās, tūliņ bū -
sim galā,” Kārlis noteica un laiski 
piecēlās.

„Patiešām,” attapās arī Mirdza. 
„Savāc nu mantas, ka kāds kaut 
ko neaizmirst.”

Cēlās arī pārējie un sniedzās 
pie plauktiem pēc portfeļiem un 
papīros ietītajām puķēm.

„Vai mīlīši, kas tad tas?” Mirdza 
pēkšņi iespiedzās neparasti augs-
tā balsī un ar pastieptu pirkstu 
rādīja uz to vietu, kur pirmīt bija 
sēdējis Tedis.

Starp sēdekļa un atzveltnes po -
pējumu bija iespiedies pazudušais 
cimds. 

Tedis stāvēja kā sālsstabs, un 
viņam visapkārt kupeja dārdēja 
no smiekliem, kuŗus vairs ne         
viens necentās valdīt.

„To es saucu par likteņa ironi-
ju!” Eriks skaļi kliedza un smējās 
aizgūtnēm. Arī Alma, kas šķita 
sapīkusi par Teda pirmītējo izrī-
cību, tagad iekļāvās pārējo smē-
jēju korī.

„Nāc šurp, Tedi, es atvēršu 
logu,” zviegtin zviedza gaŗais 
Arturs. „Laid vien laukā, lai tek 
meklēt brāli.”

„Pareizi, draugs, ko nu vairāk 
– beigts ir beigts un šķirts ir 
šķirts,” Kārlis ar tīši pārspīlētu 
līdzjūtību sita viņam uz pleca.

Stāstīšanas prieks
Emīls Skujenieks (1903 Bauskā – 1965 

Klīvlendā, ASV) bija pazīstamā dzejnieka un 
atdzejotāja Knuta Skujenieka tēvs. Līdz 1944. 
gadam, kad E. Skujenieks uzsāka trimdas gaitas, 
viņa galvenajos veikumos ieskaitāma ap 20 
romānu un lugu tulkošana latviski no lietuviešu 
valodas un abu brāļu tautu tuvināšanās veici-
nāšana. 

Ražīgākie oriģinālsacerējumu tapšanas gadi E. 
Skujeniekam , škiet, bija Špakenbergas bēgļu 
nometnē Gēstachtā, ap 30 km no Hamburgas, 
pavadītie. Tur viņš īsteni atraisījās, vadīja arī 
nometnes grāmatnīcu, ar savas lugas „Diriģents” 
izrādi 1948. gadā svinēja 25 gadu literārās 
darbības jubileju, reizēm kāpa skatuvē spēlēt 
pats... Turpat Gēstachtā bēgļu laika grāmatām 
raksturīgā pieticīgā ārējā apdarē iznāca E. 
Skujenieka stāstu un noveļu krājumi „Sīkās 
kļūmes” (1946) un „Sudrablapsa” (1948), kā arī 
plašāks atdzejojums „Bēthovena Ziemassvētki” 
(1948). Duci pagājušā gadsimta  40. gadu krā-

jumos nepublicēto noveļu un stāstu krājumā 
„Atrisis mezgls” jau gadu pēc autora nāves 
izdeva TILTA apgāds ASV. 

Jaunākās (2001) „Latviešu literātūras vēstures” 
3. sējumā E. Skujenieka darbu iezīmes summētas 
šādā teikumā: „Rakstnieku saista galvenokārt 
šķietami sīki notikumi, kuŗi tomēr sarežģī 
cilvēku savstarpējās attiecības un likteņus, liekot 
gan tiekties pēc mīlestības, gan šķirties naidā.” 
Piemetināsim vēl, ka E. Skujeniekam ir laba 
humora izjūta. Kaut viņš nepretendē uz nekādu 
daiļprozas mākslas kalngalu sasniegšanu, visu 
laiku skaidri izjūtams ir nesamākslots, neviltots 
stāstīšanas prieks. 

Apmēram uz pusēm dalās sacerējumi, kam 
norises vieta ir brīvā un kaŗa gadu Latvija, un 
tādi, kas noris bēgļu nometņu laikā Vācijā. 
Publicējot turpmākajos numuros Emīla 
Skujenieka stāstu un noveļu izlasi, Laiks cer, ka 
gados vecākos lasītājos šie darbi izraisīs patīkamas 
atmiņas par tai pašā vidē un laikmetā izdzīvoto 
bērnību vai jaunību. Lai lasītāju lasīšanas prieks 
nav mazāks par rakstnieka rakstīšanas prieku!

Redakcija

Jaunie cimdi
Emīls Skujenieks
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Ar šādu nosaukumu divus 
mēnešus līdz septembra vidum 
sarīkota 4. Rīgas tekstilmākslas 
un šķiedras mākslas triennāle 
„Tradicionālais un laikmetīgais”, 
kas skatāma Latvijas Nacionālā 
Mākslas mūzeja izstāžu zālē 
„Arsenāls”. Tā jau ir pārkāpusi 
Latvijas robežas un kļuvusi par 
starptautiskas nozīmes notiku-
mu. 

No 200 iesniegumiem izstādei 
tika izraudzīti 68 darbi no 23 
zemēm. Bez Ziemeļu un Baltijas 
valstīm tajā piedalās mākslinieki 
no Francijas, Lielbritanijas, 
Vācijas un citām Eiropas pusēm, 
kā arī no tādām visai tālām un 
eksotiskām vietām kā Japāna, 
Ķīna, ASV, Peru un Kostarika un 
pat Kenija. Jāpiezīmē, ka šī ir 
izteikti sievišķīga skate – vīriešus 
tajā var saskaitīt teju vai uz vie-
nas rokas pirkstiem.

Par šīgada triennāles intrigu 
raksta tās kurātore Velta Rau-
dzepa no Dekoratīvās mākslas 
un dizaina mūzeja:

„Ekspozīcijas galvenā ideja ir 
attīstīt un paplašināt iepriekšējā 
triennālē aizsākto temu, kas bals-
tīta dažādos globaālizācijas as -
pek  tos un ir saistīta ar jaunām 
problēmām un izaicinājumiem 

Globālā intriga II
pasaulē. Kā mākslinieki izsaka 
sevi šajā globālās ekonomiskās 
krizes periodā? Vai mēs to varam 
sajust vai nē? Kā krize iespaido 
darbu māksliniecisko izteiksmi 
un radošo procesu? Kā tekstil-
mākslinieki atspoguļo savu laiku, 
izsakoties telpiskajā vidē, dažā-
dos materiālos un laikmetīgās 
technoloģijās? Kā innovācijas 
izpaužas starpkultūru kontaktos 
un vai joprojām ir jaušama saik-
ne ar tradicijām?”

Tekstilmākslinieki savā perso-
niskajā un sabiedriskajā pozīcijā 
ir aktīvi un seko sabiedrībā notie-
košajam, viņi ir satraukti par 
pasaules virzību, bažījas par vides 
piesārņošanu, slimībām, kas vai-
rojas cilvēkos, par morāles jautā-
jumiem. Dažādas ir arī tekstil-
darbu technikas – ne tikai paras-
tā aušana ar  stellēm, bet arī di  gi-
 tālo žakarda steļļu izmantošana, 
izšūšana, vilnas velšana, apdru-
kas.

Kā jau vēsta triennāles nosau-
kums – šķiedras māksla, bez vil-
nas vai citām ierastām tekstiliju 
izejvielām tajā tiek izmantots 
praktiski viss, ar ko mēs sastopa-
mies ikdienā – sākot no avīzēm 
un pastkartēm līdz dažādiem 
sintētiskajiem materiāliem un 

pat kinolentēm. Darbi veidoti ne 
vien plaknē, bet iziet telpā kā 
trīsdimensiju priekšmeti un 
instalācijas. Liela nozīme ir 
paskaidrojošiem tekstiem pie 
eksponātiem, kas konkretizē 
darba jēgu, ievirzi un saturu.

Tekstilmāksla nav vairs domā-
ta tikai telpu izdaiļošanai, tā pil-
nībā iekļaujas tā saucamās laik-
metīgas mākslas telpā. 

Starptautiskā žūrija, kuŗā bez 
pašmāju speciālistiem ietilpa 
tekstilmākslas pasaulē pazīstami 
eksperti no Francijas, Lielbri-
tanijas un Vācijas, pirmo vietu 

piešķīra latviešu māksliniecei 
Antrai Augustinovičai par darbu 
„Labirints”. Labirinta fonu veido 
krāsainas kartes, kas sadriskātas 
un atkal kopā sašūtas ar šujmašī-
nu. Kā atzīst pati autore, izejvielu 
izvēli noteica ekonomiskā situā-
cija. Acīmredzot, ne vienā vien 
darbā lēto materiālu izmantoju-
mu noteikuši financiālie apstāk-
ļi.

No citiem latviešu mākslinieku 
darbiem gribas izcelt Rolanda 
Krutova „Erosu” un Ata Lūša 
„Pūra lādi”, kas tapusi no smalki 
sagrieztām iepakojuma kastu 

kartona strēmelēm, pēc tam salī-
mējot tās kopā. Tas bijis ļoti fili-
grāns darbs, rezultātā iegūts gan-
drīz vai glezniecisks iespaids ar 
reljefiem ziedu dekoriem, kādus 
redzam uz senām pūra lādēm. 
Bez šaubām efektīga ir arī Edītes 
Paulas – Vīgneres „Intriga”, kas 
attēlo greznus dāmu tērpus, tie 
darināti no krāsainām žurnālu 
lapām.

Viesu godā bija pieaicināta Šei-
la Hiksa (Sheila Hicks), amerikā-
niete no Francijas, kuŗa pir mā 
uz  sāka avangarda gājienu teksti-
lijās, kā arī Pēteris Sidars no Rīgas.

Vienlaikus ar 4. Rīgas starptau-
tisko tekstila un šķiedras mākslas 
triennāles „Tradicionālais un 
laikmetīgais” izstādi „Globālā in -
triga II” Pēterbaznīcā atklāja 
Latvijas Tekstilmākslas asociāci-
jas skati „Piecpadsmitā”.

Tajā piedalās visu paaudžu 
mākslinieki gan ar tradicionā-
liem darbiem, gan izmantojot 
modernākas iespējas. Jāteic to -
mēr, ka šoreiz tā neizskanēja tik 
vareni, kā tas noticis līdz šim. 
Domājams, ka tas arī tādēļ, ka 
daļa mākslinieku piedalās starp-
tautiskajā izstādē zālē „Arsenāls”, 
kā Aina Muze, Atis Lūsis, Ro lands 
Krutovs, Edīte Paula - Vīgnere 
un daži citi. Šajā skatē jaušams 
tāds kā nogurums. Bet varbūt tā 
ir piestāšanās un jaunu spēku 
briedināšana,  ideju uzkrāšana. Franču rakstnieka Emīla Zolā 

romānu ar šādu nosaukumu 
droši vien ir lasījuši daudzi, tie 
atcerēsies autora stāstījumu par 
krāšņo universālveikalu, kuŗā 
var iegādāties visvisādas dāmu 
preces, sākot no pūderslotiņām 
līdz dārgiem manto un kažok-
iem. Autors gan stāsta par 19.
gadsimta 70.- 80. gadiem, bet 
tāda pati paradīze turīgām dā -
mām bija arī starpkaŗu periods. 
Šis laiks kultūras vēsturē iegājies 
ar nosaukumu Art Deco. 

Patlaban Rīgā, Dekorātīvās 
mākslas un dizaina mūzejā, aplū-
kojama 20. gadsimta  20.–30. 
gadu tērpu un aksesuāru izstāde, 
ko savācis krievu modes vēstur-
nieks, teātŗa dizainers un kollek-
cionārs no Parīzes Aleksandrs 
Vasiļjevs. Pirms gada šeit pat bija 
apmeklējama viņa tērpu kollek-
cijas izstāde „Viktorijas laika 
mode”. Jāatgādina arī, ka 2000. 
gadā iestudētā baleta „Riekst-
kodis” skatuvisko ietērpu mūsu 

„Glo   bālā intriga II” te ir labs pie-
mērs jauniem meklējumiem.

Kā uzsvērusi starptautiskās 
izstādes kurātore Velta Raudzepa, 
novērojams, ka pasaulē pieaug 
interese par tradicionālo gobelē-
nu un ierastām technikām. Tas 
pamanāms arī Pēterbaznīcas 
skatē. Bez aušanas bieži tiek iz -
mantota aplikācija (Ruta Bo -
gustova, Daina Dagnija), arvien 
biežāk māksliniekus piesaista 
sietspiede (Maija Līcīte). Daži 
autori pielāgojušies digitālajai 
aušanai (Baiba Rītere). Praktiski 
visi autori domā tikai par plakni, 
t.i., visi darbi domāti pakāršanai 
pie sienas. Tikai viena autore – 
Inese Jakobi iziet telpā un redz 
savu darbu izplešamies, teiksim, 
Pēterbaznīcas grandiozajās vel-
vēs. Baltajā namā veidoja šis pats A. 

Vasiļjevs. Viņš ir 27 modes vēs-
tures grāmatu un vairāku doku-
mentālo filmu, kā arī populāru 
TV raidījumu autors.

Kā preses konferencē vēstīja 
Aleksandrs Vasiļjevs, šī izstāde 
jau demonstrēta Parīzē, Sidnejā, 
Honkongā, Tokijā un citur pa -
saulē, bet tik pilnīga - vairāk ne -
kā 80 tērpu un kur nu vēl somi-
ņas, cimdi un citas modes lietas, 
kā arī fotografijas un gleznas - tā 
tiek rādīta vienīgi Rīgā. Kollekcijā 
ir arī tērpi no Rīgas – Latvija 
tolaik neatpalika no Eiropas.

Pēc Pirmā pasaules kaŗa sākās 
sieviešu emancipācijas kustība, 
viņām bija dota iespēja iegūt 
augstāko izglītību, piedalīties 
vēlēšanās utt., kas cēla viņu paš-
apziņu. Tā kā kaŗā krita daudz 
vīriešu, tad sieviešu vidū sākās 
sacensība par vīriešu sirdīm. 
Tajos laikos bieži runāja par sek-
sapīlu, sieviešu tērpu gaŗums 
strauji saruka, parādījās kailas 

muguras, rokas un kājas. Danču 
laukumos dejoja fokstrotu, reg-
taimu un čarlstonu. Parādījās 
vieg  las zīda kleitas ar pērlītēm, 
stikla zīlītēm un fliteriem, strau-
su spalvu boa, papirosu un ciga-
rešu iemuši, gaŗas kreļļu virtenes, 
īsti un viltoti dārgakmeņi. Dažā-
du krāsu zīda zeķes, kurpes uz 
„fran  ču papēžiem” un daudz kas cits.

30. gados gan totālitāro ideju 
dēļ daudz kas no tā zuda, modē 
nāca daudz lietišķāks stils, lai gan 
tajā pašā laikā modi noteica 
Grēta Garbo un citas kino dīvas, 
kas sāka izmantot mākslīgās 
skropstas un tušu skropstu izcel-
šanai.

Nu, vai nav īsta dāmu paradī-
ze? Un to visu var redzēt krāšņā 
izstādē mūsu pašu Rīgā.

Aleksandrs Vasiļjevs nākotnē 
sola arī citas izstādes, piemēram, 
viņš nosauca ideju par 70.- 80. 
gadu mini modi un modi aiz 
dzelzs priekškara. 

Māris Brancis

Apstāšanās pirms ceļa turpinājuma Dāmu paradīze

Izstādes kopskats

Inese Jakobi. Spārni

Pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu tērpu  un aksesuāru izstādē Dekorātīvās mākslas un dizaina 
mūzejā Rīgā
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M ā k s l a s 
darbiem ir 
mazs pie pra-
sījums un ar 
gleznotājiem 
un audējiem 
var sarunāt iz -
de  vīgus pir-
kumus. Grā -

matu izvēle Jāņa Rozes un Valtera 
un Rapas veikalos ir milzīga, un 
tur var viegli izvēleties četras vai 
piecas līdzņemšanai.  

Staigājot pa Rīgu, redzu pa -
mestos veikalus, kur reiz tirgotas 
mēbeles, modernas drānas  un 
citi krizes laikā atliekami pirku-
mi. Jāsaka, liela daļa no tiem ir 
nomaļās vietās, kas nav dabīgas 
impulsīviem, garāmgājēju pir-
kumiem. Atliekamo pirkumu 
pre  cēm visur redzu pat pār-
steidzoši zemas cenas.  Zviedru 
Electrolux ledusskapjus var 
nopirkt ar 70 procentu atlaidi.  
Man rodas iespaids, ka pirm   s-
krizes laikā rīdzinieki ir 
sapirkušies dzīvokļus un to 
iekārtas jau gadiem uz priekšu.  
Jauno automašīnu pārdevēji 
pelnās ar pasūtinājumiem ar pie-
gādi nevis Latvijā, bet ārzemēs.  
Lielajai izpārdošanai vairākos 
Galerijas veikalos raksturīgas ir 
50 procentu atlaides.   Tur pircēju 
netrūkst, to, šķiet, ir vairāk nekā 
amerikāņu Nordstrom vai Macy’s 
universālveikalos. 

Atskatoties uz saimniecisko 
rosību Latvijā, jāņem vērā 
iedzīvotāju lielākās daļas rocība.  
Es Latvijas iedzīvotājus sadalu 
četrās katēgorijās:  (1)  nabadzīgos 
(varbūt desmitā daļa) (2) 
mazturīgos (turpat puse), (3) 
turīgos (arī gandrīz puse); un (4) 
samērā nedaudzos bagātos, kas 
var atļauties visu ko.  Pirmie ir 
dažādi neveiksminieki.  To vidū 
ir invalīdi un citi nespējnieki, 
dzērāji un sliņķi, vecie un slimie, 

V i e n n a , 
September 13 
– Neither a 
turn to 
repression nor 
authoritarian 
liberalization 
will lead to the 

modernization of Russia, 
according to a St. Petersburg 
scholar, but the current powers 
that be are not prepared to face 
up to it because democracy 
would threaten their positions 
and they will be able to retain 
power until a genuine opposition 
movement emerges.

In a comment on the Slon.ru 
business portal, Grigory Golosov, 
a professor at St. Petersburg 
European University, argues that 
“for Russia’s rulers, democracy 
would be a systemic risk of such 
size that its positive effects lose 
any importance” and that “on 
their own initiative they will not 
take that risk” (slon.ru/blogs/
ggolosov/post/460957/).

Pols Goubls 
(Paul Goble)

WWindow on Eurasia: Neither Repression nor Authoritarian 
Liberalization will Modernize Russia, St. Petersburg Expert Says

“Authoritarian liberalization,” 
he says, “is a path with a dead 
end.”  That is because, as many 
political scientists have 
documented, “’soft dictatorships 
are even more corrupt and even 
less effective than harsh ones,” 
and consequently, placing one’s 
hopes in softening the 
dictatorship almost certainly will 
only make things worse.

Golosov continues by 
observing that the path to 
democratization is not easy.  
“Personal dictatorships are not 
very stable: each of them 
encounters the problem of 
succession.”  But if that can be 
overcome, then there is no 
reason to think that “something 
will change in the foreseeable 
future.”

That does not mean that 
“democratization in Russia is 
impossible” - only that “it is 
impossible under current 
conditions.”  Many thought that 
the decline in the price of oil 
would lead to democratization 
by creating a crisis in the regime, 
but as it turned out, “the inter-

relationship of economics and 
politics is not [so] direct.”

There are essentially two 
ways to make government 
administration more effective, 
both of which “were tried in 
the USSR not long before its 
collapse,” but neither of which 
is readily available to Russian 
leaders now except at the risk 
of potentially serious con-
sequences for themselves and 
the system.

The first of these, of course, is 
tightening the screws and 
imposing administrat ive 
discipline, as Yuri Andropov 
tried to do. Doing the same 
thing now “would be more 
complicated because for the 
Russian ruling class, corruption 
is the natural means of 
maintaining itself.” And con-
sequently, there are few people 
ready to adopt this approach.

The second path is 
liberalization.  In the USSR, 
Gorbachev tried that, Golosov 
says.  And the current “logic of 
authoritarian liberalization” 
follows a similar line.  “In 

contemporary Russia this would 
mean that the rules of the game” 
would change, with the worst 
forms of corruption punished in 
order to allow the lesser forms to 
continue.

 “Such a strategy,” Golosov says, 
“presupposes a certain increase 
in the role of the media and also 
public organizations and 
imitation political parties.”  But 
as now, the real decisions as to 
what would be attacked and what 
ignored would remain the 
preserve of officials at various 
levels of the power vertical.

Such an approach won’t work 
very well because it deprives 
those on top of one set of levers 
of control without creating others 
and thus opens the way to the 
decay of the system much as was 
the case under Gorbachev. And 
thus it would suffer the fate of 
“soft” dictatorships elsewhere, 
with bureaucratic “arbitrariness” 
and corruption growing and 
little progress achieved.

Thus, neither turning the 
screws nor authoritarian 
liberalization “will produce 

a more effective state 
administration in Russia.” But 
that reality does not mean that 
the current leadership will “throw 
up its hands and say it is time 
‘well now it is time to take up 
democratization again.’”

Instead, it may continue doing 
what it is doing now for “a very 
long” time.  “This is a question 
of priorities,” Golosov says.  
“Preserving power is simply 
more important because they 
know that if their power will 
be lost, it will be lost by all of 
them, immediately and for 
many it will involve extremely 
unpleasant consequences.”

A new Gorbachev is in 
principle possible of course, but 
only if forces emerged that 
compelled him to act as a 
liberalizer.  Indeed, Golosov 
concludes, “democratization 
without a strong democratic 
opposition is nonsense, a 
contradiction in terms.  And the 
absence of such an opposition is 
one of the decisive factors which 
has blocked the political 
development” of Russia.

Uz sliekšņa
kā ari vairums daudzbērnu  ģi -
meņu.  Otrā katēgorijā es lieku 
lielu daļu pensionāru un zemi 
atalgotus darbiniekiem. Trešā ir 
labi atalgoti vieninieki un 
ģimenes, kuŗās ir vien vai divi 
pelnītāji.  Ceturto bagātībai var 
būt dažādi avoti.  Tie, kas daudz 
ieguldījuši nekustamos īpašu-
mos, piedzīvo,  ka to vērtība ir 
stipri sarukusi.  Citiem krizes 
laikā samazināti ienākumi.   
Visumā var teikt, ka vismaz puse 
no iedzīvotājiem sevi uzskata par 
krizes vai saimnieciskās sistēmas 
upuŗiem, otra puse nožēlo, ka 
viņi vairs nevar atļauties pirms-
krizes ērto dzīvi.  

Īstenībā Latvijas tautas vairums 
Eiropas mērogā ir nabadzīgi, bez 
nopietni ņemamiem līdzekļu 
uzkrājumiem.  Viņi ir ļoti norū-
pējušies par neparedzētiem ārst-
niecības izdevumiem.  Turīgākie 
turpina lietot savas kreditkartes, 
tie ar samazinātām algām kna-
pinās, cenšas ko iekrāt, uzlabo 
savus mājokļus un labprāt ceļo 
arī šodien.  Viņu un bagāto iedzī-
votāju labklājības normas ir 
orien  tētas uz Vāciju un Zie-
meļzemēm.  Taupīgie rietumnie-
ki uzskatīs, ka šī grupa cenšas 
dzīvot lepni, bet ne lielīgi.  Viņi 
dzīvo tā, lai labi justos savā 
sociālā vidē, kur ciena visu mo -
derno.  Daži vērotāji, piemēram 
Džordza Vašingtona universitā-
tes palīgprofesore Daina Eglīte 
šajā sakarībā saskata zināmas 
līdzības ar Torstena Veblena 
aprakstītiem Amerikas 19. gad-
simta bagātniekiem. Līdzīgi 
Krievijas oligarhiem, tie lepojās 
ar viņu aprindās godāto mantu, 
īpašumiem un ienākumiem, bet 
necienīja strādājošos.

Latvijas bagātniekus vairāk 
redz viņu automašīnās, vasarnī-
cās un ikdienas mājokļos.  
Jūrmalā un Mežaparkā viņi dzī-

vo jaunās vai pārbūvētās villās.  
Šīm ēkām pēdējā laikā klāt 
nākušas paplašinātas telpas ērtai 
sadzīvei, modernākās virtuves, 
peldbaseini un somu pirtis.  
Iekārtas ir jaunas, antīku mantu 
redz maz.  Viņu bērnus nereti 
sko   lo  ārzemēs salīgti mājskolo-
tāji.  Vēlāk šie jaunieši studē ār -
zemju augstskolās.

Varētu domāt, ka Latvijas tu -
rīgos varētu sastapt Rīgas lep-
nākajos restorānos.  Ne pārāk 
bieži, bet tad vairāk ģimenes 
svinībās vai arī nopietnās pār-
runās.  Rīgā restorānu ir daudz, 
pārstāvētas dažādas gaumes no 
Ķīnas un Indijas līdz pat Latvijas 
laukiem. Restorāni, ko es ap -
meklēju, var lepoties ar labu 
ēdienu izvēli un augstu kvalitāti, 
bet viesu skaits sekmīgai darbī-
bai šodien parasti ir nepietieka-
ms.

Minēšu tikai dažus.  Ļoti augsti 
vērtējami tik atšķirīgie Benja-
miņš Rīgas centrā, Fabrika Dau-
gavmalā  un OZO golfa kluba 
restorāns Mežaparka nomalē.  
Galdiņu jau laikus jāpasūtina 
uzņēmēju iecienītā Rossini, bet 
agrāk populārais Staburags pus-
dienlaikā ir tukšs. Lido restorāni 
cenšas izķepuroties no finanču 
grūtībām. Patukšs ir arī ļoti labais 
restorāns samērā jaunā igauņu 
viesnīcā Alberts.  Man pašam al -
laž patīk iegriezties amerikāniski 
eiropiskajā Čarlstonā. Pār stei -
dzoši labs un lēts ir mazais “Ķī -
nas mūŗa” bistro iepretīm Aizsar-
dzības ministrijai Valdemāra 
ielā.

Kultūras pasākumu apmek-
lējumi un izklaides izdevumiem 
stāsta Latvijas Barometra Nr. 27 
pētījums, kas izdarīts jūnijā.  
Puse no iedzīvotajiem izdod ne 
vairāk kā 5 latus mēnesī vai neiz-
dod nekā izklaidei un kultūras 
pākumiem.  Salīdzinot, relatīvi 

populārā laikraksta Latvijas 
Avīze kioska cena ir 0,50 Ls.  
Citiem vārdiem, Latvijas naba-
dzīgie un mazturīgie lielu savu 
kultūras tiesu saņem radio un 
TV pārraidēs.  Trīs ceturtdaļas 
tautas brīvā laikā skatās TV, 
grāmatas lasa nepilna puse.  
Interesanti, ka krievu TV rāda ne 
tikai vecās filmas par kaŗa gad-
iem, bet īpaši izceļ aizgājušās 
cara imperijas varenību.  Man 
uzmācas doma, ka, kopā ņemot, 
imperijas greznības atspo-
guļojums dažkārt labas kvalitātes 
filmās un iedzīvotāju trūcība ir 
ievērojams faktors populāru 
uzskatu un tautas prasību vie-
došanā.  Krievu laiki izskatās 
gluži pievilcīgi, un šādos darbos 
izteiktie viedokļi un pārliecība 
manā ieskatā ir ļoti nozīmīgs 
faktors procesos, ko es saucu par 
klusu pārkrievošanu. 

Turīgie, tas ir vidusšķiras pār-
stāvji,  ir tie, kas Latvijā uztur 
kultūras pasākumus. Viena trešā 
daļa operai, teātŗiem un klasiskās 
mūzikas kocertiem izdod līdz 10 
latiem mēnesī,  nepilna desmitā 
daļa līdz 20 latus mēnesī, bet 3 
procenti – vairāk par 20 latiem.

Tauta visvairāk gatava atbalstīt 
teātri, kā arī dziesmu un deju 
svētkus, bet vairāk nekā puse 
izvēlas bezmaksas sarīkojumus 

vai lētākus sarīkojumus. Tikai 
nedaudz vairāk par desmito  daļu 
apmeklē tos sarīkojumus, ko 
grib.

Es pats biju diezgan izvēlīgs.  
Operā noklausījos Šostakoviča 
“Lēdiju Makbetu”, man svešas un 
drūmas krievu kultūras izpaus-
mi.  Mocarta “Dons Žuāns” mani 
iepriecināja gan kā opera, gan kā 
ļoti veikli izkārtots uzvedums, 
bet izcilākais bija Verdi operas 
“Makbets” koncertuzvedums lie-
liskā baritona Samsona Izjumova  
jubilejā. Mani nesajūsmināja 
“Skroderdienu” modernā režija, 
bet kāda amatieŗteātŗa uzve -
dums man apstiprināja bieži 
dzirdēto pārliecību, ka latvieši 
tiešām ir teātŗa mīļotāji.

Atkopšanās no krizes ir lēna, 
bet cerības uz ātrāku izaugsmes 
tempu jāsaista ar valsts un 
privātpersonu ieguldījumiem 
zinātnē un izglītībā.  Latvijas 
apstākļiem tie ir lieli, bet pamazi, 
salīdzinot ar Ziemeļvalstīm.  Pro-
tams, šīsdienas studenti vēl 
mācās, bet nesen beigušie vēl 
apgūst praksi un pieredzi.  Šie ir 
sējas laika ieguldījumi, un uz 
labu ražu vēl būs jāpagaida.  
Lielās pārmaiņas ir durvju 
priekšā, bet pārkāpjamais sliek-
snis ir augsts. 

Gundars Keniņš Kings

Gundars Ķeniņš Kings 

Restorāns Fabrika Dau gavmalā, Ķīpsalā

(Nobeigums)
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Cilvēks ir kā māla pika Dieva 
rokās. Viņš mūs mīca un staipa, 
atkal pārmīca,  mūs veidodams 
par labiem un gudriem cilvēkiem, 
mācīdams, mīlēdams un sargā-
dams. Noliek uz plaukta, lai mēs 
atvelkam elpu un, kad mums jau 
liekas: jā, nu gan ir labi, viss ir tik 
mierīgi, varam atpūsties un būt 
laimīgi, viņš izdomā mūs atkal 
pamācīt vai likt kaut ko saprast, 
izdedzinot krāsnī. Pēc tam varbūt 
arī piešķirs mums kādu skaistu 
krāsu un dzidru skaņu. Tā ir 
mūsu dzīve, ko dzīvojam, mācī-
damies un iegūdami jaunu pie-
redzi. Tie ir mūsu pārbau dī jumi, 
kuŗu laikā mums jāiemācās kaut 
kas jauns. Mūsu dvēsele un sirds-
skaidrība, pieredze un gud rība 
tādējādi tiek papildināta ar jau-
nām atziņām, mēs norūdā mies.  
Ja visa tā mūsu dzīvē ne būtu, 
mēs būtu kā greznumlietas, ko 
noliek uz plaukta, sākumā apjūs-
mo, bet pēc tam aizmirst – tikai 
dažu reizi noslauka putekļus, un 
tas ir viss.  Dzīve, ko Dievs savā 
mīlestībā un visvarenībā mums 
ir dāvājis, ir kā podniecības darb-
nīca ar cepli.

Viens tāds ceplis ir arī Kursā, 
to vada un citiem nedzīvajā mālā 
dzīvību iedvest māca Jānis Alk-
snis.

Jānis Kursā ir īpašs cilvēks, viņš 
ir skolas un podniecības klusā 
dvēselīte. Viņā ir tik daudz miera, 
klusas labestības un kristīgas cil-
vēkmīlestības un ticības, ka pie-
tiktu daudziem, ko dalīt. Viņš ir 
mākslas zinātņu bakalaurs, un 
viņa dzīves lielākā mīlestība ir 

Podniecība Kursā
Stāsts par māla piku
māls un podniecība. Interese par 
to viņam radās jau bērnībā Lat-
vijā, vēlāk nopietni podniecībai 
viņš sāka pievērsties 1959. gadā, 
studējot Austrumvašingtonas 
universitātē Čenejas pilsētā.  Viņš 
pabeidza visus iespējamos pod-
nie  cības kursus, pēc tam strādāja 
par asistentu universitātē.

Kursā Jānis sāka strādāt 1994. 
gadā. Tolaik te bija viens ceplis 
un divas vecas, nolietotas virpas. 
Jānis pārveda uz Kursu gandrīz 
visu savu podniecības inventā -
ru – virpas, darbagaldus, pod-
niecības instrumentus, mālus, 
cepļa piederumus. Arī Biruta 
Zom  mere atveda vienu virpu. 
Katru reizi Jānis uz „Kursu” ap -
rīkojumu atveda divās smagās 
automašīnās un tāpat divreiz ve -
da visu  atpakaļ uz mājām. Darbs 
notika ārā pie lielās baļķu mājas 
visu acu priekšā. Labi, ka jumtam 
ir paplata mala, tad vismaz lietus 
dienās ūdens netecēja aiz apkak-
les. Par plauktiem izmantoja ve -
cus, citu uz cita sakrautus solus. 
Vienīgais ceplis atradās kalves 
telpā, kur strādāja rotkalēji. De -
dzināšanas laikā vasarā tem pe-
rātūra tur pārsniedza 100 gradu 
pēc Fārenheita. Rotkalšanas sko-
lo  tāji ar sapratni pieņēma šo ne -
ērtību. Keramikas darbu glazē-
šana notika ārā pie liela galda. 
Labos laika pstākļos jaunieši vei-
doja darbus arī zem klajām de -
besīm pie liela galda. Ar laiku 
Kursa iegādājās lielu telti, ko 
varēja uzsliet pāri galdam ar 
glazūrām. Jauniešu interese par 
šīm nodarbībām Jānim sagādāja 

prieku strādāt un lika izturēt. 
Pēdējo 15 gadu laikā nopirka 
divas jaunas virpas, un Mežotnes 
darbinieki atļāva lietot savu cepli. 
Daudzi Jāņa personiskie pod-
niecības priekšmeti  ar laiku no -
lie  tojās, bija nepieciešams iegā-
dāties jaunus instrumentus, kāri 
arī vismaz trīs jaunas virpas. 
Kursa un Jānis Alksnis ir ļoti 
pateicīgi Jānim un Austrai Bēr-
ziņiem par lielo ziedojumu –  
cepļa piederumiem, instrumen-
tiem un ģipša lejamajām formām. 
Liels paldies  Līvijai Circenei par 
darbarīkiem, otām un citiem 
pod   niecības rīkiem.

Jau pirms vairākiem gadiem 
ra   dās iecere uzcelt atsevišķu mā -
ju podniecībai,  un 2005. gada 
no  lēma, ka jādara viss iespēja-
mais, lai šo ieceri īstenotu. To -
reizējās Kursas direktores Māra 
Zommere un Tamāra Rūse pa -
vasarī lūdza Latviešu fondu šim 
mērķim piešķirt 5000 dolaru. 
Projektu nosauca par  „Podnie-
cības pajumti”. Bija cerība, ka ar 
laiku šādai pajumtei varētu pie-
rīkot sienas, ielikt logus un pievi-
enot elektrību, varbūt arī ūdeni. 
Projekta noteikumi paredz, ka 
pieprasītājiem pašiem jāsagādā 
daļa celtniecībai paredzētā finan-
cējuma – vismaz tikpat daudz, 
cik pieprasa no fonda. Gaidot  
atbildi no fonda, Kursā nolēma 
rīkot zlozi. Izsūtīja vairāk nekā 
1200 vēstuļu ar 20 izlozes biļetēm 
piecu dolaru vērtībā bijušajiem 
Kursas skolēniem, darbiniekiem, 
skolotājiem un citiem atbalstī-
tājiem. Bija sagādāti skaisti, vēr-

tīgi laimesti. Atsaucība bija fan-
tastiska! Ziedotāju šai izlozei un 
mērķim bija ļoti daudz. Lielākie 
ziedotāji bija Šeltonas pilsētas 
galva Džons Tarrants, Oregonas 
latviešu biedrība, Kalifornijas 
Daugavas Vanagu apvienība, 
Siet  las vakarētājas, Dž. un Ērika 
Orchardi, Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrība un vēl 160 pri-
vātpersonu un ģimenes. Ieņēma 
7500 dolaru. Bija jāatrod vieta 
celtniecībai, jāizstrādā projekts, 
jāsaskaņo atļaujas. Ap Ziemas-
svētku laiku saņēma atbildi no 
Latviešu fonda, ka nauda piešķir ta.

Saskaņošanas un atļauju kārto-
šanā daudz palīdzēja Miervaldis 
Janševics, bez viņas tas tik ātri 
neizdotos. Celtniecības darbus 
vadīja Kārlis Grendze un Arnis 
Lūsis.

Plānotā pajumte palēnām kļu-
va par podniecības māju, kuŗas 
atklāšana notika 2009. gada Jā -
ņos, kad  uz svētkiem ieradās 
ap   mēram 250 cilvēku.  Gan B. 
Zom  mere, gan J. Alksnis visiem 

pateicās par paveikto.
.„Lai zem šī jumta mīt Dieva 

vadīta sadarbība un draudzība,” 
teica Jānis Alksnis  atklāšanas 
runā. 

Kursas baznīcā 2009. gadā  pir-
mo reizi notika iesvētības. Mācī-
tāji Daira Cilne un Dāvis Kaņeps 
iesvētīja Kursas absolventi un 
2009. gada audzinātāju Indru 
Ekmani.  Jānis Alksnis par godu 
šim notikumam izvirpoja altāŗa 
traukus svētam vakarēdienam. 
Līdzīgi Jāņa virpoti trauki tiek 
lietoti arī Losandželosas latviešu 
draudzē.

Jānis teica: „Šie altāŗa trauki 
tika izveidoti pēc ilgām pārdo-
mām un pēc svētā gara iedves-
mas...”

Paldies visiem par atbalstu, un 
lai Dieva svētība un Svētā gara 
klātiene vienmēr ir ar katru no 
mums Kursā, podniecības mājā 
un ikdienā. 

No ,,Kursas Kripatiņām”

 Jānis Alksnis

Jānis Alksnis

Latvijā ir daudz kā laba un 
daudz kā ne tik laba. Latvijas 
apmeklētājiem pašiem jāvērtē, 
kas slavējams, kas peļams. Taču, 
lai daudzas problēmas izprastu, 
tajās krietni jāiedziļinās, diemžēl 
apmeklētājiem tik daudz laika 
nav. 

Salīdzinot ar iepriekšējām cie-
mošanās reizēm, Latvija tagad 
šķiet krietni sakoptāka. Par Eiro-
pas Savienības naudu  arī pro-
vinces pilsētās  iekārtotas auto 
stāvvietas, izbūvētas ietves, no -
vie    totas satiksmes zīmes  brau cē-
jiem un gājējiem. Var redzēt, ka 
Ogres centrā strādājuši māksli -
nieki. Valmierā vairākus gadus 
ritēja būvdarbi, tagad centrs ļoti 
glīts, vēl tikai  krāso pārejas  gā -
jējiem. Siguldā nav nekas daudz 
mainījies, tā vienmēr bija glīta. 

Arī Rīgā daudz kas mainījies, 
kaut uzraksts lidlaukā liecina, ka 
Rīga vēl neesot gatava. Rīgā tagad 
ir Dienvidu tilts, kas iesaukts par 
Zelta tiltu tā augstās izmaksas 
dēļ. Tilta konstrukcija ir īpatnēja: 
virs sešiem pīlāriem Daugavas 
gultnē ir zemi torņi, kuŗiem 
piestiprinātas vantis, lai tās nestu 
tilta svaru. Rīgas pusē pievedceļi 
vēl nav izbūvēti, rit darbi, 
paplašinot dzelzceļa pārbrauktuvi 
un divos stāvos iekārtojot netālo 
satiksmes cilpu Lubānas ielas 
krustojumā.       

Rīgā Daugavas kreisajā krastā 
starp Dzelzceļa un Akmens tiltu 
ceļ jauno Nacionālo bibliotēku.  
Architekta Gunāra Birkerta pro-
jektētā  ēka atgādina  stikla kalnu, 
kuŗā, kā Raiņa pasakā ,,Zelta 
zirgs”, jāuzjāj Antiņam. Jaunā 
bibliotēka, iespējams, kļūs par 
Rīgas, varbūt pat jaunās Latvijas 

Latvija 2010. gadā
simbolu. Pārdaugavā ir vēl citas 
augstas jaunceltnes, starp tām 
spilgtākā – biroju ēka ,,Saules 
akmens”, kas atrodas netālu no 
Vanšu tilta.

Latvijā top arī ,,Likteņdārzs” 
Kokneses salā. Tā ir Daugavas 
labā krasta  strēmele, kas  kļuvusi 
par salu, paceļot Daugavas līmeni 
pie Aizkraukles spēkstacijas. Šo 
aizsprostu sauc par Pļaviņu spēk-
 staciju, tās celtniecības laikā  tau-
tu maldināja, ka Daugavas skais-
tākais posms netiks applū dināts. 
,,Likteņdārzā” darbu vēl daudz. 
Patlaban līdzina zemi, kur tas 
vajadzīgs, stāda kokus, veido  
am   fiteātri Daugavas krastā. Tā 
būs skaista piemiņas vieta  lat-
viešu tautas lielajiem dzīvā spēka 
zaudējumiem 20. gadsimtā. ,,Lik-
teņdārza” izveidi plāno pabeigt  
līdz 2018. gadam, Latvijas simt-
gadei. 

Latvijas iedzīvotājiem pienākuši 
grūti laiki –  bezdarbs, parādi, 
nabadzība. Mūs brīdināja, ka 
vientuļā vietā kāds var atņemt 
naudas maku. Vainīgie neesot 
tikai alkoholiķi, bet arī bezdarb-
nieki, kuŗus mājās gaida neēduši 
mazi bērni. Lietpratēji stāsta, ka 
oficiālā statistika īsti nenovērtējot 
ēnu ekonomiku, un viss neesot 
tik traģisks, kā rādot skaitļi.   

Latviešu valodas stāvoklis uz -
labojas, jo krievu bērni skolās 
mācās latviešu valodu un spēj 
lat  viski sarunāties. Turpretim  
tikai retais latviešu jaunietis mā -
cās krievu valodu. Darba piedā-
vājumu sludinājumi, kuŗos pie-
prasa krievu valodas prasmi, esot 
propaganda – parasti darba 
devējs krievs meklē savu tautieti, 
un latvietim pat ar krievu valo-

das zināšanām neesot nekādu 
izredžu darbu dabūt.

Latviešu valodai radusies cita 
problēma, ko laikam vēl neesam 
pamanījuši: zūd retāk lietotu vār-
du krājums. Daugavā vairs nav 
plostu, nav profesionālu zvej-
nieku, nav kādreiz plašā ūdens 
transporta. Līdz ar to zūd tā īpat-
nējā latviešu valoda, ko kādreiz 
runāja Daugavas krastos. Līdzīgi 
ir laukos. Vienīgi vecākās paau-
dzes cilvēki zina, kas ir sklandu 
žogs, kas ir sklandu rausis.     

Pacilāts noskaņojums valdīja 
Vītolu fonda sarīkojumā 26. au -
gustā Rīgas viesnīcā. Bija aicināti 
tie, kuŗi ziedojuši stipendijām 
Vītolu fondā. Ieradās apmēram 
200 latviešu, liela daļa ārzemnie-
ku. Šī raksta autors augstāko 
izglītību uzskata par svarīgāko 
Latvijas nākotnei. Inteliģenta 
darba ek  ports jau ir, bet niecīgos 
apmēros. Taču iespējas ir ļoti 
plašas: īpašas datorprogrammas, 
ēku būvplāni, pētniecības kon-
trakti universitātēm, tulkojumi, 
grāmatu illustrācijas, reklāmu zī -
mējumi un daudz kas cits. Šim 
inteliģenta darba eksportam nav 
vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi, 
bet nepieciešama augstākā izglī-
tība un vēl labas zināšanas kādā 
specifiskā nozarē. Vītolu fonds, 
gādājot stipendijas, palīdz veidot 
Latvijas nākotni.    

Valsts stāvoklis ir ļoti grūts. 
Latvija ir izlaupīta, to māc smaga 
parādu nasta,  pat tiesu sistēma 
nonākusi polītiķu rokās. Daudzi 
atstāj Latviju. Korupcija valda 
visos līmeņos: no satiksmes poli-
cista līdz polītiķiem un augs-
tākiem ierēdņiem. Valdība nespēj 
iekasēt nodokļus, daļa strādātāju 

algas joprojām saņem aploksnēs, 
alkoholam nav akcīzes nodokļa, 
ir ēnu ekonomika. Lato Lapsa 
publicējis rokasgrāmatu ,,Kā 
nozagt  miljardu”. Tajā  publicēti  
A. Lemberga apsūdzības lie-
cinieku pratināšanas protokoli, 
kuŗi  atklāj viņa darbības cinismu 
pret tautu un valsti. Tā nebūt nav 
vienīgā atklātā afēra. Tikpat 
netīra ir bankas Parex lieta. Daļa 
laužu cer, ka  pēc vēlēšanām būs 
godīgāki laiki, citus pārņēmusi 
vienaldzība, daļa brauc prom, 

daļa uzskata, ka  krievi ir godīgāki 
par latviešiem. Uzņēmēju smagā 
korupcijas nasta viņiem neļauj 
konkurēt Eiropas tirgū.    

Nākamā ziema daudziem būs 
grūta. Dārgā apkures gāzes cena 
piespiež meklēt citu kurināmo, 
piemēram, šķeldu. Šķelda ir 
augstvērtīgs kokapstrādes 
blakusprodukts, ko ražo, sasmal-
cinot zāģmateriālu atgriezumus.

Vēlēsim to labāko mūsu dārgai 
Latvijai. 

Raimonds V. Dzelzkalns

,,Likteņdārzā”  veido  amfiteātri

Jaunā Nacionālā bibliotēka
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Atvērto durvju dienā Saeimu 16. septembrī  apmeklēja 
rekordliels cilvēku skaits – 2000. Pagājušajā gadā atvērto durvju 
dienas ietvaros Saeimā viesojās apmēram 1800 cilvēku. 
Iedzīvotājiem bija iespēja ne tikai aplūkot Saeimas namu, bet arī 
tikties ar Saeimas priekšsēdi Gundaru Daudzi (ZZS) un citiem 
deputātiem. 

Saeima 16. septembrī ar 85 balsīm par, nevienam deputātam 
nebalsojot pret un neatturoties, pieņēma likumu “Par Rojas 
novada sadalīšanu un jaunizveidoto novadu darbības uzsākšanu”. 
Līdz ar to 18. decembrī notiks jaunā Rojas novada un Mērsraga 
novada vēlēšanas un jaunajām domēm darbs būs jāuzsāk līdz 
2011.gada 3. janvārim.

Attiecīgi grozījumi tiks veikti arī Administrātīvo territoriju un 
apdzīvoto vietu likumā, nosakot, ka ir divi atsevišķi novadi - Rojas 
novads un Mērsraga novads.

Paredzēts, ka Rojas novada dome un Mērsraga novada dome uz 
pirmajām sēdēm sanāks līdz 2011. gada 3. janvārim un darbosies 
tajās administrātīvajās territorijās, kuŗās Rojas novadā ietvertās 
bijušās pagastu pašvaldības darbojušās līdz Rojas novada 
pašvaldības darbības uzsākšanai 2008. gada 14. jūlijā.

21. septembrī parakstīti Latvijas un Ziemeļvalstu līgumi par 
Latvijas aizņemšanās iespēju starptautiskās aizdevuma pro-
grammas ietvaros. Līgumus Latvijas vārdā parakstīja finanču 
ministrs Einars Repše. Ministrs norādīja, ka vienošanās ar 
Ziemeļvalstīm sniedz ne tikai iespēju Latvijai aizņemties finanču 
līdzekļus, bet arī veicina stabilitāti visā Baltijas reģionā. „Īpašu 
mūsu pateicību izsaku Dānijas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas un 
Zviedrijas valdībai, kas starptautiskās finanču programmas ie- 
tvaros gatavas sniegt ievērojamu ieguldījumu mūsu ekonomikas 
atjaunošanā,” teica Repše. 

Ķīnā 20. septembrī  atklāta 4. Pekinas starptautiskā mākslas 
biennāle. Iesniegtos darbus vērtēja un izvēlējās starptautiska 
žūrija. Biennāles tema ir “Vide un cilvēces eksistence”. Šogad 
biennālē piedalās ap 500 mākslinieku no vairāk nekā 100 valstīm. 
Baltijas reģionu biennālē pārstāv pa vienam māksliniekam no 
katras Baltijas valsts. No Latvijas piedalās gleznotāja Dita Lūse ar 
gleznu “Lejup”.

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 20. septembrī sāka 
izmēģinājuma tautas skaitīšanu, lai sagatavotos 2011. gada tautas 
skaitīšanai. Tiek aptaujāti 2700 iedzīvotāji Rīgā, Kuldīgā, Mazsalacā, 
Preiļu, Riebiņu un Saulkrastu novadā. Aptaujas anketas var 
aizpildīt arī tīmeklī. 

Rīgas domes Jaunā laika frakcijas vadītājs Edgars Jaunups 
plašsaziņas līdzekļos sacījis, ka viņam piedāvāts kļūt par Rīgas 
pilsētas galvu apmaiņā pret atbalstu Aināram Šleseram kā 
iespējamam valdības veidotājam. Šlesers noliedz tādu sarunu, 
turklāt Edgaram Jaunupam nevarot uzticēt pat tēva automašīnu, 
kur nu vēl Rīgas pilsētas galvas amatu. „Viņš pēc būtības ir melis 
un intrigants. Jaunups – domes vadītājs? Trakāk jau vairs nevarētu 
būt,” sacīja Šlesers.   

Valsts prezidents Amerikā
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

devies uz Ameriku, kur vizītē 
uz turēsies līdz 28. septembrim. 
Zat  lera vizītes programmā ir 
piedalīšanās ANO Ģenerālās 
Asamblejas 65. sesijā (uzruna 
plā   nota 24. septembrī), diskusi-
jas augsta līmeņa plēnārsēdēs  
par Tūkstošgades attīstības mēr-
ķiem Ņujorkā, tikšanās ar ASV 
prezidentu Baraku Obamu, Vā -
cijas kancleri Angelu Merkeli un 
citu valstu vadītājiem.

Latvijas Valsts prezidents pa -
sniegs Latvijas Valsts apbalvo-
jumu - Viestura ordeņa ceturto 
šķiru – bijušajam ASV aizsar dzī-
bas atašejam Latvijā pulkvež leit-
nantam Deividam Holahanam 
(Lt.Col.David P. Holahan). Ņu -
jorkas Latviešu luterāņu baznīcā 
Zatlers kopā ar tautiešiem pie -
da līsies dievkalpojumā un ap -
meklēs Miķeļdienas tirgu.

Bostonā Zatlers tiksies ar Bos-
tonas tautiešiem un nākamajā 
die nā Hārvarda universitātē la -
sīs lekciju „Latvija pēc ekono-
mis kās krizes”.

ASV vēstnieces paziņojums 
par Afgānistānā ievainotajiem 

Latvijas kaŗavīriem 
 ASV vēstniece Latvijā Džūdita 

Gārbere 20. septembrī paziņoja: 
,,ASV valdības un Amerikas 

tautas vārdā vēlos pateikt, ka 
esam ļoti apbēdināti, jo 17. un 
18. septembrī Afgānistānā ievai-
noti divi Latvijas kaŗavīri, pa -
līdzot šīs valsts iedzīvotājiem ceļā 
uz pilnīgāku demokratiju parla-
menta vēlēšanu laikā. Novēlam 
abiem drīz atveseļoties. Domās 
un lūgšanās esam kopā ar vi -
ņiem un Latvijas tautu. Latvijas 

tauta ir mūsu sabiedrotie NATO 
un tuvi draugi. Mēs to augstu 
novērtējam.” 

Kādam jābūt nākamajam 
Ministru prezidentam?

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
līdz Ministru prezidenta amata 
kandidāta nominēšanai nolēmis 
nekomentēt partiju izvirzītos         
šā amata pretendentus. Zināmi        
gan viņa noteiktie kritēriji, kas         
ir būtiski, izvēloties nākamo val-
dības vadītāju. 

Galvenais kritērijs nākamā Mi -
nistru prezidenta izvēlē būs vēlē-
šanu rezultāti. Jautāts par iespē-
jamo šī amata kandidātu, Zat -
lers aicina nedzīt ratus zirgam pa 
priekšu. Mūsu līdzšinējā piere-
dze rāda, ka vairākiem kandi dā-
tiem ir vairākums parlamentā, 
tāpēc iespējamas vairākas koa-
liciju kombinācijas. Pašlaik no -
tie  košais process un vēlēšanu 
kampaņa liecina, ka šo kombi nā-
ciju ir vairāk nekā viena. Tāpēc 
runāt par kaut kādiem kandi dā-
tiem un noteiktu loku šobrīd  
nav aktuāli.

Galvenajam kritērijam Mi  nis-
tru prezidenta izvēlē, pēc Zatle -
ra domām, vajadzētu būt valsts 
turpmākās attīstības rīcības plā-
nam. Jābūt skaidrai ekonomis -
kai programmai, kas pamatota   
ar to, ko Latvija pēdējos divos 
gados krizes pārvarēšanā ir iz -
darījusi, ar tiem faktiem, to situ-
āciju, kāda būs gada beigās. Pro-
tams, noteikta ārpolītika un 
drošības polītika. Kandidāta rī -
cībā jābūt skaidram darba plā-
nam, viņš nevarēs nākt un teikt - 
es esmu labāks. Ministru prezi-
denta amata kandidāts var arī 
nebūt no partijas, kuŗa uzvarē-

jusi vēlēšanās, bet viņam būs jā -
pārliecina par Saeimas vairā ku-
ma atbalstu. Iespējams arī, ka 
īstie Ministru prezidenta amata 
kandidāti pārādīsies pēc vēlēša-
nām un pašreiz sarakstu līdeŗi        
ir vienīgi partiju izkārtnes.

Polītiķi, kuŗam tiek uzticēta 
valdības veidošana, Valsts pre-
zidents tradicionāli aicina pēc 
konsultācijām ar Saeimā pār stā-
vētajiem polītiskajiem spēkiem. 
Konsultācijas ar partijām neva-
rē tu notikt agrāk par oktobŗa 
vidu, pēc tam kad būs zināms 
Saeimā ievēlēto deputātu sa  -  
stāvs un notikušas polītisko spē-
ku sarunas. Tās sāksies jau vē -
lēšanu naktī. Balsojums par uzti-
cību  valdībai var būt arī 10. Sa -
eimas pirmajā sēdē 2. novembrī. 

Kāda varētu būt 
valdošā koalicija?

Ministru prezidents un viens 
no partiju apvienības Vienotība 
vēlēšanu lokomotīvēm Valdis 
Dom  brovskis (JL)intervijā Die-
nai paudis cerību, ka pašreizējā 
koalicija paliks pie varas arī pēc 
Saeimas vēlēšanām. Atbilstoši sa- 
  biedriskās domas aptaujām pa  š-
reizējai koalicijai nākamajā 
Sa eimā varētu būt vairākums. 
“Tas, mūsuprāt, ir optimālais ko -
alicijas modelis - Vienotība kopā 
ar Zaļo un Zemnieku savienību 
(ZZS) un Visu Latvijai/Tēvze -
mei un Brīvībai/LNNK.

Taujāts, kāda varētu būt val-
došā koalicija, ja pašreizējai 
koalicijai tomēr neizdosies iegūt 
vairākumu, Dombrovskis savu 
redzējumu īsti neatklāj: “Ja ru -
nā jam par pašreizējiem koali -
cijas partneŗiem, tad gan ZZS, 
gan tēvzemieši ir pauduši gata-
vību strādāt arī turpmāk Vieno-
tības vadītajā valdībā. No šī vie-
dokļa problēmu nav. Bet, pro-
tams, galarezultātu noteiks Saei-
mas vēlēšanas un jaunievēlētais 
Saeimas sastāvs, tāpēc mēs neiz-
slēdzam arī citus koalicijas mo -
deļus. Ja Vienotībai būtu jāizvē-
las, vai koalicijā ņemt Par labu 
Latviju vai Saskaņas centru, tā 
būtu sarežģīta izvēle. Šķēles 
kunga pirmais darbs pēc atgrie-
šanās polītikā bija aizbēgšana       
no valdības. Arī Šlesera kungam 
mēs piedāvājām nākt valdībā, 
viņš ilgi domāja, tomēr atteicās. 
Viņi paši nav izrādījuši vēlmi 
strādāt valdībā.

Par SC, protams, arī ir jautā-
jumi. Par Rietumu izvēli, par Lat-
vijas turpmāku integrāciju ES un 
NATO, par latviešu valo du kā vie-
nīgo valsts valodu Latvijā, par ta -
gadējo naturāli zā cijas un integ rā-
cijas procesu tur pināšanu, nevis 
pavalstniecības nulles variantu...   
Ir vairāki jautājumi, kas jāizrunā, 
bet ir skaidrs, ka mēs neesam ga -
tavi strādāt ne SC, ne Šlesera vadī-
tā valdībā,” sacīja Valdis Dom-
brovs kis.

Deputātu kandidātu  
reputācijas vērtējums

Sabiedrība par atklātību Del na 
savā mājaslapā publiskojusi pē -
tījumu par  deputātu kan didātu 
reputāciju. Sakopota in  for mā -
cija par 212 (35 no katra saraks-
ta) deputātu kandidā tiem – sa -
raks tu līdeŗiem sešos vē    lēšanu 
sarakstos visos vēlēša nu apgabalos. 

Kandidāti tika vērtēti pēc se -
šiem ar korupciju tieši vai netie -
ši saistītiem kritērijiem: apšau-

bāma reputācija saistībā ar ne -
ētisku rīcību, atrašanās interešu 
konfliktā, izvirzītas apsūdzības 
ar korupciju saistītos nodarī ju-
mos, lieli skaidras naudas uz -
krājumi un neskaidri finanču 
darījumi, bieža partiju maiņa un 
apšaubāma nonākšana valsts vai 
pašvaldību uzņēmumu padomē 
un valdē. 

Kopumā no 212 kandidātiem, 
kuŗi iekļauti datu bazē, šiem 
kritērijiem atbilda 88 kandidāti. 
Starp tiem 24 ir no Par labu 
Latviju, 18 – no Vienotības, 16 – 
no VL/TB/LNNK un ZZS, pa 7 
no Saskaņas centra un PCTVL. 

Projekta komanda novērtēja 
par deputātu kandidātiem sa -
kopoto informāciju, lai pie  vēr- 
stu vēlētāju uzmanību tiem kan-
didātiem, par kuŗiem atrastā in -
formācija rada nopietnas bažas, 
vai viņi ir piemēroti ieņemt 
Saeimas deputātu amatu. Vis-
augs tākajā riska grupā ir četri 
kandidāti, tostarp divi Ministru 
prezidenta amata kandidāti – 
Aivars Lembergs (ZZS) un Ai -
nārs Šlesers (PLL), kā arī divi 
deputātu kandidāti – Andris 
Šķēle (PLL) un Ainārs Melders 
(VL/TB/LNNK). 

Maskavā mācību gadu uzsāk 
Latviešu svētdienas skola

Latvijas vēstniecībā Krievijā no -

tikusi  Latviešu svētdienas skolas 
17. mācību gada atklāšana, infor-
mē Ārlietu ministrija.

Šogad skolas gaitas uzsāk 22 
skolēni, lai trīs sestdienas mēnesī 
mācītos lasīt un rakstīt latviešu 
valodā, kā arī apgūtu latviešu tra-
dicijas un dziedāšanu.

Svinīgajā atklāšanā uzrunu teica 
Svētdienas skolas patronese Lat-
vijas vēstnieka Maskavā kundze 
Sandra Skuja. Patronese skolai dā -
vināja mūzikas instrumentus un 
grāmatas. “Ceru, ka nodarbības 
mūsu skolā palīdzēs jums vairāk 
iepazīt un iemīlēt skaisto zemi, ko 
sauc - Latvija,” skolēnus sveica ilg-
gadējā mācību pārzine Guna Go -
lu ba. 

Jaunā mācību gada atklāšanas 
svētkos skolā viesojās Latvijas 
Leļļu teātŗa aktrise Dace Vītola       
un ar izrādes “Lellīte Lolīte” frag-
mentiem un mūzikālajām skicēm 
priecēja Svētdienas skolas au -
dzēkņus un klātesošos viesus.

Svētdienas skola Maskavā dibi-
nāta 1994. gadā pēc dzejnieka un 
toreizējā vēstnieka Jāņa Petera 
ierosinājuma. Arī visi nākamie 
vēstnieki - Imants Daudišs, Nor-
mans Penke, Andris Teikmanis 
un Edgars Skuja ir snieguši lielu 
atbalstu skolas attīstībai. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

Priekšvēlēšanu 
cīniņā par rungu 
sitieniem tiek iz -
mantots mefisto-
fe liskais Džordža 
Sorosa tēls. Vents-
pils pilsētas galva 
un ZZS kandidāts 

ministru prezidenta amatam 
Aivars Lembergs, kuŗa centrāl-
organs ir NRA, šai avīzē uzsveŗ: 
„Es biju pirmais, kuŗš pirms 
desmit gadiem pateica, ka Lat-
vijā pagrīdē darbojas nereģis -
trēta polītiska partija - Sorosa 
polītiskā apvienība.” Daļa no 
šiem Sorosa polītiskās ietekmes 
aģentiem, kangariem, startējot 
Saeimas vēlēšanās, tostarp, no -
rāda Lembergs, „tādi izcili kan-
gari kā Ēlerte un Lolita Čigāne”, 
un sorosīti esot ļoti tuvu tam, lai 
pārņemtu kontroli Vienotībā. 

Viss skaidrs! Tikai jāpiemeti -
na, ka sparīgais NRA publicists 
Bens Latkovskis necik sen tieši 
saistīja Sorosa vārdu ar ebrēju   
un Izraēlas starptautiskajām in -

Parocīgais biedēklis, „kompromata” zaņķis un pārgudrie profesori
trigām, kas pamudināja mani 
gan Laikā/BL, gan portālā www.
delfi.lv norādīt, ka te nu šauts 
pāri strīpai. 

Nemaz jau nerunājot par to,   
ka Sorosa fonda piešķīrumi at -
jaunotās LR kultūras attīstībai   
un nupat arī lauku skoliņām Lat-
vijai nekādā ziņā nav kaitējuši, 
uzdrošinos citēt izvilkumu no 
Izraēlas laikraksta Jerusalem Post 
speciālpielikuma The world’s 50 
Richest Jews: Soros is a prolific 
philanthropist having given away 
an estimated $ 7 b. in the past 30 
years, though NOT TO ISRAELI 
CAUSES (izcēlums mans - F.G.). 
Viņš mēdzot asi kritizēt Izraēlu, 
un tagad kļuvis zināms, ka So -
ross piešķīris 100 miljonus dola-
ru organizācijai Human Rights 
Watch (HRW), kas reģistrē cil-
vēk tiesību parkāpumus visā pa -
saulē. Zīmīgi, ka Jerusalem Post 
tūdaļ sacēla brēku, apgalvojot,   
ka HRW kritiķu ieskatā esot 
„anti-Israel and anti-Semitic”. 

Vārdu sakot, NRA un Lem ber-

gam Soross ir parocīgs biedēk -
lis, bet šai kampaņai, kas vērsta 
pret Sarmīti Ēlerti „un citiem 
kangariem”, ir piegarša, kur lētai 
demagoģijai piejaukta klaja ne -
patiesība. 

Vispār 10. Saeimas vēlēšanu 
kampaņai raksturīgs, teiksim at -
klāti, diezgan smirdīgs „kompro-
mata” zaņķis. Šī abreviātūra nāk 
no vārdkopas „kompromitējoši 
materiāli”, ko pret saviem ie  naid-
niekiem vai konkurentiem iz -
manto gan izlūkdienesti, gan po -
lītiķi visā pasaulē, bet šoruden 
Latvijā tas sevišķi duŗas acīs.

Šai ziņā nenogurdināmā polī-
tiskā detektīva Lato Lapsas iz -
darības jau pievērsušas ārzemju 
preses uzmanību: viņa grāmata 
Šofeŗa dēls minchauzens, kas „at -
masko” PLL premjērministra 
amata kandidāta Aināra Šlesera 
bērnības un jaunības noslēpu-
mus, viņa tēva noziegumu, uz -
vārda maiņas iemeslu u.tml., ir 
spilgts piemērs tam, kā cilvēku 
var „zemē iemīdīt”, padarīt par 

ļauna izsmiekla objektu. 
Nezinu, vai Šlesera publiski 

no  birdinātās asaras ir „īstas”,     
bet Lato Lapsa ar saviem pēdējā 
laika „bestselleriem” par (pret) 
VVF un Šleseru gan pelnījis no -
sodījumu. Kā mēdz teikt - ne -
smu ki iznāk! Lato Lapsam esot 
izteikti draudi, un viņš graso -  
ties „vismaz uz kādu laiciņu pa -
mest šo valsti”. Kas zina, varbūt 
šis tramīgā Lapsas paziņojums 
arī ir tikai PR stiķis? 

Latvijas Avīzē viesojušies Vie-
notības deputāti profesori Ina 
Druviete un Kārlis Šadurskis - 
bijušie izglītības ministri. Saru -
nā ļoti kritiski novērtēti LU        
profesora, Sociālo zinātņu fakul-
tātes dekāna Juŗa Rozenvalda 
izteikumi, ka Latvija nevarot būt 
latviska „pēc definīcijas”, jo tā 
esot daudznaāciju valsts, un ka 
aplams esot mēģinājums kon-
solidēt polītiskos spēkus uz lat-
vietības pamata. Sarunā, kas no -
tika LA redakcijā, konstatēts, ka 
diemžēl „tamlīdzīgus vārdus 

lasām arī citu Latvijas augstsko -
lu profesoru atklāsmēs”. 

Pie reizes - arī Izraēlā ir tādi 
pārgudri profesori, īpaši augst-
skolu sociālo zinātņu fakultātēs, 
kuŗiem nepatīk, ka valdība cen-
šas uzsvērt the Jewish character   
of the State of Israel, jo tas, lūk, 
neesot demokratiski. Sava veida 
nihilisms jeb mazochisms. 

Nobeigumā - divi lētas dema-
goģijas piemēri. NRA publicists 
Māris Krautmanis dēvē Vieno-
tību par „rietumsulaiņu partiju”, 
kur īpaši izceļas destruktīvā „Sar-
mītes Ēlertes grupa iekš Meie ro-
vica”. Un Dienas blogā Sandris 
Točs raksta: ”Krievi nav Latvijas 
nelaime. Krievi pie mums ir         
tikpat dabīgi kā Latvijas daba.” 
Viņš ir debešķīgs, rakstot, ka    
mēs jau nevainojam krievus, 
normāls latvietis jau to nedara,         
ja „krievs latviski runā un ne -
kāpj uz galvas”. 

Tā jau ir tā lieta, biedri Toč...

Franks Gordons

Par veselības 
ap   rūpi Latvijā var 
teikt, ka, pirm-
kārt, šīs sistēmas 
profesionāļi lie lā-
koties ir patiesi 
izcili meistari dar-
bā, ko viņi dara. 

Ārstus, zobārstus, medicīnas 
māsas un citus veselības aprūpes 
profesionāļus pie mums izglīto 
Latvijas Universitātē un Rīgas 
Stradiņa universitātē (kādreizējā 
Rīgas Medicīnas institūtā). Vis-
maz cik man ir nācies ar viņiem 
saskarties, šie cilvēki vienmēr ir 
bijuši laipni, saprotoši, pretim-
nākoši un profesionāli.

Taču, otrkārt, sistēmā izmisīgi 
trūkst naudas. Tam ir vairāki 
iemesli. Viens ir Latvijas iedzī vo-
tāju zemā maksātspēja. Pirmā 
iemaksa, kas pieaugušam cil vē-
kam jāveic, ierodoties slimnīcā, 
ir Ls 9,50, un pat tas ne visiem ir 
pa kabatai. Ir gan noteikts, ka         
no šīs maksas ir atbrīvoti tie 
Latvijas iedzīvotāji, kuŗi oficiāli 
uzskatāmi par trūcīgiem, taču 
tas attiecas uz cilvēkiem, kuŗu 
ienākumi uz katru ģimenes lo -
cekli iepriekšējos trīs mēnešos 
nepārsniedz 120 latus. Ir pietie-
kami daudz cilvēku, kuŗi pelna 
tikai mazliet vairāk par minēto 
summu, un tiem, kuŗiem attie-
cīgais rādītājs nepārsniedz 150 
latus mēnesī, jāmaksā puse šīs 
summas, un šādu cilvēku ir ļoti 
daudz, tāpēc viņi visai bieži no 
ārstēšanās izvairās līdz pat brī-
dim, kad patiesībā ir jau par    
vēlu. Piemēram, vientuļš pensio-
nārs, kas mēnesī saņem 151 latu, 
no pacienta iemaksas nav atbrī-
vots, bet, ja viņš dzīvo Rīgā, ar 
minēto summu bieži vien ne -
pietiek, lai paēstu, samaksātu ko -
mūnālos rēķinus (tie, protams, 
lielāki ir ziemā, kad sākas apku-
res sezona, un šogad meteoro-
logi mums sola ļoti bargu zie-

Latvijas neveselā veselības aprūpes sistēma
mu), nopirktu zāles u.tml. Stā-
vokli pasliktina fakts, ka laikā 
kopš Rīgas slimokases likvi dē-
šanas 2009. gada augustā Latvi -
jas iedzīvotājiem vairs nav iespē-
jas nopirkt individuālu veselī - 
bas apdrošināšanas polisi, jo tās 
tiek piedāvātas tikai uzņē mu-
miem un organizācijām. Esmu 
pašnodarbināta persona. Man 
ve  selības apdrošināšanas nav,        
un es nebūt neesmu viens.

Saprotot pacientu maksāt ne-
spēju, slimnīcas neprasa īpaši lie-
lu naudu. Pirms pāris gadiem 
mans dzīvesbiedrs naktī pamo-
dās un konstatēja, ka nevar vairs 
pakustināt ķermeņa labo pusi. 
Izsaucām ātro palīdzību, un       
viņš nākamās trīs nedēļas no -
gulēja slimnīcā. Visa terapija, 
visa uzturēšanās „luksa palātā” 
(istabā tikai viena gulta, sava 
tualete un televīzors) kopā mak - 
sāja mazliet virs 200 latiem. To 
maksājot, es māsiņām sacīju, ka 
Amerikā par 200 latiem cilvēks 
pat pa slimnīcas durvīm iekšā 
netiktu, kur nu vēl trīs nedēļas 
ārstētos. Slimnīcas gaitenis diem-
žēl smirdēja pēc cilvēka izkār - 
nī jumiem. Māsas skaidroja, ka 
slimnīca nevar atļauties nopirkt 
tualetes papīru. Ja tā, par ko         
mēs vispār vairs varam runāt? 
Man pašam pirms diezgan dau-
dziem gadiem bija vajadzīga 
neliela operācija, un arī toreiz        
ar visu anestēziju un atkopšanos 
maksa bija aptuveni 10 latu. Es 
par to jutos tik neērti, ka pats 
cepu un personālam aiznesu 
kliņģeri, taču tas nebija risinā-
jums toreiz un nav risinājums   
arī tagad. Protams, mēs visi zi -
nām, ka diezgan daudz pacientu 
patiesībā maksā krietni vairāk 
nekā ir noteikts dokumentos, jo 
ārstiem un citiem profesionā-
ļiem atlīdzība bieži tiek pasnieg-
ta zem galda. Kad man cits tuvs 
cilvēks kādu brīdi uzturējās 

slimnīcā, viņa istabiņā bija pa -
galam izmisis cilvēks, jo ārsts 
tam bija pateicis, ka steidzami 
nepieciešamā operācija maksās 
300 latu virs tarifa, bet šo latu 
cilvēkam nebija. Lieki teikt, tā         
ir kukuļošana, un arī tas neie-
priecina. Nebūt ne.

Treškārt, problēma ir tā pati, 
kas patlaban valstī ir visiem        
tiem, kuŗi dzīvo uz valsts rēķi -        
na, – finanču krize un ar to sais-
tītie budžeta griezumi. Pat tā 
dēvētajos treknajos gados sistē-
mai reizēm pietrūka līdzekļu,    
bet krizes rezultātā budžeta kon-
solidēšanas situācija kļuva paga-
lam skarba. Slēgtas vai „pārpro-
filētas” ir daudzas slimnīcas. 
Pro  tams, tas daļēji nozīmē vese-
lības sistēmas optimizāciju, jo 
valsts beidzot ir sākusi domāt,    
ka ne visās slimnīcās ir vajadzī -
ga viena un tā pati ļoti dārgā,        
bet reti izmantojamā diagnosti-
cēšanas aparātūra. Situāciju drū-
māku dara ļoti daudzu (neviens 
nezina – konkrēti cik) ārstu un 
māsiņu izvēle savām mazajām 
algām atmest ar roku un doties 
uz ārzemēm - vai nu pagaidu,    
vai pastāvīgā darbā. Esmu dzir-
dējis par ārstiem, kuŗi no pirm-
dienas līdz piektdienai strādā, 
piemēram, Anglijā, kur vienā 
dienā nopelna vairāk, nekā Lat-
vijā nopelnītu veselā mēnesī, un 
mājās uzrodas tikai brīvdienās. 
Arī tas nav nekas jauks, vismaz 
ne tiem cilvēkiem, kuŗi tāpēc 
pa liek bez sava ārsta konsul tā-
cijām.

Šajās dienās Latvijas Veselības 
un sociālās aprūpes darbinieku 
arodbiedrība vāc parakstus zem 
sūdzības par veselības aprūpes 
situāciju, kuŗu tā cer nosūtīt Ei -
ropas Ombudam. Patlaban sū -
dzī  bu ir parakstījuši vairāk nekā 
54 tūkstoši cilvēku. Uz Eiropas 
Ombudu šī sūdzība tiek sūtīta 
daļēji tāpēc, ka Latvijas budžeta 

samazināšana ir notikusi pēc 
Eiropas Savienības (kā arī Pa -
saules bankas un Starptautiskā 
valūtas fonda) uzstājības. Ja Lat-
vija no minētajām instancēm ne -
būtu saņēmusi aizdevumu un 
tāpēc būtu bankrotējusi (laikā 
pirms jaunas naudas injekcijas    
tā bija pavisam reāla iespēja), 
veselības aprūpes sistēmā situā-
cija būtu vēl daudzkārt skarbā -
ka, taču nauda ir saņemta, un 
cilvēkiem ir pietiekami daudz 
jautājumu - kāpēc veselības ap -
rū  pes sistēma joprojām ir tik 
trūcīga.

Viena no atbildēm ir tāda, ka 
starptautisko aizdevēju nauda ir 
domāta konkrētiem mērķiem, 
piemēram, banku sistēmas sta-
bilitātes nodrošināšanai. Nevie-
nam nav vajadzīga vēl viena Pa -
reks banka, kas gandrīz aizgāja 
pa burbuli 2008. gada beigās        
un būtu sabrukusi pavisam, ja 
valsts to nebūtu izglābusi. Tas 
prasīja daudzus simtus miljonu 
latu, un dažs labs var pajautāt,      
vai labāk tomēr nebūtu bijis 
naudu ieguldīt tais jomās, kas 
iedzīvotājiem ir tuvākas par 
bankām, – veselības aprūpē, iz -
glī tībā, pensijās u.tml. Taču Pa -
reks banka bija tā sauktā sistē-
miskā banka, un tās sabrukums 
būtu radījis vēl daudz lielākas 
problēmas nekā tās glābšana.

Pēdējos gados ir ierasts – kod 
kuŗā pirkstā gribi, visi sāp. Bu -
džeta samazināšana ir negātīvi 
skārusi visas minētās jomas. 
Slikti pelna arī skolotāji, policis -
ti un visi pārējie, kuŗiem algu 
maksā valsts vai pašvaldība. Ja 
krasi pieaugtu līdzekļu apjoms 
veselības aprūpē, tad kaut kur 
citur tam būtu tikpat krasi jā -
samazinās. Starptautisko aizde-
vēju konkrēta prasība ir valsts 
budžeta deficita samazināšana 
nākamajā gadā, un tas liks kaut 
kur atrast 350 līdz 400 miljonus 

latu. Skaidrs, ka liekas naudas 
nevienam nav.

Tomēr situācija nav pavisam 
melnās krāsās mālējama. Kā jau 
teicu, veselības aprūpes kvalitāte 
valstī ir pietiekami augsta, it īpaši 
tiem, kuŗi var atļauties par to 
maksāt privātā kārtā. Ārsti, kas 
strādā privātpraksē, pieņem pa -
cientus pat no citām Eiropas 
valstīm, jo veselības aprūpe Lat-
vijā ir krietni lētāka nekā, teik-
sim, Dānijā. Piedevām abās uni-
versitātēs, kuŗās tiek mācīti vese-
lības aprūpes profesionāļi, stu-
dentu netrūkst, cilvēki joprojām 
medicīnā saskata savu sūtību. 
Uzlabojoties valsts ekonomikai, 
uzlabosies arī financējums vese-
lības aprūpē. Tas pats ir sakāms 
par visām jomām pēc kārtas.

Un tāpēc, dārgie Laika un 
Brīvās Latvijas lasītāji, vēl 
priekš pēdējo reizi (un arī nā -
kamajā nedēļā) vēlos jūs ļoti, 
ļoti mudināt - 2. oktobrī atrast 
iespēju piedalīties Saeimas vē -
lēšanās. Dati par to ārzemēs 
dzīvojošo Latvijas pavalstnieku 
skaitu, kuŗi piereģistrējušies 
balsošanai pa pastu, neieprie-
cina – viņu ir tikai daži simti. 
Arī tad, ja līdz iecirknim ir        
krietns gabals mērojams, pada-
riet to par nedēļas nogales tū -
risma izbraucienu. Nobalsojiet 
un pēc tam aplūkojiet pilsētu, 
kuŗā atrodas iecirknis. Uzskatiet 
to par sava veida izpriecu. Jo 
šogad Saeimas vēlēšanas ir iz -
šķirīgākas, nekā jebkad bijušas 
pirms tam. Latvija vērsta uz 
aust  rumiem vai rietumiem.   
Lat vija godīga vai korumpēta. 
Tāda 2. oktobrī būs pavalst-
nieku izšķiršanās. Var jau teikt, 
ka vie na balss šurpu vai turpu 
neko neietekmēs, bet garantēt 
to ne  var. Balsošana ir pavalst-
nieka pienākums. Lūdzu, pie -
dalieties!



LAIKS 112010.  ga da 25. septembris – 1. oktobris

Viņu pazīst tie cilvēki, kuŗu 
darbs vai lasītprieks saistīts ar 
bibliotēku. Jo šajā sfairā Dzidra 
Šmita nostrādājusi 28 gadus. 
Ļoti daudz viņa paveikusi Rīgas 
Centrālās bibliotēkas direktores 
amatā. Kopš 2010. gada janvāŗa 
darbalauks kļuvis krietni pla  -
šāks un daudzpusīgāks, jo tagad 
nākas rūpēties par Rīgas kultūras 
dzīvi.

Svinēdama savus svētkus, Rī -
ga līksmoja trīs dienas. Jūsu 
pašreizējā amatā tie bija pir-
mie patiešām lielie un krāšņie 
svētki. Vai esat gandarīta? 

Jā, esmu ļoti gandarīta. Jo ir 
izdevies viss, ko bijām ieplāno-
juši, gatavojoties šiem svētkiem. 
Svētki bija interesanti visām pa -
audzēm, cilvēkiem ar dažādu 
gau  mi un dažādām interesēm. 
Turklāt aktīvas līdzdalības cie nī-
tāji varēja iekļauties dažādos no -
tikumos – piemēram, diennakts 
volejbola turnīrā, skrituļošanas 
sacensībās, maratonā... Tāpat arī 
dažādos konkursos. Ļoti plaša 
un daudzveidīga programma 
bija arī tiem cilvēkiem, kuŗi vē -
lējās tikai iet, vērot un baudīt 
pil  sētu.

Manuprāt, viens no skaistā ka-
jiem notikumiem norisēja Al  ber-
ta ielā. Jūgendstila mūzeja darbi-
nieki kopīgi ar uzņēmē jiem, kas 
šajā ielā strādā, bija at  dzīvinājuši 
atmosfairu, kāda Al  berta ielā 
bijusi pirms simt ga  diem. Cilvē-
kiem bezgala interesanti bija 
vērot teātrālizētus uzvedumus, 
pagājušo gadu tēr pus.

Ļoti izvērsta un skaista pro-
gramma bija Vērmanes dārzā, 
kas tradicionāli jau kļuvis par 
ģimeņu saiešanas vietu. Arī šeit 
bija dažādas atrakcijas un kon-
certi bērniem un ģimenēm. Iz -
klaides iespējas, iespējas priecā-
ties un līdzdarboties. Vērmanes 
dārzā atkal varēja nokļūt  Grā-
matu ielā, kur dažādi Latvijas 
apgādi par pievilcīgu cenu pie-
dāvāja savas grāmatas. Rīgas 
Centrālā bibliotēka bija iekār to-
jusi grāmatu maiņas punktu. 
Katrs uz to  varēja atnest kādu 
grā matu, kuŗa viņam vairs nav 
tik interesanta, un apmainīt pret 

KAD DARBS IR MAZLIET SVĒTKI
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Dzidra Šmita 

intervijā Armīdai Priedītei
kādu citu, kas pašlaik ir ļoti va -
jadzīga. Grāmatu apmaiņa guva 
ļoti lielu atsaucību.

Sadarbībā ar Rīgas Latviešu 
bied rības namu bija sarīkoti da -
žādi latviskās dzīvesziņas un 
latviskās kultūras notikumi. Rī -
dzinieki varēja vērot mākslinie-
ku darbus, dažādus rokdarbus.

Rīga līksmoja, Rīga svinēja. 
Notika daudz dažādu koncertu. 
Protams, arī  par skaistu tradi-
ciju kļuvusī Rīgas torņu mūzika. 
Kā vienmēr, lielākie  notikumi 
risinājās Vecrīgā, Bastejkalnā, 
Vērmanes dārzā un 11. novem-
bŗa krastmalā. Manuprāt, ir 
svarīgi, ka svētki „izgāja” arī 
ārpus Rīgas centra. Dažādi no -
tikumi risinājās arī Dzegužkal-
nā, Bolderājā, Latgales priekš-
pilsētā un citviet. Ļoti interesan-
ti, ka parallēli oficiālajai svētku 
programmai cilvēki paši pēc sa -
vas iniciātīvas veido savus svēt -
kus. Piemēram, bija Zaļās ielas 
svētki, dažādi citi notikumi. Pri-
vātpersonas un uzņēmēji arī        
pēc savas iniciātīvas bija parūpē-
jušies par svētku daudzveidību.

Svētkos šoreiz bija arī īpašs 
pārsteigums...  

Jā, tas bija  aviošovs, avioakro-
batika, kas rīdziniekos un pilsē-
tas viesos izraisīja ļoti lielu in -
teresi. Protams, „nagla” bija lie-
tuviešu pilota lidojums zem 
Vanšu tilta. Aviošovs, manuprāt, 
visiem bija negaidīti liels pār-
steigums.

Technikas cienītāji, kā katru 
gadu, varēja vērot antīko auto-
mobiļu parādi, kuŗā piedalījās 
vairāk nekā 100 ekipāžas no pie-
cām valstīm.

Sestdienas vakarā tradicionāli 
notika uguņošanas meistaru sa -
censības, kuŗās piedalījās piecas 
uguņotāju firmas. Salūts vien-
mēr priecē. Šo uguņošanas sa -
cen sību ar tālruņa īsziņu bal -
sojumu vērtēja skatītāji. Uzva-
rētājs iegūs tiesības ar uguņo-
šanu iepriecināt rīdziniekus un 
viesus 18. novembrī.

Tie bija svētki rīdziniekiem un 
visiem mums kopā. Patīkami,   
ka Rīgas svētkos piedalījās arī 
daudz ārvalstu viesu. 

Ilgus gadus jūs vadījāt Rīgas 
Centrālo bibliotēku...

Priecājos, ka bibliotēkā noti-
kusi pozitīva attīstība. Neesmu 
no bibliotēkas attālinājusies. Ti -
kai mans darbalauks ir kļuvis 
plašāks un daudzveidīgāks. Jū -
tos gandarīta, ka pašlaik biblio-
tēku vada mana kādreizējā viet-
niece Doloresa Veilande. Esmu 
pārliecināta, ka bibliotēka ir 
drošās rokās.

Bibliotēku loma sabiedrībā vi -
sā pasaulē ir nozīmīga. Biblio-
tēka tagad ir ne tikai grāmatu 
apmaiņas vieta, bet arī kultūras 
centrs vārda visplašākajā nozī-
mē. Līdz ar jauno technoloģiju 
ienākšanu arī bibliotēkā cilvē-
kiem paveŗas lielas iespējas.

Vai grāmatu lasīšanai jums 
atliek laiks?

Lasīšana ir mierinājums un, 
protams, mana interese. Pēdējā 

laikā vairāk lasu grāmatas, kas 
palīdz manā pašreizējā darbā, – 
par kultūras vēsturi, kultūras 
menedžmentu.

Vai ir kāda sirdij īpaši tuva 
grāmata, kuŗu laiku pa laikam 
gribas pārlasīt?

Es ļoti bieži pārlasu. Piederu 
pie  tiem cilvēkiem, kuŗiem uz 
naktsskapīša parasti ir vairākas 
grāmatas. Protams, grāmatu, ku -
ŗu esmu lasījusi pirms dau dziem 
gadiem, es nepārlasu no vāka 
līdz vākam. Taču grāmatās ir at -
sevišķi fragmenti, kuŗus man 
patīk laiku pa laikam pārlasīt.

Šodien lielu vietu ieņem elek-
troniskās publikācijas, kuŗām ir 
neapšaubāma nozīme. Daudz   
ko vienkāršāk un ātrāk ir sa -
meklēt tīmeklī. Taču, ja gribu 
sagādāt sev kādu skaistu brīdi, 
tad man ir ļoti grūti iedom ā - 
ties, ka romānu varētu, gultā 

guļot, lasīt datorā. Man tas nav 
saprotams. Jo turēt grāmatu 
rokās – tā tomēr ir īpaša sajūta.

Vai jums ir kāds īpaši mīļš 
autors?  

Ar grāmatām ir tāpat kā ar 
mūziku – viss atkarīgs no noska-
ņojuma. Kādā reizē man var 
patikt Ēriks Ādamsons vai Viz-
ma Belševica, savukārt citā – 
An   šlavs Eglītis. Vai varbūt Zig-
munds Skujiņš vai Liāna Langa. 
Ļoti atšķirīgi autori. Varbūt    
esmu cilvēks bez noteiktām 
interesēm. Taču tas, ko lasu, ir 
atkarīgs no konkrētā brīža no -
skaņojuma. Arī no tā, ko es tajā 
brīdī no grāmatas, no lasīšanas 
procesa gaidu. Izklaidi, mieri nā-
jumu vai varbūt uzmundri nā-
jumu. Un, protams, nav jau tā, 
ka es lasītu vienīgi vecos romā-
nus. Cenšos sekot līdzi literātū-
ras procesam gan Latvijā, gan 
citās valstīs.

Vai, pārnākusi mājās, darba 
problēmas atstājat aiz durvīm?

Nē! Domāju, ka tas nav ie -
spējams. Esmu ļoti pateicīga sa -
vam vīram, architektam Laimo-
nim Šmitam, ka viņš ar lielu 
izpratni izturas pret manu dar-
bu. Viņš var man palīdzēt ar 
padomu, jo ļoti interesējas par 
sabiedriskām norisēm, par kul-
tūras dzīves procesiem. Mēs 
viens otru uzklausām un at -
balstām. Zinu, ka ir cilvēki, kuŗu 
ieskatā darba problēmas neva -
jag nest uz mājām, nevajag ar 
tām apgrūtināt ģimeni. Bet kam 
tad vēl lai stāstu par savu darbu?   
Pieļauju, ka viss varētu būt citā-
di, ja mans dzīvesbiedrs strā -
dātu pilnīgi citā jomā, kas ir         
tālu no kultūras dzīves.

Ja neesat māņticīga, kāda ir 
jūsu lielākā vēlēšanās, strādājot 
šajā amatā?

Neesmu māņticīga. Mana lie-
lākā vēlēšanās ir, lai pilsētas pa  š-
valdība izprastu kultūras vaja-
dzības un atbalstītu kultūras ie -
stādes. Tad mums - izpildvarai 
at   liktu vienīgi īstenot ieceres.      
Lai katram rīdziniekam būtu pla-
 šas iespējas brīvajiem brīžiem.

Paldies par sarunu! Lai jums 
izdodas iecerēto īstenot!

Oranžie pīlādžogu ķekari, dā -
liju un gladiolu krāsu pārbagā-
tība, zem augļu smaguma līksto-
šie ābeļu zari iezvanījuši septem-
b ri, Zinību mēnesi, kad gan mazi, 
gan lieli uzsāk nebūt ne vieglo 
ceļu zināšanu kalnā. Ikvienam šis 
laiks liek domāt par jau paveikto 
un vēl padarāmo, par sasniegto 
un vēl sasniedzamo, bet Edvīnam 
Samulim, Banku augstskolas pa -
domnieku Konventa priekš sē-
dim, Banku augstskolas uzņē-
mēj  darbības bakalauru un ma -
ģistru eksaminācijas komisijas 
priekšsēdim, veiksmīgam uzņē-
mē jam, tas iezīmējas ar  jaunu 
ie  spēju turpināt savu labo darbu 
sarakstu.

Edvīna Samuļa vēlme palīdzēt 
cilvēkiem, kuŗi, tāpat kā viņš  
pats, vēlas ieguldīt savus spēkus, 
zināšanas un talantu Latvijas la -
bā, ir plaši pazīstama. Viņš ar vien 

VĪTOLU FONDS – LABIE DARBI TURPINĀS

ir aktīvi darbojies sabiedriskajā 
dzīvē, sniedzis nopietnu atbalstu 
kultūrai, īpaši teātŗa mākslai, ir 

Banku augstskolas Garantiju fon-
da dibinātājs, - jau vairākus ga -
dus konkursa kārtā tiek izvēlēti 

izcilākie šīs augstskolas studenti, 
kuŗiem piešķiŗt vienreizēju sti-
pendiju. 

Bet šogad, lai palīdzību jopro-
jām nodrošinātu, lai ikvienam 
jaunietim ar izcilām zināšanām 
un lielu apņēmību būtu iespēja 
turpināt studijas augstskolā, Ed -
vīns Samulis pievienojies plašajai 
Vītolu fonda ziedotāju saimei. 
Svinīgā sarīkojumā 9. septembrī 
viņa dibinātās stipendijas tika 
piešķirtas  Banku augstskolā 14 
stu  dējošiem, bet vienu gadu to 
saņems Engures novada jaunie -
tis Edgars Grīnbergs, kas šobrīd 
studē Latvijas Universitātes Me -
di  cīnas fakultātē. Šo jauniešu iz -
cilie rezultāti mācībās apliecina, 
ka sniegtā palīdzība būs stabils 
un drošs ieguldījums Latvijas nā -
kotnē. 

Edvīna Samuļa ieskatā viņam 
par dzīvē  sasniegto jāpateicas  iz -

glī  tībai. Viņš joprojām augstu 
novērtē iespēju to iegūt un, jū -
toties līdzatbildīgs par mūsu tau-
tas nākotni, vēlas  sniegt savu at -
balstu talantīgiem un centīgiem 
jauniešiem.

Edvīnu Samuli 14. septem brī  - 
dzimšanas dienā ar skaistā ka -
jiem rudens ziediem sveica drau-
gi, radi, kollēgas. Bet vērtī gāko dā   - 
vanu viņš sev ir paspējis sagādāt 
pats, gūstot prieku no iespējas 
da  rīt laimīgus citus - jau niešus, 
kuŗi nākotnē, izmantojot iegūtās 
zināšanas, padarīs mūsu Tēv -
zemi bagātāku. 

Ir zināms, ka nav nekā cita, kas 
patiesi būtu dēvējams par īstu 
mākslu, kā māksla mīlēt cilvē kus - 
tā, kā tos mīl uzņēmējs, zinātņu 
doktors un sirsnīgs cilvēks Edvīns 
Samulis, mīlēt, pasniedzot roku, 
kad tas ir visvairāk nepieciešams.

Vita Diķe 

Dzidra Šmita: "Turēt grāmatu rokās - tā tomēr ir īpaša sajūta"

No kreisās: Vita Diķe, Edvīns Samulis, Tatjana Volkova, Vilis 
Vītols un stipendiāti
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Atceroties karsto nedēļu Māl-
pils 3x3 nometnē jūlija vidū, pār-
ņem gaišs prieks. Jo šī nometne 
bija noskaņās gaiša, rāma, pār-
do māta, sirsnīga un patiesa. Kā 
trāpīgi salīdzināja Agrita Krie vi-
ņa: „Šī nedēļa bija kā mandala, 
ko būvējām kopīgi, un, kad tā 
bija “gatava”, mēs to izjaucām. 
Pa  liekošais ir pie mums, mate-
riā lā vide izirst. Šodien vēl spē - 
cī gāk skaidrs, ka vakardiena at -
griezties nevar, bet atņemt to arī 
nevar.”

Nometnes organizātori – kup -
lā Krūmiņu dzimta bija rūpē ju-
šies, lai mēs, 249 latvieši no ma  -
lu maliņām (Latvija, ASV, Liel bri   - 
tanija, Kanada, Krievija, Zvied-
rija, Luksemburga) un 46 māl-
pilieši, justos ērti Mālpils profe-
sionālās vidusskolas telpās, lai 
darbs ritētu raiti skolas un kul-
tūras nama darbnīcās. Ir prieks 
vērot, ka tradicijas turpinās un 
tiek pārmantotas, – Inese un Atis 
Krūmiņi šoreiz daudzus orga ni-
zātoriskos darbus bija uzticējuši 
saviem nu jau lielajiem, 3x3 gai-
sotnē uzaugušajiem bērniem. Tā 
kā šoreiz nometnes vadmotīvs 
bija stāsts par trim tēva dēliem, 
tad Krūmiņdēlu Eduarda, Ingus 
un Kārļa kopīgā rosīšanās šķita 
ļoti atbilstīga temai. Ingus Krū-
miņš ar ģimeni nākamgad pats 
vadīs Cesvaines 3x3.

 Dienas nometnē paskrēja rīta, 
pēcpusdienas un pievakares ie -
virzēs. Mēs gājām, darījām, izzi-
nājām. Un kļuvām gudrāki. Vie-
dāki. Zinīgāki. Smēlāmies spēku 
avotos ar Aloidu un Viktoru Ju r-

MĀLPILS MANDALA

čenko, analizējām attiecību pi -
nekļus ģimenē kopā ar Līgu Ru -
perti un Māru Tupesi, dievtuŗu 
gudrībās ieklausījāmies ar Ma  ru-
tu Voitkus-Lūkinu, par vese lī bas 
psīcholoģiju un paida go ģiskām 
viltībām klausījāmies Sol veigas 
Miezītes un Aijas Abens stāstos, 
par polītiku diskutējām kopā          
ar Jāni Peniķi un Laumu Vlaso-
vu, bet Latvijas vēsturi bildēs 
pētījām ar Andri Tomašūnu. 

Izrādās, šobrīd arvien aktuāla 
ir... ziepju vārīšana! Ingai Kalvi-
ņai-Silavai un Žoržam Silvam 
bija jārīko papildu ziepju darb-
nīca, jo interesentu bija gaŗum 
ga  ŗa rinda. Nometnes izstādē bi -
ja tik daudz krāsainu, smaržīgu, 
dažādas formas ziepju gabaliņu! 
Taču līdzās arī gruntīgie latviešu 
amati – Gunas Petrēvicas un 
Gun  degas Peniķes vadībā dari-

nātie māla trauki, Agritas Krie vi-
ņas ādas apstrādes ievirzē meis -
tarotie zābaki, Viļņa Kazāka ko -
ka darbnīcā grebtie darinājumi, 
kopā ar meistaru Ilgvaru Zāraku 
metallā kalti nazīši un cirvīši, 
stellēs austi paklājiņi Ingunas 
Sīmansones studijā, kopā ar Juri 
Ventaskrastu pīti klūdziņu gro-
ziņi un šķīvīši, arī jostas, mīļ lie-
tiņas, apsveikumu kartītes, ce  pu-
res no doņiem, rotiņas no pērlī-
tēm un dabas materiāliem. Un, 
protams, latviskā virtuve – visa 
skola smaržoja, kad šajā ievirzē 
Ieva Kušķe un Lauma Krastiņa 
visus lika pie pavarda!  Pavisam 
cita – zāļu un ziedu smarža uzvē-
dīja skolas vestibilā, kur pļavas 
mācībā Līga Reitere kopā ar dau-
dziem nometniekiem bija savā-
kusi Mālpils apkārtnē augošos 
ārstniecības augus. Mālpils tie-

šām priecēja mūs ar skaisto ap -
kārtni - to vislabāk novērtēja 
no   vadpētniecības ievirzes dalīb-
nie ki, kas vietējās novadpētnie-
ces Daces Brūnas vadībā katru 
dienu izstaigāja skaistākās Māl-
pils vietas.

Mēs kāpām kalnā – Saules -   
kal nā, lai piedzīvotu saulrietu. 
Lai daudzinātu trīs tēva dēlus. 
Lai da u  dzinātu mūsu spēju iz -
dzīvot – cauri kaŗiem un krizēm, 
jebkuŗos apstākļos. Arī nomet-
nes ciemiņi – Janīna Kursīte, 
Gvi  do un Aina Tobji, Māris Ķir-
sons, Jānis Sils, Viesturs Rudzītis 
mēģināja akcentēt šo domu. 

Ka mēs to spēsim, liecina prā-
vais bērnu pulks nometnē, kuŗi 
uzrāda radītprieku un dzīvot-
gribu. Ar kādu azartu jaunieši 
pie  dalījās Brīvajā mikrofonā un 
pasaku vakarā!  Un kā tad nu   
bez dančiem? Katru nakti līdz 
spēku izsīkumam. 

Man pašai gan sanāca vairāk 
rosīties pa skolas datorklasi, kur 
tapa nometnes avīze Mālraksts 
(lasāms arī tīmeklī 3x3 mājas-
lapā). Avīzi veidojām kopā ar 
datordizaineri Gundegu Ka  len-
dru. Viņas pārdomas:

„Mālpils nometne mums bija 
pirmā 3x3 pieredze. Spilgta. Emo-
    cionāla. Piepildīta. Un, pats galve  -  
nais, kopābūšana mūsu ģi  menei 
paplašinātā formā, visas trīs pa -
audzes – bērni, mēs – ve  cāki - un 
vecvecāki. 

Nu jau pagājuši vairāki mēne -
ši, bet mēs vēl joprojām šad un 
tad pārrunājam nometni. 

Noteikti jāpiemin dažādu    
pras mju ieguve. Piemēram, mei-
ta nometnē mācījās ziepju vā -

rīša nu. Savukārt mana mamma 
no  metnē apguva aušanu, tētis  
„sa  slima“ ar klūdziņu pīšanu. Nu 
jau mājās top pirmie patstāvīgie 
darbiņi.

 Patiess ieguvums ir jauniegūti 
draugi. Turklāt – mums visiem. 
Ļoti patiesi un īsti. Nometne ir 
bijis vērtīgs notikums visai ģi -
menei. Un nemaz neprasiet, vai 
mēs gribētu braukt vēl. Jo atbil -
de tāpat ir skaidra. Brauksim.         
Ar prieku un mīlestību.”

Šeit, 3x3 nometnē, mēs runā-
jam un domājam par vērtībām, 
galvenokārt garīgajām, – par  to, 
kas svarīgs mūsu pašu dzīvē, un 
kam mēs gribētu redzēt turpi   -
nā jumu savos pēcnācējos. Šāda 
vērtība ir arī pati 3x3 - iespēja 
mācīties citam no cita, būt at -
vērtiem un labestīgiem, izjust 
lepnumu par savu piederību. 

Taču 3x3 nometne nerodas no 
zila gaisa tukšā vietā. Lai tā no -
tiktu, ir nepieciešams ieguldīt 
gan darbu, gan arī visai ievē ro-
jamus naudas līdzekļus. Tāpēc 
īpaši pateicīgi esam par mate-
riālo atbalstu Pasaules brīvo 
latviešu apvienībai, SIA L&T, 
ALTS un anonimai ziedotājai, 
Mālpils Kultūras nama vadībai 
un novada domei, Cepļu ģime-
nei, Kalviņu-Silvas ģimenei, Vid-
vudam Beldavam, SIA Kanclers 
Plūs un Barkānu ģimenei, Ģirtam 
Valdim Kristovskim. Sakām Pal-
dies arī visiem Rietumu latvie-
šiem, kas nometnē piedalījās un 
maksāja rietumnieku dalīb mak-
su, tādējādi arī daļēji palīdzot 
Latvijas ģimenēm.

Sanita Bučiniece

No Jēkabdienas, 25.jūlija, līdz 
1.augustam Mazsalacas vidus-
skola uzņēma Latvijas 41. 3x3 
nometnes 361 dalībnieku no Lat-
vijas, ASV, Zviedrijas, Beļģijas, 
Krievijas. Nometnes vadītāji Ine-
se Bērziņa ar dēlu Induli šoreiz 
bija izvēlējušies maizes temu – 
“No grauda līdz maizei”, proti, 
gan dienišķo rudzu maizi, ko liek  
galdā, gan garīgo maizi, kas stip-
rina latvieša garu. Nometnes te -
ma tika piepildīta, darbojoties 
vairāk nekā 40 ievirzēs - gan teo-
rētiskajās, gan praktiskajās. Par 
to, kā saskanīgāk un gudrāk dzī-
vot latviešu ģimenēs, dalībnieki 
diskutēja kopā ar lektorēm Līgu 
Ruperti un Māru Tupesi. Valod-
nieks Austris Grasis kopā ar Ie -
vu Freinbergu mācīja, kā 21. 
gad simtā svinēt latviešu gads kār-
tu svētkus.

 Gaidot 10. Saeimas vēlēšanas, 
liela bija nometnes dalībnieku 
interese par polītologa Jāņa Pe -
niķa un Laumas Vlasovas vadīto 
polītikas ievirzi. Pie nometnes 
dalībniekiem bija ieradušies arī 
10.Saeimas deputātu kandidāti - 
Ģirts Valdis Kristovskis (Vieno-
tība), Karina Pētersone (Par labu 
Latviju!) un Romāns Naudiņš 
(TB/LNNK). 3x3 kustības aizsā-
cē ja Līga Ruperte tikšanos ar 
po   lītiķiem raksturoja īsi un ko -
dolīgi: “Čurā acīs tautai un saka, 
ka lietus līst!”

Dievturības ievirzi vadīja Ma -
rija Voitkus-Lūkina. Ventspils 
zāļu sieva Līga Reitere nometnes 
dalībniekiem ierādīja, kā stipri-
nāt miesu un garu ar pļavās un 

Mazsalacas 3x3 nometnē godā cēla rudzu maizi
dārzos augošiem augiem. Savu-
kārt Juris un Aelita Batņas skolas 
pagalma ēnainākajā vietā ik rītu 
sniedza padomus par latviešu 
pirti tās garīgajā un fiziskajā 
aspektā, pieredzi, ko gadu des-
mitiem krājuši senči. Tā kā no -
metne notika Salacas krastos, 
kur senos laikos dzīvojuši līvi, 
krietns piekritēju pulks bija arī 
Julgī Staltes vadītajai līvu valo -
das ievirzei. Leļļu teātŗa ievirzes 
vadītāji Laila un Viesturs Kir-
muškas kopā ar bērniem iestu-
dēja Kārļa Skalbes “Kaķīša dzir-
navas”. Latviskas rotas darināt 
mācījās gan lieli, gan mazi no -
metnes dalībnieki kopā ar rotka-
ļiem Initu un Vitautu Strau -       
pēm, Jāni Medni un Ligitu Ro   zi-
Medni. Aust jostas mācīja Inese 
Krūmiņa, bet ādas apavu gata-
vošanu ierādīja Agrita Krieviņa. 
Gundega Peniķe palīdzēja no -
met  nes dalībniekiem izprast m ā-
la dabu, lai taptu māla dzīvnie-
ciņi, vāzītes. Inga Kalviņa mā -
cīja, kā vārīt dažādas ziepes. 

Treji desmiti visjaunāko no -
metnes dalībnieku katru dienu 
devās uz savām nodarbībām mā -
cīties tautasdziesmas un rotaļas 
par maizi. Anda Ābele kuplam 
pulkam iemācīja spēlēt kokli un 
uzteica savus talantīgos mācek-
ļus. Puikas apguva “Vilku” mācī-
bu jeb prasmes, kas dzīvē jāap-
gūst katram kārtīgam vīrietim. 
Skolas mājturības kabinetā no -
metnes dalībnieki pierakstīja Ie -
vas Kušķes un Baibas Treides 
pa  domus un receptes dažādos 
gadalaikos gatavojamiem ēdie-

niem. Pieredzē, kā mūsdienīgi 
cept maizi mājas apstākļos, da -
lījās arī rūjeniete Sannija Kal-
niņa, savukārt mazsalaciete Jana 
Lauzne aicināja cept maizīti sa -
vas mājas maizes krāsnī. Mazsa-
lacas uzņēmuma “Miks” saim-
niece Aija Vidovska rādīja, kā 
rūgst mīkla un cepas maizīte. 
Jaunākās paaudzes nometnes 
dalībnieki uzzināja, kā no tīru -
mā izaugušiem graudiem top 
milti. 

Par mazsalaciešu darba tiku-
mu nometnes dalībnieki varēja 
pārliecināties jau pirmajā no -
metnes vakarā Austŗa Graša sētā 
“Ģenderti”, kur baudīja bagātīgu 
svētku mielastu. Viss bija ar mī -
lestību audzēts un gatavots Maz-

sa lacā par  apliecinājumu latvie-
šu zemnieka darba tikumam, 
spītam un uzņēmībai. Mazsala-
cas 3x3 nometnē  daudzinājumu 
vadīja vīru kopas “Vilki” un sie-
vu kopas “Vilcenes” dalībnieki. 
Zem  nieku Rotas un Valža Bēr zi-
ņu pagalmā no deviņiem žaga-
riņiem kūra uguni, lai nestu zie-
du latviešu pamatēdienam kopš 
senseniem laikiem - rudzu mai-
zei. Inese Krūmiņa ugunij zie-
doja rudzu maizi, balta siera ga -
baliņu un trejdeviņus dzīpari -
ņus, lai daudzinātu maizi un tas 
sniegto labumu. Daudzinājuma 
emocionālākais, visvairāk spēci-
nošais brīdis bija saimnieka Val-
ža Bērziņa vēlējums: “Es zinu,       
ka būs cilvēki, kuŗi uzupurēsies 

un audzēs labību, kuls un mals, 
lai paši varētu cept maizīti, kā        
to darījuši viņu senči. Un mēs 
nepieļausim, ka no tālām zemēm 
šeit ievedīs maizi, kas nav raks-
turīga mūsu tautai.” Un tieši dau-
 dzinājuma dienā Mazsalacas 
zem nieki sāka labības pļauju. 

Austris Grasis atgādināja, ka 
maize latvietim ir gan pārticība, 
gan pieticība. Ejot apraudzīt kā -
du jaunu mājokli, saimniekiem 
nes maizi un sāli. Tas pārticībai. 
Bet cietumniekam diendienā  jā -
iztiek ar maizi un sāli. Tas pie-
ticībai. Daudzveidīgs un intere-
sants bija Brīvais mikrofons, kuŗā 
nometnes dalībnieki rādīja sa -
vus talantus. Vareni skanēja no -
metnes koŗa dziedātā “Neba 
mai  ze pate nāca” diriģentes Ilzes 
Duberes vadībā. 

Mazsalacas 3x3 nometnes no -
beigumā  valgums daudzu tās 
da   lībnieku acīs liecināja, ka 3x3 
kustība ģimenēm ir nepiecieša-
ma latviskās kopības un tradi -
ciju stiprināšanai. Dalībnieki pa -
teicas nometnes atbalstītājiem – 
Pasaules brīvo latviešu apvienī -
bai (PBLA), Amerikas latviešu 
tau  tiskajai apvienībai un anoni-
majai ziedotājai, SIA “L&T”, Kal-
viņu-Silvu ģimenei, Sannijas un 
Madara Kalniņu ģimenei, Rotas, 
Valža un Mareka Bērziņu ģime-
nei, Janas un Andra Laužņu ģi -
menei, Aijas un Jāņa Vidovsku 
ģi   menei, SIA “Kanclers” un Bar-
kānu ģimenei – par sniegto fi -
nan  ciālo un materiālo atbalstu 
nometnes organizēšanā. 

Daiga Kļanska

Koncerts Brīvais mikrafons
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Jaunie puiši lepojas ar nometnē paveikto
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Šovasar augusta vidū Īslandes 
galvaspilsētā Reikjavīkā notika 
VI Ziemeļu un Baltijas valstu 
dziesmu svētki. Romāns Vanags 
tajos ne vien bija virsdiriģents,   
bet darbojās arī Dziesmu svētku 
organizātoru padomē. 

Šie Dziesmu svētki ir tradi ci ja, 
ko iedibināja mūsu koŗdiriģē ša-
nas vecmeistars Imants Kokars. 
Viņš bija pārliecināts, ka latviešu 
koŗdziedāšanas tradicijai Latvijā 
ir kļuvis par šauru, igauņi bija 
tādās pašās domās, un entuzias-
tiem izdevās ieinteresēt arī Zie-
meļvalstis. Pirmie svētki 1995. 
ga   dā notika Rīgā, sekoja Zvied-
rija, Norvēģija, Lietuva... Pēc 
2002. gada festivāla Lietuvā ie -
stājās liels klusums, jo tās valstis, 
kuŗām turpmāk bija jārīko svēt-
ki, – Somija, Dānija – nebija īsti 
tam gatavas. Pēc kāda laika to -
reizējais Norvēģijas Koŗu aso -
ciā cijas prezidents uzmeklēja 
mani un teica: „Ja mēs gribam         
to turpināt, jāturpina.” Es aiz-
braucu pie viņa uz Norvēģiju, 
pēc tam uzmeklējām Igaunijas, 
Lietuvas, dažus Somijas, Zvied-
rijas kollēgas, kas bija ieinte -      
re sēti šo kustību atjaunot, galu       
galā sešus gadus nekas nebija 
noticis. Mums visiem kopā iz  de-
vās tiktāl, ka 2008. gadā Tartu 
notika V Ziemeļvalstu un Balti-
jas Dziesmu svētki. Tagad esam 
vienojušies par plānu līdz 2015. 
gadam, kad tradicija atkal at -
grie zīsies Rīgā. Pirms tam 2012. 
gadā būs svētki Turku, Somijā. 
2015. gads Rīgā būs būtisks, jo 
apritēs 20 gadi kopš pirmās rei-
zes. Šogad, starp citu, bija 15 ga -
di, simboliski mēs tos svinējām 
Īslandē.

Ko varat teikt par koŗu kul-
tūru šajā zemē?

Tā nu galīgi nav koŗa kop dzie-
dāšanas zeme. Ja zinām, ka Īs -
landē dzīvo nedaudz vairāk par 
300 000 iedzīvotājiem un gal vas-
pilsētā – tikai kādi 120 000 ie -
dzī votāji, varam saprast, ka vei-
dot šādu vērienīgu notikumu         
ir liela varonība, uzdrīkstēšanās 
bez ie  priekšējas pieredzes. Ap -
brī no ja mi, ka Īslande vispār uz -
ņēmās svētkus organizēt. Atce-
ros, Imants Kokars bieži atkār-
toja; „Vienreiz vajadzētu svēt -  
kus noorganizēt Īslandē, kaut       
vai tur aizbrauktu tikai daži         
koŗi, kaut no katras valsts pa vie-
nam, mēs varētu pasaules kartē 
iespraust karodziņu, ka esam 
bijuši šai zemē.” Un šovasar man 
bija liels aizkustinājums, ka vi -
siem turpat diviem tūkstošiem 
dziedātāju, kas bija sabraukuši  
uz sētkiem, varēju pateikt – 
Imants Kokars bija plānojis un 
cerējis, ka vismaz simt cilvēku 
sabrauks un dziedās, un svētki 
būs notikuši, bet mēs esam gan-
drīz divi tūkstoši, un tas ir liels 
sasniegums. 

Kā ar klausītājiem? Vai Dzies-
mu svētki bija labi apmeklēti?

Klausītāji tur bija, bet, sapro-
tot, ka Īslande nav tik aktīva    
koŗa zeme kā Baltijas un Skan di-
navijas valstis, jāatzīst – klausī-
tāju īpatsvars nebija liels. Zāle 
bija pilna. Organizētāji bija pa -
reizi rēķinājuši, ka zāle ir pietie-
kami liela, un dziedātāju, pro-
tams, bija vairāk nekā klausī -  
tāju. Koncerts notika telpās, jo 

Ar latviešu dziesmu pasaulē
Diriģents, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Romāns Vanags sarunājas ar Gundegu Saulīti

Īslandē neko nevar rīkot ārā. To 
liedz laika apstākļi – vējš tur ir 
spēcīgāks par skaņu. Āra sarī -
ko   jumi tur notiek tikai sportā. 

Bija jau domāts citādi, kad 
sākām 2008. gadā konkrēti ru -
nāt, ka Īslande pārņems Dzies-
mu svētku karogu. Krizes vēl 
ne   bija, un tika iecerēts svētkus 
svi nēt brīnišķīgā vietā – jaunajā 
Reikjavīkas koncertzālē pašā 
oke  ana malā. Celtniecība diem-
žēl tika apturēta, bet tagad īs -
landieši sasparojušies, atklāša -
nas koncerts izsludināts 2011. 
gada 4. maijā. Ir jau mazliet žēl, 
ka mēs nevarējām dziedāt šajā 
koncertzālē, bet ir arī prieks par 
to, ka tā pavisam drīz būs gatava. 

Pastāstiet mazliet tuvāk par 
koŗiem, cik daudz dziedātāju 
bija no katras dalībvalsts?

Viskuplāk bija pārstāvēti mā  -
ji nieki – ar septiņpadsmit ko  -
ŗiem; tas arī bija vislielākais 
skaits. Ig au niju pārstāvēja vien-
padsmit koŗi, Somiju un Dāniju 
pa trim, pirmo reizi piedalījās arī 
Grenlande un Fēru salas. Bija 
septiņi latviešu koŗi, seši no Lat-
vijas un Maskavas Latviešu koris 
„Tālava” ar brīnišķīgo diriģenti 
Tamāru Semičevu. Ar šo kori 
esmu sadarbojies jau vairākkār, 
arī pērn, kad pirmo reizi pasau-
les vēsturē latviešu dziesmu 
svētki notika Krievijā – Baškor-
tostānā, un tur piedalījās arī 
„Tālava”. Šoreiz man atkal bija 
liels prieks viņus satikt jau citos 
svēt kos, citā polītiskā un eko no-
miskā vidē, redzams, ka šim ko -
rim latviskuma ideja ir ļoti spē-
cīga. No Latvijas koŗiem vislie-
lāko darba smagumu un atbil-
dību iznesa diriģenta Jāņa Zir -       
ņa vadītais Ogres koris, mūsu 
valsti pārstāvēja arī Rīgas Latvie-
šu bied rības koris „Ausma”, Val-
mieras kultūras centra jauktais 
koris „Valmiera”, Talsu koris „Uz 
augšu”, Pārtikas un veterinārā 
dienesta jauktais koris un Cēsu 
jauktais koris „Tikko”.

Es tik tiešām apbrīnoju tos 
četrus cilvēkus, kas ar dažiem 
brīvprātīgiem palīgiem bija pa -
veikuši brīnumu – noorgani zē-
juši Dziesmu svētkus. Tiem ne -
noliedzami bija liela nozīme – 
apliecināt, ka mēs esam vienoti, 
var būt ekonomiskas nesaska -

ņas, banku nesaprašanās, kādas 
citas polītiskas vai ekonomiskas 
domstarpības, bet dziedot mēs 
visi darām to darbu, ko ļoti gri-
bam un mīlam.

Jūs vadījāt arī vienu koŗa 
dziedāšanas meistardarbnīcu? 

Tās šogad notika pirmo reizi, 
un šai ievirzei es nākotnē redzu 
turpinājumu. Es strādāju ar lat-
viešu mūziku, un mans uzde-
vums bija apskatīt Līgo svētku 
temu, iestudējot Uģa Prauliņa 
kompoziciju. Dažādu valstu 
dzie dātāji latviešu valodas iz  ru-
nas apgūšanā strādāja ļoti god-
prātīgi un gala koncertā labā 
līmenī varēja nodziedāt to, kas 
bija apgūts. Šādā darbā rodas 
jauna izpratne ne tikai par kon-
krēto dziesmu, ar diriģenta pa -
līdzību koristi labāk saprot un 
izjūt citu tautu kultūru. Šis darbs 
cilvēkos radīja aizkustinošu re -
zonanci, viņi, nākamreiz braucot 
uz Latviju, par mūsu zemi zinās 
kaut ko vairāk, jo ir ne tikai ie -
mācījušies tekstu, bet apjautuši, 
cik dārga mums ir Līgo svētku 
tradicija, kā šie svētki cēlušies.    
Es viņiem stāstīju, kā Latvija 
izskatās Līgo naktī, kā ļaudis ga -
tavojas šiem svētkiem, un koristi 
nepalika vienaldzīgi, – kad viņi 
sāka dziedāt, veidojās pavisam 
cita skaņa nekā iepriekš. Tas ma -
ni saviļņoja. 

Un nobeiguma koncertā ska-
nēja kopkoŗa dziesmas visās 
astoņās valodās?

Jā, ar lielu centību oriģinālais 
teksts bija apgūts. Man bija jā -
diriģē „ Ģērbies, saule, sudrabo-
ta”, tā latviešiem ir tik mīļa dzies-
ma un skanējusi jau vairākos 
Dziesmu svētkos. Dziedātāji pēc 
mēģinājimeim nāca klāt un        
teica: „Mums ir viegli dziedāt     
pie jums, baltiešu diriģentiem,    
jo jūs mākat vadīt lielu kori.” 

Patiesībā bija daudz aizkus ti-
nošu brīžu. Pirms lielā koncerta 
bija jāpiedalās akcijā Reikjavī -  
kas kultūras diena, pilsētas pašā 
centrā, laukumā ir kalns, diri-
ģents stāvēja kalna galotnē, 
koristi visapkārt mazliet zemāk. 
Bija jādzied tikai divas dzies -
mas, viena īslandiešu un mūsu 
„Pūt, vējiņi” manā vadībā. Tāds 
sirsnīgs mirklis – visai pilsētai 
pāri skanēja mūsu tautasdziesma. 

Man izdevās ieviest vēl vienu 
jauninājumu, ko, es ceru, varē-
sim arī turpināt. Līdzīgi kā to 
darām Latvijas Dziesmu svētkos, 
„Pūt, vējiņi” koncertā nediriģē 
viens diriģents vien, uzaicināju 
to darīt visiem kollēgām pēc 
kārtas. Katrs diriģēja kādu lat-
viešu tautasdziesmas pantiņu. 
Protams, biju sadalījis tā, lai 
meitenēm nebūtu jādiriģē par 
dzērājiem. „Kuŗu krogu es iz   -
dzē ru” iedalīju lietuvietim, „pats         
par savu naudu dzēru”– diriģēja         
ig  au ņu kollēga. Man liekas – gan 
di  riģentiem un dziedātājiem,    
gan publikai tas bija saviļņo -
juma pilns brīdis. 

Vai manījāt kaut ko no bē -
dīgi slavenā vulkāna? 

Neko, jo vulkānam es netu-
vojos, pēdējā dienā kalnos jau 
sāka snigt, stāstīja, ka vulkāns 
esot apsnidzis. Toties Īslandē 
piedzīvojām straujas temperatū-
ras maiņas.

Piemēram, 19. augustā plūs 24 
gradi, es to tik labi atceros tāpēc, 
ka tā bija mana dzimšanas diena, 
un pirmo reizi mūžā to iznāca 
svinēt Īslandē. Tai dienā nebija 
koncertu, mēs ar lietuviešu drau-

giem izbraucām uz ledā jiem, es 
pirmo reizi mūžā pa  stai gāju pa 
ledāju, bijām pie brī niš ķīgiem 
ūdesnskritumiem un bau dījām 
jēra gaļas zupu, vienu no vietē-
jām delikatesēm. Pēcpus dienā 
bija pie  ņemšana pie Īslan des 
prezidenta. 

Par prezidentu Olafuru Rag-
naru Grimsonu man jāsaka vis-
sirsnīgākie vārdi, ne tikai tāpēc, 
ka viņš man nodziedāja Happy 
Birthday, un tas bija ļoti perso-
nisks apsveikums. Viņš mūs pie-
ņēma savā rezidencē, un tik ne -
formālu es neesmu redzējis ne -
viena prezidenta pieņemšanu, 
kaut arī man ir bijusi iespēja 
dažu labu apmeklēt. Savu rezi-
denci Grimsons pārvērtis tādā 
kā mūzejā, pats tajā ir gīds, rādīja 
savas dāvanas un stāstīja par   
tām. Īpašs stāsts bija par Pu  tina 
dāvāto pulksteni, tas neiet un  
nekad nav gājis. 

Prezidents bija atradis laiku 
būt klāt gan Dziesmu svētku 
atklāšanā, gan nobeigumā. Kad 
starpbrīdī prezidenta kungam 
piedāvāja iebaudīt kādu atspir-
dzi nājumu, viņš atteicās, palika 
kopā ar visiem, fotografējās ko -

pā ar tautu. Vai nav brīnišķīgi? 
Prezidents bija klāt, viņš nebai-
dījās no koristiem, ieradās pa -
visam neuzkrītoši, bet tautas sa -
jūsma bija daudz lielāka nekā 
tad, ja viņš būtu ievests 20 bru-
ņotu vīru pavadībā.

Un es sapratu šīs valsts demo-
kratiju, ko viņi veidojuši, pama -
tā liekot uzticēšanos.  Preziden-
tam nav apsardzes, ikdienā viņš 
brauc autobusā. Viņš uzticas, un 
viņam uzticas. Tieši tur es sapra-
tu – tik maza valsts bez uzticē ša-
nās nevar pastāvēt, – ja cits citu 
pastāvīgi cenšas apmuļķot, ne -
lietīgi spekulē ar uzticību, tad     
par demokratiju nav ko runāt. 
Savstarpēja uzticēšanās ir tā, 
kuŗas mums Latvijā katastrofāli 
trūkst. 

Kāpēc ir tik grūti izvēlēties,     
par ko balsot vēlēšanās? Tāpēc, 
ka mēs cits citam neuzticamies. 
Nezinu, vai kādreiz varēsim tādu 
demokratijas līmeni sasniegt,    
bet pēc tā ir jātiecas. 

Pēc šīs atziņas bija vērts tik 
tālu braukt. 

Ja varētu panākt uzticību, es 
būtu ar mieru līdz Īslandei ai z - 
iet kājām. Šo lielo vērtību bei-

dzot jāsāk saprast un novērtēt– 
uzticēšanos ģimenē, skolā, augst-
skolā. Taču grūti ticēt, ja cilvēks 
kādreiz ticis piekrāpts. Ja ru  nā-
jam par valstu attiecībām, mēs 
nedrīkstam aizmirst, ka tieši 
Īslande pirmā atzina Baltijas at -
jaunoto neatkarību. Arī tā ir      
liela uzticēšanās. 

Cik saprotams, tagad notiek 
darbs ar nākamo Vispārējo 
Dziesmu un deju svētku iece -
ri?

Latvijā XXV Vispārējie Dzies-
mu svētki būs 2013. gadā, bet 
lieli notikumi risināsies arī       
pirms un pēc tiem. 2012. gadā 
VII Ziemeļvalstu un Baltijas 
Dziesmu svētki Turku, Somijā, 
savukārt 2014. gadā, kad Rīga 
būs Eiropas kultūras galvaspil-
sēta, mēs ļoti vēlamies Rīgā no -
organizēt pasaules Koŗu olimpi-
adu, jo tad mūsu valsts un mūsu 
Rīga patiešām iegūtu pasaules 
rezonanci. Iedomājieties, no vi -
sas pasaules sabrauks paredzētie 
25 000 dziedātāju, un mēs Me -
žaparkā estrādē viņiem nodzie-
dāsim kaut vai tikai mūsu „Pūt, 
vējiņi”. Esmu pārliecināts, viņi    
uz mūžu to atcerēsies. 

Mežaparkā 2008. gada XXIV Vispārējo Dziesmu un deju svētku 
koncertā. No kreisās: virsdiriģenti Ints Teterovskis, Aira Birziņa, 
Romāns Vanags, Jānis Ērenštreits un Agita Ikauniece
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1. Ģirts Valdis Kristovskis
2. Linda Mūrniece
3. Sarmīte Veide
4. Inguna Rībena
5. Olafs Pulks
6. Ints Dālderis
7. Sanita Stelpe
8. Lolita Čigāne
9. Hosams Abu Meri
10.Imants Viesturs Lieģis
11. Ilze Viņķele

Vienotības deputātu kandidātu saraksts 
Rīgas vēlēšanu apgabalā

12. Uģis Rotbergs
13. Andris Buiķis
14. Normunds Orleāns
15. Rimants Ziedonis
16. Ojārs Ēriks Kalniņš
17. Iluta Lāce
18. Kārlis Strēlis
19. Antra Sakne
20. Rasma Kārkliņa
21. Guntis Stirna
22. Kristīne Drēviņa

23. Juris Zvirbulis
24. Maija Balcere
25. Vaira Paegle
26. Modris Jaunups
27. Valdis Krastiņš
28. Rolands Irklis
29. Inese Kalniņa
30. Raimonds Rublovskis
31. Dainis Rītiņš
32. Uģis Resnis

1. Dzintars Rasnačs 
2. Einārs Cilinskis 
3. Laura Bulmane
4. Dmitrijs Mironovs
5. Māris Grīnblats 
6. Konstantīns Pupurs
7. Ģirts Lapiņš
8. Aigars Lūsis
9. Dainis Locis
10.Guntis Zālītis
11. Aija Fleija 

Partiju apvienības VL/TB/LNNK  
deputātu kandidātu saraksts 

Rīgas vēlēšanu apgabalā
12. Arnis Puksts
13. Imants Rākins
14. Gunārs Indārs
15. Jānis Priedkalns
16. Hārdijs Parādnieks
17. Edgars Āboliņš
18. Einārs Lesiņš
19. Andris Vilks
20. Lelde Stumbre 
21. Imārs Kiršbaums
22. Romāns Pussars 

23. Ģirts Auškāps
24. Ieva Holma
25. Artūrs Bergholcs
26. Elvijs Vēbers
27. Marta Kive
28. Zane Bendika
29. Vilnis Zariņš 
30. Dzintars Saliņš
31. Jānis Saldnieks
32. Aivars Aksenoks

Antra ir ekonomikas zinātņu 
doktore, bet viņas pirmā spe ci ā-
litāte pēc vidusskolas beigšanas 
bija vecmāte; šo darbu viņa no -
strādāja vairākus gadus, pirms 
sāka mācības augstskolā, uzņe-
moties ceļu veselības aprūpes 
administrācijā.

Par sevi Antra teic, ka ir ve -
selības aprūpes patriote un tieši 
tāpēc iesaistījusies polītikā un 
gandrīz pirms trīs gadiem iestā-
jusies partijā Pilsoniskā savie nī-
ba. Pagājušā gada septembrī vi -
ņa, būdama Rīgas pilsētas de -
putāte, sāka savu lielo cīņu par 
Rīgas 1. slimnīcu – tā ir Rīgas 
pašvaldības SIA – Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību. Toreizējā 
veselības ministre, Tautas parti-
jas biedre Baiba Rozentāle bija 
no  lēmusi slimnīcu slēgt, kaut 
gan tajā bija ieguldīts Eiropas Re -
 ģionālās attīstības fonda (ERAF) 
financējums un līgums neļāva 
slimnīcu slēgt līdz 2011. gada 
septembrim. Ja ar ERAF noslēg-
tā līguma nosacījumi tiktu lauz -
ti, valstij būtu jāatmaksā fonda 
nauda. Vispirms ministre izlikās 
to nezinām, tad paziņoja, ka lī -
guma nosacījumi ir mainīti, bet, 
kad Antra Sakne preses relīzē 
publiski paziņoja, ka tie ir meli, 
un panāca, lai viņu šajā jautāju-
mā valdības sēdē uzklausītu 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis, slimnīcas iznīcināšana 
apstājās. Drīz kļuva skaidrs, ka 
slimnīca turpinās darbu. Tiesa 
gan, 550 cilvēki no darba jau        
bija atlaisti, slimnīcas pakalpo-
jumu apjoms samazinājies, bet 
Antra Sakne šī gada sākumā 

ARĪ ŠODIEN NEKAS VĒL NAV BEIDZIES

Sallija Benfelde

intervijā norādīja acīm redza - 
mo – slimnīcas territorija ļoti 
in   teresē polītikas darboņus, tā -
pēc no tās nedrīkst nolaist ne 
acu, un piebilda: „Nekas vēl nav 
beidzies.”

Kopš pagājušā gada septem-
bŗa, kad sākās darbinieku at -
laišana, ir pagājis gads. Kas ar 
Rīgas 1. slimnīcu notiek pa  š-
laik?

Slimnīca vēlreiz ir saņēmusi 
ERAF līdzfinancējumu, līgums 
ir noslēgts, un pēc projekta bei-
gām vēl piecus gadus tās profilā 
neko nedrīkst mainīt un to ne -
drīkst pārcelt. Tas nozīmē, ka 
slimnīca var droši strādāt līdz 
2018. gadam. 

Šobrīd cilvēki tiek pieņemti 
atpakaļ darbā. Situāciju gan sa -
režģī toreiz ar vieglu roku pa -
rakstītais rīkojums par atlaišanu, 

un daudzi augstas kvalifikācijas 
medicīnas darbinieki ir devušies 
strādāt uz Angliju un Vāciju un 
vismaz pašlaik neatgriezīsies. 
Slimnīca šobrīd nodrošina die-
nas stacionāra darbu, strādā re -
ani  mācijas nodaļa, ir diennakti 
atvērts traumu punkts, ir terapi-
jas, neuroloģijas un chirurģijas 
nodaļa. Labā ziņa - izmantojot 
fonda līdzekļus, tiek izveidots 
neatliekamās palīdzības izsau-
kuma punkts. Vārdu sakot, slim-
nīcā tādējādi varētu tikt atjauno - 
ta neatliekamās medicīniskās pa -
līdzības sniegšana visā spek trā.

Kopš jūnija jūs esat veselības 
ministra padomniece. Vai esat 
ieguvusi apliecinājumu pieņē-
mumam, ka veselības aprūpes 
financējums plašā straumē 
plūst cauri slimnīcām uz „sa -
vējo” veselības aprūpes admi-
nistrātoru un, iespējams, arī       

Uz sarunu aicinājām Antru Sakni – veselības ministra padomnieci, 
Rīgas domes deputāti, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docenti un 

10. Saeimas deputāta kandidāti no Vienotības saraksta. 

uz Tautas partijas kabatām?
Financējums veselības aprū -

pei, protams, ir pārāk mazs. Taču 
esmu pārliecinājusies, ka, naudu 
tērējot tā, kā tas pie mums no -
tiek, arī ar 10 vai pat 20 procen-
tiem no iekšzemes kopprodukta 
(IKP) nepietiks, ja tā turpinā -
sim. 2000. gadā veselības aprū-
pes budžets bija 145 miljoni, pa -
gājušajā gadā – 575 miljoni latu, 
bet pacientiem veselības aprū -
pes pieejamība nav uzlabojusies, 
parādās aizvien vairāk problē-
mu. Protams, krize šos miljonus 
ir krietni īsinājusi, bet galvenā 
nelaime meklējama nevis nau -
das trūkumā, bet gan attieksmē.

Vārdu sakot, mana hipoteze ir 
apstiprinājusies. To apstiprina    
arī Valsts kontroles materiāli par 
2009. gadu, un tie ir publiski pie-
ejami. Arī Veselības inspekcijas 
sniegtie ziņojumi par veikto pār-
baužu rezultātiem pierāda, ka 
financējums tiek izmantots ne -
efektīvi un nelietderīgi. Diem - 
žēl joprojām neatbildēts ir jau-
tājums, ko mēs ar uzzināto da -
rām. Mēs neko nedarām.

Vai esat ministram uz galda 
nolikusi ziņojumus par atklā-
tajiem faktiem un ieteikusi, ko 
darīt?

Sākot darbu ministrijā, esmu 
gan runājusi ar veselības aprū -
pes iestāžu darbiniekiem, gan 
devusies līdzi Veselības inspek-
cijai, jo gribēju pati savām acīm 
pārliecināties, kas un kā notiek, 
vai ziņojumos minētie fakti at -
bilst patiesībai. Esmu tikusies arī 
ar Veselības norēķinu un Vese-
lības ekonomikas centra speciā-
listiem. Tā kā esmu Rīgas domes 
deputāte, pie manis ir nākuši 
cilvēki ar savu stāstāmo, ar iz -
rakstiem no slimības vēsturēm, 
kas apliecina neesošu diagnožu 
noteikšanu, pierakstījumus, lai 
no valsts iegūtu papildu finan-
cējumu. Visās šajās sarunās un 
pētītajos dokumentos un ziņo-
jumos esmu pārliecinājusies, 
pirm kārt, ka financējuma iz -
man tošana ir neefektīva. Otr-
kārt, ka veselības aprūpes pa -
kalpojumu tarifi un financē -
juma sadale ir veikta, nevis pa -
matojoties uz ekonomiskiem 
aprēķiniem vai pētījumiem, bet 
ir paņemti kaut kādi mistiski 
cipari no „zila gaisa”. Arī nupat, 
kad tika papildus piešķirti 26 
miljoni latu veselības aprūpei,         

lai nodrošinātu neatliekamo 
palīdzību, Ministru kabinetā 
atklājās, kādam skaitam pacien - 
tu šogad plānots šis financē -
jums. Bija aprēķināts, ka ne  at-
liekamā palīdzība vajadzīga 194 
tūkstošiem pacientu, kaut gan 
iepriekšējā gada dati liecina, ka    
šī palīdzība bijusi vajadzīga vai-
rāk nekā 320 tūkstošiem pa -
cientu gadā. Neviens no minis-
trijas ierēdņiem nevarēja atbil-
dēt, kāpēc šie aprēķini ir tik 
aplami. Šis fakts Ministru ka -
binetā radīja sašutumu, valdī - 
bas vadītājs pauda neizpratni, 
kāpēc tā notiek. Ierēdņi gan vē -
lāk atvainojās un atzina savu 
kļūdu, bet notikušais apliecina, 
ka ministrijas plāni netiek pa -
matoti ar aprēķiniem.

Vai esat saskārusies ar fak-
tiem, ka uz neatliekamās palī-
dzības rēķina tiek norakstīta 
arī plānveida medicīniskā pa -
līdzība?

Jā, ir fakti, kas apliecina, ka 
pacients ar ģimenes ārsta nosū-
tījumu ierodas, piemēram, uz 
operāciju, samaksā par to, bet 
pēc tam vēlreiz par to visu maksā 
valsts. Pie manis vērsās paciente 
ar savas slimības vēstures kopi -
ju, kas pierāda, ka tā notiek. 
Paciente bija iestājusies slimnīcā 
uz kāju vēnu plānveida operā -
ciju un par šo operāciju sa  mak-
sājusi. Pacientes slimības vēsturē 
ierakstīts, ka viņai bijusi gan-
grēna un tāpēc bijusi vajadzīga 
neatliekamā medicīniskā palī-
dzība – operācija, nevis vēnu 
plān   veida operācija. Valsts par   
šo operāciju samaksāja slimnī -
cai vēlreiz, turklāt simt procen - 
tu apmērā.

Vai visi jūsu atklātie fakti mi -
nistram ir zināmi?

Jā, es to visu esmu nolikusi 
viņam uz galda vārda tiešā no -
zīmē.

(Sarunas turpinājums 
nākamajā numurā)

Rīgas 1. slimnīca

Antra Sakne
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Rakstu jums 
pēc Viļa Vītola 
meitas Lauras 
Bul     manes ieros-
mes. Laura ir 
pie       vienojusies 
mums un sniedz 
savas zināšanas 
un prasmes so -

ciālās palīdzības jomā, palīdzot 
dzīves grūtdieņiem. 

Mēģināšu īsos vārdos izklāstīt 
Nacionālās apvienības polītisko 
nostāju pirms 10. Saeimas vēlē-
šanām. 

Pirms vairākiem gadiem man 
vienam no pirmajiem bija  gods 
aizsākt diskusiju par plašākas 
polītiskās konsolidācijas nepie-
ciešamību, lai mazinātu Saeimas 
sašķeltību un kopumā stiprinātu 
polītiskās varas autoritāti Lat -
vijā. Esmu gandarīts, ka šis ie -
rosinājums ir nesis augļus – la -
bēji centriskajā spārnā ir nodi-
bināta mūsu pārstāvētā Nacio-
nālā apvienība Visu Latvijai!/  
Tēv  zemei un Brīvībai/LNNK. 

Nacionālās apvienības mērķis – latviska Latvija!
Godājamie tautieši tālumā un tuvumā!

Visu Latvijai jaunības degsme     
un ideāli ir veiksmīgi apvieno-
jušies ar TB/LNNK polītisko    
pieredzi un tālredzību. 

Jāatzīst, ka nelielu vilšanos man 
sagādāja ilgstošās, bet galu galā 
bezrezultātīvās sarunas ar ap -
vienību Vienotība. Viņu pēkš-
ņajam lēmumam nesadarboties 
kopīga vēlēšanu saraksta veido-
šanā ar mums un Visu Latvijai es 
saskatu divus iespējamos cēlo-
ņus. Pirmkārt, dažu Vienotības 
līdeŗu polītiskās ambīcijas un, 
otrkārt, vēlmi saglabāt brīvas 
rokas taktiskiem manevriem        
pēc vēlēšanām, ieskaitot iespē-
jamu sadarbību kopīgas valdības 
veidošanā ar Saskaņas centru. 

Nacionālā apvienība ir vienīgā 
10. Saeimas vēlēšanās startējošā 
polītiskā organizācija, kuŗas no -
stāja jautājumā par sadarbību         
ar Saskaņas centru ir skaidra – 
dar  bs ar viņiem kopīgā valdībā 
nav iespējams, iekams viņi ne -
pār  protami neatzīst Latvijas     
okupācijas faktu un no tā izrie-

tošās konsekvences. Un es esmu 
pārliecināts, ka tad, ja Nacionālā 
apvienība iegūs pietiekamu ie -
tekmi nākamajā Saeimā, nepie-
ciešamība veidot valdības koalici-
ju ar Saskaņas centru neradīsies. 

Protams, nostāšanās tikai pret 
kaut ko vai negātīvisma pilna re -
torika nav galvenais, ar ko polī-
tiķiem vajadzētu nākt klajā pirms 
vēlēšanām. Manā ieskatā Latvijas 
sabiedrība jau ir pārbarota ar 
polītiķu savstarpējiem apvaino-
jumiem un polītiskajā cīņā ne -
pie ciešams ieviest jaunus, aug-
stākus ētiskos standartus. Priekš-
vēlēšanu polītiskās cīņas rezultā-
tam ir jābūt jaunām idejām par 
Latvijas attīstību un tautas lab-
klājību, nevis vēl vairāk degradē-
tam polītiķu tēlam un pilnīgi 
zudušai ticībai Latvijai kā neat-
karīgai demokraatiskai valstij.

Tāpēc mēs kopā ar Visu Latvi-
jai nākam klajā ar gaŗajā priekš-
vēlēšanu programmā atspogu-
ļotu izvērstu piedāvājumu na -
cionāli konservātīvam vēlētājam, 

kam rūp arī Latvijas ekonomiskā 
attīstība. Mūsu lielā vīzija ir lat-
viešu pārtapšana no upuŗru tau-
tas par varoņu tautu. Citiem        
vārdiem - latviska Latvija, kuŗā 
ikviens latvietis un Latvijas pa -
valstnieks, kas pieņēmis mūsu 
valstis kās vērtības, var justies 
droši un pašapzinīgi. 

Tiekoties ar ārzemju latvie-
šiem, man bieži uzdod jautāju-
mu – kā jūs veicināsit tuvākā vai 
tālākā pagātnē aizbraukušo tau-
tiešu atgriešanos Latvijā. Manu-
prāt, propaganda un tukši aici-
nājumi šeit nelīdzēs. Galvenais 
priekšnoteikums ārzemju lat-
viešu repatriācijai ir attīstīta eko-
nomika, kā arī latviska un sa -
kārtota dzīves vide Latvijā. 

Vēlos pieminēt vēl kādu ār -
zemju latviešiem būtisku jau-
tājumu. Nacionālās apvienības 
nepārprotams ieskats – Latvijas 
pavalstniecība pienākas ikvie-
nam latvietim neatkarīgi no 
viņa mītnes zemes un no tā, vai 
viņam ir vai nav kādas citas 

valsts pavalstniecība.
Pirmais neatliekamais solis 

uz šī principa īstenošanu ir 
pavalstniecības piešķiršana 
tiem trimdas latviešiem, kuŗi 
dažādu iemeslu pēc nav  reģis-
trējušies Iedzīvotāju reģistrā 
līdz 1995. gada 1. jūlijam. Saei-
mas rudens sesijā mēs esam 
ga  tavi iesniegt attiecīgus gro-
zījumus Pavalstniecības liku-
mā. Savukārt jautājums par du -
bulto pavalstniecību nesen iz -
braukušajiem Latvijas pavalst-
niekiem un viņu ārzemēs dzi-
mušajiem bērniem būtu risi-
nāms pakāpeniski pēc vēlēša-
nām, juristu un sabiedrības 
dis  kusijās atrodot vislabāko ri -
si nājumu. 

Paldies jums visiem par līdz-
šinējo atbalstu!

Ar cieņu,
Nacionālās apvienības 

Visu Latvijai!/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK 

valdes priekšsēdis 
Roberts Zīle

Š. g. 5.augustā 
Vienotība sāka 
tau  tas aptauju “Iz -
vēlies savu Mi  nis-
tru prezidentu!”. 
Sociologu dati lie -
cina, ka Saeimas 
vēlēšanās var uz -
varēt Vienotība vai 

Saskaņas centrs. Tautas aptaujā 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam       
ir iespēja atbalstīt Vienotības Mi -
nistru prezidentu Valdi Dom-
brovski vai Saskaņas centra (SC) 
premjēra kandidātu Jāni Urba -  
 no viču.

Iepazinies ar aptaujas mate riā-
liem, Urbanoviča kungs atļāvās 
nosaukt Vienotību par ieleni un 
meli. Diemžēl viņš neizmantoja 
iespēju atbildēt uz dažiem prin ci-
piāli svarīgiem jautājumiem par 
savu un Saskaņas centra līdzši -
nējo darbību un poziciju. Mani - 
Latvijas pavalstnieku - tas ļoti 
aizskaŗ un apliecina SC zemo iz -
pratni par demokratijas princi-
piem un atklātību tautas priekšā, 
kā arī skaidru redzējumu - ko 
Latvija un latviešu tauta var sa -
gaidīt nākotnē, ja pie polītiskās 
varas Latvijā nāk Saskaņas centrs. 
Tāpēc, atkārtoti iepazīstoties ar 
šiem svarīgajiem Pilsoniskās sa  vie-
nības un Vienotības priekšsēža 
Ģir ta Valža Kristovska uzdota -
jiem jautājumiem Jānim Urba - 
no vičam (SC priekšsēdim), vēlos 
dalīties domās ar jums, lai ap -
svērtu – kādas patiesas atbildes 
katrs patriotisks Latvijas pavalst-
nieks varētu sniegt uz dažiem          
no šiem jautājumiem, bet galve-
nais – ko latviešu tauta varētu sa -
gaidīt no Saskaņas centra ar Jāni 
Urbanoviču valdībā.

Tātad – Ģirta Valža Kristovska 
jautājumi:

„Vai SC atbalsta turpmāku god-
prātīgu sadarbību ar Rietumu fi -
nanču institūciju, kuŗa ir ļāvusi 
iz  glābt Latvijas valsti no bankrota? 
Vai arī SC ieskatā no Rietumu 
part neŗiem ir jāatsakās un finan-
cējums jāmeklē Krievijā?"

Presē atkārtoti izskanējusi 

KĀPĒC ES BALSOŠU PAR VIENOTĪBU!
Urbanoviča un Šlesera doma, ka 
Latvijas nākotne ir jābalsta uz 
ciešu sadarbību ar Krieviju. To        
jau skaidri pierāda Rīgas pilsētas  
galvas un citu SC biedru skrējie - 
ni pie Putina, KKK (Kremlis, 
Krievija, Kreisie) braucieni no 
Maskavas uz Rīgu utt. Šlesers at -
kārtoti ir teicis, ka viņš sadarbo-
sies ar Saskaņas centru (SC), kuŗā 
pamatā iekļaujas KKK rosīgie cil-
vēki. 

„Vai SC atbalsta Latvijas taut-
saim niecības stabilizācijas un iz -
augsmes plānu, Latvijas ekono-
misko drošību eirozonā vai arī 
faktiski plāno lata devalvāciju?”

SC un KKK nav svarīga eko no-
miskā drošība un stabilitāte ne 
Latvijā, ne Eiropas Savienībā, jo 
viņu mērķis ir panākt Latvijas 
taut saimniecības pārņemšanu  
visā apjomā. Mans secinājums ir 
pamatots, jo Latvijas-Krievijas ro -
bežpunktos (kas ir arī ES robež-
punkti) Krievija atkārtoti ir izvēr-
susi nepamatotus šķēršļus, lai pre-
ču/ražojumu transports tiktu ne -
normāli ilgi aizkavēts pie robežas, 
dažreiz pat sasniedzot autotrans-
porta rindas 10-15 kilometru 
gaŗumā.

„ SC sastāvā iekļāvusies Soci -     
āl is tiskā partija savā programmā 
skaidri un gaiši prasa “Latvijas 
iz stāšanos no agresīvā militārā 
NATO bloka, šā bloka militāro 
bazu likvidēšanu republikas ter-
ritorijā” un “referenduma par Lat-
vijas iestāšanos Eiropas Savie nī  - 
bā rezultātu atzīšanu par neleģi ti-
miem”. Šīs partijas līdeŗi darbojas 
Saeimā un ir iekļauti SC depu -   
tātu kandidātu sarakstā. Kādā 
veidā šīs personas īstenos savus 
polītiskos mērķus SC frakcijā un 
“Urbanoviča valdībā”?”

Mēs skaidri redzējām, kas noti-
ka Gruzijā, kad tur iebruka krievu 
tanki ar Krievijas kaŗaspēku, ”lai 
aizstāvētu Krievijas intereses”.       
Mēs arī skaidri redzam SC polī-
tiķu darbību šeit, Latvijā, un ES 
parlamentā, kur SC deputāti dar-
bojas KKK interešu labā, nekad 
neaizstāvot vēsturisko patiesību, 

bet atkārtojot Padomju Savienī -
bas ilggadējos melus un izkropļo-
to, nepatieso vēsturi par Latvijas 
okupāciju, par latviešu leģionā-
riem, par desmitiem tūkstošu 
latviešu slepkavību un izsūtīšanu 
uz Sibiriju utt. Vai Krievija ir mai-
nījusies? Skaidrs, ka ne! SC un 
KKK darbība liecina, ka viņus ne -
interesē Latvijas pamattautas tie-
sības un ka viņi ir lepni par savu 
senču netīriem darbiem padom -
ju okupācijas gados; to viņi atkār-
toti apliecina katru gadu ar savu 
pulcēšanos Uzvaras laukumā, pat 
ar sarkanajiem Padomju Savie nī-
bas karogiem rokās!

„Vai SC atbalsta Latvijas drošī-
bas stiprināšanu, izvietojot Lat-
vijas territorijā NATO infrastruk-
tūru?”

Uz to SC ir skaidri atbildējis - 
NATO viņi neatbalsta un meklēs 
iespēju, lai izstātos no NATO! 

„Vai SC atbalsta latviešu valo -
das kā vienīgās oficiālās valodas 
saglabāšanu Latvijā?”

Nē taču! Tiek paģērēts oficiālās 
valodas statuss krievu valodai. 

„Vai SC atbalsta pavalstniecības 
beznosacījumu piešķiršanu vi -
siem Latvijas nepavalstniekiem 
un Latvijas un Krievijas dubultās 
pavalstniecības legālizēšanu?”

 Absolūti! Šo jēdzienu SC jau ir 
atkārtoti paudis plašsaziņas lī -
dzek   ļos - visiem iedzīvotājiem 
Lat   vijā viņi automatiski piešķir -      
tu pavalstniecību. Nākamais solis 
būtu pilnīga neatkarīgās Latvijas 
valsts ”demontāža” un tās izvei do-
šana par Krievijas guberņu. 

„Vai SC nosoda nacistiskās Vā -
cijas un totālitārās PSRS īstenoto 
Latvijas Republikas okupāciju un 
šo režīmu pastrādātos noziegu-
mus?” 

Mēs to ļoti spilgti redzam SC 
va došo personu un viņu ES de -
putātu, kā arī Rīgas domes locek -
ļu darbībā. Patiesā vēsture mums 
māca, ka Padomju Savienība/
Krievija pilnīgi noliedz Latvijas 
okupāciju, līdzīgi kā Padomju 
Savienība/Krievija noliedza Hit-
lera-Staļina paktu, ka Padomju 

Savienība, būdama nacistiskās Vā -
cijas noziedzīga partnere, kopīgi 
un līdzās  savai sabiedrotajai - Vā -
cijai okupēja Poliju; mēs arī zi -
nām, ka krievu NKVD noslepka-
voja 14 000 poļu virsnieku un 
dau dzus citus Polija iedzīvotājus 
īsi pēc Polijas okupācijas; 1940. 
gadā, krievi iebruka Somijā un 
pēc tam Igaunijā, Latvijā, Lietuvā 
un Moldāvijā. Mēs zinām arī, ko 
Krievija izdarīja ar Latvijas virs-
nie kiem Litenē un iedzīvotājiem 
visā Latvijā. Visa pasaule smejas 
par Krievijas vēsturniekiem, kas 
pamatā ir Padomju Savienības 
režīma produkts un joprojām 
melo un sagroza faktus un patie-
sību. Atcerēsimies Putina vārdus: 
lielākā 20. gs. traģēdija ir Pa - 
domju Savienības sabrukums.        
Ko citu viņš - bijušais KGB virs-
nieks - var teikt? 

„Vai SC un tās polītiskās sa  dar-
bības organizāciju tīkls nekad         
nav saņēmis financējumu no 
Krievijas valsts struktūrām?”

 Putins jau diezgan skaidri ir       
pat teicis, ka atbalsta savus tau-
tiešus ārzemēs.

„Vai Urbanoviča kungs jopro-
jām domā, ka “Dombrovski no -
linčos” un, “ja Saskaņas centra 
plāns neizdosies, Latvijā būs Biš-
keka"?"

 Nevaram izslēgt to, ka SC un 
KKK rīkos grautiņus. To jau         
esam piedzīvojuši, un viņiem ir 
eksperti šajās jomās. Atcerēsimies, 
ka Krievijas tagadējā čeka ir no  ga-
linājusi vairākus cilvēkus ār  ze -  
mēs ar savām ilggadēji izstrā dā-
tām KGB metodēm. 

„Vai SC respektēs Satversmes 
tie  sas 2005. gada 13. maija sprie-
dumu Izglītības likuma lietā?”

Jāšaubās. Lai gan valsts valodai 
ir nostiprinājums Satversmē, vēs-
turiski izveidojušos apstākļu re -
zultātā latviešu valodas pietieka-
ma lietošana valstī joprojām ir 
apdraudēta (sk. Satversmes tiesas 
2005. gada 13. maija sprieduma 
lietā Nr. 2004-18-0106 secināju-
mu daļas 1. punktu). Līdz ar to 
valstij ir pienākums izveidot tādu 

izglītības sistēmu, kas nodroši -
nātu latviešu valodas kā valsts va -
lodas efektīvu mācīšanu - arī attie-
cībā uz tām personām, kuŗām lat -
viešu valoda nav dzimtā valoda. 

Latvijas vēlētājiem ir tiesības sa -
ņemt skaidras atbildes uz šiem 
jautājumiem un izvēlēties savu 
partiju un Ministru prezidentu.  
Kā redzam, mēs nekad nesaņem-
sim skaidras atbildes no Jāņa Ur -
banoviča. 

2. oktobŗa izvēle man ir skaidra – 
jābalso par Vienotību – par Latvijas 
valsti, kā arī par latviešu tautas       
un latviešu valodas nostiprinā-
šanos un izdzīvošanu savā zemē 
un par ievērojami labāku nākot - 
ni Eiropas Savienībā un lielāku 
dro šību NATO ietvaros. Mums 
kat ram ir skaidri jāizprot, ka SC 
nā  k šana pie varas nozīmētu lat-
viešu tautas iznīkšanu - pārkrie-
vošanos, vardarbību un ievēro-
jami zemā ku dzīves standartu,        
ko esam jau redzējuši, jutuši un 
piedzīvojuši Krievijas okupācijas 
varas 50 ga du gaŗumā.

Andrejs Mežmalis

No J. Urbanoviča intervijas 
laikrakstā Vesti Segodnja

„Kāda loma un statuss krievu 
valodai pienākas Latvijā?” jautā 
korespondents Kazakovs.

J. Urbanovičs:
„Ļoti mīlu krievu literātūru, 

mākslu, vispār kultūru. Visi zi -
na, ka man ir daudz krievu 
draugu – tas pats Nils Ušakovs 
ir mans tuvākais draugs. Kat - 
rai kultūrai ir baze, kuŗu vajag 
aprūpēt un apsargāt, - tā ir va -
loda. Tātad, tā kā mēs, latvieši, 
mīlam krievu kultūru, mēs ne -
varam nemīlēt krievu valodu. 
Krievu valodas pastāvēšana –         
tā ir liela vērtība un milzīgas 
kultūras pierādījums. Tāpēc uz -
skatu, ka šī vērtība jānostipri -
na oficiālā statusā.” 

S P I L G T S 
C I T Ā T S
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Krustvārdu mīkla  Sastādījis Ēvalds Krolls
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Līmeniski. 1. Vieta uz ķermeņa 
zem pleca locītavas. 3. Augstākais 
garīgais un laicīgais valdnieks 
dažās musulmaņu zemēs. 9. Augs, 
dzīvnieks, kas sastopams dau -
dzās zemeslodes vietās. 12. Pa  ze-
mes ejas. 13. Administrātīvi terri-
toriālās pamatvienības Latvijas 
laukos. 14. Tvaiks. 17. Šķidrs       
ēd  iens. 18. Stiprs, postīgs vējš. 20. 
Spēcīgi, kaisli vēlēties. 21. No  ti -
kumu, darba gaita, process. 22. 

Sacensību sākums. 23. Pavadoņi 
saulainā laikā. 24. Pabieza, plūks-
naina drāna. 26. Pilsēta Indijas 
rietumos. 29. Brīnumdare. 30. 
Tādas, ar gaŗu, slaidu augumu. 
33. Tāda, kas īsā laikā veic lielu 
attālumu. 36. Stenografiski pie -
rakstīts teksts. 37. Ziemas sporta 
inventārs. 38. Ass, negātīvs noso-
dījums mākslas darbā. 

Stateniski. 1. Gaŗas, savēlušās 
matu šķipsnas. 2. Stāt. 4. Zema 

sievietes vai bērna balss. 5. No 
kokiem brīvas joslas mežā. 6. Upe 
Vācijas ZR. 7. Rokot apbērt, ie -
rakt. 8. Kādu laiku turpināties.   
10. Pavalsts ASV. 11. Lakstaugs       
ar ziliem vai violetiem zvanvei-
dīgiem ziediem. 15. Zobu slimība. 
16. Saimnieciski neizmantojama 
krava, ko ievieto kuģī stabilitātes 
iegūšanai. 18. Pamatskaitlis. 19. 
Dzirdes organi. 25. Pilsēta Spā-
nijas D. 27. Negodīgi, riskanti 
pa   sākumi, darījumi. 28. Dialoga 
forma. 31. Liels, apaļš koka trauks 
ar vāku. 32. Kā viena, tā otra. 34. 
Vulkāns Italijā, Sicīlijas salā. 35. 
Pilsēta Zviedrijas A.  

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 35) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Melinīts. 8. Ma -
ratons. 10. Steps. 11. Ezers. 12. 
Skrimslis. 16. Zondes. 19. Polisa. 
20. Teksasa. 21. Usuri. 22. Ibisi. 
23. Seula. 24. Brasa. 25. Vēlāk. 28. 
Narva. 30. Anglija. 31. Skalps. 32. 
Erkers. 36. Fornarīna. 40. Locis. 
41. Ķelne. 42. Altamira. 43. Ba -
latons.

Stateniski. 1. Slips. 2. Lībeka. 3. 
Asari. 4. Amors. 5. Prāmis. 6. 
Morze. 7. Matadors. 9. Saraksts. 
13. Marss. 14. Periskops. 15. Ko -
riandrs. 17. Berlīne. 18. Asīrija. 
26. Ērkšķoga. 27. Ālata. 29. Va -
riants. 33. Žoklis. 34. Angola. 35. 
Vists. 37. Notas. 38. Rumba. 39. 
Sekot.  

No 18. augusta līdz 29. sep-
tembrim 23 Latvijas pilsētās 
no  tiek koncertu tūre/projekts 
„Tava BALSS ir svarīga LAT-
VIJAI”. 

„Mūsu projekts ir polītiski 
neitrāls. Pārstāvam sociālo kus-
tību ejambalsot.lv, kas koordinē 
tā norisi. Projekts radīts ar mēr-
ķi vairot vēlētāju aktīvitāti          
2. oktobrī Saeimas vēlēšanās. 
Ar dziesmas un mūzikas pa -
līdzību sabiedrībai ļaut aizdo-
māties par vērtībām un uz -
ņem ties atbildību par Latvi -       
jas – mūsu valsts nākotni. Gal-
venais šī pasākuma iniciātors un 
patrons ir Pasaules brīvo latvie -
šu apvienība (PBLA), tāpēc kon-
certi ir bez maksas,” informē  
projekta reālizētājas – sociālās 
kustības ejambalsot.lv koordi -
nā tors Lauris Krastkalns.  

Koncerttūres „Tava BALSS ir 
svarīga LATVIJAI” atklāšana no -
tika Aizkrauklē emocionāli 
mū zikālā atmosfairā, ko radīja 
PBLA valdes priekšsēža Mār-
tiņa Sausiņa uzmundrinošā uz -
runa un Trīs Latvijas tenoru, 
viņu mūzikālā vadītāja Juŗa Ku -
lakova un rokgrupas „Dzelzs 
vilks” augstvērtīgais sniegums.

Tomēr Latvijas mērogā  rīkoto 
projektu nozīmīgu padara pirms 
ikviena koncerta rādītais video 
ar Latvijas eksprezidentes Vai-
ras Vīķes-Freibergas uzrunu: 

Labdien, dārgie tautieši! Vis-

TAVA BALSS IR SVARĪGA LATVIJAI ! 
pirms vēlos apsveikt visus tos, kas 
manu balsi dzird, jo tas nozīmē, 
ka jūs interesē savas valsts nākot-
ne un ka jūs (..) esat gatavi kaut 
ko tās labā darīt.

Demokratiska valsts saviem pil-
soņiem dod šo vienreizējo izde-
vību reizi  zināmā skaitā gadu 
izteikt savu viedokli  - kādiem 
spē kiem un kādām personālijām 
viņi grib uzticēt savas valsts pār-
valdi. Ļoti daudzās vietās pasau -
lē šīs privilēģijas ļaudīm nav. Da -
žam nav savas valsts. Citam ir 
tā   da iekārta, kur viņam draud 
dzīvības briesmas. Un vēl slik -  
tāk, - lai tikai viņš neuzdrošinā -
tos kaut ko izteikt pret valdošo 
iekārtu. (..) 

Tātad pirmais, kas ir demo kra-
tiskā valstī, - godīgas, atklātas, 
vi   siem pieejamas vēlēšanas ir lie -
la privilēģija, to nevajadzētu aiz-
mirst. Nākamais. Šī izvēle, kas 
jums  ir dota, dod iespēju pateikt, 
ko jūs atbalstāt un  ko noraidāt. 
Ja šo izvēli neizdarīsit, iespēju 
neizmantosit, to darīs kāds cits. 
Kāds cits rīkosies jūsu vietā. 

Jūsu rokās ir dot savu balsi 
„par” tādiem spēkiem, kas jums ir 
simpatiski, kas, jūsuprāt, kaut ko 
var darīt Latvijas labā. Nelaidiet 
gaŗām šo izdevību, šo privilēģiju 
un šo pienākumu! Mēs visi kopā 
varam mainīt to, kas mums ne -
patīk, un mēs visi kopā varam 
savu valsti padarīt labāku, nekā 
šodien tā ir.  

Lai mums visiem ar to veicas!
Emocionāli mūzikālie un arī 

pārdomu koncerti ar PBLA va -
dības vai viņu deleģēto cilvēku 
uzrunām, Trīs Latvijas tenoru       
un rokgrupas „Dzelzs vilks” uz -
stāšanos jau notikuši visās Lat-

vijas malās un visur guvuši klau-
sītāju atsaucību. Piemēram, Jē -
kab pilī, Tautas nama zālē, kuplā 
skaitā pulcējušos vēlētājus uzru-
nāja PBLA valdes priekšsēža 
vietnieks Ints Rupners. „Liels 
grēks ir, ejot pie vēlēšanu urnas, 
izvēlēties nepareizos, negodīgos, 
nemākuļus, bet vēl lielāks grēks 
ir vispār neiet uz vēlēšanām, jo 
tad sava likteņa, savas tautas un 
valsts likteņa izlemšanu atdo -
dam citiem. Īrija arī reiz bija tā -
dā pašā situācijā, kādā šodien          

ir Latvija, bet viņi spēja paši lemt 
par savas valsts nākotni. Īrija 
šodien ir ekonomiski attīstīta 
valsts, par ko var pārliecināties 
tie latvieši, kas tur tagad strādā. 
Tāpēc  Latvijai šoreiz svarīgākais 
ir pēc savas sirdsapziņas, sava 
labākā prāta, savām spējām iz -
domāt, kas būtu paši piemēro-
tākie Latvijas parlamenta 100 

pār  stāvji.” Uz jautājumu, kuŗu 
vēlēšanu iecirkni Ints Rupners 
izvēlējies pats, viņš atbildēja: 
„Mums 2. oktobrī būs ģimenes 
ekskursija uz Ņujorkas pilsētu,     
jo dzīvojam tālu no tās. Dosi-
mies uz Latvijas pārstāvību ANO, 
kur ir vēlēšanu punkts, un tur 
mēs nodosim savas balsis. Ame-
rikas latviešu apvienība (ALA), 
kas ir daļa no PBLA, panāca, ka 
Amerikā ārpus vēstniecībām    
būs iekārtoti 13 iecirkņi lielāka-
jos latviešu centros  - Vašingtonā 

(Latvijas vēstniecībā), Ņujorkā, 
Detroitā, Mineapolē, Klīvlandē, 
Sanfrancisko, Losandželosā, Bos-
tonā, Čikāgā, Sietlā, Filadelfijā 
un citviet. Šoreiz vērojama lielā-
ka Amerikas latviešu aktīvitāte 
pirms vēlēšanām. Balsot gan va -
rēs tikai par Rīgas vēlēšanu ap -
gabala deputātu kandidātiem.”  
Jāpiebilst, ka ārvalstīs izveidoti 
kopumā 64 vēlēšanu iecirkņi. 

Iepriekšējās Saeimas vēlēša  - 
nās - 2006. gadā piedalījās 
60.98%,  2002. gadā – 71,51%, 
1998. gadā – 71,89% vēlētāju. 

2. oktobrī 1013 vēlēšanu iecirk-
ņos visā pasaulē, kur mīt Latvijas 
pavalstnieki, mēs ar savu balso-
jumu no 13 partiju un partiju 
apvienību sarakstu 1239 depu-
tātu kandidātiem izvēlēsimies 
100 tautas kalpus10. Saeimai. 
Atliek tikai atcerēties, ka sliktus 
polītiķus ievēlē labi pavalstnieki, 
kuŗi nepiedalās vēlēšanās.

Koncerttūre „Tava BALSS ir 
svarīga LATVIJAI” vēl notiks 
Rēzeknē (25. septembrī), Lim-
bažos (27. septembrī) un beig-
sies 29.septembrī pulksten 
19.00  Jūrmalā, Kauguru kul-
tūras namā. 

   
Valija Berkina

Koncertā ar augstvērtīgiem mūzikāliem priekšnesumiem uz -
stājās Trīs Latvijas tenori - Guntars Ruņģis, Nauris Puntulis, 
Miervaldis Jenčs
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Ventspilī iepazīšanās vizītē viesojās 25 personu delegācija no 
Zviedrijas, Dānijas, Šveices un Turcijas vēstniecībām, kā arī Zvied  -   
rijas un Norvēģijas Tirdzniecības palātu pārstāvji. Vizītes dalībnieku 
interešu lokā bija Ventspils pašvaldības darbs un uzņēmējdarbība. 
Delegācija viesojās arī Ventspils brīvostā, kur tikās ar pilsētas domes 
vadību.

Piecās Latvijas vietās – Rīgā, Pālē, Staicelē, Ventspilī un Kolkā – 
no  tiek kursi “Ievads lībiešu valodā”. Lībiešu jaunieši aktīvi darbojas 
valodas atjaunotnē un iedzīvināšanā. 

Rudbāržu internātpamatskolā, rehabilitācijas centrā, veikts re -
monts par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un pašvaldības līdzek-
ļiem – 98 000 latu. Simtgadējai izglītības iestādei ir iespaidīga vēsture. 

Ventspilī apsveŗ iespēju izveidot glābējsilīti, kuŗā ievietot jaun-
dzimušo, ja māte, dažādu apstākļu spiesta, nespēj bērnu audzināt. Silī -
tes atvēršana izmaksātu 10 000 latu.

Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta „Aučos” Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas dienā 14. septembrī notika 
viņa dzimtas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) ko  -       
pīgi dibinātās stipendijas pasniegšana. 

Rēzeknē pilsētas 725 gadu jubilejas ietvaros svinīgi atklāja 
jaunuzbūvēto Stacijas ielas tiltu, kas financēts par Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda līdzekļiem – Ls 1 466 602 (85 %). Valsts budžeta dotācija 
bija Ls 103 524, bet Ls 155 289 - Rēzeknes pilsētas domes līdzfinancē-
jums. Jaunatklātais tilts ir ceturtais, kas šķērso Rēzeknes upi Rēzeknes 
territorijā. 

Daugavpilī svinīgi atklāja par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem (Ls 700 000) atjaunoto pilsētas vēsturiskā centra domi-
nanti - Vienības namu, kas celts pēc architekta Vernera Vitanda pro-
jekta. Atklāts 1937. gada 19. decembrī. Vienības namā izvietota Latgales 
Centrālā bibliotēka, Daugavpils teātris un Latviešu kultūras centrs. 

Latvijas Mazpulkiem beidzies projekts „Galda bietes – veselībai”. 
Mazpulcēni visos Latvijas novados sākuši novākt, svērt un fasēt izau-
dzēto ražu, ko nodos Latvijas lielākajā dārzeņu saimniecībā „Ezerkau-
liņi”, kas ar mazpulkiem sadarbojas jau četrus gadus. Tālāk galda bie -  
 tes nonāks lielveikalos.

Rēzekni apmeklēja Kazachstānas, Kirgīzstānas, Tadžikistānas, 
Turkmēnistānas, Uzbekistānas, kā arī ANO Attīstības programmas, 
Starptautiskā Migrācijas polītikas attīstības centra un robežkontroles 
iestāžu pārstāvju delegācija, kas iepazinās ar Valsts robežsardzes kolle-
džu, Robežsardzes mūzeju, mācību un kinoloģijas centru. 

Austrālijas tautiešu laikraksta Austrālijas Latvietis 8. septembŗa 
numurā par godu Dzejas dienām Latvijā publicēti trīs liepājnieku,            
trīs dažādu paaudžu autoru dzejas un prozas fragmenti.

Veļas ražotāja AS Lauma Lingerie, palielinoties pieprasījumam 
pēc uzņēmuma ražotās produkcijas, paplašinājusi ražošanas jaudas. 
Darbu sācis jauns šūšanas cehs Kuldīgā. Tādējādi radītas jaunas 45 
darba vietas. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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2010. gada vasarai nav trūcis 
untumu, bet laikā, kad notika 
Draudžu svētki Piesaulē, vasara 
mums piešķīra divas tik izcilas 
dienas ar kuŗām lepoties varētu 
jebkuŗa cita vasara. Lai paliek 
nezināms, vai tam bija tikai 
meteoroloģisks vai arī teoloģisks 
izskaidrojums...

Pēc dalībnieku reģistrācijas, ko 
veica Astrīda Ramrath un Inga 
Dankers, sekoja pusdienas, tad 
karogu laukumā svētku atklāšana. 
Dalībniekus no Trimdas draudz-
es sveica Sarma Puriņa (priekš -
nieka vietniece) un īsu svētbrīdi 
vadīja Trimdas draudzes mācītāja 
Jogita Mingina. Nodarbības sā -
kās ar ģimeņu sirojumu uz Pie -
saules lielo kalnu, ko vadīja Ma -
tīss Puriņš, domāts kā pieau-
gušajiem, tā bērniem no 6 gadu 
vecuma.

Pēc sirojuma kāds piesaulnieks 
atzinās, ka kalnā nav bijis vismaz 
30 gadu, un tagad kāpiens licies 
krietni stāvāks...

Jaunāko bērnu nodarbības va -
dīja Gunta Eglīte, gleznošanu 
pieaugušajiem Inga Dankers. 
Bībeles mīklu minēšanu pieau-
gušajiem Mācītāja Jogita Min-
gina, “Ice Breaker” latviski 
nerunājošiem Annija Reinberga 
un Mike Walker. Nodarbības ar 
leļļu darināšanu un leļļu teātri 
bērniem visos vecumos vadīja 
Lia Dilba, sporta spēles visiem 
dalībniekiem Valda un Gints 
Grinbergi. Svētdienas rītā Jogu 

vadīja Annija Reinberga. Bībeles 
mīklu minēšanai mācītāja bija 
sagatavojusi zīmītes ar jautā ju-
miem un četrām atbildēm katrā. 
Dalībnieki sadalījās komandās 
un savā starpā vienojās par 
atbildēm. Šo nodarbību būtu 
vērts pamēģināt arī plašākā 
forumā. Sporta spēles notika pie 
Piesaules ezeriņa. Tautas bumbas 
spēlē bija dalībnieki no 8 līdz 80 
gadu vecumam, pāris jaunāki un 
viens nedaudz vecāks. Virves 
vilkšanai Gints bija virvi pārvilcis 
šaurākajam ezera posma. Te da -
žam zaudētājiem iznāca neplā-
nota pelde un neparedzēta pār-
ģēr bšanās.

Ugunskuru ar veiksmi un sav-
dabīgu humoru vadīja Mārtiņš 
Veidis. Te dziesmas vijās gan ar 
bērnu “baleta” priekšnesumiem, 
gan mācītājas lasīto izvilkumu 
no Vizmas Belševicas “Baltās 
sievas” par spokiem. Par šķūņa 
balles izdošanos gādāja Matīss 
Puriņš. Jūsmīgākie balles ap -
meklētaji un dejotāji bija tieši 
mazie bērni. Daži beigās šķīrās 
ar asarām. Kāds no vidējās pa -
audzes tomēr bija spiests atzīt, ka 
ballītē esot pietrūcis “vecī šu”...

Pie nodarbībām īpaši gribētu 
pieminēt pastaigu, kuŗā bija 
jāmeklē ārstniecības zālītes, ko 
vadīja Maria Noel Groves (Clinical 
Herbalist & Health Journalist 
Wintergreen Botanicals, LLC).

Dievkalpojumu pirms gadu 
desmitiem jauniešu celtajā diev-

KAD VISS IR JAUKS VASARĀ
Draudžu svētki Piesaulē, Bostonā

namā vadīja mācītāja Jogita 
Mingina. Stāstījumu, kas bija 
saistošs kā bērniem, tā pie au-
gušajiem, mācītāja papildināja ar 
skatu bildēm. Mācītāja spēlēja 
gitaras pavadījumus dziesmām, 
jo daudziem ērģeļu taustiņiem 
pietrūka skaņas. Dievlūdzēju 
vidū bija arī  Piesaules baznīcas 
autors Dzintars Lauris. Toreiz 
architektūras students, tagad 
pen   sionējies ASV gaisa spēku 
pilots. Viņš svētkos bija redzams 
ar dzīves biedri Līgu un mazdēlu 
Žanīti.

Draudžu svētkos galvenā saim-
niece bija Helga Coss ar Dzidru 
Knechtu. Viņu grūto, bet svētīgo 

darbu novērtēja arī dalībnieki, 
parakstot mācītājas zīmētas liela 
mēroga “Paldies” kartītes un no -
dziedot tradicionālo “Te bij’ laba 
saiminiece”. Saimniecēm netrūka 
arī “rūķīšu”, kas viņām labprāt 
gāja palīgā. Ēdienu reizes arī bija 
laiks, kad varēja iepazīties un 
parunāt ar cilvēkiem, ar kuŗiem 
retāk iznāk satikties.

Draudžu svētki Piesaulē bija 
izdevušies, gan apmeklētāju skai-
ta ziņā, gan arī saturā un norisē. 
Viena no panākumu atslēgām 
bija tās paaudzes ģimeņu pie-
dalīšanās ( kopā ar bērniem tur-
pat 100), kuŗas tik bieži pietrūkst 
latviešu pasākumos.

Par to, ka svētki netapa bez 
nopietna darba un pūlēm, vis-
labāk zina mācītāja Jogita Min-
gina, Astrīda Ramrath un Ināra 
Suuberga. Svētku izdošanās nav 
tikai dažu personu nopelns, bet 
gan daudzu cilvēku lielāku un 
mazāku darbu kopums. Divas 
dienas Piesaulē valdīja noskaņa 
it kā kopā būtu sabaraukusi viena 
liela ģimene (pāris pat no Brazī-
lijas).

Svētdienas vēlā pēcpusdienā, 
braucot gaŗām ugunskuram, vēl 
bija redzama dūmu strūkliņa. 
Vai tā simboliska norāde uz 
nākamām rosmēm Piesaulē?

Kur dūmi, taču vēl arī uguns...
Ivars Galiņš

Ir visādi vārti.
Vecrīgā ir Zviedru vārti. Kaļķu 

ielā Rīgā ir populārs restorāns un 
mūzikas klubs “Kaļķu vārti”. 
Rundāles pilij ir grezni dzelzs 
vār  ti ar plēsīgām, aristokrātiskām 
sargu lauvām. Hokeja spēlē vārti 
ir viena no vissvarīgākajām sa -
stāv  daļām. Senlatviešu lauku 
saimniecībās bija lopu vārti. No 
sešdesmitajiem līdz deviņdes-
mitajiem gadiem ASV tika izdots 
literārs žurnāls “Treji vārti.”

Saulainei arī ir vārti – saules 
vārti.  Pateicoties Vilnim Ezeram 
un Norbertam Sebrim, ieeja 
Saulaines jaunajā tramplīna plat-
formā ir pa stingriem, aizveŗa-
miem koka vārtiem, kas izdeko-
rētiem ar latvisku saulīti.

Visu divu nedēļu gaŗumā no -
metnes bērni, vadītāji un Saulai-
nes viesi atkārtoti virināja šos 
latviskos vārtus un, uzkāpjot uz 
plašās platformas, pacietīgi gai-
dīja savu reizi, lai varētu izlēkā ties.

Ceturtdien, 15. jūlijā Latviešu 
Centra pensionāri un Kristus 
Dārza iemītnieki atkal apciemoja 
Saulaines bērnu nometni. Tie arī 
dabūja izstaigāties pa jauno plat-
formu. Nezinām, vai kāds no 
šiem viesiem “izlocīja kājas” uz 
jauna tramplīna –varbūt?

Apmēram 100 nometņotāju, 
vadītāju, viesu, darbinieku un 
talcinieku pavadīja draudzības 
pilnu pēcpusdienu. Viesus sagai-
dīja siltas ķimeņmaizītes, vēlāk 
tika piedāvāta garda cūkas kar-
bonādes maltīte saimnieces Me -

Saules vārti Saulainei
Toronto Latviešu Centra Pensionāru apvienības un Kristus Dārza 
apciemojums Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā Saulainē

tas Bāzes gādībā. Mielastam 
sekoja augstas kvalitātes kon-
certs. Nometņotāji un vadītāji 
dziedāja, spēlēja ( ģitaras, akorde-
onu un kokles), dejoja, vingroja 
un pūta saksofonu un stabules 
no Saulaines niedrām. Skanēja 
arī sen iemīļotas, visām paaudzēm 
pazīstamas kopdziesmas. Paldies 
Rutai Lauzei, Baibai Reinfeldei, 
Albertam Vītolam un Viktoram 
Kūlniekam par sarīkojuma vadī-
šanu! Viesi izciemojās, pastaigājās 
gar Saulaines skaito upi un 
iepirkās grāmatu klētiņā. Paldies 
māc. T. Kristbergam par lūgšanu 
un pēcpusdienas atklāšanu, kā 
arī sekojošiem brīvprātīgiem tal-
ciniekiem par divu dienu darbu, 
kas tika veltīts, lai sarīkojumu 
izkārtotu: Karenai Aveniņai, Rai-
mondam Cinovskim, Birutai  
Dirsei, Valdim un Ārijai Gras-
maņiem, Edvīnam un Elizabetei 

Annai Kukuriem, Elgai Ozoliņai, 
Uldim Pavlovičam, Guntai Seb-
rei, Ainai Selgai, Pēterim Straz-
diņam un Guntim un Natālijai 
Taņņiem. Ar dažiem izņēmu-
miem visi šie talcinieki ir Sau-
laines nomnieki. Elga Ozoliņa, 
kā katru gadu, sagatavoja puķu 
pušķīšus no Saulainē saplūktiem 
ziediem, ko pasniegt dāmām 
pirms došanās mājās. Paldies 
Valijai Briksnei par sirsnīgo ap -
sveikumu no Pensionāru apvie-
nības. Biruta Dirse, Saulaines 
nomniece cienījamos gados, visu 
nometnes laiku ziedoja pilnas 
dienas strādājot Saulaines vir-
tuvē. Un ne tik ziedoja darbu, bet 
piedāvāja arī pašceptas plātmai-
zes un tortes, lai bērniem būtu 
ko mieloties ! Darba stundas bija 
no 7:00 rītā līdz 18:00 vakarā ! 
Paldies Birutai!

Saulainei nav tik greznu vārtu 

kā Rundāles pilij. Bet šie vārti arī 
iežogo un aizsargā kaut ko tikpat 
mīļu un lolojamu – mūsu 
Saulaini! Katrā laikā ikkatrs tos 
var atvērt un sildīties Saulaines 
labestībā .

Paldies visiem par sarīkojuma 
apmeklēšanu. Uz redzēšanos tra-

dicionālajos Rudens svētkos, 
svēt dien, 19. septembrī! Tuvāka 
informācija, zvanot Elvigai Seb-
rei, 705-424-1118. 

Saulainē mums vienmēr vi -
siem labi klājas!

Kristīne Stivriņa
www.campsaulaine.com   

Virtuves “valdnieces” Dagnija Veverbrante, 
Dzidra Knechta, Helga Cosa

Draudžu svētku atklāšana. Trimdas draudzes 
priekšnieces vietniece Sarma Puriņa, pa labi 
Bostonas Trimdas draudzes mācītāja Jogita 
Mingina

Pēcpusdienas vadītājs Guntis Tannis un māc. F.T. Kristbergs

Trīs paaudžu palīgi: Ārija Grasmane, Pēteris Aveniņš, Valdis 
Grasmanis, Karena Aveniņa

Virtuves darbinieki: Uldis Pavlovičs, Natālija Tanne, saimniece 
Meta Bāze, Biruta Dirse, Miks Bricis, Dagnis Seilis, priekšā 
Saulaines saimnieks Arturs Lauzis
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Kursas vasaras vidusskolas darbinieku atmiņu stāsti
 

Kursas leģenda 
VIKTORS 

PŪPOLS-PETZALS 
Viktors  dzimis Latvijā, ģimenē 

bijis vienīgais bērns. Tētis bija  
jurists, strādāja par miertiesnesi, 
māte – mājsaimniece.

Viktors iemācījās lasīt, kad 
viņam bija tikai trīsarpus gadu. 
Drīz vien viņš sāka lasīt visas 
grāmatas, ko atrada mājās. As -
toņu gadu vecumā  sāka spēlēt 
šachu. Desmit gadu vecumā  
kādām sacensībām  iemācījās no 
galvas 150 dzejoļu. Viktors prot 
latviešu, krievu, vācu un angļu 
valodu.

1944. gada 10. oktobrī Pūpolu 
ģimene atstāja Latviju, dodoties 
bēgļu gaitās uz Vāciju.

Krievu kaŗaspēks strauji 
tuvojās. Bija 1945.  gada 8. maijs. 
Ar ziemas mēteli mugurā un 
nesot rokās savu niecīgo mantību, 
Pūpoli  devās uz rietumiem. 
Māte  bērnu ratiņos stūma līdzi 
visu iedzīvi, kas viņiem tobrīd 
piederēja. Tas varbūt bijis Viktora 
Pūpola  dzīves smagākais gājiens 
– instinktīva virzīšanās uz 
priekšu, lai izdzīvotu, tiktu tālāk 
prom no krievu kaŗaspēka, kas 
atradās tikai pusstundas attālumā 
aiz bēgļu straumes, no kaŗa 
šausmām.

No Grēvenes nometnes Min-
steres tuvumā Viktora ģimene 
1950. gadā izceļoja uz ASV. 
Viktors tolaik jau bija beidzis 
ģimnaziju, nokārtodams  vairāku 
klašu pārbaudījumus,  17 gadu 
ve  cumā būdams visjaunākais 
absolvents.

Viktors ir īpašs cilvēks – gudrs,  
ar fainomenālu atmiņu, viņš 
pieminēts Mičigenas univer si-
tātes psīcholoģijas pētījumu 
grāmatā Coding Processe in 
Human Memory, ko 1972. gadā 
sarakstījusi autoru grupa. Viktors 
aktīvi spēlē šachu, arī par viņa 
neparastajām šachista spējām  
uzrakstīta un izdota grāmata. 
Viktors ir uzvarējis sacensībās, 
iegūdams pirmo vietu vairāk ne -
kā 100 turnīros ne tikai Vašing-
tonas pavalstī, bet arī citur un 
ārzemēs. Otra viņa aizraušanās ir 
kalnu tūrisms.

Viktors ir Kursas leģenda gan 

(Turpināts no 4. lpp.)

erudīcijas, gan spēju, gan sava 
humora dēļ. Katru gadu notiek 
turnīrs, kuŗā viņš, neskatīdamies 
uz šacha galdiņu, spēlē ar visiem 
kursiešiem, kam vien pietiek 
drosmes. Un, protams, vienmēr 
uzvar.

Stāsts par 
ATVARU ģimeni

Katram no viņiem ir atsevišķs 
stāsts, bet nu jau 45 gadus ko -
pīgs.

Viņi abi  dzimuši 1937. gadā. 
Maija Āboltiņa  Rīgā, kaut gan ir 
no Krustpils, kur viņas ģimene 
dzīvoja līdz 1942. gadam. Maijas 
tēvs bija ķīmiķis Krustpils cu -
kurfabrikā, vēlāk Rīgā miecvielu 
fabrikā.

Viņi  paglābās no pirmajām 
izvešanām 1941. gada 14. jūnijā. 
Ģimene 1944. gadā devās uz 
Kurzemi pie vectēva. Vectēvs ar 
sievu jau bija sasaiņojušies, lai 
dotos prom uz Vāciju. Maijas ģi -
mene vēl gribēja nogaidīt, tomēr 
beigu beigās nolēma bēgt. 

No Liepājas ceļš veda uz  Dan-
cigu. Maijas tētis arī Vācijā atrada 
darbu cukurfabrikā. Viņi nedzī-
voja nometnē, kā lielākā daļa 
bēgļu. Vāciešiem evakuējot cu -
kur  fabriku, bija jādodas citur. 
Āboltiņi  nokļuva sabiedroto ka -
ŗa  spēka pārvaldītajā territorijā – 

Altgardes nometnē pie Ham-
burgas. Maija  toreiz nometnē 
vien  mēr apbrīnojusi par viņu 
nedaudz vecākas meitenes Vijas 
Rogaines skaistās bizes. Neviens 
tolaik nevarēja iedomāties, ka 
dzīve viņas atkal savedīs kopā 
Amerikā un vēlāk arī Kursā. 

Bēgļu nometnes slēdza, Maijas 
ģimene plānoja doties uz ASV, 
bija nodibināti  sakari  ar pazīs-
tamiem cilvēkiem, draugi  solīja 
samaksāt par ceļu, bet tā kā tur 
tomēr nebija garantēts darbs, 
Āboltiņi nolēma doties uz Aus-
trāliju. Tas bija 1949. gadā. Divus 
gadus tēvs strādāja uz dzelzceļa, 
māte audzināja Maiju. Dzīve 
nebija viegla, jo austrālieši iebrau-
cējus neieredzēja, pazemoja un 
nicināja tikai tāpēc vien, ka viņi 
runāja ar akcentu, viņiem bija 
savādi uzvārdi, un viņi bija strā-
dīgāki. Taču gadījās satikt arī 
jaukus un  draudzīgus cilvēkus. 
Maija atceras, ka pamatskolā 
kāda skolotāja  viņai  „piekoman-
dējusi” vairākas meitenes, lai 
viņas palīdz mācīties. Maija uz -
auga latviešu sabiedrībā, tur bija  
latviešu biedrības nams, latviešu 
baznīca, latviešu koris un tautas-
deju grupa.

Austrālijā Maija beidza vid-
usskolu, tad universitāti, iegūstot 
fizikālās terapijas speciālistes 
diplomu.

Kopā ar kollēģēm viņa 1963. 

gadā nolēma doties  ceļojumā uz 
Eiropu. Taču vispirms ceļš veda 
uz Kanadu, lai ceļojumam no -
pelnītu naudu, un tur satika savu 
Jāni.

Jānis Atvars dzimis 1937. gadā 
Rīgā, viņš bija vidējais no trim 
brāļiem. Tēvs dienēja Latviešu 
leģionā, un māte 1944. gada 
beigās nolēma ar dēliem doties 
bēgļu gaitās uz Vāciju. Vecākajam 
brālim Uldim bija apmēram 14 
gadi, Jānim septiņi,  mazais An -
d rītis vēl bija zīdainis. Viņi no -
nāca Lībekas nometnē. Tēvs no -
kļuva angļu gūstā, tomēr ģimene 
lai mīgi atkal apvienojās Vācijā. 
Jānis nometnē mācījās vienā 
klasē ar Vairu Vīķi.  Tēvam bija 
slik    ta redze, tāpēc nevarēja sa -
ņemt atļauju ieceļošanai Aust rā-
lijā, ASV negribēja ņemt bijušo 
kaŗa pretinieku kaŗavīru ģimenes, 
tāpēc Jāņa ģimene izceļoja uz 
Jaunzēlandi. Vecākais brālis Ul -
dis bija devies uz Angliju un 
strādāja ogļu raktuvēs, bet vēlāk 
pievienojās ģimenei Jaunzēlan dē.

Dzīve svešajā zemē nebija vieg-
la, bet arī ne tik smaga kā citiem 
bēgļiem Austrālijā vai ASV dien-
vidu daļā. Jaunzēlandē nebija 
daudz  latviešu ieceļotāju, varbūt 
tikai 500-600.  Tomēr viņiem bija 
aktīva sabiedriskā dzīve, arī savs 
mācītājs.

Jaunzēlandē Jānis absolvēja  
universitāti, iegūstot  inženier-

zinātņu gradu aeronautikā, un 
devās papildināt zināšanas uz 
Kanadu. Viņš studēja aeroakus-
tiku Toronto.

Jānis un Maija satikās Toronto 
1963. gada vasarā, pēc gada 
saderinājās un 1965. gada 9. jan-
vārī Austrālijā salaulājās. Viņi  
pārcēlās uz dzīvi Sietlā, Vašing-
tonas pavalstī 1967. gadā. Jānis 
sāka strādāt kompanijā Boeing , 
pētot, kā mazināt lidmašīnu 
motoru troksni.

Uz ASV 1977. gadā pārcēlās arī 
Maijas vecāki – tēvs Reinholds 
un māte Irēne Āboltiņi. Oktobrī 
Irēne Āboltiņa svinēs savu 104. 
dzimumdienu. Viņai ir prieks un 
lepnums par talantīgajiem bēr-
niem, mazbērniem un mazmaz-
meitām.

Visa Maijas un Jāņa dzīve ir 
cieši  saistīta ar latviešu sabied-
risko darbību – Sietlas latviešu 
biedrības namā, Sietlas draudzē, 
kuŗā Jānis jau ilgus gadus ir valdē 
un arī draudzes priekšnieks. Abi 
dzied korī, spēlē teātŗi. Maija  
aktīvi darbojas latviešu biedrības 
nama „vakarētāju” kopā. Maijas 
rokdarbi guvuši ievērību, un 
Maija par tiem saņēmusi apbal-
vojumus izstādēs.  Pēdējos divus 
gadus Maija Takomas vēstures 
mūzejā aprīlī rīko latviešu rok-
darbnieču izstādi. Maija  bijusi 
skolotāja latviešu skolā Sietlā, 
pēdējos desmit gadus viņa va -
sarās strādā Kursā, mācot jau-
niešiem rokdarbus un iepazīstinot 
ar latviešu virtuves noslēpumiem. 
Abi viņu dēli Valdis un Ēriks  
mācījušies Kursā,  Valdis  bijis 
va    dītājs Mežotnē, viņa meita  
Diāna jau no piecu gadu vecuma, 
pēc tam arī Andra mācījās 
Mežotnē. Ēriks absolvēja Kursu,  
Valža abas meitas Diāna un 
Andra tagad šeit mācās. Diāna 
nākamgad būs Kursas absol-
vente. 

Viens no Maijas vaļaspriekiem 
ir izšūšana. Viņa ir izšuvusi arī 
savu mazbērnu glezniņas. 

Atvaru dzimta četrās paaudzēs 
svešumā, dzīvojot dažādās valstīs, 
ir palikusi uzticīga Latvijai.

Atmiņu stāstus pierakstīja

Diāna Atvara un Ingrīda 
Birzniece

no ,,Kursas Kripatiņām” 

Viktors Pūpols-Petzals Kursā svin 
dzimumdienuFo
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Piknika dienā, 21. augustā, 
laiks bija tik sutīgs un nemīlīgs, 
ka gluži tāpat kā pērn Latviešu 
sabiedriskā centra laukumā ilgi 
uzturēties nebija patīkami. Sarī-
kojums notika labi vēsinātajā 
Nacionālā zālē. 

Rosīgie darbinieki Māris Kār-
kliņš, Varis Grāpis, Andrejs 
Kancs, Māris Kancs, Gunārs 
Kancs un Andris Bērziņš cūkas 
cepeti sāka gatavot jau no agra 
rīta. Gatavo cepeti lietpratīgi 
sagrieza un sadalīja Elmārs 
Bērziņš, Andris Bērziņš un Juris 
Kancs. Ēdienu apmeklētājiem 
izsniedza Rasma Kārkliņa, Ras-
ma Kanca un Nora Ceriņa ar 
palīgiem. Bagāto cienastu papil-
dināja  glāze alus un vīna, veici-
not omulību un liekot aizmirst 
karsto laiku ārā. Notika arī  tra-
dicionālā izloze ar trim naudas 
laimestiem un  cūkas šņu kurīti, 

,,Cūku bēres” Indianapolē
ko ieguva LSC priekšnieks And-
ris Bērziņš. Andris savu lai mestu 
lika vairāksolīšanā un ie  gūto 
naudu ziedoja Daugavas Vanagu 
apvienībai.

Sarīkojuma laikā centra priekš-

nieks Andris Bērziņš paziņoja, 
ka Saeimas vēlēšanu dienā, 2. 
oktōbrī, sabiedriskais centrs būs 
atvērts no pulksten septiņiem rī -
 tā līdz astoņiem vakarā, lai visi  
Latvijas pavalstnieki  varētu no -

balsot. Vēlēšanās varēs piedalīties 
tikai tie pavalstnieki, kuŗi būs 
izņēmuši jaunās Latvijas pases. 
Vairs nepietiks tikai ar pavalst-
nieka numuru, un balsošanai arī 
nebūs derīgas līdz 1940. gadam 
vai Latvijas sūtniecībās (piemē-
ram, Anglijā) pirms Latvijas 
neat  karības pasludināšanas iz -
nieg  tās pases. Latvijas pasei var 

pieteikties Latvijas vēstniecībā 
Va      šingtonā. Pirms vēlēšanām 
centrā rīkos informācijas sanāks-
mi, kuŗā Konstantīns Sventeckis 
īsumā pastāstīs par partijām Lat-
 vijā. Priekšnieks aicināja uz šo 
sanāksmi ierasties visus India -
napoles latviešus, kuŗiem rūp 
Latvijas nākotne.

EVK

Gaļas griezēji, no kreisās: Elmārs Bērziņš, Juris Kancs, Andris 
Bērziņš

Indianapoles latviešu sabiedriskā centra Nacionālā zālē valdīja 
omulība
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10. Saeimas vēlēšanas gaidu ar 
ļoti piesardzīgu optimismu. 
Manam optimismam nav dziļa 
pamata – tikai cerība, ka Latvijā 
vēl ir godīgi un spējīgi polītiķi, 
un ir pats pēdējais laiks tos atrast 
un ievēlēt. Mana piesardzība 
balstās uz bēdīgu pieredzi, jo 
atkal un atkal melīgi polītiķi 
piekrāpa lētticīgos vēlētājus, kuŗi 
pieņēma melus par patiesību. 
Pirms katrām vēlēšanām cerības 
ir lielas, pēc tām vilšanās vēl 
lielāka. Ne visus, bet daudzus 
Latvijas polītiķus raksturo  pan tiņš:

Ir daudz jau ievēlētu tādu,
Kam svēts ir tikai paša maks.
Tie drebēs tik par savu ādu
Un savai tautai kapu raks.
Mēdz teikt, ka katra tauta ievēl 

tādu vadību, kādu tā pelnījusi. 
Grūti pieņemt, ka pēc tik dau-
dzām ciešanām latviešu tautai 
būtu jācieš vēl vairāk, bet tomēr 
šajā teicienā ir daudz pa tiesības. 
Latvijas polītiķi nenokrita no 
Marsa vai kādas citas planētas, 
bet uzauga mūsu pašu Latvijas 
zemītē.  Pagājuši jau 20 gadi kopš 
padomju okupācijas beigām, bet 
tās sekas – zagšana, krāpšana, 
melošana, kā arī godīguma, dar-

ba ētikas un sevišķi patriotisma 
trūkums vēl joprojām jūtams un 
redzams. Krievu komūnisti iev-
iesa šos netikumu, un latvieši jo -
projām nav gribējuši tos atmest. 
Polītiķi tos noslīpējuši līdz augs-
tākai pakāpei, pievienojot iespēju 
pašu vajadzībām grozīt likumus, 
lai viņu nelikumīgā rīcība būtu 
likumīga.

Latvija savas pirmās neatkarības 
gados bez jebkādas ārvalstu pa -
līdzības sasniedza Skandinavijas 
valstu dzīves līmeni, bet pēc 50 
gadu padomju okupācijas 20 
gadu laikā ar visu ārzemju lat-
viešu palīdzību Latvijas iedzī-
votāju dzīves līmenis ir viens no 
zemākajiem Eiropā. Par to lielā 
mērā vainojami korupti polītiķi. 
Kāpēc netiek ievēlēti godīgi 
polītiķi? Viens no iemesliem 
varē  tu būt, ka vēlētāji vairāk grib 
ticēt patīkamiem meliem nekā 
nepatīkamai patiesībai. Turklāt 
polītiķi izmanto visādus trikus – 
maina partijas, dibina jaunas 
par  tijas utt. To var salīdzināt ar 
cepuru mainīšanu. Ir citāda ce -
pure, bet domāšana nemainās.

Ābols nekrīt tālu no ābeles. 
Vairākas partijas ir uzpirktas, 

kalpo bagātnieku interesēm. Pri-
vātas partijas (oligarchijas) dar-
bojas nevis valsts, bet savu īpaš-
nieku interesēs, kuŗi kļuvuši ļoti 
bagāti. Latvieši sadalījušies vairā-
kās partijās, bet krievi apvie-
nojušies Saskaņas centrā. Ar ne -
ap    domīgu latviešu palīdzību tā 
izveidojusies par lielāko partiju 
Latvijā. Tā saņem atbalstu un 
rīkojumus no Maskavas, notiek 
ļoti sekmīga krievu ietekmes 
vairošana daudzās dzīves nozarēs. 
Viens piemērs ir Rīgas pilsētas 
pārvaldes nodošana krievu ro -
kās. Latvijas brīvības cīnītājiem 
nav atļauts nolikt puķes pie Brī-
vības pieminekļa, bet krievi pie 
Uzvaras pieminekļa var līks-
moties pēc patikas.

Apmēram pirms pieciem gad-
iem sākās vēl vienas vēlēšanas, ka 
aizvien turpinās. Tajās nav melīgu 
solījumu un blēdīgu polītiķu. Tās 
ir ,,vēlēšanas ar kājām”. Apmēram 
200 000 jaunu, darbspējīgu cil-
vēku atstājuši Latviju izmisuma 
un bezcerības dēļ. Viņi Latvijai 
zuduši uz visiem laikiem. Ko 50 
gados nespēja padomju oku-
panti, to piecos gados izdarīja 
pašu latviešu polītiķi.

Neatkarības atgūšanas laika 
sākuma gados tautas skaistākais 
sapnis par brīvību, taisnību un 
labklājību vēlāk pārvērtās baigā 
murgā, jo valsts pārvalde nonāca 
koruptu polītiķu rokās. Pārmērīgi 
augstās algas partijas biedriem 
un viņu draugiem augstos valsts 
posteņos, netaisnīgi zemi nodokļi 
tirgotājiem radīja jaunu bagāt-
nieku šķiru. Plaisa starp bagāt-
niekiem un trūcīgajiem kļūst 
arvien dziļāka, izraisot sašutumu, 
dusmas un neapmierinātību lie -
lākā tautas daļā. Valdībām vaja-
dzētu šo bēdīgo stāvokli saprast 
un ko labot, bet, būdamas šīs 
sistēmas veidotājas un atbalstī-
tājas, tās nevēlas neko mainīt.

Vēlētāju izvēle nav apskau-
žama. 

Saskaņas centra uzvara no -
zīmē  tu atgriešanos zem krievu 
zābaka.

Zaļo un zemnieku savienība 
ir privāta oligarchija, kas darbo-
jas tās īpašnieku, nevis valsts 
in te  resēs.

Par labu Latvija maldināšana 
sākas ar pašu nosaukumu. Runa 
nav par Latvijas valsts labumu, 
bet vienīgi par pašu labumu. Tā 

ir bagātākā polītiskā apvienība, 
kas grib bagātniekus padarīt vēl 
bagātākus un Latvijas valsti vēl 
nabagāku.

Vienotība ir labēja partija, kas 
patlaban ir vadībā. Tās vadīšanas 
laikā nekādas pozitīvas pārmaiņas 
nav izdarītas. Pārmērīgi lielās 
algas nav samazinātas, netaisnā 
nodokļu sistēma nav labota, un 
bezcerīgi cilvēki vēl joprojām 
atstāj Latviju. Bet tā vismaz ir 
orientēta uz Eiropu. Tā grib pa -
likt NATO un Eiropas Savie nībā 
un neplāno pārdot latviešu tautu 
krievu kalpībā.

Partijai Visu Latvijai ir patrio-
tiska nostāja. Tās vadītāji un 
biedri ir samērā jauni cilvēki, 
tātad nav guvuši izglītību komū-
nistu okupācijas laikā, un tā laika 
ideoloģija nav viņus ietekmējusi. 
Tā ir jauno polītiķu paaudze ar 
latviskām vērtībām un nostāju.

Īstenībā Latvijas vienīgā cerība 
ir Dieva palīdzība. Dievs palīdzēja 
apspiestajām Eiropas tautām 
atgūt neatkarību. Dieva varā ir 
arī glābt Latviju no blēdīgo tau-
tas kapraču intrigām. Vienosimies 
visi kopējā lūgšanā: Dievs, svētī 
Latviju!

Jānis Vents

Pārdomas par Saeimas vēlēšanām

Līgas un Normundu Sviksu 
Laguna Hills tirdzniecības centrā 
Orange County 12. augustā atvēr-
tā fotostudiju ,,Fotograafe”  jau 
guvusi ievērību. Atsauksmju grā-
mata pildās ar atzinīgiem ierak-
stiem, labas veiksmes vēlēju-
miem.  Studijas svinīgajā atklāša-
nas ceremonijā piedalījās Dien-
vidkalifornijas latviešu ev. lut. 
draudzes mācītājs Dāvis Kaņeps, 
Laguna Hills pilsētas valdes pār-
stāvis Kreigs Skots (Craig Scott), 
sarkano lenti pārgrieza studijas 
īpašnieki Līga un Normunds. 
Viņi neslēpa gandarījumu, jo 
piepildījās viņu ilglolotais sapnis. 
Līdz šim telpās, kur tagad iekār-
tota mājīgā studija, atradās paga-
lam nolaists celtniecības birojs. 
Visu remontdarbus apmēram 
divu mēnešu laikā paveica Nor-
munds Svikss. Šķiet, nav darba, 
kas viņam nebūtu pa spēkam un 
ko viņš neprastu. Studija iekārto-
ta divos stāvos, pie sienām Līgas 
dažādos laikposmos tapušas fo -
tografijas, smalkas un intimas, 
dažas ar īpašu retro šarmu.

Līga dzimusi un izaugusi 
Ņudžersijā. Tēvs bērnībā viņai 
uzdāvināja japāņu firmas Nikon 
fotoaparātu Nikkormat. Tagad 
tas novietots goda vietā stikla 
vitrīnā studijas apakšējā stāvā.  
Līgai šis viņas pirmais fotoapa-
rāts ir dārga piemiņa, jo tēvs  jau 
aizsaulē.  Absolvējusi Parsona 
dizaina skolu (Parsons School of 
Design) Ņujorkā, Līga ieguva 
bakalaura gradu fotomākslā.  
Bagātīga darba pieredze uzkrāta,  
strādājot par rokmūziķu fotogra-
fa Denisa Kleimana (Dennis 
Kleiman) asistenti. Viņa piedalī-
jusies Metallica, Duran Duran, 
Moby un daudzu citu mūziķu 
fotosesijās. Līgas darbi bijuši 
daudzās fotoizstādēs Amerikas, 
Kanadas un Latvijas pilsētās. 
Viņas fotografijas ir arī  privāt-
kollekcijās, tās ievietotas preses 
izdevumos. 

Normunds dzimis un audzis 

Latviešu fotostudija Losandželosas piepilsētā Lagunahilos
Latvijā. Viņa tēvs bija fotoama-
tieris,  mājās viņš pats iekārtoja 
fotolaboratoriju. Mācoties 4. 
klasē,  Normunds tika pie sava 
fotoaparāta un līdz ar to sākās 
viņa fotografa amatieŗa gaitas. 
Sākumā tēva uzraudzībā, bet 
vēlāk jau viņš pats jauca šķīdu-
mus, lai attīstītu filmas un kopē-
tu fotografijas.

Normunds atbrauca uz Ameri-
ku 2000. gadā. Līgu pirmo reizi 
viņš satika 2005. gadā kopējo 
draugu rīkotās sālsmaizes vaka-
riņās Hobokenā, Ņudžersijā. 
Pirmais kopīgais ceļojums viņiem 
bija uz teātŗa izrādi Gaŗezerā. 
Nepagāja ilgs laiks, līdz abi sapra-
ta, ka grib būt kopā. Viņu sapnis 
bija pārcelties uz saulaino pavalsti 
– Kaliforniju. Taču vispirms vaja-
dzēja atrast mājvietu, un izlūkos 
devās Līga. Normunds  2006. 
gada 12. janvārī viņu pavadījis 
Filadelfijas lidostā. Uz jautāju-
mu, kā viņš tik precīzi atceras 
datumu, Normunds atbildēja, ka 
tajā dienā viņš lidostā Līgu bildi-
nājis un smaidot atzinās, ka tik 
uztraucies nav bijis vēl nekad 
mūžā! Jau pēc pāris nedēļām viņi 
automašīnā ar visu iedzīvi, kaķi 
Niki un Līgas pitonu Lidiju trijās 
dienās šķērsoja visu Ameriku. 
Līga un Normunds 2006. gada 
25. martā ōkeana krastā mija 
gredzenus, viņus salaulāja mācī-
tājs Dāvis Kaņeps. 

Savā studijā abi gatavi pielāgo-
ties klienta vēlmēm. Taču viņi arī 
vēlas  lauzt stereotipus par studi-
jā tapušām fotografijām. Viņiem 
nekas nešķiet neiespējams. 
Pavisam nesen salonā ieradusies 
kliente, kas jūsmo par aktrisi  
Fēru Fosetu (Farrah Fawcett). 
Tagad šīs klientes vīram ir pla-
kāts, uz kuŗa sieva līdzīgi aktrisei 
Fērai Fosetai redzama peldkostī-
mā. Līga un Normunds saskata 
ikviena cilvēka skaistumu  un 
iemūžina to attēlos. Viņi studijā 
piedāvā dažādus pakalpojumus 
–  pieaugušo vai bērnu portretu, 

fotografēt sarīkojumos, modes 
skatēs, kāzās, plūdmalē, izbrau-
kumos vai mājās. Līga un Nor-
munds arī restaurē senas foto-
grafijas, gatavo fotoalbumus,  ap -
sveikuma kartītes, fotografijas 
iespējams iespiest arī uz audekla. 
Studijā galvenā fotografe ir Līga, 
Normunds uzņēmies adminis-
trātora pienākumus. Viņš labprāt 
izrādīja studiju un pastāstīja, kā 
tā tapusi, parādīja vairākus inte-
resantus nesen iegādātus priekš-
metus – pagājušā gadsimta sāku-
mā darinātu  ietilpīgu, skapim 
līdzīgu čemodānu, kam jau tolaik 
bija ritenīši; senu tālruņa aparātu 
no laikiem, kad tālsarunas noti-
ka ar centrāles operātora starp-
niecību;  aizritējušā gadsimta 30. 
gadu beigu krēslu, uz kuŗa iegra-
vēts tā izgatavošanas datums – 
tieši tā diena, kad dzimis Nor-
munda tēvs! Normundam ir 
krietns dzīves rūdījums,  bērnībā 
viņš dejojis  tautasdeju kopā 
,,Dzintariņš”, kopš 14 gadu vecu-
ma bijis dīdžejs, vadījis neskaitā-
mas diskotēkas tautasnamos visā 

Latvijā. Pienākuma apziņa viņam 
ieaudzināta no mazotnes.

Kopš studijas atvēršanas Līgai 
un Normundam ir darba pilnas 
rokas. Reizēm kādā no tirdznie-
cības centra drēbju veikaliem  
tiek rīkotas  Glamour Day, un 
klienti  stāv rindā.  Līga paskaid-
roja, ka tiek noslēgts līgums, ja  
kāds  nevēlas, lai  viņa fotografi-
jas redz citi.  Ar lielu degsmi viņa 
stāsta par  fotomākslas  niansēm 
un detaļām, piebilstot, ka viņai ir  
sava vīzija un pat scēnārijs, kā 
savās fotografijas redz latviešus. 
Līga fotografējusi Losandželosas 
latviešu vīru koŗa ,,Uzdziedāsim, 
brāļi!” dalībniekus, un ne viens 
vien, saņemot fotografiju tvartu, 
bija gauži pārsteigts, jo viņa pra-
tusi notvert  īpaši smalkjūtīgu 
brīdi, kad korists ir dziesmas 
varā un it kā atrodas citā pasaulē. 
Viņas fotografijās ir iekodēta 
inteliģence un smalks jūtīgums. 
Līga  prot atrast atšķirīgo cilvēkos, 
to uzsvērt un izcelt. Cilvēkus 
fotografēt nebūt nav vienkārši, jo 
nereti kameras priekšā modelis 

sāk pozēt, izturas neveikli, sa -
springst. Līgai patīk brīži, kad 
cilvēks kameras priekšā atbrīvojas 
no saspringuma un  uzticas, tad 
arī top vislabākie darbi. Līdzīgi 
intimā teātŗa režisoram viņa 
savās fotografijās apliecina talan-
tu un profesionālas zināšanas. 
Līgai un Normundam fotogra-
fēšana ir mīlestības darbs, kuŗā 
viņi atklāj savu sirdsbagātību.  

Gadiem ilgi kultūras dzīvi 
Losan  dželosā dokumetēja foto-
grafe Helēna Hofmane.  Viņa ir 
ļoti priecīga, ka atrada īsto per-
sonu, kam  atdot savu mantoju-
mu  –  bagātīgu fotolaboratorijas 
iekārtu.

Līgas un Normunda Sviksu 
fotostudijas ,,Fotograafe” adrese: 
24155 Laguna Hills Mall, Ste 
1690A Laguna Hills, CA 92653, 
tālr.: 949-380-1884. 

Ikviens ciemiņš studijā laipni 
gaidīts un, ļoti iespējams, mājup 
dosies, ieguvis  fotografiju, kuŗā 
būs atklāta kāda neparasta viņa 
personības šķautne.  

Am. Sg.

Fotostudijas ,,Fotograafe” atklāšanas dienā 12. augustā 
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Tāpat kā  neskaitāmas aizri-
tējušās Memorial nedēļas nogalēs, 
šogad maijā Brāļu kapos Katskiļos 
notika kapusvētki un urnu 
izvade. Sestdienā, 29. maijā bija 
svecīšu vakars, 30. maijā izvadīja 
urnas un notika piemiņas dievka-
lpojums. Laiks kalnos abas die-
nas bija labs. Svecīšu vakarā  pie-
  miņas brīdis  notiek, iestājoties 
krēslai. Parasti ļaudis ierodas 
kapusvētku priekšvakarā, lai 
pakavētos  ar radiem vai draug-
iem. Tāpat kā agrāk tika 
piedāvātas svecītes, ko nolikt pie 
kapu vie tām. 

Svētdien, 30. maijā  iesvētīja un 
izvadīja 28 urnas un iesvētīja 
desmit kapakmeņu. Prāvests 
Oļģerts Sniedze svētīja urnas,  
kapavietas un kapakmeņus. Kat-
rai ģimenei viņš pievērsa īpašu 
uzmanību un ar sirsnību uzrunāja  
kapusvētku dalībniekus.  Pēc ur -
nu iesvētes prāvests vadīja 
dievkalpojumu, sprediķī īpaši 
pieminot  kaŗā cietušos un kri-
tušos, kuŗi cīnījās par Latvijas 
neatkarību. Ērģelnieks Māris 
Kristapsons spēlēja pavadījumu  
kopējām dziesmām.

Gan svētbrīdī 29. maijā, gan 
nākamās dienas dievkalpojumā 
dziedāja koristi, kuŗi bija iera-
dušies uz Ņujorkas koŗa nedēļas 
nogali draudzes nometnē. Indi-
viduāli koŗa dalībnieki 29. maija 
vakara svētbrīdī nodziedāja divas 
dziesmas, un  nākamās die nas 
diev  kalpojumā koris dziedāja 
divas skanīgas dziesmas. Atse-
višķu dziesmu koristi veltīja  ilg-
gadējam dziedātājam Jurim Pa -
de  gam pie  nelaiķa urnas iesvē-
tīšanas novietnes.

Pēc svecīšu vakara varēja pa -
kavēties ,,Zelta Aunā“, kur ik -
vienu laipni sagaidīja viesmīlis 
Juris Millers. Pēc piemiņas diev-
kalpojuma daudzi devās  uz Rotu 
pusdienās. 

Pirms kapusvētkiem kapi tika 
sakopti. Kapu kopēja Marija bija 
sastādījusi un apkopusi puķu 
dobes. Pie ieejas bija iestādītas 
sarkanbaltsarkanas leduspuķes, 
Centrālās platformas dobēs – 
gaišsarkanas leduspuķes, Zemes 
platformas dobēs – samtenes, 
Galvenās platformas dobēs – 
kuplās balzamīnes. Pateicamies  
ziedotājam par trim rododendru 
krūmiem! Vairākās vietās bija 
novietoti puķupodi. Marija  kopj 

Brāļu kapi Katskiļos – 
kapusvētki un darbība

atnestās puķes podos urnu 
novietnēs, laista un novāc vītušās. 
Maijā kapusvētkos puķes sāka 
tikai augt, jūlijā un augustā tās 
bija viskrāšņākās!

Paveikti arī citi darbi –  iztais-
noti un nomazgāti kapakmeņi, 
piebērtas bedres – līdzināta ze -
me. Kapusvētkos vairākās vietās 
zāliens bija pārklāts ar salmiem, 
lai sargātu jauniesēto zālīti. Pa 
vasaru zālīte labi paau gās. Arī ap 
kapu pieminekļiem tika  sabērta 
zeme un uzaudzēta zāle. Pa 
vasaru pabeidza mazgāt piemi-
nekļus, mazgāja arī celiņus, 
Altāŗa un Tautas platformas. 
Apzāģēja kokus, krūmus, stādīja 
jaunus. Nolīdzināja celiņus un 
vietās, kur bija bedres, tos 
pārmūrēja. Kapu platformas cieš 
ūdens un sala iedarbībā.  Ce -
ments, kas saista smilšakmens 
plāksnes,  īpaši urnu vecākā plat-
formā, ir saplaisājis, dažviet 
smilšakmens plāksnes izkustēju-
šās. Ir iecere saplaisājušo cemen-
tu aizstāt ar cementa un plast-
masas maisījumu, kas ir elastīgs 
un ko sals tā nebojātu. Platformu 
pēc tam pāklās ar aizsargslāni, 
kam netīrumi tik ļoti nepielīp. Ir 
cerība līdz rudens kapusvētkiem 
sakārtot Altāŗa un Tautas plat-
formas.

Brāļu kapu pārvaldes sēde bija 
7. augustā, tajā pārrunāja plā-
notos darbus un to secību. 
Sprieda arī parī  plāksnīšu atjau-
nošanua. Daudzas vecākās urnu 
piemiņas plāksnītes ir nosū-
bējušas, grūti izlasīt tajās iekaltos 
vārdus.  Dažas plāksnītes jau ir 
atjaunotas ar labiem rezultātiem. 
Drīzumā piedāvās iespēju par 
$65 plāksnīti atjaunot. Tiks at -
jaunots burtu un apmales spīdī-
gums un plāksnīte pārklāta ar 
plānu, caurspīdīgu vielu, kas to 
uz vairākiem gadiem pasargās 
no apsūbēšanas. Sēdē  uzklausīja 
iebildumus par mākslīgām pu -
ķēm. Gadiem atstātas, tās zaudē 
krāsu un kļūst netīras. Novembrī 
visas mākslīgās puķes paredzēts 
novākt. 

Notiek gatavošanās rudens 
kapusvētkiem un urnu izvadei. 
Svecīšu vakars notiks 9. oktobrī, 
urnu izvade 10. oktōbrī sāksies 
plkst. 12.00 dienā, pēc tam būs 
piemiņas dievkalpojums, ko va -
dīs prāvests Olģerts Sniedze.

Cenšamies kapu uzlabošanas 

darbu turpināt. Pēc Altāŗa un 
Tautas platformas atjaunošanas 
iecerēts atjaunot Centrālo, Zemes 
un Galveno platformu. Jālabo  
plīsumi sienās, jāveic iebraucamā 
ceļa remonts un citi darbi. 
Plānota ziedojuma vākšana, lai 
varētu šos lielākos darbus veikt. 
Laikrakstā tiks ievietota infor-
mācija par ziedojumu vākšanu 
un citiem Brāļu kapu atjaunošanas 
plāniem.

 Pateicamies daudziem, kuŗi 
palīdzēja šai sezonā kapu darbos 
un kapusvētkos  – Ventai Čer-
nokai- Kantvellai (Cantwell), 
Ārijai Restbergai, Intai Šķinķei, 
Sanitai Šūmanei, Rotas saimnie-
cei Ainai Majevskai, Janīnai 
Briģei, Janekam Sarķim un 
daudziem citiem. Pateicamies 
par konsultācijām  Dainai Laz-
diņam un Ernestam Kundziņam. 
Brāļu kapu pārvaldē darbojas 
Jānis Aizstrauts, Juris Bļodnieks, 
Uldis Silgailis un Andris Vītiņš.

Informācija par kapiem atro-
dama mājaslapā – www.latvian-
memorialpark.org vai pa  e-pas-
tu: info@latvianmemorialpark.
org Kapu birojā var atstāt ziņu, 
tālr.: 518- 589-5597. Adrese: 
Latvian Memorial Park, PO Box 
8, Elka Park, NY 12427.

Brāļu kapu pārvaldes vārdā 
Juris Bļodnieks

Brāļu kapi Katskiļos

Atjauno kapa plāksnīti
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Parasti vanadžu rīkotais  Bēr -
tuļu tirgus notiek brīvā dabā, 
baznīcas pagalmā, bet šogad tir-
gus dienā, 11. septembrī, lija, un 
tirdziņš bija jāiekārto baznīcas 
sabiedriskajās telpās. 

Kā allaž Bērtuļu tirgū bija  
bagātīgs izlozes galds –  kartupeļu, 
sīpolu un ābolu grozi, burkānu 
un redīsu saišķi, dažādu ogu 
ievārījumi, virtuves piederumi 
un citas mantas, kas labi noder 
katrā mājsaimniecībā. Vienmēr 
iespējams iegādāties Makša 
Jansona cepto rupjmaizi un 
saldskābmaizi, kā arī Māras Ro -
zentāles un citu saimnieču daž-
dažādas smalkmaizītes un kūkas. 
Pastaru un Putnu ģimene ar 
palīgiem katru gadu gatavo siltu 

Bērtuļu tirgus Grandrapidos
maltīti. Tam visam vajadzīgs 
laiks, jāiegulda daudz darba, kā 
arī nepieciešami vanadžu ziedo-
jumi, bet vienmēr ir labi ienākumi 
vanadžu palīdzības darbam gan 
dzimtenē, gan pašu mājās. Ienā-
kumus pavairoja arī „Jautrais 
ods”, kuŗā piedāvāja limonādes 
un augļu sulas un arī mazliet 
stiprākus dzērienus. Daugavas 
Vanagu Sporta nozares vadītājs 
Jānis Jansons izmantoja izdevību 
un pastāstīja pa pagājušā gada 
labākajiem šāvējiem, kuŗi iegu-
vuši ceļojošās balvas – brāļi  Ro -
berts un Eriks Putni. Sacen sības 
šaušanā katru gadu notiek Gaŗ-
ezera Daugavas Vanagu šau tu  vē.

Bija arī priekšnesumi. Tēlojumā  
„Savā pusē” (Gostiņos) piedalījās 

Olga Jansone, Ruta Vanuška un  
Jūlija Rumberga, kādreizējā Gos-
tiņu meitene. Gostiņu sieva Tekla 
(Jūlija Rumberga) ierauga smal-
ku dāmu (Olga Jansone), kas 
atbraukusi no Amerikas un grib 
atrast savu kādreizējo māju. 
Tekla aizdzen sētnieci Sofiju 
(Ruta Vanuška), jo vēlas vienatnē 
aprunāties ar svešo dāmu. Abu 
sarunā atklājas, ka Gostiņu mei-
tenes mājas piebūvē, kuŗā iekār-
toja lūgšanu namu, krievu laikā 
turēti zirgi. Tekla arī apliecina, ka 
viņai krievu laiki patikuši labāk 
nekā Ulmaņa laiki. Atbraucēja 
jautā, kā tad viņai klājas tagad – 
neatkarīgā Latvijā, un Tekla 
sūdzas, ka tie, vara tiem, kam 
spēks,  bet viņai un viņas vecītim 

ar vienu kāju nav aizstāvja. Pa -
līdzību no Amerikas viņa nicina: 
,,Lai nu es ešu cūka vai na  badze, 
bet citu cilvēku novalkātas lupa-
tas es mugurā nevilkšu. Vot, ka 
nevilkšu...”

Skatītāji pasmaidīja, pat smējās, 

bet galvenais, ka Bērtuļu tirgus 
atlikums ($900) ir labs atbalsts 
vanadžu palīdzības darbam.

Tirgu apmeklēja arī divi ap -
maiņas studenti – viens no Lat-
vijas, otrs no Japānas.

Julieta Rumberga

101 gadu vecumā mūžībā aizgājusi 
mūsu draudzes locekle

ELZA AUGUSTS, dzim. ARĀJS
dzimusi 1909. gada 11. februārī Liepājā

mirusi 2010. gada 14. jūlijā Walnut Creek, Kalifornijā

Viņu piemiņā paturēs 
OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mums paliek gaišums, ko Tu devi
Kā dzidris dzimtās zemes strauts
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(Turpināts 22. lpp.)

SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA)
• 27. sept. plkst. 7.00 Trimdas 

draudzes zālē (58 Irving St. 
Brookline, MA) tikšanās ar 
Latvijas valsts prezidentu Valdi 
Zatleru; prezidenta uzruna. Rīko  
Bostonas latviešu laicīgās organi-
zācijas. Ieeja brīva.

• 28. sept. no plkst. 4.15 Latvijas 
valsts prezidents Valdis Zatlers 
teiks runu  Harvarda universitā-
tes Kennedy School of Government 
Kontaktinformācija:  M. Voldiņš, 
tālr.: 617-969-2310; e-pasts: 
mvoldins@aol.com

DENVERA (CO)
•  6. oktobrī plkst. 6.00 Kolorado 

latviešu kultūras centrā (10705 
West Virginia Ave., Lakewood, 
CO)  līdzekļu vākšanas kristīgās 
labdarības darbam Latvijā. Svēt-
brīdis, vakariņas un priekšnesu-
mi, piedalīsies māc. Čārlzs D. 
Kellijs  (Charles D. Kelley) no 
Bridge Builders International 
organizācijas. Visi laipni ielūgti!  
Informāciju var iegūt, zvanot 
Mārtiņam Rubenim, tālr.: 
303-984-0147.

•  23. oktobrī plkst. 6.00 Ko -
lorado latviešu kultūras centrā 
Latvijas Universitātes dibināša-

Rudens svētki Rotā (Katskiļos). 
Sporta nodarības,  alus garšošana, 
vakarā balle krodziņā ,,Zelta 
Auns”. Mūzicēs ansamblis The 
Lugers. Informācija atrodama 
mājaslapā: www.rotalodge.org. 
Istabas var rezervēt, zvanot: 
518- 589-9878.   

PRIEDAINE (NJ)  
• 24. septembrī plkst. 2.00 

sarīkojums ,,Gatavosimies 
Saeimas vēlēšanām 2. oktobrī. 
Izrādīs videofilmu – polītologa 
Ivara Ijaba uzrunu par vēlēšanām 
3x3 nometnes dalībniekiem 
Katskiļos.  Pēc filmas pārrunas 
un sadziedāšanās. Lūgums ņemt 
līdzi groziņus. Ieeja brīva.  

•  9. oktobrī plkst. 4.00 Baltiešu 
sadraudzības diena Igauņu kul-
tūras centrā (4 Cross Street, 
Jackson, NJ). Rīko Ņudžersijas 
igauņu, latviešu un lietuviešu 
biedrība. Dziedās Ņudžersijas 
latviešu ev. lut. draudzes vīru 
ansamblis Dzintras Rumpēteres 
vadībā. Būs arī igauņu un 
lietuviešu priekšnesumi. Siltas 
vakariņas.  Dalības maksa $25. 
Lūdzam iegādāties biļetes līdz 2. 
oktobrim; zvanot  J. Studentam, 
tālr.: 732-836-9750. 

SAGINAVA (MI) 
•  17. oktobrī plkst. 3.00 

Saginavas draudzes dāmu komi-
teja baznīcas lejas telpās (128 N. 
Elm Str.)  rīko gadskārtējo bazā-
ru. Būs siltas pusdienas, kafijas 
galds, tirdziņš, izloze, dziedā-
šdana Trejpilsētu ansambļa vadī-
bā. 

ST. PĒTERSBURGA (FL) 
• 28. septembrī plkst. 13.00 

Latviešu Biedrības namā video-
izrāde - komēdija „Pērku jūsu 
vīru”. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas ziedojums 
sakot ar $3.00.

• 9. oktobrī  plkst. 10.00 
Daugavas Vanagu apvienības 
Floridā gadskārtējais pikniks, 
„War Veterans Memorial Park”, 
9600 Bay Pines Blvd. N. nojumē 
Nr.4. Ieejas vārti parkā pie 49th 
street N. Līdzi jāņem priecīgs 
prāts un groziņi kopīgam aizai-
dam. Ceptas desiņas un vēsus 
dzērienus sagādās vanadzes un 
vanagi.

• 12. oktobrī plkst. 13.00 
Latviešu Biedrības namā video-
izrāde - Daugavas Vanagu teātŗa 
kopas 2009. gada izrāde „Pēc 
kaut kā cēla, nezināma.” Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sakot ar $3.00.

• Piedalīsimies Latvijas 
Saeimas vēlēšanās, kuras notiks 
2010. gada 2. oktobrī! Pirms 
vēlēšanām katrs varēs doties uz 
vēlēšanu iecirkni St. Pētersburgas 
Latviešu biedrības namā un 
noskaidrot ar balsošanu saistītos 
un interesējošos jautājumus 
zemāk noradītajos laikos. 22. 
sept. no plkst. 9.00 – 13.00 kon-
sultanti Māra un Māris Prāvi; 
24. sept. no plkst. 16.00 – 20.00 
konsultanti Māra un Māris Prāvi; 
26. sept. no plkst. 13.00 – 17.00 
konsultanti Māra un Andris 
Ritumi; 28. sept. no plkst. 15.00 
– 19.00 konsultanti Māra un 
Andris Ritumi; 1. okt. no plkst. 
12.00 – 16.00 konsultanti Māra 
un Andris Ritumi. 2. okt. – 
Vēlēšanu dienā – Biedrības nams 
atvērts no plkst. 7.00 – 20.00. 
Balsotajiem līdzi jāņem derīgas 

(3152 17th Ave.)  Akadēmisko 
runu „Es nezinu, bet mani senči 
zina…“ teiks rakstniece Anna 
Žīgure.  Dziedās ,,Teiksma“.  Da -
lī  bas maksa  par vismaz $10 
ziedojumu, studentiem un sko-
lēniem ieeja brīva.  Pēc akta ka -
fijas galds. Rīko korporācija 
Dzintra Mineapoles kopa.
ŅUJORKA (NY)
•  25. septembrī plkst. 2.00  

Daugavas Vanagu namā Bronksā  
(115 W 183 Str.) sezonas 
atklāšanas sarīkojuma koncerts 
,,Improvizācijas Sezona/The 
Music of Politics Ilonas Kudiņas 
vadībā. Dalības maksa $15.00,  
jauniešiem līdz 18 gadu vecum-
am – par ziedojumu. Vanadžu 
klāti galdi bāra telpā. Visi laipni 
ielūgti.  

• No 25. septembŗa līdz 31. 
oktobrim latviešu mākslinieki 
Laila Bībelniece, Anna Annusa 
Hagena, Gita Treimane un Zane 
Treimane piedalīsies Brooklyn 
Waterfront Artists’ Coalition Fall 
Group Art Show Lineage  (499 
Van Brunt Street, Bruklinas Red 
Hook rajonā). Viena no 
priekšsēdēm ir Zane Treimane, 
pārzine Anna Annusa Hagena. 
Izstāde atvērta nedēļas nogalēs 
no plkst. 1.00 līdz 6.00. 

26. septembrī Jonkeru baznīcā 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
10.00,  Miķeļu tirgus. Dievkal-
pojumā piedalīsies Latvijas 
valsts prezidents Dr. Valdis 
Zatlers un pēc dievkalpojuma 
teiks runu, uzmanību pievēršot 
arī 10. Saeimas vēlēšanām 2. 
oktobrī.  Miķeļu tirgū piedāvās 
gardus ēdienus: cūkas cepeti, 
desas, skābos kāpostus, ceptus 
kartupeļus, saknes, skābētus gur-
ķus; pie kafijas – ābolmaizītes 
un Aleksandra kūkas. Izlozēs 
groziņus ar  ar virtuves piederu-
miem, vīniem, tualetes piederu-
miem, fotografiju ietvariem,  
dārzniecības piederumiem; būs 
arī puķu stādi, piem., Mārtiņrozes  
u. c.  Ieeja $25, bērniem un 
jauniešiem līdz 13 gadu vecum-
am $12.50. Bērniem līdz pieci-
em gadiem  ieeja brīva. Laipni 
ielūdz Ņujorkas draudzes 
Ziemeļu novads.  

•  No 1. līdz 3. oktobrim  
Amerikas latviešu mākslinieku 
apvienības (ALMA) gads kār-
tējais saiets Katskiļu kalnos 
Ņujorkas draudzes nometnes 
atpūtas namā. Piedalīsies mākslas 
zinātnieks Māris Brancis, māks-
linieks un profesors Andris 
Vītoliņš,  mākslas vēsturniece 
un Gaŗ  ezera galerijas direktore 
Līga Ejupe. ALMAs biedru 
darbu miniizstāde, mākslinieku 
pārrunas. Izrādīs jaunākās Lailas 
Pakalniņas filmas, būs tradi cio-
nālais ,,cepuŗu vakars”, pār-
steigumi un izpriecas. Informāciju 
var iegūt,  sazinoties ar Daci 
Margu, tālr. 215-368-2061, 
e-pasts:  dace.marga@verizon.
net  ALMAs mājaslapa: www.
americanlatvianartists.org 

•  3. oktobrī Salas baznīcā (4 
Riga Lane, Melville, NY) pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
10.30,  Pļaujas svētku sarīkojums 
,,Dziesmu pēcpusdiena” Irēnes 
Jasutas Upenieces vadībā; siltas 
pusdienas, kafija un izloze ,,Uz 
kārā zoba”.  Laipni ielūdz Salas 
novada dāmu komiteja.  

• No  15. līdz 16. oktobrim  

nas 91 gada atceres sarīkojums; 
akadēmisko runu ,,Eļļas un gāzes 
enerģijas iegūšana”  teiks Stīns 
Jergensens. Rīko Denveras stu-
dentu korporācija. Informācija, 
zvanot  Laimonam Sudmalim, 
tālr.: 303-670-1490.

 • 19. novembrī plkst. 7.00  
māks  linieka Austra Manguļa da -
torgrafisko darbu izstādes atklā-
šana Kolorado latviešu kulturas 
centrā.  Izstāde būs atvērta arī 20. 
novembrī pirms un pēc Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarīko-
juma. Informācija, zvanot Ingrī-
dai Lēvenšteinai, tālr.:303-424-4124.

 • 20. novembrī  plkst. 6.00 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res sarīkojums; runu teiks ALAs 
pārstāvis Apvienotā baltiešu 
komitejā Pēteris Blumbergs. Būs 
priekšnesumi un vakariņas. 

•  4. decembrī no plkst. 11.00 
līdz 3.00 un  5. decembrī pēc 
diev    kalpojuma, kas sāksies plkst. 
9.30, Ziemsvētku tirdziņš  līdz 
3.00 Kolorado latviešu kultūras 
centrā. Varēs nopirkt vainagus, 
tautiskus priekšmetus, maizi, 
pīrāgus. Būs siltas pusdienas un 
atspirdzinājumi.  Informācija, 
zva    not Raitai  Jergensenai, tālr.: 
303-424-4442.

FILADELFIJA (PA)
•  5. oktobrī plkst. 11.00 Fila-

delfijas pensionāru kopas saiets 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās. Valdes ziņojumi un pār-
runas par notikušo un gai dāmo. 
Dzimumdienu svinē šana un 
kafijas galds.  Viesi laipni gaidīti.

GRANDRAPIDI (MI)
• 26. septembrī Grandrapidu 

latviešu biedrības bazārs. 
• 27. septembrī plkst. 12.00 

pensionāru sanāksme; siltas pus-
dienas,  priekšnesumi, sa  drau-
dzība. 

• 3. oktobrī Grandrapidu latv. 
ev. lut. draudzes Pļaujas svētki. 

• 17. oktobrī katoļu draudzes 
bazārs.

• 23. oktobrī pensionāru 
biedrības gada svētki.

• 31. oktobrī svecīšu dievkal-
pojums Woodlawn kapsētā.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 2. oktobrī 10. Saeimas 

vēlēšanas latviešu namā. 
• 16. oktobrī Dienvidkalifornijas 

latviešu biedrības 60 gadu jubile-
jas sarīkojums.

• 17. oktobrī LASL pārstāve 
pieņems saiņus sūtīšanai uz 
Latviju.

• 24. oktobrī draudzes rudens 
bazārs.

• 30. oktobrī Masku balle.
• 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 informāci-
jas tālrunis: 323-663-6267.  DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com  

MILVOKI (WI) 
• 2. oktobrī 10. Saeimas 

vēlēšanas draudzes telpās (1853 
N. 75th Street, Wauwatosa, WI 
414-258-8070). 

• 3. oktobrī Latvijas 
Universitātes dibināšanas atceres 
akts (pēc dievkalpojuma). 

• 16. oktobrī vanadžu rudens 
sarīkojums latviešu namā. 

• 29. oktobrī Mārtiņvakars 
latviešu namā.

MINEAPOLE (MN)
• 25. septembrī plkst. 4.00 

Latvijas Universitātes 91. gada 
svētku akts latviešu baznīcā 

No mums šķīries Oaklandes draudzes
Sakramento kopas priekšnieks

JĀNIS STAKLIS
dzimis 1931. gada 12. maijā Valmierā

miris 2010. gada 31. maijā Sakramento, Kalifornijā

Sēro 
OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mūžīgo mieru dodi viņam, Kungs,
un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam.

No mums šķīrusies

VALENTĪNA VASIĻEVSKA-LAMBERGA
dzimusi 1929. gada 13. septembrī Rīgā

mirusi 2010. gada 11. septembrī Bostonā

Viņu mīļā piemiņā paturēs Eslingenas bijušās ģimnazijas klases draugi
ANDRIS, ANDREJS, ASTRĪDA, AUSMA, DŽEMS, GUNTIŅA,

ILMĀRS, INA, RŪTA UN ZIGRĪDA
Pāri jumtiem gājputni skries
Un uz pavasaŗa dzīrēm trauksies.
Jautri tie pēc Tevis sauks,
Bet tu klusēsi un neatsauksies.

/F. Bārda/
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Latvijas pilsoņu pases! 
Ja kādam nepieciešams trans-

ports nokļūšanai līdz vēlēšanu 
iecirknim, lūdzu zvanīt Andrim 
Ritumam pa tālruni: 

(727) 797-1933.

VAŠINGTONA (DC) 

703-790-0833, e-pasts: inarazai-
ga@yahoo.com

DIEVKALPOJUMI  
 • Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 26. sept. dievk. 3. 
okt. Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. dāmu komite-
jas aicina uz siltām pusdienām, 
būs arī izloze. 10. okt. dievk. 17. 
okt. dievk. ar dievg. 24. okt. 
dievk. 31. okt. Ticības atjau-
nošanas dienas dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00 
Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 26. sept. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija.  3. okt. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā Pļaujas svētku dievk., 
pēc dievk. kafijas galds. 17. okt.  
plkst. 11.00 Kvēkertaunā Ticības 
atjaunošanas svētku dievk., pēc 
dievk. kafija. 31. okt.  plkst. 3.00 
Lankasterā Reformācijas svētku 
dievk. 7. nov.  plkst. 11.00 Kvē -
kertaunā visu svēto dienas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafi-
ja. 14. nov.  plkst. 3.00 Lankasterā 
Lat vijas valsts dibināšanas 
atceres un visu svētko dienas 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. pro-
gramma un kafijas galds.  Māc. 
Dr. A. Zie donis un māc. Dr. R. 
Ziedone. 21. nov. plkst. 11.00 
Aple bachsvilā Latvijas valsts 
dibinā šanas atceres dievk. Buks-
kauntijas baptistu draudzē, māc. 
Dr. U. Ukstiņš un māc. Dr. A.  
Ziedonis. Pēc dievk. azaids.

• Čikāgas katoļu kopa:  24. 
okt. rudens dievk. un saiets. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv.  ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI):  
26. sept.  dievk. ar dievg.  3. okt. 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg. 
10. okt. dievk.  17. okt. dievk. ar 
dievg.  24. okt. dievk. 31. okt. 
Refromācijaa svētku dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Liz-
lova, L. Upīte un A. Grei ema.  

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road,):   26. sept. plkst. 11.00 
dievk.; plkst. 3.00 dievk. 
Vilimingtonā dievk. ar dievg., 
pēc dievk. kafijas galds. 3. okt. 
plkst. 11:00 Pļaujas svētku dievk. 
ar dievg. pēc dievk. pļaujas svēt-
ku bazārs.  Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org 

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. Māc. Biruta Puiķe, 26.sept. 
plkst. 10.00 dievk. Sadraudzības 
stunda. 3. okt. plkst. 10:00 
Pļaujas svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. Kristības. Kafija. 10. 
okt. plkst.10:00 Vārda dievkal-
pojums. Sadraudzības stunda. 
17. okt. plkst. 10:00 dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Rudens 
svētki. Ziedot pārtiku. 24. okt. 
plkst. 10:00 diev  kalpojums 
Sadraudzības stun  da. 31. okt. 
plkst. 10:00 Reformācijas dienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Sadraudzības stunda. DK valdes 
sēde. Bībeles stundas 14. okt. 
plkst. 15:00 Kalamazū un 21. 
okt. plkst. 16:00 Ciemā Lat-
vija.

•  No 25. septembŗa līdz 2. 
oktobrim mākslinieces Sniedzes 
Ruņģes fotografiju instalāciju 
izstāde ,,Meklētājs”  Latvijas 
vēstniecībā ASV (2304 Mas-
sachusetts Ave., NW, Washington, 
DC 20008). Māksliniece izstādē 
būs visu nedēļu. Izstāde 
atvērta:  25. septembrī un 26. 
septembrī no plkst. 10.00 līdz 
4.00; no 27. septembŗa līdz 1. 
oktobrim no plkst. 11.30 līdz 
1.00 un  no 4.00 līdz 6.00. 
Vēlēšanu dienā, 2. oktobrī, no 
plkst. 9.00   līdz 8.00  Pieņemšana 
1. oktobrī no plkst. 4.30 līdz 
6.30. Visi laipni aicināti!

• 26. septembrī pēc dievkalpo-
juma Oktoberfest-2010. Aiz 
latviešu nama teltī būs cienasts 
un atspirdzinājumi; mūzika. Ar 
šo sarīkojumu sāksies Vašing-
tonas latviešu draudzes līdzekļu 
vākšana ($15 mēnesī) Piebūves 
fondam. Dalības maksa Okto-
berfest sarīkojumā– $25, ko 
nodos Piebūves fondam. Bēr -
niem ieeja brīva. Personām, 
kuŗas pieteiksies 2010.-2011 
gada akcijai un iemaksās vismaz 
$30 (par diviem mēnešiem), 
$180 vai vairāk, ieeja sarīkojumā 
bez maksas.

• 2. oktobrī  10. Saeimas vēlē-
ša  nas. 

• 23. oktobrī draudze rīko uteni 
(Rummage Sale), un, lai tas labi 
izdotos,  nepieciešams draudzes 
locekļu un labvēļu atbalsts. Lū -
dzam ikvienu pārskatīt skapjus, 
noliktavas, rotaslietu kastes, 
garāžas un nevajadzīgās mantas 
atvest uz draudzes namu. Mantas 
var novietot uz skatuves, sākot 
no 10. oktobra, pievienojot 
zīmīti, ka tās domātas utenim. 
Ziedojot kādu lielāku, jaunu vai 
ļoti vērtīgu mantu, lūdzam 
uzrakstīt tās cenu. Lūdzam zie-
dot tikai ziemas apģērbu. Datorus 
un to ekrānus, kā arī mantas, ko 
pēc likuma nedrīkst pārdot, 
lūdzam nevest. Visu iegūtu 
naudu ziedos draudzes piebūves 
fondam. Nepārdotās mantas 
nodos citai labdarības organi-
zācijai. Ziedojumu var atvilkt no 
ienākumu summas, par ko 
jāmaksā nodoklis. Draudze gaida 
ziedojumus, aicina palīdzēt 
iekārtot udeni un iepirkties  23. 
oktobrī. Talcinieki var  pieteik-
ties, zvanot vai rakstot, tālr.: (Turpināts 23. lpp.)

Mūžībā aizgājusi

INTA MARIJA SALZIRNIS
dzimusi 1932. gada 22. jūlijā Valkā, Latvijā

mirusi 2010. gada 4. augustā Fremontā, Kalifornijā

Mīļā piemiņā viņu paturēs
VĪRS ĒRIKS

DĒLS MODRIS AR ĢIMENI
MĀSA AR VĪRU AUSTRĀLIJĀ

RADI UN DRAUGI AUSTRĀLIJĀ, KANADĀ, LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Trūkst mums tavas gaišās acis,
Trūkst mums tavi mīļie glāsti,
Trūkst mums tavas valodiņa,
Pietrūkst dziesmu kamoliņš...

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais filistrs

ARVĪDS BERKOLDS
dzimis 1921. gada 23. aprīlī Cēsīs

miris 2010. gada 9. septembrī Sietlā, Vašingtonā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
TERVETIAS KONVENTS

Pēc grūtas slimības
mūžībā aizgājis

TĀLIVALDIS JĒKABS STRAUTKALNS
dzimis 1934. gada 2. decembrī Rīgā

miris 2010. gada 22. augustā Linkolnā, Nebraskā

Sēro
 DĒLS JĀNIS 

UN RASMA LINKOLNĀ

Vēl bija 
tik daudz
ko paveikt...

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa

ANNA OZOLIŅA
dzimusi PRIEDE

dzimusi 1933. gada 27. martā Valkā, Latvijā
mirusi 2010. gada 13. jūlijā Mineapolē, Minesotā

Mīļā piemiņā paturēs
MEITAS MĒTRA, EDĪTE UN KRISTĪNE

AR ĞIMENĒM

Jo tas Kungs, Tavs Dievs 
Ir visur ar Tevi, 
Kurp vien Tu esi 

Jozuas 1

Dr. ROMĀNS AUŠKĀPS
dzimis 1919. gada 20. jūlijā

miris 2010. gada 13. augustā Bend, Oregon

Pievienojies mūžības ceļā aizgājušajām
VELTAI UN NORAI AUŠKĀPS, 

DĒLAM MĀRTIŅAM AUŠKĀPS UN MEITAI ANITA PAYNTER
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai

arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 22. lpp.)

PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMU 

LATVIJĀ. 
Tālrunis: +371 26317617, 

e-pasts: hcr@delfi.lv

Sākot ar 7.septembri katru otr-
dienu plkst 10.00 vingrošanas 
stunda Dr. E.Balkas-Walteres 
(Walter) vadībā draudzes sabied-
riskās telpās.

Katra mēneša trešā svētdienā 
dievnama priekštelpā nododami 
rūpnieciski sagatavotie produkti 
labdarības organizācijai Loaves 
& Fishes.

Katra mēneša pēdējā piektdie-
nā plkt.18.00 ēdienu gatavošanas 
apmācības draudzes sabiedriskās 
telpās.

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505):  dievk. 3. 
okt. , 17. okt., 14. nov.  31. okt. 
plkst. 5.00 svecīšu dievk. 
Woodlawn kapsētā. Dievk. baz-
nīcā sākas plkst. 10.00, visi ar 
dievg.  Māc. I. Larsena (70388  
16-th Ave., South Haven, MI 
49090), tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net    

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 26. sept. plkst. 11.00 
dievk. 3. okt. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. Pļaujas 
svētku sarīkojums.  6. okt. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 10. okt. 
plkst. 11.00  laju vadīts dievk. 

•  Losandželosas  latv. ev. lut. 
dr.: 26. sept. dievk. ar dievg. 3. 
okt. dievk. vadīs māc. A. Ozoliņš. 
10. okt. Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg.  17. okt. dievk. 24. okt. 
dievk., pēc dievk. draudzes ba -
zārs. 31. okt. Refirmācijas svētku 
dievk. ar dievg. 7. nov. dievk. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. 

D. Kaņeps.  
• Mančesteras latv. ev. lut. 

dr.: dievk. 6. okt. un 27. okt. 
plkst.  11.00. 18. nov. plkst. 
11.00 kopīgs dievk. ar Vili-
mantikas draudzi, pēc dievk. 
lejas zālē Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres brīdis. Dievk. 
notiek Mančesteras draudzes 
dievnamā (Garden & Winter 
Str.). Dievk. vada vikāre māc. 
Daina Salnīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414-  258-8070): 26. sept. 
dievk. iesvētamo un laju vadībā, 
uzruna bērniem; pēc dievk. 
dievnama spodrināšanas talka. 
2. okt. plkst. 11.00 Viskonsinas 
Rapidos Pļaujas svētku dievk.  ar 
dievg. 3. okt. Pļaujas svētku 
dievk. ar uzrunu bērniem un 
dievg., pēc dievk. draudzes saiets 
un Latvijas Universitātes dibinā-
šanas atceres sarīkojums.  5. okt. 
plkst. 7.00 draudzes padomes 
sēde. 7. okt. plkst. 10.00 Bībeles 
stunda; plkst. 11.00 pensionāru 
biedrības saiets. 10. okt. dievk. ar 
uzrunu bērniem, viesmāc. A. 
Greiema (Graham). 14. okt. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 17. 
okt. dievk. angļu val. 24. okt. 
dievk ar uzrunu bērniem. 28. 
okt. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
31. okt.  Reformācijas svētku 
dievk. ar dievg. un uzrunu bēr-
niem. 2. nov. plkst. 7.00 drau-
dzes padomes sēde. 4. nov. plkst. 
10.00 Bībeles stunda; plkst. 11.00 
pensionāru biedrības saiets. 7. 
nov. dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem; pēc dievk. draudzes 
saiets. Dievk. sākas plkst. 10.00. 

Māc. L Zusēviča, tālr.: 414- 421-
3934; draudzes priekšniece S.  
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: 

www.milwaukeedraudze.org  
• 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.  

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 26. sept. plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums 
ar dievgaldu (Igauņu baz. 607 
E. 7th St.). Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-Ki-
neyko. 3. okt. plkst. 13:30 Drau-
dzes dievnamā Īstbran svikā (12 
Gates Ave East Brunswick) 
Pļaujas Svētku dievkalpojums 
ar dievgaldu. Seko Dāmu komi-
tejas rīkotas siltas pusdienas, 
kuru ienākumu daļa tiks ziedo-
ta Misiones draudzes (Rīgā) 
pārtikas izdalīšanas punktam. 
10. okt. 8:30 Leikvudā (Igauņu 
baz. 607  E. 7th St.) Pļaujas 
Svētku atskaņa dievkalpojums 
ar dievgaldu. 24. okt. 8:30 
Leikvudā (Igauņu baz. 607  E. 
7th St.) dievkalpojums. 31. okt. 
13:30 Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); Reformācijas Svēt-
ku dievkalpojums ar dievgaldu. 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 26. 
sept. plkst 10.00 dievk. Jonkeru 
bazn., māc. J. Saivars, pēc dievk 
Miķeļu tirgus; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 3. 
okt. plkst 10.00  Jonkeru bazn. 
Pļaujas sv. dievk. ar dievg., māc. 

J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
Pļaujas sv. dievk. ar dievg., māc. 
L. Saliņš. 10. okt. plkst. 12.00 
kapusvētki Katskiļos. 16. okt. 
plkst. 2.00 Draudzes namā 
dievk. ar kristībām, māc. L. Sa -
liņš. 17. okt. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars;  
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš. Džamaikā plkst. 
3.00 Pļaujas sv. dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš. 24. okt. plkst 
10.00. Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. Mo -
ristaunā, NJ plkst. 2.30 Pļaujas 
sv. dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš; 
pēc dievk. Lailas Saliņas kon-
certs. 31. okt. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. Reformācijas sv. dievk. ar 
dievg., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 Reformācijas 
sv. dievk. ar dievg., māc. L. 
Saliņš.

• Saginavas latv.  ev. lut dr. 
(128 N. Elm St.): 24. okt.,  21. 
nov. dievk.,  26. dec. dievk.  ar 
dievg.  Dievk. sākas plkst. 1.00, 
māc. R. Franklins.  Pēc dievk. 
sadraudzības stunda.   

• Sandiego latv. ev. lut dr.: 16. 
okt. plkst. 12.00  Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg.  Grace Luteran 
Church (3993 Park Boulevard, 
San Diego, CA 92103), māc. D. 
Kaņeps. Pēc dievk. kafijas galds.

• Sanfrancisko  latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): 26. sept. 
dievk. plkst. 11.00. Meditācijas 
vakars  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. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 

314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net 
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 

- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 26. sept. plkst. 10.30 
dievk., diakone G. Galiņa. 3. okt. 
plkst. 10.30 Pļaujas svētku dievk.  
ar dievg.; draudzes 60 gadu jubi-
leja. Pēc dievk.  mielasts un pro-
gramma nama zālē ($10 pieau-
gušiem, $5 jauniešiem). Pieteik-
ties, sazinoties ar Ingrīdu Doher-
tiju (Doherty), tālr.: 206-935-
5090, e-pasts: ingriddoherty@
msn.com vai Dairu Cilni. 10. 
okt. plkst. 10.30 dievk., pēc dievk. 
Bībeles stunda. 17. okt. plkst. 
10.30 dievk. angļu valodā un 
Bībeles stunda. 24. okt. plkst. 
10.30 dievk. 31. okt. plkst. 10.30 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg. Māc. D.  Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net  Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org  

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley  Avenue, 
Rockville MD 20850-3121):   26. 
sept. plkst. 11.00 dievk.; pēc  
dievk. kafijas galds un jubilāru 
apsveikšana, darbosies grāmatu 
galds; plkst. 1.00 iesvētes mācība. 
3. okt. jauniešu iesvētības. 
Informācija: 
http://www.dcdraudze.org  
Tālr. bazn.: 301-251-4151. 
Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com

 

PĀRDOD ĪPAŠUMU skaistā kalnainā apvidū Valkas raj. Grundzāles pagasta Aumeistaros 
– zeme 2.1 ha, 2 stāvu ēka 295 m2 ar pagrabu, labā stāvoklī un koka šķūnis 55 m2. Klusa 
vieta, labs piebraucamais ceļš, blakus atrodas kultūrvēsturisks piemineklis Aumeistaru 
muiža un parks. Cena 25 000 Ls. 

Tālrunis: + 371 29266033 (Latvija); 001 303 979 8088 (Amerika).
e-pasts: robertszuciks@inbox.lv
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S P O R T S

Mišels Platinī Rīgā
Rīgā vizītē bija ieradies Eiropas 

Futbola asociācijas (UEFA)  pre-
zidents un Francijas futbola le -
ģenda Mišels Platinī. Šī bija Pla-
tinī pirmā vizīte Rīgā pēc ievē-
lēšanas UEFA prezidenta ama  tā. 
Iepriekš savulaik slavenais Fran-
cijas izlases futbolists un 1984. 
gada Eiropas čempions Latvijā 
bija viesojies divas reizes,  pēdējo 
reizi tas notika 2006. gada aprīlī.

 Mišels Platinī tikās Latvijas 
valsts vadošajām amatpersonām 
un Latvijas Futbola federācijas  
prezidentu Gunti Indriksonu. 

Sarunās ar Indriksonu tika at -
zīta nepieciešamību pēc jauna 
fut  bola stadiona Rīgā. Vairākās 
reizes šis jautājums ir ticis 
izvirzīts, taču bez valdības atbal-
sta būs ļoti grūti valsts izlasei 
nodrošināt stabilu vietu, kur 
pilnvērtīgi aizvadīt savas spēles. 
Skonto stadiona būvi kreditori 
varot nojaukt jebkuŗā brīdī. Jaunā 
stadiona vieta ir izvēlēta, taču 
šobrīd tur atrodas izgāztuve, 
tāpēc ir pāragri runāt pat par 
celtniecības darbu sākšanu.

 Platinī sacīja, ka no UEFA 
puses nav gaidāma financiāla 
palīdzība jaunā stadiona celtnie-
cībā, jo tas neietilpst organizācijas 
pienākumos. UEFA labprāt fi -
nan  cē futbola attīstību, taču tik 
vērienīgiem soļiem jāgūst atbalsts 
no LFF un valdības.

Vienības brauciens
20. Latvijas riteņbraucēju Vie-

nības brauciens šogad notika 20. 
reizi. Siguldā pulcējās 4454 
dalībnieki. Saulainais laiks mudi-
nāja uz Siguldu doties arī tos 
velobraukšanas entuziastus, kuŗi 
iepriekš nebija pieteikušies brau-
 cienam. 

Sacensības notika trīs distancēs: 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
Sporta šosejas brauciens – 102 
km, SEB kalnu divriteņu (MTB) 
brauciens – 43 km, Latvijas 
Dzelzceļa šosejas Tautas brauc-
iens – 36 km.  

 Visvairāk dalībnieku pulcēja 

DA novusa tituli Sidnejai.

Tautas brauciens. 36 km gaŗajā 
distancē  ar Latvijas Olimpiskās 
komitejas priekšsēdi Aldonu 
Vrub  ļevski, Vienības brauciena 
atjaunotāju Ernestu Pūci un pa -
saules čempionu Romānu Vain-
šteinu priekšgalā devās 3360  
riteņbraucēji. Kalnu divriteņu 
jeb MTB braucienā startēja 907, 
sporta braucienā – 187 da  līb-
nieki.  

Tautas distancē braucēji startēja 
gan individuāli, gan vienībās. 
Vis  plašāk pārstāvēta bija „Laima“ 
– 140 dalībnieki. Viņi no orga-
nizātoriem saņēma kausu par 
skaitliski lielāko vienību.  

  Kuplākās  ģimenes godu un 
organizātoru kausu ieguva nu 
jau ilggadējie šī titula īpašnieki – 
Ceru ģimene, ko Tautas braucienā 
pārstāvēja 36 ģimenes locekļi. 
Ceru ģimene Vienības braucienā 
startēja jau desmito reizi.  

Izpildīta lielmeistara 
norma

Starptautiskajā šacha turnīrā 
Ferolā (Spānija) trešo lielmeistara 
normu izpildīja Latvijas šachists 
Ilmārs Starostīts. Nozīmīgajā 
turnīrā(136 dalībnieki, 12 val-
stis) viņš nezaudēja nevienu 
partiju un ar 7 punktiem no 9 
iespējamiem dalīja pirmo vietu, 
taču pēc papildrādītājiem palika 
otrais. Ilmārs par puspunktu 
pārsniedza lielmeistara normai 
nepieciešamo rezultātu. Pirmo 
normu viņš izpildīja 2005. gadā 
Kutro (Italija),  otro - pirms 

di viem gadiem Vācijas bun des-
līgā. Lielmeistara tituls Staros-
tītam var tikt piešķirts FIDE 
kong  resā oktobrī Hantiman-
sijskā.

 
Ilmārs Starostīts

Latvijā šobrīd ir astoņi lielmeis-
tari, Ilmārs Starostīts būs devītais. 
Apaļu šo skaitu varētu padarīt 
Arturs Neikšāns, kuŗam pa  gai-

Šīgada Dienvidaustrālijas at -
klā  tās novusa meistarsacīkstes 
risinājas Adelaides Latviešu na -
mā. Vienspēlēs startēja 23 novu-
sisti - 7 no Melburnas DV novusa 
kopas, 5 no Sidnejas  un Centrāl-
krasta novusa kopām, viena 
dāma no Balaratas Ventas un 10 
mājinieki - no ASK. Ie  priecināja 
kuplais dāmu skaits - 7.

Dalībnieki bija sadalīti trīs 
grupās; pirmie trīs no katras gru-
pas iekļuva A finālā, nākamie trīs 
- B finālā, pārējie - C finālā. 

A grupā bez zaudējuma uz 
pirmo vietu izspēlēja J. Freimanis 
- 10 p., vienu punktu priekšā R. 
Kārkliņam. Vēl vietu A finālā 
ieguva A.Vālodze ar 8 p. – Sliktāk 
nekā parasti spēlēja Austrālijas 
meistars R. Puisēns - 6 p. Tikpat 
daudz punktu sakrāja J. Lind-
bergs. Sekoja Regīna Berķis - 3 p. 
un Selga Pesudova.

B grupā drošs uzvarētājs bija 
strauji progresējošais D. Pesudovs 
ar 11  p., apsteidzot R. Nemmi 
un Ē. Paegli par 2 p.  B finālam 
kvalificējās A. Jumiķis ar 8 p., 
Ausma Pūce un J. Brakovskis - 
pa 7 p. Tabulu noslēdza Anita 
Misiņa - 5 p. un Vija Stīla 
(Steele). 

C grupā ar 2 punktu pārsvaru 

uzvarēja I. Mirovics - 11 p. G. 
Bērzzariņš un A. Grimms  ieguva 
pa 9 p. B finālam kvalificējās P. 
Dancis ar 8 p., Dzidra Cekuliņa  
- 7, un Dzintra Sudimter - 6 p.  
Tik labi kā allaž šoreiz neveicās 
S. Andersonam - 5 p.; A. Miglim 
1 p.

Vairākas dienas Adelaidē bija 
valdījis vētrains laiks; vētra gāza 
kokus, kas krītot nereti pārrāva 
elektrības vadus. Finālspēles 
ritēja pilnā sparā, kad Veivilles 
apgabalā, ieskaitot Latviešu 
namu, nodzisa elektrība. 
Spēlētājiem atlika pacietīgi gaidīt, 
pavadot laiku sarunās un 
kabatlampiņu gaismā  stipri-
noties pie mielasta galda.Tumsai 
turpinoties, radās bažas, vai tik 
nebūs vienspēles jānobeidz 
nākamajā rītā. Taču Adelaides 
glābšanas dienests bija uzdevu-
mu augstumos: pēc stundas 
pusotras atgriezās gaisma, un 
spēles varēja turpināties.

A fināla galvgala piecnieks 
sablīvējās tik cieši, ka pirmo vietu 
no piektās šķīra tikai 2 p. 
Negaidītu uzvaru, savu pirmo 
Austrālijas atklātajā turnīrā 
svinēja D. Pesudovs (SNK/
Centrālkrasts) ar 11 p., atstājot 
otrā vietā Ē. Paegli - 10 p. un 3.v. 

iepriekšējā gada DA meistaru R. 
Kārkliņu (abi Melburnas DV n. 
k.) - 9 p. 9 punktus bija ieguvusi 
arī R. Nemme (SNK) un I. 
Mirovics (Melburnas DV n. k.), 
taču uzvarējusi vienu setu mazāk. 
Abi dalīja 4./5.v. Tālākajās vietās 
Viktorijas meistars A.Vālodze 
(ASK), nezaudējot nevienu part-
iju - 8 p., A. Grimms (Melburnas. 
DV n. k.) -  7., G. Bērzzariņš - 5  
un J. Freimanis (abi ASK) - 4 p., 
kam neizdevās atkārtot  priekš-
sacīkstēs gūtos panākumus.

B finālā pārliecinoši pirmais 
bija R. Puisēns (SNK) ar 14 p. 
Vērtējuma tabulas punktus (līdz 
ar visiem A finālistiem) ieguva 
arī J. Brakovskis - 11  un P. Dan-
cis (abi ASK) - 10 p. Ceturtajā 
vietā ar 9 p. ierindojās Regīna 
Berķis (ASK), kas līdz ar to 
kļuva par Dienvidaustrālijas 
sieviešu meistari. 

C finālā uzvarēja S. Andersons 
7 p.

Dāmu vietu kārtība: 1. R.Ber-
ķis, 2. /3. A. Pūce, Dz. Sudimte, 
4. Dz. Cekuliņa, 5. A.Misiņa, 6. 
S. Pesudova, 7. V.Stīla.

ASK ceļojoso balvu labākajai 
vienībai izcīnīja Melburnas DV 
n. k., ko pārstāvēja R. Kārkliņš, 
Ē. Paeglis,  I. Mirovics un A. 
Grimms

Dubultspēles.
Dienvidaustrālijas atklāto no -

vu  sa meistarsacīksu otrā dienā 
dubultspēlēs sacentās 12 pāŗi, 
kas spēlēja katrs ar katru divus 
setus.

Pakāpeniski izveidojās galvgala 
piecnieks, kuŗā bija  pārstāvētas 
visas trīs pavalstis.

Nobeigumā divi pāŗi - D. Pe -
sudovs/R. Puisēns (Sidnejas n. 
k./Centrālkrasts) un R. Kār  k-
liņs/S. Andersons (Melburnas 
DV n. k.) izcīnīja lielāko punktu 
skaitu - 16. Nācās pārspēlēt. 
Četru setu partijā ar 3:1 uzvarēja 
Pesudovs/Puisēns. 

Trešo vietu ar 15 p. izcīnīja 
Vik   torijas meistari A. Vālodze/J. 
Brakovskis (ASK), kas nezaudēja 
nevienu partiju; ceturto ar 14 p. 
- Ē. Paeglis/I. Mirovics (Mel bur-
nas DV n. k.), piekto - R. Nem-
me/A. Jumiķis (SNK) - 13 p. 

10 punktus ieguva trīs Ade-
laides pāŗi:  P. Dancis/J. Lindbergs, 
G. Petrovs/Anita Misiņa, un J. 
Freimanis/Dzintra Sudimte. 
Sekoja A. Grimms (Melburnas 
DV n. k.)/Ausma Pūce (Balaratas 
Venta) - 9, G. Bērzzariņš/Regīna 
Berķis (ASK) - 8, Dzidra Ceku-
liņa/A.Miglis (Melb. DV n.k.) - 6 
un Selga Pesudova/O.Dancis 
(SNK/Centrālkrasts) - 5 p.

*
Turnīru pirmajā dienā tika 

paziņots, ka dubultspēles būs 
četru setu gaŗumā, taču nākamajā 

dienā pirms spēļu sākuma sis-
tēma tika mainīta – jāspēlē divi 
seti. Tas izsauca protestus. Tika 
nolemts balsot, un vairākums 
izvēlējās īso partiju.  Vai vaino-
jams būtu mūsu spēlētāju pieau-
gošais gadu skaits? - Lai nu kā, 
varam lepoties kā vienīgā zeme 
pasaulē, kur meistartitulus izcīna 
divsetu partijās.

*
Turnīrus vadīja ASK priekš-

nieks J. Lindbergs. Priekšdarbus 
izkārtoja ASK valde. Abu turnīru 
rezultātu iegrāmatošanu paveica 
tas pats veiksmīgais dāmu duets, 
kas bija šo darbu veicis Jaun-
dienvidvelsas atklātajās meistar-
sacīkstēs - melburnietes Gunta 
Vagars un Silvia Miglis. Par galdu 
sagatavošanu un slīdenības no -
drosināšanu atbildīgs bija J. Bra-
kovskis.

Tradicionālās vakariņas - kā 
allaž Adelaidē - servēja pirmās 
dienas vakarā. Vakariņas bija 
sarūpējis J. Petrovs ar dzīvesbiedri 
Veru, piedaloties arī J. Lind-
bergam ar dzīvesbiedri Keju 
(Kay) un Alvilam Vālodzem ar 
Lindu Naglu. Uzkodas un dzē-
rienus turnīru laikā bija sagādā-
juši vietējie spēlētāji. 

 Balvas uzvarētājiem pasniedza 
ALSP vadītājs G. Bērzzariņš un 
ASK vadītājs J. Lindbergs. 

 G. E. B.

Lielmeistari, kas titulu ieguvuši 
pārstāvot Latviju, bet pašreiz 
pārstāv citu valsti:
Daniels Frīdmans (Vācija, 2645) 
- 2001.
Igors Rausis (Čechija, 2466) - 
1992.
Aleksandrs Šabalovs (ASV, 2578) 
- 1991.
Aleksejs Širovs (Spānija, 2749) - 
1990.

*
Starptautiskā šaha federācija 

publicējusi spēlētāju septembŗa 
reitingus. Saskaņā ar to Latvijā 
vēl viens spēlētājs - Arturs 
Neikšāns - sasniedzis liel-
meistaram atbilstošu reitingu.

Starptautiskā meistara Artura 
Neikšāna septemba reitings ir 
2510, kas starp Latvijas aktī-
vajiem šachistiem viņu ie  rindo 
augstajā trešajā vietā. Pirmais 
joprojām ir lielmeistars Edvīns 
Ķeņģis (2545), aiz kuŗa seko vēl 
viens lielmeistars - Normunds 
Miezis (2519).

Sākusies Šacha olimpiada
Hantimansijskā (Krievijā) sā -

kusies Pasaules 39. Šacha olim-
piada, kuŗā piedalās arī Latvijas 
pārstāvji. Vīriešu izlasē spēlēs 
lielmeistari Normunds Miezis ( 
Elo koeficients 2519), Viesturs 
Meijers (2502), Jevgeņijs Sveš-
ņikovs (2494), FIDE meistari 
Vladimirs Svešņikovs (2373) un 
Toms Kantāns (2332). Abi pē -
dējie ir izlases debitanti.

Sieviešu izlasē iekļautas liel-
meistares Dana Reizniece (2318), 
Lau   ra Rogule (2354), Ilze Bēr-
ziņa (2283), starptautiskā meis  
tare Katrīna Šķiņķe (2217) un 
FIDE meistare Viktorija Ni 
(2199).

Latvijas vīriešu izlase līdz šim 
piedalījusies 16 olimpiadās. 
Labākā vieta bija piektā, kuŗu 
izcīnīja 1992. gadā. Pērn mūsējie 
izcīnīja 44.vietu, kas bija visu 
laiku zemākā. 

Sieviešu izlasei šī būs devītā 
piedalīšanās reize. Labākā vieta 
arī tika iegūta 1992. gadā - 12. 

Pērn bez mūsu līderes Danas 
Reiznieces Latvija palika 28. 
vietā.

Latvijas tenisa izlase 
izkrīt...

Pēdējos gadus Deivisa kausa 
izcīņas sacensības Latvijā bija 
risinājušās tikai tenisa centrā 
“Lielupe”. Šogad par eksperi-
menta norises vietu tika izvēlēts 
Arēnai Rīga blakus  esošais teni-
sa laukums, kas  ieklāts viegl at-
lētikas hallē. Speciālo  segumu 
bija izvēlējies Latvijas labākais 
tenisists Ernests Gulbis.

Martā Latvijas tenisisti Eiro-
pas/Afrikas zonas pirmās grupas 
pirmās kārtas cīņā bez Gulbja ar 
1:4 zaudēja Ukrainai, tagad  ar 
Poliju bija jācīnās par vietas 
saglabāšanu grupā. Ar Polijas 
izlasi Latvijas tenisisti Deivisa 
kausa izcīņā iepriekš bija tikušies 
divas reizes un abas reizes pie-
dzīvojuši zaudējumus.

Šajās sacensībās mūsu tenisis-
tiem neizdevās revanšēties, kaut 
arī Latvijas izlase startēja labā-
kajā sastāvā. „Savas” uzva ras 
izcī  nīja Ernests Gulbis: pret Mic-
halu Pšisežniju - 6:7 (5:7), 6:1, 
6:2, 7:5 un  Janoviču -  6:4, 6:4, 
3:6, 6:2, taču citi zaudēja.

Polija uzvarēja ar 3:2. Līdz ar 
to Latvija izkrita no pirmās gru-
pas un nākamgad cīnīsies otrā 
grupā.

*
Latvijas vīriešu basketbola 

izlase Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīrā izcīnīja 
pirm  spēdējo vietu savā grupā, 
kas nedeva tiesības iekļūt fināl-
sacensībās. Eiropas meis tar-
sacīkšu finālturnīra organi zācijas 
komitejas priekšsēdis Mindaugs 
Balčūns paziņoja, ka nākamgad 
finālturnīrā spēlēs 24 komandas. 
Līdz ar to finālturnīrā vietas 
nodrošinātas arī Latvijas, Gru-
zijas, Italijas, Ukrainas, Bulgārijas, 
Polijas un Bosnijas izlasei,  vēl 
divas vietas sadalīs Somijas, Un -
gārijas un Portugales izlase.

P. Karlsons

dām pietrūkst vienas normas. 
Pagaidām pēdējais no Latvijas 
šachistiem par lielmeistaru kļuva 
Viesturs Meijers 2004. gadā.

Latviju pārstāvoši lielmeistari 
(vārds, reitings, titula iegūšanas 
gads)
Viesturs Meijers (2474) - 2004. 
gads
Juzefs Petkēvičs (2397) - 2002.
Māris Krakops (2510) - 1998.
Jānis Klovāns (2444) - 1998.
Normunds Miezis (2518) - 1997.
Zigurds Lanka (2468) - 1992.
Edvīns Ķeņģis (2545) - 1991.
Jevgeņijs Svešņikovs (2487) - 
1977.

Ilmārs Starostīts

Vienības brauciens


