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23.septembrī Ņujorkā norisi-
nājās Baltijas valstu ārlietu minis-
tru un ASV Valsts sekretāres viet-
nieka Dž. Steinberga (James 
Steinberg) kopīga tikšanās, kuŗā 
ministri oficiāli paziņoja par 
Baltijas - Amerikas Brīvības fon da 
darbības uzsākšanu.  Sarunas laikā 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas ārlietu 
ministri ar ASV pusi pārrunāja 
Baltijas valstu un ASV savstarpējo 
sadarbību, tostarp darbošanos 
NATO un starptau tiskajā operācijā 
Afgānistānā, kā arī demokrātijas 

Ārlietu ministrs Aivis Ronis: Baltijas-Amerikas Brīvības fonds ir 
tālejoša investīcija Baltijas valstu un ASV sadarbībā

vērtību un likuma varas tālāku 
izplēšanos ārpus NATO un Eiro-
pas Savienības robežām.

Ārlietu ministrs Aivis Ronis 
norādīja, ka Baltijas-Amerikas 
Brīvības fonda iniciātīva ir lie-
lisks četrpusējās Baltijas valstu 
un ASV sadarbības piemērs un 
tālejoša iespēja gan akadēmiskās, 
gan profesionālās izglītības jomā 
Baltijas valstu studentiem iegūt 
izglītību un pieredzi ASV un pēc 
tam ar iegūtajām zināšanām 
atgriezties Latvijā. Latvijas ārlietu 

Latvijas Valsts prezidents Val-
dis Zatlers ieradās darba vizītē 
Amerikas Savienotajās Valstīs un 
21. septembrī Ņujorkā piedalījās 
Latvijas goda konsula Daŗa Dē -
liņā rīkotajās sarunās pie apaļā 
galda ar ASV finanču un po -
lītiskiem ekspertiem un žurnā-
listiem par ekonomisko un 
polītisko stāvokli Latvijā.

Latvijas Valsts prezidents infor-
mēja par ekonomiskā stāvokļa 
maiņām Latvijā pēdējā gada lai-
kā. Viņš teica, ka kopš iepriekšējās 
līdzīgas tikšanās 2009. gada sep-
tembrī Latvijā izdevies uzlabot 
vairākus ekonomiskos rādītājus, 
kas liecina par ekonomikas 
atveseļošanos valstī. Izdevies 
veikt struktūrālās reformas, kas  
palīdzējušas sasniegt labus rezul-
tātus, piemēram, izglītības sis-
tēmā. Valdis Zatlers norādīja uz 
polītiskās stabilitātes svarīgumu, 
lai valstī nodrošinātu financiālo 
disciplīnu, kā arī uzsvēra, ka arī 
pēc vēlēšanām polītiskie spēki 
centīsies veicināt ekonomisko 
atlabšanu. 

Banku Deutsche Bank, JP 
Morgan Chase, Barclays Capital 
un kreditreitingu aģentūras 
Standard and Poor’s pārstāvji 
atzinīgi novērtēja  Latvijas ekono-
mikas atveseļošanās program-
mas panākumus un īpašu uzma-
nību pievērsa mūsu valsts spējai 
nodrošināt sociālo stabilitāti, 
piebilstot, ka Latvijas tēls ārvalstīs 
uzlabojies. Vienlaikus tika izrā-
dīta interese par Latvijas taut-
saimniecības turmāko attīstību,  
2011. gada budžetu un sociālo 
jautājumu risināšanu. 

Valsts prezidents atbildēja uz 

ministrs arī norādīja, ka Baltijas-
Amerikas Brīvības fonds apstipri-
na ASV konsekventu interesi un 
iesaisti reģionā un ir viens no 
soļiem attiecību tālākai padziļi-
nāšanai. 

Sarunas laikā ārlietu ministrs 
Aivis Ronis uzsvēra NATO at -
vērto durvju polītikas nozīmi, lai 
tās valstis, kas vēlas tuvināties 
Rietumu institūcijām saņemtu 
skaidrus signālus no ASV un 
sabiedrotajiem. Runājot par kon-
krētiem projektiem, ko Baltijas 
valstis var īstenot kopīgi ar ASV 
attīstības sadarbības jomā, A.Ro -
nis kā veiksmīgu šādas part-
nerības piemēru minēja Rīgā 
parakstīto Latvijas un Baltkrie-
vijas starpvaldību līgumu par 
sadarbību maģistratūras līmeņa 
vadības speciālistu sagatavošanā, 
kas ļaus izveidot maģistra (MBA) 
programmu Baltkrievijas Valsts 
universitātē. 

Plašāka informācija par 
Baltijas-Amerikas Brīvības fondu 
un tā piedāvātajām iespējām 
pieejama fonda oficiālajā mājas 
lapā http://www.balticamerican-
freedomfoundation.org

  

PBLA valde gadskārtējās sēdes atklāšanā 2010. gada 22. septembrī Rīgā, viesnīcā Konventa Sēta

 No kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece Lelde Liepa-Liepiņa, PBLA pārstāvniecības 
vadītājs Jānis Andersons, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā (LNAK) priekšsēdis Andris 
Ķesteris, PBLA Kultūras Fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, Amerikas Latviešu Apvienības 
(ALA) Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis (aizmugurē), Dienvidamerikas un Karību 
Latviešu Apvienības (DAKLA) priekšsēde Daina Gūtmane, ALA priekšsēdis Juris Mežinskis, PBLA 
ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa, Krievijas Latviešu Kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, Zviedrijas 
Latviešu Centrālās padomes (ZLCP) vicepriekšsēdis Andrejs Ritums, Latviešu Apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ) Kultūras Fonda priekšsēdis Andris Kariks, PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš 
Sausiņš, PBLA valdes priekšsēža vietnieks Ints Rupners, LAAJ priekšsēdis Juris Ruņģis, Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis, ALA Sadarbībai ar Latviju nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš, Eiropas 
Latviešu Apvienības (ELA) priekšsēde Dace Lutere-Timmele, Latvijas Brīvības Fonda pārvaldes 
priekšsēdis Jānis Lucs, LAAJ pārstāvis Dāvids Dārziņš, LNAK padomes priekšsēdis Alberts Upeslācis, 
PBLA kasieris Valdis Kārklis, PBLA Izglītības Padomes priekšsēde Dace Copeland un Latviešu 
Nacionālās Padomes Lielbritānijā (LNPL) priekšsēde Lilija Zobens

Vairāk lasiet 14.lpp

PBLA valdes gadskārtējā sēde Rīgā
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Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers 

darba vizītē ASV
jautājumiem par ēnu ekonomi-
kas apkaŗošanu un nodokļu ieka-
sēšanu, kā arī, runājot par ener-
ģētiku, teica, ka  viens no jaunās 
Latvijas valdības uzdevumiem 
būs izstrādāt enerģētikas polī t i-
ku.

Pārrunās  pievērsās arī  Latvijas 
un ASV attiecībām, kā pozitīvo 
sadarbības piemēru izceļot ASV 
nemilitāro kravu transitu caur 
Rīgas ostu uz Afganistānu. Lat-
vijas Valsts prezidents uzsvēra, 
ka  Latvija ir ieinteresēta, lai 
uzlabotos ASV-Krievijas attiecī-
bas  un pozitīvi novērtēja gada 
pirmajā pusē noslēgto START 
līgumu, kas palīdz nodrošināt ne 
tikai reģionālo, bet arī Baltijas 
valstu drošību.

Sarunas pie apaļā galda par ekonomisko un polītisko stāvokli 
Latvijā; vidū trešais no labās Latvijas Valsts prezidents Valdis 
Zatlers, Latvijas goda konsuls Ņujorkā  Daris Dēliņš, Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs 
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Ņujorkas latviešu evaņģēliski 
lu   te  riskās baznīcas diev kal-
pojumā

Sarunās piedalās LR Ārlietu ministrs Aivis Ronis (otrais no labās)
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

Kanadas ziņass: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

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

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - reklama@laiks.us

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

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

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20102010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "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).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Lūdz atsaukties kaŗa laika 
notikumu aculieciniekus

Kaŗa laikā Ventspilī, Mērsragā, 
Valdemārpilī un varbūt Upes-
grīvā,  apmēram no 1943. gada 
vasaras līdz 1944. gada rudenim 
risinā jušies interesanti notikumi. 

Iesaukšanai Latviešu leģionā 
ne      pakļāvies Latvijas armijas Bru-
ņu  tanku brigādes leitnants Jānis 
Celmiņš (pēc Zviedrijā izdotiem 
dokumentiem – Pē  ter sons) iera-
dās Ventspilī ar prā vu reichs-
marku žūksni kaba tā. Viņa nolūks 
bija nopirkt no zvejniekiem mo -
torlaivu, nofrak tēt divus kārtīgus 
zvejniekus un pārvest uz Zviedriju 
divdesmit četrus jaunus cilvēkus 
– vidus skolēnus un studentus, 
kas nevē lē  jās iet leģionā.

Ventspilī Jānis iepazinās ar tur 
strādājošiem brāļiem Liepāj nie-
kiem. Abi brāļi Jānim palīdzēja 
Mērsragā nopirkt motorlaivu un 
nolīgt divus vīrus, kuŗi bija ar 
mieru riskēt un doties uz Zvied-
riju. (Sievām atstāja naudu iztikai 
un dažus gredzenus. Apsolīja pēc 
viņām atbraukt otrā reizē. To Jā -
nis arī izpildīja.)

Jānis uz Zviedriju devies trīs vai 
četras reizes. Pirmā tūrē (naktī),  
apbraucot Kolkas ragu, zvejnieki 
laivu izbraukuši jūrā iepretim 
Ventas grīvai un gai dījuši. Braucēji 
sapulcējušies Ventspilī un vēlā 
va   karā divās aiŗu laivās (braucēji 
laivās no  guldīti guļus) ar diviem 

dūšīgiem airētājiem – zvejnie-
kiem, it kā dodoties zvejā, aiz-
vesti līdz motorlaivai. Nākamās 
dienas pievakarē jau bijuši Got -
landē!

Nākamajās reizēs braukuši iek-
šā līcī līdz Mērsragam. Vēl pa  stāv 
versija, ka tas bijis nevis Mērsrags, 
bet gan Upesgrīva, jo Jānis saka: 
„Iebrau cām nelielas upītes grīvā.” 
Braucēji, savlaicīgi apziņoti, sa -
pulcējušies Valde mār pilī, kur tos 
pa mājām izvie tojis atsaucīgs 
skolotājs. Pēc di  vām dienām ar 
aprēķinu, lai Kol ku un Ventspili 
apbrauktu tumsā, mo  tor  laiva de -
vusies uz Gotlandi. (Jāņa laivas 
fotografija tagad esot redzama 
Kolkasragā uz infor mācijas dēļa.)

Tāds dušīgs vīrs (kuŗu kā savu 
paziņu un lielu draugu atļaujos 
saukt vārdā) ir atvaļinātais ltn. 
Jānis Celmiņš!

Bet ir viena liksta: viņš šo to ir 
piemirsis un neatceras uzvārdus. 
rakstu redakcijai cerībā, ka manu 
rakstiņu ievietos avīzē un atsauk-
sies kāds pieminēto notikumu 
dalībnieks (vai to drosmīgo vīru 
pēcnācējs). Varbūt atklāsies pie-
mi    nēto vīru – zvejnieku uz  vārdi 
un kaut ko uzzināsim par viņu 
tālāko likteni.

V. Šteinbergs,
pensionēts mērnieks, LVA biedrs.
Mana adrese: Latviešu Virsnieku 
apvienībā Rīgā, LV-1050, Audēju 
ielā 16. Tālr. 26025246.

  Kādēļ vairs nerīko 
slēpošanas meistarsacīkstes?
Nu jau 15 gadus neesmu lasījis 

par ASV latviešu slēpošanas meis-
 tarsacīkstēm. Vai nav rīko tas? Nav 
dalībnieku? Trūkst inte reses? 

Kad 1956. gadā ALASA uzde-
vumā (Vuškalns) Pensilvānijā 
rīkoju Pirmās ASV latviešu meis-
tarsacīkstes slēpošanā, Austrumu 
piekrastē nebija daudz dalīb nie-
ku.

Turpretim 1977. gadā Mičiganā 
Grandrapidu Sporta kopa rīkoja 
sacensības ar gandrīz simt (!) 
slēpotājiem. Vidējās valstīs bija 
liela rosme un paaugstinājās arī 
sacensību līmenis.

Apbrīnojama bija vecāku un 
bērnu interese kopējā slēpošanā. 
Tolaik visa ģimene trenējās un 
piedalījās sacensībās kopā! Par 
piemēru varētu minēt Daukšus – 
tēvs, māte un trīs dēli – Kārlis, 
Pēteris un Jānis (kandidēja pat uz 
ASV kolledžu izlasi). Līdzīgi vēl 
sacīkstēs piedalījās Špīlbergi, 
Lindes, Plūmes, Prešņikovi, Skul-
tes, Kazmeri un citas ģimenes.

Pēkšņi viss pazuda!?
Vai kļūstam veci? Trūkst slē-

potāju vai arī trūkst intereses 
mūsu sporta vadībai? Pirms kāda 
laika pat atbildi nesaņēmu uz šo 
jautājumu. 

Pats esmu mūžu „noslēpojis” 
un palīdzēt ir grūtāk, bet kā ar 
jaunākiem?

Vecais Valmieras puika

Augstskolas absolvents
Pauls  Sinkevičs š. g. maijā ar 

izcilām sekmēm absolvēja Mi -
čigenas universitātes Ross School 
of Business, iegūstot bakalaura 
gradu uzņēmuma administrācijā 
un ekonomikā. Studiju laikā 
Pauls piedalījās žurnāla Journal 
of Business dibināšanā un bija 
viens no tā redaktoriem. Viņš 
darbojās arī studentu organizācijā 
Michigan Interactive Investments.

Pauls apbalvots ar W. J. 
Branstrom Freshman godalgu, 
divreiz nominēts par J. B. Angell 
Scholars,  piecas reizes ieguvis 
universitātes vadības atzinību. 
Par saviem augstajiem akadē-
miskiem sasniegumiem uzņemts 
Beta Gamma Sigma Honor 
Society.

Pauls Sinkevičs 2008. gada 
vasarā strādāja praksē Scotia 
bankā un 2009. gadā Citigroup, 
tagad viņš dabūjis  pārdošanas 
un tirdzniecības analītiķa darbu 
Citigroup Ņujorkā.

Pauls ir žurnālistu Jāņa un 
Elizabetes Sinkeviču dēls.

S V E IC A M ! 

Pauls Sinkevičs
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Milvoku pulkveža Oskara Kalpaka latviešu skolā 12. septembrī sākās jaunais mācību 
gads. Šogad skolā zinības apgūs 26 skolēni, kuŗu vecums ir no trim līdz 14 gadiem.  
Apmācības darbā piedalās 15 skolotāju.  Skolas pārzine ir Renāte Blennerte.

Losandželosa latviešu skolā 19. septembrī bija  2010./11. mācību gada pirmā skolas 
diena. Ne visi skolas audzēkņi varēja ierasties, daži bija devušies uz skautu un gaidu 
nometni, tāpēc pilnīgs skolēnu skaits vēl nav zināms. Skolēni pirmajā skolas dienā 
dāvināja saviem skolotājiem puķes,  tāpat kā pieņemts Latvijā; skolas saimi uzrunāja 
mācītājs Dāvis Kaņeps, novēlot sekmīgu mācību gadu. Skolas pārzine ir Nora Mičule. 
Būs arī  vairāki jauni skolotāji. Savu 60 gadu jubileju skolotāji, skolēni, absolventi un 
vecāki nolēmuši svinēt nākamgad, Draudzīgā aicinājuma atceres dienā.

Am

Mācību gada sākums Milvoku 
latviešu skolā

Milvoku skolas saime pirmajā mācību dienā

Mācību gada sākums 
Losandželosas latviešu skolā         
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Ņujorkā 15. novembrī apustuļa 
Sv. Paula baznīcā pirmat ska-
ņojumos piedalīsies Valsts aka-
dēmiskais koris Latvija, vīru 
vokālais kvartets The Hillard 
Ensemble no Lielbritanijas un 
slavenās īslandiešu grupas Sigur 
Rós mūziķi. Klausītājiem tiks 
piedāvātas Sigur Rós taustiņ-
instrumentālista Kjartana Svein-
sona kompozicijas (to vidū – 
opuss Credo korim, stīgu instru-
mentiem un klavierēm), kā arī 
grupas vokālista Jona Tora Bir-
gisona jeb Jonsi un viņa dzīves-
biedra Aleksa Somersa sacerējumi 
no pērn iznākušā ambientās 

Koris „Latvija” dziedās Ņujorkā
mūzikas albuma Riceboy Sleeps. 
Koncertos šī mūzika vēl nav 
skanējusi.

Sigur Rós ir viena no interesan-
tākajām parādībām populārajā 
kultūrā. „Es vienmēr saku Sigur 
Rós puišiem, ka esmu viņu lepnā 
tante!”, tautiešus slavē īslandiešu 
spožākā zvaigzne Bjorka. Pēdējā 
laikā grupa aktīvi koncertē, 
dalībnieki iesaistījušies solopro-
jektos, tāpēc gaidāmā uzstā šanās 
Ņujorkā būs patiešām nozīmīgs 
notikums. 

Korim Latvija  šī ir jauna vir-
sotne pasaules mūzikas apgūšanā. 
23. septembrī koris Latvija kopā 

Kādam tēvam, kas mierīgi un 
godīgi strādāja un laimīgi dzīvo-
ja Rīgā, bija trīs gudri (vai – ne 
visai gudri?) dēli, un galvaspilsētas 
tuvumā, tās patrimoniālajā ter-
ritorijā pie Daugavas piederēja 
neliels zemes gabals. Uz šī zemes 
gabala sirdi priecēja visas tēva 
dzimtas iekopts augļu koku un 
ogu krūmu dārzs ar krāšņām 
ziedu dobēm pa starpām. Svaigi, 
smaržīgi augļi un sulīgas ogas 
pietika visai dzimtai – tantēm un 
onkuļiem un viņu bērniem, bet 
pārpalikumu varēja pārdot Rīgas 
Centrālajā tirgū. Pavasaŗos un 
vasarās dārza platībā visapkārt 
sanēja arī bites, kas dažos stropos 
nesa medu. Dzīve bija darbīga 
un skaista. Godīga.

Negaidīti nāca drūmie boļše-
viku okupācijas spaidi. Pēc kādu 
ziņotāju pūlēm, kuŗi par god-
prātīgo tēvu Rīgā bija daudz ko 
samelsuši boļševiku specdienes-
tiem, arī to, ka tēvs esot bijis 
slepens fašistu spiegs vai spiegu 
palīgs un līdzzinātājjs, jo agrāk 

Pasaka par taisnīgumu
lietojis vācu valodu, nevainīgo 
tēvu bez tiesas iemeta specdie-
nestu pagrabos un pētīja arī viņa 
biografiju, centās izzināt tēva 
radurakstus ārzemēs, aiz „dzelzs 
priekškara”. Paņēma visu tēvam 
piederošo kustamo mantu, iz -
dzina tēva ģimeni no viņa māsas 
viņam uzticētā dzīvokļa, kā arī 
„nacionālizēja” minēto zemes 
ga  balu. Boļševiku oku pācijas 
armijas celtnieku vienības, kuŗas 
sāka saimniekot kādā zemes 
gabalam tuvējā kaļķu ceplī, tēva 
dārzā uzcēla sev barakas un 
transporta novietnes, degvielas 
glabātavas, dārza stādījumus ne -
saudzīgi izcirta un izpostīja. 
Vēlākos laikos, kad kaļķu ceplis 
pārstāja darboties, okupantu ar -
mija no turienes pārvācās uz 
citu vietu, un visu to apvidu 
bi jušajā Rīgas patrimonālajā ter-
ritorijā pievienoja Rīgas pilsētai, 
ierīkoja tur iebraucējiem un arī 
vietējiem padomju varas „aktī-
vistiem” un sociālistiskā darba 
„pirmrindniekiem” ģimenes 
dār ziņu ko  operātīvus. Un visu 

to rajonu Rī  gā sāka dēvēt par 
Dār zi ņiem. 

Vēl vēlāk ne jau gluži bez 
pieaugušo tēva dēlu aktīvas līdz-
dalības atkal atjaunojās Lat vijas 
valsts. Nabaga tēvam, kuŗš tad 
jau bija gados vecs un slims, 
formāli atzina tiesības uz bijušo, 
līdz nepazīšanai pārvērsto un 
citu lietošanai sadalīto zemes 
gabalu. Viena krietna trešā daļa 
no visas tēva zemītes – 4235m2 
bija izlietota grantētu ieliņu  
ierīkošanai starp ģimenes dārzi-
ņu gabaliem. Par šo prāvo daļu 
tēvam Ministru kabineta un 
Rīgas pilsētas domes noteikumi 
paredzēja tiesības saņemt kā 
līdzvērtīgu kompensāciju zemi 
citā Rīgas pilsētas vietā (bet ne – 
kaut kur ārpus Rīgas). Tēvs 
nomira, nepaguvis neko tālāk 
pieredzēt. Tad nu minētajiem trīs 
gudrajiem vai – ne visai gudra-
jiem dēliem, kuŗus visus padomju 
režīma laikā likteņceļi bija aizve-
duši prom no dzimtās Rīgas uz 
dažādām vietām, vajadzēja no 
tēva šīs tiesības pārmantot.

 Viss turpmāk kārtojās ļoti ilgi, 
gāja gadi, un, kad jau arī šie dēli 
bija gados veci, viņiem visiem 
kopā par minētajiem nelai mī-
gajiem 4235m2 tika aprēķināta 
„kompensācija”: aptuveni 300m2 
zemes dabā – kaut kur kādā 
Rīgas malā. Neiekoptā vietā.  Bez 
komunikācijām. „Kom pen sā ci-
jas” principus un sarežģīto aprē-
ķina formulu, kas šādās lietās 
nepietiekami gudrajiem dēliem  
nebija saprotami, esot noteikuši 
seni Ministru kabineta noteiku-
mi, uz kuŗiem pamatojoties arī 
Rīgas neatkarīgā Zemes komisi-
ja. Tika arī dzelžaini „skaidrots”, 
ka nepastāv nekāds cits, dēlu 
iedomāts variants: ka nevar – 
patiešām pēc platības apmēra 
līdzvērtīgāk kompensēt minēto 
zemi kādā vietā ārpus Rīgas, 
izmantojot valsts fonda zemi. Arī 
Rīgas domes Īpašuma departa-
menta zemju pārvaldes piedāvā-
jumu izvēlēties platībā ne mazāku 
par 4235m2 zemi Rīgā – ar kadas-
tra vērtības virs apmēram 300m2 
zemes platībai piemaksu trim 

novecojušiem dēliem pēc tam 
atsauca.

Tā nu šī neskaistā pasaka par 
taisnīgumu varbūt turpināsies 
nākamajās paaudzēs, trīs dēlu 
bēr niem un viņu bērniem mek-
lējot šo taisnīgumu. Vai, kur un 
kāds ir taisnīguma mērs? Ir vai 
nav viena taisnība visiem? Kur 
darbojas taisnīgi principi tais-
nīgos likumos? Vai vienas šķiras, 
viena slāņa, vienas grupas inte-
reses un ietekmes spēks nosaka 
visu tiesību saturu? Diemžēl šīs, 
tagad novecojušās paaudzes 
autoritāte un morālās ietekmes 
spēks, no kuŗas kādreiz nāca arī 
Latvijas Tautas frontes aktīvisti, 
lielo panākumu kaldinātāji un 
nesavtīgie Atmodas laika visu 
līmeņu deputāti, ir palikuši pa -
sakaini mazi. Tas palicis kā man-
tojums vēsturei un folklorai.

Juris Ivars Neimanis,
74 g. v. pasakas stāstītājs

 un dalībnieks no Latvijas 
(tāpat – īstajās vietās nekad 
atsaucību neguvis tēva dēls)

ar Vācijas Rietumu radio simfo-
nisko orķestri debitēja Ķelnes 
Filharmonijas zālē. Tas bija 
zīmīgs notikums gan korim, gan 
Vācijas simfoniskajam orķestrim, 
jo ar šo koncertprogrammu ciklā 
„Simfoniskās leģendas” darbu 
par orķestŗa māksliniecisko va -
dītāju uzsāk Niklass Villens 
(Nichlas Willen, Zviedrija). Okto-
brī koris Latvija dosies starp-
tautiskā koncertturnejā uz Dub-
linu, Hamburgu un Maskavu 
(12.– 30. oktobris). Plašāka infor-
 mācija par koŗa koncertiem un 
to programmu pieejama mājas-
lapā www.koris.lv.   

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 
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 Šī gada 10. oktōbrī  Juris Mežinskis, ALAs valdes priekšsēdis 
piedalīsies pasaulslavenajā Čikāgas maratonā, kur kopā ar 45,000 
pieteiktajiem dalībniekiem mēros 26.2 jūdžu gaŗo distanci.

Lai veicinātu Amerikas latviešu apvienības darbu, aicinām zie-
dot $1.00, $2.00, $5.00, $10.00, $20.00 par katru noskrieto jūdzi. 

Varat ziedot arī $26.00, $52.00, $100.00, $260.00 vai arī citu summu.

Saziedotie līdzekļi tiks nodoti ALAs „Sveika Latvija!” programmas, 
ALAs Izglītības un Sporta nozaŗu vajadzībām. 

(Sīkāka informācija par ALAs atbalstu latviešu jaunatnei atrodama 
Izglītības un Sporta nozaŗu 
vietnēs ALAs mājas lapā.)

Piedāvājam jums divas iespējas ziedot:
1) nosūtot pastā ALAs birojam klātpievienoto veidlapu
2) ziedot mājas lapā www.alausa.org ar kredītkarti 

ALA ir reģistrēta pie ASV valdības kā 501(3)c labdarības organizācija un ziedojumi ALAi ir 
atskaitāmi, aprēķinot valsts nodokļus. Paldies par Jūsu līdzdalību!

Sīkāka informācija un atbildes uz jautājumiem ir saņemamas, zvanot ALAs birojam
pa tālruni: 301-340-1914, vai rakstot: jmezinskis@aol.com vai alainfo@alausa.org

MŪSU MĒRĶIS: ATBALSTĪT AMERIKAS LATVIEŠU NĀKOTNI   –  JAUNATNI!
ALAs valdes priekšsēdis Juris Mežinskis jau pagājušajā ziemā sāka trenēties Čikāgas maratonam

Lai veicinātu ALAs darbu ASV latviešu jaunatnei, vēlos ziedot šādu sum-
mu, atbalstot ALAs priekšsēža Jura Mežinska dalību Čikāgas maratonā:

$26 $52 $100 $260 cita summa $  ______________

Vārds: ______________________

Adrese: __________________________

____________________________

Visa MC
Card # ________________________________ Exp: _____

Signature: ______________________________________

Čekus rakstiet ALAs vārdā un nosūtiet uz  400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 

Tieši pēc mēneša, 23. oktobrī, 
Toronto Latviešu centra „Rīgas” 
zālē notiks otrie sadziedāšanās 
svētki „Kāpēc man dziedāt svešu 
dziesmu...?” Svētku priekš   darbi 
rit pilnā sparā – deju kopas 
apzinīgi un ar degsmi mēģina un 
mācās jaunus vai atkārto sen 
nedejotu deju soļus, dziedātāji 
vēl apdomā, kādas būtu vis pie-
mērotākās dziesmas, un svētku 
rīkotāji meklē labākos techniskos 
risinājumus, lai galarezultāts 
būtu visiem tīkams. 

Koncertā skanēs gan  mūsdienu 
Latvijas estrādes dziesmas, gan 
arī pazīstamas tautasdziesmu 
apdares. Par dziesmu skanīgumu 
gādās Līga Miklašēvica, Linda 
Ma  ruta, Dace Zača, Elīza Apriķe, 
Mārtiņš Gaide un daudzi citi.  
Arī dejas būs dažādas – gan se -
nas, gan jaunas, vēl neredzētas, 
gan Latvijas choreografu, gan 
Kanadas latviešu choreografu ra -
dītas.  Skatītājus priecēs visu pa -
audžu deju kopas – „Dižais dan -
cis”, „Daugaviņa” un „Mēnes tiņš”. 

Koncerta ienākumus ziedos 
deju kopām, kuŗas piedalīsies 
koncertā, kā arī financiāli at -
balstīs  koncertu „Deju mazajai 
sirsniņai”, kas notiks 2011. gada 
19. februārī Kongresa namā Rīgā. 
Labdarības koncertu „Deja ma -
za  jai sirsniņai” jau otro reizi rīko 
labākie Latvijas tautasdeju an -
sambļi –  „Dancis”, „Līgo” un 
„Teiksma”, lai par koncertā sazie-

Aicinājums uz sadziedāšanās 
svētkiem Toronto

doto naudu atbalstītu 75 bērnus, 
kuŗi slimo ar  cerebrālo trieku,  
epilepsiju, citu iedzimtu slimību 
vai cieš no iegūtas traumas. 
Galvenais mērķis ir sniegt ne 
tikai emocionālu atbalstu,  bet 
arī financiāli palīdzēt tiem, kuŗi  
savās domās izdejojuši ne vienu 
vien deju, bet paši saviem 
spēkiem deju kopu dalībniekiem 
nevar pievienoties. Deju an -
sambļi, kā arī sadziedāšanās 
svētku rīkotāji Toronto vēlas 
šiem bērniem sagādāt prieku,  
atbalstu un padarīt krāsaināku, 
laimīgāku un gaišāku vismaz 
vienu dienu.  

Priecāsimies, ja atradīsit laiku 
izrauties no ikdienas steigas un 
būsit kopā ar mums 23. oktōbrī, 
lai atbalstītu gan pašmāju deju 
kopas, gan bērniņus Latvijā. 

Sadziedāšanās svētku biļetes 
var iegādāties Latviešu centra 
veikalā. Biļešu cenas līdz 10. 
oktōbrim – $20, pēc tam un kon-
certa dienā – $25. Bērniem un 
jauniešiem līdz 12 gadu vecum-
am ieeja brīva; „Mobilitātes” 
programmas dalībniekiem un 
12-16 gadu veciem jauniešiem – 
$15.  

Nāc, priecājies un atbalsti sa -
vējos!

Sadziedāšanās svētki II rīkotāji: 
Mareks Nēgels, Māra Bērziņš, 
Eva Otaņķe
E-pasts:
sadziedasanas.svetki@gmail.com
 

Laiks atkal aut kājas gads-
kārtējam ALMA mākslinieku un 
mākslas draugu saietam skaista-
jos Katskiļu kalnos, kas šogad 
notiek 1., 2.,3. oktobrī. Aizdomu 
pilniem ALMA „neapzinīguma” 
saskatītājiem laipns paskaidro-
jums: apzinoties, ka 2. oktobris ir 
diena, kad visiem balsstiesīgiem 
Latvijas pavalstniekiem jādodas 
pie urnām, ALMA vadība jau 
savlaicīgi izsūtīja mudinājumus 
noteikti piedalīties Latvijas 10. 
Saeimas vēlēšanās, kopā ar 
instrukcijām, kā nobalsošana 
paveicama ar pasta starpniecību. 
Mīļi gaidīti tie ciemiņi, kas, 
iespējams, atbrauks tikai sestdie-
nas pēcpusdienā.

Kā vienmēr, saiets notiks Ņu -
jorkas latviešu ev. lut. draudzes 
lauku īpašuma atpūtas namā 
Elkaparkā, Ņujorkā. Vienā no 
pievienotajiem foto uzņē mu-
miem redzami nenogurdināmie 
saieta sagatavošanas darba veicē-
ji – ALMA priekšsēži Guna 
Mundheima un Juris Ubāns ar 
atpūtas nama namamāti un saieta 
saimnieci Janīnu Briģi vidū. Šie 
trīs cilvēki ir apņēmušies rūpēties 
par saieta dalībnieku garīgo un 
miesīgo labklājību. Jau sestdienas 
(2. oktobŗa) programmai „Gara 

Posīsimies mākslinieku saietam Katskiļos!
maize” sarūpēti attēliem illustrēti 
referāti, kas visi saistās ar  no -
tikušām, kā arī vēl arvien turpi-
nātām izstādēm kā šeit Amerikā, 
tā Latvijā, bet saimniece gādās 
par trim garšīgām maltītēm; 
divām arī svētdien. 

Kā jau pēdējos gados pierasts, 
ALMA vadība atkal ir aicinājusi 
viesus no Latvijas. Šoreiz vaigā 
skatīsim Laika slejās jau labi 
iepazīto mākslas zinātnieku, vēl 
pirms 2 gadiem aktīvo Latvijas 
Valsts archīva trimdas materiālu 
galveno glabātāju Māri Branci, 
kas mūs izvadās pa nozīmīgām 
nesen notikušām izstādēm Lat -
vijā.  Tiksimies arī ar līdz šim  
neiepazīto Latvijas Mākslas aka-
dēmijas profesoru Andri Vīto-
liņu, kuŗa speciālitāte, kā šķietas, 
ir mākslas interesnetiem viest 
skaidrību par jaunākajām māks-
las novirzēm Latvijā. Kādēļ viesis 
sava referāta titulējumā izvēlējies 
papildus apzīmējumu „Rīgas 
pagrīde” , šo rindu rakstītājai nav 
izprots. Vai tās būtu pagalam 
„nerādāmas” lietas? Tikko no 
Latvijas apciemojuma atgriezu-
sies, varu liecināt, ka nekādus 
režīma ierobežojumus tur nepa-
manīju, bet ga to pašu visā 
pasaulē valdošo uzskatu – jebkuŗš 

vizuāli tveŗams ainojums, uz -
stādījums vai vienkārši – sasvai-
dījums  – ja vien māksli nieka 
parakstīts, uzlūkojams par māks-
las darbu. Būs bezgala intriģējoši 
uzzināt, kas īsti ir ietilpināms 
„pagrīdes” katēgo rijā. 

Kultūras programmā piedalī-
ties aicināta ļoti nozīmīga perso-
na mūspuses vēl arvien rosīgajā 
māks  las apritē – Gaŗezera darbī-
gās Klinklāva mākalsas galerijas 
vadītāja Līga Ejupe. Tiem saieta 
dalībniekiem, kam nav bijusi ie -
spēja ciemoties Gaŗezerā, būs 
iespējams iepazīties ar Klinklāva 
galerijas kollekcijuu, kuŗā noteik-
ti glabājas vērtīgi mākslas darbi, 
kā mūsu vecmeistaru, tā jaunāka 
gājuma mākslinieku radīti. Vieš-
ņa arī stāstīs (un rādīs attēlus, kā 
arī zinīgi sastādītu, glītu katalogu 
par izstādi ar lielu vēsturisku no -
zīmību „Mākslinieki trimdā. Lat-
     viešu bēgļu māksla 1944 – 1950”). 
Šī izstāde galvenām kārtām ir 
kādreizējās ALMA priekšsēdes, 
tagad – pasaules Latviešu mākslas 
savienības (PLMS) degsmīgās va  -
dītājas Lel des Kalmītes mērķ-
tiecības un neatlaidības lolojums.

Programmas turpinājumā 
svēt        dien, 3. oktobrī Lelde Kal mī-
te sniegs vispārēju ziņojumu par 
PLMS darbību, savukārt par 
„Latvieši Pasaulē” darbību mūs 
informēs šīs organizācijas sirds 
un dvēsele Maija Hinkle.

Sestdienas rīta cēlienā notiks 
ALMA pilnsapulce ar īsu tur-
pinājumu svētdienas priekš pus-
dienā, bet pēc maltītes pare dzēta 
atvadīšanās un došanās mājup. 

Kultūras programma sāksies 
jau pirmajā saieta dienā (piekt-
dien, 1. oktobrī, pēc reģistrēša-
nās, plkst. 17.00), kad paredzēta  
iepazīšanās un patērzēšana pie 
atspirdzinājumiem. Sākot ar 
plkst. 19.00 varēsim noskatīties 
ALMA biedru priekšnesumus, 
kā arī jau starptautisku ievērību 
ieguvušās latviešu filmdares 
Lailas Pakalniņas jaunākās fil-
mas. Būs arī ALMA dalībnieku 
mākslas darbu izstāde par temu 
„Ēdiens”. Arī tradicionālajai 
Cepuŗu ballei sestdienas vakarā 
paredzēta tema – ar ēdieniem 

saistīti cepuŗu veidoli un rotā-
jumi. Pievienotais pērngada 
Cepuŗu balles attēls liecina, ka 
vieslektors, mākslinieks Jānis Jā -
kobsons un ilggadējā ALMA 
kasiere, fotografe Dace Marga 
tematiski  par vienu gadu bija 
aizsteigušies priekšā – vienam 
„durchšlāga”cepure galvā, otrai – 
augļi pie cepures. Ko gan viņi un 
citi dalībnieki būs sagudrojuši šā 
gada „ēdienu cepurēm”? To 
redzēsim šā gada „Cepuŗu ballē”. 

Uz redzēšanos saietā!
Eleonora Šturma

P.S. info un pieteikšanās pie 
Daces Margas: 
e-pasts: dace.marga@verizon.net; 
tālr.(215)368-2061

 

No kreisās: Guna Mundheima, Janīna Briģe un Juris Ubāns 

Jānis Jākobsons un Dace Marga
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(Nobeigums)

„Izlaidīšu arī!” Tedis spītīgi at -
cirta, otrreiz atrāva logu un izlin-
goja cimdu pelēkajā no  krēs lā.

„Miers viņa pīšļiem!” atskanēja 
kāda balss. Viens – otrs iesmējās, 
bet šie smiekli nebija visai īsti. 
Ikviens saprata, ka joku robežas 
jau palikušas aiz muguras.

Arī Tedim bija diezgan. Viņš 
gan izlikās vienaldzīgs un nebil-
da ne vārda, tomēr viņā cieši un 
spēji nobrieda kāds lēmums.

Par laimi vilciens jau sāka sa -
mazināt gaitu. Jelgava bija klāt. 
Visi jutās kā atviegloti, jo 
neērtajam stāvoklim bija jāizbei-
dzas pašam par sevi.

Cits pakaļ citam izlēca no 
vagona. Tedis tīši palika pēdējais, 
turēdamies gabaliņu iepakaļ.

„Neizklīst!” Eriks vēl nosauca 
un devās uz priekšu, cauri vil-
ciena sagaidītāju drūzmai.

Tedis noskatījās, uz kuŗu pusi 
aiziet pārējie, un tad strauji 
pašāvies sāņus, nozuda kādā 
tumšā iedurvī.

„Tedi, kur tu paliec?” viņš vēl 
sadzirdēja  pa gabaliņu klaigājam. 
Sakodis zobus gavilējošā spītā, 
viņš ievilkās vēl dziļāk ēnā un 
nogaidīja, līdz perons kļuva galīgi 
tukšs.

Tā – tagad tas bija izdarīts! Lai 
nu jubilē vieni paši. Viņš brauks 
ar nākošo vilcienu atpakaļ uz 
Rīgu.

Atceroties Almu, droši vien, 
aizgājusi kopā ar Eriku, viņam 
sirdī iesmeldza. Bet – lai! Jābūt 
konsekventam – tie visi bija no 
viņa turpmākās dzīves svītroti. 
Draugi – phē! Tik vien zin, kā 
ņirgāties!

Tedis nogaidīja vēl labu brīdi 
un tad nosprieda, ka pārējie jau 
būs gabalā. Iznācis no tumsas, 
viņš lēni kāpa uz uzgaidāmām 
telpām, lai noskaidrotu, cik ilgi 
vēl līdz Rīgas vilciena atiešanai.

Bija drusku vairāk par pus-
stundu. Tedis nesteigdamies pie-
gāja pie bufetes un pasauca 
kausiņu alus. Gan jau kaut kā 
novilks tās nedaudzās minūtes.

Alus garšoja brangi. Viņš 
pasauca vēl otru. Kaklā bija 
kaut kas tā kā sastājies. Prasījās 
pēc kaut kā stiprāka, bet to jau 
stacijas bufetē nevarēja dabūt. 
Nekas, gan jau aizbrauks Rīgā, 
tad...

Pirmītējais saspīlējums tā kā 
atslāba. Žēl bija cimdu, bet vēl 
nepatīkamāk bija tas, ka brau-
ciens beidzās tik nelāgi. Radās 
tādi kā sirdsapziņas pārmetumi, 
kuŗus Tedis veltīgi centās ap -
slāpēt. Vai nu tā vajadzēja? Būtu 
gājis citiem līdz, gan traģi-
komiskais starpgadījums vakara 
laikā būtu aizmirsies. Arī Alma 
– vai nu tiešām lieta bija tik 
ļauna? Patiesībā viņš šodien bija 
tēlojis komisku figūru – kuŗam 
tas dzīvē kādreiz nepagadās? 
Kāpēc gan lai Alma nepasmejas 
draugiem līdz, ja šie smiekli nav 
ļauni domāti? Kāpēc gan šī 
muļķīgā greizsirdība? Vēl tikai 
vakar vakarā, nākot no koncerta, 
viņi taču ar Almu bija tik pamatīgi 
izrunājušies, ka par viņas īsto 
nostāju nevarēja būt šaubu. Un 
draugi – tie visi bija lāga zēni, kas 
cita iemesla dēļ gāja kaut caur 
uguni. Galvenais – visa viņa 
dzīve bija ievirzījusies tā, ka bez 

šīs sabiedrības nemaz nebija 
iedomājama.

Jā, bet... Rūgtums, kas braucot 
bija Tedī sakrājies, atkal uzsita 
augstu vilni.

„Beigts ir beigts un šķirts ir 
šķirts,” viņš, zobus sakodis, ne -
viļus atkārtoja Kārļa pirmīt 
izsacīto banālo frazi. Mezgls ir 
pārcirsts – tagad tikai nekļūt 
mīkstam! Nevajadzēja spert 
pirmo soli, ja jāšaubās par 
turpmākajiem. Ja viņš tagad 
aizies turp kurp gāja pārējie, 
tad no zobgalībām vairs 
neglābsies ne grīdas spraugā. 
Un kāpēc vispār par to domāt? 
Tie vairs nebija viņa draugi, un 
gan viņš pratīs iztikt arī bez 
tiem. Bet Alma...

Nemanot Tedis bija sācis pats 
ar sevi sarunāties. Pēdējais tei-
kums, laikam, bija pasprucis 
skaļāk, jo tūdaļ viņam aiz 
muguras atskanēja arī atbilde:

„J  ā, te es esmu. Vai tu gribi 
man ko sacīt?”

Tedis spēji apcirtās. Tiešām, 
viņa priekšā stāvēja Alma – viena 
pati.

Pirmajā mirklī viņš bija tā 
apmulsis un pārsteigts, ka ne -
varēja izrunāt ne vārda. Bet tas 
viņam ar, nebija jādara, jo Alma 
aizsteidzās priekšā: 

„Es tā vien skatos, ka tev atkal 
muļķības prātā. Kāpēc skrēji 
prom no citiem?”

Kaut arī Almas balsī nevarēja 
saklausīt no sapīkuma, ne pār-
metuma, tomēr Tedis iecirtās.

„Kā tad nu tev pēkšņi radusies 
interese par to, kas man prātā?” 
viņš ironiski atjautāja. „Nebūtu 
tik vērīgi klausījusies Erikā, tad 
gan saprastu, kāpēc skrēju 
prom.” 

Alma nebūt nejutās aizskarta. 
Viņa viegli iesmējās un saņēma 

Tedi aiz elkoņa.
„Beidz nu spurāties, muļķa 

zēn,” viņa sacīja. „Samaksā par 
alu, ja to vēl neesi izdarījis, un 
nāc! Citādi nonāksim par vēlu.”

„Nekur man nav jāiet,” Tedis 
nepiekāpās. „Pēc stundas ce  turk-
šņa es braucu atpakaļ uz Rīgu.”

„Tā, tā, tā! To jau es domāju. 
Patiesībā vajadzēja gan ļaut, lai tu 
brauc – rīt, droši vien, būtu 
prātīgāks. Bet kāpēc tu man gribi 
izbojāt šo vakaru, uz kuŗu es jau 
tik ilgi priecājos? Vai tiešām vērts 
celt tādu traci sīkumu dēļ?”

„Labi sīkumi,” Tedis rūca, bet 
viņa tonis vairs nebija tik 
pārliecinošs, kā iepriekš. „Tev, 
laikam gan, ļoti patīk redzēt mani 
visas sabiedrības zobgalības 
centrā?”

„Nepārspīlē nu,” Alma silti 
ierunājās. „Vai nu tu mūsu zēnus 
nepazīsti? Vai tā pirmā reize? Cik 
tu pats neesi palīdzējis zoboties 
gan par Kārli, gan par citiem – 
un ka tev mēle ir asāka, nekā 
citiem, to tu pats arī gluži labi 
zini. Ja tagad reiz pienākusi tava 
kārta, tad uzreiz spuras gaisā. It 
kā kāds būtu kaut ko ļaunu 
domājis. Pats vainīgs – kāpēc 
neatnāci uz staciju laikā? Ar to 
viss sākās. Ja tev pirms tam 
gadījušās kādas nepatikšanas – 
kas tad to var zināt?”

Tedim, kaut arī negribot, tomēr 
klusībā bija jāatzīst, ka Almai 
laba daļa taisnības.

„Zēni jau nobažījušies, kur tu 
palicis,” Alma turpināja. „Tagad 
viņi paši apzinās, ka pāršāvuši 
par strīpu. Nosprieda, ka jāsadzen 
tavas pēdas.”

„Un tevi sūtīja meklēt?” Tedis 
mēģināja izšaut pēdējo bultu.

„Pati piedāvājos.”
„Kāpēc tad tā?”
„Un tu vēl jautā?” Alma uzme-

ta Tedim tādu skatu, ka tam tīri 
vai elpa aizrāvās. „Netielējies, 
iesim, laika nav daudz!”

Šoreiz viņam neatlika nekas 
cits, kā paklausīt. Uzmetis uz 
letes naudas gabalu par izdzerto 
alu, viņš paņēma Almu zem 
rokas un abi izgāja laukā.

Agrais ziemas vakars bija 
pārklājis pilsētu kā ar tumšpelēku 
lakatu. Sniegs maigi gurkstēja 
zem kājām. Brīdi viņi gāja 
klusēdami, bet tad Tedim atkal 
nedeva miera vēl neizteiktais 
jautājums:

„Nu jā, bet tu jau atkal visu 
vakaru ar Eriku – kāpēc tad gan 
tur vēl manis vajaga?”

Alma cieši paspieda roku, kas 
viņu turēja aiz elkoņa.

„Vai lai tev vienmēr atkārtoju, 
ka man nav neviena cita, kā tikai 
tu? It kā tu to nezinātu!”

Tagad Tedim kļuva pavisam 
labi.

„Ja netici – manis pēc, brauk-
sim tūliņ abi atpakaļ uz Rīgu! Vai 
tas tev būs pietiekams pie-
rādījums?” Alma grasījās griez-
ties atpakaļ.

„Lai nu paliek braukšana,” 
Tedis atviegloti iesmējās. „Mums 
taču šovakar jābūt Silgaiļa ju -
bilejā. Citādi zēni, mūs mek -
lēdami, sacels kājās visu Jelga -
vu.”

Abi sāka smieties un paātrināja 
soļus.

„Par tiem cimdiem tu nebēdā,” 
Alma, piekļāvusies Tedim, 
pusčukstus ierunājās. „Es tev 
noadīšu citus. Tie gan nebūs tik 
lepni, bet silti...”

„Kā tava sirds!” Tedis labsirdīgā 
zobgalībā pasteidzās piebilst un 
saņēma viņas rokas savējās.

Tā viņi gāja līdz pat pla ta-
jām, apgaismotajām zāles 
dur   vīm.

Jaunie cimdi
Emīls Skujenieks

Atveŗot  žurnāla Jaunā Gaita 
vāku, uz kuŗa ir košs Ilmāra 
Rumpētera mākslas darbs, at -
klājas, kā liecina kāds lasītājs 
Latvijā, „izcils profesionālitātes, 
talanta, godaprāta, pacietības un 
nesavtības paraugs mums visiem 
šeit, Latvijā”. 

Maijas Meirānes vērtējumā 
Ju ris Helds, kuŗa deviņi dzejoļi 
un luga ,,Ko darīt?” ir šā numura 
literārais kodols, ir viens no 
„ievērojamākiem mūsu postmo-
dernās literātūras autoriem”. 
Lu gā nabaga Latviju ar absurdu 
nežēlību vienlaikus nomāc glo-
bāla degunradža gripas epi-
dēmija, Vladimira Iļjiča Ļeņina 
augšāmcelšanās no mirušajiem 
un kāda anonima Eiropas 
Savienības komisāra vizīte. Sekas 

ir bēdīgas.
 Vienā no autora dzejoļiem 

lasām pašnovērtējumu:
Dzeja atmirst no pasaules vecās, 
senā, slepenā kaislība gaist... 
un tomēr tās sātana ogles 
nedziest un Visumā kaist.

Linda Treija apraksta Vijas 
Cel  miņas šogad maijā Ņujorkā 
notikušo gleznu izstādi, kā arī 
iepazīstina ar māksliniecēm Si -
gitu Dauguli un Laimu Bikši. 
Viņu darbi reproducēti krāsās, 
žurnālā ievietotas arī  Gunāra Ja -
naiša, Ulža Brieža un Ulža Gra ša 
melnbaltās fotografijas. Mū  zikas 
nodaļā lasāms Helēnas Ginteres 
raksts par jauno pianistu un 
ērģelnieku Andreju Stre ļājevu, 
kas talantīgi spēlē pava dījumu 
seno laiku mēmām fil mām. Savu 
doktora disertāciju Toronto 
universitātē viņš rakstījis par 
latviešu ērģeļmūzikas vēstu ri.

Evas Eglājas-Kristsones pētīju-
ma ,,Okupētās Latvijas un lat-
viešu trimdas saskarsme un tās 
dinamika” VII daļā izvērtēta 
trim  das kritiķu un literātu at -
tieksme pret okupētās Latvijas 
literātūru. Mākslas teorijas pro-
fesors Ģedimina Techniskā uni-
versitātē Almants Samalavičs ap -
cer Lietuvas prozu un konstatē, 
ka, par spīti straujajām pārmai-
ņām pēc nacionālās neatkarības 
atgūšanas un lētām izklaidēšanās 
iespējām, situācija ir „gandrīz 
normāla”.

Lāsma Ģibiete analizē trīs mūs-
dienu literārus darbus par lau -
pītāju, dedzinātāju un slepkavu  
Ansi Kaupēnu (1895-1927): 
Māras Zālītes mūziklu ,,Kaupēn, 
mans mīļais!”, Ingrīdas Karstās 
romānu ,,Kaupēna līgava” un 
nodaļu par Kaupēnu Andŗa 
Grūtupa grāmatā ,,Tiesāšanās kā 
māksla”. 

Tēlnieks un mākslas maģistrs 
Aigars Bikše raksta, ka Latvijas 
un visas pasaules ekonomisko 
krizi jeb globālo dižķibeli iz -
raisījusi t. s. piramidas jeb Ponzi 
schēma globālo finanču iegul-
dīšanas institūciju darba meto-
dikā, pamatojot savu viedokli ar 
piemēriem un aicinot māksli-
niekus uzņemties atbildību par 
ētisku vērtību nostiprināšanu.

Viens no aizspriedumiem, kas 
nostiprinājies Eiropā un Ame-
rikā, ir islāma svētās grāmatas 
Korāna aizliegums sievietēm 
publikā atsegt seju. Uldis Bērziņš, 
kas Korānu tulkojis latviski, zina, 
ka tas nav tiesa, − sieviešu ap -
ģērbu islāmticīgo zemēs nosaka 
publikas doma un sievietes (ne)
padošanās tai tāpat kā kristīgā 
Eiropā/Amerikā. Korāns gan 
brīdina: „Nešķindiniet zem 
brun   čiem zeltu.”

Rolfs Ekmanis turpinājumā 
par starptautiskiem raidījumiem 
latviešu valodā 20. gs. otrā pusē 
stāsta par Radio Brīvā Eiropa 
(Radio Free Europe) sākuma lai-
kiem, kad notika pat mēģinājumi 
sūtīt informāciju un pretpa-

domju propagandu pāri dzelzs 
priekškaram ūdeņraža gāzes 
balonos. 1949. gadā radio rai-
dīšanas jauda bija tikai 7.5 kW, 
bet 1960.  gadā  jau 250 kW.

Publicists Ilmārs Latkovskis 
kādu ierakstu savā blogā beidz ar 
vārdiem: „Imigrācija nav nekas 
labs. Taču šobrīd tā izskatās kā 
vienīgais līdzeklis, lai salāpītu 
demografisko situāciju atbilstīgi 
augšupejošas ekonomikas pra-
sībām. Vai ir citi varianti? Tad 
par tiem būtu jārunā.” Nodaļā 
,,Kiberkambaris” tīmekļa „svei-
kotāji” tad arī pārrunā variantus.

Dažos vārdos sakopotas 
svarīgas īsziņas par kultūrālam 
latvietim svarīgiem notikumiem 
gan Latvijā, gan diasporā, gan 
Latvijai visapkārt, gan citur 
ģeopolītiskā telpā. 

Grāmatu recenzijas: Juris Sile-
nieks raksta par Ingrīdas Vīksnas 
90 gadu jubilejas dzejoļu sakopo-
jumu ,,Es saku paldies” un par 
Gundegas Repšes ,,Stāsti par 
mācekļiem”; Biruta Sūrmane par 
Noras Ikstenas eseju grāmatu 
,,Šokolādes Jēzus”; Astra Roze 
par jaunā autora Gundara Ignata 
pirmo grāmatu, stāstu krājumu 
,,Bez jakas”; Voldemārs Avens 
par Māŗa Branča monografiju 
,,Edgars Krūmiņš”;  Jānis Krēsliņš 
vecākais apcerē  rakstu krājumu 
par baltvāciešiem Deutschbalten, 
Weimarer Republik und Drittes 
Reich. 

Jaunās Gaitas atsevišķu numu-
ru par 10 ASV dolariem var 

pasūtināt, rakstot vai zvanot JG 
saimniecei Ingrīdai Bulmanei, 
tālr.: 416-621-0898, e-pasts:    
ibulmanis@scom.ca; galvenā 
redaktora Rolfa Ekmaņa e-pasta 
adrese: rolfs.ekmanis@asu.edu  
un rekmanis@msn.com. Viena 
gada abonements (četri numuri) 
maksā 39 ASV dolari, Kanadā – 
39 Kanadas dolari. Atsevišķus 
jaunā numura un vecāku izde-
vumu rakstus  iespējams izlasīt 
Jaunās Gaitas mājaslapā:                         
www.zagarins.net/JG

Juris Žagariņš

Jaunā  Gaita 262
Laiks ir kapitāls, kas vēlēts
Ar vienu mēru visiem mums.
Vai lietosim to savā labā
Vai atstāsim to atmatā?

No neskaitāmām iespējām,
Kā doto laiku lietā likt, 
Būt draugam vārdam rakstītam  
Ir ceļš pie apgaismības tikt.

Parastai grāmatai autors ir viens,
Jaunajai Gaitai to piecdesmit.
Šeit žurnāls cēls, ko vērā ņemt:
Esejas un jauna dzeja, gleznu
                     klāsts un ziņu pūrs.

Gan vajadzību daudz ir mums – 
Šeit maksājums, tur ziedojums,
Bet tikai tas, kam kūtrums
                                         krūtīs,
Sev Jauno Gaitu nepasūtīs.

Uz rudens dienām bagātām cer 
abonētājs Anglijā

Jaunā Gaita Nr. 262
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Amerikas latviešu apvienības 
rīkotais  „Hello Latvia! / Sveika 
dzimtene!” ceļojums  pieauguša-
jiem notika no 1. līdz 14. jūlijam. 
Vairākums dalībnieku brauca 
kopā no Čikāgas vai Vašingtonas 
(DC), bet daži pievienojās gru-
pai Rīgā. Šīgada ceļojuma dalīb-
nieki, kopskaitā piecpadsmit, 
bija no Mičigenas, Ņudžersijas, 
Nebraskas,  Minesotas, Ņujorkas, 
Aijovas un Kolorado, grupu 
vadīja šī raksta autore. Divu 
nedēļu laikā ekskursanti ar auto-
busu  pa Latvijas lielceļiem un 
daždažādiem lauku ceļiem 
nobrauca  vairāk nekā  2250 kilo-
metru. 

Pirmajā dienā vispirms pie 
Brīvības pieminekļa nolikām 
puķes un fotografējamies. Pēc 
tam mūsu zinīgā gīde Zaiga Vilka 
vadīja ekskursiju pa Vecrīgu, 
angļu valodā pastāstot Rīgas vēs-
turi un parādot ievērojamākas 
vietas. 

Nākamās sešas dienas ceļojām 
pa Latgali un Vidzemi. Pa ceļam 
uz Rēzekni apmeklējām Koknesi, 
,,Likteņdārzu” uz Kokneses salas,  
Aglonu un Aglonas baziliku. 
Tā lāk braucām uz Madonu, Vec-
piebalgu, Cesvaini, Gulbeni un 
Vecgulbeni.  Pārnakšņojām Cēsīs 
skaistā pirmskaŗa viesnīcā, kas 
tagad atjaunota.  Viesojāmies  
Smiltenē, Rūjienā, kur ēdām ļoti 
gardu saldējumu, un  Valmierā.  
Ap      skatījām arī Āraišus, Turaidu 
un Siguldu. Pavadījuši divas die-

Hello Latvia! / Sveika, dzimtene-2010”
nas  Vidzemē, atgriezāmies Rīgā, 
izstaigājām Brīvdabas mūzeju.  
Tālāk devāmies uz Zemgali, kur 
nakšņojām skaistajā Mežotnes 
pilī.   

 Rīgā sākās X skolu un jaunat-
nes Dziesmu un Deju svētki, 
tāpēc bija jādodas  atpakaļ uz 
Rīgu, pa ceļam apskatot  Rundāles 
pili un Bausku.  Rīgā noklausījā-
mies brīnišķīgu koncertu Rīgas 
Latviešu biedrības namā. Agri 
no rīta nākamajā dienā atgriezā-
mies pie Brīvības pieminekļa, lai 
noskatītos  krāšņo Dziesmu svēt-
ku gājienu. Cik jauki bija redzēt 
tik daudz jauniešu tautastērpos! 
Pusdienojām Jūrmalā, bet vaka-
rā devāmies  uz Mežaparku klau-
sīties Dziesmu svētku lielkoncer-
tu ,,Mana zeme-zemīte skaistā”.

Noskatījāmies arī deju koncer-
tu – ,,Deja kāpj debesīs” Dau-
gavas stadionā.  Interesantajā 
prog rammā piedalījās vairāk 
nekā 13 000 enerģisku un pras-
mīgu jauniešu un bērnu. Pēc 
svētkiem devāmies uz Kurzemi 
–  Liepāju, Jūrkalni un Kuldīgu. 
Ļoti emocionālu pārdzīvojumu 
sagādāja Kurzemes Brāļu kapu 
Lestenē apmeklējums. Daži ceļo-
juma dalībnieki uz kapu plāksnī-
tēm atrada radinieku vārdus. 
Godinot kritušos kaŗavīrus, ceļo-
tāji nolika puķes.  

Pēdējā vakarā notika svinības  
viesnīcā  “Radi un Draugi”. Katra 
ceļojuma diena bija piesātināta, 
ceļotāji daudz uzzināja par 

Latvijas vēsturi, kultūru, priecā-
jās par dabasskatiem un gardo 
ēdienu. Daži  grupas dalībnieki 
Latvijā bija pirmo reizi, citiem tā 
bija atkalredzēšanās. Atgriezā-
mies Amerikā, sirsnīgu jūtu pār-
ņemti, ar lielāku izpratni  un 
dzi  ļākām zināšanām par mūsu 
mīļo Latviju. 

Iespaidos par ceļojumu dalījās 
arī gīde Zaiga Vilka: „Grupa bija 
ļoti jauka, dalībnieki dažāda 
vecuma, astoņi saprata latviski, 
brīvi runāt varēja seši. Latvijā 
dzimuši bija tikai divi. Katru 
gadu kādi trīs vai četri brauc 
atkārtoti. Uz jautājumu, kāpēc, 
viņi atbild, ka vienmēr ir kas 
savādāks, patīkot te atpūsties, 
vēlas bērniem un mazbērniem 
parādīt Latviju. Vairākas reizes 
bijuši dalībnieki, kuŗu vecāki vai 
vecvecāki izceļojuši jau agrāk, ne 
tikai pēc Otrā pasaules kaŗa. 
Šoreiz tādi bija brāļi Songaijo 
(Songayllo). Viņi vēlējās uzzināt 
ko vairāk par saviem senčiem 
Liepājā, bet laika nebija daudz, 
un viņi priecājās redzēt vietas, 
kur dzīvojuši viņu vecvecāki. 
Tūrstiem patīk, ja kaut ko redz 
vairāk nekā paredzēts program-
mās. Šoreiz aizbraucām līdz 
Igaunijas robežai, netālu no 
Rūjienas. Visiem patika arī Baus-
kas alus darītava, tur padziedā-
jām, daudzi pirka alus kausus. 
Protams, visiem patika ,,Likteņ-
dārzs” Koknesē, vairāki iegādājās 
ziedojumu kartītes, kuŗās ierak-

,,Hello, Latvia! / Sveika, dzimtene-2010” dalībnieki pie Brīvības 
pieminekļa pirmajā ceļojuma dienā Latvijā
Priekšā no kreisās: Romeo Gargantiels, Dagmāra Gude, Laura 
Gude, Ruta Jensena, Rejs Songaijo (Ray Songayllo), Andra Vette, 
Lara Vette, Anna Gargantiela, Rasma Dumoulina; aizmugurē: 
Rendijs Jensens, Dominika  Palka, Freds Songaijo, Konrads Voits, 
Eriks Voits, Serge Dumoulins
stīja pieminamo radinieku vār-
dus. Labā laikā izdodas pikniks 
brīvā dabā, šogad  bija divi – pie 
Daugavas netālu no Kokneses un 
Mežotnē pie Lielupes. Parasti visi 
savstarpēji sadraudzējas, ceļoju-
ma beigās jūtas kā liela ģimene.  
Zinu, ka daudzi pēc atgriešanās 
mītnes zemē turpina sarakstīties. 
Ces vaines pilī gīds bija kādreirē-
jais Kanadas latvietis Kārlis 
Bandenieks. Lielajā pils zālē Rejs 
Songaijo apsēdās pie klavierēm, 
un varējām pārliecināties, ka viņš 

ir talantīgs  pianists. Valmierā 
Sī ma  ņa baznīcā satikām mācītā-
ju Kārlis Zikmani, viņš uz Latviju 
ne pārāk sen pārcēlies no Ame-
rikas. Sarunas notika angliski, 
nebija jātulko, radās tiešs kon-
takts, un visiem tas patika.”  

Tos, kuŗi vēlētos piedalīties 
ceļojumā ,,Hello Latvia! / Sveika, 
dzimtene-2011” nākamvasar, lū -
dzam sazināties ar Anitu Juberti 
ALAs birojā, tālr.: 301-340-8719, 
e-pasts: projekti@alausa.org  

Dace Nichola

Šogad rotācijas secībā LELBAs  
Draudžu dienas vajadzēja rīkot 
Ņujorkas draudzei, bet tā kā 
Katskiļos notiek lieli būvdarbi, šo  
jauko, bet atbildīgo pienākumu 
uzņēmās Rietumu apgabala pār-
stāvji.

Draudžu dienas Vašing to-
nas latviešu izglītības centrā 
Kursa  rīkoja   Ziemeļkalifornijas 
latv. ev. lut. mācītājs Kārlis Žols 
sadarbojoties ar Sietlas latviešu 
ev. lut. mācītāju Dr. Dairu Cilni 
un draudzes darbiniekiem. Pie-
teicās 60 dalībnieku no četrām 
valstīm un 12 pavalstīm.

 Draudžu dienas  2. septembŗa 
pievakarē ievadīja dievkalpojums 
ar dievgaldu. Dievkalpojumā 
pie  dalījās prāvestes Lauma Zušē-
vica un Anita Vārsberga-Pāža, 
Klīvlandes latv. ev. lut. draudzes 
mācītāja Sarma Eglīte  un  Čikā-
gas latv. ev. lut.  Ciānas draudzes 
māc.Gundega Puidza. Dievvār-
dus teica prāveste Lauma  Zušē-
vica.

Pēc dievkalpojuma nolasīja 
archibīskapa Elmāra E. Rozīša 
un prāvesta  Kolvina Makfersona 
(Colvin McPherson) sveicienus. 
Aijovas un Floridas latv. ev. lut. 
draudzes  mācītājs Aivars Peldes 
atgādināja par nepieciešamību  
draudzēm  iemaksāt  nākamā ar -
chi  bīskapa algas fondā, jo archi-
bīskaps Elmārs E. Rozītis vairs 
nekandidēs. Viņam līdz šim algu 
maksāja Vācijas valdība, LELBA 
sedza ceļa un kantora izdevu-
mus.

 Pirmajā Draudžu dienu vakarā  
prāveste Anita Vārsberga-
Pāža runāja par garīgumu un 
sakramentiem.

Sestdien, 3. septembrī un visus 
nākamos rītus pēc brokastīm 
mācītāja Gundega Puidza vadīja 
rīta rosmi  – vingrošanu ar lūgša-
nām. 

LELBAs Draudžu dienas Kursā
No Rīgas bija atbraucis Lutera 

draudzes mācītājs Indulis Paičs. 
Viņš četrus rītus baznīcā  runāja 
par tematu ,,Garīgums visam 
cilvēkam”.  Viņa lekcijas klausī-
jāmies ar prieku, jo viņam ir 
skaista latviešu valoda. Māc. I. 
Paičam ir arī  aktieŗa talants un 
laba humora izjūta. Pēc lekcijām 
sadalījāmies mazākās grupiņās, 
lai atbildētu uz māc. I. Paiča 
jautājumiem.

Pēcpusdienās bija dažādas in -
terešu grupas. Māc. Žols runāja 
par labirinta vēsturi un tā iz -
mantošanu meditējot. Māc. Dai-
ra Cilne vadīja Draudžu dienu 
kori, māc. Gundega Puidza stās-
tīja par sakrālām dejām un 
pieminēja Bībeles tekstus, kuŗos 
tās pieminētas. 

Nesen uzceltā podniecības ēka 
atgādināja bišu stropu, kuŗā ieli-
doja tie, kuŗi gribēja iemācīties 
no māliem izveidot kādu priekš-
metu. Šo interešu grupu vadīja 
mākslinieks Jānis Alksnis. Viņš 
jau 17 gadu Kursā un bērnu va -
saŗas nometnē Mežotnē māca 
jauniešiem un bērniem radīt ko 
skaistu vai derīgu.

 Kristīgās literātūras galdu pār-
zināja Māra Reinolde (Reynold), 
jo Biruta Zommere bija izbrau-
kusi.

Pirms vakariņam dziedāšanā 
piedalījās visi, kam mīļa dziesma. 
Cik jauki tās skanēja, pavadījumu 
spēlējot Maijai Riekstiņai, māc. 
Dairai Cilnei un  prāvestam Dā -
vim Kaņepam! Edvīns Rūsis no 
Dienvidkalifornijas spēlēja ģita-
ru. Pirms lekcijām dziedājām sa -
vas mīļākās baznīcas dziesmas. 

4. septembŗa vakaru pavadījām 
baļķu mājā pie kamīna un sveces 
gaismā Intas Vīstes (Wiest) va -
dībā  lasījām savu mīļāko latviešu 
autoru dzejoļus un dziedājām ko -
rāļus, kuŗiem vārdus sarak   s tījuši 

mums visiem  iemīļoti rakstnieki 
–  arch. Kārlis Kundziņš, māc. 
prof. Ludis Bērziņš, māc. Alberts 
Galiņš un daudzi citi. 
Nodziedājām dzejnieces Elzas 
Ķezberes dziesmu ,,Dievs tev 
vēlē labu” un nosūtījām viņai 
sveicienu. Uz savām naktsmītnēm 
devāmies garīgi pacilāti un 
bagātāki.  Daudzi draudžu dienu 
dalībnieki apmetās Kursas mīt-
nēs, citi arī tuvējās viesnīcās. 

5. septembrī pulksten divpad-
smitos Kursas baznīcā notika 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Diev   vārdus teica māc. I. Paičs.  

 Draudžu dienās gardas maltītes 
mums gatavoja trīs Kursas saim-
nieces – Ārija Miķelsone, Dace 
Garuta un Maija Atvara. Jāpie-
bilst, ka Maija Atvara ir jaunā 

dāmu komitejas priekšniece Siet-
las draudzē.  No sirds pateica-
mies saimniecēm un novērtējam 
viņu pūles, strādājot gaŗas darba 
dienas un  par mums gādājot.  
Svēt  dien viņas  mazliet varēja at -
pūs  ties, jo garīdznieki paši uz 
oglēm cepa lašus.

 Vakarā notika Draudžu dienu 
koncerts, kuŗā piedalījās koris, 
dziedāja garīdznieki, pavadījumu 
ar klavierēm spēlēja Maija 
Riekstiņa, ar basģitaru  prāv. Dā -
vis Kaņeps, ar  ģitaru Edvīns Rū -
sis.  Māc. Gundegas Puidzas ,,an -
samblis” dejoja  sakrālo deju, 
ska  not  Lienes Veitneres dzies-
mai par eņģeli,  kas modina du -
sošos ļaudis. Pirms sešiem gad-
iem šo dziesmu Draudžu dienās 
Kursā dziedāja māc. Krists Kal-

niņš. Šai vakarā mūs vienoja  
atmiņas un pārdomas. Deju va -
  j a  dzēja atkārtot.

Māc. I. Paičs savu lekciju ciklu 
beidza 6. septembrī. Viņa lekci-
jas mums daudziem atsvaidzināja 
atmiņā sen lasītos stāstus par 
Mozu, kas izveda savējos no 
Ēģiptes, lai glābtu no verdzības, 
bet mira Moāba zemē,  no Nebo 
kalna Dieva  parādīto Apsolīto 
zemi nesasniedzis.  

Liels paldies mācītājam I. Pai-
čam par šīm lekcijām. 

Trīs saulainajās dienās Kursā 
mūs sildīja arī draudzības un ko -
pības sajūta. Atvadoties lija viegls 
lietus.

Sirsnīgs paldies visiem rī  ko-
tājiem un  darbiniekiem. 

Zinta Kūlīte 

LELBAS Draudžu dienās Kursā pēc svinīgā dievkalpojuma
No kreisās: māc. Dr. Daira Cilne, māc. Dr. Sarma Eglīte, prāv. Anita Vārsberga-Pāža, māc. Indulis 
Paičs, diak. Gija Galiņa, māc. Kārlis Žols, prāv. Dāvis Kaņeps, māc. Gundega Puidza, māc. Jogita 
Mingina, māc. Ieva Pušmucāne-Kineiko, diak. Indriķis Kaņeps, Melburnas 1. latv. ev. lut. dr. māc. 
Māra Saulīte               
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St au nton , 
September 23 
– Earlier this 
month, Rus-
sian Foreign 
M i n i s t e r 
Sergey Lavrov 
noted that the 

Commonwealth of Independent 
States (CIS) is “a common 
historical resource of Russia and 
the other countries” in it, a 
formulation, a leading Moscow 
scholar says, that points to “a 
new conception of relations with 
the already not very newly 
independent states.”

In today’s “Nezavisimaya 
gazeta,” Aleksey Bogaturov, the 
pro-rector of the Foreign 
Ministry’s Moscow State 
Institute of International 
Relations (MGIMO), argues 
that this rhetorical formula 
opens the way to a more realistic 
approach to developing relations 
among these states (www.ng.ru/
p o l i t i c s / 2 0 1 0 - 0 9 - 2 3 / 3 _
kartblansh.html).

That is because, the MGIMO 
professor continues, “for the first 
time is established a logically 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Lavrov’s Rhetorical Shift Suggests New 
Approach to ‘Already Not So Newly Independent States,’ 

MGIMO Professor Says
explicable relationships between 
nostalgic emotions and rational 
calculations concerning the CIS,” 
one that does not ignore history 
but understands that the future 
will be build not only by using it 
but also by moving away from it.

As Bogaturov notes, “20 years 
ago, Russian political thought 
gave birth to the slogan, ‘civilized 
divorce,’” which long ago ceased 
to have much explanatory value. 
Meanwhile, “Western colleagues 
also have not distinguished 
themselves,” constantly referring 
to “’the neo-imperial ambitions’ 
of Moscow” without wanting or 
focusing on “innovations.”

Lavrov’s new formula, the 
MGIMO expert says, helps 
overcome these problems by 
drawing attention to the 
incontestable importance of “the 
lengthy and close co-existence of 
the former union republics” in 
the past, recognition of the 
combination of “positive and 
negative” phenomena in that 
past without any suggestion of “a 
common state future” for them.

That is important because it 
allows for integration without 
threatening the independence of 

the countries involved. Indeed, it 
makes the path to integration 
easier. As Bogaturov points out, 
“with the exception of the 
European Union, nowhere in the 
world does integration presup -
pose the establishment of 
[combined] single states.”

And “the understanding of the 
common historical resource also 
contains practically useful 
guidance on the genetic similarity 
of the economic and political 
processes on the space of the 
CIS” while calling for “a reasoned 
restraint” based on the recog-
nition that “by their origins, the 
processes [in these countries] are 
similar, but the course of their 
development is not.”

Bogaturov suggests that Russia, 
Kazakhstan, and Azerbaijan are 
proceeding along the path of the 
development of the market 
together with what he calls “a 
conservative consolidation” of 
political power, a path that 
combines “a super-powerful state 
with limited elements of liberal 
norms and formal democratic 
procedures.”

Kyrgyzstan and Moldova in 
contrast “are living according to 

a special rhythm.” The first has 
been passing through “spasms of 
adaptation of a tradition system 
to democratic procedures; the 
second has faced difficulties 
because of deep divisions within 
its society, the Transdniestria 
problem, and the question of 
unification with Romania.

Georgia – which has withdrawn 
from the CIS – represents “a 
curious case,” Bogaturov continues. 
There, “the authoritarianism of 
Saakashvili which is supported 
by foreign budgets seeks 
economic liberalism.” And the 
situations in Ukraine and Armenia 
are equally diverse, reflecting both 
domestic problems and foreign 
ones.

 “An important component of 
the conception of a common 
historical inheritance,” Bogaturov 
argues, “is its highlighting of the 
common pool of problems 
involving border security.” While 
some deny it, “the borders of the 
present and former countries of 
the CIS and also the borders of 
certain Baltic states have a 
common historical and 
instrumental origin.”

That is, he suggests, because 

“they were drawn [in Soviet 
times] arbitrarily and kept in 
place by force or threats.”

 “From this point of view, 
Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, 
the states of the Transcaucasus 
and Central Asia and, let us say, 
Lithuania are genetically similar 
states.” Their borders were drawn 
by others: This is a historical 
legacy, but it is “not an imperative 
of future development.” Instead, 
“it is the basis for showing mutual 
tolerance.” 

In addition, Bogaturov says, 
Lavrov’s formulation has a 
cultural component, one that 
rests on the common Russian-
language space that the Soviet 
system established, a space across 
which information and ideas can 
move more easily than across the 
external borders of any of these 
countries in any other language.

And consequently, he concludes, 
the term “common historical 
resource” for these countries 
represents “a base of experience 
and precedent-setting comparisons 
for the improvement of the 
strategy of the consistent but 
careful, pragmatic, and selective 
coming together” of these 
countries in various sectors.

Baltic Dynamics 2010  konfe-
rence notika no 15. līdz 17. sep-
tembrim Rīgā, viesnīcā Radisson 
Blu Hotel Latvija,  tajā piedalījās 
lektori no  26 valstīm.  Konfe-
rences temats – „Zināšanu 
plūsma inovācijas sistēmā – no 
idejas līdz darbībai”. Konferenci 
rīkoja Latvijas Technoloģiskais 
centrs (LTC) sadarbībā ar Baltijas 
zinātnes un technoloģiju parku 
un innovāciju centru asociāciju 
(BASTIC) un Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru ar Eiropas 
Komisijas, Starp tautiskās zināt -
nes parku aso ciācijas (IASP) un 
Eiropas Biznesa un inovāciju 
centru tīkla (EBN) atbalstu.

Konferences pirmajā dienā 
paziņoja, ka Baltijas asambleja 
(BA) sadarbībā ar Baltijas zi -
nātnes parku un innovācijas cen-
tru asociāciju no 2011. gada 
piešķirs balvu par sasniegumiem 
inovācijā. Ar jaunās Baltijas 
inovāciju balvas ideju un mērķi 
16. iepazīstināja Baltijas asam-
blejas prezidente Ērika Zom-
mere. 

Paredzēts, ka no 2011. gada 
Baltijas balvu innovācijā piešķirs 
Baltijas valstu uzņēmumam par 
ekonomiski veiksmīga produkta 
vai pakalpojuma izgudrojumu. 

„Balvas mērķis ir  atbalstīt un 
rosināt interesi par Latvijā, Igau-
nijā un Lietuvā radītajiem sas-
niegumiem innovāciju un tech-
no loģiju jomā, tādējādi arī stipri-
not Baltijas valstu sadar bību 
inovā tīvo izgudrojumu vidē,” 
teica BA prezidente.

Šādu balvu piešķirt ierosināja 
Baltijas zinātnes parku un ino-
vācijas centru asociācija sadar-
bībā ar Baltijas asambleju, un jau 

Baltic Dynamics 2010 un Izplatījuma saules spēks – 
gaidāma rūpniecības revolūcija

23. oktōbrī Baltijas asamblejas 
29. sesijā Rīgā tiks oficiāli pa -
rakstīts abu organizāciju me -
morands par  balvas dibinā šana.

Inovācijas sistēmas 
loma ekonomikas 

attīstībā
Paredzēts, ka sesijā par ino-

vācijas procesu paātrināšanu 
globālo izmaiņu kontekstā ru  nās 
ASV Nacionālās akadēmijas pro-
fesors Čārlzs Vesners (Charles 
Wessner), Latvijas Universitātes 
profesors Edvīns Karnītis lasīs 
lekciju „Eiropas stratēģija Balti-
jas jūras reģionā: polītiskās in -
novācijas nepie ciešamība techno-
loģiskajai innovācijai. Eiropas 
Komisijas DG Enterprise and 
Industry Innovācijas atbalsta 
nodaļas vadītājs Dr. Reinhards 
Bušers (Buscher) stās  tīs par 
„jaunajiem scē nā ri jiem” Eiropas 
innovācijas po   lī tikā. 

Zināšanu plūsmas 
paātri nāšana 

innovācijas sistēmā
Lekciju par globālajām ten den-

 cēm zināšanu plūsmas vadībā 
lasīs ASV inovācijas atbalsta 
organizācijas Entovation Inter-
national dibinātāja un valdes 
priekšsēde  Debra M. Amidona. 
Par ilgtspējīgu inno vācijas sis-
tēmas attīstību reģionālā un 
nacionālā līmenī stāstīs Eiropas 
Komisijas DG Enterprise pārstā-
vis Bertrands Verts (Wert). Prak-
tiskajā pie redzē par zinātnes un 
techno loģiju parkiem kā svarī-
gākajiem elementiem katrā 
innovācijas sistēmā dalīsies IASP 
izpilddirektors no Spānijas Luijs 
Sanss (Luis Sanz). 

Atvērtā inovācija un 
inovā cijas ceļazīmes 

uzņēmumiem
Pirmo reizi Baltic Dynamics 

vēsturē tiek rīkota atsevišķa 
prezentāciju sesija par atvērto 
inovāciju. Atvērtā innovācija, kas 
gūst arvien plašāku starptautisko 
atzinību, joprojām ir maz pazīs-
tama Latvijā – ārvalstu un vietējie 
lektori dalīsies pieredzē un 
nākotnes perspektīvās. Šogad 
ieplānota arī atsevišķa pre-
zentāciju sesija par innovācijas 
ceļazīmēm (innovation vouch-
ers), ko vadīs Eiropas komisijas 
pārstāvis. Šīs sesijas beigās 
pieņems „Rīgas deklarāciju”, kas 
noteiks innovācijas ceļazīmju 
lietojumu zināšanu plūsmas 
paātrināšanai innovācijas sistē-
mā. Turklāt pirmo reizi, kopš 
tiek rīkota Baltic Dynamics kon-
ference, atsevišķa referātu sesija 
paredzēta arī Zinātnes parku un 
biznesa inkubātoru lomai zinā-
šanu apmaiņas pa  ātrināšanā. 
Šajā sesijā pieda līsies pārstāvji no 
Polijas, Latvijas, Lietuvas, Igau-
nijas, Zviedrijas, Somijas, Korejas 
un Grieķijas.

Izplatījuma saules 
spēks: gai  dā  ma 

rūpniecības revolū cija
Šī raksta autors savā priekš-

lasījumā runāja par izplatījuma 
saules spēku – Space-based Solar 
Power (SSP) un tā nozīmi nā -
kotnes ekonomikā.  SSP izgud-
roja Pēteris Gleizers (Peter 
Glaser), 1967. gadā viņam pie-
šķīra patentu.  SSP ideja ir novi-
etot saules spēkstacijas orbītā ap 
Zemi, kur saule spīd 24 stundas 
dienā un tās spēks ir vairāk nekā 

piecreiz stiprāks.  Ražoto elek-
trisko enerģiju var pārraidīt uz 
Zemi, kur novietotu speciālas 
antenas, kas to uztvertu un 
pārvērstu elektrībā, ko var 
pārsūtīt pa elektriskiem vadiem.  

Pēteris Gleizers projektēja mil-
zīgi lielas spēkstacijas orbītā – 15 
km vai vairāk platas.  NASAs 
zinātnieki šo ideju rūpīgi izpētīja 
aizritējušā gadsimta 70.-90.  
gados un secināja, ka šāda 
technoloģija ir iespējama, bet ka 
ieguldījums neatmaksāties. ASV 
Aizsardzības ministrijas 
Department of Defense (DOD) 
speciālisti 2007. gadā  atzina, ka 
šāda technoloģija ir iespējama 
un droši vien ekonomiski attais-
nosies. 

DOD uzsvēra vairākus iemeslus 
SSP ideju īstenošanai: 

■ SSP neražo CO2 un nemaina 
klimatu; 

■ elektrības ražošanai nav 
vajadzīgs ūdens;

■ SSP var nosūtīt elektrību uz 
zemi, kur tā  vajadzīga;

■ SSP var izpildīt visu elektrības 
pieprasījumu.

SSP nav tālas nākotnes sapnis.  
Šogad maijā piedalījos izplatījuma 
attīstības International Space 
Development konferencē Čikāgā.  
Bijušais Indijas prezidents A. P. J. 
Abduls Kalams  ierosināja  G-20 
valstīm šo projektu analizēt.  
Augustā  publicēja ASV Council 
of Foreign Affairs sponsorētu 
darbu, kuŗā ierosināts attīstīt SSP 
ASV-Indijas stratēģisko kop-
projektu. Prezidents Baraks Oba-
    ma viesosies Indijā novembrī, un 
varbūt šis projekts tiks ap -
stiprināts.  

ASV firma Pacific Gas & 
Electric  parakstījusi līgumu, ka 
no 2016. gada  vēlas pirkt elek-
trību no SSP firmas Solaren, kas 
orbītā projektē 200 MW spēk-
staciju.  Japānas ilgtermiņu ener-
ģijas plāns paredz 1 GW SSP 
pirms 2030.  

Eiropas izplatījumu pēt-
niecības aģentūra European 
Space Agency (ESA) pētīja SSP  
no 2003. līdz 2005. gadam un 
atzina, ka SSP ir iespējama 
technoloģija.  Gadīju mā, ja  
ASV-Indijas kopprojekts izdo-
sies kā iecerēts, tad ES šo ideju 
aktīvi attīstīs, jo tā garantē 
neatkarību no Krievijas un Vi -
dējo austrumu enerģijas.  Svarīgi 
arī, ka  SSP projekts radīs mil-
joniem darbavietu.

SSP iespējas ir tik plašas, ka 
noteikti arī Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas zinātniekiem, in -
ženie ŗiem un uzņēmējiem būs 
iespēja ne tikai strādāt, bet arī 
gūt labus ienākumus.  Lai šīs 
iespējas īste notu,  vajadzētu iz -
veidot izplatī juma iespējas 
attīstības stratēģiju (space devel-
opment opportunity strategy). 
Igauņi radīja  Skype.  Lat  vijā,  
Igaunijā un Lietuvā ne  pie-
ciešams izveidot National Space 
Society (NSS) filiāles,  kas pul-
cinātu interesentus un  iepa zīs-
tinātu valdību, uzņēmējus un  
mācībiestādes par iespējām iz -
pla    tījumā.

Krišjānis Valdemārs teica:  
„Lat     vji, brauciet jūriņā, krājiet 
naudu pūriņā.”  Tagad jāskatās 
tālāk: latvji, iegūstiet elektrību no 
orbītas un vairojiet  bagātību 
Latvijai.

Vidvuds Beldavs
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Šodien ir jau 20. septembris, 
diena diezgan vēsa un nemīlīga, 
bet man jāiet uz ļoti priecīgu 
sarīkojumu, un sliktais laiks 
manu gara stāvokli sabojāt nevar. 
Amerikas latviešu apvienība jau 
otro reizi šajā gadā sniedz 
palīdzīgu roku Latvijas daudz-
bērnu ģimenēm, bāreņiem, 
bērniem invalidiem, un vairā-
kiem studentiem, kam atbalsts 
nepieciešams. Šoreiz sarīkojums 
notiek bijušā Benjamiņu namā, 
kas nu jau labu laiku pārveidots 
par vienu no slavenākajām 
viesnīcām Rīgā un tagad nes 
dižciltīgo vārdu „Europa Royale 
Riga Hotel.” Tas vadību tomēr 
netraucē kādreiz bez lielas 
atlīdzības nozares dot patvērumu 
labdarīgu organizāciju sarīko-
jumiem. Šoreiz tā ir Latvijas 
Bērnu fonda stipendiju pasnieg-
šana, kur, man ieejot, jau vairākās 
rindās sēž Latvijas lielākās 
ģimenes ar bērniņiem visādos 
vecumos un lielumos. Man līdz 
paņemtas trīs Klīvlandes drau-
dzenes atsūtītas lellītes ar dau-
dzām sašūtām „štātēm”, viens 
mīkstais sunītis un viens tikpat 
mīksts kaķītis. Steidzīgi atrodu 
trīs mazas meitenītes un divus 
tikpat mazus puisēnus, kam 
atdodu man atsūtītās mantiņas. 
Nopriecājos, ka piecas mazas 
sejiņas esmu padarījusi sevišķi 
smaidīgas, apsēžos blakus Ērika 
Krūmiņa kundzei Inārai, un 
sarīkojums tūlīt arī sākas.

 Fonda prezidents Andris Bēr-
ziņš ziņo, ka vispirms ar mūzikālu 
priekšnesumu mūs iepriecinās 
bērnu ansamblis, un tur jau tas 
nāk. Septiņas cita par citu ma -
zākas meitenītes un viens tikpat 
mazs zēniņš nodzied mums 
piecas dziesmiņas. Visas  tiek pa -
vadītas ar dažādām plas tiskām 
kustībām, turklāt pēdējo dziesmu 
par māmiņu meitenīte, kas ir par 
galvas tiesu mazāka par pārējām, 
dzied solo. Dzied tik mīļi un 
aizkustinoši, ka man mazo gribas 
ņemt līdzi uz mājām, uzsēdināt 
uz kumodes un visu laiku ap -
brīnot. Ar saviem sprogainiem 
blondiem matiņiem un lielām 
zilām acīm viņa nudien izskatās 
pēc maza eņģelīša. Saprotams, ka 
šis priekšnesums tiek pavadīts ar 
skaļiem un sirsnīgiem aplaus-
iem.

 Tam seko ALAs nozares Sa -

Palīdzam tiem, kas to pelnījuši
darbība ar Latviju vadītāja Ērika 
Krūmiņa uzruna tiem, kam ALA 
šodien atkal palīdzēs. Viņš pa -
stāsta, ka jau 15 gadus Amerikas 
latviešu lpvienība sadarbojas ar 
Latvijas bērnu fondu, un šajos 
gados sniegtā palīdzība jau 
sniedzas pāri pusotram mil-
jonam ASV dolāru, un šodien 
Amerikas latviešu palīdzība Lat-
vijas ģimenēm un studentiem ir 
162 580 ASV dolāru apmērā. 
Tālāk viņš paskaidro, ka ALAs 
palīdzība Latvijai ir trīs prog-
rammās, un Ēriks Krūmiņš tos ir 
nodēvējis par trīs Drošiem tilti-
em. Pirmais ir palīdzība daudz-
bērnu ģimenēm, otrais palīdzība 
bāreņiem un bērniem invali-
diem, un trešais ir atbalsts cen-
tīgiem jauniešiem, kam bez šī 
drošā tilta studijas gandrīz 
nebūtu iespē jamas. Viņš vēl pie-
min, ka „Drošā tilta” ietvaros 
šodien atbalstu saņems vairāk 
nekā desmit ģi  menes atkārtoti, 
jo viņu atbil stība palīdzībai nav 
mainī jusies. Atbalstu saņems arī 
vairākās ģimenes, ko esam tikko 
iepa zinuši, un, kuŗas šodien 
pirmo reizi ir Latvijas Bērnu 
fonda redzeslokā. Stipendijas šim 
mācību gadam saņems arī kāds 
ducis studentu, cits jau otro vai 
trešo gadu, cits tikai studiju 
sākumam.

 Tad arī sākas šī sarīkojuma 
galvenā daļa - pašu stipendiju 
izdalīšana. Andris Bērziņš izsauc 
saņēmēju vārdus, Ēriks Krūmiņš 
pasniedz viņiem aploksnes un es 
kā citās reizēs pasniedzu ģi -
menēm divas patriotiska satura 
grāmatiņas, ko Ēriks ir sarūpējis. 
Tāpat kā citās reizēs nāk Latvijas 
daudzbērnu ģimenes, nāk ar 
puķēm, nāk ar medus podiņiem 
un nāk ar sirsnīgiem pateicības 
vārdiem. Nāk māmiņas ar trim 
un četriem bērniņiem, nāk abi 
vecāki kopā ar septiņiem un 
astoņiem bērniņiem. Nāk arī 
māmiņa invalidu krēslā ar pie-
ciem bērniņiem, un atnāk mā -
miņa, kurās bērniņš invalids ir 
atstāts mājās vecmāmiņas aprū-
pē. Vi  sām ģimenītēm vienam vai 
vai rākiem bērniņiem rociņās ir 
pa puķu pušķim, kurus saņem 
pa kārtai kā Andris, tā Ēriks, un 
arī man tiek diezgan daudz puķu, 
atkal divi medus podiņi, un pat 
viens paegļa zars, lai mājās varu 
izsvēpēt visus ļaunos garus. Esmu 

pārliecināta, ka ļaunu garu manās 
mājās nav, tādēļ tagad šis zariņš 
manā virtuvē ir uz galda vāzē, un 
būs tur ilgi, ilgi.

Dažas no ģimenēm atceros jau 
no iepriekšējām reizēm, bet ar 
citām man iznāk sastapties pirmo 
reizi. No visām jūtama sirsnība, 
mīlestība un liela pateicība, iz -
brīns, ka pasaulē ir latvieši, kam 
tālajā Amerikā rūp tie, kam 
Latvijā klājas grūti. Vislabāk man 
atmiņā palikusi Lijas Lozdas-
Kļaviņas ģimene no Rēzeknes. 
Iepazinu viņus jau pirms pieciem 
gadiem, kad tur jaunākā atvasīte 
mazmazītiņā Solveiga bija tikko 
mēnesi veca, un es uz brīdi da -
būju viņu paauklēt. Tagad Sol-
veiga jau ir piecgadīga jaunkun-
dzīte ar blondiem viļņainiem 
matiņiem un sarkanu pušķi bi -
zītes galā. Šoreiz arī tētis ir ieradis 
un savās rokā tura divgadīgo 
Tāli, kamēr māmiņa Lija stāsta 
mums, kā Latgalē dzīvo latviešu 
ģimene ar astoņiem bērniem. 
Vairākkārt viņa pateicas Ame-
rikas latviešiem par sniegto pa -
līdzību un it sevišķi piemin 
Evaristu Bērziņu, kas pa šiem 
gadiem ir jau kļuvis par mīļu 
ģimenes draugu, un nav vairs 

tikai atbalsts un palīgs. Ģimenes 
pirmā atvase - dēls tagad Rīgā 
studē jau doktorantūrā, divi 
nākamie dēli studē, visi bērni ir 
iemācījušies spēlēt vienu vai 
vairākus mūzikas instrumentus, 
mazākie divi iet bērnudārzā, 
māmiņa ir skolotāja, bet tētis 
strādā trīs darbos. Kad viņam 
jautā, pa kuŗu laiku viņš guļ, 
atbilde ir īsa: „Ļoti maz.”

Kad stipendijas tiek pasniegtas 
studentiem, man speciāli jāprie-
cājas par manu bijušo māju – 
Klīvlandes latviešiem. Esmu ļoti 
lepna, jo šogad atkal klīvlandieši 
ir sagādājuši stipendijas pieciem 
Latvijas jauniešiem. Tās šogad 
jau trešajam mācību gadam 
saņem Anna Zvaigznīte Stradiņa 
universitātē, Jānis Ludriksons 
Vidzemes augstskolā un Gunta 
Berķe Latvijas lauksaimniecības 
augstskolā Jelgavā. Ceturtais 
Klīv  landes Latviešu biedrības 
students ir Māris Savickis, kuŗš 
Latvijas Universitātē mācās jau 
maģistrantūrā, un piektais ir 
mans pagājušā gada tenors 
Dainis Skutelis, kuŗš jau otro 
gadu studē Jāzepa Vītola Mūzikas 
akadēmijā. Kad viņš saņem savu 
stipendiju, Andris Bērziņš aicina 

viņu nodziedāt kādas pāris tak-
tis, lai publika iepazītu viņa skais-
to balsi, bet Dainis, bez pa  va-
dījuma un jebkādas palīdzības 
nodzied mums visu „O, sole mio”, 
un es esmu pārliecināta, ja zālē 
būtu kroņlukturis, tas sāktu 
vibrēt, tāpat kā vibrēja Mario 
Lancas filmā. Balss Dainim 
tiešām ir skanīga un skaista, un 
tagad varam cerēt, ka Dainis 
izturēs un dienās arī kļūs par 
Latvijas Nacionālās operas va -
roņ  tenoru. Zinu, ka Klīvlandes 
latvieši viņu atbalstīs, kamēr tas 
būs nepieciešams. 

Un tad jau šis brīnišķīgais 
sarīkojums tuvojas beigām, vēl 
tikai fotografēšanās lielai kopējai 
bildei un atspirdzinājumi, kas ir 
viesnīcas dāvinājums Latvijas 
Bērnu fondam. Vēl pirms aizie-
šanas ar sirsnīgu apkampienu 
atvados no mazās Solveigas un 
šķiŗamies līdz nākamā  gada 
pavasarim. Tad atkal Amerikas 
latviešu apvienība ar savu devu-
mu dienas vieglākas padarīs 
vairākām Latvijas lielajām ģime-
nēm, bāriņiem, bērniem invali-
diem un studentiem.

Astrīda

Sarīojuma viesi – bērnu ansamblis „Kukaiņi
ALAs stipendiāts tenors Dainis Skutelis klātesošos iepriecināja, nodziedot 
     „O, sole mio”!

Bērniem svētītā Lozdas-Kļaviņas ģimene kopā ar Ēriku Krūmiņu ( pirmais no kreisās) un Andri 
Bērziņu (pirmais) no labās
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Amerikā
Uzrunā ANO plēnārsēdē par 

Tūkstošgades attīstības mērķiem 
Valsts prezidents Valdis Zatlers ru -
nāja par Latvijas lomu to sasniegša-
nā.  ANO palikuši vairs tikai pieci 
gadi, jo gala termiņš Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanai no -
teikts līdz 2015. gadam.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
21. septembrī piedalījās Latvijas 
goda konsula Daŗa Dēliņa orga ni-
zētajā apaļā galda diskusijā ar ASV 
finanču, polītikas ekspertiem un  
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem - 
par ekonomisko un polītisko si  tu-
āciju Latvijā.

Diskusijas laikā tika pārrunātas 
arī Latvijas un ASV attiecības, par 
sadarbības paraugu izceļot ASV 
nemilitāro kravu transitu caur Rī -
gas ostu uz Afgānistānu. Latvijas 
prezidents norādīja, ka Latvija ir 
ieinteresēta ASV-Krievijas attiecī  -
bu restart procesā un pozitīvi vērtē 
gada pirmajā pusē noslēgto START 
līgumu, kas palīdz nodrošināt ne 
tikai reģionālo, bet arī Baltijas            
valstu drošību.

Valdis Zatlers piedalījās arī bi  -
jušā ASV prezidenta Bila Klintona 
izveidotās organizācijas Clinton 
Global Initiative (CGI) ikgadējās 
sanāksmes atklāšanas plēnārsesijā. 
Šis sarīkojums ik gadu pulcē vai - 
rāk nekā 100 pasaules valstu va  dī-
tājus, Nobela Miera prēmijas laure-
ātus, pa  saules vadošo uzņēmumu 
izpilddirektorus, kā arī plašsaziņas 
līdzekļu un nevalsts organizāciju 
vadītājus.

Latvijas prezidents Valdis Zatlers 
un ārlietu ministrs Aivis Ronis ti -
kās ar Amerikas Ebrēju komitejas 
(American Jewish Committee) pār-
stāvjiem. Tika diskutēts par aktuā li-
tātēm Tuvajos Austrumos, proti, 
par miera procesa iespējamiem scē-
nārijiem, par Irānas un Turcijas lo -
mu reģionā,  kā arī par iespējām iz -
vei dot palestīniešu valsti. 

Runājot par Latvijas iekšpolītikas 
ietekmi uz ārpolītiku, Valdis Zatlers 
pauda pārliecību, ka pēc gaidāma-
jām parlamenta vēlēšanām Latvi jas 
ārpolītikas kurss paliks nemai nīgs. 
Komitejas pārstāvjus Valsts pre  zi-
dents informēja par mūsu valsts 
ekonomikas atveseļošanās gaitu.

Valdis Zatlers uzsvēra, ka šobrīd 
varam lepoties ar ļoti labām Latvi - 
jas un ASV attiecībām, īpaši norā-
dot uz abu valstu sadarbību drošī-
bas jomā, kā arī nemilitāro kravu 
transita nodrošināšanu caur Rīgas 
ostu uz Afgānistānu. Prezidents uz -
svēra Rīgas pašvaldības sadarbību 
ar ebrēju kopienu - tās pozitīvo di -
namiku.

Saeimas vēlēšanas 
Latvijas vēsturē:

1. Saeimas vēlēšanas (1922) – 
pie dalās 82,2% vēlētāju; drīkst 
sarakstā izsvītrot sev netīkamo kan-
didātu un viņa vietā ierakstīt citu; 
Saeimā iekļūst 46 listes.

2. Saeimas vēlēšanas (1925) – pie-
dalās 75% vēlētāju; uz Saeimu startē 
rekordliels sarakstu skaits – 141.

3. Saeimas vēlēšanas (1928) – 
piedalās 79% vēlētāju; iesniedzot 
sarakstu, pirmo reizi jāmaksā dro-
šības nauda – 1000 lati.

4. Saeimas vēlēšanas (1931) – 
pie dalās 80% vēlētāju; parlamentā 
pirmo reizi ievēlē sievieti – Bertu 
Pīpiņu no Demokratiskā centra sa -
raksta.

5. Saeimas vēlēšanas (1993) – 
pie dalās rekordskaits – 89,9% bals s-

tiesīgo vēlētāju; ievēlē astoņus sarak-
stus, visvairāk vietu LC (36).

6. Saeimas vēlēšanas (1995) – 
piedalās ap 72% balsstiesīgo, ievēlē 
deviņus sarakstus, visvairāk vietu 
demokratiskajai partijai Saimnieks 
(18), LC (17), Zīgerista partijai (16). 

7. Saeimas vēlēšanas (1998) – 
piedalās ap 71% balsstiesīgo, ievēlē 
sešus sarakstus, visvairāk vietu         
TP (24), LC (21), TB/LNNK (17), 
TSP (16). 

8. Saeimas vēlēšanas (2002) – 
piedalās ap 71% balsstiesīgo, ievēlē 
sešus sarakstus, visvairāk vietu par-
tijām Jaunais laiks (26), PCTVL 
(25), TP (20).

9. Saeimas vēlēšanas (2006) – 
pie dalās ap 62% balsstiesīgo, ievēlē 
septiņus sarakstus, visvairāk vietu 
TP (23), Zaļo un Zemnieku sa  vie-
nībai (18), Jaunajam laikam (18), 
Saskaņas centram (17), LPP/LC 
(10).

 Mores kauju nozīme
Aizsardzības ministrs Imants Lie-

ģis Mores kauju 66. gadadienā no -
sūtīja vēstuli Latviešu virsnieku ap -
vienības un Latvijas Nacionālo ka -
ŗa  vīru biedrības dalībniekiem. Vēs-
tulē uzsvērta Mores kauju lielā no -
zīme.

Lieģis norāda, ka pirms 66 ga-
diem notikušajās Mores kaujās lat-
viešu kaŗavīri vēlreiz apliecinājuši, 
ka kaujas iznākumu nosaka  ne 
vien mēr skaitliskais pārākums, bet 
gan gudra taktika, drosme un mo -
tīvācija.  “Mores kauju vieta ir svēta 
mūsu vēstures liecība un mums 
atgādina, cik daudzi latviešu kaŗa-
vīri savu dzīvību ir atdevuši par 
sapni redzēt Latviju brīvu. Tāpēc 
esmu gandarīts, ka 1944. gada sep-
tembrī Mores pagastā notikušās 
sma  gās kaujas, kuŗās latviešu kaŗa-
vīri varonīgi cīnījās ar skaitliski lie -
lā  ko padomju armijas kaŗaspēku, 
tiek turētas patiesā godā un  tās at -
gā  dina gan Mores kauju piemiņas 
parks, gan Mores mūzejs. Pieminot 
Mores kaujas un to dalībniekus, 
mēs pieminam visus Latvijas kaŗa-
vīrus, kuŗi cīnījušies par mūsu valsts 
brīvību un neatkarību,” teikts vēs -
tu lē.

Aizsardzības ministrs pateicāas 
Rolandam Kovtuņenko par nozī-
mī go darbu, kas ieguldīts grāmatas 
“Mores kauja” sagatavošanā.

Valdis Dombrovskis - varonis
Rīgā 11. Baltijas ekonomikas fo -

rums pulcēja dalībniekus ne tikai 
no Baltijas valstīm, bet arī no Balt-
krievijas, Krievijas, Zviedrijas, Fran-
cijas, Italijas, Dānijas, Nīderlandes. 
Eksperti, polītiķi un uzņēmēji dis-
kutēja par Baltijas valstu gūto pie-
redzi, pārvarot globālo ekonomis -
ko un finanču krizi, par iespējām 
un izaicinājumiem konkurētspējas 
celšanai Baltijas jūras reģionā. 

Lietuvas premjērministrs An- 
dr jus Kubiļus runāja par ekonomis -
kās krizes pārvarēšanu. Lai gan    
visās Baltijas valstīs krize ir ļoti sma-
ga, no visiem valdību vadītājiem 
lielākais varonis ir Latvijas Minis- 
tru prezidents Valdis Dombrovskis. 
Kubiļus forumā slavēja Dombrovs-
ka veikumu Latvijas ekonomikas 
stabilizācijā, kas esot bijis izšķirīgi 
svarīgi ne vien Latvijai, bet arī pā -
rējām Baltijas valstīm. “Dombrovs-
kis glāba ne tikai Latviju, bet arī     
visu reģionu, un to var nosaukt par 
varoņdarbu. Ja Dombrovskis nebū-
tu spējis panākt savu, tad  vēl sma-
gāk būtu cietusi ne tikai Latvija,        
bet arī Lietuva,” sacīja Kubiļus.

Igaunijas premjērministram An -
drusam Ansipam krizes laikā bija 
vieglāk nekā Kubiļum un Dom-
brovskim, jo Ansips varēja baudīt 
pats savas tālredzīgās polītikas se -
kas - izveidoto budžeta pārpali kumu.

Kubiļus ir stingri pārliecināts, ka 
patlaban visi polītiķi var mācīties   
no Dombrovska, kas drosmīgi rī -
kojās, vadot Latviju. Tomēr Lietuvas 
premjērmimistrs norādīja - lai arī 
ekonomiskā situācija Baltijas val- 
stīs ir uzlabojusies, jārisina jautā -
jums par iespēju Baltijas valstis 
integrēt Ziemeļvalstu reģionā. Tikai 
sadarbības ceļā Baltijas valstis var 
attīstības ziņā panākt Ziemeļvalstis 
un kļūt konkurētspējīgas jau plašā-
kā reģionā.

Igaunijas premjērministrs An -
druss Ansips uzsvēra - galvenā kri-
zes mācība ir tāda, ka mazām val- 
s tīm labajos laikos jāveido uz- 
krājumi, kas tām varētu palīdzēt 
grūtos laikos. Igaunijas gadījumā 
tieši izvei dotās rezerves budžetā 
palīdzējušas veiksmīgāk pārvarēt 
ekonomisko krizi.
Baltijas Ministru padomes sēdē
Pārrunājot sadarbības iespējas 

veselības aprūpē, Baltijas Ministru 
padomes Premjērministru pado-
mes darba sesijā valstu pārstāvji 
secinājuši, ka valstis varētu veidot 
kopīgu organu transplantācijas sis-
tē  mu un īstenot vienotu polītiku 
neauglības problēmas risināšanai.

Diskusiju objekts varētu būt ko -
pīgi medikamentu un medicīnas 
technoloģiju iepirkumi un speciā-
lizēto medicīnas centru ciešāka 
sadarbība, kas veicinātu ārstniecī-
bas personu profesionālās piere -
dzes bagātināšanu. Šo veselības ap -
rūpes jautājumu koordinēšanai 
Bal  tijas valstu premjērministri vie-
nojās par kopīgas darba grupas 
izveidi. Tā būs pirmā starpvalstu 
atbildīgo ierēdņu darba grupa. 
Pārrunājot potenciālos sadarbības 
virzienus, tika uzsvērta nepie cie ša-
mība koordinēt neatliekamo me -
dicīnisko palīdzību pierobežas pil-
sētās.

Baltkrievijas premjērministrs 
Rīgā

Rīgā vizītē bija ieradies Baltkrie-
vijas premjērministrs Sergejs Si -
dorskis. Tiekoties ar Latvijas amat-
personām, pārrunāti vairāki svarīgi 
jautājumi. Viens no tiem – transits.

Sidorska ieskatā transita virzienu 
izvēlē noteicoši būs Baltijas reģiona 
ostu piedāvātie nosacījumi. Balt-
krievijai nav svarīgi izvēlēties vienu 
valsti. Baltkrievijas naftas transita 
apjoms pārsniedz 50 miljonus 
tonnu un tirdzniecība norit ar 
daudzām pasaules valstīm, tāpēc 
svarīga ir gan Ventspils, gan Rīgas, 
gan Klaipēdas osta. Ar kuŗu ostu 
Baltkrievija  sadarbosies, to noteiks 
piedāvātie izdevīgākie un kom-
fortablākie piedāvājumi. Ja būs 
izdevīgi, tiks pieņemts lēmums.

Pirms diviem gadiem Ventspils 
ostas konkurētspēja bija atpalikusi 
no Klaipēdas ostas, bet tagad situā-
cija ir mainījusies un caur šo ostu 
tiek eksportēta gan nafta, gan kalija 
sāls no Baltkrievijas. Iepriekš Balt-
krievijas pusei neesot bijis izdevīgi 
pārkraut kalija sāli Ventspils ostā, 
tomēr šobrīd Ventspilij jau esot 
priekšrocības salīdzinājumā  ar  
kon  kurentiem. “Ja cenas arī turp-
māk samazināsies un loģistika uz -
labosies, mēs varam novirzīt vēl 
vairāk kalija sāls,” sacīja Sidorskis. 
Baltkrievijas transitam ir svarīgi        

trīs virzieni - Āzija, caur Odesu, kā 
arī Krievijas ostas un Baltijas ostas.

Arī Latvijas Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis atzina, ka  Balt-
krievijas kravu eksporta plūsmā 
svarīgs būs tieši ostu konkurētspē-
jīgs piedāvājums. Ventspils ostai ir 
visa nepieciešamā infrastruktūra, 
Ventspils-Polockas naftas vads utt., 
tomēr neskaidrības joprojām rada 
samudžinātā uzņēmumu akcio -
nāru struktūra.

Baltkrievija vēlas transportēt 
naftu no Venecuēlas un darīt to 
caur Igaunijas un Lietuvas ostām. 
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs 
Lukašenko veido ciešākas attiecī -
bas ar Venecuēlu, cenšoties nodro-
šināt alternātīvus naftas piegādes 
avotus, lai mazinātu atkarību no 
Krievijas.

Kas pacels tautu spārnos?
Neatkarīgā Rīta Avīze uz inter -

viju bija aicinājusi ekonomistus 
Uldi Osi un Jāni Ošleju. Osis ir 
viens no polītiskās apvienības Par 
labu Latviju ekonomiskās program-
mas autoriem, Ošlejs savulaik ak -
tīvi piedalījās  partijas Sabiedrība 
citai polītikai (apvienība Vienotība) 
ekonomiskās programmas izstrā-
dāšanā.

Jāņa Ošleja Latvijas ekonomikas 
atveseļošanas plānā ir vairāki sva-
rīgi punkti. Ekonomikas stimulē-
šanu pirmām kārtām varētu panākt 
ar valūtas kursa maiņu. Uzņēmē-
jiem tad būtu pietiekama peļņa,       
lai varētu ieguldīt līdzekļus jaunu 
rūpnīcu celtniecībā, tā samazinot 
bezdarbu. Nodokļu maiņa nepie-
ļau tu spekulācijas un rūpniekiem 

ļautu nevis izņemt peļņu, bet gan       
to ieguldīt atpakaļ ražošanā. 

Privātpersonu parādu risināšana 
būtu panākama ar eiro parādu kon-
 vertēšanu latos. Banku problēmas 
varētu risināt, izsniedzot bankām 
valsts palīdzību 50% no devalvā-
cijas un konvertācijas rezultātā 
zaudētās naudas. Vēl 25% no zau-
dētajiem līdzekļiem būtu Zviedrijas 
Centrālās bankas atbalsts. Tad būtu 
iegūti kreditēšanai vajadzīgie lī -
dzekļi.  

Uldis Osis un Jānis Ošlejs pauž 
bažas par latviešu likteni pēc pār-
desmit gadiem, ja nekas nemainī-
sies un neparādīsies līderis. Tad 
latvieši kļūs līdzīgi indiāņiem. Viņi 
nepazudīs, bet paliks lauku apvi -
dos – rezervātos, kur nodarbosies 
ar cūkkopību un zāģēs mežus. 
Saimniekos jau pavisam citi. (Šie 
pareģojumi ir līdzīgi prognozēm, 
ko žurnālā Sestdiena pareģojusi 
eko  nomiste Raita Karnīte – red.) 

Pēc Ulža Oša domām, līdeŗi pa -
rasti  parādās no nekurienes un pa -
visam negaidīti. Ar tāda tipa val-
dībām, kādas līdz šim ir bijušas, 
Latvija no bedres neizkulsies. Nā -
kamās Saeimas laikā nekas būtiski 
nemainīsies nedz ekonomikā, nedz 
valsts pārvaldē, nedz citās jomās. 
Nākamās Saeimas laiks varētu būt 
pārejas periods, un  tikai pēc čet-
riem pieciem gadiem mēs redzētu 
radikālākas pārmaiņas. Kamēr nav 
garīgā līdeŗa, kas tautai varētu ie -
dvest ticību nākotnei, nekas ne -
mainīsies. Jānāk kādam, kas paceļ 
tautu spārnos.    

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Saeima akceptējusi  grozījumus likumā par deputāta mandātu. 
Turpmāk ar tiesas spriedumu varēs anullēt pašvaldības deputāta 
mandātu tiem polītiķiem, kuŗi nepratīs valsts valodu un sešu mēnešu 
laikā nebūs to apguvuši. Pašvaldībām jānodrošina financējums savu 
deputātu valsts valodas mācībām, pēc kuŗām deputātu zināšanas 
pārbaudīs Valsts valodas centrs.

Pēc NRA sniegtās informācijas (27. 09.), noteiktā polītisko spēku 
sa  likumā iespējamais Ministru prezidenta amata kandidāts varētu būt 
Starptautiskā valūtas fonda konsultants, kādreizējās Valža Birkava 
valdības valsts budžeta ministrs Jānis Platais. Līdz šim publiski par  to 
izteikusies vienīgi LNT raidījumā Latvija, mēs tevi dzirdam! Rīgas Stra-
diņa universitātes dekāne profesore Ilga Kreituse. Polītiķi un polītologi 
Plato nav pieminējuši.   

Par Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja rekonstrukcijas konkursa 
uzvarētāju atzīts Lietuvas architektu firmas Process Office iesniegtais 
piedāvājums. Ar lietuviešiem arī turpināsies sarunas par mūzeja 
rekons trukcijas techniskā projekta izstrādi.

Starptautiska žūrija nolēma Baltijas Asamblejas (BA) 2010. gada 
balvu zinātnē piešķirt Jānim Stradiņam par grāmatu “Zinātnes un 
augstskolu sākotne Latvijā”, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses 
dienests. Jānis Stradiņš šo balvu ir nopelnījis ar skrupulozo attieksmi 
pret zinātnisko patiesību. Monografija ir unikāls darbs, kas vēsturiskā 
griezumā atspoguļo ļoti gaŗu posmu Latvijas vēsturiskajā ceļā. Šajā 
darbā pirmo reizi gaismā izcelti unikāli dokumenti, kā arī personības, 
kuŗas bija nepelnīti aizmirstas.

24. septembrī svinīgi atklāja rekonstruēto M. Čechova Rīgas Krievu 
teātŗa ēku. Projekts izmaksāja 15 miljonus latu. Teātris 2. oktobrī sāks 
128. sezonu. Apsveikumus teātrim bija atsūtījuši Valsts prezidents 
Valdis Zatlers un Krievijas prezidents Dmitrjs Medvedevs. 

Aģentūras Eurostat dati liecina – Latvijā ar ļoti labām svešvalodu 
zināšanām lepojas 54,7% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Tik 
augsts līmenis nav nevienā citā Austrumeiropas valstī. Slovēnijā un 
Slovakijā šis rādītājs attiecīgi ir 45% un 44%. 

Ikšķilē, netālu no Rīgas – Daugavpils šoejas, atklāja pieminekli 
pir majam Līvzemes bīskapam Meinardam. Pieminekli iesvētīja kar-
dināls Jānis Pujats. To veidojis tēlnieks Viktors Šuškēvičs. Ikšķilei šogad 
svin 825 gadu jubileju.    

Rīgā, Spīķeŗu kvartālā,  klātesot Rīgas domes amatpersonām un 
ārvalstu vēstniekiem, atklāja Rīgas geto mūzeja pirmo kārtu. Izveidota 
bruģēta, ar dzeloņdrāšu žogu ierobežota iela, kas savieno Maskavas un 
Krasta ielu. Ejas vienā malā skatāmas dokumentālas fotografijas un 
dokumentu kopijas. Otrā pasaules kaŗa laikā Latvijas territorijā tika 
iznīcināti vairāk nekā 70 tūkstoši vietējo ebrēju. Ekspozīcija iekārtota        
ar biedrības Šamir atbalstu. Rīga ir pirmā pilsēta pēc Varšavas, kuŗā 
postpadomju telpā turpmāk darbosies geto mūzejs.  
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Presi pieņemts 
daudzināt par “ce -
turto varu” - pēc li -
kumdevējas (legis-
lative), izpildvaras 
(executive) un tie-
sām (judiciary). Ta -
ču īstenība rāda,       

ka šis presei izrādītais gods ir pār-
spīlēts. Tiesa, ASV prezidentam Ba -
rakam H. Obamam ir no svara, ko 
raksta The New York Times, un Vā -
cijas valdības vadītājai Angelai    
Mer kelei nozīmīga ir Der Spiegel 
nostā ja, bet kopumā šī vara ir vāra. 

Tomēr gribas dalīties iespaidos 
par dažiem drukātiem un tīmeklī 
pieejamiem izdevumiem. 

Maskavā krievu valodā iznāk ne -
dēļas laikraksts The New Times/
No  voje Vremja. Metiens – 50 000 
eksemplāru. Krievijas apstākļos tas 
nav daudz, bet ļoti populārs ir šī 
žurnāla portāls, kas tīmeklī lasāms 
kopš 2007. gada. Šī patiesi demo-
kra tiskā žurnāla un portāla izdevē -
ja ir Irēne Lešņevska un galvenā 
redaktore Jevgenija Albaca bieži 
uzstājas arī neatkarīgā TV kanāļa 
RTvi raidījumos, kuŗus var uztvert 

BRĪVAIS VĀRDS

Latvijā un visā pasaulē, bet Krievijā 
šim nolūkam vajadzīga antenna. 
Irēne Lešņevska nesen savā portālā 
atbildēja uz lasītāju jautājumiem         
un uzsvēra: “Mēs sevī glabājam 
godīgas žurnālistikas genu.” Šai iz -
devumā brīvi izsakās dedzīgā Rie-
tumu liberālisma aizstāve un anti-
komūniste Valerija Novodvorska, 
sarkastiskais Viktors Šenderovičs 
un citi Putina-Medvedeva režīma 
kritiķi. Režīms, dabiski, žurnālu un 
tā autorus ne acu galā necieš, bet 
spiests pieciest, jo Krievija taču ne -
var rādīties pasaulei kā galīgi tum-
sonīga diktātūra. 

Tas pats sakāms arī par avīzi un 
portālu Novaya Gazeta, kuŗa ir 
tiesīga tulkot un ievietot The New 
York Times materiālus un ar kuŗu 
cieši sadarbojās Anna Poļitkovska, 
ko noslepkavoja līdz šim nenotver-
tas personas. Tātad zināms risks ir, 
bet redakcijas ļaudis savu darbu 
turpina. 

Prezidentam Putinam, pēc paša 
atzinuma, raidstacijas, tīmekļa por-
tāla un TV kanāļa Echo Moskvy 
galvenais redaktors Aleksejs Vene-
diktovs ir “kaut ienaidnieks, bet        

ne nodevējs”. Vara spiesta rēķinā -
ties ar šo plašsaziņas līdzekli, kas 
dibināts 1990. gadā. Sauklis - Brīva 
balss brīvam cilvēkam. 

Beidzot vēl jāpiemin tīmekļa 
portāls www.grani.ru, kur savas do -
mas pauž vairāki demokratiski 
publicisti. 

Metienu un auditorijas ziņā šiem 
četriem plašsaziņas līdzekļiem pre-
tim stāv daudzie režīmam kalpo-
jošie TV kanāļi un raidstacijas, un 
no “nopietnākajām” avīzēm varbūt 
tikai Kommersant atļaujas rei -  
zu mis “parādīt zobus”. 

No portāliem, kas pietuvināti 
Kremlim, īpaši derdzīgs ir REG-
NUM: neatlaidīgi tiek ķengāti bal-
tieši, un pret LR “etnokratiem” vēr-
s tos izlēcienus cītīgi pārdrukā Rī -      
gas krievvalodīgā avīze Vesti Se  -
goņa. Lūk, kāds virsraksts lasāms 
REGNUM mājaslapā - “Vaira Vīķe-
Freiberga: “Latvija bija Padomju 
Savienības daļa”.” Eksprezidente, 
vie  sodamās Azerbaidžānā, kādā 
intervijā teikusi: “Mēs Latvijā, kas 
bija Padomju Savienības daļa, tā -
pat kā Azerbaidžāna, apsveicam 
jūsu tieksmi būt tuvāk mums.” 
REGNUM “eksperti” tūdaļ atgā-
dina: “Latvijas oficiālās personas 
visādi uzsveŗ, ka Latvija nav atra-
dusies PSRS sastāvā un to “oku-
pējusi” Padomju Savienība.” 

Kāds bleķis! Latvija taču tika 

okupēta un tad iekļauta Padomju 
Savienībā, kļūstot par tās sastāvda-
ļu. Te nav nekādas pretrunas. 1920. 
gada aprīlī boļševiku kaŗaspēka       
11. armija okupēja Azerbaidžānu, 
kas, tāpat kā Latvija 1940. gada 
vasarā, tika iekļauta PSRS sastāvā. 

Vesti Segodņa, pārņemot šo viltī-
go interpretāciju, 10. Saeimas vē -
lēšanu kampaņā piedalījās aktīvi, 
sava spilgtākā publicista Nikolaja 
Kabanova personā visnotaļ atbal- 
s tot Saskaņu. 

Turpretim otra lielākā Rīgas 
krievvalodīgā avīze - Čas tieši, bez 
aplinkiem, pārvērtās apvienības    
Par labu Latviju (PLL) ruporā, un šī 
laikraksta izdevējs Aleksejs Šeiņins 
priekšvēlēšanu mēnesī diendienā 
atklāti aicināja lasītājus balsot par 
PLL, kuŗas sarakstā viņš Rīgas vē -
lēšanu apgabalā ir Nr. 2. Tīri vai 
infantils ir viņa rakstiņš, kas pa -
rādījās 17. septembrī: visus šos div-
desmit gadus nevienam no Latvi -
jas valsts līdeŗiem nebija nācis prātā 
savā Jaungada apsveikumā iestar-
pināt vārdus “S Novym godom, 
druz’ya!”. Dīvaini gan: ja tā būtu no -
ticis, tas taču nozīmētu, ka kriev-
valodīgie, neprotot valsts valodu,        
ir īpaši atdalāma grupa, kas neie-
tilpst šai pusnaktī uzrunājamo sai-
mē. Šeiņins pauž cerību, ka šī viņa 
sirds vēlme piepildīsies (ja PLL tiks 
pie teikšanas...). 

No latviešu laikrakstiem, manu-
prāt, uzslavu pelnījusi Latvijas Avī -
ze - kaut vai par to, ka zem virs-
raksta Par, pret, atturas publicējusi 
visu 13 konkurējošo partiju kan-
didātu sarakstus ar viņu atbildēm 
uz laikraksta redakcijas jautāju-
miem. Tas ir kaut kas jauns Latvijas 
žurnālistikas praksē, un patiešām 
jāsaka - bravo! 

Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA) pa -
lika uzticīga sev... un Lembergam, 
šaustot Sarmītes Ēlertes “kosmo-
polītus” un novēlot viņas grupai 
visu to ļaunāko. 

Ja nu mēs runājam par presi 
latviešu valodā, atļaujos pajūsmot 
par Jauno Gaitu (JG) - rakstu krā-
jumu kultūrai un brīvai domai,   
kuŗa nu jau 262. numurs nupat 
iznācis. Pavisam cita tipa izdevums 
ir mēnešraksts Rīgas Laiks (RL) - 
zināmā mērā elitārs, bet šī žurnāla 
apcerējumu, reportāžu, eseju, inter-
viju un arī fotografiju kvalitāte ir 
teicama. 

Un man tik ļoti žēl, ka Latvijai 
lojālais uzņēmējs Valerijs Belokoņs 
vēl arvien nav īstenojis savu svē - 
tīgo nodomu - apgāda Hercogiste 
Media ietvaros laist klajā žurnālu 
krievu valodā, kuŗa redakciju solās 
vadīt godīgi žurnālisti - Tatjana 
Fasta un Vladimirs Vigmans. Būtu 
jau pēdējais laiks!

Franks Gordons

Visu, kas man 
par vēlēšanām un 
par kandidātiem 
un partijām (ap -
vie nībām), kuŗas       
2. ok tobrī cer iegūt 
vē  lētāju labvēlību, 
sakāms, esmu pau-

dis šajā pašā slejā pirms divām 
nedēļām. Ja laikraksts nav sagla bā-
jies, īsumā atgādināšu, ka no tām 
partijām (apvienībām), kuŗām ir 
la   bas izredzes iegūt man dātus, man 
noraidāma ir apvie nība Par labu 
Lat viju (PLL), jo to veido, iespējams, 
paši negodīgākie polītikāņi, kādi 
mūsu valstij ir uzklupuši kopš ne -
atkarības atjau no šanas. Noraidāma 
ir Zaļo un zemnieku savienība, jo       
tā arvien vēl apgalvo, ka par prem-
jērmi ni stru jākļūst līdz absurdam 
kom promitētajam Ventspils pilsētas 
galvam Aivaram Lembergam, - tas 
nekas, ka viņam inkriminētie no -
ziegumi tiek izmeklēti ne vien Lat-
vijā, bet arī citur Eiropā. Tas nu gan 
mums visvairāk būtu „vajadzīgs” – 
Ministru prezidents, kuŗam katru 
dienu jābūt tiesas zālē. 

Neko labu nevaru teikt par Sa  -
skaņas centru. Tam balsošanā būs 
ļo  ti labas izredzes, jo šī partija un   tās 
dažādās sastāvdaļas nekad nav bi -
jušas pie teikšanas, un pietiekami 
daudzu vēlētāju ieskatā viņiem to -
mēr būtu jādod iespēja. Taču SC ir 
uz Krieviju vērsta partija, tā atra da 
par vajadzīgu uz Eiropas Par lamen -
tu sūtīt notiesātu valsts no  de vēju, un 
pārāk manāmi tā apteka lē mūsu 
valsts „krievvalodīgo” inte reses. Ne -
maz nerunāsim par mi  nē tajā virzie-
nā vēl vairāk vērsto PCTVL, kuŗas 
redzamākā seja ir visa krieviskā 
aizstāve Tatjana Žda noka.

Paliek VL/TB/LNNK, paliek Vie-
notība. Pirmajai jāatbild ir par to,        
ka tās TB/LNNK gals ir bijis klāt      
pie visa absurdā un negodīgā, kas 

Pēdējie vārdi pirms vēlēšanām
mūsu valstī darījies pēdējo gadu un 
gadu desmitu laikā, arī par to, ka 
apvienības Visu Latvijai! gals nāk ar 
nepārbaudītām personām un pavi-
sam bez pieredzes, lai gan tādējādi 
polītikā tomēr nenāktos līst. Vēl 
tātad Vienotība. 

No 100 „gudrajām galvām” vese-
las 87 pretendē uz atkārtotu ievē-
lēšanu. Vai viņi iedomājas, ka par to, 
kas Latvijā noticis iepriekšējos čet-
rus gadus, būtu pelnījuši uzslavu? 
Vai viņi domā - mēs esam aizmirsuši, 
ka viena no retajām reizēm, kad 
Saeimā absolūti visi mīļi sadevās 
rociņās un vienbalsīgi sauca „jā”, 
bija brīdī, kad deputāti lēma par 
savu privilēģiju saglabāšanu laikā, 
kad visai pārējai sabiedrībai tika 
vēlēts savilkt jostu cieši jo cieši? 
Vislielāko grēku laikā partijas, kuŗas 
iekļāvušās Vienotībā, lielākoties       
bija opozicijā, lai arī redzamākie 
Sabiedrības citai polītikai vadītāji 
Aigars Štokenbergs un Artis Pabriks 
bija ministri Aigara Kalvīša valdībā 
un tāpēc gluži bez vainas par tās 
milzīgajiem grēkiem nav un nevar 
būt. Tomēr Vienotība ir un paliek        
tā apvienība, kas no Latvijas polītikā 
ierastā negodīguma un absolūta 
tiesiskuma izpratnes trūkuma stāv 
vistālāk, un tāpēc tā būs mana izvē-
le. Piedevām tie no mums, kuŗi 
balsosim Rīgā (un visi, kas balsos 
ārzemēs), var balsot par kādreizējo 
Latvijas vēstnieku Amerikā Ojāru 
Kalniņu, par izcilo polītoloģi Ras-
mu Šildi Kārkliņu, par kādreizējo 
Pasaules brīvo latviešu apvienības 
vadītāju Vairu Paegli (lai gan viņa, 
ja tiks ievēlēta, mandātu nolēmusi 
atdot citam), kā arī par starptautis-
kās pretkorupcijas organizācijas 
Transparency International kādrei-
zējo pārstāvi Latvijā Lolitu Čigāni.

Nav ieteicams sekot tām balsīm 
tīmeklī, kuŗas aicina vēlēšanas vis-
pār boikotēt. Varu saprast, kāpēc 

dažkārt šķiet, ka šoreiz nu nav ne -
viena, par ko balsot, bet, pirmkārt, 
tā nu gluži nav (Kalniņš, Kārkliņa, 
Paegle, Čigāne, Zemgales novadā 
arī laikraksta Diena izveidotāja 
Ēlerte, Latgalē Kalvīša padzītais 
pret  korupcijas biroja vadītājs Los-
kutovs), un, otrkārt, jo mazāk vēlē-
tāju, jo mazāks balsu skaits būs va -
ja  dzīgs tām partijām, kuŗas cer pār-
varēt 5% barjēru. Par vienu varam 
būt pavisam droši – Saskaņas cent-
ram, zaļajiem zemniekiem un arī 
Par labu Latviju veidotājām parti-
jām ir pietiekami motīvēti kandi-
dāti un pietiekami motīvēts elek to-
rāts. Pirmā gadījumā tāpēc, ka ap -
vienība nekad vēl nav bijusi „pie 
šprices”, otrā un pēdējā gadījumā 
tāpēc, ka pārāk pierasts zīdīties pie 
mātes Latvijas finanču krūts, tur- 
klāt vienam otram censonim Saei-
mas deputāta imūnitāte pret kri-
minālvajāšanu varētu likties ļoti 
interesanta. Tāpēc boikots nebūtu 
prāta darbs.

Pašreizējā priekšvēlēšanu kam-
paņa ir bijusi tukša, pagalam tukša. 
Rīgā un citur Latvijā uz katra sētas 
mieta un ugunsmūŗa rēgojas kan-
didātu ģīmji, visvairāk redzams ir 
hiperaktīvais PLL boss Šlesers, ku -
ŗam nopietnā valstī nebūtu iespē-
jams, kā saka amerikāņi, tikt par 
suņu ķērāju ievēlētam, bet mūsu 
banānu republikā viņam ir arī savs 
atbalstītāju loks. Visas televīzijas un 
radio programmas, kuŗām nav    
slinkums, ir veidojušas priekš vē-
lēšanu diskusiju un debašu raidī ju-
mus, bet saturiski šī priekšvēlēšanu 
kampaņa ir bijusi galīgi nekāda. 
Bērniem dala balonus. Pastkastītes 
gluži vai lūst no dažādiem priekš-
vēlēšanu aģitācijas materiāliem (da -
žos gadījumos partija vai apvienī -   
ba latviski lasītājiem stāsta vienu, 
bet krieviski lasītājiem – kaut ko 
pavisam citu). Taču nav bijusi dzir-

dama nopietna saruna par nāka -
mā gada valsts budžetu. Nav dzir-
dētas debates par ārpolītikas uzstā-
dījumiem, arī par to, cik ilgi mūsu 
valsts zaldāti paliks Afgānistānā. 
Nekas daudz nav teikts par starp-
tautiskajiem aizdevējiem, ieskanas 
vienīgi demagoģiski populistiska 
PLL bļaušana, ka tā esot „finanču 
okupācija,” kas pēc vēlēšanām ne -
kavējoties jāpārtrauc. 

Zaļie zemnieki šajā izvairībā ir 
aizgājuši pat tik tālu, ka viņu līderis 
Augusts Brigmanis vairākās inter-
vijās atzinis, ka gaŗā programma, 
kuŗā tiek izklāstīti partijas mērķi un 
ieceres, viņiem protams, esot, bet 
nevienam to nerādīšot, jo tā neesot 
literāri pietiekami noslīpēta, vai arī 
tāpēc, ka cilvēki partiju kritizēšot 
neatkarīgi no tā, vai programma ir 
vai nav bijusi publiski pieejama. 
Zaļie zemnieki piedāvā kaķi maisā 
un smīn par tiem, kuŗiem tas ne -
liekas racionāli.

Protams, Saeimas vēlēšanās šo -
gad piedalās arī citas, ne vien mi -
nētās partijas, taču nav iemesla do -
māt, ka no tām kādai īpaši „spīd” 
piecu procentu pārvarēšana. Savā 
ziņā interesanta ir polītiskā orga-
nizācija Atbildība, jaunākā no parti-
jām un apvienībām, kuŗas centušās 
uzvilkt sociāldemokratu mantiju 
laikā, kopš no polītikas skatuves 
nebūt ne jau nepelnīti nozuda 
Latvijas Sociāldemokratiskā strād-
nieku partija (LSDSP). Tāpat             
in  teresanta ir Pēdējā partija, kas 
priekšvēlēšanu kampaņu ir uz  tvē-
rusi ar humoru, „premjērministra” 
amatam piedāvājusi plīša „laimes 
lāci” un savā priekšvēlēšanu pro- 
g rammā citē filozofa Bertranda Ra -
sela atziņu: „Pasaule ir pilna ar 
muļ  ķiem un fanātiķiem, kas ir ļoti 
pārliecināti, kamēr gudri cilvēki 
šaubās.” Ir arī partijas viendienītes 
ar vienu vienīgu jautājumu – Par 
prezidentālu republiku. Tās pār-
liecība par stipru roku valsts pre-
zidenta līmenī, iespējams, ir dis-

kutējama, bet ne jau šādā veidā. 
Partijas Daugava – Latvijai kam pa-
ņas centrā ir utopiska vīzija par vi -
sas Daugavas pārrakšanu, lai Balti-
jas jūru savienotu ar Melno jūru. 
Pēc daudziem gadiem polītikā at -
kal uzradusies grupa cilvēku, kuŗi 
sevi uzskata par kristīgiem demo-
kra tiem. Kārtības labad minēsim 
arī partiju Tautas kontrole un parti -
ju Ražots Latvijā. Nevienai no mi -
nētajām partijām, visticamāk, sest-
dien nekas nespīd.

Padomāsim arī par to, kas notiks 
pēc 2. oktobŗa. Neviena partija (ap -
vienība) 51 vietu Saeimā neiegūs, 
tas ir skaidrs. Manuprāt, optimālais 
variants būtu Saeima, kuŗā valdību 
veido Vienotība. Tālāk koalicija būs 
atkarīga no mandātu skaita. Ideā -      
lā gadījumā PLL tiks atstāta opozi-
cijā – nu nav šie cilvēki pelnījuši vēl 
vienu pieeju pie valsts stūres. Ko  a-
liciju ar VL/TB/LNNK Vienotība 
varēs veidot bez īpašām pārdomām 
(protams, pieņemot, ka minētā ap -
vienība pārsniegs piecus procen-
tus), bet tālāk? Bez zaļajiem zem-
niekiem nevarēs iztikt, lai arī viņi 
tāpat ir bijuši pie daļējas teikšanas 
tad, kad valsts tautsaimniecība tika 
iegrūsta novadgrāvī. Vai varbūt 
zvaigznes būs izkārtotas tā, ka koa-
licija bez Saskaņas centra nav iespē-
jama? Ārlietas tam uzticēt būtu ne -
prāts, bet varētu ļaut, lai izmēģina 
roku, piemēram, labklājības jomā. 
Pats trakākais variants būtu koali-
cija, kuŗā ir SC, PLL un ZZS. Uz 
Krieviju vērsta un iekšpolītikā galēji 
negodīga valdība. Tiesa, grūti iedo-
mā ties, ka Valsts prezidents Valdis 
Zatlers valdības veidošanu varētu 
uzticēt SC vadītājam Jānim Urba-
novičam, taču tas nudien būs atka-
rīgs no mūsu visu balsojuma.    
Tāpēc balsosim gudri.

Nākamajā nedēļā – par rezultā  -
tiem. Nezinu, vai turēt īkšķus vai   
mes ties ceļos un lūgt Radītāju. Var būt 
jau prognozējot noraust pa asarai.

Kārlis Streips
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Kad Tautas partija martā 
aizgāja no valdības, jūs nebi - 
jāt ar to solidārs – palikāt kul-
tū  ras ministra amatā, savu 
iz vēli pamatojot tādējādi, ka 
jums jāpabeidz iesāktie darbi. 
Kādi tieši, un kā sekmējies?

Pirmais un galvenais – lai tur-
pinātos valsts financējums jau-
nās Nacionālās bibliotēkas jeb 
Gaismas pils celtniecībā. Un tas 
ir panākts –13 miljonus latu val-
dība no 2012. gada budžeta    
pār cēla uz šo gadu, lai būvnie-
cība notiktu ātrāk, turklāt iz -
mantojot to, ka šobrīd ir ze  m ā-
kas ce  nas. Tas ļauj arī kopumā 
ietau pīt celtniecības izmaksas. 
Nāka mais – ir jāpanāk, lai valsts 
bu  džets kultūrai netiktu sama  -
zi nāts. To jau pirms diviem ga-               
diem samazināja vairāk nekā     
par 50 procentiem. Vēl samazi-
nāt nav iespējams. Un ir jāsagla-
bā Kultūras ministrija kā atse-
višķa ministrija. Vienalga, kuŗš 
cilvēks un kuŗas partijas pārstā-
vis nāks manā vietā. Kultūrvide, 
ko uztur un saglabā divi miljoni 
latviešu, kuŗi to izprot un saudzē, 
ir vērtība ne tikai latviešiem          
pa  šiem – tā ir vērtība pasaules 
kon  tekstā. Mani ārzemju kollē-
gas ir patiesi pārsteigti, ka mums 
izdevies saglabāt šo savu uni kā-
litāti, ka mums ir savi teātŗi, 
opera, simfoniskie orķestŗi, sava 
valoda un terminoloģija visās 
zinātņu nozarēs, sava literātūra... 
Īstenībā tā ir mūsu pastāvēša -
nas jēga un galvenais uzdevums. 
Izdevīgāk – administrātīvi un 
fi  nanciāli – taču būtu dzīvot kā -
das lielas valsts vai valstu savie-
nības paspārnē. Vai mēs to gri-
bam?

Turklāt – tie niecīgie budžeta 
līdzekļi, kas atvēlēti kultūrai arī 
nākamā gada budžeta progno-
zēs, valsts kopējā budžetā tie šām 
nav ļoti būtiski. Savukārt kul-
tūrvides pastāvēšana ir daudz 
būtiskāka nekā lielajām valstīm.

Ko Kultūras ministrija pa -
veica nesenajā valsts reformu 
laikā? Par cik procentiem jūs 
samazinājāt, piemēram, mi -
nistrijas ierēdņu skaitu?

Par 40 procentiem. Tika likvi-
dētas arī pārvaldes un aģentū -
ras, optimizēts Kultūrpolītikas 
departaments, apvienoti mūzeji. 
Taču krizes situācijā nedrīkstēja 
pieļaut, ka tiek zaudēta kāda        
no kultūras institūcijām, jomām. 
Tas ir izdevies. Savā „paspārnē” 
valsts, resp., Kultūras ministrija, 
piemēram, pārņēma Liepājas 
sim fonisko orķestri, augsti pro-

Kas notiek ar Latvijas kultūru ekonomikas „brīvajā kritienā”?
Ar LR kultūras ministru Intu Dālderi sarunājas Ligita Kovtuna 

fesionālo Latvijas Radio kori, 
kam draudēja likvidācija.

Lielākais zaudējums, jūsu-
prāt? 

Tas, ka bija jāatvadās no dau-
dziem speciālistiem dažādās 
kul    tūras nozarēs. Tagad izjūtam, 
ka gausāka ir, piemēram, doku-
mentu aprite, lēmumu pie ņem-
šana. Gribas, protams, jaunus 
pro jektus, gribas straujāku attīs-
tību, taču – ar pašreizējiem lī -
dzekļiem ir jānodrošina tas        
pats, kas ir. Dažkārt tie ir emo-
cionāli, polītiski un financiāli 
smagi lemjami jautājumi.

Kā novilkt robežu starp kul-
tūru un polītiku, ja nozares 
ministrs ir polītiskas partijas 
pārstāvis? Piemēram, pār rau-
got Valsts Kultūrkapitāla fon-
du, kas ir nozīmīgs, varbūt pat 
izšķirīgs financējuma avots? 

Kultūras ministrija veic tikai 
šīs neatkarīgās valsts institūci -
jas darbības likumības uzrau dzī-
bu. Par naudas piešķīrumiem 
lemj ekspertu padomes katrā 
nozarē. Kultūras ministrs ir    
viens no padomes locekļiem, 
saprotams, bez veto tiesībām.   
Tā ir institūcija, kas tiešām ir 
neatkarīga no privātām un po -
lītiskām interesēm. 

Kopš 2003. gada, kad pārtrau-
ca KKF financēšanu no akcīzes 
nodokļa, Kultūras ministrijai 
piešķirti 10% plūs tās budžetam, 
lai financētu Kultūrkapitāla fon-
da piešķīrumus. Galvenais kri-
tērijs – atbalstīt viskvalitātīvāko, 
vislabāko, nevis piešķirt katram 

pa kripatiņai. Īstenībā no KKF 
piešķīrumiem „dzīvo” šābrīža 
lat  viešu literātūra, tiek papildi-
nāti bibliotēku un mūzeju fondi.

Taču – no budžeta, kas  ir divi 
miljoni latu un ar ko jāfinancē 
četru konkursu projekti gadā, 
apmierināti tiek apmēram 16% 
pieprasījumu literātūrā, vizuā-
lajā un teātŗa mākslā, mūzikā... 
Paliek 84% „neapmierināto”, kas 
gluži cilvēciski mēģina atrast 
privātus iemeslus, radurakstus, 
polītiskās piesaistes. Latvija taču 
ir tik maza! Lai izslēgtu šo pri-
vātumu, ik pa diviem gadiem 
pil nīgi tiek nomainītas ekspertu 
komisijas, arī padome. Taču 
kultūra ir un paliks ļoti subjek-
tīva sfaira. 

Nacionālajai operai aizvadī-
tajā gadā valsts „atlaida” pus-
miljonu latu lielu nodokļu         
pa  rādu. Taču uz Operas ska tu-
ves redzam daudz viesmāks-
linie ku, bet pašmāju spožās 
zvaigz nes dzied pasaules oper-
te āt ŗos...

Operas nodokļu parāds patie-
šām izveidojās objektīvi, un ie -
mesls tad bija budžeta sasteigtā 
pieņemšana. Jā, es lū  dzu valdību 
„atlaist” šo nodokļu parādu,  
taču šogad esmu stin gri patei- 
cis – naudas ir tieši tik daudz,            
cik ir, un, ja šogad netiks galā, 
tad tas ir neveiksmīga me- 
  nedžmenta jautājums, kas jā  ri-
sina. 

Par viesmāksliniekiem un 
„spo  žajām zvaigznēm” varu    
teikt - tā ir mūsu Nacionālās 

operas prakse – aicināt jaunus 
viestalantus, citkārt arī riskējot, 
jo pretējā gadījumā mēs no  -
kļūtu slēgtā telpā un arī mūsē -
jos nekur neaicinātu. Mūsu 
opera tiešām izaudzina jaunās 
zvaigznes, bet, vai un cik bieži 
tās dzied mūsu operā, to diktē 
brīvais tirgus. Proti, pasaules 
mēroga operdziedātāja autor -  
 at līdzība ir ap 15 – 20 tūkstoši 
eiro, un mēs taču to nevaram 
atļauties.

Salīdzinājumam – Briseles 
ope ra ir ļoti līdzīga mūsējai gan 
pēc vietu skaita, gan māksli nie-
ciskā apjoma, taču tā no valsts 
saņem 30 miljonu eiro lielu 
dotāciju. Mūsējā – piecus miljo-
nus. Bet kvalitāte taču ir tā pati. 
Un kas to nodrošina? Smags, 
atbildīgs, pašaizliedzīgs darbs!

Kādas attiecības Kultūras 
ministrijai ir ar latviešu trim-
das lolojumu – Okupācijas mū -
zeju?

Pirmām kārtām – ministrijas 
ieskatā šim mūzejam jābūt.

Starp Kultūras ministriju un 
Okupācijas mūzeju nav admi-
nis trātīvas saistības, jo – šis ir 
ne  vis valsts, bet privāts mūzejs, 
fonda īpašums; ēka ir Valsts 
nekustamo īpašumu aģentūras, 
resp., Finanču ministrijas pār-
raudzībā. Taču mēs rūpējamies 
par šo mūzeju – mūsu pārziņā ir 
Nākotnes Nama un memoriāla 
saskaņošanas projekti, mēs vir-
zām valdībā techniskus pro-
jektus un aizvadītajā gadā pa -
nācām financējumu no  jaunās 
koncertzāles „apturētās” celt nie-
cības līdzekļiem. Turpinām arī 
darbu ar Eiropas struktūrfondu 
līdzekļu piesaisti Okupācijas 
mū  zeja vajadzībām.

Vai latviešu trimdas jeb ār -
zemju latviešu kultūras orga-
nizācijas ir bieži viesi Kultū - 
ras ministrijā?

Gribētos, lai būtu biežāki. Pats 
ar ārzemju latviešiem vairāk es -
mu bijis saistīts savā mūziķa 
pro  fesijā. Būdams ministrs, 
Valsts prezidenta delegācijas 
sa stāvā viesojos Sietlā, kur tikos 
ar kultūras apvienības TILTS 
pārstāvjiem. Taču sadarbībai re -
dzu daudz iespēju – visās māks-
las un kultūras nozarēs.

Vai esat bijis Latviešu dzies-
mu svētkos Amerikā, Kanadā? 

Nav gan iznācis būt!
Vai jūs priecātos, saņemot 

ielūgumu 2012. gadā ierasties 
Milvokos, 13. Amerikas Lat-
vie šu dziesmu un deju svēt-
kos?

Negribu uzprasīties, bet prie-
cātos gan!

Aizvadītā vasara jums bija 
interesanta profesionālā ziņā – 
kā mūziķim.

Patiešām interesanta, īpaša. 
Bija daudz uzstāšanos ar vienu 
no pasaules izcilākiem sim -
foniskiem orķestŗiem – Bir min g-
  hamas simfonisko orķestri,        
ko vada Andris Nelsons. Mū -
zicē jām Veimārā, Berlīnē, Vīnē, 
Lu  cernā, Prāgā, Vīsbādenē un 
citur ļoti nozīmīgos akadē mis-
kās, arī mūsdienu mūzikas 
festivālos. Tas bija ne tikai per-
sonisks pro fesionālais gan da-
rījums – 39 ga  du vecumā debi-
tēt kopā ar iz cilu pasaules mē -
roga orķestri. 

Es arī daudz izzināju, kā strā -
dā orķestŗi pasaulē, kā tiek or  ga-
nizēta to iekšējā dzīve – māks -
linieciskā un financiālā, kā tiek 
veidots menedžments. Tā bija 
vērtīga profesionālā pie  redze,      
un tika gūti spēcīgi māks li-
nieciskie un personiskie ie -
spaidi.  

Ints Dālderis
Dzimis: 1971. gada 10. feb-

ruārī
Izglītība:
1990. – 1995. g. Jāzepa Vī -

tola Latvijas Mūzikas aka dē-
mija

1986. – 1990. g. Jāzepa Me -
di  ņa Mūzikas vidusskola

Darba pieredze :
Kopš 2009. gada 12. mar -       

ta – LR kultūras ministrs
2006. – 2009. g. marts – 

Lat  vijas Nacionālā simfonis-
kā orķestŗa direktors

2006.  – 2008 . g. – Valsts 
kul  tūrkapitāla fonda pado-
mes loceklis, Nacionālās kul-
tūras padomes loceklis

Kopš 2005. gada – Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas docētājs

2005. – 2006. g. – Latvijas 
Na  cionālās operas orķestŗa 
direktors

1999. – 2006. g. – mūziķis 
Latvijas Nacionālajā simfo-
niskajā orķestrī, Latvijas Na -
cionālās operas orķestrī, Lie-
pājas simfoniskajā orķestrī 
u.c.

Ūzedomā, Vācijā, klātesot 
Latvijas Ministru prezidentam 
Valdim Dombrovskim un kul-
tūras ministram Intam Dāl-
derim, 25.septembrī atklāts ikga-
dējais mūzikas festivāls, kas šo -
gad izceļ Latvijas mākslinieku   
un komponistu pienesumu pa -
saules mūzikas procesos. Festi-
vāla patroni ir Latvijas Ministru 
prezidents un Vācijas kanclere 
Angela Merkele.

Ūzedomas festivālā būs visu 
laiku vērienīgākā Latvijas mū -
ziķu reprezentācija ne vien Ei -

Ūzedomā atklāts lielākais Latvijas mūzikai veltītais festivāls Eiropā
ropas, bet arī pasaules mērogā. 
Latvija demonstrēs izcilākos ta -
lantus – uzstāsies vijolnieks Gi -
dons Krēmers ar „Kremerata Bal-
tica”, vijolniece Baiba Skride, Lat-
vijas Radio koris, pianists Ves-
tards Šimkus, ērģelniece Iveta 
Ap     kalna. Festivāla programmā 
iekļauti komponistu Pēteŗa Vas-
ka, Santas Ratnieces un Georga 
Pelēča skaņdarbi. Esmu ļoti gan-
darīts par festivāla rīkotāju ini-
ciātīvu šādā augsta prestiža no -
tikumā izcelt Latvijas mūzikas 
tradicijas, kam ir ne vien sena 

vēsture, bet arī spoža tagadne          
un izcila nākotne. Šī festivāla     
programma ir vēl viens aplie-
cinājums Latvijas mūziķu un 
komponistu neapšaubāmai kon-
kurētspējai pasaulē, - norāda  
kul   tūras ministrs Ints Dāl-
deris.

Festivāla atklāšanas koncertā 
igauņu maestro Nēmes Jervi 
vadībā mūzicēja Baltijas Jau -
niešu filharmoniskais orķes -
tris un soliste Baiba Skride, kā 
arī Ziemeļvācu radio koris,        
kas atskaņoja Jāzepa Vītola 

„Gais mas pili”.
Ūzedomas mūzikas festivāls 

šogad notiek 17. reizi, un tā 
moto ir „Latvija – dzimusi mū -
zikā”. Programmas aprakstā 
festivāla rīkotāji norāda uz se -
najām izcilajām mūzikas tra -  
di cijām Latvijā, pieminot gan 
Dzies  mu svētkus kā UNESCO 
Pasaules kultūras mantojuma 
daļu, gan bagātīgo latviešu tau-
tasdziesmu krājumu. 

Festivāla rīkotāji aicinājuši 
Latvijas kultūras ministru Intu 
Dālderi arī mūzicēt festivāla 

pasākumos. Ministrs uzstājās 
svētdien, 26.septembrī, kad fes-
ti vāla ietvaros tika atklāta iz -
stāde par brīvdabas koncertu 
tradi cijām Baltijas jūras krastā 
un par Jūrmalu - SPA un ve  se-
lības kūrorta vietu. Ūzedo mas 
salā skatāma arī gleznu izstā -       
de “Gleznainā Latvija”.

Ūzedomas festivāls notiek          
no 25. septembŗa līdz 16. ok  -  
to brim. Vairāk par to lasāms 
festi vāla mājaslapā tīmeklī 
(www.usedomer-musikfestival.
de).

Uzziņai

Ints Dālderis: "Kultūrvide ir vērtība pasaules kontekstā"
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Aicinot uz sarunu divas au -
toritātes Latvijas tautsaim nie-
cībā – ASV Pacifika universitā-
tes profesoru Gundaru Ķeniņu 
Kingu un Latvijas Bankas pa -
domes locekli, ekonomikas zi -
nātņu doktori Valentīnu Zeili, 
redakcijas iecere bija sniegt 
saviem lasītājiem objektīvu, ar 
faktiem pamatotu informāciju 
par patieso ainu tēvzemes eko-
nomikā. Īpaši svarīgi tas ir 
šo brīd – priekšvēlēšanu gai sot-
nē, kad valda tik daudz po -
pulisma un sabiedrībai ir pa -
augstināta temperātūra. Tad lie-
ti noder skatiens no malas, no 
vienas puses, un atvēsinoši 
skaitļi, no otras. Lai gan – nebūs 
pareizi teikt, ka prof. Ķeniņš 
Kings pārstāvētu vienīgi šo 
„skatu no malas”. Profesors 
rūpīgi seko Latvijas tautsaim-
niecībai skaitļos un faktos, 
turklāt nav profesors teorēti -
ķis. Šovasar viņš ASV Ārlietu 
ministrijas uzdevumā konsul-
tēja divas Latvijas augstskolas 
tieši par tautsaimniecības iz -
glītību. 

Savukārt Valentīna Zeile „tur 
roku uz pulsa”, ikdienā pētījot 
un analizējot faktus Latvijas 
ekonomikā, korrelējot tos ar 
citu valstu ekonomikas gaitu. 
Ne viens, ne otrs sarunu biedrs 
nepieder ne pie viena polītiskā 
spēka jeb partijas. Abi ir zi -
nātnieki un praktiķi ar ļoti        
ba  gātīgu pieredzi un zinā ša-
nām. 

G. Ķ. K. Latvijas Bankas pa -
domes kompetento polītiku es 
augsti vērtēju. Tā ir atbilstīga 
Latvijas financiālajai stabili -  
tā tei. Bet vai Latvijas polītiķi 
jums uzticas?

PAR LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBU – BEZ ROZĀ BRILLĒM

V. Z. Darbs ar Saeimas de -
putātiem, ar visām tajā pārstā-
vētajām frakcijām ir būtiska 
Latvijas Bankas darbības joma. 
Arī Ministru kabineta sēdēs 
piedalās LB pārstāvis. Gan pēc 
polītiķu, gan pēc mūsu pašu 
ini ciātīvas ierodamies pie vi -
ņiem un stāstām par situāciju, 
konsultējam, piemēram, kad 
tiek izskatīts kāds likumpro-
jekts. Mūsu speciālisti sagata -  
vo un piedāvā informāciju, kas 
ir pamatota ar statistiku. Bankā 
darbojas ļoti spēcīga analitiski 
pētnieciskā darba grupa, kuŗā 
strādā cilvēki ar izcilām, to  -
starp ārzemēs iegūtām zināša-
nām, ar nevainojamu valodu 
prasmi. Un par pašu sniegto     
in  formāciju šie cilvēki atbild     
simt procentīgi. Pie mums strā-

dā spē cīgākie analitiķi un eko-
nometristi, un viņu autoritāte ir 
nostiprinājusies. Tautsaimnie-
cī bas prognozes veido arī Fi -
nan ču un Ekonomikas minis-
trijā. LB sniegtās, izrādās, ir 
visprecīzākās. Tā ir mana atbil-
de.

G. Ķ. K.  Un par uzraudzības 
funkciju?

V. Z. Vispirms paskaidrošu, 
ka Latvijā ir divu līmeņu ban - 
ku sistēma – komercbankas,    
kas veic klientu apkalpošanas 
funkcijas, kreditēšanu u. c.         
Un ir Centrālā jeb Latvijas 
Banka, kas veic Latvijas likum-
došanā paredzētās operācijas, 
strādā ar valsts kasi, ar valdī - 
bu, bet neveic klientu kreditē-
šanas  operācijas. 

Jā, savulaik LB bija arī Kre - 
di t iestāžu uzraudzības depar-
taments. 2001. gadā banku uz -
raudzības funkcija ar likumu 
tika nodota atsevišķai institū-
cijai – Finanču un kapitāla tir-
gus uzraudzības komisijai. Pie-
bildīšu, ka uz šo struktūru pār-
gāja strādāt mūsu speciālisti, tai 
tika nodotas arī mūsu IT tech-
noloģijas. Finanču un tirgus ko -
misija  uzrauga ne vien bankas, 
bet arī apdrošināšanas kom-
panijas, un tās budžetu veido   
šo iestāžu atskaitījumi.

Runājot par pārmetumiem, 
kas izskanēja krizes smagākajā 
brīdī, - ka LB nav pietiekami ie -
saistījusies tās novēršanā, varu 
atbildēt – LB speciālisti vienmēr 
ir snieguši ar faktiem pamato -
tu informāciju, skaitļus, kas ļoti 
nav patikuši polītiķiem un ko 
tagad daudzi cenšas aizmirst.

Pēc 2004. gada, kad Latvija 
iestājās Eiropas Savienībā un te 
ieplūda lieli finanču resursi    
gan ES struktūrfondu, gan tiešo 
investīciju un kreditu resursu 
veidā, ekonomikas attīstība bija 
strauja. Atcerēsimies „Baltijas 
tī  ģeŗu” sindromu... Šajos gados 
budžetā ievērojami pieauga ie -
ņēmumi, bet lieliem tempiem 
auga arī izdevumi, 20% – 30% 
katru gadu. Uzkrājumi netika 
veidoti, kaut gan par to nepie-
ciešamību ļoti daudz tajā laikā 
runāja Latvijas Banka. 

Ir divi galvenie iemesli, kas 
izraisīja ekonomikas pārkar ša-
nu, - vidējās darba samaksas 
mil   zīgais pieauguma temps 
valsts pārvaldē, pāris gadu lai -

kā pat par 30%, kas sāka ap -
steigt samaksas apmērus ražo-
šanā. Otrs, protams, ļoti straujā 
kreditēšana, pārsvarā nekusta-
mā īpašuma iegādei. Mūsu brī-
dinājumi par nepieciešamību 
ierobežot kreditēšanas pieau-
guma tempus, prasīt no kreditu 
ņēmējiem, ne tikai no darba de -
vējiem viegli parakstītas izziņas 
par darba algas lielumu, bet 
pra  sīt no Valsts ieņēmumu die-
nesta ziņas, cik no darba algas 
ir nomaksāti nodokļi, ilgi ne -
guva dzirdīgas ausis. Par pre t-
argumentu minēja faktu, ka 
Latvijā ir viens no zemākajiem 
rādītājiem ES kredita apjomos 
uz vienu iedzīvotāju, kā arī       
ze  ms ir rādītājs - dzīvojamā pla-
tība uz vienu iedzīvotāju.

 Latvijā 2007. gadā bija piek-
tais lielākais valsts pārvaldē 
strā dājošo skaits. Mums priek -
šā bija tikai Luksemburga, Fran-
cija, Kipra un Beļģija. 

G. Ķ. K. Tad ieradās Starp  -
tau tiskais valūtas fonds un sāka 
diktēt savus noteikumus. Pir-
mām kārtām samazināt izdevu-
mu daļu – un tam es pilnīgi 
pie   krītu. Es ieteiktu vēl vairāk 
samazināt birokratijas īpat- 
s varu. Un vēl es ieteiktu vairāk 
ieguldīt izglītībā... Taču man ir 
radies iespaids, ka valdībai nav 
ilgtermiņa plānu, valda lēmu -
mi vienai dienai. Un budžeta 
„tai sīšana” notiek, atsaucoties 
uz SVF spiedienu.

V. Z. Kad 2008. gadā izlasīju 
SVF memorandu, es gluži no -
priecājos – beidzot kāds sakārtos 
mūsu sašķobījušos rāmjus, – 
nekas tāds, kas mums būtu ne -
zināms un 10 – 15 iepriekšējos 
gados izdarāms, tur nebija        
teikts. Skaidrs, ka jāsamazina 
izdevumi un jāpalielina ienā-
kumi, jāsakārto nodokļi. Pār-
mērīgi liels nodokļu svars tie-
šām uzlikts darbaspēkam. 33% 
sociālais nodoklis ir par lielu. 
Un notiek tā, ka palielinās   
„ēnu” ekonomikas īpatsvars. Ie -
nākuma nodokļa likme arī ir 
augstāka nekā vidēji ES. Un 
viena un tā pati nodokļu likme 
zemāk un augstāk atalgotajiem 
arī neveicina nodokļu ieka sē-
šanu. 

G. Ķ. K. Nodokļus gan negrib 
maksāt ne Latvijā, ne Amerikā. 
Un ir naīvi cerēt, ka, paaugsti-
not nodokļus, izdosies palieli-
nāt valsts ienākumus, – to var 
panākt ar eksportu un augstāku 
saimniecisko aktīvitāti. 

V. Z.  Un tomēr – kad Latvijā 
nomainīja Valsts ieņēmumu 
die nesta ģenerāldirektoru, sāka 
strauji pildīties nodokļu ieņē-
mu mi. Citu pēc citas „saņēma 
ciet” naudas atmazgātāju un 
kon    trabandistu struktūras. Vēl 
nopietnāk ir jāstrādā, lai pa -
nāktu, ka visi uzņēmumi maksā 
nodokļus. Ir jāiegulda tajās in- 
s ti tūcijās, kas to kontrolē un 
nodrošina, – muita, finanču un 
eko   nomikas policija. Tas at -
mak sāsies! Manā ieskatā finan-
ču disciplīna mūsu valstī ir 
izlaista, un tas noticis pēdējos 
desmit gados. Pag. gs. 90. gadu 
sākumā situācija bija nesalī-
dzināmi labāka. 

Par eksportu. Kad pēc refor-
mām valsts pārvaldē satuvinā-
jās darba ražīguma un vidējās 

darba algas rādītāji valstī, par     
to visvairāk priecājās uz ekspor-
tu orientēti uzņēmumi. Pavē -
rās konkurētspēja eksporta tir-
gū, galvenokārt pēc izmaksu 
sa  mazināšanas! Ražotāji atrada 
eksporta tirgus pat Afrikā, In -
dijā, Brazīlijā. Statistika liecina 
par eksporta tirgus atkopšanos, 
sākot ar 2009. gadu, īpaši tādās 
nozarēs kā elektroiekārtu ražo-
šana, mašīnbūve, tekstilrūp-
niecība. 

G. Ķ. K.  Kāds ir pakalpoju-
mu īpatsvars salīdzinājumā ar 
ražošanu? 

V. Z. Šobrīd – 60% ieņēmumu 
dod pakalpojumi, 40% - ra -
žošana. Tie laiki, kad Latvijā 
bija 75% ražošanas un 25% pa -
kalpojumu, diemžēl – „tie ne -
nāks, nenāks vairs...”. Jo tad Lat-
vijas rūpniecībai bija ļoti liela 
nozīme PSRS militāri rūpnie-
ciskajā kompleksā. Te ieveda 
izejvielas, kurināmo, darba spē-
ku un izveda gatavo militāro 
produkciju. Tādas polītikas se -
kas mēs izbaudām pilnā mērā 
pēc PSRS sabrukuma vēl tagad.

Latvijas ražošana un rūpnie-
cība tagad attīstās dabiskāk, ir 
ievērots pieprasījums pasaules 
tirgos. Un mūsu resurss - tai ir 
jābūt zinātņietilpīgai ražošanai 
ar augstu pievienoto vērtību. 
Tikai tāda ražošana nodrošina 
tās darbiniekiem labu darba 
samaksu un līdz ar to augstu 
dzīves līmeni.

G. Ķ. K. Es priecājos, ka ne -
notika lata devalvācija! 

V. Z.  Jā, bažas par devalvāciju 
ir izzudušas. Atplaukst nogul dī-
jumi, ir tendence straujākam 
la  tu noguldījumu pieaugumam. 
Šobrīd komercbankas piedāvā 
augstākas depozita procenta 
likmes noguldījumam latos ne -
kā eiro. 

Starp citu – esam pamanījuši 
un pētījuši, kā uz valūtas tirgu 
valstī atsaucas polītiķu nepār-
domāti izteicieni – jau nāka-
majā dienā tirgus „lēkā”, valūtas 
kurss kāpj un krīt.

G. Ķ. K.  Bet mums ir tik labi 
paraugi, Igaunija, piemēram, 
kur jau drīz būs eiro.

V. Z. Arī Lietuvai pietrūka 
tikai 0,1% no „inflācijas norma-
tīva” līdz eiro ieviešanas kritē-
riju izpildei. Mums diemžēl 
inflācija bija tik liela, ka pat 
nevarējām domāt par eiro 
ieviešanu.

Igaunija vienmēr izvēlējusies 
dzīvot bez parādiem, tātad ne -
dzīvot pāri saviem līdzekļiem. 
Igauņu ārējais parāds šobrīd ir 
zem 10%, - viens no zemākajiem 
starp ES valstīm. Jā, Igaunija 
mums piedāvāja aizdevumu,       
un tas bija ne tikai polītiskas 
solidāritātes žests. Ikvienai val-
s tij savu rezerves fondu, ja tāds 
ir, protams, ir svarīgi „izvietot”, 
lai tas pelnītu.

G. Ķ. K.  Man jautā, vai, zi -
nādams šābrīža situāciju Lat-
vijā, vēl spēju būt optimists? 
Esmu optimists pēc dabas. Un 
novēlu cilvēkiem Latvijā būt 
sparīgākiem, apsviedīgākiem. 
Es cītīgi lasu „Latvijas baro-
metru” un redzu, cik ļoti cil -
vēki neuzticas savai valstij. Ne -
var būt nekas ļaunāks par šo 
neuzticību valstij, kas mēģina 
pacelties.  

  

Gundars Ķeniņš Kings
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Latvijas Televīzija 28. augustā 
mums deva iespēju gandrīz visā 
dienas gaŗumā redzēt, kas notiek 
Likteņdārzā, kas ir paveikts un cik 
daudz vēl jādara. Nekas vairs ne -
izskatās tā kā pagājušā gada mai -
jā. Kur toreiz bija paugurains lauks 
ar akmeņiem, koku zariem, cel -
m iem un saknēm, tagad abās 
pusēs ābelīšu ceļam ir 10 ha platībā 
ie  kopts līdzens, zaļš laukums. Šajā 
sezonā iestādīti vēl 300 jauni 
kociņi, un daudzus no tiem šo -
vasar iestādījuši latvieši no Ame-
rikas, Austrālijas, Kanadas un vēl 
citām tālām zemēm,  vasarā iegrie-
zušies Latvijā. Šī simboliskā saik -
ne nu vieno latviešus visos kon-
tinentos. Ir arī izveidota stāvvieta 
100 automašīnām un iekārtotas 
projektā paredzētās gājēju takas. 
Padarīts ir daudz, bet jādara vēl 
daudz vairāk, ja gribam, lai šis 
dārzs zaļotu Latvijas simtajā dzim-
šanas dienā.  Pārāk daudz laika 
vairs nav, jo 2018. gads nav ne -
maz tik tālu.

Likteņdārza sākums meklējams 
jau 2005. gadā, kad tika nodibi-
nāts šī projekta īstenotājs „Kok ne-
ses fonds”. Dārzu veido uz Kok-
neses pašvaldībai piederošas ze -
mes 22 ha platībā, ko pašvaldība 
uz projekta tapšanas laiku  izno-
mājusi „Kokneses fondam”. Fon -
da dibināšanas brīdī šīs zemes    
tirgus vērtība bija ap 450 tūkstoši 
latu. Likteņdārza idejas autori un 
fonda dibinātāji - Vilis un Marta 
Vītoli – tā dibināšanas brīdī pro-
jektam ziedoja tādu pašu naudas 
summu. Likteņdārzs pēc tā pa -
beig šanas tiks nodots pašvaldī -
bai, un es esmu pārliecināta, ka    
tur vēlēsies brīdi būt ikviens, kas 
ierodas Latvijā. 

Likteņdārza idejas autors Vilis 
Vītols norāda, ka tā ir piemiņas 
vieta visiem tiem cilvēkiem, kas 
zuduši Latvijai 20. gadsimtā,  - 
tiem, kas cietuši no totālitā ra-
jiem režīmiem, tiem, kas bija         
spiesti doties trimdā, tiem, kas 
cietuši par saviem polītiskajiem 
uzskatiem vai radurakstiem, un 
arī tiem, kas, Latvijas pilsoņiem 
bojā ejot, nav dzimuši. Mēs - tau -
ta pēdējos simt gados esam zau-
dējuši vairāk nekā 600 000 dvē-
seļu, un Likteņdārzs tām visām  ir 

SVĒTKI LIKTEŅDĀRZĀ
piemiņas vieta. Vieta, kur satiekas 
pagātne, tagadne un nākotne, un 
ikviens var piedalīties šī dārza 
tapšanā, ne tikai strādājot vai zie-
dojot naudu, bet arī tāpat vien 
aiz  braucot uz šo salu, apsēžoties 
Daugavas krastā un vērojot, kā 
upe lēnām un neapstādināmi     
plūst pretim savam mērķim.  Pati 
šādu brīdi izbaudījusi, varu teikt, 
ka tas ir neizsakāmi nomieri -       
noši - skaisti un es nevaru sagaidīt 
izdevību tur atkal būt,  it sevišķi 
šaurajā zemes strēmelītē, kas ie -

stiepjas tālu Daugavā un kur esmu 
iedomājusies nelielu lapeni ar 
mazu altārīti saulrieta kāzu cere-
monijām.

Likteņdārzu veido pēc starp tau-
tiska konkursa uzvarētāja - Ja  pā-
nas ainavu architekta Shunmyo 
Masuno izstrādātā projekta, un fi -
ziskos darbus veic vairāki Latvijas 
uzņēmēji, turklāt viens no čak lā-
kajiem un pašaizliedzīgākajiem 
darbarūķiem tur ir SIA „Rop -      
lai nis” valdes priekšsēdis Aivars 
Dam bītis. Arī šodien viņš tur ir 
redzams ar savu lielo kalnu no -
racēju un ieleju izracēju mašīnu, 
kas pukšķina un burkšķ visas        
dienas gaŗumā. Aivars Dambītis 
jau ir iesācis veidot amfiteātri 
Daugavas krastā.

Tāpat kā daudzas citas reizes,    

arī šodien te grozās vairākas gru-
pas talcinieku. Dažas ģimenes 
izvēlējušās saviem piederīgajiem 
iestādīt kociņus. Jāzepa Vītola pie-
miņai kociņu iestāda jauniešu 
koris „Balsis” ar diriģentu Intu Te -
terovski, Rīgas Biznesa skolas 
jauk  tais koris ar diriģentu Gintu 
Ceplenieku kociņu veltī Lūcijas 
Garūtas piemiņai, un represēto 
gru  pa no Strenčiem - piecus ko  ci-
ņus savu Sibirijas ceļa biedru pie-
miņai. Gluži vai neticami šķiet,       
ka te darītāju gandrīz nekad ne -

trūkst, šurp brauc pensionāru un 
represēto grupas, brauc skolēni, 
uzņēmumu darbinieki, brauc atse-
višķas ģimenes, studentu un do -
mubiedru grupas. Nedēļas no  galē  
te dažkārt sarodas ap 900 cil vēku.

Par projektu Koknesē interesē-
jas arī mūsu ziemeļu kaimiņi 
igauņi, un šodien te ir  Igaunijas 
televīzija, kas jau labu laiku seko 
dārza tapšanas gaitai. Un mums      
ir tik patīkami apzināties, ka lat-
viešiem ir kaut kas tāds, kā nav 
igauņiem.

Šodien talciniekus un ciemi -  
ņus - skatītājus sagaida jaunā pa -
gaidu informācijas ēkā, ko pro-
jektējis Rīgas Techniskās uni ver-
sitātes architektūras students. Ne -
tālu no jaunās ēkas pamazām 
krājas nelielu pelēku laukakmeņu 

kaudze, kas tiks iekļauta amfite-
ātŗa veidojumā, kur katrs akmens 
reprezentēs kādu Latvijai zudušo 
dvēseli. Pelēko laukakmeņu krā-
vums jau tagad ir ieguvis  nosau-
kumu „Sirmais saulriets”. Arī es  
esmu lūgusi saviem lauku radi-
niekiem sameklēt man deviņus 
tādus akmeņus, taču jau tagad 
zinu, ka būs jāmeklē vēl, jo manā 
ģimenes un radu lokā pazudušo 
dvēseļu ir daudz vairāk. Ja vēl 
pieskaitītu visus tos manu māsu 
bērnus, kas uz Latviju nekad neat-
brauks, tad jau no manis vien tur 
vajadzētu būt veselai kaudzei.

Svētku kulminācija ir vakara 

koncerts, kuŗā piedalās septiņi 
koŗi  apmēram ar diviem simtiem 
dziedātāju un vairākiem solistiem. 
Koncerts notiek Kokneses pils-
drupās un tiek pārraidīts Latvijas 
Televīzijas pirmajā kanālī. To es 
noskatos un noklausos mājās. Jo 
ilgāk koncertu klausos, jo priecā-
jos, ka esmu izvēlējusies  klausīties 
to vienatnē, jo šī mūzika ļoti aiz-
kustina. Koncerts nosaukts par 
„Mīlestības dziesmu Latvijai”. Šīs 
dziesmas Latvijas iedzīvotāji  izvē-
lējušies tīmekļa portālā www.
drau giem.lv rīkotajā aptaujā un 
atzītas par skaistām un šim ga -
dījumam piemērotām. Šis laikam 
gan ir skaistākais un patriotiskā-
kais koncerts, ko jebkad esmu 
dzirdējusi, un atkal izjūtu patei-
cību par to, ka esmu Latvijā un 

man ir izdevība kaut ko tādu 
redzēt un dzirdēt. Ik dienas es 
apzinos, ka esmu dzīvs cilvēks un 
noteikti nejūtos vienaldzīga.

Koncerts notiek Daugavas kras-
tā, un to iesāk ar dziesmu „Dau-
gaviņa”, seko „Saule, Pērkons” ar 
tikpat aizkustinošiem vārdiem, 
tālāk cita par citu patriotiskākas 
un aizkustinošākas. Ir dziesmas, 
kad asaras slauka nevis tikai skatī-
tāji vien, nodevīgs spožums mirdz 
arī koristu acīs. Tur ir dziesma par 
pazudušo dēlu tālajā Ame rikā, 
kuŗš nezina, vai atgriezties būs 
lemts, dziesma par Tālavas tau  rē-
tāju, dziesma par vārdiem no ma -
nas tautas, kuŗus neviens manā 
vietā nedziedās. Sevišķi skaisti        
to nodzied „Prāta vētras”solists 
Re    nārs Kaupers, un es atminos 
nesen žurnālā izlasīto rakstu, ka 
Renārs ar saviem draugiem it kā  
pārņēmis stafeti no Imanta Zie-
doņa un tagad apbraukā Latvijas 
novadus, ik pa laikam savedot 
kārtībā kādu nolaistu zemes stū-
rīti vai aizaugušu bērzu birzi.

Aizkustinošus mirkļus ska tī tā-
jiem sagādā arī diriģents Ints Te -
terovsksis, kad viņš greznā tau-
tastērpā dzied par zeltu, kas ir     
viņa tauta, un Ieva Akurātere ar 
dziesmu „Palīdzi, Dievs, visai lat-
viešu tautai”, ko radījuši trimdas 
latvieši Andris un Brigita Ritma -
ņi. Cik svarīga tā bija Latvijas 
latviešiem Trešās atmodas laikā!

Visu koncerta laiku  TV ekrānā 
ir redzams tālruņa numurs ar 
atgādinājumu, ka ikviena „saru-
na” ar to Likteņdārzam dod vienu 
latu. Savu dziesmu nodziedājis, 
Renārs aicina klātesošos un visus 
TV skatītājus zvanīt, zvanīt un 
zvanīt. Pēc brīža arī es atjēdzos ar 
tālruni rokās un  vairs nezinu, cik 
reižu esmu podziņu nospiedusi. 
Zinu, ka esmu palīdzējusi kaut 
kam ļoti skaistam un Latvijai no -
zīmīgam. Ar prieku koncerta bei-
gās redzu, ka zvanītāju saziedotā 
summa no četriem tūkstošiem 
koncerta sākumā ir uzkāpusi pāri 
35 tūkstošiem. Fantastiski! Esmu 
bezgala pateicīga, ka man ir bi - 
jusi iespēja ziedošanā iesaistīties.

Aktuālā informācija par pro-
jektu, tā īsteno gaitu, ziedotājiem 
un iespējām iesaistīties Likteņ-
dārza tapšanā ir pieejama tīmeklī 
www.litkendarzs.lv 

Astrīda

Aizvien vairāk vērības izraisījis 
Baltijas jūras festivāls (Östersjöfes-
tivalen), kad aptuveni 10 dienu 
gaŗumā Stokholmā, galvenokārt 
šejienes apjomīgajā koncertu zālē, 
Berwaldhallen, skan Baltijas un 
apkārtējo valstu mūzika. Arī šo -
gad festivāls risēja augusta/sep-
tembŗa mijā, un arī šogad plašajā 
programmā parādījās vesela virk-
ne starptautisku slavu guvušu 
mūzikas pasaules prominenču. 
Vēl ne pārāk tālā pagātnē jutā -
mies ļoti pagodināti, ja piedalī ties 
festivālā tika aicināts kāds lat -  
viešu mūziķu saimes pārstāvis    
(vai pārstāvji). Šodien situācija ir 
mainījusies uz patīkamu pusi, un 
nav vairs retums festivāla pro-
grammā sastapt arī latviešu māks-
linieku vārdus.

Tā arī Latvijas Radio koris, kas 
festivāla ietvaros sniedza divus 
koncertus, bija zviedru publikai 

Östersjöfestivalen ar Latvijas Radio kori
labi pazīstams jau pēc iepriekšējo 
gadu viesizrādēm. Visā pilnībā 
mūsu kaimiņu igauņu mūzikai 
veltīts bija 30. augusta koncerts 
Gustav Vasa baznīcā, kuŗa var le -
poties ar īpaši vokāliem priekš-
nesumiem ļoti pateicīgu akustiku. 
Programmas saturā dominēja abi 
igauņu 20. gadsimta giganti Arvo 
Perts (Pärt) un Veljo Tormiss. Lī -
dzās šiem mūsdienu radošās ska-
ņu mākslas meistariem izcilu 
starp tautisku ievērību izpelnījies 
arī Tonu Kaljuste, daudzpusīgs 
diriģents, kas savas vienreizīgās 
do  tības izmantojis, inspirējot tik-
lab koŗus kā komponistus un līdz 
ar to ievirzot mūsdienu koŗa 
mūziku jaunos ceļos.

Kaljuste vadīja šo ”igaunisko” 
koncertu, un viņa tēlainajam, taču 
mūzikālās kontūras nezaudējo-
šam žestam sekoja tiklab latviešu 
koris kā Stockholms sinfonietta – 

stīdzinieku grupa no Zviedrijas 
Radio simfoniskā orķestŗa pamat-
sastāva.

Dienu vēlāk notika patstāvīgs 
lieliskā Latvijas Radio koŗa kon-
certs Bērvalda zālē. Tikpat kā 
saaudzis dabiskā organiskā vienī-
bā ar savu ilggadējo diriģentu 
Sigvardu Kļavu, koris viegli un ar 
nemaldīgu precīzitāti izstaigāja 
lielo un mazo sekundu piebārstī-
tos skaņu sablīvējumus. Program-
mas latviešu daļā dzirdējām Juŗa 
Ābola, Santas Ratnieces un Ērika 
Ešenvalda modernos skaņdarbus 
un varējām gandarīti apliecināt, 
ka pēdas aiz mūsu lielmeistara 
Pēteŗa Vaska nebūt nav aizaugu-
šas. Publiku ļoti iepriecināja un 
uzjautrināja Ābola ”rečitātīvais” 
opuss ”Karavāna” – skaņu kaleido-
skops ar nepārtrauktām, atjau-
tīgām balsu izteiksmes un stip-
ruma variācijām. Jāpiemin laik-

raksta Dagens Nyheter recenzen -  
ta Tumasa Anderberga (Thomas 
Anderberg) izteika kopsavilkumā 
pēc latviešu pienesuma noklau-
sīšanās, ka ”no modernisma va -
ram acīmredzot sagaidīt vēl 
daudz”.

Pacilājoši bija šajā koncertā 
klausīties Veljo Tormisa koŗa 
dziesmu ciklu „Latviešu bordūn-
dziesmas”, kas ir brīnišķīgs kai-
miņu tautas komponista veltī -
jums mums un mūsu kultūrai.    
Tik ļoti izteiktais latviskais kolo -
rīts gandrīz  izraisīja jautājumus, 
vai Veljo nenes sevī kādas latvis-
kas genas jeb vai vismaz nav         
dzīvojis kaut kur Latvijas piero-
bežā. Bet patiesība esot, ka atbilde 
ir „nē” uz abiem šiem jautāju-
miem. Toties nācis zināms, ka 
viņu ar mūsu komponistu Paulu 
Dambi saistot dziļa un patiesa 
draudzība.

Par nerimtīgajām ovācijām 
Latvijas Radio koris pateicās ar 
piedevām nodziedāto „Dziedot 
dzimu, dziedot augu” vienkāršā, 
gleznainā skanējumā, kur soprāni 
dziesmas otrā daļā eleganti uz -
kāpa līdz otrās oktāvas si-bemola 
kalngalei (kas ne vienmēr izdo -
das „parastajiem” koŗiem).

Pirms koncerta Bērvalda zāles 
fuajē mūsu mākslas vēsturniece 
Diana Krumins-Engstedt prezen-
tēja tur izstādīto diždarbu „Pa -
saules lielākais koris”, kas sastāv       
no 12 atsevišķiem aptuveni 1 x 2 
metru izmēra gleznojumiem, ko 
izstrādājuši Latvijas Mākslas aka-
dēmijas studenti kopā ar akadē-
mijas rektoru un prorektoru. 
Kopmotīvs ir latviešu dziesmu 
svētki, diženā serija radusies sa -
darbībā ar UNESCO un izstādīta 
arī Parīzē.

G. Zvejnieks
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Sveicu jūs Pasaules brīvo lat  -  
vie šu apvienības gadskārtējā sa -
nāksmē šeit, mūsu tik mīļā Rīgā, 
Latvijā!

Esmu lepns, pārstāvot organi-
zāciju, kas visā pasaulē ar pa  nā-
kumiem darbojas jau trešajā pa -
audzē. Organizāciju, kas gadu gā -
jumā nemitīgi darbojusies latvie  -
šu tautas un Latvijas valsts labā. 

Esam atkal Rīgā pulcējušies, lai 
vērtētu padarīto un lemtu par 
mūsu nākotnes darbību. Šogad 
mūsu lielākais projekts - “Tava 
balss ir svarīga Latvijai” - rosinām 
tautu piedalīties vēlēšanās 2. ok -
tobrī ar PBLA rīkoto bezmaksas 
mūzikālo koncertturneju 23 Lat-
vijas pilsētās ar pazīstamo Trīs te -
noru un rokgrupas „Dzelzs vilks” 
piedalīšanos. Rosinām visus iedzī-
votājus rīkoties valstiski un nodot 
savu balsi viņu izvēlētajai polītis-
kai partijai vai polītisko spēku 
apvienībai. Šis ir kopprojekts ar 
ievērojamiem ziedojumiem no 
PBLA, tās dalīborganizācijām un 
Daugavas Vanagu organizācijas. 
Gaidām un ceram uz daudz lielā-
ku mūsu tautas piedalīšanos šajās 
Saeimas vēlēšanās nekā pirms 
četriem gadiem.

Laiki mainījušies. Pagājuši 20 
gadi, kopš kopā sākām ieelpot 
brīvību. Toreiz, pirms 20 gadiem, 
ar lielu prieku un entuziasmu        
mēs visi sekmējām Latvijas Valsts 
atdzimšanu. Likās, gājām roku 
rokā - trimdas latvieši un tauta 
Latvijā. Bija laiks, kad PBLA izju -
ta Latvijas valdības lielu atbalstu, 
kad bijām ļoti vajadzīgi un lobē-
jām kopīgiem mērķiem, proti, 
Lat  vijas iestāšanos NATO un Ei -
ropas Savienībā. Šīs bija un ir stra-
tēģiskas organizācijas, kas sekmē 
Latvijas valsts drošību, kā arī eko-
nomisko attīstību. Esam stratē ģis-
kie ASV partneŗi. Kopš esam šos 
mērķus kopīgi sasnieguši, sadar-
bība ir būtiski mazinājusies. Ce -
ram uz atjaunotu sparīgu sadar-

„Strādāsim mērķtiecīgi un vienoti!”
PBLA valdes priekšsēža Mārtiņa Sausiņa runa valdes sēdes atklāšanā Rīgā 2010. gada 22. septembrī

bību nākotnē, jo mūsu ieskatā    
mēs esam viens otram ļoti va -
jadzīgi. 

Esam sadarbojušies ar nevalsts 
organizācijām un individiem ļoti 
neatkarīgi daudzās citās jomās, 
piemēram, atjaunojot Brīvības 
pie minekli, dibinot Oskara Kal-
paka Piemiņas fondu un uzceļot 
Kalpakam pieminekli Rīgā, iz  vei-
dojot Lestenes leģionāru Brāļu 
kapus, dibinot un uzturot Oku pā-
cijas mūzeju utt. – šeit minu tikai 
dažus no daudziem projektiem. 
Šie objekti nacionālajā līmenī ir 
ļoti būtiski, tie izteic, kas mēs 
esam un kāda mums ir bijusi vēs-
ture. Šie valstiski nozīmīgie pro-
jekti gan ir izveidoti, bet tiem         
nav nodrošinātu līdzekļu, kam 
vajadzētu būt valsts budžetā vai 
arī kas bijuši apsolīti. Visspilgtā-
kais piemērs ir Okupācijas mū -
zejs, kas šobrīd cieš no valstiskas 
neizlēmības par pārbūvi, un tam 
ir atņemts ar īpašu likumu solītais 
ikgadējais un līdz šim piešķirtais 
financiālais atbalsts, kas gan bija 
tikai 12% no mūzeja kopējā bu -
džeta un šogad nogriezts uz nulli. 

Kavējas plāni mūzeja pārbūves 
darbiem. Daudzās atrunas tiek 
pamatotas ar saimniecisko krizi. 
Taču ir cilvēki, kas ārzemēs ir 
ziedojuši un gribētu arī turpmāk 
ziedot līdzekļus, bet redz, ka darbs 
nekustas uz priekšu un Latvijas 
sabiedrības un valsts atbalsts mū -
zejam izsīkst. Tad arī vairs neie -
nāk gaidītie ziedojumi no latvie-
šiem ārzemēs, jo rodas vispārējas 
šaubas par mūzeja nākotni. Mēs 
sagaidām noteiktu rīcību no Lat-
vijas valdības un Rīgas pilsētas,       
lai rastu atrisinājumu un lai tau-
tieši ārzemēs, kuŗi būtiski uztur 
mūzeju, justos droši un turpinātu 
tam savu financiālo atbalstu.

Lai saglabātu latvisku Latviju, 
izšķirīgi svarīga ir latviešu valoda 
un tās nākotne. Ir pagājuši 20 gadi 
kopš Latvijas neatkarības atjauno-
šanas, bet joprojām nerodas ie -
spaids, ka latviešu valodas statuss 
mūsu valstī būtu pietiekami no -
stiprināts. Joprojām Latvijā jūta -
mi gan pašmāju, gan mūsu lielā-
kās kaimiņvalsts tieši un pa  star-
pināti centieni daždažādos veidos 
mazināt latviešu valodas nozīmi 
mūsu valstī.  Mūsu bērni, kas vē -
las dzīvot Latvijā, nav kon ku rēt-
spējīgi Latvijas darba tirgū, jo vie-
na no galvenajām uzņēmēju un 
arī atsevišķu valsts iestāžu pra sī-
bām darbam Latvijā ir krievu     
valodas zināšanas. 

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība ar savas Izglītības nozares 
starpniecību aizvadītajā gadā ir 
sagādājusi jaunus latviešu valodas 
mācību grāmatu komplektus lat-
viešu skolām ārzemēs un sarīko-
jusi ļoti veiksmīgu latviešu dia-
sporas skolotāju konferenci Rīgā, 
sniegusi arī cita veida palīdzību         
tā saucamai jaunajai diasporai, 
kuŗa devusies prom no Latvijas 
darba meklējumos, jo Latvijas 
valstī pienācīgi atalgotu darbu       
nav varējuši atrast. Mūsu ieskatā 
arī Latvijas valstij visiem iespē-

jamiem līdzekļiem jāsekmē iespē-
ja mūsu tautiešiem atgriezties 
tēvzemē un iekļauties sabiedrībā, 
veidojot dažādiem līmeņiem, spē-
jām un prasmēm atbilstīgu mā -
cību programmu Latvijā, kas ļau -
tu diasporas bērniem labā līmenī 
apgūt latviešu valodu un literā-
tūru, Latvijas kultūras un vēstures 
pamatus. Tā kā vairākums to per-
sonu, kas diasporas zemēs cenšas 
mācīt latviešu valodu, nav pai -
dagogi, ir svarīgi sniegt viņiem 
nepieciešamo informāciju gan 
paidagoģijas, gan metodikas jau-
tājumos.

Visbeidzot par valodu un polī-
tiķiem. Latvijā ir tikai viena valsts 
valoda, un būtu laiks, lai arī visi 
valstsvīri un valstssievas šeit, Lat-
vijā, lietotu mūsu apdraudēto lat-
viešu valodu visos gadījumos. Lat-
viešu valoda ir galvenais integrā-
cijas līdzeklis, kas vieno valsti un 
veicina piederību tai. Ceru, ka 
ministri rīkosies valstiski, nevis 
tikai tad, kad tas ir polītiski vē -
lams,  un sniegs intervijas Latvijā 
tikai valsts valodā. Sagaidu, ka nā -
kamā Latvijas nacionālā valdībā 
tiks pieņemti noteikumi minis- 
t riem un citiem valdības ierēd -
ņiem lietot tikai valsts valodu - 
latviešu valodu.

Gribu atgādināt, ka jāievieš         
Lat vijas vēstures mācība kā atse -      
višķs mācību priekšmets Latvijas 
skolās, cik ātri vien iespējams, lai 
mūsu jaunatnei attīstītos nācijas 
izjūta, lepnums un patriotisms,    
ko rada labākas zināšanas par 
mūsu vēsturi. Pateicos izglītības 
un zinātnes ministrei Tatjanai 
Koķes kundzei par atbalstu šinī 
jautājumā, ka mērķis ir sākt Lat  -  
v ijas vēstures mācīšanu ar 2011. 
gada 1. septembri. Tas ir vēlu, to -
mēr mēs ceram, ka solījums paliks 
spēkā jaunajā valdībā, kas savu 
darbu sāks šoruden. 

PBLA par prioritāti uztur arī 
aicinājumu papildināt Pilsonī -       

bas likumu, lai Latvijas pavalst-
nieku lokā varētu iekļaut vairāk 
ārzemēs dzīvojošo tautiešu. Ne -
slēpsimies aiz nepilnībām iece rē-
tajā likumā vai bažām par Pil-
sonības likuma atvēršanas sekām. 
Šis ir polītiskas gribas trūkums.

Šodien mūsu vidū ir Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis, 
kuŗam gribu pateikties par no -
teikto stāju grūtos ekonomiskos 
un polītiskos laikos. Ir dzirdēts 
daudz atzinīgu vārdu no polīti-
ķiem un ekonomistiem ārzemēs 
par to, ka mums Latvijā ir šāds 
valdības vadītājs! Lieku lielas ce -
rības uz labu valsts pārvaldi viņa 
vadībā arī nākotnē! 

Nozīmīga loma Latvijas valsts 
saiknes uzturēšanā ar tā dēvēto 
veco trimdu un jauno diasporu         
ir Ārlietu ministrijai. Tāpēc ap -
sveicam jauno izkārtojumu, ka       
no 27. septembŗa PBLA un Ār -
lietu ministrija darbosies kā 
pilntiesīgi partneŗi, jo parakstī sim 
kopīgu sadarbības memorandu. 
Pateicība Latvijas valdībai un it 
sevišķi Ārlietu ministrijai Aivja 
Roņa vadībā par mobilo Latvijas 
Republikas pasu atjaunošanas 
pro jektu. Tas ir devis iespēju iz -
sniegt aptuveni 1800 jaunu Lat-
vijas pasu mūsu pavalstniekiem 
Austrālijā, ASV un Kanadā. 

Paldies Latvijas valdībai un tās 
iestādēm par atbalstu, izveidojot 
64 vēlēšanu iecirkņus ārzemēs,        
jo tas ir daudz vairāk nekā 9. Sa -
eimas vēlēšanās. 

Mūsu tēvzemes mīlestība īsi 
izteikta ar Rūdolfa Blaumaņa vār-
diem: „Mans zelts ir mana tauta, 
mans gods ir viņas gods.” Mēs 
esam šeit, lai to parādītu darbos. 
Strādāsim mērķtiecīgi un vie -       
noti, roku rokā - PBLA un Lat -
vijas valsts iestādes - stiprākai 
Latvijai un latviešu tautas labākai 
nākotnei!

Dievs, svētī Latviju!

1. PBLA aicina Latvijas valdību 
saglabāt un attīstīt Latvijas Re -
publikas pārstāvību tīklu ārze-
mēs, lai veicinātu starpvalstu at -
tie cības un Latvijas ekonomisko 
izaugsmi.

2. PBLA izsaka gandarījumu, 
ka Latvijas vēsture no 2011. gada 
1. septembŗa Latvijas vispāriz glī-
to jošās skolās tiks mācīta kā at -
sevišķs mācību priekšmets.    

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēdē 
Rīgā 2010. gada 24. septembrī pieņemtās rezolūcijas

PBLA arī turpmāk centīsies at -
balstīt Latvijas vēstures mācīša -
nu Latvijas skolās un Latvijas 
vēstures mācīšanas metodolo-
ģijas attīstību. PBLA pateicas 
prof. Dr. Valteram Nollendorfam 
par ieguldīto darbu un lūdz viņu 
arī turpmāk pārstāvēt PBLA vie-
dokli un intereses šajā jautājumā.

3. PBLA uzsveŗ, ka Latvijas 
valsts valoda ir latviešu valoda, 

un at  kārtoti aicina Latvijas val-
dību nostiprināt latviešu valo - 
das statusu. PBLA aicina Latvijas 
vals ts amatpersonas intervijās 
Latvijā lietot tikai latviešu valo du.  

4. PBLA aicina Izglītības un zi -
nātnes ministriju nodrošināt lat-
viešu valodas skolotājus visās Ei -
ropas latviešu skolās, kur tas ne -
pieciešams.

5. PBLA ieskatā „Likteņdārza” 

ideja ir patriotiska un visaptve-
rīga, un tā apliecina savu atbalstu 
izstrādātajam projektam – radīt 
piemiņas vietu visiem cilvēkiem, 
kuŗus Latvija zaudēja pagājušajā 
gadsimtā, kuŗi krita kaŗos, pa -
zuda bez vēsts, tika izsūtīti, bija 
spiesti pamest Latviju vai arī citā-
di cieta par ticību, izcelsmi vai         
arī par saviem polītiskajiem uz -
skatiem. 

6. PBLA joprojām atbalsta 
Oku     pācijas mūzeju un aicina 
citas organizācijas, biedrības un 
individus financiāli atbalstīt   
Oku pā cijas mūzeja pastāvēšanu 
un šī mūzeja Nākotnes nama 
veido šanu. PBLA aicina Latvijas 
val dību nodrošināt apsolīto fi -
nan   cējumu Okupācijas mūzeja 
uztu rēšanai un Nākotnes nama 
iz vei došanai.

Rudens ir ražas laiks, tāpēc 
PBLA valdes locekļi arī šajā 
septembrī tiekas kārtējā valdes 
sēdē, lai izvērtētu gadā padarīto 
un pieņemtu lēmumu par turp-
māk atbalstāmajiem projektiem. 
Ir paveikts daudz - šī gada laikā        
ir atbalstīti dažādi projekti. PBLA 
ieguldījums Latvijas izglītības at -
tīstībā Latvijā ir ievērojams - se  -
šos gados stipendijām ziedoti             

Pasaules brīvo latviešu apvienība uz pieņemšanu Latviešu biedrības 
namā aicina savus stipendiātus 

Ls 117 116, piešķirtas 119 stipen-
dijas.

Šajā mācību gadā ar PBLA at -
balstu Latvijā studijas gan uzsāk, 
gan turpina 23 stipendiāti. Par 
iespēju iegūt augstāko izglītību 
priecājas ne tikai jaunieši paši -    
tas ir nenovērtējams atbalsts viņu 
ģimenēm. Ir pamatots iemesls 
ieskatam, ka PBLA palīdzību Lat-
vijā saņem ne tikai šie 23 jaunieši, 

bet arī viņu kuplās ģimenes, - tā -
tad kopā 83 cilvēki. Viskuplākā 
ģimene ir Lienei no Limbažu    
rajona- seši cilvēki, bet arī Aijas, 
Jāņa, Kristas, Zandas piecu cilvē-
ku ģimenēm PBLA piešķirtā sti-
pendija ļāvusi cerīgāk raudzīties 
savu bērnu nākotnē. 

Šajos gados ar PBLA atbalstu       
ir studējuši 54 jaunieši, bet 23 no 
tiem jau sasnieguši savu mērķi 

iegūt augstāko izglītību un ir ie -
snieguši diplomu kopijas. 

PBLA atbalsta dažādas studiju 
sfairas, bet dominē būvniecība - 
zināšanas šajā jomā gūst pieci 
jaunieši. Elektroniku un teleko-
mūnikācijas studē četri stipen-
diāti, un vēl četri jaunieši apgūst 
medicīnu un farmaciju.

22. septembrī PBLA uz pie-
ņemšanu Latviešu biedrības na -

mā aicināja savus stipendiātus, 
kuŗu skaits sešu gadu laikā pie-
audzis trīskārt, un tas liecina, ka 
PBLA        ir nopietni ieinteresēta 
atbalstīt gudrus un centīgus 
jauniešus - Latvijas nākotni.

Paldies visiem PBLA ziedo tā-
jiem!

Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes priekšsēde
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Pēdejā laikā daudz  runāts par 
to, kas ir noticis un joprojām no -
tiek „Straumēnos”, Daugavas Va -
nagu Fonda (DVF) īpašumā Vi -
dusanglijā. „Straumēnus” var uz -
skatīt par Anglijas latviešu sa -
biedrības darbības kodolu. Ne ti -
kai „Straumēnu” iemītnieki, bet 
arī latviešu organizācijas, baznī -
ca, koŗi, tautasdeju kopas un 
korporācijas šo īpašumu uzskata 
par savām mājām. Tāpēc ir sa -
protams un vēlams, ka Anglijas 
latviešiem ir liela interese par 
„Straumēniem” un par to nā  kot-
ni. 

  Šo ziņojumu Daugavas Vana -
gu Fonda (DVF) valdes vārdā 
esam uzrakstījuši, jo vēlamies,        
lai „Straumēnu” darbinieki, ie -
mītnieki, DV biedri un „Strau mē-
nu” labvēļi jūtas iesaistīti un labi 
informēti.

Kopš pavasaŗa DVF valde ir pie-
ņēmusi jaunu budžetu un vieno-
jusies par nākotnes vīziju ar mēr -
ķi nodrošināt „Straumēnu” lomu 
Anglijas latviešu sabiedriskajā 
dzīvē, veco ļaužu aprūpē, kā arī 
labdarībā. Bez stingras financiā -
las bazes tas nebūtu iespējams,      
un tāpēc pamats šai vīzijai ir jauns 
saimniekošanas plāns. 

Bet, lai saprastu pašreizējo 
situāciju, ir jāieskatās pagātnē, 
pašā „Straumēnu” sākumā. 

Stāvoklis līdz 2009. gada 
rudenim

Pēc vairāku mēnešu meklēša -
nas 1975. gadā DVF nopirka lau-
ku īpašumu, muižu Vidusanglijas 
cie  mā Katorpē (Catthorpe). Neilgi 
pēc tam muižai iedeva jaunu - lat-
viešu vārdu „Straumēni”. Sākuma 
gados „Straumēnu” pārzinis bija 
Ādolfs Sīlis. Kopā ar dzīvesbiedri 
Anitu sekmīgi saimniekojot, viņi 
nesa slavu „Straumēniem”  un 
DVF, kā arī deva krietnu peļņu. 
Mēs labi atceramies, kā gandrīz 
katru nedēļas nogali „Straumē-
nos” notika kāds sarīkojums – 
koncerts, balle, viesības, kursi, no -
metne utt. Ar Ādolfa un Anitas, 
kā arī plaša atbalstītāju loka pū  -
lēm „Straumēni” kļuva par An -
glijas latviešu sabiedrības centrālo 
punktu.

Kad 1993. gadā  DVF nolēma 
at  vērt viesnīcu jaunajā, neatkarī-
gajā Latvijā Ādolfa Sīļa vadībā, 
"Straumēniem” vajadzēja papildu 
vadītājus, un tajā laikā „Straumē-
nu” vadībai pievienojās jau labi 
pazīstams pāris: Juris un Ligita 
Krievi. Juris uzņēmās atbildību 
par aprūpes mājas ikdienas vadī-
bu, bet Ligita bija atbildīga par 
sarīkojumiem. Lai gan darba slo-
dze Rīgā bija liela, Ādolfs Sīlis 
pašaizliedzīgi turpināja „Strau  -
mē nu” pārziņa darbu līdz pat 
2009. gada rudenim.

Ienākumi, izdevumi un atlikums
Diemžēl demografiskas pār -

mai ņas Anglijas latviešu sabied-
rībā un strauja maiņa britu val-
dības attieksmē pret pensionāru 
aprūpi pamazām iegrieza robus 
„Straumēnu” ienākumos. Ta bu-       
la rāda, ka ar katru gadu kopš 
1993. gada  „Straumēni”  ir nesuši 

KAS NOTIEK "STRAUMĒNOS"
ma  zāku un mazāku peļņu – iz  -
maks as katru gadu palielinajās, 
bet ienākumi samazinājās. 

1993. gadā” Straumēnu” peļņa 
bija ap £200 000 - ienākumi £647 
000 un izdevumi £446 000. To -  
ties 2009. gadā „Straumēni” zau-
dēja jau £92,771. Šo 16 gadu laikā 
izdevumi pieauguši apmēram        
par 67%, bet ienākumi – tikai par 
1,2%. Izdevumu pieauguma pa -
matā galvenokārt ir inflācija, bet 
ienākumi nespēja turēties līdzi 
in flācijai. Starplaikā ir samazi nā-
jušās arī  ”Straumēnu” financiālās 
rezerves. Sākuma gados nauda 
tika ieguldīta „Rados un drau -
gos”, bet pēc tam £500 000 iegul-
dījums bija vajadzīgs, lai atjau -
notu Londonas DVF namu. Ta -
gad rezerves ir vairāk vai mazāk 
izlietotas, un kopš 2000. gada    
DVF viesnīca Rīgā „Radi un drau-
gi” ir palīdzējusi „Straumēniem”, 
ieguldot gandrīz £350 000. 

Sarīkojumu trūkums un 
problēmas aprūpes mājā

1993. gadā ienākumi no sarīko-
jumiem bija £122 000, un 2009. 
gadā mēs varējām cerēt vismaz uz 
£203 000. Tomēr ienākumi bija 
tikai £84 773. Viens no šīs situāci-
jas galveniem cēloņiem ir  sarīko-
jumu trūkums. 

Vienlaicīgi  „Straumēnu” vadī-
bai ir bijis grūti arī piesaistīt         
jaunus pastāvīgus iemītniekus.          

Laba tiesa šodien topošo pa -
stāvīgo iemīt nie ku dzīvo savās 
mājās un ne vien mēr vēlas dzī  -
vot kādā kopmītnē, un arī jaunie 
valsts un pašvaldību likumi 
stāvokli ir pagrūtinājuši. 

Nelīdzēja tas, ka 2009. gadā pēc 
nepatīkama notikuma ar kādu 
„Straumēnu” darbinieku mēs 
esam sev pievērsuši neprasītu un 
nevēlamu uzmanību no valsts 
iestāžu puses. Sekas šim notiku-
mam bija tādas, ka valsts aprūpes 
pārvalde (Commission for Social 
Care Inspection - CSCI) un Les-
teršīras aprūpes nozare (Leicester-
shire Social Services - LSS), iz -
virzīja jaunas prasības. Dažas no 
tām „Straumēni” būtu varējuši 
ap  mierināt,  bet citas bija par 
dārgu vai fiziski neapmierināmas. 
Starp šīm prasībām bija lūgums 
stingri palielināt aprūpes per so-
nāla skai tu, kā arī prasība vai nu 
pārvietot visus aprūpējamos no 
„Straumē nu” lielās mājas uz citu 
ēku, vai slēgt lielo māju citiem 
viesiem. 

Kas ir darīts kopš 2009. gada 
rudens

2009. gada DVF rudens pilnsa-
pulce pateicās Ādolfam Sīlim par 
viņa lielo darbu un pūlēm vi  sus šos 
gaŗos gadus un iecēla DVF priekš-
sēdi Uldi Reveliņu par „Straumē-
nu” pagaidu pār zini. Ul  dis Reve -
liņš man  toja šādu situā ciju:

• Uzņēmums nesa gadskārtēju 
re  ālu iztrūkumu

• Ienākumi un peļņa no sarī ko-
jumiem nebija apmierinoši

• Aprūpes mājā nedrīkstēja pie-
ņemt jaunus iemītniekus

• Lielā māja vairs nebija lietoja-
ma aprūpētajiem.

Reveliņš kopā ar „Straumēnu” 
mājas vadību tūlīt ķērās pie dar -
ba, sagatavojot jaunu trīs gadu 
bu    džetu un nosakot vadlīnijas 
turp mākai darbībai. 2009. gada 
rude nī tika secināts, ka nākotnes 
prio ritātes „Straumēniem” ir:

• arī turpmāk pieņemt par ie -
mīt niekiem latviešu pensionārus; 
diemžēl vairs nevar uzņemt ie -
mītniekos tos, kam vajadzīga pil-
na laika medicīniskā aprūpe; un 

• veicināt efektīvāku mārke -
tingu, lai palielinātu sarīkojumu 
skaitu un apjomu.

Aprūpes mājas statusa maiņa
Ievērojot LSS un CSCI prasības, 

„Straumēnu” aprūpes mājai turp-
māk jādarbojas ar jaunu statusu, lai 
varētu izmantot  „Straumēnu” lielo 

māju bez ierobežojumiem. Šis jau-
nais statuss stājās spēkā ar šī gada 
jūniju, un tagad „Straumēni” dar-
bojas kā sheltered accommodation, 
un tas nozīmē, ka vienmēr ir pie-
ejams cilvēks, kuŗu var izsaukt, ja 
kādam iemītniekam radušās grū-
tības. Galvenā pārmaiņa - ne  va -
ram uzņemt iemītniekus, ku  ŗiem 
vajadzīga tieša personiska uzrau-
dzība.

Sakarā ar aprūpes mājas statu sa 
maiņu esam samazinājuši dar-
baspēku. Darbinieki tagad saņē-
muši jaunus darba līgumus, kas 
skaidri dokumentē ne tikai darba 
ņēmēja, bet arī darba devēja pie-
nākumus un atbildību. Darba lī -
gumā kopā ar darbinieka rokas-
grāmatu aprakstīts arī disciplīnā-
rais process. Laba komūnikācija 
starp darbiniekiem ir svarīga jeb-
kuŗā uzņēmumā. Tāpēc ir prieks, 
redzot, ka „Straumēnu” galvenie 
darbinieki Ulža Reveliņa vadī -       
bā rēgulāri satiekas, lai pārru nā  tu 
„Strau mēnos” padarīto un darā-
mo. 

Jauna rosība mārketingā, 
sarīkojumos un viesībās

Ar 2010. gada martu pieņēmām 
darbā jaunu darbinieci Helēnu 
Morganu-Parra. Helēna ir atbil dī-
ga par „Straumēnu” marketingu, 
kā arī par visām viesībām, kāzām 
un citiem sarīkojumiem. 2010. 
gada aprīlī Helēna rīkoja „Strau-
mēnu” pirmo kāzu izstādi (Wed-
ding Fair), kuŗā piedalījās vairākas 
vietējās firmas, kas kāziniekiem 
piedāvā dažādus pakalpojumus. 
Protams, šīs izstādes ir arī laba 
reklāma „Straumēniem”. Otra šā -
da izstāde ir paredzēta š.g. okto-
brī. 

Priecājamies, ka  līdz šī gada 
beigām  ir pieteiktas jau piecas 
kāzu viesības. Vairākas viesības ir  
pieteiktas arī  2011. gadam. Lai 
nākotnē varētu „Straumēnos” rī -
kot ne tikai kāzu mielastus, bet        
arī laulības, registrējāmies kā vieta, 
kur var rīkot civīlās kāzu cere -      
mo nijas. Visticamāk, sarīkojumus 
pār  svarā rīkos vietējie angļi bet 
mēs aicinām arī tautiešus  savas 
kāzas, jubilejas un citus pasāku-
mus izkārtot „Straumēnos”. 2010. 
gada 12. jūnijā Helēna rīkoja brīv-
dabas teātŗa izrādi - Šekspīra    
Much ado about nothing, kas bija 
ļoti labi apmeklēta. 

2010. gada marta pilnsapulce 
iepazinās ar „Straumēnu” jauno 
zīmolu angļu un latviešu valodā, 
kā arī ar jauno brošūru angļu 
valodā. 

Atjaunotā mājaslapa ļoti pa -
līdzēja reklāmēt šī gada Jāņus.    
Jāņi 19. jūnijā izdevās  ļoti labi – 
koncerta un zaļiumballes pro- 
g ramma bija vienreizēji laba, jā -
ņabērni bija priecīgi (daži ļoti 
priecīgi), un nelija. Kopā sanāca 
vairāk nekā 3500 jāņabērnu – re -
kords, no tiem 90%+ bija t.s. 
jauniebraucēji. DVF valde un 
„Straumēnu” vadība bija ļoti pa -
teicīgi par labo sadarbību ar 
Mansfīldas tautiešiem, kas brīv-
prātīgi strādāja gaŗas stundas pie 
ieejām, autostāvvietā, pasniedza 
ēdienu un dzērienu un vēlāk  pa -
līdzēja aptīrīt ”Straumēnu” terri-
toriju. Paldies mansfīldiešiem par 
visu padarīto, un kopā rīkosim        
vēl labākus Jāņus 2011. gada 18. 
jūnijā!!

Ieguldījumi „ Straumēnos”
Turpinājās arī remonta darbi. 

Kopš 2007. gada ir izdots vairāk 
neka £370 000, ieskaitot £150 000 
2009. gadā. Vēl citi remonti stāv 
priekšā.  Ja vēlamies piesaistīt vai-
rāk sarīkojumu, piemēram, vie  sī-
bas, konferences un biznesa sapul-
ces, tad ir īpaši svarīgi modernizēt 
bāra telpu, Zviedru zāli, t.s. veco 
zāli, kā arī visas tualetes. Šī raksta 
autors var liecināt, ka šo telpu de -

kors un mēbeles nav principā 
mai  nījušās pēdejos 25 gados, jo 
1985. gada augustā šajās telpās 
autors svinēja savas kāzas!

Kopš 2010. gada pavasaŗa 
„Strau  mēniem” ir atjaunota mā -
jaslapa: www.straumeni.co.uk vai 
www.catthorpemanor.co.uk. 
Mājaslapa sneidz pilnu informā-
ciju par „Straumēniem” angļu un 
latviešu valodā, un šajās dienās  
„Straumēniem” ir nepieciešama 
reklāma.

Budžets
Visu pārmaiņu dēļ līdz ar zie-

dojumiem vai aizdevumiem 
„Straumēniem” 2010. un 2011. 
gadā diemžēl būs iztrūkums. Ir 
tikai laika jautājums, un mums 
būs jābūt pacietīgiem, līdz pie -
nāks  jauni pastāvīgie iemītnieki 
un sarīkojumi ienesīs lielāku peļ-
ņu. Pēc visām šīm maiņām plāno-
jam un ceram, ka 2012. gadā  
„Straumēni” atkal jau saimniekos 
ar peļņu. Nākamais solis šajā pro-
cesā būs tāds, ka drīz saksim mek-
lēt „Straumēnu” nākamo pārzini. 

DVF valde ir pateicīga viesnī -
cai „Radi un draugi” par lielo 
financiālo palīdzību līdz šim       
2010. gadā. Ceram, ka papildu 
palīdzība nebūs vajadzīga, bet 
jāskatās, kā izpildīsies jaunais bu -
džets. DVF valde arī cer, ka, rodo-
ties iztrūkumam, arī DVF nodaļas 
varēs „Straumēniem” palīdzēt.

DVF valde, kā arī „Straumēnu” 
vadība strādā, lai situāciju uz-
labotu. Jāatzīst, ka pagātnē „Strau-
mēnu” vadība, DVF valde un 
DVF revīzijas komisija ne vienmēr 
ir reaģējuši uz situācijām pietie-
kam ātri un nav pietiekami labi 
sadarbojušies. Sapratīsim arī, ka 
nekas nestāv uz vietas, viss mai -
nās – ne vienmēr tā, kā mēs gri-
bētu. 

„Straumēnos” piedāvājam ērtu 
dzīvi latviskā vidē, kas ir piemē-
rota vairākumam latviešu pensio-
nāru. DVF valde aicina tautiešus 
nākt un baudīt dzīvi pie latvie-
šiem, Vidusanglijas laukos.

Varam būt gandarīti, ka „Strau-
mēni” joprojām ir svarīgi ne tikai 
trimdas latviešu paaudzēm, bet       
arī jauniebraucējiem no Latvijas. 
Ja saimniekosim prātīgi ar sabied-
rības morālo un, ja vajag, finan -    
 ci ālo atbalstu, „Straumēniem” būs 
gaŗa un gaiša nākotne. DVF val -
de lūdz visus tautiešus, kam rūp 
„Straumēnu” nākotne, saprast un 
arī atbalstīt visu, kas tiek darīts 
„Straumēnu” labā.

Daugavas vanagi, sasauksi-
mies!!

Pēteris A Pētersons,
DVF kasieris, 

DVF valdes vārdā
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Krustvārdu mīkla  Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Smiltenes novada dome nolēmusi veidot pašvaldības policiju       
un izsludinājusi konkursu uz četrām policistu vietām. Saņemti jau 27 
pretendentu iesniegumi, - arī no Gulbenes, Cēsīm, Limbažiem un 
Valmieras. Kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām vērtēs komisija.

Jau 12. reizi Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi savu balvu 
30 izciliem skolotājiem un zinātniekiem. Starp apbalvotajiem ir arī 
Zemgales vidusskolas direktors Vladimirs Skuja. Viņš skolu vada jau 
vienpadsmit gadus un ir ieviesis izglītības programmas skolēniem ar 
kustību un mācīšanās traucējumiem. Vidusskola ir pilnīgi atjaunota 
gan par valsts, gan arī ES struktūrfondu līdzekļiem.

Dobeles Novadpētniecības mūzejā atklāta izstāde “Dobeles 
atbrīvošanas piemineklim – 70”. Kārļa Zemdegas veidoto pieminekli 
uzstādīja un iesvētīja 1940. gada 9. jūnijā, bet jau pēc astoņām dienām 
– 1940. gada 17. jūnijā – Latvijas robežu šķērsoja okupantu armijas 
tanki. Dobelē  21. septembrī norisinājās pasākumu cikls, kuŗā iesaistī -
jās pilsētas jaunākā paaudze, kas ir pieminekļa atjaunošanas idejas 
nesēji. Atjaunoto pieminekli atklāja 1996. gada 21. septembrī.

Ventspilī vienas dienas iepazīšanās vizītē ieradās Vācijas vēstnieks 
Latvijā Klauss Burkharts ar kundzi. Augstie viesi apmeklēja Ventspils 
brīvostas pārvaldi, kur tikās ar Ventspils domes vadību.

Ar Gulbenes novada domes darbu iepazinās 47 pašvaldību dar-
binieki no 45 Igaunijas pašvaldībām. Arī Igaunija gatavojas veikt 
pašvaldību reformu, tāpēc viesi vēlējās uzzināt, kādus ieguvumus vai 
zaudējumus pašvaldībām devusi territoriālā reforma gadu pēc tās 
īstenošanas.

Uzņēmumā Lauma Lingerie Kuldīgā atvērta šūšanas ražotne ar          
45 darba vietām, Tur ražo klasiska modeļa sieviešu veļu.

Koknesē jau vairākus gadus aktīvi darbojas senioru klubiņš “Pī -
lādzītis”. Oktobŗa sākumā klubiņā notiks ķirbju balle. No “Pīlādzīša” 
biedru sanestām lielajām dārza ogām veidos izstādi, garšos dažādus 
ķirbju ēdienus un apmainīsies receptēm. 

Rundāles novada Mežotnes pilskalnā atklāta Vīna kalna taka. 
Leģenda vēstī, ka ganuzēns šeit redzējis vīziju - uzklātu galdu, kuŗā nav 
trūcis ne vīna, ne ēdienu. Takas atklāšana ir veltījums Baltu vienības 
dienai 22. septembrī.

Ventspils brīvostas kravu apgrozījums pirmajos astoņos mēne -   
šos liecina, ka transita nozarē krize turpinās. Kopējais desmit termi-
nāļos pārkrautais astoņu mēnešu kravas apjoms par 1,71 miljonu ton -
nu atpaliek no 2009. gada kravu apgrozījuma.

Daugavpils uzņēmumu grupa “Ditton grupa” un banka “Citadele” 
noslēgušas līgumu par 6,7 miljonu eiro aizdevuma piešķiršanu. Tiks 
īstenots projekts Ditton Chain, uz pašreizējās rūpnīcas bazes izvei -   
dojot modernu pievadķēžu ražotni.

Daugavpils Valsts poļu ģimnazija ieguvusi jaunu nosaukumu – 
Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnazija. Skolas nosaukuma 
maiņu atbalstīja Daugavpils domes deputāti un Izglītības un zinātnes 
ministrija. 1920. gadā Polijas armija virspavēlnieka J.Pilsudska va  -        
dībā piedalījās Latgales atbrīvošanā no boļševikiem un Daugavpilī     
tikās ar Latvijas armijas virspavēlnieku ģenerāli Jāni Balodi.

Rēzeknē, Liepājā un Jūrmalā Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar 
Valsts Izglītības satura centru dažādās oktobŗa dienās rīko izglītojošu 
diennakts nometni „Zaļā nakts”. Lai piedalītos, jāizveido piecu zināt-
kāru jauniešu (14 -19 gadi) komanda. Uzvarētāji balvā saņems AS 
„Latvijas gāze” dāvātu piedzīvojumu ekskursiju.

Latvijā 7.-8. klašu skolēni – kopumā 266 klases no visiem nova-
diem pieteikušies uz Veselības inspekcijas konkursu Nesmēķējošā klase. 
Konkursa mērķis ir pievērst uzmanību smēķēšanas kaitīgumam un 
profilaksei skolēnu vidū.

Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē, Rīgā, Salaspilī un Ventspilī vienlai-
kus notika Zinātnieku nakts par temu „Klimats, daba un cilvēks”. 
Ikvienam bija dota iespēja kļūt par jauno zinātnieku. Zinātnieku nakts 
ir Eiropas Komisijas financēts projekts, ko īsteno Latvijas Zinātņu 
akadēmija sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajiem 
institūtiem. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina

Septembrī Floridas Daugavas 
Vanagu (DV) priekšsēdis un Sv. 
Pētersburgas Latviešu ev. lut. 
draudzes mācītājs Aivars PELDS 
apmeklēja leģionārus Lat vijas no -
vados, lai viņiem pasniegtu Pa -
teicības rakstus un savas DV 
nodaļas ziedojumus. 

Daugavas Vanagu Latvijā Jē -
kabpils nodaļas vadītāja Edīte 
Ortveina pastāstīja, ka Aivara 
Pelda ierašanās Jēkabpilī bijis liels 
aizkustinājums vanagiem un va -
nadzēm. Viņi izsaka lielu patei cī-
bu Floridas DV un A. Pelda kun -
gam par iepriecinājumu  un atras-
to laiku apmeklēt sirmos leģio-
nārus mājās. Tas viņiem bija liels 
notikums un atbalsts. 

Aivars Pelds šovasar piedalījās 
Latvijas Nacionālo kaŗavīru 
bied  rības 12. un Latvijas Nacio-
nālo partizānu apvienības 20. 
salidojumā, kas notika Bauskas 
novada Mežotnes pagasta Jum-
pra vā. Patrioti, sirmi vīri un sie-
vas, bija braukuši no Dobeles, 
Auces, Jelgavas, Tukuma, Talsiem, 
Kandavas, Bauskas, Rīgas un ci -
tām Latvijas vietām. Piedalījās 
Lie  tuvas un Igaunijas nacionālo 
kaŗavīru biedrību pārstāvji. Vi -
ņus vieno kopīgās cīņas par 
dzimtenes brīvību. Dažam tie bija 
vairāk par desmit gadiem meža 
bunkurā nacionālo partizānu gai -
tās, citam kaujas Volchovas pur   -
vos vai tepat Lielupes krastos pie 
Jumpravmuižas parka leģionāru 
pulkā. Uzrunu teica Latvijas Na -
cionālo kaŗavīru biedrības priekš-
sēdis Edgars Skreija, par leģio-
nāriem aizlūdza Ādažu militārās 

Floridas DV priekšsēža Aivara Pelda rosība Latvijā 

bazes kapellāns Raimonds Kra-
sinskis, ASV Floridas Daugavas 
Vanagu organizācijas priekšsēdis, 
latviešu luterāņu mācītājs Aivars 
Pelds. Amerikas viesis atgādināja, 
ka patriotiskas uzrunas neko ne -
nozīmē, ja Saeimas deputāti ir 
pieļāvuši, ka 16. marts Latvijā nav 
oficiāli atzīta un cienīta Latviešu 
leģiona dibināšanas diena. Aivars 
Pelds katram nacionālajam kaŗa-
vīram un nacionālajam partizā-
nam pasniedza Floridas Dauga -
vas Vanagu organizācijas Patei-
cību par drosmi un stāju cīņā pret 
ļaunumu un svešo varu. Šo Flo-
ridas Daugavas Vanagu un trim-
das latviešu žestu Latvijas patrioti 
uzņēma ar aplausiem.

Aivars Pelds piedalījās arī Lat-
vijas polītiski represēto sali do ju-

mā Ikšķilē, kur brīvdabas estrādē 
vairāk nekā 3000 ļaužu uzrunāja 
Latvijas Polītiski represēto apvie-
nības (LPRA) valdes priekšsēdis 
Gunārs Resnais, kā arī Aivars 
Pelds, aicinot pagātnes pāridarī-
jumus atstāt Dieva ziņā, bet vai -
rāk domāt par šodienas Latviju. 
Latvija jau 20 gadus ir brīva un 
neatkarīga valsts, taču sasniegtais 
neiepriecina. Latvijas uzplauku -
ma labā darāmā vēl ir daudz. 

 Iecavā notika Latvijas Tēvze -
mes Daugavas Vanagu (TDV)          
7. salidojums, kuŗā pulcējās pār-
stāvji no Alūksnes, Balvu, Kok-
neses, Iecavas, Kandavas, Rīgas, 
Talsu, Tukuma, Madonas nodaļas 
un kopām Ilūkstē, Līvānos, kā        
arī no TDV Igaunijā. Salidojuma 
dalībniekus uzrunāja Iecavas no -

vada domes priekšsēdis Jānis 
Pelsis, TDV priekšniece Lija Braķe, 
TDV Iecavas nodaļas vadītājs Ro -
berts Čivkulis un Floridas DV 
priekšsēdis Aivars Pelds. 

Griezē, Saldus rajona Ezeres pa -
gastā, jau trešo reizi pulcējās ne  le-
gālo kristīgo jauniešu nometņu 
(1979.-1981.) dalībnieki. Pirmā 
tikšanās pēc ilgiem gadiem noti  ka 
2007. gadā, kad kopā ar savu va -
dītāju, visu mīlēto LELB mācī tāju 
emer. Aivaru Beimani tikša nās da -
lībnieki dalījās atmiņās, bija kopā 
lūgšanās, darbā, diev kal pojumā. 
Daudzi nometņu dalīb nieki arī 
šobrīd aktīvi kalpo Die vam. Par 

mācītājiem kļuvuši Jā nis Ginters, 
Juris Rubenis, Einārs Alpe, Arvīds 
Bobinskis, Viesturs Pirro, Erberts 
Bikše, Atis Vaic kovs kis u. c.  Sali do-
jums sākās ar dievkalpojumu, kuŗā 
kalpoja LELB Liepājas diecēzes bīs-
kaps Pāvils Brūvers, mācītāji Jā  nis 
Sau līte un Aivars Pelds no Flori-
das. 

Aivars Pelds par Latvijā gūtajiem 
iespaidiem stāstīs Amerikā. Un 
daudziem latviešiem Amerika un 
Florida asociējas ar lielo palīdzības 
darbu Latvijai. Paldies Amerikā 
mī   tošajiem latviešiem par atbalstu 
Latvijas cilvēkiem!

Valija Berkina 

Floridas Daugavas Vanagu priekšsēdis, luterāņu mācītājs Aivars 
Pelds (no labās) pasniedz Pateicības rakstus leģionāriem 
Osvaldam Rakutam un Antonam Nautrānam
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Līmeniski. 1. Enerģijas mēr vie-
nība. 3. Varēt, jaudāt. 7. Prāta spē-
jas. 8. Īpatnība; būtiska īpašība, 
pazīme. 9. Pieminēšana, godinot 
kādu cilvēku, notikumu. 12 Lat-
viešu rakstnieks (1879-1945). 15. 
Mīksts, viegli kūstošs sudrab -      
balts metalls. 17. Izlidot no stropa 
(bišu saimei daloties). 18. Publisks 
priekšlasījums par kādu tematu. 
20. No purva augu atliekām iz -
veidojies iezis. 22. Attīstības pa -

kāpe vai periods, kam ir savas 
raksturīgas īpatnības. 24. Perso -
na, kas nogādā ko steidzamu,         
arī slepenu. 26. Lipīga, epidēmis -
ka slimība. 27. Tāds, kuŗa virsma 
ir bez pacēluma, izliekuma. 28. 
Vēlēšanās iegūt, piepildīt (ko). 29. 
Spēļu kārts. 32. Darināt, veidot, 
gatavot. 34. Nelieli ūdens trans-
port līdzekļi. 35. Paiet (par laika 
posmu). 36. Slāpekļskābes sāls.     
37. Ar spēku radīt triecienu.              

38. Viena no divām. 
Stateniski. 1. Izstiepti riņķ vei-

dīga plaknes līkne. 2. Aleja. 4. No -
krist, zaudējot līdzsvaru. 5. Šķid-
ruma patoloģiska uzkrāšanās au -
dos (dsk.). 6. Šaurs padziļinājums, 
sprauga, kas radusies (kam) plīs-
tot. 10. Tādā pašā veidā; tā, kā 
bijis. 11. Ritma īpatnību kopums. 
13. Veiksme, panākumi. 14. No -
teikta distances daļa (sportā). 15. 
Pabiezs zīda audums ar spīdīgu 
labo pusi. 16. Iepriekšējā dienā. 
18. Apģērba gabals. 19. Apavs.         
21. Bišu dārzs. 22. Pinot sastipri-
nāt. 23. Daļēji aizaugušas dziļas 
bedres purvā. 25. Skatuves grīdas 
priekšējā mala. 29. Valdnieka ti -
tuls. 30. Bārt, izteikt pārmetumus. 
31. Čivināt, dziedāt (par putniem). 
33. Neliels medību šķirnes suns. 
34. Dārznieka darbarīks. 

Krustvārdu mīklas (BL NR. 36) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Paduse. 3. Kalifs. 
10. Kosmopolīts. 12. Alas. 13. 
Pagasts. 14. Suta. 17. Vira. 18. 
Vētra. 20. Alkt. 21. Norise. 22. 
Starts. 23. Ēnas. 24. Samts. 26. 
Tana. 29. Feja. 30. Staltas. 33. Ātra. 
36. Stenogramma. 37. Slidas. 38. 
Satira. 

Stateniski. 1. Pinkas. 2.Stop. 4. 
Alts. 5. Stigas. 6. Emsa. 7. Aprakt. 
8. Ilgt. 10. Kalifornija. 11. Pulks-
tenīte. 15. Kariess. 16. Balasts. 18. 
Viens. 19. Ausis. 25. Malaga. 27. 
Afēras. 28. Saruna. 31. Tīne. 32. 
Abas. 34. Etna. 35. Ūmeo.  
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No 2. līdz 25. oktobrim latviešu 
ev. luteriskās draudzes telpās Mi -
neapolē „dvīņu pilsētas” latvieši 
aicināti apmeklēt unikālu mākslas 
izstādi, ko organizē biedrība „Pa -
saules latviešu mākslas savienība”( 
PLMS) sadarbībā ar Gaŗezera 
Klinklāva galeriju. 

Izstādi, kuŗā būs apskatāmi 
gan  drīz 60 darbu, atklās PLMS 
valdes locekle Māra Pelēce. Pro-
jekta vadītāja un biedrības 
priekš  sēde Lelde Kalmīte uzsveŗ, 
ka grūtos un nedrošos laikos 
māksliniekiem ir nepieciešams 
turpināt savu radošo darbu un 
tas visspilgtāk redzams mākslā, 
kas tapusi kaŗa beigu virpulī un 
bēgļu nometnēs. Izstādē būs 
redzami N. Strunkes, F. Milta, J. 
Kalmītes, E. Dajevska, V. Tones, 
J. Annusa un daudzu citu māks-
linieku darbi, kas pārsvarā tapuši 
bēgļu nometnēs sabiedroto oku-
pē  tajā Vācijā laika posmā no 
1944. līdz 1950. gadam. Divas 
Anšlava Eglīša eļļas gleznas uz 
laiku atceļojušas atpakaļ uz ASV 
no Cesvaines novadpētniecības 
mūzeja. Vairāki izstādē redzamie 
darbi piemēram, Āboliņa akva-
relis darināts uz vācu armijas 
mērķī šaušanas papīra; Jāņa Gaiļa 
jūras ainava gleznota uz rupja 
miltu maisa audekla. Šādi darbi 

Latviešu bēgļu mākslas izstāde ceļo uz Mineapoli
ir sevišķi trausli, tie pelnījuši 
vislielāko saudzību. Nav zināms, 
cik daudz no šajā laikā tapušiem 
mākslas darbiem pēc sešiem ga -
du desmitiem vēl joprojām eksis-
tē. PLMS būs pateicīga tau tiešiem 
par mākslas darbu, fotoat  tēlu un 
citas informācijas nodošanu tās 
rīcībā. Izdots arī izstādes kata-
logs, kuŗā iekļauti 24 mākslinieku 
darbi, tas būs pieejams izstādes 
laikā Minea polē.

Biedrība „Pasaules latviešu 
māks  las savienība” dibināta ar 
mērķi rūpēties par ārpus Latvijas 
tapušo mākslas vērtību saglabā-
šanu nākamajām paaudzēm. 
Apzinoties, ka ar laiku latviešu 
imigranti un viņu pēcnācēji tiks 
asimilēti patvēruma zemju kul-
tūrās, ir nepieciešams iegādāties 
fizisku vietu Latvijā, kas būtu 
pastāvīga mājvieta mākslas darbu 
kollekcijai. Ja mēs patiešām vē -
lamies saglabāt trimdā tapušos 
mākslas darbus, tad jārīkojas ne -
kavējoties. PLMA norit sarunas 
ar Cēsu pilsētas pašvaldību par 
mākslas darbu krātuves un gal-
erijas izveidi. Tam ir nepie ciešami 
financiāli līdzekļi. Izveidojot Lat-
vijā Pasaules latviešu mākslas 
cent  ru, tas kļūs par nozīmīgu lat-
viešu diasporas mākslas in  for-
mācijas avotu mākslas vēstur-

niekiem un mākslas cienītājiem, 
kā arī visplašākam mākslas cie-
nītāju lokam. Cerēsim, ka ceļo-
jošā izstāde būs impulss, kas ro -
sinās ne tikai padomāt par gleznu 
un citu mākslas darbu turpmāko 
likteni, bet arī sniegt atbalstu Pa -

Mākslinieku darbnīca Vircburgas ziemeļu DP nometnē 1947.gadā

saules latviešu mākslas savienības 
centienu īstenošanai. Jau tagad 
zināms, ka no Mineapoles izstāde 
ceļos austrumu virzienā un no 
13. līdz 20. novembrim būs 
skatāma Klīvlandes ev. lut. drau-
dzes namā. Pēc tam izstāde ceļos 

uz Filadelfiju. Pašlaik risinās sa -
runas, lai 2011. gada pavasarī 
Či  kā   gā varētu sarīkot kopīgu lat-
viešu un lietuviešu bēgļu mākslas 
izstādi. 

Dainis Mjartāns

Intervijā pirms četriem gadiem 
runājām par 9. Saeimas vēlē-
šanām, un sociologs sacīja, ka šī 
vēlēšanu kampaņa kļūs rafi-
nētāka, pazudīs tās vienkāršība, 
varbūt pat lētums. Krāšņā iepa-
kojuma vairs nebūs, notiekošais 
kļūs mazāk pamanāms, bet viss 
kļūs ciniskāks. Visi to sapratīs, 
visi par to skābi smaidīs, bet 
neviens neko neuzdrošināsies 
teikt. Toreiz intervijas secinājums 
un arī virsraksts bija: „Vēlēšanas 
notiks zem cinisma zīmes”. Pēc 
mūsu sarunas ir pagājis krietns 
laiks, esam nodzīvojuši līdz 10. 
Saeimas vēlēšanām.

Kas ir mainījies vēlētāju 
prātos šajos četros gados? 

Cilvēki būtu mazāk mani-
pulējami, ja šī kampaņa būtu 
mats matā tāda pati, kā ie -
priekšējā, bet mums, ja skatāmies 
uz katras kampaņas žanru, 
izpildījumu, dalībniekiem un 
kampaņas kopējo iespaidu, tā ir 
mainījusies. Pagājušajās Saeimas 
vēlēšanās kampaņa bija masīva 
un forsēta televīzijas reklāmu 
masa, kas gāzās virsū no visiem 
kanāļiem un lielākotiesu nāca no 
tā sauktajām „trešajām pusēm”, 
kuŗas gan pamatā bija saistītas ar 
Tautas partiju un LPP/LC. Šīs 
reklāmas noklāja visu televīzijas 
informācijas lauku. Tas nostrā-
dāja, bet atklāsmes brīdis vēlē-
tājiem pienāca ļoti drīz. Eksperti 
par to runāja jau priekšvēlēšanu 
kampaņas laikā, bet viņu sacītais 
pazuda televīzijas reklāmu vilnī. 
Šoreiz ir citādāk: televīzijā rek-
lāmu ir pārsteidzoši maz, vairāk 
to ir Latvijas radio, kurš līdz šim 
tika „norakstīts” kā vecu ļaužu 
radio, bet šajā kampaņā visas 
partijas mēģina tajā „ielavīties”. 
Bet pats galvenais – „smaguma 

Bez emocijām, ar prātu 
Socioloģisko un tirgus pētījumu firmas "Latvijas fakti" direktors Aigars Freimanis sarunā ar Salliju Benfeldi   

centrs” šajā kampaņā ir pārbīdījies 
uz debatēm, kuŗas ir vai visos 
televīzijas kanāļos.

Vēlētāji bieži nesaprot, kāpēc 
socioloģiskās aptaujas rāda tik 
dažādus skaitļus – vienai firmai 
aptaujās SC ir deviņpadsmit, 
bet Vienotībai sešpadsmit pro-
centi, bet otrai – trīsdesmit un 
divdesmit pieci. Bieži tiek jau-
tāts, vai aptaujām vispār var 
ticēt. Un vai šogad var notikt tā, 
ka pēkšņi daudz balsu saņem 
kāda partija, kuŗa līdz vēlē  š a-
nām nevienā aptaujā  īsti pat 
nav tikusi pāri procentu barje-
rai?

Nevaru atbildēt, kāpēc tik 
dažādi skaitļi, jo nezinu, kāda ir 
aptauju „virtuve” citās firmās. 
Do  māju, ka tas ir tāpēc, ka ir 
dažādas aptauju metodes, bet 
neņemos to apgalvot. Ja runājam 
par to, ka vēlētāji slēpj savu pa -
tieso izvēli, tad ir bijušas divas 
reizes, kad tā notika. 1995. gadā 
aptaujas nerādīja, ka Zīgerists 
varētu iegūt tik daudz vietu 
Saeimā, turklāt, tuvojoties vēlē-

šanām, pieauga to cilvēku skaits, 
kas atbildēja, ka nezina, par ko 
balsos. Tas šķira dīvaini un radīja 
dažādas aizdomas, bet to, ka šie 
cilvēki grasās balsot par Zīgeristu, 
nevarēja secināt. Otrs gadījums 
bija 2002. gadā, kad atnāca Repše 
ar Jauno laiku. Partijai reitings 
līdz zināma brīdim auga un tad 
apstājās, bet vēlēšanās tā dabūja 
krietni vien vairāk balsu, nekā 
bija plānots. Šie gadījumi man 
lika pētīt un domāt, kas sa -
biedrības domāšanā bija tāds, 
kas lika slēpt savu izvēli vai arī 
izvēle tiešām notika pēdējā brīdī? 
Abos gadījumos parādījās kāda 
interesanta detaļa – latviešu 
plašsaziņas līdzekļi bija krasi 
noskaņoti pret šiem polītiskajiem 
spēkiem, kopējā noskaņa bija – 
negātīva. Jo abos gadījumos ne -
pieņemams bija tas, kā tika 
veidota kampaņa – Zīgerists 
uzradās kā latviešu glābējs, lai 
gan par tādiem latviešiem pirms 
tam īsti nebija dzirdējis un 
nezināja latviešu valodu, bet 
Repše pieprasīja saziedot sev 

miljonu honorāros. Cilvēki šiem 
politiķiem klusībā simpatizēja, 
bet mediju attieksme bija tik 
kritiska, publiskajā telpā bija tik 
daudz emocionāla nosodījuma, 
ka skaļi par savu izvēli cilvēki 
nerunāja Domāju, ka šoreiz tādu, 
kas slēpj savu izvēli pat ano-
nimajās aptaujās, nav vai ir ļoti 
maz.

Vai šajās vēlēšanās varam gai-
dīt kādu pārsteigumu jeb 
precīzāk – vai pēdējās nedēļas 
laikā var mainīties partiju reit-
ingi?

Domāju, ka tas notiks, SC un 
Vienotības reitingi var kļūt ļoti 
līdzīgi vai pat var notikt tā, ka 
Vienotība saņem mazliet vairāk 
balsu. Starp tiem vēlētājiem, kas 
vēl nav izlēmuši, aptuveni 70 
procentu ir latviešu, un nav 
ticams, ka visi, kas nolems iet 
balsot, vēlēs par SC vai par 
Šleseru un Šķēli.

Tomēr jautājums par to, kuŗas 
partijas veidos valdību, paliek.

Jau novembrī valdībai nāksies 
pieņemt smagus un ļoti ne -
populārus lēmumus. Ja opozicijā 
paliks liels un ļoti jaudīgs spēks, 
tas tūlīt pat var izmantot savus 
jauniegūtos mandātus un ķerties 
pie sabiedriskās domas uzspri-
dzināšanas. Tas būs viegli izda-
rāms, jo cilvēki ir noguruši no 
krizes, viņi cer uz labāku dzīvi 
tūlīt pēc vēlēšanām un nebūs ar 
mieru, ka kaut kas vēl tiek sa -
mazināts un ierobežots. Paska-
tieties, ko pēdējos mēnešos ir 
teikušas augstas amatpersonas, 
kuŗas līdz šim par polītiku ir 
klusējušas, nav komentējušas 
notiekošo. Viņu sacītais ir bijis 
aptuveni tāds: viena no mūsu 
polītikas lielajām kļūdām ir biju-
si tā, ka mēs neņēmām krievus 

valdībā. Man bija patiess izbrīns, 
ka to sacīja Satversmes aizsar-
dzības biroja vadītājs Jānis 
Ka žociņš, kuŗš nekad nav jaucies 
polītikas procesos, viņa vadītā 
iestāde to nedara. Man šķiet, ka 
tas ir piedāvājums, kas nācis no 
mūsu partneŗvalstīm, kā plecam, 
uz kuŗa uzlikt nepopulāros lē -
mumus, jābūt iespējami platam 
un stipram, lai ar to tiktu galā. Ja 
uz topošo koalīciju raugāmies no 
šī viedokļa, tad viens valdības 
koalicijas variants ir Vienotība 
un ZZS, paņemot klāt SC. Jau-
tājums, kas notiks ar VL-TB/
LNNK, vai viņi pieņems šos spē-
les noteikumus. Protams, ir arī 
jautājums, ko teiks Vienotības 
vēlētāji, vai viņi to sapratīs. Katrā 
gadījumā ar tik plašu valdības 
koaliciju ir iespējas novērst 
sociālo sprādzienu. Ja Vienotība, 
ZZS un VL-TB/LNNK valdību 
var izveidot un izveidos kopā, 
bet SC paliks opozīcijā, tad grūti 
prognozēt, kas notiks. Vēl jau ir 
variants, ka Vienotība un VL-TB/
LNNK paliek opozicijā, lai jau 
pārējie parāda, kā tad viņi tiks 
ārā no situācijas, ja jau viss jādara 
citādāk. Visticamākais, ka neko 
daudz citādāk, kā runāts ar starp-
tautiskajiem aizdevējiem, izdarīt 
nevarēs, ja negrib iegrūzt Latviju 
vēl dziļākā bedrē, nekā bijām. 
Beigu beigās valdībai būs jāaiziet, 
lai vietā nāktu Vienotība ar 
partneŗiem. Vienīgi nav zināms, 
ko vilcināšanās mums un valstij 
maksās. Katrā ziņā es domāju, ka 
partneŗvalstis ar dažu amatper-
sonu starpniecību mūs ir brī-
dinājušas, ka ir iespējams smags 
sociālais sprādziens un ka tāpēc 
vajag plašu koaliciju. Vajag 
prāg matisku pieeju, bez emoci-
jām.

Aigars Freimanis
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Kad rudenīgi krāsojas koku 
lapas un vēlīni saules stari vēl 
patīkami silda, klāt arī dzimšanas 
dienu laiks. Šogad, septembŗa 
izskaņā – dzejniecei Ritai Gālei 
svinama 85 gadu jubileja. 

Bērnības gadi un nepabeigtas 
ģimnazijas gaitas vai aizsāktas 
studijas – tas iezīmīgs dzejnieces 
Ritas Gāles paaudzei. Tomēr, 
spītējot visiem vēstures līkločiem, 
20. gadsimta 20. gados dzimušajai 
paaudzei ir nozīmīga loma 
latviešu trimdas kultūrā. 

Rita Gāle dzimusi 1925. gada 
30. septembrī Rīgā, tomēr par 
savām mājām dēvē Džūkstes 
„Tomiņus”, kuŗus atstāja 1944. 
gadā, bet no jauna ieraudzīja 
tikai 1989. gadā. Kopš 1990. gada 
dzejniecei cenšas Džūkstē ie -
rasties ik gadu, lai ciemotos skolā, 
tiktos ar draugiem. Dzejnieces 
Latvijas laika pūrā ir mācības 
Džūkstes pamatskolā, Jelgavas 
ģimnazijā un Jelgavas Skolotāju 
institūtā. Tieši Jelgavas gados 
viņa pievēršas literārajai jaunra-
dei. „Man jau bērnībā ļoti patika 
skaitīt dzejoļus, un skolas sarī-
kojumos man lika to darīt. Tad 
pienāca brīdis, kad es sāku 
domāt, kāpēc es nevaru savu 
dze  ju lasīt. Pirmie dzejoļi ir 
radušies pusdziedāti, pusrakstīti, 
ganos ejot,” teic dzejniece. Kad 
dzejniece dzīvoja Īstorandžā un 
tur viesojās rakstnieks Teodors 
Zeltiņš, „pie sienas atradusies 
kāda glezna – meitene pabalējušā 
aveņu krāsas tērpā, baltu lakatiņu 
ap galvu – Rita Gāle astoņu gadu 
vecumā kā ganīte, kuŗu uz -
gleznojis Indriķis Zeberiņš, kā     du 
vasaru dzīvodams kaimiņos 
Zemgalē,” – tās atmiņas no 
bērnības laika, dzīvojot svešumā. 
Tolaik Jelgavā – ģimnazijā un 
Skolotāju institūtā – bija ļoti 
literāra vide, savs skolas literārais 
žurnāls, literārie saieti, tur 
mācījās arī Gunars Saliņš un 
Indra Gubiņa, bet direktors bija 
Ernests Aistars. Pirmie dzejoļi 
tapa ar Ritas Rasas vārdu, dzejo-
lis „Lilija raud” publicēts laik-
rakstā „Zemgales Balss” 1942. 
gada 17. septembrī. Jelgavā Rita 
Gāle mācījusies arī glezniecību 
Kārļa Baltgaiļa studijā kopā ar 
gleznotāju Viestartu Aistaru.

Tad pienāca 1944. gada rudens, 
un Rita Gāle kopā ar māti un 
brāli devās bēgļu gaitās uz Vāciju. 
Viņi nonāca amerikāņu pārvaldes 
zonas latviešu nometnē Eslin-
genā, kur Rita Gāle pabeidza 
ģimnaziju un atkal pievērsās 
dzejošanai. Tolaik Eslingenā dzī -
voja arī kritiķis Jānis Kadilis, 
viņu dzejniece uzlūko par savu 
skolotāju, kuŗš rosinājis iepazīt 
un izkopt dzejas formu. Pēc 
septiņiem Vācijā nodzīvotiem 
gadiem tālākais ceļš 1951. gadā 
veda pāri okeanam uz Ameriku, 
vispirms uz rietumkrastu. „Sāku-
mā ļoti grūti klājās. Profesori 
strādāja par sētniekiem brīvā 
dzīvokļa dēļ. Es strādāju fabrikā. 
Māte tīrīja svešas mājas. Brālis 
vēl mācījās skolā. Taču, kuŗš vien 
gribēja strādāt, tas ātri iekārtojās.” 
Bet tad pienāca vēstule no dze-
jnieka Gunara Saliņa: „Nu ko tu 
tur nīksti? Brauc pie cilvēkiem”. 
Un Rita Gāle dodas uz Ņujorku, 
kļūstot par rosīgu līdzdalībnieci 

„Mums visiem ir vēlreiz jāiet uz savu laimīgo salu”
Dzejniecei Ritai Gālei – 85

„Elles ķēķa” literārajās vakarē-
šanās, dokumentējot literārās 
rosmes un spilgtās personības. 
Viņa daudz filmējusi un archi-
vējusi trimdas literāro dzīvi, 
saglabājot liecības nākamībai. 

Tomēr dzīvojot svešumā, līdzās 
vēlmei sevi radoši piepildīt, bija 
jāatrod materiāls līdzsvarojums. 
Tā bija visiem. Rita Gāle mācās 
vēl Industriālās mākslas skolā 
Ņudžersijā, par maizes darbu 
viņai kļūst technisks darbs, viņa 
ir inženiere uzņēmumā, kur 
izgatavo ceļazīmes autoceļiem. 
Tāpat ilgus gadus dzejniece strā-
dā par latviešu valodas skolotāju 
Bronksas latviešu papildskolas 

Upeskalna apgādā izdots tikai 
300 eksemplāru skaitā, tam seko-
ja „Atkala” (1977) ar Voldemāra 
Avena vāka zīmējumu vinjetēm, 
tad „Atšķirtā” (1990) ar dēla 
Andŗa Glasgova vāka zīmējumu. 
Ritas Gāles dzeja lasāma arī 
Latvijas preses izdevumos. „Man 
ir tikai tīras iedvesmas dzejoļi. 
Tie rodas neapzināti, pēkšņi, paši 
no sevis,” teic dzejniece. 1995. 
gadā uz dzejnieces 70 gadiem un 
svinībām Rīgas Latviešu biedrības 
namā Rīgā izdota dzejas izlase 
„Gaŗa rinda sudraba naglu”, 
savukārt 2005. gada rudenī uz 80 
gadu jubileju iznāca izlase „Pirms 
saulgriežiem”. Un šķiet, ka dzejas 
krājumu nosaukumi nes dziļi 
simbolisku slodzi.

Pirmais dzejas krājums „Kas 
lietu sauks” pilns vasaras un ru -
dens noskaņas, dabas ritu klāt-
būtnes cilvēka dzīves gājumā un 
izjūtās, tajā asa smeldze par 
zudušo, ilgas pēc Trijezeres, pēc 
mājām – „gaismai austot, reiz 
pamodos mājās”, „mājas meklējot 
jāmaldās”, „pāriešu mājās, nevie-
nam nezinot”. Dzejoļu krājumā 
ienāk atmiņu Jelgava, kur zied 
liepas, ieskanas laikmetīgi motīvi. 
Tomēr šajā dzīvē patvērumu var 
sniegt mīlestība, kad „rīts sākas 
ar iedomu iedegšanos”, un 

modušās acīs izaug varavīkšņu 
dārzs, ir mīlestības lapu laiks; 
mīlestība un otrs cilvēks kļūst 
par patvērumu, mīlestība reibi-
na, skumdina, apbur. Un liriskā 
varone ir kā briestoša zeme, ir 
dienvidus (arī dzīves pilnbrieds). 
Tomēr pati dzīvē uzdod daudz 
jautājumu. Kritiķis Jānis Rudzītis 
tolaik atzina – dainu elementi, 
izkopta panta technika, skaidri 
risinātas domas, kas ietērpjas 
interesantās vārdu spēlēs, „no 
formālā viedokļa, arī ar savas 
dzejas motīviem Rita Gāle dzīvo 
gan pagātnē, gan tagadnē: tur 
atbalsojas kā bērnības atmiņas 
un viss, kas saistās ar dzimtenes 
atstāšanu, tā arī mūsdienu cilvēka 
intelektuālās, urbānistiski iekrā-
sotās izjūtas un pārdomas. Visai 
raksturīgs Ritai Gālei ir motīvs 
par atgriešanos vai ciemošanos 
dzimtenē, kur viss kļuvis citāds”. 
Dzejnieks Jānis Krēsliņš atzina, 
ka Rita Gāle ir vienīgā Elles 
ķēķiniece, kuŗas dzejā manāmas 
Medeņa un Virzas romantiskās 
ievirzes atskaņas, gan formālā 
ziņā, gan arī izteiksmē; „dzejnie-
ci pazīstam kā priekšzīmīgu dze-
jas lasītāju, izcilu skandētāju. 
Ritai Gālei piemīt īpatnība visam 
lasītam piedot vieglu, plūstošu 
un priecīgu noskaņu. Viņas darbi 
autores pašas lasījumā allaž šķiet 
mīlestības un laimes pilni. Bet 
pārsteidzošā kārtā autores dzeja 
ne vienmēr ir tāda. Gluži otrādi 
– tā bieži ir pilna izmisumu, 
traģikas, neremdināmu ilgu un 
slāpju. [..] Rita Gāle, kā pati tei-
kusi, savā prātā un savos pirkstos 
vēl tur meža ēnas, kuŗas, pār-
vērstas rakstos, ieauž savas dzejas 
tumšās villainēs. Ir jauki Ņujorkas 
drudžainās ielās un tik dažādā 
Ņujorkas literātu saimēs sastapt 
šādu villaiņu audēju un valkā-
tāju”. 

Krājums „Atkala” turpina jau 
agrākajos gados aizsāktās temas 
– 1) cilvēks dabā un daba cilvē kā 
– ar skanēšanu, salapošanu, 
ziedēšanu, gadalaiku mijām, ar 
sauli un melnu nakti, salu un 
lietavām; 2) cilvēks vēstures lokos 
– ar atmiņu, smeldzi, pieķeršanos 
dzīvei un jautājumiem – „no 
kuras pasakas es?”, „ir tādas 
zīmes, iededzinātas mūsos uz 
mūžu: krusti un ugunskrusti, 
saule un zvaigznes virs un grib 
mana dzīvība uz citu vietu!”; 
„varbūt no saknes / atvase augs / 
un sasiesies pavediens”; spilgtāk 
šajā krājumā iezīmējas pasaules 
sašķeltība: tur-šeit, pagātne-
tagadne, pārdalītā dzīve, kuru 
grūti sasiet; 3) mīlestības dzeja, 
kas vairāk ir vasaras skaņās, 
saplūsmē ar dabu, tā ir cilvēka 
mūža ziedēšana, pilnbrieds – „es 
gribu sajust un būt”; 4) svešuma 
klātesme; 5) cilvēka dzīves un 
dzīvības trauslums (aizgājējiem 
veltīti dzejoļi). Dzejā jaušams 
nemiers, nesamierināšanās, re -
dzīgais redz to, kas bijis, un to, 
kas būs. Taču pēc vasaras ziedē-
šanas nāk arī ziema, atkala, pali. 
Un svešumā grūti mīlēt to, ko 
neredzi, „kas var iedot vārdus, / 
kad gaisusi / vecvecmāmiņas 
šūpļa dziesma?”. Kritiķis Jānis 
Andrups šajā grāmatā saskatījis 
pārmaiņas dzejas izteiksmē – tā 
„nes tautasdziesmu zīmogu. [..] 

bieži ir piekopta tautasdziesmu 
stila metode – un kas vēl svarīgāk 
– ir atveidota tautasdziesmu 
pasaules noskaņa. Tādā kārtā 
Rita Gāle piebiedrojas tiem 
latviešu dzejniekiem, kas pār-
spējuši vēstures radīto lūzumu 
starp tautasdziesmām un jaun-
laiku dzeju un panākuši to, nevis 
atdarinot tautasdziesmu stilu, 
bet atveidot to garu,” akcentējot 
bagātos motīvus, dziļās atziņas, 
taupīgos vārdus un gaumīgās 
glez  nas. Savukārt krājums „At -
šķirtā” iesākas ar lūgšanu, vēl 
smeldzīgāk izteiktu atšķirtības 
sajūtu: „tu, kas mūs esi kaisījis / 
kā graudus sējā, / neļauj mums 
iznīkt / ziemas salā un vējos”; 
asākām pārdomām par jauno 
paaudzi trimdā – „mēs katru 
dienu / ejam uz mājām / un 
uzceļam tās / no jauna”. Dzejā 
ienāk Latvijas sajūtas, jo ir bijis 
pirmais Latvijas apciemojums: 
Rīga – „vai tu nezini, / ka es gāju 
ik dienas / ar tevi zem sirds?” un 
urdoši jautājumi: „cik ilgi vēl, cik 
gaŗus mūžus vēl, / cik reizes ceļos 
uzticību zvērēt, / cik reizes maz-
gāt sevi Daugavā?”. Daudz vairāk 
smeldzīgu pārdomu par lik-
teņiem – tuviem un tāliem, par 
brīvību un nebrīvi, par dzīvību 
un nāvi; notiek atgriešanās pie 
Lielupes, Jelgavā, kur domās var 
iet pa šķērsielu, kuras vairs nav; 
iezīmējas Džūkstes cikls, kuŗā 
ietverts lūgums – „nevediet mani 
uz mājām”, / tu saki, / „es gribu 
tās paturēt / skaistas un veselas”” 
– sāpīgi ir nonākt tai vietā 
(Tomiņos), kas sapņos skatīta, 
zinot, ka tās vairs nav, reālitātē 
viss ir svešs, pat mežs. Šajā 
dzejoļu krājumā notiek atgrie-
šanās – „es noliju zemē / ar lietu, 
/ bet zeme mani neņēma pretī”. 
Un šķiroties un prombraucot, 
māsīca atnes tēju – „tā no mūsu 
vienīgās liepas. / Dzeŗ kad tev 
salst.” / Viņa zināja – Ņujorkas 
svelmē, / Pazemju melnajā sma-
cenī / Vienmēr man drusku 
salst.”.

Pirmoreiz Latvijā dzejniece 
atgriezās 1977. gadā, no tās 
ciemošanās reizes līdzi paņēma 
sauju Latvijas zemes. Biežāk 
atgriešanās aizsākās 20. gs. 90. 
gados un turpinās arī tagad. 
Kādā sarunā dzejniece atzina: 
„Dažreiz informāciju no Latvijas 
saņemu tik bagātīgi, ka sāku 
šaubīties, kur es īsti dzīvoju. 
Varbūt Ņudžersijā tikai pārguļu 
un apleju rožu un tomātu dobes, 
bet īstenībā esmu Latvijā?” 
Dzejnieci sāpina, ja viņu sauc par 
ārzemnieci vai amerikānieti, jo 
„kopš esmu prom no Latvijas, 
nepamet sajūta, ka man ir tikai 
dzīvesvieta, nevis mājas. Domāju 
– nopirksim savu māju, būs arī 
māju sajūta. Nē. Ir māja, ir dārzs, 
dzīvojam netālu no Ņujorkas – 
Livingstonā. Ir rožu, gurķu un 
tomātu dobes. Bet īstu māju tik 
un tā nav.”

Atminoties ar sirsnību ikkatru 
satikšanos, katru Ziemassvētku/
jaungada sveicinājumu, sūtu 
Jums, Rita, jo mīļus sveicienus 
dzimšanas dienā. Cerot uz kādu 
atkal sastapšanos. Atvasaras 
noskaņās

Inguna Daukste-Silasproģe

ģimnazijas klasē, bet vai ik atva-
ļinājuma laiks aizrit Beverīnas 
vasaras vidusskolā, toties tagad 
dzejniece ar interesi seko līdzi 
savu bijušo audzēkņu gaitām arī 
Latvijā. Dzejnieks-skolotājs, šo 
misiju trimdā uzņēmās daudzi 
rakstnieki un dzejnieki. Tā noti-
ka abpusēja bagātināšanās.  

Dzejniece Rita Gāle sevi uzlūko 
par mazrakstītāju, „dzejolim ir 
jāskan kā dziesmai, kā melodijai. 
[..] nevaru pēc savas uztveres 
negatavu, neizaudzinātu dzejoli 
laist pasaulē. Tas nav iespējams”. 
Iespējams tālab lasītājiem bija 
jāgaida līdz 1965. gadam, kad 
iznāca pirmā grāmata, kaut 
latviešu trimdas periodikā viņas 
dzeja parādījās gan Vācijas no -
metņu gados (romantiska sap-
ņotāja, kautra mīlestība, šaubas, 
nepiepildītu cerību smeldze, kur 
līdzās mulsums, izmisums, vien-
tulība un nemiers), gan vēlāk 
Amerikā. Un, protams, dzeja 
skanēja un skan vēl šodien pašas 
dzejnieces lasījumā literāros sa -
rīkojumos un Dziesmu svētkos 
(dziļi latviska dzeja, kuŗu caurvij 
tēvzemes mīlestība, ieskanas 
sabiedriski polītiski motīvi, dzej-
niecei rūp ne tikai pagātne un 
tagadne, bet arī nākotne). Krā-
jums „Kas lietu sauks” (1965) 

RITA GĀLE 

Ceļā

Visu mūžu es eju un eju,
un netieku itin nekur – 
vēl tikai vienu dienu un nakti,
un atkal  es esmu Tur.

Tajā zemē, kur vēlreiz senas
atvadu asaras žūst, 
laiks kā apjucis atpakaļ aiziet,
un no jauna viss jāiegūst.

Nodilst kurpes, saraujas miesa,
kailas kājas un augums liess.
Un es eju pie tevis no jauna,
bet tu novērsies.

Vai tev puķes likt rokās vai kapos?
Vijas kopā, kas bija un būs.
Visu mūžu man jāiet un jānāk
un pie tevis reiz jānokļūst.
 

No izlases „Pirms saulgriežiem” (2005)
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Latvijas kaŗa mūzejā var apska-
tīt Kārļa Smiltēna  akvareļu un 
zī  mējumu izstādi.  Kārlis Smiltēns  
dienēja Latviešu leģiona 15. di -
vīzijas Artilērijas pulkā, un viņa 
darbos attēlotas kaŗa ainas. Šī 
nav viņa pirmā izstāde Kaŗa  
mūzejā, laika gaitā mākslinieks 
uz mūzeju nosūtījis vai pats aiz-
vedis vairāk nekā 100 darbu. 
Savā mūžā viņš esot pārdevis 
tikai vienu savu darbu, bet vai 
mums katram nevajadzētu pie-
kārt pie  sienas ne tikai skaistu 
ainavu vai uzgleznotas puķes, bet 
gan darbu, kas nemitīgi atgādi-
nātu, cik kaŗš ir nežēlīgs? Vai  
nepietiek ar dabas nodarītiem 
postījumiem, kāpēc cilvēkiem 
visās pasaules malās ik pa laikam 
atkal un atkal jāķeŗas pie iero-
čiem, lai nogalinātu, iznīcinātu, 
dedzinātu, sagrautu? Iespējams, 
ka tieši tāds ir bijis Kārļa Smiltēna 
mērķis, kāpēc viņš atkal un atkal, 
dzīvojot gan Vācijā, Anglijā, gan 
tagad Kalifornijā sameklē zīmuli 
vai akvareļus un attēlo, ko redzē-
jis, būdams artilērijas priekšējais 
novērotājs. 

Kārlis Smiltēns dzimis 1921. 
gadā Rīgā, mācījies Rīgas pilsētas 
8. pamatskolā un 1. Rīgas Valsts 
ģimnazijā. Viņš iestājās Latvijas 
Mākslas akadēmijā, kur studēja 
līdz 1943. gadam, kad sākās viņa 
kaŗa gaitas, vispirms Krievijā, 
turpinājās Latvijā un beidzās 
Vācijā. Pārtrauktās studijas K. 
Smiltēns atsāka Diseldorfas 
māks   las akadēmijā, bet 1947. 
gada beigās aizbrauca uz Angliju 
un vairākus gadus strādāja lau-
kos,  pēc tam dažādus gadījuma 
darbus Londonā. Sākumā bijusi 

Ar zīmuli: no kaŗa ainām līdz bērnu sapņiem 
Kāda neparasti bagāta dzīve

iecere izceļot uz Kanadu, bet 
imigrācijas ierēdnis teicis, ka 
mākslinieku tur diezgan, esot 
vajadzīgi strādnieki. Kārtējā lik-
teņa ironija – piecpadsmit gadu 
vēlāk, kad Smiltēns jau bija pazīs-
tams animātors ASV, Kanadas 
filmu studija viņam piesolīja 
amatu un ieceļotāja statusu.

Reiz viņš uz labu laimi iegrie-
zās kādā Londonas  animācijas 
filmu studijā, kur viņam piedā-
vāja ne vairāk kā divu nedēļu 
darbu.  K. Smiltēns tur nostrādā-
ja trīs gadus. Anglijā arī tapa 
desmit illustrāciju Londonas 
Latpress apgādā 1954. gadā izdo-
tai Džordža Orvela grāmatai 
,,Dzīvnieku farma”, ko latviešu 
valodā tulkojis Vilis Skultāns. 

 Aizritējušā gadsimta 50. gadu 
beigās K. Smiltēns ieceļoja Ame-
rikā un strādāja animācijas filmu 

studijās, vispirms Detroitā, tad 
Čikāgā un pēdīgi Holivudā  
(Hanna-Barbera Productions, 
Inc, Walt Disney Company), 
pavisam kopā 36 gadus, līdz 
1986. gadā pensionējās. Anglijā 
viņa darbus izmantoja animāci-
jas filmā ,,Dzīvnieku farma” pēc 
Džordža Orvela 1945. gadā 
sarakstītā slavenā satīriskā romā-
na par diktātūras režīmu, kā arī  
Snowball.  Amerikā viņš darinā-
jis  illustrācijas animācijas fil-
mām He-Man, She-Ra, Fat Albert 
un The Pink Panther un citām.

Agrāk mākslinieki animācijas 
filmām uzzīmēja tūkstošiem zī -
mē  jumu. Mūsdienās tās rada ar 
datoru, papīrs un zīmulis vairs 
nav vajadzīgs.

Tagad Kārlis Smiltēns dzīvo 
Dienvidkalifornijas Sanber nar-
di no apriņķa pilsētā Redlendos 
(Redlands). No darba brīvā laikā 
K. Smiltēns izstaigāja krustu 
šķērsu, no augšas un lejas visā 
gaŗumā pilnīgi visas tekas Lielā 
kanjonā Arizonas pavalstī un ar 
kajaku izbraukājis gan gaŗas, gan 
īsas upes  (Colorado, Snake u. c.)  
un ezerus (Lake Powell, Lake 
Mead, Big Bear).

Apmēram pirms 20 gadiem 
Kārlis Smiltēns pēc māsas Birutas 
Maturas (Mathur) ieteikuma  
iestā  jās senioru vieglatlētu bied-
rībā.  Sākumā viņš skrējis pusjū-
dzi un jūdzi, bet pamazām arī  
gaŗākas distances. Bigbērleikā 
(Big Bear Lake) 1982. gadā 59 
gadu vecumā  viņš pirmo reizi 
piedalījās triatlonā. Ūdens ezerā 
bijis ļoti auksts...

Pamazām K. Smiltēns triatlo-
nos guva arvien labākus panāku-

Mākslinieks Kārlis Smiltēns

Kārļa Smiltēna darbu izstāde Kaŗa mūzejā Rīgā
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Šoruden  Public TV raidceļā 
American Experience un Frontline 
11., 12. un 13. oktobrī turpinā-
jumos izrādīs sešu stundu doku-
mentārfilmu God in America, 
kuŗā drāmatizētos vēsturiskos 
notikumus komentēs reliģijas 
vēsturnieki. Dokumentārfilmā 
analizēta reliģijas nozīme ASV  
sabiedrībā un kultūrā. Vēsturnieki 
iztirzās ticības ietekmi polītikā 
un tiesu spriedumos, kā arī de -
mokratijas attīstībā. Viņi pievēr -
sīs uzmanību ASV prezidentu 
garīgajai dzīvei, piemēram  To -
ma  sa Džefersona un Ābrama 

Jauna dokumentārfilma par reliģijas nozīmi 
Linkolna ticības pārliecībai, kā 
arī garīdznieku  Bilija Grēma 
(Graham), Lutera Kinga jaunākā  
un Džerija Folvella (Jerry Folvell) 
atšķirīgajiem uzskatiem.

Dokumentārfilmā piedalās 
Laila Robiņa (11. oktobrī), viņa 
tēlo Annu Hačinsoni (Hutchinson),  
sie  vieti, kas dzīvoja puritāņu ko -
lonijā 17. gadsimtā un kam radās 
domstarpības ar kopienes vecāko 
Džonu Vintropu (John Vinthrop). 
Anna Hačinsona bija dziļi ticīga, 
apveltīta ar gaišu prātu. Viņa ne -
piekāpās draudzes vadītājiem, 
kuŗi domāja, ka ir vienīgie Svēto 

Aktrise Laila Robiņa filmā God in America tēlo Annu 
Hačinsoni

mus, sportošana kļuva  par aiz-
rautību, pat kaislību. Gadu gaitā 
viņš piedalījies vairāk nekā 500 
sacīkstēs, kuŗās ieguvis  pirmo, 
otro un trešo vietu un saņēmis 
neticami daudz medaļu. Tās  
grezno  dzīvojamās istabas četras 
sienas no griestiem līdz grīdai. 
Kārļa Smiltēna māja atgādina 
mūzeju!

 Gadiem ilgi viņš palīdzēja 
rīkot triatlonus Fontanā un, 
pirms vienpadsmit gadiem, kad 
tur sacensības vairs nenotika,  K. 
Smiltēns ierosināja rīkot triatlo-
nu Redlendos. Kopējiem spē-
kiem tas arī izdevās, tagad Red-
lendu triatlons notiek katru gadu, 
atbalstot  programmu Holistic 
Healing for Youth, lai palīdzētu 
riska grupas bērniem nepamest 
skolu, sagatavotu viņus arodsko-
lai vai kolledžai. Kārlis Smiltēns 
ir zīmējuma autors skrējēju krek-
liņiem, viņš palīdzējis  izveidot 
un izvietot precīzas ceļa norādes, 
lai sacensību dalībnieki neno-
maldītos, kā nereti sacensībās 
gadās. 

Izcilais skrējējs Bills Kollins 

(Bill Collins) sarakstījis grāmatu 
The Spirit of the Ageless Athlete, 
kuŗā uzsveŗ sporta nozīmi jeb-
kuŗā vecumā. Kārlis Smiltēns 
atzīst, ka sports viņam ir daudz 
palīdzējis. Sportistiem ir sava 
brālība, par spīti savstarpējai sa -
censībai, veidojas draudzības, 
bieži uz mūžu. Nākamgad apri-
tēs Kārļa Smiltēna 90. gadskārta. 
Triatlonos viņš vairs nepiedalās, 
taču katru dienu dodas gaŗākās 
pastaigās, pa ceļam reizēm iegrie-
žas pie latviešu kaimiņiem un 
atceras savus kaŗa laika piedzīvo-
jumus un darbu filmu studijās. 
Nav aizmirsta arī Latvija, dzim-
tenē viņš ciemojies piecpadsmit 
reižu. Latvijas Kaŗa mūzeja dar-
binieki ir pateicīgi Kārlim Smil-
tēnam par iespēju parādīt viņa 
darbus un mūzeja apmeklētāji 
par izdevību tos redzēt. Pieau-
gušie un bērni visā pasaulē vēl 
aizvien ar sajūsmu skatās agrā-
kos gados tapušās animācijas fil-
mas, kuŗās daļiņu no savas sirds 
ieguldījis latvietis Kārlis Smil-
tēns. 

Am

Rakstu sapratēji un nemaldīgie 
noteicēji ticības jautājumos. An -
nu Hačinsoni, 15 bērnu māti, 
1637. gadā tiesāja un padzina no 
puritāņu kopienas. 

Filmas veidotāji par padom-
devēju pieaicināja  Bostonas uni-
ver  sitātes profesoru Stīvenu 
Protero (Prothero). Viņš uzskata, 
ka mūsu zināšanas par reliģijas 
nozīmi ir nepietiekamas. S. Pro-
tero sarakstījis interesantu grā-
matu Religious Literacy: What 
Every American Needs to Know - 
and Doesn’t. 

JR

Kārļa Smiltēna illustrācija Džordža Orvela romāna ,,Dzīvnieku 
farma” latviešu izdevumam
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S V E IC A M  ! 

Andrejs Dabars un Kerri Gifta salaulājās 4. septembrī Tulsā, 
Oklahomā. 

Jaunlaulātie dzīvo Tulsā, Oklahomā, abi strādā vietējā televīzijā 
(KTUL TV8); Andrejs Dabars agrāk dzīvoja Indianapolē, viņš 
beidzis universitāti ar gradu televīzijas žurnālistikā 

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu!

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 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,25;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $2,50
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā......................................                    US $.............................
                           
Vārds, uzvārds ..............................................................................................
Adrese ............................................................................................................
.........................................................................................................................

Tālr.: .............................................  E-pasts ..................................................

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKILATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
2011

Gunars Saliņš savulaik pama-
nīja un savu svētību deva tolaik 
jauniem spalvasbrāļiem un mā -
sām, kuŗu vidū bija Astrīde 
Ivaska, Aina Zemdega, Rita Gāle.
Viņu darbi izdoti nevien „Grā-
matu Drauga” un citos klaida 
apgādos, bet arī vairākos Latvijas 
apgādos. Linards Tauns un 
Gunars Saliņš jau no 20. gad-
simta 50. gadiem ar savu daiļradi 
aizrāva jaunākos dzejas ģildes 
dalībniekus, arī „Elles ķēķa” 
saietos aizvien valdīja elektrizēta, 
radoši spriega gaisotne. G. Saliņa 
trīs krājumi, ko klajā laida 
„Grāmatu Draugs”, trimdā tika 
daudzināti kā spoži un neparasti 
paraugi dzejā, kas tika augstu 
novērtēti gan svešumā, gan 
Latvijā ar nozīmīgiem apbalvo-
jumiem. Pēc pirmā krājuma 
„Miglas krogs un citi dzejoļi” 
(1957) sekoja otrais krājums 
„Melnā saule” (1967), kas ieguva 
PBLA Kultūras fonda balvu. Par 
trešo dzejas grāmatu „Satikšanās” 
(1979) dzejnieks guva divas 
oficiālas atzinības – PBLA 
Kultūras fonda balvu un Zinaīdas 
Lazdas fonda balvu. Latvijā 
Gunaram Saliņam 2000. gadā 
piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni. 
Pēc „Rakstu” I sējuma iznākšanas 
2006. gadā Valtera un Rapas 
apgādā, ko sastādījis dzejnieks 
Kārlis Vērdiņš Rakstnieku savie -
nība to augstu novērtēja un Gu -
nars Saliņš saņēma Literātūras 
gada balvu par mūža ieguldījumu 
latviešu literatūrā (2006), PBLA 
Tautas balva viņam piešķirta 
2008. gadā.

Dzejnieks Māris Čaklais 1993. 
gadā izveidoja Gunara Saliņa 
dzejas izlasi „Satiksimies Miglas 
krogā pie Melnās saules” (apgāds 
„Preses nams”). Nav vairs minētā 

„Kas gan cits, ja ne Latvija”
(Gunars Saliņš)

apgāda, nav lieliskās grāmat i z-
devējas Māras Caunes, nav vairs 
abu izcilo dzejnieku, taču ir viņu 
dzeja, kas apliecina mūžīgo at -
dzimšanu, nevis iznīcību. Var  būt 
viņi abi „mākoņu krogā” (K. Vēr-
diņš) dedzīgi diskutē par dzeju 
un dzīvi? 

To visu un daudz vēl ko citu 
bija jāatceras piemiņas sarīko-
jumā, ko smalkjūtīgi vadīja dze-
jnieka vecākā meita Laila Saliņa, 
kas ārzemēs un Latvijā ir iecienīta 
dziedone, krāšņa mecosoprāna 
īpašniece. Arī šoreiz Laila Saliņa 
bija ieradusies Latvijā un sniedza 
interesantu koncertprogrammu 
vairākās Latvijas pilsētās un Rīgā 
„Tango balādes”. Koncertā viņa 
dziedāja galvenokārt Latvijas 
pirmskaŗa laika tango karaļa 
Oskara Stroka dziesmas, arī po -
pulāras latviešu balādes, pie mē -
ram, „Miglā asaro logs”. Dau-
dziem teātŗa un mūzikas cienītā-
jiem L. Saliņa palikusi spilgtā 
atmiņā ar spožo Aspazijas lomu 
Baņutas Rubesas lugā (autores 
režijā) „Tango Lugāno” 1989. ga -
dā, kad Latvijā viesojās Ņujorkas 
Latviešu teātris. Mūziku un 
dziesmas izrādei bija rakstījusi 
populārā komponiste Dace Ape-
rāne. Uzvedumā mūsu skatītāji 
pirmo reizi dzirdēja skanam 
Lailas skaisto balsi.

Vadot dzejnieka Gunara Saliņa 
piemiņas sarīkojumu, Laila aplie-
cināja arī gara tuvību nevien rad-
nieciskas saites ar tēvu, kuŗa 
dzeju viņa ne tikai runāja, bet arī 
dziedāja (pianistes Ievas Šmites 
pavadījumā),atskaņojot latviešu 
komponistes un Komponistu 
savienības priekšsēdes Gundegas 
Šmites un populārā trimdas 
kom  ponista Arnolda Šturma 
dzies  mas. Aizvien koncertos, arī 

šoreiz, pārsteigusi Lailas Saliņas 
spēja ienirt skaņurakstā un 
dziedājumā atklāt dzejas dziļāko 
būtību.

Arī vadot sarīkojumu, Laila 
Saliņa veiksmīgi izcēla tēva 
personības spožās šķautnes dzīvē 
un dzejā – viņa uzaicināja runāt 
Saliņa draugus, domubiedrus, 
cienītājus, dzimtas pārstāvjus, 
kuŗi no „Rakstu” I sējuma nola-
sīja arī kādu viņa dzejoli. Daudzi 

viņu jau izsenis dēvēja par 
Gonku. Laikabiedru liecības 
papildināja ekrānos redzamie 
videokadri un fotografijas. Laila 
Saliņa sarīkojuma sākumā aicinā-
ja visus atcerēties dzejnieku un 
tēvu, Gonku, „kuŗš spēja mūs 
noburt ar savām vīzijām, vārdu 
rotaļām, ar spēju saredzēt nesare-
dzamo... Atcerēsimies viņu kā 

gaišu un dzīvespriecīgu draugu 
un namatēvu. Dzīres mūsu mājās 
vienmēr bija pilnas ar dziesmām, 
dzeju, dzīves gudrībām un 
smiek   liem. Atcerēsimies viņu kā 
iemīļotu tēvu un vectēvu, kas ar 
tik bezgala lielu interesi dzīvoja 
līdzi mūsu priekiem, bēdām un 
dzīves vēlmēm.”

Irēna Lagzdiņa 

No labās: Laila Saliņa un šā raksta autore Irēna Lagzdiņa pēc 
Gunara Saliņa piemiņas sarīkojuma      

Latvijas Komponistu savienībā notika piemiņas vakars 
izcilajam trimdas latviešu dzejniekam Gunaram Saliņam, 
kam ir milzīga nozīme nevien kā spožam vārda meistaram, 
literātūras oriģinālu procesu rosinātājam, izdaudzinātā dzej-
nieku un mākslinieku neformālā grupējuma „Elles ķēķis” 
dalībniekam, bet viņam bija arī nemaldīga acs jaunus talan-
tus pamanot, tos uzmanot, iedrošinot un rakstot recenzijas 
par viņu pirmajiem soļiem dzejā.
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 

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 priekš ne-
sumi, 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 Kolo-
rado latviešu kultūras centrā 
Latvijas Universitātes dibināšanas 
91 gada atceres sarīkojums; aka-
dēmisko runu ,,Eļļas un gāzes 
enerģijas iegūšana” teiks Stīns 
Jer gensens. Rīko Denveras stu-
dentu korporācija. Informācija, 
zvanot Laimonam Sudmalim, 
tālr.: 303-670-1490.

 • 19. novembrī plkst. 7.00 
mākslinieka Austra Manguļa 
datorgrafisko darbu izstādes at -
klāšana Kolorado latviešu kultū-
ras0 centrā. Izstāde būs atvērta 
arī 20. novembrī pirms un pēc 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojuma. Informācija, zvanot 
Ingrīdai Lēvenšteinai, 
tālr.:303-424-4124.

 • 20. novembrī plkst. 6.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums; runu teiks ALAs 
pār  stāvis Apvienotā baltiešu ko -
mitejā Pēteris Blumbergs. Būs 
priekšnesumi un vakariņas. 

• 4. decembrī no plkst. 11.00 
līdz 3.00 un 5. decembrī pēc 
dievkalpojuma, 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, 
zvanot 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 gaidāmo. 
Dzimumdienu svinē šana un 
kafijas galds. Viesi laipni gaidīti.

GRANDRAPIDI (MI)
• 3. oktobrī Grandrapidu latv. 

ev. lut. draudzes Pļaujas svētki. 
• 17. oktobrī katoļu draudzes 

ba    zārs.
• 23. oktobrī pensionāru 

biedrības gada svētki.
• 31. oktobrī svecīšu dievkal-

pojums Woodlawn kapsētā.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 16. oktobrī Dienvidkalifornijas 

latviešu biedrības 60 gadu jubile-
jas sarīkojums.

• 17. oktobrī LASL pārstāve 
pieņems saiņus sūtīšanai uz Lat-
viju.

• 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 Saeimas vēlēšanas 

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

• 3. oktobrī pēc dievkalpojuma 

(Turpināts 22. lpp.)

draudzes saietā bērni un jaunieši 
pastāstīs par vasaras nodarbībām 
Gaŗezerā. 

• 29. oktobrī plkst. 6.00 
Mārtiņvakars latviešu namā 
(8845 W. Lynx Avenue, 
Milwaukee, WI 414-353-9080).

 • 14. novembrī plkst. 2.00 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res sarīkojums latviešu namā. 

• No 19. līdz 21. novembrim 
Milvoku latvieši piedalīsies Tautī-

bu svētkos (Folk Fair Inter-
national), dejojot tautasdejas un 
rīkojot izstādi; informācija: www.
folkfair.org

ŅUJORKA (NY)
 • 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 
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. 

Montrealas latviešu pensio-
nāru apvienība 16. septembrī 
latviešu sabiedriskajā centrā  at -
sāka savus rēgularos saietus. Tie 
ir vienīgie, kas ik mēnesi aizpilda 
centra plašo J. Tērauda zāli. Pā -
rējām latviešu vienībām sarīko-
jumi notiek reti, jo nav rīkotāju. 
Še notiek vēl MLOP rīkotais 
Latvijas valsts svētku sarīkojums 
un 30. oktobrī centrs pats rīkos  
danču vakaru. Ev. lut. Trīsvienības 
draudze lieto Kamīna zāli saviem 
dievkalpojumiem, kas parasti 
no  tiek 2 reizes mēnesī. Še mēģi-
nājumus notur jauktais koris 
„Atbalss” un tautas deju vienības 
„Ačkups” un „Večkups”. Ja kād-
reiz, sabiedriskās sadzīves ziedu 
laikos, centrs sanēja kā bišu 
strops, šobrīd tas parasti ir kluss. 
Tā ir jaunā reālitāte mūsu „ma -

AR JAUNU SPARU ATKLĀJ RUDENS SEZONU
zajā Latvijā”.

Pēc vasaras pārtraukuma šis 
pen  sionāru saiets izrādījās pla-
šāks nekā parasti. Pulcējušies bija 
veseli četri desmiti ļaužu, kuŗiem 
bija reta iespēja noklausīties 
vispusīgu programmu un dalīties 
domās par vairākiem jautāju-
miem.

Kā arvien saietu atklāja priekš-
nieks V. Paegle, uzaicinot ar klu-
suma brīdi pieminēt biedri Glo-
riju Morrisu, kas mirusi 10. Jūlijā 
86 gadu vecumā. Lūgšanu teica 
prāv. M. Ķirsons, kas arī saistoši 
stāstīja par savu ceļojumu uz 
Mas  kavu un Pēterpili. Viņš uz 
abām pilsētām bija devies, lai 
noturētu dievkalpojumus lat-
viešu draudzēs. 

LR Goda konsuls Kvebekā R. 
Klaiše pastāstīja par vēlēšanām 

Rīgas rajona 1073. iecirknī Mont-
realā, kas būs iekārtots Latviešu 
centra Kamīna zālē un kur 2. 
oktobrī laikā no plkst. 07-20 
savas balsis varēs nodot jebkuŗš 
Latvijas pilsonis, kas tajā iera-
dīsies un uzrādīs derīgu Latvijas 
pasi.

Par saviem piedzīvojumiem 
Lat  vijas apciemojumā jūlijā un 
jaunākās ziņas no Latvijas snied-
za M. Štauvers. Viņu papildināja 
Jevgēnijs Obolēvičs, kas kopā ar 
brāli Dmitriju jau otru gadu gadu 
pēc kārtas bija atbraukuši ciemos 
pie tantes Lidijas Stadiņas, šogad 
svinējuši viņas 90 gadu jubileju. 
Jevgēnijs ir advokāts, bet Dmitrijs 
apsardzes firmas īpašnieks un 
vadītājs. Raisījās interesantas 
sarunas. 

Biedrzine I. Strautiņa sveicināja 

dzimšanas dienu jubilārus – J. 
Ver  neru, M. Delliere, J. Spru-
ženieku, L. Stadiņu, Mariju Step-
rāni un E. Auderu, kas bija klāt, 
un arī tos, kas nebija ieradušies 
– A. Apīni, K. Nikiforovu, M. 

Kalaci, A. Zariņu, A. Paegli, V. 
Grundi, G. Vērenieku, V. Krūzi 
un Ž. Reveliņu, kā arī Almu 
Melderi, kuŗai 5. augustā piepil-
dījušies 100 gadi.  

M. Štauvers

Jevgēnijs un Dmitrijs Oboleviči ar Lidiju Stadiņu 

Mūsu mīļais tētis un vectētiņš

ALFREDS EILANDS
dzimis 1910. gada 9. decembrī Praulienā,

miris 2010. gada 31. augustā Ņujorkā

Mīlestībā viņu piemin
INDULIS, IVETA, INTA, KRISTAPS

ANDRIS
… vai dzīvojam, vai mirstam,
mēs piederam tam Kungam.

Pāvila vēstule Romiešiem 14, 8

Dzīves gaitas beidzis mūsu mīļais radinieks

OJĀRS VIESTURS KLĀNS
dzimis 1931. gada 6. jūnijā

miris 2010. gada 18. augustā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KRUSTMEITA VIJA UN GRĪNVALDU ĢIMENE

Mūžībā aizgājis

RAIMONDS KRASTIŅŠ
dzimis 1920. gada 3. novembrī Krievijā

miris 2010. gada 4. augustā Plymouth, MN

Sēro
IRĒNE, YVONNE, VITOLDS ŠEIERS,

MĀRA, STEPHEN HOLLENBECK, M.D.

ERIKA BILMANIS
DZ. ZVAIGZNE

Kristapa un Martas, dz. Buldurs meita
dzimusi 1924. gada 3. decembrī Latvijā, Līvbērzes pag.

mirusi 2010. gada 25. septembrī Merilandē, ASV 
Ar mīlestību piemin

DĒLI ROBERTS, JURIS,
ANDRIS, JĀNIS UN IVARS AR ĢIMENĒM
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 21. lpp.)

(Turpināts 23. lpp.)

PRIEDAINE (NJ) 
• 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 Sa -

ginavas draudzes dāmu komiteja 
baznīcas lejas telpās (128 N. Elm 
Str.) rīko gadskārtējo bazāru. Būs 
siltas pusdienas, kafijas galds, 

tirdziņš, izloze, dziedāšdana 
Trej  pilsētu ansambļa vadībā. 

ST. PĒTERSBURGA (FL) 
• 9. oktobrī plkst. 10.00 Dau-

gavas Vanagu apvienības Floridā 
gadskārtējais pikniks, „War 
Veterans Memorial Park”, 9600 
Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr.4. 
Ieejas vārti parkā pie 49th street 
N. Līdzi jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam aizaidam. Cep-

tas desiņas un vēsus dzērienus 
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, kuŗ      as notiks 2010. 
gada 2. oktobrī! Pirms vēlēšanām 
katrs varēs doties uz vēlēšanu 
iecirkni St. Pētersburgas Latviešu 
biedrības namā un noskaidrot ar 
balsošanu saistītos un interesējo-
šos jautājumus zemāk noradīta-
jos laikos. 22. sept. no plkst. 9.00 
– 13.00 konsultanti 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 konsul-
tanti Māra un Andris Ritumi. 2. 
okt. – Vēlēšanu dienā – Biedrības 
nams atvērts no plkst. 7.00 – 
20.00. Balsotajiem līdzi jāņem 
derīgas Latvijas pilsoņu pases! 

Ja kādam nepieciešams trans-
ports nokļūšanai līdz vēlēšanu 
iecirknim, lūdzu zvanīt Andrim 
Ritumam pa tālruni: (727) 797-
1933.

VAŠINGTONA (DC) 
• 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, ga -
rāžas un nevajadzīgās mantas 
atvest uz draudzes namu. Mantas 
var novietot uz skatuves, sākot 
no 10. oktobra, pievienojot zī -
mīti, ka tās domātas utenim. 
Ziedojot kādu lielāku, jaunu vai 
ļoti vērtīgu mantu, lūdzam 
uz rakstīt tās cenu. Lūdzam zie-
dot tikai ziemas apģērbu. Datorus 
un to ekrānus, kā arī mantas, ko 
pēc likuma nedrīkst pārdot, 
lūdzam nevest. Visu iegūtu nau-
du ziedos draudzes piebūves fon-
dam. Nepārdotās mantas nodos 
citai labdarības organizācijai. 
Zie  dojumu var atvilkt no ienā-
kumu summas, par ko jāmaksā 
nodoklis. Draudze gaida ziedo-
jumus, aicina palīdzēt iekārtot 
udeni un iepirkties 23. oktobrī. 
Talcinieki var pieteikties, zvanot 
vai rakstot, tālr.: 703-790-0833, 
e-pasts: inarazaiga@yahoo.com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 3. okt. Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
dāmu komiteja aicina uz siltām 
pusdienām, būs arī izloze. 10. 
okt. dievk. 17. okt. dievk. ar 
dievg. 24. okt. dievk. 31. okt. 
Ticības atjaunošanas dienas 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 11.00 Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 3. okt. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā 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 Refor-

mācijas svētku dievk. 7. nov. 
plkst. 11.00 Kvēkertaunā visu 
svēto dienas dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 14. nov. plkst. 3.00 
Lankasterā Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres un visu svētko 
dienas dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
programma un kafijas galds. 
Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R. Ziedone. 21. nov. plkst. 
11.00 Aplebachsvilā Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk. 
Bukskauntijas 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): 3. 
okt. Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg. 10. okt. dievk. 17. okt. 
dievk. ar dievg. 24. okt. dievk. 
31. okt. Reformācijas svētku 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Māc. diakons F. M. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435; ērģ.: 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A. 
Greiema. 

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

Džamaikpleinas Trīsvienības 
latv. ev. lut dr.: 3. okt. plkst. 11. 
Pļaujas svētku dievk., māc. Dr. J. 
Keggi; pēc dievk. siltas pusdienas 
un izloze.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road,): 3. okt. plkst. 11.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. pēc dievk. 
pļaujas svētku bazārs. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. Māc. Biruta Puiķe, 3. okt. 
plkst. 10:00 Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Kristības. Kafija. 10. okt. 
plkst.10:00 Vārda dievkalpojums. 
Sadraudzības stunda. 17. okt. 
plkst. 10:00 dievkalpojums ar 
dievgaldu. Rudens svētki. Ziedot 
pārtiku. 24. okt. plkst. 10:00 
dievkalpojums Sadraudzības 
stunda. 31. okt. plkst. 10:00 
Reformācijas dienas dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Sadraudzības 
stunda. DK valdes sēde. Bībeles 
stundas 14. okt. plkst. 15:00 
Kalamazū un 21. okt. plkst. 16:00 
Ciemā Latvija.

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. 17. 
okt., 14. nov. 31. okt. plkst. 5.00 
svecīšu dievk. Woodlawn kapsē-
tā. Dievk. baznīcā 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 

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā
draudzes ērģelniece

INTA MARIJA SALZIRNIS,
dzimusi GRUZNA

dzimusi 1932. gada 22. jūlijā Valkā
mirusi 2010. gada 4. augustā Frimont, Kalifornijā

Mīlestībā viņu piemin
OAKLANDES LATVIEŠU EV.-LUT. DRAUDZE

Dzied tālā dārza putnis,
Tas Tevi vārdā sauc,
Tas paņem Tavu sirdi
Un tālu projām trauc.

/Zinaida Lazda/

Mūžībā aizgājusi
ērģelniece

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

mirusi 2010. gada 4. augustā Fremontā, Kalifornijā

Trūkst mums Tavas gaišās acis,
Trūkst mums Tavi mīļie glāsti,
Trūkst mums Tava valodiņa,
Pietrūkst dziesmu kamoliņš.

Viņu vienmēr ar mīlestību atcerēsies 
VĪRS ĒRIKS,

DĒLS MODRIS AR ĢIMENI,
MĀSA AR VĪRU AUSTRĀLIJĀ, 

RADI UN DRAUGI AUSTRĀLIJĀ, KANADĀ, LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs

LUDVIGS BĒRZIŅŠ
dzimis 1931. gada 9. martā Malupē, Latvijā
miris 2010. gada 16. augustā Tallahassee, FL

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITAS LINDA UN LISA UN MAZMEITA SHINA

Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,
Norima vēji un apklusa sirdis.
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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

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 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. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 3. 
okt. plkst. 2.00 dievk. ar dievg. 
University Lutheran Chruch 
(1020 S. Harrison Road, East 
Lansing, MI), māc. L. Vīksne, 
pēc dievk. kafijas galds. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 3. okt. dievk. vadīs māc. A. 
Ozoliņš. 10. okt. Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. 17. okt. dievk. 
24. okt. dievk., pēc dievk. drau-
dzes bazārs. 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 Vilimantikas draudzi, 
pēc dievk. lejas zālē Latvijas 
valsts dibināšanas atceres brīdis. 
Dievk. notiek Mančesteras drau-
dzes 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): 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 dibināšanas 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 uzru-
nu bērniem. 28. okt. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 31. okt. Refor-
mācijas svētku dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem. 2. nov. 
plkst. 7.00 draudzes 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 Zu -
sēviča, tālr.: 414- 421-3934; drau-
dzes priekšniece S. Kalve, tālr.: 
414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 3. okt. plkst.10.00 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem; dziedās drau-
dzes koris; pēc dievk. Pļaujas 
svētku pusdienas. No 9. līdz 10. 
okt. baznīcas telpās LELBAs 
vidienes apgabala garīdznieku 
un draudzes darbinieku konfe-
rence. 10. okt. plkst. 10.00. dievk. 
ar dievg., dziedās draudzes koris, 
sprediķi teiks māc. Dr. J. Keggi, 
dievk. piedalīsies LELBAs litur-
ģijas noz. vad. māc. Dr. S. Eglīte, 
LELBAs pārv. priekšn. prāv. L. 
Zušēvica, vidienes apg. prāv. G. 
Lazdiņš un citi garīdznieki; pēc 
dievk. sadraudzība un pusdie-
nas. 16. okt. plkst. 6.00 svecīšu 
vakars ar svētbrīdi Crystal Lake 
kapos. 17. okt. plkst. 10.00 dievk.; 
pēc dievk. sadraudzība. 24. okt. 

plkst. 10.00. dievk.; pēc dievk. 
sadraudzības pusstunda. 31. okt. 
plkst. 10.00 Ticības atjaunošanas 
dienas dievk. ar dievg. un īpašu 
mūziku; pēc dievk. sadraudzība. 
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.: Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-Ki-
neyko. 3. okt. plkst. 13:30 
Draudzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick) 
Pļaujas Svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. Seko Dāmu komitejas 
rīkotas siltas pusdienas, kuru 
ienākumu daļa tiks ziedota 
Misiones draudzes (Rīgā) 
pārtikas izdalīšanas punktam. 
10. okt. 8:30 Leikvudā (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.) Pļaujas Svētku 
atskaņa dievkalpojums ar diev-
galdu. 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 Svētku dievkalpo-
jums ar dievgaldu. 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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. Saliņš. 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; Moris-
taunā, 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. Sa  liņš.

• 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.): 10. okt. 
plkst. 11.00 Pļaujas sv. dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. bazārs. 24. un 
31. okt. dievk. plkst. 11.00; pēc 
dievk. kafijas galds. 15. okt. plkst. 
7.00 kristīgās meditācijas un pār-
runu vakars. Māc. Kārlis Zols, 
e-pasts: kazols@msn.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): 3. okt. plkst. 10.30 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg.; draudzes 
60 gadu jubileja. Pēc dievk. mie-
lasts un programma nama zālē 
($10 pieaugušiem, $5 jaunieši-
em). Pieteikties, sazinoties ar 
Ingrīdu Dohertiju (Doherty), 
tālr.: 206-935-5090, e-pasts: ing-
riddoherty@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: cil-
nis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMU 

LATVIJĀ. 
Tālrunis: +371 26317617, 

e-pasts: hcr@delfi.lv

(Turpināts no 22. lpp.) • Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 17. okt. plkst.2.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. Trīs-
vienības bazn. (35 Furman St.), 
prāv. O. Sniedze, ērģ. D. 
Vitušinska-Baltazara; dz. grām.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 3. 
okt. jauniešu iesvētības. Infor-
mācija: http://www.dcdraudze.
org Tālr. bazn.: 301-251-4151. 
Māc. A. Vārsberga Pāža, tālr.: 
301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
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Hantimansijskā (Krievijā) risi-
nās 39. Pasaules šacha olimpiada. 
Turnīru ar pārliecinošām uzva-
rām sāka Latvijas izlases. Pirmajā 
kārtā mūsu šachisti cīnījās ar 
vienībām, kuŗas sacensību orga-
nizātori ierindojuši vājāko grupā.  
Ar vienādu rezultātu – 4:0 kungi 
pārspēja Madagaskaru, dāmas – 
Apvienotos Arabu Emirātus. Ar 
pārliecinošām uzvarām sāka gan 
Latvijas vīriešu, gan sieviešu izla-
ses. 

Arī otrā kārtā abas mūsu 
vienības izcīnīja uzvaras. Dāmas 

No kreisās: Egons Pļavnieks, Jānis Klimanis, Alisa Altau, Māris 
Juberts, Anita Juberte, Leonoards Latkovskis, Marlēna Juberte, 
Kriss Haskins; nav Viļņa Baumaņa, Karla Altau un vēl dažu   
Foto: Dace Kliman

Vašingtonas baltieši iecienījuši 
tenisu

Vašingtonas baltiešu tenisa grupas dalībnieki satiekas katru otro 
nedēļu un, lai atbrīvotos no darba spriedzes, nododas savam 
iemīļotajam sportam.

pasaules meistarsacīkstēs izcīnīja 
15.vietu pieaugušo konkurencē 
svara katēgorijā līdz 105 kilogra-
miem.

Plēsnieks bija jaunākais dalīb-
nieks šajā svara katēgorijā. Star-
tējot otrajā spēcīgākajā grupā, 
viņš izcīnīja sesto vietu – 372 kg. 
(raušanā 164, grūšanā 208 kg.). 

Vēl šajā svara katēgorijā 26. 
vietu ieņēma Iļja Meņšikovs – 
351 kg (raušanā 161, grūšanā – 
190 kg). Pasaules čempiona 
poļa Marcina Dolegas rezultāts 
– 415 kg.  

Rastorgujevam  divas 
bronzas medaļas

Polijā risinās pasaules meistar-
sacīkstes vasaras biatlonā. Lat vijas 
sportists Andrejs Rastor gujevs 
izcīnīja  divas bronzas me      daļas. 

Sprintā 10 km distancē uz rol-
lerslēpēm Rastorgujevs pieļāva 
vienu kļūdu, finišā slovākam Du -
šanam Simočko zaudējot 4,5 
sekundes. 

 12,5 km iedzīšanā Andrejs 
pieļāva trīs kļūdas, finišā slo vākam 
Matejam Kazaram zau dējot 19,5 
sekundes. Arī šajā distancē tika 
izcīnīta trešā vieta.

P. Karlsons

apspēlēja spēcīgo Francijas ko -
mandu – 2,5:1,5. 

  Tā bija viena no nozīmīgāka-
jām dāmu uzvarām pēdējos 
gados. Ar baltajām figūrām  
Laura Rogule (attēlā pa kreisi) 
uzvarēja Sofiju Milē, Katrīna 
Šķiņķe Silviju Kolā. Ar melnaji-
em Ilze Bērziņa cīnījās neizšķir  ti 
ar Paulīni Gušāru, bet mūsu pir-
mais numurs Dana Reizniece  
bija spiesta atzīt vīriešu liel-
meistara titula īpašnieces Marijas 
Sebagā pārākumu. Pa  nākums 
ievērojams vēl ar to, ka pie visiem 
četriem galdiņiem francūzietes 
bija ar augstāku reitingu: 2375 
pret 2293. Šogad šacha pa  -
valstniecību no Latvijas uz Fran-
ciju mainīja lielmeistare Anda 
Šafranska, kas Latvijas izlases 
sastāvā aizvadījusi četras olimpi-
adas. 

 Kungi ar 3:1 uzvarēja IPCA 
(starptautisku invalidu vienību). 
Normunds Miezis pārspēja 
Tomasu Luteru (Vācija), Viesturs 
Meijers  - Igoru Jarmonovu (Uk -
raina), tēvs un dēls Svešņikovi 
cīnījās  neizšķirti attiecīgi ar An  -
dreju Obodčuku (Krievija) un 
Staņislavu Michejevu (Krievija). 

Trešajā kārtā nācās piekāpties 
spēcīgām vienībām. Kungi ar 0:4 
zaudēja Spānijai, dāmas ar 1:3 – 
Ķīnai. Vienīgo uzvaru guva Ilze 
Bērziņa. Ilzes uzvara bija pirmā 
Latvijai pret Ķīnu savstarpējās 13 
partijās. 

Vīriešiem šajā sacensībā intere-
sēja, vai pret mūsējiem spēlēs 
spāņu pirmais numurs, Latvijas 
šacha skolas audzēknis Aleksejs 
Širovs, kas jau ilgus gadus pa  -
stāvīgi dzīvo Spānijā, bet ne -
izslēdz iespēju mainīt šaha pa -
valstniecību no Spānijas uz Lat-
viju. Širovs spēlēja, apliecināja 
savu augsto klasi un pārspēja 
Normundu Miezi. Viesturs Mei-
jers zaudēja Solgado, Jevgeņijs 
Svešņikovs - Valejo Ponam, Toms 
Kantāns – Alsinam.

Ceturtajā kārtā Latvijas dāmu 
izlase ar 3,5;0,5 uzvarēja Kanadu,  
vīriem izdevās panākt neizšķirtu 
- 2:2 pret Melnkalni. Ar abām 
šīm vienībām mūsu izlases nekad 
nebija tikušās. Melnkalne pēc 
atdalīšanās no Serbijas tikai 
pirms diviem gadiem debitēja 
olimpiadā. Kanada turnīros biju-
si tabulas lejasgalā. Interesanti, 
ka Kanadas izlasē sešās olim-
piadās spēlējusi starptautiskā 
meistare Vēsma Baltgailis, pēdē-
joreiz - 1992. gadā.

Pie pirmā galdiņa Dana 
Reizniece spēlēja neizšķirti, uz -
va  ras guva Ilze Bērziņa, Viktorija 
Ni un Katrīne Šķiņķe.

 Kungiem viss izšķīrās pēdējā 
partijā, kuŗā Latvijas izlases līdeŗa 
smagumu nācās vilkt Normun-
dam Miezim. Ja viņš ar melna-
jiem neuzvarētu Nikolu Djukiču, 
tad mūsu izlase piedzīvotu otro 
zaudējumu pēc kārtas. Pirms 
tam Viesturs Meijers ar baltajiem 
cīnījās neizšķirti ar Draganu 
Kosiču, Vladimirs Svešņikovs  ar 
Milanu Draško, Toms Kantāns  
ar baltajām figurām  zaudēja Bla-
zo Kalezičam. Normundam 
tomēr izdevās lieko bandinieku 
66.gājienā materializēt uzvarā.

Piektajā kārtā dāmas cīnījās 
neizšķirti 2:2 ar Uzbekistānu. 
Šķiņķe zaudēja, Bērziņa un Ro -
gule spēlēja neizšķirti, uzvarēja Ni. 

Kungi ar 1,5:2,5 piekāpās 
Chorvatijai. Neizšķirti spēlēja 
Miezis, abi Svešņikovi, bet zau-
dēja Kantāns. 

Sestajā kārtā kungi  ar 2,5:1,5 
pieveica Kostariku, dāmas piedzī-
 voja zaudējumu - 1,5:2,5 pret 
spēkos līdzīgo Chorvatiju.

Svarcelšana
Turcijā pasaules meis tar sa-

cīkstēs svarcelšanā Latvijas pār-
stāvis Viktors Ščerbatichs svara 
katēgorijā virs 105 kilogramiem 
pēc raušanas sacensībām ieņēma 
ceturto vietu. Veiksmīgi bija visi 
trīs mēģinājumi –190, 195 un 
200 kg. Uzvarēja krievs Jevgeņijs 
Čibiševs – 210 kg

Taču grūšanā Ščerbaticham 
neveiksmīgi bija visi trīs mēģi-
nājumi - viņš nepacēla 231 kilo-
gramu, tad 232 kilogramus un 
trešajā mēģinājumā arī 235 kilo-
gramus.

Par pasaules čempionu kļuva 
irānis Salimikordasiabi – summā 
453 kg.

*
Latvijas jaunais svarcelšanas 

talants Artūrs Plēsnieks Turcijā 

Pasaules Šacha olimpiadā

RUDENS SARĪKOJUMS
SVĒTDIEN, 2010. gada 17. OKTOBRĪ, 1os PĒCPUSDIENĀ

PRIEDAINĒ

    Dzejas veltījums                           Rita Gāle

    1939. g. Kaŗot-nekaŗot!?                 V. Spuntelis
 

Kaŗavīru godināšana – Junda
Koncerts

Draudzes un Priedaines dziesmu mūzikas mīļotāji
Diriģente – Dzintra Rumpētere

SILTAS PUSDIENAS
SAVIESĪGA DZĪVE, DZIESMAS UN IZLOZE

IEEJA – LABPRĀTĪGI ZIEDOJUMI   
LAIPNI IELŪDZ ŅŪDŽERSIJAS D. V.

Tūlīt tiks iedarbināti šacha pulksteņi. 
Pa kreisi - Latvijas dāmu vienība


