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Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Latvija savu izvēli izdarījusi 
10. Saeimas vēlēšanās visvairāk vēlētāju balsu ieguva Vienotība,Saskaņas 

centrs, Zaļo un Zemnieku savienība, VL/TBLNNK un PLL

10. Saeimas vēlēšanas notika 2. 
oktobrī. Latvija izdarīja savu 
izvēli.

 Kāda izvēle bija jāizdara?
Krizes apstākļos vēlētājiem bija 

jāizvēlas – pa kuŗu ceļu iesim 
turpmāk. Vai turpināsim Valža 
Dombrovska valdības sākto 
kursu, kas pamatojas uz atbildīgu 
budžeta polītiku, vai arī veido-

sim ciešākas attiecības ar Krieviju, 
ko vēlas Saeimas opozicija.

Nākamā budžeta veidošana 
ne  būs viegla. Nav skaidrs, par cik 
būs jāsamazina tēriņi un jā -
palielina ienākumi, lai budžeta 
deficits nebūtu lielāks par 6,5% 
iekšzemes kopprodukta.  Domb-
rovska valdības kurss  devis pozi-
tīvus rezultātus – pieaugusi rūp-
nieciskā ražošana, palielinājies 

Turpināts 11.lpp

S a e i m a s 
vē lēšanām 
ārpus Lat vi-
jas bija iz -

vei   doti 64 vēlēšanu ie  cirkņi. Vis-
vairāk vē  lētāju balsoja 
Lielbritanijā, vismazāk Sant jago, 
Čīlē, kur vēlēšanās pieda lījās 
tikai trīs Latvijas pavalstnieki. 
Lielbritanijas galvaspilsētā 
Londonā vairāk nekā tūkstotis 
Latvijas pavalstnieku bija spiesti 
pie vēlēšanu iecirkņa stāvēt gaŗā 
rindā. Daži vecāka gadagājuma 
cilvēki, kuŗiem ir dubult pa-
valstniecība bija ieradušies bal-
sot ar Lielbritanijas, nevis Lat-
vijas pasi. Vēlētāju izvēle Lon-
donā atspoguļo vēlēšanu iznāku-
mu Latvijā kopumā. Par Vieno-

tību atdotas 707 balsis jeb 
45,38%, par Saskaņas centru 
355 balsis jeb 27,79%, par Zaļo 
un Zemnieku savienību balsojuši 
123 vēlētāji jeb 7,89%. Īrijas 
vienīgajā vēlēšanu iecirknī Dub-
linā nobalsoja 818 Latvijas pa -
valst  nieku, kas ir tikai neliela 
daļa no plašā vēlētāju loka, kuŗi 
dzīvo un strādā šajā valstī. Arī 
Īrijā vēlētāju balsis sadalās lī -
dzīgi kā Londonā. Lielāko balsu 
skaitu iegūst Vienotība 41,9%, 
seko Saskaņas centrs – 20,5% un 
Zaļo un Zemnieku savienība- 12,3%. 

Apmierināts ar vēlētāju aktīvi-
tāti ir Latviešu kopības Vācijā 
vadītājs Nīls Ebdens. Pēc viņa 
vār  diem, salīdzinājumā ar ie -
priek   šējām Saeimas vēlēšanām 
bal  sotāju skaits dubultojies. Sa -
mē  rā augsta vēlētāju aktīvitāte 
bija vērojama arī Stokholmā. 
Vīnē (Austrija) atšķirībā no citi-
em iecirkņiem Rietumeiropā 
otrā vietā aiz Vienotības ar 50,9% 
balsu izvirzījās apvienība Visu 

Latvijai/TB/LNNK - 20,2%. 
Beļ      ģijā dzīvojošiem tautiešiem 

polītiskā izvēle neesot bijusi 
viegla, jo viņi jūtoties atrauti no 
Latvijas reālitātes, žurnālistiem 
sacījusi Briseles latviešu kopie-
nas pārstāve Maija Krastiņa. To 
gan nevar apgalvot, ieskatoties 
rezultātos, jo lielākais balsu 
skaits - 57,7% atdots par Vie no-
tību, kam seko Visu Latvijai/TB/
LNNK, Saskaņas centrs un Par 
labu Latviju. 

ASV iepriekšējās Saeimas vē -
lē  šanās bija deviņi iecirkņi, 
šogad - piecpadsmit. Ja salīdzina 
vēlētāju izvēli Ziemeļamerikas 
latviešu centros ar vēlēšanu ie -
cirkņiem Rietumeiropā, vēro-
jama konkrēta tendence - ab -
solūtais balsu vairākums ASV 
atdots par Vienotību. Vēlēšanu 
iecirkņos ASV atbalsts Vienotībai 
svārstās ap 75%. Mineapolē 
Vienotība sasniedza rekordaug-
stu procentu 84,9%. Arī Grand-
rapidos Vienotības piedāvātā po -

eksports, nedaudz samazinājies 
bezdarbs. 

Otru izvēli atbalstīja Saskaņas 
centrs un partiju apvienība Par 
labu Latviju. Šie polītiskie spēki 
vienošanos ar Starptautisko valū-
tas fondu dēvē par „fiskālo 
okupāciju”, un viņu ieskatā tāpēc  
lielā mērā būtu jāpārskata sa -
darbība ar šo fondu. Taču ne 
viens, ne otrs nespēja sniegt tica-

mu atbildi uz būtiskāko jau-
tājumu, uz ko Latvijai jāatbild  
šāgada beigās, – kā samērot Lat-
vijas budžeta ienākumus ar izde-
vumiem? Saskaņas centra līdeŗa 
Jāņa Urbanoviča plānā bija fi -
nanču ministra  amatā virzīt ļoti 
kompetentu personu no viņam 
zināmo personu loka, Tautas 
partijas priekšsēdis Andris Šķēle 
solīja iekasēt pasakainas sum-
mas, apkaŗojot  ēnu ekonomi-
ku.

Valsts prezidenta novēlējumi
Valsts prezidenta Valža Zatlera 

ieskatā,  pārstāvot vēlētāju inter-
eses un izpildot priekšvēlēšanu 
laikā dotos solījumus, 10. Saeimas 
vēlēšanās uzvarējušiem tautas 
priekšstāvjiem dota iespēja pa -
lielināt zaudēto Latvijas iedzī-
votāju uzticību savam likum-
devējam – Saeimai.

Zatlers pateicās visiem Latvijas 
pavalstniekiem Latvijā un ār -
valstīs, kuŗi, balsojot 10. Saeimas 
vēlēšanās, ir aktīvi piedalījušies 
valsts turpmākā polītiskā, 
ekonomiskā un sociālā attīstības 
virziena noteikšanā. Tādējādi 
Latvijas pavalstnieki demon-
strējuši līdzatbildību par Latvijas 
nākotni, jo “demokratisku valsti 
nevar izveidot, pārvaldīt un 
pārveidot bez tās pavalstnieku 
līdzdalības”. 

Zatlers ir gandarīts, ka pēc viņa 
iniciātīvā atceltā “lokomotīvju 
principa”  vēlētājiem Saeimas 
deputāti būs tuvāki un vieglāk 
sasniedzami. Tā būs labāka ie -
spēja prasīt no parlamentāriešiem 
atbildību par saviem darbiem, kā 
arī veicināt polītisko dialogu 
starp tautu un tās priekšstāvjiem 
parlamentā. 

Sarunas par sadarbību
Sarunas par nākamās valdības 

koalicijas izveidi sākās jau otrā 
dienā pēc vēlēšanām – svētdien, 
3. oktobrī. Visvairāk balsis ie -
guvusī partiju apvienība Vieno-
tība un trešo lielāko vēlētāju 
atbalstu saņēmusī Zaļo un Zem-
nieku savienība (ZZS) turpinās 
sadarbību arī nākamajā Saeimā, 
- tā vienojās abu polītisko spēku 
līdeŗi. Vienotībai kopā ar ZZS ir 
55 balsis parlamentā, tāpēc abi 
spēki var turpināt kopīgo darbu 
koalicijā, taču tā ir jāpaplašina, 
pēc tikšanās atzina ZZS Saeimas 
frakcijas vadītājs Augusts Brig-
manis. Savukārt Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis pa -
stāstīja,  ka par  iespējamiem 
part    neŗiem nāka majā koalicijā 
tiek izvērtēti gan VL/TB/LNNK, 
gan apvienība Saskaņas centrs. 
VL/TB/LNNK  tēvzemieši Dom-
brovska vadītajā valdībā strādā 
jau šobrīd, bet Vienotība arī ar 
SC  meklēs “saskares punktus”. 

Partijas jau vienojušās par laika 
plānu, lai 2. novembrī, kad uz 
pirmo sēdi sanāks 10. Saeima, 
varētu apstiprināt valdību. Plā-
nots laikus pārrunāt starptautiskā 
aizdevuma programmas turpinā-
šanu. 

Vienotības līdeŗi Solvita  Ābol-
tiņa un Ģirts Valdis Kristovskis 
(PS) vēlēšanu naktī izteica pie-
ļāvumu 10. Saeimā veidot par-
lamentāru sadarbību ar Saskaņas 
centru. Turklāt Āboltiņa  bažīgi 
vērtēja iespējas sadarboties ar 
parlamentā iekļuvušajiem Visu 
Latvijai! pārstāvjiem. Iepriekš 
partijai Jaunais laiks bijusi negā-
tīva pieredze kopdarbā ar šo 
partiju, organizējot tautas nobal-
sošanu par tautas tiesībām atlaist 
Saeimu.

Rīgā, Vērmaņdārzā, 30. septembrī tautas plaši apmeklētā koncertā Valža Dombrovska atbalstam 
dziedāja leģendārie Čikāgas Piecīši. No kr.: Ģirts Valdis Kristovskis, Aigars Štokenbergs, Linda 
Kronberga, Lorija Vuda Cinkuse, Solvita Āboltiņa, Valdis Dombrovskis

lītika guva 84,4% vēlētāju atbal-
stu. Viszemākais atbalsts Vieno-
tības polītikai vērojams Milvo-
kos, kur atdots tikai 53,6% balsu. 
Otrs nozīmīgākais polītiskais 
spēks, ko ASV latvieši vēlētos 
re  dzēt Saeimā, ir apvienība VL/
TB/LNNK. Milvokos par nacio-
nālo apvienību atdoti 36,5% 
balsu. Arī visos pārējos ASV 
vēlēšanu iecirkņos VL/TB/
LNNK ir stabils otrs populārākais 
polītiskais spēks, vismazāko at -
balstu - 6,4% iegūstot Čikāgā, 
kur savukārt par Vienotību nobal-
soja 244 vēlētāji jeb 82,1%. 

Zaļo un Zemnieku savienība 
nozīmīgāko balsu skaitu ieguva 
Vašingtonā, kur par šo polītisko 
apvienību balsoja 14 vēlētāju jeb 
4,7%. Daži vēlētāji ASV par sev 
tīkamāko polītisko spēku izvēlē-
jušies Saskaņas centru un pat 
Pēdējo partiju. Pēc pieejamās 
informācijas, visvairāk balsu 
ASV atdots vēlēšanu iecirknī 
Vašingtonā, vairāk nekā 480. 

Ņujorkā balsoja vairāk nekā 
332 pilsoņi, Čikāgā - 270. Līdz 
redakcijas slēgšanai Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā 
nebija pieejama informācija 
par Sietlas un Klīvlandes vēlē-
šanu iecirkni. Tāpēc vismazākā 
vēlētāju aktīvitāte konstatējama 
Detroitas vēlēšanu iecirknī, kur 
saskaitīts 51 derīga vēlēšanu 
zīme. Toronto (Kanadā) vēlē-
šanu iecirknī balsoja vairāk 
nekā 700 vēlētāju. 570 jeb 
73,7% nobalsoja par Vienotību, 
137 jeb 17,7 % par VL/TB/
LNNK. Otavā Vienotība iegu-
va 118 vēlētāju atbalstu jeb 
74,6%. Savukārt Monreālā no 
58 nodotajām derīgajām balsīm 
91,3% par sev tīkamu atzinuši 
tieši Vienotību. 

Sakarā ar vēlēšanām ārpus 
Latvijas balsotāji izteikuši 
lūgumu atļaut vēlēšanu komisi-
jas pārstāvjiem doties pie 
vēlētāja viņa dzīvesvietā vai 
slimnīcā. 

Ārzemēs balso par Vienotību
Dainis Mjartāns
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Latvijas architekts Laimonis 
Šmits pieteicis dāvanu – baznīcas 
plānu kādai latviešu vai ame-
rikāņu draudzei.

Dāvana ir 2005. gadā izstrā-
dātais baznīcas plāns Salaspils 
luterāņu baznīcai. Tas ietveŗ mā -
cītāja māju un svētdienas skolas 
telpas. Salaspils baznīcas plāns 
ne  tiks reālizēts. Lai lielais darbs 
neietu zudumā, architekts Šmits 
piedāvā šo izstrādāto plānu bez 
samaksas.

Architekta Laimoņa Šmita 
darb nīca veikusi prezidenta Jāņa 
Čakstes pieminekļa restaurāciju, 
Rīgas Brāļu kapu ziedu altāŗa un 
skulptūras “Kritušie brāļi” 
restaurācijas projektu. Vēl archi-
tektu biroja labo darbu kontā ir 
Latvijas Universitātes bibliotēkas 
restaurācijas un piebūves pro-
jekts, Vidzemes Augstskolas re -
konstrukcija. Projektēta Ogres 
Sv. Meinarda Romas katoļu baz-
nīca, Rīgas Mateja baptistu baz-
nīcas svētdienas skolas jaunbūve 
un Ikšķiles evaņģeliski – luteris-
kās draudzes svētdienas skola un 
mācītāja māja.

Architekta jaunākais projekts 
ir prezidenta Kārļa Ulmaņa pie-
mineklis Turkmenistanā un tepat 
Latvijā, Pikšās.

Architekts Laimonis Šmits bū -
tu īpaši iepriecināts, ja šo plānu 

DĀVANA 
GAIDA 

SAŅĒMĒJU

varētu izmantot kāda no Ame-
rikas latviešu draudzēm.

Informāciju par plāniem var 
iegūt Laiks redakcijā vai pie mā -
cītājas Jogitas Minginas Bostonā 
(E- pasts : jogita@comcast.net).

Ivars Galiņš 

Brauksim līdzi Inesei 
ar MSC Cruises

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

Tālr.: 631-665-4455; 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164

E-pasts: RigaVen@aol.com 

Departing March 24, 2011 from Venice Italy, 8 nights
MSC Magnifica MEDITERRANEAN WONDERS:

Bari, Italy/ Rhodes, Greece/ Alexandria, Egypt/ Katakolon 
(Olympia), Greece/ Dubrovnik, Croatia/ Venice, Italy

Speciāla cena 
$ 1195

Visas kajītes ar balkoniem!

Cienījamā „Treji vārti” 
redakcija, 

autori un lasītāji!
Atvainojamies par kļūdaino 

informāciju par žurnāla darbību.  
Priecājamies un izjūtam lielu 
pateicību par vērtīgā žurnāla ilg-
gadējo pastāvēšanu. Novēlam 
vislabākās sekmes!

Kristīne Stivriņa 
Saulainē, Kanadā

stivrins@hotmail.com
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Pārlūkojot latviešu sarīkojumu 
pieteikumus 2010. – 2011. gadam 
Ņujorkā un tās apkaimē, paveŗas 
gluži iepriecinoša aina: 25. sep-
tembrī Ņujorkas Daugavas Va -
nagu sezonas atklāšana ar kon-
certu, kuŗam dots intriģējošs 
titulējums (divās valodās!) „Im -
provizācijas sezona – The Musical 
Politics ( sakarā ar gaidāmajām 
vēlēšanām). To vadīja jau labi 
iepazītā flautiste Ilona Kudiņa no 
Bostonas; 26. septembrī  Ņujor-
kas ev. lut. drauzes Ziemeļu no -
va  da dievkalpojumam sekoja 
Miķeļu tirgus, šogad, par nožēlu, 
bez izstādes, totiesu ar Latvijas 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
uzrunu; no septembŗa līdz de -
cembrim „Findlay” mākslas gale-
rijas izstāde ar latviešu izcilā 
abstraktista Edvīna Strautmaņa 
lielgleznām (499 Park Ave Man-
hatenā); 1., 2., 3. oktobrī gads-
kārtējais ALMA mākslinieku un 
mākslas draugu saiets Katskiļu 
kalnos, bet 7. oktobrī „Phoenix” 
galerijā Socho atklās Gunas 
Mun dheimas jaunāko gleznu 
izstādi.

Taču starplaikā ar skubu un 
atvainošanos nokārtojams nose-
bojies parāds –  apsolītais apraksts 
par pozitīvi vērtējamu mākslas 
sarīkojumu vēl pirms vasaras 
tveices iestāšanās.

Kultūržurnālistes 
piezīmes no Ņujorkas

Atsauksimies bāreņu 
namiem Latvijā!

Neliela apmēra mākslas rok-
darbu izstāde, apvienota ar rak-
stiski paveicamu „vairāk solīša-
nu” līdzekļu vākšanai Latvijas 
bāreņu namiem, bija tēmēta 
vispārīgai Ņujorkas publikai, un 
tai bija dots nosaukums „The Art 
of Giving”(Māksla dot un dā -
vināt).

Izstādi bija noorganizējusi un 
tikpat kā pašas spēkiem iekār-
tojusi kādreizējā rīdziniece, tagad 
jau dažus gadus dēvējama par 
ņujorkieti, Anna Litvaka, pirms 
tam personiskā vizīte pie Latvijas 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
un Lilitas Zatleres, gūstot viņu 
atbalstu. Izstādi ar īsu uzrunu 
atklāja

Latvijas goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš, kopā ar Annu Lit-
vaku simboliski pārgriežot  sar-
kano lentu, asistējot ņujorkiešu 
piepa līdzētājai Annai Aperānei.

Izstādes telpas bija atvēlējis  
Apvienoto nāciju namam tuvējais  
Ņujorkas elegantās austrumpu-
ses restorāns „Pasaules torņu 
kro   dziņš” ar garu maltīti pa  cie-
nājot visus izstādes apmek lētājus, 
po  tenciālos vairāk so lī tājus. Bagā-
tī   gais eksponātu klāsts, izvietots 
uz galdiem, arī restorāna balkon-
stāvā, bija vairāku Latvijas bāreņu 

namu mākslas nodarbību  darb-
nīcu devums. Šīs darbnīcas vada 
profesionāli sagatavoti mākslas 
un rokdarbu skolotāji.

Izstādījumi  apliecināja kā dzī-
vu radošo izdomu un gaumi, tā 
arī rūpīgu nostrādājumu. Bija 
krāsainas, dekorātīvas papīra un 
citu materiālu kollāžas, zīmējumi 
un gleznojumi, gan priekšmetības 
stilizējumi, gan abstraktas kom-

pozicijas. Idejas izmantotas 
deko  rātīviem sienas rotājumiem, 
apsveikuma kartītēm un citiem 
lietderīgiem priekšmetiem. Bija 
arī pāris lielāku apmēru de -
korātīvie darinājumi. Atmiņā sa -
glabājušās  bērnu un jauniešu 
centra „Ziemeļi” piecgadnieku 
priecīgās krāsās gleznotās aps-
veikuma kartītes, bērnu nama 
„Imanta” divpadsmitgadīgās Ru -

tas Siliņas stilizētā aplikāciju 
puķe un astoņgadīgās Aijas Zīles 
„Tulpes”, kā arī „Apītes” nama 
septiņ  padsmitgadīgās Svetlanas 
Salnikovas gaumīgās kollāžas.                  

Kā zināms, Anna Litvaka jau 
sākusi priekšdarbus nākamai lī -
dzekļu vākšanas izstādei Ņujorkā. 
Lai viņai veicas! Gaidīsim izstādi! 
Atsauksimies!

Eleonora Šturma

Pie att. Izstādes atklāšanā, no kreisās – Latvijas goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, Anna 
Aperāne un Anna Litvaka

Rudens ir jau sācies, un tuvo-
jas ALJA kongress.

Šogad kongresu rīko India-
napoles jaunieši. Dalības maksa 
- $130 – līdz 31. oktobrim. 
Līdz 4. novembrim varat 
rezervēt viesnīcu ar kongresa 
cenu atlaidi. Nenokavējiet! 
Kongress sāksies 24. novembrī 
un turpināsies līdz 28. novem-
brim.  Ir saņemts ap  stiprinājums, 
ka svētdien Lielajā Ballē spēlēs 
talantīgā mūzikas grupa no 
Latvijas Astro’n’Out (www.mys-
pace.com/astronoutlv). Visa 
informācija Kongresa mājas 
lapā www.58aljakongress.com/.   

ALJA valdes sēde Čikāgā 
ALJA valde vēlas aicināt visus 

biedrus un biedru veicinātājus 
uz Čikāgu,  uz 2010. gada pēdējo 
valdes sēdi pirms ALJA kon-
gresa!  

ALJA 58. kongress Indianapolē
Nāciet izteikt savas domas par 

ALJA! Ja esat kautrīgāki, varat 
piedalīties un tikai klausīties, kā 
ALJA plāno izpildīt savu misi-
ju. 

 Sēde notiks 23.   oktobrī, 
Daugavas Vanagu telpās 
Ciānas draudzē 9:30 no rīta 
(6551 W Montrose Ave.). Pēc 
sēdes būs Čikāgas Latviešu 
biedrības 75 gadu jubilejas balle 
turpat Ciānas draudzes lielajā 
zālē.  Ieejas maksa uz vakariņām 
ar šampanieša tostu un citiem 
sarīkojumiem, kas sāksies pulk-
sten 17. $60; ieejas maksa uz 
dejām ar DJ MGD pēc 21:00 - 
$15! 

 ALJA aicina visus jauniešus.  
Vediet līdzi draugus, vecākus 
vai dzīvesbiedrus – kopā 
uzdzīvosim Vējainā Pilsētā! 

Kārlis Memenis, 
 ALJA Biedru nozares vadītājs  

Ņudžersijas pamatskolas jau-
nais skolas gads jau rit pilnā 
sparā, visjaunākiem skolēniem 
pirmās šķiršanās asaras jau apžu-
vušas un vecāko klašu skolēni 
sāk domāt par pirmiem pārbau-
dījumiem. 

Kā katrs pieredzējis skolotājs 
zina, sagatavošanās darbs mēdz 
būt lielāks nekā laiks un darbs 
klasē. Tā arī Ņudžersijas pamat-
skolas skolotāji tikās svelmaini 
karstā septembŗa vakarā, lai pār-
runātu un gatavotos jaunajam 
skolas gadam. Ilze Kancāne un 
Linda Zālīte turpinās strādāt 
pārziņu darbā. Skolotāju pulkam 

Ņudžersijas pamatskolā rit darbs
pievienojušās vairākas jaunas 
skolotājas: Dace Cepurīte 5. 
klasē, Beāte Liepiņa 2. klasē un 
palīgskolotāja Zinta Putene 1. 
klasē. Tika lemts par gada kalen-
dāru, jaunāko klašu sadali, iepa-
zināmies ar jauniem mācību 
materiāliem un bija jālauza galva, 
kā tikt galā ar ļoti nevienādo 
zēnu-meiteņu skaitu (13-5) vecā-
kās klasēs, mācot tautas dejas. 

Šogad Ņudžersijas pamatskolā 
visās klasēs, sākot ar pirmskolu 
līdz 8. klasei, mācās 56 skolēni. 
Vienīgi nav 6. klases. Skolas sai-
mei pievienojušās trīs jaunas 
ģimenes. Vecāku padomi šogad 

vada Gita Berga.
Pirmā skolas diena sākās ar 

svinīgu gājienu ar skolas karogu 
priekšgalā, un ar māc. Saivara 
vadītu dievkalpojumu. Sekoja 
iepazīšanās ar skolotājiem, grā-
matu dalīšana un, protams, mā -
cības pa klasēm. Pacilātais svētku 
noskaņojums turpinājās ar kopē-
ju dziedāšanu un rotaļām dienas 
beigās.

Oktobŗa pirmajā sestdienā 
sko        lēni iepazīsies ar latviska-
jām Miķeļu tradicijām, rudens 
ražas izmantošanu, veidojot 
dzīvnieciņus un figūras, un 
Miķeļtirgus gaisotni.

K. Putene

Pirmā rindā no kreisās: Beāte Liepiņa, Laila Liepiņa, Gunta 
Ģiga, Kristīna Putene, Zinta Putene, Māra Zālīte, Ērika Vitāle, 
Kristīne Rathode
Otrā rindā no kreisās: Linda Zālīte, Ilze Kancāne, Jana Tetere
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Valdis Krāslavietis Otrā pa -
saules kaŗā bija latviešu leģionārs 
(1942-1944) un cīnījās pret tiem, 
kas pēc kaŗa piecdesmit gadus 
plosīja Latviju. Visu mūžu Val-
dim Krālavietim bija kaŗavīra 
stāja. Viņš to apliecināja gan dzī-
 vē un darbā, gan dzejā.

Es,
profesionāls trimdinieks –
trimdu jau sen esmu iemīlējis...

Tomēr visu laiku viņam smeldz 
okupētā Latvija, neizdzīvotā jau-
nība brīvvalsts laikā:

Jaunībā gribējās tālāk
plašajā pasaulē dzīvoties,
toties tagad gribētos
būt savās vecajās mājās,
un tagad man ir viena alga,
kā man tur klājas.

Bet viņš nav vaimanātājs un 
bezcerībā grimis. Kā jau kaŗa-
vīram – pieder gaišs skats uz 
dzīvi, priekšā – cerība, un tad jau 
paretam var pasmaidīt pats par 
sevi:

Grūti dzīvot bez pēriena un
kārtīga kājas spēriena.

Grāmatā „Pašportrets” (1965), 
kuŗā „autori stāsta par sevi”, Val-
dis Krāslavietis mazliet ironizē 
pats par sevi:

Mani darbi un nedarbi ir sa -
mērā viegli protokolējami, kaut 
arī liecinieku paliek arvien mazāk. 
Bet ko esmu domājis un jutis 
priekos un bēdās, ekstāzē un nāves 
ēnā, barā un vientulībā? Dažreiz 
gribas iesaukties: cik labi, ka īsti 
mani neviens nepazīst. Tātad ru -
na var būt tikai par to, cik mums 
katram ir drosmes pašam par sevi 
runāt. Man viņas nav daudz.

Ēst gribas, strādāt negribas – tik 
vien manī ir no dzejnieka. Ar 
savu robusto veselību pēc tāda 
neizskatos un kā tāds arī nejūtos. 
Jums vajadzētu redzēt manas 
rokas! Liekas, paaudžu paaudzes 
būtu arklu turējušas manās 
delnās. Tā kā bez naudas dzīvot 
tomēr nevar, tad skolotāja amats 
man tieši pa kaulam.

 „Tāds ir mans laiks”
Valdim Krāslavietim – 90

Krāslavieša dzīves pavediens 
aizsākās 1920. gadā tālajā Kau-
kaza naftinieku pilsētā Baku. 
Māte bija skolotāja, tēvs – virs-
nieks. Kad jaunā ģimene atgriezās 
Latvijā, apmetās uz dzīvi Latgalē. 
Valdis beidzis Krāslavas ģim-
naziju (1939), pēc tam Rēzeknes 
skolotāju institūtu (1941).

Pēc kaŗa dzīvoja Austrijā un 
Vācijā, kopš 1951. gada – ASV. 
Studēja ģermanistiku un ieguva 
maģistra gradu par disertāciju 
„Herders un latviešu dainas” 
(1967). Viņš redzams latvie šu 
rakstnieku pulkā Jaunās Gaitas 
sarīkojumā kopā ar Ritu Gāli, 
Baibu Bičoli, Gunaru Saliņu, 
Linardu Taunu, Veltu Tomu un 
citiem. Pāvils Vasariņš avīzē rak-
sta par Rakstnieku cēlienu Či -
kāgā:

„Milvokietis Valdis Krāslavietis, 
kuŗa dzejoļu krājums „Ar laika 
degli” jauniešos (un arī krietnā 
vecākās paaudzes daļā) ir kļuvis 
populārs, sniedzis patriotisku 
dzejojumu, kas iespiests svētku 
programmā.” daudzos sarīko-
jumos Valdis Krāslavietis ir aktīvs 
dalībnieks ASV un Kanadā. Viņš 
smīdina skatītājus ar feļetoniem.

Valija Ruņģe apcerē „Sākotnējie 
jaungaitnieki”  Valdi Krāslavieti 
min latviešu rakstnieku pulkā, 
kas aktīvi veidoja žurnālu Jaunā 
Gaita, kuŗa uzdevums bija kal-
pot Latvijai un latviešu tautai. V. 
Krāslavietis bija to vidū, kas iz -
veidoja Latviešu rakstnieku ap -
vie  nību (LaRa) un kādu laiku 
bija valdē. V. Ruņģe:

„Viņš daudz piedalās dažādos 
rakstnieku sarīkojumos, bet 70. 
gados, sācis braukt ciemos uz 
Latviju, iemanto trimdas sabied-
rības konservatīvās noskaņas 
daļas nelabvēlību, kāpēc emigrā-
cijā viņa balss it kā pieklust. 
Toties Latvijā viņš ir viens no 
pirmajiem svešuma autoriem, 
kuŗš lasa, kaut arī sākumā ne -
lielām (varbūt pat īpaši privili-
ģētām) grupām savus darbus.”

1989. gadā Latvijā izdots V. 
Krās  lavieša dzeju krājums „Sa -

vāds sapnis” (ar I. Auziņa ievadu), 
autors atzīmē: „Es to uzskatu par 
lielu apbalvojumu.”

Pēteŗa Patriota pēkšņais gals
Cieta kā klints
bija viņa latviskā pārliecība.

Zemes trīces to nesatricināja,
un, ejot cauri ellēm visām,
viņš saglabāja trimdinieka 

misiju.

Pat ziņas par vienīgās
māsas nāvi Sibirijā
viņš panesa varonīgi.

Bet tad šo visādi rūdīto vīru
kāda vienkārša ziņa satrieca 

spēji.
Tava zeme ir brīva! Tu vari 

beidzot
atgriezties mājās! Dziedāt 

iesāka
visi vēji un vējus taču
nevar apklusināt.

Sākot ar šo, gribētos teikt,
ne visai laimīgo brīdi, viņš 

sabruka
galīgi. Izžuva fiziski, sajuka 

garīgi,

jo, izrādās, tieši šim brīdim
viņš nebija gatavojies nemaz.

Redzamākie literātūras kritiķi 
atzinīgi vērtē Valža Krāslavieša 
dzeju, tajā esot jaušama arī ironi-
ja un nemiers ar tagadni, kaŗa un 
pēckaŗa atmiņu savijums. Jānis 
Rudzītis atzīmē, ka Krāslavietis 
„savu pirmo dzejoļu krājumu 
mums tagad pasniedzis lauztās, 
dragātās, tomēr nesalauztās, 
nesatriektās paaudzes pārstāvis, 
kam sirds pilna visvērmelīgākā 
rūgtuma un kas tālab nemeklē 
salona sarunām piemērotus 
vārdus, nevēlas glaudīt ne savus 
tautiešus, ne to svešo pasauli, 
kuŗa lemta trimdiniekiem.” 

Pāvils Vasariņš piezīmē: 
„Šedevri ir kaŗa draugu vēs-

tules. Kad vecajam kanakam 
uznāk „melnais”, viņš raksta 

drau  gam, izkrata sirdi.(..) Sirdij 
vajag kaŗavīra brālības siltuma, 
tās vārdos neaptveramās kopības 
un piederības sajūtas – bet ne 
tukšus vārdus.”

Klusēšanas laiks
Ir tik daudz runāts un runāts,
bet pateikts nav vēl nekas;
ir tik daudz jautāts un jautāts,
bet atbilžu nav.

Koku un putnu gudrību
esam aizmirsuši;
tas, kuŗš visam atbildi zina,
ir novērsis savu ausi,

tāpēc klusēsim 
un ļausim,
lai putni dzied,
lai koki šalc –
klusēsim,
jo pierunāts jau par daudz.

Inguna Daukste-Silasproģe 
apkopojot V. Krāslavieša daiļra-
des sasniegumus, raksta, ka „tā ir 
skarba lirika nesaudzīga izteiks-
mē. Rūgtums un mieles rodas, 
vērojot tagadni un tagadējo lat -
viešu dzīvi svešumā, kur daudz 
ārišķību. Bijušos kaŗavīrus dzīve 
šķiet glaudījusi ar smagu roku, 
tāpēc tik raupja un asa ir viņu 
āda. Dzejnieks alkst izvētīt grau-
dus no pelavām, domājot par 
tagadni un cilvēkiem šajā ta -
gadnē”. 

Mans laiks
Kad dzērāji jau aizmiguši,
bet pilsēta vēl nav modusies,

tas ir mans laiks.
Kad šodiena jau pagājusi,
bet rītdiena nav atnākusi,
tas ir mans laiks.

Šai laikā nav labi būt vienam;
šai laikā pat ielas meitenes
mīlē bez naudas,
jo vientuļas sirds puksti
pārāk atgādina kādas aiziešanas 

soļus –
lielās aiziešanas dunošos soļus.

Šis laiks ir aizturēta elpa:
vai tas būs gaviļu sauciens,
to nezin neviens.

Tāds ir mans laiks. 
... Vairākas reizes esmu pabijis 

kopā ar Valdi Krāslavieti. Biju to 
vidū, kas „ priviliģētām grupām” 
klausījos viņa dzejoļu lasījumā. 
Biju kopā ar V. Ļūdēnu, kad 
Krāslavietis  Plūdoņa „Lejeniekos” 
un sarunājās ar bērniem no 
Bauskas. Pēc tam norunājām tik-
ties pie mikrofona Radio studijā, 
tur veidojās saruna – par kaŗu, 
par trimdu, par atgriešanos 
Latvijā. Kā jau kaŗavīrs, viņš 
gribēja būt derīgs savai tautai; 
biografijā izpaužas kaŗavīra 
stāja:

Bija brīži, kad bez rakstīšanas 
nevarēju iztikt. Šodien tas ir 
citādi. Vai visa tā rakstīšana, 
gleznošana, teātŗa spēlēšana un 
citas aizraušanās nav īstās dzīves 
atvietojums? Vai dzīvot ar sevi un 
dabu saskaņā nav kaut kas lielāks? 
Gribētos iet pa šo ceļu.

Reinis Ādmīdiņš

Valdis Krāslavietis Viļa Plūdoņa „Lejeniekos”

Septembŗa beigās savu vecāku 
dzimtenē Latvijā viesojās Aust-
rālijā pazīstamais lugu raks t  nieks 
Jānis Balodis. Viņš dzimis 
Austrālijā, mācījies E 15 teātŗa 
skolā Londonā, strādājis par 
skolotāju, skatuves strādnieku, 
tēlojis lomas un vadījis izrāžu 
režijas.  Jau 30 gadu gaŗumā Jāņa 
Baloža drāmatiskos darbus ie -
studē dažādos austrāliešu teātŗos, 
latviski tulkotas četras viņa lugas, 
bet neviena no tām nav izrādītas. 
Austrālijas teātŗa un drāmatiķu 
sabiedrībā tiek augstu vērtēts 
rakstnieka devums drāmas, mū -
zikla un televīzijas scēnariju 
jomā, viņš darbojas arī profe-
sionālās rakstnieku organizācijās 
un ir mācībspēks dažādās augst-
skolās. Rakstnieks dzīvo klusā 
mazpilsētā, netālu no Lismores, 
tacu bieži viņu var sastapt Mel-
burnā, Brisbenē vai Sidnejā.

Latvijas apciemojuma laikā 
rakstnieks apmeklēja mātes 

dzim to pusi Auci, satikās ar radi-
niekiem. Režisore Anita Apele, 
kas tagad dzīvo Rīgā, bija noor-
ganizējusi viesim vairākas nefor-
mālas tikšanās ar Latvijas radošo 
aprindu pārstāvjiem -  ar teātŗa 
paidagoģi un vēsturnieci Līviju 
Akurateri, drāmatiķi Daini Grīn-
valdu, režisoru Kārli Auškāpu, ar 
Latvijas Nacionālā teātŗa direk-
toru Ojāru Rubeni. 

Bija vēl kāda saviļņojoša tikša-
nās, kad aci pret aci sastapās divi 
drāmatiķi, abi vārdā Jānis Balo-
dis. Viesis tika iepazīstināts ar 
jaunekli, kas šobrīd mācās Kul-
tūras akadēmijas 4. kursā drāmas 
speciālitātē un šopavasar saņems 
bakalaura gradu. Kaut gadu ziņā 
abus šķiŗ gandrīz četri gadu des-
miti, viņi sapratās ātri un saruna 
ievirzījās abpusēji ieinteresētu 
profesionālo jautājumu lokā. 
Austrālijas Balodis vaicāja par 
mācību procesu drāmatiķa Lauŗa 
Gundara vadītajās studijās, par 

iespējām rakstīt un pilnveidoties. 
Rīgas Balodis savukārt stāstīja 
par nebeidzamo rakstīšanas, pār-
rakstīšanas, labošanas un analī-
zes procesu, kādā dzīvo tie, kas 
lugu rakstīšanu izvēlējušies par 
savas dzīves galveno uzdevumu. 
Viņš arī pastāstīja, ka Latvijā ar 
lugu rastīšanu iztiku nopelnīt 
nevar, bet daudz vairāk jauno 
cilvēku satrauc tas, ka lugas teks-
tu nav pieņemts uzlūkot par lite-
rātūru, to nav kur publicēt, un 
kamēŗ kāds teātris nav lugu 
iestudējis, tās it kā nemaz nav. 
Abi vienojās, ka šī situācija būtu 
jāmaina uz karstām pēdām.  

Jāni Balodi no Austrālijas pēc 
atgriešanās mājās gaida atbildīgs 
darbs – Austrālijas latviešu kul-
tūras dienās decembrī paredzē-
tas divu lugu pirmizrādes, tās 
būs divas no tā saucamās „Spoku 
triloģijas” lugām – „Pārāk jauni, 
lai būtu spoki” un „Mans vec-
tēvs”. Izrādes iestudēs pats autors 

un viņa meita Brigita, kas ir dip-
lomēta režisore, dekorācijas vei-
dos Austrālijā pazīstamais sce-
nogra fs Ivars Tillers. Šīs „spoku 
triloģijas” lugas postmodernā 
manierē risina tagadnes, pagāt-
nes un nākotnes attiecības, kas 
vēl joprojām ir aktuālas latvie-
šiem un viņu pēctečiem visā 
pasaulē, tajās  ietverti arī auto-

biogrāfiski motīvi.  Kā jādzīvo 
cilvēkiem, lai atmiņas par pagāt-
ni, par dzīvi dzimetenē tos neva-
jātu līdzīgi spokiem? Varbūt pie-
nāks diena, kad kāda no Jāņa 
Baloža lugām piedzīvos iestudē-
jumu Latvijā, ja padomā, tas 
nemaz nav tik nereāli.

Gundega Saulīte 

Latvijā viesojās drāmatiķis 
Jānis Balodis no Austrālijas

Saruna par lugām un dzīvi – divi Jāņi Baloži
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Priekšdarbi XIII Vispārējiem 
latviešu Dziesmu svētkiem ASV, 
kuŗi notiks 2012.  gadā  no 4. līdz  
8. jūlijam Milvokos, sākās jau 
pirms diviem gadiem.  Milvokieši 
cītīgi vāc līdzekļus dažādām 
vajadzībām Dziesmu svētkos. 
Viens no  līdzekļu vākšanas sa -
rīkojumiem bija arī  dzies mu-
spēles „Mamma Mia!” izrāde  21. 
augustā, ko rīkoja  Rosmarija 
Kur  siete un  Andris Kursietis  

Turpinās gatavošanās XIII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem 
Latvian Music and Arts 
Preservation Committe (LAMP)  
uzdevumā.

Uzvedums bija labi sagatavots, 
īpaši izcēlās Rebeka Brusubārde-
Mainore (Minor) un Līva Kalve. 
Abām ir skaista balss. Publika to 
novērtēja un pateicās, skaļi ap -
laudējot.  

 Izrādes starpbrīdī skatītāji 
varēja iedzert glāzi vīna, dažādus 
atspirdzinājumus un klausīties 

Uzveduma vadītāji un aktieŗi pateicas skatītājiem, no kreisās:  
Kaija Petrovska, Sandra Kalve, Rebeka Brusubārde- Mainora,  
Rosmarija Kursiete, Andris Kursietis, Vilnis Strēlnieks Skats no izrādes

Jaunās vijolnieces Daniella (pa kreisi) un 
Arianna Brusubārdes

Fo
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Daniellas un Ariannas vijoļspēli,  
tēvam Ernestam Brusubārdim 
III spēlējot pavadījumu ar kla-
vierēm.

Vakariņu laikā mūziku atska-
ņoja Ernests Brusubārdis III ar 
dēliem Viktoru, Kristiānu un 
Ernestu IV. Viņiem pievienojās 

Indra Brusubārde, nodziedot 
vairākas dziesmas, un  apmek lē-
tāji, skanot jaukai mūzikai, varēja 
dziedāt līdzi vai dejot. 

Arī šoreiz visu vakaru bija 
„klusā izsole” ar dažādām vērtī-
gām mantām, kuŗas ieguva augs-
tākās summas solītāji. 

Sarīkojums bija labi apmeklēts, 
bija ieradušies pat  vairāki viesi 
no Čikāgas un tuvākās Milvoku 
apkaimes.

Dziedāsim, dejosim – latvju 
tautu vienosim!

                              Rasma 
Gīle

„Jūsu neatlaidība ir apbrīno-
jama,” svešā dāma koķeti iesmējās 
un uzmeta Arvīdam dzirkstošu 
skatu.

„Jā, tāds es esot jau kopš dzim-
šanas,” Arvīds mēļoja. „Vēl es 
ne  esot skrējis kājām, kad jau 
sniedzies tēvam pēc pīpes, un ar 
lielu brēkšanu pie tās arī ticis.”

Abi nāca no stacijas gar kanāla 
malu. Arvīds nesa nepazīstamās 
ceļa biedres somu, jo pašam 
nekāda nesamā nebija.

Pār pilsētu kā liels, zilgani – 
violets putns, bija nolaidies maija 
vakars. Apstādījumi grima vie-
nos ziedos. Neparasti maigais 
gaiss bija izvilinājis no mūŗa grē-
dām milzumu vakara miera alcē-
ju, un uz soliņiem neredzēja 
nevienas brīvas vietas.

„Nesaprotu, kā jūs tā variet uz -
runāt pilnīgi svešu sievieti,” viņa 
pēc mirkļa atkal atsāka valodu.

„Svešu?” Arvīds mākslotā iz -
brī   nā uzrāva uzacis. „Bet es taču 
veselu nedēļu no vietas ikdienas 
jūs vēroju jūrmalas vilcienā. Pa -
rasti gan jūs izbrauciet no Rīgas 
pēcpusdienās, bet nezi kā mums 
šoreiz sagadījies vakarā braukt 
uz pilsētu. Vai tā nav likteņa 
roka? Tāpēc arī es iedrošinājos 
jūs uzrunāt.”

„Kad tikai tā likteņa roka jums 
nesagādā kādu pavisam necerētu 
pārsteigumu,” dāma atkal smē-
jās.

„Jūs domājiet – patīkamu?”
„Var gadīties arī otrādi.”
„Nē,” Arvīds lepni noteica. 

„Man, bez citām izcilām īpašī-
bām, ir arī lieliska nojautas spēja. 
Arī es parasti vakaros nebraucu 
uz Rīgu, bet šoreiz es jutu, ka 
man sagaidāms kaut kas se -
višķs.”

„Tā?” dāma šķelmīgi paglūnēja 

Emīls Skujenieks

Pavasarīgs notikums
no sāniem. „Un kas tas, pēc jūsu 
domām, varētu būt?”

„Mjā, tas nu nav tā uzreiz 
pilnīgi nosakāms.” Arvīds tā kā 
apjuka. „Bet līdz šim arī tas jau ir 
kaut kas neikdienišķs, ka man 
laimējies iepazīties ar jums.”

 „Iepazīties – tas būtu sacīts 
pārāk daudz,” dāma kļuva no -
pietnāka. „Jūs taču pat neziniet, 
ne kā mani sauc, nedz kas es 
esmu.”

Viņa pagriezās uz operas pusi 
un devās tiltiņa virzienā. Arvīds 
ar visu pasmago nesamo centās 
turēties viņai ieblakus. Staigātāji 
šai stūrī bija kļuvuši retāki, tāpēc 
viņa drosme pieauga.

„Kā sauc? Ko nozīmē vārds? 
Zinu tikai to, ka jūs esiet vis-
skaistākā sieviete un ka mana 
laime vai nelaime atrodas jūsu 
rokās,” viņš sāka tīri vai dek-
lamēt.

Pie tiltiņa dāma apstājās un 
nopietni paraudzījās savā līdz-
gaitniekā.

„Ziniet, man šķiet, būs labāki, 
ja mēs šeit pat šķirsimies,” viņa 
ierunājās diezgan skarbā balsī. 
„Es redzu, ka jūs esiet mani 
nepareizi novērtējis. Pateicos par 
pavadīšanu – gan es ar nesamo 
pati tikšu līdz tramvajam.”

Arvīds muti vien iepleta.
„Kā? Vai tad es būtu jūs apvain-

ojis? Ja tā, tad ļoti lūdzu piedošanu 
– es to negribēju.”

„Ne jau nu apvainojis, bet, 
varbūt pārpratis,” dāmas balss 
kļuva mazliet mīkstāka. „Tomēr 
labāk jau laikus iesim katrs savu 
ceļu. Ticiet mani, tas būs 
vispareizākais.”

Arvīds iekšēji uzgavilēja. Ak, 
tas jau bija parastais sieviešu 
manevrs! Tagad tikai nepiekāp-
ties, un gan jau viss būs kārtībā. 

Vajadzēja tikai atrast īsto toni, 
bet viņam taču tā nebija pirmā 
reize.

„Bet jūs vēl mirkli atpakaļ 
nolēmāt iet kājām uz māju,” viņš 
puslīdz lūdzošā balsī atgādināja. 
„Tik jauks vakars – pēc tādas 
spaidīšanās vilcienā. Ja es ar savu 
neapdomību būtu izjaucis jūsu 
nodomu – vēlreiz lūdzu pie-
došanu! Esmu ar mieru iet jums 
līdzās un nerunāt ne vārda, tikai 
neraidiet mani prom!”

„Labi,” dāma atkal atmaiga. 
„Nebūt negribu Jūs padarīt mē -
mu, tikai nerunājiet muļ ķības.”

„Jūsu padevīgais kalps,” Arvīds 
ar komisku svinīgumu paklanījās. 
Abi iesmējās un turpināja ceļu.

Brīdi valodas neraisījās. Tikai 
tad, kad jau bija pāriets Brīvības 
bulvāris un viņi iegriezās Bastej-
kalna apstādījumos, Arvīds atkal 
atsāka pirmītējo taktiku, gan 
tikai iztālim.

„Vai tas, ko es jums pasacīju, 
jūs tā aizvainoja?” viņš ar 
mākslotu nedrošību ierunājās.

„Aizvainoja? To es negribētu 
sacīt,” dāma atbildēja un pa -
raustīja plecus. „Tā bija tik banāla 
un nodrāzta fraze, ka tiešām 
jābrīnas, kā jūs nevarējāt izdomāt 
kaut jo oriģinālāku. Citādi, lie-
kas, jūs vis neesiet uz mutes kri-
tis.

„Jā, tas tiesa, banāli jau bija,” 
Arvīds piekrita. „Bet tas nāca tik 
spontāni, ka pats lāga neat ģi-
dos.”

„Mīla ar pirmo acu uzmetie-
nu?” dāma zobojās.

„Jūs smejaties, bet tā tas 
apmēram ir, negribu liegties.”

„Arī tas nav nekas jauns.”
„Kas tad vispār pasaulē jau nav 

bijis? Un kāpēc jūs domājat, ka 
tas tā nevarētu būt?”

Dāma atkal iesmējās.
„Ziniet ko? Ja es nebūtu pār-

liecināta, ka mēs šodien runā-
jamies pirmo un pēdējo reizi, tad 
es gan šādu sarunu neturpinātu.”

„Pirmo gan, bet vai pēdējo – 
par to lai atļauts šaubīties,” Arvīds 
atkal kļuva drošāks.

„Jūs esiet pārāk pašpārliecināts, 
bet šoreiz atļaujiet man zināt 
labāk.”

„Manis pēc – nestrīdēsimies. 
Gan jau pati dzīve rādīs. Būtu 
ļoti žēl, ja jums būtu taisnība.”

„Un jūs tiešām uzskatiet pa -
zīšanos ar mani par tik svarīgu?” 
dāma ķircinājās.

„Jūs protiet cilvēku spīdzināt,” 
Arvīds atmeta ar roku. „Ja es 
jums atkārtošu to pašu, ko sacīju 
pirmīt, kaut arī citos vārdos, jūs 
mani atkal sauksit par banālu. 
Bet es tā jūtu, un tur nekā nevar 
līdzēt.”

„Pavasaris, pavasaris,” dāma 
smējās. „Ja mēs būtu sastapušies 
lietainā rudens dienā, tad jūs 
domātu, vai, kā jūs sakiet, justu 
pavisam citādi.”

„Tur jūs maldāties,” Arvīds 
nepielaidās. „Tik vienreizēja pa -
rādība, kāda esiet jūs, nevar ne -
atstāt iespaidu pat vislietainākā 
dienā.” 

„Jā, bet ko tas viss līdz,” dāma 
paraustīja plecus. „Mēs tūliņ 
būsim galā, un pēc tam iesim 
katrs savu ceļu.”

„Vai tas tiešām nepieciešams?” 
Arvīds piekļāvīgā balsī ierunājās 
un uzmeta skatu viņas rokām. 
Tās bija apslēptas sarkanbrūnos 
ādas cimdos, tā kā nevarēja sa -
skatīt, vai pirkstā ir laulības gre-
dzens, vai nav.

Dāma šo skatu uztvēra un sap-
rata, bet tikai pasmīnēja un 
nesacīja ne vārda.

„Labi, jūs sacījāt – pavasaris,” 
Arvīds neatlaidīgi turpināja. „Lai 
būtu jums taisnība. Bet vai tad 
jūs esiet galīgi nejūtīga pret šo 
visjaukāko gada laiku? Vai tie-

šām arī jums neuznāk tieksme, 
uz brīdi ļauties pavasaŗa neprā-
tam, atraut dzīvei dažu brīnišķu 
mirkli, pie kuŗa vēl ilgi varētu 
kavēties atmiņās?”

„Nav ko liegties, arī man šādas 
izjūtas nav svešas,” dāma domīgi 
atbildēja, un Arvīds viņas balsī 
vairs nesaklausīja to noteiktību, 
kāda bija samanāma iepriekš.

„Redziet nu,” viņš pašapzinīgi 
izsaucās, manīdams, ka dzelzs 
kļūst mīksta un drīz vien būs 
kaļama.

„Bet ikvienam cilvēkam taču ir 
savas nospraustas robežas, kuŗās 
tam jāturas. Galvu pazaudēt 
viegli, bet to atkal atrast daudz 
grūtāk.”

„Vai šāda prāta filozofija gan 
piemērota tik burvīgam pavasaŗa 
vakaram?’ Arvīds neatlaidās. 
„Tieši tas taču ir visjaukākais – 
aizmest nevajadzīgos aizspriedu-
mus, izdarīt kaut ko neprā tīgu, 
aizraujošu, skaistu...”

„Jūs runājiet kā dzejnieks,” 
dāma smaidot viņu pārtrauca. 
„Žēl, ka man šis jūsu jūtu uz -
plūdums jāizbeidz un jāat vadās. 
Es esmu mājās.”

Viņi bija apstājušies pie kāda 
greznā sešstāvu nama parādes 
durvīm.

„Dodiet vien manu nesamo, 
un paldies par palīdzēšanu,” 
dāma stiepa roku pēc ceļa somas. 
„Jums pienākas kompliments – 
ceļš no stacijas jūsu sabiedrībā 
pagāja nemanot. Gandrīz vai žēl, 
ka jau jāšķiras.”

„Nesakiet jel tādus smagus vār-
 dus,” Arvīds tielējās. „Tieši ta -
gad...”

„Kad lieta kļūst interesanta, jūs 
gribējāt sacīt,” dāma atkal pār-
trauca un iesmējās. „Ja, tā jau 
dzīvē bieži gadās. Arī jums tā, 
droši vien, nebūs pirmā reize.”

„Jums patīk otram cilvēkam 
darīt pāri,” Arvīds vai izmisa.

(Turpinājums sekos)
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Vilis Mileiko

ŠOVASAR SVĒTAJĀ ZEMĒ – IZRAĒLĀ

Šis stāsts ir par mūsu ceļojuma 
galveno mērķi – Izraēlu, bet 
stāsta sākumā gribu mazliet at -
kāpties no virsrakstā minētā 
temata, jo šovasar Oberam mer-
gavā, Bavārijā norisa īpaši svētki, 
kas tur atkārtojas tikai ik pēc 
desmit gadiem, un mums bija 
izdevība šos svētkus apmeklēt. 
Mūsu ceļojums notika 2010. 
gada augustā, tas bija grupas 
ceļojums un no mūsu dzimtas 
tanī piedalījās trīs personas. 

Oberammergavas pilsētiņa Vā -
cijas Alpos atgādina pasaku zemi. 
Gandrīz visu māju ārējās sienas 
rotā gleznojumi. Tēmas glezno-
jumiem ņemtas no Svētajiem 
Rakstiem vai pasakām. Patiesībā 
visa Oberammergavas apkārtne 
ir kā skaista glezna. 

Kopš 1664. gada ik desmit ga -
dus Oberammergavā tiek iestu-
dēts uzvedums - Oberam mer -
gauer Passionsspiele, kas stāsta 
par Kristus ciešanām, nāvi un 
augšāmcelšanos. Izrāde ilgst ap -
tu  veni sešas ar pusi stundas, ar 

triju stundu pārtraukumu vakari-
ņām, un uzvedumā šogad ņēma 
dalību 2400 no Oberammergavas 
5000 iedzīvotājiem. Uzvedumu 
papildināja ap 100 personu liels 
koris ar orķestri un dzīvnieki -- 
zirgi, kamieļi, aitas, ēzelis un 
baloži. Piecu mēnešu garumā 
uzvedumu atkārto piecas reizes 
nedēļā. Šogad bija svētku 41. 
reize. Vienīgā reize, kad svētki 
nevarēja notikt bija 1940. gads, 
un tas bija sakarā ar Otro pasaules 
karu. 

Oberammergavas svētkus rīko 
pateicībai Dievam par šī ciemata 
ļaužu pasargāšanu no mēra, kas 
tanī laikā plosījās Eiropā. Svētku 
uzvedumā drīkst piedalīties tikai 
Oberammergavas pilsētiņas ļau-
dis, un uz šo pasākumu ierodas 
cilvēki no visas pasaules, ap 
pusmiljona apmeklētāju.

Vēl paguvām paciemoties Min-
chenē, iepazīties ar pilsētu auto-
busa izbraukumā, Marienplacas 
laukumā noklausīties torņa pulk-
s  teņa zvanu spēli un noskatīties 

karaliskā galma figūru parādi, 
vakarā baudīt minheniešu vies-
mīlību kādā restorāna, un dienu 
vēlāk bijām jau ceļā uz Svēto 
zemi, uz Telavivas lidostu. 

Izraēlā 
Izraēla – Svētā zeme. Kāpēc tā? 

Izraēla tiek dēvēta par svēto zemi, 
jo tā ir Kristus dzimtene, zeme, 
kur dzīvoja un darbojās Jēzus, 
zeme, kur atrodas pirmo kristiešu 
pēdas. 

Izraēlu izbraukājām krustām 
šķēršām, daudz tika redzēts, šajā 
rakstā ceļojuma galvenajiem 
objektiem, spilgtākajiem iespai-
diem un neparastākajiem piedzī-
vojumiem. 

Territorijas ziņā Izraēla ir gan-
drīz trīsreiz mazāka par Latviju, 
un to apdzīvo 7,5 miljoni 
iedzīvotāju. Te līdzās mīt musul-
maņi, kristieši, jūdaisti un beduī-
ni. Ebrēji sastāda aptuveni 80 % 
no iedzīvotājiem, pārējie, pārsva-
rā arābi, – 20 %. Kristiešu Izraēlā 
ir aptuveni 2 %. Izraēlas kaimiņ-
valstis ir Libāna, Sīrija, Jordānija 

un Ēģipte. 
Izraēla ir kontrastu zeme – to 

veido gan tuksneši, gan auglīgi 
apvidi. Ziemas mēnešos te līst, 
un vasaras ir svelmaini karstas. 
Īpaši karsta bija šī vasara. Dienas 
temperatūra mūsu ceļojuma lai-
kā te bija 40 - 44 gradi pēc Cel-
sija. Katru dienu zilas debesis, 
karsta saule un lietus ne piliena! 
Gandrīz līdz apnikumam bija 
jādzeŗ ūdens vai sulas, ūdeni te 
pārdeva uz katra ielas stūra. 
Labākais sargs no kārstās saules 
bija plata cepure vai lietussargs. 
Mūsu ceļošana Izraēlā un Pales-
tīnā bija diezgan ērta, braucām 
autobusā ar aukstu kondicionētu 
gaisu. Mums līdzi bija Izraēlas 
šekeļi, bet vislabāk vietējiem pa -
ti  ka amerikāņu dolāri! 

Izraēlā zeme ir pelēka, kalnai-
na, pelēki ir lauku akmeņi, pe -
lēkas ir arī mājas, celtas no vie-
tējiem materiāliem. Ir rajoni, kur 
lauki, akmeņi un ieži ir melnā 
krāsā, tās ir atliekas no vulkānu 
izvirdumiem pirms vairāk nekā 
2 500 gadiem. 

Izraēlā atrodas pasaules vecākā 
pilsēta Jērika, bet trīs lielākās 
Izraēlas pilsētas ir Telaviva, Je -

ruzāleme un Haifa. Jāpiezīmē 
gan, ka mūsdienās Jērika ir ie -
kļauta Palestīnas autonomijas 
teritorijā. 

Izraēlā pastāv teiciens, ka Jeru-
zaleme ir lūgšanām, Haifa ir dar-
bam un Telaviva – izpriecām. 

Katrai valstij nozīmīgs ir tautas 
spēks. Katrs iedzīvotājs ir svarīgs. 
Jo vairāk darītāju, jo vairāk tiek 
panākts. Izraēla attīstās strauji. 
Lai gan bezdarbnieki ir arī šai 
zemē, vietējie negrib darīt visus 
darbus, tāpēc papildus darba 
spē  kam ieved viesstrādniekus. 
Viesstrādniekiem Izraēlā atļauts 
uzturēties ne ilgāk kā piecus 
gadus. 

Kaŗadienests Izraēlā ir obligāts 
visiem, sākot ar 18 gadiem,  sie -
vietēm divi gadi, vīriešiem – trīs.  

Svētceļojumi
Svētceļojumi nav jaunums, tie 

ir bijuši kopš pasaules radīšanas. 
Šī gada pirmo sešu mēnešu laikā 
Svēto zemi apmeklēja 1,6 miljoni 
svētceļnieku, divas trešdaļas no 
tiem bija kristieši, liela daļa no 
tiem – katoļticīgie. Tā Svētā Kapa 
baznīcā Jeruzālemē sastapām 
lielu svētceļnieku grupu no 
Ukrainas.

(Turpinājums sekos)

 Šogad Detroitas Sv. Pāvila lat-
viešu draudzei aprit 60. gadskār-
ta kopš tās dibināšanas.

Svētdienas rīts Detroitas priekš  -
pilsētā Farmingtonhilā  19. sep-
tembrī draudzei sākās ar gads-
kārtas atceres dievkalpojumu. 
Tajā kalpoja draudzes mācītājs 
diakons Fricis Sīpols, BP un ar 
Dieva vārdu arī kalpot aicinātās 
viesu mācītājas Gundega Puidza 
un Aija Graham. Viņām abām ir 
katrai sava kalpošanas vēsture Sv. 
Pāvila latviešu draudzē. Dievkal-
pojuma liturģijas ērģeļu mūzikas 
pavadījumu sniedza ilggadējā Sv. 
Pāvila draudzes ērģelniece Silvija 
Lizlova.

Svētrunu teica mācītāja Gunde-
ga Puidza. Viņa atgādināja drau-
dzes noieto ticības vienotības 
ceļu jau no tā laika, kad pirmie 
dievkalpojumi notika vietējās 
luterāņu palīdzības organizācijas 
paspārnē. Tie notika jau pirms 
oficiālas Sv. Pāvila latviešu drau-
dzes nodibināšanas. Īslaicīgi par 
draudzes mājvietu kļuva īrētās 
vietējo amerikāņu draudžu baz-
nīcas. Tolaik visus vienoja doma, 
ka šī palīdzība būs vajadzīga 
īslaicīgi un drīz varēsim atgriez-
ties mājās Latvijā. Tomēr pama-
zām nācās pierast, ka lūgšanas 
par Latvijas brīvību ieilgs. Tā Sv. 
Pāvila vārdā svētītā latviešu lute-
rāņu draudze 1966. gadā iegādā-
jas savu pirmo dievnamu. Sākot 
ar 1981. gadu draudze par savu 
mājvietu izvēlējās pašreizējo 
dievnamu Farmingtonhilā. 

Mācītāja Gundega Puidza jau-
tāja: ”Bet, kuŗš ir tas dievnams, 
kuŗu esat uzcēluši savās sirdīs 60 
gadu gaŗumā? Tas varētu būt 
dievnams, kas ir pacēlis jūsu 
garu, atmodinājis, iedrošinājis 
un dzēsis asaras no jūsu vaigiem, 
atgriezis atpakaļ drupās sagrau-
tās dzīves un devis spēku turpi-
nāt iet iesākto ceļu tālāk. Tas ir 
tas dievnams, kas ievedis ticības 
ceļā jaunās dvēseles, savienojis 
dzīves vienā veselā, svētījis sakra-

Detroitas Sv. Pāvila latviešu ev. lut. draudzes 60 gadu atcere

mentā jaunās dzīvībiņas un vien-
mēr ir bijis uzticams reizēs, kad 
esat nākuši pēc ticības. Tas ir 
dievnams, kas jums katram pie-
der pēc daudzajiem gadiem Sv. 
Pāvila latviešu draudzē. Tas ir 
daudz vairāk nekā īpašums, par 
kuŗu aizvadītajos gados daudzi  
prāti ir tikuši nodarbināti. Šajā 
namā šodien svētku diena aust, 
lai visi gavilētu un priecātos par 
visām tām svētībām, kuŗas Dievs 
pār Sv. Pāvila draudzi ir kaisījis. 
Mēs nonākam pie apziņas, ka 
nepietiek vien ar to, kas ir uzcelts 
redzamā veidā, jo Dieva vārds 
saka: „Mēs dzīvojam ticībā un 
nevis radīšanā.” Zinām, ka mūsu 
vidū netrūkst cienījamu cilvēku, 
kuŗu apzinātais mūžs ir atdots, 
lai šo vietu tiešām sauktu par 
svētu. Tā kā apustuļu darbos ir 
teikts: „Dievs nemājo rokām cel-
tos tempļos,” mūsu apņemšanās 
visus šos gadus ir bijusi rūpīgi 
veidot, kopt, uzturēt un dažreiz 
ārkārtējā situācijā glābt un nodot 
tālāk šo, jūsu sirdīs garīgi veidoto 
dievnamu. Draudzes 60 gadu 
darbība ir labs apliecinājums 
tam, ka Dievs ir piekritis darbam 
un idejai, kas Sv. Pāvila draudzē 
un tās locekļu sirdīs mājo. Tādēļ, 
arī es novēlu draudzei svētību 
dzimšanas dienā, jo jūs esat 
Kristus dzīvā ēka! Dievs jūs mīl 
un dos jums jaunus spēkus nāka-

majiem gadiem, kuŗos celt un 
veidot tālāk.”

 Pēc dievkalpojuma Sv. Pāvila 
draudzes locekļi un viesi pulcējās 
draudzes sabiedrisko pasākumu 
ēkā, kur norisinājās draudzes 60 
gadu darbības jubilejas svinības. 
Ar Sv. Pāvila draudzes priekšnie-
ka Herberta Eversa lūgumu 
draudzes 60 gadu jubilejas laicī-
gās daļas lūgšanu teica Sv. Pāvila 
draudzes diakons un nesen par 
Latvijas luteriskās Baznīcas ārpus 
Latvijas Baznīcas padomnieku 
ievestais Fricis Sīpols. Pēc tam 
runāja Herberts Everss. Savā 
uzrunā viņš teica: ”Šodien mūsu 
draudzei ir svinīga diena, patiesi 
ar prieku svināma diena, jo atzī-
mējam mūsu 60 gadu pastāvēša-
nas jubileju. 60 gadi, vai tas nav 
brīnums? 60 gadi ir ilgs laiks un 
mēs šodien varētu atskatīties uz 
pārvarētajām grūtībām, uz to, 
kas izdarīts un sasniegts. Varētu 
runāt par reālitātēm, kuŗām 
mums ir jāskatās acīs. Bet skatīsi-
mies, kur mēs esam šodien. 
Dievs ir bijis žēlīgs, un mēs 
šodien, pēc 60 gadiem, vēl arvie-
nu turamies, vēl arvienu esam 
vitāla, enerģiska draudze. Un te 
ir pats galvenais, kas kā svinīgs 
apsolījums ir turēts mūsu sirdīs 
– mēs 60 gadus esam sludinājuši 
Dieva vārdu latviešu valodā, un 
to turpināsim visus tos gadus, ko 

Dievs būs mums atvēlējis. 
Liels ir to skaits, kas draudzes 

darbā strādājuši, lai to celtu un 
veidotu. Daudzu no viņiem vairs 
nav mūsu vidū. Pagājušajā svēt-
dienā Dieva mierā aizgāja mūsu 
sirsnīgā, ilggadīgā grāmatnīcas 
vadītāja Zigrīda Richtere. Mums 
viņas ļoti pietrūks. 

Daudzus uzticīgos draudzes 
darbiniekus pieminējām mūsu 
50 gadu jubilejā. Šodien gribu 
pieminēt vēl dažus ilggadīgus 
draudzes darba darītājus un teikt 
viņiem paldies. Paldies Dainim 
Rudzītim, kuŗš bija viens no 
draudzes dibinātājiem, vairākus 
gadus draudzes priekšnieks un 
padomes loceklis. Arī Rudzīša 
kundze bija viena no dibinātā-
jiem. Paldies Jānim Richteram, 
kuŗš 7 gadus bijis padomes locek-
ļa amatā, 26 gadus pērmindeŗa 
amatā. Paldies mūsu kasierim, 
darbvedim Edgaram Zariņam, 
kuŗš ir kalpojis 7 gadus padomes 
locekļa amatā un 18 gadus drau-
dzes kasieŗa/darbveža amatā. 
Paldies Ainai Brožei, viņa 21 
gadu ir bijusi draudzes padomes 
un valdes locekle un 22 gadus 
draudzes “Vēstu” redaktore. Pal -
dies Minnai Krauklei, viņa 17 
gadus bija dāmu komitejas locek-
le un 13 gadus komitejas priekš-
niece. Pateicība arī jaunajām 
draudzes dāmu ko  m tejas priekš-

niecēm Dainai Blit tei un Intai 
Staklei un novēlu viņām sekmī-
gus nākamos gadus šajos amatos. 
Saskandināsim glāzes pateicībā 
visiem tiem, kas draudzei ir palī-
dzējuši aizgājušajos gados un to 
joprojām nesavtīgi dara šodien, 
visiem draudzes locekļiem, 
garīdzniekiem, arī tiem no citām 
draudzēm un vēlēsim Detroitas 
Sv. Pāvila latviešu draudzei ilgu 
gadu pastāvēšanu nākotnē!”

Pēc neilga pārtraukuma sekoja 
pusdienas, ko bija sagatavojusi 
Līga Jēkabsone ar savām palī-
dzēm. Pusdienu laikā ar datora 
projekcijas palīdzību un Edgara 
Zariņa izsmeļošajiem paskaidro-
jumiem par draudzes pēdējo 10 
gadu dzīves notikumiem uz 
ekrāna tika rādīti fotoattēli. Kā 
labu piemēru pieminot, drau-
dzes priekšnieks Herberts Everss 
atgādināja šodienas dievkalpoju-
mā mācītājas teikto: “Nāc palīgā, 
tad to paveiksim!” Teiktajam pie-
mērs bija Ata Markova, PhD, 
palīdzība aizvadītaja nedēļā, 
izkrāsojot draudzes sabiedrisko 
sarīkojumu ēkas telpas.

Jubilejas svinību nobeigumā 
Detroitas Sv. Pāvila latviešu drau-
dzes priekšnieks Herberts Everss 
sirsnīgi pateicās visiem par pie-
dalīšanos draudzes svētkos un 
apsveikumiem jubilejā. 

Dzidra Tropa

Mācītāji, kuri piedalījās Sv. Pāvila latviešu draudzes 60 gadu 
darbības jubilejas svinībās: māc. Gundega Puidza, māc. Aija 
Graham un diakons Fricis Sīpols BP 

 Detroitas Sv. Pāvila latviešu luterāņu draudzes bijušie un 
esošais priekšnieks: no kreisās Uģis Grīnbergs, Dainis Rudzītis, 
Diana Sydlowski, patreizējais draudzes priekšnieks Herberts 
Everss un Toms Trautmanis
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Staunton, 
September 30 
– With the 
Ta t a r s t a n 
S t a t e 
C o u n c i l ’ s 
decision last 
week to make 
both the Day of 
the Acceptance 

of Islam and Uraza-Bayram 
official holidays, the number of 
republic holidays linked to Islam 
now exceeds secular ones there 
three to two, a measure of the 
growing importance of Islam in 
that Middle Volga republic.

In a comment on this trend, A. 
Yu. Khabutdinov, a professor of 
the Kazan branch of the Russian 
Academy of Jurisprudence, 
provides details on how this 
remarkable development came 
about and about what it means 
and equally doesn’t mean for the 
Muslims of Tatarstan and of the 
Russian Federation more 
generally (www.islamrf.ru/news/
analytics/expert/13740/).

On September 23, he notes, 
the Tatarstan State council 
approved two new holidays for 
the republic which will be days 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Tatarstan’s New State Holidays Highlight 
Kazan’s Tilt toward Islam

off for most residents: the Day of 
the Official Adoption of Islam by 
Volga Bulgaria in 922 and the 
Muslim Uraza-Bayram holiday. 
Kurban Bayram had already been 
a state holiday since the 1990s.

But now that there are three 
Muslim-related republic holidays, 
the Kazan scholar continues, 
they outnumber the two “secular” 
ones – the Day of the Republic 
which is also celebrated in Kazan 
as the Day of the City and the 
Day of the Constitution of the 
Republic of Tatarstan.

In the 1990s, Khabutdinov 
recalls, Tatar leaders sought to 
declare the day of the Russian 
occupation of Kazan in October 
1552 a state holiday, a holiday 
that would have commemorated 
a national defeat in much the 
same way that the Soviet calendar 
included such “black dates” as 
the fall of the Paris commune in 
1871. 

But the supporters of this idea 
failed. They were not even able 
to erect a monument to the 
defenders of Kazan in 1552 
under that city’s Kremlin or, an 
equally passionate cause among 
Kazan Tatar nationalists at the 
time, a monument to the founder 

of the Kazan khanate, Olug 
Muhammad.

Thus, Khabutdinov says, in the 
1990s, the Tatars focused on 
national symbols. But “in the 
first decade of the 2000s, the 
basic accent was shifted to the 
religious component,” with the 
opening of the Kul-Sharif 
mosque in the Kazan Kremlin 
and the celebration of Russia’s 
entrance into the Organization 
of the Islamic Conference as an 
observer.

The next shift came the spring of 
2010 when, already under the 
current Tatarstan President Rustam 
Minnikhanov, the question was 
raised about how Tatarstan should 
respond to the new federal holiday, 
the Day of the Baptism of Rus, and 
many Tatars argued that Kazan 
should adopt the Day of the 
Adoption of Islam.

Up until that time, religious 
organizations like the Muslim 
Spiritual Directorate (MSD) of 
Tatarstan had been the chief 
advocates of such a move. 
“However,” Khabutdinov notes, 
“none of these institutions has 
the right to propose legislation.”  
That came from the Tatarstan 
State Council which on June 9 

proposed that the Russian Duma 
take that step.

At that time, Mintimir 
Shaymiyev, the former president 
of the republic and current state 
advisor, said that “if the State 
Duma rejects the initiative of the 
State council then the parliament 
of Tatarstan can establish this 
day as a memorial day in the 
republic,” a prescient description 
of what in fact happened.

The problem Moscow faced in 
this regard was two-fold. On the 
one hand, many Russians 
objected to the idea that there 
should be any but an Orthodox 
holiday of this kind. And on the 
other, the Muslim communities 
of the country are divided as to 
when a holiday commemorating 
the adoption of Islam should 
take place.

Daghestani scholars and 
officials insisted that Islam 
arrived in their republic in 642, 
much earlier than the arrival of 
Islam in the Middle Volga. 
Intriguingly, Khabutdinov says, 
the Union of Muftis of Russia 
(SMR) backed the Tatars, arguing 
that the Muslims in the Caucasus 
did not have a state at the time 
but “the Bulgars did.” 

Other Muslims in the Russian 
Federation don’t agree with the 
SMR’s logic and continue to 
present “their own particular 
history” separately in contrast to 
what the Tatar leadership had 
hoped for. But that is far from 
the most important consequence 
of what the Tatarstan State 
Council did last week, 
Khabutdinov says.

 “From the end of the 1980s” 
until last week, he writes, “the 
Kazan khanate was considered 
the symbol of the unity of the 
Tatar nation” -- even though 
many Tatar nationalists of a 
century ago had extremely 
negative views about that political 
institution.  But now, the nation’s 
“golden age” is the epoch of the 
Volga or Volga-Kama Bulgaria 
and its adoption of Islam.

That change in the 
understanding of the past both 
reflects and is certain to have an 
impact on the nature of Tatar 
national identity and nationalism 
in the future, a fact far more 
important than the appearance 
of yet another “religious” rather 
than “secular” “red day” on the 
calendars of the people of that 
Middle Volga republic.

 Staunton, September 28 – 
Unlike the European Union 
which has successfully 
transformed most separatist 
movements into regionalist ones, 
Moscow is transforming the 
regionalist movements in the 
Russian Federation into separatist 
ones, according to a leading 
Russian theorist on regionalism. 

In a speech earlier this month 
in St. Petersburg on the future of 
northwest Russia, Vadim Shtepa 
argued, drawing on the work of 
Britain’s Roland Robertson, that 
“globalization, however 
paradoxical it seen is connected 
with the growth of regionalism” 
in a “dialectical” process known 
as “glocalization” (www.ingria.
info/?biblio&news_action= 
show_news&news_id=5059). 

That places new challenges on 
governments and on larger 

Window on Eurasia: Unlike EU, Russia is Transforming 
Regionalists into Separatists, Shtepa Says
political unions. In both the 
European Union and in the 
Pacific region, regions within 
one country are establishing 
direct contact with regions in 
others, a process that some have 
said will lead to “the end of the 
nation state” but that in fact may 
help keep regionalism from 
becoming separatism.

Unfortunately, Shtepa says, “in 
Russia, the world ‘regionalism’ is 
taboo because it is conflated with 
separatism.  But regionalism is 
transformed into separatism 
only when this or that region is 
deprived of political and 
economic self-administration.” 
Europe understands this and 
gives regions self-government; 
Russia doesn’t, and the result is 
separatist movements.

Indeed, he continues, “Russia 
today is evolving not according 

to a federal model like that of the 
European Union as a whole but 
is trying to build a centralized 
‘national state’ with ‘a titular 
nation.” That requires depriving 
the regions of any control over 
their affairs, and that in turn 
helps to promote what Moscow 
most opposes.

In short, Shtepa argues, the 
powers that be at the center are 
breeding their own nemesis by 
their approach to the regions, 
both predominantly ethnic 
Russian and non-Russian. 

Regionalism movements in the 
Russian Federation today, he 
continues, combine within 
themselves another dialectic, 
that between the right and left of 
the political system.  Therefore it 
is impossible to consider them 
one or the other, and it is a 
measure of Moscow’s problems 

that its analysts are struggling to 
define regionalism or combat it.

Shtepa focuses on one 
interesting detail of the regionalist 
agenda in the Russian Federation 
today: hostility to the existing 
metropolitan centers of control 
so strong that many regionalists 
want some other center 
established for their regions. 
Thus, some Ingermanlanders 
want another city to be the 
capital, like Ottawa in Canada, 
and St. Petersburg to be a 
Montreal.

That most Moscow 
commentators and Moscow 
officials have little or no 
understanding of the dialectical 
nature of regionalism and hence 
are behaving in ways that 
undermine their own goals is 
shown in two other analyses 
published this week, one 

concerning Moscow’s anger 
about regional identities and the 
other containing the latest 
Russian attack on national 
republics.

In an article on “Svobodnaya 
pressa” yesterday, Dmitry 
Treshchanin details  both the 
increasing proclivity of people 
Moscow considers ethnic Russian 
to identify as something else, 
including Siberians, and the 
angry response of most 
Muscovites to such declarations 
and their presumed meaning 
(svpressa.ru/society/article/31063/).

And in the other, Vladimir 
Zhirinovsky, the LDPR head 
who is vice speaker of the Duma, 
called, as he has before, for 
redrawing the borders of the 
federal subjects and ignoring 
ethnicity as a factor in the 
formation of such units, a call 

Ministru kabineta (MK) sēdē 
28. septembrī izskatīta Kultūras 
ministrijas (KM) izstrādātā 
koncepcija turpmākai Padomju 
okupācijas upuru piemiņas 
memoriāla kompleksa īsteno-
šanai Latviešu strēlnieku lau -
kumā Rīgā. Par šo svarīgo do -
kumentu izsakās LR kultūras 
ministrs Ints Dālderis:

„Ministru kabinetā apstipri-
nātais rīcības plāns Okupācijas 
mūzeja ēkas attīstībai un Pa -
domju okupācijas upuru piemi-
ņas memoriāla izveidei demon-
strē pilnu valdības izpratni par 
nepieciešamību īstenot šos pro-

Pieņemta koncepcija par Okupācijas mūzeju un memoriālu
jektus, kā arī pārliecību, ka 
iniciātīvu par šādas – nacionālas 
nozīmes – piemiņas vietas iz -
veidošanu Rīgā nekādā gadī-
jumā nedrīkst atlikt tālā nākot-
nē, tai jātop īstenotai tuvākajos 
gados. Lai iecere par kompleksa 
izveidi īstenotos, neatsveŗamu 
ieguldījumu devusi Okupācijas 
mūzeja biedrība, mūzeja dar-
binieki un atbalstītāji, kuŗi gad-
iem ilgi ir ticējuši idejai un tās 
reālizēšanai. Racionāli un prag-
mātiski rīkojoties, mēs izpildī-
sim savu pienākumu un izvei-
dosim Okupācijas mūzeja un 
memoriāla kompleksu līdz 

2014.gadam, lai Eiropas kultūras 
galvaspilsētas statusā Rīgā ap -
liecinātu ne vien mūsu panā-
kumus un sasniegumus mūs-
dienās, bet arī pienācīgā veidā 
atgādinātu par mūsu valsts 
vēs tures tumšākajām lap pu-
sēm.” 

MK rīkojumā atbalstīts kon-
cepcijā ietvertais situācijas risi-
nājuma variants, kas paredz 
vistuvākajā laikā veikt neatli-
ekamos rekonstrukcijas un 
remonta darbus Okupācijas 
mū  zeja darbības nodro šinā-
šanai, bet jautājumu par me -

moriāla un Nākotnes nama 
projekta īstenošanu skatīt 2012. 
gada budžeta kontekstā.  

Neatliekamos darbus, to vidū 
mūzeja ēkas fasādes, lietus 
ūdens novadīšanas sistēmas un 
sanitārā mezgla rekonstrukciju, 
kā arī apkures sistēmas izbūvi 
veiks VAS „Valsts nekustamie 
īpašumi” (VNĪ), kā financējuma 
avotu izmantojot līdzekļus no 
valsts īpašumu atsavināšanas 
rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, 
par attiecīgu summu samazinot 
2011. gadā plānotās iemaksas 
valsts budžetā. Prognozējamās 
neatliekami veicamo darbu iz -

maksas ir Ls 350 000. 

Kultūras ministrijai noteikts 
līdz 2012. gada 1. jūnijam sa -
darbībā ar VNĪ izvērtēt opti-
mālākos būvniecības darbu 
financēšanas modeļus un šo 
informāciju iesniegt Ministru 
kabinetā. KM uzsver, ka nav 
pieļaujama kavēšanās piemiņas 
memoriāla kompleksa īsteno-
šanā. Tā būvniecība būtu jāpa-
beidz 2013. gadā, paredzot 
Oku  pācijas mūzejam laiku eks-
pozicijas iekārtošanai, lai 2014. 
gadā komplekss būtu pieejams 
apmeklētājiem.
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I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

Latvijas Nacionālā Mākslas 
mūzeja Baltā un Hēges zāle aici-
nāt aicina aplūkot gleznotāja 
Ausekļa Baušķenieka (1910 - 
2007) 100. dzimšanas dienai vel-
tīto izstādi „Blēņu stāsti”. Vien-
laicīgi apgāds „Neputns” izdevis 
jo biezu meistara jubilejas grā-
matu. Izstāde ar šādu pašu 
nosaukumu bija skatāma 2004. 
gadā, taču šī ir īpaša ne tikai 
tāpēc, ka lielā blēņu stāstnieka 
jau trīs gadus nav mūsu vidū, bet 
arī tāpēc, ka tajā redzam daudz 
agrāk nezināma – viņa veidotās 
porcelāna figūriņas, plakātus, 
konservu iepakojumu uzlīmes, 
dažādu telpu noformējumu ski-
ces, kas tapušas, pelnot naudu 
dzīvošanai un kas papildina 
priekš  status par mākslinieka 
daiļ  rades diapazonu.

Kā zināms, viņa pirmskaŗa un 
kaŗa laika darbi gājuši zudībā, 
bet šoreiz mēs varam apskatīt 
dažas likteņa paglābtas šī perio-
da gleznas, tā iepazīstot, kāda 
Ausekļa Baušķenieka māksla bija 
tad, kad par satīru viņš vēl nedo-
māja. Tagad, raugoties no tik 
daudzu gadu atstatuma un zinot 
viņa brieduma perioda daiļradi 
līdz pēdējai gleznai 2005. gadā, 

Baušķenieka blēņu stāsti
šie studiju laika darbi Latvijas 
Mākslas akadēmijā un pēc tam 
atklāj, ka to autors ir bijis labs 
kolorists, taču ātri vien atseviš-
ķos opusos parādās vairākas iezī-
mes, kuŗās var sazīmēt vēlākā 
Baušķenieka labsirdīgo smaidu.

Arī pirmajos darbos, kas tapuši 
1950. gadu beigās un kas it kā 
rāda padomju laika dzīvi, piemē-
ram, kā pionieri palīdz vecam 
cilvēkam saskaldīt un sakraut 
malku, cauri nopietnības virs-
kārtai kā adata cauri maisam lien 
ārā viņa smaids un humors. 
Sabiedrības dzīves kritikai Bauš-
ķenieks tuvojās lēnām. Sākumā 
viņš pievērsās personiski tuva-
jam mākslinieku dzīves un ģime-
nes locekļu savstarpējo attiecību 
tēlojumam, saskatot tajā daudz 
komiska, ačgārna. 1970. gados, 
kad bijušās Padomju Savienības 
intelektuāļu aprindās notika dis-
kusijas starp fiziķiem un liriķiem 
un pieņēmās spēkā industriālizā-
cija, Auseklis Baušķenieks caur 
satīru izteica savu viedokli – vi -
ņam likās nepieņemama pa  saules 
mechanizācija, technikas pār-
svars pār dabu, dabisku vidi. 
Mākslinieks bieži pārfrazēja sla-
venu mākslinieku populārus 

darbus, piemēram, Džordžones 
„Dusošās Venēras” vietā gulēja 
sievišķīgs robots. Tikai 70.-80. 
gadu mijā gleznotājs kļuva dro-
šāks, asāks, satīriskāks. Tad arī 
parādījās daudzas kritiski ievirzī-
tas gleznas, kas sagādāja galvas-
sāpes funkcionāriem, jo viņi tajās 
saskatīja  pretpadomju propa-
gandu. Atceros, kā kompartijas 
ļaudīm nepatika 1980.gadā radī-
tā „Plaisa”, kas stāsta par naidīga-
jām attiecībām starp vīrieti un 
sievieti ģimenē, un „Tilts”, kas 
attēloja demonstrāciju un tādas 
kā sengrieķu dievības mākoņos. 

Arī tad, kad Latvija atguva 
neatkarību, Auseklis Baušķenieks 
atrada daudz izsmejama. Māks-
linieks, man šķiet, vienmēr glez-
noja to, kas viņam likās nepa-
reizs, labojams. Es apšaubu ap -
galvojumu, ka gleznotājs apzināti 
vērsās pret, teiksim, komunistu 
varu. Viņš nebija cīnītājs, polītis-
ki ievirzīts cilvēks, bet viņu kaiti-
nāja aplamības, kādas novēroja-
mas apkārt. Ar gadiem darbu 
saturs nebija tikai kādas negatī-
vas vienas  parādības tiešs attēlo-
jums, sižeta izvērsums bija pla-
šāks, dziļāk tulkojams, un tas ar 
bumeranga spēku vērsās pret 

nepareizo sabiedrisko iekārtu. 
Auseklis Baušķenieks vērsās pret 
cilvēku dumjību, aprobežotību, 
nehumāno rīcību. Viņš aizstāvē-
ja cilvēka brīvu un pilnvērtīgu 
dzīvi, bet runāja par to, it kā stās-
tot jokus, anekdotus vai satīras 

skandēdams. Tomēr māklsinieka 
blēņas nebija tikai jautri pastāsti 
par dzīvi no smieklīgās puses. 
Labākajos darbos zem smaida 
vai satīras garozas noģiedamas 
meistara pārdomas par dzīvi pla-
šākā un dziļākā nozīmē.

Pašportrets aiz stikla

Ar dienas starpību Melngalvju 
namā atklāja divas rokrakstā un 
pasaules uztverē izteikti pretēju 
mākslinieku izstādes – galerijas 
vienā stāvā skatāma gleznotāja 
Andŗa Začesta, citā –Jāņa Rituma 
gleznu izstāde „Skats no Pārdau-
gavas”.

Bijušais čikāgietis Jānis Ritums 
nu jau kopš 2008. gada atgriezies 
dzimtenē, kļuvis Latvijas Māk   s li-
nieku savienības biedrs un ļoti 
aktīvi radoši strādā. Kā māksli-
nieks stāsta, tad šogad vien viņš 
esot uzgleznojis 40 darbus.

Gleznotājs lielā mērā ir self-
made-man, viņš ir izteikts naī-
vists, kuŗš nerūpējas par precīzu 
dabas attēlojumu, proporcijām, 
telpu. Viņa galvenais izteiksmes 
līdzeklis ir košas tīrās krāsas, 
kuŗas enerģiskiem rokas vēzie-
niem klāj uz gleznas virsmas, 
atstājot biezas faktūras kārtas. 
Jāņa Rituma uzmanību piesaista 
kā nesaklāta gulta, tā vienkārši 
trauki uz galda un ziedi, kā arī 
ainavas. Brīžiem gan krāsas sāk 
strīdēties savā starpā, neizceļot 
centrālo motīvu un mērķtiecīgi 
nepakļaujot gleznas detaļas un 
krāslaukumus galvenajam. Pat 
gājputniem, aizceļojot uz silta-
jām zemēm, viens no tiem vada 
lidojumu. Bet kopumā Jāņa Ritu-
ma māksla ir dzīvespriecīga, 
vitāla, pilna dzīves alku.

Turpretim stāvu zemāk var 
iepazīties ar akadēmiski izglītotā, 
tagad Latvijas Mākslas akadēmi-
jas paidagoga Andŗa Začesta 60 
gadu jubilejas gleznu izstādi 
„Atspulgi”. Mākslinieks ir beidzis 
Mākslas akadēmijas Monu men-
tālās glezniecības nodaļu,  patla-
ban ir profesors un vada Res-
taurācijas katedru. Viņa vadībā 
Latvija iegūst augsti izglītotus 
restaurātorus. Ar paša paidagoga 
profesionālo meistarību ir iepa-

Divi gleznotāji Melngalvju namā
zinies ikviens, kuŗš apmeklējis 
at  jaunotā Melngalvju nama zāles. 
Tajās skatāmie Zviedrijas, Polijas 
un citu valstu karaļu portreti, 
batāliju un panorāmu kopijas. 
Arī Svētku zāles griestu plafona 
gleznojuma autors ar Svētā Mau-
rīcija apoteozes sižetu ir jubilārs.

Bet viņš ir lielisks kluso dabu, 
ainavu un portretu meistars, 
glez    nas nereti darinātas vecmeis-
taru iespaidā. Par to varam iepa-
zīties jubilejas skatē, kuŗā gan 
izstādītas tikai klusās dabas un 
dažas ainavas. 

Jubilārs ir izteicies: “Mani aiz-
rauj glezniecības klasiskās vērtī-
bas, lietu metafiziskā daba un 
simboliskā nozīmība. Savos dar-
bos cenšos to savienot ar mūs-
dienu mākslas paradoksālo 
domāšanu.” Viņa darbos būtis-
kas ir gaismēnas, materiālitāte, 
telpa, vissmalkākās krāsu tonālās 
nianses, kas vēsta par Andŗa 
Začesta aizraušanos ar 17.gad-

simta holandiešu glezniecību. 
Mākslinieka gleznas ir apgarotas, 
pielietas ar dvēseles siltumu. 
Jaunākajās klusajās dabās blakus 
krūkām un pudelēm vai, precī-
zāk, aiz tām atrodas metallizēto 
foliju foni, to sakrokojumi rada 
nervozus ritmus. Savukārt ne -
dau  dzajās ainavās gleznotājs iz -
vē  lējies necilus motīvus, taču tie 
ļauj atklāt meistara izsmalcināto 
krāsu tonālo perfekciju, kas 
tomēr nav pašmērķis. Būtiskākais 
ir atklāt dabas, tātad arī dzīves 
apgarotību.

Jānis Ritums un Andris Začests 
divi pretmeti Latvijas glezniecī-
bā. Viens paļaujas uz iedvesmu, 
nekontrolētiem iekšējiem impul-
siem, turpretim otrs visu pakļauj 
precīzi izkalkulētai kompozicijai, 
krāsu kārtojumam un ritmiem, 
kas tomēr neizslēdz apgarotu 
iedvesmu. Tā jau tam jābūt – pat 
saulei ir divas puses.

Māris Brancis

Andris Začests, Klusā daba

Jānis Ritums. Meksikāņi Jānis Ritums. Skats no Pārdaugavas



LAIKS 92010.  ga da 9. oktobris – 15. oktobris

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtījis līdzjutības vēstuli 
Gruzi jas Republikas prezidentam Michailam Saakašvili, izsakot 
visdziļāko līdzjutību 1. oktobrī Afgānistānā bojā gājušo gruzīnu 
kaŗavīru tuviniekiem un visai Gruzijas tautai. Prezidents norāda, ka 
Latvijas tauta noliec galvu sērās par dienesta pienākumu veikšanas  
laikā kritušajiem karavīriem.

Latvijas prezidenta Valža Zatlera vizīti Maskavā var apdraudēt 
Visu Latvijai (VL) nonākšana valdošajā koalicijā, atsaucoties uz 
Krievijas aģentūru Regnum, rakstīts laikrakstā Telegraf. Pirms 
vēlēšanām VL pievienojās apvienībai ar valdošās koalicijas partijām 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (TB/LNNK). Vēlēšanās uzvarēja varas  
partiju bloks, ko prognozē par ticamāko nākamo koaliciju, tāpēc VL 
radusies iespēja nonākt valdībā. Kāds Krievijas ārlietu resora dar-
binieks aģentūrai Regnum novērtējis VL  par neofašistiem, tāpēc        
šīs partijas ārstāvju nonākšana valdošajā koalicijā varot pārvilkt 
“trek nu krustu” Zatlera iespējām viesoties Maskavā. Kremlī netikšot 
uzņemts cilvēks, ar kuŗa līdzdalību valdībā nonāktu neofašisti, kuŗu 
lozungi ir “Latviju latviešiem” un “Krievus izsūtīsim uz Krieviju”. 
Zatlers oficiālu ielūgumu viesoties Maskavā saņēma jau jūlijā, taču 
joprojām nekādas precīzas informācijas par vizītes laiku un saturu 
nav.

Partijas Visu Latvijai! līderis Raivis Dzintars intervijā LNT 
raidījumam 900 sekundes sacīja, ka ar Saskaņas centru varētu strā -
dāt tikai tad, ja SC izpildītu trīs “mājasdarbus” – atzītu Latvijas oku-
pācijas faktu, atteiktos no ieceres par krievu valodu kā otro oficiālo 
valodu un lauztu sadarbības līgumu ar Putina partiju Vienotā Krie-
vija. Tas esot partijas un viņa personiskais viedoklis. 

Pēc Latvijas Avīzes sniegtās informācijas, jaunievēlētajā Saeimā 
uz ārlietu ministra posteni varētu pretendēt Ģirts Valdis Kristovskis, 
Artis Pabriks, Ojārs Kalniņš, Imants Lieģis. Pagaidām kuluāros  ne -
tiekot runāts par citām kandidātūrām. 

Par režisora darbu vācu valodas zemēs un Jaunā Rīgas teātŗa 
(JRT) starptautiskajiem sasniegumiem Alvim Hermanim piešķirta 
nozīmīgā Konrāda Volfa balva.  Žūrijas pamatojumā teikts, ka Alvis 
Hermanis ar savu darbu radījis jaunu aistētiku. Viņa izrādēs aktieŗi 
var justies brīvi, ļoti atvērti, pašcieņas pilni un aizrautīgi, radot at -
da  rināšanas un apbrīnas vērtu darbu. Balva piešķirta par JRT 
unikāli tāti, kas māksliniekiem nodrošina nebijušu radošu procesu 
jaunas reālitātes tapšanai. 5000 eiro vērtās balvas pasniegšanas ce- 
remonija notiks 14. decembrī Mākslu akadēmijā Berlīnē.

Vislielākie izdevumi par vienu deputāta vietu bijuši apvienībai 
Par labu Latviju, vismazākie – VL/TB/LNNK, aprēķinājis laikraksts 
Biznes&Baltija. Par katru parlamentā iekļuvušo deputātu PLL 
samaksājis 111 976,88, VL/TB/LNNK – 15 282,03 latus.

10. Saeimas vēlēšanās piedalījušies gandrīz 78% balsstiesīgo 
cietumnieku. Kopumā nobalsojuši 3679 ieslodzītie no 12 dažādiem 
Latvijas cietumiem. Vēlēšanās varēja piedalīties 4276 no 7000 ieslo-
dzītajiem.

Latvijas alpīnisti Valdis Puriņš un Oļegs Siļins, turpinot Šiša -  
pa n gmas virsotnes iekaŗošanu, uzsākuši kāpienu kalnā un cer tikt   
līdz trešajai nometnei. Otrā nometne bija 7000 m augstumā. 

J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā
Konsultācijas ar polītiķiem 

sāksies 15. oktobrī
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

paziņojis: “Savā kalendārā esmu 
ielicis 15. oktobri konsultācijai    
ar partiju vadītājiem par mi -
nistru prezidenta amata kan di-
dātu  izvirzīšanas uzsākšanas da -
tumu.”

Prezidenta kancelejas vadītājs 
Edgars Rinkēvičs “twitter.com” 
informē, ka “konsultācijās ar 
Valsts prezidentu akcenti būs   
par ekonomikas atveseļošanas 
programmas izpildi, ārpolītiku 
un nacionālās enerģētikas polī-
tikas izstrādi”.

Valsts prezidents Briselē
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

Briselē  Āzijas un Eiropas Savie-
nības  galotņu apspriedes sesijā 
„Efektīvāka globālā finanču un 
ekonomikas pārvaldība”.

Valdis Zatlers uzrunā sacīja,        
ka Latvija ir viena no tām val- 
s tīm, ko visskarbāk skārusi glo-
bālā ekonomiskā krize. Taču 
kopš šī gada sākuma mūsu ma  k-
roekonomiskajos rādītājos ma -
nāmas pozitīvas tendences. IKP 
pieaug no ceturkšņa uz ceturks-
ni, samazinās bezdarba līmenis, 
eksporta pieaugums ir mērījams 
divciparu izteiksmē, un tekošo 
kontu bilance mums patlaban ir 
pozitīva.  Tas ir pagrieziens, lai 
gan arī nākamajā gadā būs ne -
pieciešami grūti fiskāli lēmumi 
jautājumā par valsts budžetu.

Latvijas tautsaimniecības at -
jaunošana mums  devusi dažas 
svarīgas mācības. Galvenais ie -
mesls, kāpēc Latvija spēja atkop-
ties, bija sarežģītā fiskālā pār kār-
tošanās, kas sākās jau 2008. ga -

dā. Fiskālā konsolidācija ir sais-
tīta ar nodokļu likmju mainī -
šanu un ar valsts izdevumiem. 
Tas nav vienkāršs uzdevums. 
Taču mūsu mērķis  ir laikā līdz 
2012. gadam  samazināt budžeta 
deficitu no divciparu skaitļa līdz 
trim procentiem IKP, lai 2014. 
gada 1. janvārī mēs valstī varētu 
ieviest eiro. Pievienošanās eiro 
zonai ir atjaunošanas procesa 
integrāla daļa, un tāpēc arī mūs 
interesē eiro zonas stabilitāte.

Mūsu pieeja ekonomiskajai 
kri zei bija pareiza. Taupība vis-
pirms, tautsaimniecības stimu-
lēšana tikai pēc tam. Vienīgi tā -
dā veidā maza un atvērta taut-
saimniecība var pārvarēt eko-
nomikas lejupslīdi. Struktūrālas 
pārmaiņas ir vajadzīgas, lai radī-
tu konkurētspējīgāku tautsaim-
niecību. Struktūrālās reformas 
nodrošinās daudz dziļāku un 
ilgtspējīgāku stimulu un likvi-
ditātes efektu.

Valsts prezidents ir pārlieci-
nāts, ka ir arī citas valstis, kuŗās 
visai drīz būs nepieciešama 
ievērojama budžeta konsoli dā-
cija. Pēdējo divu gadu laikā Lat-
vija ir pierādījusi, ka fiskālā 
konsolidācija un atkopšanās ir 
iespējama, bet tikai ar sabiedrī-
bas piekrišanu. Pastāvīga un go -
dīga komūnikācija ar sabiedrību 
ir pats būtiskākais, lai nodroši-
nātu šāda veida izpratni.

Ko darīs Dobelis un Tabūns?
Pēc neiekļūšanas jaunajā Sa -

eimā deputāts Juris Dobelis (TB/
LNNK) sola  saglabāt aktīvitāti, 
sa  vukārt deputāts Pēteris Tabūns 
(TB/LNNK) domā rakstīt grā-
matas.

“Man ir 70 gadi, esmu nodzī-
vojis krietni ilgāk nekā caurmērā  
vīrietis Latvijā. Savā vecumā     
varu darīt, ko gribu, jo saņemu 
pensiju,” teica Dobelis. Pieredzē-
jušais polītiķis norādīja, ka mā  -
jās tomēr  negulēšot un plāno 
piedalīties dažādos notikumos 
un aktīvitātēs.

Savukārt ilggadējais Saeimas 
deputāts Pēteris Tabūns pēc ne -
iekļūšanas jaunajā parlamentā 
sola atpūsties un rakstīt grāma-
tas. “Daudzo darba gadu laikā 
man ir sakrājušies materiāli  un 
ir ko teikt par Latvijas bēdīgo 
situāciju. Vēl stāv tūkstošiem 
vēs tuļu no Atmodas laika. Bū -
dams žurnālists, ceru šos mate-
riālus apstrādāt,” skaidroja Ta -
būns, piebilstot, ka iepriekš        
šiem darbiem nav atlicis laika.

Viens no Saeimā neiekļuvu -  
šās partijas  - PCTVL līdeŗiem 
Ja   kovs Pliners sola atgriezties 
pri  vātskolā, kur savulaik strā -
dājis par direktoru.

Plūsu un minusu „kaujas”
 Pēc Centrālās vēlēšanu komi-

sijas provizoriskiem datiem, 
Vidzemes, Latgales un Zemgales 
vēlēšanu apgabalā visvairāk plū-
su -74 179 saņēmis Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis 
(Vienotība), visvairāk svītrota 
viņa partijas pārstāve, dziedātāja 
Ieva Akurātere – 19 571.

Vidzemes vēlēšanu apgabalā 
par Saskaņas centra pārstāvi Iva-
nu Klementjevu plūsus ievilkuši 
9043 vēlētāji, taču viņš arī iz -
pelnījies visvairāk svītrojumu SC 
sarakstā – 1595.

ZZS vēlētāji visvairāk plūsu 
atvēlējuši Ingmāram Līdakam – 
13 858, visbiežāk svītrots Alek- 
s andrs Kiršteins (4946). Saeimā 
nav iekļuvusi kādreizējā Jūrma-
las pašvaldības vadītāja Inese 
Aizstrauta. 

Apvienības Par labu Latviju 
sarakstā visvairāk plūsu saņēmis 
eksprezidents Guntis Ulmanis 
(4200), kas ir arī visbiežāk svīt-
rotais kandidāts (3135). Šoreiz 
Saeimā neiekļuva ilggadējais par-
lamentārietis Kārlis Leiškalns,         
9. Saeimas TP deputāts Vents 
Armands Krauklis, kādreizējais 
finanču ministrs Oskars Spur-
dziņš un bijusī kultūras ministre 
Karina Pētersone. 

Latgales vēlēšanu apgabalā 
Vienotības sarakstā visvairāk plū-
su saņēmis bijušais Korupcijas 
novēršanas un apkaŗošanas bi -
roja vadītājs Aleksejs Loskutovs 
(8532), visvairāk svītrots  bijušais 
izglītības ministrs Kārlis Šadurs-
kis (2448), kas tomēr parlamen -
tā ievēlēts. 

No ZZS deputātu kandidā -
tiem Saeimā nav iekļuvuši Vik-
tors Ščerbatichs, no PLL depu-
tātiem - Anta Rugāte, bijušais 
Valsts robežsardzes priekšnieks 
Gunārs Dāboliņš. 

No citiem vēlēšanu apgaba -
liem 10. Saeimā nav iekļuvuši 
pazīstamie polītiķi Viola Lāzo, 
Helēna Demakova, Juris Dalbiņš, 
Kaspars Gerhards, Latviešu na -
cionālistu kluba vadītājs Jānis 
Sils. 

Saprašanās memorands ar  
LBAS

Polītisko partiju apvienība  Vie-
notība 1. oktobrī parakstīja sa -

prašanās memorandu ar Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienību 
(LBAS). Dokumentu parakstīja 
Vienotības priekšsēdis Ģirts 
Valdis Kristovskis, apvienības 
līdzpriekšsēži Solvita Āboltiņa 
un Aigars Štokenbergs, LBAS 
priekšsēdis Pēteris Krīgers, LBAS 
priekšsēža vietnieki Līvija Mar-
cinkēviča un Egils Baldzēns.

Saprašanās memorandā ie- 
t verta sadarbība tautsaimnie -
cības, darba samaksas un ar to 
saistīto nodokļu, izglītības, no -
darbinātības, valsts pārvaldes, 
kultūras, sociālā dialoga un pil-
soniskās sabiedrības veidošanā.

Tautsaimniecības jomā Vie no-
tība un LBAS vienojušās par 
svarīgākajām prioritātēm no -
teikt darba vietu saglabāšanu       
un uzņēmējdarbības stimulēša -
nu un par galveno instrumentu 
izmantot ilgtspējīgu, izaugsmi 
veicinātāju nodokļu un finanču 
polītiku. Memorands paredz cī -
nīties pret ēnu ekonomiku taut-
saimniecībā, kā arī veidot pa -

pildu ienākumus un ietaupī-
jumus Valsts kasē, lai pieaugtu 
legālā nodarbinātība un uzņē-
mējdarbība. Tāpat Vienotība  un 
LBAS vienojušās, ka maksimāli 
jāizmanto Eiropas Savienības 
fondu līdzekļi un tie jāizlieto 
tautsaimniecības aktīvizēšanai.

Izglītības jomā saprašanās me -
morands paredz izstrādāt un 
īstenot tādu valsts un pašvaldību 
budžeta financētu izglītības ie -
stāžu, it sevišķi pirmsskolas, dar-
binieku darba samaksas sistēmu, 
kas par līdzvērtīgas kvalifikā -
cijas darbu nodrošinātu samē-
rojamu atalgojumu. Memorands 
paredz nodrošināt izglītības pie-
ejamību katram bērnam, izvei-
dojot racionālu skolu tīklu, piln-
veidojot principu “nauda seko 
skolēnam”, kas garantēs izglītī -
bas kvalitāti gan skolēnu dzī-
vesvietai iespējami tuvākā sā -
kum skolā un pamatskolā, gan 
mūsdienīgi aprīkotās vidussko-
lās novadu centros.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Latvijā 10. Sa  ei-

mas vēlēšanu gai-
dās audzis to „pie-
vilto ļaužu” skaits, 
kuŗiem apriebu -
sies līdzšinējo tau-
tas vēlēto pārstāvju 
darbošanās tajā 
velna ducī valdību, 

kas cita citu nomainījušas atjauno-
tās Latvijas 20 gados, un aši vien 
tika atsvaidzinātas atmiņas par   
tām četrām Saeimām, kuŗu ietva-
ros notikušās andeles deva ieganstu 
1934. gada 15. maija apvērsumam.

Advokāts Andris Grūtups un 
dziesminieks Kaspars Dimiters – 
katrs pa savai vīzei – cildina va  do-
nības priekšrocības, bet 10 dienas 
pirms 10. Saeimas vēlēšanām īstu 
demagoģijas bumbu uzspridzināja 
apvienības Par labu Latviju (PLL) 
galvenais ekonomiskais stratēģis 
Uldis Osis, kas NRA slejās ne tikai 
lika saprast, ka senajā Grieķijā 

Vadonības jēdziens Ulža Oša un Aleksandra Gordona skatījumā
tirannija bijusi svētīgāka par de -
mokratiju un senajā Romā – im -
perija par republiku, bet cildināja 
Ādolfu Hitleru, kuŗa vadībā, citēju, 
„Vācija trīsdesmitajos gados veica 
bezprecedenta ekonomisku izrā-
vienu divos gados, no galēja cha -
osa ar milzīgu bezdarbnieku ar -
miju pārvēršoties par ekonomiski 
plaukstošu valsti ar pilnīgi likvidē-
tu bezdarbu. Hitlers, iespējams, 
būtu visu laiku dižākais Eiropas 
vadonis, ja viņam noņemtu to na -
cisma schizofreniju.”

Patiešām! Traucēja tāds sīku -
miņš – nacisma schizofrenija, ko 
droši vien būtu varējis „noņemt” 
kāds apsviedīgs pūšļotājs...

Tēvs un sklotājs, mīļotais Staļins, 
īstenojot daudzinātās piecgades 
(pjatiletki), panāca, ka tērauda un 
čuguna ražošanā PSRS ierindojās 
otrā vietā pēc ASV un bezdarbs 
tika „pilnīgi likvidēts”. Kas un kuŗš 
bez tam tika pilnīgi likvidēti, tas 

taču nieks, vai ne?
Protams, Uldis Osis NRA slejās 

atgādinādams, ka valstis uzplau ku-
šas nevis demokratijas, bet tiranni-
jas apstākļos, piesardzīgi piemetina, 
ka „ar to nevēlas teikt, ka valstī ne -
pieciešama diktātūra, bet garīgs 
līderis”.

Garīgs līderis? Kuŗš spētu „aiz-
raut” tautu? Fuerer befiel, wir fol -
gen – tas pats vien iznāk.

Par vadoni un vadonību savs 
īpatnējs priekšstats ir arī 46 g. v. 
Aleksandram Gordonam. Nu nav 
viņš mans radinieks, nav! Pasaulē 
Gordonu ir tūkstošiem. Vārdu 
sakot, portālā www.delfi.lv šo Gor-
donu intervējis Ilmārs Šļāpins un 
nu mūs informē, ka A. G., „ir viens 
no intelektuālā sarunu šova meista-
riem”, populāru Krievijas TV rai-
dījumu vadītājs.

Pirmais Baltijas kanālis (PBK) 
bija salīdzis Aleksandru Gordonu, 
lai viņš 29. un 30. septembŗa vakarā 

vadītu četru lielāko LR partiju po -
lītiķu un ministru prezidenta ama-
ta kandidātu debates – krievu va -
lodā, ar latvisku tulkojumu. PBK ir 
privāts, un šādas debates daudzās 
demokratiskās valstīs ir populāras. 
Kad šis Laika/BL numurs nonāks 
pie lasītājiem, šīs debates jau „pie-
derēs vēsturei”, taču joprojām ak -
tuāls ir tas, kas Aleksandram Gor-
donam sakāms par mūsdienu 
Krie  viju un Vladimiru Putinu. 

Atgādināsim, ka Vladimira Pu -
tina ienaidnieks ir arī Aleksandra 
Gordona ienaidnieks: kad tika 
apcietināts naftas magnāts Ho  dor-
kovskis, A. G. nāca klajā ar atklātu 
vēstuli, kuŗā nikni šaustīja arestēto, 
a priori atzīstot viņu par vainīgu.

Bet nu – pie lietas: „Kas attiecas 
uz to, kuŗš no krievu intelektuā-
ļiem ir par Putinu un kuŗš pret,       
tad te man jāsaka – viņi visi ir par 
Putinu. Pat tie, kuŗi (..) iet protesta 
demonstrācijās, arī tie lieliski sa -

prot, ka starp viņiem nav neviena 
līdeŗa, kuŗš šobrīd varētu paņemt 
(izcēlums mans –F. G.) šo valsti. 
Tieši šo valsti, ”uzsveŗ Aleksandrs 
Gordons. Un turpina: „Putinu var 
mīlēt un var nemīlēt, var cienīt vai 
necienīt. Bet par to, ka viņš šobrīd 
ir vienīgā iespējamā atbilde tai 
situācijai, kas ir valstī, par to ne -
viens nešaubīsies.”

Tātad Putins šo valsti paņēmis   
kā kādu mantu. Putins, jūsmo 
Aleksandrs Gordons, „burtiski ve -
da valsti sev līdz. Putins kļuva pat 
ne tik daudz par tautas cerību 
izpausmi, cik par tādu kā bioloģis-
ku piedēkli Krievijas organismam. 
Iedomāties to, ka Putins piepeši 
varētu nebūt, ir ļoti grūti.”

Tiktāl mans – diemžēl – uzvārda 
brālis. Viņa domu gājiens diez cik 
neatšķiŗas no Ulža Oša prāto ju-
miem. Līderis, bez kuŗa – tukšums. 
Vai tauta ir tik dulla?

Franks Gordons

Dārgie mūsu 
laik raksta lasītāji, 
man ir grūti vārdos 
ietērpt atviegloju-
mu un prieku, ko 
jūtu par nupat no  -
tikušo Saeimas vē -
lēšanu rezultātiem. 

Lasītāji zina, ka par tiem man 
vairāku mēnešu gaŗumā bija lie-
lum lielas bažas, lai neteiktu vairāk, 
taču, izrādās, tās bijušas veltīgas. 
Visvairāk 2. oktobrī uzvarēja vese-
lais saprāts.

Lielāko mandātu skaitu 10. Sa -
eimā ieguva partiju apvienība Vie-
notība. Oficiālie rezultāti šobrīd, 
protams, vēl nav zināmi, taču šķiet, 
ka Vienotībai jaunajā Saeimā būs 
33 no 100 vietām. Lielāku repre-
zentāciju 1993. gadā ieguva toreiz 
varenais Latvijas ceļš ar 36 man-
dātiem, taču kopš tā laika nevie-
nam nav izdevies gūt tik lielisku 
rezultātu (vēlēšanās kopš 1993. 
gada tā partija, kuŗai ir veicies 
vislabāk, ir ieguvusi attiecīgi 18,        
24, 26 un 23 mandātus). Otru 
lielāko mandātu skaitu ieguvusi 
partiju apvienība Saskaņas centrs – 
29 vietas, pēc tam Zaļo un zem-
nieku savienība (ZZS) ar 22 man-
dātiem, partiju apvienība Par labu 
Latviju ar astoņiem, un partiju 
apvienība Visu Latvijai!/TB/LNNK – 
ar astoņiem mandātiem. Galīgie 
rezultāti kādu no šiem skaitļiem, 
iespējams, varētu mazliet pakorri-
ģēt, bet tas droši vien nenotiks. Sa -
ņemtais balsu skaits pirmajā trij-
niekā atšķiŗas pat ļoti – 30,7 pro-
centi Vienotībai, 25,71 procents 
Saskaņai un 19,43 procenti zaļa-
jiem zemniekiem.

Matēmatika nākamajā Saeimā ir 
nepārprotami skaidra. Vienotībai 
kopā ar ZZS un VL/TB/LNNK ir 
63 balsis, tā būtībā ir pašreizējā 
koalicija, un Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis jau ir paguvis 
pateikt, ka tās saglabāšana viņam    
ir pirmā doma. Protams, vairā-
kums Saeimā sanāktu arī citās 
kom binācijās, piemēram, SC + 
ZZS + PLL = 59. Bet tas nozīmētu, 
ka Valsts prezidents Valdis Zatlers 

PALDIES DIEVAM PAR VESELO SAPRĀTU!

Kārlis Streips

valdības vadītāja amatam izvirza 
vienu no trim cilvēkiem, kuŗi sevi 
šajā pozicijā ir prezentējuši visā 
priekšvēlēšanu kampaņas laikā, 
attiecīgi „Biškekas” piesolītājs un 
Kremļa lielais draugs Jānis Ur  ba-
novičs, ar kriminālapsūdzībām 
apkrautais Aivars Lembergs vai arī 
ļoti bramanīgais visa kā solītājs 
Ainārs Šlesers. Ir ļoti grūti ie  do-
māties situāciju, kuŗā Valsts prezi-
dents izvēlētos vienu no šiem cil-
vēkiem, nevis Dombrovski. Katrā 
ziņā ir gandrīz pilnīgi skaidrs, ka 
pirmā iespēja tiks dota tieši Dom -
brovskim un, ja zaļie zemnieki pie-
kritīs sadarboties, tad nekas nespēs 
šādu valdību novērst. Grūti iedo-
māties, ka ZZS varētu īpaši klīrē-
ties. Tā nu ir partija, kuŗa atkārtoti 
pierādījusi, ka galvenais princips    
tai ir atrasties pie varas jebkuŗā 
kombinācijā, ja vien tai tiek atstāts 
zemkopības ministra postenis un 
ir ļauts ik pa brīdim Saeimā pa  mē-
ģināt kādu gājienu, kas glābtu 
partijas lielo idejisko tēvu un spon-
soru (piemēram, ar atpakaļejošu 
datumu leģitimēt naudas atmaz-
gāšanu), bet valsts interesēm nekal-
potu ne vismazākā mērā. ZZS val-
des priekšsēdis jau īsi pēc rezultātu 
uzzināšanas atzina, ka, viņaprāt, 
pašreizējās koalicijas saglabāšana 
būtu loģiska.

Tiesa, Vienotības līdeŗi ir teikuši, 
ka gluži bez kontaktiem viņi Sa -
skaņas centru neatstās. Pēc 9. Saei-
mas vēlēšanām 2006. gadā Aigara 
Kalvīša vadītā koalicija vīzdegu -
nīgi un augstprātīgi parādīja pigu 
Jaunajam laikam, bet vēlāk nācās 
to nožēlot, jo JL pēc tam palīdzēja 
izraisīt sabiedrības neapmie rinā-
tību, kuŗas dēļ Kalvītis bija spiests 
aiziet no polītikas pavisam. Viņš 
pats ir atzinis, ka tā bijusi kļūda. 
Saskaņas centra gadījumā vismaz 
patlaban nav skaidrs, ko apvienī -
bai varētu piedāvāt, ja Vienotība 
lemtu par tās iekļaušanu koalicijā. 
Starp citu, valdības darba kārtībā 
joprojām ir ministriju skaita sa -
mazināšana, un tas nozīmē, ka 
ikviena klāt pienākusī partija vai 
apvienība var cerēt tikai uz kriet-      

ni ierobežotu portfeļu skaitu. Mi -
nistru prezidenta partija tradicio-
nāli ieņem arī finanču ministra 
posteni, visticamāk, arī ārlietu mi -
nistra portfeli. ZZS ar savām 22 
vietām tāpat var pretendēt uz vai-
rākām ministrijām. Protams, daļa 
vēlētāju, kuŗi 2. oktobrī balsoja par 
SC, to darīja tāpēc, ka apvienība 
nekad nav bijusi pat īpaši tuvu 
varas kloķiem, un cilvēki, iespē-
jams, sprieda, ka būtu jādod tai 
iespēja parādīt, ko tā prot. Taču 
šādā koalicijā noteikti nepiedalī -  
tos tēvzemieši – viņiem partiju ap -
vienība, kas uz Eiropas Parlamen -
tu nosūtīja par valsts nodevību 
notiesāto kādreizējo kompartijas 
bosu Rubiku, ir sarkana līnija, ku -
ŗai viņi nedrīkst pārkāpt. Jo ar visu 
manāmi enerģisko Visu Lat vijai! 
piesaistīšanu apvienība tik ļoti       
tālu pāri piecu procentu barjērai 
netika. Vēl te var piebilst, ka šogad 
vēlētāji beidzot atteicās no apvie-
nības, kas pat no Saskaņas centra ir 
pa kreisi – Par cilvēka tiesībām vie-
notā Latvijā palika ļoti tālu zem 
pieciem procentiem. Urrā!

Un vēl viens interesants fakts. 
Samērā nesen Saeima apstiprināja 
likumu par valsts financējumu po -
lītiskajām partijām, nosakot, ka 
financējums pienākas tām parti-
jām vai apvienībām, kuŗas iepriek-
šējās Saeimas vēlēšanās ir ieguvu-
šas vairāk nekā divus procentus 
balsu. Kas notika šogad? Tās parti-
jas, kuŗas ieguva vairāk nekā divus 
procentus, arī ieguva vairāk nekā 
piecus procentus un tāpēc tika pie 
Saeimas mandātiem. Atlikušās vi -
sas bija tālu zem diviem procen-
tiem, tāpēc valsts financējums būs 
tām partijām, kuŗas ir Saeimā. 
Citiem vārdiem sakot, tām, kuŗas 
vienā vai otrā variantā tur ir biju -
šas vienmēr. Gudrs gājiens no de -
putātu puses vai sakritība? 

Kāda būs nākamā valdošā koa-
licija, to rādīs laiks, konsultācijas 
sākušās jau šonedēļ un turpinā -   
sies līdz brīdim, kad jaunā Saei -   
ma sanāks uz pirmo sēdi (tas būs 
novembŗa sākumā). Informācija 
par konkrētiem Saeimā ievēlētiem 

cilvēkiem vēl būs kādu brīdi jā -
pagaida, jo plūsiņu un minusiņu 
sa  skaitīšana ir roku darbs un prasa 
visnotaļ daudz laika. Tāpēc tikai 
pēc kāda laiciņa redzēsim, kuŗš 
spārns dažādajās partiju apvienī - 
bās ir guvis virsroku. Vai, piemē-
ram, vēlētāji ir atteikušies no tēv-
zemiešu vecajiem bukiem, lai viņu 
vietā ieliktu jauniešus no VL? Vai 
Vienotības frakcijā būs vairāk de -
putātu no Jaunā laika, Sabiedrības 
citai polītikai vai Pilsoniskās savie-
nības? Vai tie astoņi deputāti, kuŗi 
ievēlēti no Par labu Latviju vairāk 
nāk no kādreizējā Latvijas ceļa vai 
arī no Latvijas pirmās partijas vai 
Tautas partijas? Saskaņai un zaļa-
jiem zemniekiem šādu problēmu 
nav. Lai gan abos gadījumos tās ir 
apvienības, ideoloģisku atšķirību 
starp tās veidojošām partijām nav. 
Taču, vai deputātos vairāk būs 
jaunatnācēju vai seno polītiķu, vai 
Vienotībā lielāku pārsvaru gūs 
prāgmatisms vai reizēm pārāk 
uzspēlēts tautiskums, - tas noteiks 
nākamo četru gadu akcentus, ja        
ne visu polītiku kopumā. 

Vislielākie jautājumi ir tieši par 
Vienotību. Trim partijām apvienī-
bas pamatā ir pietiekami lielas 
ideo loģiskas atšķirības, piemēram, 
jautājumā par nodokļiem. Apvie-
nības pārstāvji ir teikuši, ka pēc 
vēlēšanām viņi aplūkos iespēju 
veidot vienotu partiju. Redzēsim, 
vai tas notiks, taču ir vērts atcerē -
ties arī to, ka ļoti daudzi no Vie-
notības redzamākajiem polītiķiem 
ir cilvēki, kuri ir aizgājuši (vai ta -
puši aicināti aiziet) no citām par-
tijām. Ģirts Valdis Kristovskis – 
kādreizējais tēvzemietis. SCP līdeŗi 
Aigars Štokenbergs un Artis Pa  b-
riks abi bija Tautas partijas mi  nis-
tri Kalvīša valdībā. Eiropas Par-
lamenta deputāte Sandra Kalniete 
no Vienotības kādreiz bija Jaunajā 
laikā un no tā aizgāja, lai gan baz-
nīcā reiz bija svēti solījusi to ne -
darīt. Īsi sakot, šie politiķi piera -
duši pie „staigāšanas”, un jācer, ka 
nākamajos četros gados viņi spēs 
rast kopīgu valodu. Vēl jo vai -      
rāk tāpēc, ka, tiklīdz valdība būs 

ķērusies pie darba, būs jāatrisina 
jautājums par nākamā gada valsts 
budžetu, un tas būs pat ļoti sāpīgs 
process.

Nobeigumā vēl gribu paust ne -
viltotu sajūsmu par to, ka vēlētāji 
Šlesera un kādreizējā Ministru 
prezidenta Andŗa Šķēles veidota-
jam PLL pateica stingru nē. Ap -
vienība priekšvēlēšanu laikā da - 
rīja absolūti visu, lai saistītu uz -
manību, – bombardēja žurnālis -  
tus ar e-pastiem, bērniem dalīja 
balonus, parakstīja „sadarbības 
līgumus” ar teju vai visām nevalsts 
organizācijām, savām interesēm 
pakļāva vairākus plašsaziņas lī -
dzekļus, pirmām kārtām Latvijas 
Neatkarīgo televīziju, bet zināmā 
mērā arī laikrakstu Diena. Balso-
šanas rezultāts ir lielisks, jo skaid-
rāk par skaidru parāda, ka sa -
biedrības atmiņa nemaz nav tik   
īsa. Atklāti sakot, mani uzjautrina 
doma, ka Šleseram, Šķēlem un arī 
viņu abu no pagātnes izvilktajam 
Guntim Ulmanim Saeimā būs 
jādirn par gluži parastiem depu-
tātiem, turklāt visticamāk – opo-
zicijā. Šķēle jau reiz ir demon-        
strējis, ka parasts deputāta amats 
neatbilst viņa eksaltētajai pašiz-
pratnei. Toreiz viņš paziņoja, ka no 
polītikas aiziet uz visiem laikiem. 
Taču atnāca, cilvēks, atkal… un 
saņēma pļauku. Pagaidām nav īsti 
skaidrs, vai Šķēle ir dabūjis pietie-
kami daudz krustiņu, lai iekļūtu 
Saeimā. 

Vārdu sakot, vēlēšanu rezultāti 
šogad iepriecina. Turēsim īkšķus, 
lai Valdim Dombrovskim izdodas 
izveidot nākamo valdību. Turēsim 
īkšķus, lai jaunā valdība būtu pro-
fesionāla, nopietna un godīga. Tas 
nu būtu rezultāts, par kuŗu mēs        
visi varētu priecāties.

Un pēdējā piebilde tautiešiem 
manā dzimtajā pilsētā Čikāgā: 
malači! Būtu balsojuši tikai jūs, 
Vienotībai Saeimā būtu apmēram 
90 vietas. Un par Šleseru/Šķēli no -
balsoja tikai trīs cilvēki. Dievs ar 
viņiem. Tāpat kā Latvijā, viņi ir 
smagā mazākumā.
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Kad visi sēž vienā laivā...
Ministru prezidents Valdis 

Dom  brovskis pēc Vienotības  un 
Saskaņas centra sarunām iztei  -
cās, ka abas partiju apvienības 
va   rētu noslēgt sadarbības līgu -
mu un, iespējams, deleģēt SC 
kādu ministra amatu. Sarunu lai-
kā SC piedāvāta iespēja noslēgt 
sadarbības līgumu ar jauno koali-
ciju un vienoties par sadarbības 
formu, kas abām pusēm būtu 
pie  ņemama.

Daži jaunās koalicijas partneŗi 
norādījuši, ka negrib būt vienā 
koalicijā ar SC, tāpēc tiek meklē-
tas citas sadarbības formas. To -
mēr pārējie koalicijas partneŗi 
“kaut kādas sadarbības formas” 
neizslēdzot.

SC priekšsēdis Nils Ušakovs 
no   rāda, ka SC patlaban ieņemot  
nogaidošas pozicijas un respek-
tējot Vienotības - vēlēšanu uzva-
rē tāju rīcību un plānus. Par ie -
spējamo sadarbību nepieciešams 
izrunāties ar SC partneŗiem. SC 
ir gatavs atbalstīt jauno koaliciju 
šajā grūtajā darbā, jo visi “sēž    
vie nā laivā”, tāpēc jāstrādā kopā.        
SC vadītājs atzīst, ka viņa partija 
patlaban ir sarunām atvērta  un 
ļoti pozitīvā pozicijā.  Pagaidām 
beidzies tikai pirmais sarunu 
raunds, un  viss vēl ir priekšā.

Tēvzemieši katēgoriski izslēdz 
jebkādu iespēju parakstīt līgumu 
ar Saskaņas centru.

Starptautisko novērotāju 
atzinumi

10. Saeimas vēlēšanu norisei 
lī dzi sekoja starptautisko novē-
rotāju grupa. Projektu Latvijā  
īstenoja Zviedrijas starptautis -
kais liberālais centrs kopā ar ne -
valsts un akadēmiskām organi-
zācijām no Baltkrievijas un Uk -
rai nas. 

Novērotāju paziņojumā teikts, 
ka viņi paguvuši apmeklēt 203 
vēlēšanu iecirkņus jeb 21% visu 
valstī strādājošo iecirkņu. Novē-
rota gan balsošana, gan balsu 
skaitīšana. Par vēlētāju reģistrē-
šanu iecirkņos, divas reizes pār-

baudot vēlētāja pasi – vēlētājam 
ienākot iecirknī un saņemot vē -
lēšanu zīmes -, novērotāji izteicās 
atzinīgi. 

Ziņojumā arī teikts, ka vēlēša-
nu urnu aizzīmogošanas proce-
dūra vietām atšķīrusies, dažviet 
trūcis viena aizlīmēšanas zīmoga 
un aizlīmējošo zīmogu skaits at -
šķīries. Nelielas grūtības radījusi 
nepieciešamība dažos iecirkņos 
atkal akreditēties kā novērotā-
jiem, lai gan visiem grupas da  -

līb niekiem bijusi akreditācija no 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK). 

Balsu skaitīšanu novērotāji vēr-
tēja kpar “caurspīdīgu”, lai gan 
dažās vietās neesot ievērotas  
visas paredzētās procedūras. 

Gala ziņojumu grupa publicēs 
rakstveidā apmēram pēc diviem 
mēnešiem. Tur sakopos datus un 
piezīmes, ko novērotāji ierakstī-
juši četras lappuses gaŗās anketās, 
kuŗas aizpildīja darbības laikā. 

Galvenais trūkums 10. Saei -
mas vēlēšanās bijis bieži balso-
šanas slepenības pārkāpumi. Bal-
sošanas slepenība, kas ir starp-
tautisks standarts, ko aizsargā       
arī  Latvijas likumi, ne vienmēr 
ti  kusi respektēta. Vairākumā vē -
lēšanu iecirkņu vēlētāja izvēle 
notikusi publiski, jo dažas vēlē-

šanu kabīnes nav bijušas uz  stā-
dītās tā, lai  garantētu slepenību. 
Liels skaits vēlētāju balsojuši 
grupās, vienas ģimenes locekļi 
balsojuši kopā.
Nebijis tukšo aplokšņu daudzums

Ekspertu ieskatā vēlētāji, kas 
10. Saeimas vēlēšanās urnā ieme-
ta tukšu aploksni, rīkojušies ra -
dikāli, arī pieļaujot, ka elekto -
rātā, iespējams, bijis apjukums.

Aptuveni 3,55% jeb 35 000 
vēlētāju urnā iemeta tukšu ap -

loksni, nenobalsojot ne par vie -
nu partiju, bet piedaloties vēlē-
šanās. Tik liels “tukšo aplokšņu 
vē  lētāju” skaits un īpatsvars, vis-
maz atjaunotās Latvijas Saeimas 
vēlēšanu vēsturē, nav bijis.

Pēc socioloģes Dagmāras Beit-
neres domām, cilvēki arvien vai-
rāk sāk domāt, par ko balsot, un 
grib redzēt pārmaiņas valstī. 
Līdzšinējā pieredze rāda, ka Sa -
eimas vēlēšanas nespēj mainīt 
polītisko eliti - tie paši cilvēki,  
kas iepriekš noteikuši polītiku, 
un tie paši, kas manipulējuši ar 
iedzīvotājiem, to darīja arī pēc āk, 
kaut gan atbalsta tiem nebija.        
Un vēlētāji ļoti radikāli nolēmuši 
kaut ko mainīt. Vēlētāji pama -
zām kļūst arvien gudrāki. Taču 
tukšo aplokšņu iemešana ir emo-
cionāla un tai ir maz sakara ar 

racionālitāti.
Balsotāju brieduma pieaugu-

mu min arī polītologs Veiko 
Spolītis. Viņš gan uzsveŗ, ka “tuk-
šu aplokšņu” mešana vēlēšanu 
urnās liecina par vēlētāju racio-
nālitāti. Viņi varēja vispār neiet 
uz vēlēšanām, taču aizgāja, no -
balsoja un liedza Saeimā iekļūt, 
piemēram, tā saucamajām loko-
motīvēm. Pēc Spolīša domām, 
šāda vēlētāju rīcība ir pārdomā - 
ta un tā rīkojušies izglītoti 

LATVIJA SAVU IZVĒLI IZDARĪJUSI 

iedzīvotāji.
Spolītis skaidro, ka “tukšo ap -

lokšņu vēlētāju” skaits pieaudzis, 
arvien vairāk palielinoties plai -
sai starp parlamentu un sabied-
rību. Polītologs akcentē, ka nevar 
runāt par leģitimu parlamentu, 
kam nav pat 10% pavalstnieku 
uzticības, kā tas bija ar 9. Saeimu. 
Lai uzticība palielinātos, par -
lamentam vajadzētu ne tikai at -
teikties no “lokomotīvju princi-
pa”, kas jau ir izdarīts, bet arī, 
piemēram, galīgi pieņemt, ka 
partijas tiek financētas no valsts 
budžeta.

Latvijas Universitātes  polītologs 
Juris Rozenvalds “tukšo aplokš -
ņu vēlētāju” skaita pieaugumu 
skaidro tādējādi, ka vēlētājam   
bija diezgan grūti izvēlēties, par 
ko balsot. Partijas, tostarp vēlē ša-

nās uzvarējusī Vienotība, sabied-
rībai nepaskaidroja savus nodo-
mus sociālekonomiskā un no -
dok ļu polītikā. LU mācībspēks 
gan atzīst, ka šis bijis arī protesta 
balsojums pret visām partijām.

Provizoriskais 10. Saeimas sa -
stāvs kļuva zināms 3. oktobrī. 

No Vienotības saraksta Saeimā 
varētu būt iekļuvuši:

No Rīgas vēlēšanu apgabala 
Ģirts Valdis Kristovskis, Ojārs 
Kalniņš, Lolita Čigāne, Rasma 

Kārkliņa, Ints Dālderis, Inguna 
Rībena, Andris Buiķis, Ilze Viņ-
ķele, Imants Lieģis. Aiz svītras 
palikuši Linda Mūrniece un   
Vaira Paegle.

No Vidzemes ievēlēti Valdis 
Dombrovskis, Artis Pabriks, Ilma 
Čepāne, Ainars Latkovskis, Ina 
Druviete, Edvards Smiltēns, An -
dris Vilks, Arvils Ašeradens, 
Dzintars Ābiķis, Guntars Galva-
novskis, Dzintra Hirša un Ilze 
Vergina.

No Latgales vēlēšanu apgabala 
varētu būt ievēlēti Aleksejs Los-
kutovs un Kārlis Šadurskis, no 
Kurzemes - Solvita Āboltiņa, Ja -
nīna Kursīte-Pakule, Silva Ben-
drāte un Ingmārs Kuklis. No 
Zemgales ievēlēti Sarmīte Ēlerte, 
Artis Kampars, Dzintars Zaķis, 
Atis Lejiņš, Aigars Štokenbergs 
un Klāvs Olšteins.

Vienotībai kopumā 10. Saeimā 
būs 33 mandāti.

No Saskaņas centra Rīgas vē -
lēšanu apgabalā ievēlēti Jānis Ur -
banovičs, Sergejs Dolgopolovs, 
Andrejs Klementjevs, Artūrs Ru -
biks, Boriss Cilevičs, Sergejs 
Mirs kis, Nikolajs Kabanovs, Igors 
Pimenovs, Michails Zemļinskis, 
Igors Meļņikovs, Aleksejs Holos-
tovs, Sergejs Potapkins, Alek- 
s andrs Vasiļjevs, no Vidzemes - 
Ivans Klementjevs, Jānis Ādam-
sons, Juris Silovs, Aleksandrs 
Sakovskis, no Latgales - Jānis 
Tutins, Raimonds Rubiks, Ivans 
Ribakovs, Vladimirs Nikonovs, 
Tatjana Mieriņa, Aleksandrs Ja -
kimovs, Aleksejs Burunovs, Ser-
gejs Fjodorovs, no Kurzemes - 
Valerijs Agešins, Sergejs Dikter-
jovs, no Zemgales - Vitalijs Orlovs 
un Vladimirs Reskājs.

Saskaņas centram būs 29 man-
dāti.

Zaļo un Zemnieku savienība 
ieguvusi 22 mandātus. No Rī - 
gas ievēlēti Raimonds Vējonis, 
Kārlis Seržants, Jānis Strazdiņš, 
no Vidzemes - Jānis Dūklavs, 
Ing mārs Līdaka, Iveta Grigule, 
Armands Krauze, Vitauts Staņa, 
Andris Bērziņš, no Zemgales - 
Augusts Brigmanis, Andris Bēr-
ziņš, Uldis Augulis, Dace Reinika, 
Aivars Dronka, no Latgales - 
Staņislavs Šķesters, Skaidrīte Pi -
lāte, Jānis Klaužs, no Kurze -       
mes - Gundars Daudze, Aija Bar-
ča, Dana Reizniece, Oskars Zīds 
un Dita Role.

No apvienības Par labu Lat-
viju Kurzemē ievēlēts Ainars 
Baštiks, Vidzemē - Māris Kučin-
s kis un Guntis Ulmanis, Latga- 
lē - Rita Strode un Monvīds 
Švarcs, Rīgā - Ainārs un Inese 
Šleseri,  Zemgalē - Andris Šķēle. 
Šim polītiskajam spēkam Saeimā         
būs astoņas vietas

No apvienības Visu Latvijai/
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
ievēlēti astoņi deputāti: no Rī -   
gas - Dzintars Rasnačs un Ei -
nārs Cilinskis, no Vidzemes - 
Raivis Dzintars, Visvaldis Lācis, 
Jānis Dombrava, no Latgales - 
Jānis Trupovnieks, no Kurze -
mes - Gaidis Bērziņš, no Zem-
gales - Imants Parādnieks.

Kopumā 10. Saeimas vēlē -
šanu urnās iemestas 942 222 
vēlēšanu zīmes. Vēlēšanās pie-
dalījušies 62,64% balsstiesīgo 
iedzīvotāju.

Apskatu sagatavojis 
P. Karlsons

    
 

Iepriecinoša šajās vēlēšanās bija jaunās paaudzes aktīvitāte. Balso 
Miks (29)

Kļuvuši zināmi vēlēšanu provizoriskie rezultāti – Vienotības pārstāvji Solvita Āboltiņa un Valdis 
Dombrovskis priecājas kopā ar Čikāgas Piecīšiem Armandu Birkenu (no kr.) un Albertu Legzdiņu

Ojārs Kalniņš un Alberts Legzdiņš satikušies vēlēšanu naktī

(Turpināts no 1. lpp.)
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Septembrī Rīgā notika režiso -
ra Zigurda Vidiņa dokumentālās 
filmas „Gaismas ceļā” pirmizrā-
de. Filmā stāstīts par Lidijas Las-
manes-Doroņinas likteni, kam 
kinodokumentālists Zigurds Vi -
diņš sekojis līdzi vairāk nekā 20 
gadus, un šogad, kad filmas va -
ronei aprit 85 gadi, tā tika pa -
beigta. Viņa, ko filmas autori 
sauc par „sirdsapziņas cietum-
nieci”, 1946., 1970. un 1983. gadā 
tika arestēta, kopumā ieslo dzī-
jumā pavadījusi 14 gadus, lai    
gan viņas vienīgais noziegums 
bija sapnis par brīvu Latviju. 

Jau 1946. gadā Lidiju Sarkanā 
Krusta māsu skolas formā aizve-

Filma par Lidijas Lasmanes-Doroņinas likteni
da uz čekas pagrabiem un pēc 
septiņiem mēnešiem par pa -
līdzību mežabrāļiem notiesāja          
ar brīvības atņemšanu uz asto-
ņiem gadiem. 1970. gadā Lidiju 
apcietināja otro reizi. „Par nepa-
tiesu sacerējumu, kas diskreditē 
padomju varu, izplatīšanu”, – 
piespriesti divi gadi ieslodzī  ju-
mā. Trešo reizi Lidiju aizdzina   
pa etapu uz Krieviju 1983. ga -          
dā Par pretpadomju aģitāciju un 
propagandu.

1988. gada maijā Lidija Las-
mane-Doroņina tika izlaista no 
apcietinājuma, drīz vien Zigurds 
Vidiņš uzņēma dokumentālo 
filmu „Daži stāsti bez epiloga”; 
no filmas četriem varoņiem vie-
na bija arī Lidija. Filma tolaik 
iz  raisīja VDK un kompartijas 
dar boņu aktīvu pretdarbību,        
bet Zigurds Vidiņš kopš tā laika 
arvien vēl vāca kinomateriālus 
par Lidiju. Par sevi viņa saka:     
„Es neesmu varone. Esmu tikai 
turējusies pie saviem uzskatiem, 
kuŗus nekad neesmu slēpusi.         
Tā jau nav varonība — no visa, 
kas cilvēkam dots, izvēlēties to, 
kas viņam der. Es esmu dzīva, 
laimīgi tikusi cauri visām tām 
šausmām. Bet tie, kuŗus sasal-
dēja un sakrāva kaudzē kā mal-
kas pagales... Pa vagonu logiem 
izmestie beigtie bērniņi... Tie, 
kas atgriezās un tagad dzīvo 
trūkumā...”

Filma atkal un atkal liek uzdot 

jautājumu – kā gan varēja reāli-
zēt no cilvēciskā viedokļa tik 
aplamu varas iekārtu, kad par 
no   ziegumu tika uzskatīts gluži 
viss, kas saistās ar cilvēces brīvī-
bu, patstāvību, sapņu un ideju 
aizstāvēšanu un pat ar „neparei-
zu” domāšanu. 

Uz  Laika un Brī vās Latvijas 
jautājumiem atbild režisors 
Zigurds Vidiņš.  

Vai filmā īstenojāt visas ie -
ceres vai arī kaut kas palika aiz 
kadra?

No  materiāliem, kas ir manā 
rī   cībā par Lidiju, es varētu uztai-
sīt vismaz vēl vienu filmu – citā-
dos kontekstos paskatoties uz 
viņas dzīvi, bet šajā filmā, es do -
māju, visu, ko biju iecerējis, esmu 
arī reālizējis. Tagad vēlreiz ska -
tos  ekrānā un domāju, ka tas ir 
izdevies!

Kāpēc Latvijā, jūsuprāt, tik 
maz runā un raksta par cil vē-
kiem, kas cīnījās pret pa  domju 
iekārtu?

Nav intereses, un, domāju, ir 
labi saprotams, kāpēc nav. Tie 
paši cilvēki vai viņu pēcnācēji, 
kuŗi kalpoja padomju varai, arī 
šodien ir mūsu valdībā, mūsu 
polītikā, un viņiem nav vajadzīgs 
tāds cilvēks kā Lidija, kuŗa bija  
pirmā, kas skaidri un gaiši pa -
teica, ka arī čekistiem dod Tri -        
ju Zvaigžņu ordeni. Es domāju, 
ka tā ir apzināta polītika, lai  na  -
cionālās vērtības devalvētu.

Filma ir gatava, taču nereti 
labas dokumentālās filmas         
pla šāka publika nevar redzēt...

Tas ir sarežģīts jautājums, jo 
kino sistēma ir sabrukusi. Tas 
viss notiek ļoti epizodiski, no       
filmas līdz filmai, kur tā tiek          
pa  rādīta. Mēs to tagad noska -   
 tī jā mies, tā tiks rādīta Okupā -
cijas mūzejā, tiks rādīta arī Kaŗa 
mū  zejā, bet ar to viss arī                
beig  s ies. Par to ir jārūpējas pil nī-
gi citām instancēm, jo mans 
uzdevums ir iespēju robežās 
taisīt filmas. Lai gan otra bēdī-
gākā lieta ir tā, ka pietrūkst 
līdzekļu šīs filmas tirāžai –          

DVD diskos, lai izdalītu, pie mē-
ram, visām sko lām.

Kādas ir jūsu nākotnes ie -
ceres? Cik zinu, top filma par 
mežabrāļu vadītāju Čeveru?

Jā, jo man ir uzfilmēts unikāls 
materiāls par viņa laikabied -
riem. Filmēts no 1990. gada, un 
tā arī tāda sena iecere, ko gribē-
tos reālizēt. Tie trīs vīri, kas cī -
nījās kopā ar Čeveru,  vēl nesen 
bija dzīvi. Varu uztaisīt ļoti labu 
filmu par mūsu vēsturi, taču 
pietrūkst līdzekļu, lai filmu no -
beigtu.

Ar Zigurdu Vidiņu sarunājās 
Agate Vucina

Dokumentālo filmu režisors Zigurds Vidiņš

Lidija Lasmane-Doroņina jau-
nībā, kad viņa tika notiesāta        
uz astoņiem gadiem spaidu        
darbos

* Zinātnisku rakstu krājums 
Paidagoģijas vēsture: 15 jautā-
jumi, sastādītājas Aīda Krūze         
un Iveta Ķestere, apgāds RaKa, 
2010. g., 298 lpp.

* Rakstu krājums Laikmets un 
personība 10, sastādītāja Aīda 
Krūze, apgāds RaKa, 2008. g., 
293 lpp.

Paidagoģijas vēsturē Baiba 
Kaļķe un Iveta Ķestere pastāsta 
par pētījumiem Latvijā un ASV, 
kāds skolēnu pieredzē un iztēlē     
ir tipisks skolotājs. 2008. gada 
janvārī 84 Latvijas vidusskolēni 
vecumā no 16 līdz 19 gadiem ap -
rakstījuši vai uzzīmējuši savu 
priekšstatu par to, kāds izskatās 
mūsdienu skolotājs. Tā paša ga -
da septembrī 82 pieaugušas per-
sonas, dažādu profesiju pārstāvji, 
kas Latvijas skolās bija mācīju-
šies 20. gadsimta 60. – 80. gados, 
tātad padomju laikā, anketās ar 
atvērtiem jautājumiem dalīju -
šies savās atmiņās par skolotāja 
tēlu. Iegūtā informācija salī dzi-
nāta ar līdzīga rakstura, bet vēl 
plašākiem pētījumiem ASV. 

Pārsteidz gan tas, ka Latvijas 
un ASV skolēnu galvā veidojies 
tipiska skolotāja tēls ir stipri lī -
dzīgs, gan tas, ka Latvijā skolo-
tāja tēls no padomju gadiem          
līdz mūsējiem palicis itin ne -
mainīgs. Abas pētījumu sakopo-
tā jas itin plašā  rakstā izsakās        
par vērtētāju acīs tipiska skolo-
tāja dzi  mumu, vecumu, apģērbu, 
rotas  lietām un aksesuāriem, bal-
si, mīmiku un žestiem, bet pa -
raugam citēsim, ko viņas saka 
par skolotāja ierasto atrašanās 
vietu klases telpā. 

Šajā jautājumā jau gadsimtiem 
nekas pasaulē nav mainījies: pē -

VAI VAROŅI NEVARĒJA?
tījumi 1000 amerikāņu skolās 
apliecinājuši, ka skolēni tipisku 
skolotāju attēlo kā sievieti, kas 
stāv klases priekšā pie tāfeles,   
kur viņa redz visus un visi redz 
viņu. Arī Latvijas respondentu 
atbildes vienādi raksturo situā-
ciju abos vēstures periodos – 
sko lotājs atrodas klases priekšā 
pie skolotāja galdiņa (sēž vai 
stāv) vai pie tāfeles. ... Responden-
ti min arī krītu un tāfeles lupatu 
skolotāja rokās. Retāk minēts 
sko lotājs, kuŗš sēž klases aiz mu-
gurē vai staigā pa klasi, kas pa -
rasti notiek kontroldarbu laikā. 
Kolorīti skolotāja vietu klasē at -
tēlo daži respondenti,  piemē-
ram: „Stāv kā klints, priekšā pa 
vidu,” - „Viņa ir vienmēr un vi -
sur.” (268. – 269. lpp.)

Pat ja pieļaujam dažādus skaid-
rojumus, kāpēc šāds archaiska, 
dominējoša skolotāja tēls varētu 
arī neatbilst visos aspektos dzīves 
īstenībai, būs grūti noliegt, ka 
tajā tomēr ir „kaut kas iekšā”.  Šis 
skolotāja tēls pavisam dīvains 
izskatās uz Staņislavas Marsones 
un Ivetas Ķesteres cita raksta fo -
na tai pašā Paidagoģijas vēs turē, 
šoreiz par reformpaidagoģijas 
attīstību Latvijā 20. gs. 20. – 30. 
gados. Šī toreiz Eiropā un ASV 
labi pamanāmā kustība centās 
atņemt skolotājam dominētāja, 
valdītāja, visu notikšanu notei-
cēja vietu klasē un uzsvaru likt 
uz skolēna individuālajām va  -  
ja dzībām, spējām, vēlmēm. No 
kla   ses priekšas izstāstītu un sko-
lēnam prātā paturamu faktu ap -
gūšanas uzsvaru vajadzēja pār-
bīdīt uz atziņu un secinājumu 
nonākšanu skolēnā caur viņa 
paša pieredzi, eksperimentiem, 
pētījumiem. Galvenajai perso -

nai klasē vairs nevajadzēja būt 
„mācītājam”, bet gan – „mācī tā-
jies”. Kaut gan, līdz galējai kon-
sekvencei lietā likti, reform pai-
dagoģijas principi var novest līdz 
chaosam un pagalam nesistē ma-
tiskai mācību vielas apguvei, 
šķita, ka laba tiesa šo principu 
skolu ikdienā jau ieviesti, it īpaši 
ASV, kur taču mita un sludināja 
viens no reformācijas tēviem – 
izglītības filozofs Džons Djuijs. 
Tāpēc izbrīnu izraisa tas, ka pir-
mīt minētajā Kaļķes un Ķesteres 
rakstā skolotāja tēls ASV skolē -
nu acīs tik maz atšķiŗas no sko-
lotāja tēla Latvijā, ja nu vienīgi 
tādā ziņā, ka latvieši skolotājām 
piedēvējuši vairāk negātīvas īpa-
šības (dusmās savilkta piere, sa -
kniebtas lūpas), kurmet ameri-
kāņi savas skolotājas zīmējuši          
kā pārsvarā smaidošas. 

Trešais no Paidagoģijas vēs-
turē lasāmiem 15 rakstiem, ko 
gribētos pieminēt, ir Ivetas Ķes-
teres „Kā stāstīt (vai nestāstīt) 
„varoņstāstus”  paidagoģijas vēs-
tu rē”. Te autore apskata, kā pa  -
gāt nē tikuši izmantoti un kā        
vēl mūsdienās tiek likti lietā 
izglītības filozofu, reformātoru 
un praktizējošu skolotāju „va -
roņtēli” paidagoģijas vēstures 
studentu – topošu skolotāju – 
apgaismošanai un iedvesmoša-
nai.  No latviešu paidagoģis kiem 
varoņiem gan minēts viens 
vienīgais Jānis Cimze, bez kuŗa, 
kā I. Ķestere saka, „studiju kurss 
paidagoģijas vēsturē tradicio  -   
nāli nav iedomājams”. Taču sava 
veida paidagoģisku varoņu ga -
leriju nu jau ilgāku laiku ik gadu 
veido Ķesteres kollēģe profesore 
Aīda Krūze. Rakstu krājumā 
Laikmets un personība Krūze 

publicē, liekas, galvenokārt         
savu maģistrantūras studentu 
pē   tījumus par Latvijas izglītības 
vēsturē redzamiem darbinie-
kiem. 

Iemetīsim aci Laikmeta un 
personības 10. burtnīcā, kas 
iznāca aizpērn uz Latvijas neat-
karības pasludināšanas 90. ga -
dadienu. Visa burtnīca veltīta 
septiņu Latvijas izglītības minis-
t ru biografijām, bet pilnīgs izglī-
tības ministru saraksts rāda, ka 
no 1918. gada līdz šai dienai      
tādu skaits sasniedzis 40.  Kopš 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas 1991. gadā bijuši 13 izglītī -
bas ministri, un tas nozīmē, ka 
caurmērā ministra kalpošanas 
laiks bijis īsāks par diviem ga -
diem. Neviens no šiem 13 krā-
jumā nav ietverts. Apcerēts gan 
ir padomju laika izglītotājs Al -
donis Builis, bet visi pārējie ir 
Latvijas pirmā neatkarības perio-
da ministri.

Ja Laikmetu un personību 10 
iegadījies lasīt tūdaļ pēc Pai da-
goģijas vēstures 15 rakstiem, sa -
protamā kārtā gribas skatīt vie -
nu grāmatu otras gaismā. Jā  -
jautā: vai A. Krūzes „personī -
bas” – ministri – būtu iekļaujami 
I. Ķesteres „varoņu” kārtā? Ar 
iecelšanu varoņu firmamentā 
dažs Krūzes autors varbūt cenšas 
attaisnot savu izpētei izvēlēto mi -
nistru, piemēram, Jeļena Vediš-
čeva raksta: „Raiņa – izglītības 
ministra – darbi tiešām ir tik 
lieli, ka apzināt tos varēs vēl vai-
rākas paaudzes.” Uz to atliek tikai 
nosaukties: „Bleķis!” Nedaudz 
vairāk nekā gads, ko Rainis pa -
vadīja izglītības ministra krēslā, 
ir galīgs sīkums, ja to salīdzina    
ar Raiņa fainomenālo veikumu 

mūsu rakstniecībā.
Īsie laika periodi, kādus mūsu 

izglītības ministri savos poste-
ņos pavadījuši, būs viens no ie -
mes liem, kāpēc, kaut zināma 
ietek me uz notikumiem viņiem 
bija, neviens no viņiem kalnus 
gluži nenogāza. Cits iemesls 
dažam labam bijusi ministra 
pienāku mu veikšana līdzās ci -
tiem dar biem. Jūlijs Auškāps, 
būdams ministrs, turpinājis 
dar  bu arī par ķīmijas profeso -
ru. Viņa biografs Ilgars Gros-
valds raksta: „Vislie lākās mokas 
J. Auškāpam kā iz  glītības mi -
nistram sagādāja, ka dienā trīs 
reizes bija jāpārģērbjas: no rīta 
Ķīmijas fakultātē baltā virsval-
kā, pēc tam ministrijā – vizīt-
svār kos, bet vakarā svinīgos sa -
rī  kojumos un dinejās – parā des 
formā – frakā ar ordeņiem.”

Daudzkārt mūsu izglītības mi -
nistri bijuši vai nu zinātnieki,         
vai citā veidā prominenci sa -
biedrībā izcīnījušas personas, 
tāpēc īpati simpatisks liekas 
padomju laika pārstāvis krāju -
mā Aldonis Builis, kas skolu dar-
bā sākotnēji iesais tījies no pašas 
apakšas, proti, būdams parasts 
skolotājs.

Nenoliedzot padomju ideo-
loģijas iekrāsojumu dažos viņa 
izteikumos par reformām, kādas 
būtu ieviešamas skolās, Builis 
krā  jumā parādās kā pamata             
un vidējai izglītībai tuvākais. 
Tomēr, kā redzam pēc Pai da go-
ģijas vēstures, pat Builis nav va -
rējis panākt, ko nevarēja panākt 
lie lāki „varoņi” pirms un pēc 
viņa, proti – lai skolotāja nestā-
vē tu klases priekšā kā klints,              
ar krītu un tāfeles lupatu rokā. 

Eduards Silkalns
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Gaidot priekškara atvēršanos
Viss paiet, viss… Arī vasara. Pa -

vi  sam nesen rakstīju par stār ķiem 
un dzeguzēm, nu jau dārza raža 
novākta. Dārzs lai nu paliek, nu -
pat vērsies priekškars jaunās se -
zonas izrādēm. Esmu jau minējis 
valmieriešu viesizrādes Rīgā. Bet 
ne jau tas vien: nu jau vairākus 
mē  nešus polītiķi sarīko īstas izrā-
des: izkarina plakātus, uzstājas te -
levīzijā, rīko mītiņus un koncer-
tus, sola dažādus labumus un vi -
sādi noķengā opozicijas partiju 
kandidātus. Presē parādījās dažā-
das apkaunojošas ziņas, dažs kan-
didāts televīzijas kameru priekšā 
pat apraudājās. Taču tā jau laikam 
tajā pasaulē iet. Krievu tautības 
režisore Gaļina Poļiščuka savai 
„Te  ātŗa observatorijai” ieguva tel-
pas un prāvu pabalstu, jo iestā -      
jās izdevīgā partijā un tagad ap  -
gal  vo, ka viņu balstījis Ainārs Šle -
sers. Tik klaju mākslas pārstāvju 
ie  saistīšanos polītiķu spēlēs nekad 
vēl nebiju manījis. Tā nelāgi ap 
dūšu. Bet ne jau visi ir tādi.

Pirms pāris dienām saņēmu ie -
lūgumu uz Zigurda Vidiņa fil -   
mas – „Lidija Lasmane-Doroņi -
na – sapnņa par brīvu Latviju ne -
sēja padomju okupācijas laikā” 
pirmizrādi. Lidija Lasmane četr-
pad smit sava mūža gadus oku pā-
cijas laikā pavadīja izsūtījumā Si -
birijā. Vidiņš iemūžinājis viņas 
dzī  ves pavedienus: filmā atdzīvo-
jas dokumentāli pagātnes skati,     
un L. Lasmane atceras savas dzī-
ves bargās lappuses, taču pāri vi -
sam staro viņas garīgais gaišums. 
Lasmane stāsta par gluži para dok-
sālu situāciju: dienas un mē  ne  šus 
nācies vadīt aiz dzeloņstiepļu žo -
ga, taču polītieslodzīto vidū viņa 
jutusies brīva, jo tur varēja brīvi 
runāt un paust savus uzskatus, – 
viņa bija starp savējiem. Filmā 
Lidija mudina ne tikai nosodīt un 
nīst, bet arī saprast cilvēkus un 
reizēm varbūt pat piedot. Taču 
kompromisā viņa nekad nav ie -
laidusies. L. Lasmanei tika pie -
šķirts Triju Zvaigžņu ordenis, to 
viņa saņēma ar gandarījuma ap -
ziņu, taču drīz atklājās, ka ar        
šādu ordeni apbalvoti arī divi 
cilvēki, kas darbojušies čekas apa-
rātā. Un Lidija no piešķirtā ap -
balvojuma atteicās, atdeva to at -
pakaļ. Filmā viņa par visu stāsta 
vienkārši, brīvi, ne mirkli sevi ne -
izceldama. Ir prieks tikties ar cil-
vēkiem, kas iet taisnu ceļu un ne -
kad nevienam nav klanījušies.     
Tad atgūstam ticību labajam, 
ticību patiesajām garīgajām vēr-
tībām. Un labi, ka Vidiņš šādu 
cilvēku iemūžinājis filmā.

Priekškara nemaz nebija
Par to, ka Dailes teātŗa saime 

pul  cējusies kopā, esmu jau stāstī-
jis, esmu minējis arī visai raibo 
repertuāru, taču iesākums bija 
pa visam labs – sezonu dailenieki 
iesāka ar F. Šillera traģēdijas „Ma -
rija Stjuarte” izrādi. Dailes teātrī       
šī luga dzīvojusi jau divas reizes – 
pirmā tikšanās ar karalienēm Ma -
riju Stjuarti un Elizabeti, ko tē   -       
loja Lilita Bērziņa un Alma Ābele, 
notika 1943. gadā, es diemžēl šo 
izrādi neredzēju, bet pieņemu,        
ka Rasmā Birzgalē vēl dzīvo at -
miņas par to. Otru – 1956. gada 
iestudējumu – gan redzēju. Abus 
iestudējumus bija veidojis Edu-
ards Smiļģis, tie bija vērienīgi no -
tikumi mūsu teātŗa dzīvē. Un nu 
„Marija Stjuarte” atkal ir Dailē, to 
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iestudējis Dž. Dž. Džilindžers.        
No viņa var sagaidīt daudz pār-
steigumu, un uz izrādi es gāju dre-
bošu sirdi.

Starp citu: priekškars izrādei 
nevērās, jo tāda nebija: skatuve ar 
īpašu dēļu izbūvi daļēji bija iebī-
dīta skatītāju zālē, tādējādi aktieŗi 
tuvināti skatītājiem, bet karalienes 
Elizabetes tronis atradās zāles aiz-
mugures paaugstinājuma daļā       
aiz sešpadsmitās rindas. Pārsteidza 
ska  tuves telpas izkārtojums: katrā 
pusē bija tikai kāds sols, skatuves 
dibenplānā senas pils sienā iemon-
tēti gaismekļi, un divi sargi iede-
dza „dzīvu uguni”. Ar pirmajiem 
brīžiem izrāde pārņēma savā varā, 
un šoreiz patiesa cieņa jāizsaka 
režisoram Džilindžeram, jo agrāk 
viņš nereti aizrāvās ar ārējiem 
efektiem, bet „Marijas Stjuartes” 
izrādē nav nekā lieka, tajā viss ir 
pārdomāts un pamatots. Reži -   
sors radījis izrādi Dailes teātŗa 
vislabāko tradiciju garā, neko no 
kādreizējā neatdarinot, neko ne -
ko  pējot, ejot pilnīgi patstāvīgu 
ceļu, taču tajā atblāzmojas Smiļģa 
mākslas pamatprincipi, par ku -
ŗiem 1930. gadā režisors rakstīja: 
„Teātris necenšas pēc pilnīgas illū-
zijas (un aktieŗi nav dzīves imi tā-
tori), bet, lugu uzvedot, rada 
māks  las īstenību, kas ir augstāka 
par dzīves īstenību.” Esmu pār lie-
cināts, ka, redzot Džilindžera ie -
studēto „Mariju Stjuarti”, arī Smiļ-
ģis, protams, paustu gandarījumu.

Vienkāršība un formas tīrība 
caurvij visu izrādi: te nav lieku 
darbību, lieku kustību, liekas 
knosīšanās – nav ikdienišķas sa -
dzīves, centrā ir cilvēki – traģēdijas 
varoņi – ar savu pārdzīvojumu un 
jūtu pasauli. Īpaši ieklausāmies 
abās karalienēs – Elizabetē un 
Marijā Stjuartē, kas ģērbtas māks-
linieces Ilzes Vītoliņas veidotos 
senatnīgos, visai iespaidīgos tēr-
pos. Izrāde vispirmām kārtām ir 
par viņām – par Mariju un Eli za-
beti. Vīriešu lomu tēlotāji šajā 
iestudējumā atstāti vai atkāpināti 
otrā plānā.

Šī F. Šillera traģēdija dzīvo arī uz 
Valmieras Drāmas teātŗa skatuves 
O. Krodera režijā, kuŗā vairāk 
akcentēta Elizabetes alkainā cīņa 
par varu. Džilindžera iestudējuma 
centrā izvirzās mīlestība, kuŗai          
ir liktenīga loma abu karalieņu 
dzīvē, un it īpaši tā skārusi Rēzi -  
jas Kalniņas atveidoto Elizabeti. 
Aktrise lomā zaigo un mirdz kā 
dimants daždažādās krāsās, viņas 
Elizabete ir lepna un varena un 
reizē nevarīga, viņai ir karalienes 
gods un vara, taču mīlestība šai 
sievietei gājusi gaŗām, viņa alkst 

pēc tās, bet mīļotais cilvēks grāfs 
Lesters viņu nodod. Elizabetē 
uzgail naids pret pretinieci Mariju 
Stjuarti, spējās dusmās viņa pavēl 
Mariju nogalināt, tad attopas,      
sa  p  rot nodarījumu un karalienes 
kroni nes vēl vientuļāka un garīgi 
nabagāka nekā līdz tam.

Pats dārgākais un nozīmīgā -  
kais man šai izrādē liekas tas, ka 
režisors neko nav modernizējis, 
tomēr Šillera luga pasniegta ļoti 
mūsdienīgi, jo cilvēku daba taču 
nav mainījusies, tāpat eksistē mī -
lestība, naids, godkāre un node-
vība, atriebības alkas un nožēla.

Izpausmēs mazliet vienvei dīgā-
ka, bet visnotaļ pārliecinoša ir 
Vitas Vārpiņas Marija Stjuarte, pār 
kuŗas pagātni gulst nozieguma 
ēna, taču izrādē atvēlētajā laikā 
viņa sākusi iet pa gaismas ceļu. Kā 
cietēja, taču paceltu galvu Marija 
Stjuarte dodas uz ešafotu, jo tā -
dējādi cer arī izpirkt kādreizējo 
nodarījumu. Iespaidīgi risināts 
viņas aiziešanas skats: aukle Han-
na, ko teicami atveido Olga Dreģe, 
novelk Marijai melno tērpu, ka -
raliene paliek sarkanā mīlestības 
krāsas tērpā un mierīgi dodas       
uz skatuves dibenplānu, kur at -
rodas ešafots, izplestām rokām 
viņa nogulstas uz tā, un krīt ben-
des cirvis...

„Marijas Stjuartes” izrādē ir   
maz ārējas darbības: aktieŗi te 
ne ko neillustrē, jo viņu galvenais 
uzdevums ir izdzīvot traģēdijas 
varoņu iekšējo – dvēseles dzīvi. 
Režisors Džilindžers sevi parāda 
citādā, neparastā, mazāk redzētā 
gaismā. Prieks par to, ka viņš spēj 
būt dažāds, daudzveidīgs, nu viņā 
jūtam mākslinieciski nobrie dušu 
personību.

Dailes teātrim novembŗa otrā 
pusē ir jubileja – deviņdesmit 
gadi! To nesagaidīja ne Eduards 
Smiļģis, ne viņa līdzgaitnieki Fe -
licita Ertnere, Lilita Bērziņa, Alma 
Ābele, Reinis Birzgalis, Kārlis 
Veics un daudzi citi, bet Dž. Dž. 
Džilindžers ar „Marijas Stjuartes” 
izrādi atgādinājis, ka liesma, ko 
iededzis Smiļģis un kas redzama 
teātŗa zīmolā, nav izdzisusi, tā 
kvēlo.

Par mākslu un bohēmu
Nepilnu nedēļu pēc „Marijas 

Stjuartes” pirmizrādes priekškaru 
vēra Nacionālais teātris un aici-
nāja uz jaunu izrādi ar nosauku-
mu „Leo. Pēdējā bohēma”. Šim 
darbam nav ne vismazākā sakara 
ar Anšlava Eglīša lugu „Leo”. Na -
cionālā teātŗa izrādes centrā ir le -
ģendām apvītais mākslinieks Leo 
Kokle. Var jau būt, ka skatītāji šo 
cilvēku piemirsuši, var jau būt,       

ka lasītājiem viņa vārds ir pa  -
svešs. Reiz dzīvoja mākslinieks, 
kuŗa mūžam diemžēl bija atvēlēti 
tikai četrdesmit gadi, bet dzīvi 
atmiņās viņu glabājis komponists 
Raimonds Pauls. Pēc Paula ie  ros-
mes radusies Nacionālā teātŗa 
izrāde.

Leo Kokles dzīve nebija rozēm 
kaisīta, pēc bērnībā gūtās trau -
mas viņš kļuva par kuprīti, vācu 
laikā studēja Latvijas Mākslas 
akadēmijā un pēc kaŗa sāka glez-
not. Viņa tēvs tika izsūtīts uz Sibi-
riju, nomira Leo brālis un vecākā 
māsa, bet par spīti visam viņš 
mīlēja dzīvi, bieži pie viņa pulcējās 
draugi – gleznotāji, aktieŗi, kom-
ponisti, tika līksmots – runāts, 
dziedāts, arī dūšīgi iedzerts – kā 
jau bohēmā! Pēc Leo nāves to - 
reiz krietni jaunākais Raimonds 
Pauls jutās tāds kā drauga parād-
nieks un tagad - vairāk nekā pēc 
četrdesmit gadiem - nāca klajā ar 
ideju izveidot mūzikālu izrādi 
„Leo”. Pauls radīja mūziku, bet ar 
sižetu talkā nāca drāmatiķe Inga 
Ābele, dziesmu tekstus sacerēja 
Liāna Langa, un uz skatuves visu 
iedzīvināt uzņēmās režisors Ed -
munds Freibergs. Nu gaidītais 
brīdis ir klāt, sākas izrāde!

Vispirms saista Aigara Ozoliņa 
veidotais skatuves iekārtojums. 
Kreisajā stūrī molberts un daži 
Leo Kokles darbnīcu raksturotāji 
priekšmeti, uz plauktiem māksli-
nieka gleznu kopijas, kas kopu - 
mā uzbuŗ priekšstatu par māks-
linieka savdabību un daudzvei-
dību. Diemžēl jau vairākas pa -
audzes Leo Kokli tuvāk nepazīst, 
bet izrādē ir panākta kādreiz 
iemīļotā mākslinieka klātiene. 
Ska  tuves centrā pie klavierēm sēž 
Raimonds Pauls un iesāk atmiņu 
stāstu, tad tas pāriet mūzikā. 
Raimonds Pauls visu izrādes lai -
ku spēlē klavieŗu pavadījumu, 
radot īpašu atmosfairu, tad darbī-
bā ievijas viņa dziesmas, un visu 
vakaru mēs klausāmies labu 
mūziku. Pats interesantākais ir     
tas, ka tieši mūzikā atdzīvojas        
Leo Kokles tēls – viņa izjūtas, 
smel  dze, sāpes un arī dzīvesprieks 
un azarts. Raimonds Pauls go -
dam veicis savu uzdevumu - radī-
jis ne tikai izrādes mūziku, viņš 
tajā pauž arī savas izjūtas par 
aizsaulē aizgājušo gleznotāju.

Leo Kokles tēlā iedzīvojies ak -
tieris Mārtiņš Egliens, kas dzīvē 
gleznotāju nav redzējis. Pasaulē 
nācis krietni vēlāk, Egliens tomēr 
rada pārliecinošu priekšstatu par 
gleznotāja personību: ārēji – ar 
sakropļotu augumu, bet dzīvī  -

gām, reizēm skumjām, citkārt 
prieka pilnām acīm.

Izrādei dots divējs nosaukums: 
„Leo. Pēdējā bohēma”. Padomju 
laikā šāda mākslinieku – intelek-
tuāļu kopā nākšana bija iecienīta, 
tā varēja izolēties no ikdienas bez-
jēdzībām, aizmirsties un justies 
brī vi, kā arī kaldināt rītdienas 
plānus. Izrādē ir vairākas bohē-
mas ainas, taču tās diemžēl pa  - 
liek tikai ārišķu izdarību līmenī,        
jo šīm norisēm pietrūkst kād rei-
zējās savdabīgās atmosfairas, īsta 
dzīvesprieka. Nacionālā teātŗa jau-
nieši labi dejo un dzied, bet īstu 
mākslinieku bohēmas illūziju ne -
uzbuŗ. Gribējās arī ieklausīties 
viņu sarunās, taču to nebija, un 
izrāde vairāk aizlocījās parasta 
mūzikla gultnē. Visu glābj Rai-
mon da Paula mūzika un Mārtiņa 
Egliena radītais Leo Kokles tēls.

Pēc izrādes skatītāji naski ap  -
lau dēja, Raimonds Pauls un ak -
tieŗi saņēma ziedu klēpjus. Va -
kars nebija velti pavadīts, bijām 
kopā ar leģendārām personībām: 
Leo Kokli un Raimondu Paulu. 
Bet – vai jaunieši, kam par Leo 
Kokli ir gaužām mazs priekšstats, 
to ieguva? Grūti atbildēt.

Viena aktieŗa izrāde
Patlaban Rīgas teātŗos saplāno-

tas arī viena aktieŗa izrādes. Pa -
vasaŗa pusē stāstīju par Dailes 
teātŗa izrādi „Regīna”, kuŗā Lilita 
Ozoliņa dzīvoja rakstnieces Regī-
nas Ezeras tēlā. Un nu ar steigu 
jādodas uz Nacionālo teātri – tur 
mazajā zālē Uldis Anže izdzīvos 
Nikolaja Gogoļa stāsta „Ārprātīgā 
piezīmes” varoņa dzīvi. Uldis An -
že jau sen ir gribējis izveidot mo -
noizrādi, un šīs sezonas sākumā 
viņa iecere piepildījusies. Aktie-
rim talkā nācis režisors Felikss 
Deičs, un ir tapusi izrāde, kuŗā 
Anže, atrazdamies uz neliela 
kvadrātveida paaugstinājuma, 
vairāk nekā stundu mums stāsta 
kāda vienkārša, taču garīgi ne -
daudz traumēta cilvēka rakstītās 
piezīmes. Aktieri maz interesē šī 
cilvēka garīgās traumas atveido-
šana, vairāk viņu saista piezīmju 
saturs, turklāt interesanti - aktieŗa 
stāstījums šo 19. gadsimta pirmajā 
pusē rakstīto stāstu sasaista ar 
mūsu dienām, ar tā sauktajiem 
„mazajiem cilvēkiem”, ar kuŗiem 
nākas tikties vai ik dienas. Pats 
galvenais – monoizrāde apliecina 
aktieŗa Ulža Anžes talanta brie-
dumu. 

Nu tā. Ar to šodien pietiek. Līdz 
nākamajai reizei! Un gaidīsim vē -
lēšanu rezultātu!

Viktors Hausmanis

Skats no Dailes teātŗa izrādes "Marija Stjuarte", priekšplānā no 
kreisās Rēzija Kalniņa Elizabetes lomā, Vita Vārpiņa - Marija

3. oktobrī beigušās teātŗa zinātnieces Lilijas Dzenes darbīgās 
šīszemes gaitas. Teātŗa darbiniekiem un cienītājiem turpmāk 
pietrūks viņas asās domas, sirsnīgās labvēlības un mīlestības.

Foto: Guna Oškalna
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JŪRMALA – RAIŅA UN ASPAZIJAS PILSĒTA?
Ar Astrīdu Cīruli tikās Inese Raubišķe

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Jūrmalas pašā centrā, no  grie-
žoties no stipri publiskās Jomas 
ielas samērā klusajā J. Pliekšāna 
ielā (uz jūras pusi) un pienākot 
pie 5./7. nama, pārņem zināma... 
nožēla – šis ārēji manāmi no  plu-
kušais kultūras piemineklis 
(vals ts īpašums) ir Raiņa un As -
pazijas memoriālā vasarnīca, ko 
dzejnieki iegādājušies 1926. ga -
da rudenī. Te viņi pavadījuši        
trīs vasaras. 1929. gadā Rainis 
va  sarnīcā vēl sagaidījis savu 
dzim šanas dienu un jau nāka-
majā dienā (12. septembrī) aiz-
gājis mūžībā.

Mana gīde ir Astrīda Cīrule - 
šī mūzeja galvenā speciāliste,   
kas daudzus gadus bijusi tā 
vadītāja. 

Cik zināms, Rainim un As -
pazijai Jūrmala bijusi īpaša, un 
te ir vairākas ar viņiem saistī-
tas piemiņas vietas?

Dzejnieku pirmais mīlestības 
laiks saistīts ar pēperkoku na  mi-
ņu (tā dzejnieki paši  to nosauca) 
Pumpuros. Maza, maza, nu vār-
da tiešā nozīmē mikroskopiska 
mājiņa (mazāku nav iespējams 
iedomāties). Notiek “Vaidelotes” 
pirmizrāde, viņi ir tikko iepazi-
nušies, un Rainis īrē namiņu, 
kur tikties ar Aspaziju. Kad Rai-
nis 1926. gadā gatavojās pirkt        
šo vasarnīcu Majoros, prātā 
viņam tomēr bija ideja par pē -
perkoku namiņu. Vairākas reizes 
Raiņa dienasgrāmatā parādās 
ieraksts, ka pēperkoku namiņš 
tomēr  nav dabūjams. Reāli jau 
viņiem šīs mājiņas nevajadzēja, 
viņi tikai gribēja atgriezties  pa -
gātnes romantiskajās izjūtās. Un, 
kad nu to nevarēja dabūt, tad 
tika nopirkta šī vasrnīca Alek- 
s andra (šodien J. Pliekšāna) ielā.

Starp Jaundubultiem un Pum-
puriem ir Raiņa un Aspazijas 
1904.-1905. gadā būvētā vasar-
nīca, kuru bija spiesti pārdot 
sakarā ar došanos trimdā. Tieši 
šeit tika uzrakstīta luga “Uguns 
un nakts”. 

Romantiska vieta Jūrmalā ir 
Raiņa priedes – no dzejā iemū ži-
nātajām būtībā nekas vairs nav 
palicis pāri, bet jaunās ir iesē-
jušās pašas, un nu tikai jarūpē-
jas. lai tās varētu augt. 

Par Raiņa un Aspazijas piemi-
ņas vietu var uzskatīt arī Ma  -
joru pamatskolu. Tā šobrīd ir 
pilnīgi jauna ēka, bet vienstāva 
korpuss, kas tajā iekļauts, reiz 
bija Majoru un Dubultu labda-
rības ēka. Tieši seit 1903. gadā 
Rainis tikko ir atgriezies no 

Slobodskas, un tieši šeit sakarā 
ar Raiņa atgriešanos un grāma-
tas “Tālas noskaņas zilā vakarā” 
iznākšanu tiek organizēta lite-
rāri mūzikāla suareja, kuŗā sveic 
Raini. Šī ir pirmā reize, kad ar 
Raini un Aspaziju sastopas pub-
lika, Aspazija lasa Raiņa dzeju 
no “Tālajām noskaņām”... 

Kāds ir šīs mājas-vasarnīcas 
stāsts?

Māja būvēta 1895. gadā. No 
visām Raiņa un Aspazijas vietām 
šis ir visvecākais mūzejs, jo pub-
likai tika atklāts jau 1949. gadā. 
Tūlīt pēc kaŗa tika pieņemti 
partijas un valdības lēmumi, 
ku ŗos paredzēja piemiņas vietu 
un mūzeju iekārtošanu gan Ta -
denavā un Jasmuižā, gan Jūr-
malā. Lēmumi bija, taču viss 
ne   notika tā uzreiz, daudzus mū -
zejus atklāja tikai sešdesmitajos 
gados, bet šī Jūrmalas vasarnīca 
bija, pirmkārt, tukša, otrkārt,    
tu  vu Rīgai, un, treškārt, bija pa -
gājuši apaļi 2o gadi kopš Tautas 
dzejnieka Raiņa aiziešanas mū -
žī bā. Šķēršļu mūzeja atklāšanai 
nebija.

Tukša? Dzejniekiem nebija 
tuvu radinieku?

Pēc Raiņa nāves atklājās, ka 
abi dzejnieki nav uzrakstījuši 
precīzu testamentu, un nu arī 
Raiņa tuvākajiem asinsradi-
niekiem bija tiesības kaut ko 
mantot, tā ka pēc savstarpējas 
vie nošanās vasarnīca palika Rai-
ņa māsīcas Almas Birģeles Paeg-
les īpašumā. Trīsdesmitie gadi ir 
laiks, kad šeit dzīvoja un saim-
niekoja Raiņa māsīca. Kaŗam 
beidzoties, viņa devās uz Vāciju, 
un vasarnīca palika tukša. As  pa-
zija savukārt pēc dažiem gadiem 
māju Rīgā pārdeva un nopirka 
citu māju Dubultos. Kad kaŗš 
beidzās, arī Aspazija jau bija mi -
rusi (1943) un visi materiāli no -
nāca mūzeju īpašumā. 

Vai jau sākotnēji Rainim un 
Aspazijai piederēja tik liela 
vasarnīca, kāda tā izskatās šo -
dien?

Rainim savulaik piederēja di -
vas ēkas - koka vasarnīca un 
dār  za mājiņa. Sākumā mūzejs 
bija tikai vienā ēkā, pēc tam tas 
paplašinājās ar dārza mājiņu,    
un 1968. gadā mūzejam pievie-
noja kaimiņu vasarnīcu. Dzej-
nie kiem pašiem ir paticis dzīvot 
vasarnīcas augšējos stāvos (mū -
zeja darbinieki šos stāvus iespē -
ju robežās iekārtojuši maksi   -
māli tā, kā tas varēja būt Raiņa 
un Aspazijas dzīves laikā), pir-

mie stāvi pārbūvēti (liela ekspo-
zīcijas zāle). Savukārt dārza mā -
ji  ņas pirmajā stāvā ir Raiņa per-
soniskā bibliotēka, bet pievieno-
tajai kaimiņmājai vairāk ir 
funkcionāla nozīme – tur ir liela 
sarīkojumu un kino zāle, ka arī 
izstāžu zāle. 

 Ko Rainis un Aspazija šeit ir 
sarakstījuši? 

Rainis pats jaunus dzejas krā-
jumus šeit nav sakārtojis, toties 
te tapušas divas lugas - “Mīla 
stiprāka par nāvi” un “Rīgas ra -
gana”, kā arī atmiņu grāmata 
“Kastaņola”.

Aspazijas vārds šajā mājā it kā 
ieskanas mazāk, viņai šeit it kā 
paticis mazāk. Rainis bija ar 
mieru te uzturēties vēlu rudenī, 
atbrauca ziemā uz dažām die-
nām, Aspazija muka uz Rīgu 
pār  gulēt nakti, bet pa dienu 
brau  ca  te pastaigāties. Šajā mājā 
lielā mērā rakstīti dzejoļi viņas 
krājumam “Asteŗu laikā”. 

Ir dzirdētas pat sazvērestību 
teorijas par Raiņa nāvi. Kāds    
ir mūzeja stāsts? 

Rainis ir miris šajā mājā – tas 
nu ir pavisam droši... Liktenī ga - 
jā dienā viņš bijis kopā ar māj-
kalpotāju Anniņu un ģime nes 
ārstu. Gribējis braukt uz Rīgu, 
bet, dodoties ārā no mā jas, 
saļimis. Ārsts vēl mēģinājis pa  lī-
dzēt, taču bezcerīgi... Rainis no -
miris ar trieku verandiņā, kur 
viņam tik ļoti paticis strādāt...

 Kāda publika interesējas par 
mūzeju? 

Astoņdesmitajos gados bija 
mil zīgs apmeklējumu skaits,    
kad uz Latviju brauca tūristi no 
visas Padomju Savienības un 
mūzejs bija iekļauts tūrisma 
programmā. Šobrīd viņu skaits 
svārstās starp 3 un 4 tūkstošiem 
gadā. Pavasarī un rudenī brauc 
skolēnu grupas, un otra grupa, 
kas skaitliski nav tik liela, ir 
individuāli tūristi, pa divi, pa 
trīs, mazas grupiņas. Tā ir ļoti 
zinātkāra publika, un mums ir 

prieks ar viņiem tikties. Nupat 
pie mums viesojās kāda kundze 
no Austrijas - jau otro reizi un 
nu atvedusi arī savu draugu. Lai 
gan viesi šeit redz un sajūt, cik 
mēs esam noplukuši, mūzejs uz 
viņiem tomēr atstāj pozitīvu 
iespaidu. Šogad mēs mēģinājām 
kopā ar apmeklētājiem rīkot tā -
das kā latviešu stundas, kad ne 
tikai stāstām par mūzeju, bet arī 
lasām tulkojumus, un tādi ir 
bijuši gan angļu, gan krievu 
valodā.  Varbūt tas nebija pietie-
ka mi populāri... tas mums bija 
tāds mēģinājums tūrisma vir zie-
nā. Tūristu skaits ar katru ga  du 
aug, bet tūristu grupas mūs vairs 
gandrīz neapmeklē, tie ir ārkār-
tēji gadījumi, ja pie mums atnāk 
kāda ārvalstu tūristu gru pa. 

Jūs ieminējāties par skolē-
niem. Kāda ir viņu interese   
par Raini un Aspaziju? Un vai 
mūzeju apmeklē arī krievu 
tautības bērni?

Krievu tautības skolēni mūs 
apmeklē aktīvāk nekā latvieši. 
Daudz kas ir atkarīgs no skolo-
tājiem, kā viņi struktūrē mācī -
bu procesu. Literātūras mācība 
vairs nav tik stingri sadalīta pēc 
autoriem, kā tas bija kādreiz. 
Tad mēs zinājām, ka visās sko -
lās divus mēnešus visi mācās 
Raini, un tad arī daudzi brauca 
un pieteica ekskursijas. Šobrīd 
viss notiek pavisam citādi, jo 
Rai ni atsevišķi  māca reti kur, 
vairāk tiek sniegts literātūras 
pro  cess, žanri, stili, un tad Rainis 
un Aspazija parādās daudzviet, 
var teikt, saskaldīti. Neveidojas 
vienots priekšstats ne par viņu 
dzīvi, ne daiļradi. Saprotu skolo-
tājus, jo viņiem ir problēmatiski 
braukt speciāli uz Jūrmalu, jo 
droši vien jāmaina stundu plāns, 
jāprasa atļauja utt., taču, ja kaut 
ko uzskata par svarīgu, iespējas 
vienmēr atrod. Rīgas skolas dau-
dzos gadījumos ir slinkas. Vai-
rāk apmeklē mūzeju Rīgā, Baz-
nīcas ielā 30. 

Jūrmalas bērni taču nāk pie 
jums?

Bez šaubām. Mums ir cieša 
sadarbība ar Majoru pamatsko-
lu. Mūzejā darbojas pat teātŗa 
grupa, un arī pārējās skolas ak -
tīvi apmeklē Raiņa un Aspazijas 
piemiņas vietas. 

Acīm redzami mūzejam ne -
pieciešama ļoti nopietna reno-
vācija, gan no iekšpuses, gan 
ārpuses, turklāt pēc iespējas 
drīzāk. Kas tiek darīts šajā 
virzienā?

Tā saucamajos treknajos gados 
tika izstrādāts projekts “Manto-
jums 2o18”, milzīgi plaša valsts 
programma, kuŗā bija iekļauti 
ļoti daudzi kultūras pieminekļi 
ar domu, ka tie būtu jārestaurē 
līdz 2018. gadam. Tur bija pirmā, 
otrā, trešā kārta. Mēs bijām 
iekļuvuši pirmajā kārtā. Mūze-
jam jau pirms 10 gadiem māks-
linieki Viktors Jansons, Ilmārs 
Blumbergs un Gļebs Panteļejevs 
izstrādāja idejisko koncepciju, 
kā arī plānojumu iekštelpu eks-
pozīcijai. Protams, iekšpusē ne -
ko būtisku nevar pārveidot, 
pirms nav notikusi architek to-
niskā restaurācija visai mājai. 
Visi, kas tajā dzīvojuši iepriekš, 
neko citu nav darījuši, kā tikai 
uzlīmējuši jaunas tapētes. Šo- 
b rīd jāstiprina pamati, pārse -
gumi, jānomaina jumts. Mums 
ir viss - sākot no skiču projekta, 
līdz techniskajam projektam        
ar visiem saskaņotiem zīmo -
giem (2008. gadā uzlikti pēdējie 
zīmogi). Bet sākās krize, un viss 
apstājās. Mūzejam trūkst līdzek-
ļu elementārām vajadzībām – 
nevaram īsti iekļauties ne  algu, 
ne komūnālos maksājumos. Bet, 
ja runājam par kādu remontu, 
tad nu jābūt ārkārtas situācijai 
un nepieciešams saskaņojums   
ar ministriju. 

Pagājušajā gadā notika vērie-
nīgas pārbīdes visā valsts mū -
zeju struktūrā. Kādu labumu 
tas nesis jums?

Mūzeju struktūrā daudz kas 
tika mainīts, viens no vadmotī-
viem - samazināt daudzu mū -
zeju koncentrāciju viena mū  -
zeja paspārnē. Taču nav jūtams, 
ka restruktūrizācija kaut ko          
būtu mainījusi, - tā pati valsts, tā 
pati Kultūras ministrija, un no 
visas šīs dalīšanās naudas vai -
rāk nekļūst, es pat teiktu - kļūst 
vēl mazāk. Tāpēc mēs esam tādi, 
kādi esam. Krīt nost apmetums, 
grīdas krāsojums piecām kār-
tām jau ar neapbruņotu aci re -
dzams visā mūzejā... 

No tagad jau bijušā Jūrmalas 
pilsētas galvas R. Ražuka sa -
vulaik dzirdēju daudzsološu 
apņemšanos pievērsties As  pa-
zijas un Raiņa piemiņas vietu 
sakārtošanai. Viņam bija šī 
vīzija - “Jūrmala – Raiņa un 
As   pazijas pilsēta”. Ja nemal -
dos, pavīdēja doma arī par 
dažu valsts īpašumu pār ņem-
šanu pašvaldības rīcībā. Ie  spē-
jams, tas novērstu  katastrofu, 
kuŗai pamazām tuvojaties. 

Ja dome domā, ka grib un         
var, tad, iespējams, ir vērts šo 
variantu nopietni apspriest. Ir 
daudzi jautājumi, kas, protams, 
mulsina, īpaši ar krājumu sais-
tītie. Taču patlaban steidzami 
jādomā, kā saglābt īpašumu...

Astrīda Cīrule
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Britu-Latviešu apvienības uz -
aicināts, Ričards Samuels (Rich-
ard Samuel), pirmais Lielbrita ni-
jas vēstnieks neatkarību atgu - 
vušā Latvijā, pastāstīja par savu 
pieredzi no 1991. līdz 1993. ga -
dam Latvijā, kad britu Ārlietu 
ministrijas uzdevumā uzturējās 
Rīgā, lai izkārtotu Lielbritanijas 
vēstniecības atvēršanu un veik -
tu vēstnieka pienākumus.

Ievadā bijušais vēstnieks snie-
dza īsu ieskatu Latvijas vēsturē, 
turpinājumā pakavējoties pie sa -
vām obligātā militārā dienesta 
un studiju gaitām, kuŗās pirmo 
reizi saskāries ar personām, kas 
saistītas ar Latviju, un ar baltie-
šiem vispār. Veicot militāro die-
nestu gados, kad vēl bija „ auks-
tais kaŗš” ar Krieviju, mācībās 
bi  ja iekļauti krievu valodas kur -
si. ”No rīta mēs maršējām, pēc-
pusdienā kalām krievu valodas 
alfabētu un gramatiku,” atceras 
diplomāts. Četrus mēnešus vēlāk 
bija mācības kuģu sastāvdaļu    
ter minoloģijā un tās vadīja lat- 
vietis, uz  vārdā Kļaviņš. Studiju 
gados Krievijas vēstures lektors 
bija pro fesors Viljams Metjūss 
(Will -i am Mathews). Atklājās, ka 
izci lais lektors perfekti prot lat-
viešu valodu un saistībā ar Krie-
vijas vēsturi pieminēja baltiešu 
lik teņ gaitas. Ar gandarījumu Ri -
čards Samuels atcerēkās tikšanos 

Vai jūs vēlētos saņemt atpakaļ savu vēstniecību?

ar Kītu Bentonu (Keith Benton) 
britu konsulu Latvijā (1938.- 
1940.g.), kas vēl paspēja izkļūt no 
Latvijas pirms sarkanarmijas 
iebrukuma. Drāmatisko ceļo ju-
mu konsula dzīvesbiedre Pegija 
(Peggie Benton) aprakstījusi grā-
matā Baltic Countdown (1984.g).

Astoņdesmitajos gados, bū -
dams Lielbritanijas vēstnieks 
Maskavā, Ričards Samuels un 
viņa dzīvesbiedre Fransisa (Fran-
cis) ekskursijā apciemoja Rīgu. 
Stāsts par gūtajiem iespaidiem 
neatšķīrās jau no daudzkārt 
dzirdētā par drūmajām sejām, 

pelēcīgumu un uzkrītošo pa -
domju armijas klātieni Rīgas 
ielās.

Pavisam negaidīti ceļš uz Lat-
viju pavērās atkal 1991. gadā, 
kad sabruka Padomju Savienība 
un Latvijas Augstākā padome 
pieņēma deklarāciju par Lat vi - 
  jas neatkarības atjaunošanu.

Lai gan sākotnēji bija domāts 
noskaidrot britu misijas at  vēr-
šanas iespējas, pēkšņi pienāca 
ziņa, ka visās trīs Baltijas valstīs 
atvērs Lielbritanijas vēstniecības. 
Atklājās, ka konservātīvo parti -
jas konferencē lēmumu paziņo -

jis toreizējais premjērs Džons 
Meidžors (John Major)

Viens otrs varbūt būtu šaus-
minājies par problēmām, ko Rī -
gā izraisīja telpu sagāde vēstnie-
cībai, bet Ričards Samuels visu 
uzņēmis raksturīgā angļu mierā, 
iecietībā un pat ar humora dzirk-
sti. Pirmā apmešanās vēstnie-
cībai bija Rīdzenes viesnīcas tre-
šā stāvā guļamistabā ar mazu 
priekšistabiņu. Naudai un doku-
mentiem drošākā vieta bija zem 
gultas. Protams, bija jāuzmanās 
nekad istabu neatstāt bez uzrau-
dzības.

Drīz vēstniecībai tika atrasta 
piemērotāka telpa. Taču pārstei-
gumu sagādāja jautājums: ’Vai 
jūs vēlētos saņemt atpakaļ savu 
vēstniecību Alunāna ielā 5?” Ne -
viens nebija ieminējies, ka britu 
valdībai pieder nams Rīgā. Pro-
tams, bija interese namu apska-
tīt. Ēka bija stipri nolaista. Ie -
mītnieki, kuŗiem bija pieteikts 
namu atbrīvot, promejot bija pa -
ņēmuši līdz visu, kas vien bija 
noskrūvējams, noraujams, atstā-
jot elektrības vadus karājamies 
gaisā.

Pēc remonta drīz vien bija 
iespējams vēstniecību atvērt, 
sākot ar pirmo stāvu. Vēstnieks 
atzinīgi izteicās par sadarbību       
ar toreizējiem vadības pārstāv- 
 j iem. Nozīmīgs notikums bija 

līguma parakstīšana 1993. gadā 
par Anglijas bankā noguldīto 
Latvijas zeltu, ko 1967. gadā iz -
tirgoja leiboristu premjērs Ha -
rolds Vilsons (Harold Wilson), 
bet kas nu tika atdots Latvijas 
Bankai. Ne mazāk nozīmīgs bija 
Rietumvalstu spiediens par pa -
domju armijas kaŗaspēka iz  ve-
šanu no Latvijas.

Interesanti bija uzklausīt dip-
lomāta stāstījumu par savas ne -
laiķes dzīvesbiedres Francis aktī-
vitātēm vairākos labdarības sarī-
kojumos. Dzīvesbiedre mudi nā-
jusi skolēnu mātes nākt talkā        
un izkrāsot skolas telpu noplu-
kušās sienas, noorganizējusi Va -
lentīna dienas balli, kas deva    
lielus ienākumus, pievienojusies 
talciniekiem Darītāji, ko bija 
noorganizējusi latviešu jaunā 
paaudze no Kanadas un Ame-
rikas, un likusi pamatus inter na-
cionālai skolai, kuŗai tagad ir        
jau 250 audzēkņu.

Nobeigumā Ričards Samuels 
novērtēja Latvijā pavadītos ga -
dus un atzina, ka tas bijis in -
teresants un izaicinošs laika 
posms, kur viss bija jāsāk „vēl dzi-
ļāk nekā no pašiem pamatiem”.

Uzklausīt vēstnieku un tikties 
ar viņu bija ieradušies liels skaits 
viesu, arī trīs bijušie Lielbrita-
nijas vēstnieki Latvijā.

 Zigrīda Daškevica

Latvijas vēstnieks Lielbritanijā Eduards Stiprais (vidū) ar četriem 
bijušiem Lielbritanijas vēstniekiem Latvijā. No kr.: Richard Moon, 
Richard Ralph, Richard Samuel, Eduards Stiprais, Nicholas 
Jarrold, Stephen Nash

Ir beigušās 10. Saeimas vē  lē -
šanas. Vēl tiek skaitītas vēlētāju 
atdotās balsis, taču Latvijā jau       
ir nepārprotami zināms, ka vē -
lēšanās uzvarējusi  Vienotība! 
Mēs esam gandarīti un patei -
cīgi, mēs apzināmies, ka mums     
ir dota iespēja un uzlikta atbildī-
ba par Latvijas turpmāko ik -
dienu, kas nebūs viegla. 

Kopā mēs, gan Vienotības par-
tiju – Jaunā laika, Pilsoniskās 
savienības un Sabiedrības citai 
polītikai – deputātu kandidāti, 
gan šo partiju biedri un darbi-
nieki, gan mūsu atbalstītāji Lat-

GODĀTIE TAUTIEŠI!
vijā un latviešu mītnes zemēs 
esam paveikuši lielu darbu! 
Daudzi ir strādājuši neticami 
mērķtiecīgi, un tieši tāpēc Vie-
notība 10. Saeimas vēlēšanās ir 
saņēmusi visvairāk balsu. Vie-
notības panākums tiešām pār-
steidz un priecē daudzus. Priecē 
tas, ka tieši Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis ir saņēmis 
jaunu uzticības mandātu da r -
bam sevišķi sarežģītā mūsu    
valsts dzīves, pārmaiņu un attīs-
tības posmā. Viņš un mēs, Vie-
notība, mūsu tauta ir pārsteigusi 
starptautisko sabiedrību! Mēs 
varam ar to lepoties. Jo ikviens 
esam saņēmuši jaunu iedves - 
mas devu cerīgai rītdienai, nā -
kamajiem gadiem, Latvijas ilglai-
cīgumam. Tāpēc no sirds vēl -   
reiz saku ikvienam paldies par 
izpratni, par uzticību! 

Paldies par jūsus atbalstu un 
atsaucību!

Arī turpmāk būsim atsaucīgi 
viens otram! 

Kopā mēs tiešām esam spēks! 

 Ģirts Valdis Kristovskis, 
 Vienotības un Pilsoniskās 

savienības priekšsēdis 

R E P L I K A

Ikmēneša pabalstu leģionā-
riem vismaz vārdos pirms vē -
lēšanām  solīja sešas no 13 kandi-
dējošām partijām.  Iepriekš šāds 
ierosinājums ir cietis neveiksmi, 
kaut arī grozījumi likumā „Par 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusu” vairākkārt 
iesniegti izskatīšanai Saeimā.       

„Žēlsirdīgie samarieši”
Pat Igors Pimenovs (SC) un Vla-
dimirs Buzajevs (PCTVL) nesāka 
kritizēt ierosinājumu. „Krievu 
partijas laikam nesaprata, ko so -
la, ”brīnījās organizācijas Dau ga-
 vas Vanagi centrālās pārstāvības 
Latvijā vadītāja Solvita Sekste.

(Avīžu ziņa)
Patiesi – abi krievu „labdaŗi” 

laikam uz brīdi nometuši le -
ģionāru nīdēju pulkā iegūto ne -
lāgo slavu. Atcerēsimies, - kad 
sirmie latviešu kaŗavīri 16. mar -
tā gāja pie Brīvības pieminekļa 
nolikt ziedus, noorganizēts kriev-
valodīgo pūlis bija gatavs viņus 
ar akmeņiem nomētāt. Pret bi -
jušajiem leģionāriem izbļāva 
rupjus lamu vārdus un visādi 
viņus apsaukāja. 

Kas tad nu būtu noticis? Sen 
nodilusī un apnikusī  skaņu plate 
apmainīta pret citu, ausij tīka mā-
ku? Acīmredzot Pimenovs un 
Buzajevs ieskatījušies Svētajos 
Rakstos un tur atraduši  Jēzus 
stās tītījumu par žēlsirdīgo sama-
rieti, kas palīdz grūtdieņiem.        
Bet laikam  gan viņu iecerēto pa -
līdzības akciju nav vadījuši cēli 
nodomi. Tas bija priekšvēlēšanu 

laika solījumu trakumā izmests 
āķis. Varbūt solot atbalstu, tak 
vēlēšanu dienā kādu lieku bal- 
s tiņu savās listēs varētu dabūt       
no nīstajiem leģionāriem. Bet 
patiesībā, kā saka mūsu laik-
raksta  populārais  polītisko noti-
kumu apskatnieks Franks Gor-
dons, tas bija kārtējais melu    
bleķis krievu presē. 

P. K.       

Rīgā, Vērmaņdārzā, Čikāgas Piecīšu koncertā Valža Dombrovska atbalstam
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10. Saeimas vēlēšanas ir pirmās 
Latvijas vēsturē, kad deputātu 
kan  didāti drīkstēja balotēties ti -
kai vienā vēlēšanu apgabalā. Līdz 
ar šo maiņu ir likvidēta iespēja 
muļ ķot vēlētājus, kad viņi tika 
aicināti balsot par sarakstu loko-
motīvēm, bet savā apgabalā sa- 
ņemt „vago niņus”. Tātad 10. Saei-
mā ievēlētie deputāti būs atbildīgi 
tieši sava ap  gabala vēlētājiem.

Pēc Centrālās vēlēšanu komisi-
jas (CVK) datiem, Latgales vēlē  -
ša nu apgabalā, kuŗā iekļaujas Ag  -
lo nas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, 
Dag  das, Daugavpils, Ilūkstes, Kār-
savas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, 
Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, 
Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes 
novads un valsts nozīmes pilsē -  
tas - Daugavpils un Rēzekne, it kā 
bijusi mazākā aktīvitāte. Latgalē 
bija izveidoti kopumā 206 vēlēša-
nu iecirkņi. Piemēram, Rēzeknes 
pilsētā bija 12 iecirkņi, un viens   
no visvairāk apmeklētiem bija 
251. Rēzeknes vēlēšanu iecirknis 
Rēzeknes pilsētas Nacionālo bied-
rību kultūras namā. Uz šejieni 
nā  ca ne tikai pilsētnieki, bet arī 
lauku iedzīvotāji, jo iecirknis at -
rodas blakus centrāltirgum un 
katoļu katedrālei. Kā teica vēlē -  
tāji - vēlēšanas ir īpaša diena, kad 
pārņem misijas apziņa, jo jālemj, 
kam uzticēt Latvijas valsts vadību. 
Vēlēšanu dienā novērojām, ka 
Latgalē parasti nebalso pēc na  -
cio nālā principa, bet vairāk skatās 
pēc personālijām, - kuŗus pazīst, 
par tiem balso. Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdis Aleksandrs 

Latvijas novados Saeimā ievēlēja 
piecu sarakstu deputātus

Bar taševičs domē ievēlēts no 
Saskaņas centra (SC). Turklāt SC, 
būdams it kā vairāk krievvalodīgo 
polītiskais spēks, šoreiz galveno 
akcentu lika uz latvisko, latgalis -
ko, bet tā saukto latvisko polītisko 
partiju un to apvienību sarakstos 
nebija pievērsta pietiekama uzma-
nība krievvalodīgiem vēlētājiem. 
Rezultātā no 128 155 vēlētājiem 
visvairāk balsots tieši par SC, tā -
dējādi Saskaņas centrs no Latga -
les ieguva astoņas vietas Saeimā, 
ZZS – trīs, Vienotība – divas vie-
tas. SC veiksmīgi startēja arī Rī -     
gā - iegūstot 13 deputātu man-
dātus. Pieci  SC deputātu kandi-
dāti, kas pirmo reizi ievēlēti Sa -  
ei mā, patlaban ir pilsētu vai no  -
va du domes deputāti. 

Vienotības līderis Latgalē Alek-
sejs Loskutovs balsoja Daugavpilī. 
Kopā ar partijas biedru Kārli Ša -

durski viņš veiksmīgi konkurēja 
ar Daugavpils pilsētas domes ilg-
gadējo priekšsēža vietnieci Ritu 
Strodi no PLL. Vislielāko atbalstu 
(12 vietas Saeimā) Vienotība ie -
guvusi Vidzemes vēlēšanu apga-
balā, kur ar 1. numuru startēja 
Mi  nistru prezidents V. Dom -
brovs kis. Par balsošanas vietu        
viņš kopā ar vairākiem partijas 
biedriem bija izvēlējies Līgatni. 
Vienotība guva uzvaru arī Zem-
gales vēlēšanu apgabalā, iegūstot 
sešas vietas Saeimā. 

V. Dombrovska vadītai koa-
licijai, kuŗā līdz ar Vienotību ir         
arī Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS) un Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK, 9. Saeimā bija mazākums, 
bet 10. Saeimā šie polītiskie spēki 
varētu izveidot vairākuma koa-
liciju – ar 60 deputātiem.

Teksts un foto Valija Berkina

Gausā vēlētāju plūsma pie Rēzeknes 251. vēlēšanu iecirkņa

Līmeniski. 1. Sakausējums, ku -
ŗa sastāvā ir dzīvsudrabs. 8. Ka  -  
rē ļu un somu eposs. 10. Amūras 
pieteka. 11. Briežu dzimtas dzīv-
nieks. 12. Sirds somiņa. 16. Riteņu 
apvalki. 19. Pilsēta Italijas ZA.       
20. Mākslinieku biedrība Latvijā 
(1924-1938). 21. Franču fiziķis 
(1796-1832). 22. Nelieli dzeŗamie 
trauki. 23. Plaša mēroga gadatir -
gi. 24. Izžūstošas upes Austrālijā. 

25. Ziede. 28. Pilsēta Francijas DR. 
30. Pilsēta Kurzemē. 31. Saistaudu 
plēve, kas sedz plaušas un krūšu 
kurvja iekšpusi. 32. Burtnīca vai 
grāmata kollekciju glabāšanai. 36. 
Čemurziežu dzimtas augs. 40. Di -
letantiski dzejoļi. 41. Ūdens na  vi-
gācijas zīmes. 42. Italiešu kom-
ponists (1660-1725). 43. Šokolādes 
konfekšu šķirne.

Stateniski. 1. Briežu dzimtas 

dzīvnieks. 2. Plaši, saviesīgi sarī-
kojumi. 3. Seno ķeltu dziesmi-
nieki. 4. Latviešu operdziedonis 
(1907-1987). 5. Diapozitīvi. 6. 
Franču ķīmiķis, fiziķis (1830-
1901). 7. Valsts Eiropas vidienē. 9. 
Pilsēta Spānijas DA. 13. Guļam-
vie tas uz kuģa. 14. Aparāts atmos-
fairas spiediena mērīšanai. 15. 
Priekštelpa sabiedriskās ēkās. 17. 
Dārzenis. 18. Sens Spānijas no -
saukums. 26. Sprāgstviela. 27. Ne -
apstrādājama vieta tīruma vidū. 
29. Mechanisms smagu priekš-
metu pacelšanai. 33. Krāsnis dzelzs 
rūdas kausēšanai čuguna ieguvē. 
34. Grezns monarcha sēdeklis.        
35. Sporta apavi. 37. Staltbriedis. 
38. Pilsēta Francijas dienvidos.        
39. Latviešu tautas mūzikas in  -  
s truments.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 37) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Ergs. 3. Spēt. 7. 
In   telekts. 8. Specifika. 9. Atcere. 
12. Skalbe. 15. Alva. 17. Spietot. 
18. Lekcija. 20. Kūdra. 22. Stadija. 
24. Kurjers. 26. Sērga. 27. Plakans. 
28. Tieksme. 29. Kāravs. 32. Taisīt. 
34. Laivas. 35. Apritēt. 36. Salpetris. 
37. Sist. 38. Otra. 

Stateniski. 1. Elipse. 2. Gatve.       
4. Pakrist. 5. Tūskas. 6. Plaisa. 10. 
Tāpat. 11. Ritmika. 13. Laime. 14. 
Etaps. 15. Atlass. 16. Vakar. 18. 
Lakats. 19. Kurpe. 21. Drava. 22. 
Sapīt. 23. Akači. 25. Rampa. 29. 
Karalis. 30. Rāt. 31. Vīterot. 33. 
Taksis. 34. Lāpsta.

Bauskā ciemojās zviedri, kuŗi ilgus gadus snieguši atbalstu Bauskas 
iedzīvotājiem. Hedemoras pašvaldības un iedzīvotāju interešu grupu 
sadarbība ar Bausku sākās pirms 20 gadiem un notiek starp luterāņu 
draudzēm, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, kā arī vairākām 
mācību iestādēm.

Miķeļdienas noskaņās, skanot suitu sievu dziesmām, suitu kopiena 
Rīgā Nemateriālās kultūras mantojuma valsts aģentūrā saņēma sertifi -
kātu, par unikālās suitu kultūrtelpas iekļaušanu UNESCO nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā.

Apē tikās Apes novada un Igaunijas kokapstrādes uzņēmumu pār-
stāvji. Viņi pārrunāja iespēju izstrādāt koksnes resursu izmantošanas 
techniski ekonomisko pamatojumu Setomā (Igaunijā) un Apes novadā. 
Projekts dod iespēju analizēt mazā biznesa priekšrocības koksnes resursu 
izmantošanā.

Lai piesaistītu papildu financējumu, Jaunlaicenes muižas mūzejs 
piedalīsies Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības program-
mas projektu konkursā. Projektā iegūto financējumu tērēs Jaunlaicenes 
muižas svētku rīkošanai. 

Piejūras brīvdabas mūzeja ekspozīciju papildinās Lielirbes baptistu 
lūgšanu nams. Tajā varēs arī rīkot kāzas, kristības un citss svinības. Lielirbes 
lūgšanu nams (1913) ir nozīmīgs novada kultūrvēstures mantojums, jo 
pārstāv strauji izzūdošās koka architektūras formas.

Ventspils brīvosta arvien vairāk saista Baltkrieviju. Šī valsts atkal eks-
portē caur Kalija parka termināli kalija mēslojumu un ir gatava uzņemt no 
Venecuēlas jēlnaftu ar Ventspils naftas termināļa starpniecību.

Cesvaines vidusskolas zālē 8. oktobrī notiks grāmatas “Kārlis Sebris. 
Pats” atvēršana. Grāmata veltīta Latvijas Nacionālā teātŗa aktieŗa Kārļa 
Sebra (1914.-2009.) piemiņai.

Līdz 1. novembrim Valmierā izsludināta rudens lapu vākšanas akci-
ja: lapas un citus zaļos atkritumus var nogādāt ekolaukumā, kur tos ar 
pašvaldības financiālu atbalstu pieņem bez maksas. 

Pieredzes bagātie lauku skolu skolotāji no mācību stundām brīvajā 
laikā apguvuši jaunas mācību metodes, lai veiksmīgāk vadītu stundas 
klasēs, kur mācās dažāda vecuma skolēni. 

Jēkabpilī, Ogrē, Tukumā, Daugavpilī, Liepājā, Preiļos, Saldū, Val-
mierā, Ventspilī, Alūksnē, Talsos un Jelgavā notika diskusijas „Es, Latvija 
un ES”, ko rīkoja Sabiedriskās polītikas centrs PROVIDUS un Latvijas 
Pilsoniskā alianse ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu. 
Rezultāti tiks sakopoti un nodoti Latvijas un ES lēmumu pieņēmējiem. 

 Daugavpils AS “Maiznīca Dinella”, kas ir lielākā Latgalē, atklāja jau -
nu līniju rudzu maizes cepšanai. Maiznīcas valdes priekšsēdis Anatolijs 
Ņikitenko pastāstīja, ka jau sen briedusi nepieciešamība ieviest modernā-
ku ražošanas technoloģiju.

Daugavpils reģionālajā slimnīcā uzcelta jauna dzemdību nodaļa,        
kas izmaksājusi 3 miljonus latu. Vēl gaidāma valsts komisijas pieņem -    
šana, mēbeļu un medicīnas iekārtu iegāde.

Daugavpils Goda pilsonei, izcilai koŗdiriģentei un Latviešu Dzies -
mu svētku virsdiriģentei Terēzijai Brokai 30. septembrī apritēja 85 gadi. 
Par godu jubilejai tika rīkota oficiāla pieņemšana Daugavpils domē. 
Domes priekšsēis Jānis Lāčplēsis visu pilsētnieku vārdā izteica pateicību 
par gaismu un dzīvesprieku ko viņa dāvā cilvēkiem. Apsveica arī jubi -        
lāres dēlu, Mūzikas vidusskolas direktoru Aivaru Broku, kas nesen 
nosvinēja 55. mūža gadskārtu.

Ludzā ieradās Dānijas „Lauvu kluba” pārstāvji, kas jau 15 gadus sa -
darbojas ar Ludzas pilsētu. Viesi apmeklēja skolas, iestādes, galvenokārt 
tās, kur atrodams viņu atsūtītais inventārs. 

Krāslavas novada lauku bibliotēkas saņēmušas Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrības 24 jaunāko bērnu grāmatu kollekciju. 
Nauda grāmatu iegādei tika vākta ar portāla ziedot.lv starpniecību.

Ar Liepājas Kultūras pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu Liepājā, folkloras centrā “Namīns”, tika svinēti Miķeļi un notika im -
provizēts Miķeļu gadatirgus. Strādāja radošās darbnīcas, dziedāja dziesmas 
un gāja rotaļās.

Baltijā vecākais tramvajs atrodas Liepājā. Septembrī tas svinēja savu 
111. dzimšanas dienu. Šo gadadienu “Liepājas tramvajs” sagaida, plānojot 
tramvaja līnijas pagarināšanas projektu un nolietojušos sliežu ceļa posmu 
rekonstrukciju. 

Septembŗa beigās Nacionālie bruņotie spēki, turpinot pērn atjaunoto 
tradiciju, organizēja Brīvības cīņu un citu piemiņas vietu sakopšanas talku. 
Arī šogad 1. Zemessardzes novads iesaistījās Latvijai nozīmīgu piemiņas 
vietu sakopšanā. Vairāk nekā 60 kaŗavīru un zemessargu sakopa piecas 
piemiņas vietas.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 
(FBLB) vēlēšanu iecirknī nr. 1066 
nobalsoja 110 personu no Pen-
silvānijas un Ņudžersijas tuviem 
un tāliem novadiem, protams, 
arī no pašas Filaldefijas.  FBLB 
priekšsēdis Marks Liepa, šoreiz 
arī vēlēšanu komisijas priekšsēdis, 
dienas beigās bija apmierināts. 
Visas balsošanas zīmes bija 
derīgas, balsis saskaitot, izrādījās, 
ka par  ,,Vienotību”  balsojis 81,  
,,Saskaņas centru” – četri, Zaļo 
un Zemnieku sa  vienību – divi, 
nacionālo apvie nību ,,Visu Lat-
vijai” – 22, Kristīgi demokratisko 
savienību – viens. 

Par balsotāju aktīvitāti  jāpatei-
cas arī Ģirtam Zeidenbergam, jo 
viņš e-pasta vēstulēs latviešus 
nemitīgi skubināja nepalikt 
vienaldzīgiem laikā, kad katra 
balss ir svarīga Latvijas nākotnei.  
Pats pirmais nobalsoja  Dr. Jānis 
Zvārgulis. Viscienījamākā vecu-
ma balsotāji bija Kārlis Ķilkuts 
(1917) un Irma Janševska (1919), 
bet jaunākās – Monta Ozoliņa 

Vēlēšanu dienā Filadelfijā
un Ilze Gotfrīda, abas dzimušas 
1991. gadā. Vēlēšanās piedalījās 
arī I. Janševskas meita Sarma 
Milevska un mazdēls Lūkass 
Milevskis, bet mazmeita Laila 
Milevska nobalsojusi pa pastu. 
Melitu Nīgali uz vēlēšanām bija 
atvedis dēls Jānis, ceļā pavadot 
vairāk nekā divas  stundas. Otrs 
dēls Uģis  rīta agrumā vēl pie-
zvanījis un piekodinājis, lai balso  
par Vienotību! M. Nīgale lepojas, 
ka viņas ģimenē visi runā latviešu 
valodā, arī divus un piecus gadus 
vecās mazmaz meitiņas, un 
priecājas, ka  bērni bieži satiekas 
ar saviem latviešu skolas draugi-
em. Visi interesējas par savu 
senču zemi. 

Jaunievēlētājiem Saeimas de -
pu  tātiem būs jāstrādā godīgi, ar 
lielu atbildības sajūtu, lai balsotāji 
nejustos pievilti.  Rakstnieks Ni -
kolajs Kalniņš rakstīja: ,,Darbs 
nemeklē naida – /darbu Latvija 
gaida!” Nav šaubu, ka Saeimas 
deputātus gaida nopietns darbs. 

Laima Dzene Sandra Valda Jansone, viņas meita Māra Līva un dēls Nils Namejs
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Svarīgo notikumu, 10. Saeimas 
vēlēšanas, gaidījām un tām 
gatavojāmies vairāk nekā pus-
gadu. Sanfrancisko latviešu 
sabiedrībai tās bija īpaši nozī-
mīgas, jo ziemeļkaliforniešiem 
pirmo reizi bija iespēja balsot  
turpat, Latviešu draudzes namā 
iekārtotā vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu diena iesākās spraigi 
– pirmie balsotāji pieteicās jau 
pusastoņos no rīta, bet astoņos 
piebrauca liels autobuss, kas 
atveda Latvijas tūristu grupu, 
kuŗi apceļo Kaliforniju, un 
laimīgi sagadījās, ka tieši 2. 
oktobrī  viņi  bija Sanfrancisko. 
Balsot tālajā Sanfrancisko un  
iepazīties ar mūsu latviešu namu 
viņiem bija īsts piedzīvojums! 

Latviešu namā valdīja patiesa 
svētku noskaņa, skanēja smiekli, 
dzirdēja līksmas sarunas, valdīja 
atkalredzēšanās prieks. Ieradās 
cilvēki, kuŗi latviešu namā nebija 

10. Saeimas vēlēšanas Sanfrancisko

spēruši kāju gadiem, arī tādi, 
kuŗi  nekad  nebija iegriezušies 
un, protams, tie, kuŗi šo namu 
uzskata par savām otrajām mā -
jām.

10. Saeimas vēlēšanu iecirknī  
Nr. 1065  Sanfrancisko vēlēšanās 

nobalsoja 164 Latvijas pavalst-
nieki. 

Paldies visiem par sadarbību, 
palīdzību  un atsaucību! Esam 
gandarīti par paveikto darbu. 

Sanfrancisko vēlēšanu 
iecirkņa vadītāja 
Taira Zoldnere

Vēlēšanu iecirkņa komisija (no kreisās): Gundega Ozola, Taira 
Zoldnere, Andris Ramāns un pirmais balsotājs Emīls Elstiņš   

Balsotāju reģistrātores Iveta Ferraza un Gundega Ozola 
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No kreisās:   Vēlēšanu iecirkņa darbinieki: Z. Kārkliņš,                                    
G. Kancs, sekretāre G. A. Asone, iecirkņa vadītājs Andris 
Bērziņš un K. Sventeckis.

Kaut ilgi gaidītais lietus beidzot bija pienācis un lija kā pa Jāņiem, 
uz balsošanu 10. Saeimas vēlēšanās ieradās Indianapolei pieklājīgs 
skaits balsotāju  -  55.

Vēlēšanas Indianapolē
10. Saeimas vēlēšanu iecirknī  Nr.1004 Sietlas latviešu sabiedriskajā centrā  nobalsoja 148 Latvijas 

pavalstnieki.
Skaitīšanu sāka pulksten astoņos vakarā, pabeidza 3. oktobrī pulksten divos naktī. 
 

Vēlēšanas Sietlā

Balsu skaitīšanā piedalījās, no kreisās: Gunārs Noriņš, Paulis Kalniņš, Iveta Felzenberga, Inta 
Vīste, Imants Bitners; aizmugurē: Valdis Jodais, Vaira Pelēķe-Kristofera, Sarmīte Dāvidsone. 
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Losandželosas latviešu namā 
sen nebija redzēta tik  liela rosība, 
kāda valdīja vēlēšanu  dienā 2. 
oktōbrī. Vēlēšanu iecirkņa Nr. 
1003 vadītāji Sandra Gulbe un 
Ivars Mičulis namā ieradās jau 
pulksten sešos no rīta, lai visu 
sakārtotu  un iekārtotu.  Vēlēšanu 
iecirkņa komisijas locekļi bija  
Dziesma Tetere un Valdis Ķeris. 
Tieši pulksten septiņos ieradās 
pirmie balsotāji – Tamāra 
Kalniņa un Daina Šulca, pēc tam 
Māra Lutere, Alfrēds Stinkuls, 
Dāvis Reins, Inguna Galviņa, 
mācītājs Dāvis Kaņeps, Iveta 
Kaņepe, Ralfs Augstroze. Nāka-
mie balsoja paši iecirkņa dar-
binieki – Valdis Ķeris, Sandra 
Gulbe, Dziesma Tetere un Ivars 
Mičulis. Valdis Ķeris ikvienu 
balsotāju nofotografēja un solīja 
namā iekārtot fotoizstādi. Ta -
mārai Kalniņai, pirmajai bal -
sotājai Losandželosā, iecirkņa 

10. Saeimas vēlēšanas Losandželosā
va  dī  tāji parādīja, ka urna, kuŗā 
jāiemet vēlēšanu biļetens, ir tuk-
ša, un tūlīt pēc tam to aiz zī  mo-
goja. 

Balsotāju reģistrētāji ikvienam  
sīki izskaidroja, kā notiek bal-
sošana, kas jādara ar biļeteniem, 
pastāstīja par iespēju pievilkt 
krustiņu Saeimas kandidāta 
vārdam, ja šis kandidāts ir īpaši 
simpatisks, un kā jāsvītro nevē-
lamo kandidātu vārdi. 

,,Kaut katru svētdienu namā 
būtu tik daudz cilvēku!” ieteicās 
kāda vietējā  latviete, vērodama 
balsotāju iešanu un nākšanu. 

,,Nudien, vēlēšanas jārīko bie-
žāk!” piebilda kāds cits. 

Vairāki balsotāji latviešu namā 
ieradās pirmo reizi, daži  no 
citām pavalstīm, kuŗi Dienvid-
kalifornijā pavada atvaļinājumu 
vai atbraukuši uz laiku strādāt. 

Citos latviešu centros ASV 
vēlēšanas jau bija beigušās, kad 

Balsotājas (no labās)  Eriku Bastjāni un Sandru Ozolīti 
reģistrē Sandra Gulbe un Dziesma Tetere
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Rietumkrasta pilsētu Sanfran-
cisko, Sietlas  un Losandželosas 
iecirknī vēl turpinājās pilnā spa rā. 

Sandra Gulbe pat paņēma līdzi  
guļammaisu un pārnakšņoja lat-
viešu  namā, jo balsu skaitīšana 
nemaz nav tik vienkārša un ieil-
ga. Nākamā dienā notika mācības 
latviešu skolā, Sandra ir skolotāja, 
un dēls Henrijs mācās bērnu-
dārzā.  

Balsis saskaitot, noskaidrojās, 
ka Losandželosas iecirknī balsoja 
191 Latvijas pavalstnieks.

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes priekšnieks Ivars 
Mičulis cer, ka pēc vēlēšanām 
biedrībā iestāsies jauni biedri.  
Biedrības valde gādāja, lai Losan-
dželosā būtu vēlēšanu iecirknis, 
ir ieguldīts liels darbs, ziedots 
laiks un biedrības līdzekļi. Ikviens 
Dienvidkalifornijas latvietis aici-
nāts kļūt par biedrības biedru!

Am

ASV Valsts departamenta 
Imigrācijas vīzu loterijai (DV-
2012) reģistrēšanās sākusies 5. 
oktōbrī. Pretendentiem pietei-
kumi DV-2012 jāiesniedz 
elekt  roniski laikposmā no 
2010. gada 5. oktobŗa  plkst. 
12.00 dienā līdz 2010. gada 3. 
novembrim plkst. 12.00 dienā 
(pēc Vašingtonas, DC, laika).  
Loterijā var piedalīties arī Lat-
vijā dzimušie iedzīvotāji.  
Pagājušajā gadā DV-2011 vīzu 
loterijā no Latvijas uzvarēja 
apmēram 120 cilvēku, kuŗi š. 
g. oktōbrī var sākt Imigrācijas 
vīzas saņemšanas procedūru. 
Caurmērā apmēram 50%  no 
Imigrācijas vīzu loterijas uzva-
rētājiem sāk vīzas noformē-
šanas procedūru.  

Reģistrēšanās perioda laikā 
pretendenti var piekļūt elek-
troniskajai Imigrācijas vīzu 
loterijas formai (E-DV) inter-
netā –  www.dvlottery.state.gov

Cita veida pieteikumus ne -
pieņems. Pretendenti tiek 
aicināti neatlikt pieteikšanos 
līdz pēdējai reģistrēšanās 
nedēļai. Informācija par pie-
teikšanās prasībām,  valstu sa -
raksts, kuŗās dzimušie pilsoņi 
var piedalīties loterijā, kā arī  
atbildes uz jautājumiem par 
DV Imigrācijas vīzu loteriju 
atrodama internetā: http://
travel.state.gov/visa/immi-
grants/types/types_1318.html 

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa
Smilšu iela 7, Rīga,  LV-1050 

Tālr.: 00371 67509022, 
67509037, 29405048 

Kontakti: Ruklisk@state.gov 
un  Spricek@state.gov

Virdžīnijas pavalsts Bedfordas 
pilsētas National D-Day 
Memorial fonda prezidents 
Robins Rīds (Robin Reed) pa -
ziņojis, ka Jozefa Staļina krūšutēls 
no vietas, kur tas patlaban atro-
das, tiks novākts un nākotnē tam 
meklēs citu novietni. Pārvietos 
arī Čana Kaiši, Franklina Rūzvelta 
un Vinstona Čerčila krūšutēlu.

Pret Staļina statujas novietoša-
nu pie pieminekļa, kas veltīts 
kritu šajiem kaŗavīriem un brī-
vības cīnītājiem, bija ļoti daudz 

ASV Valsts 
departaments 
izziņo 
reģistrēšanos 
2012. gada 
imigrācijas 
vīzu loterijai

Pārvietos Staļina un citu valstsvīru statujas Bedfordā
iebildumu. Fonda vadībai vēstu-
les rakstīja Amerikas baltiešu 
brīvības līgas (BAFL) biedri Val-
dis Pavlovskis un Imants Leitis, 
Apvienotās baltiešu komitejas 
pārstāvji, neskaitāmi protesti bija 
lasāmi tīmeklī.

Robins Rīds par memoriāla 
fonda direktoru kļuva pirms 
desmit nedēļām, viņš rīkojis  
pārrunas ar citiem fonda biedri-
em, ziedotājiem, vēsturniekiem 
un mūzeju pārstāvjiem par pret-
runām, kādas radās pēc Staļina 

statujas novietošanas š. g. jūnijā.  
R. Rīds skaidroja, ka fonda 

mērķis ir gan izglītot, gan atspo-
guļot vēsturi. Viņaprāt, ir jāgodi-
na gan kritušie, gan jāatklāj, kā  -
da nozīme kaŗa laikā bija sa -
biedroto valstu vadītājiem. Pret 
diktātora un tiranna Staļina krū-
šutēla novietošanu sacēlās pro -
testa vētra, tāpēc nolemts pār-
vietot visu valstsvīru statujas.

R. Rīds arī uzsvēra, ka me  mo -
rālam nepieciešams  financiāls at -
balsts, lai izceltu visu ASV armijas 

daļu kaŗavīru nopelnus. Iecerēts 
arī uzcelt īpašu Izglītības centru, 
kuŗa apmeklētājiem būs iespēja 
iegūt patiesu informāciju par 
vēstures notikumiem. Tāda centra 
celtniecība izmaksās ap  mēram 
5-10 miljonu dolaru, tāpēc būs 
nepieciešami prāvi ziedojumi.

Informācija par National 
D-Day Memorial, tā mērķiem un 
programmu atrodama:  

www.dday.org 
Tālr.: 540-586-3329.

Red.

Rīkotāji aicināja viesus  Rudens 
svētkos 26. oktobrī  ierasties 
pulk  s ten pusdivpadsmitos dienā. 
Galdi jau bija jauki klāti, uz tiem 
novietoti rudens puķes. Sarī-
kojumu ievadīja Kultūras noza-
res vadītāja Rūta Puriņa, paužot 
prieku  par rudens lapu krāš ņu-
mu. Viņa pieminēja, ka arī Latvijā 
ir sācies lapu krāsošanās laiks un 
atgādināja, ka agrāk rudeņos 
lauku mājās dūca ku  ļam  mašīnas, 
kas pārvietojās no mājas uz māju. 
Tas bija lielu darbu laiks, bet arī 
draudzības, jautrības un krietnas  
mielošanās laiks, jo saimnieces 
lika galdā jēra cepeti, netrūka ne 
alutiņa, ne arī stiprāku dzērienu 
pudeles.

Pļaujas svētkos jūtam lielo 
Dieva gādību un atrodam arī 
laiku par visu to pateikties. Zenta 
Mauriņa atzīst, ka, sēklu sējot, 
vienojamies ar Dievu. Latvietim 
zeme ir svēta, gandrīz svētāka 
nekā debess.  Arī, dzīvojot sveš-
umā, vienmēr jūtam Dieva klā-
tieni un  pateicamies par dienišķo 
maizi. 

 Dzejnieks Imants Ziedonis sa -
ka: ,,Maize ir kā pasaule – apakšā 
zeme – garoza; debesis augšā – 
garoza. Pa vidu dzīve.”

 Pēc šāda ievada labi iederējās 
Agras Dages dzejolis ,,Dievs, 
vieno mūs!”, ko izteiksmīgi no -
lasīja Līga Gonzalesa.

 Dievs, dod mums tādu maizes 
klaipu,/   Lai visiem pietiktu ko 
griezt,

Lai nabadzība nerakātos,  Kur 
bagātie  ko projām sviež.

Dievs, dod pār ļaudīm tādu 

Rudens daudzinājums Grandrapidu latviešu biedrības namā

jumtu, / Zem  kuŗa visiem pat-
verties.

Un piecel tos, kas ir bez spēka, / 
Tiem neļauj sniegā apgulties.

Dievs, vieno mūs kā pirkstus 
dūrē, /Ko tumsas varai neatliekt.

Un neļauj vārgos, nogurušos / 
līdz vidum, krūtīm zemē triekt.

 Dod spēku, lai no mūsu dēliem 
/ Aug stipri vīri, varoņi,

    Lai viņi zin un saprot zemi, / 
Lai plešas jauni tīrumi.

Dievs, dod mums seno spēka 
maizi, / Mums īstos graudus 
jāatrod.

Jel palīdzi mums celties gaismā 
/ Un visiem vienu sauli dod.

Daina Lutzika (Lutzyck) 
nolasīja Indras Gubiņas dzejoli 
,,Ir jāmaksā”. Kā koks rudenī 
nomet lapas samaksājot par krāš-
ņo vasaru, tā arī cilvēkam jā -
samaksā par katru saņemtu  
smai     du un glāstu.

Jauki skanēja Sandras Stūres 
flauta, viņai spēlējot tautasdzies-
mu motīvus. Flautiste labi pazīst 
savu instrumentu, un tas pakļāvās 
viņas veiklo pirkstu pavēlēm.

Visi ar prieku noklausījās, kā 
mūsu iemīļotais mūziķis Dāvids 
Heinze meistarīgi atskaņoja kla-
vieru solo – Šopēna valsi si mi -
norā. 

Programmas dalībnieki Grandrapidu rudens daudzināšanas vētkos. No kreisās: Līga Gonzalesa, 
Lidija Tarbuna, Sandra Stūre, Dāvids Heinze, Ruta Puriņa, Daina Lutzika
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Pirms visus aicināja pie svētku 
azaida, biedrības priekšniece Dr. 
Līga Gonzalesa pateicās Kultūras 
nozares vadītājai Rūtai Puriņai, 
programmas dalībniekiem, gal-
venai saimniecei Valijai Raucepai 
un palīdzēm par  lielisko svētku 
mielastu, kā arī visiem, kuŗi bija 
ieradušies daudzināt rudeni. Līga 
Gonzalesa pateicās Dievam, ka 
Viņš ir visur klāt, kā šeit, tā 
Latvijā, kā ceļotājiem uz vai no 
Latvijas, tā mājās palicējiem. 
Sarīkojumā bija viesi no Latvijas 
– Nita un Dailonis Veides un 
Dailoņa brālis Andis. 

Julieta Rumberga
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Kāds gan sakars Bostonai ar 
Kilimandžāro, šo augsto, vientuļo 
kalnu, kas kā milzu īkšķis snie -
dzas debesīs, nevienas kalnu 
grēdas neatbalstīts? Visaugstāko 
kalnu Afrikā, kas sevī slēpj kā 
uguns postu, tā ledus slāņus? Un 
it sevišķi – kāds sakars ar Ki  li-
mandžāro tieši Bostonas pensio-
nāru biedrībai? Pirmkārt, tāpēc, 
ka  Dagnija un Egons Kubuliņi 
nesen  sasniedza šī kalna virsot-
ni, tādējādi iegūdami Trimdas 
draudzei ievērojamu naudas 
sum  mu draudzes īpašuma labo-
šanai. Viņi  pirms kāpšanas Kili-
mandžāro izsūtīja draudzes lo -
cek  ļiem aicinājumu par viņu pū -
lēm ziedot baznīcai. Ļaudis lab-
prāt ziedoja. Sveiki un veseli pār-
radušies mājās,  viņi gan stās tīja, 
gan rādīja fotografijas, un klausī-
tāju netrūka. 

Tātad Bostonas tautieši ar šo 
ģeografijas brīnumu jau bija ie -
pa  zīstināti. Un nu pensionāri, 

Pensionāri Bostonā un Kilimandžāro
savu ziemas sezonu atklāj ar 
stāstu par Kilimandžāro? Kas tad 
ies klausīties? Nebūs ne dvēseles, 
un ko tad darīs ar sagādātajiem 
gardumiem? Taču cilvēku prāti 
nav izdibināmi.

Izrādījās, ka pensionāru 
vadībai taisnība! Ziemas sezo-
nas atklā šanas sarīkojumā viņi 
bija aici nājuši – jā, ko tad? Nu 
taču kādreizējo bostonieti Dr. 
Egilu Vēverbrantu pastāstīt par 
savu cī  ņu ar Kilimandžāro, kas 
notikusi nevis nupat, bet pirms 
pāris gadiem. Egilu nevar ne -
mīlēt  un nejūsmot par viņa rā -
mo humoru. Viņš redz, cik 
sma  gas nastas nesamas tūristu 
grupiņas pava doņiem, zāles 
plan  kumiņā viņš jau pamana 
puķes, kuŗām viņš zina latīņu 
nosaukumu, nekas nav tikai 
tāds šis un tas, visam ir prāts un 
dvēsele, vai tas būtu mākonis, 
vai lielajā augstumā ieraudzīts 
mazs dzīvnieciņš.

Egils neslēpj, ka viņam toreiz, 
kad kāpis  lielajā kalnā, jau bija 
73 gadi! Tāda ziņa pensionāriem 
ir kā medus uz mēles – re, kā 
mēs, vecākie ļautiņi, arī varam 
kalnus gāzt! 

Ārsts būdams, viņš daudz ko 
atklāj no medicīnas viedokļa, 
kālab tas ir tā vai šitā. Un kā 
skābekļa trūkums var radīt tā 
saukto kalnu kaiti, dažs labs no 
citām grupām esot bijis jānogādā 
lejā uz  īpašām nestuvēm. Cik 
ilgi tu, cilvēks, dzīvosi ar gal-
vassāpēm un pārgurumu?

Par savu stāstījumu Egils iz -
pelnījās varenus aplausus un arī 
rožu pušķi, kad priekšniece 
paziņoja, ka Egilam un Rasmai 
šai dienā ir kāzu jubileja.

Izmantojot video un skaņu 
meis  tara Ivara Buka uzstādīto 
apa    rātūru, Egons varēja savu 
stāstījuma illustrēt uz lielā ek -
rāna. 

Bostonieši nebija nobijušies no 

otra stāsta par Kilimandžāro īsā 
laika sprīdī, jo atnāca  80 viesu, 
kuŗiem steigā bija jāklāj papild-
galdi. Prieka, smieklu un joku 
bija daudz un no sirds!

Pensionāru biedrība Bostonā 
patiešām ir dzīvīgākā, arī nupat 
šajā ziemas sezonas atklāšanas 
reizē pieteicās jauni biedri. Tur-
klāt darbu  sāka jauna priekšniece 
– Dzidra Knechte, jo Ludmilla 
Kuprisa  nolēmusi, ka kalpojusi 
jau ilgus gadus un atpūta pelnīta 
atliku likām.

Un kur vēl mielasts – tas bija 
slavējams un ļoti gards.

Mācītājs Dr. Jānis Keggi kā 
allaž atrada  mīļus vārdus, ar kā -
diem sākt šo sirsnības un la -
bestības pilno sarīkojumu. 

Un kā gan lai nesmejas par 
pensionāru dzejnieces Veltas Ra -
moliņas vārsmām, kuŗas viņa 
pati nolasīja, izpelnoties aplausus 
un uzslavu.

Jubilāri, kuŗu pa vasaras mēne-

šiem bija salasījies vesels pulks, 
dabūja noklausīties varenu ap -
sveicēju kori un saņēma no aiz-
ejošās un jaunās priekšnieces pa 
rozei. Pēc kafijas un kūkām 
dzies  mu gars Dr. Jāņa Keggi 
vadībā aizrāva kā dziedātājus, tā 
tos, kam no skanīgās mākslas 
dots  pamazāk. Un kādas dzies-
mas! No dažas labas acs pāri 
vaigam noritēja asariņa, kad 
„Vecpiebalgas pusē atkal baltas 
ūdensrozes zied...”

Bostonas pensionāru saime ir 
uz drošiem pamatiem un ar 
sirs nīgu vienkāršību sagādā 
prieku tiem, kuŗi vai nu vieni 
palikuši, vai kam vecums nāk 
virsū neat vairāms un neiz-
bēgams vai kāda cita nediena 
dienas dara pelēkas un skumjas. 
Paši darītāji un rīkotāji taču arī 
ir pensionāri – arī viņiem šis tas 
gan sāp, gan smeldz, gan mez-
glojas. 

Lidija Bērziņa

   Longailendas latviešu skolas 
jaunais mācību gads kā allaž 
sākās ar Bērnu svētkiem. Šogad 
tie notika 12. septembrī.  

Izlaiduma klases audzēkņi 
nā  kamgad pavasarī vēlas pie-
dalīties ALAs rīkotajā ,,Sveika, 
Latvija!” ceļojumā un nolēma 
jau laikus vākt  braucienam lī -
dzekļus, pie dāvājot Bērnu svēt-
kos nomazgāt draudzes locekļu 
automašīnas.  Atsaucība bija tik 
liela, ka skolēni kopā ar palīgiem 
pat nepaspēja visus auto no -
mazgāt.  Par laimi pēcpusdienas 

Bērnu svētki Salas baznīcā Ņujorkā
lietus aizkavējās, un par auto-
masīnu mazgāša  nu izdevās 
ieņemt diezgan daudz. 

Skolēnu vecāki svētku apmek-
lētājiem piedāvāja cienastu. Baz-
nīcas dārzā galdi bija klāti ar 
spilgti zaļiem, saulespuķēm rotā-
tiem galdautiem.  Dāmu komite-
jas locekles rīkoja izlozi, kā arī 
piedāvāja kafiju un smalk mai-
zītes.

Bērnu drēbes pēc lielā darba 
bija izmirkušas, bet par laimi 
diena vēl bija vasarīgi silta. 

Ēriks Niedrītis

Bērni pie izlozes galda, no kreisās: Laila Lapiņa, Madelēna 
Miniata, Krista Lediņa, Dagmāra Lapiņa, Katarina  Mazzanobile, 
Ērika Krafta, Inta Krafta

Nākamā ,,Sveika, Latvija!” ceļojuma dalībnieces, no kreisās: 
Krista Lediņa, Laila Lapiņa, Dagmāra Lapiņa, Madelēna 
Miniata un skolas pārzine  Zaiga Kandela

Automašīnu mazgāšana – darbs nav grūts, bet atbildīgs

Baltiešu mākslinieku apvienī-
 bas gadskārtējā darbu skate 
notika laikā no 23. Līdz 28. sep-
tembrim Galerie ouest telpās 
Sainte Anne de Bellevue priekš-
pilsētā, Montrealas salas pašā 
rietumu galā. Šī vairāk nekā 300 
gadu vecā pilsētiņa pie Otavas 
upes ietekas Labrenča  upē ir ro -
mantiska un pievilcīga. Pirmo 
reizi apvienības vēsturē skate 
notika profesionāli iekārtotā 
galerijā un ilga gandrīz nedēļu. 
Rīcības komiteja nebija varējusi 
pieņemt visus pieteiktos darbus. 
Tādēļ darbojās žūrijas komisija, 
kas bija pieņēmusi 19 biedru 54 
darbus, kuŗus gaumīgi bija iekā-
rusi galerijas īpašniece un va -
dītāja Helēna Šefere (Scheffer). 
Skatītāju netrūka. It sevišķi daudz 
to bija  24. septembŗa vakara 
stun  dās, kad notika vernisāža. 
Apmeklētāji ne tikai skatīja dar-
bus, bet tikās ar pašiem māk s li-
niekiem. Pārstāvētas bija visas 
trīs tautības. No latviešu vidus 
visas bija dāmas – 3 gleznotājas 
un 2 fotografes. Inārai Leimanei 
bija četru gleznu cikls, kas 
piesaistīja ar sīki izstrādātām 
detaļām un intriģējošu krāsu 
spēli. Norai Gobai–Saletei bija 
divi darbi, bet Dzintrai Palejai 
tikai viens - sievietes pliknis, pie 

MĀKSLAS DARBU SKATE MONTREALĀ
kuŗa apstājās gandrīz vai katrs 
skates apmeklētājs. Jauniņā 
fotografe Daina Leimane rādīja 
divas ziedu studijas ar trim 
fotografijām katrā. Mūsu preses 
fotografei Mārai Rudzītei arīdzan 
bija vairāki interesanti darbi. Arī 
to vidū izcēlās ziedu uzņēmums. 
Lietuviešu kredītsabiedrības 
Litas 2011. gada kalendāru rotās 
Elvīras Povilaites krāšņš ziedu 
krūma uzņēmums. Par to viņa 
saņēma balvu ($100 čeku) no 
sabiedrības vadītāja. No lietuviešu 
vidus sevišķi patika Inas Varkalas 
akvarelis „Apburtais mežs”, Vytis 

Vazalinskas rādīja „Gaiteņa glez-
nu” ar spēcīgām gaismas spēlem. 
Igauņu folkloras eposu Kalevi-
poegu illustrēt uzsā kusi Anna 
Kruzulnecka. Senatnes spēks vir-
moja no serijas divām gleznām. 
Toties Hille Virre bija izstādījusi 
vienīgo skulptūru. Bija vēl daudz 
citu darbu, visus apskatīt nebija 
iespējams. Ieraksti viesu grāmatā 
liecināja, ka skatītāji bija baudījuši 
mākslu un jutušies pateicīgi. 
Varēja ieska tīties arī apvienības 
tīmekļa mā  jas  lapas brošūrā, kuŗā 
bija skatāmas  biedru fotografijas 
un lasāmi īsi dzīves apraksti. 

M. Štauvers

Pirmo reizi Montrealā darbojās 
vēlēšanu iecirknis, Latvijas re -
pub  likas desmitās Saeimas ievē-
lē    šanai 2. oktobrī. Tas bija nozī-
mīgs notikums mūsu mazajā sa -
biedrībā. Vēlēšanām bija atvē lēts 
Latviešu Sabiedriskais centrs. 
Iespē  ja radās tādēļ, ka še atrodas 
Kvebekas Goda konsula birojs. Ja 
sākumā šejienieši šaubījās par tā 
vajadzību, izrādījās, ka šaubas 
bija bijušas nevietā. Iecirkņa dar-
binieku saimi vadīja konsuls 
Roberts Klaiše; bez viņa tajā vēl 
darbojās sekretārs Alberts Caune 
un locekļi Andrejs Vītols un 
Mārtiņš Štauvers. Viss ritēja kā 
pa diedziņu. Balsotāji ieradās no 
rīta līdz vēlai vakara stundai. 
Piedalījās gandrīz visi Latvijas 
pilsoņi, kas dzīvo Montrealā un 
apkārtnē, skaitā 52, turklāt vēl 6 
Latvijas pilsoņi, kas šobrīd mācās 

VĒLĒŠANAS MONTREALĀ

šejienes universitātēs, vai nesen 
iebraukuši, lai piepelnītos naudu. 
Kopā 58. No tiem par Vienotību 
(2. sarakstu) bija balsojuši 53 
(91.38%), Visu Latvijai (12. sa -
raksts) – 4 (6.90%), bet Sa  ska ņas 
centru (4. saraksts) – 1 (1.72%). 
Daudz bija krustiņu, arī vairāki 
svītrojumi. Balsu skaitī šana ilga 

3 stundas. Tā nu komitejas locekļi 
šajā nozīmīgajā darbā bija pava-
dījuši 18 stundas. Mont realieši ar 
gandarījumu pateicas LR Ārlietu 
ministrijai par iespēju balsot uz 
vietas. Bez šī iecirkņa Kanadā vēl 
dar bojās 2 citi – vēstniecībā Ota-
vā un  Latviešu centrā Toronto.

M. Štauvers

M. Rudzīte ar D. Leimani pie sava foto uzņēmumu klāsta.

Komiteja reģistrē balsotājus



LAIKS 2010.  ga da 9. oktobris – 15. oktobris20

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

Cik jauni mēs katrs esam? 
Cik jauni jūtamies?

Cik jauni mēs esam? Atbilde ir 
ļoti vienkārša. Mēs katrs esam tik 
jauni, cik jauni jūtamies. Gan 
savā garā, gan miesā. Šīs divas 
daļas ir ļoti vienotas. Jo, ja mēs 
esam fiziski veseli, ja mūs nemāc 
slimības izraisītas sāpes vai kādas 
citas nelāgas parādības, mēs 
esam moži. Un tāpat, ja, no rīta 
pamostoties, priecājamies par to, 
ka spīd saule, ka būs skaista 
diena. Šī sajūta, protams, ir liela 
Dieva dāvana. Un šī sajūta būt 
jaunam var turpināties ilgu gadu 
gaŗumā. Nevajag bīties no ka -
lendārā vecuma, no saviem ga -
diem. Nevajaga ik pa brīdim pār-
 cilāt atmiņās tik seno bērnību un 
piedomāt par savu dzimšanas 
ga  du. Jo, ja katra diena, kuŗu 
pašlaik dzīvojam, ir ar prieku sa -
gaidīta, ir saturiski piepildīta un 
mēs izjūtam dzīves garšu, kas 
mums dod papildu enerģiju, tad 
viss ir kārtībā. Senioru klubos es 
redzu, kā ļaudīm visai cienījamos 
gados mrdz acis. Tās mirdz par 
visu, ko viņi katru dienu var 
izdarīt, kā var viens otru ieprie-
cināt. Ja acis mirdz, kaut gan 
mati sirmi un dzīves ceļš atspo-
guļojas sejas pantos, tad viss vēl 
ir priekšā. Un mēs esam jauni!

Ķīniešiem esot ticējums, ka 
dzīve sākoties no jauna. Vai pa -
tiešām? Un ja tagad?

Pasaules vēsture un  arī dažādu 
reliģiju vēsture atšķirīgi atspoguļo 
iespējas cilvēka dzīvei, cilvēka 
mūžam. Bet man šķiet, ka Dieva 
pasaulē ir iekārtots tā, ka cilvēka 
mūžs ļoti reti  pārsniedz 100 ga -
dus un ilgāku laiku. Atbildot uz 
jautājumu, kā būtu, ja mūžs  būtu 
ilgāks, jāievēro divi svarīgi fak-
tori. Pirmais: cik pilnvērtīga ir 
mana dzīve, vai mani šodien 
uzrunā kaut kas jauns, un vai 
man ir prieks dzīvot. Otrs: lai es 
ne tikai citiem, bet arī pats sev 
nekļūtu par nastu. Simt gadu 
laikā ģimenē nomainās četras 
paaudzes vai vairāk  un cilvēka 
dzīves pieredze ir liela. Var teikt, 
ka cilvēks izbaudījis visu, ko 
dzīve var sniegt. Jo mēs nekad 
nevaram būt visgudri, nevaram 
izlasīt visas grāmatas un apskatīt 
visas gleznas, dzirdēt visus skaņ-
darbus.

 Runājot par šo ķīniešu ticē-
jumu, jāsaka: jā, dzīve varētu 
sāk  ties no jauna. Taču viens 
notikti ir skaidrs – gadu tūkstošu 
laikā cilvēki izskatās jaunāki un 
dzīvo ilgāk, nekā tas  bijis pirms 
vairākiem gadu simtiem. Un šī 
tendence ir visai izteikta. Ja mēs 
runājam par ļoti gaŗu mūžu, 
vairāk par simt gadiem, tad 
ģenetika jau daudz ko ir patei-
kusi. Ir genu kombinācija, ko 
dēvē par Metuzāla genu kom-
bināciju, un tā ir sastopama vie-
nam no desmitiem tūkstošu cil -
vēku. Jā, ir vietas pasaulē, kur 
cilvēki dzīvo ilgāk. Domāju, ka tā 
ir vecā Eiropa, tā ir gan Portugale, 
gan Spānija, tā ir arī Italija, taču, 
manuprāt, te svarīgākais ir tuvība 
dabai. Mēs dzīvojam saskaņā ar 
dabu, jo mūsu dzīve var būt 
saturīgāka, harmoniskāka un 
varbūt arī pilnvērtīgāka pašiem 
sev un sabiedrībai.

Vai tie cilvēki, kuŗiem vēl pēc 

Gadi kā izaicinājums
Rīgas Stradiņa universitātes valsts profesors gerontoloģijā Jānis 

Zaļkalns sarunājas ar Armīdu Priedīti
piecdesmit, sešdesmit un vairāk 
ir jauna cilvēka domāšana, 
ilgstoši saglabā jaunību? 

Manuprāt, cilvēka domāšanai 
mūsu dzīvē ir ārkārtīgi liela 
nozīme. Pret cilvēkiem un noti-
kumiem mēs izturamies tā, kā 
spējam izturēties. Kādas ir no 
senčiem mantotas genas. Manu-
prāt, mūsu domāšana ir kā lote-
rija, kas mūs uzlādē un uztur 
zināmā tonusā. Ne velti gaiši un 
pozitīvi domājoši cilvēki nodzīvo 
ilgu un skaistu mūžu. Bet ir mūsu 
vidū cilvēki, par kuŗiem varam 
sacīt: cik viņi ir vecišķi! Jauna 
cilvēka domāšana lielā mērā 
mums ir  vecāku un vecvecāku 
ielikta šūpulī.

Novecošanas problēmu pēt-
nieka Igora Kudrjavceva ieskatā 
cilvēka smadzenes vecumā dod 
jaunus impulsus un cilvēks var 
dzīvot pat 120 gadus. 

Arī psīchologi saka: vecums kā 
iespēja, vecums kā izaicinājums. 
Patiešām, ir daudz cilvēku, ku -
ŗiem brieduma gados parādās 
jau  nas kapacitātes, jaunas do -
tības, ko ne viņi paši, ne viņu  
tuvie cilvēki agrāk nav manījuši. 
To var dēvēt arī par otro elpu ne 
tikai fiziskā, bet arī psīcho emo-
cionālā plāksnē. Un, neapšau-
bāmi, ja rodas šī otrā elpa, tad 
nākamie gadi vai pat gadu desmi-
ti tiek dzīvoti priecīgā noskaņā, 
ļoti radoši un noderīgi. 

Vai mēs visi esam atvērti, lai 
šos impulsus pieņemtu un ne -
pre  totos?

Tas ir ļoti interesants jautājums. 
Te atkal jārunā par ģenetisko 
programmu vai kodu, ko esam 
mantojuši no saviem senčiem. 
Labi, ja ir atvērtība visās lietās. 
Atvērtība visam labajam, kas ir 
pasaulē un kā man varbūt šajā 
brīdī pietrūkst. Var dzīvot līdzās 
ļoti interesantiem cilvēkiem un 
tomēr nespēt neko smelties pa -
šam sev. Atvērtība ir spēja kā 
sūklītim uzņemt labās domas, 
labo attieksmi un labos ieradu-
mus. Ja vien tas būtu tik vienkārši! 
Atvērtības klātiene vai tās trū-
kums lielā mērā nosaka visu to 
notikumu paleti, kas ir mūsu 
mūžs. Cik mūsu mūžs ir vai nav 
daudzkrāsains. Mēs varam vēlē-
ties būt atvērti visam jaunajam 
un labajam. Un ar gribasspēku 
daudz varam panākt. Taču, ja 
mums šī atvērtība nav dota, tad 
pēkšņa tās parādīšanās tomēr ir 
ierobežota.

Ārsts ir bezspēcīgs, ja slim-
nieks pats nepalīdz, ja viņam 
nav gribasspēka. Vai to var 
attiecināt arī uz novecošanu? Jo 
ne mazums cilvēku jau ap 40 – 
50 gadiem jūtas visai veci.

Jā, to var attiecināt arī uz jau-
tājumu par novecošanu. Savā 
profesionālajā darbībā man nā -
kas tikties ar ļoti plašu senioru 
loku. Un es redzu ārkārtīgi lielas 
atšķirības viņu dzīvesstāstos, vi -
ņu attieksmē pret pasauli un, 
protams, novecošanu. Vieniem 
šķiet, ka viņi patiešām ir veci. 
Turpretim citi sarunā spēj koķe -
tēt  : ko tad es, tāda veca tante!... 
Taču intonācija skaidri apliecina, 
ka tā ir koķetērija un šī kundze 
sevi nebūt par vecu neuzskata. 
No kāda seniora dzirdēju, ka 
viņš ar savu veselības problēmu 

aizgājis pie ārsta. Ārsts paskatījies 
uz viņa dzimšanas gadu un tei-
cis: „Nu ko tad jūs savā vecumā 
gribat!?” Un tad man ir nācies 
stāstīt, ka vairāk nekā trīsdesmit 
gadus esmu nostrādājis medicīnas 
augstskolā, un nekad neviens 
mani nav mācījis un arī es mācību 
procesā nevienu topošo ārstu 
neesmu orientējis uz to, ka ir, 
lūk, tāds vecums, kuŗā viss, kas ir 
slikts, ir piedienīgs šim vecu-

mam. Tā ir cilvēku pašu inspirēta 
doma, kas izgājusi sabiedrībā un 
nonākusi arī pie ārsta, kuŗam 
īstenībā neviens nekad nav mā -
cījis, ka tādā vai tādā vecumā var 
piemeklēt tāda vai tāda kaite. Es 
vēlētos uzsvērt, ka vislabākais, ko 
varam darīt, ir neskaitīt savus 
gadus. Nevajag domāt, ka šogad 
man ir 82, nākamgad būs jau 
83... Dzīvi vajaga dzīvot! Un, jo 
aktīvāk, jo tas pašam ir inte re -

santāk. Visveselīgākais ir dzīvot 
dzīvi, neskaitot savus gadus.

Manuprāt, jaunības saglabā-
šanā liela nozīme ir darbam - 
strādāt, darboties tādā vidē, 
kuŗā ir dažāda gadagājuma 
cilvēki. 

Jā, videi, kuŗā dzīvojam, kuŗā 
strādājam, ir ārkārtīgi liela no -
zīme. Tagad jau ir daudz pētījumu 
par attieksmi pret padotajiem 
darbavietās, par psīcholoģisko 
terroru, par visu negātīvo, kas 
smagi ietekmē darbiniekus, pret 
kuŗiem tas vērsts. Es zinu dažas 
skolotājas, kuŗas nevar vien 
sagaidīt savus pensijas gadus. Un 
ne tāpēc, ka viņām darbs būtu 
apnicis un viņas to vairs nespētu 
veikt. Šiem cilvēkiem bijuši des-
potiski vadītāji, un viņi ir 
noguruši no tādas vides. Tas sācis 
kaitēt viņu veselībai.

...Atgriežoties pie mūsu saru-
nas sākuma. Mēs patiešām esam 
tik jauni, cik jauni jūtamies. Cik 
mūs interesē šī dzīve un cik esam 
atvērti visam jaunajam. Cik 
mums ir sabiedrības piederības 
un varbūt arī vajadzības izjūtas. 
Un, kā jau sacīju, nevajag dzīvot 
ar domām par vakardienu! 
Skaistai un veselīgai dzīvei ir 
svarīga skaista un veselīga dzīve 
tieši šodien un šajā brīdī.
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(Turpināts 22. lpp.)

SARĪKOJUMI 
DENVERA (CO)
• 23. oktobrī plkst. 6.00 

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

 • 19. novembrī plkst. 7.00 
mākslinieka Austra Manguļa da -
torgrafisko darbu izstādes at -
klāšana Kolorado latviešu kultu-
ras 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 
pārstāvis 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.

DETROITA (MI) 
• 7. novembrī plkst. 11.30 ( pēc 

dievkalpojuma) Lāčplēša kaŗa 
ordeņu kavalieŗu atceres sarīko-
jums Sv. Pāvila draudzes sabied-
riskās telpās (30623 W. Twelve 
Mile Rd. Farminton Hills, MI 
48334); būs vanadžu sagādāts 
cienats un izloze. 

• 14. novembrī plkst. 11.30 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
akts; runu teiks Daugavas Vanagu 
ASV priekšnieks Zigurds Rīders.

GRANDRAPIDI (MI)
• 17. oktobrī katoļu draudzes 

bazārs.
• 23. oktobrī plkst. 3.00 

pensionāru biedrības gada svētki; 
dziedās ansamblis ,,Ciema bal-

sis” ciema Latvija, būs svētku 
mie  lasts, izloze, saviesīga dzīve. 

• 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 
Latviju.

• 24. oktobrī draudzes rudens 
bazārs.

• 30. oktobrī Masku balle.
• 7. novembrī plkst. 12.30 

Lāčplēšu atcere, DV sarīkojums.
• 18. novembrī latviešu nams 

būs atvērts visu dienu.
 Losandželosas latviešu nama 

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

MILVOKI (WI) 
• 29. oktobrī plkst. 6.00 Mār-

tiņvakars 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 
Tautību svētkos (Folk Fair 
International), dejojot tautasde-
jas un rīkojot izstādi; informācija: 
www.folkfair.org
ŅUJORKA (NY) 
• 10. oktobrī plkst. 12.00 ka -

pusvētki latviešu kapos Kats-
kiļos. 

 • No 10. līdz 31. oktobrim 
Ivara Sproģa gleznu izstā-
de Cunneen Hackett Cultural 
Center (9 Vassar Street, 
Poughkeepsie, NY, 12601). 
Atklāšana 10. oktobrī no plkst. 
2.00 līdz 4.00. Informācija, zva-
not pa tālr.: 973-838-2240.

• 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. 
• 16. oktobrī no plkst. 12.00 

līdz 4.00 lietoto mantu tirdziņš 
DV namā Bronksā. Lūgums 
lietotās mantas atvest dažas die-
nas iepriekš. 

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. 

• 12. oktobrī plkst. 12.00 Prin-
stonas universitātē (219 Aaron 
Burr Hall) Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministra padom-
devējas, Ilinojas universitātes 
Čikāgā polītoloģijas profesores 
Dr. Rasmas Kārkliņas lekcija 
Historical Legacies in 
Communist and Postcommunist 
Eurasia . 

• 15. oktobrī plkst. 2.00 un 
7.00 latviešu nama bāra telpās 
izrādīs režisora Jāņa Streiča fil-
mu ,,Rūdolfa mantojums”; Ie -
eja par vismaz $5.00 ziedojumu. 
Naudu nosūtīs filmas autoriem. 
Lūgums ņemt līdzi gro ziņus. 

• 17. oktobrī Daugavas Vanagu 
rudens sarīkojums; programmā: 
kaŗavīru godināšana; koncerts. 
Siltas pusdienas. Ieeja par ziedo-
jumu.
 Informācija: www.priedaine.org 

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, dziedāšana 
Trejpilsētu ansambļa vadībā. 

• 13. novembrī plkst. 4.00 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res svinības baznīcā (128 N. Elm 
Str.); svētku runu teiks ASV 
Daugavas Vanagu organizācijas 
priekšnieks Zigurds Rīders. Ieeja 
par vismaz 10 dolaru ziedojumu. 
Pēc akta kafijas galds draudzes 
sabiedriskajās telpās. Lūgums 
ņemt līdzi groziņus kafijas gal-

dam. Pie kases varēs nodot zie-
dojumus Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzejam, Kurzemes 
Brāļu kapiem Lestenē vai citiem 
nacionāliem mērķiem. SLK val-
de lūdz visus tautiešus apmeklēt 
šo sarīkojumu. 

• 4. decembrī plkst. 2.00 Ziem-
svētku tirdziņš. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 10. oktobrī Ziemeļkalifornijas 

lut. draudzes valde rīko Pļaujas 
svētku bazāru. Būs cienasts, jau-
tra mūzika, latvisku produktu 
galds, izloze. Lūgums izlozei 
ziedot kādu labu, nelietotu vai 
mazlietotu mantu apmēram 
$25.00 vērtībā, piemēram, vīna 
vai cita dzēriena pudeli, rotas, 
teātŗa izrādes vai cita sarīkojuma 
biļetes, dāvanu kartes, varbūt 
kāds var piedāvat nedēļas nogali 
vasarnīcā vai kalnu mājā. 
Ziedojumus pieteikt Ritai Bārai, 
tālr.: 415-456-4539; e-pasts:; 
ritabars@sbcglobal.net vai 
draudzes priekšniekam Gvido 
Bergmanim, tālr.: 707-748-0138; 
e-pasts: gbergsf1@aol.com Tie, 
kuŗi nevar piedalīties draudzes 
bazārā, bet vēlas atbalstīt draudzi, 
lūgti atsūtīt ziedojumu draudzes 
kasierim Aivaram Savelim: 4107 
39th Ave, Oakland, CA. Ieeja 
bazārā $5.00 (ieskaitīta viena 
loterijas biļete lielajai izlozei); 
pusdienas $10.00.

SIETLA (WA)
• 23. oktobrī plkst. 6.00 latviešu 

centrā Baltiešu studiju atbalsta 
grupa rīko Mārtiņdienas svinības; 
būs dziedāšana, dejošana, rotaļas, 
vakariņas, masku apbalvošana, 
klusā izsole. Dalības maksa pie-

augušajiem $25.00, studentiem 
$15.00, bērniem brīva. Lieli un 
mazi, jauni un veci, visi laipni 
gaidīti. 

• 13. novembrī no plkst. 10.00 
līdz 4.00 un 14. novembrī no plkst 
12.00 līdz 4.00 Ziemsvētku 
tirdziņš latviešu centrā. Būs lat -
viešu ēdieni, varēs iegādāties rok-
 darbus, rotas, keramiku un citus 
daiļamatniecības izstrādā jumus

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

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

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

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. 

Kā katru gadu, septembŗa no -
galē Latvijas Nacionālo kaŗ ravīru 
biedrība un vietējās pašvaldības 
rīkoja Mores kauju piemiņas pa -
sākumu.

Pirms sešdesmit sešiem gad-
iem šeit, Vidzemē, nelielajā Mo -
res pagastā, izšķīrās daudzu 
latviešu liktenis. Jo tikai ar le -
ģionāru varonību Mores kaujās, 
kas ilga gandrīz nedēļu, tūkstoši 
latviešu izkļuva uz Rietumiem 
un paglābās no padomju repre-
sijām. Ar savu dzīvību par to 
samaksāja gandrīz divsimt latvie-
šu leģionāri, kuŗi apglabāti Brāļu 
kapos pie Roznēnu ozola un 
kuŗu vārdi ierakstīti Mores kauju 
piemiņas plāksnē Mores centrā.

Sarīkojuma dalībnieki, godinot 
kritušo leģionāru piemiņu, noli-
ka ziedus Brāļu kapos un pēc 
tam devās uz Mores kauju pie-
miņas parku pagasta centrā. Pie 

MORES KAUJĀM – 66
piemiņas plāksnes klātesošos 
uzrunāja brigādes ģenerālis Juris 
Vectirāns, Saeimas deputāts Ģirts 
Valdis Kristovskis, Aleksandrs 
Kiršteins, LNKB priekšsēža viet-
nieks Jānis Tīlmanis, dzeju kri-
tušajiem un dzīvajiem leģionā-
riem veltīja Vera Gribača-Valtere. 
Jau par tradiciju šajos piemiņas 
sarōkojumos bija kļuvis Mores 
kauju virsnieka Rolanda Kovtu-
ņenko stāstījums par kauju nori-
si. Diemžēl šogad sirmajam le -
ģionāram slimība neļāva at -
braukt. Dienu iepriekš viņu ap -
meklēja NBS komandieris ģe -
nerālis Raimonds Graube, un 
Rolands Kovtuņenko uzrakstīja 
vēstījumu piemiņas brīža dalīb-
niekiem. Leģionāra patiesie vārdi 
nevienu neatstāja vienaldzīgu, jo 
tas ir aicinājums būt uzticīgiem 
savai zemei Latvijas tā, kā uzticīgi 
bija latviešu kaŗavīri. Kauju da -

lībnieku atmiņās atdzīvojās tālās 
dienas pirms 66 gadiem, kad 
„bija tāda pati rudens diena kā 
šodien, bet gaiss dārdēja šāvienu 
troksnī un visur bija asinis. 
Kritušo pilnos ierakumus vairak-
kārt nācās aizrakt un blakus rakt 
citus.” Mores kaujās krita 185 
leģionāri, taču Morē ir arī sar-
kanarmiešu kapi, kuŗos apglabāti 
vairāk nekā tūkstotis kritušo. Arī 
tā ir liecība par spēku samēru 
šais kaujās un leģionāru varonību. 
Vairāki runātāji atzina, ka Mores 
kaujas ir latvieša drosmes un 
dzimtenes mīlestības paraugs 
šodienas grūtībās, arī palīdzot 
izdarīt pareizo izvēli Saeimas 
vēlēšanās. Piemiņas brīdis bei-
dzās ar visu kopīgi dziedāto tau-
tas lūgšanu „Dievs, svētī Latviju” 
Jūras spēku orķestŗra pavadīju-
mā, skanot goda zalvēm Mores 
kauju piemiņai. 

Elita Roze

„Mammīt, ceļamies! Mums jā  brauc balsot! Ir gan vēl ļoti agrs, 
bet diena būs gaŗa. Parīze tālu. Pa autoceļu būtu ātrāk, bet tad 
jāpieskaita 50 eiro ceļa izdevumiem. Šodien arodbiedrības pietei-
kušas manifestācijas Francijas pilsētās. Šoreiz par pensijā iešanas 
gadu reformu. Ja sastapsimies ar gājieniem, izkūpēs laiks un ben-
zīns kā dūmi. Brauksim tomēr pa parasto, četras stundas uz 
priekšu un tikpat daudz atpakaļ! Mēs esam ar laiku bagātas!” - Pa 
ceļam tā arī nesastopamies ar nemierniekiem. Uz kafijas laiku jau 
iebraucam Parīzē. Netālu no vēstniecības vār  tiem arī automa šīnai 
brīva stāvvieta, it kā mums rezervēta. Pie durvīm priecīgs 
pārsteigums un skats. Pārsvarā jaunas, gaiš matainas latvietes, puiši 
gan ir mazākumā, skan latviešu valoda, ārpusē veidojas pat gaidītāju 
rinda. Balsošanas telpa ļoti šaura, divi iekārtoti stūrīši, kur rīkoties ar 
zīmuli, lai sarakstos vilktu krus  tiņus vai strīpas. Caurspī dīgajā urnā pēc 
skaitītāja jau ir 145 aploksnes. Nevar ilgi kavēties, jādod vieta 
nākamajiem. Jauniešu vidū mani 90 gadi krietni sarūk cerībā uz gaišu 
Latvijas nākotni. Jaunās meitenes Līga un Dace, arī no tālienes 
atbraukušas, grib baudīt ilgāk šo tikšanās brīdi. Iesim četratā uz 
krodziņu, pa  sēdēsim kopā, iepazīsimies tu  vāk! Mums taču ceļasomā 
ir līdzi paņemtie speķa pīrāgi. Kāds vienreizējs piedzīvo jums Parīzē!

Ir sestdienas vakars pulksten 20.30, un mēs esam atkal zem sava 
jumta. Gaidām rezultātus, kuŗos ir arī divas mūsu balsis!

Anna Kļaviņš

2. oktobŗa diena Parīzē
M U M S  R A K S TA

ALAs valdes prieksēdis Juris Mežinskis 10. Saeimas vēlēšanās 
balsoja Indianapolē; no labās: Indianapoles iecirkņa vadītājs 
Andris Bērziņš un Konstantīns Sventenckis
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Ziedojot kādu lielāku, jaunu vai 
ļoti vērtīgu mantu, lūdzam 
uzrakstīt tās cenu. Lūdzam zie-
dot tikai ziemas apģērbu. 
Datorus un to ekrānus, kā arī 
mantas, ko pēc likuma nedrīkst 
pārdot, lū  dzam nevest. Visu 
iegūtu naudu ziedos draudzes 
piebūves fondam. Nepārdotās 
mantas nodos citai labdarības 
organizācijai. Ziedojumu var 
atvilkt no ienā kumu summas, 
par ko jāmaksā nodoklis. 
Draudze gaida ziedojumus, aici-
na palīdzēt iekārtot udeni un 
iepirkties 23. oktobrī. Talcinieki 
var pieteikties, zvanot vai rak-
stot, tālr.: 703-790-0833, e-pasts: 
inarazaiga@yahoo.com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 10. okt. dievk. 17. 
okt. dievk. ar dievg. 24. okt. 
dievk. 31. okt. Ticības atjau no-
šanas dienas dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00 
Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 17. okt. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā Ticības atjauno-
šanas svētku dievk., pēc dievk. 
kafija. 31. okt. plkst. 3.00 Lan-
kasterā Reformācijas svētku 
dievk. 7. nov. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā visu svēto dienas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafija. 
14. nov. plkst. 3.00 Lankasterā 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res 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 Aple-
bachsvilā Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres dievk. Bukskaun-
tijas 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): 
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. Liz-
lova, L. Upīte un A. Greie ma. 

 • Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 

Commercial Blvd, Ft. 
Lauderdale). Diakone A. Venta, 
tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road,): 10. okt. dievk. plkst. 
11.00. 17. okt. dievk. plkst. 11.00, 
pēc dievk. literārā pulciņa 
sanāksme. 24. okt. plkt. 11.00 
dievk. ar dievg. angļu valodā. 31. 
okt. plkst. 11.00 dievk. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org 

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. Māc. Biruta Puiķe, 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 Sadrau dzības 
stunda. 31. okt. plkst. 10:00 
Reformācijas dienas diev-
kalpojums ar dievgaldu. Sadrau-
dzības stunda. DK valdes sēde. 
Bībeles stundas 14. okt. plkst. 
15:00 Kalamazū un 21. okt. plkst. 
16:00 Ciemā Latvija.

Katru otrdienu plkst. 10.00 
vingrošanas stunda Dr. E. Balkas-
Walteres (Walter) vadībā draudz-
es sabiedriskās telpās.

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

Katra mēneša pēdējā piektdienā 
plkst. 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 kapsētā. 
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 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 6. okt. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 10. okt. plkst. 
11.00 laju vadīts dievk. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 10. okt. Pļaujas svētku dievk. 
ar dievg. 17. okt. dievk. 24. okt. 
dievk., pēc dievk. draudzes ba -
zārs. 31. okt. Refirmācijas svētku 
dievk. ar dievg. 7. nov. dievk. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. 
D. Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: dievk. 6. okt. un 27. okt. 
plkst. 11.00. 18. nov. plkst. 11.00 
kopīgs dievk. ar Vilimantikas 

draudzi, pēc dievk. lejas zālē 
Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres brīdis. Dievk. notiek Man-
česteras draudzes dievnamā 
(Garden & Winter Str.). Dievk. 
vada vikāre māc. Daina Salnīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 7. okt. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda; plkst. 
11.00 pensionāru biedrības sa -
iets. 10. okt. dievk. ar uzrunu 
bērniem, viesmāc. A. Greiema 
(Graham). 14. okt. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 17. okt. dievk. 
angļu val. 24. okt. dievk ar 
uzrunu bērniem. 28. okt. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 31. okt. 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. 2. 
nov. plkst. 7.00 draudzes pa -
domes sēde. 4. nov. plkst. 10.00 
Bībeles stunda; plkst. 11.00 pen-
sionāru biedrības saiets. 7. nov. 
dievk. ar dievg. un uzrunu bēr-
niem; pēc dievk. draudzes saiets. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. L 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934; 
draudzes priekšniece S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: No 9. līdz 10. 
okt. baznīcas telpās LELBAs vid-
ienes apgabala garīdznieku un 
draudzes darbinieku konference. 
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 pusdienas. 
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. sadrau-
dzības pusstunda. 31. okt. plkst. 
10.00 Ticības atjaunošanas die-
nas 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-Kiney-
ko. 10. okt. 8:30 Leikvudā (Igau-
ņu baz. 607 E. 7th St.) Pļaujas 

Gunārs Jurjāns
1922. 29. aprīlī Rīgā – 2010. 26. augustā 

Austrālijā

Austrālijā  88 gadu vecumā miris latviešu gleznotājs, 
grafiķis, scēnografs un mākslas kritiķis Gunārs Jurjāns.

Māksla bija viņa sapnis kopš agras bērnības, kad skolā 
mācījās pie gleznotāja Alfona Michailovska un pusaudža 
gados Ikšķilē satuvinājās ar Jāni Kugu, tādēļ viņa iestāša-
nās Latvijas Mākslas akadēmijā 1942. gadā bija likumsaka-
rīga. Mācīties tur gan nenācās ilgi un līdz J. Kugas 
Dekorātīvās glezniecības meistardarbnīcai viņš nonāca 
tikai1944. gadā, kad bija jāatstāj Latvijā. Gunārs Jurjāns 
turpināja studijas Kopenhāgenas Dekorātīvās mākslas 
skolā, apbrīnojot dāņu plakāta mākslu. 1950.gadā viņš 
pārcēlās uz dzīvi Austrālijā, kur pēc dažādiem gadījuma 
rakstura darbiem nonāca televīzijā ABC-TV. Tur latviešu 
mākslinieks nostrādāja par dekorātoru 30 gadus, veidojot 
operu un drāmatisko izrāžu iestudējumu dekorātīvo nofor-
mējumu. 1980. gadā viņš saņēma balvu par dekorācijām 
iestudējumam „Lusinda Breiforda”.

Līdztekus maizes darbam, kas arī sagādāja gandarījumu, 
Gunārs Jurjāns visu laiku aktīvi darbojās latviešu sabiedrī-
bā. Vēl dzīvodams Dānijā, viņš veidoja dekorācijas turie-
nes latviešu teātŗa izrādēm. Arī Austrālijā viņš vairāk nekā 
50 gadus veltījis scēnografijai, radot neskaitāmu Melburnas 
latviešu teātŗa izrāžu skatuves  noformējumu. Blakus tam 
mākslinieks nodarbojās arī ar glezniecību un grafiku, sarī-
kodams savu darbu izstādes kā Sidnejā, tā Melburnā. 
Gunārs Jurjāns bija viens no Melburnas gleznotāju grupas 
„Zilā ota” dibinātājiem un aktīvākajiem biedriem.

Viņa stājdarbos jaušamas tālas atblāzmas no franču 20. 
gadsimta sākuma modernisma, sevišķi kubisma. Gunārs 
Jurjāns savulaik skaidroja: „Intriģēja kubisma skaidrība, 
loģika, ierobežotā krāsu skala. Vairīšanās visu izteikt līdz 
galam.” Brieduma gadu darbos valda konstruktīvi, gandrīz 
vai matēmatiski precīzi kārtoti krāslaukumi, kas dažkārt 
pietuvojās abstrakcionismam: „Nekas tomēr nesākas no 
baltā lapā ievilkta četrstūra.” Katrā darbā „ir tikpat daudz 
prāta kā sajūtu, instinkta vai „nodoma” stadiju.” Motīvs 
viņam vienmēr ir vajadzīgs, bet visa centrā ir sieviete. Ap 
to vijas viņa mākslas darbu pasaule: „Katra ķermeņa deta-
ļa ir interesantāks vizuāls piedzīvojums nekā loģisks figū-
ras atveids, kas sākas ar galvu un beidzas ar kāju pirk-
stiem”.

Gunārs Jurjāns nodevās arīdzan grāmatu illustrācijām, 
monumentālajai glezniecībai – šajā ziņā kā labs piemērs 
apskatāms Melburnas Latviešu namā – mākslinieka veido-
ta sienas mozaīka. Viņu piesaistīja arī mākslas kritika. 
Izstāžu recenzijas iespiestas kā Austrālijas, tā ASV latviešu 
presē. Tās mēs gatavojāmies sakopot vienā krājumā ar 
Mārtiņa Gaujas apcerējumiem, kam būtu jākalpo par 
pirmo soli, lai tautieši dzimtenē pietuvotos Austrālijas lat-
viešu mākslai. Šis parāds vēl jāatlīdzina nākotnē.

Māris Brancis

Mūžībā aizgājusi

ZENTA DREIFELDE,
dzimusi BERGMANE

dzimusi 1922. gada 26. janvārī Sesavas pagastā
mirusi 2010. gada 14. septembrī Toronto priekšpilsētā

 Viņu mīļā piemiņā paturēs
 BĒRNI JURIS, JĀNIS UN RŪTA AR SAVAM ĢIMENĒM,

KĀ ARĪ NELAIĶA DĒLA PĒTERA ĢIMENE
UN RADI KANADĀ UN LATVIJĀ 

 
Tec, saulīte, pagaid’ mani,
Ko es tevim pasacīš:
Aiznes manai māmuliņai
Simtu labu vakariņ!

/T.dz./

ROMĀNS AUŠKĀPS, MD
(20.07.1919 – 13.08.2010)

Bēdīgi bija saņemt ziņu, ka mans draugs 
un amata biedrs ir šķīries no mums.

Skumjās Romānu piemin
VITAUTS UN ALMA AVOTIŅŠ

DĒLI ANDREJS UN PĒTERIS

Savā 91. dzīvības gadā no mums šķīries
Latvijas Brīvības paudējs, patriots, autors, 

ALAs darbonis, mūsu tuvinieks
KĀRLIS RITUMS

dzimis 1920. gadā Liepājā
miris 2010. gadā Baltimorē

Dziļās sērās
LIELBRIEŽI AMERIKĀ UN EIROPĀ

Caur daudzām zemju zemēm,
Caur daudzām debesīm
Ved ceļš uz mūsu sapni –
Uz mūsu Latviju

/Andrejs Eglītis/
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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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMU 

LATVIJĀ. 
Tālrunis: +371 26317617, 

e-pasts: hcr@delfi.lv

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I

Svētku atskaņa dievkalpojums ar 
dievgaldu. 24. okt. 8:30 Leikvudā 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.) diev-
kalpojums. 31. okt. 13:30 Drau-
dzes dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave East Brunswick); Re -
for  mācijas Svētku dievkalpojums 
ar dievgaldu. 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 10. 
okt. plkst. 12.00 kapusvētki Kats-
kiļos. 16. okt. plkst. 2.00 Drau-
dzes 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; Mo -
ristaunā, NJ plkst. 2.30 Pļaujas 
sv. dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš; 
pēc dievk. Lailas Saliņas kon-
certs. 31. okt. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. Reformācijas sv. dievk. ar 
dievg., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 Reformācijas sv. 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš.

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

• Sandiego latv. ev. lut dr.: 16. 

okt. plkst. 12.00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. Grace Luteran 
Church (3993 Park Boulevard, 
San Diego, CA 92103), māc. D. 
Kaņeps. Pēc dievk. kafijas galds.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 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 
pārrunu 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 
groziņiem. 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): 10. okt. plkst. 10.30 
dievk., pēc dievk. Bībeles stunda. 
17. okt. plkst. 10.30 dievk. angļu 
valodā un Bībeles stunda. 24. 
okt. plkst. 10.30 dievk. 31. okt. 
plkst. 10.30 Reformācijas svētku 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• 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. Vitu-
šinska-Baltazara; dz. grām.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 10. 
okt. dievk. 17. okt. ģimeņu dievk. 
24. okt. dievk. 31. okt. Re -
formācijas svētku dievk. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00; pēc 
dievk. kafijas galds. Informācija: 
http://www.dcdraudze.org Tālr. 
bazn.: 301-251-4151. Māc. A. 
Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com

(Turpināts no 22. lpp.)

Nākusi klajā  KĀRĻA ZVEJNIEKA 
grāmata

ZELTA 
CAUNA

To var iegādāties 
grāmatu 
tirdzniecības 
vietās Latvijā, 
kā arī, sazinoties 
ar LAIKA 
Rīgas redakciju
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S P O R T S
Tenisa sacensības pie Gaŗezera

 Šī gada atklātās latviešu tenisa 
sacensības notika 28. septembrī 
Three Rivers MI vidussskolas 
laukumos (netālu no Gaŗezera).  
Dalībnieku skaits nebija liels, bet 
spēles bija sīvas un draudzīgas. 
Vislielāko interesi izraisīja du -
bultspēles, kuŗās startēja piecas 

vienības. Vispirms spēlēja katra 
ar katru un  finālā sacentās vie -
nības, kuŗas bija guvuši visvairāk 
uzvaru.  

Visas spēles aizritēja sīkstā cī -
ņā, dienas beigās finālā satikās 
senioru pāris Richard Schwartz 
un Ārijs Vilemsons pret jaukto 

Sacensību dalībnieki

 Lansingas LHH golfa sacīkšu dalībnieki. Pirmā rindā no kr:  
Gunārs Spielbergs, Kristīne Putne, Leslija Kotrane (Leslee 
Cothran), Ligita Ķepīte, Andris Spielbergs, Ārija Spielberga; otrā 
rindā: Aldis Zuika, Marsia Vasere, Daina Korba, Anda Prātiņa; 
trešā rindā: Andis Linde, Valdis Vītols, Jānis Dapķis; ceturtā 
rindā: Jānis Māliņš, Dvaits Michelsons, Juris Moruss, Jānis Priede, 
Vija Markova, Atis Markovs, Pēteris Oade, Pēteris Lazdiņš, Uģis 
Augenbergs, Krišjānis Māliņš, Ēriks Putnis, Roberts Putnis, Kārlis 
Druva, Ēriks Antons, Paulis Austriņš, Jānis Kuģenieks, Jānis 
Vaseris, Andris Prātiņš, Ģirts Austriņš, Jānis Šverns; nav  Druvja 
Morusa  

Lansingas LHH vienības 13. 
gadskārtējās golfa spēles notika 
18. septembrī Brookshire Inn and 
Golf Club laukumā Viljamstonas 
pilsētā Mičigenas pavalstī. Spī-
tējot lietainajam laikam, uz spē-
lēm ieradās 34 drošsirdīgi golf-
isti.  Un, kad rīta pusē pēkšņi 
atspīdēja saulīte, visi sacīkšu 
dalībnieki priecīgi devās zaļajos 
laukumos sākt sacensības. Diem-
žēl, pērkona negaisam tuvojoties, 
prieks par silto saulīti drīz izgai-
sa.  No Brookshire Golf Club 
atskanēja trauksme, brīdinot par 
vētras tuvošanos, un spēlētājiem 
steidzīgi bija jāmeklē patvērums. 
Viņi paglābās golfa ratiņu 
pajumtē un, kad lietus šaltis 
mazliet aprima, žigli aizsteidzās 
uz Brookshire Inn restorānu 
gadīt pārejam negaisu.  Pērkona 
ne  gaiss turpinājās visu 
pēcpusdie nu, spēles atsākt vairs 
nebija iespējams. Nolēma apbal-
vot vie   nī  bas un spēlētājus, kuŗi 

bija ieguvuši vislabākos rezul-
tātus pirms spēles pārtrauku-
ma.  

Pirmā vietā: Paulis Austriņš, 
Krišjānis Māliņš, Marsia Vasere, 
Jānis Vaseris; otrā vietā:  Leslija 
Kotrane  (Leslee Cothran), Pēteris 
Lazdiņš, Andis Linde, Andris 
Spielbergs; trešā vietā Atis 
Markovs, Vija Markova, Druvis 
Moruss, Juris Moruss.  

Ar vissekmīgākajiem tālsitie-
niem (longest drive) izcēlās Daina 
Korba, Pēteris Lazdiņš, Vija Mar-
kova, Druvis Moruss.  Bumbiņu 
vistuvāk stabiņam (closest to the 
pin) piesita Daina Korba, Ēriks 
Putnis un Valdis Vītols. Labākās 
vienības un spēlētāji saņēma bal-
vas – golfa krekliņus ar Māras 
Mesas darinātām LHH vienības 
latviešu saulītēm, jaunas golfa 
bumbiņas un vīnu. Sacensībās 
piedalījās 34 sportisti (26 vīrieši, 
8 sievietes) no latviešu centriem 
Mičigenā, Indianā, Ilinoijā, Ohai-

pāri Viktorija Krievs/ Uģis Grīn-
bergs. Citi pāŗi bija Dainis un 
Māra Matisoni,  Anvars Khan ar 
Modri Vilemsonu, un Roberts 
Khan ar Ēriku Zirni.

    Pēc gaŗas un ievērojami kars-
tas (bet skaistas) dienas, tika no -
lemts finālā arī spēlēt eight game 
pro set. Ar savu  lielo pie redzi un 
straģēģisko spēli, senioru pāris 
sākumā izvirzījās vadībā, bet bei-
gās, ar neatlaidību un agresīvāku 
saspēli, Viktorija Krievs un Uģis 
Grīnbergs pa  nāca  11: 9 uzvaru.

***
Vīriešu vienspēlēs finālā tikās 

Anvars Khan ar Daini Matisonu. 
Dainis pirmo reizi piedalījās lat-
viešu tenisa sacensībās, kur viņš 
demonstrēja labu fizisko sagata-
votību, kas bija iegūta citos spor-
ta veidos. Arī Daiņa tenisa spēles 
prasme bija atzīstama. Anvars ir 
mūsu labākais tenisists un viņš 
kļuva par sacensību uzvarētāju, 
pārspējot pretinieku ar 8:2.

 Pēc tenisa turnīra spēlētāji ar 
ģimenēm baudīja vakariņas un 

atspirdzinājumus Mārītes un 
Uģa Grīnbergu mājā, kur pava-
dīja jauku vakaru pārrunās un 
diskusijās. Vairākums  piekrita 
ie  ro    sinājumam, katru gadu teni-
sa sacensības rīkot pirms labor 
day nogales, kas 2011. gadā būs 
27. un 28. augustā. Tika izteikts 
ierosinājums aicināt uz sacen-
sībām vēl arī citus šī skaistā spor-
ta veida cienītājus, lai dalībnieku 
pulks būtu kuplāks   

Uz tikšanos nākamajā gadā!
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Anvars Khan Uzvarētāji dubultspēlē – Viktorija Krievs un Uģis Grīnbergs 

jo un Ņujorkā.  
Salijuši, izmirkuši, bet nebūt 

sašutuši par neveiksmi golfa 
spēles beigt, spēlētāji Brookshire 
Inn restorānā baudīja siltu mal-
tīti, un drīz vien atskanēja 
draudzīgas čalas. Par spīti lietus-
gāzēm uz sabiedrisko saietu 
kup lā skaitā ieradās golfa entuzi-
asti un labvēļi. Bijušā Lansingas 
latviešu draudzes māc. Gundega 
Puidze ar savu māti Ņinu ciemos 
pie Lansingas latviešiem atbrau-
ca no Čikāgas. 

Ceram, ka nākamgad golfa 
spēļu sacīkšu dienā spīdēs silta 
septembŗa saulīte.  Laipni lūdzam 
visus golfa spēlētājus ierasties 14. 
Lansingas LHH golfa spēlēs 
Brookshire Golf Club laukumā 
2011. gada 17. septembrī.  

Paldies Lansingas LHH golfa 
turnīra rīkotājiem Ģirtam Aust-
riņam, Ligitai Ķepītei, Jurim 
Morusam un Valdim Vītolam. 

Gundega Ozola

LHH 13. golfa spēles Lansingā
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 Pirms vairāk nekā gada Sporta 
nodaļā Laika pēdējā lappusē  bija 
ziņas par  Latvijas studentēm 
volejbolistēm, kuŗas spēlē ASV 
universitāšu un junioru kolledžu 
vienībās. Viena no viņām – Lat-
vijas Universitātes studente Līva 
Brīvule.  Fotoattēlā viņa bija 
redzama ar numuru  ,,5” uz krek-
liņa, un paskaidrojumā rakstīts, 
ka Līva Brīvule ir   Kentas valsts 
universitātes ,,Zelta zibeņu” 
(Golden Flashes) vienības kap-
teine. Tā kā Kentas universitātē 
jau trīs gadu desmitus ir Latviešu 
programma, universitātes admi-
ni strācija palīdzēja Līvu atrast, 
sākumā ar e-pasta starpniecību. 
L. Brīvule nezināja,  ka Amerikā 
dzīvo daudz latviešu, kuŗus 
interesē sports, kā arī ir latviešu 
izcelsmes volejbolistes, piemē-
ram, agrāk Kentas valsts uni-
versitātes vienībā spēlēja māsas 
Grīnbergas, tagad kaimiņu - 
Akronas universitātē Tina Dimit-
rijeva. Universitātes pārstāvji 

ielūdza Līvu Brīvuli piedalīties 
Latviešu un lietuviešu program-
mu 30 gadu jubilejas atceres 
sarīkojumā. Viņai atvēra kontu 
Latviešu Klīvlandes kredit sa-
biedrībā,  kā arī aizveda ekskur-
sijā uz Niagāras ūdenskritumu. 
Šī raksta autors, Latviešu sti-
pendiju fonda koordinātors 
Vilmārs Kukainis gādāja, ka pēc 
pirmā sēmestra sekmīgas beig-
šanas Līvai piešķīra vienu no 
latviešu stipendijām. Agrāk sti-
pendiju saņēmušās Kristīne 
Ašenbrennere un Silvija Resne 
aizveda Līvu uz volejbola sacen-
sībām Gaŗezerā.

Augusta beigās Kentā ieradās 
arī Līvas Brīvules atbalstītā 
Voleru ģimnaziju Rīgā beigusī 
Zane Malaševska, tagad ,,Zelta 
zibeņu”  vienības volejboliste  ar 
numuru ,,1”.  Arī viņai atvēra 
kon    tu Latviešu Klīvlandes kre-
ditsabiedrībā ar Klīvlandes DV 
apvienības dāvanu, jo latviešu 
stipendiju Kentā viņa izpelnīsies 

tikai pēc rudens sēmestra sek-
mīgas beigšanas. 

 Abas latviešu volejbolistes ie -
lūdza vietējos latviešus noska-
tīties viņu šīs sezonas pirmās trīs 
spēles un sagādāja brīvbiļetes. 
Pirmās sacensības skatīties aiz-
brauca sportistu izraudzītās ,,au -
džu    mātes” Ināra Zariņa un Dzint-
 ra Kukaine, viņu šoferis bi  ja 
Vilmārs Kukainis. Patīkamu pār-
steigumu sagādāja treneris Glens 
Konlijs (Conley). Viņš bija sagā-
dājis Latvijas karogu, ko vole-
jbolistu un viņu vecāku parādē 
pašu pirmo nesa Zane Mala-
ševska. Nākamās divās spēlēs 
par Latvijas karoga izcilu redza-
mību gādāja vīriešu vienī bas 
pārstāvji. Otru spēli ar Bufalo 
universitātes vienību noskatījās 
20 latviešu, ieskaitot bērnus,  
trešo ar Akronas uni versitātes 
vienību –  septiņi. Trīs no viņiem  
vēroja divas sacen sības. Visās 
trīs spēlēs laukumā dominēja 
Līva Brīvule. Prog rammā bija  

sīki aprakstīti viņas līdzšinējie 
sasniegumi, salīdzinot ar visām 
12 vienību sportistēm, kuŗas 
piedalījās MAC  (Mid-American 
Conference turnīrā, un viņas at -
tēls bieži tika rādīts uz lielā 
elektroniskā ekrāna. Visas trīs 
spēles bija ļoti spraigas, jo visas 
četras vienības apmēram vienādi 
spēcīgas. Tikai piektā seta beigās 

noskaidrojās uzva rētāja.  
Pirms trešās spēles abas lat-

viešu studentes vēlējās piedalīties 
10. Saeimas vēlēšanās, lai gan 
līdz vēlēšanu iecirknim bija 
jābrauc divas stundas. Paldies 
sportistēm par ielūgumu un  viņu  
priekšzīmīgo nacionālo stāju.

Vilmārs Kukainis

Latvijas studenšu volejbolistu gaitas Amerikā

No kreisās: Līva Brīvule un Zane Malaševska  


